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YAHUDİLER 
Varşovada bir nümayiş yaparak İngi
liz konsoloshanesi camlarını kırdılar 

Bu garip haber 
lngilizlerde 

hiddet uyandırdı 

• 

Türki1'• 
900 Kr. aeneliii 
600 Kr. 6 &J'lıiı 
260 Kr. 3 ~ylıtı 

90 Kr. ı .,.ııtı 

Ecael>i 
2400 K. 
1200 K. 
600 K. 
300 K. 

Peeta ittl~aclıaa sirae•İf meal•· 

utler İçİa ZI, 14, 7,1 .,.. 4 lira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

lngiliz gemileri tekrar 
bombardıman edildi 

Bir taraftan da İngiliz gazeteleri 
Londra, 2 7 (A.A.) - İtalyan F k b • •• J • 

matbuatının İspanyaya ait majork ran ODUn U ÇeŞit teCaVUZ erı men 
adasının tıpkı bir İtalyan toprağı gi • • • • ..,, • • 
bi telakki ederek bu adaya karşı ı ıçın emır verdıgını yazıyorlar! 
cumhuriyetçiler tarafından \'aki o- ı · 
lacak herhangi bir tecavüze muka
bele edileceğine dair yaptığı neşri-1 
yat parlamento ve gazeteciler ma
hafilinde tehevvür uyandırmıştır. 

Mezkur mahafilde İtalyanın İspan
ya topraklarında katiyen gözü ol
madığına dair Musolininin giriştiği 
taahhütler hatırlatılmaktadır. 

İngiliz diplomatik mahafiline 
gelince, bu bapta şimdilik hiç bir 
şey söylenmiyor. 

Sada bat paktı 

lranla aramızda telgraf-
lar teati olundu Valinsiya limanında Dombalanaa bir Fransız vapuru 

Ankara, 27 (A.A.) - İran hari· Valansiya, 27 (A. A.) - Frank- fi"'~.,.~~•••~•·~ 
ciye nezaretine Sadabat paktı tas- eistlcrin bir tayyaresi, bu sabah Yalan- ! AJm k • • 
d

.k I . . t d.. .1 b t· siya limanında Arlon adındaki Jngili~ an as eri 
ı name erının ev 11 muna:;e e ı- b . . \' 

1 h · · kT T r·k Rr t ·· vapurunu ombardıman etmıştır. a· 
e İarıcıye ~·~ 1 1 ev 1 ış u. aras- purda yangın çıkmış ve hasarat vukua A f d .. 

la ran harıcıye nazırı Soheylı ara- 1 . . b b. · ı f ı VUS uryaya ogru 
l 1 fi t t

. l ge mı~. murette atıan ırı te c o muş· 
sınc a te gra ar en ı o unmuştur. ======================== tur. yürüyor HER SABAH 

Hortlayan ruh 

Bir futbol maçını «Kopil~ ruhunun 
hortlamasına veeile sayan küstahla~. 
acaba bu yaygara ve şamataların bir 
misafire hazan en ağır istiskalden da· 
ha ağır gelebileceğini düşünmiyorlar 

mı ? 
Bizim kanaatimizce biliyorlar ve bu· 

nu bile bile ve caniyane bir kastle mah
sus yapıyorlar. 

Dost ve müttefik bir milletin futbol· 

Madrid. 2 7 (A. A.) - Alikant üze· 
rinde yapılan bir tayyare seferi esne· 
sında Farnham adındaki bir İngiliz va· 
puru bombardıman edilmiş ve bu va· 
purda yangın çıkmı~tır. Vapurda bir 
çok kimselerin ölmüı ve yaralanmış ol· 
dukları rivayet edilmektedir. 

Londra, 27 (A. A.) - ispanya se• 
firi B. Azkart·ın Londra ve Paris't~ 
yapmış olduğu teşebbüsler hakkında 

mutalealar yürüten gazeteler, mumai· 
leyhin B. Bonne ile yapmış olduğu gÖ• 

rüşmeye hususi bir ehemmiyet atfet• 
mektedirler. (Devamı 2 ci sayfada) 

ı Berlin 27 (A.A.) Alman kı
f taatınm Avusturya istikame-

ıtinde ilerlediğine dair ecnebif 

.kaynaklardan çıkan haberleri: 

i
D. N. B. ajansı tekzib etmck-f 

de ve bu haberlerin baştan+ 
başa uydurma olduğunu tebliğ: 

f ey lemcktedir. f 
~~~~~~~~~~JJ 

İhracatçıların dünkü 
toplantısı 

İçticaret umum müdürünün 
ihracatçılara verdiği izahat 

Hatayın tahrikcilerinden iki Uzbecinin tevkıtı 

Beyrut' 27 (A.A.) _ Hatayda- Komisvonun di~ d . _ cu gençleri memleketimi;in her köşe 
,, ger azası a va • 1 b T 1 b T 1 .1 b. 

ki milletler cemiyeti komisyonu sek- zifelerine artık lüzum ı~almamış s~ne ge e '. ır er, yene 1 ır er, yen'. e 1
• 

C ld v d ) d k d A lırler ve hız bu yenmelerde, yenılme· 
reteri Anker Kahire tarikiyle e- o ugun an on ar a ya ın a V· 

nevreye gitmek üzere buradan hare rupaya döneceklerdir. l~r~eh·ısp~-rcubluk kidbarlığınlın bıl.rk zlerre· 
(D 

4 
.. .. f d ) sını ı e Kay etme en on arı a rş arız. 

=k=e=t=e=t=m=i~şt=i=r·==~~=~~~~~~~~==~=e=v=a=ın=ı~=u=n=c=u=s=a~y~a=a~~ ~alnız tahammül edemediğimiz biraey 
ler diktatörlüğünün, prensip itibarile rejimin millet tarafından her ıurette ka- vana o da, bu ziyaretleri vesile ittihaz 
aleyhinde bulunmakla behemehal Al· bul ve tatbik cdilmesile mümkündür. eden, «Kopil ruhu> nun hortlamaya, 
man milletine düımanlık hissi besleme-
leri icabetmcz. 

Fakat bu oart ancak milli hakimiyete saltanat «Tatavlu aının dirilmeğe ça· 
sadık olan sosyetelerde tahakkuk ede· balamaaıdır. Türk her şeyi unutmak İs· 

tedi ve unuttu; lakin bilerek, isteyerek 
bilir. Diktatörlüklerin en esaslı mahru· 

unuttu. 

Ticaret oduındakı toplantı 

Buğday, arpa, tiftik ve patates ih- müdürü ihracatçılara ıu mühim bc
racatçıları dün Ticaret odasında İk· yaantta bulunmuştur: 
tisat Vekaleti İçticaret Umum mü- Sayın ihracatçılar. 
dürü Mümtazın riyasetinde toplan- Son üç senelik ihracatımızın yılda 
dılar. Bugünden itibaren bu mah- vaasti olarak 23 milyon lirasını, ya· 

nI umumi ihracatımızın aynı yıllar-
Bir memlekette yerleşmİ§ bulunan re· 

jimden o memlekete aahip olan millet 
ne dereceye kadar mes"uldür? Bu, uzun 
ve karııık bir meseledir. Fakat, her hal· 
de kısaca denilebilir ki, millet için bir 
mesuliyet tasavvur olunabilmeıi siyasi 

miyetleri bu noktada tecelli eder ve 
kendileri için bir zaaf sebebi olur. Bun· 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Sullerin ihracatçıları ayrı avrı top-
Bir futbol maçını gürültülü tezahür· " 

!anarak standardizasyon hakkında

ki fikirlerini kararlaştıracaklardır. 

Dünkü toplantıda İçticaret Umum 

da vasati yüzde yirmisini teşkil e~en 
fındık, çekirdeksiz üzüm, yumurta 
ve palamut mahsullerimizin ihraçat

!ere sebep sayanlar bu hakikati kulak· 
larına ltüpe yapmalıdırlar: 

* ( Devaını 3 iincil srr11fuda) 
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Frankounun l (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABi'~ 
Türk.ter karşısında taauuzları Al 1 e 

«Yeni Sabah» m tarihi tefrikası: 34 ------. 

N ı B 
(opo/Ao•"" ı </D.ıt11IDH) • manya i e. Ucuzluk mücadelesı 1 

apo yon Yaza~:a:~a!_rı __ .,.,;,i~~~?i;fS§~~]~~~ n:::: d:~ı~~ yerlı müesseseler 

Napolyon Sarayda l ::i~'Olduğuinr •ırada pek mevsim· Berııne gitti Sümer bank tesisalını 'O'enişletere'<t 
Oe~li Meyi gazetesi, c.General 'Fran· Türk - Alman yeni ticaret 6 } J. 

ko·onun tayyarecilere .Cundan 'ıböyle dn ı:nla~ası esas~~ .mu:ak_ere et: t.abr:l.-alaırını ve şubelerinı hazır acv 
giliz ticaret gemilerini bomba1d.ıman mele üzere harJcıye ekaletı umurnı ll· l'K! ,1' 

"Ben buraya Allah tarafından bir ~tmcmCleri emrini :v.cr~l> ıolBuğunu katibi 'N.uman.'Rlfa: ?tlenem:_ncioğ- lllik.Uıru!timiiın :ha lıca :gayeler.in-ılatm1 hrr1kımıza anıtmak o:qe b ..., 
teyid edebilecek 'Va-z(yette olduğunu ı t d k h et dun ak k d)j&l~ unun rı~ase ın e 1 ey . . · den olıın .bayatı ucuzlatmak siyase- en miısaü fiata'lrla satma P" Vazife ile geldim!., diyor yaz~a.Jctadır. - . şam Berlıne hareket etmıştir. He- tinin ıgıaai "Jlmddeleraen '.e vergiler- dan yeni ·projeye göre ':u'~ ,. 

,r !}'UZ Kronıkl ,gazele51, lngltcre ta· "-'ette murahhas olarak lktısat Ve- a , .. 1 k tile ·~~ı...·kin t -:n- . bu ,_,_"adı ınakid;JJ ld' . . . . "' en a84ama .sur.e .ı.w.uı c c,p- euLJ.UCrJ Jil<lA.l> ıntı~· 

1 il - +~-· u ra'fınc!lan ..-en1m11 oian nıClal ma:o1ıhat- ııcr1ıe~ ır...ü"'k ofı"s rı··ı"ı· Burhan Zihni . . . . d · d ğ. ·b· l Ik mızın .ır Demişti.. Bunun sebebi öe, ol- şı me.bzu .ı tif atlar goBı.ct uıış ... ·~ u . . . • . . . . ' ~· T ' · • ·~ .. • mesı bunun hayırlı netıce!erının e mın c ece ı gı ı ıa ı il"" 
.1 . 1• 1. . k ( 1 lerının kendı ıttcaret (,:emılerını hımay.~ Sanus miısavir ,olarak vek.a.let .. · . k . . d , . tl d k 1 ,j~..tırJlll~Ş larda aç susuz peri~;an kalan as- bı hassa ıs am < ınıne arşı eze • . , . . .. • • ' tebaru:z etmesı memle etımız e nıs- yaa şar nrını a o a) ~ . 

• ' ~ . f ) 1 .ı - etmek bıle ıstemıyen ibır hukumettcn Alman , sa"ı şef'ı Fa'ık Porav ter . . . . . ı...._ B '--..:~ııcrd..- -•1 
k 1 - ·.ka • tl rfoden. Bonapar- dc.nberı hayrJ1n ve me ttrn o uugu- . . _ mu " ' J • sedileoek ır ucuzluk .temm t!tmıştir. CB11.\.U·. u !.tamı-.. .v~ ~ • ...:ır 

er enn şı .> e e hcldenılcn btT ılbareket o1d&.Q:Unu kay· ik b k d C b · 1 tJ<e.z eınur~-
tm kalbinde husule gelen 'korku ve nu söylemişti. . . ez an asın an a "" e Mensucat ve g.iyım eşyasının da ıha- mutavassıt ha.lkımız1a ın 
endi•eydi Aı'kcrler ... ~olda ıideta Çok gariptir ki başka me eleler- delmekle ılc'bfa '?'1:m&~edır. . . lbankusı 1stanbut -şabesi müdür mu- yat üzerinde olan tesirlerı gözbni.ın- azami istifade edeceklerdir· 

8
f!1P 

~ • J • • B cl3arselona> hükümf"tıne ve-rılf"n ıh· . . N· . ·r . 11 · ·ı·cı"ve Vek-alet-ı U· . . . 1 v ı· M llaı· p 1 soll ı .JI isyan emareleri gösterecek kadar, de kılı kırk yaran ülema, onapar- . . . . . _ avını uzı \ie aı J de bulunduruhırak bunun da ındırıl- ı:er ı a azar ar.ı • ..,, 
Mısırdan hoı:;nutsuzluk bissetmisler- tın bu sözlerini ciddi ve samımi le- ıtJyat ve Jtıdal. n~~en !e bı~ilcl#ı mumi katiplik kalemi mahsus mü- esı isin tedbirler ahnma'lttadır. Me- tara ıkadar Devlet "W? ;:ı-e5Jlll ~lı" 

·• ~ • . . O 1 .. .ı • lfoma ve Berlın hukumetlerı ne7.dındc d- u c aet buJunmalCı.adır ' t ı d .. t '3Y ..., -A di Bu vüzden Bonapart çok sıkın- lukk1 etmışlcr... tema mcc ısı •ıçtı- ur ~ • sela Sümerban'k Yer1i Ma1lar Pa- sa memur arına or eJilY 
· .; • de hava llkorsanlıldarma nihayet veril · He •et yarın I'erline varacak ve ' tak •tt ptı~ k ·cd· rnua~ 

tılı dakikalar ve saııtler ge,eirmişti. ma ederek: ; . . ' ... , ' zannda esastı teşkila"'t yapmış, . sı e ya gı 1 1 
. 

1 te lmdi o -rak.a1arı hatırltyan Bo- {General Bonapar:t N:apolybn 'l'Tlesi iÇin _kuvvetli ~~~ ~dahalede bu· perşembe ,günu ınrnı.akerelere baş- '11.Cuiluğu t.emme u'Rn-ŞD11jtıl'. \Bu hiı.'len altı ay ve altı aksile _ _. 'lf 
ş ş " hd . ı·-ı·ı·h· . UbO t'. lunmak lazımdır. Ç!unku hukukudüvc · lanaca'ktır bulurnmı.~a ve yapılan kreı>• j 

napart askerlerinin bu hareketini va anıye u ı a ıyeyı, ve n ve ı 1 . _ h-'L h · sebeple Yerli MAıTiar Pazarları tıı~eP 
• . . . 1 d'k tt• e rıayet ve ıulh'üo mu ıuaZilSI usuıı- T. k r· B h z·h . . . d ~· h' b. ücret :·.:14 

görür •örmez vukarıdaki sözleri hazreti rısaletpenahıy " tas ı e ı- .• . - . ür o ıs reısı ur an .. ı nı bir temmuzdan itibaren Istanbu.I,, ırrn e 1JC~ınen ıç ır 1 vJJll"""' 
a • ol • • •• 1.,.1• ;ı d Jarı yeköw;erılr ııkı suretle muteunıd· n iH ,_ '1.. "· ..'1 C ,1 __ , k t•l b"" .. k kO a.J Jlll 

söylemek mecburiyetini bi etmiş- gmd~, v_e c.hlııs~.A.rn ~~.:ıu-.ınua a dir.> S~nus ı e er&ez 1~&~11.ası~.uan . a- Ankara, .ızmir, Hersın v.e ,:ya'kmda .~·e1:~~~ e .:,~u nıllli -,, 
ti. kemalı rıayet gosterdıgıncl~n.. Ve l\I d .1 27 (A.A ) _ Aü.k t - _ bır Almanyadan ıdonuşt.e ~ unanısta resmi küşaaı yapılacak olan Adan,1 göSt . . • ,...,etetti' 

•• d K-ı ı · ı U d a rı • · arı u - · :ır;csemızın başlıca husu:ı•J ...,_. Fakat biraz sonra, aklı bnşına ıutsm a o emen erm 7.U m n en . a 1 0 f - na da ugr.ıyac.aklar ve }'enı bır tı- şubelerinde satılan bütün mallar ü· · · .,1e ,..-
halas •ledi-indeıı bükfımeti •Pr. 2er.ın e ·apı an ır tayya.TıP. ıge erı . . . . . ~ . . den birisi ae e_şin satışı.ar._.. t p1' 

gelerek; askerlerini memnun eden . ıEU. ll • • Y-"" esnasında Farnham adındaki bir tn- car.et anlaşması ı_çın müzakereler 2Je!'mCle tenzılath bır tanfe tatbık et- tl' ... ı ~- .hi birfjB 
k · h l'· ü · d k f an caıv.dır ) 11·1 d lh · · · .. ,.,, b hy -L ı:r>.· - ıı· f..Jb ı sat~arı arasunk! & bu hare etin, a 11. zerın e ço e- . · · . . giliz .v.apuru bombardıman edilmiş ~·apacaJ\ ar: ır.. racat mev.sJmmın m"-6" eş acllAtlT. -.uıger mı ı ~ • !k b 1 d Jo 

t · h ı ı· -· · a-şu- Dıye fetva vermı•lerdı ki d ., · 1 - k .-., ı u unmaması ır. .-M • na esır uau e ge ırecegını u - •• ~ . · l\'e :bu L'"8purıda yalı,gın ~ıknll~r- Va- l)'a· aşması oıayısıy e muza er=e- rikalar,mıız mamulat.mm YJatlannda ıp,. k ıidar. . b ~aP-" 
nerek, bu 0111 oygunculuğunun Borıapart; Ulemayı «ır:ama, bu d b.. k k. 1 • J:r.I · rin kısa bir zamanda jkmal e.llile- :47.ilr esı u . , .,. -' b d r . d h 1 .. d . t' pur a ııço -ımse erın v mu, :ve da mühım miktarda .tenzilat ynpıl- 1. bel b. . şı~oo 11 meni için derhal kumand:ınlara ve tfetvanııı. e e mı er a .. o emış ı. yarahınmış olduklar• rh~a~·.et edil- ceğ1 umulmaktadır. mıştu:. un ~ erme . u·ı:ı l ~,.,:, 
zabitlere emir \'ermişti. 1 skeııderayedke !~dptığı gıbı k b~r~da mektedir. Dün sabah Ankaratlan şehrimi-

1
lukslu .le0.Y~~--~ur.c~~~ı~ .. cW' J)JIY 

da • mcmle etı ı are etme ıçın • ze gelen Türk ofis :reisi lBurhall Zih- R.azarların ~kül :se~lerindcn e erty .{wu.uuan ~ 
bir divan teş.kiJ ederek; bıına., fet- ni ofisin lstanbul ,şube inde ihrac1tt· başlıcası mllli r!abıikal.ar.ımız mamu- tır.. 

General Bonapart. arzct.tiğimiz va veren illeınayı, ve halk üzerinde :ı:1CARET HABERLERİ çıları da\•et edere:k kendileriyle gö-
gibi debaebell bir alayla şehre gi- müessir olacak :şahısları tayin et- Gümrüklerde rüşmüş ve ihracatçıların dileklerini 
rerek doğruca Murat beyin sarayı- mişti. tesbit etmiştir. 
na l·nmı"ştı·. çu-nku- n.endıs· 1·, bu sa- O manlı devrinde memleketm Gümrük baş müdürü Mastafa 

1\. Almanların bjzden bugün l m1l· 
rayda :ikameti tercih etmişti. idaresi tamamiyle :KöJemenlerin e- Nuri l\I udanyadatı ôönmüŞtur. tz. 

Bir sabıkalının 
itirafları 

Her vilayette 
lise yapılaca1' 

Bu da Bonapıı.rtm bir siyaseti linde idi. Hükumetin valisi bile, mit, Derince, Mudanya 'Ve Gemlik ~·on 200 bin liraya yakın alacağı 
idi.. o. çok iyi biliyordu 'ki, halk; onların arzularına hizmet etmedik-

1 
gümrükleri_ ıslah edi1eeek ve bura- vardır. Geçen sene bizim onlardan . J 

K
. 1 1 d b"lb ı- ç.e Mısırda güç barınabilirdi. Köle- lar içinde lstanbu1 gümrükforı nü- 40 mily-0n mark kadar -alacağımız Hırsızhklarım bundan Bunlar hp~ sene&Je o emen er en, ve ı assa zu um • • _ _ -.... 

'st"bd d" 1 h k . b" d menlerle birleşen valiler ise. pek ta- mune mttıhaz edılecektlr. Butçere varken geçen bir yıl jçinde tA.lman- ibaret deg""' ı"I, daha var t · 1 ak ve 1 l a ıy e er ·esı ızar e en . . . ~ . . . . ı amam anac ~ 
"'f t be .. •den son derecede rnüte- bıidır kı onların butün zulüm \ e Jnzım gelen tahsıs.ıt 'konmuştur. s- J·anın bizt? yaptığı 103 milyon mark z k . k d d""k'.k" ,_.t·d· 
ı• ura J • • • • • t b l .. b "ki . b" n t e erıyanın un uracı u anına u 1 1 ır ·ı· tt b. lise Jl .ı~ 

ff. a· ş· d" onun auannın sıyaatına ıştirak edcrlerdı. an u gu ru erı ınasmm en s tık ihracata mukabil onlara ancak ._ k .1 . b k 1 lh er vı aye e ır .,,...,JJI"" ne ır ı. ım ı ol İ . _ b. ı.ırma suretı e gırcn sa ı a ı san n· ·r k • 1 t• k arla.Ş...., .:.i# 
ff k d 

. 1 -h darc memurlukları ve saırc gı- katına da memurlara mahsus ır 
60 

.
1 

kl k .h t b"l maarı ve ·a e ınce ar • . eı~ 
muza er uman ana ame ga ve . . .. . .. mı yon nrnr ı ı raca yapa ı - dında bir hırsızın öün üçüncü Ceza b 1 k d B ne i& .:. 
k 

r.h 
1 

h" b • ki bı parlak ışler, Kolcmen bcylcrme lokanta ~.apılacaktır. d'k B t ,1 Al 1 b' 1 u unma ta ır. eş .se . ..eJ r 
ararga Oması, ıç ŞUP e51Z ı . U sure 1e man ar JZe O a:ı mahkemesinde auruşması yapılmıştır. a b .. ·· ·ı· tJ · · de bif. 11 

halkın intikam hislerini tatmin ede- ve yah~ o~la~ın (bende) ıe:ine in- Fabrikalarda takayyudat borçlarını ödedikten başka da ala- Suçlu, reisin mul-itdif suallerine ceva· e ulun VJ a_ye erımız IJ>~ 
. hisar edılmıştı. l\1ern1eketin asıl ~ ~ . . . binası ,yapılacak, mektepler..,,!'-

cek .. Artık herkes, Mul'.at ibeyın ve, k • b .b. h ki d· . . t· JBundan sonra bir işin.den başka ca'klı vaziyete geçtiler. ben tbu hırsız:lıgı yapttgmı ıttraf etmış vete gernfr: olacakbr. Bu eti"" ~ 
b "tü' K .. 1 1 . h k.k t tse enesı, u gı ı a ar an 'Ve ım ı- . i . n. b ~ 1 1 ,, ~ r.- rJf ..ı 

u n o emen erm a ı _a en ~e- yazlardan mahrum bir halde, silik mamulat i'apm~k i.stiyen bır abrı- --o-- ve eoe ini_ue ~Ye ıa atmıştır: olmak üzere, yakında, ~il lJilf" 
val bulduğana kanaat getırecelctı. f . b" h t .ı • d . ·kı ka İktısat Veka1etmden müsaade MAHKEMELERDE <- Benım bırkaç sabıkam vnrdır.

1 
Çankn~ıda yeni, modern .,.e.. ·" tf . ve şcre sız ır aya ;.ıçın e suru e- ,r• 

Nitekim, Bonapart ertesı gün . ·ı ktcl di almadan _bu işi Y~.pamıyaeaktır. Bu Şo""fo'"·ru""n ie''kı.fı· ıSan"atim terlikı;i "kalfalığıdıl'. l\'amu- birer lise binası yapılınak ~ 
t k ı k d · ·1 tı~ ·b· h nıp gı me er · l f b k 1 h d !fi 1 ıp 1 s en erıycue yap gı gı ı a- Senelcr<lenberi bu v.aı.iyetten us~ a rı a evs11 ususuna a ~a- . _. • ..• sumla çalışmak içın bır iş bu uyorum.

1 

mel atılacaktır. .ıll'._ 
reket ederek derhal halk tarafrn- dilh n olan bir halkın Bonapar.t ta- mıldlr. İdare ettıgı 1ak5ı otom~bılım Fakat üç gun çalışmak kısmet o1madan t l , . , rinde t 

d ·1 · · · u ' • A as acıada mebus Yusuf Zıyanın . . . . s.tanbu un J e.dJ ne ~ 
dan murahhaslar gön erı mcsını ıs- rafından derhal tatbik edilen de- Mensucat fıatları Y :P ,.. ,yakalanıp ~hrın .heı .hangı .hır .ye.nnda ca.k olan ıyeni ortn ıme.ktePıet. --~ 
t · V b m rabhasl ı. oaun deposuna yuvarlıyan ve beş . . . • . . jtı1""" 
emış.. .e ~Y• u arı uuzunı- mokratik bir ~dareye, can ve gönül- tktısat vekaleti 60 'kalem kadar . . . l b l ı~lenmt.§ bır hırsızlık vak .ası Jç.ın muv:ı· nilm.üzdeki der.s !'llından 

na kabul ettigı :zaman· kışının yara anmasına .se ep :o an . _ ,.-Jıı·· • • 
· den büyük bir memnuniyet hisset- iptidai maddenin gümrük resminde f .. ş-k ,... .ı - .k. · h-k· · c:Che oClılmdt ıuzere ı:muaurıyete yolla· faalıyete ~eçecektir. 

B b Alı l t f ŞO Ol U ru uUn l UlCı sorgu a lmI · e· ı. •. • • 1 · 
-. en,. u~aya _a 1 ara ın- memeleri, mümkiln deiildi. ehemmiyetli tenzilat yapmağa ka- - · · · \lıyorum. mı;;-; ıun 19ıme11te emeyın<'tı ~ 

d b f l ld m Bu V t tarafımdan t.'-'ücv.ap edılerek te.vkıf b.. . b k b. · · l b MO lK 
~n ır va~ı-~ J e_ ge 1 • • ..a- Bonapart; skenderiye ı.:e Kahi· rar vermiştir. Bunlar arasında yün . . . a 11 ,yenme aşa ınsı a ınıyor, en TEFt:RR 

zıf~m. de sızı,ı Kole~enlerın z.ulum redeki idare usulünü, derhal mülha- :ı.·e pamuk iplikleri de vardır. Bu edılmıştır. yine '.ho~ta kalf)'oıum. J'".ekrar ., bulu· • 
ve ıstipdadmdan hal~s et~ektı. Ce- kata da teşmil etmiş .. Bütün istilaısuretlc mensucat f1yatlarında mQ. Şüpheli ibir aaam yorum. ayni'hal baoıma geliyorwe böy- Muamıner Erit ., 
nabu hak, yardım etti . . :Kolem.enler edilen yerlerde, ayni fekilde (Halkı him ucuzluklar olacaktır. Gureba hastahanesinde ölen le .sürüp t<&idiYor. A'"1ılc.tan ela "leoek tş bankası umum müd(jtii (11' 
~altanatı artık tammaıyle hıtnme ·0 uk-ı'-·e adında bir kadın dalla e\'- -- . ı . . . - -''!l)(Ş ~ • divanları) teşkili için Gen~rallerine M k • 1 d f n " .. .. ___ .. '··ı·· .. .. degılım ya... şte bunun ıçın hırsızlık ammer Erı~ dun "Rkşnm P 

erdi. 'Bundan • onra; mn\lnrınızm, emirler vermişti. Bu halk divanla- a tne er en mua ıyet vel çocuk duşurdugu ı,Çm o umu ~up z k . , . ..ı··kk- d 1 d - .. t·· ' . . .. 
1 

~- dl' ı. yapıyorum. e cnyanın <oU anmı ıı onrnuR ur. ~ 
canlarınızın, kndınlannızın ı.•e ıkız rından gönderilecek birer murab- Teşviki sanayi kanunu dolay1si- helı gorü eret\. a ıye do11.toru tara- Pi b . · _LriJle 
larınızın sahibi, bizzat ·izsiniz. Ar- has da, hükumet merkezinde, (mil- le memlekete gümrük resminden fınaan muayene edilmiş ve cesedi :ç ~dklığlm i~n ~oyöCfumd. -·eı: cyn.ım Nafia ve ~ktisat <ıVeP. 1 
t k b 1 b 1 k. · b. · · ı· t f l k k 1 k ' I d k ld l t ,nınıızrı arım ·ou ~a ar egı uır. ıne yı 
ı o o e ınız. ıçınız, ıcare e- Jet cemiyeti) namı altında, asıl bü- mua o ara so u an rna ıne er en morga a ırı mış ır. . 11...,. r . k·ı· Al' Ç tin:kll 1.11 

1. · n ı d h. k. d b f' Jc ld hti 'I:! 1 mahkemenızöe altı tane hırsızlık vak· na Ja \e ı 1 ı C t1e ":, c ımz. ~ara1arımz1 a, ıç ımse- yük idare heyetini teşkil edecekti. bun an sonra u mua ıyet a ırı- ın yar oır suçu b h A k d h ··ıniZe• il" 
d k k d . d cJ •• ] k · d k. · h asından ayrı <\)'rı muhakemem var. On- sa a rı ara an se ıı r . 

en or u ve en ışc uyma an, gu- (Seri şerif) in ahkamı t.amamiy- nca ve aynı zaman a ma ıne ıt a Sir'kecide Bahrisefit oteli sahibi 'ti Al' ç t' k ' ·r:ıcetle f. 
ıe güle S"'rfed"m"ız Bundan sonra , b .. k' · ·d· kA' · l"'tı da tahd .ıt edı·ıecektı·r Bu husus- · · ların hepsini de inle.ar edecek deiilim.~ ı r. 1 e ln ay.a şı 11tfİ~ '..ı " ··· 1e a ı ve carı l ı. Ah amı şerı_ye, " · Şevketı bır alacak meselesınden do- ~r ti' ur- ·a k ele-" ~, 
memleketi de, bizzat siz idare ede- kadılar ve mü!tüJcr tarafından ta kanun projesi meclise scvkedil- layı tabanca ile -yara) ü·an Adem Bundan soma §ahit olarak s,ağırılan mk ut_e. ışt gslı~e .gıl ere ı JJ'l~P' ..J 

ks. . · · .. pot· ,, z ı.· H 'h e ının e ım a ınmas ı~,tı"'. 
ce ınız. -hüvesi hüvesine- tatbik edile- mıştır. babanın dün ağır ceza mahkemesin- uç 18 mcmunı aıe eıı;ı ve oroz,. • t ~.c. .ı · h t ı 1 c:tır-

D d. c - d • 1 h k ..ı dl"I . . ... 1 .. _ T bl' a rıu.ınua ıza a .a m,. .. ı,jl' 
e ı ve a!nı gun e. aynı me- cekti. Muamele ve sti la de mu'hakemesh1e devam edilmiş .sanın .gcıme K erı g.oru muştur. c •- Vekili Şakir Kesebir de Aı~ 

alde olarak bır de beyanname neı:ı- D h K ·· ı ı · lbü bb dl . · ·· h d 1 t w l · ·· ı· t L· ,;/ . ., a ası var.. o emen enn - 'Medise sevkedilen yeni muame- ve tı ı a ının muşa e e atına ga a ragmen ge mrycn uç po ıs enı.ı;>rrcr şehrlmize gelmi.Ftir. 
rettı J IAld d --1 .,_.,_ • ı· . .ı•w "k. 1( tı 

· tün emva ve em a aıüsa ere .eul- le kammu projesinde küçuk dericı- ıaldığ'ı suçlu ıhal\:ı<ında'kı r.aporu o- ıar para ccz.ası • ınma.. una ıaı.ger. . ı Nafıa Vekili alakadar ze~~ 
.Memleketin eşrafı, ayanı, tüc- ) k b d (CA 'b' . ") k tu } d d -'1.) 1 k h h / ere • u a anı ı mırı ye ve ler de muamele ve istih1ak \•ergi. unmuş r. suçu a am oıma uzere epsının ı · k ı~,_ ik &-b "kft .... , 1rı carları, takım takım Bonapam zi- (B tül ı 11ıu51· · ) .• ·ı k 1 1 k ·ı k h yar.a ıe CA:tr ıuı ııı ~· .A ey ma ı u ımın e verı ece · sine tahi hıtulmuşlardır. Yalnız mf'- Rııporda, Adem babanın ihtiyar zaren ce Perine arar ven ere mu a· . . . linİ!l şP-; 

yaret ediyorlardı. Bonapart lban- t;ı• • ıı. • • 1 1 "d 1 - d .ı 1 . d .. k b . k b k .. L kıl ... tilmesı1 cereyan stıhsa e .. · şın ve sautıyan ış eyen er 1Vcrgı en ııgın an ..... o ayı ıra esını ay etti- eme • a ıgune wna mırır. . e sBı> ~-" 
ları büyük neza.ket ve iltifatlarla Büttin bunlara mukabil, ynlnız.. . d _. b-ld" ·r c1 n·- t aft \ ması, şebekenın !Islahı d1':,. k 1 H müste na ır. gı ı ırı ıyor u. ıgcr ar an . . _ ~ _ .... J11UŞı ~ 
arşı ıyor... epsıne ayrı ayrı alftka Evet yalnız (bütün vergiler) is- l<üçük makarnacıların da mua- suçlunun fakir hnli dol~ısiyle baro EE:UEOİYEDE ~k iŞlerı ~<:1nde go;~sJ1'le1et' 

gösteriyor •. Onlara hoş görünebil- tila ~rdusunun masanfına mahsus mele vergisine :ve yahut ıta maktu kendisine -avul<at Bayan Faikayı tifler vermıştir. Bu g ~·..tit'· I 
mek irin ne mfirnkünse yap1yordu. k .. F k . . 't b } ut•• u·· leden sonra da devam etnJl;>- e Ov :. bö ·I . . olma uzere, • ransız ordu uman- vergıye baglanmaları kararlaşmış- vekil tayin etmiştir. :!S an U un 'S rrif1" J1 

. ç ~un,_ J ece geç?1tş~ı. _Artrit danı namına cibayet edilecekti..... tır. Dünkıü celsede Bayan Faika lsıanbul üe büyük ıehirlcrdeki ıaüt Şirketin hükümcet (Je'ıötıi)fl.At 
2ıyaretçılerrn :arkası kes~lmı~tı... o Bonapart, bu verginin ha!ktnn tah- M a lar ve Polan atı- muamele 'tamamlanmıştır· et' f'~ 
zaman Bonapart atına bınmış ... Ma. siline Kahire merkez kumandam ac r y dosyayı tetkik jçin mühlet istediğin- mescleaini halletmek üzerelıükUınet'Ye· deki cuma gününden ib1'~ fP" 
iyetine, büyük Cniformalarını g-iy- Gerıcr.al do- Bon ı·ıe kJ:mı"len .l:\ .. an- larla ticaret anlaşmaları den muhakeme başka gilne .hır.akıl- ni ilcllJar1ar :verml§tir. :Bu k:araTa göre tin ıtıükiımetce 1şletiJmes~ 

" :r • Ziraat V.ekaleti muhtelif mıntakalardu. 
miş olan beş on zabit alarak, kendi- Dız ... abitlerı"ni memur etmis:.tL Yalnız :\hıcaristanla veni ticaret anlnş· mış, ıiki kişinin yardımiyle yürU_ye- .. ._. .. 1 . k lc.t başlanacaktır. 11 · · · t l J • b. b" ~ ~ v " .aut tAı.ım ı.rnuesacıe erı uraca ır. , 
sını ~ıyare_ e ~e en_ erm ır~r. .ırer bunlara yerlilerden birer muavin ması rniiıakeJerine ya.k.inda ıbaşla- bllcn Adem baba tevldfhaneye fa. ~uımeyanda latanbulda da bir takim ~ ttJ' 
evıe_n~e gıtml§. ZıyareUennı ıade :vermişti. naca'kttr. Macarlar: n biz.den 'bir de edilmi~tir. , müC98Caeai kurulacak \Ve liatanbu1un aü- Makinede ıki pa~,,,-1, 
etmışti - fııbtı" " . · • ~ Bonapartın tesiı ettiği bu yeni milyon .küsür lira alaeakJaı11 vardır. PO ÜSTE til buradan temin eöilecektir. Ortakoyae Teneke 1 9ıc .• f 
Bınapart bılhassa (Ülema) nmrıe idare, halkın cahil ve muhakeme- Türkıye - Polonya arasında ye- ç.alışan 1'6 yaşında amele. \e ~ 

sine mensup olanlara, bir kat daha den mahrum olan ı.bmresini mem- nı bir ticıu'\et anla~ması y.apı lması Bir han odasında kumar V.ali yarın geliyor elirun iki parmağını mak 1~~tııııı 
ehemmiyet vermişti. (Ezbar medr.e nun etmişti. Halk Qzerlnde ,yapabil- için da ağu:;tos ayında müzakerele· Beyoğlunda Kaly.oncu caddesin- Atinada bulunan :latanbtil Valisi "Ve tırara'k "koparmış ve hfl~ 
sesi)ne men.sup olan1an. !husuSf ilti- diği ibu tesirden dolayı, Bonapart re ba~nması ilrarar'Jaşmı~tır. de 193 numa~a1ı Yenihanın ibir 0 . Belediye Reisi Muhittin Oatündafın kaldırılmıştır. 
fallara garlcetmiş; orayı da ziyarete da ıpayansız bir n~e IçJndeydi. Fa- .Ayrıca PoJonya ırejisi mümessil- dasmaa oturan Recebin kumar oy- Grimari vapurile tstanbula mütevecci- ----o---
gitmişti. Medreseyi ibaştan başa kat ne çare ki bu mesut :günler ıu- leri ağustosta şehrimize gelerek nattığı haber alınmış ve odası ansı- hen hareket ettiği haber alınmıştır. KÜLTÜR :lşLERJ 
gezdikten sonra, !hocalann ve ta1e- zun allrmemiş; h1ç bekleniJmiyen memJeketimizden :bir milyon liralık zın aranınca Mehmet Murat, Şaban Valimiz yarm•aha'h 7 öc lsıanbulda 1JI 
belerin hoşlarına gidecek sözler aöy bir hldise, kendisine henüz (Mısır tütün alacakludır. Turan, Recep ve Gı,yasettin .admda bulunacaktır. Q]g.unluk imtib~/ 
lemiş: fatihl) unvanını veren Bonapartın ispanya ile yeni ticaret beş .kişin~.n .. zar atarak !kumar o_y.na- ---o- tstanbuidalci ütün !!Jıu9tıe1~,.1~ 

- Neye 1ih'ti_yacınız varsa, der- bOtün neşe -ve .all~urunu .alt Ust edi- I dıkları gorulerek zarları ve 760 !ku- .nENtz İŞLERt ..,_~......11 • .:ı 
1 

• iL itınİJ• / 
hal bana söyleyiniz. Her şeye ter- vermişti. an aşması ruş kumar parasiyle beraber SU,Ç üs- UI' rneım::pıerm uers en .r;.C!l pi.il' 1 
cihan on!an yapmayı, kendim için :. İspanya hükfimeti Ue aramızda tünde yakalanmı~larıhr. ıKumar- Müc::teri tac::ıyan molor1ar brnelr..ri aağıtılmı~tır. otg~ ·~· 

k dd 'f b·1· EŞU BI i · 1 A k d ~ ~ ..__ l d l ek hafta ı.91 en mu a es vazı e ı ırim. M M R HABER yen ticaııet an aşması n ara a bazlar adliyeye verilmiştir. iD . . t ~ ôü Hi- _ . 1Wn nrı a sıe ec 
Demişti. .Ağustos aymm 8 inci, ve Napol- imzalanmıştır. tspanyamn bize o- M- . b" L enız ocs.:r.e mu r gu ıman cektir. l.J 

11 Bonapart, Ezhar Ulemasının ı·üz yonun da tantanalı b1r alayla :Xa • lan 200 bin lira borcuna mukabil utecavız ır a.OmfU :ilahilin~e. motorlerin ıy-0ıcu taşı~a- Askeri kaıtıP ••' 
]erine bu kadar gülmekten maksa- hire şehrine girdiğinin tam ılS Un- .Merke zbankasında 42C bin Hra !Beykozda Cami sokalk 3 mıma- mahırı çm -sıkı kont!1oUer 'Yapmak- . . a ı:· as'keıi "' 
dı, kendi Jehihe rnilhim ibir menfa- cü gtinil idi. Yol yorgunluğundan blokaj parası :v.nrdır. İspanya bu uda oturan Nazmiye Sümer. teNinin tadır. Dün sabah Standart gaz Muhtelif 1ıse1er e 

1 ~ cıı~w· 11 
at temin etmekti. Şarkta, biltün bitap bir hale gelmiş olan bir sUv.a- .suretle bizden alacağı olan 22 bin bahçe tarafına bakan peı1ceresinde~ kumpmıyasma ma'hsus 'bir motör ay lmşınaan itibarc~ kur:ı:cı-1''1'~ 
isliim diynrmd~ (Fetva) denilen ri zabiti, Bonapartın karargahı o • liraya karşı bilhassa yumurta ala- otururken .komşusu 1brahim oğlu 1 Beylrnza yolcu taşır"ken yakalan- kampları me'ktep1er1nde ~ t!le"f.ter,1 
beş on kelimelik bir yazının, koca lan Murat bey'in sarayına girerek cak, buna mukabil de kendi mıntn- Ta'hsinin attığı bir taşla başından mıştır. l\Iotbr.ue 28 kişi bulunmuş- Bu sene resmi ve husu5l 'J'-~ 
halk kUtlcJeri .Ozcrinde ne mühim atından atlamış, oradaki yaverlere, kası dahilinde olan pamukfo ve yaralanmış ve Haydarpaşa Nürnu-l tur . .Fenerbahçeden lstanlıula yolcu !ebeler mekteplerinde ya~ ,pi~ 
rolJer o~·nadığını o da öğrenmişti. büyük bir teess~r ve heyecanla-: yOnlü mensucat sto1darmdan bize ne hastnlıanesine kaldırılmıştır. Mü-: gefire.n bir motor daha yıokıılanmı~- !ar :we en ,Yakın yer4e ar~ 
Onun kin, (ülema) zümre.shle kar- - Dalalı var - sevkiyat ıyapacaktır. tecaviz komşu ya'kalanmışbr. : tır. çıkacaklardır. 



ihracatçıların dünkü 
toplantıları 

Boyun eğen 
Devletler 

'i iltınkı· harpte gıda (Baştarafı 1 nci sayfada) 

1 
ınaddeıerı içticaret umum müdürünün ı j dan dolayıdır ki. kendilerini türlü türlil 

918 d · ihtiraslara kaptırmıyarak mümkiln ol-
hliçiııd e~ .~ugüne kadar geçen 20 •h t J d•"' • İzahat duğu kadar objektif dü~ünebilenler re· 
~p Ih~ ~Ulun dünya her gün yeni bir ) raca çı ara ver ıgı jim ile millet arasında fark gözetmek 
ti tere_ likeai ile karoılaıtı. Gün oldu '(Başta rafı 1 nci sayfada) Müşteriden müsamaha beklene- lüzumunu takdir ederler. Hem ayni va-
~Yııı~:,~~i~ler akıama sabaha bir çılannı devletin murakabe ettiği ma- mez. Onun, daha iyi hazırlanmış, 2iyet Almanya'ya kar§ı olduiu gibi, 
lllle ka . •nın Yeniden patlak verece- lümdur. kendisine daha cazip surette arıedil- Rusya hakkında da mevcuttur. Rus re-

8ıııunı oldular. Bunlara ilaveten buğday, arpa, tif- miş olan malı tercih etmesi tabiidir. jimini fikir bakımından münasip ıör-
~i,01 .. n de hlla hu asabi hava devam tik, yapağı ve portakal maddelerinin Bu cereyanı kısmen değiştirmek i- meyip de Rus milletine kar~ı pek ıaml
~)\rı h~u~adar bozuk hava içinde de kontorlü tekarrür etmiştir. çin ya ayni usullere uymak veya fi- rni bir muhabbet beslemek kabildir. 
ht tab·· Uyült ve tedbirli devetler ıa- 1937 yılı istatistiklerine nazaran attan esaslı tenzilat yapmak feda- Bunu filiyatta da görüyoruz. 
'ı tlp 

11 
olarak timdiden hazırlıkları- bu dört maddenin ihracat kıymeti, karlığının kabulü lazım gelir. lngiltere ile Fransa ıimdiye kadar 

8 ~orlar, umumi ihracatımızın ô !8 ini teşkil Bizim vaziyetimiz maalesef bu i- Almanya'ya boyun eimi§lerse bunun 
~~ l atırlıkların baıında akla gelen ettiğine göre, bu sene içinde yeni kincisi idi. Yani, beynelmilel piya- saiki Alman milletinin çektiği iztirabın 
191 4 d~~· .deniz kuvvetleridir. Fakat nizamnamelerimizin de tatbikatına saların rekabet kanunu. bi:r~, mali- hakiki olması ve Alman milletinin Ver · 
~ \'e 

1 cıhhan harbi dört yıl sürünce geçilince, yıllık ihracatımızın tak- yet fiatımıza çok yaklaşan ve hazan aay muahedenameşİ ıartlarından daha 
'le .1 cep •neden daha mühim bic riben yüzde kırkı kontrol edilmiş o- da aşağı düşen fiatlarla satmak mel!- insaflı, daha insani muamele görmiye 

-.... ~ e kar,ılaııldı: lacaktır. • buriyetini kobul ettiriyordu. layik bulunmasıdır. 
.~d/~~. ~addeleri. Kontrolü takarürr eden buğday, Demek ki, en normal cdeddi!cn rl!Ş Sosyeteler içindeki ve arasındaki 
~ ~ Ulun d evletler yarınki harp arpa, tiftik ve yapağı maddeleri için ticaret şartları içinde de, bizim için, münasebetlere istenildiği kadar, hep ik-
4' ilıad . Cephane tedarik ederken gı- Vekaletce birer nizamname önpro- aşılması lazım gelen bir merhale var- tisadi amiller hakimdir. denilsin. Bun· 
ıl.ı del · · d ~. erını e saklamağa ba§la jesi hazırlanmıştır. dır. )arın ehemmiyeti inkar edilememekle 
~ııh 1 Bunalra son şekilleri verilmezden Fakat dünya buhranı ve onu takıp beraber, o her gün istihfaf edilen. çiğ-

~~elif rnernleketlerin Millet Mec- evvel alakadar ihracatçılarla görüş- eden senelerin hadiseleri, bu mev- nenen yük~ek hak ve adalet mdhumu 
~~el~ ınüzaltereleri takip edecek mek üzere bir toplantı yapılrr.:L<;ı zuu yepyeni ve gayet canlı bir su- nun, insanlık idealinin de yenilmez bir 
~ tlı t'tıılleılerin bu meseleye ne ka· muvafık görülmüştür. rette tekrar gözümüzün önüne koy- kudreti olduğu muhaklcaktır. işte Al· 
'- ııe l''tıtniyet verdiğini ve bu husus· Şimdyie kadar yaptıgımız nfaam- muştur. manyaya karşı bütün cihanda, mevcut 
~~ '<i.r aa.bi olduğunu derhal gö· namelerde olduğu. gibi, bu y~ni n~ Şu son senelerde, muhtelü memle- rejimin telkin ettiği hislere rağmen. bir 

lJ name önprojesine son şekli verile- ketlerin tatbik ettiği döviz ve kon- sempati bulunması ve bu sempatinin 
'ıtı,..Qıllıni rnahiyeu .. t "' l cektir. Mütekabilen 4 tf>mn,uzr.ia ar- tenjan takyitleri, metropol ile do- Almanya lehinde kuvvetli bir yardımcı 

'
ııı b e gos errneıe ça ,,. 

8 
·· ·· 1 1 

l u tneaeley· d h . . t tk'k d pa, 11 temmuzda tiftik ve 1 tem- minyonlar ve somurge er arnsınc a ve silah hizmetini görmesi, bunun en t · tıı;. • • ı a a ıyı e l e e- • . . .. 
,.._ •çın rnernl k 1 • f 1. t' muzda da yapağı üzerıne ış goren tatbik olunan rüçhanlı muamele ve bariz bir delilidir. Almanya ,imdiye ka-
~ b 1 e et erın aa ıye ın•!: b k hd·d• t ...ıı · 1 •ıtadırrı: ihtisas sahibi tacirlerimizle toplu o- tarifeler gibi ir ço ta ı ı eu Jlr- dar muvaffak oldu. çünkü istediği teY· 

'- "tıltcre _ B . larak görüşeceğiz. ler neticesinde, dünya pazarlarmm ler chaklı> idi ve dünya efkarı umumi · 
il 241 b• rıtanya adasında bulu· i 'd · · d ı h't 1 1 "--· ın k'I Bu görüşmeler neticesinde kat'i 1 yı en ıyıye ara masına şa ı o - yesi bu hakkı teslim ediyordu. A man· 
~~ b-ıı .. ı ometre murabhaındaki d k k 
'1l lııij., Rlinltu Britanya nüfusu olarak şeklini alacak olan projelerde, ihra- u · ya bu hududu aştığı ve başka bir ha · 
tii 10n catımızın murakabesi ve mahsulle- Hele bir kısım memleketlerin iti- ka karşı mütecaviz bir vaziyet takındığı ~ hij, ı !ec;indiriyor. Britanya bn 
') ·.· · i..·ırınarıçten gıda maddesi tedarik rimizin kıymetlendirilmesi yolundn raf edilmiş veya edilmemiş olan. n- gün bu sempatiyi bulamıyacağı gibi 
.. , • " hükumetce konmuş olan esaslara ve tarşi siyasetleri de inzimam edince, kendisine boyun eğmiyecek kuvvetlere 

'

"'l d,ı . "'.annki harpte olacak vazi· 
na ıyı b"l' umumi menfaatlere uygun düşen fr. bu pazarlar artık girilmesi büsbütün de çarpabilir. Zorla kabul ettirilen zali-

' 

._ ı ıyor. Bu sebepten bil- · b k 1 
-vrı a ı teklerimizin yer alması tabiidir. güç fakat çıkılması o nıs ette o ay mane muahedenameler hiç bir zaman •.ı fhl y arda gıda maddesini te· 

·~, --< a h Kontrolün ehemmiyeti bir hale gelmiştir. bir hak teşkil etmez. Medeniyetin vic· 
'1ıııilı e ~rnrniyet veril mittir. Ev- Çalışmalarımızın teferrüatına gır- Devletin dış piyasalardaki hL<:Se- danı ve efkarı umumiye!li onları parça· 
~ 111tıa erey, müdafaa edecek olan mezden evvel, kontrol ve standardi- mizi mahfuz tutmak ve genişletmek layanları muaheze etmek cıöyle dursun, h.. llın yiue ~ . . d'l . . v 
, ·.~ d .. h "' ccgı temın e ı mıştır. d 1. l 1 kl · lk 1 1 'tıı .. lk zasyon işlerinin lüzum ve ehemmi- için, kısa va e ı an aşma ar, erıng, bir kahraman gibi sever ve a ı~ ar ştc 
l i\jtıı 1 s· •.n gıdasını ıaklamak için 
~~ yeti üzerinde biraz durmak isterim. ve takas yolları gibi dünyanın ecre- Almanya'nın muvaffakiyet mrı . b d,P~la~ılyon lira ıarfile ıoiuk Bilirsiniz ki, mallarımızın kalite- yanına ve hadiselerin seyrine uygun Hii'lPvjn C:ıhirl YALCIN 
~· 'hild, . Yaptırılmıştır. ce, tasnifce ve ambalajca islahı \'e tedbirleri aldığı malUmunuzdur. 
ıt~ aı,ıı h ltı sarfiyatı kontrol için seçil· mallarımızı ideal olarak aldığımı-z Hatta klering ve takas gibi bazı 

~ilı· 'Yet u k v • 

~~ ı.~ ~ddelc ~· ~he. er, yag, et veııaı· standardlara yükseltmek yolımdA tedbirlerin netices i olarak zaman za-
Ruam ve şarbon 

mücadelesi ~. 1 rın ı tıyatla harcanmaııı alınmış olan tedbirler, sarfed\lrn man mallarımıza bir piyasaya gır-
1 edb· ı Ten1 muzıırı birinden itibaren f"-..._1"tilı. ır er de alml§tır. l d d ' ... ._ "rtde gayretler kontro ve stan ar ızasyon mek için istısnai denecek derecede am ve şarbon mlicndelesi başlıya. 

tt 
1ltıd" . Yapılan aoğuk hava de· mesaisi gibi bir formülde iiadesinı kolaylıklar da temin edilmiştir. caktır. Bu ha ... t alıklara nı u .·nıp oldu-

'>'-ij,ıı .... ''rtıdiye kadar 25,000 ton bulmaktadır. Fakat bütün bu gavretler net •ce- h ı · ı · f ı 
ıı... •• 1ıttır B d d h J ğu görülen a y\•an ar lt a o una · 

~- ,lq\~... • un an sonra a er Yaşadığımız şu senelerde piyasrıl.:ı-. ~~ -rrı.. sinde dış piyasalar bıze açılırken, c.- cak, ne d eri~indt:n , ne boynuzun-

Sayfa: ~ 

• 
lspanyol hükUmetinin 
mukabele kararına dair 
Fransız mütalaası: Mes'uliyet 

suikastı yapana raci! 
ilk 

Paris, 27 (A.A.) - İspanyada- Paris hükQmeti, bundan fazla-
ki bombardımanlar ve Barşelona hü sını yapamaz. 
kOmetinin n iyet ve tasavvurları, Barı;elona hükOmeti erkanı, ya
Fransız gazetelerini meşgul etmek- pacaklarını ilan ettikleri hareketin 
te berdevamdır. faydalı olacağına kail oldukları tak 

Lö Jur gazetesinde Belhi, şöyle dirde bu hareketi yapacaklardır. 
yazıyor: Londra hilkt1.meti, daha fazlası-

" Avrupayı sulh ve sükuna ka- na muktedirdir: 
vuşturmak rnaksaliile devletler ta- Mütalaası Roma ve Burgosta da
rafından yapılmış olan bütün teşeb- ha ziyade dinlenmektedir ve İngil -
bü11lere Barsclona, Avrupada gürül- tere hükumeti, Frankistleri ve İtal
tü çıkarmak g ibi birtakım teşebbüs- yanları bitaraf gemileri ve açık şe
lerle mukabele etmektedir. hirleri bombardıman etmt!ğe niha-

Musolininin pilotlarının Barse- yet vermek .suretiyle Barselonanın 
!onaya karşı vasi mikyasta hareke- ittihaz etmek istediği çok tehlikeli 
te geçmeden evvel uzun müddet te- vesileyi ortadan kaldırmağa ikna 
redd üde kapılacakları mı zannedi- etmeğe büyük bir gayretle ve hatta 
Jiyor ? .. ,, ümit olunabilir ki, fay dalı bir su -

F igaro gazetesi yazıyor: rette çalışmaktadır. ,, 

"Fransa ve İngiltere hükOmet - Övr gazetesi, yazıyor: 
''Birisi bir suikaııde mukabele !eri ne yapıyorlar. Bu h ü kOmetler, 

Barselona hükOmetine İtalyan ve ettiği ve bu mukabele ağır netayiç , 
Alman üssülharekelerini bombardı- tevlit eylediği takdirde mesuliyet, 

mukabele edene raci değildir, me-
suliyet ilk suikast failine racidir. : man etmek suretiyle yapacağı mu -

kabele bilmisille Fransa ve İngil- Eğer sulh isteniliyorsa, her ~ey
terey i arbedeye sürükliyemiyeceği- den evvel suikastlerden Vlizgeçmek 

ni evvelden haber vermişlerdir • icap eder. 

Avusturya pek te Otomobil yarışın-
rahat değil! da Almanların işi 

Nazi partisi mahafilinde Polonya yollarını, köp-
tahrikat yapılıyor rülerini tetkik etmişler 

Londra, 27 (A.A.) - Avustur- Varşova,27 (A.A.) - Polonya-
yalı Na z i mahafilinde hüküm .sür- nın siyasi ve askeri mahafili, Polon
m ekt c olan tahrikat mi.ivacehesinde ya otomobil yarışına iştirak etmiş o
Hit lerin B. Seys İnkar ile B. Nöba- lan 60 otomobilden 26 sının Alman 
heri Ber:şte~gadene çağırm1ş oldu - olmasından dolayı memnuniyetsiz
ğunu Deyli Hera ld gazetesi haber lik izhar etmekte ve bu Alman oto
\'erm ek tedir. mobillerini idare edenlerin antren· 

Bu iki Avusturyalı şefin vaziye- man behanesiyle bilhassa garb, -
~ tır. ' • n muayyen miktar et ko· rın daralması, dış ticaret cereyanla- · 

İ!\t· •vıe\'c t 1 rayı malımızın kalıtesile fethetmek dan, ne de diğer kabili i:-tıfade ta- tın vehametı husU:inda i~rar etmiş '>'•c u et ngilterenin iki ay· rının kararsızlaşması gibi hadisekr raflarından ı'stı'fade edı"lm ı.\· ecek, lı. 'tıı 1 zarureti de bir defa daha k<>ndis·•.rı· - H ' ti d n mahaı ı·ı zı·memdarlar 

şark ve cenup hudutların<la yolları, 

demiryollarını, köprüleri ilh .. . tet -
k ik etm iş olduklarını yazmaktadır

lar. 

~ ;ı}';ı ıtarşılayacak miktardadır. ve derin değişiklikler. bu mesaınin ... ve ı er e 
>~tıiıı:' Yıllardanberi hububat mü· lüzum ve ehemmiyetini bilhassa te- hissettirmiştir. kireçlenerek gömülecektir. ile A\'U:--tury a komiseri'Büerkel ara 
~,.,, ~e ~ J b - tt ' kt d ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ndb ki ihtilifa şahsen müdahale -~ ·~, • n talya: ı ı Nisanda aruz e ırme e ır. - o--

Havada bir mucize ~I ~dclt ~~rı Roaini'nin beyanatı ile bu ! Fakat, biz şunu da ilave ctmP.~: is- Macarı·stanın dahı·ıı· sı· yasetı• de bulunma<ıJnJ istemiş oldukları 
~ t.ı }'ı llelt d t · k ' l d ı · t d · d sö.\·len mektedir . llİ}'o a ar arttırdığını resmen erız ı, norma ış ıcare evrım e 
L~d· r. dahi bulunsa idik. Bizim ihracat B k.l F . l l .. d l d• Dcy li :\ley i gazetesi, Bü erkel'in I...onrda, 27 (A.A.) - Dünkil 
ı~~ td

1
}'e !tadar b" k b'" .. k ticaretimiz, mutlak surette, me- aşve 1 aşıst ere mUCa e e e ıyor Avusturya lejyonunun bazı eski aza tayyare şenlikleri esnasında kadın 

e •il 1 ırço uyu mer· t " kalmıQ ol 
'~>' ~İrao ~r _Yapılmış ve her yıl da todlarını değiştirmek ve medeni a- Buda peşte. 27 ( A.A ) - Baş- miş bir lügatçe kullanıyorlardı ve sının h uc;ume ıne maruz " • tayyareci Ami Jonsonun tayyare~i 

" d •tının ı · · h Jk leme hayatımızın bu safhasında da vekil B. lmredi, utin Sebrekende 40 bu lfıgatçen in manası daima müp - duğunu yazmaktadır. vere düserek parçalanmıştır. l~_e ilrrıi•t'ır. arttın ması ıçın a ı'ntı'bak evlemek Büerkel, a'-'ni zamanda Avuı;tur- .ı , • • • • 
,.. " J vaziyet ve me':ht:- bin kiı;.inin huzurunda irad etmiş ol- hem kalmıştır. .

1 
. . "' f " 

1 
hal ı'hazırda Tayvuecı, tayyareiillllll enknzı 

........ 1938 - riyetinde idi. l\" h · h d ya .Nazı erının şe ı o up • v • 

1 
k 

\~lırı.ı et Ver-· başına lcadar buna ===~================ ı duğu bir nutukta hukumetin nas - .ıu ıtm a\·asın a son zaman - Hessin kalemi mahsusuna merbut arasından 11ag ve salım o ara çı-
"' .. 1d. ' '"Yen l ıvirre son 6 ay "'Onalist propagandası muvacehesin- !arda bir kiişayiş hasıl olmuştur. E- 1 kflrılmıştır. 

" .. " .ı olan ve Avusturya komiseri a ey -
~dt 20 l'tıaddelcri tedariki için Avusturyayı ilhak etmeden yarın için deki \'aziyetini tıtsrih etmı,stir. ğer bir şeyler ç;öylemek istiyen kim-

1 
k 

11 -·ı ı · ı · k · k .. hı' nde "ahsi nüfuzunu iı;tima etme -
.._. ' "

1
" f d dd l · · J ki d "k · · . se er sov ı v ece lerını açı ça so-1.· - .. "'il' 'ııda .1011 ranlc ayırmıştır. gı a ma e erını zoru • te arı et · Hatıp demıştır kı: • - • . "'. t ld ~ - ·Jenilen ı eopoldun da ltalyada sai ve neşe 

kongresi 
l,. b.. - ( B' h k d k ·d · .. - . . . . !erlerse, ve ııöylediklerinın mesulı - e o ugu so} • ~, ... ) ddeleri . h ır arp vu uun 1\ me le 1 1

• Sag cenah mı Ilı Hrıstıyan sıya- ı . . . 1 huQumetine maruz bulunmaktadır. 
'ıla,.. . . i,,...11 nı azırlıyacak devlet Tamamen teıkilatsız ve bugünkü V'l· t ' . t tb ' k t k t' 

1 
yetını deruhte edecek olurlarsa bu · ··• ... e se ını a ı e me ııure ıy e mem- --o--

'-ı 1.'tlır, B·· reırni bir daire teşkil ziyete göre hazırlıksız ve bakımsız va- ) k f ı- . 
1 

. . 'kf d' t 1 küşayi!\ daha ziyade artacaktır. ,, 
bıı, 11~-ı.r.ulro bütün idhalat ve ihn.- ziyette kalan Avu!!luryayı da ilhak e- e e ın m<l ı i Ş erını ve l ısa ıya ı- . ' Almanya Çindeki sefi-
... ııı " ı c , 1 111 tarsin ettik ve beş senel:k prog · I . iyi malümat almakta ol_an. maha 
·•ı.. ' dd.. n aoara1c memleketin dince 7 milyon nüfusun daha mes·uıi. - • • Al <nrdı 

Roma, 26 (A.A.) - B. :Musoli
ni, bu sabah Kapitolda üçüncü "Sai 
ve neşe,, milli · kongresinin küşat 
resmini icra etmiştir. Bu kongreye 
birçok ecnebi memleketler mümes
silleri iştirak etmi~lerdir. 

lllr "''ni · ramın mali bir temelini vucude ge- fılde , son zamanlarda salahıyettar rını manyaya ça6 • l .. · !lırndiden temine başla- yetini üzerine aldı. . 
ı._ ·•t ,·ık tirdik . Eğer sahte peygamberleı or- Katolik rical tarafından yapılmış o- Berlin, 27 (A.A.) - Alman ıs -"d ç ......._ Maamafih 5 ıcnelik programın 
\de.- 70 · ı maddesini teşkil eden bu (gıda) mes'· taya çıkıp işe karışmamış ol~alardı lan beyanatın basvekilin nazilere t ihbarat bürosu . Almanyamn Çin -4· ı '-tınaırn: ~:i: :r:nn~~=sag~dç~ elesinde Almanya kiıfi derecede un, milli mamelekimızi ıdare etmek karşı yapacağı nıtlcadelc<le ve içti- deki sefiri Travtmanın dün Alman-
' ııı,ıı yağ. eti depolarına doldurmuştur. Ge- çok daha kolay o lacaktı . mai icraatta katolik ı·uhbanın mü- yay a dönmek ü zere Hnnkeuda va- Roma vali.:;inin hoşamedi hitabe

sind en ~onra Amerikada Alman mu
rahha ·tarı ve onları takiben B. Mu
solini birer nutuk söylemi~:derdir. 

'

l l'a _ B · l\lı"llet onların pı· g " ı · h · pura binmis, olduğunu haber ver -~ıı 1 u ı•d · d h çen hafta siyasi bir toplantıda Görina · · 0 r .. m arını ı- za aretıne nail olacag· ını derpiş et-İr ı •tı A .. e en zıya e eye- ,.. k • f t f 
t )6 l'tıillrnanyadır. Nüfusu bir- bu meselenin tamamen halledildiğini yice anlıyamamıştır, çünkli onlar meğe musaid olduğu ı;öyl enmekte - mektedir. Sef ir, h ü ume 1 ara ın • 

Yonu bulan Almanya resmen söylemiştir. ecne bi bir lı andırn t ercüme edil . d ir . d a n davet edi lmiştir. 

~ ...................................... "'!!!!!!!!"'!!!!!!'"119 ...... _. ..... 

~ MAHALLE KARILARI · 
~tı. li 

('ta~ . ü~yin Rahmi GÜRPINAR No. 54 
lıı ~açın le 

~ lı} t. !<'aka ta iken takiplerineJ - Vay! ... O akşam yakayı ele 
~~ dıı~lar at habisler gayet çe- vereymişiz halimiz harapmış. Hır

'r d. l:3ek 
1~dan Yetişmek kabil sız giren hanenin otuz kırk liralık 

ııt1 8opçı 80n gayret ile arka- zayiatı bize isnat edildikten başka 
~ br:rı "ur asını fırlatır. Birini kim bilir daha neler sorulacakmış?. 

~~ 11 tibi ur. Lakin mel un it can Hele bu vakayı yazan gazete muh-
~;a~ oıd ~hususatta idmanlı bir bir veya muharririnin senin hakkın

\~ tıı toı.ıl lıgundan gene derhal daki tavsiflerine bittim. 
~~aııı,l'ın 1hrak Yola düzülür ko - Hangi tavsiflerine? .. 

~... ç a suratı ' ı b ·•ıı ~· "uç t arına irili ufaklı - Lakin melun itcan ı ve u 
~ ~ 11lıitıi kaş fırlatarak zavallı- gibi husu:iatta idmanlı bir canavar 

~t~t'~l~llıı;~undan kimini yüzün- olduğundan,, ibare~inin delalet et
Q~lı ~lal de lnuvaffak olur. Hır tiği medhiyelere ..... 

~ uıtı. 'dellli k açarlar. Bu misillO - Adam sen de ... Gazete mu-
~ı liden teri tekerrürü e babına harrirleri, avaller görmedikler i şey-
l~lli 11r:nin durulmıyacağı ma- leri aslı var yok, tellerler pullarlar 

,~liJ t-• ., "azifeşinaslığından yazarlar. Birinin mavi dediğine ö-

>ı~lı\~'ıetel'i teki kırmızı der. Bir kalem müca-
11: an l!onr •u son satıra kadar delesidir gider. Halbuki ne m avi

a eliyle yQzünii ka- nln aslı faslı var ne de kırmızının ... 
Biri merak edipte bu emirde bir ista 

fo:t ik tutsa her gazetenin y evmiye · sen ona bak .. Fakat ben maddeyi ' heyecanı bi r hafta on gün kadar de çehre ile Hayatinin kalemine gele. 
bir düzüneyi mütecavi;r. yanlış ha- hala iyi anlıyamadım. Diğer bir eve vam etti. N ih ay et karıya olan a - rek delikanlıyı teneffüs odasıııa ça
vadis yahut ralan olması görülür. hırsız girmekle biz ıiiçin telaşa düş- mansız i p tilas ı o g ib i bir ev~ gir- ğırttı. :Mühim şeyler söyl iyeceğini 

ı t J tehlıkele ima eder çekin gen bir tavırla kapı-Bu yalanlar ekseı·iya gizli de kal- ı di.ik? Duvarlardan atladık. Tabut-: m ekteki bütün mu 1 e me . .. -
maz. Gazete ler arnsında biri biri- luklara g irdik? 1 re galip çıkarak g ene her şeyı goze yı kapıyarak: 
nin "foya,, sını meydana çıkarmak - Nasıl teıa~a düsmiyelim? An- aldırdı. Şöhretle buluşmak için - Kardeşim Hayati, z ihnjmden 

., ' k ı · · t' bazı şeylere karar verdim. Fakat bir nevi fazilet sayıldığından içle- ]aşılan hırsızlar Şöhretin evine b iti- Hayati ile müza er e ere gırış ı. 
bu hususta her şeyden evvel senin rinden birh;i çürük tahtaya bl.'\sarsa şik olan eve girmh;der. Aşçı kadınla Hayati bu defa hemen razı olu-

h yardımına muhtacım. Çünkü senin 
diğerleri derhal: "Falan refikimiz diğer kadın o gürültüden uyanıp vermiyerek i şin zorluğunu, ve ame 

yardımın olmasa bu düşündüklerim 
Şu madde hakkında gene okkalı bir da bütün mahalleyi kapının önünde tini, karının sevdalısı bey ile karşı 

husul bulmaz, hep nazariyat halin· 
külliim atmış ise de .. . ,, kabilinden görünce birdenbire işi ba~ka türlü karşıya gelmek, beyinlerinde sonu de kalır. Bu karıdan elimi çekmt!k 
başlar... anlıyarak bizi uyandırmağa lüzum mukateleye müncer olacak bir reka- için evvelce verdiğin nasih:ıtlerde 

_ Canım gazete lısanından hiç hissetmişler.. Biz de işi iyice anla- beti Aşikane açılmak, tehlikesini ne kadar haklı olduğunu şimdi an-
"Okkalı küllüm,, tabiri çıkar mı? madan alık gibi hemen~ merdi~eni hep saydı döktü. Fakat arkadaşı- hyorum. Fakat iş işten geçti. Ken-

- Maksat biraz edibane ifade duvara dayadık. O belalara ugra- na söz kar etmediğini görerek ni- dimi Şöhretin aevdasındaıı kolay 
olunsa da gene o, bu demektir. Bir dık. hayet muvafakate mecbur oldu. Ge kolay kurtaramıyacağımı goruyo
kaç gün sinra "klillüm,, gayri vaki - Neyse birader geçmiş ola ... ne Şöhretle haberleştiler. Bir ikinci rum, hissediyorum. Bu hal benim 
bir havadisi hakikat şekilde gös - İyi patırtı savuşturduk. Bizi k ova - ziyaret daha vuku buldu. Arası çok için öyle acı bir hakikat ki bunu ye· 
ter menin pek ayıp bir şey olduğu lıyan her iflerin ~ulo~~~rını_ _omuzu- sürmeden bu ikinciyi üçüncü, dör- niden ispat sadedinde beni uzun u 
hakkında bütün belagatini sarf ile mun ucundan h alA_ ı~~tır gıbı oluyo- düncü zjyaretler takip etti. Bu son zadıya gene söyletip yorma .. Evelki 
iki gün evvel yalancı refikına b il- r um da hemen benı bır heyecan alı- misafirlerde artık aşık ve maşukun nasihatlerini de tekrara kalkışma. 
cum eden gazeteler den biri atar . y or. uykuları hırsız patırtılnriyle bozul- Ben şu saatte intihara razı olurum 
ı t h ·· b'" ı - lI ovardalı ktır bu! Haritada • . . . k ş e er gun oy e... mıyordu. Lakın zıyaret gecelerı ço- lakin Şöl1retten ayrılmıya arar 

- Gazeteci bir hınızı tel'in ed i- her şey yazar... ğaldıkça Mailin sevdasında sükuna veremem. Burası katiyen malum 

yor . Seni değil.... - 8 - bedel bir şiddet hasıl oluyor, Şöh- olduktan sonra şimdi meselenin 
- O hırsız da ben değilim. Bi- Şöhretin Kaçır1Jma11 retten ayrı geçirdiği geceler ıstırap ikinci noktasına gelelim. Diğer bir 

naen a leyh bu küfürlerin bana şü- Şöhretin evine daha ilk ayak ba- içinde ve uykusuz kalıyordu. erkeğin idaresi altındaki bir kadını 
m ulü olamaz. sışında Mail uğradığı yarı gülünç Bir gUn Mail, uzun uzadıya ziyaret etmekte daima tehlike var-

- Büyük bir tehlike atlatmışız beladan usalanmadı. O korku ve 1 düşündüğünü gösterir dalgın bir dır. - Daha var -



T-aftl S~•AR 

fNihave• İspanyadaki bombardımanlar 

Sivil ahaliyi muhafaza 
komisyonu 

Mecliste avukatlık 
kanunu kabul edildi 

POSA .. 
Yazan: Münir SüleJm:ı.n Çapan 

Hidayet yedi yıldanberi beraber Hidayet fırsatı kaçırmak isteme-

oturluğu metresi Nerimandan adam di, bir teklif yaptı: o } 1 • ı d k kl 
akıllı bıkmış usanmıştı. Artı.it onu, 1 - Çok heyecanlısınız, dedi. So- ev et Cfln ara arın a UfaCa afi 
emile emile !UYU alınmış ve yalnız ğuk bir teY içer misiniz1 Yahut bir • • • •• •tı b } • 
posası kalmış bir meyvaya benzeti- konyak ... A•iibınızı teskin eder, bir bu komısyon JÇJD UDll er es enıyor 
yordu. Bunun için, apartmanına ye- az dinlenirsini"J:. 
ni yeni me,·sim yemi~Jeri almak, bun Kadın ufak bir tereddütten son- Londra, 27 (A.A.) - Londra- bulil takdirinde komisyon, İngiliz, 
!arla dudaklarının lezzetini b.zele- ra Hidayetin teklifim kabul etti. Ve da İngiltere hükümeti hrafmdan İsveçll, Norveçli ve Hollandalı mü
mek, bunları leziz bir içki gibi dam- ka~ı karşıya konyaklanm içerler • ispanyada sivil ahalinin bombardı- mes.sillerden terekküp edecektir. 
la damla içmek istiyordu. ken, kırk yıllık dostlar gibi, senli man edilmesi meselesi haklonda Londra, 27 (A.A.) - İngiliz 

Fakat nerede bulmalıydı bu can- benli konuşmaya başladılar . Çabu- tahkikat icrasına memw· bir lcomis- bayrağını hamil olan ticaret gemile

lı mevsim meyvalannı!... Filhalı:i- cak abb .. plıtı ilerlettiler. Biribirle - yon teşkfü için sarfolunan mesainin rine ka~ı yeniden tayyareler tara
ka, İ5tapbulun her köşe!inde, her rini anladılar . Anlaştılar. Kadının neticeleneceği hakkında büyük bir tından iki taarruz yapılması habe
semtinde, en kuytu, en ücra mahal- adı Nadire idi. Ve bir yıldanberi 
lelerinde güzel güzel kadınlar çok- duldu. ümit beslenmektedir. ri. 48 suttenberi Londraya gelen 
tu, her adım başında biribirinden H'd t· . Malilm olduğu veçhile bu ko- haberlerde bu gibi taarruzların ar-

. 1• ·b-'' b 1 • ı eye ın lı:e.rfı sonsuzdu. Ken- . .. .
1 

.. d el . 
sevım ı ve cazı .,,ı -..yan ara ras. • d" . b' ··ıc .,__ . km 'b' mısyona mume~ı gon erm erı tık nihayet bulacağı bildirilmiıı ol-.. .. ı..ıne uyu ı~amıye çı ı~ l'l ı . . . 
lamalı: mumkundü. . . d . ıçın Amerık"- lsveç ve Norveç hll- masına binaen siyasi İngiliz maha-

sevınıyor u. 
Hele pliijlardaki!er? ... İ~te asıl S . _ h kkı k d kfimetlerine müııacaat edilmi§tL filinde derin bir tesir hasıl etmiştir. . . H k' evınmege a yo muy u 

onlar bırer melekti. "Lokman e I· ki' ,,,_ ,_ .. ol _ç Fakat Amerika hükumeti istinW Bombar-'·m·-•-rın yanl'"'ıkla . d .•. . 1 d' b san •••. ,..,. ... ere guz..., eıuas. şn- w AU'4 ~ 
mm ye edıgı .. cınsten şey er ı un- 1:m· ld - d t k · l 
lar... ker gibi, kaymak gibi bir ~adın e ış o_ u~n a~ sveç. omısyo- mı yapıl.m.ış olduğu. yah~t - gener.a 

.. .. • - bulmu~tu. Ve bu buluşla Nenmnn- nun tevsı edılmesı talebınrle bulun- Frankonun otoritesine tabı olm.ı_y .. n 
Butun bu kadın bolluguna rag - . . . 

H 'd t k b ·ıcs· dı A dan da kurtulacaktı. Bır ta-şla ıkı muştur. men, ı aye ço ecerı ız . - .. .. . . 
1 d - ·ld' K 1. k kuş .. Bundan buyuk bır talıh olur Bunun üzerine Hollanda 

tı gan egı ı. omp ıman yapma • d 
1 _ muy u. .•. metine müracaat edilmiştir. 

tayyareler tarafuıdan mı y&pıldı

hilkO- ğı, yoksa uzlaşma yolanda gösteri
len harici temayilllerin lceenlemye-

Adliye Vekili kanunun ne hakiınlet 
d ., Jll 

ne avukatlar aleyhinde olma ıgı 
temin etti 

(80.flara/• ı nci &a11/ada) dığını tebarüz ettirmi.5tir· ııı.ıı.ıd' 
&'irer mi girmeı. mi 7 Bu müzakereden sonr•. ~,Jıd' 

Bu suale ka~k olarak Saraç- reye .konularak olduğu gibı 
oğlu Şükrü. vekaletin hakimler le- edi~tir. lfl,p· 
bine avukatları zayıflatması ve ne Resmi dairelerde es~ab\~o ıi 
de mahkemeleT lehine avukatları lih ile tahaddüs edecek ıbtı ,JıP~ı 
lmvvetlendlrmeyi düşünmediğini ve nizall ~!erin avukatlar tıır bai"1 

her iki kuvveti de ad&letin meyda- takip edileceğine ait madde_ ıeıfıl 
na çıkması j~in biribirine yardımcı üzerinde de söz alan habP uiı" 
iki kuvvet olar•k ulilıki ettiğini Galip Pekel (Tokat) bunu~ ~ 
söyleyerek mahkemelerde ve avu-' inhisar ifade ettiğini herh•. dt ıı· 
lı.atlu nezdinde birer ııenelik staj çük bir vergi m~lesi üzefilln~ı 
müddetleriain hangisinin daha ön- hadaüs edecek ihtilif vefa it ~il' 
ce y&pıJnuıııı liz.ım geleceği ve bun- avukata müraaeat.in halk& ; 004; 
Lara verilecek paranın ıniktanıu ta- fet olac&ğı mütaleasuı~~ .b cıf'~ 
1in b1LS11runda vekalete verilecek Adliye vekili verdıgı . ~; 
uUbjyet.in i~ sürülen an ulan böyle bir ııeyi.n mevzuu bııJılil •'~ 
k&rşılıyauğıru iliVil eylemiş ve ılığını, bugün ellerinden_ ııl!ll)JP V' 
madde bu esaslar liT;erinde tadil n.azaran .avukatlara verıleJI l.1ff' 
için eocülnflJ tarafından geri a.lın- nun hükümleri ~de çer'e •t 1 
ırııftır. h&klarm ço.k dun oldıığ~nıı d\i fi 

Awkatlıtın ..,;me hizmeti ına- san herkesin kendi işini ıste 1 s!ı"' 
hiyetiade O..lundıığuna dafr madde tafilpte serbest bulunduğunu 
il.zerinıle de ur.ıuı bir mü:ıu..k.a•• ol- miştir. ~' Bu hükumetin vereceği cevap, kun mu addedilmeııi lazım g-elel:eği ..- batıı ı· 
m~ ve •öz al:at1 hatipler bıı kaydın Adliye encümeru maz .,·ı ~ 

ta gelmezdi eUnden ... Daha dogru- 1 k b. ' b" 1 · . d Ayn ır en, ırı ır ennın a res-
sunu isterseniz. bu&z da çehre zü • ]erini almayı unutmadılar. 
ğürdü idi. 

Neriman gibi, otuzu atlamış, kır 
ka omuz vermiş bir kadın bile, ha
zan bunu yüzüne vurmuş hatti: 

- Kendini ahım şahım bir şey 
mi zannediyorsun 1 Şu suratsızhğt
na baksana! 

Demişti. 

beklenilmektedir. Hol!andarun lta- suale şayan görülmelıtedir. teı • 
leh ve .aJerhinde bulllnmuşl&rcbr. harriri ayni noktai nazarı · rıı~' 

• • Galip Pekel - Tokat . ve Alta lemiş ve adli mahiyette olrıı\er,,' 
Hıdayet, ertesi günü Nerimana Matbuat büroları s p o R Gündüz (Anka?>ı) uu.k.at!ığıu am- !eri ııvul<atlann takip etııı~tiıı<'' 

b . k d A t k d f 1s 1 h" t' b' ti d ı d • memnu ol~ug-unu tebarilZ e ır me tup yaz ı. r ı on ıın ne - Yalnız Ankara, tanbul ve z- me ızme ı mıı ıye n e o.ma ıgını u 
ret ettiğini, evlenmek üzere bulun- mirde birer matbuat bürosu mcv· böyle bir kaydın mümt.u bir ınıi tir. den.; 
duğunu ve bir daha apartımanına cuttur. Dahiliye Vekaleti, her vila- Federasyon kupası vücuda Jtetirecejini j~aret eyi~ Bu izahat ve müzaker_eve~i ~ 
gelmemesini bildirdi. yette bir matbuat bürosu şefliği ih· lzmir fuan münasebet~e Eylül ayın- ler ve Hilı.met Bayıır {Manin) b&l ra kanunun heyeti ~:~e 11'..-ı 

Nerimanın mektubunu tamam • dasını faydalı bulmaktadır. Yalon- da lzmir. Anb•a. lııtan'bul takımlan a- ka memdeketlerde avnutlığrn böy- konularak kabul edı _u. e<jll" 
l ·t d dT d"l "'"" · menin diğer maddelerıne g . Gorılyo~um, ha:rret ediyor ve so- ı ıadıırtan sonra, yeni sevgilisi Nadi- da her v_i~i~ette birı:r matbuat bü- rasmda (Federasyon kupa9l) ad, al- ece ı a e e ı ıp e ı me.....,..m sor- ,,j 

ru) orsunuz · reye de ateşli, hararetli bir aşk mek rosıı şeflıgı ıhdııs edılecektir. tında bir kupa maçı yapılaeairın1 yaz- muştur. tir. • ~ 
- Çehre züğürdü bir adamla bıı .. _ le Ziy& Gevher Etili, Sten İiçöz, =========:::~ 

. , 

1

tubu yazdı. Ve pazar gunu muhak- • T d m•fb · •" n T 1 .M hiddi p 
guzel kadın yedı yıl na"11 oturmu~. .. - - . . . . Defnelı ve a.ş elen Futbol federasyonu ş;mdiden faali- n.u nıı:a UN! • u n ars av:ıı- K . n 

Bu sorgunun cevabını vermek o kak ogle yemegıne gelmesını rıca yele ıreçmittir. Ankarada hulunan M;l. katııtın .tmme hizmetleri meyanına 0IDJSY0 
kadar güç ki ... Kadın kalbi, kadın etti. liektuba ~öyle bir de hişiye sulan li tak1m anhenörii deıha1 lzm~ yol- ııa ıl girdilcJerini anlatmışlar Ye ıbıı 
ruhu anlaşılır mı? ... Klişe olmuş bir yazmıştı: "Yemekten evvel birkaç Vakıflar iduesinin Defneli ve lanmıfllT Te lzmir takımmı Eylül aym• , madde ile konuim~ olan kayıtlann dÖnÜyOf 

1 tabirle • bir muammadır on!ann kadeh de parlatırız.,, Taşdelen suları evkaf idaresi müs- kadar çal1Şhracaktn . yerinde olduğn lıusıısunu lur.ydeyle- {aJI 
kalbi ... Çirkinlerle de otururlar, gü- t.ahdemleri tarafından Balıçeluıpı - Falr.at ,..,n ramlmlarda İzmirli oyun- mişlerdir. (Baştarafı 1 nci saY /._ 
zellerle de... '• da Hamidiye sebilinde, kira ile tu- cuların Ankaraya, hıtan'bnl.. gelmclen1e Adliye vekiU S&raçoğlu ~krii .Antakya, 

27 
(A.A.) ---(jt(,f 

Maamafih, size bir ce'l"ap ver • Pazar günü çok erken kalktı tan eşhas tarafından da çarşıkapı- lrmir talumlan kuvvetleTim!en bir hay· verdiği cevapta yeni avulr.atlılc ka- Hutzinger Anadolu ai•_05ııı~~J"' 
miş olmak için, paranın, her şeyde Tıraş oldu, ort&lığı temizletti. Kol- da ve sair bazı sebillerde bardak li kaybetmişlerdir. nuou ile avubthğın tabi wtulduğa iı beyanatta askeri muzaJı t~ 
daima birinci planda geldiğini ha- Jannı sıvadı, mutfağa girdi, a~ıya ve şişe ile satılmaktadır. Vakıf su- lzmir futbol federa•yo•mmm ~" ka:ntlar jçinde bu hfametin amme J 

h · J · h · t' d l k ·· tam bir gizlililı:le cereyaJI _, ~ tırlatmak isterim. ile beraber çalı~tı. Hazırlanan me- lar müdürlüğü bu sebili erdeki su bir diişünoe.i de fedc:rasyon lwpıuona j ızmet erı ma ıye ın e o anı g<ı- ere!"' ı?". 
Hava ne kadar da güzeldi. Hi • zelerle mükemmel bir masa kurdu. , satı_ş yerlerini kaldlrmayı, ~unlar Atina ve Selanil ı.akunlaum iştira.k et· rülmesinin tabii oldotunu ıı0y1emiş ~=a b=:e b;.::!uıdeJ,_~ 

dayet. bu güzel havadan istifade et- Gramofonun tozunu sildi. Ve Nadı- yerme, güzel ve modern bına ve tirmek ve ıurnuvızyı bu beı ta.kını ara· ve Yugoslavya kannnlannda. ava~ haberlerin lıakild me~l-"{;iııı". 
mek, biraz da av bulmak, bir blldır- rey·ı beklemaae ba•ladı. dükkanlara_ a büveller açm_ayı dil- smda yaptumakıır. katlık mutlak oJank amme hızmeti 

1 
• dJll 1 

~. ' d ı d - ı.. t t - m&dJiım, Orgenera ,.,,.. J,ııı 
cıu yakalamak ümit ve büll·asiyle 0 1 . -· t ti ti . şilnmektedır. Bu büvetlerırı milna- Denı'z yarışları arası:ıı •sayı ıgını .,are e mı~ ve ":/. 

nun a geçırecegı a ı sa11 erı . . - Fran·· .. a avuL tl "ın ayrıldı·ı ,.._, Ye orta el,.; Cevat A-·ı.-•Jınl "',J 
Beyoğlunda bir a~ağı bir yukarı d.. .. .. N d. - k 11 • sıp yerlerde kıralanacak dükkan- ""'-' "" lg il' 1Aı ,,.. ...- e ti' 
d 1 - b 1 d p' kk uşunuyor, a ırenın o arı ara !arda ve valof arsalar üzerinde bii- lııtanbul mmtakasma bağlı ldüpkr aınıftan birinin gördüğü i')leri bakı- vel .Ankaradan tanıd~ :.-i 

o aşmaga aşa ı. arma apıya sında yaşıyac.ağı zevkli dakıkalarııı . dün mıntakada ıoplanarak bu hafta iz. mından amme hizmeti olarak aayıl- lann baki ki Ye bliyük bır .. ,. 
geldiği zaman, sinemadan çıkan bir heyecaniyle şimdiden ağzı sulanı • vet olarak yapılac1<k bınıdarda a~ıl- miıte yapılaca.lı: olan deniz yarışları et· içjnde yapıldıtmı aöyleJlll. şi:ıo/. 
kadının ka~ı tarafa geçtiğini gör- d ması tasavvu rolunmaktadır. '!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!~ J t • .J 

yor u. rafında uzun müddet konuşıular. Bu Fransız ııskeri heye 1• Jll"'. 
dü. metrelik 4 üncü koşuda Hasan Ak.a- 1 • .;ı- 1 • 

• •• 
Cidden nefis bir parça iw bu._ 

Mevzun kalçalarını, vücudünün & -
henkli inhinalarını büyük bir mef-
tuniyet ve hayranlık içinde seyreder 
ken, kadının önüne bir otomobil çık 
tı. 

Kapıya yaklaşan otomobilin gü- Pisiklet hırsızı ıoplantıda atletizm fedeTasyon reisi yın İncisi birinci gelmişlerdir. De- ral Hutzhıgerin başkan"' ot.; 
rültüsü. Hidayetin yüreiifil hoplat- "- Vildan da bulundu. rec" alan aUara 1200 ıır· a mUk'ç-ı albay Bourget, binbruıı 8°~,ı:I" 

. . ":»"ChTimizde iki ay içinde muhtelli .-.. ö.LıiL yr 
tl. Yenı sevgilisıni karşılamak için ti d 11. k b 'ki 1 Memlekette At yarıştan verilmiştir. baş• Brygoo ve !filzba~• Jif 

aem er en e 1ye ya ın nı et ça an 1cteu .A 

kaptya atıldı. Merdivenleri inerken bir hırsız nihayet yakayı ele vermiştir. Edirne, 27 ( A A.) Bütlin Erzincanda Taselden terekküp etıne ri'~ 
karşısınıı kim çıksa beğenirsiniz!.. N""'et adında olan bu hır•lZ evvelki Trakyaya şamil olmak üzPre sene- Erzincan, 27 ( A.A.) - Dün Paris, 27 (A.A.) --f ~eD 

Neriman 1.. gün KaSlmpaşada bir bısı1r.leı daha çal de iki defa yapıb.n büyük at ya- hal'kevleri adına at yarışları ve cirit zın Bonne, bugün ög ~-ıı b 
Afalladı, ~ersemleşti. Büütn m,. ve takip edilerek yakalanmıştıT. rışlarından biri dün e~ki kı~lalar ;;.. oyunlaTt yapılmıştır. Oç yaşındaki FTansanın Londra ve Ber 1 b~ 

dünya kafasına yıkılmış gibi oldu. Nusret ç.1ldığı bisikletleri boyayarak nünde yapılmıştır. Koşulara baş- taylara mahsus 100 metrelik koşu- elçileriyle Türldyenin paris 
Tehlike yüzde yüzdil. Hidayet Neriman boynuna atlldı: 1 saımakta ve gird$ yerlerden bisiklet · ta Genemi Kizım Dirik vali lıuman saylar~ ~~~-sus_ l~O metrelik koşu- elçi.•ini kabul etmiştir. fll~~ 

durmadı. Hemen atıldı, kadını oto- - Mektubunu aldım, bakayım ten başka hiı ıey 'çalmamakta idi. dan olduğu halde binlerce halk ha- ı da lımncılıgı Lutfı Fıradın Ferhatı Bonne - Suad Davaz eii'. 
Mobilin istikametinden çevirdi. Mu- ne mezeler hazırladın?.. Ne yemek- ----0-- zır bulunmuş ve çok heyecanlı bir dört \'e daha yukarı y~taki yarım- Hatay üzerinde cereyan --~oP'J 
hakkak bir ölilmden kurtulmuştu ler pişirttin?... gün yaşanmıştır. Trakyada yetişen kan ve lıalis kan arap at ve kısrak- Bugün Paris ve Ankara lı_~ ... ,J~ 

Pencereden düşerek öldü dıl"' güzel kadın! Dedi, bir taraftan da fapur şu- taylara mahsus 1000 metrelik birin- lara mahsus mesafe 1800 metre o- ri arasında müzakere e_ .· biıı.~ 
Kadın heyecan içindeydi. Ne ya- pur yanaklarından öpmeğe başladı. Cağaloğlunda Ane adında bir ka· ci koşuda Mustafa Turgudun biıına- lan ikinci koşuda birinciliği Eyüp lan meselelerin ekserı01 Jlfl", 

pacağını şaşırmış, Hidayetin elini Hidayet o zaman işi anladı: Yan- dın oturduğu apartımanın en üst katın - zı, 4 ve dahıı yukarı yaştaki arap at Bezircinin Yıldızı, mesafesi 2600 halledilmiştir. Yalnız, ~lJ 
sıkıyor, bir şarkı nekaratı gibi mü- Jışlıkla Nadirenin mektubunu Ne - da pencere .~erken muvazenesini kay· ve kısraklara mahsus 2000 metre- metre olan bu koşuda birinciliği Ö- bulunacak Türk ve Fra~ ııı" 
temadiyen: rimana. Nerimanınkini de Nadireye bederek sokağa düşmüş ve derhal ol Jik koşuda Raşit Habbatın Arsiam, 1 mer Vel Tasınçeliği ile Eyüp Bezir- !erinin miktarı hakkındnlı1• 9! 

-Teşekkür ederim, teşekküre- göndermişti. Bu dalgınlık ona nefis 1 müıtür. Hadioeye Müdde.ıumumi mua- 4 ve daha yukarı yaştaki at ve kıs- / cinin Yıldızı kazanmış ve üçüncülü- ]er henüz halledilmenıiştıı~ 
derim! bir meyvaya mal olmuş, yine bu su- vini Nurettin el koymuş ve ıahkiltata raklara mahsus 2200 metrelik koşu. ğil Rıfkıcan Kayanın Yıldırımı al- rın halli hiili müşkülitıı JJl 

Diyordu. yu alınmış meyva posasına kalmıştl. j başlatmlJhT. da Ahmet Kesebirin Ejlerdı ve 3000 • mıştır. lunuyor. ~ 

leyh karanmız veçhile nisanın yir- kavuşturmuş iki telgrafnameyi dik- ne dersiniz Mösyö Dubreuil?.. . Kaptan ".Mürfi,, kısac~;,ııı' 
misinde, yani gelecek hafta yola çı- katle süzüyordu ve halinden anlı- Tebessüm ederek cevap verdim: - Hayır hiç bir haber 8 

Y ES I• L K u M L u ADA kabileeeğiz demek? yordum ki bu mesele kendisini bü- - Ben emrinize amadeyim pro- cevabını verdi. 0ıo~ 
Kaptan "Mürfi,, nin alnında çiz- yük bir endişelere sevketmektedir. fesör. Tayin edeceğiniz saati ve ne- Ağızlanmızı açmada1\rOP 

giler peyda oldu ve derin bir göğüs Nihayet: rede bıı)uşacağımızı bildirıniz; ge- le bindik. tomobili profe' 
geçirerek: - Bu teehhür, dedi, ehemmi- Jip size iltihak ederim. "Astrid idare ediyordu-

- Yola çıkmak meselesine ge- yetli neticeler doğurabilir. Biz (Va! - Saat sekizde gelip sizi oto • Prof~sör bana gülereıı: b!
1 

lince bu i~ size biraz evvel balıset- paroza) da on heıı gün daha bekli- mobille ahrız. Muvafık mı? - Siz ~förün yaııınB ol 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 8 miş olduğum ba"1:1 manilerin halline yeme};z. İcabında hareketimizin yağa kalkarak: Mösyö Dubreuil, dedi. ııeıı 

1 
vabeste. Cevabını verdi. (25) nisana kadar tehirine muva- -Hay hay!... Pek muvaf1k, de- tanla arkada otururuz. )'~~' 

- ''Neptune,, istediğinizden i- - Bıınlana milliyeti nedir? Bu maniaların birisi muvasaleti- kat edebilirim. Ancak bu tarihte dim. Belki yarına kadar Mılsyö Pres Genç kızın yanında ~e bir 
la bir tekne oldu. Vermiş olduğu- - Doğrusu milliyetleriyle meır ni on beş g!lndenberi beklemekte ol- sureti katiyede denize açılmak mec ııero da gelmiş olur. menin benim için bilY~~jj~Jıl. 
nuz listede gösterilen alit ve edevat gul olmadım. Her milletten adam duğum mÖ!lyö David Prospero,, nun buriyetindeyiz. Çünkü havaların Profesor dalgın vı düşünceli bir ve şeref teşkil edeceğin\e~ ti 
la techiz edildi (Nevyork) tan gön- var. henüz gelmemiş olmasıdır. tebeddlllünden endişe ederim. Kap- tavrrla: cesaret edemeden gösterı 

11 
r. 

dermiş olduğunuz bilyük sandıklar, - Bunların hepsi sizin kuman- - Evet mösyö (Prospero) nun tan (Mürfi) siz herkesten daha iyi - inşallah, dedi, ancak David turdum ve otomobil he-rııe ~ 
emriniz veçhile geminin anbarına danız altında hizmet etmiş denizci- meydana çıkmamış olmasını ben de bilirsiniz ki mutat m<!ltemler esme- PreS"pero,, ya bizimle seyahat nasip etti. k ;ıı·; 
yerleştirildi. Tel•i zteııisatımız da ler midir? anlıyamadım. Ben buraya gelirken ğe başlayınca Şili sulannda seyril- olacak mı? Zira tıpkı bHyilk baba- Sahile muvazi olarJ. c,Ot'ı 
fennin en son buluşlariyle müceh- - Hayır hepsi değil.. (Neptu- kendisini muhakkak surette burada sefer pek tehlikeli bir şey olur. Bi- sı gibi kendisinin bir ıruikasde kur- bir yol takioo başlan11ştıl<·,~ı1 
hezdir. Diyebilirim ki (Neptune) ne) mürettebatından ancak on iki bulacağımdan emindim. naenaleyh ne olursa olsun, hatta ban gitm iş olmasından lrnrkuyorum. förilnıilzün maharetini veoiı·°f 
kadar telsiz cihazı milkemmel gemi gemici birlikte seferler yapmış ol- Kaptan "Mürfi,, tunç bir kağıt mösyö (Prospero) o zamana kadar dedi. !ılığını hayranlıkla seyre ırı'~# f 
dünyada ya hiç yoktur, yahut var- duğumuz adamlardır. baskısının altında ters yüzO dur- gelmemiş bulunsa bile nisamn (25) "Nephıne,, Vapuru Mıınevralanm o kadar . •"'/ 
sa bile parmakla sayılacak derece- - Ya diğerleri? makta olan iki telgrafnameyi ala- inde behemehal vira demfr edip de- Kararlaştığı gibi ertesi sabah sa- çeviklikle yapıyord~ ~1 ıııe~ 
de azdır. - Diğerlerini ~ahsan tanımıyo- rak: nize açılmak mecburiyetindeyiz. at sekizde profesör "Jakobson .. kı- tebrik etmekten nefsılJ!l /' 

- Ya mürettebat meselesi? rom. Biraz evvel arzetmiş oldu- - Memurlanmıza iki telgraf- Bu meseleyi bu suretle hallettikten ziyle birlikte otomobille gelip bizi dim: dfll' 
- En ciddileri arasından seçti- ğum gibi haklaı:ında derin tahkikat name çektim ve kendilerinden mös- sonra biraz da (Noptune) ile meş- aldı. Prefesör beni ve kaptan "Mur- - Tebrik ederim j{a 

ğim yirmi !ki tane tayfa temin ede- yaptıktan sonra kendilerini istihda- yö (Prosp.ero) dan bir haber alıp gul olalım: Geminizi ne zaman zi- fi .. yi otelin büyük holünün met- otomobil kullanıyorsurı~~'. ı! 
bildim. Bunlar hakkında edindi- ma karar verdim. Başka ne yapabi- almadıklarını sordum. Her ikisi de , yaret edebiliriz kaptan? halinde görür görmez ilk suali Güldü ve cevap ver /~ııı' 
ğim malOmat hepsinin çalL~kan, na- lirdim? hiç bir haber almamış olduklarını - Sizce bir mahzuru yoksa ya- İtalyan arkadaşımız hakkında bir - Siz bu kadar JcUI' 
muslu gemiciler olduğunu gösteri- - Doğru. Demek ki bütün ha- şu telgrafnamelerle bildirdiler. rın. haber alıp almadığımızı sormak ol- sınız?, ,.b' {ıf 
yor. zırlıklar tamam olmuş. Binaena- Profesör (Pakobson) kollarını - Bence bir mahzuru yok. Siz du. - V 

t 



DÜNYADA oW~S in ı EJılJI~ RLMACA~ 
t4E VAR NE YOK! lstanbul Radyosu 

Sinemadan bir Mısırlı prensin aşkı 
yüzünden çekilen yıldız 

BaıtlnkO bilmece 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
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lnumz krallarmı karşılamak 
üzere yapılan haznllk 

Öjle netriyatı: 12.SO - Plikla Türk 
muaikisi. 12.60 - Havadis. 13.05 - Plikla 
Türk musikisi. 18.80 - 'Muhtelif plak neş
riyatı. 14.00 - SON. 

Akta m11e9riyatı: 18.30 - Plakla dans 
. musikisi. 19.16 - Konferans: Şfoli Halkevi 
namına, Ali Rısa Korap (Terbiye) . 19.55 
Borsa haberleri. 20.00 - Snat nyıırı: Gren· 
viç rasathaneainden naklen Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şnrk,Ian. 

Okuyucularımız cOç Silahşörler> ve 
cVikont dö Brayelon> filmlerinin ilk 
nüshalarını hatırlarlar deiil mi~ 

işte bu filmlerde cVikont> rolünu 
ifa ediyordu ve hakikaten beyaz perde
de o zamana kadar bukadar yakışıklı 
ve kaygısız bir delikanlı görülmemişti. 20.45 - Hava raponı. 20.48 - Ömer Rı

sa Dotnıl tarafından Arapça söyle•. 21.00 
Saat ayan: Cemal Kamil ve arkadatları 

tarafından Türk musikisi ve halk şnrkıla· 

n. 21.46 - ORKESTRA: 1-Gilinka: İvan 
ıusanin fantezi. 2-Siede: Papiyon dor. 
3-Pusik: İdil. 4-Holmes: Entermezzo. 
22.16 - Ajans haberleri. 22.30 - Plakla so· 
!olar, opera ve operet par~nları 22.50 . Son 
haberler ve ertesi ı,rünOn programı. 23.00 
Saat ayarı: SON. 

cPiyerret Mad> bu rolünde muvaf· 
fak oldu. Çünkü o, hususi hayatında d,. 
b<iyle neşeli, kaygısız ve zarif bir ka
dındı. 

Bugün artık sinemadan çekilmiş o
lan bu şuh ve zeki artist, kendisine mil
racaat eden bir Fransız gazetecisine si
nemaya nasıl girdiğini, başından neler 
geçmiş olduğunu şöyle anlatıyor: 

ANKARA RADYOSU - Benim sinemacılığa başlayışım 

Öile ••tnyata: 12.30 - Karışık plak tuhaf bir maceradır. Operet artisti ola
neşriyatı. 12.60 - Plak: Türk musikisi ve rak cfi-Fi> yi oynadun. O aralık da 
halk şnrlalan. 18.15 - Dahili n harici ha- cOç Silihforlau çevriliyormuş. Reji-
berle~ L k d ıör beni ıörmüı ve bu filmcle uir a ın 

Alıta• .. ,riyatı: 18.80 • Plikla danı1 
musiklai. 19.15 _ TQrk musikiai Ye halk rolü için beni muvafık bulmuş. Hemen 
,arkılan (Semahat ve arkadaşları) 20.00- bir konturato teklif etti, ben de enini. 
Saat ayan•• arapça neoriyat. 20.15 ·Türk ıonunu iyice düıünmeden kontuıah 

Piyerret Mad 
ret Mad Mıaırh bir prenH tutulmuı ve 
müteveffa kral cFuad> ın akrabaaan
dan olan bu zatla ıevimli Franaız artisti 
büyük bir aşk macera• ıeçirmiılerdi. 

cPiyerret Mad• bu itıkane macera 
hakkında Franıız mealekdaıımıza ba
kınız ne diyor: 

Soldan aaia: 
1 - Bir sabah gazet e.si. 2 - Son 

oabar meyvası, kötüleme. 3 - Dini 
bir ay, tavla oyununda bir rakam. 4 
- Sıfat, ayaklanma, 5 - Emir siygası 
taacciip işareti. sonuna (nin} gelir
se dağ silsilesi. 6 - Bozukluk, be
yaz. 7 - Coşmak, Hatıl'lamak. 8 -
Takip edilecek bir hidise. Taaccüp, 
Aeaip. 9 - Ek, İbrahimin alafran
~ası. 10 - Dikişe yarar, fena kan. 

Yukarıdan •t•iı: 

musikisi n halk tarkılan (Güler •e arka· · d' d'm 
ırnza e ıver ı . 

Par ile •etlrilea Fuh aiyabller daoları) 20.415 - Keman solo: Viyolonist 
lf . Necdet Remzi Atak. Piyano da (llarko- Filmin birçok sahneleri açık havada 

- Kendisi ıinema ile tiyatro Ue ui
rapnamı katiyen istemiyordu. O 1alnız 
beni Iİnema ve tiyatro seyircilerinden 
deiiJ yoldan geçenlerden bile kıskanı
yordu. Ben uzun müddet cPeçeli ka
dın, hayatı geçirmİf bir Parialiyim ••• 

1 - Üzüntü veren. 2 - Azap, 
eski şiirde bir ölçü. 3 - Gösteriş. 

4 - Dilzeltmek, ışık. 6 - Hayatta 
olmak. 6 - Enterese, isim. 7 Kuran 
avuç içi. 8 - Zaman, lstanbulun bir 
sayfiye3i. 9 - Rakam iJflli kumaş 
ismi. 1 O - Esas, iyi. \\ lııran aonunda Pari!e aele - ya hazırlanmlftır. Bu meyanda viç). 2ı.oo - Sıhht Konuşma (Dr. Vefik çevriliyordu. Bu hayatı pek eğlenceli 

~an ngiliz hDkümdarı, krali- Fransız mOstemlekelerinfn her ta - Vassaf). 21.16 - Stildyo salon orkestrası: buluyor, var kuvvetimle çalışıyordmn. 
tlııt ltı.ı atıneai öldDiil için ziyaretle- rafından mostra.lı~ insanlar da _top- 1-Koruko• Chant Nırpltal 2-Gulotta: Anla~ılan gayretlerimde muvaffak ta 

'i)~ ın_uza bırakmışlardır. Bu lanm.ıttır. Resmımızde Faalı sı!~- Burlesca. 8-Jozcf Strauss: l>ynamiden olmuş sayılmıtım ki teklif üzerine tek
~\ içın Fransanın yaptıfı ha - hilerı görOyorsunuz. Bunlar.ııgılız 4-Sidney Joncs: Die Gcischa. 22.00 · A- lif karıısında kaldım. cOç Silahşorlan 
"'1ıı Çok bllyüktOr. Milyonlar sarf hükümdarlarını karşılayacak, se - jans haberleri. 22· 16 · Yarınki program ve dan 80rıra cYirmi sene 11onru filminde 

Ve güzel artiat birdenbire yine tuh

luiunu, neıeaini ele alarak ilive ediyorı 

Dünkü Bilıaecellin lıalli 

1 2 s 4 s 6 7 8 9 10 

B 
tııı:ıa~uş, bütiin Faris baştan başa liimlamıya memur Fransız müstem- istiklal marşı. cVikontı rolünü, cBurburoş> filminde 

lllaya, binbir eğlence yapma- leke efradıdır. Harf İnklabındanberi cAdeb rolünü temsil ettim. Bunlardan 

- Bütün bunlara raimen yine yeni· 

den güzel memleketime dönmüt bulu· 
nuyorurn. Likin ıaybubetim emasın· 

da rejisörler beni unutmut olacaklar ki 
bir teklif karpsında ka1madım. Halbu-~u _da başka türlüsü! 

't~:~de kedi, köpek besleriz. A

~t da eincma yıldızlan bu meralcı 
~· '"iteleye k d ·ı · - .. .. 1 1t, F'ak . a ar ı erıye goturmuş er-
~dek·at ~talyada Milano'ya yakın bir 
'~ Sın yor Marini gibi meraklısı 
bir ıı_ 1ırıerniftir. Sinyor Marini müthiş 
-~~an rneraklısıdır. Bir gün dağda 
~~t ben hir kaç tavpn vurmuştur: 
'\ '-c u tavşanlardan birisi hem kü
~ ~ de yaralı olduğu için her ne
t~lil .. una acımış, kesmiyerek evine 

llııu•ı .. t y ur. 
"'de 
~ tavşanı bir odaya kapamış, 
' it 

1 
tedaviye başlamış, nihayet ,i. 

~dt :f<ln kendisine alışmıştır. Ancak 
~. ıc:rnalayıcı, korkunç bir kedi var-t' '1sından daima tavpnı kediye 

"~erncsirıi tenbih ettiği için emin 
llııı acı Yor bir gÜn eve gelince tavp
llıt "\ ~lllnda kediyi bulmuştur. Ama 

'-11111 ~ette., Erkek kedi ile dişi tav~ 
l. Yany 
~ 1'.tıd •na sakinane oturmuş olduk-

1\ e ... 
~ ~iıı· te11 ın tavşana bir şey yapmadığını 

' •elam memnun olmuş, artık her 
ta.ı t de · 
~ teç Yıyecck vermiştir. Aradan 
'->et l,~ederı tavşan gebe kalmış, ni
'tı .Jır de kedi babadan lavpn yav'-r qo" • ı..., ~rnıamıı mı; fakat bu yavru-
' ~kadar da kediye benziyor

' b . bu adam, 4 tavpn yavru
eılcıru ~ Ye çalıtıyorml.lf. 

~ eçte tayyare pilajı 
•t <ıl'\oeç h .. k 

ll~iı u lımeti, Osloda bir tayya-
~' Yapacaktır. Buraya gelecek tay
.~-- lcYyahlara tahsis edilecektir. 

~"'~ dört bir köşesinden €'elecek 
tii4 r tal'Yarelerle kıyılara gidip, 

'<>tıra dönebileceklerdir. 

· ' lleşizlere ev 
"' cı-ı. b. 1. \ ~lr.J ır ıtarlkocanın beşiz do-
~~ •n dünyaca mcthur oldu ve 

~ ~ timdi beşine giren beşizleri 
~ 'l'I) • F' altat ana ile baba arasın
~ ~~· llşalrıarnazlık yilzünden öksfö: 

d~~t~tt~ .kalan beşizleri felaketten 
1 llıiır •çın bir komisyon tcık~ e-
~ ır, 

~ ı .~llliayon L - - 1 . . "k .'tt llır t\' oeıız er ıçın mu em-
~ 'it .Y.aptırnuya karar vermiıtir. 
~· 1 so.oolÇtn ayrı ayrı dairesi olan bu 
' ol" L Ur11: lirasına mal olacak-

,~lar h 

& 
h- ' u evde biyiiyeccklcr, bu 

• '"lll'ac•ı-ı 
lt • ~ar. 

' lllılyonerin merakı 
'it.""'~. k k.' ot I ır tn~er kadın kocaS1 
~~ e a lh.. · <ıtl• Çrnıya bru vermiş ve 
ı"'ı t un en 
~ lltl\~en rn~ıhur ot~llerine tama-
\ti ~cla81 I hır otel yaptırmıştır. 

ta ... 
0 arı otelde milyoner kadın 

··•er b• 
~ ~dır •zzat direktris olarak ça-

\ clt Y~n Mevcut parasının faizini 
~' ~ llerrnayeıini yemiş olsa 
l, ~, tonuna k d 
'\ 11 )'ta.._b· a ar en müreff ch 

t..L~: ... ılec ". .. ) , ~İll .... e&ı aoy enen kadının 
· ... erak h 1', •na erkeı hayret et-

Norveçte Papas kadınlar 
Norveç0 te bilhassa köylülerin dint ta

assubu fa2ladır. Kadınlar kocalarından 

fazla mutaassıptırlar. Norveç hüklımeti, 

halka telkin yapacak papaslardan isti

fade etmektedir. Hükumet, bu telkin 

vazifesini geniıletmiye karar vermiı ve 
kadınlardan da papaa yetiştirmek için 
bir kadın papas mektebi açmııtır. 

başka birçok filmler daha çevirdim. 
basılan eserler - Peki nasıl oldu da sesli sinema 

Harf inkiliibından beri basılan eıer- devresi başlarken ıizin gibi bir operet ki musikili bir komedya oynamayı oka
leri incelemek üzere Devlet Matbaasınr san' atlı.:irı, yani sesi güzel ve tanınrnı1 dar canım istiyor ki ... Ben de ıuh mu
da çalışan Kültür Bakanlığı Neıriyat bir sima birdenbire beyaz perdeden çe- siki turneleri yapmak ıuretile avunu
Müdürü F ai.k Reşit, bu husustaki tet- kiliverdiniz} yorum. Ve c Teren et> gibi cl.enoin 
kiklerini bitirmiıtir. Faik Reıit, harf in- Fransız gazetecisinin bu sualine ıuh gibi , cMistrakit gibi genç Fransız bes
kilabının onuncu yıldönümü münase- ve kahkahası bol san'atkiir birdenbire 1 tekirlarını tanıtmak zevkine eriyorum 
betile önümüzdeki birinci kanunda açı- ciddileşerek şu cevabı veriyor: ki bu da benim gibi hilkaten neşeli ve 
lacak neıriyat aergisinde tcthir edile- - Aşk yüzünden çekildim... musikiye aşık bir kadın için az bir ka-
cek eserlerden birer tane almıştır. Bun- Elan hatılarda olsa gerektir ki Piyer- zanç değildir ... • 
lan yarın Ankara'ya götürecektir. 

... 
·a~ " '~ ... 

/ 

Antika sevenler cemiyeti 
lzmir, 24 (Hususi) - Antikite .e

venler sosyetesinin senelik kongre9İ 

Halkevinde Evkaf Müdürü E.sat Serez· 
linin başkanlığında yapılmlJ ve yeni i
dare heyeti seçilmiştir. 

Başçının yaraladığı kadın 

1 

Ecnebi talebeye 
okutulacak kitaplar 

Ecnebi ve akalliyet mekteplerinde 
ecnebi talebeye okutulacak kitaplar i· 
çin Maarif idaresinde bir komisyon ae.' 
çileccktir. Bu komisyon elde mevcut 
kitaplardan iatifado edilip edilmiyece
ğini tetkik edecek. icap ederse yalnız 
bu mekteplerdeki ecnebi talebeler için 
kitaplar hazırlayacaktır. 

Bir Elbise kaça çıkar? 
Sosyeteyi on iki aene evvel lzmirde 

vali iken tesi. etrnit olan Trakya Umu
mi müfettişi General Kazım Dirik kon· 
grede saygı ile anılmıı ve kongrenin 
aevgi ve aaygıaı generale telgrafla bil-

Evvelki gün başçı Ali adında bir 
adam tekrar kendisiyle barışmak 
fstemiyen eski kansı Ayşeyi yarala
mıştı. Hastahanede bulunan Ayşe 
nin yaraları ağır olduğundan tıbbı 
adli tarafından muayenesine Hlzum 
görillmOş ve adliye doktoru Salih 
Haşim kendisini muayene etmiştir. 

Kadının yüzünde de muhtelif de
rin jilet yaraları \'ardır. 

Kapalı çarşı yolları 

asfalt olacak 

'~, 
dirilmiştir. Kapalı çarşıdaki yolların bir ço, 

Bir kız yanağından yaralandı ğu tamire muhtaç bulunmaktadır 
Hendese kitaplan Bcyoğlunda Korni,çi sokai'mda Bunların tamirinden bir müdde\ 

ilk olrnllrda okutturulacak hendese Soydan part~mamnda oturan 28 sonra gene az zamanda bozulacağ. 
kitaplarının talebenin seviyesine göre yaşın~a Parsıh .kızı Arşalus dün sa- ve çarşının seyyahların daimi uğ. 
tadili kararlll§tınlmıttır. Yeni hazırla- bah o~e~en~erı tanışbğı k~bzımal rağı bulunması nazan dikkate a. 
nacak kitapların muhteviyatını ve esas- ~rabkırlı Saı.t tarafından sag yana- lmmış ve çarşıdaki bütün yollarlll 
lı hatlannı tayin ve tesbit etmek üzere, gından çakı ıle yaralanmış ve Bey- asfalt olat rk yapılması takarrür 
ilk okul öiretmenleri bugün bir toplan- oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. etmi~tir. 
tı yapacaklardır. Sait aranmaktadır. Çarşı esnafı, çarşıda umumi bir 

Bir kayık devrildi kayıkçı Köfteden zehirlenme hela bulunmamasından şikayet ve 
1 kurt ld Aksarayda oturan Yanyah 30 bir helii inşasını temenni etmekte-

K 
·talzdor ba 1 k 1 uk :den Fehmi yaşlarında Mustafa oğlu Akif dün I dir. Çarşının içindeki yollar asfalt 

aı a a ı çı ı ST 'd köft . . d 0 ld'kt 
dün akşam saat 16 sularında kayı- gt ece b ı 1ıvrı e

1 
• • e yeB~ış ve sonra olarak ınşa e ı ı ekn s

1
onra. dçar.şhı-

ğ.1 p d'W 't k " buradan 
1 

stan u a gc mıştır. ıraz sonra nın münasip ve mer ez yerın e ı -

h k t trn . b' ·ı ·d de yel ze ır enme a aımı gos eren ı tiyacı karın ıyaca ı:ıe ı e ır e ı e en ıge gı me uzere 1 h' 1 ı ·· . .. t Ak'f l k k'ld b' d 
aı·e e e ış, ıraz ı erı e • . • • 

k t B . b' denbı' Cerrahpaı:ıa hastahanesıne kaldırıl- asri hela \'apılacaktır. en açmış ır. ıraz sonra ır - · • 
re şiddetli bir bora çıkmış, Fehmi mıştır. İki vapur kurtuldu 
yelkenleri toplamağa vakit bulama- Sarhoşluklan beş arkadaş Üç giln evvel Boğaziçinde Umur 
mış, kayık devrilmiştir. birbirlerine girdiler yerinde karaya oturan Norveç. ban-

Fehmi bir müddet çabaladıktan _ dıralı Torvanger ve Karaburunda 
sonra boğulmak üzereyken Ahmet Kumkapıda Arap z~de sokagın: karaya düşen İngiliz Stanholme va-
kaptanın idaresinde bulunan bir mo da oturan Yazmac~ Ago~, kard.eşı j purlan dün sabah gemi kurtarma 
tör tarafından kurtarılmıştır. Karabet, .Bedros .oglu Mısak, Nıko şirketinin Ademdar ve Horra tahli

Bir kadın ıhlamur ağacından 
düşerek öldü 

ve Todorı evvelkı gece Kumkapıda . 1 · ta fı dan yüzdürülmüştür. 
b

. . d k . w sıye erı ra n 
ır gazıno a oturup ra ı ıçmege ================~ 

başlamışlardır. Konuşurlarkenı söz, K o N F E R A N s 
Kartalda milstahkem caddesin- hepsinin tanıdıkları bir kadına in - Üsküdar Halkevinden: 29-6-938 

de oturan 40 yaşlannda Muazzez tikal etmiş kadının isminin geçmesi çarşamba günü saat 21 de Üsküdar 
isminde bir kadın dün ihlamur top- bazılarını kızdırmış, aralarında sun- Halkevi salonunda Tan gazetesi 

Birçok kadınlar, her güzel mo- diğer arkadaşları yanında daha aşa lamak üzere Yakacığa gitmiştir. turlu bir kavga çıkmıştır. Kavgada, muharrirlerinden Burhan Felek ta· 
del karşısında birdenbire kendilerin ğı vaziyette kalmazlar. Yakacıkta Bay Remzinin köşkilnün beş arkadaş biribirlerini iyice döv- rafından (SPOR) başlığı altında 
den geçerler ve: "Ah şu elbiseden Bu moda gazetesi modaya muva bahçesinde bir ihlamur ağacına çı- müşler içlerinden biri de bir bıçak halkımızı yakından ilgileyen önem· 
yapsam,, diye hasretini çekerler. fık yazlık elbiseler için bir hesap kan kadıncağız, bir müddet ıonra ·çekmiştir. Hepsi birden yakalanıp ı il bir konferans verilecektir. Salon 
Fakat bunu söylerken en pahalı ve yapmış ve muhtelif memleket para- ağaçtan düşmilştilr. Bu diişUş neti- adliyeye verilmişlerdir. herkese açıktır. 
kcymetli kuma~an ~mamnı da dil- lanna göre bunun b~ lidesini ~ - ce~nde Muazzezin kafatası patla - ~~~~~~~~~===~~~~~===~~===~~=~ 
şOnilrlc~ • ka~qb~Bunag~eAlmanparam mq bey~ akrnqve duhal ölm~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Avrupanın tanınmış bir kadın ile 6 • 6 mark yani 2.6 - S lira kumaş tar: , 
moda gazetesi Avrupa kadınlannın parası ve 2 lira da di1'iş kabul edil- HükOmet doktoru cesedi mua _ 
da bu fikirde olduğunu bildiği için mektedir. Fransız frangına göre bu 
birçok kadınlar arasında bir anket daha ucuzdur. 

yapmış ve şu neticeye varmıştır: Bunu okuduktan sonra biz de 

yene etmiş, defnine ruhsat vermiş
tir. Adliyece tahkikata başlanmış

tır. 

Eski bir alacak meselesi 
- Kadınlar muhakkak surette kendi kendimize sorduk: Acaba bu 

en kıymetli ve lüks kumaş intihap bizim memleketimizde kaça çıkar? 
etmek isterler. Bunun da yegane Muhtelif yerlerde kumaşları sorduk Pangaltıda Bilezikçi ırnkağında 
sebebi bir diğer kadına karşı daha Aldığımız cevaplara göre en ucuz oturan şoför Refikle arkadaşı Hüse
faik görünmektir. Halbuki ucuza kumaş 5 - 6 liraya tedarik edilmekte yin evvelki akşam Taksimde gezer
mal etmek te lazımdır. Çünkü büt- ve 0 kadar da dikiş parası öden _ lerken aralarındaki eski bir alacak 
çeler malfim ... İşte kadınlar her ay mektedir. meselesi tazelenmiş, iki arkadaş 
ve her sezon değişen elbiselerinin Yani bu bizim memleketimizde 'kavgaya başlamışlardır. Kavgada, 
büyük bir zevkle ve modaya uygun d t . . h b " Hüseyin, Refiği bir yumrukta yere 

. . mo a gaze esının esa ına gore en . 
bir şekilde olabilmesi ıçın ucuz ku - . . yuvarlamış, sonra da epeyce döv-
maşları intihap etmesini öğrenmeli- az 12 !ıraya mal olmaktadır. Yanı müş, Refik, ağır surette yaralı ola-

Ş ! R K E T 1 H A Y R I Y E O E N: 
DiKKAT 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin umumt ta

tiline intizar eden sayın halkımıza mahsus olarak 1 Temmuz

dan başlıyarak Eylill nihayetinde müddeti bitecek olan S aylık 

kart abonemanlarımızın temmuzun birinci gfinilne kadar Rntışına 

devam olunacağını ve tedarik etmek istiyenlerin bir an e\'\'el 1da

rei Merkez Kontrol müdüriyyeti ile Köprü - Boğaz ve Köprii -

Üsküdar gişelerine müracaatıa·n ilin olunur. 
dirler. Bu takdirde hem kendileri is Alman kadının mal ettiği fiyatın iki rak hastahaneye kaldınlmış, Hüae -
tedikleri gibi giyinirler ve hem de mi~i... yin yakalanmqb~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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SATILIK 
MOTÖRBOT • YENi 

Yepyeni 
motorlü 

tekneli, 
denizci 

• 
yepyenı 

tekne 
6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cFiah motorü 

bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne ve ınotör yepyenidir. Motörün yeniliği az kullanıl

mış manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan evvel (Fiat) motörünün silindirleri ve pi~ton· 

lan ambalajdan çıkmış (müccddet) par~alaı-la yenilenmiştir. Tekne nisbeten küçlik boyuna nisbetle 

on J,.işiyi ferah ferah alabilir. Aınbiriyaj edilir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

6örmek istiyenler Bostancıda Çatalçe~me karşısında, deniz kenarında seyyar manav Bay Müs· 
lime, fazla tafsilat ve Ciat i in de azetemİ7 idaresinde Bay Sabana müracaat edebilirler. 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Yeni çeşit çocuk arabalarımız gelmiştir. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

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

Ankara Caddesinde: Hcrgün 
öğ-leden sonra Telefon: 23899 

1 Kadınlar için 1 
' ' 

1 
LALELi ve AKSARAY 

Yangın yerinde satılık arsa arı
yorum. Bu muhitte arsası olup da 
satmak isteyenler Tapu senedi ve 
Çaplarının birer kopyasını (Oala
tada Mehmet Ali paşa hanında 42 
numaralı Afif TUrel yazıhanesine 

göndermeleri ve ikametgah adres· 
!erile son fiatlerini bildirmeleri 
rica olunur. 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günlerı 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele

fon: 22398 - 21044. 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın· 

da büyük bir arsa satılıktır. 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu
lumba sokağında 2 nwnaralı evde ma

dam Serposa müracaat edilmesi. 

1 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye 111 ütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

1 

GRiPiN'in 
Tercih edilmesindeki sebeb 

jGRIPIN 
Bütün ağrılara, has· 
talık başlangıçlarırı~ı 
karşı tesiri yüzde yıııı 
olan ve hiç zarars 

en kuvvetli müsek· 
kindir. -~---GRİPİN--......-ı 

. ıııars11 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, dış, 

~af ağrılarında icabında günde 3 romatizma, asap ve adale 

alınabilir. dikkat, 
,,,-iplO 

taklitlerinden ve .,. 

tabletleri. Her eczanede arayınız. 
(Posta kutusu 1255 Horınobin) Galata, İstanbul 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırfll~ 
ve eksiltme komisyonundan: 

Muhammen , 
Fiyatı Muvakkat Eksiltme ~ Cinai Adet 

iaranti tarihi Saatı ~ 
~--·-----------------!-;.;.;;;.;.;.. __ .;;;,.;;;;..~---
Frenk gömleği 2750 830 kr. L. K. 
Pijama "takım., 871 400 kr. 941 92 13-7-938 15 -Yün fanila 980 250 kr. L. K. 
Fildekos fanila 2810 75 kr. 509 81 13-7-938 

.. don 2800 80 kr. 

Yüz havlusu 1900 38 kr. 
Baş ., 100 100 kr. L. K. 
Omuz ., 100 300 kr. 105 90 13-7-938 16 
Etek ., 100 300 kr. .J 

••••••••••• .. •-. Peştemal 100 85 Kr. . --"""'rıl•r 
--------- ·ıııa Zührevi ve cilt hastalıkları Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukarda cins ve J1ll 

Hayn Omer 
Ôğ-leden sonra Beyoğ-lu Ağ-acami 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

Doktor Şükrü 
ilkel 

Fazıl 

Doğum ve Kadın Haıtalıkları 

Mütehaasıaı 

Sirkecı: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. .................. 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 

llhami Safa 

Nefriyat müdürü: Macit Çetin 

yazılı eşyalar eksiltmeye konmuştur. ,.eı 

l - Eksiltme lstanbul Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai ın°8 
müdürlüğü binasındaki komiMyonda yapılacaktır. . ıe~ ıt 

2 - Eksiltmenin şekli muvakkat garanti miktarları, tarıll 
saatları hizalarında gösterilmiştir. . , 0 rııı1 

8 - İstekliler şartnameleri ve nümuneleri Çember_li_taş cı'gııre" 
Fuat pa~a Türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabılır ve 
lirler. ·e.J~' 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasının cari seneye ait ~şt f 
siyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvnJc. ;~ı~ 

· erı; 1 ranti makbuz veya banka mektuplarının teklif zarflarının_ ı? obur 
verelekleri fiyatları yazı ve rakam la yazdıkları ve üzerlerını ".' 
dikleri halde ihale saatinden l saat evvel komisyona vermeJerı.s•l 

(36 ~ 

1
1 ................................ .-~ 

istanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

260 as 19 57 11a ı 
Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinin İmameli han üst Jc~ıııı'ııl 

No. lu odanın tamamı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkar:.ıe~ 
ihalesi 13 - 7 - 938 çarşamba günü saat 15 de yapılacağından ı~~ı,OI 

rin Çenberlitaşta lstanbul Vakıflar Baş mUdür!UğU Mahtul!lt 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya milraraalları. (3946) 

' -- Jı~·ı 
suretle siz de amcanızı bulmak im- hafaza için bu zahmetleri deruhte - Koltuk da almışsınız. camıyorum. Bu küçük ev) ~ı ~~ 
kanını bulursunuz. edersiniz değil miJ - Sizin daha rahat edeceğinizi Jencelerime tah•is ediJmiştıt~tıl" 

- Evet, amcama gideceğim, - Tabii. Hem çok giızel ola- düşündüm. bunları düşünmeyin.. R.u~ed'~ 
kendisi herhalde ltalyada olmalı- cak ! Bu gece dikmeğe başlarım. - Beni minnettar edıyorsunuz. bakıp oturalım. Siz de ıs. 
dır. Bilana bir mektup yazarak, - Bravo! Hatta üzerinde uyku Lile u- kadar buruda oturabilirsiıll~ji,ı 
sizin adresinizi bildireceğim. - Bu yatakları kendim için ge- yuyabilirim. - Teşekkür ederim 8 

- Pek iyi olur madam! tirdim. Yatağımı yerleştirmek için - Şu küçük iskemlelerde de ra- dostum. pıJ1 
- Zannedersem mösyö misafir bana muavenet eder misiniz? Ma- hatça dikiş dikersiniz. BiR DÜKLE BiR HA'/ 

OLUM ÇEMBERİ 
Yazan: Edgar Monte Tefrika No. 8 olduğum kadar sizi sıkmam. Elim-dam La düşes! insan benim gibi bir - Sahi! Siz yanımda yokken va- ELELE rı' 

den geldiği kadar sempatinizi ka-1 bekarın evinde bulunacak olursa kit geçirmek için iyi vesile. J\Iösyö (Dö Vilediyo) v~,r, 
- Madam! Bu hareketim pek dın bu adamı terk etmiyor?.. der- zanmağa çalışacağım. icabı hale göre eğilıp bıikülmeli. - Canınızı sıkmıyacak birkaç tığı vaziyet önünde şaşırıl1~ir'~ 

tabii idi. (Malerb) buluvarında da- dim. Nihayet bir kaç gün evvel el- - Nezaketinıze teŞekkür ede- Maamafih madam sizi zahmete sok- kitap da getırdim. tı. Malerp bulvarındakı, ıst• 
irenizc bitişik oturduğum daireden biselcrinizi yerleştirdiğinizi, lüzum- rim madam. Buradaki esaretinizi tuğumdan hakikaten mahcubum. - Çok naziksiniz. bin frank olan daire, arabn )liııı' 
ne halde bulunduğunuzu tamamiy. lu şeylerinizi bir bohça içine koy- hafifletmek için bana çoktanberi - Ben ise bilakis bu hallerden - Madam sizin hakkınızda a- girler, bunlara ait ahırJ~r, :ıı~~ı: 
le öğrenebiliyordum. Birçok defa- duğunuzu görünce kendi kendime lazım olan ve sizin de canınızı sık- çok memnunum. Böylece bir ev detii bir dost gibi hareket ettim; çiler henüz başında idı. e..i • 
lar mö<yö (Dük dö Viledyo) ile a- "Oh nihayet o adamdan kaçıyor., mıyacağını umduğum bazı şeyler çevirmeği öğreniyorum. Ay! Bu san teklif ve tekellüfe birçok lüzumsuz mukabil ne parası ne de ıe''c ~ 
ranızda geçen kavgalara şahit ol- diye sevincimden bağırdım. Ve der- aldım. Bu gece getirdiğim şu pa- dık ne?... sözlere hacet yok zannederim. dı. ··~il 
dum, her ne kadar sesinizi işitmiyor hal sokağa çıkarak size yardım için ketleri boşaltmak hususunda bana - Bunlar bize lazım olacak u- - Bunlar da ne? Eğer Jlfö,yö Kölenin "0

,; 

sam da perdelere akseden gölgeleri bir köşeye saklandım. Nereye gide- yardım eder misiniz?.. fak tefek. Birkaç tencere, bir küçük - Çamaşır; ve yatak örtü - gibi, ihtiyar amcası doktor~cb6 ~ 
nizden ne halde ve ne kadar hiddet- ceğinizi bilmediğinizden size bu - Memnuniyetle! Uem vakit liğen, bir ıskara ve tuvalete müteal- leri. den kurtulmuşsa, artık bU d~' 
li olduğunuzu keşfederdim. Hele melcei teklif etmenin tam münasip geçirmiş oluruz. Evvela şuna ba- lik şeyler. _ Ah! Mösyö beyhude birçok ye veda etmek Jazımg~liY~~0ıl 
!lir defasında zevcinizin sizi tekmey zamanı idi. Eğer bir otele gidecek kalım nedir? _Her şeyi çok iyi düşünmüşsü- masraflarda bulunmuşsunuz. Ve ... bir desise ile hazırladıgı P 
le dövdüğünü, cizmelerinin ökçesini olsaydınız daha Paristen çıkmadan _ Odanızı tefriş etmek için Ja- nüz. bir bekar.... ıas etmişti. bir fft 
göğsünüze dayadığını, ve saçlarınız keşfolunarak hanenize dönmeğe zım olan kumaş madam. Artık ke- -Elbette! Bahusus benim gibi ~ Madam artık lüzumsuz söz- Kumarda kazandığı aı {~,• 
dan tutarak çektiğini gördüğüm za- mecbur olacaktınız. sip biçip dikmeği size havale ediyo- on seneden beri bekar, yaşıyanlar; lerinizi dinliyemem. Evvelce de ar- tar para eski vaziyeti_. ınu.b~,e~ :. 
man hırsımdan onu boğmak de- - Burada, emniyette miyim? rum. Zannedersem keçi tüyünden (çünkü on seneden beri Pariste be-I zetmiştim. Şu aldıklarımın beni sar- mek, ayni şekilde ömur sür ,j~1 •1 
recesine geldim. i'eryatlarınızı duy - Madam burada hiç bir şey- yapılmış şu Cezair halısı parmakla- kar olarak yaşıyordu.) kendilerine 1 sacağını umuyorsanız aldanıyorsu - tık mümkün değildi. çuuJc~ı~· ~ 
dukça yardımııııza ltoşmak ister- den korkmayınız. Şayet zevciniz rınızı incitecektir. lazım olacak eşyayı pekala bilir- nuz. Ailemin Teksas ovalarında bir kadar oyunda hiç talihi~~ rd~· / 
dim. Fakat tabii bu mümkün de- mahkemeye müracaat etse bile po- - Hayır! Hayır! ler. İşte bir büyük paket daha! Ri-I kaç çiftliği vardır. Bana senede gön tığı hileler de para etınn ~~' 
ğildi. Kendi kendime "Niçin bu ka lis asla izinizi bulamıvacaktır. Bu - O halde odanızı soğuktan mu ca ederim açıverin Madam. dedikleri 1200 frangı tamamile har- ( 


