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F' ransızlar 
y ---. ___ _ 

~~seyin Cahid YALÇIN llata ,..,..,., W\'WW\"IMfVW',W>IVWW\VWW\ 

darı D"Yd~eselesinde Fransızlar -lb QOr U"" .. 
';: i d" .. g~~uz zorlukların se -
h~li.in ~n\Uunce onların esasen 
~ilk ~rıyedeki mevkilerinin 
~nsızo ~asının ve müdafaası 
&ırıın b hır vaziyette bulunma"" 
ğı göıe Utıda büyük bir rol oynadı· 
lllUstakuçarpar. Çünkü Hat.ayda 
r:Si teess~e muhtar bir Türk ida
~ır E'ransus edince, artık Suriye 
lcfa lZm"t} hl d te ed'I us em ekesi a in e 

bL ı eıniyecektir. 

Türk - Fransız misakının imzası 
da mevzuubas olmıya başladı 

• ti; ıa 

!~resi alıanlarda, Hatayın Türk . 
'<it bir ında müstakil ve muh ~ • 
tette .. Şekil almas h tl' su- fskenderun şehrinin bir görünüşü tan ıtıra· . ına arare ı 
d·· ~l'\'er~ e.trnış olan Su~iye~~ va· Faris : 3 (A.A.) - Havas Ajansı ~iye bUyük elçisi İskenderun s~ca -
ltşutltnU rın çok kısa gormuş ve tebliğ ediyor: gında sık sık vukua gelen ve Turkler 
~rı içinj o~duklnrı ufak bir za- Hariciye nazırı, dün öğleden sonra tarafından da karışılan hl\diseler hak-
lıa 1ayın e ışte meydana çıkıyor. B. Suad Davazı kabul etmiştir. Tür- (Sonu S~inci aayada) 

1,_ltkını .h~uhtariyeti Suriyenin 

((ltay s l .al etmiyor. Bilakis ' F r 1 ege s ı· 
:\bir ın~rı_Ye için bir istinadgah 
!:~ tir. ~ıvela hizmetini göre -

Utk id qaUıyda müstak(l bir G d V • t • • 
~.._d~ rn~~~si. t~e~~s edince, Suri- a ro eg 1 ş 1 rı 
~ulidi ıstıklalıne kavuşmak 

~.eti :İtı~~k Suriye Fran~z Komiserin sözleri 
~tıye •1 a kalamaz. Hatay ve .. 

illi.iş~ ltil.Vası Fr 
1 

lk Antakya : 3 (A.A.) - Yuksek ko-
l'r:ı ... ~~k bir daansdız ara ç·· ark~~ miser havas ajansının muhabirine be-
~ ... 1 ıs ~ar ik va ır. un u d . . k ' () OJ'i i ülked d · yanalla bulunarak enııştır ı: 
s·ı 1 Ye a e e aynı psı- k ı l~h· tl · · b llıer ' Ynı telAkk'l - Sivil ma am ar se a ıye erını u 
İddiase istinaden :. hı kekr~. ve pt renk- sabah askeri makamlara devretmiş -

ınd d ı.a a um eme . . , . liaıa a ırlar. lcrdir. Şimdıkı deleg~ Ga~o n.u~ ye • 
8ıııh, Yda llıillnt} . h kk rine binbaşı kole tayın edilmıştır. Bu 
t- ·•e ı.._ '" erın a ı pren- d 1 -ı.lUti UOYun .. zat idari işlerle ordu kuman an ıgı-
~ Yeyi egecek Fransızlar . · d k · B tl(! artık b' .. nı aynı zamanda tcdvır e ece tır. u 
ll:ıtııl Sokmayı akrllmustemleke .ha- karar, yüksek komiserliğin, Türklerle 

er. ı arından geçıre· d · b' l' • · t · · liaJ Fransızlar arasın a ış ır ıgı emını ve 
Sı.ı .. 1· buki bu .. bütün cemaatlerin hnklarııu serbestçe 

' l-' d &unk.. · d · b d ~e 0. e en F'r ll gı ış u ur. kullanmalarına imkfin verilmesi hu -

• 
1 

~ar ı~ niyetle 
11.n~ızlarm çekilme • susundaki arzusunun neticesidir. 

~<l~tı~Utiyen~;ı yo.k ;&i~i .görünü.· Seltihiyettar mahfil1er, bu kara -
dı~ ol rı nıuah dıstıklalıne ,. daır rın • mahalli hadiselerin azalmasına 
Sul'i Unnıadı e ename hala tas- rağmen - Türk hükömetilne taraf dar 
leh· ~ede bul· Hatta, Fransızların \arının himayesi hususunda her tür - Frauıız Hariciye Nazıra Bone ve 
d •ne b· unmala A ı ait h ır har k rı . rap.~~m lü teminatı vermekte ve Türk Fran- Başvekll Daladye 
~\.... {'"tan e et teşkıl ettıgıne . . . . t,"<l.et •• sızların ... d b sız ıtılô.fını takvıye eylemekte olduğunu beyan etmektcdırler. 
'1Utj IŞıtiJın " agzm an azı =============================================-:-:-....-o:: 
Calt l-°eden F ege başladı. Guya Ik 
.\ta olursa b:~~sız nüfuzu çekile- Ba an yarımadasında 
llllı l> lllUte ~t.un kudret beş on 
Sı.ı . eline ga lıbesinin ve eşrafı -

1 1 ıı.Jt~~e haıtCÇecektir. v~ :avallı yer eş e n s u h 
~r% da CZilec b~nların ıstıbdadı I 
a Slzlat S e~tır. Binaenaleyh , 

s.·~ı ı.ı 1ak1rd~rıyede kalmalıdırlar. Balkan devlet ricalinin samimi teşriki 
luei Suriy dara bakılırsa, Fran-

~llıa tıh §Ukr:n e kalmak~a Suriye - mesaileri Ve gayretleri mahsulü ifa .ak ır., __ tna ve mınnettarlı -
~esihır .. ~~ış oluyorlar. Ora
~aı· goruy

0 1 k ve medeniyet va· 
~ıı:ı. rnuıe r a~. İşte tam emper
lı:ıl.~1klat1 ı· cavız ınllletlerin kul-
ll~ ısan Ç" k'· e~eu a istin . un u yumruk 
ltı,\Uı ere lll at ederek uzak mem· 
~eı~lit şeı;:mllat olan ve oralarda 
bit er ltlır er altında müstem
feı ~Utecav?n &arp memleketleri 
h. eıe ·ı ızane h k 1 . . . ·11eti . cı ftsı al are et ermı bır 

-'\ llı her n tında gizlemek zah-1 
lere~~ada edense tercih ederler. 
butu R0re, h moda olan ideoloji -
t-t. ?\ d'• er kavim k d ·11ııda UnYaya .. .. en isinde 
~ t!Q·Udeta A.l~stun olmak husu
~tilii ilmiş b· ah tarafından ih-
rı~~İ ~u id~~a nıeziyYet ve hak 
Ilı~. lt Cltının. ğ yı Yalnız siyaset 
olttıadttk.iki i~ zından işitınezsi -

ıtr 1m ile h' A 

-- ------
ATA DRK 

Dün yeni yatla 
gezinti yaptılar 

Evvelki iki geceyi 
yatta geçirdiler 

Ulu Önder Atatürk, dün akşam sa. 
at on yedide cSavarona> yatilc Mar
miı.rada bir gezinti yapmışlar ve saat 
yirmiye doğru Dolmabahçe sarayına 
avdet buyurmuşlardır. 

Atatürk, evvelki iki geceyi yar~a 

geçirmişlerdir. 

«Savarona• yatı pırıl pırıl parlıyan 
beyaz bordasile saat on yedide Dol. 
mabahçe sarayı önünden virademır 
ederek ayrılmış ve yarım yolla Mar. 
maraya açılmışbr. Ciımhurreisliği 
sancağının şereflendirdiği bu güzel 
gemi yavaş yolla Marmaraya doğru 
süzülürken bordaladığı Alman ve 
İngiliz şilepleri bayraklarını ındirip 
kaldırmak suretile cSavaronaı> yı se. 
Jamlıyorlardı. 

Sonu beşinci ıayfada 

Hatayda sükun 
avdet ediyor 

Antakya, 2 (A. A.} - Anadolu a. 
jansmın hususi muhabrı blldinyor: 

Vaziyettr dünküne na7.aran daha 
büyük bir sükünel vardıt. Antakya. 
da iş hayatı başlamış ve karşı ma • 
hallelerden Türk mahallesine ve çar. 
şısına gelenler görülmeğe başlamı;sa 
da Türkler henüz karşı mahalleye. 
hükumete ve postahaneye gitmek 
cesaretini gösteremiyorlar. Şehir i. 
çinde ufak tefek asayişsizlik ve ça -
pulculuk vak'aları kaydedilmekte • 
dir. 

Celal Bayar Ankarada 
Ankara : 3 (A.'A.) -Başvekil Ce -

UH Bayar bugün İstanbul'dan şehrimi· 
ze dönmüş ve istasyonda B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka
ya, Vekiller, Mebuslar ve Vekaletler 
ileri gelenleri tarafından krşılanmış -
tır. 

HER SABAH 

Son ayın 
muvaffakiyetleri 

Müjdeler birbirini 'takip ediyor: 
Londrada.1d mali anlaşma, Elektrik 
şirketinin satın alınması, Trak vapıı. 
rile Tii.rk denizciliğinin ktıvvetlendi. 
rilmesine doğru ilk adımm atılması, 
Af kanunile Türk rejimine ait en bü. 
yük istikrar vesikalarından birinin 
daha. ortaya konması ve nihayet, bü
yük milli davamız Hatay meselesin. 
de Fransanm dostça anla§nıa yoluna 
girm~ olması, şu son bir ay içinde, 
iktısadi, mali, siyasi muvaffakıyetle. 
rin birbirini takip ettiğini gösteriyor. 

Celal Bayar iş başına geldiğı gii.n
denberi, Atatiirk'iin çizdiği ve kendi. 
sinin de tatbikini millete vadettği 
programı harfi harfine ba§armakta. 
dır. Hatta Başvekil, vad.etmediği bir 
muvaffakıyet de gösteriyor ki, o da, 
icraatındaki sür'attir. 

Türk milleti, inkılabın on beşinci 
yılını idrake hazırlanırken, içeride 
ve dışarıda rejimin muvaffakıyetleri. 
ne yenilerinin katılması, beş a.y sonra. 

Tür~:?NE ŞAR!!~ 1 HERYERDE 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. R 
260 Kr. 3 aylığı 600 K. I 

90 Kr. 1 aylıiı 300 K. 
Poata ittlls.adıaa sirmemit aemle· 

ketler içia 28, 14, 7,5 Y• 4 lira. 
KURUŞ 

w 

lnoilterenin tavassutu ihtimali 
,...,.,,VV'VV'VV'VV'VV'VV'VV'./\.A./\.A./\.A~""'""'~~fV'wfV'w'V'V'.. 

Avr pada yangın 
çıkarabilecek iki yer 
İspanyada şimdiye kadar 1 milyon 

200 bin kişi öldü 

Çekoslovakyada Alınan Jmdudunu lspnnyndo yerinden yurdundan olan 
bekliyen Çek askerleri ve hicrete hnzırlnnnn bir grup 

Paris : 3 (A.A.) - İspanyada ta- · Ancak selahiyettar ınahafile, Faris 
vassutta bulunmak ve Almanya ile hükl\metine şimdiye kadar böyle bir 
de umumi müzakereleri açmak husu - telkin yapılmamış olduğu beyan edli -
sunda İngiliz hükumetinin bazı niyet- mektedir. 
ler beslediğine dair Londra matbua- :. 
tlnda intişar eden yarıresmi yazılar Faris'te çıkan Teınps gazetesi Av-
Pariste derin bir alaka uyandırmı~ - rupada yangın çıkarmıya müsteit olan 
tır. birisi yalnız Südetlerin Çekoslovak -

Daııni siyasC'ti sulhun idamesine ha lnrın yeri olmadığını, isj)anyanın da 
diın olabilecek her türHi teşebbüsler diğer bir ocak olduğunu söyliyerek 
aramak ve teyit etmek olan Fransz şimdiye kadar İspanya dahili harbin -
hiikumeti bu gibi projelerin hakikat de ölenlerin miktarı 1.200.000 kişiye 

sahasına girdiğini m~mnoniyetle gö- çıktığını, ıgönü11ülerin çekilmesi, hu-
recektir, Sonu üçüncüde 

İtalyanın Fransa 1 

ile itilafı geri kaldı 
itilaf, İspanyada siya
setlerinin ayrılığından 

ileri geliyor 
Londra, 2 (Hususi) - İtalya ile 

Fransa ara:;ında başlayan müzakc • 
relerden artık bahsolunmaz olmu~ _ I 
tur. Alman devlet reisinin zıyaretin
den evvel başlayan, fakat Bitlerin 
talebi ile yarıda kalan bu ıniizakcre. 
lerin müsbet bir netice vermesı ümi
di de yok gibidir. Zaten Musoiini bir 
nutkunda Fransanın İspanyadakı ha. 
reketıni kendi hareketlerine muga. 
yir bulduğu için bu bahiste- bir itı _ 
lafa pek te imkan bulamadığını giz_ 

Üçüncü sayfamızda 

Uğurlar olsun! 

lememişti. Yazan: Protesor Bayan AFET 

Atatürkle iran ve Mısır hükümdarları 
arasında tebrik ve teşekkür telgrafı 

Ankara, 3 (A. A.) - İran Veliahdi 
ile Mısır Kralının kız kardeşinin ni. 
şanları münasebctile Reisicumhur 
Atatürk, Rıza Şah Pehlevi ve Kral 
Faruk arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 
ALA HAZRETİ HÜMA YUN RIZA 
ŞAH PEHLEVİ ŞEHİNŞAHI İRAN 

TAHRAN 
Çok kıymetli kardeşimin oğlu Al. 

tes İran Veliahdi hazretlerinin Ma • 
jeste Mısır Kralı hazretletinin hem. 
şireleri Altes Prenses ile nişanlan.. 

dıklarının mes'ud hab~rini öğren -

mekle çok bahtiyar oldum. 
Şarkın büyük bir devletinin ba~ma 

saadetbahş olan zati hümayunları ile 
diğer mühim bir devletin haşmetli 

hükümdarı arasında bu suretle hu
sule gelen sıhriyetin Şark alemi için 
yeni bir ikbal devresini müjdeledi _ 
ğine kaniim. 

Bu hayırlı vesile ile derin saygıla. 
rımı takdim ve memleketlerimiz a
rasındaki sıkı kardeşlik baflarını t('
yit ederim. 

ATATVRK 
Sonu beşinci aayfada 

Beşiktaş T amşvara O -1 yenildi 

~1 halde ıç alakaları 
So Zamanın gidişini 

}f·· nu 4 üncü aayf ada 

Yunan Başvekilinin memleketimizi ziyarr.tine ait bir hatıra duyulacak sevinci şimdiden en mii. 
l Haziran tarihli Fransızca Lö Tan sinde hülasaten diyor ki: sait bir manevi iklim içnde hazırlı. ' 

Dünkü Beoiktaf - Tamovar maçından heyecanlı bir sahne 
[Tafsilat ıpor ıütunumuzda J U C;\" 

"ıra Cahid y ALÇIN 
gazetesmde Jorj Hato , cTürk - Yu. «Eskiden aralarında düşmanlık, yor. 

1 nan• itiliıfından bahseden makale - (I;evamı 5 inci sayfada) ı 
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Sayfa: 2 YENİ SABAH 

«Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 10 -----• 
(ISTANBULDA VE MEM EK ETTE 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
- Yaıan : Zıya Şakir 

Debdebeli bir alay 
F ransada dost Osmanlı Elçisine 

itibar 

Birbirine bağlı işler 
Müdürünü taban
ca ile tehdit eden 

talebe 
Londradaki malum ademi mü

clahale komitesinin ikinci komis·f 
yonu İspanyadaki dahili harbe ka
rışan yabancıların geri çekilmesi 
etrafında yeni kararını verdikten İzmirde üç gencin 
sonra filiyat sahasında bunun ne- h k . b l d 
reye varacağını g<>rmek için çok m_u a emesıne aş an ı 
zaman geçmiyecektir. Orta Avru· Izmir 2 (Hususi) - Kı.iltür lıscsi 
pada artık eski gerginlik kalmadı. müdürü B. Haydarı bıçak ve tabnn
Bu keyfiyeti de İspanyaya dair cnlarla tehdit eden ayni mektep o-

O:sm.ınlı hükCımctıylc böylece fay- (Dost Osmanlı Hükumeti) nin sef'ri- verilen karar ile karşılaşbnnca nuncu sıfuf talebesinen Zekı, Saba -
dalı bır ıttı!akname akdeden, ve ni, ve bilhassa Türkleri görebilmek ı· diplomatlar aleminde bir sükun hattin ve Ahmet haklarındaki tahki
bu suretle de Fransa Cumhuriyetıne çin yollara dökülmüşlerdi. Sefaret he- ve huzur hasıl olduğu söylenmek- kat neticelenmiş her üçü de ınevcu
cidden bı.iyük bir hizmet eden M. yelinin ikamet cttigi (menzilhane) ler tedir. Fransız - İtalyan müzakere- den ;müddciwnumiliğe verilmişler -
Vertenbakın aradan çok geçmeden az- de ı- ilk defa gördükleri - leri durduktan sonra tekrar ne va- dir. 

gösterilen 

eldilerek yerine, Mösyö Rober do Tı.irklere karşı herkes halince, tevkir kit konuşulmıya başlanacak diye Akşam üzeri, Sulhceza mahkeınesı-
Baye isminde birinin gönderileceği ha- ve tekrim ile muhabbet eöstermişler- merak edenlerin intizarı hilafına ne ~cvkolunan mütecavizlerin du -
ber alınmıştı. di. bugünlerde bu mevzuya dair e _ ru~malan yapılmış ve tevkiflerine ka-

Bu havadis, Ti.irk diplomatlarının Yollar, elçi Ali Efendinin son de- saslı hiç bir haber sızmamakta • rar verilmiştir. 

Yeni Adliye 
Sarayına hazırlık 

Hapisaanenin yıkılması 
ihale edildi 

Arsasına Adliye Sarayı yapılacak 
olan Umumi hapishane binasının yı. 
kılması işi nihayet Mimar Cemile i. 
hale edilmiştir. Eminönü meydanının 
açılması ve inşaat mevsiminin başla. 
mış olması dolayısilc yıkıcrların işle

rinin fazla olması, ilk münakasada 
hapishanenin yıkılması için çok fazla 
bir para istenmesini intaç etmişti. 

Bu defa, ilk tekliften 6 bin lira nok. 
sanına bu iş ihale edilebilmiştir. 1 _ 
hale evrakı Nafıa Vekaletine gönde. 
rilmiştir. Vekalet, ihaleyi tasdik eder 
etmez Müddeiumumiliğe gelece'k e. 
mir üzerine binanın derhal yıkılma. 
sına başlanacaktır. 

-0-

canını sıkmıştı. Çünkü Vertenbak; ba· rece de hoşuna gitmişti. Ormanlar, dır. Fakat Londradaki komitenin Manisalı Zeki Sulhceza mahkeme -
§1 yumuşak, oldukça uysal, ağır başlı bağlar, bahçeler, bostanlar, yemyeşil kararile Orta Avrupada görülen sinde hadiseyi şöyle anlatmıştır: 
bir adamdı. Türklerin dostluğunu tak- tarlalar, biltUn 0 umran eserleri Os- bugünkü sükun Paris - Roma mü - - Bir teoavüz veya tehdid vak'ası 
dir eden, iyi bir Ti.irk muhibbi olduğu manlı sefirine o kadar cazip gelmişti z.akerelerinin yeniden başlanma - olmamıştır. Biz. müdürün odasına üç ADLI 'lEDE 
için, Osmanlı hükumeti ricalini bir ki: 210 saat devam eden Marsilya -Pa- sını kolaylaştıracak görünüyor. kıişi birlikte girdik ve ıvaziyetimizi Bir kaza kurbanının 
hayli mmınun etmişti. ris arasını (bir kebir bahçe gibidir)... Paristeki mehafilin fikri, daha sorduk. 

Halbuki gelecek elçinin nasıl bir diye tavsif etmiştir. doğrusu ümidi bu merkezdedir. Yarın sınıf geçenlerle geçmiyen - ailesi 10 bin lira istiyor 
adam olduğu bilinmiyordu. Ve her Hele Paris ıelni, sabık kesedar İtalya ile Fransa arasındaki mü - lerin isimleri asılacaktır, oğrenirsi - Maslaktaki otomobil kazasına kur. 
hangi bir sebepten dolayı, iki hUJd'ı- defter kltibi Ali Efendi'ye büsbütün nasebatın İspanya işlerinin alacağı niz. ban giden Tan gazetesi yazı işleri 
met arasındaki hararetli samimiyetin başka bir alem hissi vermişti. Ve bu renge tabi olduğu yeni öğrenilen Dedi. Sonra benim taksit meselemi müdürü merhum Tabirin eşi, Müd _ 
muhafaza edilemiyeceğinden korkulu- hislerini de, ReisUlkilttap Ratıp efen- şeylerden değildir. İspanya'daki sordu. Çünkü ben son taksiti henüz dei~mumiliğe bir istida vermiştir. 
yordu. diye gönderdiği ilk raporunda, şöy - gönüllülerin çekilmesi bahsi taze· getirmemiştim. Öğrendiğimize göre, bu istidada, 

Maamafih, zeki Türk diplomatları lece tasvir etmişti: lendiği şu günlerde ltaılyada ya~ Müdürün odasına girdiğimiz :za - suçlu şoför Kemal ile beraber kaza. 

Gazi köprüsİİ 
inşaatına devaJll 

ediliyor 
Bu hafta iki ayağıll 

takılmasina başlanac~ 
Gazi köprüsünün inşaatına de' 

edilmektedir. Köprü için Alıllll11 

yaptırılan 24 duba İstanbulıı getı 
miştir. Balnt ateiycsinde halen> 
ların montajlnrile meşgul oltı 
tadır. Bunlardan, köprünün ort~ 
rine konulacak olan dubaların b~ 
mının montajları 15 Hazirana 
ikmal edilecektir. 

Köprünün ayak kısımların~ ~....ıel 
ce: Unkapanı tarafında biri~ 
farklı olmak üzere iki ayak baıır 
mıştır. Bunlardan sağdakının de 
liği 18, soldakının ise 16 rnetr 
Bu hafta, bu ayakların takılın• 9 

liyesine başlanacaktır. . 1 
18 metrelik ayağa, tahkim iÇ111 

16 metrelik ayağa da 160 kaıı1' _..a 
lecektir. Unkapanı cihetinde aY~ 
!arın tahkimi işi bittikten sonra 
kapı tarafındaki ayaklara başlsıı' 
caktır. Buradaki ayakların, ars1-~ 
Unkapam cihetine nazaran dalı' 

1 ~ lam ol~asın~an dolayı daha k~~ 
turulabılecegi, yapılan sondaJ ,. 
anlaşılmıştır. Azapkapı cihetiııcte ı 
yaklara raptedilccek dubalarda' 
ikisinin montajı ikmal edilnıişdt' ikillne davranmışlardı. Yeni sefir İs- (Şehri dilarayı Paria, mamur ve a- pılan tezahürat az manalı olma - man hiçbirimitln üzerinde bıçak ve dan evvel taksi arabasının önünde 

tanbul'a geldiği zaman, kendisini çok bAdan, ve envai hadaiki ferahni _ mıştır. Bir kerre İspanya'ya gön - tabanca yoktu. Burdan ayrıldıktan giden otomobilin yanlış manevra ya. 
parlak bir merasimle karşılamıı - §Bn ile, gıpta ferma Frengistan ol _ derilen 1talyan'laruı orada Latin sonra arkadaşlanm mektepten bıçak parak şoför Kemali şaşırttığı ve ka-
lard•. . makla .•• Külllileyletin birer bahçede davaS> uğrunda çarpıştıkları ileri ve tabancalaruu. ben de evden eniş· zaya sebebiyet verdiği iddia edilmek. I -o--

Sefü , karadan gelmişti. Ve Jstan- sazende ve hanendegin, ve türlil tilr· sürülerek ltalya'nın hal ve is , temin tabancasuu alarak Buca etra- le ve otomobil sahibinden 10 bin lira BEl.:'ED YEDE 
bul'a Topkapıdan girmişti. Elçinin is - Iü ateşbnzlıklarile sekenesi han _ tikbaline bunun şiddetle taalluku fında gezmeğe çıktık. Akşam Uzeri park tazminat istenmektedir. Prostun Üsküdar .,e 
tikbali için saraydan ve Babıfl.liden dan ve şadımandır. olduğu tekrar edilmiştir. Bunlar kahvehanesine girerken, üzerimizin Adliyede terfi listesi B eri 
Topkap•ya hey'etler mehterler gön • IVakti say•ha) bahçeler olduğu gi- lspanya'dan General Franko'nun aranma" ihtimalini düşünerek , ta • Adliye Vekliletinin hazırlamakla oğazda tedkikl . .M 
derilıniş ... <::erek sefir ve gerek mai - bi. .. hengômı §itada, derunu şehirde göndereceği hey'etin karşısında bancaları ve bıçağı orada rasgeldiğimiz olduğu hakim ve Adliye mensupla _ Şehir mütehassısı Prost, tJ'~ 
yetindekiler, donanmış atlara bindiri- ol-rı 24 ad t (komedya) yani (hayal· söylenmesi icabeden sözler olabi _ arkada~ımız Kenana verdik. O da e- 936 9 w.. 
}erek, önlerinden mehter çala çala Ak- hane) lerde, icrayı zevki daimiye lir. Fakat İtalya'nın neden bu ka- vine götürmüş. Arkadaşım Ahmedin rının - 37 terfi listesinin bu a. ve Kadıköy cihetindeki ilk te ~ yın ortalarına doğru neşredileceği rini bitirmiştir. 'Üsküdar cihe~~ 
saray, Çemberlitaş, Divanyolu, Sal - muptPlalardır. dar General Franko'nun kazanma tabancası daima yatakhanenin dolabın- h b . a er verilmektedir. tanbula nazaran daha fazla • ~ 

kım. s.öğU.'t tarikiyle Sirkeci iskelesine cs~yı.c gıden bir adam, beş (fran- sını istedig"ini göstermek itibarile da dururdu ve gezmeğe çıkarken alır- lik .Jt i d lrn ti > k h d k Enı·şte katı"lı·nı·n ma ' olması ve daha fnz1a abiae~- ı 
n ırı ış . ga - ı; er biri bizim sikkeye göre, az manalı olmıyan cümleler de bü-

1 
• 1ıd B d bd b l' ı ı tiva etmesi dolayısile Prast, ~ 

u .e e e ı a ayı görmek için ~ 1 ' •• r .. V yer yer ... bir küçük ti.in bu sözler arasında göze çarp- Sabattin de ayni ıeyleri söy - muhak • d •• b•tt• 
li 

emesı un 1 1 te.~k.ik_in .. naz.ım proje iç.in kafi ... ıll' 

bütün Istanbu.1 halkı caddeleri dol. 'mon kıt'asında sükkeri dondurmayı, maktadır. İtalya için İspanya,nın lcmiş ve: d - W" 

d d 

~ Ü b f K .. ·· kt · 1 • ıgın .. ı gorrn~·. ve yenibaştan bır · .J 

ur ugu gibi, Padişah çüncü Selim ir ( rang) a iştira .. ve, (şirinmezak) mukadderatı ne kadar mühim ol _ - O gece 9,15 treni ile Bara git - aragumru e aı evı geçimsizlik !l<JY 

d 1 ı Y
- z d · t · M h ke luzum gostermiştir. Prost, P .. 

e_A_ ayköşku.-n.e gelerek, Fransız _se_- o ur. dugu" nu göstermek için uzakla _ mek üzere Bucadan ayrılacaktk. Ta- u un en enış esı e medi yaralı _ 
1 

v ı yarak "ld" kt 1 da da tetkikat yapm.ş, Anado" ti 
ırının geçlşını buradan seyretmıştı. Bu tarafta akçe, su gibidir. Ama ra tarihin binlerce sene evveline bancaları, kahveye oturmadan Kena-

0 
urme en suç u Abdülvc- h r d K oıa 

Yeni elçi (Rober dö Baye) nin ev- (herif) ler buluyor, ve harcediyo:. ka,dar gı·dı'ldı'g"ı' oluyor. Mesela" a· na verdik, demiştir. Tefennili Ahmet babın muhakemesi dün Ağırceza e ın e uzguncuktan Bey~ ı, hk · d b. meli cihetinden de Ortaköydetl 

~elli_ B•b•Aliye v~ sonra saraya .gel~i- Nisvanı bigayet muteber ve serbesttir .. şağ• yukarı deniyor ki: Şarktan le nrkadru;lannın Uadelerine iştirak ma emesm e >imiş ve Müddeiu - yükdereye kadar her iki sabiU 
•• gu~le'.d~ de yıne prlak meraS>m •c· Hatifi rllkQrundan .. bibi imtiyaz ve gelecek tehlikelere karşı Roma dai eıt;.ğini bildirmi§, hakimin tabancay• mumi mütaliiasm> söylemiştir. Ab - den geçirmiş ve her iki sahilde ı'J 
ra eddımşt.'.. . • . "'.ertebe olanlan mevcut iken, edna ma İspanyada kendine bir kale ne tapd•ğ•nı sualine de şu cevab• ver- dülvehap, hastahaneye giderek has. kana elverişli koylarda tetı<i<' 

Scfırc gosterılen bu mebzul ıltıfat, hır zen meclise gelse, sadn meclis tah- bulmuştur. miştir: ta karısını ziyaret etmiş, onun bu ha. derinleştirmiştir. 
derhal Istanbulda bulunan diğer se - liye, ve kıyam, ve aşınalık ile ol ma - Bu tehlike binlerce senedenberi - Ben memleketimde detabanca ta- reketine kızan eniştesi de akşam kah 
firlerin hasedini celbetmiş; hükOmet • halle kuut etlirüp, kendüsü ayakta ka- muhtelif yollarla Akdenizi ele ge· tnş>rd>m. Tabil burada da tapyoruml vede sarhoş ?!arak knrş>sma geçerek Pliijlarda faaliyet 
lerine gönderdiklc. ri ~ik. uyetnamcler. , lur. . . . çirmek ister. Tabii burada da taşıyorum! Çiftlik sa- artık kardeşıle alfıkasım kesmesini . lıl A 1 b 1 k 1 ( - ve bu· daha hastahaneye gitmemesini, S•caklarm başlamas. uzcril>' 

vrupa gazete erme ı c a sey emış- Meanı) nın, diyarı acemde, Nev- Müphem bırakılan sözlerin te· hib~~~: Şeh. d k söylemiş, üstelik te Abdü1vchaba iki. men bütün plôjlarda da ta=ıliYcdtıl 
ti. şircvanın pederi vaktinde neşreylediği siri belki daha kuvvetlidir. Onun .. 

11
:mh - _ ır e ve .:ne tep~: yumruk vurmuştur. Bunun üzerine' lomıştır. Belediye, İktısat Mil. * mezhebi batılı bu semtlerde düsturül- için mesela bu binlerce senedır' muse u gezmege neden }uzum go- d" gw.. t d'k · . . 1 rıll .. rd ? I Ab ulvehap ta bıçağını çekerek onu unce as ı edılmış tarıfc c 1' 

Sabık sefir Vertenbak, azledieme· a~eldir ... (Meyanei zük<ırda ittifak) , Akdenizi ele geçinniye yol arı - ruyo unuz. w yaralamış ve öldürmüştür. Müddei _ nen tatbik edilip edilmediğini 
den evvel Osmanh hükümeünin de ~'.ny~p. menzel::Sindedir. Henüz gere- yan tehlikenin ne olduğu tas · - Bu~ada gezmege ç.karken ta • umumi, cürmün usulen sabit olduğu. rol ~in '."üfet~i~lere emir vetıf> 11 
Fransa'ya bir elçi göndermesini tav - gı ~ıhı. tcfchhum olunamadı. Amma rih edilmiyebilir. Lakin bugünkü şınm. Saır zamanlarad da mektepte nu, fakat Mchmedin hareketinin de Muşterıler, lnzııngelen yerlere. 
siye etmiıti. zohnis>, ~ ,.~~iledir. İnşaallahütea- halde besbelli olan bir keyfiyet dol~~·mda durur ... Gceeleri hazan geç ağ>r bir tahrik mahiyetinde bulundu. raS> batakl>khr., •burası ıeb1'} 

O tarihe kadar,· Osmanlı h'u'k.11.me - la, badezın, hakıpayı devletlerine talı- vardır k"ı o da General Fr"nko'nun gelırım, tabanca yanımda bulunur!.. • ı dı'r g'b' 1 h 1 k 1 P 

1 
u " gunu, suç unun buna göre cezalandı. > ı ı ev a arın da ta ı ı 

tinin Fransa devleti nezdinde daimi rir olunur.) şimdiye kadar kendisine yardım Ceza kanununun 104 cil maddesine rılmasını istenüştir. madığını tetkik edeceklerdir. 
elçisi mevcut değildi. İngiltere, Prus- Ali efendi, Parise muvasalatından etmiş olanlardan bundan sonrası ve suçun mahiyetine binaen tevkifle- Muhakeme, müdafaa yapılmak i- T h K 1 .. (f 
ya, Nemçe hükGmeUeri nezdine, Uı;ar bir halta sonra ilimatnamesini (Direk- için bir yardım beklediğidir. Bir dne lüzum görülen üç talebe polisin çin başka güne b>rakdmışt>r. op ane - ara" 
sene ikamet etml:?k üzere birer elçi tuv:ıı-> 8 takdim etti. Kendisine, izaz buçuk ay evvel İngiltere ile İtal- 1:1~ha~azasında müddeiumumtliğe ge - -o-- yolu tamir ediliyof 
gnöderildiği halde, hr nedense, Fran-- ve ıkram edildi... İlk defa olarak, Os- ya arasında akdedilen itilfıfın tat- tırılmııler ve cezaevine gönderilmiş • POLiSTE 
eaya kimse gönderilmemişti... Şlın - ~n~ı elçisi Pariste hu suretle yerleş- bik sahasına geçebilmesi için İs- !erdir. Çocukların başına gelen 

kazalar çoğalıyor di, Fransız Cumhuriyetiyle bu kuv - mışti. panyadaki İtalyan gönüllülerinin -o-
vetli ittifak yapılır yapılmaz artık bu-, Deli Fişek namı verilen yeni çekilmesi lazım gelmektedir. İs - KÜLTÜR iŞLERi 
na lüzum hissedilmiş; sabık (Kesedar, Fransız sefiri panyada harbe karışan yabancıla· F . . · 
defter kAtibi Ali Efendi), (B!iyilk el- Fransa sefiri M. Vertcnbak, - Os- rın geri alınması işine başlarken akır çocukları hımaye 
vi.> paye~iyle Fransa hilkCımeti nez _ manlı hükumeti ile çok parlak bir mu- kara ve deniz hudutlarının da heyetlerinin kongreleri 
dine scfır tayin olunarak gönderil _ ahedename aktcderek, hilkumetine bil- kontrol altına girmesine karar \'e- t mişti. yük bir hizmette bulunmasına rağmen ren Ademi Müdahale komitesi i _ l_kmekteplerde tahsilde bulunan 

Sefir Ali Efendi deniz yolu ile se- - azledilmiş .. yerine, (Rober dö Nabo kinci komisyonunun mukarrera.. fakır . çocuklan himaye heyetleri, bir 
yahati tercih etmişti. Ve İstanbul'dan namında yeni bir sefir gönderilmişti. tı tatbikat safhalarında ne hal kes senelık mesailerini gözden geçirmek 
bindiği gemi doğruca Marsilyaya git- Bu sefir de öteki gibi çok parlak bedeceği çok geçmeden kendini ve gelecek ders senesi için bir faali. 
mişti. merasimle kabul edilmişti. Ve yine İs- efü;f{'recektir. yet pro~r.amı hazırlamak üzere, Ma.. 

O sırada, şark memleketlerinde ve- tanbuldaki diğer sefirler arasında bir yıs ayı ıçı~de k?n.grel:rini akdetmiş. 
ba hastalığı hükUmferma olduğu içi şikayet feryadı yükselmişti. TİCARET HABERLERİ ler ve netıcelerını, baglı bulunduk _ 
F'Nlnsızlar, bütün şark limanların ~ Bu şiknyet , Avrupa devletlerinin S ları kaza heyetlerine bildirmişlerdi. 
dan gelen gemilere, 36 gün karantine merkezlerinde okadar derin akisler ovyetlerle ticari bir ~.aza himaye. heyetleri d: yarından 
bekletmektclerdi. Curn'huriyet hUkO- yapnuştı· ki: Londrada bulunan sefir anlaşma ıtıblare~ senelik kongrelerıni aktede. 

t
. in d" Ag'"h f eli cek erdır. 

me ın ver ıği bu karardan, (Os _ a e en ye: Ticaret muahedeleri mucibince bı·r E 

man1ı (
F ı ls vveıa Yalova, Şişli gibi uzak kaza 

sefiri Ali Efendi) de istisna e • ransa e çisine tanbulda mutat- memleketten çıkan bir mal kı'ncı· bı'r 

il d 
lar, sonra da şehir dahilindeki kazalar 

d' memi~ ... O uzun yolculuktan sonra, tan ziya e iltifat ve nevazlş olunması, yerde işlenerek kı'-·meti yilzde elli. k l F " ongre erini yapacaklar ve ıı Hazi-
gemi içinde tam 36 gün karantine bek- ransa Cumhuriyeti ile muharip bu- den fazla artarsa bu ikinci memlek-

1 
rana kadar ikmal edeceklerdir. Kaza 
himaye heyetleri kongreler sonunda lemişti. unan devletler elçilerinin şikAyetini tin malı adddilmekte idi. 

Bu uzun müddeti, bir hayli can mucip oluyor, diye Avrupa havadis Bu kayıt son Türk.ive - Sovyet Rus- h ı J azır ıyacakları raporları Cümhuri-
sıkıntısıyle geçiren Ali Efendi, Mar • '!eridelerinde makaleler yazılıyor. Sa- ya ticaret anlaşmasında değiştirilmiş yet Halk Partisinde bulunan Parti 
silya topraklarına ayak basar bas _ hih ise münasip değildir.) ve kıymet meselesi yüzde ellı'den yu" z h' b ımaye eyetine göndereceklerdir. 
maz, geniş bir nefes almıŞ,... Paris Diye, Babı~liyi ikaz etmek mecbu • de otuz üçe indirilmiştir. Değişiklik. Bazı kazalarda kongrelere öğleden 
yolculuğuna hazırlanmak için beş giln riyetini hisseylemişti. ten tabiatile ticaret anlaşması bulu. sonra saat 15 de, bazılarında ise saat 
Marsilyada kalmı~tı. Yeni sefir gelirken yanında mühen- nan bilt.ün memleketler istifade ede. 17 de başlanacaktır. 

Bu beş gün zarfında Marsiiya hal • dis •. top?u. piyade, istihkam ve bahriye bilecektir. -o-
kı, Osmanlı elçisine hürmet g"st - zabıtlennden mUrekkep Uç yUz kişilik yerli mallar sergisi MÜTEFERRiK 
mişler; kendisini bir çok z.iy:fe:ı:re br muallim kafilesı de getirmişti. Bun-
davet etmi~ler: Şerefine, balolar ter - ~a~ı,. evvel:e Osmanlı hUkfuneti ic;te· Sanayi birliği idare heyeti dün top Seyyah kafileleri 
tip eylemişlerdi. mıştı. Zabıtler derhal alaylara dağıtı- lanarak onuncu yerli mallar sergısi-

0 tarıhte Patis ·ı Ma ·ı !arak kendilerine yeni vazifeleri gns- nin 22 Temmuzda açılmasını kat'i 0-
1 e rsı ya ara- terilmişti M ld kl larak kararlaştırmıştır. Pavyonların 

Yunanistanla aramızda müesses 
dostluğun ilk tezahürü olmak ü2ere 
memleketimize geleceğini yazdığı _ 

Çocuklara karşı gösterilen dikkaL 
sizliklerden ve ihmalden çıkan faci. 
alar, son günlerde haylı çoğalmıştır. 
Daha iki gün evvel bir çocuk salın _ 
caktan düştü ve beline bağlı ip boy. 
nuna takılarak boğuldu. Dün de bu 
kabilden üç çocuk vak'ası daha ol _ 
muştur: 

Kuruçcşmede Orman sokağında 10 
numarada oturan bekçi Hakkının 2 
yaşındaki çocuğu Ramazan, kapınm 
önündeki sahanlıktnn üç metre de _ 
rinlikteki sokağa düşerek ağır yarn
lanmış ve Etf al hastahanesine kaldı. 

rılmıştır. 

Diğer hadise de Balatta Karabaş 

mahallesinde olmuştur. Bu mahalle. 
nin Simitçi sokağında 8 yaşında Sa
hur adında bir kız, evinin pencere ~ 
sinden muvazenesini kaybederek so
kağa düşmüş, muhtelif yerlerindt!n 
yaralanarak sıhhi imdat otomobilile 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ortaköyde 1smailin oğlu Burhan 
adında küçük bir çocuk ta mahalle 
arasında arkadaşlarile top oynarken 
düşmüş, kolu kırılmış ve sıhhi im _ 
dat otomobilile Haseki hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Dün köprüde bir adam 
sekteden öldü 

sındaki mesafe, (210 saat) itibar edil- · ensup o u arı alayların 
mekteydi Sefir Ali Ef di b kumandanarına da: (Hem muallim ve inşasına 8 Temmuzda başlanacaktır. 

• en u mesa- hem de misafir l b b' l • · Gu
00

m ··k ·d h 
feyi hayvanla, tam (25) gün de kate- . o an u za ıt ere, hiır- ru van a 
debUmişti. ~t~tana:et ved1:"adunları tarafından İstanbul gümrüklerinin Mayıs va-

mız ilk ~eyyah ~a~ilesi, yarın Hellas Dün Galata kiiprüsündc 72 yaşla
v~~oru ~le şehrımıze gelecektir. 150 rında bir adam kalb sektesinden öl. 
kışıden ıbaret olan bu ilk kafilede, müştilr. 

b~rçok mümtaz zevat, meb'uslar, ha-j Bu adamın, İslinyede oturmakta 0 • 

kımler, avukatlar ve sanayiciler bu- lan Rii:;ıU adında birisi olduğu anla. 
M il p . .. . ı n usur e ılmemesi) ne dair tav- ridatı 5,860,285 liradır. Bunun 
. ars ya - arıs yolu uzerınde ve !'.iyenameler gönderilmişti cıvannda bulunan köylerin halkı · 4,099,360 lirası gümrük resminden 

• (Daha var) elde ediJmld• ... .... ,..... k' 'l·r. 1 şılm rır. . 

W•mi anladım.• ı scsıenıt: UL."'41" -..---
ı• •uu a....cıtf\~ll uıc,••nn ., •••• .-.......... -• • - ı--ı 

Uzun müddettenberi tram'·•1 / 
keti tarafından tamir edilmcıctc~ 
Taksim - Tünel yolu bu haftJ f 
na kadar bitecektir. Şirket. bil ,/. 
dan sonra Topane _ KarakÖY Y~ 
tamirine başlayacaktır. BU t 

esnasında şirket, yaya kald1r1111.J 
asfalt kısımlarım da tecdit etrt"" 
di~ ' 

Esnafın ruhsatiyeteı1l 
Hafta tatili kanunundan istif~ 

cck esnafın ruhsatiyeleri değiftİf 
başlanmıştır. Ruhsatiyeleriil / 
işine, ayın onuna kadar devaıtl 
lecektir. Ayın onundan sonr• 

111~ 
tişler, semt semt dolaşarak tB 1 
istifade eden esnafın ruhsatiye 1 
~onı:ol edece~lerdir. Bu ·kont~, 
tıcesınde hcnuz ruhsatiye alı11 

•ıtl 

lar, yahut ta eski ruhsatiyeıerı 
dil etmiyenler görülürse burı:~t'· 
kında ceza zab1tları kesilece}( 

--0-

KISA HABERLER 
§ Ziraat Vekaleti at nestifl~ 

için Macarlstandan 50 daı11ııl~e 
rak getirtmiştir. Bunlar, 1l'le!"tı1;/ 
muhtelif mıntakalarına daği 
tır. tlf 

§ El arabaları hakkındaki tef,,, f 
de devam etmiş, birçok ar.ab~til 
bul edilmiş olan tipe uygun gol' 17 

diğinden çevr~ip kaymak~mll jtle I 
lanna sevkedilmiş ve sahıplet' J 
za kesilmiştir. .. 1'"~ 

§ Gümrükler BaşmüdiiJ'll ~e~ 
Nuri, Gümrükte açılan kurs-~ 1'.,, 

rine yeni petrol talimatna~;r~ 
kında tatbikat yaptırmak 0~ 
talebelerle birlikte Çubuldıı 
rol tanklarına gitmiştir· 



.. 
il 
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Hiimitle Yunus Uğ u rl aYarzan~. Prlo~!! n 1 .~~!!:~:~~~~~~~:~~~:ru-
" kavukhtlc etmekle kendilerine ı l\aracaog~l D ı· h k · l\şık Ö an , ert ı , Emra . , Otomobilin duruşu değıl, fakat bu nüşte, yaygın kıvrıntılı tepeler, bin - şöhret ve mevki yapma istıyen 

bi rne~! hatta Yunus Emre gı- söz, atı üzerinde giden köylü kadını • lerce yılların yıprantısı altında, ren~. yarı alim yarı şarlatan birtakım 
tiınnJ'~.ı llmmi veya büsbütün nı bize doğru çekti. renk dalgalanıyor. Ağaç ve yeşillik- kalem erbabı vardır ki koca koca 
'!\irk dırt~kıın halk şairlerine __ Yolun açık olsun! Nerden gelip ten mahrum Moğan gölü, kuruyan et- ciltler, uzun uzun rakka~~ar . 
k e ebı""t b'' ··k t fil d 1 b" ykuda Harı"tada go""d 1 · "re ıçınde arı • J ... ının uyu sana - 1 nereye gıdiyorsun? ra e n gın ır u . - ilmi söz er vesaıre vesaı .. 
b,,L_arı Payesi verilemiyeceğindcn · Amazon ahfadı bu Türk köylü ka- dUğüm bir ismi telaffuz etmeden köy- ortaya bir nazariye atarlar ve sı,· 
"'ısetnıişti D N ıı h d a··1ü ·· u t h ta Ataç , bu ~· .. osh~m .uı:ı a. dını, ata hakım oluşunu daha çok be- lilye sor um. o n şu gor nen a- yaset adamlarının ırs ve ma -

nıe b ~ duşuncemı samımıyeti- lirtti ve otomobilin yanına yaklaştı. rafına ne derler? }arına, gasıp ve garetlcrine bir 
a~'llı 

8

~~.adıktan sonra benimle konuşuyoruz. Cevap veriyor: Köylil kendini çevreleyen coğrafik meşruiyet süsü verirler. Artık u-
diyor v 

1 ı~de olmadığını ilave e- _ Ankara'dan geliyorum. Kara - vaziyetin Pn hassas bilginidir. Hele yer zak memleketleri istila etmek. o-
- .,/ dıyor ki: oğlana gideceğim, siz nereye gidiyor - isimleri onun için bir bilgi hazinesi - radaki yerli ahaliyi ölü gibi kul 

llbnit u?us. Emrenin karşısında sunuz? dir lanmak hususunda fetva elde e ~ 
Şet• d ·~~1ır lafazandan başka bir Biz Gerder ve Bursala diye yo- - Oraya Aras düzlüğU derler; dilmiş demektir. Kabahatlerı 

J egı d" ' - d k • •1Ahl 
Buna ır. la çıktı. Karaoğbın ne tarafta? suluk yer eme tır. müstevli devtler kadar sı a ı ve 

tun karşı asıl söylemek istedi- Gerder'e giderken yolunuzun Höyüğün doğusundaki yamaçlar - canavar olmaktan ibaret bulunan 

_ ~:· §~dur: üstU. Bize de uğrayıverin ne olur, di- dan birini de, Virancık köyü Eğit - biçare yerlileri istedikleri kadar 

. Derne~f ··:· .. • . yordu. Sizi misafir edek .. Bu dave~ o meni '.şaretledi : .Şemleki~ hara~~s~: sömürüp dururlar. . . . .. 
bııirn f" .kı, Abdulhak Hamıd , kadar istekle ve candandı ki, ılk Tarih haberlerınden, bır de koyun Bu meşhur nazanyelJere gore , 
ltarac •kır ve ~anat. hayatımızda hedef Karaoğlanı tutmıya karar ver- çeşmesi üzerinde durduk. (1308 yapı- Allah dünyayı siyaset bakımından 
li ile b?ğlanl~, Aşık Ömerle, Dert- dim. Bize ev sahibinin adını bildirir- lış tarihi. Tamiri, 1322). sevk ve idare vazifesini falan kav· 
\'unus ~ sevıyede bile sayılamaz; ken, 0 atına yol verdi. Itır saksıları penceresinde görii - m·e tevdi etmiştir. (Bu kavının 
~.Urunda ~reye geline~: On':1n hu- Uğurhır olsun. Bizim köye ge- nen bir eve girdim. Odad~ sedirler dö- kim olduğu .... b~ttabi ~e~ merale -
tır, Öyle ı.r herzevekılden ıbaret- lin diye tekrarlıyordu. , seli değildi Bir tarafa yıgılmış yeni kete göre degışır.) Hukumet me-

Gi.iıeı ~-ı~ . .. .. .. . Tek başına şehirde~. köyüne, atı - kadife yastıklar ve hal.ılar. Bir düğün muriyetleri, nilfuz v~ kudr~t hep 
~rı . ŞUrın hır olçusu ıster ol- nın üzerinde dönen Türk amazonun· hazırlığı imiş. Bu yenı eşyaları soru- bu kavme mensup kımselerın e -
SUhj~k~~~e~ olması~ ' . tenkit is~er dan ayrıldık. Bu konuşma Dikmen şum, ana olan kadına göz yaşlarmı dök linde bulu~~lı~ır. s~~~i ?üfuz 
l~ bir 'n st.er ObJektıf olsun, b~y- sırtlarını inerken, Karapına1· ve Ke - türdil. Oğlu yeru askere gitmiş. Ay - ve kudret bılaıstıs~~ ~utu~. ınsaı:--
Çtn insa etıceye varmamak .. ı - peklipınar arasında oluyordu. .. .. rıhk acısı ... Askerlik eskisi gibi değil, lar için pir hak d~gıldır .. ~oyl~ b~ 
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İspanyada fecirle ~ 
başlıyan büyük bir harp 
Millicilerin taarruzu geceye kadar 
sürmüş ve bir netice vermemiş 

Madrid : 3 (A.A.) - Teruel eya - bulunan Frankist kıtaları şimdi hare -
Jetinde askeri harekata dün bütün gün l kata iştirak etmektedirler. Fecirle b8f 
devam edilmiştir. En şiddetli taarruz- lıyan muharebe geceye kadar devam, 
lar Teruel'in cenubu şarkisinde yapıl- etmiştir. ManevJyatları mükemmel o
mıştır . 

Puebla de Valverde'de Frankis1ler 
Sagonte yolundan geçmeğe teşebbüs 

etmişlerse de bu yolun cenubunda Si
erra Kaınarona'da yerleşmiş bulunan 
Cümhuriyetçiler bu harekete mani ol
muşlardır. Düşman Mora de Rubies
)os'a şiddetle hücum etmiştir. Gudar'
dan gelen düşman kıtaJarı üç hafta her 
giln tekrar edilen hücumlara rağmen 
bu kasabaya yaklaşamışlardır. Mora' -
nın garbında Valbona mıntakasında 

lan cilmhuriyetçiler mevzilerini mu
hafaza atmektedirler. Muvakkaten tah
liye edilen bazı sırtlar düşman topla

rını yerleştirmeğe vakit kalmadan ev -
vel istirdat edilmiştir. 

Mora de Rubielos'un 30 kilometre 
şimali garbisinde klin Wosqueruela 
mıntakasında Frankistlerin tazyQkine 
bir aydanberi mukavemet edilmek • 
tedir. Hükumet tayyareleri bu muka
vemete geni~ mikyasta yardım etmek
tedirler. 

rna81 k~nf~n sadece insaf sahıbı ol- Gölbaşından geçtik. Moğan golu • 
1 

k .. 
1 

d" d B hakka sahip olabılmek ıçın sıyası 
a ıdir y ı fakat ayrı 1 guç o ııyor. ıyor u a- ı·k ı k ,~ dır Amerı·kada kacırılan O lia . · nün doğu yamaçlarını çıkıyoruz. o • .. lüd n. . .. kabiliyyete ma ı o ma w.zım .. · 

debi d rn.ıt ki tek başına yeni bire- amelesi, şoseden Karaoğlana sapan yolbaya baktım .~glıyordu~ Koy e .. hırı. Yarı medeni kavi?1le~in ~öyle yu~-
b"gU e:'.'r __ açnııştır; o 08mit ki, lu gHstenlL - Ana gozden ağlar, baba ozden, sek siyasi bir vazıfeyı haız kavının bir cocuğu arıyorlar 

Büyük Millet Meclisi 
dünkü müzakereler ne..,il:~u Şıırimizde mevcut edebi Köyün uzaktan görün~şü,. .~a~a 1 eledi. . . . A • • i idaresi altında bulun~ala~ı k~~ -

1 !lıiJe lis n henıen hepsi onun kale- bir tarih miljdesi oldu. Çunkü koyı~~ Baba kendı askerlık hıkayele~ın~ anı Ieri için Al~~hın bır. nımetıd~r. • • 

ki, kaf anırnııa girmiştir; o Hamit dUzlUğüne hakim bir t~~ih yığını ho· !atıyordu Yaşıtları da buna ıştırak 'Yerlilerde hu~et. ve rıayet edıl- 65 Harp gemısı ve Afganistanla muhadenet 
his lanıızda fikir , gönlümüzde yük kisvesine bUrünmuş ben varım leltile.r. UmumS harpte, istiklal harb~- mesi Jfızım hıçbır hak yoktur. t ) h•1• t muahedesi 
b{: 

0 
arak t d ... 1 . b k" k 1 • fk .. kl" 1 ı dır Hiç ayyare er sa ı ı arıyor .. u~de aşı ıgımız şey enn diyordu. de bilfiil bulunan u es ı as er er ag- Yu a yure ı o mama ı . 

tı. Sek.., ... n. · b 1 d · · ı d" l d'k t 1 · k · b b b' halde kal - Prı"nceton (Florı"da), 3 (A. A.} - Ankara : 3(A.A.) - B. M. Meclisi qCUn.id k· ~ ını ona orç uyuz; o Yoldaki gördUğilm ka ının evmı, zından menkıbe er ın e ı •. ç erın • bir avım ar ar. ır .. d 

•-
1 

M kb · E b · F' d k h kk al k olamaz Dun· Petrol kralı Ceymı·s Kaş'm beş va - bugün Hilmi Uran'ın başkanlığın a 't!rtj Ya ' a erı, Ş erı , ın - köy içinde rastladığım kimc;elere so- den biri cEskişehir alın ıktan son- ma a ına n:1 ı · . ,, 
h,.ı.L znııştır· H' 't k' h" t k b" · · · aseten ıdare etmek vazı - şındakı" og·ıu· Skigı· Kaş'ı dag· a kaldır. toplanmııtır. ""'~•nd , o amı ı a ıre , d Akk dın bizi evine aldı ra, gün karanlığa ~irer ·en ızı esı:- yayı sıy Ank 
" a Yu h ruuor um. a · f Ali h t f dan malı"k o - mış olan MÇocuk kar-ırıcılar» ı ele ge. Celsenin ar-ılmasını müteakip a ·•enı d' nusun cennet ce en- " . 1 .. r·ı tfler Biz ağlarken, o şenlik yapı • esine a ara ın • >" , 

tıne ıye gevelediği basit' ilfıhile- Sonra da muhtarın evınde toy u ~ ~ ;o~du: Gir:itte, Atinada günler ge - lan büyük kavim kabiliyetsiz mil· çirmek için halihazırda Florıdamn re mebusluiuna seçilmiş olan Muam· 

S llıukabiJ: lerle toplandık. Muhtara 'ordum. lki TÜ f Jetlerle meskun yerleri terakki şimdiye kadar görmemiş olduğu çok mer Eriş and içmiş ve Esat Saygan 
eıad ! h · t B çirdik. ATA RK'ün za eri bizi yur- G k · büyük bir insan avcılıgwı uapılmakta. I Bursa'nın vefat ettiğine dair Başve -ır Ade • • manevi bir i\in evvelki Cüm urıye oyramm· dumuz.a eriştirdi. Çok şükür ya1ıyo- ettirmeğe borQludur. eri avım - " 1 

ı,.. nı ıçın . t•kb 1 da ne yaptınız? lerin dahili işlerine müdahale et· dır. Donanmanın tayyarelerile husu- kalet tezkeresi okunmuştur. 
f'\1 h' ıs ı a , . tık ruu diyordu. B d k d d ı · t• ı k llulm k b" dakika sü ıç gönn d'~· b• J - Şenlik ettık, bayram yap · mek lazımdır. un a usur e er- si tayyareler e araştırma ara ış ıra~ Ayağa a a ve ır · • 

e ıgı ır cema e k k b Yenı· uapılan okulu göstermek köy- k d" 65 · 175 ·ı 'lu k.'I. d"l k t"l mu"'teveffanın ha-b· Ac:ıktır Cumhuriyetin yaşına yaş attı , a- J lerse vazifelerini ihmal etmiş 0 • etme te ır. gemı mı uzuı. - ut e ı me sure ı e 1
Yebi} • • ~ • iti için en büyük sevinç, 0 mukaddes ğunda bir sahili tarassut etmekte ve tırası taziz edildi. 

lltts, E nııştır. Değil sadece Yu- yanım. ıu il · lşf ak ttik lurlar. buralarda araştırmalar yapmaktadır. Emekli binbacı Şükrü Aytuğ'un ce-bir ~ ... ~re .• herhangi başka büyu""k Bu cumhuriyet sözil, köy . n n en ~evınce ır e . Görüli.iyor ki emperyalist dev· .., 
d"l ~1tırnı 1 yeni me~·zuunu ortaya koydu. YenJ ya Gerdf-r. Virancık köyleri. o günkJ b h "ğ" içlerinde bir de kadın bulunan birçok zasının affi hakkındaki adliye encü -1 

ebiJ· ? 
2 

e nasıl mukayese e - d o d d k Jetler yalnız. kuvvetin a şettı 1 k d h" ·· k a·ı k d }\ ır B· pılan okul binası. ÇalıY1 k.apayamn - tlyaretlerlmde yer al ı. er er e 1 müsellah gönüllü, mınta anın a ı- meni mazbatası muza ere e ı ere re -(llıa]1·n·· ır zamanlar Namık b d hakkı kullanmakla kalmıyarak ı· d h' b larında ve orm"ıı d 1 ker' memurlar hakkın dık. Eğitnıeu henüz gelmecli. Fakat ~ bri evde, yeni gelin odasını ı:ez. im k ın e ve ne ır oy "' - o unmuı ve as ı -
....... lia. . ı ·· lü d bunu meşru ve. m~kul göster~e. • larda dolaşmaktadırlar. daki kanunda tadilit yapılmasına ait Çın ıs""'ı" hııt, sana hı"tap etmek i - lanmış ış, bitmış İ.f demektir, diye Çehizlerı e sus uruyor. ahlaA kın, ı· nsanıyetin, terakkının 1 ld ~ p . 1 h 11 

•• , Ok ı k k n Satı kadınla ah Çocuğun kaçırı mış o ugu rmce- kanun layihasiyle dev et ava yo arı rnıı.o,.,. n,den bu''yu"'k kelı"me bula - içlerinden biri sözü tamamladı. o . u a çı ar e . ı·cabı addetmek ı'ddı"asına da kal -
" • u 1 k Ik ı ·· u ton şehri, müsell~h bir kampa ben - umum müdürlüğü teşiklatına, Kültür "ed· .rn. . kul köyün öteki yamacında idi. Onu bap olduk. Onun a o o a yur kıyorlar. Yukarıda yu""ksek kav - d a·· ··11··1 k d 
u zemekte lr. onu u er , o a arı Başkanlığına bağlı Ertik okulları müte tı k ıgı g"b· gezmezden önce höyük hakkında ma· yorduk Cami odasındaki o · . 'f . · k im ·ı . b 

1 
. ı 

e kidi . 
1 

ı, ben de yegane mü- mm vazı esıne , gerı a ış mı çoktur ki Kmlhaç un arı ıaşe davil sermayesine ve Afganistan ıle '-'ı:lltıek ~1~ ~Urullah Ataca cewtp lılmat almak ıstedim. Herkes bildi • kuldaki ıaralarda yine yanyana otur- Jetlerin dahili işlerine müdahale- için mutfaklar tesis etmek mecburi. munakit muhadenet ve teşriki mesai 

t:ı 11\darı ı~ın Bamidin şu iki mıs - ğiru söylüyordu. Bu tepeye höyük de- muştuk: ..• . mi· si keyfiyetine dair söylediğimiz yetinde kalmıştır. muadenamesinin meriyet müddetinin 
Ve hi?. ~1.vvetI_i _söz buJamadım: riz. İçinden çanaklar çıkar. Köylü ka- - Nıne, sen de okuma ogrenır 1 şeyler kendimizin tahmini ve is · temdldine ait protekolun tasdiki hak-

salubı «Eşber>> ve sa- labalığı ile höyüğün eteklerinde ldik. sin? dedim. nadı değil , ilim namına ortaya a· in hisarlarda yeni kadro kındaki kanun layihalarının birinci 
~ı·· h'b' T . İhtiyar bir kadın yanıma yaklaştı. Gülerek şunları söyledi: 1 "d" . .. . d b"' mi.izakereleri yapılmıştır. ~nekk·d.. ı ı cc ezer> ız; - Buradan böndüler de r-ıkar. bili- Çağla iken çetadak tı an ve asrın gı ışı uzerın e u . temmuza kaldı 1 

ıın hatamızla çiğneyip ~ yi.ik tesirler yapan kitaplardan B. M. Meclisi pazartesi günü top-yon mu? Bayan, diyord'u. BöndüyU Hizan iken kütedek lanacaktır. 
ezeriz! aynen alınmış cümlelerdir. 

d Manc.sını d& izah ediyordu =-================ O h sor um. İşte Fransızlar kendilerini böy • r an Seyfi ORHON ç d bU diye bir i Ben artık ihtiyarladım, torunlarım 1 - ey an mıyon mu, • le yüksek bir hakka intinaden , llhi kinci bilgisizliğimi yüzUme vurdu. Bir okusun. sar ,_ dd l • • Ayrılırken daha çok kalamamak • medeniyet ve terakki naşiri ol -•ua e erının de ijUnU ö&rendim ki kırılmadan çıkan mak u""zere Suriyeye gelmic adde-
d b" • tan dr.layı. üzüntülü idik. Yine görü· -:ı SclbşJan Etiböndilsü. köylünün evın e ın diyorlar ve ]fıtfen Suriyeyi zap -l h "d s:Urüz vaadi, lvi bir tesir bııakıyor • 

,, tı ısarla lerce seneden roonra, )•enı en va • dy u teylemiş olmak yüzünden de ken· 
~ ıı"l ta Urnurn Mu""du··ru·· Mı"that f k l k 

, zi e görüp ırı mı§. dilerini Suriyelilerin şü ranına ~el rafında t . nı d k k Gerder'in oeğirmenine de girdik Sıı, 
a iııh ~ n ngılterede ve Fro.n Höyüğiln yamaroarın an çı ar en, .. .. . . . . 

1 
•• ordu layık bir vaziyette buluyorlar. Şu 

"tratınd ı .. ar llladdelerimizin satışları herkesin eözU hır ıeyleı arıyordu Bu buğday• .. o~utmek ıçı.n .kafı ge •1! . halde nasıl olur da Hatayı kolay 
ll'ıı.ı a ecneb· f kalabalık faaliyet neticesinde. muh . ı Mavı ~ozlu. c;:ırışın ıhtıyar degırmen· kolay ellerinden bırakırlar? 
dıı Q~t>reıere ıh i~m.alarla ba~lanan telif devit seramik parçalarını bir cdi, kBapınınd ~niind~ tamk\r~~. ıne.şg~lal-1 Hüseyı'n Cahid y ALÇIN 
~e~r Şe rımızde devam e - 1 d k u. ize egırmenın te ıııg•nı ae ız \' ır. araya top a ı . 

~Ok ilkıtıda b Höyilğün tepesındeyız. Bazı yer· etti. İlkbahardayız. Bu yerler i~in haf · 
q_. &alahiyet~· ınemleketlerden bir - }erinde ilimsiı. kazmalar işl~mış. a . 'Bursalaı gıdemedık. Ç•mkü ak - riyat mevsimi yaklaşıyor. 

R"lerek . ı murahhaslar şehrimi. raştırmalaı olmuş. Ne yaıı:t! Sistem· şam •4!muş ve yağmur da vağıyol'du Ecdat belgelerini yeni Tilrk nesli 
t~~l •dare ·1 b h b 1 k k h erdir. 'Y ı e temaslara giri~c- siı kazma tarihte l'!ı1 büyük yarayı •- Karaoğlan böyüğü 1937 son a a· u aca ve dünyaya tanıtaca . 
~ltssa tlitUrı apılacak müzakereleı bil çablir. Bunlardan sakınalım. rında Tarih Kurumu'nun bııfriyat sa- Her yeni ilerleyişimizde, yolumuz 

Bu ay sonunda 
memurlara bildirilecek 

lngilterenin tavassutu 
Bat tarafı birincide 

dutların kontrolu gibi kararla bu - .. 
nun önüne geçilemiyeceğini, fakat bu 
kararların hiç olmazsa dahili harbi 
besliyecek !Yeni anasır ilavesine ma-
ni oltbilecelini yaz&ror ve İspa.nya 

meselesinin bugünkü Fransa ve Ital
ya arasında hala anlaşmıya mani teş

kil ettiğini ilave ederek diyor ki: 
c Fakat İtalyan gönüllülerinin ha

kikaten g~ri çağırılması için faşist hü
kumetinin, İspanyol eumhuriyetçile -
rinin de artık hariçten silah almadık -
larına emin olması llzım geliyor. 1şte 

l' 1't<ie ol ' tuz ve içki maddeler! fi_ Höyük ıtepefilndeıı ~trafa baktım. hası oldu Kışın gelişi, bu Işı rru · açık ve uğurlu olsun! 
acaktır Ufku alabılbildiğine açık bir -:örü 1 vakkaten tAtil etmişti - Ülkü lıyacaktır. sadı takip etmektedir>. 

~~·~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~-~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

inhisarlar idaresinin 938 yeni kad
rolarınuı tatbiki baı.ı sebepler yüzün
den 1 Temmuza ka1mıştır. Umum Mü
dürii~ Avnıpadan ancak Haziran ba
iına yakın bir zamanda dönebilmesi 
de kadroların hazırlanmamasına se -
bep olm~tur. Maamafih yeni kadro· 
lar bu ay sonuna doğru bütün memur 
lara tebllj olmuş olacaktır. Yeni ka
dro ile bir çok mtımurların yeniden 
tekaüde sevkedilecekleri anlaşılmak -
tadır. Bunlardan münhal kalacak yer 
lere imtihanla yeni memurlar alın -
acaktır. İmtihanlar Temmuz içinde baş Ademi Müdahale komitesi bu jki mak 

- kı ate~ eder beni şuraya serersiniz Maılım... Beyim. . iki gözüm... Iar gibı haykıra haykıra ağ] adı. Sa - Bu sözler Saibenin beyni içinde ı... R!m s A D o F 1 Evet lnsanlık namına bu iki iyiliğin Ber. senden hiçbır ıey saklamam.. ibınin, göz yaşları bu ateşli göz ya§ - kikaten bir silah patlayışından daha liiiiii. birim şimdi ~u dakikada benden esir· Cenabıhak gönlümü biliyor ... Ne ya- !arına karışıyordu. Bunların arasında korkuç, daha müthiş birer tarraka 
gemez..cıiniz.. Bakayım anlıyayım, sizi lan ısöyliyeyim; kulaklarım ağzından nihayet diyebildi ki: ile gümlüyordu ... 

\' ~ MAHALLE KARILAR J bu serseriliklere düşüren, ailenizden, çıkacak o itirafa bedel rüvelver sesi- _ Ben acınacak bir derde, söylen- Bir müddet sustular. Mail o itira-
ı.. qll· fi" Ü •"'o. 30 çocug"unuzdan müteneffir eden.. (göğ· ni bekliyor. Bu ikinci ses benim için, meı. öir belaya giriftar oldum. Beni fın verdiği yorgunlukla baygın bir "t:tı ı.. • uaeyiıı Rahmı G · RPINAR '" be 
h ~l\z· k sünü tutup boğulur gibi yutkunarak) daha ferahtır, bu vartadan ancak senin sefkatin, kı- halde soluk soluğa dinleniyor, Sai 

ilr('I-• l ar•n-ı h dü kt 1 1 • • k d d"k ~rı "«ttırıa b~ ış, aline bir garabet, - Zaten çoktandır şunrnc e 
0 

- bazı gecelerinizi dışarda geçirmeğe Mailin, zihninden pek mühim şey- zımız Makbulenin muhabbeti kurta - yeisli göz. erını erşıya uvara ı -rklı ır ""k· h k ..ı • h · h · \'· rıç bir h su un gelmış dalgın, duğum bu 'ley. oenı ı:a metten ur süriikliyen sebep nedir? Anlıyayım lere karar verdiği yüzündeki çiı.gi • ı·abilir ... Karıcığım bana acırsın ... Ko- miş, göğils geçıre geçire azın azın 
~ 

111

e ı alde buldu tararak sen yapmıya karar vermış ol- da sizinle kalıp kalamıyacagwımı bile • lerden , alnından tane tane dökülen canın ziyaına, manen belki de mad - ağlıyordu. Kocasının yüzüne bakamı-"ıı 1 evcesin· . 

tır 1 ere, ne ın arka51 gelmez ser- duğun ıçın teşekkür ederım. · · yim. . Her şeyi bana anlatırsanız siz soğuk terlerden anlaşılıyordu. Biça - deten helAkine vicdanın razı olmaz yor, yahut bakmak ietemiyor gibi hay-
/rken al Ucadelelere giriştiğim Saıbe ııtrck bır .. esle de can yakıcı bir yükten kurtulmuş re delikanlı o halinde kalktı, zevcesi· değil mi?,

4 
(Her ikisinin de gözleri li müddet gözlerini aşağıya indirmedi. 

tCl ~· Daire1ıvaı hiç memulü gibi çık- - Hayır -.evgilı beyciğim, maksa- olursunuz. Sizi her kusurunuzla bile nin elinden tuttu. Bir kanapeye oturt- kırpılmaksızın birbirine dikildi) Of .. Nihayet Mail mahkeme huzurunda 
lı..rı aı~ a. erıne girdikten biraz son- dımı anlıyamadını1 Gözlerinizı açı • bile kabul edersem sizin ir-1.Jl artık tu. Kendi de yanına oturdu. Dudak • Hani rüvelver? .. Saibe bana sen acı - son karara, beraat veya mahkumiyeti-ı. ~ gız açın d ö h k · d ~ ·1 · · >" 

Ocası a an kapıyı kilit -ınız. lmcğe müsta a sız egı sınız ... inceden inceye vicdan endi§elerine ları titreyerek o müthiş başlanğıç cüm- mazsan bir aün o sillhın muavenetine ni şiddetle bekliyen bir maznun gibi 
t t::daıı ç1~~ı·~aziykane elinden tuttu Benim <Birkaç adım ilerleyip s

1
ila- lilzum kalır nu? .. . Beyim bu ricamı lesine girişmek istedi. Lakin bıığnzı. müracaatta muztar kalacağım ... Çün- zevcesinin yüzüne haktı , elini avucu 

t.. • • atak odasına gö- 1 
1 hı kocasın& uzr.tE.rak l bunu a ınız reddetme ... Evet bu büyu''k JAtfü ben- hançere&i kurumucı tekmil aögw sünü içine aldı, öpmek istedi. Fakat Saibe 

"'<it u >" • kü ... Of çünkü ben bir fahişe seviyo-1._b ~olanı ı' so .. zlerime ıyıct kulak verınız. d · H d" ·· ı bö sanki bir at t Bolr k k k çekerek· ıı rı b en esırgeme. ay ı ya oy e ya Y· eş sarmış ı. .u ısı rum... Çıldırasıya, mahvolasıya bir · tıııı U~tind a~ucundaki ufak do • Heyret içinde kalan Mail rüvelve- le .. Bekliyorum... bir sesle dedi ki: - Madeın ki gönlünüz öyle kötü 1 ce 'h e küç'"k b d"k · •iddetle seviyorum. Kendimden de, ı ~ "J.ıtilirı . u ir rüvelver gö- ri aldı Gözler mı zevcesine ı tı Dedi. Boynunu büktü. Gözlerini - Saibeciğim ben senin lutfune , " bir kadına düşmüş. .. Medem ki onu 
t ~as zthni k ı ı b"r ondan da nefret ederek seviyorum, se- dd 

1 1 ıttı } ırıa b· arıştı. Saibe eli- Saibe titreyen yarı an aşı ır ı yumdu. Kollaınrı iki tarafına salıver- merhametine muhtaç, hem de gös - şi ete mahvo asıya ~eviyormuşsu· 
~ L lfüti ı ır koltuk gösterdi. Deli • sesle. di. Kocasının karşısında durdu. Ma _ tereceğin mürüvvete , inayete, layık viyorum. Benden evvel sevdasına çok nuz. Ben sizi öyle bir canavarın pen-ıw- k ' Şarcı cd"l b 
:;. olu ı en yere oturdu. - Ikımızden hangımız daha ziya- ilden bir ses çıkmadı. Odayı korkunç bir kocayım ... A1laha yemin ediyo - zavallılar dütilrmüş oldutunu, u gö- çesinden nasıl kurtarabilirim? .. \C'e · nu uzatt ~ 
•u ırfrı n· ı, rüvelvcri aldı. de şayanı nırrham('tız orasını bilemem bir sükQt kapladı. Bir iki dakika geç- ruın, sözl~)-imde bir kelime yalan yok- nill ticaretini kendine bir sanat edin- _ Elini avucumdan çekme Saibe • }:ıh~ ıyetind S "b · h ld · İh ~ ı kalrn en artık Maılin beyım Bende artık tahammüle ta - ti. aı enın o a e daha ziyade dur· tur. Ben ... Ben... diğini bilerek sevıyorum.. . tiyarım Beni reddetme ... Ben 

0 
kadını kudst 

<ııı l'"llı Cib· ıy~.rak idama mahk(ım kat kalmadı. Şu saatte merhametini - mağa takati kalmadı. Titreye titreye .Alt tarafını getiremedi. Ben... Ben haricinde, arxum hillfında seviyorum. bir aşkla sevmiyorum. Bu mey lime 

' , '•ka,,.k 
1 

:ozlerini kapad>. Si!fth- ze S>ğınıyorum. Sızde ,.,..., kadar m- dizleri üzerine eğildi. Yine boynu bü- IAfızları içinde boğuluyor gibi kalk - Neye uğradığım> anlamıyarak sevi - muhabbet denemez, buna geçki, mur-
Oturdu 'Y~~Şuna göğsünü uzattı, saniyet varca ya o kaç zamandır sizi kük. yine gözleri kapalı oldu!u halde tı diz çöktü. Başını zevcesinin kuca - yorum ... Hasılı Saibecijim işte ben dar bir heves denir .. Temizlenmesi 

rıız 0 
esnada dedi ki: yiyip bitiren .. ırrı ban;ı söyler. yahut yiirek sızlatacak bir sesle: ğına koyarak hiingür hüneür, çocuk- öliiyorum... .Jah:ı voır) 
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Ege ve Trakya 
lzmirliler Trakyaya 
sevgi ve heyecan 

götürüyorlar 

__,ılsiz 
Yazan: Zahir Sıtkı 

Edime (Hususi) 1 - İzmir milnev
verlerinin Anadolu ve Trakya gez.i
sini :hazırlayan İzmir Halkevinin bu 
hareketi Edime ve Trakyada temiz 

Beşiktaş -T amşvara O - 1 yenildi. 
gırınce toprak bir sofa , 

yıne zemini toprak bir mutfak, 
•• arşıda da üst kata çıkan merdi -
ven vardı. 

sözlerimin Emineye pek dokunduğu- duygularla ve hararetle karşılanmış _ T~ıvar takımı dün üçüncü de· bir galibiyet elde ederek memleket -
nu sezdim. Hızlı hızh nefes almıya tır. Trakyaya ayırdıkları üç gün kısa fa olarak Beıilctaşla da bir maç yaptı. lerine dönmek istiyen Tamşvarlılar da 
başladı. Gözlerirru çeken göğsü çabuk bile olsa en verimli tarzda programını Be~iktaşlılar bu oyuna eksilt bir sıkı bir müda~aa oyunu oynıyarak gol 
çabuk inip kalkıyordu. bizzat General K. Dirik hazırlıyacak- kadro ile şöyle çıkt.ıar; fırsatı vermedıler. Ve oyun da _bu s~-

- Evet eveı .. Hem ben gördüm ... tır. Ve bunun için salahiyetli genç - Mehmet Ali - Faruk, Hristo, Rifat, retle Beşiktnş.ın O - 1 yeruımcsıle bıt-
Emine ansızın hırçınlaşıyor. lerc bu iş verilmiştr. Eğe ve Trak - Feyzi. Zeki, Hayati, Muzaffer Na - ti. 
- Ne gördün, no demek bunlar'!·· yanın en eski tarihindenberi müşterek zım Hakkı E§ref. Nasıl oynadılar? 
Şüphesiz bu teli~ ve sınirlilik boş kültürü Çnnakknlede Trova kültürüne Romenler ilk maçtaki kadrolarını da 

Romenler dünkü oyunlarında 
değil. Ben de k.ızmng• başlıyorum. ve Anafarta kilidine bağlanır. Ge- muhafaza ediyorlardı. Oyuna Beşik - lk'l . d f z1 b. a lık g·o·s 

.. evve ı erın en a a ıı· v r • 
Dönüp bileklerinden }"Qkalndım. Sert- neral Kfizım Dirik Halkevinde ~!r taşlılar başladı. Bu hucumu kolayca teremediler. Yalnız s:mtrhaflan sol iç 

Büyük atletizm 
müsabakaları 

İstanbul atletizm ajanlığı, 12 aaıt: 
randa bütün İstanbul atletleri a:,, 
sında büyük bir atletizm miisaba 
tertip etmiştir. ıt! 

Bu müsabaka, bütün atletıe11e 
olacaktır. 

Balkan oyunları ve Atiıal 

Merdiven sizi geniş, tahta bir sofa
ya çıkarırdı. Sağ tarafta iki, sol taraf
ta üç oda bulunuyordu. Benimki , 
meyve ağaçlarının gerisinde duvarı 
kaybolan bahçeden ta . .. aşağıda , 
her gece çağılışile uykumu kaçıran 

Kelkitc kadar bütün kasabayı görü -
yordu. Tnm karşımdaki odada büyük 
amcamın km yatardı: Emine. Hala 
dinç vücudü, geniş yapısile gözümün 
önündedir. 

çe: kooferc.ınsında hunu yaşatmıştır. uç kesen Romenler sağdan derhal Be -
1 

. _ ıkl k .. 
1 

b"ır 
d 1 .. Tr k 1. k İ . . . Sol ;.,J.c. • • erı ve sag aç an ço guze d g. 

_ Peki, dedım, neden bukadar e· yı once a yaya ge ır en zmırın şiktaş kalesine indıler. ~nwn k d 
1 

B "kta t H kk F Son gelen Yunan gazetelerin e ~ 
· Al. .. oyun çı ar ı ar e"ı § a a ı, a ırr 

ğiştin? Bu hırçınlığın ~ebcbi nc'L sevgi ve heyecanını buraya hararetle lçok sıkı bir şutunu Mehmet ı guç- k b' da. F ı< ·a b k b kudug·umuza göre, Yunanlılar bll ... 
111 . . ru ve ıraz eyz.ı en aş a e - lf!l..-

Doğrudan doğruya hucum onu şa- aşılamış ve oradaki çalışına sistemi - lüklc kornere atarak kurtarabıdi. Ro- h" b' . . d neki Balkan atletizm müsabakıı ~~ 
belk. d h · B 'k men ıç ır oyuncu ıyı oynıyama ı. 111"" 

Şırttı. Gözlenne ba1uvordum. Bu göz· ni şaşmaksızın ve ·ı a a .genış, menler çok haklın oynuyorlar. eşı - b yine kendi memleketlerinde yaP , 
Anlaşmaları ve paslasmalan ço'k o • \"il o gece de, sıcaktan, uykusuz kala- ler yava~ yav~ tükenen mukavemet ta~da tatbike başlamıştır. Iz~ir taş kalesi üstüste tehlike geçiriyor. zuktu. Dünkü oyuna göre alınan ne- yı arzu etmektedirler. Halbuki 

1
,. 

o:rak barınan yerine bakan mutfağın kudretile yumuşadı Ömrümde gör - VJlayetini örnek göstererek köycülü- Müdafaa çok fona oynuyor. Yalnız Fa- tice normaldi. nan federasyonu mali cihetten ~ , 
toprak damına çıkmış; ayaklarımı a- mediğim, acızden gelen bir sükunet ğiin. ve: köy bürolarının bugün kanu-ıruk ve biraz da Feyzi iyi oyunlari~,ı~ yı bu seneki Balkan oyunlarını ıı 
şağıya sallandırmış, bahçedeki koca - ve tatlılıkla, acı ve yalvarışm karıştı- nu Trakya için çıkmış ve bütün Tür- gol tehlikelerini savuşturmıya çalışı· nanistanda yapmak isteınemekted~ 

dnl d k. ki c nh · · · k b b.. ··k Yamıki maça iki takım da en kuv- -=================~ man dut ağacının koyuluğuna mış- ğı bir dolulukla bulandı. Yüzün e ı "ye uı urıyetını sarara : u uyu yorlar. Romenler bu dakiknlarda mü- _ 
h d. d 1 k · l' ı k vetli şekilleriyle çıkacaklıır. •• 

tun. Aydınlık gecede bu ağaç mu ay- ıslak izleri budalaca cüretimin ver ı- avayı Dev et meı· ezı e ıne a mış - teaddit kornerler ve ecza vuruşları a Zeyt ı·nyag .. larda h·ı ıenıv 
yilemi faz.lasile meşgul ediyordu. ği şaşkınlıktan titreyen parmaklarıma tır. zandılarsa da ıstifade edemediler. Bu Yarın yapılacak Güneş - Galatasa-
Gövdesi iki ki§inin belki kucaklıya- sildim. Korku ve hayretin serin rüz· Onun için İzmirden ve Egeden ge- vaziyet 20 ınci dakikaya kadar devam ray maçı için her iki taraf ta en iyi •• .. , 1 k 
bileceği' derecede kalındı. Dılsızden gtirı içimi kaplıyordu O, bol geceli- lecek gezmenler Trakyamızda oçk şey- etti, Beşiktaş bunan sonra birnz can - kadrolarını hazırlamaktadırlar. Güneş onu ne gec, 1 ece 
başka kimse bu ulu ağacın ~e~esine ğinin içinde, bu yaz gece~iniı~ hara:e: ler görecek ve her şe~de~ önce Trak- lanır gibi oldu. Fakat Hakkı'dan baı- takımının bu maça eksik bir kadro ile 
ıkmak cesaretini gösterememıştı. Şu tile solmağa yuz tut.an bır çıçek gıbı yalıların saf ve ılık smesıne yaslana- ka diğer muhacimlerin çok bozuk o - 1 çıkacağı hakkındaki haberleri klüp er de 

~ilsiz de hayli garip çocuktu. Her~eyi kendine kaplar~'111Ş. susuyor ve i.iı"pe- cak ve mutlak surett.~ ye~ye~i hey.~- yunları bütün fırsatların kaçmasına 1 ı.anı kat'iyetlc tekzip etmektedir. Diğer maddeler için 
anlıyor; fakat konuşamıyordu. Btr • riyor." canlnrn kavuşarak guzel Izmıre do- sebep oluyordu. Bu arada havadan 1 Esasen geçen seneki ve hatta bu tedbirler alınacak 
dcnbire, tatlı, gayet tatlı bir koku Ne yapacağımı ke~tiremedt'n öyle: ne~k ve Anafaı:aların hey~a~ .kay- gelen toplar dalına RoınenlcrL' geçi ı' yıl başlan~ıcınclaki vaziyetten çok 1' 
hasret bağrımda tutuşan bir. nıclte~ ce bekledim. SUkut uzun slirdi.i. Bcnı nagı~dan da nasıp şerbetlerını ıçe - yordu. 32 ci dakikada sağdan yaplık- l iyi bir- durumda olan Galatasaraym İstanbul Ticaret Odası, zeytiıtJ, 
gibi beni sardı. Bu, yabani çıçcklenn kendine en yakın dost tanıynn Emi • cektır. lan bir akında Roınen soğiçi kalenin I' ~veellci neticeleri bu maçta tama - satışlarının :intizama sokulrnast ıj. 
kokusu.. ne, kas.'lbanın en tahsilli kızı: -o- yakınında yakaladığı topu hafif bir men düzelteceği umulmaktadır. Bu a}nca da dahilde yağların tasnif~; 

Donuk aydınlığa bürilnmüş, Emi- «- Eh, dedi, belki de farkında o1· Muğlada tütün vurusla ağlara takarak oyunun yegu- 1 takdirde Güneş'in, rakibinin bu hazır- bi tutulmaları meselesi hakkınclB 8'J, 
ne, etilc, bütlin dişiliğile "tam bir tezat madan, kendimden bile r;izlemeğeuğ· Muğla : 3 (A.A.) _ Vılayct dahi _ ne g~lünü yaptı. lanınasına karşı ehemmiyet verme - him etüdlerde bulunmaktadır· ~ 
teşkil eden bir hayal halinde, giırül - ruştı[.rım bir derdi 'l.orladın. Beni çok !inde tütUnlcrin ekimi bitmek i.izere, Bu gole rağmen B~ikta~lılar can - miş görünerek eksik bir kadro ile çık- nun için dün sabah Odada ~..dl 

d b·1· 1 b katip Cevat Nizami'nin reisl~. tUsüz, yanıma oturdu. Uyuyamamış • sevdiğini ve haftaya gi eeeğini ı ı - "alnız tütünlerin büyümesi }'ağınur- }anacakları yerde büsbütün .gevşe - ması iabiatile kendi a eyhinde azı if' 
d · " ve bütün zeytinyag· tacirlerinin " ... u. Ilıklığı içime doluyor, beni • iı - yorum. Hakkımda düşündüklerini de- sw.luktım durgundur Ekilen tüti.in - dıler. Tam.şvarlılar ise sayı adedini art- rivayetlerin haş göstermesine sebep o- ı•,,. 

şüncemi tembelleştiriyor,_ muhayyi - ği.ştirmen için, yalnız bunun için ab~- lerde hastalık yok Rekolte geçen yıla ı tırmak içın mütemadiyen hücumlara lacaktır. Bu y?zde~ biz de iki tara- :~:!e :ı~~:~~~~!~~:~r:: v~;~j~ 
lem şuurumun uyuşuklugunu_artı_n- latacnğım sırrı dinJı-, eğer bunu ır göre azdır. Bu vıl rekolte 5 milyon 900 başladılar. Fakat kale önlerine kadar fın en kuvvefü şekılten1c sahadn yer d 

G z.l J müzakere edilmiştir. Bu Y.ol ~ • 
Yor ... Öylece kalıyorum... o erım dördi\nci.i öğrenirse, hikftye, ölilmilm· bin ki]o tahmin edilınektediı· Bütün gi.izel anlaşarak ve paslaşarak inen nııf alacaklarına emin bulunuyoruz. ı.ııtS" 

mühim tedbirlerden biri zey b'' vücudünü dolaşıyor .. Emine, ilk ba • le biter.. vilayet dahilinde 10 bın 550 hektar tU hacimlerinin tam gol pozisyonuna gir- eC " 
lik Tekirdagıw nda maç şişe ve kaplarının üzerıenne tn , •• kıştn insanı duraklatan bir güzel· - Dilsiz bize beş sene önce geldi. Bn· Hin ekilmiştir. Kuraklık devam ederse dıktcn sonra müessir olamamaları yü- o1nrak cins ve kalite yazılması Ol 

te ... Şimdi beni çok oyalıyor_. bnm onu Kadifekaleden alınıştı. Kim- rekolte inecektir zünden sayı çıkaramıyorlardı. Tekirdağ tHuwsiJ ·- Bu hafta Lü- caktır. Şimdiye kndar bazı kifllSc \s 
- Ne dü§ünüyorsun?.. sesizdi. Hemen bütün. clvar kö~l~~ İzmir.de zelzele Çektıklcri şiltler ya avta gidiyor ve lcburgazın e~ ırnvvntlı futbol talumı tarafından gelişigüzel ekstra ,-e~ 
- Seni... gibi cahil, fakat güçlü kuvvetli ıdı. yahut da Mehmet Ai'nin elinde kalı olan cYeşilovd::> s,;:.'lrcıılan 30 k!~ilik ekstra ekstra gibi namlar altınM" 

ı d" ı T . t d" •. . sdamdı Zamanla Izmir . 3 (A.A.) -Bu sabah saat 5 d 1.1 ı• 
- Sus. ıyor, sus.. nm ıs e ıgımız i 10 geçe devam.sız fakat şiddetli bir yor u. hir kafile halinde Tckırdrığına gclm~- tılan zeytinyağlar, bundan sonr e 
Hiç istemediğim halde gülüyorum. Mehmette ban~ karşı bir yakınlı~ f~r: Bu smılardrı Beşiktaş takımında bir ler ve saminüy••lle karş:hnını.şlm·dır. kiki kalite ve cinslerini gösteren ı<t 

Onda daıma şahit olduğum olgunlu - keder gibi oldum. Ufak tefek bır ıkı ~ ısarsm~ISJ olmu~tur. Hasarat ve dcğışiklik oldu. Hakkı merkez mua - LüJeburgaz spor.::u'·m Tekinhğ y,~- ketlerle piyasaya çıkanlabil~ l>' 
ğa bu kabil endişelerin ~an~ası hadise ile bu ka~atım. sağlamlaştı • zayiat yoktur --===-=:- vınc, Feyzi sol muavin mevkiine. Zeki ına7.spor klübi1e y-.ıp":lıtl 1 :· ına~1a 'biJe Ayni zamanda bütün zeytinyağ ~ 
tuhafıma gidiyor .. Ansızın tıtrcdi Ona acıyordum. Illdn hır uşağın ve· Acıklı bir ölüm sağiçe ve Muzaffer de sl içe geçti. Fa- karşı üç golle ycn:tm !ıl .. :Jir. Bu r..:ı - ve şişelerine cins ve kalite yaıı~ 

__, Üşüdün mü?.. linimetını ıe\'Ulesi üıtınıali aklunıı bi- kat sonunda hiçbir tesiri olmadı. Yal- çın revanşmı yapmak üzc:-t> Yılmaz mecburi olacak ve bunlar sıkı ı;t· 
Amcamın kızı hayır derken iri göz- le gelmedi ve bu balını. ıanırım onu Tanınmış ınşaat muteahhitle.rınden mı: devrenin son dakikalarında Beşik- klübünün de LU''!Otırg.,1.a gideceği hR- roJlerden sonra tasdik edil~~ 

lerile sabit bir noktaya bakıyordu · ünullendird.i. Geceleri bir köpek gibi Kadri Paşa zade aıımaı Bay Ahmet taş yegfüıe tehlıkeli akınını yaptı. Çe- ber alınmıştır. Bu suretle halkın aldatılrn·:JJ 
i d Burhanettın Tamcı dün vefat etmiş. t <Yı Ben de oraya baktım ve ne garp, e- odamın altında dola.şrnCiSı, önümü ar· kılen ~ütu elmden kaçıran Romen ka- da önüne geçilecektir. Ticare ~ 

min hiç görmediğim hal·d·e bü.yük du- dımı kollaması yavat yava~ beni si - tir. lecisinin bu hatalı vaziyetinden Hak-! Atatürk müsabakaları bu hususta vereceği kararı İle t; 
1g kı 1 Cenazesi bugün Şişıi Etfal hasta • ı al 

dun altında siyah. bir go enın mı - nirlendlraıeğe başladı. kı, Nazım ve Zeki istifade edemedi -ı bugu .. n başlıyor v_ekfil.ctine .bi.ldirece.k ve d.erı.~· ~ 
d ğr köyüne hanesınden saat 11 de kaldırılarak b 1 bik.in 

1 
ktir '/A"'J_ 

dandrğını farkettm~. Geçen yaz sonuna o .u Asrl Mez.arl.Jğa defnedılecektir. ler. Bundan sonraki tek tük Beşik- ır _erın tat ~~ ge~ ece . . ~ 
- Kim o, Emme?.. gitti. Bir ay kalacaktı, bır haftada tEiş akınlarında da üç orta muhacim I Ankarada 19 Mayıs stadında bu _ yagdan sonra dıger bazı yıyecek 
- Hiç... Dllsiz Olmalı.. döndü. Bunun mln•.sıru benden baş • bine y.ıhrdı hi.itün fırsatları öldürdü. Birinci dev- gün (Atatürk) serbest güreş müsa _'delerinin de bu şekilde satışla~ 
Ve bana dilsizin böyle garip huy - ka anlıyan yoktu evde. Sonra on beş Ayıldığım ı.aman Mehınel, re bu suretle bitti. bakalarına bütün bölgelerden gelen intizam altına -alınacağı haber 

ları olduğunu , geceleri çok kere evin gün için yine gitti. - Aman Emme, ben eltim sen et- İkinci devre güreşçilerin ~tirakile ve büyük me- mektedir. 
etrafında dolaştığını anlatıyor_. Dinle- Meluncdin ikinci gidişindenben on mc; bağışla bem .. diye ağlıyordu. Bir- rasimle başlanacaktır. 
miyorum bile.. Ötekini dUşünüyo - gün geçmişti. Akpma doğru bahçeye denbirc aklım heşıma geldi, hicap ve Oyun başlar başlamaz Romenler 
rum: Dilsiz sabahlan eşeğini alır, yay- çıktım. Ortalık epey kararmıştı. Bü . hiddet damarlarımı yaktı Kudunnu~ hakimiyetl ele aldılar. Boyuna hücum Federe olmıyanlar 
laya çıkar, bir yük odun getirir .• Ak- yük dutun alunda, sırtınu &ğacın göv- gibi ilzerıne atıldım. Dişlerimı boy · etınıye başladılar. Bereket bir kaç 

b tclllikel ·ı akınları Faruk "e Hakkı'nın Bu hafta Eminönü Halkevi mulı. c:amları yine aynı işi görür .. Çok zeki desine dayamış, oturuyordum. Ses s&· nuna batırdım Isırdım Kinimi ir • 1 
r-·· • · d ··d ı •-ı · 1 Ak• '-ld teliti Şeref stadında saat 10 da Feri. ve anlayışlıdır. Amcamın yanına gir - da yoktu. Birdenbire yambaşınıda türln yenemiyor; bu kancıktan hır~ı- ycrırı e mu a 1<h"' erıy e a ım "'es ı. .. . . . . 

B ·k 1 ı 10 d ki'-d koy bırıncı takımı ıle kar~ılaşacak _ meden ıevvel konuşuyormuş, burada bir gölge gördüm Dondum sanki. Kı· mı alamıyordum. Bir hırılıı ile ken - eşı taşı ar cu a ı1;u an sonra 
dili mi tutulmuş, ne olmuş. Bu yüz - pırdananıadım. Oydu. Ne çc.buk dön- dime geldim Gördüm ki Mehmet de- kendilerini 'topladılar. Mağlubiyetten tırG. 1 ft T k h d b" 

eçen ıa a op apı sa asın a ı. 
den kendisini hooı tutarlar, fazla iı müştü?.. Ji deli gülmekteydi. Karanlıkta ağzın· kurtulmak için canla başla oynamıya . . k.. . k tl" kı·· 

:t rıncı umenın en uvve ı spor up_ 
Vermezler. Boş kaldıgıw zamanlan da - Korkma ~ine. benim. dedi. dan sallanan kanlı pıhtılar donuk bir b<lşladı\ar, fakat blitün ::ıkınhı.r müte- l · d b" · 1 T k tak ·ı 

erın en ırı o an op apı ıını ı e 
hep Eminenin penceresi dibinde ge - Taş kesilmişim. Ta yanıma oturdu . panltı ile çenesine sızıyordu. Sımnı madiyen üç ortanın ayaklarındrı c:;önüp yaptığı müsabakada berabere kalan 
çirir, odasının altında gezermiş. Bun- Çekilecek oldum. Hemen bileklerime kimseye söy]cmiy~ceğiıu anlatacak kalıyordu. Oyunun ikinci devresf çok Feriköy birinci takımı federe olmı _ 
ları bana amcamın kızı anlattı. Bir - yapıştı. KuvvetU kollarile beni göğ- tek çare olarak kcndı dilini dişlerile zevksiz bir halde devam etti. Yalnız yanlar arasında ne kndar kuvvetli ol. 
denbire ona dedim ki: sünde sıktı. Bayılmak üzereydim. Da- parçalanUl§tu son dakikalarda Beşiktaşın hiç olmaz- duğunu bir kere claha göstermiştir. 

_ Emine, dilsiz seni seviyor ga- yanamıyorum, dayanamıyorum, diye Emine titriye titriyc bana sokul · sa beraberlik sayısı çıkarnıak için yap Bu hafta Eminönu Halkevj muh _ 
liba.. mtrıldanıyor, bir hayvan gibi, üze - du. Yüzilnde parlıyan ıslaklıkları buz lığı hücumlar '->yuna biraz hararet j telit takımilc yapacağı müsabaka da 

Yüzüne bakmıyordum ama, bu rimde soluyordu: beni zorla dudun di- gibi parmaklarımla sildim verdi Fakat tstanbuJdan hiç olmazsa o derecc al5kah o1acaktır. 

pırıl yanmağa başlanuştı. Gece cana· 
varının şimdi yüzü gülüyordu. Bay
gın bir vaziyette yatmakta olan Te -
vensten tarafa dönerek: 

- Ala! Çok ala! Dostum Tevcns 
çok teşekkür ederi mı... Çekmeceyi a
rarken kasadan dışarıya daha birçok 
şeyler çıkarmıştı. Bunlara da bir kcro 
göz gezdirdi. Bunlar1 hepsi ufak tefek 
mücevherat olmakla beraber tetkike 

değer şeylerdi. Bunların arasında bir 
koca paket vardı. Bunlar da birer ster
linklik İngiliz liralrırıydı. Gece cana
varı kasayı •ckrar kapamadan evvel 
mUcevheratla bnnkonotların bir 
kısmını cebine yerle~tirdi. Bütün bu 
lşlcri kaç dakika içinde başarmıştı 

dersiniz ? Tam be~ dakika zarfında! 
Herşey tamamdı. LAkin, geri ka -

lan beş dakika içerisinde de biç umul
madık hadiselerle kar.şılaşmıyacnğı

ru ona Jtim temin edebilirdi? Derhal 

firara karar verdi . Ukin, 

demeden yığılmış olacaktı. Baron, kapıya doğru koştu Ll\kın. burasının paldır küldür yakl~mı~tı. 
hem di~lerim gıcırdatıyor ve hem de kurunu vüstadan kalma bir aıuıhtar- Tam istcdığt gıbi adamı yanında 
kurtuluş yollarını araşlınyordu Sı. la kıJıtlendıkten maada. kalın hır zin görünce bir çelme taknrak ye.re yık
lahın patlamasıle villfının en üst ka. cirle de sımsıkı bağlanmış olduğunu tı. Fnkat, bunu kafi görmedi. Ense 
tındaki pancurlnrın şıddetli gürültü gordü. Kendi kendine: kökünden kuvvetli parmaklarıle ya. 
!erle açıldığını işitiyordu. Şımdi bah. - Girerken kolaydı amma: gali • kalıyarak bir kere daha yere vurdu. 

gözünde birçok payaller canlanıyor- çedeki köpek havlamalarına, kalaba. ba çıkmam .pahahya mal olae;nk. de. Herifi bir kere daha adamakıllı hır
du. Bunlar, korku ve heyecanın sev- lık insan avazeleri de kanşıyor ve di. paladıktan sonra, onu halsiz bir vazi-
kile gözüne görünen birçok hayalet • villada müthiş bir pandomina kopU- Biraz evvelkı inmiş olduğu anti _ yete soktu. 
!erdi. Hemen pencereye doğru koşa- yordu. şambrın kendisini daha iyi koruycıbi_ Sağn sola kıvı·andıkça, başını 
rak dışarıya bakb. Gece canavarı, ağaca tırmanırken, leceğine aklı kesmış olduğundan der. duvara çarpıyordu. Artık, kcndısini 
Bekçi bütün bahçeyi dolaşmış, iki kö içeride karşılaşacağı herhangi bir hal tekrar geriye sıçradı. Laki•ı, ü. iz'ac edcmiyccek bir şekilde } atmak
peği ile villaya doğru geliyordu. Ge. tehlikeyi de hesaplamıştı. Sılah sesi zerine bastığı ipek halının ta olduğunu görünce, hizmetkarların 
ce canavannın pencereden baktığım bütün villadakileri ayaklandırmıştı. kaymasiJe yuvarlandı. El yurdamı muhtemel olan hilcumlarına karşı 
görmüş ve bunun vill!ya çok yaban. Tevens'in. villiida beş altı hizmet - ile etrafını yoklamağa başladı. Ba _ tertibat almağa başladı. Fırlamış göz 
cı bir kimse olduğunu anlamakta ge. karı olup bunların da kendisinin kaç.. şında hafif bir sızı }tissediyorctu. Dü. leri He yerde ~atan ada -
cikrnemiştL İşte Baronun talihsizliği mı süzüyordu. Gerisine dönünce, 

masınn asla meydan vermiyecekterini <:lince başı bnfı"fçe bı·r masan1n aya 
burada başlamıştı. Görünmesine se. -s- ' - üç hizmetkarın ayni hizada olmak 

de biliyordu. Baron Ust kattaki, su - • k 1 t B k l 
bep olan da, biraz evvel kara bulut.. gına çarpara yarı mlj 1• aşını a - şartile kendisine doğru ilerledikleri. 

alli ve cevaplı gürültülerin farkına d ·· ı · d b · 
la.r arasında iken, birdenbire sınta. ırınca, goz erm e ir §Ulliek çakar ni gördü. Elleri bomboştu. Ccbi.ı ı . .ıd 
rak Ortallg·ı gu··mu""cı"ı bir ıııg·a bog·"" varınca, sür'atle iki basamaktan iba. gı·b· ld z· b" ıt· .. t b - t k 

1' ..... ı o u. ıra, ıraz evve ı pıJa - gnz saçan a ancayn muracaat e mc 
ay olmuştu. Bekçi: ret olan merdiven! atlayarak anti - malı adam ile arasında iki metre ka. istemiyordu. Zira, kullansa dn, ta -

- Kim o? diye seslenmiş, cevap şambrdan alt kata indi. Lakin, bura. dar bir mesafe kalınışh. Yerde boyJu bancanın saçacağı gaz, üçünü de ba

alamayınca omuzundaki karabinasını da birdenbire şa~ırdı. Pijamalı birisi boyuna yatarak bu adamın yaklaş - yıltmağa kafi gelmiyecekti. İyisi mi, 
pencereye çevirerek güzel bir nişan. kendisine doğru sür'atle koşuyordu. masmı beklemekten başka çare yoktu. yerinde dursun; dedi. 

la ateş etmişti. Eğer, gece canavarı, Ve gayet 'Sessiz geliyordu. Bir parça Yere yatarak, o dakikada aklına Hizmetkürların üçü birden saldır

ihtiyatlı hareket etmemiş olsaydı, gürültü çıkarıyorsa da, bu da vil - gelmi§ olan bir planı tatbike hazır. m1ş1ardı. Savurmuş olduğu lmvvetli 

muhakkak camları delik deşık ed~ - 1lddaki pandomimaya karıfıyordu. landı. Adam, koyu karanlığın içeri. yumruklardan biri, birisinin burnu. 
rck duvara saplanan kurşunlarla gık 1 Çevik bir sıçramayı müteakıp büyük sinde gözüne hiç bir şey görünmeden na rastlamış, bir tarafa yuvarlaıımış; 

\,AM-•• -
_. ...... -. ·- , 

Bir tramvay bir çocıığf 
çarparak yaraladı 

·tıı P' 
Ortaköyde oturan Andon og f 

mitri adında bir çocuğa caddecfeı> t 
çerken Ortaköy_ Aksaray batuıı' ~ 
Jiyen tramvay arabası çarprnıl , 
muhtelif yerlel'inden yaralıyarJI' (f 
fal hastahanesine kaldırıJ.ınışt.ır· ıJ 

cuk, başından ağır bir yara a~"" 
Beyninin sarsılmış olmasındatl• fil 
yeti tehlikeli görülmektedir·~ pY_ 
Tabibi adil Salih Haşim çocugı.ı 
aycne . etmiş ve kazaya sebeP 
vatman yakalanmıştır. 

ikincisi ise, göğsüne ~ 
kuvvetli bir darbe ile nefesi tık 1 {l )(. 
yere serilmişti. Şimdi karanlıkt9 gll 
sınden daha güçlü ve kuvveti• 
üçüncusü ile uğrnşıyordu. eı 

Bu çok kuvvetLi bir adam~1•0e nun elinden kurtulmuş. koşe 
etajerin üzerinde duran vazD)ı.I V' 
ne geçirmiş, fırlatmak istiyord~ 
kin yerde yatan üç ki§iden hI!r jJY 
Baı on olduğunu kestiremryoı d~~! 
ron, yerden kalkar kalkmaz . ıtP 
bitkin kolları ile şiddetli b;r rLl , 

aşkctti. Fakat çok çevik ve ~! 
olan adam, boğazına nasılsa 

mıştı. cJe f' 
Mücadele müthişti. Ve hell1bi f 

ron için ölüm mukadder ,gı )(~ 
rünüyordu. Gece Canavarı s0':e> 
vetini sarf ederek bu yenilınelc Jl ~ 
rulmak bilmiycn adamı belind." 11~# 
rayarak yere çarpmıştı. Şinıd1 

baygındı. tf 
Baronun karşısında artı~ P8 ~ 

cak kimse kalmamıştı. c;enıŞ ~·.1. 
nefes almak istiyordu. ı.,akiJlıdJ' 
bu dakikada çok kıymetli 01 ~ 
düşündü. Belki, otuz S3JliY~ı." 
diğer bir kafile ile kap.ışrnaJı: •. 
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Istanbul Radyosu 
4 • HAZİRAN • 938 - CUl\IARTFSİ 
Öğle neşriyatı: 
12.30 Plakla Türk musikisi, 12.50 

havadis, 13.05 Plfilda Türk musikisi , 
~.30 Muhtelif plak neşriyatı, 14 son. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Plakla dans musikisi, 18.45 
Kılay haftası : konferans: Doktor Şük
rü Hazım (Savaşta Kızılay) , 19 Plak
ln dnns musikisi, 19.15 Konferans: '0-
nlversitc namına Doçent Nusret (Koz
mik şunlar), 19.55 Borsa haberleri. 

20,00 Necmeddin Rıza ve arkada§ • 
lan tarafından Türk musikisi ve 
halk Şarkıları, 20,45 Hava raporu, 
20,48 Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 21,00 Bclına ve arkada.şarı ta
rafından Türk musikisi ve halk şar • 
kıları (Saat ayarı), 21,45 Orkestra : 
l - Marşner : Hans haylınk Uvertür, 
2 - Silescn : Melodi, 3 - Lehar :Klo
klo, 4. - Drigo : Vnls, 22,15 Ajans ha
berleri, 22,30 Plakla sololaf, Opera ve 
operet parçalan 2250 Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23,00 Sem. 

Avrupa Radyosu 
\' SENFONİLER : 

bir:~ ~eldi rni genç kızlıın derhal sol göğüs üzerindeki papyonlar da 17,30 : Berlin kısa dalgası Ber-
~nin~nce alır. Bu, yapacakları elbi ayni kumaştan olup kenarları belini lin filharmonisi. 
taı re~~rdiği düşüncedir. Onlara bi- süsleyen siyah kemerin parçasından- KONSERLER : 
~\'?tıııa er olabi:mck üzere en iyi dır. 1 metre enindeki kumaştan 3.10 10.30 Berlin kısa dalgası. Bando 
l'iyoruz. :odellerinden birkaçını v~ lazımdır. muz.ika. 13 Berlin kısa dalgası : Hafif 
ile lakı u rnodelleri sıra numarası 4 - Benek[( bir roptur. Kolları musiki, 17,45 Be.rlin kısa dalgası: İş 
deki k!ı ederken, kaç sanUm enin_ yekparedir. Üzerindeki güneş çizgi- sonu konseri (18,50: Devamı). 18,15 
lac.iııı aşlardan ne kadar lazım O- leri beyaz ipek şerittendir. ı metre Berl inkısa dalgası: Neşeli plak musi-

l _ ~~ öğreneceksiniz. {µ1indeki kumaştan 3.10 lazımdır. kisi. 19,17 Bükreş: Karışık Romen mu-

o ut tası 

Klodet Kolber vücudunun güzelliği 
ile meşhur bir yıldızdır 

Klodet Kolber yeni bir fihndc 

Solcbn sağa: 

1 - Renk ile uğraştıran sanat, 2 -
Büyük bir kıt'alı, 3 - Öteberi koy -
mak için, 4 - Edat, son silah, acı ses. 
5 - Bal fabrikası, sırt, 6 - Ara nağ
mesi, 7 - Ecnebi parası, Su, hanesi 
8 - İsmi olnn kendi olmıyan Kara -
denizde bir memleket, 9 - Dev lef ma
lı, birdenbire, 10 - Çift rakkam, Ma
caristanda Osmanlı tarihinde meşhur 
bir yer. 
Yuknnd:ın ğıya: 

1 - Şarki Avrupanın kuvvetli bir
liğinin bulunduğu yer, 2 - Elektrik
te kuvvet, gösterme, sual işareti, 3 -
Rüzgar, fikirlerin anlaşmaması, 4 -
sanat, olmıyan, 5 - Devir, kanmış, 6 -
Nazan dikkati celbetmek, büyük kar
deş, nida, 7 - Söz, beygir, Almanların 
geçen senelc!rdc aldıkları memleket; 
8 - Mağara, şiş, A \'n.lapda bir yanar
dağı, 9 - Hava ile yerin birleştiği yer, 
hficum. 

'-· .ı.undn-ı:- 0muz1 ·r eli sik 20 o ı 1 ~ı lıdir ~·uu-. an Ç1 t. - 5 - Krepdöşindir. Yekparedir. · isi. ,1 Viyana eğ ence i musiki 
h~ J:ıi~-=·ı:ıkasında gördüğünüz be _ Yalnız, bedenini ayrı bir parça imiş 20,35 Bükreş Hafif Rumen musikisi Beyaz per~nlıı _se~imli Y'ldızlarm- bir plfıj~. ko~O:aktadı,;. Klodet enda: 
1,8() la ~r. 140 enindeki kumaştan gibi gösteren koltuk altlanndan baş.. (Şarkılı) 21 Belgrat: Eğlenceli hafta ~an Klodct Kolbe .. ·ı kı:U tanımaz. Ho- mının gu~Iliğj ile şohret ~uş. bır 

2 
ııtııdır. isyan dikişlerdir. 

1 
metre enindeki sonu programı. 21,l.S Prağ musikili eğ livutta zamanı."ll;:ırı l~eop·w.:asl dıye kadındır ki bunu Kleopatra filminde 

- Çiz il Jru _ Ienceli ncşciyat 22.15 Bükrc.ş salon or- anılmakta olan ı'l..lüclct oranıı1 şık sa - Türk seyircileri de scı.miş olsa ge -
de Ü'-• gı i ipek albendir. Bedeni maştan 3,70 lazımdır. kini · · ı. ... ~ d dı B F J · A1 • J •ıı k . kestrası. 22,30 Peşte: Orkestra kon - ennın ~·n a r. u ran&Z Y - Yıldızın hususi bır tartı weü var -
ke&ihru urnaş~andır. Yaln!z çapraz 6 - Dallı kreptendır. Daha fropan seri. 22,45 Bükrcş: Hafif musiki nak- dız 1938 de otu~ iki Yt!ŞJU doldurmuş- dır. Her gün üdyodan evine avdet 
0,9() ~ Yclek şeklinde yapılmıştır. renklerle de yapılabilir. Bedeni büz.. li. 23,30 Viyana: Egw1enve1i musiki ve tur. Bu mllnn:>ehetlc kl'ndh;ni seven edince tartılır. Can alıcı gözleri ile et
d ertınd 'fl• ır. ı kumaştan 3,90 liizım _ gülü olup eteğinin ön tarafı da pile- dans. 24,10 Pe~te: Çigan orkestrası, yıldızlar muhtl!ŞC!"n vill5sının salon - rafında dolaşanlan kendisine celbet-
a _ l-Iaf"f lidir. 1 metre enindeki kumaştan DANS : larını göndermiş olduklan hediyelerle tiği için olacak Holivudun gecenin en 

1 rnat bir kreptir. Yak""& ve 3,45 Ihımdır. 17 Berlin kısa dalgası: Yauı enstrü- doldurmuş ve art.isim otuz ikind ba - kitl . d ı· 'll" J geç va crın c , en neşe ı vı ası 

Ö 
manlar kuartett harını canına• rnc:,ı·~·m=mıe bulı.ırı - ·ur, <l "'l onun vı .ısı ır. · g ed nıuşlardır. Küçükfüğündcnberi suna- . . . 

... en evvelki kostümle taşıyacağınız şeyler ATATu·· RK sı değişmemiş olan bir yıldız varsa Yıldızın bu sene y:ız mevsımını A_v-
--- d h" ·· h k k' . 1. Ki ..1 rupnda ve memleltetı Fransada geçı -

------__ __ o a ıç şup e yo ·ı sı:!vım ı o...1et-r tir. Spora bilhassa, dc·ni-: ~porlarına receği söylenmekte ise de, henüz böy-
Baştarafı birinci sayfada iptilası büyüktür. le bir ltnrnr vermiş olduğuna kimse i- =============== 

cSavarona> demir kaldırmadan ev- Bütün yaz mev51m;mle bu. şirin yıl- nanmamnktndır. Eğer bu, tahakkuk 

,; 

vel, Dolmabahçe önünde sevgıli dızı nrıyımlar buJmakta pd~ zur!uk edecek olursa, Ho1ivut birkaç ay için 
Cümhurreisimizin yeni yatının y:ı _ 

Nöbetçi eczaneler 

nında demir üzerinde yatmakta olan çekmekt<'dirler. Zira , dn.ldan dala u- Kleopatrasından mahrum kalmış ola- Beyoğlu cihetinde: İstiklal cadde. 
Çan serçe gıbı o da bir pHiJdan dig" er caktır. sinde (Dcllas d ) T b d 

siyah tekneli ve dört uzun armalı di. u a • epe aşın a 
rekli Birleşik Amerikanın (Moskova) (Kinyoli) • Galatada (Hüseyin Hüs-
Sefirine ait olduğu söylenen Ameri. Billi Gi bert ı·ıe a t . nü), Taksim İstiklfü caddesinde (J..i. 
kan yatı demir alarak hareket ctmış IS ey monciyan), Pangaltı Haliıskar Gazi 

ve Amerikan gemisi, sancağını gıze a r a s 1 n d a •• t ı· ı aA f cadesinde (Nargileciyan)' KasıınpJ-
almadan evvel «Savarona> yı selam. şad:ı (Müeyyct), Hasköyde (Nesim 
lıyarak yanından geçmış ve denize Aseo), Beşiktaşta (Vidin), Büyü.kde .. 

a l t 
Uzun zaınandanberi Mıki Fare'nın Bugün iki arkadaş '"'eni bir muka- d (A f) o çı mış ı. J re e sa , rtaköy, Arnavutköy ve 

Bı·rı' k. Ik d .. h t 
1 

t mucidi Walt Disncy ile Miki Fareyi vele imza etmic:: bulunuyorlar. Hikin, Bebek eczahanelnrı·. 
, es ı ye en evrını a ır a an . . . :ı: ~ 

uzun ve armalı direkli, simsiyah bor_ !oynatan Milly Gılbesrtin ıle arası açık Billy bu mukavele mucibince ancak İstanbul cihetinde: Eminönünde 

dal d
.• · f • ı tı. Bu hfidıse yalnız Holivut'da de -ı, ıgen ennın, konforun, muasır Desney hesabına iki kcrre çal•=cak- (Hüseyin Hüsnu") Alc dard {Ab 

tek · - · - . d" b·ı ğıl, fakat, bütün dünyadaki Mik.i Fare ~ ın· . • m a ... nıgın en son numunesı ıye ı e_ . . . . • . . . tır. Miki Ma resünletini yapacak d kndir), Kumkapıda (Asador), Fa. 
ceğimiz bembeyaz tekneli iki yatın seyırcılerını de alakadar etmıştır. Bıl- . • . . tihte (Asaf) Aksar 

l n· •· ·· ·· .. ~'"·•~- ı..:- .J_ Bılly'den başka bu ııı başaracak hiç • ayda (Şeref}, 
Boğazın zümrüt sulan üzerinde yan- y, ısney ın sozunu "'-'1.<UJ. uıc aoam . Şehr · · d (NA Sad k 1 d • .. li k 11•=L' F k' ktu Jrl b ti b. '- emının e azım 1 

) • Kara. 
yana duruşları cidden görülecek bir o ~a ıgını soy yere m.uu are mu .. - ımse yo r. s•e u sure e, ır ço~ gümrükte (Kemnl)' Samatyada (Tec.. 

~!'ph,~P~a, dü~ vcyaftut yanın topuklu alkllı veyahut düz biçinu'k 
~ domuz derisinden sn de. bir çanta ve kalın dikişli eldiven. 

manzara teşkil ediyordu. ~dın~en ayrı.~~tır. Bu. ayn~a bil- seyircilerine uzun zamandanberi ye- filos), Fenerde (Vitali), Eyüpte (Arif 
tun sınema dunyasında bir h!ıd.ise ha- ni bir icat veremiyen Disney şimdi ye- Bec:ır· ) K'" ilk" da {B c~ ) 

Balkanlarda 
yerleşen sulh 

Baş tarafı birincide 
darbımesel hükmünde bulunan Bal. 
kan devletlerince, artık on seneden
beri garp A vrupasına zaman zaman 

Atatürkle lranve Mısır hükümdarla ı 
arasında te ri ve teşekkür te graf ı 

B verilmekte olan kiyaset ve siyasi ol.. 
İ4is aştarafı birincide yedine vesile ittihaz ederim. gunluk dersinden bahsetmek hıç te 

11 
~elj:::Ur Atatürk hazreUerine· ATATÜRK bir garabete düşmek değil, bilakis, 

·lal! nişanı •Prenses Feyziye Hanım KEMAL ATATÜRK - CUMHUR birinci derecede bir hakikati ileri 
l'a.~llın te~n~ası dolayısile ekselfıns.. REİSİ - ANKARA sürmek demektir. Yarımadada tckar-
~ son d tik telgrafnamelerini ala- Kız kardeşim Feyziye ile Altes L rür eden bu sulh, bu samimi teşriki 
~~~\U~ ~emnun oldum. İbraz ran Veliahdi haz.retle.rinin nişanları- mesai, ki Balkan antantı daimi kon.. 
~ ~S<lta ;arn~nıi ve meveddetamiz malan münnsebetile vaki olan IUtiif. seyi çalışmaları bunun bir delilidir. 

\:~ albı teşekkürlerimi su _ kar tebriklerinize fevkalade mü~ - Alakadar devlet ve hükumet rüesa-
tııı..l ıtrar1~ ... ~ d h . l ak har rı uı nlar:ı --ı:u osUuk ve meveddft assıs o ar aretle teşekkür c - sının büyük bir ihtimamla sarfından 
e:~~daıti ~n Şark milletleri meya - derim. geri durmadıkları gayret ve müsaa-
1 .'~eceği _na~cbet ve ahengi teşyid Şark milletlerini birbirlerine bağ- dekarlık mahsulüdür. İhtimal, Yu -
~ l'irtı lo'ı \Unıt ve kanaatini arzey _ lıyan kardeşliğin daima daha ziyade goslavya _ Türkiye. Romanya _ Yu
~:~ileritn~ttan . bilistifade sonsuz kuvvet bulduğunu görmek hususun- nanistan gibi, aralarında bir anlaş _ 
~~tini ~e Ve sız sayın kardeşimin daki temennilerinize bütün kalbim- mayı geciktirebilecek biç bir ciddi 

lil} t~u . ~~t ve kardeş memle - le iştirak eyler ve vesileden sevinç!.? manii bulunmıyanlara mukabil, TJlUŞ 
Slnı oz candan dilerim. istifade ederek samimi dostluğumun terek hudutları böyle bir anlaşmanın 

~E'.s'r RIZA ŞAHI PEHLEVi ifadesile birlikte şahsınızın saadeti tahakkukuna daha az müsait olanlaı:
~ 1''ARUK ı. - MISm ve sevgili milletime mes'ud bir şe - beyninde bir ihtilafın zuhuru, bir 

ll~. 1 - KAHİRE kilde bağlı kahraman Türk milleti - tarzı tesviye yanında daha mümkün 
~el'ıle b~rcıeti A1tes Prenses hazret- nin iyı1iği hususundaki harareUi di- ve kolay olabilirdi. .• 
eı-1 ıradc · · leklerim· teyı't eylerim t t l k b. h l' ~ oğı rırnız Şehinşah hazret _ 1 • ş e asır ı ır usumet ve aman-
b .. ~lnln u . .Altes İran Veliahdi haz.. ====::======K=ra=l=:=F=:AR==U=K= sız bir mücadele sonunda, bunlardan 
~llıi (};;.. llişanlandıklan mes'ud ha. 1 b Türkiye ile Yunanistan arasında ma-

d ;şarıt~:~_nıekıe bahtiyar oıdum- Bir ngiliz muha ir zinin hesaplarını tasfiyeye mütea uk 
,:tları ar 1 1 ınühim devletinin tac. kadının aranmasİ ve Balkan ittifakının girizgahı ma _ 
'l!(!s ' asında b . meselesi hiyetinde tahakkuk eden bu saJT1imi 
i~b SUsunu ş u suretle sıhrıyet anlaşma, bu ikinci nevidendir. Nite-

aı trıuk ark alemi için yerli bir l!u hıt.- ilddernesi addederim. Prag, 3 (A. A.) - Deyli Ekspres kim, munzam anlaşmanın imzası ve-
~ll -J'ır}ı rn- muhabiri bir Bayanın hudutta silesile ah;. en Aünada irad ettik!en 
dl \>~ s unasebetle tebrikleri- tevkif edilerek vücudünün her Lıı1l- nutuklar sırasında, Türk ve Yunan 
rı.ı. llıitıi saaı:ı~et teınennilerimin tak. fmda araştırmalar yapılmış olduğ• • .aa ricali, bu hususta ilk adımı teşkil et-

tlq_ rnırnı h.. t ~~ '-'e rn urmetlerimin beya- dair ngiliz matbuatında çıkan ha 6 miş olan Türk - Yunan anlaşrna~"In -
1tneı k ernleketlerimiz arasında berler, salfıhiyettar mahafilce tekzip dnn haklı bir gurur ile bahsetmişler -

ardc>coJ•k ., ı rabıtalarının te- edilmektedir. dir.» 

li 
. ıı: , uç pazar en .;;x-ıson , 

nı alnuş olduğundan herkes buılla- ni yeni -eserler haı.ırlamıya başlıya- Bakırköyde (Merkez). 
n barıştmnıya çalışıyordu. caktır. Üskü' dar ·· • Kadıkoy ve Adalarda: 

hare 
er kolay o ay 
ete geçm · yecek 

A manyada bir karışıkl k çıkarsa 
lngiltere - Fransa ve Rusyanın ne 

yapacağı merak ediliyor! 

Üsküdarda (İttihat), Kadıköyünde 

Pazar yolunda (Rıfat Muhtar), Moda_ 
da (Alaeddin), Büyükadada (Halk), 
Heybelide (Tnnaş), KuzguncukT Bey
lerbeyi, Hisar ve Beykoz eczahene _ 
leri. 

Fransa, iy'i gecinmeK 
' istiyor 

Baş tarafı birincide 

kında nazırın yeniden nazan dikkati
ni celbe gelmişti. B. Bone, bugün sefiri 

Berlin, 1 (llususi) - Çekoslovakya l ile görüşürken Siıdet reisi, kendi fır- tekrar kabul edecek, kendisi1e birlik
ve Alm~ınya hududundaki hadiseleri! kasının istediği ıslahatı mevzubahs te nazikleşmek tehlikesini arzeden va-
ı;imdiye kadar uzun uzadıya yazan ı edecektır. ziycti, bu vaziyetin Türk matbuat ve 
s . Di - t it Al d b' k mahnfilinde tevlit etmiş olduğu aksül-
matbuat ve bilhassa taşra gazetclerı ger ara an manya a ır a- . . . . 

. . . 1 rışıklık çıkarsa Fransa, İngiltere ve ameller sebebıle, arız ve amık tetkık 
yıne bu tarzda ncşrıyata devam edı- ed kt' D" k r· · d b Rusyanın vazjyetleri ne olacağı me- ece ır. un a şaın sc ırm e e -
yorsa da art/.A bu haftanın sonu, ge- rak edilmektedir. Bir kısım Alman- yan ettiği veçhile nazır, bu görüşme
çen günler kadar heyecanlı olacağa 1 b.. 1 b. h:ıl k d İ 'lt leri esnasında iki memleket arasıııd::ı 
b 

. ·u . 'G ar, oy e ır arşısın a ngı e-
enzemıyor. Her Hı er, gerçı ene- . . öste - i d R mevcut olan dostluk münasebetleri se-
l 

. . 1, ~ 
1 

renm azım g receg n en, usya. 
ra .. ~on Bravh~ç, Kapıte. l'J ~r.~şa nın bir şey yapabileceBinden ve bebile pek samimi uzlaşma ve anlaş-
G~rı~g ve Amıral Reder ile goruş - Fransanın da kendi birliğini göstere_ mn arz.usu izhar etmiş ve bu nrzusu
muş ıse de donanma kumandanının ceğinden şüphe eder gibi görünüyor- nu birkaç nyd~ınberi hazırlanmnkta a-
bu toplantıda hazır bulunması daha ı Tü0 k' F · kı d · . . . Inr. Bununla beraber unutmamalıdır an r ıye - ransa mısa nı a ım-
zıyade İspanya meselesının ve umu- k. H H·•1 .. 1 k 1 k 1 b. za1-n1ak uz·· e e - u ·· d ki ı··ı . . .. _ .. . . _ ı er ı\.'cr, oy e o ay o ay ır w. r on muz e ey u a -
mi vazıyetın goruşulmcsı ıle alaka - yında Ankara'ya yapacağı resmi zi-
dardır. harekete geçmekten kendini koruy~- .. . . 

Yalnız şu cihet var ki Almanyanın 
Çekoslovakya ile bir kavga çıkma -

caktır. Diğer taraftan İngiltere Hari- yaretle bu rnunascbetlerı tevsık et -
ciye Nezaretinde garbi Avrupa dai- mek temennisinde bulunmuştur. 
resinin reisi olan Vilyam St:rang, 
Praga gelmişti. Kfl..ndisi Berlindc de Y~ni neşriyat: 
beklenmektedir. Ülkü mecmuası 

ması için bütün gayreti ne çalışacağı 
demek. Çekoslovakya Almanlarının 
başı olan Henlein'in evvelce Karl-
badda söylediği nutukta ileri sürdü- Kadınlar gölü Profesör Bayan Afet'in iki yaı.ı -
ğü esasları hafifleteceği demek de _ Mündericatrmızın çokluğundan sıylc ve bir çok diğer yazılarıyJe çı-
ğildir. , ,Kadınlar Gölü> romanımızı derce. kan Ülkü'nün son sayısın; bütün oku· 

Henlein'in, Çekoslovak Başvekili demedik. Özür dileriz. yuculnnmıza tavsiye ederi~ 
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Sa.rfa: 6 

PİRE TAHTA 
KURUSU 

SİNEK 
SİVRİSİNEK 
VE BÜTÜN 

-~~H:A SA Q A Tt~· .. ::··YA .~ .A.· rt:tAlJ~/,~~ 
~ - - - -

Adi gazı boyalı su ile karıştırarak yabancı ve ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açık· 
tan Fayda yerine satıyorlar. 

FAYDA iSMİNE ve MARKASINA DIKKA T 
Aldanmayınız Faydada gaz yoktur 1/8 litre 20-1/4 litre 30-1/2 litre 45-1litre70-5 litre 300 kuruş. 

Taklid hiçbir zaman 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrop· 

)arını kökünden temizlemek için (IIE LMOBLÖ) kullanınız ayni olamaz. 

HELMOBLÔ T aklid benzeri 

demektir. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr, kadın erkek idrar zorluk.lamı , 
eski ,.e yeni Belsoğukluğunu , mesane iJtihabı, bel ağruıım, :ııık sık idrar K R E M p E R T E V 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sılı-
hat Vekiletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczaha-
nede bulunur. 

Bu itibarla en üstün 
DİKKAT : HELMOBLÖ, ldrarınwtemizliyerek mavileştirir. 

Osküdar mıntakası tapu sicil muhafızlığından 
Ulu Önderin Büyük Çamlıca caddesile birleştiği nokta başlangıç nokta

sı tutularak garp ciheti, şimale doğru Yusuf İzzettin veresesine ait Kasrın 
kapısına kadar Çamlıca caddesi ve buradan şarka doğru kasnn su hazinesi 
binası köşesine ve bu köşeden şimale doğru (A) işaretine kadar imtidad e
derek oradan garbi şimaliye kıvrılarak Büyük Çamlıca ile Beylerbeyine 
giden yolun iltisak noktasına kadar devam eden kasır duvarı ve oradan tek
rar imal noktasındaki Tomruk çeşmesine giden bir numnrnlı kazık ile tes

bit edilen kuru dereye kadar devam eden Beylerbeyine giden yol ve bu bi
rinci kazıktan büyük Cevizağacı mevkiine dikilen ikinci kazığa kadar şima
len Kurudere ve cenubundaki Çınarbaşında caddeye birleşen Kuruderedcn 
de kar kuyusuna kadar keza diğer bir dere ve kar kuyusundan daha cenup
taki kızılbayır ve buradan şimale doğru şark hududunda bulunan kaya, Ba
yırbaşı, Taşkaya ve Üç bayırbaşı ve bu mevkiden §imal hududunun diler 
kısmı olan Cevizağacına kadar hudutta mevcut çıkıntı noktalanna on beş 
adet demir kazık dikilmek suretile hudutları gösterilen mahallerle Yusuf 
İzzettin vereseleri tarafından tecavUz suretile kasır duvarı itine alınmıı olan 
mahallin Büyilk Çamlıca tepesi arazisi diye ve mülga (Hazinci Hassadan) 
devredilmiş olarak (maliye hazinesi adına tescili) İstanbul Defterdarlığın
dan istenilmiştir. 

Bu sahaya yerinde demir kazıklarla işaret edilmiş olduğu gibi hudut ve 
vaziyeti gösteren bir haritası da muhafızlığımıza verilmiştir. 17/6/938 cuma 
günü saat (10) da yerinde keşif ve inceleme ve tesbit ve tahdidi yapılacak
tır. (Büyük Çamlıca tepesi} diye anılan bu saha içindeki yerlerde mülki

:Y et veya sair suretle alakası bulunduğunu iddia edeceklerin ke§if gününe 

kadar evrakı mUsbitelerile birlikte ve 1538/167 dosya No. sile muhafızlığı

mıza ve keşif gününde yerinde İ§ gören memurlara müracaat etmeleri illn 
olunur. (3112) 

TÜRK ÇOCUKLARININ 
Biricik gazetesi 

YAVRUTÜRK 
110 ncu snyısı bugnn çıktı 

20 sayfa 3 kuruş 
Çocuklara müjdeleyiniz. 
Adres; f tanbul - Yuvrutllrk 

B UNUZU 3 ila lSsan
tim uzatmak ister OY misiniz? (Beşiktaş P. 

K. 12) adresinden malümaı 
isteyiniz. 

ZAYİ - Mührümü zayi ettim. 'i e-
nisini yaptıracağımdan eskisin ·n 

SAHİR OPERETİ 

Bu gece Şehremini İnşirah tiyat. 
rosunda, 6 Haziran pazartesi Beşik. 
taş Suad Parkta 

Temsillerden evvel Sahir caz 
konseri 

ŞERİK ARANIYOR 

Piyasa ve halk nezdinde fevkalAde 

rcvac bulan bir malın daha büyük 

mikyasta istihsali için şerik aran • 

maktadır. Aranılan sermaye 3 • 5 bin 
lirapır. Her türlü teminat verilir. 

Görüşmek için tahriren müracaat ve 

rnndevu alınması lazımdır. 

Galata Merkez postahanesi 1191 
numaralı posta kutusu. 

CİDDI PLASYE ARANIYOR 

Çok satılan bir mal için plasye a • 
hiıkmü kalmadığını ilan ederim. ranmaktadır. Müracaat yeri: Galata 

Beyoğlu, Tarlabaşı Fıçıcı so1;c.1!... Kürkçüler caddesi Demirhan No. 2!l. 
4 numarada Maryam , 10 _ 12 arasında. 

Kremdir. 

Satış ilanı 
İstanbul Dördüncii icra Memurluğundan: 
Şaban tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25350 ikraz numarasile 

borç -~iman par~ya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cun odenmemesındcn dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli
vukuf ıa_rafından 22~0. lira kıymet takdir edilmiş olan Süleymaniyede Hoca 
Gı:asettı.n mahallesının kayden Yoğurtçu ve mahallen Yoğurtçu oğlu so
kagında eskı 3 mükerrer yeni 13 numarataj 13, 13/ l kapı 565 ada ve 36 
parsel numaralı bir tarafı 35, bir tarafı 37 ve 15, arkası 16 parsel numaralı 
mahaller, önil Yoğurtçu oğlu sokağile çevrili bahçeli bir ahşap hanenin 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

~ozayik. merdivenle çıkılan kapıdan binanın birinci katına girildikte 
karesımruı hır papuçluk, tekrar mozayik merdivenle çıkıldıkta bir antre 
Y_üklü dolaplı bir oda, camekAn kapılı blr sofa üzerinde ayrıca yüklü dolapl'ı 
hır oda, musluklu bir helA. 

Zemin kat: Karesiman bir taşlık üzerinde bir dolap zemini çimento, 
g~su~a~~· .:emek odası, zemini kırmızı çini bir mutfak, gömUIU bir kUp 
bır ~omurluk, mutfaktan sokağa çıkan demir kapı: 

!kinci kat: Yü.kil bulunan bir sofa Uzerinde iki oda, bir heladan iba • 
rettir. Bu katın merdiveninde eski muşamba döşelidir. 

Bahçe: İçinde muhtelif meyve ağaçlarile tulumbalı bir kuyu vardır ve 
etrafı duvarla çevrilidir. 

Umumt evsafı: Bina ahşap olup ikinci katta cephede bir şahniş, bahçe 
ilzerinde ahşap bir balkon vardır. Zemin ve birinci kat pencereleri demir 
parmaklıklıdır. Binada elektrik tesisatı me\•cuttur. 

Sahası: Umum sahası Kadastro plAnı mucibince 144 metre murabbaı 
olup bunlardan 53 metre murabbaı bina, geri kalanı bahçedir. 

Yukanda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 14/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günU 
saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 ini bulduğu takdir
de gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en 
son arttırmanın taahhUdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün milddetle temdit 
edılerek 29/7/938 tarihine rastlıy~n cum~ gUnü saat 14 den 16 ya kadar 
yine dairemizde ikinci açık arttırma yapılacak \'e bu ikinci arttırmada gay
rımenkul en ~ok arttırarun Uzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıy
metin %7.5 nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın temi

nat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır, 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriyo, tanzifiye ve dellaliye re-

simleri ve vakıf icarcsi salış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli 

ınüşterye aittir. 

2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncU 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alAkada

ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa 

daır olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Akst halde hakları tapu sicillile sa-

bit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha 

fazla malumat isteyenlerin 14/6/938 tarihinden itibaren herkesin görebil ı· 
mesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 937/2280 numa-
ralı dosyasına müracaatları ilin oluhur. (3312) 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannit baş ve diş ağrılarını 

sür'atle izaleye kafidir . Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adale ıztırap -
lan NEVROZİN'le tedavi edilir. 

Nezle , grip ve bron~ite karşı en 
müessir ilıiç NEVROZİ~'dir. ,./':) 

N E v R o z i N' i tercih ediniz. 
İcabında 3 kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
bafka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN MOHIMILAN 
Fevkalftde tenzilli aylık abonman kartlarımızın yenisi be~ .. 

mutad Haziran il inden itibaren mer'iyete gireceğinden şirndi .. 
den merkc>zi idaremizle Köprü Boğaz ve Köprü Üsküdar iskele
lerindeki gişelerde bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıştır. 

SAYIN HALKIMIZA BAŞKACA FEVKALADE 
KOLAYLIKLAR 

~az mevsımını Boğaziçinde geçirmek istiyenlere ayrıca ıeo· 
zilitlı 3 aylık kart abonmanlar ihdas edilmiştir. Bu kartıar~tı 
birinci serisi işbu Ha7.iranın 11 inde, 2 nci serisi de ınektebleriJl 
umum tatil başlangıcı nazara alınarak Boğaza daha geç nakl~~
mek istiyenleri de müstefit kılmak üzere Temmuzun birinci go .. 
nünden itibaren 3 ay için muteberdir. Bu kart abonmanların h~r 
iki serisi de Üsküdardan - Üsküdar dahil - Çubukluya Rumeli .. 
hisarmdan - Rumelihisarı dahil - İstinyeye kadar % '40, paşB .. 
bahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilata 
tabi tutulmuştur. . 

% 10 TENZİLATi HAVİ KARTLARIN 3 AYLİK BEDELi 
RumcHhisarı He Üsküdardan Vanikövünc kadar birİJlei 

mevki ( 1980) kuruş yerine yalnız ( 1188), lkinci ıne,·ki 1. 575 

kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgun ve İstinyeye kadar birinci nıeftd 
2340 kuruş yerine ( 1404) kuruş, ikinci mevki İ f 190 

Jmruş yerine (1188) kuruştur. 
Yeniköy ve Paşahahteden Boğazin her iki ınünfehası olBI' 

Kavaklara kadar birinci mevki (.3150) kuru~ ycrine(1575) 

kuru~, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. 
Vergi "\'e muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanuııell 

tediyesi icnb eden (234), ikinci mevki de (195) kuruş, işbu Jcsrt' 
ların yukarıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

İzhar edilen fazla rağbet karşısında muhterem yolcularJJ111ı' 
dan bu kartları tedarik etmek istiyenlerin bir an evvel müracB" 
atları rica olunur. 

Bu kartlar' hamil olanlar ayni günde mükerre1· seyahat Y' .. 
pabilecekleri gibi P?.zarları da mıntaka farkı aranmaksızın W 
ğazın her ~skelesine şidebileceklerdir. 

_/ 

AÇIK ARTIRMA iLE SATIŞ 
----

Zührevi ve cilt hastalıklar• 

Hayn Omer 
1 

Öğleden ıonra Beyoğlu Atac•~ 
çarşısında No. 133 Telefon:~ 

-------------
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Müteh~ssısı ..• edeP 
Pazardan başka günlerde ogl j, 

sonra saat {2.5 tan 6 ya) kadar (1 

tanbul Divanyolunda (104 rı,ı.ı~ı ı 
ralı hususi kabinesinde hast.J'9 ıı>' 
sabah «9.5 - 12» hakiki f1l<l1: ı 
mahsustur. Muayenehane \'C ev 1 ··rı 

kabul eder. Snh, cumartesi gil 
fon: 22398 - 21044. 

1938 Haziranının 5 inci.. pazar günü 
sabah saat 10 da Beyoğlunda Ağaha. 
mamında, Faikpaşa caddesinde 3 N. 
da Akbay Doğan apartımanının 2 
No. da mevcut ve Bay Gaston RO -
ZOLATO'ya ait mükemmel eşyalar 

açık arttırma ile satılacaktır. Maun 
renkli asri ve 12 parçadan mürekkep 
mükemmel bir yemek oda takımı, 
masif cevizden mamul Louis XV miL 
kemmel bir yatak oda takımı, beyaz 
lake ve beş parçadan mürekkep diğer 
bir yatak odası; döner kütüphane, 
Radyo masası, elektrik avizeler, bib. 
lo ve vazolar, müşarabi salon eşya -
ları, yepyeni hayli muşambalar, çlni 
soballar. keman ve kitara, dikiş mıı
sası, saatler, perdeler ve istorlar, ce
viz salon takımı, mutfak takımları, 
portmanto, kapı perdeleri, gaz ocağı 
ve fırın ve diğer hayli ev eşyaları. !!l••••••••••_. .... d 

Doktor Feyzi Ah111e 

Fransızca ve İtalyanca d:ı 
bilen kibar bir 

ALMAN MÜREBBiYE 
Yüksek bir ailede yeti,kin 
çocuklar için mürebbiyeliğe 

taliptir. 
İstanbul 18 No.Iu Posta kutusuna 
müracaat. ................... ~ 

Deniz hastahanesi Cilt ; 
ührevi hastahklarımutaha 

iit1 
Ankara Caddesinde: Herıf tJ99 
Öğleden sonra Telefon: 23 · 

Sahibleri: A. Cemalettin 
tıhami Snfa . 5ı1fıt 

Neşriyat ml\dUrrı : tıınınıı '()'1' 
B:ı-.ıldı~ı yer; M tthai l~hııı 


