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BASVEKİLİMİZ BELGRATTAN AYRILIRKEN 
Celil Bayar Bugiin Sofyada 
d·a temaslarda bulunacak 
Çekoslovakya 

meselesi 
Hüaeyin Cahit YALÇIN 

Almanya ile Avusturya birleş
tikleri sırada, bunun hemen arka
sından ortaya bir Çekoslovakya me
selesi de çıkacak korkusu duyuldu. 
Bugüne kadar bu endişeyi haklı 
gösterecek bir vak'a zuhur etme
mişse de herhalde Avrupamn pü
rüzlü vahim işleri arasında Çe-j 
koslovakyayı alakadar eden bir 
Südet Almanları meselesi mevcut 
olduğu şüııhe götürmez. 

Bu da Umumi Harp sonunda 
müttefiklerin yaptıkları muahede
namelerin kusurlu tnrafiarından bi
ridir. Eğer galiplerin zorla imzalat
tıkları muahedenamelerde zafer 
g~rur ve neşesinin sarhoşluklarına . . . . . 
hırs ve tama h'sl · d k i"ugoslav Başvekılı, Başvekılımız ve Hariciye Vekili Belgratta bir müza-

ı erı e anşmamıs 
o.lsa~dı şüphesiz ki dünyanın halt kereden çıkarlerken .. 

r~m0l~:~f::~::·d:::::~·::::t:~ Fikir beraberliğine dair 

Kırşehirde 
oıu 162, yaralı 86, 
yıkılan evler 1823 
Kırşehir 12 (Hususi)- En son ya

pılan tesbite göre, zelzele neticesi 
Kırşehir vilayeti dahilinde 36 kadın, 
47 erkek, 79 çocuk olmak üzere 162 
yurddaşımız ölmü~, 81') kişi yaralan -
mış, 2529 ev tamamen, 1823 ev kıs
men harap olmuş, 2010 ev çatlamış
tır. Sarsıntı hiıliı fasılalarla devam 
etmekte, halk dışarda çadırlarda yat
maktadır. 

Haber aldığımı?~ göre mütehassıs 
heyet: Zirai, iktısldi ve jeolojik ba
kımdan ev ve nüfus adedinin daha 
fazla teksifi muvafık olmıyacağı, Kır
şehir merkez kazasının Koşker nahi
yesine bağlı üç köyün yine eski yer
leri civarında ve ) irmi bir parça kö
yün de birleştirilerek münasip mev
kilerde yedi köy haline getirilmesi 

[Sonu 4 üncü scıyıfada] 

Fransa - İtalya 
Se.n Jermen muahedenamesi büyük b • bl • 'W d •ır J. • 
~~7::r::e~i:ra~i1~~a;e ;~~::~~~~~~ lT te lg neşre l Ul Bir prensip itilafı hasıl 
ya cumhuriyetine ilh k d. ld w öyleniyor 
Alman'a y a e ıyordu.. Bclgrad, 12 (Hususi) - Ekse-ılerde, ziyaretlerde ve gezmeleri a- O ugu S 
nin ~.i~cirle:i~ty b ı:ıuahedena~~: lans Celal Bayar tarafından Türki- rasında mükalemelerine devam et- '.Roma, 12 (A.A.) - Salahiyettar 
müddetçe bu Ael agh .tutu~abıldıgı ye elçiliğinde verilen büyük ziya- mişlerdir. Bu mükalemeler esnasın- mahafil, İtalyanlarla Fransızlar ara
lovakyavı ı> k fmaln k~tle~ı Çekos- fette 300 den fazla davetli bulun- da umumi cihan ve Balkan mese- .sındaki müzakerelerin sadece bir 

" e az a urkutemezdi · · ·ıA f il t' l v • • Fakat hududun .. .. · muştur. leleri mevzubahs olmaktadır. prcnsıp ıtı a ı e ne ıce enecegını ve 
kuvvetli ve . ~bur. tarafında Belgrad, 12 (Hususi) - Türk A .. bu müzakereleri Romaya bir Fransız 
tekra 1 tnüstakıl hır Almanya ve Yugoslav heyetleri dün öğleden Belgrad, 12 (Hususı) - Bugun sefiri gönderildikten sonra diğer bir 
iltiha~ c~~ ~nınca v~ Avusturyaya sonra bir konferans akdelmişlerdir. havanın bozukluğundan dolayı takım müzakerelerin takip edeceğini 
vuRmak~ ~z~nde~ mılli ideale ka- Belgrad, 12 (Hususi) _ Resmi Türk heyeti yalmz şehir içinde ge- tahmin etmektedir. 

" umıtlerı bil tün b "t·· k · ı · vet b 1 .. u un uv- konferanslardan başka Türk ve zinti yapabilmişlerdir. Bundan başka Akrlenız mese esı-
rah tu dunca, Suclct AAlmanlarının Yugoslav devlet adamları ziyafet- [Sonu 9 iincü say-ıfada] nin halli hakkında bir prensip itila-

edil:me~~~alarırra imkan tasavvur Al d y h d 
1 

fdı. haEsıl ~lmtuş .. oklduğu shöyflenmed~t1c-k · • ır. razı s atu osu mu a aza e ı e-
hak?;i ler. Habsburg han~danının manya a a U ı er cek ve Libya ile Tunus arasında bir 

.Yetı altında uzun bır esaret mukavele aktolunacaktır. 
devresı geçirmiş, olgun, çalıskan 
ıe .ka~iliyetli bir İslav milletidlrler. Amerika bir kararnamenı·n tatbı.kı·nı· 
~bklale kavuşunca, temin ettikle- İngiliz kabinesi 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Dün yazdığımız gibi Ulu Önder Atatürk ev\•elki gün Orman çiftliğini teş 
rif etmişlerdi. Bu ıesim, çiftlik dairesi önünde alınmıştır 

• 
lngiltere, sulhü 

ihlal etmek istemiyor 
Bundan dolayı Habeşistannın İtalya 
tarafından işgalinde vekayiin amir 
olduğu hareketi kabul edecektir 

Necaşi Milletler Cemiyetinde Habeşistanın büyük 
bir kısmının İtalyan işg~linde olmadığını süylüyor 

/ 

İngiliz Hariciye Nazırı Halifaka 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyi, bu sabah saat 
10.30 da açılmışbr. Necaşi, konfe
rans esnasında yer almağa davet e

lngiliz Ba,vekili Çemberlayn 

miş olan kararlan değiştirmesini 
teklif etmek tasavvurunda olmadı -
ğını beyan etmiştir. 

Hatip ilaveten demiştir ki: 
~ı. muvaffakiyeti elden kaçırmamak protesto d. 
ıçın pek tabii olarak kendilerine e ıyor 
müttefik aradılar. Menfaat birliği Vaşington 12 (AA ) H .. 

dilmişti. 
Çemberlayn hiçbir tadile Müzakereyi açmış olan Lord 

"Bu mesele hakkında mütalea
mızı açıkça beyan ettik. Artık bu 
noktada geri bir harekette ,bulun -
mamıza imkan yoktur. Maamaafih 

Roman a ·1 ç k • · · - arıcı-
Yu 1 Y 1 e e oslovakyayı ve ye nezareti, 9 mayıs tarihinde Ber-

razı değil.. Halifaks, İngiltere hükumetinin 

gos avyayı pek l'anıimi ve s k r d A "k .. 
bir itilaf k tt• Ü 1 1 ıne merı an sefırı tarafmdan 
sın da 23 an~s:vn ; 9~1 J ~evlet ara- Alman hükumetine verilen ve Al-

Londra, 12 (A.A.) - Salahiyet- Milletler Cemiyetine Habeşistan ih
tar mahafil, yeni bir nazırın intiha- tilifı hakkında evvelce ittihaz edil [Sonu ..ı üncü aa11ıfado.] 

e ımzalanan man, .kt ct• 'h . . . 
bı dolayıs~le kahlnede icram za - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

muahedename ile "Kilçük İt'rf ) a .ı ısa ı ı tıyaçlan ıçın kul- · 
doğdu. 1 

a " lanılmak üzere Yahudi emlakinin 

Çekoslovakyanın mukadderatı tesc~li~e dair olan Göring kararna-
idare eden uzun görüslö . nı ~e~mı prote to eden notanın met-
d ~ sıyaset a- nını neş t . t' 
amları devletlerinin istiklall . . re mış ır. 

te · · · erını Am 'k h"kA · 8 kA mın ıçın bunu kafi bulmıy k erı a u umetı, anunuev-
Fransanın da müzaharetini ist;:a _ vel 1923 tarihli Amerikan - Alman 
le çalıştılar. 25 kanunusani 1924 8; m~ahedenamesi mucibince girişil
me~cut muahedenamelcr temeli U~ mış olan ~aa~hütl.eri~ Almanya ta
zerıne Fransa ile Çekoslovakya a- rafından ıhla] eclılmış olduğunu e
~asında siyasi bir mukavelename hemmiyetle kaydetmekte ve karar
ı~z~Ia~dı. Orta Avrupada hakiki !J=-ım_eı~i~ Amerikan vatandaşlarına 
hır ıhtıyaca tekabül eden KQ "k tatbıkını protesto etmektedir. Al-
İtili\f mümessilleri vakit vakit mçu~- man hükumetinin mutasavver ted
tad zk~m surette toplanarak araların- birlerin Amerikan vatandaşlarına 

a ı elbirrw· · d h · 

ruret kesbetmiş olan tadilin ehem
miyeti üzerinde israr etmektedir. 

Parlamentonun itimadını haiz 
olmadığı kanaatinde bulunduğu 

takdirde Lord Svinton'un istifa et-
mek mecburiyetinde kalacağı söy
nilmektedir. 

İyi malOmat almakta olan ma
hafil, başvekilin her ne pahasına o
lursa olsun kabinede tadilat yapıl-
masmın önüne geçmeğe çalışacağı
nı beyan etmektedir. 

HER SABAH 

Negüs ve hukukı düvel 
il ıgını a a sıkılaştırmak tatbık edilmiyeceği hususunda sü-

Yo arını nradılar B • c r t1 t · ~ · ·· · · B b k d red · u mesaı, enev- a e emınat verecegı umıt edıl- Amerika Cümhurrei.si Ruzvelt ir gün herhangi ir ome i 
V ke toplanan Romanya, Çekoslo- mektedir. k - 1 k muharriri cNegüs> isimli bir pi-a ya ve y 1 nutu soy er en 
arasına ugos avya murahhasları I yes yazabilir ve içine hiçbir nük-
J a cereyan eden müzake ·ıı . _ te, hiçbir tuhaf söz koymadan, 
erden sonra 16 b t re- mı ctlerın kendi mukadderatlarına saya ne dereceye kadar muzaharet 

1 
h kik t t .. 

1 
k 

tık üç devıeu'·ıı h~u. ~ .1933 de, ar- hakim olmaları prensibine istinat d ğ' b . v. • h ld b ya mz a a e ercuman o ara 

japonyaya karşı 
Amerikada hazırlıklar 
Bir harp gemisi istikametini değiş

tirerek Japon sularına gidiyor 

r'b· · . ..rıcı sıyasetleri bi d ' ~, b . . e ece 1 ellı degılhr. Her a e u ~eyircileri güldurebilir Hala Mil-
1 ırının ayni ol w - e ıyor. ~ a ancı bır mı il ete mensup yüzd~n ç~kac~k bir ih:il~fta İngi!- let1er Cemiyeti kürsü~üne hasret 

lecek kadar ·ıleraı· caı.gtı~ı ilan edebi- milyonlarca halkı zorla hakimiyet terenın bır muddet seyırcı kalacagı 1 
g ti . . .• çeken zavallı krallar kralının va-

Bütun bunların h · . . . altında tutmak bugünkü dünyada muha~kak add:dılebılır: . . ziyeti 0 kadar komiktir: Ortada 1 
~~t şimdi Avusturyae~~~ ı~lrle~a- s~m~ati ile karşılanamaz. Binaen- İn~ıı.~ere.~~kurıu_n:ıumı_ye~ının.n~- ne Habeş tahtı, ne Habeş istikla- ı 

ıtler Almanya k en a ey , Çekoslovakyanm karşılaştı- ler duşundügü İngılız hükumetının li kaldı. Dün Habeşistanın istila-
koslova'kyanıp 1' shı arşısında Çe- ğı asıl zorluk kendisinin dostlarının Almanlara da, Çekoslovaklara da sına muarız olaıı d•>vlctlerde, bu-
n· t . a at yaşıyabilmesi- h 'le t k 1 t .. h s· d . . - .... ı emnıcte-ı aciz şe 1 d' M ı ona am a P en muza eret e- ü et Almanları meselesını hal gün İngiltere ve Çekoslovakya 
n· · Y er ır. esele- dememeler' e Ç k ı k h d · -
ln zorluğunu arttıran amil i i .. ı v . . e os ova yayı ususun a bazı tavsıyelerde bulun- bile! - emrivakii tasdike hazırla-

manevi cihetidir. Eğ AI ş n haksız gormell'rıdır. 1 masından anlaşılabilir. Çekoslovak-! nıyorlar. Bütün hukukı düvel şu 
Çekoslovakyaya karşı er h d ~anya Fnn~a Çekoslovakyaya ve mu- ya hükumetinin en samimi dostları iki kelimeye indi: Olan olmuştur! 
r>eryalist birtakım il ebe ıl e~- ahedelerın muhafazası prensibine bile ona hakimiyeti altındaki mü- Bu Y"'D. ı' hukukı düvelin bir 

ı eme er es emış ayrı b' t hh"t ·ı b wı d . "' 
o saydı buna mukavem t . b t ır na u ı e ag ı ır. Ondan him Alman ekalliyetine muhtariyet adı da «realist polıtıka» dır. Ya-
daha kolay olurdu F ket Anlıs e en dolayı Çeko~lovakyaya muhtemel bir vermesini, müsait muamele göster- lun da deoil. Real tc karşısında 
v ç · a 8 manya taarruz karşı ·ınd · d k · · · · "' · e ekoslovakyadaki .. h. - . A . a } ar ıma oşa-ı mesını tavsıye edıyorlar. ~l'' üs gıbi eski 1ıukuk1 düvel de 
nıa k mu ım Al- cagını ılan edıyor Fakat b" l b. [S · · · 

n e alliyeti milliyet b kk : oy e ır onu f ıncı sayı/ada] ne kadar gülünç oluvor! 
a ına, vaka zuhurunda lngilterenin Fran- Hüaeyin Cahit y ALÇIN 1 . 

Büyük bir Amerika harp gemisi Panama kanabndftn geçerken 

Honkong, 12 (A.A.) - Aşivil lar çıkmış olduğuna dair herhan
adındaki Amerikan gambotunun gi bir haber olmamasına rağmen en
mürettebatı, ecnebilerin ikametga- dişe hükilm sürmektedir. 
hı olan Kulangsu adasına çıkmış - Taarruza Kartı Manevra 
tır. Bu adaya Amoydan gelen cili N . k 12 (A.A.) _ Asva-

. ç· 11 ·1ı· t · t' e\yor ' .; bın ın 1 ıca e mış ır. d l k herhangi bir taarruza . kt . Ed 11 an ge ece Amoya gıtme e oıaıı "' se a-
dındaki Amerikan harp gemisi, bir- karşı sanayi şehirlerinin müdafaası 
denbire istikametini Fuşova doğru için geniş rnıkyasta mühim manev
lC'bdil etmiştu-. Fuşovda kargaşalık- ralar yapılmaja başlanmıştır. 
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Milli müc~dele hahralart (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtl) 

Keskin fişek fabrikası 
canlar yürütür Almanya ile Lehistan 

Lehistanın, Fransa ile olan it-
Yazaıı: ŞEREF AYKUT N 7 tifakını nasıl tefsir ettiği, vakit 0

• ı vakit mevzuu balısoluyor. Diğer 

El arabalanna 
ait talimat 

Bunlar için bir tip 
tayin edildi Yivi silinmiş, ağzından bir par- Ertegi sabah yirmi kadar uzun 

1 
taraftan Almanya ile Lehistan a-

ça kopmuş, kaması alınmış her çap- <akallı, iriyan köylüler, güler yüz- rasında 934 de aktedilmiş bir ade- Belediye daimi encümeni, beledi
tan birçok toplar. On sekiz türlü tilfek !eriyle gelmiş, hemen makinenin mi tecavüz misakı vırdır. Lehis - ye zabıta taliınatname<ine eklenmek 
ve nihayet süngü bile yolı.. Sonra, fi- dört çevresini sarmıştı. Omuzların- t tan coğrafya itibarile Orta Av - üzere, el arabaları ve hamal işleri 
şek ve kapslll bulmakta en güç bir iş! da kocaman birer şey vardı. rupada nazik bir mevkicfe bulu - hakkında mühim bir karar vermiş-
Yurt savaşında, her Türk bir fi ek, Binbaşı sordu: nuyor. Almanya Versay muahe- tir. Yeni karara göre el arabaları yal-
bir tüfek bularak orduya getirmeği - Bunlar ne? desini parça lamak için füliyata ruz bir kişi tarafınd:ın sürülecektir. 
bir milli borç bellemiş, düşman e-: --Papuç yaptık. Tekerleklere geçildiği 7.aman Bertin ile Varşo- Bir arabanın bir ki~iden fa:r.la lı:im-
linde kalan cephanelikleri gece giy direkte yürü tek! ; va arasındaki münasebat pek te seler tarafından ~üriılmesi beledi bir 
!andıkları delerek kayıklarla, taka- Gülmekten kimde can kalır. La- dostluğa yakın değ ildı. Bununla cürüm sayılacaktu'. Bu suretle yalnız 
tarla, sırtta, katır üstünde, kucak- kin köylüler hiç teliiş etmiyorlardı. beraber Fransa ile müttefik olan bir kişi tarafından idaı c edilecek a
ta kadın, erkek, çoluk çocuk ta ı- Papuç gibi söğüt ağaçları gövdesin- Lehistanın Almanya ile d anlaş- rabalann genişliği, 60, boylan 90, sa
yar ve Allahım bu büyük mili timin den yontarak kavisli bir şekle sok- ması lazım geldif;ı fikrinde olan tıhtan itibaren yüksekliğin 50 santim 
en gögüs kabartan bir şahamet des- tukları kocaman destekleri teker- • Lehliler çoktu. Nihavet Almanya den fazla olmıyacaktır. Sathın büyük 
tanıdır bu! ]eklerin altına yerıe,tirdiler. Bu te-. ile Lehistan arasında bir ademi lüğü sabit kalmak ~artilc en ve boy 

Biribiri ardı sıra yoluna so!ı.u- kerleği kımıldatınca makine hiç bir tecavüz misakı aktedildi. O za- arasındaki ni·betın mecmuu, 54 san
lan işlerin başında en önemlisi şu güçlük göstermiyerek öteye geçi_! mand~nııe.ri iki tarafın miinase - tim murabbaıru geçnuyecektir. Ara
fişek işinin halli idi. Bunun için de yor, papuçların ü~tünden kayıp gi-1 bat~ duzgun olarnk devam etmek- baların üzerine konulan eşya, araba 
Keskin kasabasında bir fişek fahri- diyordu, yine papu~u al rak önüne tedır. . . sathının sınırını ve arabanın muay
kası k°T.ruluyordu. Fabrika için uy- yerle.ştiriyorlar, böylece makine ro- .B~u~l~ beraber ıki tarafın ~a- yen yüksekliğini, ta§ınacak eşyanın 
gun görülen (redif debboyu) biraz la düzillmilş gidiyordu. mınııyetını bozacak sebeple: .bus- ağırlığı da, 50 kiloyu a~la tecavüz et-
onlarda, gucun yetebildiği kadar Şimdi en sarp, en güç yere ge- bu.tun .ortadan kalkmış degı'.dır. rniyeceklir. El arnbaiarının sağlam 
yoluna konuldu, bölmelerle ayrıla- !inmişti. Acaba şu müfret demir Mu~takıl Avustu::ya devletının bir freni, tek ve çift tekerlekli ara
rak tezg!ihçıklar yapıldı, lakin ek- ,.e çelik yığınını ba,tan b~a irili bu akıbete ve. ~Jman.yanın kendı balarda da, bir de a~ılır ,.e kapnır bi-
'k ı b' d B' k' f k · . t 1 1 .. tnl .. hudutları harıcmdekı ırkdasları- rer destek buluna('.akt.ır. Ahşap ara-

sı o an ır şey var ı... ır ~ey ı u a lı uçları <ıvrı a~ ara or u d . . l k . . . L' hl' 
b .. ·· b f k r· k k ı · 1 • k nı a ıçıne a ma ıstC'mesı e ı- baların dış kı mı rendeli, bir ı·enkte utun u u acı ı~e ma ara arını, yoku"lu bır yold an na" geçıre ce -

1 
. . . L h' 

k UI d ]' ki · · · k k et 1 d'• K 1 k b'l k .. . . erı memnun etmcmı tır. e ıs- boyalı ve içleri çinko kaplı olacaktır. aps e ı erını çevırece · uvv er ı. ocaman o omo ı o\• ıcın- d d V • h d · : 
1 d k 1 b "t" b · 1 , .,, k it · t: .1 tan a a ersay mu::ı e esının El ~abalarının malzemeleri, yeni, o ma ı ça yapı an u un u ış er, uen geçere yoku şun a ına ge ırı - d' • l h' Alm k il' . 
.. d .. k h k tı · k ı kt B ı . U k 11 1 1 k' ya ıgarı o an ır an e a ı~e- sağlam ve temiz oiacaktır. 

gu u • are e sız a aca 1
• un- mı~tı. zun "" " ı can art an •e ız Ü vardır Almany- nın erger hal Eski, hurda ve b3ska vasıtaların 

ları çevirecek bir makinıt yoktu . l onu bir araya toplandılar. Yere diz 1 t k. ·t· .:u" · ' 1 : ' 
. , . . .. .. . . e me ıs ıyecegı anzı!( mese esı enkazından el arabası yapma~ yasak 

Keskıne hemen dör be>ı saat çokerek..gorOsmeğe basladılar. Kım d L h' t 'dd ti ı·k d ı A b d ·ıa t · . · · . . . e c ıs aru sı e e a a a ar ır. ra a, aima &ı;; m ve emız o-
kadar uzak hır mesafede bulunan bilir ne karar almı,;lardı kı ıçcl erın- ediyor . !arak muhafaza edilecek, eski ve pis 
Yahşihanda vaktiyle getiril~rek bir den mutlaka (baba) olaca~ birisi BiitÜn bu haller karşısında Ber- arabaların kullanılması menedilecek 
kôşe~e atılmış koca~an bır lok?- ı aya~a. kalktı. Or.ada ~irikmış olan- lin _ Varşova münasebatının bir tir. Arabaların tekerlek ve inşa mal
mobıl vardı. Bu ma~ı.ne pıı.slı, bır ~ara bır ş~yle." soyledı. !'emen da- gün nezaket kespedeceği günler zemesi, bu şeraiti iht:va etmek şar
koşede toz toprak ıçınde duruyor- 1 gıldılar. Bız ~ınba.şı Cemıl Beyle k~- olacağı kolaylıkla tahmin edile ._ tile, serbestçe intihap olunabilecek
du. . .. ca çın~rııı ~ol~esı~de sakalları. gö- bilir. Geçen gün Alman devlet re- tir. El arabaları, gerek gece, gerek 

Bunu Keskıne kadar gotürmekıbeklerıne dümü' bır horasan Tılrk- isi Romadaki Leh elçisine Alman- gündüz iş bulunmadığı zamanlarda, 
lazımdı. Llıkin yol yok.. Hele Ha- 1 !erinin ne yapacaklarını görmek is- ya _ Lehistan misakının tatbika- sokaklarda bırakılmıyacaktır. 
san baba köyünün içine kadar, şu tiyorduk. Zira: Bu kocaman nes- tından memnun oldui(unu söylü- Belediyeye müseccel iskele ve bö
Kızılırmağın yamaçlı, yarlı, dar yo- neyi ~u sivri ta5lı yerden yürütme- yor, Varşova ile bugünkü dostlu- Iük hamallarının, bırihrine pek yakın 
!undan geçirilse bile köyün ü. t ba- : ğe imkan roktu. ğu devam ettirmek istediğini te- veya karşılıklı malzeme depolarla, di 
şından ötesi sivri ve çok çetin ka- 1 Biraz sonra karı kızan bir ka- yit ediyordu. J<'akat keyfiyet yine ğer nakil vasıtalarının işlemediği yer 
yalarla ?rtü'.ü parçasından ileri gö-ı !abalık peydah oldu. Sırtlaı_:ında do- bir tefsir meselesi oluyor. ~ı. - !erde eşya taşımak i>in kullandıkları 
tilrmek ımkanı yoktu. ı lu çuvallar, de•te deste bag çubuk- manya - Lehistan muahedesının el arabaları bu kayıtlardan hariçtir. 

Menzil kumandanı, .subaylar lan, çuval parçaları ve buna ben- iyi tatbik edilmesi. iki taraf ara- Telefon ve elektrik kabloları gibi hu 
hep bu makinenin etrafına toplan- -zer türlü türlü eşya olduğu halde sında ihtilaf uyandıran davaların susi bir surette, bu i !erin icabına 

Baba ve kardeş katili 
''Ben deli değilim,, diyot 
Zekinin mahkemesine dün başlandıi 

müdafaa şahitleri dinlenecek 
• 

Atle arasında bir miras taksimi !ara ltebe edeceğini iddia etti. JCl!ll' 
meselesinden dolayı bab..sı Hacı Şev' disinden bunu i,;bat edecek vesilt' 
ketle küçük kardeşi Raziyi Kuru~ 1 sorduk. Müteakip celseye ibraz edt' 
medeki evlerinde öl<lıinnekten suçlu ceğini söyledi. Bunun üzerine muhil' 
Zekinin rnuhakemPsiııe dün ağırceza kemeyi 26 ağustos 937 gününe tali) 
mahkemesinde de\'al!I edilmiştir. ettik. O gün mahk~eye gelen olıııll' 

Zeki, babasının emlakin. oğullan dı ve işittim ki Zeki babnsını ve kat' 
arasında taksim ederken buyuk bir deşini öldürmüştür.• 

kısmı kardeşlerine verdıgini görmüş Baba katili Zeki, mahkeme reiP' 
ve hunun üzerine sıılb hukuk mah- nin bu şehadetine it;raz etti. Ve kel! 
kemesine müracaat ederek babasının 

1 
disinin mal lurs;yle miıtebarrik ol' 

akıl hafifliği ve müzmin idrar has- madığını ve baba,;mın üzerinde o Si' 
ta!ığına müptela olduğunu ileri sür- 1 rada zaten mecır.u kıymetleri üç yiil 
mlli ve babasına bir müşıl\ir tayin e- üra bile tutınıyaa bir kulübe ile bit 
dilmesini istmı.işti. Dün, bu hususta arsadan başka bir şey kalmadığıııı ff 
yapılan muameleler hakkında sulh kendisinin bunları da babasının elin' 
hukuk mahkemeı.i reisi ağırcezada den almasınlar diye çalıştığını söylt' 
şahit olarak dinlenmı tır. di. • , 

Hukuk rnahkem..si reisi şunları Müddeiumumi, mü-;:Uıedehane ıııU 
söy lem~tir: ı dürlüğünfın Zeki hakkında ve~ 

•- Zekinin babasın;ı bir müşavir raporun kat'i mahiyet arzetınediği,,ı, 
tayini için vukubulan ıniıracatı ü~ bunun için Zekinin bir kere de efil' 
rine babasını muayene ettirmek icap razı akliye hastahonooince muayeıı' 
ediyordu. Fakat Z«ki buna lüzum ve icap ederse mıişahede altına alıll' 
olmadığını, ~ü babasını tabibiad- masını ve Şakir H&zimden başka f1i' 
!iye muayene eUirmi~ wduğunu söy- ğer şahitlerin celbini istedi. 
liyerek bir rapor ibraz €1h. Tabibi ad Bu sırada katil Zeki: 
linin bu raporunda H3cı Şevkete bir - Ben dört ay müşahede aıtıJ>ll' 
müşavir tayini muvafık görulüyor- kaldım. Bakırköy hastahanesine ,,_ 
du. gittim. Tekrar gitmeme lüzum yo~· 

•Bu raporun tarihL Zekınin mah- tur. Ben ne yaptığımı nıüdrikim, de' 
kememize müracaatın<lan altı ay ev-ı li ve hasta değilını, dedL • 
velki tarihi taşıyordu. &>bebini ken- Heyeti hakime müşı;hedehane tti' 
disine sordum. İşiıı d~lıı. çabuk neti- dürlüğünden başka tıb meclisince ,,_ 
celenmesi için raporu evvelden alıp Zeki bak.kında \•erilmiş olan bir rr 
hazırlamış olduğunu söyledi. Hacı 1por mevcut olduğunu ve bu roparll' 
Şevketi de dinledik. İhtiyar: •Bana rın kat'i mahiyette olduğunu gjjre' 
mü:avir tayinine liizum yoktur. Ben rek yeniden müşahedeye alınflljlll 
irademe sahibim• ded:. Bunun üze- talebinin reddine \'C Şükrü Haıirll' 
rine Zeki babasının başkalarının tel- den ba.jka diğer rnüdafaa şahitJeriniJI 
kinatına kapılarak emlakini :vabancı- celplerine karar verdi. 

mış, makineyi "ildiriyorlardı. Bir yola girdiler ... İntizamsız sivri taş-ı bir tarafa bırakılacai:'l demek. Bu- göre ötedcnberi kullaııılmakta olage- yedi senelik bir H, apisanede bir 
taraftan bunu nasıl nakledebilecek- lann aralarını çubuklarla d61duru- nun temini müşkül olacak görü- len arabalar dahi bu kaydın dışında 

!erini görü1Uyorlardı. .Makineninhorl_ar. Bir nevi sarı toprakla sıvac'nüyor. • bırakılmı~tır. Üzcıb:.le ottfruiarak, kati"l daVaSl .firar teşebbu""sü 
e\rafını, ellerinde süpürgeler, bez-1 dılar, kü~ük küçük çakıllarla dol- . yahut ay'~kla veyahut ta makine ile 

. . ' !er temizlemekle . uğraşanlar ara- ı dlll.'durdular. Kadınlar, çocuklar el- c k 
1 

k sevkeditcn ~raba!ar da bu kayda ta- ------- J 

sında uzun sakallı biri vardı. Bin· !erinde çamaŞır tokmaklariyle dov~ e o s ova ya bi değildir. EkMek ta~ıyan iırabalfr; 15 seneye mahkum olan 1 Katil AbduUah bir kere 
başı onun yanına yaklaştı: dü]er. Üzerine seki, ÇUVa] parçala- 1 m ese 

1 
es ı' la 'eyyar Mtıcı]ar tarafından kulla- Ve beraat eden adam daha kaçacak oldu 

- Erenler: Bekteşbaba duvarı, ı rını çekerek yokuşu adeta düz şo- ıulan arabalar bu tehdidin dışında bı Dün ağırceza mah~"mesinde, ye- Bundan üç sene evvel Galata ~of' 
Karacaahmet pöstekiyi yürütmüs .. sem. i bir •ekle soktuktan sonra: rakılmı~ttr. Bunla!· ıçın ayrıca bir ta · ed H" · H .. nu··1 

' di senedenberi devam eden bir katil nesı veın arı useyın us ,. 
Siz de bir makineyi yürütemiyor- makineyi kalın ura-anlarla ön ve [Bcışmakaledr11 malıcıd] tip te>bit edilecektir. ··ıd" k 24 • h -ıı!Y 

e davasının muhakP.me.iııc devam e- o urere sene agır apse '" 
sunuz. arka tekerleriyle önünde bağladı· Eğer işin içine milliyet hi~sinin Bu vas;flara ~nıun ohn~yan el ara dilmiştir. küm olan ve bu karar temyiz nıaJr 

Dedi. . . . . . . !ar ... :ırganları üçe ayırdılar. Te- ateşleri, propagandacıların tahrik- b:ları, ılan ta.~ıhınde>n ıtıb~ren ~5 Mahmut baba adında birini ôldür- ı kemcsince tasdik edildiği için tevltil' 
Elın~ek.' .sı.lgı b~zı~le mııkınenın l kerlerı gerdiler. Her tekere kadın, j leri, şahsi menfa3t mü!ahazaları gun. sonra kat ıy.ycn menedılecektır. meklen suçlu Kiirl Mehmedin mu· haneden umumi hapishaneye nakle' 

teker dıngılını temızlıyen uzun sa- erkek sarıldılar. Makine harekete karı~mamış olsaydı, eğer meseleyi Bu ıtıharla bu gıbı r.rabzlorı kulla- hakcmrr, i yapıl mı~ v<> 15 sene hapse 
1 
dilmiş ~ulunan Abdullah evvelki g~ 

kallı adam. hiç ba~ını kaldırmadan j geldi ve bir daha durmadan bütün strf milll ve şah•i hürriyetlere, bü- nan hamal ve e.snat, bu muddet zar- rnahküm edılmişti. Fakat mahkrme- ce hapısbancden ka~mıya teşebb 
cernp verdı: çakıllı yolu aşarak Keskin düzlü- yük prensiplere hü!'met e>asına gö- fında kullandıkları arabaları yenı tı- nin son celselerinde kendisi avukat etmiştir. 

- Canlar bunu yerine iletir ğüne eristi h 11 t - . k. 1 1 s··d t pe tahvıl ctmıye mecturdurlar. Bundan bir müddet evvel de ıe'I' 
- Haydi öyle i•e... . Binb~ş; Cemile baktım. Tepenin ::ıın:n~~~:s:ı::sian z~~~ı:;: ıbiru h:l . Ayni. kararla 20 rnay~s 1938 tari- ~~m:~::~~'.~~· :Ö;~~~:idd~u~~~ kifhaneden Tevfik adında Antakyall 
- Hele bana köye kadar git- ilstünde, dalgın dalgın bu manzara- kesbetmeden te.wive olunabil'rdi. hınden ;tıbarı;:'.' l.'anızı 1bırr v:•;fta o- üzerine müzahereti adliye kararı ve- bir arkadaşile beraber kaçan ve j\dJ 

meğe izin veriniz. Canları alıp ge- yı seyrederken sakin sakin ağlıyor- Fakat, yetişmiş, mllliyet hissini tat- ~u.rsa.do sun, ut
1
un. e a ..':ı.·t aı~~ın dimi~ ve kendisine Nazmj Nuri avu- nada yakalanarak hapishaneye iad' 

leyim. du ve her gözya•ı şahametlerle do- k b' k il' . ti . b opru rn geçme erı men ı ece ır. kat tayin edilmiştir. Mahkümiyet ka- edilen Abdullah bu.defa da kendi 1ı<Y 
C ·1 B ,-.·ı k d 1 T .. k d t ' ı b' f mış, uyanı !r e a ı)e ~anı a- Binaenale h bu tarıhten itıbaren Be - d b ı ı Mm t dlJ1fl' 
emı ey, men .ı uman anı- u ur . e• anının şanı ır say a- •ında anavatan diye tanıdığı bir • . . . .. ra:rından· sonra a. vıık.ıı Nazmi Nuri guşun a u una,ıı az, .• . u a. _,. 

na · · ı tt B k · · d' d 1 'b' d' . ' · yo"lu cıhetındekı arabalar munhast- katilden 15 sene ., ın bk bır ., ışı ana ı. u a~ ere ızın ver ı- sına am ıyor gı ıy ı.. 'ülke dururken muhtaril'et ile zap- " '. - . dosyayı tetkik etmis ve bu arada mak y, d um . 
!er. - CA·rkııaı vaı·J j . • .'. n . .•• . ran B yoğlunda, İstanbul· cıhetırıdekı ı·· "! ·ı d ~ B . İh • 'kadaşilc kafayı Uydurmu• ve kaÇllır' 

tedebılmege fule ımkan ) oktur. arabalarda munha~ıran lst.nbul cihe tu un o eceg sıra .ı • eni san vur- . ' . 
=========::::..==================::::'::= O 1 · t J - k du• diye ifade wrıni• oldugun~ uör- ya karar vermişlerdir. Abdullah 'il • srııan ı ımpara or ugu va a- tinde ""'a nakkdeoıl€<·eklerdir.-• ' ~ " M k iki k rŞI 

Y • ı•hı•ı k• 1 ? ' dyiini yakından yaşamış olan biz- ·' müştür. Bunun üzerine karar temyiz· ıı sut evve gece sabaha a 

eni ta 1 1 er im er !er .muh:e.lif ırk ve ~illere m_ ensup • edilm.iş ve temyiz m>hkemesi de" bu bulundukları koğuşun kilidini Jcıl"' 
• kavımlerı ıdare etınenın ı.orlugunu ve Kastamonuda maden kararı bozmuştur. Bnnun üzerine rnak !mretile bahçeye çıkmışlar "~ 

Bu keşidede ikramiye kazananlar 
!ardan bir kışmı belli olmuştur. 
40.000 liralık ikramiyenin bir parça
sı Nimet gişesi tnrafından Bakırköy 
Filiz sokak 6 numarada Bekire satil
mıştır Diğer parçası da Ga!atada A
hen Münih hanında Türk Maadin şir 
ketinde Adnandadır. 

15.000 liralık biletin parçalarından 
biri Ankara Çankayada oturan Ha
mit tarafından Nimet gişesinden alın 
mıştır. 

12.000 lira kazanan biletin bir paı 
çası da Fatih Tuna ı.partim:ınında 

Lutfide bulunmaktadır. Bu bilet te 
Nimet gişesinden satilın~tır. 

10.000 liralık ikramiyeyi de yine 
Nimet gişesinden Beykoz Deri fab
rikasında muhasebeci Hasan ve ar
kadaşı Mehmet alını.ştir. 

12.000 liralık biletin diğer parça
larından biri Divrikte tüccardan Ta
hirde ve 10.000 liralık biletlerden di
ğeri de Arnavutköy Kılise sokak18 
numarada Fınn pişiriciliği yapmakta 
olan Ahmettedir. 

10.000 liralık bilet parçalarından 
bıri de Marputtuçulırda Benhaymda 
bulunmaktadır. 

Nimet gişesinden 40.000 liralık en 
büyük ikramiyeyi kazanan Bakırköy 
lü Bekir dün g~eden paralarını al
mıştır. Bekir bir muharririmizin su
allerine kar§ı şunları söylemiştir: 

•- tabrikada az bir para ile çalı-

imkansızlığını tecrübelerimizle bi- • Kürt Mehmet nakza uyularak tekrar buradan kaçmak istemişlerdir. FaJı:ll 
Ve pıya~a muhakeme edilmiş ve. bu defa bera- daha dış bahçeye bile çık&madan kU' 

liriz. Milliyet propagandaları ba~- K t ,, ., (ll ·ı lede no"bet bcklt'y"n ,·ar.darına tatil" 
1 a amonu, ~ mayıs u•usı tına karar vcrilmışt;r. ~ 
ayıncıya kadar bizimle yanyana T k 'f ko··yu··nde fından go"ru··ımu··şıor· ''e gardı'yanJar' h t · b'l · ı aş öprünün " eye Fakat bu berat kararını do müd- ' 

ra a geçme ı mış o aıı muh- mevcut Krom madeninin imtiyazı- haber verilerek yakalattırmışlarclır. 
teliI ırklar, harici birer mü takil deiumumi temyiz elınış . temyizce bu Abd ,, k '• 

nı alan zat Kastamonuya gelmiş ve karar da borulmust,ır. Tekrar dava- ullah ve lno sut hakların<> 
milli merkez teşekkül ettikten son- k k sadece kilit kırmak suçundan hapif' bir ço · am.ele. te.darik edere Taş- 1 ya baslanmış ve bu cı.:. fa maznuna ra, artık hep oraya iltihaktanbaş- h taı· t · t vr·k · ı!-kopruye gıtınıştır. ' hiıctiwye ismi karı~&n Ihsan ve Rifat ane ıma namE;;ıne e ı an ırı 
ka bir şey dü~ünmediler; hiç bir K bati bir ceza tatbjk edilecek, ayrıcS 
şeyle memnun olmadılar. aza merkezine 3 saat me•afede adında iki kişi dahıı iltihak etmiştir. 

bulunan bu maden üzerinde son- Dün, ev~lce berat etmiş olduğu i- adli takibat yapılmıyacaktır. 
Çekoslovakyadaki Almanlar le- dajlar yapılacaktır. Maamafi Krom çin gayrimevkuf bulunan Kürt Meh-

hinde İngilterenin tavsiye ettiği madeninin bol olduğu evvelce tes- metle İhsan ve Rifat mahkemede ha GÜMRÜKLER 
müsaadekıirlıkların bizim kanaati-
mizce müessir ve ilmi bir neticesi 

bit edilmişti. zır bulunmuşlardır. Yedi senedenbe-
§ Evren ye ile ilişi de bulunan 1 ri devam eden bu ı.!m·a nihayet sona 

olamaz. SUdet Almanları muhtari- madenleri tetkik için ikti<at vekiı· ermiş ve müddeiumuminin mütale
yete kavuşmakla Çekoslovak vatan- Jeti tarafından mühendi~ler gön- asını söylemesi içi.'1 J..almıştı. Dünkü 
daşı olarak rahat duramazlar. Muh derileceği vilayete bildirilmiştir. celsede müddeiumumi dosyanın tet
tariyet olsa olsa Südet Almanları- § İneboluda yumurta fiyatları kikini ikmal ve ınüısleasını yetişti
nın Çek~s~ovakyadan ayrılarak ana Kastamonu malı doksan beş, 1- remediğini söylediğinden muhakeme 

Talihliler vatana ıltıhaklarını daha sarsıntı- nebolu seksen beş kuruştur. Piya- başka bir güne btrakJlmıştır. 
şıyorum~ İki çocuğum var. Şimdiye ~~'. daha olgun, dah~ k~ndi kendi- sanın düşüklüğü Avrupa alıcısı ol-
kadar bilet almadığım hlçbir ay yok- lıgı~~en vulı:ua gelmış hır ~ekle •o- matlığından bilhassa ispanyaya Kamyon tramv'aya çarptı 
tur. Piyango tertibi başlndığındanbe- kabıh~. ~üdet Almanlannın Alman- sevkiyat ofmadığından ileri gel- Şoför H:ızimin idııresindeki 3673 

ri muntazaman bilet alırım. Fakat ~~Y~ ıltıha~lanb'l Av~up~~~ 7bııE:ı:_ük mektedir. numaralı kamyon dün İstiklal caddc-
bugüne kadar on para çıkmamıştı. Bu ır akrp ~ı .ara ~ ece mı ır . ger § VilByette açık bulunan mek- sinden geçerken Harbiye hattına iş· 

az ço mühım bır devletler zümre- t ı k k ı · b k·u· ]"' · · · paraları çocuklarımın tahsiline sarfe- . b" 1 b' d' . . upçu u a emı aş ıı P ıınne ı- lıyen 641 numaralı tramvay arabası 
sı oy e ır hii ıseyı bır harp sebebi k' · k't' ş k t Akb ı t 'k' · .. ·· h deceğim.• t J•kk' _ ,. ıncı " ıp ev e u u ı ıncı na çarpmı~tır. Tranıvay!n onu asa· 

N . t . . h'b' B N e " ı etmege katı surette azmet- k·t· ı· · k k 1 · k't· 1 • r·· k 1 ıme gışesı sa ı ı ayan imet . 
1 

a ıp ıge evrıı a emı .. ıp erııı- ra uğramış şo or ya ? anmıştır. 
şunları ilave etmiştir. mış erse, 0 zaman belki umumi bir den Adnan Bindal evrak kalemine E' · k k 

harp felaketi doğurmanın müthi• d k'· b" k.ti'.b. N'h t A d <roın çe er en - Bekir senelerdenberi bizden bi- . . .. . . • e oy urosu a ı ı a n ır Karagürnrükte oturan hmail dün 
Jet alıyordu. İkramiye çıkamdığın- mesulıy,,etı'. munasıp bır fırsat zu- tayin edilmiştir. 'Devcoğlu yokuşundan geçerken kafa 
dan şikayet ederdL İki gün evvel bu- hu~ edın~ı~e kadar, bu .kasırg.ayı § Eğitmen kursuna Zonguldak sı çok durnanlanrnı5 ve şöyle bir ke
radan geçerken çağırdım. Alınak is- gecik.tir~bılır .. Yo~~a, yem. hadıse- ve Bolu Eğitmenlerinden 100 kişi nara çekilerek cebinden gizlice çı· 
temedi. Ben de •Bu defa da benim i- !ere ıntizar edılebılır. Bu hır zaman gönderileceği Vekalete bildirilmiıı- kardığı eroin paketinden bir miktar 
çin al diyerek desteden bir bilet ver- ve fırsat meselesi teşkil eder. tir. Bu suretle .EVitmen kursu 250 I çekmek istemiştir. Fakat tam bu sı-
dim. Elim u~lu imi~!· Ha.e,,in Cahil YALÇIN mevcuda balii ohnu,tur. rada. .ıörillettlı: yalı:alanmJJbr. 

-Gümrükler Baş Müdürünün 
İzmit ve Derince seyahati 
Gilmrükler başl'!ıüc!ürü Mustaf• 

Nuri İzmit ve Derince gümrüklcrW 
de yapılacak ıslahat hakkında tef~· 
!er yapmak üzere dıin İzmite gitnıif' 
tir. Başmüdürün tetkiklerinden saıo· 

ra bu gümrüklerde escslı değişikl~ 
ler yapılacaktır. Mustafa Nurinin t 
!işleri bir hafta kadar silrecektir. 
Gümrük memurlarının Kırşehif 

felaketzedelerine yardımı 
İstanbul gümrükleri başmüdürliY 

ğü rnemurlaı Kırı-ehir fclaketzedeterı 
için 663 lira yermişlerdir. 

Bir saralı yaralandı 
Kasımpaşada c~m.ıkebir mahalle' 

sinde oturan 45 yaşlarında Hayda!'• 
dün Sırabcrberler sokağından geçer
ken sarası tutmuş ve yere düşerel' 
başından ağır surette yaralanmışUC· 
Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl' 
mıftır. 

l 

f 

1 

1 



Yemişçi dükkanında 

Asfalt yollar 
için tahsisat 

Bu sene yalnız 200 bin liralık 
yol yapılacak 

Cuma musahl?beleri: 

YENi SABAH 

Doktor Mazhar Osman 
hakkındaki haber 

SaJfaı 3 

SON HABERLER --- - o : 

Dün Milletler Cemiyetinde 
~~~~VVVVVVVVVVVVVV'VV"""VvV'VVV'. 

Sovyet murahhası 
teessüfünü bildirdi 

Fransız Hari :iye Nazırı ise MiJJetler 
Cen1iyetinin sulhün en iyi zamanı 

addolunmasını beyan etti 
Cenevre, 12 (A.A.) - )lilletler 

Cemiyeti konseyinde B. Bone, ken
di fikrince Anupnd.a bir itimat ve 
beynelmilel teşrikimesai havası viicu
de ge1irmek zaruretinin muhik gös
termekte olduğu İngiliz teklifine 
müzaheret etmiştir. 

B. Bone, her şeye teşebbü-1 edil
miş ve milmlcün olan her şeyin ya-

pılnuş olduğu miitaleasmdadır. Mu

aileyh, Fransanın 'Milletler Cemi-

yetin dünyada sulh için en iyi bir 
zaman olduğuna ve bütün devletle
rin, rejimleri ne olursa olsun bu 
misak sayesinde hakiki emniyete 
kavuşacaklarınıa kaniiz. 

H. Litvinof, '.Milletler Cemiyeti -
nin ekseriya hakiki bir taarruz 
müvacehesinde, platonik kararlar 
ittihazı ile iktifa etmiş olmasına te
essüf etmiştir. Mumaileyh şu veya 
bu devleti tatmin için misak hili
fındş.1ci hareketlere. meşruiyet ren

yeti idealine sadık olduğunu beyan- gi verilmemesi Ulzımgelmekte oldu-
dan sonra demiştir ki: ğunu söylemiştir. 

••- Milletler Cemiyeti misa-km- Müzakere saat l~ ya talik edil-
da münderiç olan pren~ipJere ria- miştir. 

Celi l Bayar dün akşam 
Belgrattan ayrıldı 

r T E S A D O F 
bak. Başı kuş gözü gibi delik... o aralık içeriye mırıl mırıl Sar- Gülsüm, aldığı vaade intizardan ğızlarına tükürerek sanata icazet 
"Gül,, Ün kefi de ramazanı şerif man girer. Nefise maşayı alıp fırla- başka çare olmadığını görerek çe- verir. Konuya komşuya kurşun dö-
mahyalarında "Safageldin., 1 in ke- tarak: kildi, evine gitti. ker. Bazı sevda illetlerine pilf eder. 

MAHALLE KARILARI fine benziyor. - Gidi seni sürünesi maymun Nefise hanımın "Hoca,, unvani- Şirinlik muskası verir. Fakat bu ci-
Hoca hanımın bu izahatını can seni!.. ·Pastırmamı öyle takımiyle na bakıp. da kendini muallime zan- het biraz gizlidir. Ücreti de kulunç 

Yazan: Hilseyin Rahmi GÜRPINAR No 8 kulağiyle dinliyen Gül~üm: Amamecilere yedirdin de şimdi için edenler .aldanırla~. Ha~ekeli yazıla- m.u~k.a~ı gib~ .değ_il~ir. Pahalıcadır. 
Yin. Su d • - Oradaki Gülsümün gözU sa- rahat etti mi? Al bakayım... rı hecelıye kekelıye hır.az çıkarır .. Bırıbırıııe gırıft ıkı müselles çizer 
Pın. A~un: ~koy.uca bir çorba Ya-ı tım daha öyle şey görmedi. (Koca- kat mı anacığım? ... Öyle ise 0 ben Gülsüm _ Anacığım şimdi Sar- Aşık garip nevinden taş basması hi- fırıldak gibi bir şekil vücude gelir. 
Nedir 0 ı~ı yüzünüze re~k gelsin .. sının yazdığı şeyi koynundan çıka- değilim. manı bırak. Şunu bana anlat... kiiyelerin bazıları ezberinde gibi- İçine 1, m, s ve boru kaflan yazar. 
vuç kırnu:ır:.~asulya 1 İçınde bir a- rıp Hoca hanıma uzatarak) Al şu- - Sakat değil d-elikli vav ile - Sarmanı nasıl bırakayım?. dir. Bu malUmatın yardımiyle gaze- Vasat şekli birtakım rakamla dol-
ne Yapar kı 1 e~. Y~z, k~ş o adamı nu bak oku kocam bana neler yaz- yazılm:ş .. Kocanın yazısı öyledir ... Bizim iki gilnJük nafakamızı götür· te falan okumağa da yeltenir ama durur. Kargacıklar, burgacıklart 
ceğiz diye Yezınıd .. ~oyle ıdare ede- rnış? A talihsiz Gülsüm dinle, dinle Hep yazdığı vavların başları güve dü. Onun umurunda mı? Karnı a- kıraate uğraşhğı ibarenin hemen ve hattı münhaniye benzer bir şey-·r me ınız 1çm d" • h . ·b·d· . :rı. aldığı aylı~ bi . · .e ınız e- kocanın yazdıklarını kulacağızınla i- yemış gı ı ır... cıkınca gider bi r delik başında bek- yüzde doksanı, benzetme, yakıştı- ler resmeder. lJunun adı ".Mührü 
bıriktirdı. Şinı:; ~ıktirdı aldığını şit 1 - Allahaşkına saklama Hoca ler işini uydurur. Biz ne yapalım? rıp da uydurma sözlerdir. Mesela Süleyman,, dır. Her şeye iyidir; fa
~~tte ~vlenmeğe ~:1ı::cesı ~oldu, .. el Hoca hanım gö~ler.ini kırpıştıra hanım~ı~ım. Şimdi oradaki Gillsüm Daha bak~ala pastırmanın borcu- bir gazetede "~~rnaval,, kelimesi- kat yarı belden aşağıda olan emraz 
~üz elh kuruş bu 1 H ıahır. Dort kırpıştıra sernameyı süzerek: ben mı~ım?. nu vermedık. ni görse derhal Kar,, ın önüne bir için istimal edilemez. Yedi kat mu-
niz. bitmez. Hani ergUn şeker, yese - Pa pa pa sakkk. Ay kızım çı- Nefıse hanım kemali ciddiyetle: Hoca hanım gönülsüzce yazıla- (ı) ilave eder (naval) in (1) nı (r) şamba sarıldıktan sonra bu muska-
olduğu için söy)e:aranızda gözüm karamıyorum. Orada hücrede göz- . - İşte sana kefiyle vavile isbat ra bir göz gezdirerek: ye tahvilde hiç beis görmez. Bu ke- nın taliki de tuhaftır. Deniz kenarı-

. - Sahi! llocaıy:;um. ~~ğüm var. Ver ba~ayı~ ... (G~zlü- edıyo:um. Ni~in gizliyeyim? . - Kızım Gülsfim beni şimdi na- limeyi (Karı ne var?) suretinde o- na gidilecek. Kıbleye karşı durula-
hı ! Meğer Oc<Jı b nımcığım sa- gü takarak her kelımeyı taktıan) Gülsüm aglıya ağlıya: fıle zorlama. Öfkeden zihnim pek k ·r Bu nakı .. 

1
.• d k A- U . muska 

Ş. ana dostmu s p kl G ·1 · · 1 B .. l k k k N uyuverı · s gu unç uy ur- ca . gnyan uzvun zerıne ımdiye lmd!.lr ş un.. asa ı ü gül gü silm. - oy e ocanın yazdığı vavın arışı ... e okuduğumu anhyabi- .. . . . 
söyle d. b a n a kimse Gülsfim vaveyla ile· da gözü kör olsun kc d" . d (E 1 ğ" N d . ma okuyuşla busbiltiln kara cahıl asılacak. Arkaya bakılmadan av -

me ı~ dı ı (He k 1 ) • . n ının e.. - ece ım... e e sana anlatabılece- d . b.ld·- t 
kocanı idare ~t r es ~r Bana - Ah anacığım şimdi orada lı~le göğsünü gösterek) Ah burama ğim.Bunu şimdi bana bırakır ider- olan komşu ka ınlara malOmatfu- det olunRcak. Yolda bır ı ıg~ e-
nızda beş 0 • Çek çevır. Bucağı- Gülsilm mil var? bır ateş yapıştı. A dostlar!.. · Ben ·h . . t 

1 
d k g ruşluk eder. Mahallede adeta alla- sadOf edilip de "Nereden gelıyor-

l n paranız bulunsun dedi sın. zı nımı op a ı tan sonra " k 
er. Kül Yedik ham ed"k . . - Evet yavrum I.. Ah 0 senin llacı baba dirhem dirhem kes- şöyle dikkatli bir silzerı· K me geçinir. Bu hocalık sıfatı Nefi- sun?,, suali varit olursa Derya e-
ıni . k. ' ur Y ı ekı- ham k HUd bT t' d·~· k . m. ocan . . tb ı. zı ımseye belli etrned" A ocan.. a ı ır onun yazı- ır ıgı uy udan yıne &-özlerini a- ne haltlar yemişse Sa senin ilminden fazlından ziyade narına vardım. Derdımı suya a m. 
•adınlar ım. şçı sı .. Ben Rıfkınm yazısını tanımaz çarak · · na yarın ya- r 
dife h k muhacirler arkalarına ka- mıyım hiç? (Y 1 •. ıu~ k · . but öbür gün anlatırım ... Mümkün pilfçillüğiinden kinayedir. Baş ağ- ,Muskamı taktım, ge ıyorum., ceva-

ır alar yapındılar. Benim sır- laştırarak i11te azGıüalnUı~~ ge ya - b x.- Acıklı bır şey mi var? Ne değil şimdi zihnime bir şey girmi- rısına sızıya kulunca ısıtmaya o- bı verilecek. 
v e mun vavına aarışıyorsunuz ' ' ' 

· yor... kur. Püfçülük etmek istiyenlerin .a- [Dı~mı Hr] 



Sayfa: 4 YENi SABAH 

• 
Tayyare Piyankosu lngiltere sulbü ihlal 

NONOŞ 
25 inci tertip birinci keşidede kaza

nan numaraların Arkası 

etmek istemiyor 
[ Baştarafı 1 inci sayfada J kabili tatbik olan şey arasında fıırlc 

İngiltere hükumeti, İtalyanın Ha- gözetmek son derece zaruridir. BO 
beşistandaki vaziyetinin Milletler sebepten dolayı kemale ermemiş "' 
Cemiyeti azasından her birinin ken- lan bu dünyada beynelmilel niza ıll 
di vaziyetine ve taahhütlerine göre muhafazası için tanzim edilmiş o
bir karara raptetmek hakkına ma- lan prensiplerin ila gayri nihaYe 
lik olması lazımgelen bir me•ele ol- muhafazası neticesi, sadece bey· 
duğu yolundaki mütaleasına mez- nelmHel ihtilaf ve tefrikaları art· 
kfır Cemiyetin diğer azalarıııın işti- tırmak olamaz. Binaenaleyh ingil· 
rak edeceklerini ümit eder. Bu key- tere hükumeti Habeşistanda vuku• 
fiyet, Cemiyetin diğer azalarına İ- gelmiş olan tebeddül müvacehesin· 
talyan fütuhatını taııımak için ted- de ahval ve şeraitin amır olduğ'O 
birler ittihaz etmeleri gibi bir mü- hattı hareketi kabul etmek ihtiva· 

Yemekten sonra tarasada kah- kilçük siyah ağzına alarak kulübe
velerimizi içiyorduk. Sorfada açı- sine, bahçenin bir köşesine hatta 
lan bahis devam e<liyordu. Hayvan- sokağa ta~ıyordu. Bu küçük yara
lara dair gülünç, acıklı hikayeler maz bir gün, odamda yerde buldu
anlatılıyordu. O zamana kadar su- ğu çoraplarımdan birini alıyor ve 
san doktor Fikret hasır koltuğunun güzel komşumuzun bahçeslne ka
içinde doğruldu, bir sigara yaktı dar sürüklüyor. Komşumuz kendi 
ve: eliyle bana çorabımı ve küçük afa-

- Size bir hikaye anlatacağım. canı getiriyor: 1156 
Bu, hiç birine benzemez. Dedi. "- Küçük hanım, zannederim, 4652 

"Uzun müddettenberi sinirlerini bu çorap sizin. Diyor. 7329 
tedavi ettiğim bir haotam vardı. "Görür görmez tanıyorum. Fa- l0212 
Feride hanım çok sevdiği köpeği no- kat İhsanı bir kaç dakika yanımda 11544 
noş ve emekdar hizmetçL~i fatma alakoymak için bir hileye müraca- 15540 
ile Fener yolundaki köşküne çekil- at ediyorum. Doktor eğer siz de 18221 
miş oturuyordu. Kadın bu köpeğin sevmioı-~eniz beni ayıplamazsınız. Ço 19490 
üstüne titriyor, onu hiç yanından rabı bir müddet muayene ettikten 
ayırmıyordu. On beş yaşına gelen sonra: 
bütün köpekler gibi Nonoş'da çir- "- Bilmiyorum ... Olabilir .. Be-
kinleşmişti. Hele aradan iki sene nim de bu renk !;Oraplarım var. Fa- 1965 
geçip de on yedi Y"'lma gelince iğ- kat bu bana biraz büyük görünü- 8664 
renç ve çekimsiz bir hale geldi. U- yor. Sonra o kadar da yırtılmış ki... 15061 
zun, sarı tüyleri yer yer dökülüyor, Durunuz, benim olup olmadığını 27322 
duvar gibi sağır, yan kör, yastığın- anlamak kolay... 33430 

40.000 Lira kazanan 
28551 

12.000 Lira kazanan 
2929 

10.000 Lira Lazanan 
25070 

2 000 Lira kazanan 
7038 

500 Lira k-ızananlar 
1573 3864 
4864 4602 
9872 9552 

10427 10788 
12168 13029 
15776 16661 
18989 19749 
21073 22422 

1.000 Lira kazanan 
23840 40545 

150 Lira kazananlar 
3827 6262 
9820 11970 

18761 19014 
28551 30513 

37259 39494 
dan zorla kalkıyor ve önüne gel.en "Ilemen kanepenin üstüne otu- 500 Lira kazananlar 

3386 

5385 1 
10021 , 
10796 1 
15445 
18653 
19491 
22841 ... 

7618 
12198 
27088 
32021 

320 
1037 
2566 
3339 
3046 
4402 
5635 
5637 
6786 
7656 
7074 
8796 
9634 

10860 
10051 
12053 
13442 
15901 
16074 
16038 
18658 
20730 
21157 
22900 
23344 

yeri kirletiyordu. ruyorum, çoraplarımdan birini çı- 23802 24726 20067 29196 24062 
"Bir gün hastamı ziyaretimde karıyorum. Ne yapayım doktor, onu 29070 30636 31307 31318 25777 

kendisine: ne kadar çok sevdiğimi size söyle- 31325 31864 32544 32781 25740 
"- Bu köpek çok iztirap çeki- dim ... Oldukça güzel bacaklarım ol- 32075 35620 35288 36568 26377 

yor, dedim, bu halde yaşamasından duğunu biliyordum .. Tabii bu çora- 38172 38585 3al28 39039 27837 
ölmesi hayırlıdır. Eğer Nonoşu ha- hı giymek için epi vakit lazımdı. 100 Lira kazananlar 28338 
kikaten seviyorsanız onu bir strik- S t kl b 68 1876 2841 2580 29223 

. . . . onra yır ı ar çora ın ay8ğıma 3038 3667 4494 6935 29883 
nın çayı ıle kurtarınız. Sıze hır re- . . . 1 u· 

gırmesıne manı o uyor. graşıyo- 8208 7007 10994 11260 30226 çete yazayım Eczahaneden alınız. . .• . . 
"Hanımın emekdar hizmetçisi rum. İhsan benım beceremedıgımı 12945 16919 17083 18940 31437 

Fatma kapının eşiğinde bizi dinli- görünce y~r~ım ehneğe me_cbur o- 18829 19934 19516 21685 32217 
yordu sevinçle bağırdı: luyor. _!kımız_ beraber ugraşı~o: 21090 22421 26574 23945 33565 

"-Allah sizden razı olsun dok- ruz. Bırdenbıre parmaklarım ıkı 29206 31714 33449 34624 33273 

tor bey, bu pis hayvanın yüzünden 
evde temizlik kalmadı,,! 

kuvvetli, sıcak avuç içinde hapso- 34140 36245 37204 38209 34392 
lunuyor. Gözlerimi kaldırıyorum. 38093 35709 
! h sanın sarı yuvar 1 ak göz! erinin b a- !'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!! l 3 6520 "Evsahibi içini çekti. 

"- Fatma, niçin böyle h bb ti b kt 
_ .. . tedim ve ayrıldım. 36330 

söylil- na mu a e e a ıgını gorilyo- "B" k"' kt . b · .. . .. ır ay sonr" oş en yıne enı 38320 
yorsun? Nonoşu neye bu kadar rum. Gozlerıme hucum eden se- • · t 1 d K.. k 1• 

· 1 .. t k . . çagır mış ar ı. ope e an yaşıyor- 39497 
sevdiğimi bilirsin vınç yaş arını gos ermeme ıçın ba- d S h"b" .. 1ü h 1. d h t . ,, u. a ı ı o m a ın e as a ya- 39301 

"Hizme~çi ~aşlarını kaldırdı, o- şım~. onun omuzlarına saklıyoru~··· tıyordu- Hatta son dakikalarını 
muzlarını sılkdı ve mırıldanarak u- Ko~:ıum_uz ~-rtık başkasıyle yaşıyordu. Fatmanın Nonoşa olan 642 
zaklaştı.,, evlen_me_gı d_uşünmuyor ve hemen kini nelere sebep olmuştu. Hizmet- 836 

"Feride hanım bana döndü,,: ertesı gun nışanla~ıyo~uz. Tam on çi hanımının bu köpeği sırf koca•ı- 1760 
"- Bu Fatma çok iyi kadındır. altı sene çok mesut hır hayat sür- na olan muhabbeti yüzünden ~ak- 2194 

Bana son derece sadık, falrat No- d~m. İh:ıa~ güzel, müşfik ve i:i Iadığını ve eğer bu sevgili hatırayı 2039 
noşun bu halini çekemiyor. Hakkı bır_ koca. ~di .... Onu geçen sene gaıp kine ve nefrete çevirebilirse köpeği 4017 
da yok değil! Ah, köpekler için de, ettım. Bılıyorsımuz doktor. kolayca baştan atabileceğini dü- 4771 
in•anlar için de ihtiyarlamak fena "Yanağından sızan yaşları par- şilnmüştü. (Bütün bunları köydeki 5179 
şey! Doktor, Nonoşu niye bu kadar maklarının uciyle sildi: dedi kodulardan ve Fatmayı kıska- 7230 
sevdiğimi bilseniz ... Bu köpek bana "- Söyleyiniz şimdi, ihsanla nan bir hizmetçiden öğrendim.) 8009 
hayatımın en güzel dakikalannı ha- evlenmemize sebep olan bu köpeği Fatma, beyin yazıhanesinin çekme- 8273 
tırlatıyor. Ben, bütün saadetimi o- nasıl öldürdüm? İ~te bu zavallı !erinin birine kurdelelerle bağlan- 9178 
na borçluyum. Nonoş çoraplarımdan birini çalarak rnış kadın saçları ve nereden eline 9959 

Hayretle gözlerimi açtım: beni dünyanın en mes'ut kadını geçirdiği aniaşılamıyan kadın fo- 9829 
"- Sahi mi söylüyorsunuz? yaptı. toğrafları yerleştirmiş ve bunları 10111 
"- Evet bütün saadetimi. Dok- Bu kere yerde, kadife bir yas- münasip bir tarzda hanımına bul- 10895 

tor, •İze her şeyi anlatacağım. O- tığın üstünde kıvrılıp yatan ve ağır durmuş. Hanımın bu inkisarı ha-
1 
11224 

zaman bana hak vereceksiniz .... On kokular dağıtan zavallı hayvanın yali karşısında hiddetlenip koca- 12239 
sekiz ya~ında idim. Genç ve güzel başını okşayarak: sından nefret edecek ve hemen No- 12081 
bir adam olan komşumuzu çıldırası- -Hayır. Hayır. Sevgili Nono- noşu öldürmek için eczahaneden ha- 13778 
ya seviyordum. Fakat o, bana dik-

1 şum! Sen ecelinle oleceksin. Dedi. pı getirtecek. 13734 
kat bile etmiyordu. Onu bir daki- "Tekrar bana döndü: "Hakik .. ten Feride hanım bunu 14017 
ka olsun görebilmek için saatlerce "- Doktor, ,u haşanın altında- yapmış, fakat bapı köpeğe verece- 14683 
pencerede bekliyordum. Benim için ki şeyi görüyor musunuz? İşte o İh· ği yerde kendi almıştı. 15438 
dünyada ondan genç, ondan güzel sanın bana getirdiği çorap. Bir ha- Hepimiz birden merak ve hid- 15942 

bir kimse yoktu. Bir gün onun baş- ! tıra olarak saklamıştım. Şimdi o- det le bağırdık: 16874 

ka biri.~iyle evleneceğini duydum.! nu Nonoşa iade ettim. Hep bu ço- - Ya Fatma ne oldu? 16817 

Son derece müteessir oldum. Ken- rabın üstünde yatıyor ondan ayn!- - O evvela Nonoşun da başını 17933 
dimi öldürmeğe karar verdim. Fa- mak istemiyor; o da bu çorabı ta- bir kürekle ezdikten sonra önlüğü 17166 
kat tam bu sırada neticesi çok e- nıyor. Zanned:yorum. Son nefesi- fırlatıp hanım oldu. Çünkü Feride 1844l 
hemmiyetli kilçfik bir hadise oldu: ni onun üstünde verecek. Doktor, hanım, katibiadil de mu•addak bir 18365 
Uç aylık bir köpeğim vardı; bütün bu uzun hikayemle başınızı ağrıt- senedle bütün servetini ona bırak- . 18004 
yavru köpekler gibi o da ne bulur- tım. Affınızı dilerim. mıştı. 119157 
aa incecik dişleriyle didikliyor veya "Feride hanımdan müsaade is- N. S. 19506 

Elli tin kazananlar 
1046 1668 

1239 
2813 
3628 
4380 
5223 
5956 
5972 
6442 
7263 
8701 
9715 
9488 

10415 
10295 
12715 
14719 
15587 
16044 
17068 
19245 
21746 
22616 
229Z6 
24818 
24411) 
25752 
25608 
26818 
27661 
28419 
29606 
30739 
30024 
31462 
32741 
33118 
33527 
34827 
35644 
36026 
37827 
38429 
39174 

1306 
2487 
3233 
4276 
5402 
5950 
6284 
6766 
6589 
8227 
9103 
9427 

10152 
11072 
12852 
14.236 
15206 
16276 
18016 
1931!6 
2101;2 
22368 
2.119J 
24433 
25829 
25182 
2528J 
26043 
2"14~83 

28286 
29695 
30449 
20305 
31953 
3.167!! 
33733 
33212 
3°J604 
35434 
361lfr0 
37665 
38656 
'39860 

30 Lira kaza•anlar 
784 18 
895 1033 

1631 1825 
2328 219Q 
2082 2017 
4143 4708 
4044 5838 
6975 6908 
7528 8807 
8404 8793 
8063 8180 
9793 
9773 
9201 

10222 
10864 
11776 
12227 
12737 
13135 
13468 
1482!1 
15394 
15007 
15431 
16912 
16445 

17172 
17792 
18618 

li663 

18773 
19242 
19561 

9356 
9839 
9220 

10583 
10135 

11919 
I227U 
12241 
1361)4 
14360 
14346 
15325 

16926 
16048 
16953 

17821 
17709 
18'.!56 

18741 

18252 
19761 
15526 

1749 
2829 
2126 
3L1!9 
4071 
5959 
5965 
6v95 
6527 
7255 
8105 
9863 
94l5 

10931 
11677 
12490 
14709 
15270 
16225 
18324 
20520 
2ll57 
22222 
23649 
23171 
25255 
25771 
26-t29 
27049 
27534 
29453 
2il809 
30785 
30443 
32980 
3367& 
33273 
33956 
35899 
3522"l 
36966 
36704 
38252 
39220 
• 

447 
1655 
1022 
205G 
2411 
4442 
5685 
6503 
8370 
8450 
8598 
9269 
9275 

10273 
10816 
0753 

11974 
12353 
13702 
13870 
14a55 
14380 
13831 

kellefiyet tahmil etmek ve İngilte- cını hissetmektedir. • 
re hükumeti bu meselede tercih ve Milletler Cemiyeti ne kadar yillc· 
intihap serbestisini ihlal kastile or- sek olursa olsun mevcudiyet ve ba· 
taya atılmağı asla arzu etmemekte- kasının esbabı Cemiyetin kendi•in· 
dir. :Milletler Cemiyeti konseyine den yüksek ve sulh ise bu esbaptan 
veyahut azadan herhangi birine, bir kat daha yüksektir. Şu halde 
vaziyeti vücude getiren ve Millet- dünyayı korkutan harp felaketine 
Jer Cemiyeti tarafından takbih edil- tekrar sürüklenmekten vikaye et
miş bulunan icraatı atfetmek tekli- mek için malik olduğumuz bütiln 
lifinde bulunmak İngiltere hüku- enerjiyi sarfetmemiz icap eder. " 
metinin hatırından bile geçmez. N · k- "d 

İngiltere hükumeti, İtalyan fü - ecaşı ursu e 
tuhatının fiilen veya hukuken ta- Cenevre, 12 (A.A.) - Milletlel' 
nınması arasında bir fark gözetil- Cemiyeti konseyinin bu sabahki iç
mesi meselesinde hukuki bir müna- timaında Lord Halifaks, Nec"'li lla· 
kaşaya girişmeği arzu etmez. !tal- ile Salasiye içeri gırdikten sonra ~ 
yanın Habeşistandaki vaziyetine ze başlıyarak İngiitere hükumetı~ 
karşı koymak için bir tek çare var- nin Habeşistandaki vaziyetin netı· 
dır, o da müşterek bir askeri hare- celerini ifade eımeğe ma • 
kettir, yani harptır. Halbuki böyle tuf olan talebini muhik gösterme{re 
bir şeyin ta;avvuru bile mümkün çalışmıştır. Lord, almış olduğu ına· 
değildir. Ve hiç bir memleketin hiç Iiimata nazaran İtalya hUkümeti
bir mesul adamı bu kabil bir teklü- nin Habeşistan arazisinin en büyük 
te bulunamaz. Filhakika Milletler kısmını bilkuvve kontrol etmekte 
Cemiyeti asamblesinin 4 temmuz olduğunu ve memlekette teşkiiatl1 

936 tarihli kararı bu tedbiri tama- bir yerli otorite bulunmadığını sör· 
miyle bertaraf etmiştir. Herkes !emiştir. 

gündelik tecrübeler sayesinde öğ- Hatip, İtalyanın Habeşistan a· 
renmiştir ki ideal bakımdan razisinin heyeti mecmuası üzerinde· 
!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!""!!_ ki k on tr o 1 ünün bir emri va ki ha Ji ni 

19351 
20542 
20133 
21462 
21647 
22197 
22228 
22288 
23440 
23935 
24177 
24621 
24607 
25562 
25450 
26149 
27102 
27391 
28704 
28527 
29293 
29366 
30170 
30606 
81727 
31844 
32276 
33403 
33989 

20356 
20397 
21696 
21816 
22137 
22576 
22126 
23676 
23336 
24594 
24179 
24762 
25533 
25293 
26425 
27849 

almış olduğunu ve bu cmrivakiin ta· 
nınması lazım gelmekte bulunduğıı 

nu ilive etmiştir. 

Lord Halifakstan sonra Neca
şi, Konseyden tevdi etmek arzusun
da olduğu uzun muhtırayı okuma1' 
külfetinden kend\siııı variste tut· 
masını talep etmL~tir. Bunun üzeri· 
ne katibi, bu muhtırayı okumuştut· 
Bu muhtırada, büyük bir kısmı İtal
yan kontrolü altında bulunmıyaP 

Habeşistandaki fiili vaziyet ileri sil· 
rülmektedir. Nihayet Necaşi, bO 
muhtırasında Habeşistan mesele
sinin asambleye sevkedilmesini ta· 
lep etmiştir. 

27843 ===:-========:;:::::-= Kırşehtrde 

16351 34671 

16147 34641 
17001 35873 

19366 
20511 
20163 
21584 
21886 
22632 
22800 
23700 
23534 
23399 
24929 
24034 
24086 
25991 
260"26 
26086 
27734 
27050 
28648 
28814 
2~210 

29558 
30573 
30404 
3 ı 4;:'8 
3Z ' Ol 
3Z"12 
3~J75 

3:ıı 15 
34~96 

34954 
35392 
35301 
36265 
37836 
38285 
38225 
39402 
39543 
39716 

20468 
20194 
21160 
21773 
22694 
22379 
22828 
23125 
23027 
23649 
24012 
24090 
25MO 
25262 
26434 
26271 
27010 
27117 
2ıl506 

28346 
29645 
29366 
30010 
3r633 
31226 
3:14[~~ 

33805 
33306 
33433 
34407 
34290 
35368 
35815 
36934 
~7985 

38236 
38690 
39765 
39812 
3!1384 

29855 
29348 
30563 
30799 
31185 
31276 
32226 
33618 
33980 
33260 
34865 
34983 
35177 
36174 
36830 
37857 
38498 
38656 
39892 
39223 
39825 

(Baş tarafı birinci S&)•fada) 

ve nahiye merkezinin her suretle el
verişli bulunan Akpınar köyünün ~ 
mali garbisindeki Köklemezli mevki
ine nakli, Çiçekda ıı kaz:ısına },ağlJ 
on beş köyün de tevhidcn altı köy o
larak tesisi, yapılacak ıı:in önemuıe 
ve köy yerleri hakı<lru:la herbaidt' 
mahallinde esaslı incelemeler yapıl
ması zaruretine binaen inşaat başla
mazdan önce kurulacak köy yerleri· 
nin tekrar tetkikile dalıa uygun rrı"'" 

hal bulunduğu takdirde köylerin " 
mahallerde inşaı;ı daha muvafık ol•• 
cağı yolunda bir rapor hazırlamıştı!· 
Evler Kızılay tarafından yaptırıla • 
caktır. İki oda bir hol, ahır ve sır 
manlıklan ibaret olan bir evin bet 
yüz liraya çıkacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

35906 
17050 36192 
17099 36093 
18943 37555 
18483 38693 
19696 38465 
19510 39100 
19367 39996 

il 
ı - Seıı delillin yavrum. doğra gayri ihtiyari bir hareket ya-1 Bunda baba, ıııın ve annesının te-

SABAH ŞARKiSi il -Ben yatmağa gidiyorum .. Sen pıyorum. Çıkıyor. Airi olduğu muhakkak. E•asen yir-
ne yapıyorsun? Ölümümden üç sene sonra ka- mi ~ene evvel de. evlenmemize mu-

- Kağıtlarımı düzeltiyorum. rıma verilmek üzere bir mektup arızdılar. Tereddüt ve endişede 

- Amerikadan geldi. 
- Bu randevunu başka bir .ıılt" 

ne bırakama zmısın. 
- Evet mühim bir sebep var. 

Nakleden: Nebahat PEY AMl SAFA N 8 - Uyumalısın vakit geç. yazdım. İşlerime bakan avukata ne kadar haklı olduklarını kızları-
o. - Beş dakikaya kadar bitire- bırakacağım. na şimdi söylemişlerdir. Fakat Sil-

- Faruk. para mı kaybettin?. - Düşündüğümü söylemeğe ar- ceğim. "Sevgilim, seni kurtarmak, ölü- heyliı müsadele etmek istiyor. Çok 
- Hayır. tık hakkım yok mu? Bekle yavrum ;, mümün sana yapacağı müthiş ve güzel bir elbise giymiş, saçlarını ta-
- Öyle ise, anlamıyorum. biraz sabret! Baban hayatı senden İşin en güç tarafı halledildi. Bu tamir edilmez acıyı hafifletmek i-1 ramış, hazin bir dikkatle süslen-
- Anlıyacaksın. iyi bilir... makul ve mü~amabakar zevcenin çin sana yalan seyledim.. . Senden mi~. Karıma bakmıyorum. Bakar-

Bu meselede tedbirli olmalıyız. Ha- - Beklemek mi!... altında kalbi parça parça olmu~ ba~ka hiç kimseyi sevmedim ... ,, Marn a~·aklarına kapanacağım. Sü-
lük hakkında ne biliyoruz l Fakir ve - Bir sene, nihayet on sekiz ay. seven bir kadın gizli. Ne olursa ol- Saçma! Neye yarar? Karımın hey la mücadele etmek istiyor. Çok 
şöyle böyle zeki sahibi bir genç.. - Niçin babacığım? sun bana tam bir itimadı o~an Siı- tekrar sevgisini ve itimadını kazan- mi.ven Türk anı büyilkannesinin 
İzmirin bir kazasında fakir bir aile- - Ben öyle istiyorum. Bonsu- hey lamı tekrar bulamıyacafıım. Ge- mak? Fakat onun sevgigini kaza- yanıııa gönderdi. Karım d :ı kom e-
si var. Belki onlara da yardım et- var. mi ani surette battı. Şimdi suların. nırken sönmüş olan bir acıyı alevlen- di oynamağı tecrübe edecek. Bü-
memiz lazım. Süheyla sözlerimi · · . İçeriki odada Süheyla i- yüzünde tahta parçalarından baş- ı dirmiyecek miyim? Kendi felfıketi - tün cazibe•ini imdedına çağırıyor. 
hayretle dinliyor. Bu sözleri söyli- le Türkan biribirlerinin kolları a- kabir şey yok. Ne bir feryat, ne bir le başkalarının saadetini temin et- Kendime morfin yaptıii"ımın fnrkın
yen Faruk mu? Karım bütün bun- rasında ağlıyorlar muhakkak. Bir isyan, ne bir münakaşa! Beni çıkar- mek ne güç! Bin defa Süheyla için da. Rütün olanlmı zehirin tesirin
ların Celilenin telkinleri olduğun- şey kırmak, harap etmek bana vah- dığı o yüksekliklerden birden bire hayatımı feda ederdim. Onu kur- de buluyor. 
dan şüphe ediyor. Ve hemen kara- şi bir zevk veriyor. Ezilecek daha düştüm. Bu acaip ve aksi kocaya taracak olan bu fedakarlığa bir _ Faruk bu gününü bana 
rını veriyor. O kadar zayıf ve ha. sa- başka çiçekler arayonım. Bir ta- bu yeni adama Süheyla alışmağa türlü razı olamıyorum. Fakat, ... A- hediye eder misin? 
sım ki. .. Celileye karşı belki küçük raftan işlerimi tanzim ediyorum. İ- çalışacak ... Tecrübe edecek.. İki vukatıma yazdığım mektubu yırtı- - Meınnn niy etle .. Fakat... 
bir zaafım olabilir... Bekliyecek, cap edeni yapmam razım. Sabahın gün, kalbim merhametten sızlıya- ı tıyorum. Hesaplar yapıyorum. Bü- - Bir fo.!; a t var. Darılm a, bu 
tahammül etmeğe çalışacak ... Yal- ikisi ... Süheyla odama geliyor. rak, ~avallı ~üheylamın bütün gay: tün tedbirleri alıyorum. Vakit geli- kelimeyi bir kaç zam8ndanlıeri 
nız artık benimle konuşmağa de- - Ne var canım! retlerıne şahıt oldum ..• Bana gü- yor.. . çok kullanıyor~un . Nereye gidiyor-
vam edemiyor. Odadan çıkıyor. Kı- - O kadını seviyor musun' lümsemiye çalışıyor fakat kinle titre- sun. 

zım geliyor. - Hangi kadını? diğini görüyorum. Yalnız odasına çe- iV - Seza inin kardeşine. 
- Faruk... - Beni ismini söylemeğe mec- kilirken gözlerinde bütün mazimi- Süheyla biliyor .. Celileye gitti- - Bu kaıdeş nereden çıktı. Ba-
- Babacığım, doğru ma 7 .• bur etme. zin hıçkırdığını okuyorum. Ona, iimi nasıl haber aldı bilmiyorum. na hiç bahşetmemi~tin? 

- Nedir? 
- Çok bedbahım. 
- Yine mi? 
- Dikkat et Faruk. Yalnız aş· 

kımı hesaba katıyorsun; 
-Ey?! 

- Bir de gururum olduğunu u· 
nutuyorsun. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Celileye gidiyor.mu. 

- Rica ederim Süheyla. Şiındİ 
münaka~a etmiyelim. 

- CeJileye gidiyorsun. 

- Hafiyelerin iyi çalışıyorlar. 

- Faruk kendine gel... Kendi 

kendini tanımaz bir hale geldin-·· 
Ne yaptığının farkında mısın? 

-Yaptığımı farkedecek yaşl~ 

ym zannederim. 

- Evet, şüphesiz: Ben deli· 

yim ... Bu olan şeyi tabii. İnkar et• 

me ... Sadaka istemiyorum. Artılı 
[Arkası var] 



13 Mayıa 1938 

Amerikalı Şerman Tekirdağllya 
meydan okuyor 

Yepyeni filmler ve 
Yepyeni artist er 

YENi SABAH 

fST AN BUL RADYOSU 

13-MAYIS-938 CUMA 

&LE NEŞRİYATlı 12.30 - Plikla 

Türk musikisi. 12.50 • Havadis 18.05 • 

Plakla Tilrk musikisi. 13.SO - Muhtelif 
plak neşrlynb, 14.00 • SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Spor ve 

Yazlık Elbiseler 

Sayla! 5 

Soldan Saea: 
1 - Mcthur bir boca. 2 - Bağlama 

Yaaıtaaı, bir pe71:amber, çok İyi. 3 - Ca· 
lıtkan. 4 - Bir vilayet, hayvani S - Kır· 

mızı, G - Yapmak, 7 - Canlılarda bulu· 
nur, bot yere, 8 - Bot yer, kıamet, 9 -

Patlak, rröstermck, 10 - Abide, hayvan· 
]ara mahaus. 

Yukandan Ataiı: 

Sokak clbiacıi: İpekli açık YeJ'& koyu aı:ahYcrengi incrinc beyaz noktalar Yardır. 

1 -YuYarlak, 2 - Aklıolmıyan,lıub~ 

bat. 3 - Adem oilu, 4 - Muvafakat, 
birdenbire, 5 - Yapılan İf, z..aman, 6 -
arlıradan ııitmek, iatikbali, 7 - Esrarı çöz

me, 8 - Mağara. reldam. 9 - Sevinç. s:ıa· 
ra, 10 - Asrın cq mühim silahı • 

Yalnız elbiıe olup üzerinde bir de caketi bulunmaktadır. 
.Alr:tam Elbisesi: Deseni ııenit çi1ııili ikarclcrc!ir. İpcklidir. 

• 
1 er 

Eski şapka tülleri 

Rndyo ve 11lakta dinledikleı·imizdcn 
Hamiyet 

Biraz eskimiş ve buruşmuş şap
ka tulleriııi yeni bir hale :-;okmak 
isterseniz şunu yapmalısınız: 

Avrupa radyosu İki gazete yaprağı aragına tü-

KONSERLERı 7.10 Berlin: Neşeli mu- lü, elinizle düzliyerek yerleştiriniz; 
sıki (8.10 devamı) ıs BP.rlin kısa dalga- ve iizerinden çok kızgın olmıyan 

sı! Hafif musiki (14.15 devamı) l3.25 I bir ütü geçiriniz! Bu usul ancak si
Bükreş: l'lı1k konseri 1'.30 Romen halk yah, kahverengi Hicivert ve buna 
musikisi 17.ıo Prag: Küçük h:ıfif mwıiki benzer koyu tüller üzerine tatbik 
konseri 17.30 Berlin kuıa dalgası: Neşeli olunabilir. 
a'kşam musikisi 17.45 Berlin kısa dalgası: 

~onu konseri (18.50 devamı) 18.10 Or. Sırma üstündeki lekeler 

kestra: Eğlenceli musiki 19.15 Bükr~: Biribirine müsavi miktarda 
Knrı,ık musiki 19.20 Prağ: Schraınıncl mu- meselfı yarımışar kahve fincanı 
sikisi 19.30 Brilno: Plak musikisi 20,06 amonyak, eter ve 90 derece ispirto 
Radyo Romanya: Plıik 20 Bcrlin kısa dal- alıp bunları biribirine karıştırın. 
gası: Hnfif musikisi 20.10 Viyaruı: Küçük Bu mahlule bir pamuk parçası 
eğlenceli parçalar 20.15 Bratislava: Plak' batırdıktnn ve pamuğa ic;irdikten 
musikisi 22 Ostrııva: Populer konser 22

1 
sonra sırmalan bununla silmeli. Sır

Drüno: Radyo orkestrası 22 Viyana ye- manın üstünde ne kadar leke var a 
ni Alman musikisi 23.25 Bükrcş: Hnfif 1 bu suretle çıkar. 
plik musikisi 23.30 P~tc: Askeri bando. 

RESİTALLER: 10.15 Berlin kısa dal· * gası piynno • Keman sonatları (Mozart) Kutusundan kopan allığı yapış-
20.05 Bukreş: Viyolonsel konııeri 21.46 tırmak isterseniz şöyle bir tedbir 

Bir kac vecize 
' Gözya~ı kadmtarın silahıdır. 

* Kadınlar yalnız tercih edilmeği 

İıterler. 

* Kadınlara mübalağa 

tan daha tabii görünür. 

* 
baki kat-

Kadm erkekle bir olamaz: On- Yeni neşriyat: 

dan ya daha iyi, ya daha fena olur. -----
Gençlik 

* Erkeklerin terbiyesine 
lardan batlamak lazımdır. 

* 

kadın-

Kadın bir aanttir ki 25 yatın

dan sonra geri k lmağa baflar. 

* Kadınların doatluğu .evgilerin
dcn daha yüksektir. 

* 

Bu isimde yeni bir gençlik gazetesinin 
çıkacnğını haber aldık. İlk sayısı Hl Mayı 
gibi bir günde çıkacak olnn bu fikir ve sa
nnt cnı.ctesinin uzun Clmürlu olmasını di
leriz. 

Bilümum matbaa işçilerine 
Tiirk Mürettipler Ccmi7ctinden: 
Cemiyet.imiz bu yılki toplantısında 

bütiin matbaa işrilerini alakadar eden ye-

Kadmlarm kuvveti zaaflannd 
dır. • 

• ni niznnmnme projesini müzakere edecelt
ti. Fakat 1 • 4 - 938 tnrihind akt€dılcn 

toplantıda gnyrimilslim it-çl a ı lmdaşlnnn. * paşkaly:ı münnsebctiyle. bultınnmıyacnk}a. 

E d · k k b it' k d n göndcrdıklcrl mektuplardan öf,"Tenılm:r. n erın er e en aa a ının . . . 
bunun ilzenne Heyeti umumıyccc Jcongrc-

yanınd bir mnwmdur. nin 15 mnyıs 938 pazar gfınu sa:ıt (14) de 
Berlin kısn dnlgnsı: Piyano konseri (Mo· alabilirsiniz; kutunun dibini iyice * Cai:r:ıloğlundn Enıinonü H:ılkcvı ımlonundn 
znrt). kazırsımz, kazıdığınız yere beş on yııpılmasına k11rnr \•erilmil'ti. Mürettip, 

Erkeğin zekası, kadının kalbi, makinist, mücellit, çinko •rnf '-"t' bilümum 
OPERALARı 16.30 Bertin kısa dalcu- damla tırnnk cilası sürer ve allık 1 d d' 

aptnlın da yalnız kulağı i.kır ı ın· mııtbnn i~ilerinin o giln 'l:C smıttc toplan-
tıda hnzıı· bulunmnlan ricn olunnr. sı: Opera musikisi 20.30 Peşte: Operada taşını yapıştırır kurumağa bırakır

ler. 

tur. O, bu canlı hançer vak'ası-ıtabiilik olmadığına dair rapor ver- minin bu cinayete ait dosyayı Mös- disini dinlerdik. Sınıfında hocanın 
kadar garip görünen muammaları mişlerdi. Demek istiyoruz ki bun- yö Kristof Rozcs'c tevcli etmek lilt- bile bu harikulade zeki ve geniış 
çözmUştür. Geçen seneki vak'ayı dan efk~rı umumiycyi hazin bir funda bulunacağını ümit ediyorum. muhayycleli çocuğa huyran knldı-
karilerimiz pek uıa hatırlarlar. hayrete düşüren bu canlı hançer saygılarımla. ,, ğı olurdu. Rozcs'e göre, mcselô. 
HeJen isminde bir kadın, irtikap vak'asmda da "Terrob,, Hintlilerin mukaddes kitaplarında 
etmediği bir mücevher hırsızlığı- Mösyö Kristof Rozesin hakemli- Oçüncü Faaıl Dnvrendekinden ve Pastordekin -

No, 7 nı üstüne alıyor, cürmünü itiraf e- ğine kat'i bir ihti .. ·ar vardır Hem 5 b .. . 't • f •. 1 don daha çok ilim vardı. O kadar Bu 'k' · l . J :r • or on unıveraa eaı pro eaor e- . . 
' 

1 1 gun evvc ki yazıyı tek d'J · • · dıyordu. Mahkum olmak üzere i- Mösyö Kristof Rozcs Mısırda Hin- . d M.. .. H • C 11. , inandırıcı bır şekılde söylüyordu ld 
zip etmek şöyle dursun b'l~k· b"" ·ı 1 erı~ı. ıhtisas sahibi sananların . , • rm en oayo anrı a ıno nun, . . . • 
bUtün vahimleştiriyord, ı ~ ıs u ." ekserısı dolandıncı ve şarlatandır- dı. Fakat hakime bir şüphe geldi. distanda çok dolaşmış bir adamdır, Marsilyada zengin bir tüccarla evli de~ıl yalnız hızı hocamızı bile ikna 
zerine Matmazel S u. unun ü-ılar. Memleketimizde bu meselele- B~ .~ad~n itiraflarında pek samimi eski Mısır ve Hint Hahlarına dair c- bulunan kız kardeti Madam Fran- edıyordu. 
ke~eye müracaat etutiovel\rlenhkmah- ri ilmi bir zaviyeden tetkik eden gorunmüyordu, bu itiraflarda oto- sash malumat ahibidir. " aua Klemana mektubudur: Bak, nz daha unutuyordum o 
korıdorl · a eme ı.·c kendisine ve ilmine 80 d ~~tik. bir eda vardı. Hakim, Mös- Ertesi gün sabah gazetelerin- " D d'· im gibi dün Mös- zaman Rozcs'in harikulade bir ka-

arını onun sesivle 1 ' n erece '-'o Krıstof R ,. t d v • • h d b. · P .r: •• T b k e ıg ' bı·ı· ti d 
yordu. Nihayet hr.k· "M çını- itimat ettiğimiz Mösyö Kristof Ro- ". . o~es ı anı ıgı ıçın, e : en ın ro.ı~or erro un şu me - yö Terrob'Jn beraber Mösyö Kris- ıye ne c şahit olmuştuk: El çn-
Souveren'e ga. t .ı "ım, atmazel zesdir. Sfenksin bakıtı adlı eserin- lı h~bre sı~atıylc onu davet etti. tubunu neşredıyordu: tof Rozes'i ziyarete gittik. İhtiyar- bukluğu. Tiyatrolarda btızı manyn-
te münakas 1 ~e sukfinetle, gaze- de serdettiği fikirlere tcmamiy)e Meger hakıki hırsız bir vergi tah- "Muhterem Bay direktör, lamıs vo hasla gibi bir halı' v d tizmecılerin yaptikları oyıınlnrrn 

,. n arına müd h 1 d · · sil darı im· z 11 k d x. "E • d k b 1 · cU ~ ar 1• · k miyeceğini sö ·le . :r a e e c e- ıştırak etmemekle beraber, muha- . . ış. nva ı a ıncat>ızı vım e vu u u an ve şım - Kondorse Jisesinden çıktıktan sırrını ötrrcnmcdcn gözilne u.v u 
nı şaşıran l 1dı. _Ne yapacağı- kendisine, meseleleri vaz'ına, ih- ıpno~z~ ederek uyutmuş ve ona ye kadar anlaşılmaz kalmakta de - ra Rozcs'i ancak 'ki .. d ~.on- girmezdi . .Manyntizmacın~ıı ~kılla-
ka:ı:.a d tzava h artı..,t kendini so- tiyutına vesikalar üzerin le " 1 kendını tevkif ettirmeği, hırsızlığı vam eden facianın aydınlığa çıkma- b·ı' . t' f k t 1 

uç efa gorc- rımız1 durduran maharctı karşı.,ın-
ö ar a tı ' c ~a ış- b . t · · · . . 1 mış ım, a a onunla muntaza - · k ı k asin tes-t te • masınn bOyük bir hö t' . en ) ap ım dıye ıtırafta bulunma- sııu herkesten fa:lla ben ıstıyorum. . . dn hır apışıp a ır en, o, • 

d • ş - orlahJhn büsbütün bulan- dır. rme 1mız var- ğı emretmiş. l Ben de sizin gibi Mö yö Kristof man muhabere edıyorduk, bılhas.qa lim olmnz, anlam:ıdığı, knvrıyama-
ıgı buyfe bir z d ,..ı .. , ·· .. · . ' . . ' ~ark se .. •ahnti de oldug-u zaman. d ğ ı ·. b' "f t" bir ikin-

k aman a "meçhul Mösy" y · t f R 11 o:ıyo Krıstof Rozes bu kadını Rozes'm ılmıne hayranım Hemen J 11 ı ı m oyunu, ır marı c 1 
uvvetıer"c · ' o .. rıs o ozes, adına O- t k · L' d b k ı .... nyet canlı al- . 0 ii il d f d 

nin t . ınaıımıyau bir gazete- kültizm denilen gizli T 1 . ü e rar uyutunca, kadıncağız haki- bugün, Sorbon üniversitesi profe ıse e a ış nn o• f h'f, cı ve çı.ııc e n seyre er ve so-
. şu c>khfi efkarı umumiycde de- tehassısı g . 1 ıt ım erın m .• kati, asıl hakikati olduğu gibi iti-1 sörlerinden ve onun <l t 1 • nı geniş, sarı saçlı, zayı na ı , sa- nunda muhakkak öğrenirdi. Bunun 

rın akisler uya d d . " " . . . .eçınen şar a anların bO- f . . - . .. .. . . os u o an nsın bir Çocuktu. Dnha o zaman- ; •in iHüzyonizm'e daha o zamnn-
oldü Ul . n ır 1 

• Hek~y ın tiln hılelerıne vakıftır. Beynelmi- ra etmıştı. Mucevherler, kendim l\losyo Hanrı Gallınonun refokatin- d' tarihteki harikuliide ve cfsn- .de; k ftı K a· . . d . ti 
r mesı hadise · d 1 1 1 emniuette 8 . h "ld d · 'd k k . . an, an va ı • en ısının e ıcap et -

k sın e meçhul c ıuhi ilimler cemiyeti kendisin- . " anan vergı ta sı arının e, evınc gı ere , endısınden, Os- nevi vnk'alnrn karşı temayülü var- ~. 'f ti · d h ttt b' k t 
uvvet.Jerden İlfihl evındc bulund F k t . d. h k H k ,. öldU .. 1 . k' gı marı c er var ı, a a ır aç a-dan ' arın intikamın- den sık sık izahat talep eder. . . u. . a a şım ı a- ar -e ey ın ru mesı va asın- dı. Ve bütOıı buıılnrı kendine mah- . . . • 

Ve denı vuruyorlar. Bu spiritizma Sözde medyumları cürmü m p~shan.ed~dır. Dıkkat ediniz, hü- da şahsi bir anket yapılmasını, e- sus bir tarzda tefsir etmekten hoş- nesmi dığer nıanyatizmacılar bıl 
manyetizma meselelerinde ken- hut halinde ·akal d • eş- kumeti~ uç doktoru Helen'i muaye- ğer vakti varsa ve rahatsız olmaz- lanırdı. O kndnr tnth bir anla.tlşı sahnede oynadılar. Hazan perşem-

~ a ıgı çok olmuş- ne etmışler ve onda hiç bir gayri sa, rica edeceğim . .Bay müddeiunıu- \•ardı ki oyunlarımzı bırakır, ken- [Arkası var] 

• 



Sa).faı 6 YENfSABAH 

TEK KOLLU CEMAL 
Bu keşide de Büyük ikramiyelerden koleksiyon 

4 Büyük İkramiyeyi verdi : 
yaptı. 

Bir Günde 
ı - Galata'da Ahen-1\liinih Hanında Türk ~faadin Şirketinde Bay Adnan 28551 No. lu biletle 

40.00 • 
2 - Divrik'de Tüccar Bay 'fahir 2929 numaralı biletle 

12.000 Lira 
3 - Arnavutköy'ündıo Kilise sokağında 18 No. lu fırında amele Bay Ahmet 34531 No. lu biletle 

• 
10.000 LiRA 

4 - Marpuççular caddesinde 36 No. da Bay Benhaym 25070 .No. lu biletle 
• 

10.000 LiRA 
KAZANDILAR. DARISI SİZLERİN BAŞINA ! 

10.000 lirayı ka~annn amele Bay 
Ahmed, Tekkollu Cemal'den 

paralarını alıyor 

Birinci keşidcde, gişemden devamlı bileti alamıyanlara ikinci keşideden itibaren - fark almadan - devamlı bilet verilir, 
"' 40.000 lirayı kazanan Bay Adnan 

Adrese cok dikkat: Eminönünde, 
Köşede No. 51 TEK KOLLU CEMAL Gişesi sahibiJ Cemal Güven T;~;~~n~:~;!':en ... 

1 

Daima teveccühlerini 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanan mes'ut güzeller 

RADYOLİN 

gördüğüm müşterilerimin önünde hürmet ve tazimle 

Taklit hiç bir zaman ayni olamaz 

TAKLiT BENZERi DEMEKTiR 

KREM 
PERTEV 

Bu itibarla en üstün kremdir. 

Zayi Rushatname 

İne AL TIN GİŞE Yine AL TIN GİŞE 
25 nci tertibin birinci keşidesinde 

Şanş kaynağı Al TIN GİŞE den aldığı 
28551 No. biletle 

40.000 Lira 
kan nan Feri köyünde Bozkurt caddesinde arabacı Musa ' 

PARASii\I TAMAMEN GIŞEMİZDEN ALMIŞTIR. 
Siz c!e d~ir.ıa bi'yük ikram'y~!er kazanmak isterseniz biletinizi mutlaka 

Beyazıt'ta Al TIN GiŞE den alınınz 
AKSİNİ İSBAT EDENE 1000 LİRA VERİLİR 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Ve- =======================================:::::.'. 
kdletinin 1/32 numara ve 13-8-930 

tarihli ruhsatnamesini haiz olan ve 

Mustafa Nevzat Laboratuvarında 

zarının ruhsatnamesi zayi olduğun

dan yenisi alınmak için Vekalete mü 

racat edilmiştir. Eskisinin hükmü ol

madığı ilan olunur. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların ~ 
roplarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Kullandıklarını söyledikten aon- Radyolinle fırçalan<ın ditler ebedi Sahipleri: .A. Cemalettin Saraçoğlu 

Böbreklerin çalttmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarııı• 
eıki ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrıaını, aık 11k id
rar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar teJ1lİll 
eder. Sihhat Vekaletimizin reami ruhsatını haiz bulunan HELMOll' 
LÖ her eczahanede bulunur. 

ra, di,lerin niçin bu kadar beyaz b' h hh 'be 
ır ayata, •• ate ve cazı ye ma· 

Ye ırüzel olduğuna f&tmak hakika-
ten ta,ılacak f<>Ydir. lik olurlar. 

D 
• • ~ .. - - ... ~ • J. .. .... ___ 

< ;. ,,. • • ' ' ~· • . - : ... ~ . 

10 TANESİ 30 Kuruş 
·-~ - ·• - ~ ... t'.P 1 ! 1 • t 

İlhami Safa 

Neşriyat müdürü. İlhami Safa 

Basıldığı yer:· .Matbaai Eb:ızziya 

J 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FİATJN A SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
lstnnbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 2il407 

DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavile,tirir. 

Brü~371ds:n~~ılan Milletlerarası setU:~'b:tk;s~= 
Birinciliğini kazanan 

•• 
izamettin Unlü 

• 
Ter7.ihane•ini tevsian yine istiklal cTadkdetslinde 

o a ıyan 

karşısında Yenidünya apartmanına nakil ve muhterem hal

kımıza Londradan henüz getirtmiş olduğu nadide kupon 

kumaslarını teşhir ettiğini bildirir. 

l.tanbul Asliye Birinci Ticaret Muallim Ahmet Halil 
Kitap Evi Neşriyab Mahkemesinden: 

Fatihte Malta arkasında Nimet MEŞHUR ROMANLAR 
apar~ımanında 5. Nu1,'.1arada Enver HALiDE EDiP 
Akgul ve ~amdı daglı .tarafından Sinekli Bakkal K. 100 : AteşteP 
Ahmet Edırneye rehnedılen 14721 .. 1 k K 75 H d K . yol· 
k · ı t" t " .. t 1 h kk d k ' ta gom e · • an an · 75 • ı o u unun sa ı ması a ın a ı -
lep borçlulara ilanen tebliğ edildi- palas cinayeti K. 28. 
ği halde itirazda bulunmadıkların- REŞAT NURi .. .. n 
dan merhun tütünlerin satılmasına Kızılcık dallan 125; Gok yuı 
karar verilmiştir. İşbu karara borç- 100; Olagan işler 100 kuruştur· 
luların bir güna itirazları olduğu ÖMER SEYFETTiN 
takdirde ilanın neşrinden itibaren İlk dü.1en ak 50; Yüksek ökÇC: 
üç gün zarfında alacaklıyı huzuru !er 50; Bomba 50; Gizli mabet 50' 
mahkemeye davet suretiyle itiraz Asıl zadeler 50; Bahar ve kelebclı• 
etmedikleri takdirde satış hakkın- ler 50; Beyaz 18.le 50; Mahcupııı1' 
daki kararın kat'ileşeceği ve malla- imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker· 

rın kıymetinin takdiri için tayin kı- rilrdür 50; Dalga 50 kuruştur. 

lınan 20 - 5 - 938 Cuma günü saat -------------
15 de ve satış için de 27 - 5 - 938 Doktor Feyzi Ahmed 
cuma günü saat 15 den 17yekadar 
Galatada Kemer altında 78/ 80 nu
maralı Trakya tütün deposunda 
hazır bulunmaları tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. (7685). 

Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde: Hergün 

;;ğlcden sonra 


