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Ordumuz Hatayda 
Fransız meclisi ·Türkiye 
fnrubu reisinin bir mektubu 

1 Zonguldak - Karabük 1 Ticaret odasında dün 
tetkik seyahatine •• h. b. . t• ld 
Başvekil_ gidiyor mu ım ırıç ıma yapı ı 

iktisat vekili ve gazete
ciler bugün gidecekler 

Küçük bir rahatsızlık geçiren 
Başvekilimiz Celal Bayar, bugün 
çıkması muhtemel olan Zonguldak 
- Karabük tetkik seyahatine çık
maktan sarfınazar etmiş, bir iki 

İktisat Vekili, iktisadi ilerlememiz 
hakkında izahat verdi 

lENi MÜZAKERE EYLÜLE KALDI 
gün istirahate karar vermiştir. 

Başvekilimiz, bu tetkik seyahatleri 
i~in İktısat vekilimiz Şakir Kesebi
ri kendi namına vekil etmiştir. İk-
tısat vekilimiz, bu akşam saat on 
altıda hareket edecek olan Ak.su 
vapuriyle Zoni"\lldaia mütevecci
hen İstanbuldan ayrılacaktır. Şa
kir Kesebire Sumer Bank umum mü 
dilrU Nurullah Esat Sumer, Etibank 
umum mildüril İlhami Nafiz Pamir 
ve gazeteciler refakat edeeckler

Tescile Ağustosta 
başlanması mukarrer 

Antakya, 11 (Hususi) - Türk 
ordusu Hatayda kendisine ayrılan 
yerleri hemen hemen bütün halkın 
sevinci, içten gelen alkışları ara • 
sında işgal etmiştir. Bu samimi ka -

. bule TUrk olmıyan unsurlar da 
iştirak etmiş ve ordumuzu hararet.
le alkışlamışlardır. 

Sancakta tescil muamelesinin 
ağustos başında yapılması mukar. 
rerdir. 

dir. 
Yarın sabah Zonguldağa çıkacak 

olan heyet, İktısat vekilinin Başve
kilden ald~ğı direktif dairesinde, 

(Sonu 4 üncü saYf ada) 

N. Menemencioölu 
Münib, 11 (A.A.) - Türkiye 

hariciye vekAleti genel sekreteri 
Numan l\lencmencioğlu bugün Ber
linden buraya gelmiştir. 

İskenderundan bir görünüş 
Ankara, 11 (A.A.) - Yunan 

yapmışlar ve bu elçisi Fransa ile Türkiye arasında 
toplantılar esna - Hatay işi etrafında hasıl olan an -
sında teknik me- Jaşma ve ahiren imza edilen vesi -
seleler tetkik edil- kalar münasebeliyl~ cumhuriyet 
miş ve her iki ta- hükumetine dost ve müttefik Yu -
rafça karşılıklı o- nan hükumetinin en samimi tebrik
larak projeler tev )erini bildirmiştir. 
di olunmuştur. 

Dün İktisat Vekili ve Müsteşarı Ticaret odasında 

Şehrimizde bulunan İktısat Ye- ısadi ilerlememiz hakkında izahat 
kili Şakir Kesebirin reisliği altın - vermiş ve bugünkü iktısadi cere -
da dün saat 16.30 da Ticaret Oda- yanlan anlatmıştır. Ticaret odası 
sında mlihim bir toplr.ntı yapılmış- meclisi idare azaları da muhtelif di 
tır. lekler etrafında Vekile izahat ver-

Toplantıda lktısal Vekaleti mişlerdr. 
müşteşar vekili Hfümii, Deniz ti- Bu nrnda ktısadi işler etrafında 
caret müdürü Müfit .Necdet, De- mühim kararlar verilmiş Ye yapıl -
nizbank materyal dairesi reisi Sa- makta olan bazı işler üzerinde de 
dettin v-e diğer Ticaret Odası mec- görüşlilmiiştür. İktısat Vekili muh
lisi idare azaları bulunmuştur. telif daire amirlerine yeni direktif-

İktısat Vekili toplantıda iktı - ler de vermiştir. 

Konferans me
saısı hitamında, 

Orman işleri 
mü te has sıs la ra o o f b , k f" ,, 
gö~üşüJen m~sel~- 4 rman a n a oru 
ıerı daha derın hır toplandı tetkika tabi tut -
malc: ve yeni nok

Nişanlısının evinden 
kaçan küçük bir kız 

taların tetkikini Ankara, 11 (A.A.) - Memle -
hazırlamak imka - ketimizde, orman idaresiyle yaptık
nını vermek için ları mukaveleye göre orman işlet
mesainin ı eylül mekte olan 40 fabrika mümessili 
938 tarihine ka - bugün saat 17 de ziraat Vekaletin
dar tatiline karar de bir toplantı yupmışlar ve orman 
verilmiştir. işleriyle alakalı bazı mabuslarımı~

Nişanlısı tekrar kaçırmak istedi bir 
sürü karışık davaların ortaya 

çıkmasına sebep oldu 
Paris elçimiz Suat Dava• ve Fransız hariciye nazırı M. Bon :ıe 

Türk - Fransız itilafı imzalandıktan sonra 

Konf erans mez- la kereste toptan ve perakente ti
( Devamı 4 üncü careteni temsil eden bir kısım tüc -

sayfada) carlarımız da bu toplantıda hazır 
bulunmuşlardır. Toplantının gaye.;;:::::::::::::::=::=============================================:=_ si, kereste ve diğer orman hasılatı 

O ısoanyada F'ılı'st·ınde kıyamlar imalatını bu iÜnün şadları ve im_ 
~ kanları içinde plirnla~tırmak, milli 

Ç 1 piya!'a işlerini fabrikalara vazife llgi)iz vapuru. ~'V'V'""""'""""""""""""w""',..,..,,~ (Sonu 4 Üncü sayfad3.) 

~~.boınba atıldı Vaziyet gün geçtikçe HER SABAH = 
"t(\lttı h . l k d • Hangisi gidecek? · 

._"' etçiler taarruzla- va ım eşme te ır Üsküdar tramvayları her latan· 
arıe\'iyatla mukabele bullunun iftiharla benimaiyeceii, 

\ı td" f varlığiyle övünebileceği milli bir 
~ rtları ıyorlarmış Bir Arap polis mü ettişini traş müeaaeaemizdir. Bu ince demir hat 
·~~ lı.\'a 

8
' ll (A.A.) - Yalansın lar sayesindedir ki Çamlıca tefer· 

>u~ ftç b hornbardımanı esnasında olurken dört kişi öldürdü rücünü bir aılaya çık .. zahmetlerine 
~ \>aıı:lllba limanda üç İngiliz katlanmadan yapabiliyoruz. Gene Bekçinin karısı Şükriye 
~~~ftllur(unu.n arasına düşmüş ise . .- - - ,._, bu demir hatlar sayesindedir ki Su- Evvelki gece Çapada bir kız ka-
~ l berata ısabet etmemiştir. Bu- adiye doidu, Bostancı büyüdü, E- çırmaya teşebbüs hadisesi olmuş 
~.;~taha~her Yorkbrook vapurun- ... renköy fenlendi. . ve bu hadise ortaya iki aile faciası 
~'ı- bıatıs eden müşahit Uyuel il Fakat bütün bu güzel neticeler çıkarmıştır. 
~llati~ıetrafa yayılan bomba f karfıaında teferrüata ait ve gideril Kaçırılmak istendiği iddia celi-
~ 1"· y" e Sol kolundan yaralan - ~eleri kolay öyle nokaanlarla kar- len kızın anası Saime adında bir ka 
~ llit~Urlar hafif surette ha - fılatıyoraunuz ki hayretten donup dındır. Saime terlikçi Halil ile ev-

t\t a.,Se) ıştır. kalıyorsunuz. lidir ve beş çocukltırı vardır. Saime 
~·~ ~e~ft~e~~ 11 

(A. A.) - 1\Iüda- Evvelki aktam Üaküdardan her günün birinde beş çocuğu da koca-
~~\ l!blj~d 1 tarafından neşredilen üçü de Kadıköy plakası tafıyan üç sının başına atarak evini terketmiş 

~l!dir: e ezcümle şöyle deni! - arabanın kalkıtı görülecek bir fey- ve Çapada Ördek kasap mahalle-
t aateıı0 di.. Hangi arabanın nereye gidece- sinde 3 numaralı eve yerleşerek ma 

~t~ ftgırı n Cephesi: - Artana ve ğini ve hangiainin evvel kalkacağı- halle bekçisi Şuayip ile beraber ~ e~ cenub 
""tal' c 4nda şiddetli muha- nı yolcu bilmiyordu, vatman bilmi- yaşamağa başlamış, ayni zamanda 
\ı ~ada~eYan etmektedir. Bu yordu, kondoktör bilmiyordu ve ga kocası aleyhine bir de boşanma da-
~ -~tırı ta.z }~\'Vetlerimiz Fran - Hba bu itleri tanzim eden memur vası açmıştır. 
~ lJj 1- rtıuıc!ıkıne yüksek mane- da bilmiyordu. Arabalar birkaç Beş çocukla yalnız başına kalan 
~t~ l'tıı.ı~&hiJbeJe etmekte ve şid- defa doldu botaldı; itifmeler, ka- terlikçi Halil kazancı çok: az ve fa . 

Marana-oz Hasan 

tadır. taarruzlarda bulun - kıtmalar oldu; bairıldı, çağıldı ve kir bir adamdır. Düşünüp taşınmı~ 
llit .............._ nihayet Kadıköy plakasını ta,ıyan çocukların ortancasını karısının va- ~açan ve kaçırılmak iatenen 15 

k dil k - bir arah. Bağlarbatır• yollandı, i- nına yollamış, en büyüğü olaıı 15 ya yaşında nişanlı Hayriye 
~ ~t bUr u1runıu . merkez Tel Avnde Yanuauıı::ı uı CJır numayışi~i _ıngiJiz poliai ha·hya silah kincisi Kadıköyüne yollandı, üçün- şındaki Hayriyeyi de marangoz Hayriy~ nişanlısının evine yer-
~~ıııatıbı.ıı, 015U stanl>ulda atarak dağıtmak ıslıyor cüsü de bilmem nereye gitti. Hüsnü adında bir adama nişanlama leşmiş ve milstakbel kaynanası vo 
\ l.Jı il ~en 1

1 
(A.A.) - Türk dil Kudüs, 11 (A.A.) - Ru sabah olan bu şehir askeri müfreze(er ta- Bize öyle geliyor ki Türkçemiz- ğa mecbur kalmıştır. Çünkü onla- kayinbabası ve nişanlısı ile beraber 

~~ fr u Ôı1d: .se~reterliğinden : Tulkerimde bir berber dükkanın - rafından işgal ve saat 22 den sonra deki: rı besliyememektedir. Hüsnü Hay- oturmağa başlamıştır. Hayriye bu 
~ ~ Ilı adeıerıı rırnıziıı yüksek lütuf da tıraş olmakta olan bir Arap po- ışıkların söndürülmesi emredilmiş· - Yüzüp yüzüp kıyıda boğul- riyeyi alıp evine götürecek, baka- rada dokuz ay kadar oturmuş, fa

l\ ~~!'~ez beU TUrk dil kuru- lis müfettişi silahlı dört kişi tara - tir .. Filistini.n şimalinde telgraf tel- mak tabirinin, Üsküdar tramvay cak, büyütecek ve bir iki sene son- kat zaman g~tikçe n~şanlısından 
~~ 1:tıhu1a rosu ~:az çulışmalan fmdan öldürülmüştür. . l~rı u~un. bı.r mesafe dahilinde tah- yolcularının "hangisi gidecek?,, su- ra evlenme çağına gelince onunla hoşlanmamağa, onu begenmemeğe 
~ '-" as den11~~ledılmiştir. 13 tem Kudüs,, 11 (A,A.) - Tulkerım rı~ edılmışlır. Nasiriye, Tcberiya ve alinden daha belagatli bir mahalli evlenecektir, Halil böylece beş ço- başlamıştır. Çünkil kendisinin he-

a~'llda . •tıbaren Dolmnbah - de bir Arap polis müfettişinin katle saır merkezlerle telgraf muhabe - titbikini bulmak mütküldür. - cuktan ikisinin besleme yükünden nüz ç~cuk denecek bir yaşta olma-
ışe başlıyacaktır. dilme:ıi üzerine vaziyeti pek gergin (Devamı 9 iincii sayfad<ı) * kurtulmuş olmaktadıı:. - · (Sonu 4 üncü ~yfadal 
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« Yeni Sabah » ın taribt teftjkaıı: 4 7 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

• 
lhtililciler arasında 

Münevverlerden, diğer 
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Deniz yollannda notlar: 1 'Beceriksizliğimiz 

H O P A S E F E R 1 Evvelki gün 

' 

~~S.ON _ HABERLE:~. ··- , 
ispanya harbinin uza
llıası kimin elinde 
Son '"nJ ...... gu erde İspanyol harbinin u-

1 ••ya b" olttılt .. ıtmeıi Fransızların elinde 
1~"'1 &osterilmeğe başlandı. Nitekim 
"ıtlr,\l ~de Fransız Hariciye nazırınm 
~ ~· İspanyol meselesinden bahse. 
"ıııı..; ır •hından ve bankadan bah • 
lildi. de bunun bir delili olarak ı:öste· 

1 Temmuz, 938 cuma - Not- denizden mendiller, eller, kollar 
!ara attığım tarihler ve ya:ıtlığım sallanıyor, sallanıyor .... 
günler benim için yaprağı koparıl- ~·. 
mış bir takvim gibi oluyor. İnebolu yolunda bir gün kesif 

Günümü kaybetmekten kork- bir sis bastı. arttıkça arttı. On mil 
muyorum. Anadolu topraklarında üstünde giden vapur seyrini azalt
böyle ayların, günlerin adları ve tıkça azalttı. Soğuk bir rüzgar esi,,. 
tarihleri kaybedilen yerlerim ol- yor, göz gözü görmüyor, deniz de
duydu. (Ahlak) la başlayıp (Miha ğil, geminin burnu gorunmüyor .. 

~}irçok gaı 
1 1 H . . liccik) le biten bu kara parçala- Salonun kapalı pencereleri arka -

"'"'ltıt • .J e e er arıoye nazırmın . . k d b d l kt 
"""1

-... aki alı b k 
1 

• • rından hele ilkıle, sonunkınde a- sın a aşım cama aya ı aya a 
uı ve an a mese. eııru şu • .. h • tit · A k • tefsir k d" 

1 
1 yıp olan yalnız gunler, aylar da de- atta üşüyorum, rıyorum. çı 

...... etme te ır er: ·· k d l ki d .... t.Panv ı b k b d ıl ğildi. Saatlerde kayboluyordu . Gun apı an, pencere ara ı arın an 
"'ti ;O an ası un an 10 y . . • h l • l · · d } ... 14-0Q m·ı d f 

1 1 
F lenn, ayların, saatlerın bır mana- ız ı rüzgar ar ıçerıye uman ar 

-..ı: .. ı ı yon an az a o an ran. G .. • b h d ld C 1 d ı d b it "'tın fra F ba ,_ 
1 

sı kalmıyordu. un dogunca sa a o . uruyor, am arın ış n a u -
d....._ ngt ransız nKa arına d l d n k b b" 0··rtu·· ı"le ~ etmiştir. 

1 

oluyor u; gece o uyor u. oeş va • ğulanan buhar eyaz ır 
. """"ilanın . . .. • . te karşışan zamanlar arasında (kuş her tarafı kapıyor, ani olarak kil-
" iter; hısselerı Burgus hukum•tı· luk) tan evvelki vaktin tayininde nun tipisine tutulmu~ gibiyiz alev-
iıı;ı..~< gelenlerinin elinde oldugu" için d h 
.~tçiler F d ,_. 

1 1 
. de söylenilen iki zaman a a var- siz, soğuk ıslak bir yangınla ya _ 

..,..,dir. ransa a•ı atın arı ısıe. , dı: Biri, (İlk Horozlar) ötekisi nan Karadenizin etrafımızı saran 
t.ı,. 1 (ikinci Horozlar). İlk horoz sesle- bütün dumanlariyle boğuluyor gibi-
~ ~ .. Fransızlar parayı vermeyince ri daha seher başlamadan bir, bir yiz . Geminin yürüyilşü mütered • 
loı d;, ukiırneti de derhal Lahey "da l buçuk saat önce ağıllardan, kümes- dit, korkak, eller ilerde, gözleri 
~'Pılsn~a müracaata lı:arar vermiştir. !erden, tüneklerden yükseliyor, i- bağlı, bir körebeye benziyor, vakit 
' it. •ırlılc tahkikatında Liheydeki 

1 

kinci horoz sesleri de ortalık ağar- vakit, uzun, uzun düdükler çalıyor. 
"-t :. b:•ısındaki davacının ~ıfa"'.'ı ıor mıya başlarken gelir~i'. (~lk horoz· Etrafı kapatan, rilzgar önünde hız
-...ıili.i tun İspanyayı temsil edıp et· Jar) da kalktım, (ıkıncı horoz- lı, hızlı, güvertelerde, pencere ön
!. ... :.• de sorgusuna ilave etmiştir. }ar) a kaldın deniyordu. Bir de ........ <ev b !erinde dolaşan, camları buğulan-
litlti •.. • 1 Fransız hükümetinin de ortada kaybolmıyan mevsimler 
K •aı dırıp dışarısını bütün bütün görün -
~ ....._7~ne taallük ettiği için zeki hi kahyordu: Yaz, Kış, güz. y.erine, mez bir hale sokan bu sis içinde 
'."ole 1 trı yalnız banka meselesi ola- irtifaına, iklimine göre mevsımler- yol kesen geminin ikişer ikişer ve 
ıı.,,,, ~ "'11 ve merkezin nerede oldu- den de kaybolanlar oluyordu. Bu uzun avazı ... Müşkül, b~klemekten 
~."''.ur: kayb?lan günler, a~lar, saatlar, başka elde yapacak ne var? .. Zaten 

~ (llurgu.hukume~i murahhasları. der- mevsımler arasında ınsan da kay • hayat bir sis; mukadderat bir sis ... 'la ) da dıye cebap venrken boluyordu.... . . . . . Karalarda da, denizde de bir sani-
4, 0..1

0 
r da ayni idclia ile mahkeme- (Aksu) bu sefer ıkıncı seferını ye bir an sonramızın ne olacag" ını 

"'DdkJ d d"" ··-1. OO,ı...,~ •rı için söz almıılar ve ıu· yapıyor. Rıhtım an un • 0~ e~ın ne biliyoruz? Alnımızın yazılarına 
illerdir· kalktık. Vedam heyecanı hala goz- d - .. .. hut had· 

ı..' ıı. · d b. 1 ? ogru yuruyoruz, ya ısa • 
~ b· n~ın 40.000 hiueıinden ancak ]erimin önünde. Bu, ne en ~dy el.·· tı Alınlarımıza yazdırıyoruz. Ümit-
.._, l&aes, h"'-" .1 . 1. ded' Güvertelerde, kamara korı or a- 1 t 11 .1 11 ·· ütl '"""'o t u.Kumetçı erın e ın ır. er. ese ı er, eme er, ov er, mu-

"P nnda ikinci ve son ayrılış kampa -•nyasında 60 ıube vardır. hakemeler, mantıklar yolumuzda 
ı tı-h naları acele, acele ve acı acı çalı -• ~. altınlar doğrudan doğru bir açık hava yapıyor: ceri ve ce -

0 '"ko. Ya aittir.• yor. Tıkanan, düğümlenen boğaz • sur, adımlarımızı sert atarak, göğ-
..,"" ııo larda titreyen sözler ... Hiç bir şey 1 ·• ı,. •ler ·· . il t sümüzü kabartarak, neşe i ve şen 
"'1. ·tlı;,,b uzerıne gazetec. er span· söyliyemeden ıslanan gözler ... Sa • yürüyoruz. bir mukadder hadise • 
,......, . tızayop uıamıyacagmın Fran 1 l Öpüşmeler Yavaş ya- ' · '1.; •lınd • . . rı ma ar.... .... ' yi yahut mukaddersiz bır vaka ha-
'ı . dır. 8ue bulundu~u .neı.'c:uıne va.~· vaş: hıçkıra, hıçkıra ağlama~ar ... yat nüvisimizin dönen bobinine 
L 't., ~ gazetelerın ıddıalarına ı:o· Gidenler kimbilir nerelere gidıyor- k d" . k d d" · k" b 
"'• ransızl b 1 1 t 1 en mı ay e ıp geçıyor ı unu 
ı., '"tc ,_ ar u atın arı spanyo · lar? Geminin bu sefer son iske • k b"I k .. k .. ü ü· 
,..., •~ olu ı h b' ··dd t . k sezerse , ı se , gorse on m z • 
1.,: "''Y•<ak r arsa arp ır mu e lesi (Hopa). Trabzondan şar a, deki o mahud katran gayasından 
"<o~ ve parayı alan taraf mu- Efgana !rana kadar bu yolun yol-

"'••t • • var kuvvetimizle geriye döneriz? 
Ş;llıc!ı· .. le muvaffak olacaktır. cusu var ... Şimdi rıhtım tıklım tı.k-

ı,,._::"'<I bu .. Ama nereye? ... 
lı ""'lıa, «ın ıöz Laheydeki Fransız hm, Vapur, his nedir bilmiyen, 
lt.r,...,,'."d•dır. Onun (vereceğiz) ve tazallüm dinlemiyen, kalp sızısına 
ıı q.,,.'Y«eğiz) sözleri harbin devam kulak asmıyan, meram anlamayan, Sis açılıyor. üst i!"Üvertede baş 

'Y<c •. 
egıni gösterecektir. ana, baba, oğul, arkada~. kardeş, makinist parmağiyle artık görün-

\' il -o-- sevgili tanımıyan gör ve sağır bir meğe başlıyan karayı gösteri ıor: 
~. 1 goslavya ile tıb kadir gibi açılıyor, rıhtımla vapur - Krıstor Kolomb oldum, di . 
'<l b ara.qındaki siyah sular yavaş, ya- yor. 
lııa ~ esi müdave}esi vaş; sinsi, sinsi büyüyor, genişli • 2 Temmuz 938 cumartesi -- Ge-

~ ~:buı üniversitesi tıp fakülte yor ... Güverte kenarları, sarkan.· ce saat on. Kansa limanından kal . 
1 ijz hastahanelerde staj gör- !ar, rıhtımın ta kenarına gelmış kıyoruz. Fatsa küçilk bir liman, 
ı ere '' b 1 k d"k"'· ·· 1 · · ~tkek < Ugo•lavyadan ikisi kız aş arı yu. ~rı. 1. ıa. . son. 5.0 z. erını, Sahilde yedi sekiz lüks Hl.mbası 
lıınriııı·Oltnak üzere üç tıp mezu son seslerını bırbırlerıne ışıttırme • yanıyor, bir de kırmızı fansuıı var. 
~na ~ze ge.lmişdir. ğ.e ~alışanlar, çırpınanlar dolıı'. 1· Karanlıkta kaybolan sırttaki evle • 

~· ~t,i4,-Ukabıl, yakında htanbul çı.'."ız~e bu uzun ~allardan bPlkı de rin tek, tilk fersız petrol ışıkları 
Yug 'ilden de üç talebe staj donmıyecekler, donerlerse kendıle · küldeki kıvılcımlar gibi kalıyor on 

·~Va~ı~·~lavyaya ıri<lecel<tir. ri ~ç~n .rıhtım~a çırpınan bu. k.alp- lann önünde yanan bu lüksler 
•ı, b;tl;~a. Türk - Yugoslav ta- lerı ıhtınıal bır daha yer yuzırnde limanda küçük bir donanma yapı . 

''« kı namiyle bir de birlik bulmıyacaklar var. Bu koca kader 
t- 'ktır. gemisince hiç bir sikleti olmıyan yor ... Dağların arkasına doğru in · 
131llar b il k en ağır hamule taşıdığı mukad- meğe başlıyan yeni ayın, rakid de-

1 :ı-r İd O aşaca derat .... Rıhtımla gemi arasındaki nizde gemiye kadar uzanan hulük 
' lt;~i aresiııiıı İngiltere ve sipa- mesafe daha büyüyor; daha artı • :ıksi, lüküslerin kıvrıla kıvrıla ve 

l·ı ı·e · • 
1'<r1 nı makineler ve tasfiye yor; yandan bir kılavuz, takılı ha- su içinde döne döne derinlere inen 

1'<1itııı~~ltııiş, terkos mevkiine tatla vapurun başını boğaza doğ • kırmızı sarı ziyaları karadaki bu 
lı,_Qtuı,,: ıt, Burada, yeni te•isa ru açıyor; uskur ağır ağır dönüyor; ufak şehriiyini denizde de süsülü-

'\ 1 ···a~ı · · ı it. a,1,,. · ıçın montaj yapılma- artık sesler işitilmiyor; yüzler se- yor ar ... 
~· ···ı•tıı· y . . f ı · '~lik · · enı tesısat aa ı- çilmiyor; gözler, kaı·adan, deniz - ================ 

... . ' . - .;._ . -

iz mitte 
. -

Italyanların asabiyeti • 
nızam 

namına ne vardı? 

S 1. . . d kt İspanyadan İtalyanlar çekilmedikçe 
porcu ar ıçın e açı a • • 

yatanlar.. lngiliz -Italyan itilafı tastik edilmiyor 
Evvelk; gün İzmitte büyük bir deniz 

bayramı yaptldı. İstanbul ıolc.alıc.larına 

varıncaya kadar (İzmit festivali) afi~leri 

asıldığı için deniz merakhları karadan, 

denizden hatti bir gün evvelden İzmite 
doğru giderken şunu düşünüyorlardı: 

- Bu kadar güzel reldim yapmuını 
bilenler hiç ıüphesiz güzel bir teşkilat 

ile sporcuları, seyircileri de nlemnun e

deceklerdir. 

Roma, 11 (A.A.) - İngiliz hal İspanya harbinin uzamasından en
yan itilAflarının tatbiki için ilk şart dişe eden Romanın siyasi mahfille
olan İspanya meselesinin memnu- ri, bu hususta daha büyük bir asa
niyete şayan bir şekilde halli keyfi- biyet göstermektedirler. 16 ni- · 
yeti tahakkuk etmeden bu itiliifla- san tarihli itilafın beklenen netice-· 
rın meriyete girmesine Londra kabi !eri vermemesinden Fransaya bil-· 
nesinin muvafakat etmemesi, Ro- yük bir mesuliyet hissesi ayrılmak 
mada memnuniyetsizlik uyandırmış tadır. Buna mukabil Çambörleyn 
tır. İilpanya hudutlarındaki kon- kabinesinin faaliyeti sempati ile 
trolün takviye edilmesine rağmen takip edilmektedir 

Meksika asileri 
asılacak mı? 

Bunlar yağma ile ve 
suikastla maznundur 

Okyaunus yolun. 
da bir tayyare 

llleksiko, 11 (A.A.) - San -
!ar. Sağa baf vurdular, sola baf vurdu- ui - de - Potasi devleti divanı 
tar. otel, ban ber şeye razı oldular. Fa· harbinde hükumet komiseri, Ce • 
kat (esbabı istirahatin temin) inden vaz dillo taraflarından Callega•, Alva

Cumartesi akşamı sporcuları peşin~ 

katarak büyüle bir neş'1: içinde İzmite a

yak basanlar bando mızıka ile karşıla ~ 

nınca hayallerinin hakikat olduğunu gô· 
rerek sevindiler. Meğer bütün aliyiş bu 
kadarmlJ. Ortahk kararıp herkes evleri· 

ne çekiliverince 1stanbuldan giden spor. 

cular, başlarındaki idareciler, merakı. ~ 

lar kendilerini aokak ortalarında buldu· 

Amerika ile Fransa bir 
daha birleşiyor 

Nevyork, 11 (A.A.) Saaı 

ge(dim; uyumak için ıöyle pabuçlarını 

çıkarıp uzanacak bir yer bulamadılar. 
Nihayet hamama gidip kalmağa razı 

oldular. Fakat onun kapısını da kapalı 

buldular. 
Validen itibaren mıntakanın en bü

yük adamlarına müracaat ettiler ve nİ· 

hayet (Necati bey okulunu) keşfettiler. 

Mesut talihlilerden bir kısmı da bura-

ya baıın1 sokunca üst rarafı tam mana
ıile (ayaz) da kaldılar. Bir kısmı saba. 
ha kadar kahve peykt!lerinde ve diğer 

bir kısmı da deni2 orta~ında futalarının 

içinde küreklerini yastık ederek .1abah· 

ladılar; nihayet mevut vakit geldi. GUn 

doğdu. 

rez ve arraganın idamını istemiş -
tir. Bunlar Verde şehrini yağma 

etmek ve Tampico - Sanluis şimen
difer hattına karşı yapılan suikas· 
ta iştirak etmekle maznundur. As· 
ker! mahkemenin umumi komiseri 
bu talep hakkında kararını vere -
cektir. 

Filistinde kıyamlar 
(Baştarafı 1 ııci sayfada) 

1,55 te - Green Vich saati - Hugheıı 

radyo ile, Nevyorka 647 kilometre 
mesafede kain N ovakuotia - Kana
da üzerinden uçmakta olduğunu ve 
Okyanusa girmek üzere bulunduğu 
nu bildirmiştir. 

Floyd - Bennett, 11 (A.A.) 
Lockhead tayyaresinin hareketin
den biraz evvel beynelmilel Nevyork 
sergisinin müdürü Grover - Vahlen, 
tayyareci Hovard Hughes'e "Bey
neymilel sulh davasına ve terekki
ye,, ithaf ettiği bir tayyareyi res
men hediye etmiştir. 

Vahlen bu münasebetle demiş-resi kesilmiştir . 
Vaziyet Hayfada da gergindir. tir ki: 

Burada birçok devriyeler sokaklar- "Seyahatiniz dünyanın iki bil-
da dolaşmaktadır. yük demokrat milleti olan Fransa 

Yarı~ iştir•k edec•k bıçare deniz. Kudüs, 11 (A.A.) - Dün ak • ile Amerika arasında daima mev-
ciler birer birer meydana çokıı. şanı atılan bir bombadan iki Ya - cut olan hüsnü niyet ve unlayış his-

0 zamana kadar lstanbuldan ve An-' hudi ve bir arap yaralanm1'hr. Bir !erini dünyaya hatırlatacaktır. Bu 
karadan Sumerbankon davetlileri ve on- çete Kafrkana ismindeki A~ap kö- seyahat beynelmilel işbirliği im
dan sonra da lzmiıuki ileri gelenlerınlyüne girere kköyde bulunan iki as- kanının canlı bir timsalidir.,, 
hısım, akrab•, ıaallükat, komşu, kam · kerin teslim edilmesini istemistir. Hava yolu ile devriiilem seyaha 
şusunun komşusu da daveıli olarak gel. , Bu askerin o aralık köyde buiun- tinin ilk merhalesi olan Parise mü
dikleri için İzmit şimdiy• ladar görme- madıkları için tethişçiler iki köylü- teveccihen hareket eden tayyare 
diği kalabalığı sin .. inde t~pladt. . ~·ıi alıp 11'.Ötürmüşlerdir. Bunlarını' "Lockhead 14,, ismini taşıınaktadır. 

Orı:anızasyon dah• dogrusu hakıkı ce-edi bilahara köy civarında bulun Bu tayyareye "Nevyork dünya pa-
(baş) belli olmadığı u;in tanıdıklarına, muRtur t · .. ·ı 
"om~ularına beyaz kart, lcırmızı kart tev 

zii rnerakına dü,\c.n kırmızı kokartılar ve 

sporcuların başlar1nda\c.ı 7evat ne davl!l· 

lilerlıe ne de ~porcularla meşgul olma· 

dılar. 

Yarışı takıp edebilen bahuyarlar; tek 

nil bakundan yUlcsck bi.r idarr bulduk· 

tarını ıöyliıyorlar. Fakat yorgun. vazİ· 

yetteki sporcularla bir neti<.:e bekleme

nin ne kadar yanlaş olduğu derhal mey 

dana çıkar. 

·. · nayırının ayyaresı,, unvn.nı verı .. 

Oiğefdavetlile;--ise müthiş masrafa 

rağmen hiç te iyi bir tekilde ağırlana. 

n1adılar. Bunun sebebi de söylediğimiz 

gibt ıanı bir baş olmama~ıdır. 

Blr de ı;a:ı.etecilik bakınundan işi 

tetkik edelim. Yarışları görüp takip 
ederek not almak imkinı olmadığı için 
yarış sonunda hakemlere müracat edil. 

di. Netice onların akıllarında L:almadığı 

ıçin kitipler arandı. Yarışlar 7 de bit. 

tiği halde neticesi 11 de ancak ele ge. 

(•bildi. 

miştir. 1.100 er beygirlik iki mo-
törle mücehhezdir. Mürettebatı 

Hughes, Harry Connor ve müliizim 
Thomas Thurlov isimlerinde iki 
pilot, telsizci Stoddort ve makinist 
Lund olmak üzere beş kişiden iba-
rettir. 

~--

İngiliz kralı hasta 
Londra, 11 (A.A.) - Hafta so

nu tatilini Vindsor'da geçirmiş olan 
kralın, bağırsaklarından hafifçe 

Nitekim yarışlar oldu. Klupler ara· 

sındaki yarışlara i~tirak eden denizcile. 

rimizden b1r netice alınamadı. Ne rekor Evvelki günkü kargaşalığı gördük • muztarip olduğu dün akşam bildi· 
ne de bir parlak netice .. yalnız donan · t<tt sonra bundan bir ibret dersi almak rilmekteydi. Neşredilen sıhaht bül 
maya mensup Mehmetciklerin yarııları lazımdır. teninde bu rahatsızlık dolayısiyle 

çok guzel oldu. idareciler, sporcular, meraklılar, halk kralın iki gün istirahate ihtiyacı 

1zrnite giden deniz meraklılarının 

çektiği çileyi dün dinlerken adeti ür

perdik. İsıanbuldan kalkıp lzmiıe giden 
Kocaeli vapuru lzn1İt~ gelince yolcula. 

içın lazım olan büıün ihtiyaçları düıün- olduğunu kaydedilmektedir. 

meli, hamlamalı ondan sonra festival· Almanyada iki tren 
ler tertip edilmelidir. Aksi takdirde fz. 

mitte oldugu gıbi binlerce insanın dol· çarpıştı 

~\~l!ıa;~d~n ~onra, İ~tanbulun hiç den birer hedefe dikili; ellerdeki 
... t~tk hıç bir zaman su ke- mendiller, göz. kulak, göz yaşı. 

rını (ıkaracak sandal bulamamı1 ve ge. 

Dahiliye Vekili gitti lirken de yolcularının bir kısmını ala . 
durdMğu La.abada · bir tabağa 50 ku. Berlin, 11 (A.A.) - Meklen-
rus İ\tİyen llŞ<;t müste!na • hiçbir esnaf· burgda Heinsberg ve Koepernitz 

1 
"'' 'Yaz « •~tıı ın cadde ve sokakla kalp olmuş, çırpınıyor, çırpınıyor, 
~'lı asına 

l~ı <l an başka geceleri çırpınıyor; kimin mendili k ime •al-

~' odHoookt;•. · ''""" '"''"'""'" kmd•~• 

~ MŞAL~K,eARP F 1 
'l;ııı: 
lı,. liiiseyin Rahmi GÜRPINAR No. 67 

'" ~ ı,~ . delic . 
\_Ilı dı~i e hır hiddet ile o ge-
(\ >~'Ur f Sokağa alınca beş on 
~"ıtı~ete. akat ne yapacağını lıil-
1. u· ,e . • ııı 1t ka Jrıdeceğini tayin için 
"ı. '-ilQbç dakika dil•üniir. Hid-

'I! t 1Yet} ' 
~~ "Ulu e Pe1< fena bir ha· 

~., n<1ur..u ş· 
ıııı ·ıru .. ~ nu anlar... ım-'t 1Yacak Şohretin hanesine git

lt,~ldaki · Saibe o hiddetle. 
·•ı. >le an ev keyfiyetini öyle 
,' ıı 0~ıatAasına, babasına haber 
ıL ·e~·· "a i\ı: .1 . .., "':ı>e h aı ın babası Mer-
' 't ak'k altı 'hkik 1 ati haber Yere-a... ata g ' .. 1 k 
>etd'''Yle ın ırışı ece , mace-
1\ ~en itti' eY<lana çıkacak. Sa-
·ı,ler~u~e kada.r hak kaza -
'( k ha efendı bövle karı 
ı ~'- teker -'nı •di· . ıne karsı oğlunu 
~ ını ' ı!e .,_ . · 
U~e .'ıh lı '"tıfa etmiyecek, 

llı tedb~a kesmek için na
ırı,,. ittihazı kabil-

se o yoldı. davranacak ... Jllailin işi 

bitece.k .. . ." 
Delikanlı dtışünür dlişünıir o 

gece tamiri müşkül bir hatada bu -
Junduğunu görerek meyus olur. o
lan oldu. Şimdi Meselenin en muva
fık cihetini araştırır nihayet Samat

yadaki ev maddesini katiyen inka
ra ve öyle bir evin hususiyle içinde· 

ki kapatmanın kendine asla taal
lüku olmadığını iddiaya karar ve -
rir ... O eve girip çıktığını inkar ka
bul etmez bir mertebede sabit olur
ıa evi de karıyı da Hayatiye mal 

ederek pederi nazarında suçsuz 
çıkmayı en muvafık bir hareket sa· 

yar. O halde bu gece nereye git -

meli? Kabahati üzerine 

için babasının konağına 

başka çare yok ... 

almamak 

!]"itmeden 

Dahiliye vekili ve Parti genel mam.,tır. Bazıları da tedarik enikleri 
sekreteri Şükrü Kaya dün akşamki ı •~ndal:arla ancak vapura yetişebilmisler· 
ekspresle Ankaraya dönmüştür. dır. 

istifaıle edemez. Halk "kıntı ceker; biz istasyonları arasında iki tren çar-
M reni başlıyan bu meraklar daha baş- pışmıştır. Altısı ağır olmak üzere 
lı.ı:ıgı(ta ınahvedilir. birkaç kişi yaralanmıştır. 

Konağa gider. Böyle vak itsi z gı ~m i.~ o!,am zevcemi b üt ün lıü t un I meydan alacaktı. İki üç gün geçti. ' hut eve gırınce Saibe kendi baba
gelmesi oradakileri meraka dü<ii· ~ıın a ıtm ış ola c ağım. Bahama yalvar !f: kin ail e'i tarafından bir haber ~iyle kain pederini beraber alarak 
rür. Niçin geldiğini babası sorar. ı yaka r bir kaç gün burada kalay ım. g e lın e di. )!ail karısında gördüğü 1 

gelip kendini orada şöhretin koy -
Mail kem küm etmeğe başlar. lller- R ic asında bulundu. Kain valde- bu son metanete, tabiat n ahlaka . nunda bastın verecek zannediyor -
zuk efendi sualinde israr göst erir. !erin en iy isinde, en haliminde biie l lı:ıyrette kalarak: du. Bu korkular, endişeler kalbin
Mahdum beyefendi nihayet şu rt- yine ge l i ıı i ne karşı bir dü ~manlık - Zevcem artık benden o ka - deki şiddetli aşkla birkaç gün pen-
vabı verir: · hissi bulunur. Valde hanım şef .

1
cıar nefret etmiş ki intikam almağa çeleştiler. Nihayet aşk fırtınası 

- Zevcemle bozuştum.... katle oğlunun alnından öperek: bile tenezzül etmiyor. her türlü ihtiyat kaygularına gale -
- Sebep? - A öyle ya?. Dur bakalım lıiı· 1 Diyordu. Saibedeki bu ani de - be etti. Hasret ateşi gözlerini bil-
-.... anlayalım. Dinliyelim. dırıltıııızın • ğişnıeye acaba sebep ne oldu? Bu- rüdü: 
- Niçin susuyorsun? Kabahat sebebi nedir? Öyle ezbere hemen 1 nu araştırıyor, bir türlü ucunu kul- - Ne olursa olsun Şöhreti gi -

sende de onun için ses çıkaramıyor- Saibe hanıma hak veri,·ermek olur- bunu, bulamıyordu. Sine sine yana- der görürüm. Babam duyarsa, harç. 
sun. Ben gelinimi bilirim. Melek mu? Baban da hazan pek acaip i ş- rak sonra defa ten parlayıveren a- lığımı keserse kesıdn !. .. Ben Şöhre
gibi bir kadındır. Kim bilir zavallı- !er yapar .... Ben onu şimdi gid~r , leş gibi zevcesinin feveran edeceği ti şöhret beni sevdikten sonra ay. 
ya ne yaptın? ... Daha kavganızın kandırırım. Haydi sen odana tık bir vaktin huliilünden endi da bin guruşla da geçiniriz ... Daha 
sebebini anlamadan kabahatin ka- otur. Burada üç gün de kalırnn, şe ediyor, her gün, her saat Saibe küçük bir eve çıkarız. Ekmek pey
tiyen sende olduğuna hükümden beş gün de ... Sen niçin onun ayağına tarafından uygunsuz bir haber ge- nir yeriz bunun daha ötesi yok ra! 
çekinmem. Mail, ben öyle bozuşma gidecek imişsin? Kabahat gelinim- lecek zaııniyle bizar oluyordu. Zev- Ben yine ihtiyata riayet ederek gi
mozuşma bilmem. Şimdi zevcenin de ise o senin ayağına gelsin, barı5- ccginin o gece gösterdiği hiddet, elerim. Saibe ile barışmak icap eder 
nezdine avdet etmeli. Kendinden sın. ı şiddetle bu şimdiki sükünetini ne- se barışırım. Yine inkarda devam 
af dilemeli. Vakıa valde hanını peder e- ye hamletmeli? Bu sükut ilil nihaye ederim, hiç bir tedbirde ku,ur gös-

Mail babasının bu emri katisine fendiye ne dediyse dedi. Malik devam edecek mi? Yok<-a işi aç - termenı. Keyfiyeti imkan derece
karşı muvafakat veya red cevabı beş on gün kendi nezdlerınde kal- 1 mak için rnkli merhununn bekli- sinde gizli tutarım. İş böyle söker
vermeksizin odadan çıkar. Pederi le masına pek ses çıkarılmadı. Lakin 1 yor? ll!ail bu suallerin hiç birine se ne ala sökmediği taktirde vur
kendi arasında valdesinin tava<su- delikanlı orada da kızgın ateş üze- bir cevap bulamıyordu. Kendini sunlar, dövsünler. Şu anda şöhret
tunu rica ederek: rinde oturur gibi azap günleri ge- asıl öldiiren cihet başka idi. Şöh- ten ayrılmıyacnğım. Muhakkak ay. 

- Anneciğim Saibe beni çok çiriyordu. Saibe bu kapatma mad- ret ne alemde? Bu karıya olan iş- rılamam ayrrlamanı ... Elimde de • 
kızdırdı. Bu akşam fena halde öf- desini ifşa ederse Maliğin hali ne 1 tiyakı tahammül edilmez bir mer - ğil... iktidarımda olmıyan bir şey 
kel iyim. Bu hiddet üzerine mümkün olacaktı? O zaman kimlıilir p~ılcri tebeye gelmişti. Fakat nasıl git . için beni na>ıl zorhyabilirler? 
değil oraya dönemem. Hem şimdi ne kadar kızacak, ne .ırürültül~r ' sin de gör•ün? ... S:ımatyadaki ma- (Devamı var) 



Sayfaı 4 

Nişanlısının evinden 
kaçan küçük bir kız 

Tayyare piyangosu 
Dünkü çekilişte kazanan numaralar 

15000 Lira kazanan 
5637 

1'4609 
760 

27339 

6947 

Nişanlısı tekrar kaçırmak istedi bir 
k d ı llu 11U1111aranm - ilıi rabmı 6047 • sürü karışı ava arın ortaya ile nihayet bulan bütün biletler 20 {i. 21074 

287' 
120, 

36703 
22740 
37884 

39905 
5711 

17.574 
23757 
17284 

Güreşçilerimizi 
hazırlamalıyız! .. 

Çıkmasına sebep oldu ~.:.~.~10 biletler 2 lira amorti kaza 4869 
.............. 28566-

(Bn~f.tmılr ı 'ltci sa.yfaıla) ıfüine nikiblı olma.sına rağmen 12000 Lira kazanan 
sına rağmen HiL;nii 30 ya~ını aşkın- Saime ile turduğunu tesbit etmiştir. 24884 16518 

13971 

' 182l 
26641 
3547 
5230 

29424 
J9641 

430 
22490 
18883 
32050 
1220 
743' 

39958 
3121 

34169 
7650 

2048 Balkan oyunlarına çok k11a b.r ra • 
1561 man kaldtiı halde milli &ürq tüımı· 

l06l9 nuz benıU r,.....i bir maç yapmı~ d<jil-
24262 dir. 
28039 

Ordumuz 
Ha tayda dır. Kendisine iyi bakmasına rai- Şükriye dün kocası Şuayiple ni- 10000 Lira kazanan 

men bu a,dam onun idealine uygun çin ayrı y~adıldannı şl:lyle anlat... 
bir tip degildir. Hayriyenin bu te- mıştır: 21154 
mayülünü anlıyan annesi Saimenin ··- Şuayıp daha evvel kebab- 3000 Lira kazanan 
de le vik ve t~cii ile kız, bundan cı idi. Beni 12 yaşında iken ona 28104 

911Zll 
10)74 
27025 

iki ar kadar eV\·el nişanlıııının evin verdiler. O kadar çocuktum ld o- 1000 Lira kazanan 
deu kaçmı~tır. damdll b~ oynardım. Merdiven-

11068 
25084 

Anne i Halilin nikahı al- den kocamın ayak seslerini duyun- 19305- 30473 2WO 
20709 lında olma~ına rağmen bekçi Şua- ca hemen taşlan yastığımın altına 500 Lira kazananlar 

viple oturmaktadır. Kız da bu eve saklardım. Şuayip çok h~in bir 27711 2.50311 15102 33776 37211 
kaçmı~tır. adamdır. Benim beştaş oynadığımı 17437 34507 33900 3248 29349 

Fakat Hüsnü, doku.< zy be~lP.- ırörünce neye karşılamadın beni? 1~1 22168 
yip büyüttüğü, artık kan~ı ıı:öziyle diye kızardı. Dedim ya, çocuk~m. 200 LlllA KAZANANLAR 12814 
l>a\mağa ba~ladığı nişanlı<ından Yedi sene beraber oturduk. lkı ço- 30297 7341 3990 32_.7 1'4628 
bir tiırlli vazgeçmek i~tememiş ve cuğumuz oldu. Nihayet fiç sene ev 33416 
ev,·elki ak,;am iki arkadaşiyle bir vel çocuklarımı alarak annemin ya- 3135 
az içtiklt>n sonra dertleri kabarmış, nına sığındım. O zamandanberi 3879) 
nişanlı"nı görüp tekrar e,·e dönme- ayrı yaşıyoruz, çalışıp çocuklanma 31727 
,ini ;,temek üzere otomobille kızın ve anneme bakıyorum. Boşanma 13429 
bulunlnğu evin önüne gelmiştir. Bu davamız vardı. Bunun için geldim 22784 
rada Hüsnüyü ve arkadulannı Sa- ve tesadüfe bakın ki kocamın Sal- 6051 

4547 
361~ 

1424 
3-4732 

96B t 
36472 

1477 
ime ile beraber ya~adığı bekçi Şu- me adında bir kadınla beraber ya- 3815 4381 

594J 
9334 

17185 
12668 
8507 
7141 

29872 

a~;p kar1ılamı~ ve aralannda mil- şadığını burada öğrendim ve tesbit 100 URA KAZANANLAR 
nakaşa ve gürültiı başlamıı<tJr. Bn ettim. Tabii bunu boşanma dava- 5300 
aralık liü•nü, bizzat baba"1 Halil sında anlatacak ve bu adnmdrın ay- ı6U 
tarafından kendisıne nişanlanmış rılacağım.,. 6182 
olan Hayri.ı-eyi alıp evine götürmek Müddeiumumi muavini Orhan ).flll 

37348 
15262 
17803 
17909 
2138 

25421 
38238 

15601 
48 

3633 
368J2 
22097 
Jl880 

J0350 H97 
18899 37170 
19282 39153 
15236 26470 

7552 20851 
1&440 12684 
26149 7423 

3964 
1062 

28247 28191 
39850 83711 
38699 10816 

1300 10727 
9235 704 
5707 1916~ 

15109 221 

lll' 
27156 
18350 
12129 
26589 
18490 
7598 

37361 
15007 
27319 
26110 
2239 

10505 
28581 
17700 
148Sl 
J5424 
10025 
8387 
1819 
6293 
6536 

24782 

!SZ~l 
7104 

25092 
601 

J7'J77 
32774 
19937 

15552 
20384 
1428 

16057 
J3141 
15163 
14299 

2976 
28812 
34111 
254.54 
8730 
2245 
2200 

25636 
6448 
4498 

20248 
1'4727 

32421 

17326 

960El 
10366 
33124 
21571 
3555 

20080 

9197 
22219 
11629 
24733 
33061 
3437' 
2802' 
21381 
119116 
29883 
20650 
36741 
4178 
1705 

l8759 
'4724 

-,0291 
33119 
13035 
16489 
36048 

32323 

Bu aendü &•kan giırq m.joa~>alı.ala· 

ruıa r ome.uler de iftirak • deaL' eri 1çin 

,.mpiyonluğu alır~k heı!ıddc övlr ko
la7 olmtyacakur. Geçen H™' lzmirde 
yapJan müsabaklara Bulpr ve Ro • 
mm takınılan simmliği içın .. m. 
pi7onluju lı.olay kolay almıttık. Halbu
ki bu tene Romen ve Yunan takınılan 

daha en>dden ~ağa batladJar. Ve 
bu KDdci ,.mpiyoaaya daha kuvvetli 

bir tekilde qrirolı ediyorlar. 
ICOGlfllmUZ Ye dost Y unanhlarıa CÜ· 

rqc ne kadar dıemmiyet verdikleri, ~
çen ocn• 56 lıiloda aldıkları Balkaıı f'lDl 

piyonluğu ile ıöriilmiiftür. 

Bundan ilıi üç a7 evvel A,,..upa pm· 

piyonasana &iden ve oraC:a büyülıı: fark· 
!arla ıimalin kuvvetli ralııpl...U.e mağ

lup olan giireşçı1ttimir acaba e7lUlda 
ela buraya gdecelı Fiolanc.iya ıalııınına 

ka"'' naaıl bir dettce alat.aklaı-dır? Bu
nu hepimiz merak ediyorczL. 

Ge~eo akş.ım Tabim stadında yapı· 
lan 5erbest gürq seçmr'crinde gördük 

ve anladLk lıd güreşçalerimi.ze bir iki ya

bancı temas yaptırmak lizımdı.r. Ye

ni yetişen gür~ıler çal ı~urıldıiı takdir 

de istikbal için C'Ok ümıtler vidediyor
lar. Bilhassa 87 khoda Mustafa ile güre-

( Ba.~tırra fı 1 nci so.Yl~~~I 
kiir tarihte tekrartoplanacak . ioİP 
E T.. k" gurup reıs 
ransız - ur ıye 

bir mektubu • bit 
esıııı 

Pariste çıkan ve yarı r aıete-
mahiyet taşıyan "Lö Tan,, g 

sinde okuyoruz: bi W 
"İskenderun sancağının t.A dl 

al<~ın 
tutacağı dahili nizamat b ted:l

·ı ak "Osmanlı cumhuriyeti,. ı e ,rli' 

mi~ olan son itilaf bakkınd_• P grıl' 
mentonun Fransa - TilrkıY~rki1t 
pu reiı!i aşağıdaki mektubu ~utir: 

. P . f" . t dı· etınış 
nın arıs se ırıne ev 

Bay elçi, 
f . •le ıııU 

Riyaset etmek <ere ı; t • .. ıııle~e 

babi bulunduğum ve ıne •''' • 
!erimizi biribirine bağlıY811 jf~ • 

. vaZ 
dide dostluğu takvıye ptO' 

ni deruhte etmiş olan p~r}iJll;rııPı' 
nun Fransa - Türkıı: c iı'' 

- d bili p • İskenderun Sancagının ıı 00 !D isteyince kı.ı-amet kopmu~. bekçi o- Köni, HayriyPnin ka;ırılmak isten- H846 

!anca hıziyle düdüğünü öttfirmeğe, mesi iddiasını tetkik etmiş ve bunu 24273 
Saime fer.rndı basmaii;a başlamı'l- me~hut suçlar mahkeme<inin salfıhi 31560 
!ardır. Mesele polise ve oradan yeti haricinde görerek ağırceza 11023 
da dün adliyeye intikal etıni~ ve mahkemegine tevdı etmi<tir. Şımdı 18380 
llüsniı "Kız kaçırmak .. maddesin- 21 102 marangoz Hiısnil, nişanl1"ını ka
de>ı i•tic,·ap edilmi~tır 

çırmağa teşebbü• snçiyle ağır ce- 34309 

27187 
6241 

15185 
20799 

37400 
29617 
23914 

19478 2221 
6762 28713 

3151S 2298 
30586 18885 
21423 25274 

5350 
30694 
10482 
11750 
181190 
3801 4 
19165 
6795 
30862 
7627 

17776 

3389 
5708 

15932 
27559 
. 5762 

5973 
3662 
7921 
5008 

32046 ten Samsundan 'iait Ah.net çok kuv-
18759 vetli, fakat tecrübesiz bir güreşçidir. Mil 
J 7559 li takımtmtztn artık çalışmak ve çalıştı· 
30720 nlmak zamanı gt..ldi Vt. gec;:iyor. YokJa 

matı hakkındaki anlaşmııdaP ;ııet· 
yı bilhassa mahzuz oıınuşturdi~~ı· 
cut bütün menfatleri nazarı ı / 

· . f a»'1 
· 

te alan bu tarzı tesvıye r , 1 ;tirı . oi 
Türk dostluğunun kat'i bıt 

Bir Mahkeme Beklerken 
Öteki Çıktı 

ıada muhakeme edilecektir. 

Gizli bir vesika 
ispanya harp 
mektebimizdir 

14626 

14754 
3844 
7624 

33078 
2S991 
12002 
33839 

Bunu bir Alman Cenera- 21468 
24747 

lının raporundaokuyoruz 27520 

24027 6375 
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4545 
18984 
39881 
22892 
8949 

16266 
12172 
3692 

36114 
273H 
2626 

35791 
17309 
14165 
2740 
670J 
3196 

39467 

H60 
17095 30447 
21549 12923 

1385 IH27 
11188 36186 
14725 23511 
22964 2357 

3499 13359 
39590 30492 

3377 4423 

6722 
7756 

18367 
10533 
6711 

13173 
16736 
22666 

18 

17839 
36073 
5596 

32316 
9073 

16392 
33388 

3416 geçen sene kaz•odtğunız plibiyetleri, 
29605 kaybetmek tehlikesı vardır. 

26742 
32243 
4827 

23950 
22070 
14815 
38861 
9829 
935 

fstanbulspor 

Anadoluhisar 
Bu pazar günü tsranbulspor takımı 

Anaddluhisarile Boğuiçindeki 1 sahada 
bir maç yapacaktır. llı:i klübun futbol ta
kımlar•ndan bul<~ voleybol ve bulr.et • 
bol ekipleri de ka.-.ılafacakıır. 

36902 =========:===::::==:=.== 

teşkil etmiştir. 'ffır~ır1 

Parlamento Fransa - bur· 

grppu, elye\'m iki büyilk ru:ıöu•· 
Yet arasında mevcut dostane •~' · 

~1""" 

sebatın bundan böyle dab
3 ;uP~ 

emniyesini izhar ederken Guri1e 
muzun " Osmanlı cuınb ·,ft' l< pi· 
ti bakkkmda derin dostlu Jtl· ,, eP 
rinin Atatürke iblağını rica uru~ 
Lütfen saygılarımı kabul bUY ·ıt ı· 

YENi SABAH - Tiirl<iYe~e;iıı· 

Burada hadısenin ikincı tiafhası 
lıaşlamı~tıı·. Saıme ile oturlln bekçi 
Şuayyip de on ı;,,ııedenlıcri evlıdir, 

iki çocuı(u vardır Fakat karısı 

Şuayip de oıı scn~denberi evlidir, 
tıırnıaktadır. E\'vela karısı Şukri
re koca'1 Şuayip aleyhine bo~aıı
ma davası 11çmış. fakat sonra ha'
talaııınc:ı takip edemt-mi,. bunun 
üzPrine Şuayip Şukriyenin aleyhi
n~ Uo~aıın1a da\'a~ı a~nıı~tır. Bu da
yanın dun altıncı hukuk mahkenıe-

Paris, 11 (A.A .) - Ordre ga - 15896 
zetPsı, hpanya harbinden alınacak 33642 

sinde ü~üııciı celsesi yııptlacaktı. dersit•r hakkında "Gizli bir oesika,,\ n675 
Mahkemede bulunmak ilıere Şuk-. . . neşretmektedir. Söylendiğ.ine göre 34277 
rı_y~ adlwe;-e ı:-elmış, m-~~~emp~·e bu \'esika general Von Reichenan ta 

1

1153.! 

32029 
39294 
24937 

549l 
25}81 
39045 
33780 
10124 
36010 
26288 
29743 

37810 

24578 
22131 
14336 
26040 
31985 
33384 

18140 
37739 Zonguldak Karabük 
12416 (Baştarafı 1 ncı sayfada.) 
27221 kömür havzasında, i<tihsalin art-
291661 tırılması ve tahmil ve tahliye işleri-
369421 nin kolaylaştırılıp rrıodernleştiril-
39568 mesi hakkında tetkikler yapacak, 
34265 j oradan I<11rabilk demır !Ulnayii tesi 

k kürek l P"' Gelece paz.ara yüzme, ve sırlık dostlun.un kuvvete ~ " . ıııt 
yarışları yapılacak den bahseden münevver )>ır bur:• 

ônümU.deki paıar Yeııikap•da kürelı grupu, elyevm iki büyük_ c::.. vı: 
tinden "Osmanlı cumhurıY rı•• 

gırınce koca~ının gel".'cdıgını gor- rarından bir rapor olum okuıımuş - 23069 
m!i,tür. Bunun üzerıne mahkenıe. . _ 

ıqvik müsabakaları Bqi~ı,.. yüzme ha- p• 
vaniyle bahsetmesi ciddell ·ı,;ııi' 

vuzunda da ,-uzm~ yarı~lırı yapılacaktır. re. f. 
durnı;;nıayı d.av:ı.cı ŞuaJ-ibin 

caatine inlik Ptmiştir. 

.. tur. Ordre guzcte,ıne gore, bu ve- 23664 
mura- ~ikanın e ntipik cümlelerinden ba- 29703 

Çok ı;üzel bir havu• oıan Be•ik .. • yüz- tır. "Bir parlamento grupu ıı · 
T __, •!iJ1f il' 

Şükriye adlirı-nin i•tintuk daı

re,;inin ı,ulııııd ığ"u alt katırıa iuınce 
koca'\1111 orada görmü~ Yr. onun Sa
imi'. Hayriye, marangoz HH•nü ve 
şahitlerden mürekkep lıir kalaba
lık içinde bulun<:luğunu fıırkedincı• 

hadiseyi tahkik etmiş ,.e nihayet 
koca<ı Şuayibin Saime ile lıcralıer 

oturduğunu ve llayriyenın kaçırıl

mak istenmesi meselt!si yüzünden 
adliyeye \'erildiklerini blitün ta(sı. 

!aliyle iij(renmişlir. Şükriye bunun 
lizerirı~ hemen müd<'diumumiliğ~ 

müracaat ed~rek bu hiidi•e dol3)'1· 
siylt• koca'1rıın Saim<' ile beraber 
yaşadığı meydana çıktığını ve bu 
vaziyetin u~ul~n tc~bitini istemiş

tir. l\tiiddeiumumilik icap eden 
muameleyi yapmış ve Şükriye de 
böyl 0 ce koca ı bekçi Şuayibin ken-

ııları ~tınlardır. 23220 
"l<paııya halihatml.a bi:cim harp 8348 

mektebimizdir. Fransa il~ lngiltt·rc 838 
Akdeııizi kaybetmişlerdir. General 2659l 
Fraııkoya lamamiyle itimat edebi- 3J303 

5109 
128 

17442 
8092 

1239 
4605 
6549 

20341 
6327 

47321 satını tetkik ıçin Karatıük'e hareket 
23927 edecektir. 
8540 Kaublik'te bir gece kalındıktan 

33460 sonra. gene Zonguldak yoliyle ls-
31357 tanbula avdet edilecek, bu seyahat 

lırız. İki senedcnberi harp malze - 7584 13630 32763 37213 
iki gün kadar devam edecektir. 

Gazetemiz namına Başmuhar

ririmiz Hü~Pyin Cahit bugün Karll
bük'e gidecektir. 

memizi tecrubc etmek ve askerle - 3804 13880 28620 9596 
rimızi muharebeye all'tlrmak su . 15591 12147 13850 26809 
retiyle diğer memleketleri fer:;ah 11255 105 18503 33808 

fersah geçtik. Frankonun sayesın -ı 18869 37709 39781 31 ııo Orman işleri 
de lngiltere il~ Fransaıun hayati 23663 l l l97 20840 14430 
sevkillcen ha tlanndn yerleştik. Si-132623 37051 35967 5218 (Başta.rafı 1 ncı sayftıdll) 
yaset ;aha;ında ltalya en iyi sev -ı 39lCO 5291 16522 28024 \•ermek suretiyle muntazam temin 
küicenin ciıret olduğunu ve Fran- 32177 3031 31502 35048 etmek ve bir taraftan da fiyatları 
sa ile lngiltereyi korkutmanın güç ı 3195 32552 14'47 14999 milmkiln olan asgari hadde indir -
bir iş olmadığını i .bat etti. fapan- 3391 4146 17231 20495 mektedir. 
ya harbine i~tirakimiz en mühim 10985 B94 7567 34335 Encümenler geç vakte kadar 
milli vazifelerimizin iCa.'1 için kuv- 11800 28503 39537 kendilerine tah•is olunan salonlar-
vetlerimizin tahşdine mani olmadı. 30 URA KAZANANLAR da müzakerelere devam etmişler -
Bılaki• bu L~i takviye etti. ,, 33780 26937 6120 17906 dir. 

me ha"u•un.tan şımd•y• kadar küçüle ecnebi bir devlet müme«I . et! 
bir tesisat ookoanhgl yU.unuen istifade dostluk tezahürü için. tevdııııi o~ 
edilemelT'i<tir llu ıui>at ınuclui J.alle- bir mektupta o devletin reS • 0ııt!~ 

y • ~orıı .aı• 
dildiğinden bu h.ırad •. n itibaren yill • vanından bile habersız J<İ d0 

mele.rin Bc~iklıiıştoa vapUm ... sına b;l.\l•Dôt· şayanı hayrettir. Fra.n~ad:ı ı.ıf11r, :~ 
k larınıız b;zi hiilil "Osmanlı c 9 ı•"' ca ur. 1 r•a ·ı·I 
Yiız.ticüleı ıml.UO da•ııuız durgun ru rıyeti,, diye tanıyor 8 

• rtır1'~ 
da denirdckı·,deu dabo ııiı•d dertc•'" riyeti., diye tanıyorlarsa f gnsıt.' 

ile alakalı olmıyan r ·etiJI' , elde edeceği ve bi .. k1ı1ç Türkıye rekoru kl rı) j 
acaba " Türkiye cuınhU ıııi 

racak!atı muha.kl•L.tır .. vaııivle 
.,Abba~i emareti,, un 

1 Y ~ikapıdaki ltu~k T•tlflan. da mtv- ,} 
sim.in illr: müsabakası ulacaktıt. Y•~ mrv nacaklar?··· darı b.~ ,ı 
. . . _ Frengin kendi yurdun isiıl"' ır 
sımınm gec;m<kte olma•m• ragmen ı•m·ı bir ülke etrafındaki bılg Jile 
diye ka.dar -~ ~ürek munb•ka.u olma"."' bilmez değildik ama Frıı.ıı::ıı;' ~ 
sı deıuzcılıı;un12 içın acınacak hal~ır. ııslannrlan mürekkep ve f ·an 
tzmit yarışları denizcilc..rimizin müJ.10:1- Türkiye grupu i~mini ta.şı~ e f'~ 
kasızltktan ne ka<!or g·rilediğini gös.,-. teşekkülün bu kadar ceh 1_'~1 01~!~ 
miştir. Hiç olman" burdan sonraki mit· madık de<ek yalan söylen1'~eçeı 
sabakaların ınunı. •• m elmasına dilıkat Acaba Frnnsada cografyıı. g 
ermemiz liimrıdır. ilim olmaktan çıktı mı? 

yoktu. Profe>ör Jakobson gözleri- ça.•ının sulara gömülüp batmış ol-ı nevre. ile denıze indirebilecek su- elbiseleri falan mı var?··· 
1 

bit f 
(il(>E:IDSOSOEICEllS:Elll8DE!C191E3CEllEIOEIOEIOE.:30E3'E3GE311E311E311E:.:=-:=-'3981ıı;j/\ ni tabağının merkezinden ayırmı- duğuna hükmedeceğim geliyor. rette hazır bulundurmaları emrini Profesör Jakopson tııl 1 ı 

Y ES I
• L K u M L u A o A yordu. l\1ösyo Prospero kaşları - Bu ihtimali tahkik etmelıyi:ı de lütfen veriniz. lümsemeyle: ·~ ııı' 

YAZAN : T. V allerey 

Bulunamıyan Ada 
Seferimizin gaye•inin boşluğu

nu pek açıkça izah eden bu "Görü
nürde biç bir ŞP.Y }"Ok!,. cümlesi 
her nerlense beynime bir tokmak 
darbe~i gbi indi. Bir m ildrlet sonra 
lıu ciımle gemide sık sık işitilir bir 
dil pelegengi haline geldi. 

Akşam üzeri zan ve tahmin et
tiğimden zi~·ade endi~eli bir halde 
bulunan profesör Ja:.obson yanıma 
gel erk: 

- Anlamıyorum, diyordu, an
lamıyorum.. Paptığımız i•kandiller 
deniz urııkunun yükselmek i•tida
dında olmadığını gösteriyor. Aca
ba (Leonald Hanri) nin i~aret etti
ği tul ve arz daireleri yanlış mı? 
Yoksa vesikaları ters mi okuduk? 
Bu na"! şey? ... Şimdiye kadar bu 

Tefrika No. 22 

adacıkları çoktan bul!Daklığımız 

tazımdı. Büyuk dedem tarafından 
yazılmış olan vesikaları tekrar tek
rar tetkik ettik: Bunlnru b:ışka tür 
lü bir mana vermeğe imkfın yoktu. 

Bunun üzerine hepimiz sukutu 
hayale uğramış bir halde kamara
larımıza çekildik. Ertesi sabah gene 
görilnürde hiç bir şey yoktu. Yek
nasak seyahatimiz kaptan Murfi
nin daimi teyakkus ve nezareti al
tında hadisesiz geçiyordu. 

Öğle yemeği zamanı mutadımız 
olduğu veçhile herkes yerli yerine 
oturdu. Yalnız süvarimiz kaptan 
Murfinin yeri boş kaldı. Bu vazife 
sever adam mevkiindc kalmayı ter
cih etmiş yemeğini sonra yiyeceği
ni söylemişti. Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse hiç birimizin iştihası 

çatkın neşesiz gorunuyor, ağzınız Murfi. Kaptan Murfi ağzını açnıad:ın - Bunu on dakikıı 50111 1ıi. . 
bıçak açmıyordu. Hepimizden az - Mürettebata tebliğ edeceğim ,ekildi. Ben Astride pek belilıratli I göreceksiniz .. Cevabını \'C~,.pıedtl. 
endişeli görünen Astrid bile o gun emirlerinizi bekliyorum profesör. bir bakışla baktım ama genç k!z bu Fazla ısrara cesaret e ]<~ 
nedense pek neşesizdi. Babasının yanında kollarını bakışın manasını anlamamazlıktan Her üçümüz birlikte. k.1.~ geııııt" 

Yemeğimizi bitirmiş, tamam göğsü üzerinde kavuşturmuş olan geldi. Halbuki bütiln kalbi endişe- üstüne çıktık ve Astrıd ııı -~1 
"ofradan kalkmak üzere idik ki kızına doğru ba•.ını çeviren profe - !erimi bu bakı.ta temerküz ettir- beklenıeğe bn~ladık. ı ıe~ıı,. 

' ' tııı 11' 
yemek salonunun kapısı açılarak sör: miş olduğumu zannediyordum. Ben genç kızın baya ~ıı1~ 1~ 
eşik üzerinde kaptan Murfi görün- - Bu talimatı, dedi, bugün size Çünkü genç kızın cesurane belki de ye koyarak bir macer3Y

3 
r ~· ; 

dü. ve her zamanki heyecansız ve Astrid versin... tehlikeli bir teşebbüse atılacağını t~ebbüs etmesine o kad~ profe~ 
sakin sesiyle: Kaptan .Murfi itiyadı olan soğuk kalbim bana söylilyordu. Acaba ne yor ve sinirleniyordu'.:' k~edeJ11 

01 
- Efendiler, dedi, size verile- kanlılıkla genç kıza döndü. Ben ve yapacak, nasıl bir tehlikeli teşebbü rüıı alçak sesle büyuk ıııeı.:ıe t. 

cek yeni haberlerim var: (36) de- mösyö Prospero kati kararlar are- se girişecekti? ... Nihayet Astrid de: nald Hanri hakkınd~ ve;,ırıı bil r( 
rece (17) dakika tul, (158) derece fesinde bulunduğumuzu anlıyor- - On dakika sonra gemının duğu izahatı dinlemıY0_~ Jl~ ç~ı 
(9) dakika arz daireleri üzerinde- duk. Binaenaleyh bütün mevcudi- kıç tarafında birleşelim!... dedik- Nihayet Astrid me) ~ı ~,fil ...,ı 
yiz. İskandil deniz umkunun yilk- yetimizle kulak kesilmiş, genç kızın ten son~a salondan çıktı.... bize iltihak etti. G~ııç k 18ntıV~ 
seldiğini gösteriyor. Son yaptığı- ağzından dökülecek kelimeleri bek Şimdi yemek salonunda profe- ki tayyareci elbisesıyl~ 11 bir. iP' 
mız iskandilde (590) metre su bul liyorduk. sör Jakobson, ben ve mösyö David bir bale gelmişti. Derıd~iyıe.'' ~ 
duk. Nihayet genç kız büyük bir sil- Prospero yalnız kalmıştık. Birkaç 1 Jık güzel saçlarını t~ınıı ı\~ırı~ ıJ' 

Havlusu elinde ayakta duran kQnet ve itidalle: saniye aramızda derin bir sükunet almıştı. Bu kıyafetıyle bir ço'ıJ~J 
profesör Jakobson bir müddet ağ- - Kaptan Murfi, dedi, çarkçı hüküm sürdü. Lakin ben artık sab- beş yaşında yaraın~z Jıir dol of 
zını açmadan düşündü, sonra: başınızla lostromonız Stirer'i be- redemiyerek profesöre sordum: dönmüştü. Bize eJıyle 1 eı.ırı~\',l' 

- Görünürde hiç bir kara par- nim emrime vereceksiniz. Bunlar - Mösyö Jakopson, zanneder- işareti yaptıktan sonra ~ah, (;,.e1 
çası yok değil mi? diye sordu. mürettebat içinde en güçlü, kuvvet- sem, kerimeniz Okyanusun uınku- iresının kapısını açb.. ·ııteıı ~~r 

- Hayır profesör. Benim ka - 1i gemicilerdir. Bu iki denizci am- nu tetkik etmek için ümitsiz bir tc- parezo) dan hareketıını i~ ol ııi1 
naatime göre aradığımız kayalık barda kilitli kapının önünde beni\ şebbüse başvurarak hayatını lehli- profesörün bizi gezdir~1 ~tr~1',., adacık civarındayız. Ancak bürkani beklesinler. Ayni zamanda motor ı· keye atacak. Geminin ambarında- bu daireden gene ına::.~ ,-;ı 
bir hadise dolayısiyle bu kaya par- botu teerddUtsüz ve s!iratli bir ma ki büyük sandıkların içinde dalgıç - D . ' 
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İtalya yine meydan okuyunca 

M sso in.nin nutku 
Fransayı kızdırdı 

''O nun matbu nutukları bir müddet-

~ENi SAB H 

lstanbul Radyosu 
12 Temmuz 938 aah 

Öile ne,rİyah: Sa.at, 12,30 Pliıkla Türk 

mnsıkisi, 12,60 hnvndi!!, 13,05 plakla Türlt 

musikisi, ı a,:rn muhtelif plak neşriyatı, 

14 son. 

lenberi tehlikeli bir halet gösteriyor,, 
ııu Pa1ıis, 11 (A.A.) _ Gazeteler, 1 femizin ne olduğunu bize gösterme- ~ileri), 19,55 lıol"Sn haberleri. 20 saat a

~t~·~ İninin son matbu nutuklarını 1 ğe kiı.fıdir.,. yarı, Gl'ımviç nı. lhancsindcn naklen V -
' ndı ~tnıekte ve bu tetkik netice- Figaro ga7.etesindc Dormesson, dia Rıza ve nrknda~lnrı tnrafmdnn Türl\ 

"~k~ hıssettikleri endişeyi gizleme- dıyor ki: ımusikisi (KUnlili, Muhny~~r, Hüseyni), 
edfrler. ''Hıır~>. caniyane uni bir hareket 20,45 hnvn raporu, 20,48 Omcr Rıza Doğ 

Akpm nefriyalı: Sant 18,30 Hafif mu 
zık, Tept>hnşı Belediye bahçe:ıinden nak

len, 19,15 Konferans: Beyoğlu Halkevi 
nnmmn Semih Mümtaz (Muaşeret telek-

l"il~Po.~ gazetesinde Henrl de Ke- ycya müşterek lı ir düşüncesizlik rul t!lrafından nrnpçn siiylcv, 21 saat aya-
" Şoyle yıı.zıyor: netice.sinde çıkabilir. Her an ya- rı: Orkestra : 

tıııc1 Musolininin bütün matbu nu- pılmak imkanı oları ant hareketlere ı - Bellini: Nol'ma. 
liıteı~tı _bir müddet.tenberi pek teh- karşı kuvvetli lıulunalım ve imkan 2 - Yoncier. : Jean ~ö Loter. · 

Ud ı hır haleti Tuh iye ihdas etmek nisbeti daha l>liy tik olan düşüncesiz 8 - Rahm:mınoff': Lılo. 
h\ \adını göstermektedir. Karan- tiklere kurşı da zckfıvet göstere- 21,30 Cemal Ka~il ~ aı:kadn~ları tara-
~~i UVVetıerin vücnde getirmek is- !im.,, fın<lnn T:nrk mu~ık ve vanyete~ Tepebaşı 
her klerj korkunç dtinya ihtilafını, Aube şoyle yazıvor: Belediye hııhç<!Sirıdrn nnklcn, 2?..50 soıı 
ı.. tUrlij h A • ı· ı· · ' · haberler ve <:rlesi güniln programı. 23 

Stadın 
• 
llihları 

Sted İhihlatt film inden bir sahne 
"ltic· şa sı ve mıl ı mesu ıyetın "Fuşist ihtilali 1789 ihtilalinin 11lde i-<} ı "'k k '1 · saat ayarı, ııon. Almanların uzun enelerdenbe-~Işın o OJı • U\

1\'e. erm çar tamim ettiği bir ideal olan demok- Olga Çekovanın Kaç Çocuğu 
Var?. ~i ta:ı~~daıı husule gelmiş bir ne- rasi ile mücadele edjyor. Demo\."Ta Ankara Radyosu ~ vilcode . etirdikt~ri . ilk büyük 

~ t <Jll ibı.der ve kısmet :m~hiyetin . . - ı · t k . · f · b. fılm bugün ıkmal edılmış bulunu- Olga Çekovanın yalnız bir kı-
tlflk'" sıyı mag up e me ıçın aşızm, rr lk' d d b. 

1 ~"'- "' etmek .kol ydır Fakat h u:. d .. h b ' 'hd ı2 Temmuz 938 aalı yor. ı sene evam e en ır me- zı olmuştur. smi (Ada) dır. Artist-
Hf' '[,. • 

1
.A~·rupa au.a uny.a ar ı ı asına . ,_ 

~ · oız üstünde ölçüstlz ihtira lı d D k ·ı he "e ·e Öile ne'"iyatı: saat ı?,30 Karışık plak saıden sonra yapılmış olan bu l\.Or· liğe istidadı fevkalade Ç{lk olduğun 
• ist·lA azır ır. emo rası er r ·7 Y k d f. k 

1 
b" . . . . . w t:ıı ı" enıelleri. tahakküm \•e ı _ .• nqr.iyatı, 12,50 pliklıı Tiirk mnsilcist ve defli o a nr ruuvn fa o muş ır dan annesı gıbı bır artı!'t olacagı 

tleryaı· . . ragmen sulhu muhafaza etmek ıstı 3 l"' 1 b berl · • • • d .k. h :ı.k k M f'h · k 

Sayfa: 5 

....-..:;..._GPSEmiliDEll .. mıi 
Buıfhıldl bulmaca 

1 2 5 5 6 7 8 9 10 

Soldan Sağa: 
1 - Film işleriyle uğraş:ı.n. 
2 - lsrnr eden. 
3 - Aklı bnşına gelen. 
4 - MemJc'ket. 

• 6 - Rir nevi kürk. 
6 - lııgitizlere verilen bir isim 
7 - Yeni soyadlarından biri. 

Padişahın imznsı. 

8 - Tren. 
9 - Kayak. Haldkat ile yalan 

arası. 

1 O - Kuzu düşmanı. 

Yukardaa atağı : 

1 - İstanbulun tanmmı~ suyu. 
2 - Diki,e yarar. Direk . 
3 - Meşhur bir komik. 

ıtıerır ıznı hillyaları uçan gmft 1• f halle tarkılArı, l , "11 ııns a en. eserdır k1 bu netıce kar~ısm a ı 1 ıııu RI\. a t1r. nama ı annesı, ı-
• aat1 . yorlar n harekete geçme ı, zaa ve A'--- • t • sa t ııs so Plikla . . . . .. • · 

1 
kt 

ı\lılt erden mürekkep hır kan- .. .. . . --".' :"~rıya '· · -rk musiklsi ve halk sene süren bır dıdmme ve çalışma- 1 zını katı surette arlıst oma an dan biri. İlk harfi değiştiı-ileı·ek ye-
noııv l<arşısında bulunuyoruz. Ja- tereddudt gosterme~etıdırler.,, :: 1nıus~"';1•k 1!d1 ~)'lu20 saat nyan ve ya insan can ve gönülden ••Helil menedecekmiş. Nitekim her top1an- rine (s) gelirse bir kaza merkezi. 

4 - E ki medeniyet 'kuranlar-

':aı;: Asyayı: Almanya Avrupay~ Popu?e~ ~a.-ze:esı, Y~.z1yor: _ araıı~nneşri~~ 2~,1 5 TUrk musikisi <Gü- olsuıı I ... ,. demek mecburiyetinde tı~~ kızını biı· ev kadmı olarak gör- 5 ..::._ Suyun yiik elmesi. Temiz. 
tıı • Akdemzin Afrika çevrelerı "Musolınımu ıdeoloJıSt oldugu- ıer), u Keman ısa1o: Prof. Necdet Remzi kalır. dugu zaman hayatının en me~ut Bir meyva. 
dahı~~·o~. Bu devletlerin sj,raseti ııa inanmıyoruz. İspanyada, Akde- Atak piyanoda: Prof. G. Markoviç, 21,16 Bu yeni filmin jsnıi "Stadın ilah- dakikası oJucıtğını ~öylemektedir. 

6 
_ Etrafı su~ edat siyga:;ı. 

~,be 1htı]afların bizi zayıfl tması- nizde tevessü ederek bir Hegemon- gtQdyo salon <>rkestnı.sı: ları = Les Dieux du Stade,. clır ve iKi YILDIZ EVLENDİ 7 - Büyük baba. Artist. 
Cepb lt~enıck ve Fransız - İngiliz ya tesis etme.ktcn ibaret olan plAnla 1 - Leh.ar: Wo die Luche Singt. mevzuu Alm nyada (1936) yılın- s -llk harfi (k) olur~a tır .. 
~ ~1rıde basıl olabilecek )'arık- nnm tatbikini kolaylaştıracak ,şekil 1 - Cnrl Miclseıı: Markar~dc. da yapılmış olan olimpiyatlara ve Genç y\Jdıdaıdan Hans Şönkcr ile nakları kırmızıya boyayan bir ne. 
t.irt:U:llanıaktan ibarettir. Bu \'~· de siya i ve ask~rI vaziy_eti deti.ştir 1 - AUctter: La Belle Rajah. bu olimpiyatlarda elde edilen vesi- Şarlotte Berlof cvlenmi~lerdir. bat. Yerle göğün birleştiği hat. 
te batic~çı~ça anlaşılması, k. dahı!i mtekte~ ~aşka bır gaye lle hareket 4 - Beetııovcn: Adoclo ean;bn~z.i- kalua inhisar etmez. JAN KtPURA iLE MARTA EGERT 9 - Sorgu işareti. Fikir. 
~-· :Y.aset sahasında ı \'aZı· e memıştir.,, a...!:;. Erib Em~: Es War, .. Stadın ilihhm,, guzelliğin, .. K· ü ..__ 10 - Kırmızı, Büyilklerin adı. 
la~ ~.. ı. t• .: k · b" Meşhur tenor Jan ıpura e uansı "1'""-ı-"' 22 ajans haberleri, 22,15 son. ıı.uvve ın, cesarewn, ve ıymetin ır .. Dünkü Bilmecenin halli vr~r 1 dA..+ d s . . . b f·1 11. d Marta Egcrt ın kaç yaşında oldukları r ~ --- --- e<> .. nn ır. e}'lrCIYJ U im Ka ar 
Qh.' 1 YINf h . .ı ·· ·· f') k d bir çok sinema muharrirlerini alakadar ''•lt İ fff;:t ô1. BELEDiYEDE: eyecana <uURuren ı m pc az ır. - stanbul - Edime f~_ .. ==_:-, ·ıs~ B/iH L!ı!c~ITJ . A !etmiştir. Muhurirler bunu bizzat Jan • _ ~. _ ----· _ı Meşhur .Alman sanatkarların- K' 'd 

1 
d -sb t b. 

S k kl 1 . . ıpure. an sonnuş arsa a mu e ır gezinti~i Okyucularımızın o a an n su anması dan (Leni von Rıfen tah!) bu fılnı- .. ~ . 
1 

d' B .. . 
. .. şey ogrenememış er ır. unun uzcrıne 

l C:urnh temennileri İstanbulun kalabalık cadde ve de btlyük mu\'affakıyetler goster- paçayı ıuvayan muharrirlerin elinden 
l~ôııı.. Utiyet Halk Partisi İzmir aldıg·.-- ı.z sok"klarının gilııdu"z sulanmaları _ mekte ve sınıf, fırka, nıilliyet ve va. 
'' l\llruıu t · · l Osküdardan ({') in·~asile ~· ... ne kurtulur. Jan Kipura"nın kansından 

n4a. t emmuzun yınnı :a tı • na, gecelen' de ko-prüniln yıkanma- tan a).'.ırt etm. eksi.zin .eyirciye iki_ 
8 

k 
1 d ı Ztnird 1 h k t mektupta denlliyo~ ki: d tam yaş üçük olduğu anlaşı mıştır. :n .. ı. en vapur a are e e - sına devam edı'lmektedı·r. Cadde ve saat suren bır azım ve ırade ersı 

IQ "I\ \•e 2" · d t b ld b - Şirkcii Ha ,tiye memurlarm vaz Ya meselesi girince tabii bir çok de-
ııuı ' mn e ıstan u a u- sokakların geceler"ı de htısusi por - vermekte imiş .. llıak (1 b' · · '- ~ mesai saatine gör.e işlerınin başına gic • dikodu başlar. Nitekim Jan Kipura ih 
lir uzere ır gezmti 1\.en,ıp et tatif hortoml .. rla ,.,1kanm•"'l işiyle Bu film hakkında tafsilat veren 

11' .. : • Jlu h " b ld mesini temin i~n tarifeyi değiştirirken .. " ...., Marta Egert derken Pola Negri ile Lil 
~rrı Se)•n at, ııstnn U an Valı· .. 6 Belcdı've Reı'sı' .~ltthı. tti'n Üs- Fransız gazetesi diuor ki : .... 
"'Q f!ye ka.1- d d ""decek, bizim gibi işçileri ayak altına aldı. • " " Dagovcr'in de lı:aç yntlarında cldugu 1rııe · ""r a evam " tDndağ yakından me..,gul ve alaka- ••Sinema kurdeJfısı olmakt n .:zi merak uyandırmıştır. Bunların arasın· t"tte/11n gezilecek ve görülecek HalbUki ilk v•pur i',10 idi. 10 daH· 

ile 
1
1 Ce~ilip gör{lldükten sonra, b geçe alındı. Bizim \'a:ziyetiıniz m:iş- dar olmaktadır. Eğer bir kombine- f d bir şaheser olan "Stadın ilflb- daki ya~ farkı çok değildir. PoJa Negyi 

• 
1

•· • onl 0 u temı'n ve tedarı"k etmek !arı,, yalnız bir defa deg· il, birka,. Lll Daaoverdcn 3 )·a• :kürül-tür. Her iki <~~t1\. ı..unbut yoliJe 1zmire dönüle- kiilleşn. z ., M • y .. ===============-
t ' ~- ş·..L • ._, • · i ıo · mllmkün olursa yakında geceleri u defa seyrediıebiHr ve edilmelidir yıldız da koularından dörder yaş bü-~~tit. ~Yulıat beş altı gün süre- ınr;eıt :n.ayrıycııın . postasını ıp- • • . 

Betiktaf lcra Memurluğundan: · b etmesini ve diğ"'r ponalarınm memur mumi cadde ve sokakların yıkan - de. Filmde seyredilen sanatkara- yüktürler. 
~ l~llıirı· • · · yarı'-"cak cekı'lde tesbi•ini masına başlanacakbr. Bu imkan, ne çekilmiş koşular, disk atışları, .E:LEANOR POWEL MUKAVELE Sahipleri Klera Knrnhi, 1.sak 

Karnhi, Davit Kamhi, Cemil Avig
tor ve Vitnli Hayım varisleri Edvin 
ve Rıfat Knmhi'nin hissedar olduk 
ları ve kabili tnks:im olmamasından 
mahkemece şuyuun izalesi suretile 
satışına karar verilen Ortaköyde 
eski '\-iran yeni Vatın n sokağında 
12 No. )u hanenin açık artbrma su
retiyle satışına kar r \'erilmiştir. 

Şartnamesi 12 - 7 • 938 tarihinde di
vanhaneye talik edilmiştir. 

":rı... 1 sey"-'Rhlar Edimeye gı'. ııarının ışıne ... T 

• ""n " ld cd"lemezse sokakların y1kan manialı ve sırık atla'-'ısları ahenkli YAPTI ~a a..ıl veya dönüşte, Gabtasaray- dilerim. e e ı • • • J • 

1 -,. acak _ _ ması işi gelecek seneye !kalacaktır. hareketin bedii tezahürleridir. Amerikanın tanınmış yıldıdanndan ~l' .. olan onuncu y€r1i mal- ı • 'S 
"er · T11 k' d A K · 101 ı ' 'tadın ilahları., mevsimin en ehem Eleanor Powel Metro Coldvin Mayer s.nsh1i de gezeceklerdir. ur ıye e r e 1 b l .. ı . stan U un ÇOp Crl miyetli ve en bfiyUk bir kordelası o- kumpanyam ile iki yıllık mukavele yap-

~()l --O--- kt b 1 J • ıt lacaktır. V-.e bunu cidden hak et- mıttır. Yıldız bu müddet zarfında 5 

~ me e 1 ve ınoı ere oln.?'::'!:~~tl~e;:• i~~:;;,i~~!ı~;;:~ miştir. .. film çovi,ooekfü. 

lt ka k k ] d --0-- • kısmı tamamen bitmiştir. Şimdi, ü-
~ ~ tka . ça ya a a~ 1 Avam kamarasında bır zeri kapanmaktadır. Maamafih, on 

bı orıaç Rün ~vvel GeJenbevı mek- sual Ve hükumetin cevabı beş gündür burada mavnalara çöp 
'i ~b ilde nışnnhsı Seherle anne- üklenmeg· e b 1 1-"-•nbulun 'h-"··,,~ey· . . . Avam kamara.<Jınm muhafaza- Y aş anmış, :no 

:11{.(jll faıb l. aralayıp k~çan Ci~ah kar mebuslardan Loftus Basvekilc bütün çöplerinin denize dökülmesi 
t rıkası amelesınden Hık - \ •~ · d·ı · t ' ~· .r~kaıa . . şu suali sormuştur: "'mın e ı mış ır. 

~ttr. nrnış ve adhyeye verıl - - İngiltere hilkümeti Ankara- Kadıköyünde Zaharof mevkiin-

da btr lngiliz arkeoloji mektebi de yapılacak beton çöp iskelesi in-
)' \J~UnçCörünmez Kua tesisi için Uizımgelen tahsisatı ver- şa edilinciye kadar, yalnız Kadıköy 
~ ~hırın arşı da oturan hnmmal 61 meyi düşünüyor mu? çöplerinden bir kısmı, uzun çayırın 
~a.ıı ke da Aziz, dün Balıkpazann Bu suale Hariciye Vekaleti müs üst tarafındaki taş ocakları civa -
t ~oı ~~rke .. n ayağı kayıp düşmüş teşnn BuUcr şu cc\•abı ıvermiştir: rmda hali araziye dökülmekte de-

l(! ır. A a~agımn dizkapnğı kırıl - - Benim bildiğime göre Tür- çam edilecektir. Bu iskelenin keşfi 
%l'. ıız hastnhaneye lrn1dınt - kiycde bir lngiliz arkeoloji merke- bitirilmek üzeredir. 

'"-
, , zi kurulması hakkındaki proje ba- Yemişin fleris1nde yapılacnlc o-

tıdnn Ali h d' d • d" ,, ıye cnıze zı hususi şalııslar tarafından düşü- lan Tekirdağlı iskelesi eksiltmeye 
~ t-\ectrı~ten ıarhof kadın nülmektedir; fakat proje sahibleri konmuş ve ilan edilmiştir. Bu jskele 
d: /\l'ap ı~e adında 45 yaşlarında bu hususta mali yardım talebi için nin inşasına da on beş güne kadaT 

11 f!\>\>elk' ndın Beşiktaştaki odasın henüz hükumet müracaat etmi~ başlanacaktır. 
11
l'a da. 

1 
gece adamnk1lh içmiş, değillerdir. Davutpaşa kıt'lnsı arkasına ev-

~1 ' \'~ d . B . Loftus: - An karada böyle \'elce dökülmüş olan çöplerden s.İ· 
t\~ll ftr) n ını Allah! deyıp evden bir mektep tesisinin Türk makam- nek Urememesi için Jazımgelen bü· 
t;14~ Ot anıış ve bemen sahile lco-1 Jarı tarafından memnuniyetle kar- tün tedbirler alınmıştır. 
tıı ı) çıllt~nki ilk mektebin önünde şılanacağı hakkında muhterem ar- Daimi surette orada bulunan 

%r. a soyunup denize ntla -
1 kaclaşımın malfımatı var mıdır? dört temizlik amelesi sinek ~ürfe-

~a11(i\'ara B. Butler - Evet, Türkiyede terini fmha, bir nıürakip do bergün 
t~ llrta lt a bulunan çocuklar ka- böyle bir miles~e enin kurulmasrna bu ameleyi kontrol etmektedir. 

11 \edi dadını görememişler, deni- bUyük bir ehemmiyet verilliğ"inden Beyoğlu cihetinde, ~ki çöp ara-
dııı l"tı deııiuşın sanmışlardır. Fakat ben de maJUmattıı.rım. balanmn üçte ikisi yeni yaylı ve ka 
> ~ tığı ~de akh başına gelen ka- --<>-- pah arabalarla tebdil edilmiştir. 
~l '"ak ıl lannı dUlrt.ınca badi e - Kır eg" lencesı· J"l "h . . d 
c~llııı elb~ a haber vermişlerdir. Kn Ey u ını ayctme kadur lstanbul a-
~~ di t~ leri sahilde bulunmuş, Tl!mmuum 16 cı cumartw giil'il ki bütiln çöp arabalan yeni araba· 
ıQ ili arı l'iilenıemiştir. Necmiycn'in akpmı Kmlay Cuni)'eti Hrenköy lcaru:ı !arla değ! tirilmiş o1acaktır. 
l'~~nttı~ .. ~ak bu sabah sahilde bu - nu aırafmdan Sınd ı)'t plaj gazinomml• Tramvaya Atlıyanlar Yine 
<ı:,, j_ ve adli uat dokuzd.ın aa!ıaha kadar devam u-
~ "'ll'af Ye tabibi Enver Ka- Çoialıyor 

~Ul ltıda mek üzett zeııgia bir programlı bU kar 
~t! ll.ta1 ... n muayene edilerek Emniyet mfidürı;:ı~u son ırünler-der "' oıııa.:ı:.u b 1 cğlmceıi hanılannnştır. "JS • 

llin • . ~ tes it o unmuş de tramvay ve vapurlara hareket 
1:: e ızın verilmiştir. halinde jken atlıyımların çoğnlma-l' toin. t ADLiYEDE: 

h .... ahtuı. aşıyan genç sını görerek yeniden sıkı emirler ver 
·• h· ~aıe · · h • -t~ı ır Re . cıvarında dola- Kokmuf Paıtırma mış ve er wırafta kontroller yapıl-

ta.r~Uı, ik~cı? vaziyeti şüpheli gö- Şehremininde Ereğli maha))esin masını bildirmiştir. 
~a~~ılan ç cı şube mernurJarı ta- de oturan ve Kasımpaşada seyyar Geçen yıl tatbik edilen kontrol
til' 

1 isnıın~Vrj~erck üzeri aranmış, sat1cıhk yapan S1<lığın sattığı pas - lcr şimdi tamamen unutulmuştur. 
't~l:ıaltcıt okı bu gene.in üzerinden tırmaların kurulanmış ve kokmuş Halbuki belediye ve emniyet müdür 
"ıı'k ltıe~l'oin çıkmıştır. Baki, bir olduğu görülerek yakalanmış ve ad lüğli halkın yeni usulJc.re alışması
~aıaa' l'ar1 Urların elinden kaçmış- !iyeye verilmiştir. Tabibi adli bo - na kadar bu hususta fC\\Cklik gös 

!lltl~tırrtı "-at sonra tokrar ya- zuk pastırmaları muayene etmiş ve t~rilmemesini lüzumlu görmekte • 
· Sıdık mahkemeye verilmiştir. 1 dırlcr. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satına ima Komisyonundan: 

1 - 61 sayılı Moförün Bonba, Seren ve yelkenleri müteahhit he
sabına 14 - 7 - 938 perşembe günil 3aat 10 da nçık eksiltmesi yapı1a -
caktır. 

Evsafı : 

Zemin katı malta döşeli ufak bir 
koridor sağ tarafında bir oda ufak 
bir sofn fizcrinde bahçeye nazır 

mutbahtan çıkıhr bahçe ve bah~e-
2 - Tahmini tutarı 575 lir"1 ve ilk teminatı 41 liradır. 
8 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

de bir kuyu bir katta ufak bir sofa 
saatinde Galata üzerjnde biri caddeye biri bahçeye 
•• 3869,, 

,4 - İsteklilerin teminat makbuztariyle gtin ve 
eski İthalAt Gümrüğündeki Xomisyona gelmeleri. 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gcnçdur 
ve aı-kadailau 

13 Temmuz çarşamba 
akşamı 

Taksim Altıntepe bahçesinde 

'K an 

14 Temmuz Perşembe akşamı 
Büyükdere tiyatrosuı:ada 

Gönülbağı pansiyo nund a 

15 temmuz Cuma 8kşamı 
Y eııitchir Aıle babÇdiııde 

Kin yarası - Beşinci madde 

nazır iki oda 2 inci kat arkaya nn-
zır bir çutı arkası mevcuttur. Hu -

İstanbul Asliye Birinci Ticaret dudu bir tarafı Sultana bir tnrafı 
Rnhil arkası paçnvrncı Yako bir ta
rafı cadde ile mahduttur. Birinci 

Ahmet Edirneye Fatihde 1alta rttırma 15 - 8 - 938 t:ırlhlne mü
sokağmda Nimet apartıma.n 0 No. sadif pazartesi günü :saat 10 dan 

12 ye kadar dairemizde satılacak -
da Enver Akgül ve Hamdi Dağlı t.ır. Arttu·maya j~tirak için % de 

Mahkemesinden: 

tnrafrndan rehnedilen Tütünden mü 7.5 yedi buçuk teminat kçesi ah

tebaki 1500 ıküsurldlotütilnün de sa nır. Rusumu delluliye ve belediye 
tılması alacaklı tarafından talep e- ve yirmi senelik evkaf icare:-ı i müş 

dilmi~ ve borçlulara gönderilen teb terisine aittir. Kıymeti muhamme-
. .

1 
h nesi - 1750 - liradır. Arttırma be-

lig· at vara le asına verı en meşru ata 
· deli muhammen kıymetin % de 

nazaran bor:çlulann mabkemenin 75 ni bulduğu takdirde ihalesi ya-
clairei kazası rlnhi1inde adresi bu- pılacaktır. Aksi halde en çok artb

lunmadığı anlaşılmış olduğundan ranın taahhüdü baki kalmak ijzere 

Oaküdar Hukuk Hi.kimJiğinden: talep arzuhali sureti mahkeme di- arttırma on beş gün daha temdit e-

' · · · vanhanesine talik edilmiştir. Enver dilerek 80 - 8 • 988 farihine mü.:m-
\ efık Pal mır tnrnfından İzmır- . . . . dif salı günU ayni saatte en çok 

de Alsancak Punta Deniz hamamı ve Hamdmın ısbu talebe karşı bır rttı "h ' d·ıecektir • a ı·ana ı aıe e ı . 
yanında eski rıhtım direktörü .Kig- guna fürazları mevcut olduğu tak - 2004 No ın icra kanununun 126 
ranın kız kardeşi Gabriyel aleyhj- I dirde ilanın neşrinden itibaren üç cı maddesine tevfikan ipotek sahi

ne açılan boş~nma d~vasında müd- ı glin içinde mahkeme~·e bikJirmeleri bi alac~k~ılar ile diğer ala~ada.rl~
dealeyhanın ıkametgamının meç - 1 lüzumu Ticaret kanununun 767 nci nn ve ırtıfak hakkı . ahıplenn n 
huliyeti hase biyle dava arzı hali ile: maddesi muc 'b 'nce 'lan en •ebliğ 0_ dahi gRyri menkul iizerimle1d h~lk-
davetiye nin iliıne n tebliğine karar 1 ı ı ı 

3 
• )arını ve hususile fniz ve masarife 

· ı · 1 1 t' lunur · 9 8180 d • 'dd. J k .. b"t l · \'erı mış ve yazı an r ave ıye vara- aır ı ıa nrnn en·n ı mus ı e erı-

kası ile -dava :arzıhnli sureti mah - le 20 gOn içinde :icra dairesine bil-
keme divanhanesine asılmış olmak- dirmeleri lfizımdır. Aksi halde hak-

la davaya karşı tarihi ilfından iti ., Dr. ·ıh ad To"zge lan taı>u siciUeriyle snbit olmadıkça 
baren yirmi gün znrfında cevap ve-

1 
satış bedelinin paylaşma~ından ~a-

rilmek ve tahkikat günü olarak 1 - rfç kahrlnı'. 1şbu mnddeyı kanunıye 
yin kılınan 8 - ı O - 938 pazartegi ahkamına göre hareket eylemek ve 
saat 10 da Üsküdar Hukuk mahke- Babıali cad. No. 11. saat 16-18 daha fnzta malfimat a\nıak istiyen -
mesine gelmesi lüzumu gazete ile Tel. 21942 lerln de 987 /1890 sayılı dos~·a ile 
iltın olunur. 'R%1) dairemize müracaatları ilin '>lunu~. 



Sayfa: 9 

lstanbul Belediyesi İliinlan 1 
Keşif bedeli 2048 lira 6 kuruş olan Çatalca Sıfat istasyonu ikmal 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı şartnamesi leva
zım müdürlüğünde gôrülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazı
lı vesikadan başka en az 1500 liralık bu işe benzer i~ yaptığına dair 
vesika ile eksiltmeden bir hafta evveline kadar nafıa müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasiyle 153 lira 60 kuruşluk ilk teminat 
makbuz yeya mektul•iyle beraber 21-7-938 perşembe günü saat 11 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (4250) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman Amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzP-re: 100 

adet ufki ve şakuli daire taksimatlı pusula ve dürbünlü ölçme aleti. 
250 Adet ormancı kumpası. 

250 ,, Cep pusulası 
100 ,, Mira 
200 ,, Tecessilmat buri'USU. 
200 ,, Bez şerit , 
Satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabilecek hafif iilat ve edevat 

tercih sebeplerinden biridir. 
Bu iilat ve edevatı vermek istiyenlerin son tadilatı gösteren kata

loklar ile cins ve nevi, fiyatı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif 
mektuplarını 30 temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum müdürlü
ii'Unde teşekkill eden komisyona getirmeleri veya taahhütlü olarak gön 
dermeleri. 

5 ağustos 1938 s~at 10 da teklif ettikleri 11.lat ve edevattan birer 
tane ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil 
bulundurmaları lazımdır. (2351) (4347) 

İstanbul inhisarlar umum müdürlüğünden 

1 - Nümunesi mucibince 3000adet süpürge açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheri12 kuruştan 360 lira ve muvakkat 
teminatı 27 liradır. 

3 - Eksiltme 28-7-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte yüzde 7,5 

gü\·enme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
iliın olunur. (4379) 

••• 
1 - İdaremizin Koçhi•ar Tuzlası ıçın şartnamesi mucibince 10 

adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pazarlık usuliyle satın alına
caktır. 

2 - )fuhammen bedeli mahrutilerinin beheri 25 liradan 250 lira, 
dört kö~elilerin beheri 95 liradan ceman 725 lira ve muvakkat temi
natı 54,38 liradır. 

3 - Eksiltme 27-7-938 tarihine rastlıyan çarşamba giinü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şubeden alı
nabilir. 

5 - hteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen krımisyona gel-
meleri iliin olunur. (4381) 

••• 
1 - İdaremizin Paşalimanı Bakımeviııde şartnamesi mucibince 

yapılacak pencere tamiri işi açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 2598 lira 94 kurus muvakkat teminatı 195 li

radır. 

ili - Eksiltme 27 - VII - 938 tarihine rasthyan çarşamba günü 
sa.at 13 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis 
yonunda yapılacaktır, 

iV - Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge
çen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen komisyona gel-meleri iliin <Jlunur. ( 4382) 

••• 
1 - Şartnamesi mucihince 27 adet Dilrbin açık eksiltm~ usuliyle 

satın alınacaktır. 

2 - M uammen bedeli 2 adedi beheri 32.50 lira 25 adedi 30 zar 
lira hesabi le tamamı 815 lira ve muvakkat teminatı 61.12 liradır. 

3 - Eksiltme 27 - 7 - 938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her giln sözil geçen şubeden a
lınabilir. 

5 -- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7 .5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin &dilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4380) 

YENf SABAH 

Alman çelik •• 
sanayıının 

• 

Muazzanı muvaff akiyeti 

HASTRAŞ 
BIÇAGIÇIKTI 

Günlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiplerine korku, dehşet saçan en ucuz olduğuna 
rapen en pahalı traş bıçaklarından daha mükemmel HAS TRAŞ bıçağını ısrarla arayınız 

1 O adedi 15 kuruşa Hasan deposu. Toptancılara tcıı.zilit, 
Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASANvePASLANMAZ 
HASAN TRAŞ BIÇAKLARI Piyasada en yüksek mevkiini 

muhafaza etmekte berdevamdır. 

~oDEOM -mal=~~~~"" / .... 
• 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. O 

12 TEMMUZ 19~ 

1 KAŞE 

GRİPİN 
izi günlerce istırab çekntekte~ 

kurtarır. • 

En şiddetli baş, diş, adal~e~f.ı 
rılarını, üşütmekten ıniıt•' J<e" 
bütün sancı ve sızıları kes~:· kil'' 
leye, romatizmaya, kırıkll!r 
şı müessirdir. 

kal bı. ,.e bÖ 
Ilfideyi bozmaz, 

rekleri yormaz. , 
alı" 

İcabında günde 3 kaşe. 
1 

rin 
bilir. lsmine dikkat. Taklıd er'ın' . ı·e 
den sakınınız. Ve Giripın 'd 

e ~ı 
başka bir marka verirlers 

detle reddediniz. 

Satış ilanı 
r.1 .,,~r 

latanbul Dördüncü icra e 

luğundan: f nd''ı 
t rn ı 

Arif oğlu Mehmet " f'~r' 
Ahmet IIamdiden borç aıınaı~potek 
mukabilinde birinci derecede ~,ııtr• 
gösterilmiş olup borcunu öde ,r ~t' 
sinden dolayı satılmasına ka~· tıır~· 
rilen ve tamamına ehli vuk~l<dif t' 
fından "2844., lira kıymet 1 

1 
~ıııı 

dilmi~ olan Galatada IJ;ıc -~k'~ 
' d Jll ~ J L 

mahallesinde ÇeşmemeY n '\O· ·' 
eski 14, 16 yeni 12, 14, 16 .~.el'( 
olup •ıtğı Mehmet beyin vcı ; Jı• • 
hanesi sol tarafı İfakat htıııın "J~· 

\·t' J' 

nesi arkası Makbule hanını.·ıi ~r•' 
ri beyin ahırı tarik ile çe•ıı 0,,0ın 

I balık ve ahırla bir evin ta"'.'
1 

.ri f.'' 
evsafı, 14 No. hı kapıd~ll . 1 f~tlı'n1 

Ş 1 R K ET 1 H A Y R 1 Y E O E N 
j :~~i:!eekzae:~~~~~P:ra~a~~~~ıı: ~;· 

1
1 
------. ı

1 
cuttur, hanenin tekmil altını ;,,h(" 
çenin bir kısmını işga!ede 11 • r 

• cuttLI · ıe 

B k k• B .., • • B"" ""k MEHTAP ALEMi de tulumba, kuyu mev rdi'"eı1 

U a şam ı OgazJÇJ UYU 1 16 No. lu: antreden nıe ıerı·. 

S A F I
• y E birinci kata çıkılır bir sof•\ı':ııı•ı'n 

Saz 

Bayan 

lıe memleketimizin en yüksek saz ve ses sahiplerinden mürekkep fevkalade SAZ 

de dört oda içinde mutfak ... \ı ı .r· 
· ı kt 'k te• 1 '~ .~ bır oda vardır, e e · rı · pıe 

I dır. Umumi mesahası: 342 
50 0ıe" 

murabbaı olup bundan .11 2 ·f11u!ıl~c• 
re murabaaı binadır, bııı~ 

hey' etini hamil 71 numaralı vapur Köprüden 21, IS de, Refakat vapurları olan 74 tamirdir. ...,~I'" t. .,, •l 
numaralı vapurlar da beş dakika ara ile kalkaçaklardır. Takdir olunan kıymc ~,.,~fı 1 ~ 

ve 66 

•••••••!liradır. Yukarda hududu, , i 1111 Birncisinde ücret 100, Diğerlerinde 50 kuruştur. mesahai sathiye~i yazılı ıı: 3 ~~~ ~~-
_

-------ı~--1"'--w::;;;-;---:;;;ı---,;;---.-~~-------ııjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiıiiiiiiiiiiil l t rn~) .,, 

A d B 
•• k F k V kulün tamamı açık art ır tarih''~ 

ra a üyu ar ar --• ı Kadınlar . . 1 nulmuş olup 13 - 8 - 93s .~·t 1
1 IÇln rastlıyan cumartesi ırün° 9'08 ııe0l 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri taratından tak· dan 11 re kadar yeni post ,013 •1 

Ut edilmemiştir. Bu pudranın, en bOyOk meziyeti bilhassa çocuk cilt- vaki dairemizde açık arttı;. pı~ ' 
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde satılacaktır. Arttırma beM ıi b~I 
bulunmamasıdır. hammen kıymetin % 75 şı~ul~ e 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 1 duğu takdirde gayri ~1:
1

;e f'ıi;~ 
1 çok arttıranın üzerine ı 1 ,.rt 

Şişman voçullu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun ıl- . cektir. Aksi takdirde en "
0
; ~ıtr" 

tivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı lıunıları <laha mllcS'iı· liııı••••••••n••••ii 1 ranın taahhüdü baki k~ırnı\ıe t .~; 
bir pudra henüz keşfedllmemi~tir. arttırma on beş gün mudde tMih'~J 

O d • v d" ( T Jk p d ) J Sahibi: A . Cemalettin Saraçoğlu dit edilerek 29 _ 8 _ 93S ... ,;t 1 ı nu ıoer a 1 a U ra arı Ne,riyat müdürü: Macit Çetin rastlıyan pazartesi giinu. :ııı ıd~ 
"l k dan 11 re kadar yine da 1ırc,.~ 

1
1 1 e arıştırmayınız. B Jd M b · Eh· · ı 8 ''" aaı ı~ı yer: at aaı iızzıya ikinci açık arttırması ya.P. f11 1 ııi 

bu ikinci arttırmada g~yrı ·ııale ~ 
en çok arttıranın üzerıne ı liPıe~. 

, baya binip Gran otele indi. Orada bekçilık vazif,.~ıni ifa e- - Üç milyondan ziyade akçe dilecek. Satış peşindir, tal ııı0 , .,·e ~ 

ÖLÜM CEMBERI 
\) 

Dük silratle odasına çıktığı za. 
manda saat sabahın sekizi idi. He
men birkaç sanıye içinde evvelisi 
gün Kölenden her ne sirkat ctlise 
kaffesini iki bez sa.ndığa yerleşti

rip sair evrakını da diğer üç san -
dığa koyduktan sonra çıngırağa ba
sarak garsonu çağırdı. Yazan: Edgar Monte 

- Ru sandıklarda epeyce şey
ler var. İçinde bulunan evrakı bir
kaç paket edip (Kont Klermon) a
dına postahaneye bırakırsın. Ben 
gidip isteyinciye kadar orada mah
fuz kalır. Kimse arıyamaz. Kölenin 
hane•ine getirdiğimiz sandığı da 
yak. Kilitlerini ve Üzerlerinin de -
mirlerini de denize at. Mösyö Gribu 
vali iyi takip ederek işimize sekte 
vermesine mani olduii:undan dola
yı hak ettiğ bu 100 frankı Kamara 
ver. 

llfö>,rö dö Viledyo Libigoya an
latacağını anlattıktan sonra kabine 
niıı kapJsını açarak Madam düşesi 
çıkarıp: 

- ·Madam; işte ~ize gayet nazik 
ve ehli namus bir adam takdim et -
mekle müftehirim. Şövalye İspir-

Tefrika No. 22 

niyol bekçiniz 
zattir. 

olmağa 

Şövalye selam verir. 

şayan bil' 

- Tuhaf şövalye! Şövalyeler 

böyle bir vazifeyi deruhte ederler 
mi imiş? 

İspirniyol daha mütevazıane bir 
surette selam verir. 

Dük sevinçle: 
- Helenim! Müsaadenizle ku -

caklaşalım zira birkaç gün yanınız
da bulunamıyacağım. Dü~es bu sö
zü işitir işitmez birkaç adım ken -
dini geriye attı. 

- Garson! Git bir ::ıraba bul. 
Keşke buraya geldiğim arabayı 

yollamasydım. Bu sandıkları aşağı 
indir. Diğer üç sandığı da 312 nu
marayı hamil komisyoncu almağa 
geleceğinden ona teslim edeceksin. 
dedi. 

Araba gelince Viledyo arabacı
ya: 

--Şimal mevkii ne! 
Diye bağırdı. Oraya gelince, 

arabacının eline beş frank tutuş

turup doğru ayakyoluna çekildi. 
Orada daima boynunda taşımakta 
olduğu çantasını açıp içinden çıkar 

Dük karısına istihfafla baka 
rak: 

- Zarar yok. İsrar etmem. 
Diyerek dönilp dışarı çıktı. 

• diye bir küçük aynayı duvara asa
rak sakalını tıraş ve yilzilnü bir fır
ça ile boyadı. Saçlarına da serpti
ği bir su ile, simsiyah bir renk ver-

Sen Mişel meydanında Kamara 
bir telgraf çekti. Kendi de bir ara-

di. Başka bir adam >Pklinde dışarı 
çık~ı. 

den ihtiyar hayretle ken,li kendi- ve mücevheratımı çalmışlar. arttırmaya girmezden e' i;J'el ·r 
ne: Deyip sandalyesinin üzerine dü- hammen kıymetin % 7.5 

11 ·ııi ııı 
. . . r• "''. rıı' - Tuhaf! Ren bu adamı içeri şüp bayılakaldı. Bir vakit sonra de pey akçe•ı vermesı ,e, ııı~ ıb , 

girerken görmemiştim. di yordu . yavaş yavaş kendine gelip şöyle bankanın teminat mektub'.. ,.er~1 • 
Biraz ~onra Mösyö Viledyo bilet düşündü: etmeleri lazımdır. Biriktn 1~. P", 

. . ,· .. jrc• 1 
mahalline giderek Lil için bir bilet Hırsızlar yalnız altın ile elmas- !erle beledıyeye aıt ten\ 1

·" ,·e' ı 
almıştı. !arımı çalmışlar. zifiye ve dellaliye resinııerıı ıe~1,. 

1, cJC< 0 
Cinayetin Zavallı Kahrftmanları Salona girerek etrafa göz gez- kıf icaresi satış bede ıJl d !i P

1 
1 . be e ' 

Bulvarda gayet zayıf bır suret- dirince: edilir. 20 senelik ta vız icr~ .• 
te ışıklandırılmış Mösyö Kölenin e- - }{a ! Tablolarını da almış; teriye aittir. 2004 N°· ııı 11ade;'p· 
vi müthiş ve karanlık bir manzara demek ki şimdi zararım iki milyo- iflas kanununun 126 ncı ~,·ri ııı~ 1~ 
arzctmekteydi. na çıktı. Herhalde hükumete mü- nin 4 üncü fıkrasınca bu g ;kııl"\ 

Kabinede kasalar kırılmış, :va- ı racaat lazım. Lakin acaba ne için· kul üzerine ipotekli 8,111~falı ıııı ır 
rılmış, eşyalar altüst edilmişti. Kar- hizmetçilerim imdadıma koşmadı- diğer alakadarların ve ırtı 1 ,.e ~ 1ı 
yolalar üzerinde de iki cenaze gö - !ar? kı sahiplerinin bu hakla.ı~~ir _oı:~. 
rülüyordu. Bunların biri Mösyö Kö-1 Diye mırıldanarak çıngırağı susiyle faiz ve ma•rafa . ı~rı~ ıı· 
len diğeri ihtiyar kahyası idi. Kö- çekti ise de hiç cevap veren olmadı. iddialarını bu ilanın neş~ı de ~~',. 

• .. l içın jC• 
lenin, dikkat edilirse, nefes aldığı Biraz düşündükten sonra dolaptan den itibaren yirmı guı ıeri ,;. 
görülüyordu. Anlaşılan banker öl- iki ruvelver çıkararak: kı müspiteleriyle bildirrrır tBP'ı İi• 
memişti. - Doğru! Zannedersem hiz - heder. Aksi halde hakla~:. tı<'J~ıı~ 

Saat ona doğru giiç hal ile ye- metY!lrlarım benim vaziyetime düş- cilile sabit olmadıkça s~ · kllı:ıC ~ 
. harı~ ın'" rinden kalkarak: müş, diyerek kahyasının odasına nın paylaşmasından ·rnat ıı 0eı' 

- Ne kadar başım ağrıyor. girip onu karyolasının üzerine se - !arı ve daha fazla malu tıırilıi''..j~ 
Der demez hemen aklı başına rilmiş hareketsiz bir halde buldu. istiyenlerin 11 - 7 -.. 93B·ınıe~İ 1~1~ 

gelerek: - Öldürmüşler! itibaren herkesin gorebı 11 rtt 1~~!' 
Ah' H 1 1 }! 1 D. .. 1 .. 1 d'- açık bulundurulacak ola?'fıt ı·• ' - . ısrız ar. ırsız ar.. ıye soy ene soy ene ıger- • 

70" O· , 
Diye haykırıp kabinesine ko•,-- !erini aramağa başlıyarak ortalık- sartnamesiyle 36/1 ' ıunu 1 · 1 ' ·ı·ıı o 65 

tu. t~ kimseyi göremeyi:ıce: yasına müracaatları ı a (S9 
Kabinesini o halde görünce: 1Devaıııı var) 


