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Millet Meclisi dün mühim müzakerelere 
KURUŞ 

Af kanunu hesaplı ve ölçülü 
bir af getirmiştir dedi 

Beden terbiyesi Türklerde 
Milli bir ananedir dedi. 

Bu nasıl söz? .• 
Mahut af dedikoduları hakkın-

sahne oldu 
Yine "Refik Halit,, meselesi 

Yakında işgüzar gazetelerde şöyle 
bir ilanla karşılaşabilirsiniz: 

"Muhterem üstat Refik Halidin, şaheser yeni bir 
hikayesinin yakında gazetemizde çıkacağını 
okuyucularımıza müjdeleriz,, 

Refik Halit cantada 
' keklik olabilir mi? 

Bulanık suda çurçur balığı avlar gibi bu bahse 
fuzuli karışan bir burun!. .. 

Yazan: Süleyman Sıtkı 

Meselenin alevlenmesinde bazı 
devletlerin rolü mü var? 

daki pilinın tatbiki için ihtiyar edilecek 
masraflar mes'elesini prensip itibarile 
halletmiştir. 

(Devamı 4 üncii sayfada) 

Mısırlı atletler geldiler 

( Yaz111 .) tncı sayfada] 
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«Yeni Sabah» ın tariht tefrikası: 36 

Türkler karşısında 
(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA'EJ Nafıa Vekili 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Ziya Şakir 

• 

Dün akşam Ankaraya 
har~ket etti 

• 
ihracına müsaade 
edilen buğdaylar 

Ağır cezalı 
suçlar için 

Cürmümeşhut kaııuıı: 
nasıl tatbik edil~~. 
Birhç gün evvel AnkaraYa '; '-"" Fransız ve lngiliz 

donanması çarpışmıştı. 

Birkaç ıündenberi fstanbulda e]ek· 
trilt l§lerile bizzat ve yakından mqgul 
olan değerli Nafıa Vekilimiz Bay Ali 
Çetinkaya dün akşam eksprese bağla
nan hususi bir vagonla Ankaraya hare· 
ket etmiıtir. Vekil, iıtuyonda, elektrik 
umum müdürile elektrik i§lerile alaka
dar zevat, dokuzuncu işletme ve Nafıa 
Vekaletine bağlı daireler erkanı tara· 
fından uiurlanmıştır. 

Buğdaylarımız üç sınıfa ayrıldı bun
lardan yemlik olanlar ihraç edilecek 

... , .. cloeıwr 
lan İstanbul Cumhuriyet ıvıU . doJ 
misi Hikmet Onat, dün şehrirnjSe 

Vekil. dün öğleden evvel Nafla Ba~
müfettişliğinde bazı tetkiklerde bulun
muş, elektrik işlerine ait bazı izahat al
mış. öğleden sonra da evinde istirahat 

müştür. . .. .,j'f're 
Buiday ihracatçıları dün sabahtan dı ecnebiye ve evsafına göre üç derece- Müddeiumumi dün kendildlı ş! ~ 

aktama kadar tekrar toplannu~lardır. ye taksim edilmiştir. eden gazetecilere Ankaracla te;" şıı" 

(Ebukır) Limanı dünya yüzünde 
eşi görülmemiş bir zafer görecekti. 

T oplanhlan Jç Ticaret umum müdü- Şu halele Türk buiday ihracata do- tiği bazı adlt mes' eleler hakkın 
rü Mümtazın reisliğinde olmuş ve Ve- kuz derece üzerinden tasnif edilmiş ol· ları söylemiştir: ra'f 
kfılet tarafından evvelce proje olarall: maktadır. Bu derecelerin içine dahil o- c- lstanbulun yeni adli:Ye ~ ço'J 
hazırlanan buğday slandardizaayonu lamıyan falcat ecnebi mevad ve evsaf nın in~atına bu yıl ba,Ianabll~es~ (} 
nizamnamesinin birinci kısmı aynen ita- bakımından yemlik olarak ihracında muhtemeldir. Osltüdar adliye bıf13 

Beş Fransız gemisi, teslim işareti zeye haber göndermişti. 
olmak üzere hep birden bayrakları- Fakat, Fransız donanmasının 
nı aşağı indirmişlerdi. Geride bu- yandığını haber alan Murat bey; 
junan Fransız gemileri de, alevler Bonapartın müşkül bir vaziyette bu
içinde batan amiral gemisinin teh- lunduğunu anladığı için, kendisine 
Hkes.inden korunmak için, derhal vukubulan teklifi şiddetle reddet -

Elektrik 
bul edilmiştir. mahzur olmıyan buğdayların da (yem-

1 
bu yıl yapılacaktır. > ı~ 

Nizamnamede esasen iki kısım var· li.k buğday) İsmiyle ihracına müsaade Hilunet Onat, meşhut suçlat Ja'' 

:iemir alarak geriye çekilmişlerdi. miş .. 
(Merrü) ismindeki Fransız - Hele yaralarım iyi olsun .. 

gemisi, fena halde hırpalanmıştı. Şu Nilin suları da biraz çekilsin. 
Mürettabatrndan 105 kişi ölmü~ Ben o Binapart denilen sahtekar a-
148 kişi de yaralanmıştı. dama oynıyacatım oyuna bllirim. 

(Oror, Totanet, Timoleon) ge- Diye, General Dizeye cevap gön 
mileri, sahile doğru kaçarak baş- dermişti. 

Bugün evrak ve vazife umum 
müdürlüğe devrediliyor 

Y .,...ından itibaren, Nafıa Veklletı 
elektrik umum müdürlüğü filen çalıı
mağa başlıyacak, tirket. filen hükume-

dır. Birincisi diğer nizamnamelerde ol- edilecektir. 
duğu gibi mürakabeyi çerçeveleyen Birinci kısmın bu §ekilde tesbitinden 
formülleımit kısımdır. ikinci kısım ise sonra öileden 'onra ikinci kıamın mü
her mahsulün kendi teknik vasfını or- zakere'line geçilmiştir. Burada da ihra
taya koyan hükümlerden ibarettir. Ru eat tadrlerinin filc.irlerj alınmııtır. Ya
euretle nizamnamenin hirinci lııanın- rın buğday işinin bitirilmesi \'e Pazar
dan maksat buğdayların vasıflaadırıl- tesi günü arpa istandardizasyonu mü
muı, ikinci kısmından maksat ite mal· zakerelerine b..ıanması muhtemeldir. 

te geçmiş bulunacaktır. !arın teknik bir surette kontrol edilme· 
Buğday temizleme fabrikası 

kuruldu 
Bugün, elektrik umum müdürü, te- ıidir. 

~ 
nunun ağır cezayı müstelzerll dettJf 
da teşmili tetkikatı etrafında da 
tir ki: 11h~r 

c- Projeye göre, Ağır eı~ "'511ç1' 
mesinin vazifem dahilindeki art jjddt 
rın hazırlık tahkikatları bi%%at ~ ~ 

• fı da .. ' .1e bit.ıl .~) 
unıumı tara n n sur au il rw 

iankara etmişlerdi. En geride olan Murat bey, hakikaten Bonapar
(Jenev) ve (Giyomtel) gemileri de, ta karşı bir mu~a~il taarru~~ geç
-:> karga!:.alık arasında firar edebil - miye karar vermıştı. Bunun ıçın de, 
mişlerdi: şuraya buraya daiılan Kolemenle-

sellüm komisyonunun hazırladıiı tesel
lüm evrak ve veaaikini komiıyondan 

devralacaktır. 

Öğleden sonra elektrik ıirketi heyeti 
umumiyesi fevkalade bir İçtima akt. 

iki gün içinde neticelenen birinci kJ,_ 
ma göre. buidaylarımız üç ana ıınıfu 
ayrılmaktadır. 

ve hazırlanacak bir iddianarne. 
1 

t fP' 
Ceza mahkemesine verilec:ekt~ ~ 
keme, diğerlerine tercihan bu ~ 
vala.ra bakacak ve ilk eelae~~ 

Karıtık buidayları temiz bir hale ıe· mene nihayet ikinci celsede J1l ktJ"' 
tirmek için memleketimizde ilk defa o· bitirecek ve karara raptedece 

1 - Sert buğdaylar. 
2 - Yumu,.k buğdaylar. 

3 - Mikset (yani mahlut) buğday· 
lar. 

luak lzmirde bir fabrika inp. edilmi,. 
tir. Fabrika günde 50 ton buğday te
mii.leyebilecektir. Bu suretle en fena 
cins buğday !arın bile kalitesi yüksele. 

Biltün bu harp aha~ında deniz; re haberler göndererek on lan yanı- hükumetin ıirketi aatınalmasına dair 
kuvvetli ateş üstünde fıkır fıkır na davet etmi~ti. mukavelenameyi tasdik edecektir. Bu
kııynıyan bir kazan suya benziyor- Kölemenler böylece h~zır dursu?- nu takiben, şirket miidürü De la Croix. 
du. Her tarafta direk parçaları, da- lar; Bonapart da Kahırede garıp vazife~ini elektrik umum müdürü Bay 

Her sınıf buğday da içindeki rnevad· cektir. 

ğılmış gUverte aksamı parçalanmış ve gülü~ç siyas~tlere giri,mlı,t~... Kadriye devredecektir. 
cesetler tahtalara ve direklere sa- Askerlerınden hır kısmına, İslam Yarın, elektrik umum müdürlüğüne 
tılmı~ ~:Ozlerce insan görilnllyordu. kıyafetine girip ıezmeyi, İslamlar- ait bütün binalar, metro hanı da dahil 

M0TEFERR1K 

Yüksek kalpli bir 
vatandaşın leberrüü 

T~p sesleri, yürekler parçalıyan la dost olmayı, hatta Müslüman a- olmak üzere, gündü7. bayraklarla do· 
!nsan feryatlarına karışarak, kor- yin ve ibadetlerine iştirak edere~ nahlacak, aıece de elektriklerle tenvir 

kunç bir uğultu husule getiriyordu. kendilerini, İslamiyeti kabul .etmış edilecektir. Osküdarda thsaniye mahallesinde 
İngiliz amirali Nelson; Fransız gibi göstermelerini emrey~emışt. . Şirketteki bütün vazifeler ve memur· Hacı E.minpaşa sokağında 5 numaralı 

donanmasına deniz muharebe tari- O sırada ~Iısırdan Hıcaza hır lar, esas itibarile, şimdiki halini muha- hanede mukim iken 261619 38 tarihin
hinde emsali 'ender görülen bir dar- (Hacılar kervanı) gidecekti. Bo - faza edecektir. de vefat eden Alay hesap ve muamela~ 
be indirmişti. Ve, tarihin daima de- napart ?unu haber alır ~im.az, ke:- Tercüme vesaire gibi artık lüzumu memurluğundan emekli Bay Mehmet 
rin bir hOrmetle yad ve takdir ede- vandakı fukaralara tevzı edılmek u- kalmıyan birkaç vazife lağvedilecek, Cdalettin hali hayatında Osküdar ilcin
ceği bu genç amiral, bir gülle par • zere bir hayli para verdiği .. gi~i, ker- şimdiki memurlardan on beş kadarı a- ci noterliğinde tanıim ettirdiği vasiyet
çasile başından yaralandığı hal- vanı muhafaza etmek Muslüman - çıkta kalacaktır. name ile mevcut nakdinin kurumumuza 
de kumanda mevkiini bir an bile lardan asker yazarak, bunlara si- Elektrik fabrikasının tevsiine dair , ( 2000) lira terk ve teberru ctmeği va· 
te;ketmemiş; kat'i zafer kazanıncı- lah ve cephane d~ğıtara~ bir muh~- tetkikler birkaç güne kadar bitirilecek, siyet etmiştir. 
va kadar mevkiinde sebat göster - faza taburu teşkıl, ve hır de (Emı- icap eden siparişler yakında yapıla· Bu vatandaşı ne kadar takdir et.ek 
mişti. rülhaç) tayin etmişti. caktır. azdır. Merhuma mağfiret dileriz. 

Fransız filosu, hem adet ve hem Bir taraftan bu gösterişleri ya- Yeni telefon müdürü 
de silah itibadyle, İngiliz donanma- parken, diğer taraftan da Kölemen 

Elektrik umum müdürlüğü fen mil· 
sına faikti. Fransızların yalnız 13 beylerinden gelmesi muhtemel olan d"' .. E . . 

1 
,_ 'k f .. 

· i ki • · · uru mınm e eııdn umum en mu. 
kalyonunda, (l,196) top 1lc (11 b n zararların önOne geçme ıçın ıcap d" 1 .. w.. • •1 • h.1•1 

d . 
· İn · · ı k idi (S· · ) ur ugune tayını e ın ı a e en lstan-aaker) bulunuyordu. Halbukı gı· eden tedbırlerl aıma ta . .ut b 1 el f .. d .. 1 .. ~.. k. 

1 
b 

· · b · · d'l"k u t e on mu ur ugune es ı ıtan tı! 
lizlcrin bütün harp gemılerı, ancak de bulunan Murat eyın, şım ı ı 1 f .. d .... M h . 

• · O k" d "ild" posta ve le ira mu uru az ar tayın (1,012) top ile (8 hın nefere) ma- harekete geçmesı m m un eg ı. d'l .. 
likti. O, (Sait) den Kahire üzerine yliril- e 1 mıştır. 

Fransızların telefatı, (3.500) e yebilmek için, nasıl olsa Nil suları
baliğ oluyordu. lngilizlerin telef'.a- nm geçit \ı'ermC!ini bekliyecekti. Fa 
tı ise (890) ı geçmiyordu. kat İbrahim bey, yanında O:imanlı Ecnebi para gişeleri 

f ngiltereden maden 
heyeti geliyor 

Memleketimizdeki madenleri işlet

mek Üzere Temmuz l 6 de İngiltereden 
büyük bir heyet gelecektir. Heyette b•ı 
çok mühendi,Jer ve mutahassıslar bu· 
lunacaktır. Bunlar memleketin her ta· 
rafını dolaşacak ve maden araştırma· 
ları yapacaklardır. Bulunan madenleri 
de İngilizler işleteceklerdir. 

MAHKEMELERD~ 

Otelciyi tehdit edenler 
mahkum oldu 

Sirkecide Osmaniye oteli sahibi Ö· 
mer Lütfüyu mektupla tehdit ederek 
sekiz lira istiyen ve bu parayı da Ciım· 
huriyet bahçe~inde Ömer Lütfüden n

lırken cürmü meşhut halinde yakalanan 
llyas ve Abba•11n Ağır Ceza mahkeme· 
sindeki muhakemeleri dün bitmiş ve 
ilyasla Abbas suçları sabit olduğundan 
b~er sene hapse mıı.hküm olmuşlardır. 

Silivride yeni adliye 
binası yapılıyor 

Silivride bir adliye binası yapılması 
kararlaştırılmış ve bunun için icap eden 
lahımt Adliye Vekaletince mahalline 
gönderilmiştir. 

TiCARET H A.BERLERİ 

lzmir fuarına giden 
tacirlerimiz 

20 Aiu91osta açılacak Beynelmilel Firar eden dört ııemiden maada, valisi Ebubekir paşa oldufcu halde, 
Fransız filo u, tamamiyle mahvo- (Salibiye) de idi. Ve bu iki mühim 
Iup gitmişti. Son zafer dakikasın- adamın orada bulunması da mil - Ecnebi paraları değiştirecek Ecnebiler birahanelerde fzmir fuan için hazırhl<lar çok aerle· 

mi,tir. Fuar k.omitesi gelecek seyyah 
dıı, İngiliz amiralinin, yüzünde pıh- hlm bir tehlike teşkil edebilirdi... para ~leri açılıyor garsonluk edemezler ve ziyaretçilere kolaylık olmak üzere 
ulanan kanlan elinin ter~ile sıyıra- Onun için Bonapnrt, hem bu tehli- Merkez Bankasile Gümrükler umum 

rak; keyi izale etmek, hem de Kahire müdürlüğü hariçten memleketimize ge-
lzmir oehrinin bir rehberini hazırlamı•-Küçük san' atlar kanununa göre ec- Y 

hr. Rehberde lzmire ait tarihi malumat nebUer otel, lokanta ve bunlardan ma· - Bu, adece bir galebe değil.. halkına, kuvvet ve satvetini bir da- lecek ecnebilerin kolayca Türk para,, 
Büyük bir fUtuhattır. ba göstermek için, Kahiredeki en temin edebilmeleri için yeni kararlar da gazinolarda da garsonluk yapamı-

Diye, haklı bir gurur ile söyle- süzide alayları maiyetine alarak 1 d B h yacaklardır. Yalnız kanunda birahane-vermiş er İr. una göre udut mınta-
cliii sözleri, derin bir sevinç ve sO- Salihiye üzerine bir baskın yapmaya hlarile bilhassa fstanbulda birer par:ı ler için bir kayıt bulunma• üzerine ec· 

rur ile nlkışlıyanlar, hiç şüphesiz ki karar vermi~ti. değiştirme gişeleri açılacaktır. Bu suret- nebi tebaası birçok kimselerin biraha-
haksız değillerdi.... Eğer ami- Şayet İbrahim Beyi ele geçirirse 1 b'l 11 · d k" b . · · k ' e ecne ı er e erın e ı ya ancı para· 
tal Nelsonun maıyetmde, hır aç fır- mühim bir menfaat da temin ede- 1 '- 1 1 kl T·· k h i1 .. arı ııoo ay ı a ur parasına ta v e· 
kateyn bulunsaydı, o dort Fransız cekti. ÇilnkU İbrahim beyin nezdin- d b'I ki d' 

· · ff k e ı ece er ır. 

nelerde çalıştıkları görülmüştür. Tica· 

ret Odaları Sanayi tubeai bu htısoeta 

eilenee yerleri, otel, plaj ve sairenin 

fiatlan ve buralarda yapılan tenzilat 

miktarlan 'bildirilmektedir. 

Jstanbuldan fuara iştirak edecek ta-

cirler de şimdiden yerlerini tutmuşlar

dır. Bu tadılerin mühim bir kısmı ls
lanbuldaki Yerli Mallar serııiainden 

Şirketi Hayriyeoİ~ 
tenezzüh seferle~ ı,1 

Ş. k . H . . t'p etliği A 
ır etı ayrıyenın ter ı ~.,-

talık yaz tenezzühleri bu Cuın•rt ~ 
nünden itibaren ba~lamakt•dıt· lı" 

ısrı J> 
tin 71 ve 7 4 numaralı vapur z.1 
Cumartesi günü köprüden ~~. ,·t, 
hareket edecekler ve biri Ruı:Jl 1 

;,__ 

ğeri de Anadolu sahilini takibefl ıı1 bl 
kumda birleştikten sonra iki vıl' ).,pi 
likte boğaz dışına kadnr bit tul' 

cak.Iardır. ,.e 0 
Vapurlardan birinde alatutkıı ,.et~ 

ğerinde de alafranga orkesttll p./ 
bulunacaktır. Ayrıca her ~IJ; r'4 
büfe de vardır. Vapurlar bılh el 
dönüşte Boğazdaki bütün eğle~eıJil 
lerinin önünde tevak.ltuf edeC 

Ecnebilerin Yalo"'1' 
gitmesi serbest. f' 

Emniyet Müdürlüğünde0jer1 
bancılann Yalova'ya gitrtltsÇe ,W 
ve orada kalmalarında P

0 ~ 1jı '' 
bir formaliteye !Uzum oırn• 
li~ olunur. 

POLİSTE 

Dirilen ölii 
Denizden çıkarıl•" 

ceset canlandı /._ 
Dün akpm üzeri Ye~kapıd• ~ 

den üzerinde ltabverenKt ::::,. ~ 
atlet laııili, ayaiında kah• ~ 
pin bulunan bir ceset çıkarılJPJf 'p~ 
rinden çılcan nüfus cüzdanın~•~ 0ıi/ 
Kosti oğlu önııür adında barı~ ~ 
anlaşıfmııtır. .11Je .ı 

• efl f Yapılan ük tahkikat netıC Jiif' < 

gemisi de fırar etmıye ~uva a o- de, hemen hemen Mısır hazinesine Bu gişeler Uzunköprü, Kapıkale, tetkikat yapmış ve birahanenin de ga-
1amıyacak (Ebukır) limanı dOn d'l 1 k k k · d ,_ ld v karar vererek ıonra izmire gideceklerdir. · ... ' - mua 1 O an pe ço para ve ıy • Gürcü Bulak, Sirkeci ve Galata rıhtım- zıno emeli 0 uguna 

adamın denize girmek isterJteO -~" 
boğulduiu anlaşılmı§ ve hadite JI 
ye haber verilmiştir. . fıİ u 

• }>ıt p-
Fakat biraz sonra garıP ı,ıı 

ile karşılaşılmış, denizden ~~r~~ 
ceset hafif hafif nefes alclıW ttıft f 
miş, nabzı yoklanınca hafifçe ~ıı' ,J 

rülmüş ve hemen adliye dok~ e I~ 
lefonla hadise yerine gelıneııı:t f' I 
ltalmadı.iı bildirilmi~ ve dok;. ,,jl 1" 
bu defa sıhhi imdat otoınob 1 .,,,ı' 
rak denizden çıkarılan adarı> _A 
neye kaldırılmıştır. ~P" 

ya yüzünde emsali görülmemiş olan metli eşya bulunmakta idi. lannda olacaktır. Gişelerde Merkez vaziyeti vekalete bildirm\jtir. Bu hu-
ve her cihetle tekemmlll etmiş bir Bonapart bu karannı tatbikte Bankasile gümrüklerden birer memur susta yakında kat'i bir karar verilecek-
zafer görecekti .. ( 1) gecikmedi. Derhal Salih iye üzerine bulunacaktır. tir. 

BONAPARTIN ROLLERi hücum etti. İbrahim bey, Bonapartın 
Bonapart; bu büyük feliket geldiğini haber alır almaz, derhal 

knr~ısında, fena halde scrııemle - sahraya çekilerek izini kaybettik -
mişti. Şayet Kölemenler kendileri- ten sonra, yanında yine vali Ebu
ni toplayıp da bir mukabil taarru- bekir paşa olduğu halde, Suriye ta
zn geçecek olurlarsa .. Ve ,ayet or- rafına doğru çekilip gitti. 

Hastabakıcı mektebinde diploma tevzii 
dunun maddi ve mıınevt kuvvetle- Bonapart, İbrahim Beyi kaçır
ı·inde bir sar~mtı başlar.sa, ne ya - mayı da bir zafer telakki ederek; 
pacaktı ... Ve nereye gidecekti? ... yine parlak bir göstcri~le Kahircye -~t~rıf~!:·~~~~~~~~~~t;;~ 
Frtm anın kendis ine tevdi ettiği or- avdet etti. Ve artık, orada barmabil 
dunun bakiye ini ol un, nasıl kur- mek için, halkın cahil, mutaassıp ve 
tarıp da tekrar Fransaya iade ede- menfaatperest zümrelerini avhya-
bilecekti? .... cak işlere girişti. 
~Bu dfişUnceler. içinde, vaziy~~~i O sırada, ramazan gelmişti. Bo-

saglamlaştırmak ıçin çareler du~U- napart, derhal bu fırsattan istifade 
nen Bonapa~t, ~aralı olarnk (Saıt) etmek istedi. Ramazanda . oroçlu 
tarafına çekılmış olnn (Murat bey) bulunan MilslUmanlara hfirmetsiz
ile anlaşmak istemiş .. Böyle bir iti-
lfifname akdi için, - evvelce o mın
takaya memur ettiği - General Dl-

( l) İngiltere hükumeti, muzaf
fer amiralini, kazandığı zaferin te
refile mütenasip bir tekilde taltif 
~tti. Kendisine, (Lord Nil) unvam
nı vermekle beraber maatına sene-

lik gösterilmiş olmamak içiıı, asker

lerin alenen yiyip içmelerini; ve 
kendilerine tahsis edilen yerler ha
ricinde içki ve tütiln istimallerini 
menetti. 

r"apolyonun bu emri, Ulema ve 
mutaassıp zümrelerinin pek hoşuna 
gitti. 

de (üç bin İngiliz lirası) tahsiaat i- Fakat, zevklerine düşkün olan 
lave etti. Osmanlı hük\ımeti ile • o avam güruhunun arzularını tatmin 
tarihte müttefiki olan - Ruıya hü- etmek de gerekti. Bunun için de, 
kUnıeti de bu kphraman ve muzaf- (millet meclisi) nıtmı verilen idare 
fer amirali taltilte gecikmedi. Bunu heyetinden birkaç kişi celp ederek: 

-~----------..ı:a-&u..ııııaıı.&aıı.os:..&&:..4ı:.lll:lıoc.ıUl:---~~~~--------~-------'~D~.aha var 

Aksarayda Hastabakıcı mektebinde dün büyük merasimle diploma 
teTZİİ yapılmıfhr. Merasimde üniversite tıp fakültesinin profeaörleri ile 
birçok yüksek zevat hazır bulunmuttur. Hastabakıcı mektebi mual
limlerinden bir zatla bir talebe ve Doktor Tevfik Salim birer nutuk 
irat ederek haetabakıcıların yüksek vazifelerinden bahsetmiflerdir. 
Bundan sonra mezun talebeye diplomaları tevzi edilmi~tir. 

Bu sene haAtabakıcı mektP.binden 35 talebe mezun olm11 tur. 

ipekli kumaşlar kontrol 
ediliyor 

Jpek ve ıun'i ipekten mamul kuma~ 
lan ve hilhaua maruken çoraplanru, 

nizamname hükümlerine uyıun olup 

olmadıklarını Vele.ilet kontrol ettir-

melr.tedir. Bunun için Ankaradan Sa
nayi müfettişi Etem şehrimize gelmiş 

ve Ticaret Odaıı müfettitlerile mağaza 
ve fabrikalarda tetkiklere baılamı~tır. 

Çapa markaya verilen 
yeni ihtira beratı 

Avrupada emsali olmadığı gibi Tür
ldycde de ille defa tarafımdan icad edi-
len Pirinç unu torbalarının ıekil ve 
renklerini namıma tescil eden İktisat 

Vekaletinin (5515 • 5365-5367-5207 
ve 520?) numaralı kararlarından aon· 
ra; bu kere muhtelif materyalden vü-
cuda geliıilen ve alelumum müııtahzn· 
rat ambalajlarının kapanmasını tesbit 
ve temhire yarayan bir (Dişli kapama 
kapsülünün) de 15 sene müddetle ih
tira beratının: iktisat Vekaletinin 25 1 l 
No. ve 26/ 5/ 938 tarihli karariyle na· 
mıma tescil edildiğini; alakadarların 

malumu olmak üzere sayın gazetenizle 
ilanını rica ederim. 

Çapamarka Pirinç unu fabrikası 

sahibi M. Nuri Çapa 

Rakı parası ver111e 
yaraladı JI v 

• 8cJı11 
Sabıkalı Arzuhalcı Hayrı ,ıııd' 

ri, dün Yeni postahane karşı rıl" J 
zuhalcilik yapan Cafer Ta.YY11LJıJıl'." 

~ıu 1 ~· 
kanında çalışan Yakup os atll'1 
yarete gitmiş ve ondan rakı P et' 

1 
mi~ir. Halil para vermeyin~af'j \,, 
son derece sarhoş bulunnrı ıt (e 

ile Halili üç yerinden yar~l~:;: ):il ( 
esnnda yere düşerek kendısı fl)ı 

"k. 1• ı' dan yaralanmıştır. Her ı · ı ldıJJt11 

rahpa~ hastahanesine kn Jiifl >'1 

Adliye tabibi Enver Karan 

ııt"' )arı muayene ctmi~tir. 

Kaynanasını yara 
gelin tıl"~f 

t . r .. vu~ r.J 
Kumkapıda brahım ~ 51 ' / 

katı ' sinde oturan F eyzu!Iahın . 1'ıa>ofl ı 
şında Garibe, 7 7 yaşındakı ,_lll~ıı 
Hakimeyi pıçakla ağırca yıır >',.ıı'1 f 
yaralı Haseki hastahanesine clliieie 
tır. Garibe yakalanmı~ ve a 
rilmiştir. 



Deniz yollarında notlar: 2 

liirk· 
• 
Is tan Rizeye uldan 

, lo 1Yeye açılan krediler 
Nt.,,,~dra.da çıknn(Church of England Yazan: Dr. Nuri Bekir AKYOL (Başta»a/ı 1 nci sayfada) 

~ıı ~r a.dpiler) gazetesi (Türkiyeye açı- b · · d • · b · S t ü b k Zonguldaktan ··dd t f'"l' tl b" C h · tt• 

Aley im"zdeki 
yazılardan 

, 1 e er) isi r b k r . d d' o vakitten erı tamır e ımış, en:m- aa ç uçu • mu e ıı ıya a . ır um urıye ı. 
01 ıti: mı a§ma aıesın e ı· le beraber ilk seferine yeni tıkmış. henüz kalkmadık. Karanlık koyu- Milli hakimiyet rejimi memlekette 

~;- lürklet 1914 d k dd ._ Daha boyaları bil .ı tamamiyle ku- na girdiğimiz Zonguldak karaları tatbik olunuyordu. Hem de bir ta-
t bhayrağ1n1 k . e ~l u a 

1 
esh_cı rumamış. Apartmanın tarif t->ttiğim artık belirmeğe ba,şladı. Denizin raftan bütün Avrupa ile kanlı bir 

ıı«ı . açara lngı tere a ey ıne . k h f"f . .. · A 

~ c ıtırdiklcri 
2 

L b"" .. k h" dört kamarası da bembeyaz yaglı tozpembeleşen uf u a ı , hafıf ko- mucadele cereyan ederken, ınkılap 
tıı. i.J aman pex. uyu ır 1 - l · I 1 S 1 tı tı k" l · T"" k" · · ~ l b k d dt 1 ~ eın~ hulu 1 d 1920_22 boya. Beyaz ıgı gö ~ a ıyor. l er şey yu aşıyor. u ar ya ş , sa ın eştı, ur ıyesı sıyası ve sosya a ım an 

llgilterc M t nfuyoKr ar 
1
1

' •
1 

temiz, güzel. - beğenip taşın<lıkları Burunun üstündeki Zonguldak fe- reşit bir hale geldiğini hain bir pa-
ıı..,oıı 1· usa a ema ı e onun l ı . . t . • l . . 1 d' h h l"f d- b" A ~t t il ıet kuvv 1 . k 1 yen: evlerine hevese - yer.eşen yem nerı, esırı aza an zıyasıy e gece- ışa ve a ı eye, uşman ır vru-

rıil• f et erme arıı sa tanat 1 . . . . . . d · · 
~aı..~ il ete rnu:ı:ah k d·-· kırııcılar gıbı ben de kamarama nınnın sıyah yorganın an çıkınca paya karşı azmı, metanetı, memle-
~~ iıe Jngil" 1 ere~ .. ~.~r~ı ~er ıgı yerleştim. Eski usul<l~ evlenen gü A tepede artık takati bitmiş çıplak bir keti idareye kabiliyeti ve neticede 
d~ılırı,, oluyo ;z edr uTy~. ki ır b~t.aya veylere benziyorum. kadın gibi kaldı. Sabah ... Gece u- parlak zaferi ile isbat etti. Türki-
,llıa. l r ar ı. ur er ızım _ y • _ 

lıt'.ı '11 ıı.rırnız ·k b"I d . ._ • Bugün ogleyın kapısını açtı~ım yanıyor, ben yatıyorum... yenin bugünkü teşkilatı Asyanın 
"1111.r ı en ı e aıma asx.erı _ 1 • • rt · S v 

dı. '). 1rnı2:1n talcd" 1 •. k 1 kamaram duvagı ;rnldmlmış bır ge- 20 Hazıran paza esı - agı- yahut Afrikanın bilmem neresinde, 
1 \i L h ır erını azanmış ar- . . ~ d" d" d d • ı k A d 1 k ] 

hi.. brıı; er zam k d.. lin gıbi bana kentlın: begen ır ı. mız a ag ı na o u ara arı, so- henüz iptidai bir kavim arasında, 
-~ ir an tam as er ve u- . l k ı ·t _ •• . b'"l l · İ b 1 "d" !İl ... nıuharı· ld v .. t . Kendım e a t ıgım eı,: ımın, o - um uz engın, ne o uya gı ıyoruz. bir hükümdar veva ı;efin taklı"d ve-• r tk P o ugunu gos ermış- . J , 

J ı lt urnu-.• h b' melerimın, kamarn!aımmı dı~ındu Karaların insan, hayvan, otomobil, . h lü 
1 

k t 
"4ıı0 • • .. ı ar ın uzun zaman· • . ya ımrenme ma su o ara yara -
.ı_ crı doat ola 'k· 1 k bu seyyar kusab:ının yab.rncmyım. tramvay seslerı, hareket ve hayat k. t a·-· b k ..... ü k bT 
•ı.:~ıı~, uı;;uru n 

1

1 
1 ~1 . elm le etT~~akslın· Bir mahalleden biı mahalleye IJir ı:ıe gürültülerine bedel burada hüküm- ma ıs e ıgı sa un opug a ı ın-

-..rıd rn ngı ız ere ur er . • • . . . ' 1 it 1 d den uydurma bir teşkilat değildir. 
~ ı .' bir lcüalt .. 1 .. k d v d H • hır<len bır şehıre yam gelmış ınsan- ran olan ses, su arın şarı ı en, al-
"'1~ti2:i iki rn ~~ u . b ~r.r. u. ~ !ar gibiyim. Dahı. heniiL e\'imin dı- gaların sesi. Bugün gene hava so- Bu teşkilat tarihin, hadisatın, vaka-
old~'llııı.k huaua:mnde etfı dır 1

1rıbn: :a .
1
• 1şına alışamadım. Rt• seyyar şehrin ğuk ve çok rüzgarlı. Denizin yüzü yiin doğurduğu yerli bir mahsuldür. 

il" a ay a ı ır amı 1· . 1 . b . k d" . k -k .. d M h rı·r oku 1 d b ' e o ~rna d b . .. 1. \'a ısı o an süvarıy:~ ugun en ımı öpu ıçın e. u ar , yucu arın a u 
ıı... ~'-olan b"n .abn' 1~~·. mb ul~edv~ ıAyen tanıttım. Diğer yP.rli erkandan. me- Kabaran suların uçları hava sat- kanaati teşarilküefkar dolayısiyle 
• .,_l\ı L ır ış ır ıgı e ır ı. v- . A • • 

diia,..." ıtötii -va . . T" k" . k. mur ve mürettebuttnr. daha kımse- hında rüzgarın hızıyle çarpışınca uyandırmak içın Tüfklerin "Bede-
. ....,., zıyeti ur ıyeyı es ı y l k I b I l · l v 

~ t •riylc itff ki kd" le: yi bilmiyorum. '1 nız a a a ı c a- köpüklesıyor ar, agır vapurun su viliği,, sözünü ortaya atıyor. Bugün 
~h.t llllkan p :_ a Rar a ıne ayev et- rasında gördUğüm. sonra da selüm- üstünde' açtığı enli yataktan kaba- ki Garp Türklerinden bahsedilirken 
h . .,, \o •x.tı omanya, ugos· 
;"it k e Yunanistanı Türlc:iye ile bir- laşıp konuştuğum Çanakkale vapu- ran sular açıktan gele~ ~algalaı:la bedevi sözünü samimiyetle kulla-
"d~ bır ıtıüdllfaa 1 •. d rundan tanıdıklarım dümenci, aş - çarpışıp etrafa su ve köpuk serpın- na bilmek için insanın bütün fikri 
• 011 an agmaıı tçın e top· . . 
~, l\dan başk 1 1 k Ef _ çıbaşı ile bir stajyer kaptan bana tılerı savuruyorlar. melekelerini kaybetmesi iktıza e-
~td d, Tü 1t· ~ ra~, . ra v~ ga gurbette rastlanmı.\ ii~ hem.~eri gibi Anadolunun Karadeniz sahille- .. . 

t ~ıı d r ıye ıle bırlıkte hır mua- . . 
1 

B d d • 1 Akd der. Yalnız Osmanlı Turklerı bu 
ıı-d r ular s· 1 h b" . A geldi. rı ne gilze . ura a ag ar e-

' "c d·~ : ınaena ey ın vru- V .akit gece yarıııını geçti. Saat nizdeki gibi yalçın kayadan taşta~ topraklar üzerinde altı asırdan beri 
;r'_tı11 dıı. ~:~rı de Asyada olan iki gTUp bire geliyor. Knmaramdaıı en üst bir duvar olmuyor. Orma;lar, or- saltanat ~ürüyorlar. Osmanl.ı ~nva~ı 
~~ tö Kazlar hakıki bir bai vazi- kata çıktım. Salm:d:t ı.iç dört ki~i o- manlar.. Ormanlar arasında es- sadece bır hanedan tebeddülu netı
~l\ıl\';1ektcdir ve ayni zamanda luruyor. Güverte b:>mtıo,. G<ikte ye mer, kırmızı, ~arı topraklar, ekili cesinde Anadolu Türklerine eonra-
~)ı. ıtapııı 1 b b v h"b" d ·ı · ti O l h d .lll>c bir k 0 an u agın ... 1 • 1 ni doğmuş, biraz yükııelmiş bir ay tarlalar... Gittikçe kıyıya iniyoruz, an verı mış r. sman ı ane a-

Sayfa: 3 

Kudüste bir yahudi 
genci idam edildi 

Yahudiler nümayiş yaptılar 
dükkanlarına siyah bayrak çektiler 

Kudüs, 29 (A.A.) - genç ya- Kudüs, 29 (A.A.) - Affedil--
hudi müfritlerden olup Roşpen ya- mesi için gerek Fili~tindeki ve ge. 
kininde bir arap otobüsüne silahla rek hariçdeki yahudi teşkilatlan
taarruzda bulunmuş olan İbniyusuf, nın sarf etmiş oldukları mesaiye 
affedilmesi için avukatı tarafından rağmen bu sabah Akka'da idam e. 
yapılan son bir teşebbüse rağmen dilmiş olan yahudi genci hakkında
bu sabah idam edilmiştir. ki hükmün icrasından dolayı Kudüs 

Yahudiler ve bilhassa Tel - aviv ve Tel - Avivdeki yahudi rnağazs. 
yahudileri bu idamdan dolayı he- ve kahvelerinin ekserisi kapatılmış 
yecan içindedir ve matem alameti 1 ve pencerelere siyah bayraklar asıl-
olarak grev devam etmektedir. mıştır. 

Filistin stııtü)';ünün yeniden goz- Bu yahudi genci İngiliz idaresi 
den geçirilmesi taraftarı olanlar, tarafından idam edilmiş olan ilk 
müfrit Sionist unsurları bir araya 1 yahudidir. Halk, yahudi mahalJe
getirerek gençlik arasında şiddetli lerinde toplanmakta berdevamdır . 
bir propaganda yapmaktadır. 1 Yahudi makam~tı~ halkı sükilntt 

. _ . . davet eden yenı hır beyanname neş 
Zabıta, yenı numayışler ıcra e- r t · t· l ·ı· ı· l · ·hı· t . . . . . . e mış ır. ngı ız po ıs erı 1 ıya er: 

dılmesı ihtımalıne karşı ıhtiyat ted- çelik miğfer ve sopalarla techiz e. 
birleri almıştır. · dilmiştir. 

Çekoslovakyada Japonyanın sulh 
Şüpheli bir Alman şartları 

~ttte ı;;o bakımlardan h&kım bır sonları ayı var. Karanlıktan ayrı ay indikçe sahil güzelleşiyor, İnebolu- nından evvel bu topraklarda Sel
"'ıııJt\ct1 bulu~maktadır. Bütün hu rı gelen siyah bulutlar, önünden ya yaklaşıyoruz. Gemi yavaşladı, çuki Türkleri hakim bulunuyorlar- Prag, 29 (A.A.) _ Bir Alman Çiyang kay şek in çekilmesi şart 

t bcııcd~r tngıltere ile dostane mil- geçerken beyazlaşıyorlar. Şimalden yavaşladı, demirliyecek yer arı- dı. Daha eski asırlara çıkmak iste- ta.\•varesi paı.artesi günü meşkuk Tokyo, 29 (A. A.) - Hariciye Ne· 
Oc • ır v lh h'" il • · J ~ rMc · . e ıu u ut n samımı- sert ve soğuk bir rüzgar esiyor . .Mar yor, saat öğleden sonra iki. miyoruz. Hiç kim~enin inkar edemi- ahval dahilinde Çekoslovak erazi- zareti mümessili, ecnebi gazetecilere 

tayyaresi 

tiltt bir R~hYen ~u milletler .çok mü- marada bu mevsimde ve bu havada Sahilin önündeki kayalığa çar- yeceği kadar bariz ve mfü;bet ha- sinip üzerinden uçmuştur. Hava po- beyanatta bulunarak muhasamatın ta· 

~!t~t ile l~r~~~kıl etm~ktedırle;· ~- ufak ufak mevceler yapan dalgala- pan dalgaların köpükleri havalara kikatler bize kafidir. Sekiz on asır- !isi tayyareyi cenubi Bohemyada 1 tili :?in za~uri ':1~t olan. Çi_:~n~. -.~ay
,.)'.ı ilci\ •nl ıye arasın a geçen er e rın ataları burada. Karadeniz poy- fırlıyor. Şimdi kıyıya yakın de- danberi ayni vatan hudutları içinde Şeske _ Budezoviç'de karaya inme- Şek ın çekılmesının dahı kafı gorulme· 

'lijı l aırna her iki taraf için de l ld 1 d -d - d . . tt k d d k . kt ld v b • . ~~· o ilca'- .. . . . .. raz arın, yı ız arın cıg ugu enız. mır a ı ' ur u . yaşıyan Türkler bedevı olurlarsa a- ğe icbar etmiştir. me e o ugunu eyan etmııtır. 1l'tr · 11:tır. Turkıyenın bugiinku A ~ d · d k b" - "'"' t·· lü kil ki" k" ··kı·· b.. H · · · ü a· d · · k. ~ ı ıçind • y ışıgm a genış ve onu ır yag- mo or , re ı, uçu u u- caba Frankların evlatları hazeri Mektep tavyaresi tipinde, iki arıcıyenın m mess ı, emııtır ı: 
~l tıidir '~b Yegane rahne Hatay h kayış gibi ışıldıyan kabarık dal - yüklü takalar, kayıklar dalgalar olabı"Jı"rler mı"?. k .. 

1
.k .. 

1 
• Japonyanın Çiyan - Kay - Şek'in a-

ıcı u d d ı b" ışı ı "ıvı tayyareciliğe mahsus ~ 'ıırctirıe vnun a evam 1 ır galar, rıhtımda bu güvertede n:tşa- arasında şahlanarak, saklaşarak ., .. . .• . . 1. ~. . zimetinden sonra Kuomingtang'ın mu· 
ttli d ı· baglanacnğını gösteren ğı bakınca minareden bakar gibi geliyorlar. kimi satmak için yiye- Bugun P.n muterakkı dedıgımız pşaretlerı hamıl olan bu tayyare kavemete devam etmiyeceği halc:kında 

kt e •llcr vardır. bir his veren Aksuyu salhyc.r, bu cek, kimi de gemi ile gidecek yolcu- Avrupa ~~~·imlerinin hangis.i ~ep, Uln •. Do:eı.ıstadt ~ektelıine ~en- teminat alması lizımdır. 
~Yl l_ kocaman ve ağır gemi iki yanına ları getiriyorlar. Aman Allahım o neş~t ettı~ı ye_rde Y~şamış, ı~kış~f sup b_ır küçu~ ~abıt tarafından ıda- Mümessil, Tokyo'daki mes'ul maha-
~lttep t } b J • beyaz köpükler yaparak ilerliyor, ne velvele! Kendimi eski İstanbul e.tmış ve _hır mı ilet vilcude getırmı_ş- re e .. dıl~ekt.e ıdı.. filin Çin'deki İngiliz sefiri Arıibal • 

~ -.. a e e erJ geride ?.n~nden geçilmiş bir fener yangınlarındaki tulumbacı yayga- t~:? Bu~ilnkll .A v:u~anın teş~kku- Zabıt bır t_:ılım ~ı:uşu. y~parke~ Klark - Ker'in Hankeu'ya yapmı~ ol· 
l~ yanıp sonuyor. Anadolu yakasına raları arasında sandım. Bu ne sa- lunde llarbarlar ıstılasının O) rıadı- yolunu şa.şırdıgını S~) lemıştır._ Netı- duğu scynhatin Çiyang-Kay-Şek"in isti-

uı hareket} n· d dola uzak gitmiyoruz. Isıkları gözüken tıcı satışı, ne de müsteri çıkarışı ... ğı esaslı role bakarak Avrupalılara ccde Almanyaya dogru uçmaga de- fasını temin gayesine matuf olduğu e n en yı ~ . t · ·· d d · ı · · 
11~ Cezalandırılacaklar bir kasabanın açığındayız. Önümüz- Bir taraftan çuvallar, tahtalarla da "Bedevi,, mi diyeceğiz? vam e mesıııe musaa e e 1 mıştır. şelc:linde Japon gazetelerinde inti~r 

t:-. 1 \oc de Zonguldağın elektrikleri görünü- dolu büyük mavnalar da yaklaşıyor, Eski zamanları karıştırırs.tk, bu SJ ) . .. .k etmiş olan haberlere inanmamakta ol· 
·"~t 0 rt oven erın Jımnastı !~t 'il h . ~ rncktcpler talebesinin yor. İlk iskele ora~ı. Saat bir buçuk- üstüste geminin merdiven zincirleri günkü medeni insanların hepsi bi- duiunu beyan etmiştir. 
"'ti 1 l\tıcınd d }" ... • N h 1 T k 1 ~ttl 11llc te'J· . c, tatil zamanın a, ta· ta varacakmışız. ne, alt gUverte küpeştelerine halat- rer bedevidir; kökünden kovmuş, şen ıgı i ayet mümeaai, o yo'daki n-
~ tıd, b 1 ıfı kabil olmayacak hare- Sessiz güverteyi, rüzgar ve lar atılıyor, kancalar takı- sonra rastgele bir vatanda yerleşip, B 

1 
giliz sefiri Rober Kreji'nin lngiltere'nin 

~) 01~,Y~ Undukları, kendilerine uy- dalgalarla yalpalıyan vapurda (Devamı var) muhtelif ırklarla imtizaç edip niha- e grat, 2? (~.A.). - ,Bugün Çin - Japon ihtilafında tavassutta hu-
>tıı~dıkJ11r1 rı .~~~adaşlarla gezip oyun ben de bir sarhoş gibi durarak, yet müşterek bir hayat, anane ve ~enç Sl.ovenlerın İıyublıyan~ da ter lunmasını teklif ve hattl telle.in etmiş 

~del\ b Rorulrnektcdir. Bunun için saJlanar.ak, demirlere tutunarak bir hissiyat neticesinde bir millet hali-j tıp ~tmış o~dukl.arı beynelmılel jlm_- olduiuna dair olan haberleri de kat"i 'l ı._dır. a~ı karar ve tedbirler alın-1 defa dolaştım. Kıç tarafın rüzgar Finlandiya ve Macaristan ne gelmiş gruplara mensup kimse- nastık şenlıklerı başlamıştır. Bu mil ıurette tekzip etmiştir. 
ı. ... lcıı tıı ul. kararlara ııöre, bütün tutmıyan bir yerinde durdum. Aşa- t• t h d l . )erdir. nasebetle Liyubliyannya Pragdan --o--
'111 ~ ııa lırnı . ,_ d . ıcare mua e e erı ç k 1 • 
~ b~ltıanları d erı, gcrex. ers, gere..: ğıda, önümde, üçü, beşi bir araya . Fakat; ilk zamanlardan sarfı- e os ov ak sefiri .Monsenyör Şra- 2 M•J 

tııı lcrin· .~ 0
• ıokaldarda uygun· gelmiş cesim bir bostan kuvusu gi- Bır Temmuzda müddetleri bitecek nazar edilirse bugunkü Garp Türk- mek gelmiş ve istasyonda devlet na 1 YOD 

~t:ı ~ere' 
1

1i<>rdülcleri ve talebe oldu bf bu"'vu"k \'e den·n ambarın. agv zı a- olan Finlandiya ve Macaristan ticaret }erine bedevi d k f h k t B K k f · ·kb 
ııc ıı; ıtaaker k . . . • J 1 1 h .k. f b" bl' eme , sır a are zırı . re tara ından ıstı al e- insan su baskınından zarar gördü 

1ı! t 
11ıılad k 1

' gere vazıyetı ıtı· çık. Orta kat kapakları üstünde yor an aıma arı er 1 1 tara tan ır te ıgat ka.\itile tecviz edilmiş bir hezeyan dilmiştir. 
't 

1 1•rı ki · · l · . 1 d • d 1 · · Ş h 29 (A A ) H k ' 1~t cıııcril\İ, çocu arın ısım erını, ganlarını başlarına çekmiş insanlar 0 .ma ı~ın an an aşma maddeıı mucı· değill'e, muhakkak bir bunaklık ang ay, · · - an ov· 
'''

11\i •l numaralarını ve ev nd- ~örilnilyor · iki taraf da kalın par- bınce bır sene daha muteber sayı'1· veya delilik eseridir. Meçhul asker için yeni dan alınan resmi haberlerde aan neh· 
1~ ile ol;c~ldnr ve uygunsuz hareke- maklıklar 'arkasına serili yataklar, caktır. b d rin tetmıt olan sularının hali hazırda 
~ıtb biJdir,~=~rıu ~enıup old~ğu me~· seyyar karyolalar üzerinde, dük _ --<>- Hr seyin Cahid YALÇIN a İ e takriben ı ooo kilometre kadar bir sa-

\ ttıil\ k lerdır. Mektep ıdarelerı, kanlada üst üste kafesler i~ine tı - Belgrat, 29 (A.A.) - Avala da- ha işgal etmiı olduğu ve bu tuiyandan 
~>~ dcıh .. a~ahatine göre tedip, ihtar kılan tavuklar gibi kadınlar, çocuk- Afyon kongresine giden B d d M l g· ındaki meçhul askerin cesedı, he- iki milyon kitinin müteessir hulunduğıı 

..,.lıı. .. ••dd 1· murahaslarımız geliyorlar U apeşte e ason ar b"Jd· · ı k d" T v v l 
h tıdır.. 

1 
et ı cezalarla talebeyı lar uyuyor; sandık larmın, sepetle- ı ırı mc te ır. ugyana uııramıı o an 

u1ı L "caıı;J d . . locası kapatılıyor yecanh bir merasimle yeni abidede-~ lllltek ar ır. rının, eşyalarının arasına kıvrılmış Cenevrede Beynelmilel istişari nfyon k f . mm takaların garbinde Pekin' den iler-
~ trdilt etten talebe velileri de adamlar var. Şehirlerde dağılan, kongresine i~tiralc: eden ve Avrupada Budapeşte, 29 (A.A.) - Dahi- ; i med enın_e nakl~dil~iştir. . lemi, olan Jponlar hali hazırda Haıı· 
~'t~ttlcrjcdileccktir. Böyle uygunsu.ı kaybolan mahrem sınıf ayrılıkları, bir tetkik seyahati yapan İktisat Veka- tiye nezareti, miınhusıran eski far-' Ava la dagının zırvesmde kam o- kov·u ele geçirmek için yeni bir teşeh-

~l(!dct) tekerrür eden talebeler da· sınıf farkı acıları böyle biiyük va - !eti ihracatı teşkilatlandırma müdür~ masonlardan miirekkep olan 4 iyi- lan yeni abide bu neviden abidele- bii!ıte bulunmak maksadile san neh!'i 
~lı 01~ ~ cc:ıatandırılncaklardır. purlıırda daha sıkışık ve daha yan- Servet ve Afyon inhisarı umum müdü- lik cemi.yetinin feshini emretmiştir. 1 rin en buyüklerindendir. İnşasına gcçmcğe hazırlanmakatdır. Nehrin !':\· 

... , k0 c. tnlebc:ıin harekatını ta· yana, her iki tarafın ruhunu daha rü Hamza Osman bu sabah şehrimize Bu tarmasonlardan bıızıları ec- müteveffa kral Alek~andr tarafın- mal mıntakası, geniş bir müsellah kam· 
rıtroı · · · · · d ki d · b' 1 ~'''" tnlômnt • .,;Jccckfü mcotıyor... öncce ., "· 

0 
ne ı ocnlnronn girmi$l<rdL , dan karar verilmişUr. P• and.,mnktnd". 

~ - timali mübah olan bir ev... Kona ki Benım "Dalavere .. m de oy le götü- ı yalnız işte buııa lahammııl edemem. 

' R!- s A D o F yavrusu bir şey .. Kirası biraz tuz-1 rür. ller yiğıtiıı bır hesabı vardır.' Sonra ınsıııw başka türlli bir nam 
lliiiİİİa !uca.. ıScn lıurıdarı pek çakanıaz:-;ın ... Seıı tııkarlar. Ben arkadaş hatırı için 

Mail yılı~ıp ağzına girecek gibi şimdi nazeııiııe soyle hazır ol ·un .. ı bunlara katlanıyorum... Biraz da 
y MAHALLE KARILARI Hayatiye yakla!;tarak: Şeyda Leye gelince ... Afl<>'-' piyos .. i~te sa~·cndt> gonlum ş9radaıı bura-
it~tı. • - Adam sen de kirası kaç olur- Kaça alıl'lın i>yle ıki üç şişı·den .;on- daıı otlayor. Yok goı-!lüğıim lütüf-

I~ liüseyin R h · GÜRPINAR N 56 sa olsun onun ehemmiyeti yok .. Key ra kaüarnıı dayıları, . enin yiğitlik leri ele inkar etmem. Gönlüm bir hin 
~1~0~ Una a mı 0

• fiyet böyledir de bana niçin haber dediğin tam kıratıııda olur a o ı - oğlu hindir. Hcrcaidir köpoğlu .... 
d i:~tı Rlln~n kakarak) o işi bana,son mektebinden çıkmadın mı be? .. vermiyor.sun?. . ~am sarhoşluğunda da odur ayıklı· Ha efendim (kıs·ai ela ıtanımız) şol 
tar, Uy(Jtu enberi ben hep bunu Bilirim sen mikro bir "pedi iken - Sana hıç bır şey olur deme- gında <la... . mahalde kaldı ki evet Şöhret hanım 
c./1 <lota tn.. Garson gel su ka- Samatyada buyük viranede "kaydı-! meli.. İnsanın iki ayağını bir pabu- (Eliyle göğsüne vurarak) Banu bak Şeyda lıeye yaptığını bize yapma-ıın 

• -r:~ıı eı;~~·· (Garson gelir) dil- rak oynardın.. Hiç tahsil görme-' ca ~orsun .... Ace!eci. in.:. O karınJıı b~na!. Benim sarhoşluğumun ayık· demek i. tiyordum. 

sa benim aklımda kalmış. Sonu böy
le gelirse o kelime mutlaka mastar 
olur diyebiliyorum. Hoca bir gün: 

- Hayati tokmak nasıl bir keli
medir? 

Dedi. Artık tereddüde mahal \'ar 
mı? işte tokmağın sonu mak ile bi
tiyor. Biz hemen mastan yapıştır

dık. Hoca gözlerini açtı. Falaka em

rini verdi, beni öyle ayaklarından 
tuzağa tutulmuş saksağan gibi ho
canın kar~ı ıııda sallandırrlılar. Ho-t~J · .. <Eı- asından olacak çakar- den, sonra buraya garsonluğa gel- aşkı;:ı~ ne Y nptıgını bılmez oldun .. hgımdan farkı var mıdır? Ayağını - Hayati birader bıı 

f'~~f!tı Sa.1{~~~ tokat işareti ede- din ... Ulan sizin garsonluğunuz Heı· ışı r.a~at r~h.at gör~ek için .s~- ö~~~·im ~öyle .. Lafım değ~şir rni ~iç? emin ol zavallı kadın beni 
cihetten 
0 

kaclar ca birinci değnekle tabP.Hlarımı haş-
ladıktan sonra yine sordu: a~ ltı ... 'l' zsnıı sonra ben sana "Hampar·om., notasiyle piyanoda na habeı \ ~r~~dım. Ilu ış oldu gıbı. Yıgıt olan anasından oy le <logar. şiddetle seviyor ki ... 

t ~ ~a~sıı.n :starnanı pendi frank .. "Tra\·yata,. çalmağa benzer be!. .. B.~ hafta. ıçınd~ bir iki yorgancı 1 Bir şişenin içinden gelecek yiğitlik - Ah o zavallı kadının glınlu "sev-
t l htarıı,..,. st~na götUr o kiiçü- Ben acizane her lisandan çakarım .. gonderelı~. Evı döşesinler. Ha erte.-;i gabah sahibini teı·k ile yine mek .. mastnrıııda o kadar mümare
(~ııa:a~ ha1/1 lı gil.ıi bir para tera- Hepsini de htanbulda öğrendim. p~encerelerıne ele kafe!\ taktırmak şişeye döner. (.rtlailin arka ·ıııı okşı- se peyda etmiştir ki bu fiilin gelmi
~~ta ~11li uz~ Ona koysun tartsın. Sana olan lafım bitti. (M aiti göste- lazım.. . . . _ , yarak) ko~·km.a s~n he~ .k<.rde!;lim !.. şini geçmişini hepsini etrnfiyle bi
~r.ı:a bana .tarak) eksiği varsa rerek) Şimdi ikimiz koııuşacağız. ~Iay~tı kadehı agzına boşalttı. Şeyda ~eyın ~ır dıyecegı nlu::-a ba- lir. Senin ilzerine ayni şiddetle di-
\h Ilı-eh ıade et"ı·n 1\I kb 1.. !Iavdi bakalım fivu Okso viresi... Üstune ıstakozdan, turşudan mezele na gelsııı. Daımn onunla l'enm ara- ğer birini sevivermek onıııı irin İ!l,-

'! , ·•e \' " .. a u um J J •• • • • ı ' " 
t~11. itti~ u lllösyö l"' ? · (Maile hitaben) biz deminaen bir nıp yumrugıy e bıyıklarını yukarı- na ben kendimi siper ederim. Ben ten bile değildir. "Se\'mE:k,. kelime-
t ·•ı. aile "' o garson. '" ya ~ıvayarak. k k • . . 
•t :· ''J\ "tansızc d . şey kaçırmağa karar vcrdikti. Şöh- · • . · var ·en o sana ya !aşamaz ... l\.ata-ısıııın mastsır olduğunu çakarım ... 
t,,Vıt .tıoı·te rno\• ad.~ U)duru- - ~Iaıl bey darılma ama çok la\•iz ... Fakat yalnız nıiclerni bir şey Ben kt.ilhırni bir delikanlıyım ama 

'' h Vıt a o korn!lon reti, Şöhreti kaçırıyor<.luk .. O işi ben d ıı s 1. 
~~ -.!ah ···., ,,.. •. ' ... an ava ısın.. en uana bir şey tek- bulandırıyor, biz ııazeniııi kendi i- yerine göre efendi vahut katip de 

l ·• a ' J uzunıe b k · · d · k t d S t da hı rr r- · k · · ~~ ııl) tılarrıad ne a ıyor- pışır ım 0 ar ım. ama ya - ı et ıgın va ıtte suratı asıp benim daremiz altında bir eve çıkardık.! olurum. Türkçe mastarları bilirim. 
"~·· ~i~ tetir.. ın mı? Haydi ba- risti.y~n m.ah.allesinde ~i~ ev bu.~dum olmaz dediğim~ ~n.kma !.. Paraya Sonra Şeyda beyin uğraclığı hale, Soıılan yn "mek., \'eya "mak,. olur. 

l'ıış0ll 0rı.ırn. UQabuk çabuk ça- Sahıbı hırıstıyanın tabırınce mu kem kıydıktan Mnra nıçın olmaz? Heri biz de uğramıyalım? .. Yani Şöhret Buııun içiıı rüştiyede hocadan mü

" ı.ı ..• 0 a~~nna , söyle ... mel (g:v~ir). bin~··· .L~f _ ~r.a-ı· şe~ olur.: İlk ağı~d~ ben öyle ol-ı hanım bizden gizli içeriye nıi!=iafir kenımel bir dayak yedimdi. Falaka 
ar ... Sen gar- sında (kngır) ışte bovle ıkı tıırlü ı~- maz derım. Kendımı sana gatarım. almasın .. Her şeye nızıyııı• f!tkat ciei{nek. l~tı "ınek,. ile "mak., na:ı-ıl-

- Tokmak nasıl bir kelimedir 
habis? .. 

"Habis,, in "sesini dilinın ucun
dan o kadar peltek çıkarııdı ki ba

yılırdım. Bu suale karşı lıen herçe

bat abat dedim. İlk malumatımı 

tekrar ettim. Çünkü başka malumat 

tutmıyordum ...• "Efendim sonu mak 

ile bitiyor bu mutlaka mastardır. Siz 

beni şaşırtmak için dövüyorsunuz.,, 

:;-1kayetiyle feryat ettim. Tabanla -

rımdan bir haşlama daha yedim. 
Oooohhh tıızlu biberli ... Hoca yine 

- Daha \'ar -

\ 
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Yine "Refik Halit,, meselesi Millet Meclisinde dünkü mühim 
müzakereler (B(lff.a.nıfı 1 nci 841/fadtı) Binaenaleyh, o akşam l'azet~si 

sebetiyle ortaya atılan iddialardan, için (Tan) gibi hemen fırsattan ıs
yekdiğere karşı savrulan ithamlar- tifade çaresini bulmuştur, denile-

dan ~ilzetelerimizin içyüzünil bir mez. (Başta.rafı 1 nci 1<1.71fada) ı y.apab~~ece~i- ~n ş~u:ıu bir bharheket- B k' I c I "1 8 tkU 
. -~ d·w· . . d". (Tan) a gelı"nce btı muhterem d' tir. Soyledıgım gıbı zaten u are- aşve 1 e a ayarın nu haylı ogren ıgımızı zanne J) oruz. • na ıçinde yuvarlanır, ve mevcu ı- . .. 
İste bu bilginin delaletiyledir gazetenin Refik Halit işinde cidden yeti tehlike u.-urumları içinde salla ketı hesaplı, ölçulü olarak yaptık. 

· ' ·· ·· ·· d'ği ü y • Memlekette rahat otururlarla otur-kı, son gunlerde af kanunu rnunase- surat ve meharet gfürter ı ne ş P- nırken bunlardan bır kısmı düşman k k • di}· 
· k b ı · t b'r . n·- b' malanna milsaade etme , ve çocu 0~ ı betıyle vu a u an neşrıya ın 1 

- he yoktur. Bu sürat ve meharetm safları arasında yer aldı. ıger ır 1 d b k d d Ankara 2!> (A.A.) _ B. M. zamanda tevzi itibariyle en ç f 
11

• 
denbire aldığı gürültülü şekle ba- derecesine kA-1 tarafın geçir- kısmı daha ileri giderek memleket kanrtnınl al u ~ntund"k amBgaabsıanlaann Meclisinin 'bugfinkil toplantısında kate değeridir. 1938 senesi ~.~ .. 

. ttaki ·· · mak- • -v k u u ma arını ıs e ı . - · . _rdığl 
karak bu nc.~ya • ~usmır .b. diği sinir buhram iyi bir ölçü teşkil çocuk.lan düşmanla har~ . eder en nm, ailelerinin ilstünden bu damga- ruzname de bulunan maddelerm I da fazla tah~isat olarak 91e. rı 
sadları ve gızlı amıllen seze·~·gı ıı eder. onları arkadan vurmak ıç~n _ce~h~ nın kalkmış olduğunu kendilerine görüşGlmesini mlltealcip kürsOye ge-ımiz rakamların en yiikscğinı J!lo· 
oldkuk.1 kFalkatdykal~ı~ ~deı.zebrır· dgeı bı u~~ Yalnız dünkü yazımızı yazdık- alacak kal dar al.~a~~~~a ılertı· gıttik- tebşir etmek istedik. len Başvekil Celal Bayar şu beya-ı mildafaaya tahsis etmiş buıuııuYıı" 
ma a a say ı , ıyı ı , . ler Bun arı goz onune ge ırece . . . tt b ı şt · ııda 
rı azarak bitaraf bir karie sütun- tan sonra hatırımıza hır nokta gel- . kikaten "Ni in bunlan Kanund~ ıkıncı hedef, hakla- na a u unmu ur. ruz. Bunun emniyet noktası ~it 
ı "nynda mı"hmanüvazlık eden (Yeni di. Biz dlln (Tan) dan bahseder- olfufrada._k ha., ı· kç . de "-- nnda heyetı mahsusa kararı veril- Sayın arkadaşlar, l fade ettiği manayı elbette ış.., ... 

a a e ıyoruz 1,, aua l ço yerm .,.... • ı 1 d n·· k h b" ç k k "f b' 1·. tte son 1 f " , .. 
Sabah) a göndermek hataSlm irti- ken, "İşte gözQ açık gazeteciler u- lur. mış o a~ ~~ ır. uya ar ın so- o esı ır meşg~ ı.)c . n . - buyurursunuz. Milli nıüdn. a. 1Jıl' 
ki tt"k çan kuşu bOy?e herkesten evvel gö- 1 b - t·· d ... bili ki nundakı çokilntn, zulmet. karşılık- ra muvakkatan vatanı vazıfelerı - krı ti .. . 

1938 
b-tçesindekl . 

PŞ~ ~: g 1 de bakalım sag-dan rürler ve tam bir isabetle çan talan- ?n .. ar _ve ~ unh ~n)t~ ~oTr .. k h fikir ihtilalleri arasında bilyük mize fasıla verirken, sizinle, mem- a ~ mtlızıdn b" .. :e kısa bit ~~J 
ım ı e , · yenı Turkıyc cum urıye ı, yeru ur b' k t k"l d Il 1 1 k ti . . • . i h kkınua ~usıye er en ırısı , 111" 

soldan baş gösteren yeni ~ediko~u- na düşfirllr~er,. demiştik. . .... devleti, şefiyle, meclisiyle, hükü k~~s;~~~di:t/ mee~~e~e~i:v:el~~~ti~ b~r \~~~aı~:u~~ı::V:ağıafaydalı manda realize edilmek üzere!~· 
lara, yeni hınltılara acemı kalemm- Fakat bılahare Refik Halıt gozu metile dinamik bir devlet; yürü- . ' d dd d" b k ti h ettiğiniz 125 miJvon liralık fe ... t 

ıı:. k ı..,..,. · · u ld" B k · · t ' . nı dalalet yolunda aramı tar ır. a e ıyorum ve u ma sa a uzu- · u-·ııt ,.. le cevap vermc~e ·a ... ""'i. mUzün ön ne ge ı. u pe ıyı a- yen ve hareket eden, zamanın ıcap d 
1 11 

~d b . b 
1 

. b 
1 

lide proğram cephesidir. JP1 _.o 
. · · Bu a am ar yı ar an erı u nınuza ge mış u unuyorum. ,.,. 

Mesela bır akşam gazetesı, bı- nıdığımız korkunç ve korkunç oldu- lanna göre daima müteyakkız ve u- l h k ti . . - H-k~ t" . . t k"ıp ettı·-· e dafaa Vekaleti bu programı ~;1-" . yan ış are e ennın cezasını gor- u ume ımızın a gı - . ...,.,.,-
zim kıRmen de latıfe olan bu yazı- ğu kadar da kurnaz şahıs, öyle bir yanık bulunan, yerinde ve zama- n 1 d' Arzu tt"k ki arhk da- saslar arasında en mühim telakki mümküne ile ve her şeyden 1 .. ~ 

f "ttih t · h" d b" J • • 1 b" d l tt' m şer ır. e ı ' · -k b"r &_,,. mızı. ı.rsat ı ı _az e mış,, ıç e vuruşta, batta nişanı alanlar (Tan) nı.nda t.ed ır erını a. an. ır eve ır. lalet yolları münakaşa edilmiyecek ettiğim bir psensip, size ve sizin etmek ~ure~yle .. büyu ı li~ ,4' 
kendısıne taalluku ol mı) an bu mwe- cılar kadar mahir de olsa, çantaya Eger bız bundan. yırmı sene evvel kadar açık bir *ekil de meydanda ol ~ahsmıı.da yüksek Türk milletine, I ve faahyet ıçensmde, ;e:ı " ~ ~ 
seleye hemen burnunu sokmnga düşer mi, yani maruf tabiriyle her millet, kanun, vıcdan _ve mu~hede duğu bir zamanda bunların cll- proğramın<.la vadettiği şeyleri tat - cektir. Ayırdığınız tahsıı-at~i)e, fi' 
kalkışmış.. Eh ... Buna da şa.şmıy~- istiyenin "çantasında keklik olur lerle ba~~ı ola~~k b~kfim _ye~! o- rilmlerini temadi ettik. İn.safla ve bik ve icradır. (Bravo .sesleri ve al- ı programın yapılmış olrn• estrıt' 
lm~. Fı:sat~u.lu~ y~lmz (Tan) ce~~- mu'?,. l~n buyuz ellihklenn talı.lenm tan yGrOyen devlet nazariyesiyle kabi- kı.şlar). Bütün icraatımıı.a neyi va- ı dumuzıı esasen k~nrli bOnY etfttİ' 
deı,feTrıdesmRm ıf~thıisianı·tn)Itı~d-a ~e-g~l Bahusus ki dün öted~ beride z~m ~derken bunllka~ ıhmkülnbka.sıran ı li telif olmıyacaktır. İstedik ki, bu dettik, neyi yapmak istiyoruz ve yaşıyan kudreti, teknik kukv~..-ııred' 
ya. ( an) ( e ı a ı sozunu ışı- • yırmı aene evve ı a ı ın ve ı · · · b'ld"k d · b · rtt ak ve mezcetme ~ . .:li 
• • • tA H 1 b k d b" t 1 işittiğimiz. bazı muhaverelere naza- . . d "t 1 t . yuz elliJiklerdcn sonra bunlara na- hangılerını yapa ı ı , aıma u nı a ırm di eti" 

tır ışıtmez a a e e a ar ır e -1 · . . . . 1 gayz zavıyesın en mu a ~a e mış zaran daha çok hafi! vaziyette bu- hesabı tutmaktayız. Beraber ve le, kendisine milleti-. te\' . 
9
o • 

graf çekmiş. fstanbuldaki gazetede ran Refık Halıdın pıyasası, stanbul olsaydık dinamik devlet vasfile ka-
1 

b' k t d 
1 

.. t k · · · · 
1 

k vazifeyi daha müke nmel bır et 
dünkü yazıyı görünce hemen paça- matbuatında birdenbire pek yüksel- bili telif olmıyan bir hareket yapmış una_n ır ısım va an aş arımız. muş ere mesaıı:ıızın eserı o adrah~ ı tt ·r' t k k d ·t.ni jJctis•P.,ı 

.. ~ · · · · ·· ·· .. . . . tedrıcen normal vatandaşlık hakkı- bu sene de dahı bu celse de a ı re e, ı ae me u re ı . ..,.;!" lnrı sıvamış, :\legcr bu neşrıyatın mış gıhı gorunuyor. olur. Ve elbet bu hareketımızı tas .k . d b"I . h 
1
. h 

1 
. ld . . t h ·n mi!l bulunuyor. (Şiddeth ııJ,.·~o 

. - .. k" ı· · · ·b· b. ı· d .. h , 1 · t . . nı ı tisap e e ı sın. ay ı mer a e a ıgımızı a mı I ., w oru ıçyuzu, ne kadar ır ı ımış,, gı ı ır Mese a un mu a\erc erıne e- vıp etmış olmazdınız. N"h t ü n ü h d f 1 f t'kl:ıl ed' m. fakat bunları birer bi- ordumuzun ktıhramanJıgırı:ı. ~J 
l ·· ı· k d k d' · düf k ı k · r· · ld • uz. . . . 'kt ı aye ç ne e e o an s ı a. ıyoru , ıJffl' şey er soy ıyere o a en ı zanu- sa en u a rnısa ırı o ugum Bız aradan yırmı sene geçtı en . hk 1 • hkü 1 B t k t k s ret·ııe s'ızin de 

1 
muzun fedakarlığma, her _,,. 

· - k 1 · · ın»·üt üş o ·k· f t • · - 1 · ~- . ı ma eme erı ma m arı. u ıa- 1 rer c rar e me u . tte,... 
rıne gore a .emını .~...u m . ııun 1 ı ı maru gaze ecımız şu soz en ....,. sonra, meseleyi tetkık ederken vaJhlar da büyük Türk ı:aferinden bildiğiniz. ve hatta bizzat yaptığı- olduğu gibi, güveniriz. Elbe 1_,ı 
derdi ise Refık Haht ve onun mu~~e 1 ati ctmekleyditer: gördük ki, o günlerde o za~a~ doğ- 1 sonra, sık, keskin, sert ve şedit ve 1 nıı. şeyler olduğu i~in, maruzatımı !eri fakat bu mümtaz ordu.Y~ ıotif 
~el ol~.n ~erak~ tefrikaları ,de~~l- - Yahu, bu Refik Halidin yazı- mamış çocuklar bu suçla hıç hır ali- geniş inkılap hamleleriyle karşı kar i uzatmak niyetinde değilim. En mil- asnn, en mükemmel silahl• ıoJ' 
dır. Ç~n~u h~m~ ~ m~rttb~~ .~. ~ u~ ları o kadar para eder mi? ~Iesela kalan olmadığı hal~e bugün mem- şıya geldiler. Bu kadar kesif, kes- 1 him meşgalemiz şüphe yoktur ki mebzülen techiz ettiğimiz ~·et-" 
selmemış0tır 'e. ~ ay clo .a) ) u sel !tefrika başına kendisine on lira lekette hayata atılaca.k çağa var- kin, ve kuvvetli inkılap hamlelerini mali işlerimiz ve mali nziyetimiz da, kendimizi tamamen em1111 • ..n 
lemcz. nun biltun em ı. mana ı mış bulunuyorlar. Benım duydukla- . . . y · k k biJsbiW 

.. .. verilir mi? ~ tamamen hazmedenuyenler IJulun- üzerındekı kararlarımızdır. ü se tına a1mış görmekle, (ırr' 
ma~~sıı., lu_zuı::_ı_u ~uzu~~-uz çatma- _ Ne diyorsun yahut Ben be-- runa gore, bkunlar ar_as~nda baballa- du. bu hazmedemiyenler arasında Meclis bu sene bütçeyi daha geniş, zevkle bahtiyarhkb duyarıZ· .' ui# 
ğı ıtıyat edındıgı hır buyuk ve kuv- · nnın f enah lannı yuzline vuran ar . . ~ . • d h . 1. 1 k h .. k- t . - A etit!l1,._ 

. h t . . . b' f her tefrika!'!ına şimdiden yirmi lira b'l B kl . t' ki ıstık lal mahkemelerınde mahkum e a a verım ı o ara u umete ev- vo ~esJen alkışlar). HukiiJtl ıııl• 
\•etli saba gaze esını yem ıı· ır- • ı e var. u çocu ar ıs ıyor , d"I . b 1 1 h" ü h . k' d. t · t' H - k- t b ı., - t · 

1 
d k" ·-· 

0
;w.re. 1 

snttan bılıstifa e sarsmaga ça ış- · artı en ı erı e a a arının a - . . . _ 1. ld - k d . - b" ,·ıı' 
. . . d ~ 1 vermeg-e hazırım r • k k d ' l . d b b 1 h ta ı mış u unan arı ıç ş p esız ı, 

1 
ı e mış ır. u ume u u çeyı e- ma i saha a ta ıbethgı pr e· ~ ıJP 

y 1 • • r -. - R . . k geçırdıklerı muddet zarfında mem- ıne a ıgı zaman ne a aı agır ır dan birisi de memlekette • 
maktır. a ~ı: ş~. yırmı ıra soı.u, e- sını tamır edebıl~~~ ve .memle .e~e Jeketiıı, inkılabın icaplarını hazmet yükiın altında bulunduğunu hisset- . w. . . · j s•4' 

Yalnız biz matbuat oyunlan- fik ITalıdın ıtıbarının ne kadar art-- olan borçlarını odıyebılmek ıçın . t k b 
1 

k t. ff kted·r getirecegı ımar bareketlerın ·· _J 
' ~ b 1 b b" d l'ld' k d'l . f .1 . mış ve ar ı u mem e e ın a ma me ı . 1_,ıJP'. nm scryircisi olan bitaraf karie na- t:ıgma aş ı aşına ır e ı ır. en ı erme ırsat verı sm, esasen 1 - k b" . . k l· d O - G ren sene yani 1937 senesi ce bütçenin sırtında bıra.,·· 'f 

}Iilı - R f"k 11 ı·ı (Y . S b" ü .. .. . d b k ayı ır sevıye)e çı mış ar ır. n e,.. ~-;,,t 
zaran bu çalışma ve çabalamalar asa e 1 a 1 

• enı a- ır c rmun mucrım en nş asına ı d b f k · · d k t- b-tç s· 231 milvon lira olarak ka- suretile hareket etmektir. rıı.· ' b h) ··a· · . k 1 b" . . h" b' h k k . arın a u a anunu ıçın e ayı u e ı .J ,,.,.ııı 
beyhudedir. O sabah gazetesi, Re- 8 mu ırının ço güze ır sırayet etmesı ıç ~r ~. u . prensı- sız ve şartsız affolunan kimse ola- panmıştı. Yani varidat olarak 231 yapacağımız şev bütçenin r•"' f}ı 
fik Halit megeJesinde vakıa sinirlen buluşla dün resminin altına yazdığı pine ~y.gun olmadı.gı gıbı 5!rayet e- rak dahil olsun. milyon lira tahmin ve kabul edil- l · · · · k t ak j.ste ır 

h'l d h d k b der gıbı görünmesı de aynı derece- . arı ıçerısın!? sı ış ırnı ..a o 
miştir. Fakat öyle hacimli, öyle a- veç 1 e 8 a yur a aya .. a:~a- . . Arkadaşlar. arkadaşlarım söz mişti. Tahsilatımız ayni sene içın- katedeceğimiz merhalenin Jcı~ jl' 
zametli ve kuvveUidir ki aksamları dan lstanbul matbuatını bmbırıne de muzırdır. söylerken şimdi biraz evvel bende- de 159 milyonu buldu. Tam 28 mil- ~ . · B ndtJ 

' ' k .b. .. .. .. y Htikil.metiniz düşündü. Bu ya- . • 1 . . . cagından korkulabılır. u ·ıiıt 
vızıldayan sivrisineklerle bizar atmış gı ı gorunuyor. a yarın . nız de maruzatta bulunurken ve yon lırahk bır fazla vuıdat kay- . . cıııJıl ) 

. . pıJan fenalıkfann tamamıle olduğu ~ . 1 . . .1 1. f 1 )ayıdır kı memleketın ~ 
olmak değil onlara hem de bihak- yurda gırerse artık bıı matbuattaki 'b" rt k h h 1 t .'h 1 hatta aramızda hasbıhaller ederken dedıldı. Bu 28 mı yon ıra az a k d" t 

1 
d . t"fade e 

' • . gı ı a ı a~ıra ara ve arı e ma . .. .. 'd d . ük k M 1. . re ı vası a ann an ıs ı 0 kin, kulak bile vermez. Bahusus o gürültü ve vel\'elelerin ne derecele- dil . . k d daıma bu adamların şahısları gozu- ı varı at a yıne Y se ec uun ,. . • . • . ı·~i tBı . 
e mesını ve anun amgıl-'ının - - - d . k b 1 t "b' ·ı htel"f k"" umumı ve mıllı hır ış bır iM (!~ muhterem gazete ayni zamnnda re çıkacağını ey kariler iliz artık k ld 1 ü • b ld Sa muz onun e bulunarak mütalaa yil- a u ve asvı ı ı e mu ı ve •- ı P 

çok tecrtibeHdir, çok da kös dinle- kendiniz kestirmeğe çalış;n ! a kı:ı mahsını mk na;~p u du. 
1 

~ıı- rütüyoruz. Yürüteceğiz ve yürüt- Jetlere tah~ edilmi~tir. etmek gnye::ıini takibcdiyorll ~_,I 
nm ı bu are et y'"üyen ev etın, k d d ~· 1 1938 11 ı b .. tç · ı k · · d k b ı ettiY•rniZ .11 A miştir! Süle)'JD&D SIT KI h k h ü d b 1 d 1 t• ı.-ıe te evam e ecegız., ya nız rey- ma yı ı u esı o ara nun ıçın e a u gı i r 

are et a n e u unan ev e ın 1 . . . • k b 1 1 .1 b - 1 d ğ k ı 249 kü 
1 

şftl 

İspanyadaki ecnebi 
gönüllüler 

(B~tarafı 1 mi sayfada) 

Hazirana kadar Ceuta"da kaldığını söy
lemiştir. 

2'4 Haziranda Frankistler vapurun 
Kardiften Orane nakledilmekte olan 
r 100 ton kömürden ibaret hamu!esi· 

crınızı verır en u ac am ann aı e- ag a ı ımız ra am ar sur tar vardır. Bu kananlar ıı · O' 
)erini ve çocuklarını düşünerek mü- milyonu adi, bütçe şeklinde ve 57 manda vücuda getirdiğirniı ııı '1 
samehakar olmanızı rica ederim. küsur milyonu fevk.alide !!'le~-:t!-

1 
d B u"eS'e~ 

. . essese er var ır. u m ... -.:ıtl' 
Bu bedbaht adamların çocuklarını den olmak uzere 307 mılyon lıra • d h"ld t . d kl · ıcr~~·~ 
dü Ü k l · · · · · 1 d B k n h . l ı...ut a ı e emm e ece en 1 ş ner~ rey ermızı ıstıma etme- ır. u ra am cum urıye u çe - . d h . t n bll · .i 
niz, kendileri hakkında söylenen lerinin ihtiva ettiği en yüksek ra- vtae alydnıkzlamakn ad') arlıç e ,eııi ~rıır 

k d·ı · · · · ı d" 1 k l • 1 k d 1938 büt 1 C" h · 0 u arı re ı ere l nin ter e ı mesını ıstemış er ır. söz er R< ar yerınde o acaktır. 1 am ır. çes, um urıye -
1 

t . d k •ziP il I 
O '- k ı h · B d b - . b .. k d 1 b·· t 1 · . ram ar anzım e ere sı ,, animar"a onso os anesı, v&.purun un an aşka gene gostermf~ o- tin ugune a ar o an u çe erınm •. ttlJ' 

J '- ı d k · · d ·ı · nnızı ve emellerinizi tahıv mürettebatım mem e&et erine gön er- lacağ'ız ki, büyük milletler ve bfl. içinde yalnız en yü segı eyı aynı 
faatları vardır ve bunun böyle olması 1 l J 

mittir. yük şefler cezalarında ve afivlerin- _ _ . . .- tirmek azmindedir er. . .. ,,~,, İçin ellerinden geleni yapacaklardır. t Y 
Söylendiğine göre Frama. İngiltere, Frankocularm tiddetli akmlarr de daima büyük hamleler yaparlar. kili tına . aıt . ka~unun ~üzaker:~ı- Bu sene Nafia ve İktiSll e ıı' 

Almanya ve İtalya, masrafların beşte Açık ıehirlerin yeniden bombardı- Saragos, 29 (A. A.) - Havu ajan· Türk milleti, onun şefi çok büyük.- , ne geç_ıl!11esı mti~asebetıle Dahıh ~ letJerinden başhyarak eJbett fi~ 
birinin tediyesini kabul ettikten maada man edildiğini ve hatta fngiliz ticar~t sınmuhabiri bildiriyor: tür. Affi de eserleri gibi bllyük ola- ye Vekılı ve Pa.rtı genel sekreterı znnnızdan kaçmamışttr, bıtı1"' 
bu meblai ile Sovyctlerin yaln12 kendi gemilerinde yangın çıkanldığını haber General Aranda ve Garcia Valino cakt1r. (Şiddetli alkışlar. bravo ses- Şükrü Kaya beyanatta bulunarak: sisat1an bütçelerinden çılc. 

a)--L • • d · aldığımız zaman mutalealarımızı bu k d _ .. L L • L 1 p 'B d b" · f,:ıll gönüllülerini geri ına& ıçm te İyC3me uman asınoaa.ı a.uvvet erin azartesi !eri) ' e erı ter ıyesı., spor ve ona :BunJan malt müesseselerirrt !O 
razı olduklan meblağ arasındaki farkı noktainazardan yürüteceğiz. günü öğleden sonra birdenbire Onda· Bu izııhatı müteakip kanunun mülhak olan djğer hareketleri, biz. banna terk ettik. Orndan teıt1,/ 
vermeyi de kabul ctnüşlerd.lı. D animarka aemiaini çevirdiler bechi mmtakasmda müştereken başla- heyeti umumiyesi üzerinde müza. milli terbiyenin esaslı bir rüknü e>- deceğimiz kredilerle rnefl11tt?I 

Franuz gazetelerinin iddialan Kasablanka. 29 
(A. A.) - Silahlı dıkları taarruz, dün •hah bütün kuv- kere kafi görillerek maddelere ge. !arak teliikki ediyoruz.,. Dedikten yeni ve kesif bir iş hayatı yıtr' 

Paris. 29 (A. A.) _ Gazetdcr, mü- bir Frankiat balıkçı gemisi tarafından vetile devam etmiştir. çilmiş ve kanun kabul edilmiştir. sonra fer<llerin milletlere faideli istedik. (Alkışlar). ./ 
tcmadiycn İspanyol meselesi ve italya içi aranarak Ceuta limanına sevkedil- Akşama doğru Franko kuvvetleri olmaları için beclen terbiyesine e - __...-::~~ 
ile olan müna.sebat ile İftiga) etmekte- miş olan Jan ismindeki Danimarka yük Valino ordusu cephesinin ccnubuna Beden terbiyesi kanununun hemmiyet vermeleri lazım geldiğini - -- -- _... ~r. 
dir. &emisinin mürettebat>" saJı günü Kasah- doğru hükumctçiler için pek tehfikeli müzakeresi güre~. binicilik ve atıcılık gibi mil - Gazetemizi makineye~~ 

Repüblik gautuindc deniliyor ki: lank.a"ya ıclmiftir. birıekildesarkmışlardır. Taarruzataz'! Ankara, 29 (A.A .) -· B. M. ı li VE: ananevi sporlarımıza ehemmi- ken Başvekilirnizin nut ~ 
· ·ispanya meselesi dolayısiy]e yapı- VapUIWl aü-nrisi Jaeobse.n gemi kuTVctlerlc. devam edilmektedir. Fran· Meclisinin bugün öğleden sonra yet verildiğini, pek metrük bir hal - sonu henüz gelmeğindeı> t ~ 

lan mücadelelerin büsbütün alevlenme· mürettc.batırun armatör ve aılelerih kistler Artano civarma kadar ilerlemiş· bdüfhalik Renda'nın başkanlığın-! de fıu1unan denizciliğin inkişaf et - mını n~edemedik. A 
ıinde bazı devletlerin fc~·kalidc. men· muhabere edemeden 26 Mayıstan 24 lerdir. da akı]ettiği ikinci celsede Spor teş-1 tirilmesi icap ettiğini söylemiştir. ~ ./ 

-- -- ~" rrrıe tt:knenin büyük bir süratle hareket tuktan sonra Astrit kaptana döndü lik dayaklara istinat etmek şartiy- memnuniyetle bir tek ke 1 

'YESiL KUMLU ADA 
edemiyeceği de muhakkaktı. ve lngilizce olarak klübenin kapı- fe ambarlara kadar inip çıkıyordu. har etti: 

Fakat (Neytune) ü diğer gemi- . uu işaret etti: Nihayet beığuk bir ses aşağıya inen - l\1 ükemmel !._. 9.;,ı 
!erden ayıran başlıca va~r kıç ta- - Lutfen annhtarı veriniz!.. . kısmın ta sintıneye kadar inip da- - Evet baba, şayet ~ ye 
rafının acaipliii idi. Vapurun bu Kaptan l\fürfi cebinden gizJj ki- yanmış olduğunu anfattı. !ambarlara talimatım ve~hı ,~ b· 
kısmını tıpkı tayyare meydanı gj- !itlerde kuUanılan ustüvani şekilde Astrit tehes.;;üm ederek bize ha- tirilmişse kaptan "Murfı,,) tıfl'Y 
bi dilz bir saha i,gnl ediyordu. Bu bir anahtar çıkardı ve bunu genç. kıyordu. :Müteharrik kısım gözeten dığı bu ince işten dolayı :eşei ~ 

YAZAN : T. Vallerey 

- Nasılsınız bakalım kaptan 
Bryce? İşler yolunda g:ıdiyor ya? ... 

Herif profesörün bu nazikane 
sualine kısa \'e ters denilebilecek 
haşin bir eda ile cevap verdi: 

- Teşekkür ederim ... 
Anlaşılan (Neptune) ün ikinci 

kaptanı sükuti bir adamdı. Herif 
başka tek bir kelime bile söyleme
den salaşlardan birisine doğru iler
ledi. 

sahanın etrafında vardaveleler de kıza uzattı. kaybolup sintineye temas edince mekten başka yapılacak bır 
yoktu. Güvertenin ortxsında fire- ••• kaptan MQrfiye donerek: maz. :ıc G Tefrika No. 1 O 
na direğine kadar amµtvari uzanan Ben merak Ya neler olup bitece- - Bravo kaptan! diye seslendi. Kıç güverteden ayrıldı ~9~ 

sancak bordasına yanaşın~ ve gü- madeni bir yol vardı. Büyük fire- ğini bekliyordum. KulübE:ciğin ka Babamın emirlerini hufiyen tatbik ğüm bu şeyler hayret ve rrıcfır.' 
verteye çıkmıştık. na direğin;n dibinde kapısı gilitli pı~ı açılınca bunun iki metre yük- e!miş~iniz... kadar gıcıklnmıştı ki ilk 

5
ottl • 

Bu geminin hususi bir sefer için bir kulübecik vardı. Şayet bu saha sekliğinde ve bir metre genişliğinde l Astrit madeni kamnradaki ma- istifade ederek. (Astı-i~) ~ıırıf::, 
inşa edilmt'} olduğunu anlamak için daha geniş ol!aydı bir tayyare için madeni bir kumara olduğunu gor-I net ve katiyetle idare ediyordu. - . Bu tertiba~ _n~J: • p~· 
büyük bir denizci olmıya ihtiyaç uçuş sabası olarak inşa. edilmiş ol- düm, Sol taraftaki madeni cidara Bu kızın mükemmel bir makinist Bana ızah edermısmız · ·· şti· 
yoktu. Bilhassa baş tarafı o kadar duğıına hükmetmek zaruri olurdu. birçok kollar, maneUer, müşirler ve elektrikçi olduğu muhakkaktı. merak damarlarım debrC . l,lit 
muhkem ve kuvvet.li bir tarzda inşa Ancak burada bu ~aha o kadar tesbit edilmişti. biraz sonra bir gıcırtı işitildi ve iki Genç. kız kabahat etJll~ııtV 
edilmişti ki bu vapurun buz kıran mahduttu ki buraya bir ta'-·yarenin A t ·• b k il d b' · · · - 1 b' bln sotl " ~ rı ~ u o ar nn ırı:;ııu a- dakika geçmeden aşağıya inen mü- cugu az.ar ıyan ır a 
gemisi gibi buzlar arasında dolaş- gelip inme~i me\'ZUU bahsolamazdı. ~ · d" d" · t k b" • 

~ıgıya ın ır ı, mavım ra ır şera- devver güverte parçası yeniden yu- hğiyle yilzfıme baktı ve- .. e ~ mak iç.in yapıldığına hükmolunmak Dördümüz de biraz yukarıda h 1 ld kl 1•· • 
re nsı o u ve ayn anmızın a un- _ Size bu pHitf orıntıll r• 

!Azım geliyordu. Kısa bacası ve bahsetmi~ olduğumuz madeni yo- da bir ihtizaz duvulmıya basladı. kanyn çıkarak tamamı tamamına \,11 ,. 
K t l\f ··rr· · · ·1 ,J ... • L k · l\f h "k harrik güvertenin neye J ~ np nn u ı muavını 1 e meş- direkleri icabında üzerinde köprü- lun önünde durmuştuk. Profesör Sanki güvertenin altında kuvvetli lıoşluğa t eta 11u ettı. ate arrı fi 

gul olmıya lüzum görmeden hepi- ler bulunan nehirlerden de geçmek- (Jakobson) la kızı arasında olduk- lıir m akine işlemeğe başlamıştı. parça gelip yerine oturduktan son- nisanın yirmi beşinden soJJ rıı 
mizi motörbota davet etti ve motörü _ _ ~ . _. . .. . k d · 1d ktan soll 

ı t h ı d k. (A t te muşkulat çekmıyeccgını gosterı- ça uzun bir muhavere geçti ve bu Biraz sonra güvertenin orta kı. mı- ı ra el d rkkatli bir göz bile güverte- ca enıze açı 1 
ça ış ırmıyn azır amyor u ı s - 1 l' bT . 
rid) motörün başına geçerek: yordu. Kurşuni rengine gelince muhavereye kaptan Mürfi iştirak nın bfiyiik bir daire şeklimle aşağı- nin o kı !'lm ının müteharrik olabile- ıye ı mm.. 'f11: 

- Rica ederim knptan Mürfi tıpkı bir harp gemisi gibi uzak me- etmedi ki bu da kaptanın da b enim ya inmekte olduğunu kemali hay- ceğini fark edemczdi. Gülerek mukabele cttı ~eff. 
dedi. l\[otör işi benim işimdir. Ve safelerden farkedilmek istenmedi- gibi İskandinav dillermi bilmediği- r etle gördüm. Güvertenin bıı kıs- Profr ör "Jakob:-on,. bir t ek ke- - Şu halde ben de 
cesur kız motörü harekete getirdi. ğine delalet edebilirdi. Ancak bu ni gösteriyordu. mı müteharrik olmalı ki tıpkı hare- l'mc · :F-mcd cn t ecrübeyi başın - kaptandan sorarım~ 
°Cç saniye sonra (Neptune) nin sağlam, biraz da kaba ve havaleli Baba ile kız bir hnyli konu~- ket eden bir pi;ıton gibi ı-ağlam re- r' , ı , .. ı. ka rlar tak ip etmisti ve 



~btANtlSI YENi SABAH 

DÜNYADA 

~E VAR NE YOKI 

Casus kadın hapisten çıktı kiliseye girdi 
1918 

hl!, •ene&nde yani harbı umumi 
d tında F 
l d" ranaıının şimal hudutların-

[)lltt,~~- c:aausl ult yapan Marie 
~l }'lllq~ınde 22 yaılarında bir ifenç 
fıııdaıı ~ı~narak askert mahkeme tara· 
li. Bı.ı ~ urıı cezasına mahkum edilmiı
~ 'll1id•rardan bir haha ıonra. ifenç 

afa ~tftııda • aauıı yapacaktı. Bu btr hafta 
ilk ~ ıse, Fransız lrnvvetlerlnln ıık 
~' n muzafferiyet havalan askeri 

~- l?\b·e azalan Üzerinde bllsbütün 
l. · ır ıe · d 
"llın öt~ vınç oğurduğundan genç 
'-!ı.,.il dı.ı~ cezası yirmi ıene kUrei" 

' ıl .. ~ L ınıştı. Yirmi ıenedenberi Re· 
~Piah 

tıı tl\ Aneainde bulunan bu kızla 

lstanbul Radyosu 
JO • HAZİRAN • 931 • PERŞEMBE 

Öile netriyatı: 12.30 - Plii.kl:ı Türk mu
sikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 • Plfıklıı Türk 
musikisi. 13.30 - )fuhtelif pliık neşrıy:ıtı 

U.00 - SON. 
Aktam netriyah: 18.30 - Pl~kla dans 

muaiki~i. 19.15 - Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik tarafından. 19.55 - Borsa haberleri. 
20.00 - Saat ayarı: Grcnviç ras:ıthanesin . 
da naklen Sadi Hoşses ve 81'kttdaı,ları t.a-

rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.'6 • Hava raporu. 20.48 - Ömer Rıza 
Dotnıl tarafından Arapc;a söylev. 21.00 -

Saat ayarı: Semahat Özdenses ve arkadaş

tan tarafından Türk musikisi ve halk pr

kılan. 21.45 - ORKESTRA: 1-Scn • Sa-
ena: Samon E Dalila. 2-Boro<lin: Dan Le 
Step dö Lazi Santral. 3-Lopez: Gallito. 

22.10 - Novotniden naklen komer: M. Ke
mal f dıuesinıle orkestm: 1-Ş:ırkı: Tenor 
Bakaeas. 2-0rkestra: La vöv Juvayyöz. 
Vals lehar. 3-Şarkı: Düo: Tenor Bakes 
ile Bariton Yunka. 4-0ıkestra: Serenat 

dt tr, lıld1.n alakadar olan bir kimse 
~naıt sörlerinin başkanı olan Sör 

d~tıı I?\~ idi. Bu hcmıirenin yapıntı ol
' ~dit müracaatlar nazarı iti- dö Bixio. 5-Şnrkı: Bal'iton Yonk:ı. 6-

~ haıı· h bazı nueuai taıtlarla ıenç lar ••• Abi gibi Amerikacla da s\iriiltü· Or'kestrn: Dans HongruYaz, Brahms. 7-
ıı_llt(I .. 18 •neden çıkarılmııtır. Hapis- 1.• • k Şarkı: Bayan Kato Leszay. 8-0rkestra: 
u '"n k u ıı ço azmış ..• 
·~ını, çı artılan -42 yaşlarındaki On alb dela evleaen bir kadın 
~,o;~ M~rie Ducret doiruca Ec- Vart0va polm on yedi defa evlen-

t?tk -1tı rahibeler manastırına çe- miş olan bir kadını tevkif etmiştir. Bu 
tt İıtitrııPrnıı olduğu günahlara tövb~ kadın her üç ayda bir kere evlenmiı 

~edecektir. ve bütün evlendiii erkekleri soymuş· 
Q~ t'd· ile bul.11k yıkamak tur. Yapılan sıkı sorcularda kendisinin 

~iı~} ·~ıle be.kalım daha neler duya- aslan Alman olduğu ve on altı defa 

~ lftfı İL~7ada bır kimyager elek· evlenme yüzünden mahkum olduğu 
b·u"İlıli I u aşık yıkamağa başlamı1. anlaşılmıştır. Kadın çok güzel olduğu 
ır "-k 

0 
an bu doktor ilk tecrübesini "' a k için bu işi kendi"'ine bir san'at ittihaz 

ı.... liı-..ıi 
1

1 
"~-~ları araaında yapmış. edinmiş olduğu z:annolunmaktadt.r. 

"''lt tl,k ~r 1 atlı fişi prize taktıktan 
~41111 • trık ııığı ile evvela kahve fin- Necüs'ün sahte mümeuili 

Fledernıavz, Potpurri. 22.50 - Son haber-
ler Te ertesi gOniln programı. 23.00 • Sa-

at ayarı: SON. 
ANKARA RADYOSU 

Öile ne9ri1atı: 12.30 · Karıeık plik ı:ıeo
tiyatı. 12.60 - Pllk: Tilrk mu.fldsf •• halk 
prkılan. 13.15 - Dahili n harict haber-

ler. 
Al.tam netriyatı: l 8.30 - rlO.kla dans 

musiki5i. 19.15 • Türk musikisi ve halk tar 

kıları (Nimet Rıza ve arl<ada~lan) 20.00 

Saat ayarı ve arnpça nc~rlyat. 200.16 -Rad 
yofonik temsil (Gençler 1:rupu) 21.00 -Ha 

Cli.. oon 
"tr ~· ra Yemek tabaklarını bire: ilci polis müfettiıi 22 Haziran gecesi vacılık hakkında konutma: (Şukir Hazım 
lıılt .

1 
•ılerııiı. Champs Elysce"de bol bol konsumas· Ergökmen) 21.15 · Stildyo salon orke~-

~r· ı e teınizJ hh" . . 
Lıı 'i'eıı . eme gayet sı ı ımış. 

~"- hll'lıkrop filan kalmadığı için 
~liti d aatalığa karşı müthiş bir ga-

>ıtuh ' varmıı. 

yon yapan bir fahsı oüphe üzerine tev- trası: 1-Sicdc 'Eviger Fruhlinı: 2-Hııyıln 

kif etmişlerdir. Müfettişler bu adamı Menuett aus der Sin!onic No 11 (Militar) 

on dört marttan beri takip etmekte idi· 3-Tscaikovsky Der Nusknackre. 22.00 • 

ler. 14 Mart tarihinde Milletler Cemi· Ajans h:ıbPrleri. 22.16 · Yarınki prog-ram 
~~ !!ndis 'h t'tıy0 1 tiraını genişletmek için yeti mi.izakerelerine Negüsün mümessili ve İ!ltikli\l marfl. 

lioı~rrıuş. olduğunu iddia ederek girmiş olan a· 
~'lli\'ııvutta gürültü loplıyorlar damın bu adam olduğu anlaşılmıştır 
~ alıtıll~a film rejisörleri yeni bit Sahte mümessilin ismi Leon Bogo o- S P O R 
''11J,, il al ta<lırlar. (Cürliltü) .. Evet. ,lup Cuadalup'dıı doğmuştur. '-A.~AA,..,.,JV'~VVV'V..,,.,,~-AAAJ"o~~ 
~ "arıı · ot ayınız.. bağuma.. haykır-

~l\ıı~:.~~:il glcürültiisü .. kavgalar .. ev 5 Kadınla çarpışan Mısır atletleri 
ı:ı,.kıtd ~~. opması velhasıl aklını- 60 haydut 

llylltlıır ar CUniltü gdiyoraa hepsini a· g e ı d ı• 
•e..:.. ınış B ·•yo,ı · unun için hemen para da Mekıilcada Los Dolos ismindeki ka-
' ı\: 'ttrıış B ( • } ıiiıl · unu duyan Amerikalı sabadan köylerine gitmekte olan beş umartesı ve pazar at et-
~\iıı,ı, e.r hemen ellerine ıesli film kadın 60 haydudun hücumuna maruz Je • • ) k ) kJ 
•ltltrdt t~ni aJm~lar. sokak 1olcAk, fe• Jcalmıtlır. nmız e arşı aşaca ar 
·•tk • •la ·ı ild,, .. g arda. dere kenarlarında Kadınlar. 60 ha}·dudla tam iki saat Cumartesi ve Pazar günleri millt at· 
l\:ıı· ı ı=urült" 
._ .. 'Ct. n· u varsa hepsini tesbit 
ı lıJ.orı, ıreı hirer gc1türüp Holivuıta 

mücadele etmişlerdir. Haydutlar, silah

la kadınları korkutmak İstemişlerse de 

açıkgöz bir kadın bir aralık haydutla-t~'rı "ı.ı'~~ış. Fakat şimdiye kadıır top· 
~f· " tı.ıft"I 1 lcelrrıe .~.er Yeni yapılan filmlere rın mavzerlerinden bir tanesini kapmıı v d,., içôn fôatm• da ••tmn"· ve ild haydudu d a öldünnüo1'" 

ali dün Atinadan geldi 
~İtıa belediye reisi ile arkadaşları 

lltnhuriyet bayramında memle
ketimize geleceklerdir. 

(B«şt 
bİİQ cıraft 1 1'!Ct sayfada) 

' Vali .. it.: ~\ah· ll'lızı karşılayan muharriri-
' ıttin o t" d w y . . l'lııı a un ag unamstan ın· 
' y anlatarak demittir ki: 

\lı \ı tıa rı · 
ı.._~ 1\ •ıUan Payıtaht Nazırı Ek· 
~, o~aa' . . . 
~~'Pt .. ın ıkı sene evvel latan· 
ı;,, l-11 ı~ı ziyareti iade etmek için 
'<tf Rıtıik B 
~ "ıd, h · u seyahat heyetimiz 

-ı•r 'b er bakımdan mükemmel in-

~lt ~;~krnıştır. Kendilerini temsil 
.. '1't ı tıhar d d 'ııı1 rıriJ, . uy uğumuz lstanbul 

k tırıe h 
y~ lıvv,11 er §eyden evvel fUra· 

~"İatıı , e tebarüz ettirmeliyim ki, 

~~ .lrıırıd .. " .!.~.&ezip dolaıtığımız bütün 
llıj "IUtk' it., • ile it •Yeye ve lstanbul heın· 
ti llrıı c;ok d • . 

~l \rt k· erın ve ıuurlu bır 
rıı~'da llrrnctle kar§ılaştık. Gerek 
1 l', 1' ~etek Delf" r r Ctd ı ye kııdar ge~.tiği. 

flıtt c hey •=-. g" e....,,ııze ayni eevgi ve 
~~.leriJdi. 
~~ ~eih ·· 
. ' e "e 't" aftfumul varlığının 

IİlaitL~ U..lt: ınilleti hakkında ne 
~•eh" bir urrnetkir t esirleT ya. 

den coşan sevinci, kardeılik sevgisini 
selamlBTile birlikte lstanbul hemşehri· 
lerine ve Türk vatandaşlarına sadakat
le iblağını bizden ısrarla istediler. Bize 

tevdi edilen bu vazifeyi deierli delile
tinizle bütün iıtanbullulara karşı ifa e

derken bütün vatandaılanma kartı d:ı 
ifa etmiş olmakla derin ve sonsuz bir 
zevk duyuyorum. 

Yunanlı dostlnrımızm yakından gör· 
düğümüz bu samimi düşünce ve duy
guları bizim kendi haklarındaki hissi-
yatımıza tamamen tevafuk etmektedir. 
Yunanistanın bilhassa aon yıllar zar· 
fında her aahnda gösterdiği terak~i ve 
inkişaf cidden büyük takdirlere layık
tır. Her yerde yeni bir teşebbüsün te· 
melleri atılmakta, yeni yeni halk hız· 

metleriniı• esasları kurulmakta veya 
mevcutları ıslah ve tevsi edilmektedir. 
Resmi faaliyetlere yer }'er büyük husu

si yardımlar ve teşebbüsler de eklene
rek geniş bir imar manzumesi meydana 
getirildiği aşikar bir surette göze çarpı

yor. Bu eserin en değerli ve başlıca YI\· 
· kere daha ıahit olduk. 

t'• ıı -· pıcılarından biri de dostum Kotziaı'tır. 
t- 11t1..; . .. .. rurla, iftiharla kabardı 

~-'-1\ b "'aı 1 • "litlj U~İi~.. evınçle Yatardı. 
Q t\ ~ l.ırıden en k" ..... k d 
t Ilı •e•tnt uçugune n ar 

~tr ttııı.ır>la makamların mümessilleı i 
tıı.!ttde .~ı tarafından her vakit ve 
l .''1; gorc]ij'"" ·· 
·"!~ ttı Yatl gurnuz dikkat ve ihti· 

t, ısından . t,..._ taf1tıd en gencıne kadar 
it '°'tij an h · ıı Ilı'. trı •lale er ımkAn ve vesilede 
~ Uteheyy· a ve •evgi bizi halı.ika· 

~,~lıt ıç etti. 

-~· ~ I> it dostu d .. . 
~ltı h ')°ltahı N rn ve egerlı arka4 

\ b.ı.ill<Jıı 
1 

•zırı Bay Katzias o!-
~ arıırnakl "b h' w ıı 1'.tk . a mu a ı oldugu-

ltltirnesailleri lcalplerin· 

Bize karşı kalbini en ~eniş bir civan
merdlikle açmıı olan bu mükemmel İn· 
san. bitmek tükenmek bilmiyen ener
jisi ve başarıcı teşebbüs kabiliyetiyle 

kendisini bütün vatanda9larına sevdir
miş ve hemşehrilerinin kalbini bihakkin 
kazanmağa muvnff ak olmuştur. 

Nazır ile Atina Belediye Reisi ve ar· 

kadaşları memleketimize karıı besle · 
mekte oldukları samimi bağlılıklarını 

ve sevgi duygularını bizzat ifade etmek 

ve göstermek için Cumhuriyet hayra· 
mımıza tesadüf eden tarihlerde şehri
mize ve Ankaraya geleceklerdir. 

letizm takımımızla iki temas yapacak 
olan Mısır atletleri dün sabah şehrimi· 

ze gelmişlerdir. Müsabakaların çok çe

tin ve heyecanlı olacağı tahmin edit
mekteidr. Çünkü Mısırlılarla birçok kı· 
sımlarda ayni derecelere malik b ulun· 
maktayız. Bizim atletlerin de ~ışmı., 
bulunmaları müsabakalarda iyi dertce· 
ler elde edileceği hakkındaki ihtimalle· 

ri kuvvetleştirmektedir. 

Ayni zamanda bir hafta sonra Ro· 
manyalılarla karıılaşacak olan atletle· 
rimizin hu temaslarda hakikt kıymetle· 
ri de meydana çıkmış olacaktır. Bu 
haftaki müaabakalarda yüksek etlama
ya iftirak etmek üzere Yunanlı atlet 
P a ntazia'd e tchrimize gelmittir. 

lzmit deniz yarışlan 
1 O Temmuzda lzmit körfezinde do· 

nanmamızın İştirakile yapılacak olan 
deniz yarışlarına iştirak edecek kulüp· 
ler dün akşam mıntakada toplanmışlaT 
ve bu müsabakalar hakkında görüş 

müşlerdir. 

Müsabakalara fenerbahçe. Galata· 
saray, Güneş. Beylerbeyi, Altınordu 

kulüpleri iştirak edeceklerini bildirmiş· 

lerdir. Bundan başka bu müsabaı:alıu•n 
daha heyecanlı olması için Güneş ve 
F enerbahçedeki kadın kürekçileri ar<t· 

sında da bir müsabaka yapılacaktır. 

Motosiklet çarptı 
Diyarbakır Ağır Ceza azalığından 

mütekaid ve avukat Na7.mİnİn kayın 

babası Suphi Akman dün bcyoğlunda 

Adana apartımanı önünden geçerken 
Komiser Şahinin idaresindeki motosik 

let kendisine çarpmış. muhtelif yerle· 
rinden yaralamış, bacak kemiğini kır· 
mıştır. Yaralı hemen otomobille Be· 
yoğlu hastahanesine kaldırılmış ve ad
\iye doktoru Enver Karan tarafından 
muayene edilmiştir. 

Dava edince kızmış, 
yaralamış 

Tophanede Karabaş mahalleııindl'! 
oturan kahveci Cemal oHlu Cemil yine 
ayni mahallede oturan amele Musa oğ · 
lu Reıulil, kendisini mahkemeye ver· 
mi.o olmasına kızarak pıçakla dört ye· 
rinden ağırca yaralamı~ ve yaralı im
dadı 11hhi otomobiliyle Beyoğlu hasta · 
hanesine kaldırılmıştır. Cemil yakalan· 
mıştır. 

Bir zamanın şöhretli 
yıldızları 

İken bugün unutulan hatta sadaka 
ile geçinen artistler vardır 

Soldan aaia: 

1 - İçmeği itiyat eden, 2 - iç 
ki, yüz yıl, 3 - kabul etmemek, Q.: 
mit eden, nida, 4 - beygir, sonuna 
(A) gelir bir bahriye ıstılahı, 5 -
Piyerlotinin meşhur e ·eri, 6 - uç
mak için şart olan mndde, mazi ü
çüncü şahıs edatı, 7 - yapan, bir 
nevi toprak, 8 - (s) gelirse arka, 
kaza, 9 - birdenbire, gürültü ya
pan demir, 10 - dert, göğüs. 

Yukarıdan atağı : 

Eskl sinema yıldızlanndao 1 - Hiç kimsesi olmıyan, 2 
fotoğrafçılıkta kullanılan bir tas, 
namus, 3 - Futbolda bir tabir. 
alıcı ile satıcının anlaşması, 4 
kırmızı, kendi ismiyle anılan deni
zin kalesi, emrihazır, 5 - Kötü 
bir söz, dikiş için lilzım, 6 -
arka çanta~ı olan 7 - tam üzerine 
duran, 8 - paramız, bir hayvan, 9 
- ıüzel sanat, Lağıran, zaman 10 

Naıimova 

Bir zamanlar isimleri en töhret
li sinema ~·ıldızları arasında sayıl

dıtı halde timdi hemen hemen ta -
mamiyle unutulmuş artistlerin bu -
gUn ne halde bulundukları meraka 
değer bir mevzudur. 

Bunlardan mesel; "Pearl Vayt,. 
bir aralık Pariste yerleştikten sonra 
'imdi Mısırda yaşamaktadır. 

Harpten e\·velki sinemacılığın 

en maruf simalarından biri olan 
"Françcska Bertini,, şimdi !talyada
ki nefis malikanesinde yaşıyor ve 
ahir ömrünü orada geçiriyor. 

Musudora 

unutmak, batti bir an evvel öl-
mek için içiyorum, içiyorum .... 

En Çok Para Ka zanan 
İngiliz Filın Y ıldı:ıı 

İngiliz film yıldızları içinde Ro
bert Donat kadar para kazanan yok 
tur. Metro GoJdvin Mayer ile son 
zamanlardan beş film için bir mil
yin Türk liralık bir mukavele yap
mıtır. 

Robertte nsonrn en çok para ka
zanan yıldız Grasik FiJd'dir. Bu da 
bir fi]m için Tunus film kumpanya
sı ile 50.000 İngiliz fondluk bir mu
kavele yapmıştı. 

Yeni Yıldızlar Parlıyor l 

- isim, memleket, orgu i_.,areti. 

Dünkü Bilmecenin 

"Emmi Lym1,, artık model bir an
ne olmuştur. Bütün vaktini ve ihti
mamım biricik kızına hasretmiş o
lan bu sabık yıldız şim<li sinemadan Bu kulislerin arasmda sun'i de
nefret etmekte ve klzmın da bir- korlarla hazırlanmış değildir. Bu 
gün. sinemacılığa _heves etrnesi .ihti - filmin ehemmiyet verdiği revüler 
malı kar.şısında titremekte imış. doğrudan do,;.ru~·a bah,.. J d _ 

T l'h' · ·ı . b k JS ,, )'e er e oy 
a ı ın şu ganp cı vesıne -~ .. ı- nıyan sanatkarlnrın alkışlandığı da-

nız ki "Emmi., , annesının butun kikalarda tesbit edilmiştir. 
ihtimamlarına rağmen sinemacılık • Bu itibarla sun'i hiç bir vaziyet ====================::ı 
tan nefret etmekle beraber tiyatro yoktur. Rejisör bu filmde birçok re- .. ••••• •••••••
sahnesine karşı büyük bir meclnbi- vQ artistlerini takdim ettiğinden fil
yet duymaktadır. Maahaza ömür- min adını (yeni yıldızlar parlıyor} 

DOKTOR 

Besim Ruşen )erinin sonunu böyle rahat ve huzur koymuştur. 
içinde geçirenlere bakıp da blitiln ================ KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye M ütehas:ıısı 

HergUn öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

eski beyaz perde yıldızlarının böyle 

maziyi yad ede, ede milsterih ve 
mesut bir hayat geçirdiklerini zan
etmeyiniz. Bunların içinde bir za -

manki şöhretleriyle mütenasip ol -
mıyacak küçük ve ehemmiyetsiz va-

Bayanın yüzünu 
yaralamış 

Çarçıkapı Tramvay duraaı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Kuımpaşada eski bayram yerind• 
oturan Bayan Muzaffer KarabcJli poli· 
se müracaat ederek kocası tarafından 
yanağından jiletle yaralandığını ıöyle· 

mit •• tal\kiltata baılanmıştır. ''il•••••••••••••• zifeler kabul etmek mecburiyetinde 
kalmış olanlar, evlenip mütevazı bir 
amele eşi olmayı te~ih edenler var- ~~~~=~~==~~~~~~~~~~=~=~=~~=~~ 
dır. 

Me~ll bir zamanlar Franınz ti
yatrocusu me4bur "Gitri,, nln zevce
si olan "Jan Duklos., şimdi meyha
necilik etmektedir. 

Hatta bkzılan vardır ki derin 

ve karanlık bir sefalete düşmü~ler, 

ekmek parasını bile tedarikten aciz 
bir hale gelmişlerdir. 

Şimdi kayıplara kar1şmıt olan es
ki şöhretler hakkında esaslı bir an· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 61 sayılı Motörün Bonba, Seren ve yelkenleri müteahhit he
sabına 14 • 7 - 988 perşembe ıünü saat 10 da açık eksiltmesi yapıla -
caktır. 

2 - Tahmini tutarı 675 !ira ve ilk teminatı 41 liradır. 

8 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lsteklil erin teminat mak buzlariyle ıün ve uatinde Galata 

eski İthal!t Gilmrüğilndeki Komisyona ıelmeleri. "3869,, 

ket yapmış olan bir Fran~z gazete- ~~~-~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~ 

cisi diyor ki : 

- Bir zamanlar şöhreti ve gO
zelliği dillerde destan olan, ayrıca 
kibar Rus bayanı zer af eti ile sessiz 
sinemanın kraliçesi say1lan bir ar . 
tist bugün ihtiyarlamış, bitkin bir 
halde (Sen) nehrinde duran çürük 

BÜYÜKDERE 

2 c~~:TE;i - BEYAZ PARK' da 2 Temmuz 
cumartesi 
akşamı 

MÜNİR NUREDDİNİN 
bir mavnada yaşamaktadır. Bu se- Jlk 
fil ve perişan mahluk artık ismini yaz konseri 

Konaercıen evvel ve konser aralar mda mükemmel orkeatra ve caz 
bile söylemeğe cesaret edemiyor ve GeC'e saat 24 d en sonra vapur ve otobOsler temin edilmiştir. 
kendisinden tıpkı çoktanberi ölmüş Masalarınızı evveMen temin ediniz. Telefon: 32 - 43 
yakın bir akrabadan bahseder giW ~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~--~-~----~ 
bahsediyor. Dünün şöhretli bir yıl ·I 
dızı ve ~gilnün sefil dilenc~i Fran ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~--~ 
sız gazetecisine bakınız ne diyor: 1 lsgarah Her Sobada ve Her Ocakta 

- Sesli film beni öldürdü. Sesli ı En çok tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 

film meydana çıkınca ben de tali- T o R K A N T R A s 1 T 1 N 1 himi tecrübe etmek istedim. O za-

manlar ses alan makineler bugün

kiler kadar mOtekamil değildi. Se
sim gök gürültti~ü gibi akisler yaptı. 
Tecrübede hazır bulunanlar kah . 

kabayı bastılar. Bu kahkahalar bu
gün bile kulaklanmcla çınlıyor. Ü-

midimi kaybetmedim, felakete kar

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL 

TÜRK ANTRASİTİ Enk~~u;rüd~;tız 
SATIŞ MRKEZI 

GILKRIST VOKER ve Ksi Ltd. 
Galnla, Yolcu salonu karşısında Tahir han 5 inci kat Tel. 44915 • 

şı kafa tutmak istedim ve yaşayış ---------------- --------- - --
tarzımı değiştirmedim. Evveli el . 
ma~lnrımı sattım, sonra eşyalarım 
gitti. Bir zamanlar Lir çoğuna para 
kazandırmış olduğum rejisörlerin 
peşlerinden şimdi ben ko uyorum .. 

Lakin beni figuran olarak bile ka

bul etmek istemediler. Şimdi sada

ka ile gcçinivorum ve felaketlerimi 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRİKA FtATINA SAT I LIYOR 

Yeni çeşit çocuk arabalanmız gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahinet Feyzi · 
İstanbul. Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 lllie!!:ıı!!ıl~~~~lil 
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TÜRK T.ICARET BANKASI A. Ş. 
MERKEZi: ANKARA 

• Her nevı Banka muamelatı 

ANKARA l 

Her ay faizleri ödenen : 
ADELİMEVDU T 

Adapazarı 

Bandırma 

Ş UBELER 
Bursa 

1 
1 

Gemlik 
lzmit 

Barbn Safranbolu ISTANBUL 
Telefon : 2316 Bolu Eakitebir Tekirdat Telefon : 24477-8 

Türkiyenin -her tarafında muhabirleri vardır. ' 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET 

İLAN 

İıtanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki bastalıklann mikroplarını 
kökünden temizlemek için ( HELMOBLÖ ) kullanıiıız. 

HE M 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine 

karar verilen iki yazıhane İstanbul 
Bahkpaznr Maksudiyehan 35 numa 
rada birinci açık arttırma ile 
13 - 7 - 938 de Çarşamba günleme
cine ra~tlıyan saat 9 dan 11 e ka
dar sablacaktır. % 75 şini bulma
dığı takdirde ikinci arttırma ile 
16 - 7 - 938 de Cumartesi günü saat 
9 dan 11 e kadar ayni mahalde satı
.şa devam olunacağı ilan olunur. 

tLAN 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırll', kadın, erkek idrar zorluklarım, 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıhhat VekQletimizin resmt ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÖ her 
eczanede bulunur. DiKKAT ı HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek met· 
vileştirir. 

İstanbul ikinci icra memurluğun- ------------------------------------------

dan~ahcuz ve paraya çevrilmesine İstanbul Sı hhi müesseseler artırma ve 
karar verilen manto İstanbul Mah-

mutpaşa Kürkçühan 48/9 numaralı eks'lf k • da 
dlikanda birinci açık arttırma ile 1 me omısyonun n: 
7 - 7 - 938 de perşembe günü saat Sıhht mües.:ıeselerin umumi ihtiyacı arasında kapalı zarfla yapılan 
9 dan 12 ye kadar satılacaktır. 
% 75 şini bulmadığı takdirde ikinci eksiltmede hıtekli rıkmıyan leyli ebe yurdunun azı 3000 çoğu 3500 ki-
arttırma 12 _ 7 _ 938 de Salı günü lo ekmeği kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

saat 9 dan 12 ye kadar ayni mahal- Eksiltme 1-7-938 cuma günil saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat ve tç
de satışa devam olunacağı ilin olu- timat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

nur. 

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doium ve Kadın Hastalıkları 

Mütehaaaısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

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

En müessir diş 
~"'./VV"N("IV'l"IV'~./'.V,"'ri'l"•~l"l'/"ff,./'1'.'V'tV'NfVV\ •• VIVVV' VV'/'wV\'\~ ~ '" ~ ""' 

.. . 1 d çifııt 

D 
ı Yemek kırıntıları dıt ara arın a ir 'ff 1 Ş satıhlarmdaki çukurlarda kalırsa ~1't \it"' 

hasıl olan asit mincleci bozar, dit~e.~ın çıe" 

D kf meaine yol açar. Hele aıitler butuıı tol'ttl' o o ru ağızda bırakıldığı takdirde muzır rnik .,ııır· 
milyarlarca artar ve dişler sür'atle bo~,t 

D • k • beyazlığınu aail1t.1nlığını tamamen k•Y e'-' 1 yor 1 : Ağzı~ı~ın sıhhat ve ıüzelliğini ınuhaf as• 
mek ıçın: 

Sabah, öğle ve akşa~ her yemekten sonra, 
dişlerinizi RAOYOLIN ile fırçalayınıı· 

İstanbul Defterdarlığından : 

Üsküdarda İcadiye mahallesinde Taşçı sokağında kain 
eski 5 yeni 9 sayılı bahçeli evin 2 / 3 payı .. 

: Muhsinehatun mahallesinin Fındıkkıran go 
kağmda kfıin eski 16 yeni 26 sayılı evin 
1/ 2 payı. 

Galatada Yenicami mahallesinin Yenicami cadde. inde 
kain eski G-8 ve yeni 6 sayılı dükkanın 

21 / 1600 payı ... 

Galatada Kemankeş Karamustafa mahallesinin ca
mialtı han derunu sokağında kain eski 5 
sayılı dükkanın tamamı ... 

Kasım paşada : Küçükpiyale mahal lesinin Zincirlikuyu cad 
desinde kain eski 168 yeni 250 sayılı bos
tanın 117 / 120 payı. 

Üsküdarda Selamiali mahallesinin Gemici Ohannes so
kağında kain ve eski 15 yeni 17 sayılı evin 
1 / 2 payı. 

Kadıköyünde : Caferağa mahallesinin Dıvardibi sokağın

da kain eski 4 - 6 - 8 yeni 55/ 57 sayılı iki 
evin 3/ 16 payları. 

Ayvansarayda : Korucu Mehmet Çelebi mahallesinin Ay
vansaray caddesinde kain eski 74 - 76 ye
ni 62 sayılı 68 metre murabbaı sathında 

arsa ve kahvehanenin tamamı (ikinci ter
tip mübadil tagfiye vesikasile). 

Beyoğlunda : Kamerhatun mahallesinin Eski Papatya 
yeni Kılıç sokağında kain eski 6 - 6 müker
rer yeni 34 ve 36 sayılı dükkanı müştemil e-

vin tamamı (ikinci tertip mübadil tasfiye 
40

o0 ~ 
vesikasile) 

iLAN 

Muhammen fiatı 10 kuruştur. Muvakkat garanti 26 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi 504 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

---- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun iill••••••••••ı•I Galatada Emekyemez mahalle ve sokağında kain e. ki 

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzunu havi 
latanbul ikinci icra 1 memar u • zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3579) 

ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ne karar verilen altı teneke zeytin İstanbul Belediyesi ı·Ia" nları 
yağının İstanbul Balıkpazar Taşçı-
lar caddesinde 2 numaralı dükkAn- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da açık arttırma ile 19 - 7 - 938 de 
Salı günü saat 9 dan 11 e kadar sa
tılacaktır. % 75 şini bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttırması ayni ma
halde 22 - 7 - 938 de cuma gününe 
ra~tlıyan saatde devam edileceği 
il:ın olunur. 

2.ührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Kadıköyünde Kızıltoprakta 
Zühtupa~a mektebi sokağında 1939 senesi mayıs sonuna ka-
dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart-
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 60 ku
ruşluk ilk teminat mektup veya makbuziyle 4-7-938 pazartesi günü 
saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3680) (İ.) 

••• 

Or. Hafız Cemal .... 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde oğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa· 

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah c9.5 - 12» hakiki fıkanıya 

mahsustur. Muayenehane \'e ev t~le
fon: 22398 - 21044. 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 

Netriyat müdürü: Macit Çetin 

llhami Safa 

13 yeni 21 sayılı evin tamamı. (ikinci ter- rJ 
3000 

tip mübadil tasfiye vesikasiyle.) 
Eski Ahıçelebi : Yeni Zmdankapı mahallesinin ikinci kan

tarocağı sokağında kain eski 16 yeni 3 sa
yılı ve üstünde odaları bulunan dükkanın 

2/ 4 payı. (ikinci tertip mübadil tasfiye ve-

Eyüpt 
sikasile). 

: Süleyman subaşı mahallesinin Degirmen so 
kağında vaki 7 sayılı tahminen 15 dönüm 
miktarında arazi ve kulübe ve ahır ve dolap-
lı kuyu ve diğer kör bir kuyuyu mü~temil 

160
0 o' 

bulunan bostanın tamamı. 
Şeybmen·met Geylani: Mahallesinin Bahkpazarı caddesinde 

kain eski 143 yeni 53 sayılı mağazanın 

84330/ 2692000 payı (ikinci tertip mübadil o r} 
t f . . k . 1 ) 'is it' as ıye ve~: asıy e . •'v 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarrısında No, 133 Telefon: 4358 

ltfaiye amir ve efradına yaptırılacak kasketiyle beraber 4~8 takım 
yazlık elbise açık eksiltmeye konu !muştur. Beher takımına 8 lira be
del tahmin edilmiştir. Numunesiyle şartnamesi levazım müdilrlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı vesika ve 268 li
ra 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektulıiyle beraber 4-7-938 
pazartesi günil saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(3641) (B.) 

Yukarıda ya'l.tlı mallar 15-7-938 cuma günü saat 15 M1~· 
lacaktır. Satış lıcdeline mukabil istikrazı dahili tahvili ile ~ 5 ıeti 
hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7.5 pey ıı.kÇ.~ııt ~ 
muayyen vaktinden ev\·el yatırarak mezkür gün ve saatte Deftel 911t' 
Milli Emlak Müdtirlüğlınde müteşekkil satıs,· komisyonuna mürtıC Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya ~ 
rı. (M.) (4044) ,.,,,,11!1" 

' 
- İşine göre. gelsin. Ne içeceğimizi söyleriz. - Öyle zan olunuyor! Bak~ana 1\Iösyö Vilediyo ise ce\'Elve;:~J 
Konuşmaları bitince ikisi de a- Usta kadın aşağı inince: Dük herkese şampanya ısmarlıyorlar. - Evet baba Libigo sizde 

rabayu atlıyarak yarım saat sonra Dövilediyo serçe parmağını sağ o- Usta kadın bu aralık birçok Ji- istifade ettim. ıeb 
Bera sokağının köşesinde indiler. muzuna götilrd ü, :"IOnra süratle sol monata şh;ıeleri getirip iki adama -- O! Ben seni bilirim i uı ;t 

Buraya gelince iki adam parde- tarafına kaydırarak açık elini uzat- döndü, yavaş bir sesle: 
1 
olduğundan dolayı mağrurtııil· 

sülerini çıkardıktan sonra Mon tı. ö · 1 - tek ilerini getirdiğim zaman hem ::;onradan görmesın. ):{llı1 
Parna.s bulv~rının yedi numaralı Kadın bu işareti salonda bulu- yukarı çıkacak.,ınız. dedi. ı Bu aralık Jierman söze 

ÖLÜM ÇEMBERi 
Yazan : Edgar Monte 

- Bir kere olan olmuş! Lakin 
şimdi bana miras lilzımdır. 

- Beş parasız mı kaldın? Demin 
karın için mırıldanıyordun? İyi an
hyamadım. 

- Ne param var! Ne karım!... 
- Ne diyorsun! 
- Mücevherlerini alarak kaç-

tı. 

. hane~ıne dogru revan oldular. nan kadınlara göstermiyccek suret- Mösyö Vilediyo tekrar sordu: rak: ·İ' 
Tefrıka No. 10 Ilıraz sonra yarı temiz, yarı kir- te bir vaziyet aldı, garip vücut ha- - Güzeller güzeli bayanlar, su ' - Ben ne kimı::eııin tnJebe:ı 

B b L f . . li bir salona girdiler. Salonda ayna- rekelleriyle manidar bir işaret '-"l- da ister misiniz ne de sonradan go·· rme_,•inı· - era er aso rante gelır mı- .. · "• 
· ? nın onünde tuvalet yapmakta bulu- parak kapalı elini uzatıp yanlarına - O! Hununln beraber su git- Libigo cc\'ap olarak: .,,~ 

Slll • b • k d b 1 • • !;IPI' 
- Dur ı fyi aklıma getirdin. çok nan ır a ın unları görünce: oturdu. mez ki... - O! Senın kıınsedcrt ~ J\e 

. · . . . ' - Tam zamanında geldini9; M ·· D ·uı tanberı oraya gıtmemıştım. K' k d d' r osyö öviledyo bu kapalı eli - Buraya her gelen şampanya etmeğe hakkın olmadığı gı itil~~ 
_ f:;ıçi gömleğin var mı? ımse yo · e -~· . a~ar_ak avucuna parmağile bir harf ı~marlıyoı· mu? dinden de şikayet etmcğe ~,11 

H r B b" k' Bu esnada uç kadın daha ıçeri çızdı, usta kadın da mukabilinde' İki adam bir saat kaclaı· aşagwı- j yoktur. Dı~ardan kazanacııf; .. ~ - ayır. ana ır es ı palto . d' 1 1 . d b' . . . 1 .,. frıw 
ver. gır ı. ç erın en msı sıgarasın,ı ya- Vilediyonun kapalı parmakları üze- da içki ile meşgul olduktan sonra riç biz sana ayda beş yüz dıtl 

Mösyö Dövilediyo kabineye gir- karak: rine (A) ya benziycn bir harf çiz- yukarı çıkarak muntazam tahta pcr bir varidat temin ettik. Bu jril}liÇ ~. 
- Şunları nasıl bulu,·orsunuz ?. dı· 1 d ı ı ı k' d · k dtır di, şeritlerine kadar eskimiş bir pııl- " · e ere ayrı mı:ı ve ım~e ııin sözle- zanne ersem şımdiye a ~ U~ 

- Zabıtaya haber ver!.. to aldı,Hermana uzattı. Dığeri: Vilediyo: . _ rini işitemiyeceği bir odaya girdi- sa. mamıştır. Bu da iki k~l~g~ct-• 
Y w d b ıı. - Bayku,;a benzemi~·orlar. ş ı d b - d 1 d k b' 1 r.ııı • j( - apacagım a u. ı•fahkeme- _ Pardesülerimizi giyelim. A _ .., " - ampanya. ıye agır ı. er. rrn e yatııca · ır ne anı ı:; .plt'~ 

ye de müracaat edeceğim. raba ile gideceğiz? - Üçüncüsü de: !{adın: Odada bulunan dört adam bun- bir gelirdir. Hakikaten ':kıt p~< 
- Hele şükür! Bir kere olsun - Paran var mı? - .Baykuş değiller mi? Birke- - Çocuklarım sizi tanıyamadım. lar içeri girince kalkarak hususi bir ta~tan çıkarıyorsun ... Aldıgırtiet1 

1 

adalete uyarak hareket ediyorsun! - Var. re giydikleri pantalonla, potini ere diyerek biraz sonra yüksek sesle: surette biribirlerinin ellerini sıkarak sana tamamiyle hclfı!d1r! S~ 15ııt11 , 
Hakkın var. O eski dosttur. - Benim hiç param yok!. bak! - Bundan büyük sen·et sahibi musafaha ettiler. İçlerinden birisi: rin bir vasıtası olduğun içiıt ~ı:ı'·i r 

- Evet, Jakin o o kadar ihmalci - övJe ise biraz bekle . Hizmetçi kadın bizim ı'kı' seı·~e • · hayvanlatdan daha fena te ' " - zengın dostlarımdır; cepleri boş şık - Hoşgeldiniz arkadaşlar, sa _ 
ki karımı bulacağından bile emin Doktora bin frank uzııttı. Dok- riye yaklaşarak: !ardan değillerdir. Şimdi bir parça fageldiniz. dedi. diyorsun. . r 
değilim. Onun için Düşesi kendimde tor sevinçle: _ Prensi erim! Ne - Ornsı tnbabetc aittir· dil 1 

arıyacağım. - Ben senı· bı"lı"rı'm '· E'akı' co" sunuz? emrediyor - yüzümüz gülmeğe başladı. Bir diğeri de mö~yö Dövilediyo- Libigo l\Iö~.vö Vilediyo)'" 
" - · Salonda bulunan bazının da hep vu gö:;tererek: J 

- Olabilir. mertlerdensı·n. Ustanı k d .. 1 • d " rek: .!~ - z a ına soy eyın e bir agw ızdan: (Deva..,' • - Efendi benim ta!ebemdir. ... 


