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Posta ittihadına rirmemit memle· 

ketler için 26, 14, 7,5 Ye 4 lira, 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Sulhü muhafaza CELAL BAYARIN BELGRATTA 1Ulu Önderin 
DÜNKÜ TEMAS VE ZİYARETLERİ milletine Yeoi 

-----------------------için 

Yugoslav halkı başvekilimizin yolu 
üstünde heyecanla "yaşasın 

Türkiye,, diye bağrı yor 

Ayni bahar ayı içinde kıştan 
yaza geçtik. Sanki bir sıçrayışta 
Şimali Kutuptan Hattıüstüvaya 
düşmüş insanlarız. 

İstanbulun yıllardanberi doğ-

teberrüleri 
Dün çiftlikte bundan evvelki 
teberrülerinin de takririni liitf ettiler 

Mehmet oğlu 

Şerif adında bir 
genç evvelki gece 
Ortaköyde, orta
da hic bir sebep 
yokken dört kişi

yi ağır surette ya
ralamıştır. 

Şerif, dört ar
kadaşı ile rakı iç
meğe karar ver
mişler ve Orta. 
köyde bir mey
haneye girerek iç
meğe başlamışlar

dır. Vakit gı?çtik
çe sohbetle bera
ber kafalar da kı-
zışmağa başlamış 

ve nihayet iş eğ
lence hududunu 

leceği en yüksek ıki mazhariyetle 
karşılaştım: Beni yüksek huzuruım
za knbul buyurdunuz, sofranıza nlı

koydunuz, ehemmivetiııi vücuda ge
tirili~lerindeki büyük maksat ve kıy
meti gclecek nesıllerın biribirlerın

de>n daha fazla nisbcttc r.nlnyıp övc
cegı bı.iyük ve ültccnap tC'berrüunu
:zun tarıhi bir safha..;ır:cla h. zır bulun 
durdunuz. 

Bu asil hareketiniz, yekpare ke11di 
yapınız sayısız hizml"tlrrinlzin ve ver 
diginiz yiız bınlerce eser ve direktif
lerin arasında bir iştir . Ululuğunu 
\'e yüceliğini, eşığinde bulunan biz
lerden çok, ilcrle.rdikçe tarih görecek 
Ye minnet ve şükranla O\ ecektır. 

Ben, şahsan kÖy•tl~ üm, köylü oln
rak kendi adıma \'e bu memleketin 
emrinizle ziraat işl~ri lJaşında bulun· 
mak mazhariyetile, Türk köylüsü ve 
çif çiliği adına, şu dakikada hepsinin 
kalbinin benim kalbim gibi çarptığın 
dan emin, teşekkür etmeyi ve min· 
net duygularını ar7.etmeyi en tabii 
bir borç telakki ediyorum. Bunun da 
bir ifadesi olarak ellerinizden öpm~ 
me müsaadel~rlni dilerim.~ 

Ankara vali ve belediye reisi Tan
doğan da Büyük ŞeJe şehir adına 
ıninnet ve şükranlarını aı zetmiş ve 
Atatürk, Zirat Vekiline ve belediye 
reisine muvaffakiyct temenni ederek 
tahassüs ve memnuniyetlerini izhar 
buyurmuşlardır. 

Teberrüün kıymeti 

Carih Şerif Yaralı Bek çi 
.aşarak cıvımışttr. 

ru dürüst bir bahara kavuşama- Şermn çok sarhoş olduğunu ve' rek arkadaşının böğrüne saplamış-
ması hepimizde yeni bir kanaat daha fazla içmesi c ena neticeler ve- tır. 
uyandırıyor: Bu şehrin iki rüzga- rebilece-ğini onun gittikçe daha faz- Bunun üzerine Emin feryada 
rı ve iki mevsimi vardır. Biri lo- d Bah la saçmasından anhyan arkadaşla- başlamış, gürültüyü uyan çe-
dos, öteki poyraz; biri kış, öteki rı nasihat etmeğe kaikmışlar, evine içi mahallesinin bekçisi derhal hi
yaz. Aradaki ha\ a değişiklikleri göndermek istemişlerdir. Şerif ar- dise yerine koşmuştur. Fakat Şerif 
yok denecek derecede ehemmi-
yetsiz geçiyor. İstanbulda bahar kadaşlarını orada bırakarak evine artık çığırından çıkm1ş ve önüne 

gitmeği erkekliğine yedirememiş gelene saldırmağa başlamıştır. 
demek, b u iki mevsim arasında 

buna şiddetle itiraz etmiştir. Fakat Bekçi l\f eh met, yar.alı Eminle nıeş-
kararsızlık ve mücadele demek- • v • • • • •• •• ı 
t .• p t·~· k 1 dıgerlerınm ısrarı karşısında arka- gulkcn Şerıf onun da uzeııne çu -
ır. oyraz es ıgı zaman ış, o- f . d h l1 b k · · ı k ğ 

d ti v• 1 HAl~ daşı Eminin re akatın e mey ane- lanmış. zava .ı e çıyı so ası ın-
os es gı zaman vaz o ur. a a . d v 11 1 v b. k"ld l t 

b . "lkb h · -; d · f k t den çıkmış ve evıne ogru yo an- dan agır ır şe ı e yara amış ır. 
ır ı a ar ayı ıçın eyız, a a 

1 

> • • • 1 d 
b' k ·· 1 b. · t't t mıştır ı.u ıkıncı yara ama an sonra .a-

Güzel Hataydan bir m anzara ğ~kl~~ılf1~ü~v~~zi ~~~ıe\;~ ~c=~: E~in yolda Şerifi tatlılıkla la- deta kudur~uş ?ir ?ale gelen Şerif, 
Antakya, 7 (A.A.) - "Gecik- gal kıtasına menspp efrat tarafın- larm mutedil bir bahar hav.asile fa tu\up yol yürütmeğe çalışrıJcen o sırada bıraz ıler~de sokak kapı-

miştir,, dan silah arama vesilesiyle vukua ne münasebeti var? sarhoş birdenbire kızmış, l>ağırıp 1 sını açık gördtığil .hır eve do~r~ koş 
Kapatılan Ycdigün'ün yerine bu getirilen bazı dövmek, hakaret va- Titremek veya terlemek Nasi- çağırmağa küfür etmeğe başlamış- muştur. Bu ev, bıraz ev' el ışınden 

günden itibaren intişara başhyan kaları ve bazı sarhoş askerler tara- bimiz bu. ' 1 tır. Emin onu teskine çalışırken Şe-ı dönmüş olan şoför Anast.asa aiddir. 
Atayolu,, gazetesi, Antakyada iş- [ Sonu 4 üncü sayıfada ] 1 * rif birdenbire sustalı çakısını ceke- [Sonu ' üncü sayıfadal 
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12 Mayıa 1938 

Milli mücadele hahraları , - D .. 
~!;~·~;, u n r a 
''•!!l' Pol iti ka.rı 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

Ayakkabı Uzak Şark 
Muallim, idareci 
maaşlarını tesbit 

Menba suları Ticaret odası 
Kontrol Edilecek toplantısı 

N 6 Çin gümrükleri Avrupalılarla KüJ" tür"" dıre' ktö"rlu""guW •• s· . bC:r em B. çok meseleler hak-Yazan: ŞEREF AYKUT 0
• Amerikalılara karsılık gösterildi- il' memur yenı • - ır 

Bir kahraman arkada~1m var- yordu. Arnk 'Mehmetçiğin önünde ği için bunların varidatı seneler- bir tamiın gönderdi niyet musluğu buldu J kında kararlar verildi 
dır: Kıyak Salim. Biz Salime daha ne dikenli teller, ne çelik çubuklar, denberi alacaklılann kontrolu ~l- Kültür direlı:tOC!ügu. azlık ve ya- Menba suyu satan bazı b&yilerin Ticaret Odası meclisi idar~si dvn 
mektepte iken bu adı vermiştik. ne mitralyözlerin yalayıcı kurşun - tındadır. Bu iş böyle devam ~t> banıeı mekteplerdeki llll!allim ve iıla- damacanaları açarak +akos suyu dol ikinci reis Abnıet Karanın başkanlı
Kendisi de Edirnenin Kıyak !!emti lan, ne havayı yararak gelen mer- gidedursun geçen SPnedenberı Ja- recilerin maaşları hakkında dün bu durdukları anla'jılm!Ş, bunu.n öni.ıne ğında toplanmıştır. Bu toplantıda 
çocuğu idi. Salim gözünü budak- milerin düşüp patla?'ğl yer~en dört j ponlarla Çinliler arası:ıda - tekr?r mekteplere yeni hic tamim gönder- geçmO: için bel~ece hızı çarelere mühim kararlar verilmıştir. Muhte
tan sakınmaz, göz kırpmadan baş yana ölüm saçan mısketlen ne_ kız-1 haT? ~ayınca gumruk~~~ nüştir. Tamime nazaran azlılı: .ve ya- bafvurulmuştu. Inhiar idaresi me:- lif kazanç komisyonlarına intihap 
döndOrilcü yükseklikteki duvarlar- gın çelik parçalan ve ne ayagının vazıyeti de nezaket ~sbetıni.şt ek bancı «ta ınektepl<?rd.. asarlık der- marlarındaıı bir z;;ıt bu hileye mim olımm azalar, meclis tar.ıf:ından t

1

s
dan atlar, çitlenbik ağaçlarının ti dibinde patlıyan el bombalan en- Çün~ Japonla~ Çıne -ıaa;.~ si veren muallimlere dörder fıra, ~- olan bir emniyet mılSl.nğoı \:~ed.e:- dik edilmiş ve sonra dijSer meselcle
tepe.sine brmanır, Selimiyenin üst gel olamıyor, gözü hep ileriye ~iki!- eden W.~e lır.nG_te~ [IlU~kl: selerde ders verenıer~ ~ltışar Jira uc relı: tatbiki için belediy'.'ye gönder- rin müzakeresine geçilnuştir. 

. _.... d k elini ka- · Mehmetçik ~ahlanmL' bır a- kabul etmıyeceklerını soy! . ret verilecektır. Aynı zamanda deı s ~ir. Damacanaları"! agzına takıla-
lmbbesme ,~r o~ _an en.. k mı~ . . ' .. .. ri günlerdi. Böylece aylar geçtı veren müdürlerin maaşı, asgari ola- cak olan musluk, belediye mrrnurla- Bu arada Borsa ve Odanın hes39 pıp &alıverir... Hulasa gozu pe •ıkıncı atı gıhı saldırıyor, butun ma- Lakin Londra "U sen zamanlar- . 

1
. adan b~" aktır Jıfü- d "h :--

1 
ndikten soma ve mizanları ile Refi Bayar ve. Sab-

't h · k el t Salimi bir kere · ı · - · geçiyordu " b' k rak elli ır ,,....yac · rı tarafın an mıı ur e · . yiğı ır ar a .aş ı. di- nıa arı ç~gn~yıp '. .. da kend~ t~allii~ eden ırço. dür muavinlerinin rr.1aşları, asgari o- bir daha hariçten su alamamakta- ri Tüten için i~t aylık. s~;vahatı m·ı-~~reke.t ord.ıısıyle İstanbula ~:~a-1 Ha.tta ~ıç unutmam, ılk. d~ş- pürüzlü ışlerı tasfı:ı~e .. etm.e_l:. ~ol.ı- !arak orta mckteplerJe elli liradan, dıc. Belediye bu musluğu tetkik et- ı saadesi de tasdik e~u51ır. Bun~aıı gı vakıt, hır de Çan~kkale man sıperıne atlıyan Alaşehır koy- tikasına sarıJmuı; ı.:arundugu ıı;ın 
1
. 

1 
de ·se seksen .iradan başlıya- fık bulını. .... ·--. Bumı keş- sonra salonlarda sus ıçın kuılanı.an 

şın a g~rm.uş u • . !erinden enım emır eı: .. e Uzak Şarkta Japoıım.r. ?nu~a- caktır. Daimi muallimlere geline.,. feden memurla uyl.'~u1duğu ıahdırde balıkları yetiştiren ctmse erın ~: d .. .. t"m Bır gece zorla! b • . b 111 hmede ·'- la k ıse er ı nuş, muva ,,_ k 1 . kan r 

~lıkoyabılclim ve hır daha .kaybet~ yaralı bir düşman neferı turk~e yal- rak Çin gü~r.ükleri ıtıb.~rıle Tn- bunların deruhte ettikleri ders saat- musluğun bütün menba suları dama ya v~ saire .gib~ k~şları ;;atanl~r gı· tım. l~te ul~Ral savaşta yıne bu varıyor: giliz menafıının nıuteessır .ulına- !eri ne kadar olursa olsun, ücretleri cıınal.anııa konulma.,, mecburi kılı- bi yuzde yırmı nısbetmrle kazanç~ luştuk. O bır alayın komutanı 01
• ı _ Aman beni öldürme! masını temin maks:ıdile bır an- . • 1 k hususı· ''"ürk mekteple- tabi tutulmaları .ı:arnrla~mıştır. Pı-ş "k .. N T · asgarı o ara " nacaktır. muştu. G~~:.ral.. ~ r~ • aı ının, _ Buraya neye geldin? Benim laşmıya varmı~tır. rinde 40 liradan, ve yabancı mektep rinçten mamul musluk, banyo, ve ka-

gnıpunda doguşmuştu. Bız Trakya-, k. d . . . • Bu keyfiyet Çinlileri memnun 
1 

rd . 
30 

lir dan ba·"yacaktır o d ,. zan imal edenler•n de kazanç kanu-
yı teslim almaga gı er. e.n a ım • · · l te Meh~edin bütün gazabü etmemiştir. Bunu ~öy emegc za - V nununun 34 üncü ma~ e:;jnin tin~ - 'd k S l° a OV e ~COIO l!llU ne• l .... e e ıse a ~ . ey kızını ol 'u'ru d 3. iİ 
layı ile Adapazarında ıdı. Kararı;ıa- ş k M h ten lüzum var mı?. <:_:inliler keı;ıii BELEDİYEDE !ıkraSl mucibince yuzde kırk nıs· 
hına gittim. Beni görünce sevin- bu id.i: .Evet'. oturup durur en e ö~ memleketlerine dogrudan uO::{ - adam betinde kazanç -vennel!'ri kabul cdıl-
cinden çıldıracak hale geldi. Boy- metçıgın ye~ıl orm~nlann kuytu.g ruya taalluk eden bir meselenin Belediyede masraf ve variıfat miştir. 
numa Ftınldl. Salim yıllar.en ala- g:•i~de sa.kin .sakın y~şıyaıı gui~e~ böyle iki yabancı devlet arasında bütçesi 

1 
Arkasından ~ehrin imarı dolayısi· 

yının başında şehir görmemış, tanı- koyune goz .dıkerek bınlerce k o konuşularak kararlaşlınlmasın -ı Belediye bütç"'5ine ait bazı miina- 18 sene yerine 15 seneye le bazı düklcincılar tar3fından ist~ııl 
dık görmemiş, evlenmiye vakit bu-ı metrelik denız aşırı yerlerden ko • dan şikayetçidirler. Llkin olan kale isleri hakkınd.3 divanı muhasc- mahkum oldu len, fazla tenzilatlı satı~ müsaadel<"" 
Jamamış, yalnız ateşten ateşe ko- ~up şu asırlardan beri kurulmuş kö- olmuştur. . . batla gı;rüşmek üzere .Aıtkaraya gi- Ferıkôyiınde \ivey km R"mziyevi 1 ri meselesi görüşülmüş ve bu iş üıe-
şarak ve yıllarca ölümü eliyle tuta-: yü yakmak için neden gel~işti bu? . Çin : Japon harbiP~e .Ing1.ltere- den belediye 1ı.esıp i~ .'."'~ürü Ke istediği bın lirayı nrmedıgmrien do-1 rinde de dükkanları d~.hal istimliık 
rak yaşamıştı. İşte ona hayatının Afyonu almı~tık .. Şimdı Başku- nın bır tav:as&1 tu. iht~dcn mal, dün şebrimıu dönmüştür. &le- layı kundurac.ı lııça~ı ile yaralıyarak edileceklere mevrot mmaadeden 15 
~ııkluk çağını andıran bir arkada- mandan: "Askerler hedefiniz Ak- ~imdiye kadar vakit \"akit .bahse- diye bütçesinin Vekıiletı;e !rir an ev- öldürmekten suçlu Ali o~lu ömer Tı- gün fazla müsaade verilmemegj kabul 
şını görünce sevindi. Beni göğsün- denizdir; ileri!., emrini vermişti. dildiği ~şitilmek~. Bu n~yet- vel 1a!;dik edilebilmesi. i<;in m.:W'af nlın o.ğırceza mahkemesinde görül- edilmiştir. 
de sıktı. Salimle bu gece çadırın- Benim alay emir ald.Jğl mevkie bir leri teyıt edecek hır ~-ı.ıvv~tli ma: ve varidat büi~n ilk kısımlan ınticte olan muhaltem<"Si bitmiş Ye Bu arada mısır alı'jVerişlerinde 
da can ~ohbetleri ettik. Çocukluk .. . k · in yıldırım hı- liimat gelmemekt&iır_ Bununl .. tabcdilcrek dün vekiıletô! gönderil- dün karar tebliğ edilmiş:•/ rutubet derecesinin ne nisbette ola-saat once en<me ıç b ç· d · , menfaat do- ad ıath k arkadaşlarım andık. . · ô b' h ld · bera er ın e ış ~e miştir. Sonradan yapıl.an t ı ı- Ömer Tırıl mahkcmedP akli maliı- cağı hakkında da Zahire Borsası ııu-

Kimbilir her biri hayat denilen zıyle koşuyordu. yle ır ~. e ı- layısile alakadar bulunan Avru- sım da cuma günü göooe;ilecektir. liyet iddia etmiş, bunun üzffiııe Tıb- bubat beyannamelerinin arkasıruı ız.a 
şu sonsuz gürültünün ~rtasmıla se~- dik ki bir türlü soluk almak ıçın ol- palı ve Amerikalıla.rın ~rgeç Jak Süt müstahsilleriniıı müracaatı bıadlide müşahede altma alınmıştı: hat konulması kararlaşm~tır. Burıa 
!eri ke•ilmiş neredeydıler? sun, bir lokma yemek için olsun µonlarla temas Ç3:lel.ecı. bular'.'1. İlk müraeıatlanmı bir cevap ~ta- Mü~ahede netic~si cezaya ehlıyetı göre Trakya ve Anadolu mali.arın~ 

Ctphe yemeği yedik. Çaylar iç- taburları mı durduramıyordum. Uzak Şarkta keııdı vazıyetlerını mıyan süt müstalı.>iUcri dün t.?krnr görül'."~ ve keyfiyet nalıkeın.e)e 

1 

yüzd'e 

14

, Adapazarı ve Samsun mal· 
tik Yemekten sonra çadırın ö: Çünkü nerede duracakları emrını en:ıniyet altına alacaklarını t~h ~ belediyeye müracaat etmi'.ılerdir. Siit bild.ırılmiştır. . larında yüzde 

16 

karı.şık mallarda O;ı 
nünde hemen düzeltilmiş, bahçemsı daha o"nce vermistim. Yürürken ko- mm edenler yanılmamıştır. a milıitahsilleri sütlerin sıhhi bır şek;! Ömer Tırıh suçu vsulen sabıt ol - d 

10 

k bul e~"-'"tı'r. 
.. 1 1 ç· n d ha aylarca • ~ 1 . t yuz e a w.uıı""il yere yanlamışhk.... şuyor, koşarken uçuyorlardı. pon ?r a ın 1 er a 

1 
d A~ de tevzii için bazı taleplerde bul.ım- ctuğunclıı.n ıs sene h:ıpse ma • nım ~ ·, · 

Salimin siliih arkadaşları gel- N 'ptir ki saka a•cı mek- belkı harbechp .duracak ar ~:: maktadırlar. Bcledlve bu ııcın mura- miş, fakat üvey kızını b>ıkıp büyüt-! k t h 
• e garı • ·.' • lacaklılar kendı paralarını .... v - n bili' v-•··· h"d· d ı ue MEKTEPLER diler. Sohbet hep meme e n va- k" . n ferleri de harp sınıfındaki _ .' l · caate cevap wrmeden a ye .,,..., müş olmasını ve a ;se en e\ve 

1 

_ 

!ine, harbe, taarruza, l\!ehmetçi~- ;;~m=tçiklerle sanki müsabakaya betmemcge çalışı~or ar. Jetine göndermiştir. Hemziyenin ona: M ilimi d b" ıwup Bu sene h 
'kal hl 1 akla sıg -o•-- _ Sen ne biçim bwasın, ut.--,nn•ı- u.a er en ır g id' !erin arı ı a ış arına, - . . . ı d' Onlar da hayvanla S lh'' h { •c'ın . t h .k. de Avrupaya ır ıyor mı~a~ işleri kolayca başardıklarına ~~:~mı~:~:;larını öyle yıldırım hı~ u U ffiU a aza 1 Mı\HKEMELERDE yor musun? ctcm~k surctııe d rı ı- . . . rdeı1 

daırdı. 1 . 1 d k' h 8 nı ı . ni takdiri tahfif sebeplk'.!"inder. ~.'\r~- . Mektep tatilinde ı:~~man· 
Her !>iri kendi emirlerindeki ta- zıyle .~o~turuyor ar ı ı arp 

1 ·ı {B"f tarafı birinci ~l'.fada). . . kemesi r<'k cezasını 15 ~eııe hap~e ll'nzıı et-, bır grup Yunanist_an,. ya, ',ı; 
barlarda geçen hususi hadiseleri,, rı gcrı; e aldım. . 1 mayülünü takip etmek h~~meı: ~- Hırsız h.U' ~e= S=dc aldı- mişti:r. Ömn Tıı"l n st'ne hapis ya- .Y'I. Çekoslovak~• uz"'.'·~· M~ı!Sİ 
harp menkibelerini anlatıyorladı.t Al~yın başında yaverı hır.aka-. çin bir mecburiyettir. !~~~ poh~- - bBırbmiku~~~ l)arcalı,·arak ArJn ve tacak ve çıktıkta..., sorın bir. rnfıd.iet tan ve Roman) ada hır etiid gezın 
S· ]' de dedi ki. , rak saga durdum. Taburlar ıreçıyor- ka .1 daima )'Ulfl~, egılır btig- gı ır ıs. e .' , . ~ .. ta anım~ hizmetlerinde lruUanılmıya • yapacaklardır. 

a ım · B ·· ·· .. d - ·ı b'l mı " ı b' Osman ısımlcrımJA ikı hsıy,. sa ıı 15 ı.e muzdan hoshy-4'ak olan bil - Den bir şeye usanmıştım. lli-,lardı. una yuruyuş egı' ı me rülür fedakarlık eder ve uza ır ır . 17- . , ·k. g nem caktır. m -
' . ' d l'? ' . .. .. " "h - Orhan adında y~ın.ıa ı e 40 .. ~-- d cekh Hıı.· liyor$unıız ki benım alay Afyonlne eme ı. tarzda hedcfrne yurume.ıı tercı e hak . dün birinci sulh ceza sevabat gun ucv-.w..ı e e - ı 

kar~ı.ı;ında cephe tutmuş, bekliyor-· Zira Mehmetçikler ar~~ ~ubay- der ve efk.irıumu~yenin . ~bzan ~=~de neticel<?l'mi1tir. KÜLTÜR iŞLERİ zırlrw prograrnıı ga:-e mu~~liml~ 
du. Ta taarruz emrine kadar k'.- l~rı.nı da .erbaşlarını da çıgıııyecek Mutlaka mantı.k.ım ızabt.an ac~ kAI- Orhan İgto.nb•lia tahsil için gel- Kültü~ teftiş heyeti reisi lstanbuldan vaparla Pireye gi.:iee<"k 

mıldamadık. Her a~ş~m .. teknul gıbı ~tılı) orla~d.J. . • 1 • ~ığı tczal. ~~ garabetlerı bu suretle mi§, Anadoluda içtim~i n ın.:ı.li vazi- Bir müddetten beri ;-<'hrimizde bu- ler, Atina, Brendizi, Napoli, R.0n>at 
haberınde mutlaka uçuııcuden on, Dıkkat ett.ım. B'.r .çog~ ya~ .a ızah edebıhrız. . veti iyi bir ruleye mcn.s '!' bıılunın.ak lunmakta olan K::iltıir Bakanlığ1 tef-~ Floransa, "Venedii<, Viyana, Munıh, 
bi'mem ikinciden kaç erin ayakka- yaktı. Halbukı hep'illlı teftı~ ettıgım Bazı na~yonalıst ve muhafaza- -t dır .. 

1 
t' ... ,,;;,,.•e'- tedri~t mii D'sb d F anklo"t n~n h«vzaıoı, 

· b ki .. ",,t" · ;ı, ·11 l C • a · tiş ıeye ı reısı. ~e J"":' "' ı a en r - , = bı istediğini dinler dururdum. Her vakıt ayakka ı, çarı a gorm.ıı um. kar malıalil ı:;e .rı et er emıye- ~hkeme bisik\eti çalıp sattığını d- k'li C t dm ~amki trenlel' ' Ber'' Dl' st.>n, p ag Bil' 
ak<am tekmil haberinin önü ve ar- Biraz daha dikkatle baktım. Çank- tini Rus nüfuzu altında kalmakla b·"' go"rdu"g~ünden Ocharu 22 gün urkve 1 ~-~"a _ ~- Teft"ı~ '--·eil Hamburg, •tn, . e r ' .. 

. , . . . k d _ . . A k . sa n AR araya .. onımış.ur. ' •=J da te, B;;ı..- ~...___klcr ve y.,,..-dı hep bu ayakkabı ıdı. Ben de ola- h olanlardan ba.~ka hep" un ura ıthamdan gen kalmıyorlar. çı h mahküm ctınistir .. İ b ld b 
1 

T'<l.gu • miid3i!1.j Pet ~9" 5-~' . 

b.ldigi kadar erlerin bu ayakkabı sının baglarını ugum ıyere ar a-ı çası, ortada ~k.ı~ı mana<ıy e . ır MuallimlerdeD bir grup bu zanmda Üniversited'.! ''e yü'kı!ek mu l!l • • d- - .. ]' k k . . . 1 b. apse . - . reısı ..tan u a u u u l l lCt'den l.stanbula dönectll.erdu 
ihtiyaçlarını temine çalış1rdım ama lnnndaki çanta kayışına asmL~lar. Milletler Cemıyetı yoktur. Fakat d A gidiyor allim ln<'ktebi için Şriızadeba~nda 
ciddi söyliyorıım, bıkmıştım. Zira dikenli, ta~Iı. çakıllı, batak! yollan bunu yıkmakta ne fayda Yar? ~ne. e ~~~ 

20 
ru:.yısta apılmakta olan insa~t işlerini gmJ Lalelide bir hırsız 

biz cephede, siperler içinde, toprak atla),~ geçi~o'.'lardı. Aya~larına! Milt..tler Cemiyetini. gerçekten senelikaz~~zintilecmı yapacaklard:r. ~en geçirmiştir. Ay ~onana do·nı•ı Lllclide birjok h!r'il.Zl.ı.k yapan bir 
altında kö•tebek yuvalarında ~aş1- taş, dıke.n, ."vrı şeyler battıgından :n~~ir bir müe;se'e ha~ıne s~km:k Talebeler Şirketi llayriyenin bir va-i Cevat, orta tedrisat müı!üru Avm Ue ıebeke söyleniyordu. Dün Aksaray· 
yan mahluklardık. ~Ieh'?'etçıkle- haberlerı bıle yoktu. _ . ı<tıyol'l'ak .o~a ka:a~ı uıfaz. mıkırn purile Suadiyey:? gi-:l~kler 

11
e ak.I bt!f'aber tekrar şeh:ımıze g;Iettk

0

tir. da Foto Liı.l~ye g~ j11Cride bıt 
rim de benim )cafamı sankı mahsus Adeta kızdım ve bırın~ sordum: ve kudretim temrn ~e_k laZlmge- şam üzeri de F!orya ve Boğaza ka- San' at mektebı muallmılerı kadın kürkü ile bir erk.ek ceuti alıp 
yapıyorlarmış gibi şi~irip duruyor- - Ulan Mehmet, hanı J>()stal?. lir. Her devlet ken~ı:ı ıçın hayat v~ dar bir dolıışma yapac•k lardl.t. • Kültür Bakanı~. san&t mektep-)I lrnçarken dükkin sa.bibi ile kaqtla· 
l~rdı. Ayakkabı sözünde~ sinirle- Postal .isterim cliy~. h~r yo~lamada memal meselele~ını . sırf kend~ * Kandilli K•z. lisesi talebeleri de !erinde vazife 4l!nış hulunan. mu~l- şınca çaldıklarını bırakıp .kaçm'§!Jr. 
nıyordum. Bu ayakkabı aozu ka- onbaşının başının etinı yerdm. ı balonundan, hodgam bır .t"':'d.~ t~ 20 ma)·lsta şirketın vapunle Değir- !imlerin azlık ve yabaııcr m<!ktepl~t-
famda öyle yer etmişti ki daha, Mehmet başını salhyarak sanki yin etmiştir. Bu kı:.a lr<R'u$lu bır mcndereye gider<.ıt senelik gezintile- de de vazife ıılınalannı muvafık ~r- DENİZI,ERDE 
tekmil haberi getiren arkadaş' geri kalmış gibi önümüzdeki arka- ~ulhperverliktir. Devletle_r araların- rini yapacaklardır. mediğindcn yeni ders senesi lınşın-
Zemliğin kapısından girince selam rt d k' t 1. 1 it da açık ııu-rett.e talc.arrur edeeek dan itibaren bu muaUinılerın nzlık DA-:~ba.nk lstanbal (:ubesi daşının aı ın a ı çan ayı e ıy e e . h k d ı t . . · 'f 1 ~ 'i 
vermeden önce: MıılPtler ara'! a ve .a. a e .preı>- GÜMRÜKLER ve yabancı mekteplerındekı vazı e e- MiidürüAlma.nyadan geldi 

- Yine kaç çift ayakkabı?... ite cevap verdi: sipleri içi!I de harbe gınşıueyı ken- - rine nihayet verınevi k3rarla~tırrr.ış D . b k 
B ak bey

. · eli b n · · · · h t 1 1 t J · . . Amanyad.a buluruı.11 enı-z au Diye sorardım. Arkadaş ta res- - ır ım, şım pa ucu dit~n ıcın bır arat ve mema me-, Yo cu sa onu ve an repo arın tır Bu gibiler hakkınd:ı bır Iıste tan- . . .. . ı.it 
d ··ı - ık E ' · · "kk' tt'kl · .. h "'k" · · . f 1-<tanlıul rubesı direktörü Ta mi tavrını bozmıyarak gülümserdi. •ırası egı • agır ı yapıyor. mre.- se!.:•ı tela ı e ı erı gun a.., ı ınşaah zim edilmektedır. ' . . do ~fit· 

1,,te bu ayakkabı hikayesi beni böy- tiğin yere eriselim. Hele fUu!arı bir bir i\lilletler Cemiyetinden balıae Yolcu .salonu iu.>aatına hararetle Devam3ız mnalliınler Kevkep dlln ~D~ıub k nfm '...,r1 
' B' l d f · t- · ' ik· · k t ta Tahlr Kevkep enız an en lr le rahatsız ediyordu. koğalım.. imkan clur. ır mese e e men an devam edilmektedtr. ı:ıcı a • Ki.iltür dir€ktörlitiiü, azlık V·~ ya-ı .. .. .. uo1a b' rld . ?9-

Yıldızlı ve çok sıcak bir ağustos Artık Mehmede fazla bir laf lan doğrudan doğ~uya muhit'! ol- marn olmuştur. Salon sene sonunda hancı mfkteplerı> gönderdiği bir t:ı- mud

1

uru H~ ırı.a'r eil/";aliçte 
gecesiydi. Yavaş yavaş doğan ,a. .. d' 0 b"t· b" t 'h" . mıyanlar faraza bır taarruz harbı- tamamlanmış olacakt>r. mimle son zam:ınlardn muhtelü ba- m.ar anaca vapur. . Al a"" 

. . . soylenemez ı. u un ır an mı . k ş kt h t c bi A- . . . ta • . ...__,ip kW"ulacak tersane ~ın many ' -fak, o gün yıkılacak bır tarıh ıle . nın u1.a ar a ya u enu Istanbul beledıye;.'1 salonwı -,hanelerle derslerme .ievam ~···-, . . . li"h d' H baZI yükı elen bir tarihin başlangıcı gibi yaşıyordu. Dıımlupın.ara erışecek, merikarln cereyan etti.ğine, kend' mamlanması zamanına kadar ?b- tii:rkçe tedrisatının geri . ~!mas~ gıtm.ışlerdi. u en 
19 

.• ar~n mııd· 
daha berrak ve daha yaygın göklB~kumandanlık buyuk meydan hudutlarından çok uzakta vukua mobil parkının ~ılmCf olınası ıçın meytlan veren ınu:illimlerın ısımlerı- ırlenn tamamlanma~ı ı~ın bır 
)'lldızlı ve ılık bir ağustos gece- harbini kazanacaktı. gelen bu hadise yüzUnden ticaretle- yakında sa!011un arkasına tesadüf :ai istemiştir. Tetkık.at neLcesıncle det daha Almanyadıı. k~lacaktır. 
siydi. Kal'Şldan kırmızı beyaz ren- [Devamı t1ar] nnın, dahili işlerinin hiç bir zarar eden anbadan yıktıracak ve burası- bunların bila mazeret devarr>"ızlık T rak vapun! gel~yor 
ıri biril>irine karıştırarak görünen • • [görmiyec~ne bakar~ ~iıkayt du- ru geni§leterek mt.'j'{lan haline soka- yaptıkları tahakkuk ~<rse r_eni sene Almanyada inşa edılen TraJc 
şafak o gün yılalacak bir tarih Bır tertıp arızası rurlart.a Milletle- Cemıyetı teşekkül caktır. kadrosunda kenditerıne vazife Yeril vapuru Kiel limanından hareket et· 
ile yapılacak bir tarihin başlangıcı! . . . _ edemez. Fakat yarın o memleket- miyecektir. . • m~tir. Vapnr ayın yirmisine kad:ıt 
gibi daha berrak ve daha yaygın, Tertip makınelerımıze arız olan !er d~ bir taarruza uğrarlar.sa, baş- POLİSTE Kültir miifettiJleri limanımıza gelmiş bulunacaktır. 
gökyiizllnil kaplıyordu. bir sakatlık yüzünden, dün, bir;ııci kaları da Olll~ra. hl~ay~. kalırlar. Şehrimizdeki_ ~t~ umumi mü-

1 
Vapurun Cebelüttank boğazından 

_ Bu iptida ile intiha_nın öpüştü- sayıfamızda, çerçeve içi.n~e, B.~v~ Statford Caunı~ırın .. hır ~ozu _ ~u ba~ Şilepten denize düştü fettişlerı, .. uınuını mıtihatıl.arda . bu- geçmesi fazla zaman kaybettırece· 
gü saatte tepeler, daglar ovalar kilimizin Belgrat seyahatine aıt l:nr kımdan pek duşunillmeg': lii~ı~tı~ · Ortaköy açıkların<lı demirli bulu- lunmak .. uzere annt.ab!anruı gı.tmek ğinden buraya geliş tarihi kut'i su• 
dehşetli bir zelzele ile sarsıldl. San- haberin üç satın biribirinc ganşrnış "Sulh için son de:ece ~ddetlı ~ır nan (Sosyete Şilep) ~irk:etine ait lla- üzere dun İstanhı.ıldan aynlııutlar- rette belli değildir. Trak vapuru • 
ki gökyüzünde zincirleri kopmuş tır. İlk sayılarımıza inhisar edc~k arzu bes~e_mek, eger. cli~kat .. e~ıl- kır şilebinde dün g...,e bir kaza ol- dır. nıın ayın 22 sinde yaptıgı ilk husu,· 
binlerce demir tekerlekli ağır top b b b b t rı· mezse, bızı harp tehhke,,,;ıne goture- muş .aepte çalışan Vz..'lgel müvaze- --•0•~ 

8
1 seferde davetlilere dağıtılmak ı.ı· 

.. . olan u ve una enzer nzı e ıp . . F'lh k'k b' · d - d •,... .. .. ·YETLERDE k ·d · .k" ··k ·o• arabaları olanca gürultülerıyle ko- _ .. . . bıhr.,, ı a ı a, ızı ogru an nesini kaybederek anhara duşnıış ve CEMI zere Denizban ı aresı uçu ı 
şuşnyorlardı. bozukluklarının ma"'.'ır go~esmı doğruya alakadar _etmiyen bir me- muhtelif yerlerinden aj;;'U'Ca yaralan- zetler hazırlatmaktadır. 

Hakikat, binlerce top birden okuyucularımızdan rıca edcrız. aelede mücerret bır. ~ak ve ad~l.et mıştır. Yaralı hastahaneye kaldın!- Hamamcılar Cemiyeti toplantısı 
patlamış, karş1daki yerlerde ra- prensibini müdafaa ıçın harbe gırış- mıştır. Hamamcılar cemiyeti umumi he- Damızlık eşek 
h.at rah.a~ uyuya.n düşma.'.'ın üze· Yunan Kralı seyahatte mek.zahi:en ı;ulh.e ~~aftar 01~.ak sulhün hakiki muhafızı sa)'ılabilir. yeti dün toplanmıştır. İdare heyeti Tophanede inşa cdil.me.kte .. ~ 
rmde ol"..m ~te~'. .saçmaga baş~a- Atina, 11 {A.A.) _ Tesalyadan şeklınde .. ız.ah edılebıh~'. Fakat boy- Onun için, l\Iilletler Cemiyetini ibra edildikten sonra esnaf cemı- "!umhane antrepoları ~ıtmek. ~ ~ mı,tı. Telorgülen bırer pamuk yıgı- 1 . d' b" Mak d d kra le sulhçuluk harplenn zuhurunu t if .1 alıit ı."ybedecek yerde ~etleri müşterek yardım t~kilatma dır, Antrepoların dahili teıJsaU:ı . • sonra şım ı gar ı e onya a • . . . ezy ı e v - , . . . l . . . nı gibı tuz buz ederek sıçrayan 1 1 k b' kah 1 1 aktad·lr teşvik eden her halınde narbe manı d 1 ti ın' 'ya.setine hakim olan azami •ekılde yardım eclilmesı hı1k- yapılmasına başl;cımı.5f.ır. . , . .. a para ır U yapım . ' eve er Si • • ..L tti r:.· jclfl 
Mehmetçik şahlanmış tarıhı bu- .. .. . ufak k'' 1 olmıyan bir siyasettir. Milletler a- h lla efkanamumiyeyi hakiki kında tedbirler almasını kararla5- Trakya umwnı mu e ş ı.,ı , 
til r 1 t b .. ı Butün şehırler en oy ere va- a ve . . . k ti .. Kıb tan 1 11 tane da-

n azamc ıy e yaşa ıyor, u-1 ' . kr ras1 taahhlltlere sadık kalmak için bir Milletler Cemiyeti kunnağa ha- mı,tır. Bunun ıçın cemıyete 8 Y1 ıı dun ns va~r. a . de 
yük varlığının boğazına sarıl- rıncaya kadar, taklaı kurmuş ve a 

1 
,_ ""-b f dalı olur. olan azalar bundan ~onn 60 ku • mızlık eşek gelnıı..5tır. Bugunler . .. ı t h" tla ı.-~·'·malc- prensipler uğrunda her zaman har- zır amaA .... a ay . .. .

1 
ekt· nuş haksız bir eh bukerek ko- 1 lı muazzam eza ura -~ H"--y•- Cah"ıt YALÇIN ruş aidat vereceklenhr. rada uretı ec ır. parıp atıyor, ileri daima ileri atılı- ta bulunmuştur. be hazır bir illetler Cemiyeti ise ...., "' 

~ 
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YENi SABAH 

Trakya mektupları: 
~~vvvv 

Köy kalkınma davası 
Yazan: ŞEREF AYKUT 

•T:-=E=-S~A=D=Ü~F~ 
MAHALLE KARILARI 

"- O da vaı·. Çocuklarının ki bile 
var ... 

"- Öyle ise bir tane ver ... 
Dedim. Aşağıya indim. Onluğu 

verdim. Kitabı aldım. Hanım sardı 
beni bir merak. Dtişlindiim. Dlişün-Yazan H·· · : useyın Rahmi GÜRPINAR 

"- Ya sen mangala kömü I< 
Yan hanımlardan mısın? "Ö lr . o
aıı k ~ · Y e ıse 

.,.çı adınla vekilharcın d ·t 

No. 7 düm. Birdenbire aklıma geldi. Ge-

var... e.::ı anı,, 

<; Makamla okuyarak) 
azı. civan l 

A k ge etme aen naz 
f ına rahnı l b" 

A eye ıra:ı: 
cem kant . 

niz? osunu ı~temez nıisi-

" A - tnan öyle şeyler i t 
O, minder Çl.iriiten k s emem. 
S k ocasını bor o an pa nkh Giil ·ü ca 
mi b 8 nı hanım kim 

ş aka~1m? Sen onu b -
Ver? ana haber ... 

::: }fa o hikfıyc ı>ek tuhaftır. 
rum O Bkend tuhafl~ını sormuyo -. . ııı k. . 
nı· ? .. ·ımmış? Nerede i • ' . 

'.":--- Ne Lilf') im h ınım? 
- Bilm cı· · 11ıın 0 c ıgın Ş<') i ne satıyor-

n . · m .. alı k'm duzmu· ? l{' 1Jt\ f1 • • • ı-
Zı>rıııc diıznıu IC>r? 

" p k · · çenlerde hastalandımdı da evi bir-- e ıyı bilemivorum hanım 
anıa •raJ'b Gül • kaç gün pek dcr)evjp toplıyamadım-

e• 1 a siim hanımın kocası .J 

düznıü dı. İşte o aralık bizimki bir gün: ş ... 
"- Dlizemez ol ·un Gu"lsu·· "Bu evin hali nedir? Pasaklı karı! 

hammın kocası ( .. ; dairesi k~ Biri bizim evin şu murdarlığını gör
tiplerinden mi imiş?.. se roman yapsa da satsa para kaza

"- Ha ha .. İşte öyle işte öyle .. nır) .. diye haykırdı idi. Zahir pa
Ritabı okursan gUlmeden bayılır- ra kazanmak için bunu kendisi yap
sın. Bir tane vereyim mi? tı. Ben o evde kaç senedir kendimi kul 

"- Bana öyle şeyin lüzumu saçımı süpürge ettim. Koc<trnın bana 
yok. bu işte bulunması layık mıdır. Hoca 

"- On paraya bunun kemali hanımcağız? (Ağhyarnk) Kendinden 
hanım.. işittiğim tekdirler, kaynanamdan 

"- Yazık değil mi onluğa? 0 _ ç~k.tiği~ eziyetler yetişmiyormuş 
na verecegimc fı~tık 1 . 1 t gıbı bır de kalkıp ta bana böyle 

a ıı c a çı ır çı- şevler k . h ~. . O 
tır yerim ... Ekmek alır da kuçu ku-ı · . yapma guna degıl mı? -
çulara do{(rarım... dadan çıktım. Kederden ne hale 

"- Ama h nım hangi Gülı;üm geldiği tarif edC'mem. Ren öyle ne 
hanımın hıka\ e i old .. d ~ apacağımı bllmez bir halde dövii-

. . uguııu ıçın c nürkerı karşıkı odadan kaynanam: 
~azı) ormu . Ş mdı aklıma geldi " r 

.. ,._. · ) avrum gelinim! Kaı>ının ö-
noc 11.11 da ndı \•ar mı? · d · · • nun en Yl'mı~ mı alet n? ÖJ.nü,,leri-

Anketimiz 

Milliyetçiliğimizi 
Nasıl izah 
edersiniz? 

.. 

= = SON HAB.ERLER \~, 

Yağmurlar lspanyaoo~ 
harbe mini oluyor ! 

Hükiimetçilerin mukabil taarruza 
Franko 

bildiriyor 
geçtikle rini 
membaları da 

Bütçe Müzakeresi 
B. M. Meclisinde inhisarlar 

bütçesinin müzakeresine başlandı 
İnhisarlar Vekilinin bu meseleler 

heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere kafi görületek maddelere ge
çilmiş ve idal'enin 1938 rıali yılı va
ridatı 48.250.500, masarifntı da 8. mil
yon 331 bin 148 lira olarak kabul e
dilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi cuma günü 
toplanacaktır. 

Bükreşte 
Kazaen tabanca 

patladı 
Rlikreş. 11 (A.A.) - Dün şa

fakla beraber atılmaya başlanan 

toplar hükumet merkezinde milli 
bayramı ilan etmiştir. Şehir baştan 
başa donanmış bulunuyordu. Kra
lın ve veliahtin saraydan hareket
leri, yüz bir top atımı ile ilan olun
muştur. 

Blikreş. 11 (A.A.) - Rador a
jansının bildirdiğine göre dün kra
lın huzurunda tertip edilen askeri 

bir geçit resmi esnıısında bir hadise 
olmuştur. Spiridon ismindeki polis 

memurunun tabanca::;ı polis müdil
ril Brianu'nun otomobilinin basa -
mağına düşerek ateş almış ve po
lis memuru ayağından yaralanmış
tır. 

--«O»--

nin canı için biraz da bana tatbr. ci knrısı var kedi gibi üstüme atıla- - Sonra sen nnsıl vazgeçirttinT 
Ca111m sıkılıyor. Azıcık çenem oy - rak: .. Senin üstün başın temiz. O - Nasıl vazgeçirtcceğim. He-
narsa eğlenirim,, Dilenciliğe ardsız kurban payı bizim hakkımızdır,, di- men o para ile evi tamir ettirdim. 
arasız haykırnıağa başlamaz mı? ye beni parçalıyor. O glin bu gündür Hacının elinde 
Aman bu karınııı boğazı Nefise ha- Nefise - Sürünesinin zoruna çok para bulundurmam. Birkaç pa
nnncığım bir ibret... Mide değil 0 , bak. Biz kurban eti alıyorsak muh- rası olduğunu anlayınca hemen mas
siiprüntü takatukasıııa benziyor. taçlığımızdan mı alıyoruz'! Kurban rnf kapısı açarım .. İnsan olsun kocam 
Yemiş buldu mu soymadan yer. Na- eti yemek sevaptır da onun için ... Rıfkı evlenmeği kurmuştur da bu 
sıl eritiyor bilmem ki? ... Ah Hoca Gülsüm mahalle mektebindeki işi yapmıştır. Ya sen alık karı .. Sı
hnnımcığım sana bir şey daha sora- çocuklar gibi iki tarafına sallana kıntıyı çektin çektin kocana para 
cağım: Bizimkinin soyunda dilenci sallana ağlıyarak: biriktirttin bilmez miyim? Onun ay
mi vardır? Kaynanam insandan bir _ Nefise hanım sen okumuş- lığı elli kuruşken eti kasap dükkan
şey istiyeceği zaman hep ölmüşlerinin sun. Akıllısın söyle bu işi kocam larında koklardınız. Ayda mayısta 
geçmişlerinin cam için ister. mı yapmıştır? Yapmışsa niçin yap- evinize ancak birtakım dertli ciğer 

Hoca hanım sırıtarak: mış? 1 gir~r~i.. J~er sabah imar~tte~ çorba 
- Söz aramızda kaynananın - A niçin olacak .... Senin üs- getırır ıçıne bol tuzu bıberı basar-

soyu Eyüpte kurban dilenciliği e- tilne evlenmek istemiştir. Bakmıştır dıınz. O kaynar çorbayı ağzınıı; 
derlermiş ... Onlar bizim gibi gör- ki bir gllnahın bir ku<.ıuruıı yok. E- burnunuz haşJana başlana fodl:; ile 
müş geçirmiş soydan değildir. vin içinde pC'rvane gibi dönüyorsun. yerdiniz. Evce hiç birinizin betinde 

Hacı baba kurban sözünü işitin- Seni kötülemek için bunu yapmıştır. benzinde kan kalmndı. Rahmetli 
ce gözlerini nçmağa uğraşarak: A onlar öyledir. Azıcık aylıkları görlimccn kanlıbn.-.urdan gitti. Ne 

- Ne dc>clin? Eyüpte kurban kabnrdı mı ilk işleri evlenmek dü- ise siz yaşadıııız. Herifin aylığı iki 
mı kesmişler? Zembili alıp gideyim 1 şünmc olur. Cepleri şıkırdatıkça es- yiiz iiç ytız dört yiiz oldu. Elli chha 
mi? ki karıları gözlerine çirkin görün - arttı hfı.lfı sofranızdan o fodla, kfi-

Nefi"'-e hiddetle: nıeğ'e başlar. En iyisi benim Hacı .. enizdcn o çorba kalkmadı. Ne olu-

- Aman Hen uyu ... Geren hafta değil mi? Ta kaç sene evveli İnnir- yor unuz. Kırk paraya nlc1 francela 
yuz dirhem et icin koca zembili pnr- deki hala~ından 20 lira m;ras yedi- gibi ekmek veriyorlar. Aldırın bir 
çalnftııı. •i znmnn ti tiime evlcnmeğe kalk- koyun b.ı;ı. J<.ıyııalın sögiı u 1ii ye-

JI, c1 - ı·c ya t d· .. r Dtnımı a1'] 
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Sayda: 2 
YENİ SABAH 

~I 
.. ,e Bisiklet yarışı 

Hatayda bir nevi 
askeri işgal 

(Baş tarafı birinci sayfada) le olmuştu. Çünkü o zaman idare 
fından atılan taşlardan kasap Şua- doğrudan doğruya Şama merbuttu. 
yıp isminde bir türkün 13 yaşların- ve Türk ve Arap unsurlar daima 
da kızının ylaralandığını kaydedi- biriblrine zıt ve muhalif idi ve me
yor. murların bu anlaşmamazlığa dahil 

Tayyare 
25 tertib • • 

ıncı 

kazanan 

Piyangosu· 
birinci keşidede 
numaralar 

. ..ı.nabırimiz- nin bisikletçi hakem ve idarecilerden 
1\tatürkün Sam- mürekkep 60 kışilık olacağı bildiril

.ıgı gün olan ın Mayıs miş ve bunların her türlü istirahat
"' Feder;,syon·ı tarafından !erini temin.için Trakya umumi mü-

15000 lirayı 34352 numara 
kazandı 

10,000 lira 34531 numaraya 

isabet etti 

36158 
36799 
37079 
37899 
39203 

36239 
36810 
37454 
38289 
39369 

36!1'.l 
37026 
37595 
38845 
395'/6 

3~'\48 

37058 
376~6 

3R934 
39739 

360":.1 

370'8 
27~ 
3~011 
3993li .Jtıulda ba.şlıyao:ı.k ayni gün Edir fettişi general K. Diril< icap edenlere 

nede birinci merha\esi bitirılip erte- emir vermiştir. 
si günü Edirnede Miraha; edildikten Sporcular umumi müfett :şlik ile 
sonra dönülerek İstaııbulda sona tr- bölgenin misafiri olacaklardır. Bıi
mek üzere büyük bir bıtiklet yarı;:ı 1 yük bir bayram gününe rastlıyım 
tertip edilmiştir. 1 günde sporcularımızın Edirnede bu-

HATAYDAKI FRANSIZ DELE- olması gayri kabiliiçtinap idi. Ben 
GESl:VIN AJANSA BEYANATI eylillde gelir gelmez radikal ted-

Antakya, 11 (A.A.) - İntiha- bir aldım; hatta bu tedbirleri San
bat yüzünden \'uku bulan kanlı ha-ıcak statüsünün tatbikinden daha 
diseler, gazetelerin kapatılması, şe- evvel aldım. Teşrinievvelde siya -
birlerin bir nevi askeri işgal altı- sette en ziyade kompromi olan Su
na konulma'1, Halepten bir tabur riyeli memurları azlettim ve zemini 
asker celbi, Berutta çıkan ve Eti bitaraflığı temin için hazırladım. 
Türk kclime;;ini "Chaire Turque., Bununla tam bir muvaffakiyet te -
diye terceme. edecek kadar cahil o- min etmiş olmakla övilnemem. Pa
lan fran'!zca "Oryan., gazete<inin rise ve Ankaraya da söylediğim gi
Hataydaki bütün Türklerin Kema- bi bu vaziye., daima itidalle ve an
list olmadığı ve 12 bin anti Kema- }ayışla ve takdir ve o suretle hüküm 
list Türkün hem de J\Iilletler Cemi- vermek icap eder. Çünkü tam bir 
yeli komisyonunun kararı ile muha- idari bitaraflık temini için muhak
Jefct listesine kaydedilmeğe karar 1 kak Türk - Arap bütün memurla·
vermiş oldukları yolundaki neşriya- ra yol vermek lazımdır. Zira bü
tı burada oldukça gergin bir hava tün sancak Silahlıdır. ve bu hal u
yaratmış bulunuyordu. Bu vaziyet zun ayların karşılıklı itimatsızlığı
kar~ısında Fransanın Hataydaki nın neticesidir. Tecavüz korkusun
delegesi B. Garonun ne düşündüğü- dan ileri gelmiştir. Halbuki silah 
nü öğrenmek istedim. Kendisine taşımak yasaktır. Hükumet silfıhla
vaki müracaatımı dostça ve büyük rı elinden geldiği kadar topluyor, 
bir nezaketle kabul eden Garo, elinden geleni yapıyor. 

2000 lira kazanan : 24287 
lira kazananlar : 

5572 5593 

30 Lira kazanan numaralar ... 

Fcder:ısyondo.n şehrimizdeki 3J!ı-, lunacakları spor mahafiiinde içli bir 
kadarlara gelen bir mektupta kafile- sevinç uyandırmışttr. 

Gürescilerimiz 
l 

Estonyanın merkezi olan Talin şelı 
rinde yapılan Avrupa Greko - Ru
men şampiyona müsabakalarına gi
ren ve dönüşte de Pr:ıgda hususi mü 
sabakalar yapmq olan milli güreş ta
kımımız dün şehrim!ze dönmüştür. 

Güre~çilerimiz hasımlarıN kendile 
rinden yüksek olduğunu itiraf et
mektedirler, Mamafih birkaçı has
talık gibi mazecetleri yüzünden gü
reşleri yarıda bırakmıya mecbur kal
dıklarından müteessir görünınekte

dırler. 

Eminönü Halkevinin tertip 

ettiği maçlar 
Eminönü Halkevind~ns 
Evimize bağlı klüpler ara,ında 

15/5/938 pazar günü maçlar a~ağıda 
gösterildiği şekilde yapılacaktır: 

Eskrim müsabakaları 
Dün Beyoğlu Halkc·vi salonunda 

İstanbul eskrim ajanlığı tarafından 

tertip edilen kızlar arasındaki flöre 
müsabakalarına devam edilmiştir. 

Geçen sefer Beyoğlu Halkr,·inin 

tertip etliği mü•abakalarda büyuk 

bir farkla rakiplerıni mağlüp e<le!l 

Nasibcnin bu sefer alacağı rc!ice me 

rakla bekleniyordu. 

Nihayet miisabakalar:ı saat 17 de 

oldukça kalabalık bir halk kütlesi 

önünde başlandı. 
muhtelif suallerime aşağıdaki ce - Berut Seyehatı 
vapları verdi: - Bugün Beruta gideceğinizi 

- Seyahatınız ve Ankara hak- öğrendim. Bu seyahat Ankarada ve-
kındaki umumi intibamız? rilen kararların tatbikile mi alaka-

- :Mükemmel. Bir kelime ile dardır? 

1000 

734 
13471 
33548 

1096 
4215 
7634 

14832 
19937 
25969 

424 
3483 
8682 

11484 
15555 
18583 
21498 
23977 
30240 

500 Lira kazananhr 

1696 
14802 
34030 

4467 
13023 

7978 
21116 

150 Lira J.::ızanaular 

1217 
4817 
9000 

15196 
20729 
27495 

1696 
5/50 

ıozı;5 

Hi847 
2~ [9() 

28100 

3 l'i8 
61 :6 

135!•q 
17135 
22211 
30100 

100 Lira kazananlar 

899 
4445 
9654 

12921 
16852 
18977 
22548 
24859 
30336 

2442 
4541 
9347 

27Bl 
8400 
96'ı4 

32001 • 32078 

15282 
795S 
L9242 

23236 
25:)43 
3120ci 
:J2192 
35.) ~3 

15231 
18024 
21100 
23933 
27373 
31223 
32798 
35893 33180 34:J29 

8583 
3!~113 

3566 
fi508 

14772 
1nu 
2G309 

257 
1215 
1913 
2687 
3665 
4042 
4723 
5129 
6064 
7015 
7B:J3 
9088 
9888 

30106 10428 
11297 

3300 11946 
8622 12477 
9847 12785 
1Ş393 13420 
18046 14l8l 
21376 14582 
23963 15166 
28384 16103 
31791 16702 
33053 17398 

Karagümrük sahası: saat 9, bkım 
B, hakem Nuri Türkcar. 

Bu seferki müsabakal;ır ç::.k çıotin 

olmuştur. Bella ıle Nasib'! arasında
ki müsabaka çok heyecanlı olmnş, 

Bellanın yaptJğı sıkı hamlckrc an
cak ilk devrelerde bir müdafaa oyu

nu kullanan N :ısibe ikinci devrede 

müdafaa oyununu bırakarak hücuma 

geçmiş ve rakibinin yaptığı (5) tuşa 

mukabil Bella ancak (3) tuş yapa

bilmiştir. 

hayranlığımı söyliyebilirim. İıısa- - Evet. Bugün Beruta gidiyo
nın, kalkınmağa azmetmiş bir mil- rum. Bu seyahatım Fransız ali ko
letin neler yapabileceğini anlamak miserine Ankaranın kararlarını bil
için muhakkak o milleti yerinde dirmek ve bunların tatbiki için alı
görmesi lüzumuna bir kere daha nacak tedbirleri birlikte ittihaz et
kani oldum. İşitilen, okunan şeyler mek içindiı;-. Salı günü döneceğm. 

50 Lira kaunan numaralar 

17940 
18470 

Bozkurt - Halıcıoğlıı saat 13,30, ta
kım A, hakem Nuri Türkcan. 

Altıok - Ramı saat 10,30, takım B, 
hakem Fethi Tolpar. Saat 15 takım 
A, Fethi Tolpar. 

Kırkpınar güreşleri 
Kırkpınar güreşleri hakkında ev 

velce tafsilat vermiştik. Burada de
rece alanları yazıyoruz: Deötede: Bi 
rinci Kırklarelinden Ahm"t, orta
da: Birinci Uzunköpriilü Mehmet, 
ikinci Kırklarelili Yalrup. Büyük or 
tada birinci Hayati, ikinci T<>kir
dağlı Yusuf Süleyman. Baş altında: 
Birinci Hayati. Başta birinci Tekir
dağlı Hüseyin. İkinci M:olla Meh

met. 
Balıkesirde güreş müsabakaları 

Balıkesir, 8 (Hususi) - Bölge gü 
reşleri 21 pehlivanın iştirak.ile akşam 
Halkevi salonunda yapılmıştır. Bu 

müsabakada 56 kiloda İdman birli
ğinden Ahmet, 61 kiloda Bandırma 

Doğanspordan H.ısan, 66 .kiloda Ban
dırma Doğanspordan Haydar, 72 kilo
da İdman birliğinden Mustafa, 79 ki
loda Bandırma DQğanspordan 1bra
him, 87 kiloda İdman yurdundan 
Mustafa ve ağırsıklettc İdman birli
ğindeden Şerü o\nncı gelmışlerdir. 

Bu müsabakada de»CC~ alan güreşçi 
ler şehrimizde y.:ıpıl:ıca:t olan Barsa . . 
Bilecik Izmit, Çanakkale vilayetlerın 

Miisabaka ::'.'<asibenin galebe,.ile 
bittiği zaman Nasibe hafif !ıir b~ygm 
lık geçirmiştir. 

Bundan sonra f(fet ile İfakatın 

yaptığı müsabaka da çok güzel ol
muştur. Bilhassa İifet güzd hamlt?
lerle rakibini 5ıkı~tnmışsa <la yapı
lan tuşlara marn olaınamı~lır. Bu
nunla beraber dün yapılan ınJsaba
kalar bize hakiki şampiyonu !:telli et
memiştir. Ancak bugün saat 17 de ya 
pılacak olan müs:ıbakalard m sor.ı:a 

1938 senesi İstanbul eskrim şampiyo
nunu alkışlıyabileceğiz. 

Genç kızlarımızın bu gü;:el spora 
karşı duydnklrarı al<ika cidd<'" yerin 
dedir 

Bu müsabakalardan sonra Halkc-• 
vi tarafından tertip edilen müsaba-
kalarda birinci olan Nasibe ile ko-
nuştuk, bu sporcu genç kız bize şun
ları söyledi: 

ve tahmin kabiliyeti kafi gelmiyor. Askeri ltgalin Mahiyeti 
Bu sözleşmesiyl~ bildiklerimle gör- - Anlakyada gördüğüm bir ne-
düklerim arasındaki büyük farkı vi askeri işgal vaziyeti hakkındaki 
anlatmak istiyorum. mütalealarınız? 

- Temaslarınız ve görüştüğil _ - Ankaradan avdetimde vazi-
nüz meseleler? yeti çok gergin buldum. Derhal Be-

- Rüştü Aras ve Şükrü Kaya i- ruta g:itmekliğime mfıni olan da bu 
oldu. Asayişin muhafazasından 
mesul mevkide bulunuyorum. Bu 
tedbiri ittihaza mecbur kaldım. 

Şehri işgal eden askeri kıla yalnız 
disiplinle birleşmiştir. Yoksa, Türk, 
Arap muhtelif unsurlardan mürek
keptir. Kıta gayet inzibatlı ve hak
kaniyetli hareket için emir almıştır. 

- Son vakada ölen iki Türk jan-

le umumi mahlyetteki noktalar ü
zerinde görüştük ve Menemencioğ
Ju ile seyahatimin mevzuunu teşkil 
eden meselenin: bütün noktalarını 

inceden :i.ııceye tefttrilatiyle tetkik 
ettik. Birçok kararlar verdik. Bunla
rı a:ı: zamanda yani birkaç gün için
de tatbik edeceğiz. Size, bu karar
Jarm mahiyeti hakkında sarih ma- . .. . darma~ının diğer j11ndarma arka -
lumat verecek vazıyette degılım. d 1 f d ··ıd·· ··ıdlikl · . . a:i arl tara ın an o uru erı 
Gerçı bunların mahıyeti hakkında .. ·1 . 1 . sov enLyOT •. 
gazetelerde neşrıyat gördüm. Fa- • ~ 1 B k ··h· 1 • 

kat bunlar tailiiklerinden evvel ef
karıumumiyeye aksede~k karıtr -
lar olmadığından bu hususta miite-

-- !'1.:-i a. en ço mu ım o an uu 
meseleyi ne drama tize ne de i~tis
mar etmek istemiyorum. Jiitdi~e 
hakkında istediğiniz gibi tahkikat 

essir olduğumu söylemeği lüzumlu yapabilirsiniz. Esasen yalan ve 
- Daha henüz bu spora yeni baş- addederim. Bununla beraber şimdi- 1 raııl~ şayia ve haberlerin vaziyeti 

!adım beş aylık bir tecrübem vardır. den şunu da söyliyebilirim ki, veri- gerginliğin de büyük te•iri vardır. 
İnşallah gelecek senelerde yapılacak len kararlar.mahalli hükumeti inti- Gayri mesul membalar her tanfa ve 
olan temaslarda yer alr'."'ak i~in çok hap işlerinde kat'i olarak bttaraf Lıillıasııa Türkiyeye ço.k yanlış ha -
çalışaca!Jm. En kııvvetlı rakıp şım- vaziyete koymag-a matuftur. Türk be J · ·· d · J s· d b diltl lı.alde Bella İff lf f kat h .. . r er gon erıyor ar. ız en una 

İs • ~ ır, ~ enuz halkı ekserıya mahalli memurlann mani olmanızı rica edeceğim. 
daha tanbul şampıyonluı,,'lı bellı ol- bir kısmı bize karşı tarafgira~e h·0 - B. · t ·ı b.. d '-' Y dı d b .. · .. b kal '-' - ır esc1 urosun a"' u -
ma • yarın a ulun mus:. a an siyatla hareket ediyor diye sikayet nan azıı:nm y~ bir diğerinin ika-

368 
1815 
3777 
4487 
6096 
7653 
8862 
9186 
9845 

1()[>85 
12008 
12717 
13934 
15145 
15495 
16860 
17705 
18454 
19020 
20349 
20257 
23221 
24404 
25071 
25783 
26938 
277"8 
29484 
30102 
31670 
324~6 

33372 
34169 
34845 

395 
1844 
3335 
5100 
6484 
8159 
8.'H5 
9556 
9914 

10955 
12191 
12732 
14558 
15314 
15712 
16899 
17734 
18581 
19223 
20460 
21535 
23488 
24258 
25175 
26318 
27027 
2P268 
29608 
30141 
31990 
32867 
33820 
34279 
34853 

S15 
1963 
3665 
5587 
t;940 
8073 
~013 

9792 
1M60 
115:)() 

12303 
12973 

14562 
156!4 
1602.'.l 
17057 
17803 
1879'.l 
1935.'.l 
208'l.1 
21M4 
23800 
24304 
2535g 
26451 
2709ô 
2891!! 
29Cı:ıt 

30%;l 
32 I'i3 
32993 
33894 
344~~ 

34•Hll 

1972 
3797 
588'.l 
6639 
8173 
9025 
9813 

10315 
11886 
12629 
3634 

1451l4 
15626 
16525 
17107 
17822 
181121 
19963 
20944 
21958 
2389'.l 
24620 
25452 
2s5:;a 
27(14:) 
29022 
29994 
31379 
3241'3 
33590 
3.ııın 

3'W34 
25504 

1667 19080 
27!i0 19522 
4074 20191 
5883 20434 
76ıi9 21057 
8517 21759 
9043122270 
93:19 22871 

105-!4 
12coı [ 23338 
12693 23584 
l3R98 24824 
H389 25393 
154;)8 25876 
lG~OO 26768 
173'l0 
ıe069 27802 
19835 28567 
2:)189 29224 
20007 29858 
22404 30733 
23913 31542 
24877 
25513 31900 

2ô800 32708 
274~7 33267 

29109 ı 34446 
3oono 35633 
zı513 1 36858 
~?4"" • - ..,. 37379 
~3677 
341 ~4 37882 
M707 38972 
35941 39839 

309 
1351 
2178 
2889 
3802 
432 
4795 
5581 
6342 
7151 
8441 
9101 

10090 
10590 
11416 
11983 
12489 
12849 
13947 
14269 
14926 
15266 
16331 
16766 
17512 
17790 
18547 
19264 
19540 
20195 
20464 
21240 
21899 
22424 
22902 
23451 
24387 
24932 
25570 
25878 
26860 
27976 
28583 
29325 
29890 
30946 

31733 
32071 
32902 
33392 
35318 
35858 
3G965 
37485 
37913 
39358 
39855 

375 
1642 
2350 
3280 
:ıs62 

4295 
4842 
57:!6 
6621 
'120-! 
8713 
9308 

10114 
10045 
11.149 
12161 
12555 
12922 
13957 
14392 

14979 
15109 
164:)Ö 
17155 
17661 
11!114 

18564 
19293 
19876 
20302 
20ô45 
21323 
21916 
22481 
23024 
234r,9 
243n 
24957 
257i6 
26062 
27159 
28033 

286-ı7 

29672 
30142 
31085 

31671 
32330 
32923 
3372 
35621 
35963 
370J4 
37.)2.$ 
381:!.3 
394118 
39859 

7~ rı 

1691 
~507 

3297 
3&ltı 

·1554 
4391 
'iF64 
6741 
7573 
8745 
95~7 

10199 
!Oo9G 
1H88 
12235 
12666 
129?9 
Hl52 
14409 
15069 
15432 
164~7 

1?3·18 
17664 
13238 
18807 
19332 
199H 
20341 
20701 
21390 
22051 
22545 
23069 
23473 
24461 
2S2S6 
25726 
26158 
27715 
28040 
28643 

29704 

30310 
31178 
31845 
3W68 

329G2 
33892 

35"79 
36459 
37174 
3754.4 

38-117 
3&686 
39940 

den mürekkep grup birincilerine iş
tirak edeceklerdir. 

HALKEVLERİNDE 

kazarunıya çalışacağım, demiştir. ediyor. Muhakkak olan bir ş~y va.r- me edildiği bildiriliyor. Bu hususta 
BU HAF'.fAKI VOLEYBOL sa o da, m!lteaddit hadiseler vuku- maliımatıııız var mı? 

MAÇLARI bulduğu ve bundan birçok memur- - Bunu ilk defa si-ıden duynyo TORKCE SOZLO ve TORK MUS~KiLI 
1 

MİHRACENİN H İ N D 

ssa 
174' 
262• 
3574 
3!1'.ıl 
.1609 
Geil9 
5!1~.ı 
6~\j 
7r;6j 
tt~l6 
95~ 

l o-ıa1 
10128 
ıı<J93 
12121 
12711 

1 se'fl 
14159 
14:;al 
15to4 
1GO'J' 
1R6Sf. 

J 7"fl1 
ı~67· 
1:J3oO 
18'81 
194'1 
2~18' 
2o')lil 
21oOI' 
215"' 

2~ 
22:;10 

23010 
'.!3525 
24!İ~ 
25?.91 

25~' 
2öô41 
?77-' 

28411 
2s:ı1' 
't')u' 
3r/J." 
314" 

31tı1f 
3'J61' 
332' 
341'* 
~;5'1 
36sl6 
31t' 
376'1 '$' 3~ 
3~ 
~ 

Spor hakkında konferans 

Bu pazar günü Galataı<.~ray spor 
klübünde yapılac-.ık olan voleybol 
maçları şunlardır: 

lann da siyasi vaziyet almış bulun- ruın. Komisyondan hiç bir aza da 
duklarıd.ır. Bunlar arasında yalııız bana bu yolda bir şey söylemiş de
Suriye taraftarı memurlar değil ğildir. GÖZDESi ve MEZARI 

Eminönü Halke•iaclen: 
Bugün (12 - 6 • 938 P<rf<mbe) saat 

(18) de Evimizin Cağalotlundald morku 
alonunda Bay M. Sami Kara}·el tarafın· 

dan (HaJkevi s.Por tetkilih) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Bakırköy - Galatasaray saat 15 de 
Adalarspor - Davutpaş.ı 15,40 da, 
Çelikkol - Çengelköy 16,30 da. Bu 
müsabaka son fin.ıl müsabakasıdır. 

Tilrk memurlar da vardır. Ancak Bu beyanatını Hatayda çıkan 

bu suretle hareket eden Türk me- türkçe gazetelere de tebliğ etmek
murlar adedinin çok daha az oldu- liğime mü:<aade eden delege Garo
ğunu teslim ederim. Memurların bu ya teşekkür ederek yanından ayrıl
tarzı hareketi bilhassa mazide böy dım . 

Gördüğü fevkalade rağbet üzerine 
yalnız i P E K sinemasında bir kaç gün 

-------- daha gösterilecektir 

il SABAH ŞARKiSi il 
Pervane gibi etrafımda dolaştı dur- - Soruyor musun!! !Tasdik ediyor. Saklanacağımız yer- rına tesadüf ediyordum. Bana 
du !. - Benimle beraber gitmeye ra- leri anlatıyorum. yifle batayorlar. İçlerinden biri 

ı Celileye küçük bir sonat çal- zı olacak kadar beni seviyor mu- - İtalyaya mı? Diye sordu. rımın ailesinin tanıdığı. Gözlı-rl~ 
lıilılı•••••••••••••llİİııll•••••••••••lııİıİİİ dım. Evi çiçeklerle süslenmişti. sun? - Yok o kadar uzağa değil. tehdit var. Karıma acıdıklarını 

Naldeden: Nebahat PEY AMl SAFA No. 7 Kendisi de beni ince bir kimono ile - Gitmeye mi? - Şimdiden gideceğimiz yeri sediyorum. 

Bu ihtanmın sebebini araştır- Tekrar dudaklarını uzatıyor ... Kü- karşıladı. Ben çe~ingen duru~o- - Evet. biliyor musun. Evimjn içinde neşe kalmadı. 
mıyor. Hizmetçilere emrediyor: çük bir gilrilltü. Celileyi müthiş ;um :._~aksadım frıt e~me~. B~nım - Nasıl gitmek ... Evini büsbü- - Bilmiyorum. Jışma bahanesiyle odamdan çı~ 

- Biraz daha çabuk servis ya- heyecana düşürüyor. Benim soğuk 1 ıstedıgı~ olacak. Celılenın guzel, tün terk mi edeceksin. Anlatmağa başladım. Celile be- yorum. Süheylii soruyor: I 
pınız. kanlılığıma bayılıyor. SüheyJanın rahat bır apartımanı, Pek çok ta- - Eğer razı olursan... nim metresim olacak ben onun ebe- - Bugün öğleden sonra nert 

Çok Şükür Süheylinın yanın- bizi yakalamasından nasıl korkma- n'.dıkları var. Bunl~rı bırakıp be- - Sonra pL~man olmıyacaksın. di aşığı. Daha sonra herkes onları idin? 
dayım. Gülümsüyor, gözleri endişe dığıma hayret ediyor... nı~Je beraber .gelmege razı o.lacak- İyi düşilndün mü? unutunca buraya döneceğiz. Artis- - Saim de. 
dolu bana bakıyor Bitkin ve sı·nı·r Ahi B .. 

1 1 
k d mı· Zaten tatıl zamanı geldı. Teş- - Düşündüm. !erin arasında yaşayacaklardı. - Saimde mi? Fakat o nerf 

. - - . oy e şey ere ne a ar . . .. li halim kanının nazarı dikkatı·nı' al şkı ld - b 
11

. H . 
1 

D. rınevvelde Cehle buraya yalnız do- Ve ilave ediyorum. Mendilimi dişlerimle parahyo- gideli bir buçuk ay oldu. ı n o ugun e ı. aın, ıye .. _. İ d b 
celbediyor. Bereket versin misa- başını sal!ıvo Eli . . k necek ben de orada olecegım. Bu - Sensiz yaşayamıyorum. rum; Celile buhranımı kendisine o- - yi ya, ben de onu e,· e 
. , r. erımı sı ıyor. b b.. . 0 ı k f d. d K ı d fırlerden biri imdadıma yetişiyor. Tekrar başını göğsüme bırakıyor. programı aşımda oyle tanzım ol- nsuz yaşayamamak .. Bu, Celi- an a~ ıma at e ıyor u. arıma ama ım. 4 

Hemen uzakla x- d kil K il muştu. leye biraz tuhaf geliyor. Herşeyi komedi oynamağa o kadar alıştım - Peki, .. Fakat ... Bu kadar 
şıyorum. oşe e - o arımın arasından sıyrılıp içeri- . .. . ~• 

Ç
ük b. d . · . p d 

1 
.. • Sekız gundür evde oturmuyor bırakıp gitmeden evvel bir tecrübe ki Celileye de sinirli rolünü oynuyo- ğişmeği bir türlii. anlayamıyo•• 

ır o a vaF, gırıyorum... an- e, sa onda Suheylanın yanına ko- .. . . . • talonumun ııstünden şiddetle ig-ne · 
0 

. . mutemadıyen vaktımı dışarıda ge- yapmanın doğru olacağını söylemek rum. Benim daha sakin olmamı is- Artık evini sevmiyor.;un. Açı~ 
yı şuyor. na ıltıfatta bulunuyor · · d Ahl'k d -· · · t• t 1 d. F k t b. k t·· J F k N ? B so~ saplıyorum. Elin susuzluktan ölen .. . . . . . . . · çırıyor um. a ım egışıyor, Dal- ıs ıyor. er er ı. a a o ır ço uccar a- nuş • aru . en var. iraz 

bir adamın bardağı dudaklarına Çunkil. ~arımla ıyı geçınmeyı hızım gın olmağa çalışıyorum. Süheyla- Teklifim hoşuna gidiyor. rın, sporcuların, mühendislerin aşk- Halilk gelecek, onunla :;onu~nıB~ 
görüren eli gibi titriyor ..• Oh 

1 
biraz eve gırıp çıkmayı menfaatlerinin nın bana karşı sessiz bir sitemi - Ben sıırbestim, diyor. !arını tatmıştı. Onlarla sanatın bil- çin burada bulunmıyacak mı;ıP 

iyiyim .• Çok geçmeden tamamile en birinci şartlarından telakki edi- vardı. Türkan darğın gibiydi. - Ben de. tün azapları içinde kıvranan bir Bu Haluk meselesinin cıı~ 
morfiniman olacağım. yor. Süheylii bütün bu taşkınlık- Bir gün Celileye çok samimi o- - Sen!.. musikişinasın arasında elbet te bir 1 sıktığını, insanın biraz zamanı~ 
Eğer Celile üç saniye evvel odaya !arı hayretle karşılıyor ve ses çı- !arak: - Serbest olacağım. bir far~ ol,acaktı. damı ol~asıın,_. T~r~iinın :ıııl~ 

· d. b · k ~ Artık tahammülüm kalmadı. - Bu korkunç bir sey olacak·, Celıleyı bütün aşıkları kabaca evlenmesıne busbutun manı ol . 
gırsey ı, em görece ti Dudaklarınm karmıyor. Yalnız eve giderken ba- ' 
1 t

. Dedi. düsiln bir kere... sevmişlerdi. Ben onu güzel sözler- dığımı fakat Haliık bır i• sııJıilı• 
ezze mi bana tattırmak i•Fyor. Bil- na: · ·ı tü b . - Karın mı?.. - Asıl korkunç olan, bin türlü le sarhoş ediyordum. Ekseriya eve luncıya kadar bekliyemez 

n u ınsanları savup benimle yal- Faruk, bugün Celile benim _ Onu bahse ı k 
1 

karıştırma beni yalan içinde· sevmek. girer veya çıkarken, benimle yalnız duğunu söyledim. 
nız 11 mak istediğini söylüyor ..• yüzüme ne kadar çok ırülilyordu. seviyor musun?, Bu cümle Celileyi sevindiriyor. kalmak için, geri çevrilen hayranla-
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Kadınlık gururu 
Yazan : Zehra Sırri 

YENi SABAH 

ISTANBUL RADYOSU 
12 - ı - 938 

11 - MAYIS - 938 PERŞEMBE 
~LE NEŞRIYATI: 12.30 - Plakla 

Türk musikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 -
Plikla Türk musikisi. 13.30 - Muhtelif 
plik netriyatı. 14.00 - SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Spor ve 
gençlik bayramı: Konferans Turgut Kaya 

Simone Simon 
mahkemede kızardı 

Avniye ona demış· ti ki: _Yok yok ... zaten ölmüıısün .. Hak~~ !akültcsinden. 18.45 - Plak!~ dans 

SaJd~:S ., 

' • • "' v musıkısı. 19.15 - Spor rnusahabelerı: Et-
- Anladım ama Cevat, seninle Bundan başka, ıçkıye alışmadıgın rc.f Şefik. 19.!j(j - Borsa haberleri. 20.00 - Hırsızlıkla ı·tham edı·ıen ka"' tı.besı· 

evlenmem için hiç bir sebep yok. da belli.. Sadi Hoşseıı ve arkadaşlnn tnrnfmdan 

Eh... Doğrusunu ararsan hm•uma _Allah Allah... Ne ncaip iş .... Türk musikisi ve halk fllrkılan. 20.4Cı - f bul d 1 
gitmiyor değilsin.. Ama bu . kafi Sizi tanımıyorum bile... Halbu ki, Hava rııporu. 20.48 - Ömer Rıza tarafın- bazJ i şaatta UD U • 
mi?.. Vaziyetten memnun olma va bana endi eler vermeğe kalkıyor- dan arapça söylev. 21.00 - Radife Ne~d.i~ 
~.alı y· . g ş . . , ve arkadaşları tarnfmdan Tfirk musıkısı h F ld g· ". ş.:. ırmı yaşımdayım, sen de sunuz .. Önce söyleyın bakayım, a-ıve halk şarkıları (saat ayarı). 21.45 - Or· Meş ~r. :r~nsız yı ı~ ımone 
y~~ı beşinde var, yoksun.. Makul dınız ne?.. lıeatra: Strnvs: D:ınilb blö vals. Aylenbeı'.g: Simanun ka~ı~esı genç ve güzel 1azın 
dtışun, deliliğin lüzumu yok... _Avniye!.. Lö mulcn. Smet: Promönnd an mcr. Dö- mücevherlermı çalmakla mahkemeye 

Cevat, Avniyeye şiddetle moka- Genç adam, kim bilir ne gibi kurtis: ~nzone c N~poli. 22.15 - Ajans verilmişti. :Mahkemede müddei 
bele ettiydi : zaruretlerle masasına kadar gel- habcrlcrı. 22.30 - Plııkla sololar, opera ve 1 mevkiinde bulunan Simone Sim on 

Z . operet parçaları. 22.50 - Son haberler ve l ·· •h } · d b h 
k 

--;-- engın olsaydım, bir daki- mek zorunda kalan kadına ayı'k erte> i günün programı. 23.00 _ SON. ça ınan muce~ e~ eı:n en a se_-
a bıle tereddüt etmezdin ya... gözlerle uzun uzun baktı: derken buna kfttibesı cevap vermış 

- Bekle, Cevat, para da saa- _ Sahi mi?.. ve art.istin bir dostuna gizli gizli he-
detin esaslarından biridir. Ben pa- _ Canım, bunda ne fevkaliide- di1eler taşıdı~ı~ı ve btitü~ şehir ka-
ra ~ı~ıntısı çeken bir ailenin içinde lik var... pıların~ kenclı~ıııe nça21 hır. a~ahta-
Yetıştım. İnan bana, en büyük bir Cevat, biraz kederli ve dalgın, ra sahıp oldugunu soylemıştır. Bu 
sevgi bile sefalete mukavemet ede- ce\ ap verdi: ağır iddia Simone imonu m.ahkemc 
:rnez.. _ Onun da adı buydu.. huztırunda kıpkırmızı kızartmıştır. 

1 
- Büyük sevgi 1... Sen bunun ne 

0 duğunu bilir miydin?.. _ Avniye,. Avniye .. Bir kadeh Foks Film tarafından Barbara 
Cevat, bir bankada ufak bir daha içecek miyim şimdi?.. Stanvyk He Joe Mac Cera, Buddy 

:e~urdu. Avniye ile üç seneden- _Hayır!... Ebsen gibi Holivuclun yeni yıldızla-
r~rı tanışıyor, sevişiyorlardı. De- Kadın, arbk içmesini istemiyor- :rınclan mürekkep artistlere çevirti-

SOLDAN SAGAı 
l - Cüze( bir 7urt, polı:er 11tıliln, 

2 - Cösterik, Lüyük bir fChir. 3 - Ma0 

ransoa ileti. 4 - Me9hur ltir tarlııcı. 5 -
Olmıyan 6 - Metlıaur bir lıükümcl&r (ea• 

lı:i zamanlarda). 7 - Şart, cemi;retin te

meli. 8 - Para, mülk, 9 - Çok olan. 
10 - Aile efradından, en ıazımh uz••· 

YUKARIDAN AŞACI: 
t - Bir ,e;re fazla dütmelr, 2 - Faz

la11 haataldr, bhralan aalı:h:ran. 3 - Zen-
rin. 4 - EY ba;r•aaı, kara parçası. 5 -
Döküntü. 6 - Çok i;ri. 7 - Umu•, bir çal· 

rı. a - Gümüf, 9 - Zaman, hayat •a1-
naiı, çiçek. 10 - Taıunmıt bir aayla•, 
yaimur auyu. 

ı anlı, Yaşının bütün hararetiyle du. öteki Avniyenin, onun üzerin- Radyo ve plik sanatkarları len (Misisipi melodisi) bitmiş ve 
:enç kız~ ~ağ lanmıştı. Onu haki- de ne gibi hakları olduğunu merak Hikmet Rıza Tambari Refik A vrupada muhtelif şehirlerde gös- Simone Simon 
A:~tı. ~uyuk bir aşkla seviyordu. etmiş gibi, sordu: A d ter!Jm.~şt!r· . . . . . te Villi Fıiç ile Gusti Huber, Hilde 

~ ~enın do o nisbette kendisin - Sana ne yaptı da bu hale gel- vrupa ra yosu Muzık ve dans ıtıbarıyle yenılık- llildebrand Georg Alexandr, gibi 
~:glı. olduğu~a emindi. Hal bu ki: din?.. SENFONİLER: 20.45 Bük~eş: Senfonik l~r .Jmlunaıı f~~~~e bilhassa Misisi- tanınmış s:natkarlar rol almışlar .,, Al B l•I T 1Ü

1 
z 1 E '! · ~ D 

z •. J aşına nısbetle fakir bir ha"•at _ Bana mı? .. Hiç, ne yazık ..• konser (Amen'kan cscrlennd~n) !1.30 pınm akışı muzıge çok güzel uydu- dır. MI E 1R
1
-A 1 K .. , 11 T IA 

geçınn · .ı Prag Smetnnanın "lnusum isı li f ]d ~ d ·· ·· k takd" J!!!Q!;ı 
h. . enın verdiği olgunluğa sa- Onunla evlenmek istemiştim, al- .k . " m sen o- ru ugun an reJısor ço ır e- Bu filmde damadın haberi ol -

1
· 1 L f .-,. Ö R -S ıwlN 

ıptı V . . nı poemı. d"J . ti ı ıııır ıW 
tekrr· . azıyetı, Cevatın hararetli dırmadı bile... KONSERLER: 7.10 Berlin kısa dalgast: '" 1 mış r. . . . madan nişanlanması, sadakat, fi- IAI 1 R ll i ARI , 
c ~.ı ı~ı~ ve. sevgisinin temin ede- - Zorla güzellik olmaz ya ... Hafif musiki (8.15 devamı) 13 Berlin kı- "'Dedor oÇly.<ıpmtJL Son Eserı rar ve birçok sürprizler bulunduğu • -

1 
- - - ~-

k egı ıstık balı daha hakikate ya-ı Kendini beğendirememişsin de- sa dalgası: Hafif musiki (14,15 devamı), ueçenJerde o1en meşhur sanat- iç.in seyircilere hoş tesir bırakmak - L 111F1 A ~il Al Y .A 
. ~n olarak tayin edebiliryordu. Bu mek... 13,26 BUk~cş orkestra (14.15 devamı) k~r Çalyapin tarafından çevrilen tadır. I \ IAIYı•IHIAIF 1 ıZ 

dıbbarla bir an bile tereddüt etme- - Uzun değil... Guya param 116·;~ 4:c~ı~/ıs: dnldgnJnsı: Alnı ıan rnaı·şla- (lJoıı Quichote) filminin geçen haf- Olimpiyad Filmi 
en, genr d . . . . . n • eı ın ıSft gnsı: 1' sonu kon- t \T" d .

1
. .. b . l . r b ~ a ama verebıleceği iz.lyokmuş da, bunun ıçın ıstememış .. seri 18 Peşte: Çocuk korosu 18 10 P . a ıyana a temsı ı munase etiy e Olimpiyadın gayesı ve 1936 da N""b • l 

cıra ın s:ı"ıdd ı· · 1A 1 · A · • · rag. • k ıAa b" ·· rt· d"l . o etçı eczane er d ., e mı as a hesaba kat- Hepsı laf ... benı sevmıyordu... Smetannnın Bohemya dansları 18.50 Ber- .. ev a a e ır mu!'>amere te ıp e ı - neticelerini Alman yıldıZl Reıcfens-
:a an reddetmişti. Bu kestirme Sonra, birden, kar.,ısındakiııe, lin kısa dalgası: İş sonu konsennin devamı miş~ir. t.ahls Leni bir araya toplamış ve bir Beyoilu Cihetinile: • • 

:reket, ummadığı cihetle, çocuğu ~ltek peltek sordu: 19:20 Pnıg ~ok orkestrası 19·30 Brüno: !\liisamerede Çah•apin hakkın- film yapmıştır. 1 mayısta ilk defa İstikliil caddesinıl? (Knn:ım'k), 1lt~~17 
a am akıllı se ı tt" . k Plak konsen 2015 Peşte Slovak akşamı A • bir Mangasar caddesmde (Parunu )Rn , 

V k"t . rsem e ı. - Ya sana? .. Sankı, sana en- (Karıııık pı·o'""a ) .,0 15 n··k . R da da iııalumat verilmiştir. gösterilen bu film Almanyada fev- Bostanbatı caddesinde (itimat), Galatacla 
a 1 geçti Cevat h l d" · b v d" bT ? ... m - · u reş. onıen 110·· · d · · i · 1 ka 8 k k · . . 0 ız a, ar- ımı egen ıre ı ıyor muyum··· rnusildsi 20.25 Brntislava: Askeri bll1ldo un gecekı kızla~,, kal!l.de merak uyan ırmıştı. Fılmın Mumhane caddesinde ( smet), Taks_ı.m. &-

ney 
0 ~ lardan bınnde, bir bira ha- Kadın,müşkül mevlcide kalanlar 20.25 Prağ: Kahvehane musikisi 21 Viya: l Ufa) tarafından hazırlanan kopyaları lngiltereye de gönderil- tikliı.l cadde~nde l~izıııııettin): Şi~ Kur· 

k 1.e ~l~ıştı. Başına gelen felii- gibi, gUlümsedi: nn tı:ıı·kılnr ve marşlar. (Diln geceki kızlar )j ·imli operet- miştir. tuluş caddesınde (Necde:), . .Ka .. ımp:ıfllda 
e ın büyuklüğünü bir türlü aklı- _Bir başkası için, hoşa gidebi- RESITALI.ER: il.0.45 Berlin: Şarkılar (Mileyyet),. ~askö)·dc (Nesım. E~co), Be-

na sığdıramıyor eskiden k lecek b" d E kek .. ır 11.15 Yeni İtıılvan .Piyano rnu.;ikisi ıs 30 şiktafta <Vıdın), Saııyerıle (Nun). 

~~;;~G:~~Jf :~~;~~~j~ ;:~.::::~::::::~::~: :~:: ~~~{~t;~t~~i~~!~ :!~~~;~r:r;~:~ff.Ş. 
' fazla boyalı fazla a k ' . di benim şa h t b" .k k DANS MUSiKiSi: 12 Del"lin kısa dalgası r-. zarda ( Hikmet Cemll ), E~üpırnltanda 

yinmif, geçgince b" k çı gı- '. yanı ayre ır _ ara - 24.10 Peşte. ~k müjdesi Madensiz gemi (Mustafa Arif). 
rı sür'ati . ır adın bu aşı- terım vardır. Öyle her erkege ben- Alman devlet rei5i Bitlerin 1ta1- o k"·'- Kadalı- Adalardal<le • 

e JÇen gence d"kk 1 ·ı . d D tta b" . • ..... r. o~ 'H t r. 
hatta şefkatle bak v ı atle ve zeın;;_m. Hicabaver hıyanet" ya seyahatinde refakat eden propa- ~gı t;ıe e 

0 
oremb~. _k1~_ !e;ı üsküdarda (Ahmediye), Kadıköyiinde 

A .. h" . . .maga ba,ladı. adın, bu sefer adamakıllı gül- " ganda nazın.Dr. Göbels ve diğer yapı mış ır. 5 O ton uyu ugun e Modada (Moda), PIWlr)oluncla (Me.rkeı.), 
ra k )1~

1 ıssın t~sırıyle, biraz son- meğe koyuldu... Vaşingto~ ıı (A.A.) _ Herald nazırlar İtalyan devlet adamları ile. olan bu geminin inşaat esnasında Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybelide 

otur~. arak delıkanlının masasına - Sö~~leme~e. bı"rtıKmıyorsun ki. Tribün gazetesinde Ayan azasın - birlikte Napolide deniz geçit res- katiyen demir, çelik, bakır gi~i ma- (Halk). 

N Alk~l~n tesırıyle, yumuşak, ka- dan B. Borah, İngiltere ile Fransa- minde bulunmnk üzere motöre bin- denler Jc:ıllanılmamıştır. Gemı. ~al- --.... -lll!!l~l!!lllll!llml!'I------. 
deh ~ ~··e var ki, böyle kadeh ka- dının elım aldı: yı muahedeler ahkamını ihlal etmiı:ı miş.ler gidiyorlardı. Birdenbire Al- nız kereste.den yapılmıştır. Çwıler ya cHinmüştür. 
ium?.

8
• une yuvnrlıyorsun yavrucu- - Adının Avniye oluşu beni 1 kl "th t kt b "k" d ' man radvosu ne:.ıri,·ata ba~ladı. Ve bile tahtadandır. Klod Farer eskiden Fransız do-

memnun edi o ma a 1 anı e me e, u ı ı ev- . - . , " .... . 1 • 
Garson y ? yor... lelin Habesistan fütuhabnın umu- ılk havadıs olarak ~unu verdı: Bır masada 30 milyon nanmasında subay olduğu için dün-

:r. . ' getirileni masadan .,.e- - a · -· Demek bana söyle.ı·ken · ' . (P d · D G F1 d b" b"l b b ı çevırmeğe . tr .. .. • ··t k" 1 k mıyetle tanınmasını temıne matuf ropagan a nazırı r. o- '>ransa a ır pıo ı yacı a a- yanııı birçok yerlerini gezip gör-
Cevad ~ .. nıy.e 1 

gorunmeyen ° e ıy e onuşuyorrnuş gibi olacak- 1 bels'in bir kızı dünynva gelmifıtir sınclmı kalan eşyaları bir baı:ı.ka mo- nıek 1-1 r."'atını da bulmue ve çı·ne de ın onunden b b" · •ın Zar k o an mesaisini "Hicabaver hiyanet,, ~ ~ · .~ ~ 
l oş ır şışeyi a ., ... ar yo ç - hh t . . l" ) b"l . t n b"l . ıyordu. D 1.k - ··· ,oçugun sı a ı ı~·H ır. ı yoc<yc sa mıştır. u mo ı yecı eş- ·ı t" F m ha 

1
• ·n·n ıııı·m e ı anlı tekrar bir şi•e - Bırak beni irevim diye tavsif etmektedir. ~ı rnıs l. ransız u rr rı ı "' -

ısma:rlıyacay k v Ol :r J ••• Filvaki nazırın çocuğu akşama yalar arasında bulunan masayı ta- . "' . .. . . 
du: gı 7.aman adın mani ol- .d.- maz ... Eğer içeceksen ben, B. Borah, ilaveten diyor ki- sabaha bek1eni~·onlu. Bu havadisi mir ederken bir de ne görsün .. Ma- <lı memleketıne donerek kendısıyle 

- Yarın sabah berbat 1 gı ı~~::~·kaA k l d ı "Biz artık Avrupa demokrasi- duyan Bitler ilk müjdeci olarak Go- samı gizli bir köşesinde ufak bir lgödr.~~en __ Flransız gazdetecihlerine. ~ötyl: 
ııun .. Yaz . . . . 0 ur- . uını 0 un an yakala- lerinin muahedenameler ahkamına bels'in elini sıktı \'C tebrik etti. İtal- gf.z vf:' içinde de tamam 30 milyon e ıgı soz er arasın a e ernmıJ e ı 

geç ... En ıyısı evıne dön dı · ı d k b "kl · ı· t M b"l · tJ · -Haydi kalk y 1 • •• • diktatörlerden daha ziyade riayet- yan nazır ar a orncı ta te rı crı- ırc nlr.. o ı yecı hayre er ıçın- olanı şunlardır: 
·· a nızsan senı götü - :Avruye 1 Kal \'ah t b b · t 1 d kal d · · · · · · reyim Dıa kı · . . · ·· u era er kar olduklarına Amerikan milleti- nı yap ı ar. · e •ıı"!Ş ve parayı a cebıne ıntlır- - Eskıden Çınde her ~ey ım'J'a-

.. '"Yarı çı nca aklın başı- gıdelım... w • ti l' d· , · 
na gelir merak) H . S . ııi inandırmak suretiyle onu aldat- Teyze yegen aym sınıfda mış r. ,unu il) an satıcı bu mobıl- ratorda zannediJirdi. Son impara-

, anma.. aydı onra "Avnıye Avn· e d" ' • • · · · t d k • 
Ve içini çekti ··· ' ' ıy " ıye mamalıyız .. , Vjyaııada bir ilk mektebe iki ~ccıje r.ıma(•;.a e ere parayı ıs- tor ortadan kalktıktan sonra Çin de 

Eğe} · yavaşça tekrarladı. k"" .. k k . . . temiı:ı 11ntla mahkemeye de gitmiş 
- ence jçin içen erkf'.kler Garsona parasını verdi. Biraha- . . . . . uçu ız kay.d?d.ılmı~tır. is.e d~e mahk~me sahcı ·a bakla ol- büyük aileler arasında taksim edil-

•allaha maskaraya dönüyor A 'neden çık b"l k . • Ve, bılınmıyen ne gıbı zaru- Bunların lıınbırlenne (Teyze, v _ • • • l . ld 1908 d b . ç· .tın 
len başka, değil mi? •• nıa, luna y 

1 
adı me !çın kadınm. ~o- retlerle bu adamın koluna giren ka- yeğenim) diye hitap etmeleri nazın madıgını bıldımuştir. mış 0 u. · en erı ıne gı e-

Cevat israr etti. .. a: an ı ... Agırlaşmış dılıyle dm, onun okşayıcı sesiyle başkası- dikkati celbctmi~i. 30 senede dcğişmiyen yer miştim. Şimdi tekrar oraya gidince 
- Size ne? •.. Bir kadeh d soylemege çalışıyordu: ııa hitap ettiğine inanarak, yüziin- Hakikaten bunlar akraba olup Fransız muharriri Klod Farer orada değişmiş bir şey bulmadım. 

içsem ne olur sanki? aha . -. Geliyorsun ha ... Avniye .• Se- de kayan birkaç damla ile, sadece (Teyze, yeğen) ikisi de ayni sınıf- geçenlerde Uzak Şarka gitmi~. Otuz senedenberi orada değişmiş 
nı sevıyorum, Avniye.. dinliyordu.... ta ve ayni sırada oturmaktadırlar. Çinde bir seyahat yapa~ak Fransa- bir şey yoktur. 

d~~. e\·in içini darm.~dağ_ın bu!du .. ı romancı kapılarını daha sağlam ve 
Butun masalann gozlerındekı eş- dayanıklı sürmelt:rle kapamayı ih
ya çıkarılmış. odanın içine atılmış-! mal etmemişti. Fakat bu seier kapı
tı. Sandalyeler devrilmiş, tablolar Jar hiç yıpranmo.mış, zorlanmamıştı. 
duvarlardan koparılmış, aynalar Halbuki bu kapıların kilidini kırma
kırılmış, hasılı bütün ev altüst ol- dan, hatta kapıların kendisini kınn:ı 

No. 6 muştu . .Mutfakta, .sofalarda da ay- dan içeri gjrmek imkansızdı. Anah-
safdillik olur. Bu ölümü beşeri iza-ı bü idi B.. . _ ni kargaşalık hiıküm siırüyordu.. tarlar evin bekçi.sindeydi 
hatla aydınlatmak mümkün ol _ 

1 
· oyl~ hır şey onlarm zel<a- Jlt"'akat tuhaf ve gariptir, hiç bir şey Evin bu karmakanjlk vaziyeti ro

dığınQ ma arının, .hatta beşer zekasının fev- kaybolmamıştı, hiç bir eksik yok- mancının ölümü kadar esrarengizdi. 
fetmek ~::ur:~ç~ul kuvvetlere at- ~mda .hır şeydi. Dünyanın bütün a- tu. Halbuki muharririn evinde ga-ıCinayetin meçhul bir kuvvet tarafın 
Yoruz. arşJBında bulunu- limlerı, mütefekkirleri, hakimleri, yet kıymetli tablolar ve son dere- dan ika edildiğini iddia edenler bu 

Diğ~r bir gazete de . . filozofları.. muharrirleri Hekey da- ce lüks eşya vardı. A~aba bir oyun, 1 vak'ada davalan için yeni bir delil 
clar her cinay t" r . .' şımdıye ka- vasını en ınce teferruatına kadar bir muziplik olsun diye mi evi böy-ı bulduklarına zahip oldular. Öyle ya, e ın aılı b l d v ••v • 1 
halde buııunkini b u un ugu ogren.mış ~di. Bu meşhur adamla- 1 ıe darmadağın etmişlerdi? Bu kar- başka türlü olmasına imkan mı var-
Polisin ln!cerik i~·v .ulunama~ası~ı rın hıç ~ıri polis hafiyesi Larribin gaşalık bir insan tarafından yapılmışa j dı'? Polisin bu hnsusta bir fikri yok
umuminin isi ciddı~ıne \'e muddeı- memurlarından daha zeki görünmi-ı da pek benzemiyordu, sanki bir m, 1 tu. Bunun içindir ki bir tek hal sure
atfec1erek o~lara ş~~~ t~lmamasına yordu, zira hiç biri muadeleyi hal- bir orangotan evin içine salıveril- ti kalıyoı;du: Oskar Hekey'i öldüren 
diyordu. .. e e hilcum e- ]edememişti. mişti de 0 muazzam hayvan evi böy- meçhul kuvvet her tarafı kapalı olan 

Meşhur polis haf· . . . Bir iki giln sonra tahaddüs eden le allak bullak etmişti. evine gel°erek y' eni bir ı"ntikam vesı·-
k A ıyesı Larrıbın . . Ve p r h" b" k · · b 1 ze a .. ı, dirayeti he k .. yenı bır vak'-a münakaşayı biisbü- 0 ıs ıç ır parma ızı u a- Jesı· aramıştı. 

d" ,. r C'sce musellem- mad H lb ki b ı lA ı. ıliemurlaıı da . k tün hararetlendirdi. ı. a u u unması azım gel-
hyan t k uç.ın uşu yaka- mez miydi? Acaba bu kuvvet korkunç bir hay-
b b a ımmdandı. Bununla bera- Oskar Hekeyin Bolonya ormanı Garip bfr tesadüf ı R .. vtm ~ekline mi girmişti? Bu bir ger-er u ıneseled v 1 k v • omancının o- ır 
açmıyo d ve agız annı bıçak so agındaki 15 numaralı evi, poli- lümünden birkaç haft 1 . b" gedan mıydı acaba? r u. Dogrusunu ister . . f a evve evı ır 
Profesör Terrobun verdiğini :i~n:~- sı~:ı:e ıc.~s.iz araştır.malarından, ka- hırsız çetesinin taıırruzuna uğramış- Birkaç gün sonra cürctkar bir ak-

~am ziyafetinde iki kere ikinin be p muhilrlenmesınden sonra ka- tı. Fakat kapı gayet sıkı kapalı oldu- şam gazetesi gayet heyecanlı satırlar 
edeb"l . ş patılmıştı. ğ . . h 

ı ecelini bilmemeleri gayet ta- B" b h . . u ıçm ırsızlar pılıyı pırtıyı topla- yazıyordu: 
ır sa a , eve bekçılık eden a- yıp gitmi§lerdi. Bu vak'adan $JIQ.ra •Bu anda t>Utün G~ ~ u-

mumiyesini heyecana veren hu ga
rip cinayet hfıdisesi esrarengiz kal
makta de\•am edecek mi'? Endişeler 
azalmış değildir. Cinayet gecesi, pro
fesörün davetlileri arasında bulunan 
bir tiyatro artistine pek ehemmiyet 
verilmediğine hayret ediyoruz. Bu ar 
tistin meşhur romancıya beslediği 

kin herkesçe malumdur. Meik\ır ar
tistin cinayet gece-si, Oskar Hekey a
leyhinde bulunarak, :icabında onu öl
dürmekte tereddüt etmiyeceğini sara 
haile söylediğini haber aldık. Bu bir 
ip ucu olamaz mı? Dahası var. O u
ğursuz akşam ziyafetinde bulunan
lar hem onun hem de etrafmdakiler 
hakkında şehadet ettiler. Bütün bun-
lar nazarı itibara alınacak olursa, bü

müstesna bir güzdliği var ve çok yük 
sek sesle konuşur. Nasıl oldu da böy
le birdenbire kimse onu göremiyor 
ve duyamıyor?• 

Matmazel Suveren'i kasteden bu 
satırlar efkarı uınumiyeyi hayli he
yecanlandırdı. Ertesi günün gazete
leri bu makaleyi tefsir ve tenkit et
tnederı- aynen iktibas etmişlerdi. 

Matmazel Suveren, kendisini böy
le açıkça itham eden o cüretkar ak-

şam gazetesinin idarehanesine gele
rek bağırdı, çağırdı, hiddetlendi, kö
pürdü ve romancının iki çığlığı ara
sında geçen zaman zarfında İsfenksin 
arkasındaki yerinden kımıldaınawı11-
nı katiyetle söyledL Ve yalnız, Mös-

tün davetlilerin jestleri ve ne yap- yö Terrob balta tedarik etmiye gitti
tıkları yakından takip edildiği hal- ği zaman, yerinden kalktığını söyle
de yalnız 0 artistin halleri gözden kaç di. Gazetede kendisine, yazılan şey
rnıştır. Filhakika yalnız o, Oskar He- I lerin tashih edikceği bildirildi. Erte
key'in iki ç1ğlığı arasında geçen müd si gtinkii gazetede yalnız şöyle bir 

det zarfında görülmemiştir. Bu müd- satır intişar etti: 

elet zarfınea artist salondan l•aybol
muş görünüyor. Bununla beraber öy
le kolay kolay ~örülmiyeceklerden 

de~.ildir. zira n•:an ~ 

«Dün Matmazel Su\·cren ıdareha
nemize gelerek romancı Oskar He
key'i öldürmediğini beyan etti» 

[Arltaft Mr.i; 
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Sayıfa: 6 YENi SABAH 
.. -12 Mayıa t93S 

90 ve 75 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya ve losyonlarında tenzilat 
Açık kolonya ve losyonlar ~::~! 200 

114 Tırtıllı Hasan 110 -1/2 210 - 1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nesrin 50 -113 90 -112 110- 1 litre 2l0 kuruşa, Hasan deposu ve şubelerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. ------
Osküdar icra Memurluğundan: ı 
Fatmaya borçlu Üsküdarda 

Pertevin Üsküdarda Türkmen ağa 
ve Ser yedekçi Mehmet ağa vak

fından Üsküdarda Çakırcı Hasan
paşa mahallesinde Tunusbağı cad

desinde eski 24 yeni 6 kapı No. h 

bir tarafı Hacı Abbas hanesi bir ta

rafı Paşakapısı bahçesi bir tarafı 

Faik zevcesi Aliye tarafı rabii ta

rikiam ile mahdut tamamı 900 lira 1 

kıymeti muhammineli evin açık art

tırma ile satılmasına kar.ar veril

miştir. 

Bu gayri menkul zeminle birlik

te iki kattır. Sokak kapısından giri

lince sahanlığı müteakip bir taşlık 

üzerinde camekanla tesis edilmiş 
bir oda ve bunun karşısında bir ko

ridor vardır. Mut bak koridorun sol 

tarafından kain olup zemını çını 

döşelidir. Yemek odası matbah ile 
bahçenin arasında bulunmaktadır. 
Bahçede taş bilezikli ve çıkrıklı bir 
kuyu ile üç ayva ve iki incir fidanı 
vardır. Binanın üst katında biri so
fa üzeı~nde cephede iki oda ve mer
dh·enin karşısında bir oda ile bahçe 
üzerinde diğer bir oda ve bir de he
la vardır. Binanın pencereleri paıı
corludur bina ceııheden tamir gör
müş görünmekte ise de dahilen ha
rap ve muhtacı tamirdir. Cephede
ki odada bir yüklük vardır. Binada 
elektrik tesisatı vardır . İşbu gayri
menkul arttırma şartnamesi 1 hazi

GÜZEL, SAGLAM 
VE NEŞ'ELİ 

. .. 
ÇÜNKü 

RADYOLIN 
KULLANIYOR 

Dişlerdeki leke, pas ve kü

fekileri temizler. Ağızdaki 

mikrobları imha eder. Diş

lerin çürümesine mani olur 

Sabah, öğle ve akşam 
er yemekten sonra 

dişlerinizi muntazaman 
fırçalayınız. 

1 

ran 938 Çarşamba gününden itiba- iiıı••m••••••••••ıi 
ren 37/ 2278 No. lu dosya ile Ü•kü- -------------9'!! 
dar İcra Dairesinin muayyen No. 
sunda herkesin görebilmesi için a
çıktır. İlanda yazılı olanlardan faz. ı 
la malumat almak i•tiyenler işbu 
şartnameyi 937 / 2278 No. ile me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

BORSA 

ç E K L E R. 

Açıht Kapanıt 

Paris 28.225 28.216 

Nev-York 0.789694 0.789380 
Milino 15.0090 ı 5.0032 

Brtik•el 4.6963 4.694, 

Ati na 86.78 86.7460 
Cenene 3.4563 3.4563 
Sof ya 63.5966 63.5714 
Am!rterdam 1.9666 1.9658 
Prağ 1.4257 1.4252 
Viyana 22.69613 22.6875 
Madrid 12. 703.i 12.6984 
Berlin 4.1875 4. ı857 
VarfoVa 3.9896 3.9880 
Budape,te .06.232ö ıoş. 19 
Bük re, 34.6963 34.6825 
Belgrad 2.7268 2.7250 l Yokohnma 3.08 3.0794 
Stokholm >29.75 630.-
Londra 23.8 ı 75 23.8275 

-
latanbul A•Iİye ikinci Ticaret 

11 Her nevi yünlü, ipekli ve pamuklu 
Muhammen aylığı 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Semti ve Cadde veya 
Mahallesi •:kağı 

Bahçekapı 4 üncü Vakıf Hannın ze
min katında. 

No. ıu 

4 

Lira Kr. manifatura satış evi 
45 00 

Cinai 

Mağaza 

Bahçekapı 4 üncü Vak\ f Hanın ze
min katında. 
Bahçe kapı 4 üncü Vakıf Hanın bi-

7 
" 

40 00 

rinci katında 17 Oda 30 00 
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar pazar

lıkla kiraya verileceğinden istekliler 17 mayıs 938 sah günü saat on 
beşe kadar pey paralariyle beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğünde Akarat Kalemine gelmeleri. (2737) 

İstanbul Emniyet Sandığı Dırektörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hafize varislerine ilan yolile 

tebliğ . 
Bay Ahmet kızı Bayan Hafize Eminönü Sultanahmet mahallesi 

Ahırkapı sokağında eski 32, 34 yeni 6212 • 62 3 numaralı biri kagir 
biri ahşap iki bahçeli evin tamamını birinci derecede ipotek göstere
rek 3.8.935 tarihinde 218P9 hesap numarasiyle Sandığımızdan aldığı 
(350) lira borcu 1. 2. 938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz, ku
misyon ve masarifi ile beraber borç(374) lira (06) kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple 3202 numaralı kanunmucibince hakkında icra takibi baş 
!anmak üzere tnzim olunan ibarname borçlunun mukavelenamesinde 
gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Hafizenin 
yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamı~tır. 

Mezkur kanunun 45 inci maddesh•efat halinde tebliğatın ilan sureti 
le yapılmasını amirdir borçlu Bayan Hafize mirasçıları işbu ilan ta 

1 rihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaat muris
lerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazlart 
var ise bildirmeleri llizımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut 
başlıyan takibi usul dairesindedurdurmazlarsa ipotekli gayri men 

kul mezkur kanuna göre Sandıkçasatılacaktır. Bu cihetler alakadar 
!arca bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarna 
me tebliği makanıına kaim olmaküzere keyfiyet ilan olunur. 

. .. 
(2763) 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bııyan Kezban varislerine ilan yolile 
tebliğ: 

Bay Ali kızı Bayan Kezban Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Bal
cıyokuşu eski 19 yeni 35 numaralı bir ahşap evin tamamını birinci de
recede ipotek göstererek 8 - 8 - 934 tarihinde 19414 hesap numarasile 
Sandığımızdan aldığı (150) lira borcu 10 - 12 - 937 tarihine kadar öde
mediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (274} lira 
(29) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de 
Borçlu bayan Kezbanın ÜsküdardaTabaklarda Balcı yokuşunda 35 
sayılı evde öldüğü anlaşılmış vetebliğ yapılamamıştır. Mezkur ka
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretiyle yapılma· 
sını amirdir borçlu ölü Bayan Kezban mirasçıları işbu ilan tarihin
den itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise 
bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut ba.şlı
yan takibi usul daire~inde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak ü~ere keyfiyet ilan olunur. (2764). 
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iki kapılı 
iRFANiYE 

Pazarı 
P. ALİCİ 

~---~---~JJ 
Merkezi: Mahmutpaşa No. 152-154-15~ 

Şubesi: Kürkcü han No. 35 
1 

Telefon: 22554 
Son günlerde gümrükten külli miktarda almış olduğıı 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu ınii• 
esseseden tedarik edebilirsiniz. Bir daha ele geçrne· 

sine imkan ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifade 

ediniz. 

#8---Robensen Krozoe--..-~ 

Issız Adada 28 yil 
Yaşar Nabinin Danyel Dökmeden tercüme ettiği bu eser 

Kanaat kitabevinin neşrine başladığı (Ankara kütüphanesi) 
serisinin ilk numarasını teşkil etmektedir. Fiyatı 50 kuruştur. 

Büyük Avrupa anketi 
Peyami Safa bu eserinde Avrupa seyahatinde edindiği 

intibaları temiz bir uslilp ile anle.tmaktadır. Kanaat kitabe
vinin neşretmiş olduğu Ankara kütüphanesi serisinin ikinci 
müjdesini teşkil eden bu k~tap 50 kuruştur. 

2 - Gayri menkul 29 haziran 
938 çal'l!a.;.ba günü öaat 16 da Üs
küdarda İh3811iyede Şerif bey çeş
mesi sokağında 16 No. lu adliye bi
nasında Üsküdar icra memurluğu 

odasında üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir. An
cak arttırma bedeli muhammen kıy
metin ~;, 75 şini bulmaz veya satış 
lstiyenin olacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunursa bedeli 
bunların o ga~-ri nıenkul ile temin e
dilmiş alacaklarının mecmuundar. 
fazlaya çıkmazaa en çok arttıranıı 
taahhüdü baki olmak üzere arttır

ma 15 gün daha temdit edilerek 14 
temmuz 938 perşembe günü saat 
16 da Üsküdarda İhsaniyede Şerifbey 
çeşmesi sokağında 16 No lu Adliye 
binasında icra memurlugu odasında 
yapılacak arttırma bedeli satış is
tiyenin alacağına rilçhanıolan diğer 
alacaklıların bu gayri menkul ile 
temin edimiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak şartiye en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilemezse, ihale yapılamaz. 
Ve satış talebi düşer. 

Mahkemeainden: Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Safinaz Erşan varislerine ilan 
ALFA-LAVAL 

D 1 t
. . B _ yolile tebliğat: 

Panama ev e ının ayragını . 
Bayan Safınaz Galata Yenicaıui mahallesi Yenicami caddesi eski 

Dünyada mevcut süt makinelerinden en eıtl' 

niyetle ku!lanabileçeğiniz yegane markadır. 
Genel deposu : 

hamil petrol ve benzin yüklü Olşi- 105 · 91 ı k' · b. d 'kk" t b' · · d d · yenı numara ı agır ır u anın amamını ırıncı erece e ı-
per vapuru 938 senesi ma},sının 

5 inci günü saat 3 raddelerinde çu: 

buklu önünde geriye hareket 

potek göstererek 25 • 7 - 935 tarihinde 21&67 hesap numarasiyle San
dığımızdan aldığı ( 450) lira borcu 1 • 2 - 938 tarihine kapar ödeme

et- diğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (488) lira 
mesi neticesi lombar makinesinde (18) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
sakatlık ve sancak pervanesi kırıl- hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname 

borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise 
de borçlu Bayan Safinaz Paşabahçede İncirköy 31 sayılı evde öldüğü 

M. CAMCAN 
Galata. Mahmudiye Cad. N. 61 
Telgraf adresi: İstanbul - C A M C A N 

3 - Arttırma bedeli peşindir. dıktan sonra tanzim kılınan deniz 

Arttırmaya iştirak için yukarda ya- raporunun alınmasını mezkur gemi 

zıh kıymetin % 7.5 buçuk nisbetin- kaptanı Yorgi Kastanyadis istemiş-
de pey akçası veya milli bir ban • 

kanın teminat mektubu tevdi edile-

cektir. 

tir. Muhakeme günü olarak tayin 
kılınan 13 • 5 - 938 tarih cuma gü
nü saat 14 de vak'adan zararlı her-

4 G · k 1 k d' · . kesin rapor alınırken Mahkemede - ayrı men u en ısıne ı- . . . 
bizzat veya hır vekıl göndermelen 

hale olunan kimseye derhal veya 1 Deniz ticaret kanununun 1065 inci 
verilen mühlet içinde parayı ver- maddesine tevfikan ilan olunur. 

mezse ihale kararı fesh olunarak ------------- --
kendi•inden evvel en yüksek tek-
lifte bulunan kimseye arzetmiş ol

duğu bedelle almağa razı oluna, o

na, razı olmazsa veya bulunmazsa 

hemen 15 gün müddetle arttırma

ya çıkarılıp en çok arttırana ihale 

edilir. İki ihale arasındaki fark ve tapu ferağ harcını ve 20 senelik va. 

geçen günler için % 5 den hesap o- kıf taviz bedelini vermeğe mecbur

lunacak faiz ve diğer masraflar ay- dur. Gayri menkulün nefsinden do-
rıca hükme hacet kalmaksızın me

muriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla 

ğan müterakim vergiler tanzifat ve 

tenviriye ve dellaliye rusumu vakıf 
icaresi borçluya aittir. 

7 - Gösterilen günde arttırma-
diğer alacaklıların ve irtifak hakkı ya iştirak edenler arttırma şartna

sahiplerinin gayri menkul üzerin- mesini okumuş lüzumlu ma!Umatı 

deki haklarını hususu ile faiz ve almış ve bunları tamamen kabul et

masraf dahil olan iddialarına gayri miş ad ve itibar olunur. Yukarda 

menkul üzerindeki haklarının ilan gösterilen gayri menkul işbu ilan ve 

tarıhinden itibaren 20 gün içinde gösterilen şartname dairesinde sa-
1Jvrakı müsbiteeriyle birlikte me • tılacağı ilan olunur. 

anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci madde~ i ••••••••••••••• : 

yan Safinaz Erşan mirasçıları işbu itan tarihinden itibaren bir buçuk [""""' ı:ı 
1-Iav 

vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir borçlu Ba- 1 C....... il 
ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri ve- ~ ·5 Muallim Ahmet 
ya kanunen kabule şayan bir itirazları var isce bildirmeleri Hizımdır. r. ı -;; K E • N t 
Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesin- ......,. .!3 itap VI eşriya 1 

de durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre San- ~ 1 
dıkça satılacaktır. Bu cihetler aliıkadarlarca bilinip ona göre hareket ~ 8 

"""" ...... ::ı edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim ol 
r.ı "l mak ilzere keyfiyet ilan olunur. (2765) ......,. 

939 Modeli K A R Y O L A 

teşhir edilmiştir. 

Mallar sağlam ve metin, fiatlar çok ucuzdur. 

HALİL S E Z E R karyola ve m.adeni 
eşya fabrıkası 

Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 

o.. 
PERFEKT markası kullanışlı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye
gane süt makinesidir. 

Satış yeri : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 
61 Telgraf : Camcan İstanbnl -

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çaqısında No.133 Telefon. 4358 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde : Hergün 

öğleden ıonra 

MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 
11 

Sinekli Bakkal K. 100: Ate; 

gömlek K. 75, Handan K. 75; ) 

palas cinayeti K. 28. 

REŞAT NURi 

Kızılcık dalları 125; Gök )'o, 
100; Olagan işler 100 kuruşt~ 

ÖMER SEYFETTiN 

İlk düşen ak 50; Yüksek Ö~ 
!er 50; Bomba 50; Gizli mabet 
Asılzadeler 50; Bahar ve kcıeb' 
!er 50; Beyaz lale 50; MahcııP 

imtihanı 50; Tarih ezeli bir ıe 

rürdür 50; Dalga 50 kuruştur. 

,,,J: 
Sahipleri: .A. Cemalettin sara, 

İlhami Safa 

N · "d · · ı·ıı · s•'~ Pşrıyat mu urı;.. ıan11 ... 

··~ Basıldığı yer: l\latbaai EbuP'· 


