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liATAYDA KIYAM MUKABELEBİLMİSİL 
Tür k cemaatı namına 
hir protestoname verildi 

''KAYITLARI HİÇE SA YiYORUZ ,, 
\ 

4 Orrenral Asım Gündüz Hatayda mihmandarlarile konuıurken. 

lllaşmaya KOMİSYON REİSİ 
~ Doğru HATA YDAN GİTTİ ! 
·~~~ilaeym Cahid YALÇIN Türkiye ve Fransa ara-

~ lıata "VYwvvvw..VN\v.WVWVVV\WWVVWVV' 

~tı.rı \ıe;d.ıneselcsi etrafında ajans- s 1 ndakı' ı't ı' la"f ·u· ze rı' ne 
t lt hı· 1'kleri haberler sarih ve 
Q~ ç h' 
~ taber ır mana ifade etmemekle 

~bl!t~ed~:.rhalde, işin vahamet komisyon geri c,ekildi 
~allı etr:~ı~i ve milzakcrelerin 

~ ~it~ ıgını gösteriyor. Antakya, 25 (A.A.) - Birkaç 
~1~et ~ç iUıı evveline nazaran, suçlu usbecinin tevkifi üzerine us-
. .,.u deg~ · 'kl"kl · t · ışı ı erı arze mış- beci tahrikatçılar yine 200 ka-

~llı~ataj'daki . . .1 dar kadın ve çocuğu önlerine ka-
ili ~onu k 0 Mılletler. Cemıyetı tarak mevkufları jandarmaların el-
~ 0medyasına nıhayet ve- !erinden almağa teşebbils etmişler-

d td atal'da . . . dir. İki jandarma taşla başların-
~11'1'\ıtdu, ıntıhabat muamelesı dan yaralanınca zabıta silah i :ıti- Protestonaıneyi verenlerden: 

~t'l trııarda (Devamı 4 ii;ıcü sayfada) Hatay Halkevi Beşkanı Abdülgani 
~ ~~.nbqka, HdQdaa~=========================== 
~i llllere i1

• temsil eden Colenin Er- 1 
~~:\ıaiye :r~!~rle elbirliği etmesi- ngı.ltere Frankoyu 
4 lb~ı~ ha ~ı.gı söyleniyor. Ayrıca, 

11rıane ~cıye nazırına atfedilen 
~ ~lida 0ıler de var. t t d • 
:-a~. ditna~~i .vak'alarJa meşgul pro es o e ıyor 

~ llıl!tı ko;,ebılirız ki Milletler Ce
~ ııı eaı iyi ıs~onunun Hataydan çe-
~ 18Yonu hır işarettir. Çünkü bu 
d llıuatrı~ı hu~urfyle yapılan yol
ıte(ı hak elerın ve Türkler aley

t istinat sııJ.ıkların artık komis
~1ata b· edılerek aleyhimizdeki 
;rıe itrı1t1: hüccet gibi ileri sürül-

~ 'hııtihab an kalmamıştır. 
, rutı. atın . 
~tik il hak B'erı bırakılmasını 

~ijta ldıın !arının teslim edilmesi
~ t llktı Şe ı ~anasına anlıyabiliriz. 

lı:çltıeıc ;~ıt dairesinde intihaba
~ e~inde UtkUn hakkını inkar 
ı: ftt~Usu tnusırrane devam et
tıdi. llund_a? başka bir şey ifade 

L ltıek .. ' ışı Vahim bir neticeye 
"~ •e b' . 
ııı arurı . d .ır ınkıtaa meydan aç-
• 

11llak ~· ı. Cünko mesele mev-
<tı l!(ıııerı ı: ekseriyeti malQm o-

ll e ınk • · ~ u işi . ar netıcesine vara-
'~ llhuı tıse 'I'Urk cumhuriyeti-

l!y· e tnes· 
~e ı kahu ıne imkan yoktu. 
~ı ~Uiııini ~etmeyince de Türki-
-a,~ak eı- tUrıuransnya ve Suriyeye 

İngiliz hükumeti, gemilerinin hava 
toplarile teslihini tetkik ediyor 

ispanya, ita/yan ve Alman 
şehirlerine bomba atacak 

Fransa ve İngiltere bu mukabele bilmisil tasavvurunu 
doğru bulmıyarak İspanyaya ihtiyat tavsiye ediyorlar 

Paris, 25 (A.A.) - İyi bir kay
naktan alınan malOmat, cumhuri
yetçi İspanyol hükOmetinin Londra 
ve Paris kabinelerine açık şehirle
rin bombardımanına nihayet veril
mediği takdirde mukabilmisilde 
bulunmak ve hatta bombardıman
ların hiç olmazsa bir kısmının mes
uliyetini atfetmekte olduğu memle
ketlerin şehirlerine karşı bu muka
lebilmisili teşmil etmek mecburi
yetinde kalacağım bildirmiş oldu
ğunu teyit etmektedfr. 

Fransa hükumeti, derhal Barse
lona hükumetine en kati şekilde ifa. 
de edilen ihtiyat nasihatleri vermiş
tir Bu gibi mukabclebilmisiller, 
toptan ve mukabeleye sebebiyet 
vermek tehlikesini arzedecek ve İs-

-r--- · 'panyol cumhuriyetinin maruz bu-
lunduğu müşkülatı arttırac :ı ktır. 
Ayni zamanda bu mukabelebilmisil 
lerin beyne lmilel vaziyetler üzerin
de tesirleri olacaktır. 

Londrada da mümasil teşebbü -
Ierde bulunulmuş olduğu tahmin o
lunmaktadır. 

ihtiyat komitesi 
I.ondra, 25 (A.A.) - T ime:; ga

zetesi, B. Dal Vayo' nun Barseloııa
daki muhabirine gönüllüler in geri 
tir. Bu gibi mukabelebilmisi11er, 
projejsi hakkında vaki olan beya
natını neşretmektcdir. 

B. Del Vayo, pHlnın muvaffak 
olması h ususunda nikbindir. 

İspanya hükümeti Başvekili Negirn (Devamı 4 üncü sayfada) 

Malıye Vekili Fuat Ağralı 

Ve beygir kaydı olmaksızın ayak
Muamele vergisinde tadili teklif e- kabı, soba, zarf, şapka, İspençiyari ve 

dilen esaslarla, parçalanmak ve be,ş tıbbi müstahzarlar, meşin ve ttahtiyan 
Saz, caz ve yağlı boya beygirden aşağı düşmek suretiyle, bü- fabrikaları da hariç olarak : 
Şirketi Hayriyenin bu yaz. Boğaz şen- yük .. endüs~riy~ reka.bet ~den küçük s~- Muharrik kuvvet kullanan sınai mü-

lendirmek maksadiyle aldığı tedbirler 
1 
n~yıın v~zıy~tı tesbıt edılm.ekte ve bu- esseseler muamele vergisine tabi ola

arasında cÇalgılı vapun seferleri de yuk endustrı alınacak tedbırlerle reka- caklardır. On amele haddi, yeni pro· 
var: ·Galiba ( 71) numaralı vapurda 1 betten kurtarılmaktadır. jede de baki kalmaktadır. Projenin bu 
caz, ( 7 4) numarada da saz çalacak- Bet beygire kadar muharrik kuvvet hükmü ile de, Maliye Vekaleti, beı 
mış. Şirket yeni tarifesinde bu sazlı ve kullanan sabun, reçel, şekerleme, alkol- beygire kadar muharrik kuvvet kull .... 
cazlı vapurların hareket v~ muvasalat süz meşrubat, .süt ve ma~ulatı ve lastik nan müesseseleri maktuiyete raptetmek 
~atlerini uzun uzad~a t~bit ede~en ~ay~a~k~k~a~b~ı~h~a~r~~~o~lm~a~k~u=z~e=~~:~~~=s=e=li=h~iy~e=ti=n=i=h=a=~=o=l=ac=a=k=tı=~~~~~~ 
sazlı ve cazlı vapurların büfe fiatlarmı 
da tayin ediyor. 

Dikkat ettik, sazlı vapurun büfe ta· 
rifesinde «Altınbaş» , cKulüpt nev' in
den rakı fiatları sıralanmış. Mezeler 
listesi hep rakı ile yenecek ekşili, tuzlu 
çerezlerden seçilmiş. 

Cazlı vapurun büfe tarifesine gelin
ce onda cviskic, «sodalı vermut> ka
bilinden içkilerle hep Avrupai chor 
dövr.> ler göze çarpıyor. 

Şirketi Hayriye biraz. boğazı, bir 
hayli de kişelerini şenlendirmek için 
böyle rakılı viskili, sazlı cazlı seferleri
ni reklam hususunda bu kadar realist 
davranırken bir Cumartesi günü öğle· 
den sonra Üsküdar iskeleııi gibi en ke
sif bir yolcu kütlesi toplıyan iskeleleri
ni yolcularının üstlerine başlarına akıta 
akıta boyatmanın uygunsuz bir şey ol
duğu realitesinden tegafül etmemesini 
gönül pek arzu ederdi. 

Dünkü maçta Galatasarayla Yunan 
muhteliti 3 3 berabere kaldılar. 

---

ııı \'e i taahhütten azade 
aatt steıned· ~ ı . . 

"~ıtk eessur ıg mız hır vazl-
~te ~· tahakkuk etmiş bu-

ıı h· u tnut • 
~n~ta~ dü alaalar sevkile, vazi-

Bir tarafta saz ve caz, öte tarafta İ· 
tişe kakışa vapura koşuşurken ve hatta 
bilet alırken bir yağlı boya yeğmuruna 

Londra 25 (A.A.) - İspanya- dit edilmiş olan İngiliz menfaatleri- tutulan yüzlerce yolcu. 
daki lngili'z gemilerinin bombardı- ni müdafaaya karar vermiştir. DU- Yeni reklam usulleri iç·i·n A~;rik~lı-

lagiliz Batnkili Çemberlayn tatilde balık avlarken 

.,,1,·ı· Zelir 'b' b" . 
g ne i gı ı ır scyır ta-

h (Dnanmak istiyoruz. Ha-
'l'" eııan 

il~}' hı C ıı 2 nci say/ ada) 
ahid YALÇIN 

ilnas b ti •le De ·limevl ga- çe, muhasamatta doğrudan dog-ru- lar. ~her şeyden e_vvel muşterının go_z
manı m e e .} .} .J · - . f . ı . . lerını boyamak lazımdın derlerm•ş. 
zetesinin Roma dan alıp ncşrettıgı 

1 

ya men aatı olmıyan ngılız ve sa- 8 . . k"l 1 .. 1 . d •. 1 .. tl · · ızım ı er ya nız goz en eKı us en 
malümata göre, Mussolini, Fran- ir tebaayı mutazarrır edecek olan başları bile boyuyorlar. 
kist tayyarelerin hucurnl:lriyle teh- (Dcı·amı /l iincü sayfada) * Dünkü maçtan bir sahne .... [ Tafıilit ıpor ıütunumuzd;a 

.. 



Sayfa: 2 YENi SABAN r « yeni Sabah ,. ın tarihi tefrikası: 32 

Türkler karşısında 

1

A~laşmaya 
Doğru 

f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABllfıl 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Zıya Şakir 

Ticaret odasında 
komisyon

cular toplanacak 
(Baştarafı 1 11ci sayfada,) yarın 

tayda Türk askeri heyeti hala mü
zakere ile meşguldür. Bu müzake
reler şimdiye kadar bizi memnun 
edecek bir şekilde neticelenmek ik
tıza ederdi. Bu neticeye Fransa hü
kiimeti henüz muvafakat cevabı 

İç ticaret müdürünün 
tetkikleri 

Bir ırz düşmanı 
katil 

Orduda idam edildi 
Ordu, 23 (Hususi) - Ordunun Oğ-

maca köyüaden Halil kansı bohçacı 

Zcynebin yolunu keserek uamusuna ta-

Köylü ler bu mü t h i ş velveleye 
dayan a mıy o rla r vermemişse de heyetimizin ümidini 1 kıracak ve kendilerini avdete mec- kti8at vekaleti ticaret umumi salluttan sonra par•İarmı almak ve üs-

müdürü Mümtaz Rek bu sabahki ek- ı·k b - k it ·ı ··ıd·· bur edecek surette bir itiraz ve mu-
1 

. . el te ı oguını sı ma suretı e o ur-
. . . . . spres e Anka.n.dan şelırimıze g ~ .. .. .. 

kavemet eserı de gösterılmemıştır. kt" U • _d_ t mektea suçlu Nendu koyunde oturan 

S ı • d f 1 k 1 b"I ·· · . . ce ır. mumı mu ur, yarın saa on iper erin en 1r ayara a a 1 • Boyle bır şey olsaydı heyetimız beşte ticaret odatii meclisi içtima sa- Polathaneli 320 doğumlu Mehmet Ka-

d 
çoktan Hatayı terketmıs bulunurdu. 1 "'" b - 1 ·r ·k j o d - hk · · ·ı· 

d k l d M . · , .. onunu.o., arpa, ugc ay, tı tı ve ya- ra ı u agır ecza ma enıesının ı amı· • .., . açıyor ar ı ey an Bu halı, Fransada mes ul yuk- . . ıgıne • 
1 

k b" 
1 

pak Uıeır ve k<Jmısyoncllhırııu toplı- nın t.5dikine Kamutayın 3/6(938 top· 
sek makam arın az ço ır an aşma . _ . 

Na P Ol Y Ona kalmıştı ·I 1 . b" d 1.1 d" yacak ve goru~ecektir. Bu toplantı- lantımnda hrar verilmi "r. Mehmet 
arzusu be eme erme tr e ı ıye d ·· d·· ·kt . t k"J t· . . Ç k.. 

1 
d a, umum mu ur, ı ısa ve a e ı- K b .. .. b h L K kabul edelıılirız. ün u on ar a . . _ . t ua çarşam a gunu sa a a 1<arşı a-

.. . • . . . . . . nın ıhraçları kontrola tabı tutulacak 
F'akat tam 0 sırada, hiç bekle- yuk Lır hayret duymu~lardı. Altın pek ala bılırler kı Turklerı nafıle 1 b -d . k , tı"ftıik v•klar alanında uılm,.tır. 

' • .. .. . 1 ı· - 1 ü . d lr.I k b" k .. o an ug ay, arpa. )apa \e 
nilmiyen ve ümit edilmiyen bır ha-jve gumuş ış eme ı eger er ze~lın _e yere savsa ıyara ır aç . gubn- hakkındaki noktai nazannı tacir-
dise zuhur etmişti. Fransızların et-. dımdik. d_uran Kol emen s~varı er'., ı Hık bir vakit kazanmakta_ hıç ır lere izah edecektir. MÜ I EF ERRIK 
rafa savurdukları top giılleıerinden ı kıymetlı ıpek kumaştan, agır çuha- fayda yoktuı·. Turklerı muza kere Sah günü, gene ticaret odası sa-
biri Nil kenarındaki cq>hnn" yük- dan elbi•eleri, başlarına sardıkları ı ile yorarak fedakarlık yapmağa !onunda, iç ticaret umum miidürünlin Gayri mübadillerin dileği 
lü k:ıyııdardan birin~ düşnıü~ ka -

1
lah_ ur ve Keşmir _şalları'. altın v_e.~ü- , s~vketmek d.e i_mkansızdır. Onun i- riyasetinde bu""ay tacir ve komiıı-

k · ü k k l !Ahi yle zugurt tal 1 · d. k d 6~ Maliye Veltiletinin gayri mübadil iş-yıktaki cephane, şiddetli bir tara al m ~ a ma 1 aı arı çın',_ ep erımızın . şım ı.v:. a ar yoncuları toplanacak, bu toplantı 3 
]·le i•ti:ı; evleır.i,ti. Fransız neferlerinin gözlerini ka • katı surette reddedılmemesı ıle geç t k d h .. d ed lerini tasfiye için hazırladıit hnundan 

·~ ., y • • emmuza a ar er gun evam e· 
İ? bu kadarla kalsa, bir şey de-

1 

maştırmışlardı. · kab_uı ed_ıle~te~lerı manasını çıkart- cek ve buğday ihracı hakkındaki gayri mübadillerin müteessir olduklan-
ğildi. Bu iştial, karada yığılı olan :. maga mu~aı tır. . .• . . standart nizamnamesine esas olacak nı yum"tık.. 
top Ceı'haneıeı·ı·ne ~e sira)•et nde- MUZAFFER BONAPART Cole'nın Ermenılere verdıgı rı- 1 '' mevad tesbit edilPCektir. Gayrimübadiller ellerindeki bonola-
rek t•r1 da bulunan to;ı:;·ı b ışı Gir;;. Murat bey bir kurşunla kalçasın- vayet olunan nasihatler sahih ise .. . . . . 

· d h ld (C" ) H d k " l b" . . .k. t 4 temmuzdan 10 temmuza kadar l nn yuzde on isbetınde l>azme tahvılle· 
ı i Halil ag· a ile mai.,·etinde bulunan dan vurulmuş ol uğu a e, ıze atay an ma u ır sesın ını as e -

1 t··- . b. .. ·t . H ta ·d· E arpa, 11 temmuzdan 17 temmuza ka- rile değiştirilmesini kendileri için bir 
topçu efradının klimilen berhava ye firar etmişti. Fransız k_ıta an ara- ıgını ıze gos erır. a > a rme- d tiftik 18 t d ?~ te 

1 d t ni unsuru Fransız ithalat metaıdır. ar ' emmuz an _, ~mu- felaket ıaymaktadırlar, çünkü bu su-olma•ına sebebiyet vermişti. 'sında ka an, topçu ve pıya e a eş- . . .. za kadar da yapak hakkında nızam- . . .. 
Bu infilakın deh<eli, bütün Kö • : lcri altında bunalan birçok Kölemen Ha tayda muhtar Ye mü.~takıl bır Turk 1 • 1 h 1 kt suretle ancak istihlr.altlannın yuzde o-

, j ı· k ·d . . -· d • . . k , .. name erın esas arı azır anaca ır. 
]emenlerle beraber, Murat Beyin de süvarileri de atlariyle Ni ın arşı ı aresının teessus e ecegının atı lkt t ·ek~' t• k to 1 .. 1 . . nunu, o da nakit olarak olmayıp tah-

f k · · 1 d b d · · L" 1• 1 ısa v .... e ı on r or erının 
manevivatını sar~mı•tı. tara ına geçme ıstemış erse e; u ve egışmez ır surette ma um o • b dd 1 hakk d kta 1 vilit olarak elde edehilmelttedirler. • . . u ma e er ın a yapma o -

Nereden geldiği, ve ki!nin oldu- cüretlerinin cezasını, hayatlariyle ması Ermenı unsurunun orayı ter- d ki t tkikl t 1 Bütün a:ayri mübadiller hülcfunetten b.ı 
ı d" k . . . h. b" b k"J u arı e er amam anmış rapo 

ğu belli olmıyan gür bir ses: ödemiş er 1• etmesı ıçın ıç ır se_ ep _teş ı e~- !ar hazırlanmıştır. iç ticaret umum nisbetin laz.lalaıtırılmaaını istemekte-
- Artık bitti ... Her şe.v malı _ Fransız ordusunun mağlup ola - mez. Muhtar, müstakıl, bıtaraf bır _d. .. k troı· 1 1 b h ta d" 1 . ınu uru, on or er e u usu.s ır er. 

voldu ... Gemisini kurtaran, kaptan- cağına muhakkak nazarıyle bakan Hatay dünyanın en mesut, rahat ve görüşecek, hazırlanan raporları tet-
dır. birçok serseriler ve çapulcular, eh- 1 zengin bir köşesi olmağa namzettir. kik edecektir. 

Dı-~e bag" ırm••tı. ramların önüne birikmişlerdi. Bun- Siyaset patırtılarındaıı azade kala- 23 d k 
Bulgar seyyahları 

, .., j temmuz an sonra te rar An-
Ehramıarla Nil arasındaki si _ !ar, yağmadan istifade etmek için, cak bu hür vatanın temin edeceği çinde latanbul ve Varna arasında dai-karaya dönecek, bu dört maddenin 

Bulgar baruralı bir vapur bu yaz i-

perlerde bulunan; ve bütün hayat _ Fransızların mağlubiyetini bekle- saadette her unsur için his.~e vardır. ihraçlarına ait standart niı.amname- mi bir seyahat yapacaktır. Vapur bu· 
Jarında bayram ve merasim topla- mektelerdi. Fakat bu inti:arları b_o-

1 
Ermenilerle u_zun a~':lardanberi bir sine esas olacak müzakere ve tetkik- ııün ilk ol•ı-alı: 300 seyyahla limanımı

rından ba•ka böyle velveleli bir ta- şa çıkınca, bunlar da dagılıvermış- arada yaşadıgımız ıçın, onların me- !eri neticesini vekalete arzedecektir. za ıelecektir. 
rakka du;·mamı.ş olan köylüler veı !erdi. ziyetlerini takdire fırsat bulmuşuz- ------
çiftçiler, bu korkunç manzara kar- Kırk asırdanberi böyle bir ve! • dur. Çalışkan Ermeni unsuru Ha- POLİSTE TICARET HABERLERİ 
~ısında daha fazla dayanamamış- veleli hadise görmemiş olan ehram- tayda Türk kardeşleriyle elbirliği ----
İar; onlar da siperlerinde nfırlıya _ !arın önündeki meydan, korkunç bir ettiği gün, o diyarın refah ve saade- L • d h. . d I 
rak alabildiklerine kaçmıya başla- hale gelmişti. Yeryer sincabi bulut- ti bütün bütün muhakkak bir şekil ıman a şa ıpsız san a 

Pire et alıyor 

mı~lardı. lar gibi toplanan barut dumanları- alır. Bugün büyük Türkiye Cumhu-
Artık meydan, General Bonapar- nın altında, kızakları parçalanmış riyeti içinde Türk vatandaşlariyle 

ta kalmıştı. Bu muvaffakiyetinden toplar ... Kanlar içinde serilip yatan pckiilii anlaşan ve dağdağasız ya
sermest olan Bonapart, bütün kıta- atlar .. Parçalanmış ce..,tler, bu ge- şıyan Ermeniler Hataydaki kardeş
Jannı harekete getirerek, perişan niş harp meydanına, bir fecaat mah- leri için de iyi bir örnek olabilirler. 
Lir halde firar edenlerin peşinden şeri şeklini vermişti. Onun için biz o kanaa~eyiz ki 
saldırmıştı. Fakat süvarilere yetiş- Mağlüplar, artık tamamiyle or- Halayda Ermenileri Türkler aley
mek imkanı olmadığı için, bunların tadan çekilmişlerdi. Şimdi, zaferin hine kışkırtanlar Ermeni iseler bun
arkalarından ateş yağdırmıştı. neşesiyle serbest olan Fransız kıta- !ar kendi ırklarına bilmiyerek hiya-

Kölemenler, harp meydanında lan, yüksek sesle Marseyyezi söy - net ediyorlar. Hatayı terk ile başka 
uzun zaman mukavemet göstereme- liyerek, ağır ağır, ~ehre doğru iler- bir diyarda yeni bir vatan aramak 
mekle beraber, yine pek ce~urane lemektelerdi . için se.rseriyane dolaşmak, ve yeni 
harbetmişler; her saldırL~ta Fran- Fakat .. Nil, nasıl geçilecek ... Ve yeni maceralara atılmak hiç de ca
sızlara bir hayli telefat verdirmiş • şehre nasıl girilecekti. zip bir manzara arzetmez Türk, en 
]erdi. Fakat ne çare ki; rabtı, zapt Nildeki yerlilerin kayıkları, hep can alacak noktasına hiyanet silli
ve intizam ile ateş bilgisinden mah- karşı tarafa çekilmişti. Nehirdeki hı tevcih edilmediği müddetçe dün
rum oldukları için, senelerdenberi Fransız donanması da, henüz gel • yanın en sabırlı, en müsaadekiır bir 

Pire kasaplar firketi memleketimiz· 
Evvelki gece biri limanımızda 

den kesilecek hayvan mübayaası için 
diğeri de Marmarada sahipsiz iki 
sandal bulunmuştur. ~ehrimize bir mümessil ııöndermiştir. 

Bunlardan birini Tınaztepe tor- Mümessil dün Sanayi Birliii ile temas 
pidomuz Marmara adası açıkların· ctmi~ ve tüccarlarımızın adreslerini al· 

da görmüş ve güvertesine alarak li· mııtır. Yunanistan bütün hayvan ihtı· 

manımıza getirmiştir. Bu sandalın yacını Türkiyeden tedarik etmeğe ka
içinden bir kaclın çantası ve bir i - rar nrmitt\r. 

Zahire Borsasında 

Dün zahire boraaaında hararetli sa· 

b,lar olmnıtur. 120 ton yumu~ak ve 
45 ton sert buiday satılmııtır. Bu ..,. 

nelr.i mah.Wün çolt olına~ı fiatları dü-

pekli eşarp bulunmuştur. 4915 nu
maralı olan bu sandalın geçenlerde 
Kadıköyünde kaybolan Seyyar ad
lı kayık olduğu anlaııılmıştır. Bu ka
yığın sahibi ötedeberi almak llzere 
karaya çıkmış ve döndüğü zaman 
sandalının yerinde yeller estiğini 

türmektedir. 
görmüştü. Bir haftadanberf ortadan 

Almanya ile 
ticari müzakere Ye 

girecek heyet 
d::tı ·-..,, ..., .. 

Menemencıoglu 
geldi . bir ırı" 

Almanya ile aramızda yen• . ıırı"° 
tin üzerinde yapılacak ticaret aıJeg«I 

- ı. .. er• müzakerderine başJa.m...,. uz . i tl-r 
_ . · reı!I 

ne gidecek ticaret heyctırnızııtı. ~ ... fil•,. 
riciye vele.ileti ~~umi .. kitibı.hki ek' 
Rifat Menemencıoglu dun •ab .,ı rrıııri' 
pre.le Aııkaradan şehrimiz'.' ~. ı.,,r 

Numan Rifat MenemenCJO d«'\• 
heyetle birlikte Berline hareket \,ti"" 
tir. Hareketten evvel heyet az;lifh" 

bir arada Tıirlr.ofisi başkaııt I•<''" 
Zihninin ihracatçılanmızl• teli\~ tlhte' 
parak diledilr.lerini tesbit etrııe• rrı 
meldit. 

MAHKEMELERDE 

Hakaret davas. ~ ~ 
Ahmet Emin Yalman, !ı. ıı:Jo1 

yer, Recai Baban ve Sa bur S8 h~ 
yekdiğeri aleyhine açtıkları bİpıil' 
ret davasında geçen ce.ı~ede ş 4~ 
lemiyen iddia ve müdafa•la:b~ı · 
sabah birinci asliye ceza ırı 
mesinde devam edilmiştir- ·Ji ;ıt 

Dün Ahmet Eminin vekı .1 i4ıJ!' 
mi Nuri müdafaa ve mütekabı•f.,el 

. "e •· asını yazılı olarak vermış 
izahatta bulunmuştur. fet ti 

Recai Baban ve Avni ~:· fı,Jf 
Ahmet Eminin iddia ve znU 

9 ~t1" 
rını hazırlamaları için muh

9 

başka güne bırakılmıştır. 

DENlz iŞLERİ 
ıııt 

K ara ya oturan vap~ 
1 
,;ti 

Evvellti gün Karadeniz bo~.;Jıl' 
larında !taraya oturduklarını ırı~ 
ıruz vapurlar hala kurtanlatl'l

3 ~~rı 
· de dır. Bunlardan almur yerın rll ".:.J 

düşen Torvanger vapuru t-for r~,.I 
siyesinin bütün çalı.,-maların• fi"-,_
altından yaralanması yüzünd•:,.~ tp 
rülememiştir. Karaburund• dt. k'~ Y 
giliz Stanholm gemisi de ken ~.ı. ·"' 
kurtaramamış (Gemi kurtar jtib"M 
imdat istemiştir. Dün sabahtj:,.ır 
onun da lturtanlmamıa çalıı Jııfl 

Tahlisiye istasy~U, C•'' 
Tahlisiye umum müdürlaııı dıı ,i 

kale ve Karadeniz boiazlaflll_ tif. ~ ~~ 
tesisat yaptırmağa karar verr11 1~.~ 4t. 

busa Karadeniz boiazındB )rfl,ıJ/ ' 
düdükleri yapılacaktır. Son ~~~ 'iı 
da aia yüzünden bu civarda _ <""t t~ ı 
len kazaların önüne geçilıne~ 1,ıl,ıı • 
yor. Çanakkale boiazınd• '0 ~ 

1 ! 
lerde bulunulmaktadır. Buııd• Jf'/ 
Boğazların Marmaraya olan d• 
büyük bir tahlisiye iıtaayooU 
edilecektir. ~ 

Avrupanın harp meydanlannda ye- memişti. milletidir. 
tişmiş olan - ve bilhassa, :Mısırlıla- Bonapart bu dUşüncede iken, Son haberler arasında Lir tanesi 

kaybolan bu sandalın bir genç kız 
ve bir erkek tarafından kaçırıldığı 
söylenmişti. Sandalda bulunan ka
dın çantası da sandala bir kadının 
binmiş olduğunu göstermektedir. 
Şimdi bu genç erkekle kızın bir ka
zaya kurban gitmeleri ihtimali göz 

• 
Tahsin Uzer Trabzon lisesinııı 

ra nazaran. sert ateşli silahlara ma- karşı sahilden birkaç kayık ayrıl • var ki işin hala tamamen geçmiyen 
lik bulunan Fransız ordusu karşı - mı.ş; Fransızların bulunduğu yere ciddiyeti ve vahameti arasında, du
sında daha fazla tutunmaya imkan ilerlemişti. daklara bir neşe zavahiri vermek 
görememL,lerdi. Bunlar, artık Bonaparta kaqı ister gibi, güldürücü bir mahiyeti 

Eğer Mısır kuvvetleri, biraz ta. teslimiyet gösteren Kahire halkının haiz. Hataydan geri gönderilen Mil
lim görmüş, ve biraz da emir ve murahhasları idi. (Şeyh) unvanı vt· Jetler Cemiyeti komisyonu Türkler
kumanda ile harekete alışını~ olsa- rilen eşraftan baıı zevat ile tüccar- le Fransızlar arasındaki askeri mü
lardı, hiç şüphesiz ki, Fransız ordu- lardan mürekkep olan bu he~'et, zakereleri ve bunun neticesi olacak 
sunu, ehramların kızgın kumları i- doğruca Bonaparta gelerek: askeri el birliğini Fransanın Suriye
çinde çarçabuk eritecekler .. Ehram- - Şehir, mukavemet etmeden de haiz olduğu mandaya mugayir 
]arın göründüğü anda, atının üzen- teslim olmayı kabul ediyor. Ancak, bularak Milletler cemiyeti nezdinde 
g-ileri üzerinde doğrularak: hükümet kuvveti inhilal ettiği için protesto ediyormuş. 

_ Askerler!. .. Şu gördüğünüz asayişin de haleldar olması ;htima- Hatayda, Milletler Cemiyetinin 
ehramların tepesinden, kırk asır li var. Yağmacılığın önüne geçmek tasvibi dairesinde, mandater Fransa 
~izi temaşa ediyor. için derhal birkaç tabur asker gôn- hükumeti Türk cumhuriyeti ile an. 

Diye bağırarak General Bona • deriniz. !aşıyor ve bir uzlaşma imza ediyor. 
partı, bu sözlerine nedamet ettire- Demişler ... Ka~ı sahildeki ka- Bu uzlaşmanın tatbiki ve ihtilafa 
ceklerdi. yıkları da, bu sahile celbetmişlerdi. meydan vermiyecek surette fiile çı-

:Mısır atlıları, ukerlikçe büyük Bonapart, şehirde de birtakım karılması için ittihaz edilecek ame-
ve faydalı bir hareket göstereme _ müşkilata maruz kalmaktan, be!k! it bir tedbir hangi hakkı, hangi mi
mekle beraber, yine Fransızlara bü- de sokak muharebeleri.yle. ıığraş - 1 sakı ihlal edebilir? Çünkü Türk as
yük bir korku ve dehşet vermişler- maktan korkuyordu. Şımdı, bu he- kerinin Hataya girmesi yeni bir hak 
di. Bu harpte bir kıta kumandan _ yetin getirdiği teslim haberine, son. ihdas etmiyecek, milletler arası 
lığı ile bulunan ve sonraları, Bona- derece memnun olmuştu. mevcut taahhütlerde bir değişiklik 
partın en güzide Generalleri arası- Derhal, (General Bon) u çağır- yapmıyacaktır. O yalnız imzalanmış 

önüne alınarak tahkikat yapılmak-
tadır. 

İkinci meçhul sandal da Galata 
rıhtımı önlerinde bağlı bulunan lz • 
mir vapuru yanında tersine kapak
lanmış bir halde bulunmuştur. Bu 
sandalın kime ve nereye ait olduğu
nu gösteren hiç bir işaret yoktur. 
Yalnız sandalın tahtaları arasına 

sıkışarak denize düşmemiş olan ko
caman bir palamut dolmaııı bulun
muştur. Birkaç kişiyi doyurabile -
cek olan bu dolmanın bu sandalla 
gezmeğe çıkan üç dört kişilik bir ka 
filenin vücudüne delalet ettiğine 

hükmolunmakta ve bunların bir ka
zaya kurban olup olmadıkları tah
kik edilmektedir. Ayni zamanda 
sandalın sahibi de aranmaktadır. 

Otomobil kazası 

na dahil olan Dorigonun o tarihte mış: taahhütlerin samimiyet dairesinde Şoför Sami oğlu Cevadın idare
yazdığı notlara nazaran, Kölemen • - Şehir, bilamukavemet teslim tatbik edileceğinin bir mi•alı ve bir , sindeki 2754 numaralı otomobil dün 
lerin vakit vakit aaldırışlarından oluyor. Derhal dört tabur asker ayı- garantisi olacaktır. Buna bile itiraz Kadıköyünde TeJ.efon caddesinden 
Fransız askerlerine son derecede rınız. Kayıklara bindiriniz. Karşıya eden bir komisyonun Hatayda ne Yoğurtçuya doğru giderken önüne 
hayret ve endişe çekmiş, adeta, biri- geçerek şehri işgal ediniz. kadar süiniyet ile çalışmış olduğu- çıkan 5 yaşında Kece adında bir ço
hirlerine söz söyliyemiyecek derecede Diye, emir vermişti. ..• Ayni za- na, eğer daha fazla delil aramak cuğa çarpmış ve muhtelif yerlerin
çeneleri kilitlenmişti. Hatta, Köle- manda, heyet erkanına da ayrı ay- icap et.•eydi, bu hareket gösterile- den yaralamıştır. Çocuk Haydar-
menlerin mağlübiyetleri tahakkuk rı iltifatlar ederek; bilirdi. paşa nümune hastahanesine kaldı-
cttiği zamana kadar, Fransız safla- - Siz de General ile beraber gi- Hüseyin Cahid YALÇIN rılmıştır. 

rı arasında, zabitlerin kumandala- diniz. Yapacağı işlerde ona yardım M f V k 'l" w • 

rından başka, bir tek ses işitilmemiş ediniz. İşlerimi bitirdikten sonra aarı e 1 1 agostosta V a purdaa denıze 
ti. ben de gelirim. İzmire gidecek Dün köprüden Kadıköyüne ha-

ilk temel taşını kendi elile attl 

Kız Enstitüsü sergisi de açıldı 

Birçok defalar; Fransız zabit- Demişti. İzmir, 25 (Hususi) _ Kültür reket eden Halep vapurı,ı Salacak 
·· J • Jd"" · d ı ı d Trabzon lisesinin temelatma meraaİJlll _1 Jeri, bozulan saflarını kolayca tan- General Bon, şehri işgal eder Bakanlığı teknik tedrisat umum mU on erıne ge ıgı sıra a yo cu ar an ·tU;v 

zime muvaffak olamamışlar; kıta - etmez; Bonapart namına bir beyan dürü Rilştü İzmir fuarı hazırlıkla- Tophanede Defterdar yokuşunda 0 • Trabzon un en mühim ihtiyaçla- Trabzon, - Kız ens~ı Jı~ıt 
!arın bir anda dağılıvermesinden name neşrederek, herkesin mal, can rını görmek üzere İzmire gelmiştir. turan Sabık Cide posta müdürü 50 rından olan lise binasının temelatma si müfettiş Tahsin Uzerııı 1 v

1·ı 
pek çok korkmuşlardı. ırz ve namusunun, Fransız ordusu • Maarif Vekili Saffet Arıkanın yaşlarında Zeki adında bir zat göz- merasimi yapılmıştır. açılmıştır. Merasimde_ o~t;91 ~ 

Yine bu zatin itirafına nazaran, nun himayesi tahtında olduğuna ağustos başında İzmire geleceği bil- !eri kararak denize düşmüş ve va- Bu merasimde üçüncü umumi tarafından Aöylenen ıstıJı 
asıl garip ciheti şurasıdır ki; Fran- teminat vermiş; çarşıların ve dük - dirilmektedir. Ankaradaki sanat o- pur yolcuları tarafından kurtarıl müfettiş Tahsin Uzer de bulunmuş le başlanmıştır. .. 0aı6 ~ız askerleri, Kölemenlerin akılla - kanların açılarak şehrin tabii ha • kulları sergisinde teşhir edilen eş - nuştır. ve temeli kendi eliyle atmı,tır. Yu - Davetliler enstiti.I znO t <# 

dur unluk veren binicilikleri ka- yatına avdetini emreylemişti. yalar İzmir sergisine de getirilecek- Zeki Haydarpaşa hastahanesi kardaki resim merasimdeki intibaı fıııdan gezdirilerek i:zıılıB 
ne kaldırılmıştır. göstermekt~dir tir. 



Tayyarecimizin beyanah: 

Bn. Sabiha Gökçenin 

Sa. :;ayfa: 5 

10 ., ~olonyada da bir yahudi •ı• • • b 
''n~:~dih:~~eyı::!ığızannedi- tayyarecı ığe ıntısa l 
1ıadis 1°nya son günlerde heyecanlı Atatürk'ün, nasıl manevi kuı ve 

• 
ispanyada verilen ve 

• 
Isviçre 

llıaıııee ere sahne olmaktadır. Ta -

llıilletn da~il.i olan bu hadiseler nasıl tayyareci oldu? 
ında h:eclısı~in fevkaHide içtima-

geri alınan yerler Nazik mevkide kaldı 
kanun k?metın teklif ettiği birkaç K ı· tayyar•cı'mız' Sabiha Gök· si için büyük bir ıeref olduğunu beyan 
le llıuzaker d"I" k ti k ıymet ı ~ ı 

l'Jıı;,ti e e ı ır en pa a çen Balkan turlarını yaparken ve Be - ederek te§Ckkür etmiştir. 
v r. 1 llu k grada uğradığı ıııada ora gazeteci e· 

~nd anunlann müzakeresi es - rine 1ayanı dikkat beyanatta bulun· 
~ddetıa hatipler hükumeti o kadar muştu. Bu beyanat ara11nda yeni gelen 
. ret \ten.kit etmişlerdir ki, niha- Belgrat gazetesinden fU mütaleaları 

En müşkül uçuşu 
Avalada Yugoslav gazetesi cVre

me~ nin muhabiri Bn. Gökçen ile ko
nuımalarına devam fırsatını elde etmiş 

Bütün dünya için çalışan 
memleket 

Paris, 25 (A.A.} - Matbuat, ls
viçrenin vitaraflığına riayet edecek

İki düşman tarafta yine muvaffa- 1 

kiyet iddia adiyor· 

~ıı hal abınenin istifası mecburi naklediyoruz: 
F'ake gelmiştir. Tayyareciliğin kadınlar için zor it tir. Çok ıen ve neı"cli olmasına rağmen 

~ile ~aa: reisicumhurun müdahale- olup olmadığı hakkında •orulan suale Bn. Gökçen ııazetecilere beyanatta bu
hı~nnıe~ı~et b~raz silk.un bul~~ş ve Bn. Gökçen:. bu •ualden adeta ha~r~ıe lunmak i~inde çok muhterizdir. Buna, 
lııannı z hır ekserıyetle ıtımat düıerek kat ıyetle ıu cevabı vermıştır: Türkiye elçiliğinde beyanatta bulundu· 

Cur·ırr. - Hayır, pilot olmak gilç değildir. ğu •ırada dahi phit olan gazeteci so-
ltı kanu tUJere sebep olan doktor- Bakınız, biz kadınlar ile ~rkekler ara· 
~ unu v ruyor ı 

Q, l.oç L • arşova intihap kanu- 11nda fark tanımıyoruL Biz artık böyle _ Na zaman tayyarecilik ile alaka-
tı \ri)n emberg, Karakov, Pozen bir fark bilmiyoruz. Kadın hayatın bil- dar olmaiia baıladınız? 
dır, aya ait mıntakalar kanunu- tün zorluklarına, erkekler ııibi taham· 1 D L it k 

- Çok zaman evve .. . ana üçü 

leri hakkında Almanya ve İtalya ta- Barselon, 25 (A.A.} - Müda
rafından yapılan beyanatı mevzuu faa nezareti şu tebliği neşretmiştir: 
bahsetmektedir. Dün akşam geç vakit Villa Her-

Daillans, Pöti Jurnal gazetesinde mosa mıntakasında 3 tepeyi geri 
şunları yazıyor: aldık. Düşman bu tepeleri istirdat 

"İsviçre bitaraflığının bütiln kom için beyhude çalışmıştır. 
şuları tarafından müsbet bir şekilde Pııella dö Valverde mıntakasın
tanınmaması yüzünden İsviçrenin . da Frankistlerin Valbona ve Onda
her zamandan daha nazik bir mevki- ya karşı yaptıkları bütün hilcumla
de bulunduğunu ve büyük devletler rı tardettik. 
yekdiğerlerine saldırdıkları zaman- Salamanka, 25 (A.A.) - Bilyük 

İ\ lloktorlar .. .. .. .. mü! etmelidir ve edebilir. Ben dört ... bir kızcağız olduğum zamanda arzum 
ıüru1ı-· kanunu goruşulurkcn nedenbcri pilotluk ediyorum. ilk za· uçmak idi. Daima bunu düıünüyor- teşkil etmiyeceğini zannedenler Al-

da bunlar arasında ciddi bir mania umumi karargah tebliğ ediyor: 

1.'daki du çıkmıştır. Çünkü Polon- manluda yalnız ben vardım; ıimdi, . 1 manya ı"le İtalya tarafından yapılan 
Teruel cephesi üzerinde Müela 

dö Sarion dağ silsilesine yakın bir 
mıntakada milhim mevziler işgal 
ettik. Düşmanın Onda mıntakasın
daki başlıca mukavemet hatlarını 

~ h Okt dum. Arzularımın tamamen yenne ge -
, 

1 Udı'J orların yüzde 40 ını muvazzaf olarak pilotluk eden daha üç • d bu beyanattan sonra müsterih olabi-
ltt.. er t k. miı olmasından dolayı mes u um. 
1 "il "'eb eş ıl etmektedir. lllilli- nanlar yalnız avcılar deiiildirler; tay- 1 d ı ki d' tt ~ 1 usı Bn. Gökçenin kara gÖ'Z erin e ıevinç ece er ır.,, 
tı..e hu.,, ar bu vesile ile Yahudi- yareciliğe karşı alaka 11ünden ı:üne ço· Bauty, Figaro gazetesinde şöyle 
"'Ilı ""'tn. ed k parıltıları göründü. 

kırarak Onda şatosunu elımize ge. 
çirdik. 

Tanca, 25 (A.A.} - İyi bir kay. 
naktan alınan haberlerde Ceuta li
manında yeniden İspanyaya gönde
rilmek üzere vapurlara irkap edil
mekte bulunan yerliler arasında 

herhangi bir karışıklık zuhur ettiği 
kaydedilmektedir. 

Ayni haberlere göre Ceutadan 
10.000 Faslının İspanyaya sevkedil
diğine ve Franko cephesinden çeki· 
lecek olan Almanlarla İtalyanların 

yerine ikame edilmek üzere 50.000 
Faslıdan mürekkep bir ihtiyat kuv 

vetinin teşkil olunduğuna dair hiıı 

bir maHlmat yoktur 
it 1 laşırrnış er en mevzu hede - ğalmaktadır. - En mliıkil uçuıunuz hangi uçu· diyor: 

nukaı e ~e _nihayet ekalliyetle- Bn. Gökçene, kadın olma., itibiriyle "İsviçre hükumetinin yalnız ken-
'ô tm t B ıunuzdur) 1 ller .. ış ır. u arada şiddet- değil, tayyareci olma .. itibariyle daha disi için değil, fakat bütün dünya su! 

lr.. Soylenm · y h d ·ı f 1 . - Geçen sene kürtlerin i•yanı e•· 
t .. ·11 tnn ış ve a u ı ere bir aual sorulmuotur. Hur& e ere ına· h · · 1 t - takd' ed ' J b·ı· 
~~· •Saınaha ·· t .. k- t nasında Dersim dağlarında yaptığım u. u ıçın ça ış ıgı ır ı e ı ır.,, 

ıt edı'I . . gos eren nıı. umc nanlar yalnız avaılar değildirler; tay- J k d.. - t t ın t çuş en müşkil uçufum olmuttur. Haya· Ayrıca ur· e o · o parı gaze e-
1lıı ntihap ış ır. yareciler de hurafelere inanırlar. Tıl· tımın en müşkil anı, fÜphesiz bu anlar si, Almanyanın Danzig'deki faaliyeti 

Amerikada yeni \ıi"mmmmmmllji 
intihaptan evvel I~ Af kannu.n ! 

t 1 t k yarın Meclıste ~ 
<t.,Q birç k meselesinde ise mebus- sımlar ve benzerleri gibi iıorctler, ufak idi. Bundan başka büyük zorluklar ile hakkında şunları yazmaktadır: 
1 V~le 0

. !arı hükumetin elindeki tefek hurafeler daima mevcut olagel- k ı d "Tm Hayatımın en d 1 D ltJr ısted'". "b" h arıı aşmış egı 1 .. • "Program a resmen yanız r. 
op anı yo l 

~U ete h' . ıgı gı ı er zaman mektedir. Bn. Sabihada ne tılsımlar var mütkil anları bunlar olmuştur. Bütün Goebbels'in Danzig'i ziyareti tasrih 

~daha1 akım olacağını, her işe v• ne de karakedinin yolunu ke•mesin- bir ay asi köyleri üstünde uçtum ve C h • • R it" (B t f ı ' c"d ) 
e ~ bombalar attım. Gu"n oldu. 50 metre edilmis. olmakla beraber, dün Hitle- Um Urreısı UZVe ın aş ara ı ın ı e ı eıt in . edebileceğini bu suretle d k k 

konuşu acak 

~ı. tıhap 1 - " ı· en or u... irtifa uçtum ve asilere mitralyoz ate,i rin de bizzat Danzig'e gideceği şayi- bı"rkaç so""zu·· I ~ Yeni af kanunu, ilk şekildeki :,,..,•kan o amıyacagını soy ı- Sorduk: 
"'' un al açtım. MI dolaşmaktaydı. Hitler ve B. Göb- gibi, yalnız 160 liklerle İstiklal • ~ler.ı·1 eyhinde çok şey söy- - Hurafelere inanır mısınız? B f ı· ı· k b'I B 
~~ "t B u cesurane aa ıye ıne ~u .. • '. " beis, ne söyliyeceklerdir? Vaşington: 25 - (A. A.} - Cum· ~mahkemeleri ve heyeti mahsu-~ dec.i•. tı·;. u maddelerden birçok Bn. Gökçen, bir an bize hayretle G··k T " k' · buyuk nışanı 

lljı •., ~t 0 •1çe~e. uBr ıyenı~h en .1.•. [ Almanya ile Polonya arasında mu- hurrei•i Ruzvelt, dün akşam söyledi- salar tarafından mahkum edi-•fın b en sonra asabiyet hava baktı ve dedi ki: verı mıttır. u tevcı tayyarecı ıgın en . . d . . -· . k h d. 1 . k .. 
\ı Ulın t harebe tehlıkesı aha altı sene ıçın gı bır nutu ta a 11e erın ceryanına a- )enlere aıttır. 

1 ı. lrş0 uş ur. - Bakınız, bunu hiç düşündüğiim yüksek tevcihidir. 1 • 

'V"le diğ:a tnıntakası intihabı ey- vaki değildir. Bu nişan iki büyük soliter pırlant> mevcut değBdir. iki tarafta.ki azlı.k- pılmamak hususundaki lr.at 1 kararını Asker olanlar hakkında1 mah-
1Lda19; tnıntakalardaki intihap- - İstikbal hakkındaki niyetleriniz ile müzeyyen bir nişandır ve Bn Gök· \ lar meselesı de dostça halledılecektır. söyl~miş ve sc:ın kongrenin mes~i~ini kemelerce verilen hüküm er ba-
tı~~llıet ~o Yılında olacağına göre nedir) çen bunu kalbinin üstünde gururla ta- 1 Bu itibarla Hitler veya Göbbels'in taktırle yadettıkten •onra ıunları ılave ki kalacaktır. Aftan istifade e-
·~'" taraft ı . . . · decek olanların mülkiyet ve fıı '"ife(' ar arının vaziyete _ Ben şimdi askeri pilotum ve or. ıımaktadır. söylıyeceklerı nutuklar da herhalde etmıştır: \ . I . d k 
ı..r'-Ur, 1 

,daha bir sene devam e- duya aidim. Tam manasiyle ordunun -·-- ___ Almanya ve Polonya münasebetleri - Maamafih bir çok iıler yapılma· mır~s mt ese eklen e. d.~.nunun 
•~ lıt. ~taamaf'h k k 1 

1 
b h d'I k d - · ıd · F k t B ki . h'd" 1 h ~ merıye mev ııne gır ıgı ana~ 'tQ· ııe · . ı pe az e ·- emrine amade bu onuyorum. • ıt F k mevzuu a se ı ece egı ır. a a mıştır. e en. mıycn a ıse er zu ur d . k d"J . . 

ı~. ıtımat r · I b ·· k.. noı ere ran oyu . d . . D . ,. . ka ar aynen ıp a e ı mıstır. 
rnevk" k f Atatürkün manevi kızı . k r· . . t· . b·ı t f 1 k 'k' . k. d 1 . u u m er a an sonra egı--nin eyı a an ugun u bu nutukların ıra ı ıçın anzıg ın ın- etmezse ikincı teşrinde intihap edilip ~ B h··ku 1 ft d . •. ~ 

ıı ço zayı tır. tıhabı ey ıyetı vazıye ın ıca ı e e - ge ece ı ıncı anun a top anması ı- . 

Yugo•lav gazete•i tayyarecimizin protesto ediyor sir olunamaz.,, cabeden yeni kongreden evvel hiçbir ıt şecektır. w 
ta "} hayatı hakkında öğrendiklerini nakle- toplantı olmıyacaktır. l!!l:Jı:::t:ll~--~~~ 

, necı er 
ı,..«bıta diyor: Romen Faşistlerinin Cumhur reioi amele ve iı adamları 
~ ---~ıııı ' rnevhum veya mevcut Bn. Sabiha Gökçen Anlcara civarın- G · ı . n t s ı · h. gibi hükümetin de hatalar iılediğini ve Al 1 1 ç k 
~ına cemiyet veya milesseselcr da küçük bir şehirde doğmuştur. Ba- em 1 erı e 1 1 yeniden muhakemesi bu hataların buhranlı vaziyeti husule man ar a e • 
:: ~ne Us

1
ulsüz ve milz'iç bir şekil- ı baoıTK•k°:'al ".'tat~.rkiıd'n hus~•'ı dos'.u. i~i (Baştarafı 1 ncı sayfada) Bükreş, 25 (A.A.} - Bu sabah getirdiğinı kabul etmiı. bundan dola- ler arasında geçen 

~a Op) ... ve ür ıycnın vucu e getırı me•ı ıçın . .. . . . divanı harpte "Demir Muhafızlar" yı bu üç unst.ır arasında istikbalde da-
. deleye ~~aga kalkışanlarla yapılan harplerde ııayet cesurane çar- her . ttirlu. Y.enı hadıseler ıkaından I rüe~asından 20 kişinin muhakeme- ı ha büyük bir işbirliöi yapılmasını itıe· mu'' zakereler 

1'ı '<n l!'lrışmi t" D ·· d 1 .. • .. k F k t t a ·~ e to ş ı. un e usu - pıımııtır. Bu harp ıkı dostu bırbırıne çe ınmesını • ran oya avsıye e . si başlamıştır. Bunlardan yalnız •"iştir. 
D~lisçePladıkları görülen bir ka- daha ziyade yakınlaştırmıştır. Bn. Sa- miştir. ·-. .. j on sekizi hazır bul~nuyordu. _Çünkü 1 Prag: 25 _ (A. A.} _Dün öğle-
~~ib Yakalanmış ve hakların- biha Gökçenin babası bir harp esna· Soylendıgıne gore Franko, ce-

1 
Prens l<ontaküzen ıle B. Krıstesko y I • t"k den oonra B. Krofta ve Hodza, ayan 

~~ı. 1 ata ba•lanmıştır. oında yaralanmı, ve aldığı yaral•rın te· b 1 I ı· I d · k çını b 1 1 d Ya ııca ugos av IS ı razı ., a • va en spanyo ıman arın a emnı· a · Ş u unuyor ar ı. ş B 
1 

d 
25 

} M 
1
. ve mebusan meclisleri reisleri, hükumet 

r Alcbıyıkt H k •İriyle vefat etmiıtir. Kendisi yeni Tür- yel mıntakaları tesisini teklıf et- müttchim, "her şey memleket içın., e gra : - (A. A. - a ıye 
h Otur a amam so a- k" . .. d t" ·ı . . . b" l'kt N "k' ·ı d. 1 k . t.k b" 1 koalisyonu parti tefleri ve aynı par-~ an ll h ıyenın vucu e ge ırı mcaı ıçın ır ı c miştir. fırkasının şefi olan B. Klime'dir. azırı ı ı mı yar ınar ı ıa ı raı.ın ı-
• Ot~ran .u~ an ve Sultanah - çalııtığı Atatürkün elinde ölmüı ve Ö· M . h d'I 1 . rinci kıamının temin edildiğini bildir· tilerin parlamento grupları ıeflerile sa-
~~ -.lı K d . T ı·t Diğer taraftan DeylimPyl gaze- iıtte emler, mene ı miş o ansı- at 15 den 16.30 a kadar devam eden 
b· llıkaPıd ve ar eşı a a )ürken: tesiııin diplomatik muharririnin yaz yası faaliyette bulunmak ve nizam- miştir. Bu suretle hükumet, yeni yollar bı'r mülakatta bulunmu•lardır. 

\~kaç ark adoturan Zeki ve da- - Sabihamı duna emanet •diyo· dığına göre, resmi İngiliz daireleri niimeyı ihlal etmek cürümlerin- ve demiryolları inşa .. , bataklık arazi- • 
ı.ı. llıtt ,., a aşıdır. Bunlar, "Sul- rum, onu yetiştir, emiştir. den dolayı evvelce Kodrano'yu mah nin ıslahı vesaire gibi hususlarda birçok B. Hodza, milliyetler statüsüne ait 

~"\ •,·. "ençter Bı'rlı'g•ı·,, namı al- O zaman Sabiha Gökçen üç yoşınrla İspanyaya gidecek İngiliz gemileri- k- l · 1 h k. 1 • kararlar vermiştir. milzakercler hakkında arkadaılarına 
"' nin hava müdafaa torılariyle le•li- um e mış o an a ım ere cevap ve-

l • snor klüb . idi. Kemal Atatürk do.tunun iilürken rer eklerd· Yugoslav mektep malümat vermi•tir. Bu müzakereleri 
d_ ''çe. ü açarak faalı· k ·-· . . . . . hi keyfiyetini tetkik Pdeceklerdir.. · ır. • 
, .,.. \,.ekle . teT ettıgı emanıetı ycrın4"' gclırmıştır. ! D d l b R tecil ve hükümet partilerini de bun-

,. rınden bahı'sle Babı S b h b b · Çamberlayin gelecek hafta Avam ava aya nız eş omen gaze- gemı"sı· Amerı"ka ·~arr - a i ayı üy;itmüt ve ter iye etmişi" 
~ Uf m tb Kamarasında bu tarzda bPyanatta tecisi bulunacaktır. 

~ llıQb·· a aasında yaptır- Yugoslav fahri pilotu M d "il" b" ı·k sularında 
lara teşrik etmek üzere koalisyon par· 
tilerinin her biriQ.e mensup 8.yan vt 

mebusan azasından ikişer kişiden mü· 
ckkcp bir parlamento komitesi te,ki
line karar ve:rilmiştir . 

liıtl Ut v b bulunacaktır. ısır a mı 1 tr 1 •aıı e astırdıkları kart-
~, e ara( Bn Sabih• Gökçene Yugoalav hav• Bütün gazeteler, Bıırgos'daki hu'"ku'"metı" teşkı"lı" Belgrad: 25 _ (A. A.) - Nev-

'" "~rı·ı.. arında evlere ve ö- 1 
l\l kuvvetlerinin verdiği 7İya(ette Cf"nrrftl lngiliz ajanl Robert ]Judgson'un yorktan bildirildığine 2öre Yugoslav 

. ile. ne Para ile dag"ıtmak 
·~,1 . tane t Yankoviç Yugo•lavya tayya•eciliği Lorıdraya avdetine ve Burgo<'lan Kahire, 25 ( A. A. } - Başvekil bahriyesine mensup mektep gemioi 
~ ıt Ol 

0Plaınak kanununa fahri pilotu diplomaeını ve işaretinı hareketinden evvel Frarıko hı.1kı1· Mehmet Mahmut Paşanın İ!tifa ettiği Jadran, Nevyork limanına varmııtır. 
Bu komite. kanun Jayihalarını tet

kik ederek milli mecliste bu hususta ilıG arak 
t~ Şler Para toplarlarken vermiı ve genç türk kadın tayyare<i bn meti nezdinde yapacağı yenı pro- bildirilmektedir. Kral. kendisıne bir Jadran, Nevyorkıa ikamet eden 

-~alan Ve kartları, mühürle- alameti derhal iiroilorma•ına takmıştı testolara ehemmiyet atfetmektedir· il milli bırlik hükümeti teıkili vazifesini 60.000 den fazla Yugoslavyalı tarafın· 
müzakere ba~ladığı zamanı mezkCır 

layıhaların parlamentoca tetkikini ko· 
laylaştırmağa çalışacaktır . ~ _ llltşlardır. Bn Gökçen bu lf'vc;.ihe bunun kendi· ler. tevdi etmiştir. dan sel8.mlanmışttr. 

. ...._,. 

\ i!: MŞAL~AqARP Fl 
~: li-

~•iı ııscyin Rahmi GÜRPINAR No. 52 
~. .t•bak 
~.~~alı a~ın~~n bir cigara çı-ıSen de kerevet zanniyle bir teneşi· 
lb,~ ıçin g brıtı çakar. Alevini re uzanmışsın.. . Senin kerevetin 
' taı avucu . . . 

·I~ iited ıçıne alır. O a- nemlı olması henüz kullanıldığına 

,\ '· . Ve~n bir şey tıkırdar delalet eder. O kıtık sandığın şey. 
~,nc•britinleten. ürkerek eli !ere bak .. Bak bak! Delıklerin ara. 
1 1n1 •cı~iyı al.evı_ avucunu ya- sından saçak saçak lifler sarkıyor .. 

''Ilı •q bır ~ kıbrıti yanar ya- İkisi biribil'ini çiğnıyerek girdik 
t,n•ltı,i~iııa ıverir. Şamalı kib- leri mahut kaplaması koparılmış 
tt1,1ıır ... 0 k~·erevetin üstilne deliğe hücum ederler. Korkuların· 
, lı} lliiste uçucuk alevin ay- ı dan naralar savura, savura önlerine ., ..,~. rd·-. 
1~~t 1 de ö 1

1 Kı korkunç man- ne gelirse çiğniyerek, atlıya!'ak var 
ı,)J e 'ok: e . tarif olunmaz 1 gayret ve kuvvetleriyle kııçınıya şi-
I ~tııunutar:k ~ı Mail her bir tap ederler. Önlerine iç tarafı dol
~l!ı aq ner d. ma, dışarısı hemen iki arşın yük· 
'I anı· e eyiz' 

gibi heıııel' sesler ... peyda olı;r [{(>. 

pek ulumaları da başhr. Şa mata 

derhal bürür. Tehlike yalnız gü· 
rültilnüıı Ço1galnıasından iJı,,r~\ kal · 
maz "H~•:on, Mehmet, tutunuz . 
Kaçıyorıa.- yakalayıııız. ( avuş. Sen 
şu sokağa ~eş, önlerini ~nir. Bekçi 
dayı ~·r. köşP. başından a.1·nlma !,. 
nevinde:ı muhtelif seslerle kuman
dalar işitilir. Bu tehlikeli anda Ha
yati de Maile lazım gelen kuman· 
dayı vermekte saniye kaçırmaksızın 

- Haydi beyim var kuvvetinle 
arkamdan koş! Dirseğinle göğtisle, 

tekme ile benim açacağım yoldan 
sen de yürü. Kurtulur isek ne Ala. 

Hayati tavladan boşanmış bir 
keheylan süratiyle kendini bir kap· 
tı salıverdi. Gözü hangi sohğı gö. 
rürse oraya gidiyordu. Zavallı Jlla-

il, akurane bir seyr ile giden arka
da~ına yr,tışmek için var gayretini 

bacaklarına vererek oda saldırdı. -1· ıyıe b' · sekliğinde, harap bir duv:ır çıkar. ''• :ıı lıay~~i feryat koparın- tereddütsüz Hayati kendinı pat di- Karşılarına ilk tesadüf eden so· 
~. •lı~er mukabeleten ye aşağıya kapar salıverir. Arka· kağa saptılar. Gürültü yirmi, otuz 
. ·ted erek. 

• 1~ 1 e olac ·- sından "Güm., Mail de atlar .. Atla- adım arkadan geliyordu. liitıikle
l·h~buu .. - agız? Mahalle maları Jıir şey değil .. Gıiya etraftıoıri sok.aktan iki üç kişi kaçakları 

•ır t ~ııund ı 
abuta a,. .. Ben san- bu "P3t,, 3 "Güm,, e inti~ar~n şura- önledı. 

gomülmüşüm ... ya bura~ a ~inmiş insanlar varmış Durdurmak için üzeri erine sal-

dırdığı sırada Hayati bunların ki- Biçare Mailde iki karış .. İkisi de he· - Vay babanın aşık kemiğine." 
mine çelme, kimine yumruk, kimine men hemen sıfırı tuketmek üzere i- Kü~rile Hayati bey kıç üstü kal-
dir8e k, ha\•ale ederek bir ikisini de- diler . .Mailin ıınlaşılmaz bir hafa- dırıma bir oturdu. Mail şaşırdı. Du
virdi . Onlar kalkıp kendilerini bu- kan içinde: ı rarak arkadaşını kaldırın ağa •a · 
luncaya kadar iki arkardaş hayli yol - Ha ha ha hayati... Ben ben vaştı . Fakat Hayati: 
aldılar . Hayati hem kaçıyor, hem bittim. Bittim. Şimdi dö, dö dövüşe. - Sen bana bakma .. Sen koş -
"Yaklaşmayınız yakarım!,, tehdidi ceğim.... manda devam et ... 
ile kovalıyanları korkutmıya uğra- Derneğe uğraştığı sırada arkadan lhtariyle onu yine menzil beygi-
şıyordu. gelen kalabalığın içinden besbelli ri gibi yoluna saldırdı. Kendini bir 

Kovalıyanlardan bir ikisinin böy- tabanına, dişine ve hassaten yumru· toparladı. İki adım attı.. Yine düş· 
le armut gibi etrafa sapır sapır dö- ğuna güvenen en tüvanalarından tü. Son bir gayretle bir daha sıç
külüvermesi kaçanların zorluca kim Uç dört kişi yeniden yeniye bir hırs ı radı. Yola düzillmeğe muvaffak ol
seler oldukları hakkında şüphe bı· ve gayretle var himmetlerini bac.ak- ~u .. Bir iki saniye so~ra ~faile ye -
rakmadı. Hayatinin tepmesin, yum- )arına vererek kalabalıkla firarıler I tıştı. 0".1~z. omuza yıne fır~rda .de
ruğundan tatmamış olanların da, arasındaki mesafeyi yarıladılar. Ha vama gırıştıler. Fakat arkadakıler 
o hali gördükten sonra cesaretleri ıasa erebilmek için öndekilerin de eski mesafeye nazaran şimdi üçt-e 
kırıldı. Bu üç dört kişi kalabalığın 0 nisbette hızlanmaları !Azımgell . bir nisbetindP daha yaklaşmışlardı. 
yetişmesine intizaren kovalamayı yordu. Hayti, hemen hemen düşmek 

1 

Her iki taraf biribirinin soluğunu i
biraz gevşettiler. Fakat çok sürme. üzere bulunan Maile göz kuyruğile şitiyM gibiydi. Hayati, bu son tez
di. Arkadaki gürültü bunlara katıl- bakarak: ·ı yidi süratten arkadaşı Mailin bütün 
dı, yeni bir şiddetle yine kovalama _ Arkadaş eğer düşer~en mah· bütün kuvvetten düştüğünü anladı
başladı. Bereket versin ° zamana volduk demektir. Zevcenin hasılı ğından kaldırımdan kaldırıma sek· 
kadar firariler hayli yol almışlar-
dı. Takip epey devam etti. Lakin biltiln Alemin nazarında uğrıyacağı- tiği esnada birkaç defa yere iğilip 
kaçanlarla kovalıyanlar arasındaki mız kepazeliği düşür •. Bu hali gözü- kalkarak irili ufaklı beş altı taş top

mesafe hemen ayni uzaklıkta kal -
dığından iki tarafın koşudaki hızı 

müsavi olduğu anlaşılıyordu. Ha 
gayret ha! Ha gayret ha! O baba
yiğit Hayatide dil çıktı bir karış .. 

nün önüne getirde ona göre koş ... 

Hayati daha sözünü tamamla -
madan belini nortası budur deyip 
kütedek koca bir bekçi sopası geldi 
arkasına yapıştı. 

!adı. Ansızııı arkasına döndü. Ar-

kadaki adamların üzerine "mitral
yöz,, boşaltır gibi var kuvvetile ka· 
ya parçalarını veriştirerek: 

(Devamı var) 



l"ENI SAllAH 

HATAYDAKIYAM 
Türk cemaatı namına bir protesto Galatasaray 3 - Yunan muhteliti 3 

~ı( VE KARiSi ver!!~~:~,ı~d~~~~~~rı~a~i~:a~~~~~~~~~~'ve berabere kaldılar 
b 1 ü · emniyet şartları ıçınde yapılmıyan Aliyeyi bana göz mütehassısı ta, bu komedime baılamıı u unuyo• maline mecbur kalmış ve n mayış• k d t la"h keenlernye- e 

B' k .. d b . nmuş . k' . öl .. t.. Jandar uyu a ve rnuarne f bahÇ 
,,tor s. anlatmııtı. Bir gün kendisi· ı' r~~· ır a.ç lgund en d~'rı" !orgu LI. çilerden bır ışı muş ur.d - kun addettiğimizi beyan eder ve ko Dün Yunan muhteliti ile Gala-ı Beşiktaş - ener fend' 

1 L • .. b" ga· gıbı gazeteyı e ım en uıuruyorum. malar bu suretle yollarına evam e- . • d k' T k A ) 
ne, muayene o ma& ıçın gur uz ve k • başladıaımı dıı fi k k 1 kma misyona karşı protestolarımızı ılım tasaray takımı arasın a ·ı maç a - İstanbul, 25 (A. . - . . d 1 . G" 1 i en za tan seçememege • derek mevku arı ara o a so - . k lb den 
yetle ıı~ bı.r a am gc mış'. 01

. er' • kendisine söyledim. Ve bugün: . _ !mu. !arsa da müte- ederiz.,, sim stadında muazzam bır a a- bahçe stadı müdürlüğün . · 
111

pi· 
muktcdır bır ressamın dahı tcnım ede _ Regina, bir göz mütehassısına gı- ga .muvaffak o ş k k 

1 
h"-j Komisyona Lüzum Yok! lığın önünde yaınldL 1938 senesi İstanbul şıld ~ f't' 

miyeceii kadar güzelmiş. Mütehassıs diyorum dedim. cavızler bu sefer d.e ara 
0 

a k u Cenevre 25 (A.A.) - Hatayda Yunan muhteliti daha eve! F. bah yonluğu final maçı Beşiktaş '
26 

• 6 
· b-'-·- h' l lık · · ' . · · cum ettiklerinden Jandarma te rar ' . d 

2 2 
da 

bu gözlerden ilk ...,.ta ır tat 
1 

• ıyı- lıte doktorcuğum, bunun ıçın sızc _ k 1 A ilk seçimler için oraya gönderılen çeye 2-0yenilmiş ve Pera ile e - nerbahçe takımları araoın d it' .. · ş k d d kt a b ki" ate• etmege mecbur a nıış ve n- . ·ı - d G ı d mıZ • lik ve ruya sczmıı. 1 

a am 
0 

or 'geldim. Bu huıusta yardımınızı e 1
• v • . t' B defa- milletler cemiyeti komısyonu ı e berabere kalmL' oldugun an a &· - 938 pazar (yarın) sta ı 

isminin Oinccnt, zengin ve asil bir •· 1 yorum. Regina işitince üzülecek ve be- I takyadan as~er ıst:mıl şdır. b~ k' . Türkiye hükümeti arasında bundan tasarayın maçı ehemmiyetli sayılı- ra edilecektir. :ıı•' 
·ı · ·ı ld • .. ı d"kt onra •~ .. 1 L 1 ki ateşte mutecavız er en ır ışı . ·ı·r b'I tam ı cnın og u o ugunu soy e ı en s • nimle beraber gelere .. sızın e Konuı- _ 

1 
bir müddet evvel çıkan ıhtı a ı .. yordu. 1 - Gişe ve kapılar 

• • • .L ı k · · • . . daha ölmü• ve bır kadın yara an- . . . . k ti' ıanayı ncfiseyc 81"' o up zev ıçın re ma.k istiyecck. Sızdcn rıcam. onun ya- •. "t · 1 kuvve halledilmı•tır. Bu baptakı Galatasaray rakibinın uvve ı ikide açılacaktır. t ol"'' 
. • d - da .. 1 d. mıştır Yetışen asker mu ecavız e- . - .. 1 . d ero e sım yaptıgını ve yazı yaz ıgını an- nında her doktorun hasta•ına soy c ı- · . . k t müşkülatın doğrudan dogruya mu- olduğunu bildiği için zmır en ge- 2 - Baştan başa num 'b;;nlıl 

L 1 ri dag· ıtmaza ve asayışı te rar e- . 
1 

k h k trı • 
latmlf: ği gibi muvakkat bir hastalı .. o up tc· k !l . zakerelerde bulunarak dostane bır len Cemil ve Basriyi de a ara sa a kapalı tribünler 50, açı B 1 - ckrf b ıır.· · i dü 1 'd •· sise muvaffak olmuş ve mev u aı k .. . • . k ruştıır. 

- u unacagım t 
1 

c ısız - davi edildiği takdirde i crı c gcçecegı· k d'l b'l sekilde halli hususunda Tür ve ya şoyle çıkmışla.rdı. . '25, husugı mevkı 100 u . a• gen 
ıündüreccktir. Likin, evvela aebe~leri- ni söylemenizdir! bu suretle Antakyaya sev e ı e ı -

1 

~ransız h. il kil metleri arasında an- Sacit - Cemıl, Salım - Musa, 3 - Saat tam 3 te Beşıkt t ktJll 
ni izah edeceğim. Ve bu suretle sız de Doktor bu şık hastasının sözleri kar- miştir. • .. c· . !aşma ha•ıl olması üzerine komisyo Adnan, Iustafa - Sabri, E.~fak, takımı ile Fenerbahçe genç ~ ı-ı· 

b 1 el - 1 k.l Komıayon Rem ıttı .. baka· kiminle karşı karfıya u un uıı:unuzu ıısında alaliamıı ve mes enin ne t• ı ) K · l nun hikmeti vücudu kalmamıştır. Gündüz, Basri, Bülent. arasında bir futbol müsa 
anlayacaksınız, diye anlatmıı: alacağını clüşünmcğe başlamıştı. Antakya, 24 ~A.A. - omıs- Bunun içindir ki milletler cemiyeti- Yunanlılar da Saklavonosi, Papa pılacaktır. ft 

- Ben evliyim. ~arımı tap•~."""'"~ Bir gün kan koca gelince, doktor: yon genel sekre~eı:ı Anker Cenevre- niıı doğrudan doğruya mümessili o- dopuloa, Gaspari, Yaramanis, Kom- 4 - Saat tam 4 te atıetizf11 ,ıo' 
seviyorum. Bu sözlen tartarak ooyledı- - Evet zafiyet vardır. G3zlük tak- ye hareket etmıştır. D"rt lan mezkftr komisyonun genel sek- nenis, Sirkos, Minyakis, Baltazi- derasyonunca tertip edilen ına: fi 

ğimc ele itimat •?iniz .. °'.'a ~ptor:m. 1 ması lazımdır! dedi. Ve 0 gün doktor- Antakya, .
24 (~:A1l-:: b' 

0 ~ relerine vazifesine nihayet vermesi si, Canatis, Teandafilis, Hersanto. kosusu stadımızda başJıyaca 
0

1J11 
On ocne evvel bı:leım'.'t'.lr.: 8 

at: u· dan çıkarlarken adam hakiki bir kör ~yak mahallesınde ır e~ı ~:0• tebliğ edilmiştir. Bizzat komisyo- İlk on beş dakikada Yunanlılar Pe;ıdiğe kadar gidip gelecek. &el! 
gün de iki çılgın aıık gıbıyız. Be.lkı, ı"r gibi hareket etmeğe başlamıştı. Regina !ıs memurun~ .varalamı~ıı '

1 
t te 1 nun da derhal ayni suretle hareket vaziyete hakim olmuşlardı. Fakat atletler koşuyu stad d11h11;~· kımızın rengi güneşten rcnklerı so an kolunda: caviz kaçmaga ~u;affa o mu~ ur. I ederek mesaisini tatil edeceği zan- Galatasaraylılar bundan sonra kar- pist üzerinde sona erdireceJ;. • > Pancorlarınki kadar solmuştur. Bun3 d'kk .. ·· d Türk Cemaatıntn Protestosu . . lı'• 

- Kocacığlm; ı at et onun e H t nedılıyor ".,ılarındaki yabancı takımı tamamen 5 -- Beşı'ktaş ve Fenerb. a ' .. . A raamen 0 hep benimle meşgul, ben ise k Antakya, 24 (A.A.) - a ay 
1
. k d. 

2
_ (H "ı) Gu··~el 0 1 .,..,. 

• kaldırım var. Aman duvara çarpaca . k . bürola s en erun, .> usus - ~ anladıkları için hücuma başlamış- takımları arasındaki şild fın•_.ııt· onu çılgınca seviyordum. •mi diyordu. Halkevi ba~ anı ve seçım . :ıH 'd'. . İsk nderuna geldi. ev 
cLiikin doktorcuğum. Karımın bir l rındaki Türk cemaati mümessıllerı Hamlkı ı~e;ız .

1 
.e d Hamdi Sel lardır. . na saat tam 5.30 da başlana fınd' 

müddettenbcri bedbaht olduğunun far- Şık adamın ııözlerine meftun o an tarafından Berutta fcvkaliide komi a evıbı ar! eclı _erıdn enH Jke ·, u·· .. e· Nitekim 23 üncü dakıkada Ga- 6 - İstnbul bölgesi tı;ra. eO 
. b kadınlar bu vaziyeti gördükçe sızlan- k d . k ig 1 çukun as can ıgın a a v " - la tasa ray muhacim_Ierina.en Bülend klüplere ve gazetecilere tevzı,,,P' kına vardım. Dikkat ettım ve unun..,.. mı•lar, doıtlan ise, teselli etmeğc ha;ı- serliğe, Anta ya a seçım o".' . - . 1 . d H'. t· ·lı kızlar ve erkekler- k 1 . d - 1 bır a 1 dar • N · d h t • !'" · c d mıllet erın en a ay Yunan a esme ogru guze - len davetiyeler adedi ka . fi bcplerini araştırdım. etıce e, asa· K b" .. fk ı· ·ı koca yonu reis ıgıne, enevre e - . . kk b. k f'I Ham·ıdı"ye- k 

b 1 , Jamı,Iar. arısı, utun şe a 
1 1 

e · k t 1... den mure ep ır a ı e kın ile topu attı ise de kaleye so - lı tribünlerde yerler aynlll1 1~ )' lıiının, güzelliği kaybolmıya aş ama- f' !er cemiyeti genel 'e re er ıgıne, . . . . t tt· z b tlere ve tale- te 
1 d ·ı . sının üzerine dü müş. Sanayii ne ıseyc 1 A G. d .. kolon el mızı zıyare e ı. a ı mağa muvaffak olamadı. numerotive ve y·ahut numer0 • r sının farkına varmış o masın an ı en k orgenera sım un uze. . ki d. , faı• ,!-

geldiğini anladım. Aldığım vakit otuz aşık adam artık çalışamıyor. Yazma Koleye ve Antakyada Türkıye baş belere kızlar çıçe er :er ı.. k Bundan sonra Gündüz de ikinci pah tribün biletlerini mu.ha rıı•b 
yaıında idi. Tabii 0 vakit, gözleri, her istediği tcYi karısına yazdırıyor ve oku- konsolo !uğuna aşağıdaki prot.e.<- ı:atay 

1 
k!zl~n g~mıy.el ~;e~:.~ bir atış yapmış bunun şütü de boşa derek tahsis ve işaret edıJen ti•'"" 

ke11i kendine çeken bir güzelliğe aahip- tuyordu. tolar Türkçe ve Fransızca olarak bahrıye e bıs.e erı gıymı~ eı 'Ha~İ gitmiştir. Bu esnada bütün G.alata- !eri işgal r~mek suretiyle ı~sl)ı'1 
ti. Lakin bugün ... Ahi Şayet bu !.asta· Gizlice okumak iotcdiği bir kitabı verilmiş ve gönderilmiştir: larında b~hrıye şapkası ve ( - saray oyuncuları Yunan kalesı etra- itina buyurmalarını sayın 

ı d h. b' · hazırladı°' vakit büyük bir vicdan aza- ·· dıve) ısmı vardı · f d t ı J d Bu fırsattan · d · lığlnı sezmemi' o say ım, ıç ır şeyın •· "Manda ıdaresi birkaç gun ev- , · 
1 

ın a op anmış ar ı. · rıca e erız. r 
farkında olmıyacaktım. O her vakit i- bı duyuyormuş. veline kadar Türklere her türlu me- Hamıdıye bando.~u Hatay; genç- istifade eden Yunanlılar to~ . ayak- Bakırköyündeki ınaçl• ,ııı 
çin güzeldi lakin, bugün ııüzelliğin?en Bunları anlatan doktor •özlerini fÖY· zalimi reva gördtiğü, ölül.eri.miz ya-ı l~ri .selamladı. GuvertedP < ans e- ların.a geçer g~çrnez Paskalıdısl va- 26 - 6 - 938 pazar günil !! 
bir parçasını ... Bunun fark.ına kendı dr. le bitirdi: ralılarımız ve d<ivülenlerımız ve a- dıldı. _ __ sıtasıyle kale onu bos kalan Ga ata- .. .. .. • lar· , 1 

- k 1 . .. · gucunun yapacagı maç · ,,n, varmıı olacak ki, ümitsiz ıgc apı mış. _ Unet etmek istemedim, lakin, dedi sayılamıyan tehdit görenleri- M k b 1 b 'I ' 'I saraya ılk golu attılar. B t .. .. Turan• 1 ı 
Bir kaç gün evvel aynaoının kar.!ısı~da adamın çektiği ıztıraba da acımıştım miz ve mücrimlerin hele bir ceza u a e e 1 mısı Bu gol Galatasaraylıları hızlan l b'ar1 .~. gucluO gdenç(B-arutgilcn 1 1 k d h lt"ke . er ır ıgı s. a. fırlamış gözleri i c 11z anır en 11°'_ um. Çünkü, karısına huzur temin için a ' ı görmek şöyle dursun tevkif bile e. (Ba.ıtrırafı 1 ııci saı1fada) dırdı. Yunan kalesine şidetlı akın- nında). .. ril' f 
O gündenberi ne dudakların~akı .~•r· körlerin duydukları teessürün bin kat dilmeyişleri bu hakikati açık gos- Mumaileyh diyor ki: Jar yaptılarsa da bütün hiiclar boşa Barutgücü B _ Karaguf110,~ mızılığı. ve ne de yüzündekı o ııuzcl fazlasına tahammül etmek metanetini termektedir. "Büyük devletler, Almanya ile\gitti. Nihayet Galatasaray aleyhi- S. 

15 
de. Barutgücü A _ J{sr:~111 ,ıt 

gülüşü bulamıyorum. işte, karımın ba- gösteriyordu. Aradan altı sene geçti. :Miralay Kolenin işleri biraz yo- ltalyayı hpanyayıı karşı takip et- ne bir frikik oldu. Canasati güzel rük A. S. 
17 

de. (A ve B. tds; )'ff 

na hissctrimek istemediği ve içinde gi~- Bu müddet zarfında ne oldu) bilmiyo· !una koymak için çalışmağa başla- mekte oldukları siyaseti tadile sevk bir şiltle ikinci golil de yaptı. maçı Karagümrük sahasın 
!ediği bu sır heni harap ediyor. Kcndı- rum. Bir gün kadına yolda rastladım: ması bile cemiyeti akvam komisyo- ve imale etmeğe azmetmişler be hiç Galatasaraylılar bu golden son- ~ 
ni ihtiyarlığın bir esiri sayıyor ve yaşa- _ Kocanızın gözleri nasıl oldu) di- nunun Türkler aleyhindeki faaliye- bir planın muvaffakıyete iktiran et- ra daha fazla harekete geçtilerse Jacaktır.) M''la"~İI' 
mak haklarının artık kendisi için sona ye aarclum. Büyült bir ocvinçle: tini açığa vurmasına sebep oldu. me~i miımklın değildir. de müsbet bir netice elde edemedi-Tekirdag·11 ve u ıe'r 
ermekte olduğuna kanaat getirmiştir. _ Tedaviniz oayesinde onlara tek- Tahrikatçıların hükümet konağına Maamafih, cumhuriyet hükfrme- Jer. Yalnız E~fak yaralandı ve oyun k 
Zamanın kadınlarının hiçbirisine benze· rar kavuştu. hücum edenlerin başında her vakıtl ti, pliını büyük bir dikkatle tetki1< dan çıktı. Yerine Mustafa girdi. bun ün güreş ece 
mez ve caddelerde rastladığı göz alıcı _ Ya siz güzelliğinizi kaybettiğini- komisyon aza ·ı ve bilhassa reisi gö- edecektir, çıirıkiı İopanyayı ecnebi Nihayet birinci devre Yunanlıların Y 
kadınlara nefreılc.~a~ar. güzel ol?uiiu ze hala 11kılıyor musunuz) rünüyor, bin!e.rce Türkl~.rin .. kayıtlmüdahale•inden. kurtarmağa matuf 2-0 galibiyetiyle bitii. 
için mağrur da degıldı. Saçlannı bır ta- _ Hayır. Onlan kocam ile meşgul olunmaması ıçııı her turlu mumana- 1 olan her turlu sıyaset, İ>r;anyol hu ikinci Devre 
rak vuru,ıa düzeltir ve ayna önünde olurken unuttum. Ve artılr. tam ihtiyar atler gösteriliyor, vesikaları alına- kümetinin muhakkak surdte te~ri- Galatasaraylılar ikinci devrede 
asla vakit kaybetmeğc çalışmazdı. Bir olduğum için hiç bir düşüncem kalma· mıyor, alanlar için kayıt büroları ki mesaisine mazhar olacaktır.,, fazla harekete geçtiler. Kaleci Sa-
çiçek kadar bahtiyardı. Çünkü, güzel- dt. vaktinden evvel kapahhyordıı. ilk Paris. 25 ( A.A.) - B dö Az- cıt çok iyi oynadı. Sacidin kaleden 
Jiı;inin bana kendi ini daha fazla sev- günde; bugüne kadar muhtelif şe- kart'ın diln l.ord llalifak•'a, ezcüm- · t'f 

h Y!NI uzaklaştığı esnada fırsattan ıs ı a- 'tP il clirdiğini biliyordu. Bugün, ihtiyarla- __ ır:;c· \ I killer altında devam eden bu yol· le açık şehirlerin bombardımanına de eden Yuııanlılar golü atarken ka Tek"ırda"'lı MüliY' ,..~ 
makta olduğunu farkedince gözlerim· f±J}~;:JSA B AH [1}) T suzluklann cihan efkarı önünde is- karşı mukabele bilmisil olmak üze- leden Adnan kurtardı. Ve mu hak- Eminönü H:lkevi tarafıııd~=~ 
den düşmesini göz önüne getiriyor ve patı için icabında neşredebileceği- re yalnız Frank;st şehirluin değil kak bir golden bu suretle Galatasa-,edilen serbest güreş müsabak•or• ~ 
endişe ediyor. Bir Nazarlık miz pek çok deliller ve vesikalara ayni zamanda daha uzak hedeflerin ray kurtulmuş oldu. gü.~ !'~ıla~acaktır._ öğ~ede:;f.ı0J cHiç şüphe yok ki benim sevgim de- Aldığımız bir mektupta şunlar yazı- malik bulunmaktayız. Her gün se- de bombardıman edilebileceği sure- Nihayet. Galatasaraylılar hakim Mulayım_ ıl.~ Tekırcl.aglı . Jlc 
lice bir seYgidir. Amma o buna asla i- lıdır.· Jah ümidile katlandığımız bu ahva- tinden yapmış olduğu beyanat mü- · .. 

1 
Kara Alı gureşecektır. .. 

1
10 

oyuna başladılar. Ve basrı guze I Tekirdağlı_ Mülayimin gur•·Ji< :1 nanmıyor. Belki yemin edersem bet cBüyük faaliyetlerınc memnuniyeti! li iyileşecek yerde cemiyeti akvam nasebetiyle Burg, Pöti Parizien ga- bir oyunla ilk golü yaptı. Bu gol- kem dünya ııampiyonu Cekşd~~i ,-, 
dakika için inanacak. Fakat. biraz aon- şahit olduiiumuz Evkaf Umum Müdür- komisyonunun artık zahiri koruma- zetesinde şöyle yazıyor: den sonra Yunanlılar da harekete !iyim ile Tekirdağlı ar•"'"· .ı«'"' 
ra yine muztarip olacak. Bunların onun Jüğünün yeni baştan pek güzel bir su· yı dahi düşiııımiyen aleyhtarane fa- "Birkaç gün evvel Fraı1'a nez- geçtiler ve üçüncü golü de yaptılar. kodular uzu.'.' zama.nmanbe~eç<"~ 
üzerinde ist~diğim tesiri yapamıyacağ,- rette tamir ve ihya etliği Galatada ban- aliyeti önünde daha ziyade sabır ve dinde boyle bir teşebbüste bulunul- Galatasaraylılar bu gole itiraz etti- mck.te o~dugu malumclud. n ok~ı;% 
na kanaat getirdiğim gibi tedavisi kalar caddesine inen yokuş başındaki tahammülün milletimize ve adalete mustur lerse de hakem tanımadı. Gol ola- Tdefkırcldaglıya.lkarşoı lmancyM~liYi.ı" ol 
mümkün olmıyan bir hastalıiia da tu- (Okçumusa) camiinin yeni vaziyetini karşı affolunmaz bir cürüm teşkil 0

B. Burg, bu teşebbüsün ne Pari~- e a a maıı up 
1 

rıııf ':% 
sevinçle gören gözler tanzım edilen d' .b rak kabul etti. yine Tekirdağlı ile karşı aŞ d• o 

tulmu, olduğunu anladım. Ve, görme- bahçenin tam orta yerinde bir taht~ edeceğini görüyoruz. Bu en ışe te ve ne de Londrada tawı e maz- Galatasaraylıların artık muııta- Mülayim pehlivan hakkın h'~ 
mezliktcn geldim. patçasına yaslanmrş olarak bırakı- içinde mevcut komisyonda vazi.ve- har olmamış olduğunu iliive ettik- zam akınları başlamıştı. Nitekim gazetede intiıar ede~ y••f.,rrı 

cDoktorcuğum; ıim<li çaresini bul- lan çok çirkin manzaralı eski kuyu tu· !erimize devam imkanı bırakılma- ten sonra diyor ki: . . . .. .. .. Mülayim pehlivan bır rnu ı 1 
t "Fransa ile lngiltere, ihtiliifı u- Eşfak ıkıncı golu attı. Bulent de u- şunları söylemiştir : eri~ du"umu sanıyorum. Bu da pek basit. lumbasına takılıp kalıyor. mış ır. çüncü golü yaptı. Bundan sonra her _ Ben Amerikada Cekş -· 9' 

1 h d 1 1 Bugünden itibaren kayıt işle- mumileştirmek ümidi sebeplerini 
1 

d k' •
1
• olaYI'" Bugünden itibaren tatbik ctmeğe ça ı· Tamir bitip tc ta ta per e er açı . bulabilecklerini tahmin eden kim- iki taraf da şiddetli hücumlar yap- ft aşma ım ı mag up ,ı 

V k . 1 • B' d !' 1 madan bu tulumba bir duvar dibine rinde emniyetin tesis edileceği za- G 1 1 y ber yanlıştır. ~~ ıacağım. c ör o acag>m. ır e ı o - mana kadar tescil muamelatına İ•- sel erin siyasetlerinden tevellüt ede- tılar;a da oyun a atasa ray a u- Tekirdag·lı ile olan maçıf1l •1' • h'"k · · B lk' · kaldırılıp aüzel bir ıekilde yenile,ıirilc· ., d 3 3 b b al - • 
duguma u mctmeyınız. e ı, sızc an- • tirak edilmiyeceg"ini ve Sancak sta- bilecek beynelmilel ihtilatlara sü- nan muhteliti arasın a - era ere birşey söyliyemcm. Bak ı..-latamam. Gözlerimi çıkaracak değilim, mez mi idi acaba? Yoksa bu da bir na· . 1 d' 1 d k 

zarlık Ol.un dl.ye mi bırakıldı)... tüsüne uymıyan ve her türlii intiha- rüklenmemeğe azmetmış er ır. netice en i. gösterece . yalnız, kör taklidi yapacağım. Ve hat-



ıtilkatin bir garibesi: 

Dünyanın En 
Meşhur Cücesi 

·General Tomun meraklı hayati 

1 
mi hayatının sonuna kadar devam et· 
miştir. Yavrusunun ölümünden seneler 
aonra kendisi de bu fani dunyaya göz· 
lerini yumduğu zaman tabutuna ölen 
kızının bir tutam saçının konulmasını 

vasiyet ettiği anla~ılmı~ ve bu vasiyeti 
yerine getirilmi~tir. 

cParmak T om> urı evvela neş' eli, 
sorıra r.kmli ve ızLrapl: geçen bu ba
balık hayatı onu bir oyuncaklıktan çı· 

karmış ve bu mini mini insanın, her in
a&n gibi ~t!.lc:r .• ~<i!·yın. ıztırap çr.lc'"r hir 
mahluk olduğunu isbat etmiştir. 

Denilebilir ki babalık bu sevimli cü-

Sahnenin "Napier Kovska,, sı öldü 
V..."-"-l"V'.AA~~VVVVV'V"""'""'-l"V'..l'V'.JV'>A.rVVVVV'V""-""l'V'v~ 

Ressam "Napier Kovska,, yaşıyor 
V\.o""'""-AA./V"./V'VVVVVV'V'J""'""-"""""~VVVVVV'V'V'V\.AAA/"o./V"J'J'VVVVY'VVVV 

evvel sinemacılığa başlamış ve harp 
ceyi irı!!tnlaştırmışbr. ten sonra çevirdiği filmlerin içinde 

4-- ~ ~ •••••••••••I Milyoolar pefinde... "Atlantid,, ile "Zemgano kardeş -
'

1

Parmak Tom,, ve 
11 

Kora Piri,, in aşkı - Bizim mını Bu kalp fırtınaları sempatik cüceyi ler,, filmi bugün bile lezzetle seyre-
nıini cüce milyonlar kazanıyor - Koşu beygirleri, yatlar kasıp kavururken yorulmak bilmiyen dilecek kordclfllardır. 
ve antika tablolar - Spekiilasyon merakı - İflas "'Ben cBarnumt turnelerinde devam ediyor Muvaffakiyetinin en parlak dev-
küçilğüm ama kalbim büyüktür., - "Parmak T om,, un olümü. n cen-rtl•rı ıohreti gittikçe hü)-üyor~ r re3inde "Na pi er Kovska,, birdenbi -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ du. ı re ortadan kaybolu\erdi. 
Cenerı.I, La·ı,nıa, Barnum, komodör 

1 
Kendi ini "Monteny,, cadde~in-

düny~nın bütiin ~ehirlerini dc.laşı~·or· deki mükellef apartmanında ziya -
'fardı. Yalnız cParmak Tomt un sene· ret ettim. Artık evlenmiş, sinema ha 
lik kazancı üst üste yarım milyon yatından çekilmiş olan bu şahane 

ı frankla biı milyo"l frank arasında idi. gözlü gCizel kadın ~imdi, \•aktini u-
Artık mllyor .. ··ier sırasına geçen cP&· zun seyahatlere \'e resme ha.sretmiş-
mak T om> koşu beygirleri satın almış, 

'k bl ti~ hususi bir yat yaptırmış, anlı a ta 0 • Raasam Napier Ko•"ka K d. "" • en ısi resmedilecek güzel \'e 
lar toplamıya başlamıştı. Hı"ka· '-'e maıu-mdur ·. Nasreddı·n f" b. b'I " ne ıl! ır manzara bula ı mek için i-

T37RWi • 

Sayfa: 5 

Soldan sağa : 
1 - Kavrulmuş, bir tane 2 - Fi

kir, bir hükumet merkezi (Afrika
da) 3 - oraya kadar, edat, bir nehir 
4 - ters, devlet, 5 - bozukluk 6 -
yaygara, eski zamanda bir paye, 7 -
abdal bir hayvan, her şeyin kökü, 
8 - Donuk, yontulmamış, 9 - (F) 
kayığın büyük babası, çok iyi, 10 -
kümes hayvanı. 

Yukarıdan aşağıya: Elbi9e dolabında yüz kattan fazla el- hocava •. b d Ok k ,, ca ın a yanusları aşma ta, "Ku-
bise bulunduruyor. içtiği ıigaralar ken- _ Eski a.vları ne '-·aparlar? di· b H . G d ı - Taş üzerinde yazı, ballandır-

k · 1 d·t· d " a,, , " aytı,, , " ua elup,, ve 
disi için hususi olara ıma e ı ıyor u. ye sormuşlar. Hoca düşünmeğe lü- "Martinik,, adalarına kadar seya - mak, 2 -Takarrür etmek, ha~, 3 

' ~kı·n bu lüks ve refah içinde sempa- d t datı .... -ızel 1·11 4 Me • 1·m 
1.A zum görme en cevabı bastırmış: hat etmekten çekinmemektedir. Zan - rapı e , ısu v - \S 

tik cCeneral> in kalbi altın gibi temiz _ Kırparlar, kırparlar yıldız 

1 

etmeyiniz ki (Napier Kovska) bu meyvası, hayat membaı, 5 - büyük 
kalmıştı. Bilha9sa beni nev·inin yoksuz· yaparlar... seyahatlerini biıyük bır posta vapu- yay, mastar edatı, 6 - edat, serbest, 
luğu karşısında büyük bir hassasiyet Eski ayları yıldız yaparlarmış, 1 runda, lüks ortasında buzlu şam- 7 - babanın kızı, ilave, 8 - bir ka
gösteriyor, fakirlere elinden geldiği. lfıkin hocaya "eski sinema yıldızla- panya içerek yapıyor. Hayır! .. 0 saba, imdnt, 9 - asker, hamile 10 
gücünün yettiği kadar yardım.larda hu· rı,, nı ne yaparlar? sualini sormuş sırtında bir muşamba, ayaklarında - bir emre bağlamak için kullanı-
lunmaktan çekinmiyordu. olsam eminiz ki sadre şifa verecek bir çift sandnl bir şilcpin mütevnzı lır. 

Küçük «Tom» un büyük kalbi.. bir cevap alamayız. kamarasımfa seyahat ediyor. 
Nihayet dünyanın bütün köşe. huca-1 Bir Fransız gazetecisi merak et- Bu seyahatlerden "Nnpieravs-

ğını dolaşıp pek çok para kazandıktan 1 miş, bir zamanlar beyaz perdenin ka,, bir hayli kıym~tli tablolarla 
,sonra ccBarnum> ve cParmak Tomb hayretle, takdirle, alkışlarla seyre- döndu ve ressam "Napierovsko,, , 

Arn~n yarabbi ı Çocuklar bi- General sevgilisine kavuştu. Ka-j işten çekildiler ve her ~kisi de cBriç· dilen lakin bugün isimleri bile dile dansöz "Napiernvska,. dan sann.t 
l\a erini paralıyacaklar !... diye vuştu ama hilkaten zendost olan port» şehirlerine yerleştıler. alınrnıran yıldızlarının hayatlariyle bakımından hiç de a,ağı değildir. 
~/lurarak kendiin salona dar attı "Parmak Tom,, için güzel "Lavinia,, cCenerab güzel ve zarif bir köşk aliikadar olmuş ve bunlar hakknıda Kendisi tablolarından bahseder-

aahte bir ciddiyetle: ya tamamiyle sadık kalmıştn· diye - cdinmi~ti. c.Barnumt a gelince clranis· meraklı tafsilat toplamış. Söz il Pa • ken: 
ı~', Centilmenleri dedi, galiba siz- miyeceğiz. Hat:Ui minimini zendos- tan> ismini verdiği prkkari acaip bir risli meslektaşa bırakıyorum: - Belki de tablolarım kıymetsiz 
Q atarnızdaki kontratı unutuyorsu- tun, o zamanlar gilzelliği ve 'öl:reti konak yaptırmıştı. - "Atlantidıı filmiı l<~ransız ~ı- şeyler, fakat ben onları pek seve _ 
~ ~. Sizler bu kontrat mucibince i- dillerde dolaşan meşhur "Kora Biri iri yarı. diğeri mini mini bu iki nemacılığının bu şayanı hayret e!le- rim. Ben artlk guzellik ve renk için 
~ 'tııe bana bağlısınız. Bu müddet Piri,. ile aşıkane bir macerası bile ezeli ahbap kasabanın ne kadar boı ar- ri elan unutulmamış olsa gerektir. yaşıyorum. 
~de henden aynlmamayı ve be~- vardır. sası varsa satın alıyorlar .. ucu~ ikamet- B~ _film~e "~ntinea,_: r~1ü~? ~ad~m Mazfainden, tiyatro ve sinema 
~· l'tıuvafakatim olmadan kendi- " General,,in sevgilisi "Lavi bir gahlar yaptırıyorlar ve onlerıne çıkan gıbı çekık sıyah gozlu Napıer hayatından bahsetmek istedim . .Ma
)it1 başka bir yerde teşhir etmeme- u ile evlendikten aonra dildadeıine i- fırsattan istifade ederek spekülasyon Kovska,, oynamıştı. Zamanmda ku- ziyi tamamiyle unutmuş olduğunu 

a~hhlit ettiniz. hanet ettiğini onu meşhur aktris «Kora yopıyorlardı. cak kucak muvaffakiyet ve alkış gösteren bir hareketle: 
-. Ş11lldi vuruşmaya kalkışıyorsu - Pil> ile aldattığını söylemiştik. Şimdi Lakin ikisi de dolu dizgin mahva, if- toplamış olan bu değerli snnatklr - Artık bOtfln o hatıraları göm
~~. Şayet biriniz diğerinizi öldü- cParmak Tom> u ıcvaili eşine ihanet: lasa gittiklerinin farkında değillerdi. bugün artık tnmamiyle değilse bile düm, dedL Ben o zamanlar sahne
ı.ıı (!k olursa ben muayyen müddet- sevk.eden bu macerayı beraber tafsıl Biı gün ıeldi, bu gidi1le meteliksiz ka· kı~men unutulmuş bir haldedir. de ve perdede şaheserler temsil et
'ıiş evveı birinizden birisini kaybet- edelım: lacaklarını anladılar. cParmak Tomı Tabiiyet itibariyle Fransız ilkin tim. Bugün şaheserler yaratmak 
'olacağım. Binaenaleyh benden O sıralarda cKoru Rus prenslerin- bütçesini tanzim için kendi ba~ına tur· aslen Polonyalı bir ana babanın sut- kaygısiyle çalışıyorum. 

Dünkü Bilmecenin 

26 • HAZİRAN • 938 • PAZAR ~I ade almadan vuruşarnazsınız. den Grandük cSerj> in metresi idi. nelere çıktı ve bu turneler esnasında es· bünden (Paris) te dünyaya gelmiş Evet hakikaten sahnenin ve per-
~lld Güzel ve çılgın aktris bir kıskançlık 1 "N · K k k d · (N l k k ) p R o c R A M ı ı rnı? ...• ki doatu cBarnum> un aahtekiırlılUa. o an .. apıer ovs a,, pe genç ya- enın l ap er ovs a sı ölmfüıtür 
' Evet Mösyö Bunum!.. yüzünden i.fıkile dil kavgam yapmak i· doJandırıcıLkla itham edildi<rini gazete- şında dansa merak etmiş ve pek az ve yepyeni, dipdiri bir ressam (Na- Ö~l~ neın1atar ı2.3o - Plkkla :ür• 

..._ ' S · b . k Altı L k _._ d ·ı • . _ . musikisı. 12.50 - Havadis. 13.05 - Plikla •·au ize gelince Mis "Lavinia,. çm ır • tam c n o aın•> eaı en )erde okudu. Eli açık bir adam olan bir müddet zarfında "Opera,, nın en pıerkovska) vardır. Bu dahı sanat- Tilrk musikisi. 13.30 - :Muhtelif plak neş-
\..ı_ h l<ilyu'"m,, un torununa hı·,. de o zamanın alamod bir lokantasına gir· parlak bir '-'lldızı oluvermişti. k~ kı d h 1 bl hf d k a· 
··ll~t y mişti. cBarnum> şuna buna kredi açmış. e· " ar ya n a usu r ,e r e en J riyatı. 14.00 - so~. 
'-iır trarnatlığım bu büyüleme rol- )indeki avucundakini kaybettikten son· Bu kıymetli artist daha harpten tablolarını teşhir edecektir. Alcıam neıriyat: 18.30 • Plakla dans 
"- ııden · · JI · · · se Gözlerini masalar üzerinde dolaşt1· musikisi. 19.15 - Nihal ve aduıdaşları ta-:Tor vazgcçınız. angımnı • ra. (3.000,000) dolar da borçlanm~tL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ sun uz? K d u mu G enera rıp a11ıkını arıyan alc.triı ratlak bir sesin - rııfından Türk mumkisi ve halk şarkıları. 

llıi? • omo or • .. " cParmak Tom> bu haberi alınca 
·· kendisine: 20.00 - Saat ayarı: Grenviç ras:ıthancsln • 

''la· · 5 I verm•z mu" :~ı·z dostunun imdadına koştu ve yeniden der. naklen şehir bandosu: Bay Cemil idn-._L" Vınin,, gelincik gibi kızara - - o rama weıef ~ ... . 
11. fj bir kumpanya teşkil edilerek cBar· resinde. 1-Uvert.ür: Norma, V. Bellinı. 

-. ı.a:rnurna kendisine yaklaşması- m_ada.m} Bu.:_ur.u.nuz .• • birlikte yemek 2-Prelilt: S. Rnchınaninof. 3-Vals: Ma· 
t....., • t 1 d - numt iflastan ve rezaletten kurtuldu. ~ld e etti ve kulagwına bir isim yıye ıml edıgını ışıttı. vituna. J. Strauss, 4-0pernstrauss: Fan. 

ad cBamum bun mini mini, lakin sadık 
.... 1• Hiddetle döndü ve bu davetin mini tezi, G. Verdi. 5-Lnsircne: llarch, ClrG 

ııı, ...... 'h dostu '-endi9inin küçük olmakla bera· Eli • il k U · O • B 20 .. 8 Ö ~İııiı ~:~ala Mis! Niçin intihap et- mini bir erkek tarafından, cCeoeral ber pe~ büyük bir kalp ta~ıdığını isbat erı gu•• ze eştı•rme R;z~in~~., ~r:;:z:or~rap~; .söy= 
~Ilı, ~ı ınızı açıkca ilAn etmiyor- Parmak T omt tarafmdan yapıldığır.ı 

21
•
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• Kli.sik Türk musikisi: Nuri Halil 
.... . ıördil. etmişti. 

~' l)· ... Bu son maceralardan ıonra iki ah· ve arkadaflan tarafından. Saat ayan. 
""~eı. •gerini yeis ile intihara &ev- «Kora Piri> bizim maruf cücenin f.icer, annelerinizin bir zamanlu el- 1-Peşrcv: 2-Best.c: Düşmesin miskin a-fi. 

'l\ten korkuyorum. tölıretini biliyordu. Birdenbire delit- bap çavuşlar yeniden cBriçporb a lerini nasıl muhafaza etmiş olduklanaı 1 niillcr zülfü Anb:ır Bularn - Zıı.h:ı.ryanın. 
lııııı... 

1
• t>. ernek ki sevdig~ inizJe evlen- men kadının aklına Grandükten p•r· döndüler ve ömürlerinin sonunu rahat 3--Şarln: Ynr a~tı taze yare sineyi sctpa-~ St L 1 öğrenmek istiyorsanız ıize bir reçete: ......_ IYorsunuz? lak bir intikam almak çaresi geldi ve rahat sohbet etmek. eski nahra an can· reme - Bedeni Aziz. 4-Şnrkı: llir güzel 

Oh ı ) k ı· d ı d k t"I · d'I Toz halinde kftfuru 5 p. gördüm bu gün ben - l\fuzikalı Lütfi. 5-b· .. Şüphesiz :\lösyö Barnum. gü ere cenera ın masasına otur u. an ırma sure ı e aeı;ır ı er. 
~ ıthı B· k d G d k S · cCenerab işte bu inzivagahında T eniture de Benjoine 1 O p. Şarkı: FirakınJa :uı.lim ha.rap oldu can • ~aı cambazhane direktörü eli- ır aç ma11a öte e ran ü c erp. Şevkinin. 6-Şarkı: Gülşeni hüsnüne kim-

....._ tasına vurarak: dalkavuklarile oturmu~ eğleniyordu. c'46• yaşında iken bu fani hayata rıöz· Alecoolod da t~ym 3 il· 1 lcr varıyor_ Rifat. 7-Şarkıı; Ey mehlika 
~ı ~Ukernmel dedi, mükem - cKoru taçlı aşıkına meydan okurcası· ferini yumdu. Cli1erin ı!O Si· ey gül beden mahvoldu <:ismim ualedcn -
~~· .lııı i.ıdiva,. ~asimesi cambaz- na ceneralle gülüyor. şakalar ediyordu. cParmak Tom:t un hafif ve minna· 

20 
İsmail Ilskkı. 8-Şarkı: Ey b!Itıın ev olma 

~ı.:"O\ı.. Y H - b. 1 k ·· · d k d. b. b b k k b'. "ki"" Axonze gr. " t lA D d 1 !) \' S · K •ıit .. e Pek çok para kazandıra_ atta ır ara ı masanın uzerın en e· cı cese ı , ıı e e utusu uyu u· pm mup e - e en n. - . emaı: c-
~eıiı.l\tıcak iyice reklfım etmeyi bil ğiler~k. gTUrundan mos?1o~. ke~ilen ce- ğünde bir tabuta konuldu ve ebedi Bunları hep bir arada bir toprak ka- tınıemize doğnıadı ol mnhil 'cb:ıra - Lıı. 
"ı ı.. lnsan b d d .

1
A l neralı dudaklarından bıle optü. Sonra ba koyarak bir tahta kaşıkla karıştııı· 1 EdrL 10-Su semaisi: 21.45 - ORICES-

~ıı l oyun a uvar ı an a- G d"k h k 1 d 1 b. h k 1 meskenine götürüldü. TRA: 1 - Mozart: N'os dö Figaro uvet-
l I' atayım' ran u e a arel e o u ır a ı, a Dul lcalan eşi cLaviniu her dul ka· nız. Sonra, porselen bir kabe boşaltı· ttir. 2 - Kalman: Fedora vnls. 3 - Lin-

~ ~~ "G •·• baktı1'.tan aonra cüce ile birlikte çıkıp . 
11. ~lle d. eneral Parmak Tom., bu gitti. Bu suretle cKora Piri> cCeneral dm gibi bidayette ağladı, dövündü. La· nız. Ve pomat haline gelince, her ak· ke: La pupe. 4 - Rcbikoff: Romnns. 
·'llltt ıldade · t f d ·ı ı· · k 11 •• _L b 22.lfi - Ajans haberleri. 22.30 - Plakla so-~ ıı: tl Oldu"' sı ara ın nn sevı - Parnıa'- Tom:t u -ine ihanete aevket· k·ın yı"ne her dul kadın gibi tekrar ev· şam e ınızc ve 0 arınıza aurert:A ya · - 1 "'' .. ...,. lo ar, opera ve operet pnrçalnrı. 22.50 • 
G ~o gunu anladı ve zavallı miş oluyordu. lendi. nız. Ellerinizi güzelleştirmeye muvaf- Son haberler ve ertesi güniin pro~ 
• l"a da talihine küsmek düş- cCeneral» baba oluyor: cLaviniu nin yeni kocası da cMe· fak olacaksınız. 23.00 - Saat ayıırı: SON. 
tlic I cLaviniat kocasının ihanetini haber 
'•t ~ ~ .. l>üW•• •• Id '\ B b·r . y 1 garit isimli bir cüce idi. Yeni koca mİ· Omletı"n ı"yı· olması ANKARA RADYOSU it ev· . gunu a ı mit' unu ı mıyoruz. anız 

~ ~b,b ınıa., ile "Genera 1,, 1863 yı- cParmak T om> la izdivacından bir 11e· ni mini eşinin ilk kocasından kalan se?· Öile Htriyatı: 12.30 - Karışık plik 
• '•e tıın otuzuncu günü evlendi- ne sonra cüce kadın bir kız çocuğu do- vetini pek çabuk yiyip bitirdi. Ve para- İkram edeceiiniz omletin makbule netriyatı. 12.50 - Plik; Tiirk musikisi ve 

atmak T g~urdu 1 1 . . . l . halk •arkıları. 13.15 - Dahili ve harici ha-d:..: rı om güveyi girdiği · lar suyunu çekince cüce eşi e turne ere geçmesinı ıstıyorsanız ıu usu e rıayet e- Güm:: ... leri temizlemek ~ 
"Cttı.ı (25) Ya d,. d E . . k Normal bir ıurette. güzel bir çocuk ~ herler. 

'4~Q şın ay ı ... şı 1se en 1 k d.. 1 b C çıkmak mecburiyetinde kaldı. Lakin diniz: Yumurtaları karıştırdıktan aonra Gümü• takımlarını temizlemek için Alctam neıriyah: 18.30 • Karışık plak " lt ancak (3) k .... ktü o ara unyaya ge en u yavruyu c e· " 
t~~ b Cl.ice) yaş uçu · neral sevinçle. hayretle. takdirle sev· hiç kimse kendisini tanımıyordu. Bu- içerisine az mikdarda kaynar •u dökü· basit bir usul vardır. neşriyatı. 18.50 - Çocuklara masal (l\fasal 

'tl. ltiba er düğününe bütün .ı::rev retmeğe dı:>yamıyordu. Yavru ilk defa nun üzerine müşteri celbetmek için nüz ve lcanştırmıya devam ediniz. Patatesin haşlandıiı auyu dölcme· dede) 19•15 - Türk musikisi ve halk şar-
l. tlıt r halkı iştirak etti müte ı le ı k ı le kılan (Sıılllhattin vcı arkadaşları). 20.00 -.. ,. llnıu .. - 0 ma üzere pe te · pe te : cMegari:t kendisinin cParmak T om> Omletiniz hem çok kabarır hem ha· yiniz. Bu su ile gümüşlerinizi ıainiz. Saat ayan ve ıırapça n~şıiyat. 20.15 • ~ f\tı.t· llltclj ~ı vaföer, milyonerler, - Baba 1. Dediği zaman cCenerab 5 b. uh ·1 ı 

ı sı ) "k k "k olduğunu ilan etli. fif olur... onra uç a parçası e uva ayınız. Türk musikisi ve halle ~rkıları (Sem:ıbat 
~ın~ a~an mı~o~ c&rn~tako~uı~: =============================="a~~n).21~-~~ b~ma cı~ttle.,i~ge gelm.işlerdi. - Konuşuyor. kızım diğer çocuklar Bu suretle iyi kalpli cParmak T om> (Behçet Kcnıil Çağlar). 21.15 • Stüdyo 

'~':"~oın Arnerıka cümhurreisi gibi konuşuyor! öldükten sonra da aevgili eşine para Müessif bir irtihal Japon tayyarelerinin s:ılon orkestrası: 1-Rill Cavatine. 2 -
1~ele/' un zevcesi yeni evlilere Diye haykırarak ıevinçten ağlamıya kazandırıyor, onun gölgesi bile dul ka· Anadolu Hisarı nahiye müdürü f 1. ti• Lcon Jesscl Lebcn lleist Liebcn 3 - Ts-
ll-ı· Rönderm· ) a· b 1 b O k k" ti ·· . . .. aa ıye chaikovsky R(lmnnzc. 4 - Moszkovsk.i 

'ıı hu '41\>aç llı ış er 1
• aı amış · eme 1 zava 1 cuce 0 za· mum ııeçindirmit oluyordu. Bay Rıfat dün sabah Numune has- Spanische Tonze. 6 _ Monti Cznnlns 6 _ 

~I l'U)c k·. erasimi (Nevyork) un mana kadar sevgili yavrusunun diğer tahanesinde vefat etmiştir. Merhu- Kant~n, 25 (A.:A.) - 3~ Ja~on Rossini Vilhelnı Teli. 22.00 _ Ajnns h:ı.-
~~ıı eli. l<iJj ılıs~lerinden birinde icra insan yavrularına 'benzer bir mahluk ( SQN ) mun cenazesi törenle kaldırılacak- tayyaresınden murekkcp bır fılo, bP..iieri. 22.15 _ Yrınki Program ve istikJil 
l · I! h· senın b:' ··k k ·· Jd v k d ·h · ı · d "'~ it rn t •YU apısının o- o uguna pe e ı tıma vermıyor u, tır. Merhuma mağferet, kederli ai- Kanton - Kankov demiryolunun cc- marşı. 
~~l ineıcc:e ~ilksekliğinde üzeri, Ukin cCenerab İn bu saadeti uzun Sarhoşluk ve silah lesine sabır dileriz. nup kısımlarını bombardıman et - ü;yOgaT,RL 

e lloynı lr <>rtü ile örtülü, bir sürm~di ve çocuk iki buçuk yaşına ıel· ===============~== miş ve büyük hasarlar ika eylemiş- ~===========~====== 
~ı}tı~\ı(!Yi bUŞlardı. Minimini gelin di~i zaman menenı·iı oldu ve öl dil. Çem berlitaşta Vezir hanında 0 - J t• B h t il • d - kal~ t S ekerken 
ıı," '<\.l' u ınasan .. . k • zmı·r su şirketi satin ır. u a zerın e muna. u mu- u ç 
"<J.ı. 1 Ve " ın uzenne çı a- Zavallı babayı bu ölüm 0 kadar aan· turan Dikran oğlu Pitilkliyan ile ar- kk • k w t 
~ı."ı~ e.t. ''"'~ensuretıe halka teşhir e- tı ki kendisinin de yavrusunu takiben l va aten ın ltan ugramış ır. Fenerde Kasımgünani mahalle -

·•c '-> c 1 kadaşı Yeşilköyde oturan Zeki, dün a ınıyor Tokyo, 25 (A.A.) - Japon tay- sinde Cambaz sokakta 14 numaralı 'ı'-. 1 
1
llclen •• ra Parmak Tom,, mezara aürüklenecciinden endişe edil- B w 1 d G · lb h L 

~ııı l" ve g akşam eyog un a ü a çe o - lzmir, 25 (Husu.i) - İzmir su yareJeri 23 haziran saat 10 da. Ton- evde oturan Ciddeli Süle'-·manın ka-"ıt a 0rdu. :e· ururundan kabına meğe başlandı. Göz yaşı ve sUkutu "' 
~iııll rıune ıe Utan davetliler masn- hassa kaybettiği aevgili çocuğundan hiç kantasında içki içerlerken sarhoş ol- şirketinin satınalınması için Nafia kin hududunda Kuangtong vilaye- nsı llamide kuyudan su çekerken 

~acık eıı Çe.rek gelinle gOvcyinin bahsetmiyor ve bahaediJd.i&ni de iste· muşlar ve tabancalarını çıkararak Vekaleti ile su şirketi arasındaki tinin garbinde kain Paifolumy ve bir buçuk aylık çocuğunu düşürmüş 
~doat ~rıni sıktılar. miyordu. havaya silah atmışlar. Yakalanmış- müzakere temmuzun 2 nci gilnft Toung - Hing şehirlerini bombar - ve Haseki hastahanesine kaldırıl -

oc\llc Bu mini mini adamın kocaman ele- }ardır. Ankaracla başlıyncaktır. dıman etmişlerdir. mıştır. 



Sa~faı 8 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan Fatihte Kadıçeşmesi ma

hallesinde Yenihımıam sokağında 41 No. lu Damat 1\lehmet efendi 
medresesi 938 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. İstekli olanlar 7 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak
buzu ile 27 - 6 - 938 pazartesi günüsaat 14 de Daimi Encümende bulun 
malıdırlar. (İ) (34 79) 

İstanbul ŞehPinde: 
1 - Asfalt Betonu, Bitüm Bclonu, Katranlı ve katran betonu ve 

Çimento betonu ile yapılmış olan yollarda atideki e\•safı haiz olmı
yan hayvanla çekilen arabaların seyri seferi yasaktır. 

2 - Her arabanı~ doğrudan doğruya tekerleklere tesir eden bir 
freni bulunacaktır. Arabalarda takozlu frenden başka bir vasıta ile 
tekerlekleri tevkife mahsus tertibat bulunması yasaktır. 

3 - Arabaların tekerlekleri bariz bir surette yalpa yapması la
zımdır. 

4 - Yukarıda mevzuu bahis edilen yollarda tekerleği kırılan bir 
arabanın tekerleği tamir edilmedikçe veyahut lıu talimatnamedeki 
şartları haiz diğer bir araba üzerine alınmadıkça olduğu yerden ha
reketi memnudur. 

G - Arabaların tekerleklerinin Bandajları (Taban Demirleri) 
tekerleğin her nokta.:ıında en az beş santimetre kenişliğinde olacaktır. 

Bu bandajlar üzerinde çıkıntı halinde çivi başı veya kabarcık bulunmı
yacaktır. 

6 - Arabalar yaylı olacak ve tekeı·leklerin kutru 75 santimetre
den aşağı olmıyacaktır. 

Bu talimatname 1 Eylül 1938 tarihinden itibaren tatbik edilecek
tir. Muhalif hareket edenler 1608 sayılı kanun ahkamına göre ceza-
landırılacaklardır. (B.) (3786) . 

• •• 
Beher metre murabbaına 10 lira kıymet biç.ilen .Aksaray yangın 

yerinde 62 nci adada 22 metre !)5 santimetre murabbaı sahalı arsa sa
tılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname.si Levazım :\lü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 17 lira 21 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 13 - 7 - 938 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3932) (B) 

lstanbul Emniyet sandığı direktörlüğünden: 
Borçlu Bny Ali Samiye iHln yolile tebliğ 

Gö terilen ikametgah: Bakırköy Kartaltepe mahallesi Ruşen so
kak No. 6 

Bu adamı canından bezdiren şey: 1 
G R t P t N 1 tecrübe cdinciye 

kadar çekmeğe mahküm 
olduğu ağrı ve sızıhırtlır. 

• • GRIPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser 

GRİPİN 
Romatiıma, sinir, adale, bel 

ağrılarına karşı bilhassa 
müessirdir .. 

• • GRIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlık
larından mütevellit bütün ağrı, 

sızı \'e sancıları geçirir. 
İcabında günde 3 kafe alınabilir. 
İsmine dikkat, tuklicllerinden 
sakınınız ve GRlPlN yerine 
başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

Ailenizi TAHTA SiLMEDEN Kurtarınız 
45 santim genişlikden başlıyarak 
3 metre 65 santime kadar her ge

nişlikte döşemelik mantarlı 
I • 

MUŞAMBA 
l 

ve 
Tül Perde 

mevcuttur 
Rızapaşa yokuşu No. 36 

Mehmet Niyazi Çelikkol ! 

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

Yeni neşriyat 

Modern Türkiye Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın

da büyük bir arsa satılıktır . 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmalu

lumba sokağında 2 numaralı evde ma-

.Modern Tiirkiye M ec:muasının 
18 inci sayı ·ı zengin mürıdericatiyle 

dün çıktı . J 

l DOKTOR 

daın Serposa müracaat cdılmcsı. 

Londra 
Nev-york 

ÇEKLER Kap•"'' 
6.26 

126.195 
3.5ı•!l 
(i.Gl'.~5 

28.9'i:i 
()9.94 
50.Sf>2:> 
2tA23 

Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Bcrliıı 

Brllksel 
Ati na 
Sof ya 
Prng 
Mudrid 

ı.t45 
ı.MG 
4.:19 
6.955 

Varşovıı 

Burtapeşte 

BU kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Slokholın 

2ıJ.74 
25.04 
O.ll42J 
2.875 

36.545 
32.27i5 
23.83i6 Moskova 

Viyana -........... _____ ___.,--/ 
......... 

Doktor Feyzi Ahıned 
Deniz hastahanesi Cilt "e 

Zührevi hastalıklarımutaha5515 
iill Ankara Caddesinde: Her~ 

öğleden sonra Telefon: 2·........ıll 

-----=--------
0 r. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 
0 ···ıede 

Pazardan başka günlerde og ty 
KANATLI 1 sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadat ,. 

nı.ıfl1 

Besim Ruşen 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Dmer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çar{ısında No. 133 Telefon: 4358 

Cerrnhpaşa Hastahane i Da- tanbul Divanyolunda (104 ııı> 

hiliye Mütehassısı ralı hususi kabinesinde hasta~~et! 
llergiin öğleden sonra hustala- kabul eder. Salı, cumartesi gı.ı '{1 
nnı kabul eder. f karB. 

sabah c9.5 - 12» hakiki 1 t ıe-
Çarçıkapı Tramvay durağı v • 

1 
mahsustur. Muayenehane ,·e c Ahunbey apartmanı No. 2 

------------11.fon: 22398 - 21044. 
Bay Ali Sami 1!>!>55 hesap nuınarasiyle Beyoğlu Kamerhatun ma

halle i Fakir sokak eski 22, 24 yeni 22, 24 numaralı kiirgir maa dük- 1 
kan bir apartmanın 8/20 hissesini birinci derecede ipotek göstererek 
2!> - 9 - 934 tarihinde Sandığımızdan aldığınız (1000) lira borcu 
2 - 2 - !l38 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, komisyon ve masarı

!ile beraber borcunuz (1129) lira 60 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 
(3202) No. Jı kanun mucibince hakkınızda Sandıkça icra takibine baş
lanarak yukarıda yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş ise de 
ikametgahınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi 

hasebiyle ihbarname tebliğ edilmediğinden kanun hükmüne tevfikan 
ilfm yolile tebligat icrası icabctmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir 
buçuk ay içinde Sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şa
yan bir itirazınız varsa bildirmenizlftzımdır. Hakkınızdaki takibi usul 
dairesinde durdurmadığıııız takdirde ipotekli gayrimenkul mezkur ka
nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bucihetler borçlu Ali Samice bilin
mek ve ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

(3918) 

İstanbul Gümrükleri baş Müdürlüğünden: 
3560 kilo muhtelif cam eşyası 2060 K. ağaç eşya 231 k. Lastik eş

ya 2380 k Teneke lavha 270 k kurumuş tütiin (aktarma) 9820 k. de
mir eşya 138 k tıbbi müstahzar l 92k kimyevi sina'i müstahzar 844 k 
sarı rnzt>lin 1602 k adi bakır boru 87 k. kitre 255 k kandil fitili 133 k 
ip hurdrıları 67 k sedef düğme l l 90k pamuk mensucat 750 k boya 285 
k kauçuk lavha 957 k şişe lamba deposu 785 k yün mensucat 55 k astra
gan ve llclüş 1086 k demir el aletleri muhtelif 22;; k jelatin mamulatı 
210 k ı-elloit eşya 1867 k benzin 11 lk poro eşyaları Jıakkındaki satış 

ilfınımız Son Telgraf gazetesinin 21-G-!>38 tarihli nüshasında yazılı
dır. lslcklilcr bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri ilün olunur. 

(3845) 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRİKA FİATINA SAT!LtYOR 

Yeni çeşit çocuk arabalarımız gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel, 23407 ~~~~~ıill 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
Yazan : Edgar Monte 

- lstediğiniz parayı vereceğim, 
ımzamza da hacet yok. Yalnız sa
lonunuzdaki dört tablo ki (Dilkra
va) lı iki kadın, Homerin başı, (El
gro), Roma sahrasındaki öküzler
le (Şika) tablolarıdır onları bana 
göndereceksiniz. Vereceğim 50 
bin frangı iade edinceye kadar bu 
tabloları saklıyacağım. Parayı tes
lim ettiğin anda onları alırsın; eğer 
teklif ettiğim şekil işine gelmezse 

Tefrika No. 6 

Bunun üzerıne Uuk ayağa kal
karak: 

- Pek iyi tabloları gönderirim. 
dedi. 

Bir saat sonra mösyö (Gölen) 
salonuna getirilen tabloları ince in
ce gözden geçirdi. 

Sonra mosyö (dö Viledy) e hita
ben: 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER 1 
1 

ANKARA: 
Adapaza·ı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Bursa 
Gemlik 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ISTANBUL 
Telefon 2316 Eskişehir Telefon : 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESİ 

Dmum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 

~~--------------~--------~~---------------------~----------------~- d8~ 
~fehmet Ali paşa 1ıaıııı1 ~ıı 

Yangın yerinde satılık arsa an- numarnlı Arif Tllrel yazıht111 ôrt'" 
yorum. Bıı muhitte arsası olup da göndermeleri ve ikunıetgfil~ 8 

ele 
~atmak isteyenler Tapu senedi ve lerile son fiatlerini biJdırııı 
Çaplarının birer kopyasını (Gala- rkn olunur. 

.!iahipleri: A. Cemalettin SARAÇOCLU, llhami SAFA 

Nefrİyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

-- -- - ·rd,f 
elmas takımlar, vardır ki bunları lI1 - viıne bitişik daireye dairesi üç kı - çak herif öldüğünü görsem _bı 
emanet bırakan hanımlar yerlerine GÜZEL KADIN sımdan ibaret olduğundan kirası la gözümden yaş çıkmıyacııl<;çill 
yalancılarını takıyorlar; işte mösyö GENÇ DELİKANLI 1200 franktan aşağı değildir. Bu Diye söylenerek odanll1 

Jö Dük size 50.000 frang ! .. tablola- Kaşanda ki kuçük evde genç ka- kadar kira veren ve fazla olarak gezinmeğe başladı. d' 
rınızı bir seneye kadar saklıyabili- dm geç yattığ ı halele erkenden kalk Kaşanda bu eve malik olan genç be- Düşes bir müddet de ı;ıı~9 ,ıı 
rim; onları bana hıra ktığınıza dair mı~tı. Bekar bir adamın yatağı zen- kfırnı fakir olmadığı anla:;alıyor; ye oturup başını elleri arıısı Jte 
şu senedi imzalayınız. Haydi göre- gin bir genç kadının yatağı kadar Lakin ne terbiyeli bit· delikanlı. Ba- rak düşüncelere daldı. Me!dClll ~ 
yim seni!.. Bana gü\'enerek bir da- yumuşak olaınıyacağından kadm na ne kadar iyi kalble dostluk \'e a- çirdiği iyi günleri hatırladı~~cbİ 
ha kumar oynama. bir parça rahatsız olmutşu. 1tkba - taka gösterdi. Zaten bir görüşte ne leri yaşlarla doluyordu. ?ıf e 

111
11 ~ 

Mösyö lö Duk (mö:;yö Gölen) harın başlangıcı olduğu halde henüz kadar sadık olacağını anlıyarak tirdikten sonra yirmi iki Y~~1~t 
den elli bin frangı alınca . doğruca soğuklar devam ediyordu. kendimi tamamen ona emniyet et _ dar babasının yanında kil ııJ 
evine gitti. Hazırlattığı miıkellef Genç kadın kalkar kal~maz so- tim. Şu anda da buraya geldiğini zamanlar hiç bir Mcdiği re 

- . k . ba vı .)·aktı Sonra pencere.)·ı ar arak me d" el yemegı yer en· . . _. · . ' · .~ . ".r 1 ne kadar istiyorum. Karnım da çok ;1, 1• .b. ı::cver 1• \ 
- Bu Gölen çok şeyler bıldıgı temız havayı cıgerlerıne dold~r~u. acıktı! ... Acl\ba )lösyö (Dö Viledi- Onu babası canı gı ı ~ ..• (O 

gibı çok işler de çeviriyor. Dairele- ı:ğ~~larııı arasında kuş seslerı bı - yo ) dün akşam odama girdiği za _ kat ne çare ki o aralık pulc fl Jı 
rinde ötekinden berikinden zaptet- rıbırıne karışıyordu. mım beni bulamavınca ne yapmıg _ lediyo) namında bir şeYt~ı d' 
tiği. epeyce, bi~ serveti, bir ~o~ d~ _G~nç kadın gözlerini doldur~n tır'!. Şaşırmıştır. Artık kuşu bir da- zuhur edip babasını da kıı\iş' 
aııtıkaları \ar, ne hırsız herıf. Mu ye:;;ıllıkler kaı·şısında hayatında ılk ha yuvasında bulamaz; aman va- datarak genç kızla evJeJl~ ~-ııP 
nasip bir fırsatta ele geçirsem işi fe- defa nefes alıyormuş gibi temiz ha- b 1 Ş h t h . h "ft · k günden beri de genç kadlll' 

il . b . 1. ..d . ra . u oyra , aın erı en uza d ~ . k k 
1 

tı ~ 
na. er ne ıse en gıc ıp mu eıu- \'a'-·ı teneffüs edi.)·ordu Tatlı düc::ün ld ~ d d l l d b l ıgı ış ence a mamış . oııı.ttl . . . . . " • · ·, - o ugum an o ayı ne rn ar a ı- b bn r 
mumıye zevcemı aramaları ıçın rı- celer arasında kendi kendine: Kızını çok seven n ,~ 

. d. ld d Uyarım! Ah! babacığım beni Düşe:- r~. b . t l <lnynnıııt11• onları satmanı tavsiye etmem; tab

loları tatışın, hakkında fena dü

şünceler doğurcluktan başka bu ak
şam onları satın alacak kimseyi bu-

- Pek a la! Lakin Dük hazret
leri şu kilçük fakat nefis eserleri ba 
na bıraktığınızdan dolayı mütees

sir olmayın. Zira emanet bırakan 
ca etrneliyım, ıyc mırı an ı. - Bir bekar delikanlının evi görmek istiyordu ve ben de i:stiyor- ıgı u ıs ırap ara ' oıoO· 

Yemekten sonra mahkemeye bir ne tuhaf!.. .. Bütün eşya;,ı bir yatak, dum. Kibarlar içinde parlamağı nihayet bir müddet sonrtı · 1' ııli 
yalnız siz değilsiniz; salonlarıma tezkere gönderip ve biraz sonra bir masa, bir dolap, bir de sobadan kim istemez? Lakin bir kere de be- Artık Düşesin en bü)'Ü JJıl~ 
bir kere bakın!. Hepsi senin gibi e- da borcunu vererek gece yarısına ibaret. Diğeı· eşyası eskilikte biribi- ni teslim ettiğin hain, alçak herife de olmuştu. Bundan sonr~ı ı$ııı: 

Jamazsın; eğer tablo Uiccarlarma manet olmak üzere bırakan prens- doğru kumar oyııamağa başladı. riylc rakabet ediyor. Fakat ben bak! ... l\: alb~iz, merhametsiz, ha- dışarda eğlencelere dald~5 şl' müracaat edersen onlar benim ka- !erin, markilerin, generallarin, ha- Sabahın saat beşinde kumarda de nankörlük ediyorum. Biiti.in malı rnt, herif!.. Reni yedi, bitirdi!. .. Da- larda bir parça rahat ne 
dar da vermezler; ve şimdiki aldan- kimlerindir; şu kasada milyonları kazandığı 70.000 frangı h:..m;ıen bu evden ibaret fazla zengin olma- ha fazla na ıl sabredebilirdim7 İki yordu. ~ / 
dığının birkaç misli aldanırsın. geçmiş binlerce kıymetli taşlar ve evinin yolunu tutmuştu. malı ama, (Malre )) bulnırındaki e- ı-.Pne çektim ama ben bilirim! Ah al-, - Dah8 


