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YEN J 

lnoilterenin 5,000 
tayyarelik merkezi 

200 Milyon İngiliz lirası 
tahsisat ayrıldı 

Londra, 12 (Hususi) - tn&iliz aue
tderinin yazdıjına eöre İngiliz hükümeti 
Atlas Okaynuaundaki tnailiz hilrimiye
tiıü temin maksadile yeni bir plin ha
zırlamaıtır. Bu plana ıöre Kanada lnail
terenio tayyare merkezi olacaktır. 

Bu merkezde şimdilik SOOO tayyare 

HER YERDE 

3 
KURUŞ 

KudGaden bir manzara: Ortada Camii Ömer 

KudiU, 1l (A.A.) - Camii Ömer tinin fimalinde lciin Muha ismindeki 

imamı Şeyh Ebinur Elkatib bu sabah yeni Yahudi köyünün tahrip ve ıi.kinle· 
Kudü.ün eski sokaklarından birinde ta-

bulunacakur. Tayyarelerin haZlrlaaması 

için 200 milyon 1n&iliz lirası tahsisat ay 
rılmqttt. banca ile öldürülmü~tür. Bu cinayet A

rap mahfillerinde büyük bir heyecan u-============== yandı.rmt$tlr. 

rinin katledildiği hakkındaki haha do· 

latmakta devam etmekte ise de bu mm· 

takaya dair verilen haberlerin ihtiyatla 

larşılanmasa lazımdır. 

ispanyadaki yabancı 
gönüllüler 

ltalya hali kat'i bir 
cevap vermedi 

Bot yeri kalmayan Hayfadaki batla· 

ca Yahudi hastahanesinin müdüriyeti 
Bir Yahudi köyü tahrip 

edildi mi? 
civarda bir mektep binası satın alm~

Kudüs. U (A.A.) Filistinin şimalin. tır. Buraya yaralıları tedavi etmek için 

d~ gerginlik gittikçe artmaktadı.r. Fifis- (Devamı 5 itıri sayfada) 

Memleketimizdeki telefon hatları 
gittikçe artıyor ve genişliyor 

Bir taraftan memleket dahilinde 
diğer taraftan hariç hatlar çoğalıyor 

~kara - Adana arasındaki telefon li ü:rerinden İzmir hattını yapmağa ka. 
hattımız Dörtyol, Ceyhan ve Paya!'a rar vermi~tir. Bu hattan a}'rılacak bir 

Lord Perth Kont Ciano kadar uzattlmı~ ve bu kasabalarımız ile kol ile telefon hattı Ödemişe uzatılacak. 
telefon muhaberelerine ba,lanmıştı.r. tır. İdare ayni yıl içinde İzmir - Bursa 

Roma, 12 (A.A.) - Dün ak- Adana - Payas telefon hattının Suri- - İstanbul hattını ıslah edecek ve bu 
. şam Lord Perth ile Kent Ciano ara- yeye bağlanması üzerindeki çalı~alara hattı kuranportörler koymak suretile 
sında yapılan mülakattan sonra öğ
renildiğine göre, İngiliz planının 
bilhassa İspanyadaki cenebi göniil
lülerin geri alınmac;ı hakkındaki 

ahkamı mevzuu bahseden İngiliz se 
firi, Roma hükumetinin bu husus -

(Devamı 5 inci sayfada) 

Menemencioğlu Hitler 
tarafından kabul edildi 

Münih, 12 (A.A.) - Türkiye 
ıariciye vekaleti genel sekreteri 
~uman l\lenemencioğlu yanında 

Berlin bfiyük elçisi olduğu halda 
Alman devlet reisi Hitler tarafın-
dan kabul ve askeri merasimle is
' ikbal ve teşyi edilmiştir. 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Başmuharririmiz Hüseyin Cahit 

Yalçın, dün Zonguldağa giden 
hey'etle birlikte gitmiştir. Bu 
seyahat aaraaındaki tetkikatını 

ıazetemiıe yazr.caktır. 

dıwam olunmaktadır. 

Aldığımız malumata göre P. T. T. 

idaresi 1938 finans yılında Afyon -
Burdur; Burdur, Denizli, Dinar, Nazil. 

• 

kuvvetlendirecektir. 
Diğer taraf tan Eskişehir - Bursa 

arası müstakil devre haline getirilecek, 

(Devamı 5 irıci sayfada) 

ispanyada harp sona 
ermekten çok uzak 
İki taraf da taarruz etmekten, 

şehirleri tahripten geri kalmıyor 

Kastellon şehrini zapteden Frankonun bir Generalı emirler verirken 

Valııns, ~2 (A.A.) - Frankist tayya Vat de Ulcso'da bombardıman neti. 
releri evvelki gece Kartajen'i ve Alme- cesinde 6 kişi ölmiiş ve 17 kiıi yaralanmıt 
ges, Avcira, Val de Ukso kasabalarını tır. 

1 bombardıman etmişlerdir. Tayyareler 
Sagonte civarındaki fOte)'i de mitralyöz 

ı atefİ .Utma almlflardır. 

Barselon, 12 (A.A.) - Resmi tebl:ğ: 
Kastetlon cephesi: Moskuera mınta • 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Sayfa : 2 .f E h t 8 A 8 A ft 13 TEM.MUZ 
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!Jandarma k~r~kolunda [ s A aul:2ıı..liWJI' LEK 
, gecen h aretın da ası y~.-b-.. -.. -k-I ---~~~===-.::.=..:--==...=.::~--- n· Türkler karşısında 

#!-- «Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 48 

apolyon Bonapart 
-o- enı uyu yo cu Gelen seyyahlar Balkanlar arası 

Suçlu, k~rakol.~a ~arışını gemilerimizin gittikçe artıyor da demiryoJl.aı.~ı 
Yazan: Ziya Şakir 

aradıgını soyluyor • 
Mevlevihanekapı jandarma kara- esaslı tertibatı tarifesi tesbttJ 

kolunda cereyan eden bir hadise- On senede 50 milyon • 
imparator olacaksın! nin muhakemesine dün asliye ceza lira bıraktılar k gre 

mahkemesinde devam edilmiştir. Hem istirahat, hem Dündenberi bir on 
Kemal adında birinin dut bah- hl• Turin~ klüp tarafından hazırlanan b Jadı ta ıs vesaiti tam olacak to 1 ya aş çesine girerek ağaçların meyvele:ri- ~tatistiklerin göstudiği rakamlara göre p anma dıııd 

Bu sözü bir vakit Napolyona bir falcı 
kadının söylediğini hatırlamıyordu 

ni silkeledikleri için şikayet üzerine Deniz yolJarı idaresi için A 1 - Türlıdyeye gelen ieyyahların adedi gün. Balkan memleketleri aras?
1

e$11~ 
jandarma karakoluna getirlen ka- manyada yapılan gemilerin 5.600 den güne artmaktadır. 1925 yılında ıs. , demiryolları tarifelerini aynı dtıll · 
dınların kocaları ve akrabaları ol- tonluk üç tanesinin, inşası ilerlemiş- tanbula gelcrı seyyah adedi 5000 olarak üzerinde tesbit etmek üz~re ıcoııır' 
dukları anlaşılan Silivri müddeiu- t' B ·ı · d den itibaren şehrimizde- bır .. 1 cA•' ır. u gemı erın hepsi mo ern ve teabit edilmi tir. puı -il"' 

onap... ın 'UU soz erı, sa ece a cı a ın, u se er şup ey.ı teçhizat balnmından son l'!istem ola- nmaga aş a · lıı.tlur B 
"rt .ı.. •• ı · d l F ı k d b f ·· h · mumisi ~Iustafa Nuri, İstanbul po- topla - b l mıştır .. ...s 

askeri oyalamak için söylenilen söz- bir tarafa atarak kaşlarını çattı: lls komiserlerinden Kenan ve ls.ma-
1934 yılında bu miktarın hayli ziya- 10.30 da yapılan bu ilk toP dcıtıit' 

lerden ibaret değildi. Bilakis, bu - Devam ediniz, rüz başı. ilin kaarkolda jandarmaya naka- caktır. Bu va~urlardn üç mevkiden delqtiği ve 80000 e çıktığı görillmekte· hükumetimiz namına devlet . tıı· 
· 'deli başka bir de lü'lcs mevki bulunacak- · feyzı, 

haris Fransız generalinin kendi ha· Diye mırıldandı. ret ettikleri ve dövdiikle-rı ı a e- clir. Son on saıe zarfında lstanbula ge. yolları ticaret kısmı şefı 5111& 
· 'kb ı· 

1 
d ~ M 

1 
d · d'l' el tır. Bu lüks kamaralarda yatak sa- 1 . d 1 · Fi k yugo • 

1 
yat ve ısti a ı namına tasar a ıgı arse eva.m ettı ı ıyor u. en seyyahların adedı 430.000 olarak tes nan e egesı o os, dele 
proğ'ramın ikinci maddesi idi. - Bonapart.ın, seni huzuruna Dünkü celsede şahtler dinlen- !onlarından başka banyo daiı:eleri bit ,e bunların memleketimize aı;gari ı delegesi Zifkoniç ve B~)ga·~ir· l?O' 

Proğramın birinci maddesi olan kabul edeceğine eminim. Fakat, hu- miş ve bu arada Şaban adında bir bulunacaktır. Bu kamaralar vapu- .. . gesi Petgof iştirak etınışJeı: d bıl' (Mısır fatihliği) hayali, tahakkuk 1 zuruna çıktığın zaman, biliyor mu- şahit, hadiseyi malum şekilde an- run ilst güvertesinde olacaktır. Va- so.ooo.ooo Turk lırası derecesinde para manya murahhası AyoınidiS 11~ıg.ıi 
etmişti. Ve ona, bazıları tarafın- sun ona ne söyliyeceksin? ... )attıktan sonra karakolda jantlar- purlarda yangın söndürme tertiba- bırakttklan tahmin olunmaktadır. 1935 gün şehrimize gelerek topla 
dan (Sultanı .Adil) bile denilmişti... - Hayır!... maya hakaret edilmediğini yalnız tı buluna.cak, bütün kamara ve sa- yılında muhtefif vaııtalarla lıtanbula ge· girecektir. ı.•d~ 
Fakat proğramın ikinci madde~ini - Haaa... Dikkat et... Ona, karısı karakola getirilmiş bir ada- )onlarda havayı tebdil eden ve dai- len seyyah ıayı.sı ise 87131 e baliğ ol- Toplantılar ay s.onuıı:ı seıelet 
de tasavvurdan hakikate çıkarnbi - "semadan inen. bir Kartal görilyo- mm me eleyi anlamak üzere kara- ma temiz hava sevk.eden tesisat mu~tur, sürecektir. Görüşülecek JllC 

lirse, o zaman (İstanbul) da Şar- rum. Elinde bir taç, var ... Pırlantalı kola koşması gayet tabii olduğunu, yapılaraktır. Bu gem~erfo sürati 12 Turing klüp, otomobille gelen sey • üç kısma ayrılmıştır: · z,,,,,. 
kt Roma imparatorlarının tacını giy bir taç .. Şarki Roma imparatoru- bahçede de iddia edildiği gibi tah- mildir. Karadeniz ve Akdeniz hat- yahlara kolaylık olmak üzere hanrlat· 1 - Nakliyat tarifeter\ııtife· 
mek hakkını elde edaeckti. nun tacı ... Bu taç, asırlardan beri si- ribat yapılmış olmadığını, kadınla- lan na işJiyecekler, gelecek yaza da uğı haritalardan ba~ka, yeniden İstanbul Eşya tarifeleri. 3 - HesaP 

AlU ... Fakat; ona bu his ve ha- zi bekliyor ... Bu taç başınıza o ka- nn bjrer miktar taze dut yedilderi- Yunanistan - Yugoslavya, Mısır ve leri. . .., .. ili :ı· ve Boğaziçi hakkında mufassal malumat ı•""' 
yali, acabn kim vermişti? ... Hani o, dar yaklaşmış ki; şöylece elinizi u- ni söylemiştir. Romanya • Bulgaristan arasında Hazırlanacak anlaşma ··ııc ı.o • 
he 

ıı b' t m ~lA ats h ) b d . A f l ki d veren bro~ürler neşri için de hazırlıklar dıktan sonra tatbı'k mevkll 
nuz genç ır opçu u azımı z anız, onu emen a ıp aşınıza Şahsi davacı Kemal, bu şahdin aımı se er er yapaca ar ır. 

iken; giyivereceksiniz. Bunun için bir bitaraf olnmıyacağını, çünkil ken- Vapurlarda deniz suyu ile dolu yapmaktadır. nacaktır. 

- Sen .. İmparator olacaksın. hamle ... Bir tek hamleniz kafi .... ,. disinin de dut -ağaçlarından istifa- ,Yüzme havuzları bulunacak, bu ha-
Miljdesini veren çingene falcı Diyeceksin. de edenler arasında ve dolayısiyle vuzlara ambar kapaklannn göre 

karısı mı?... Zeki falcı kadın derhal vaziye- 1 k'' d b l nd g-unu söy ~ · k'ld b' a ı l k . •. .. . suç u mev 11n e u u u - 1 \nususı şe ı e ıran a ar yapı aca 
Bir falcı değil; iki falcı... ti. kavramıştı. Bu sözlerde mu hım lem iş, bu husugtaki şikayet istidası- tır. 
Bonapartın batarya kumandan- bır maksat olduğunu anlamıştı. :nın müddeiumumiliKte bulunduğu -

)arından (Marsel) isminde bir yüz- - AIA ... Dediklerinizi yarın ya- nu bildirmistir. 
başı vardı ki; bu adam da kendisini pncağım. N i a' h k ·a 
d 

, .. .. B" rt . ... et c~ e mu a eme, yem en 
e~ aynasında goruyor ... Bonapar- - ır şa ıle.. b' k h'tl · ıb· · · b k . . . . ır ısım şa ı ~rın ce ı ıçın as a 

tın cakalı hareketlerını bır tilrlü - Nasıl bır şart?.. . .. b k 1 t 
hazmedemiyerek onunla daima a- - Neticeyi öğrenmek isterim. gune ıra 1 mış ır. 
lay ediyordu. - Yann gece ... ayni ııaatte, be- -0--Y 

Bu büyük gemilerde son sistem 
tahlisiye ve aiti de vardır. Kurtar
ma sanda.Jları kenarlarındaki hu -
sust tertibatla hiç devrilmiyecek bir 
şekildedir. Vapurlarda güverte yol 
cuları içn yer yoktur. En aşağı mev-

ki amlıarlardadır. Buralarda bile 
Yaktile Bonapartın falına ba- ni burada bekleyiniz. 

kan mahud çingene karısının, ona: .. 
- Sen, İmparator olacaksın. • • 
Dediğini ... Ve bu sözlerin de Ertesi gece, genç falcı kadın, 

POLiSTE: yolcuların yatabilmesi için 

Küçük buzcunun hiddeti ranzalar olaeaktır. 
hususi 

Bonapartın kalbine yerleserek onu büyük bir sevinç içinde ayni yere Şişlide Kurtuluş cadde!inde 250 Sus vapuru yolda 
hayal peşinde sürü.klediği~i işitmiş- geldi. Ve ellerini. _ YJne hurma , num~ralı dilkkiinda nıuhallcb.ici _çı
ti. Hatta bunun içindir ki; Samimi! rakısının neşesiyle mest olan - raklıgı ya~an 29 yaşında Alı ~g~u Alrnanyada inşa~ı biterek Ki el 
arkadaşları arasında Bonapart hak- topçu yilz başısına uzatarl\k: s:rvet aynı caddede buzcu p Emın limanından hareket eden Suıı vapu-
kında müstehziyane sözler: söyler- - Bana, ço.k bilY.ilk bit iyilik oglu 12 yaşında Mehmet Kayanın ,ru gelecek salı günü limanımıza 
ken; ettiniz. Tıam on tıuıe çil l'ılısır altını dilkkfinırndan buz alırken kavgaya gelmiş bulunacaktır. 

- Bizim hnşmetpenab... aldım. tutuşmuşlardır. Çok hiddetlenen Denizbank idaresi vapurun ya-
Dcmeyi diline vird etmişti. Dedi. ve kendisine hlç yoktan kilçük buzcu, elindeki buz destere- pacağı ilk hususi sefer için hazırlık 
Yüzbaşı MarseJ, bir gece nefis on adet çil altın kazandıran kum - sini Servetin kafasına vurarak yn-

bir hurma rakısı ı'le k,afayı tu"' tsu"le- ral sakallı, lacivert gözlil, penbe ı t y ı t da · !tına lar yapmaktadır. Bu seferde da -ra. amış ır. ara ı e vı ka vetliler ve gazeteciler bulunacak-
vip, eg· ıenecek ver ararken, bı·r- yanaklı genç ve gürbüz yüzbaşıya alınmış küçük carih ''n alan· 1 "' "' ., tlr. lk sefe.rin hatırası olmak iize-
denbire karşısına genç, ~üı.cl bir minnettarlığını ödemek için, onun mışt~r. 
falcı kadın dikilmiş: koluna girerek, evine kadar sürllk-

re rozetler hazırlanmıştır 

---o-

Her vatandaş her sene TİCARET tşLERl : 
bir ağaç dikecek Buğday fiatlatı ııid;ır 

Yeni orman kanununun 85 inci mad. . Dün zahre bors:sın~& ~ -~ü1' ı6' 
desi hükmünce fehirlttde her vatanda. fıyatlarınd a hafif bır duşii1' 

rUlmi.ıştiir. nS ~ • ıın her sene birer ağaç dikm~İ ve buna 

bakıp büyütmesi icap etmektedir. Bunun 
için, bu yıldan itibaren her sene her va· 
tandaş tayin edilecek mıntakalarda bi. 

rer ağaç dikmeğe mecbur tutulacaktır. 

htanbul. te~cir noktasından mıntakalara 

ayrılacak, bu mıntakalarda tesbit edilecek 

Bir gi.ın içinde borqads 5•" 5 ~ 
\'e 

ruştan 265 ton yumuşnlc ~ dJ>' s'' 
kuruştan da 165 ton sert bll!r 

tılmışllr. d . ·o e 
Yerli Mallar Sergısı of 

hazırlık tamanıl_ aıııYıı.,,ır 
saha ve yerlere bu ağaçlar dilı.ilccel.:tir. ç w 

Y 1
. . . ı'ıı il ;1, 

er ı mallar sergıs1n ··ıı :JllLI 
Aiaç seferberliği, her ııcne ~ubatın l> ··tı.ı 

son haftuile martın ilk haftası sunu ara. sına on gün kaldığı için ~ dıılli11~ 
esseseler Galatasaray Jisesı ~tııı' 

sanda olm:ık üzere on beş gün devam e- 'nŞtl" · · de ve bahçesinde pa,•yon 1 ~tı· 
deccktır. \'e µ 

. . • ~ başlamışlardır. iş suıner. pıı\ ' 
z Dıkılecek agaçlar araıında mcyva agaç· I • • ' • ,..,iniJl J..6 

Bank a ıııhısarlar ıdar....- dil'· 
tarı da vardır l<l, bu ağaçlar, ayni zaman yonları tamamlanmak uıcıe ,si>l' 
da, ait ~lduKları köylere varidat da temin 1 na park te ·ümtıııın d:ı ya:~ll~it' 4e 
edecektır. ı lıaşlaıımıştır Sergı"de bu ) 1 \,J . ;,ıııı . 

Ağaçlıklar o şekilde teşkil edilecektir t elevizyon tesisatı kuruıııcıt~ ıoıı' 
ki, ileride. icabında, bunlardan, hava hü. mıştık. Şehrimizde büyük bır isıı~• 

. . - bU te _,ıeJI 
cumlarına kar~ı sığınak olarak da istifa. ec; ese.sının yapacagı efİU" 
d~ edilmesi temin olunacaktır. İ:ltanhulclaki eğlen<:e yed. 

biri dinlenip seyrcdilecddıf· 
- Zabit efendi!. .. Bir mangır ledi. Bir kadın bıçakla başka 

· ver.DSenin falına bakayım. BÜYÜK HAZIRLIK bir kadını yaraladı DENiZ iŞLERİ BELEDiYEDE: Tiftik ihracatı d:d 

emişti. Ş y il · • d r I"' 

Bu dilber falcının şu t eklifi, yüz- Yüz başı Marsel, bu eğlenceli Kurtuluşta Bilezikçi sokağında İrketİn yeni vapurları O arın tamırı Tiftik ihracatmın jstıırı ~e ili 
başı Marsele bir anda parhı.k bir fi- hadiseyi kendi mahrem dostlarına oturan Artin kızı n.ayganoş ayni ev Bu yıl zarfında lsıanbul ~chrine ait e<lBmesi hakkındaki nizaJJIIlıı toP • 

d tu K b t k A Şirketihayriyenin Uasköydeki il 
kir ilham etmişti. Ve falcı kadınla naklederek, .katıla katıla gülmekte ~ 0 ran ara e 11:. ızı nnayı yolların mütemadi tamiri için ıısooo li. ' zırlanmış ve dün yapılan so . ti' ı d k k k b ı b tezgahlarında inşa etmekte oldu -

1 
• ıerı aralarında şu muhavere geçmiıtti: devam ede dursun; Bonapart, bü. - e m e c me ıçagıy _e oynun· ra talıwaı ayrılmqur. • lantıda bütün ihracat tacır nÇ r ·ı d b d h f f ı ğu 76 ve 77 numaraJı vapurlar ta- tllr"' 

- Bir mangır mı?... yük hülyasını tahakkuk ettirmek an ve urnun an a ı çe yara a- İstanbul. planını hazır.lı.yan müteh ssu :rafından kabul cdilmidit. _ .. tır,. mışt s ı Ha g· oş ak la a rna.men bitmiş.tir. Bu hafta içnde 'ir w _ Evet. için mühim hazırlıklara girişmişti. ır. uç u Y a~ . Y•. a n - P rost bdedıye fen heyeunın İstanbul yol dHecek tiftikler tali tiplere 't e 
- Az değil mi?... Fakat şunu da ilave etmek la - rak mahkemeye verılmıştır. 76 numaralı yolcu vapurunuzı tec- ları için haz ı rladığı projcy ı tasvip etmiş. mıs ve bliı.•ük kalitelerde teg111 . 

d z h 1 b k rübelerine başlanacaktır. Esas . . ., 
- Ne yapayım? ... Bir fala, bun- zım ır ki; Bonapartın giriştiği bu e ir e nen ir ı:ı b ur. rlilmiştir. 1 .... iı' 

h 
tecrü e 24 temmuzda deniz ticaret ı::• ...t 

dan fazla para vermiyorlar. azırlık sadece hayalin tahakkuk KazlırPQmede iplik fabrı'k.ası a- Ayrıca, profesör Prostun göıııcrdiği Du"n sabah son m:: ... ll tc.crt1111$>' • v....- müdUrlüğU fen heyeti ve davetliler ~ P 
- E ben sana, bir fala, avuç etmesıne çalışmaktan ibaret değil- melesinden l6 yHında Zehra adın- lfızum üz.erine belediye re.is muavini Ek- saat kadar devnm etınıştlf· 0Jnr6 

d 1 lt k b d
. A · d B rt ~ huzurunda yapılacaktır. . . . v 

o usu a ın verece ir müşteri 1• ynı zaman a onapa da bir kızcağız dün öğleden sonra 
77 1 b remın nyasetınde belediye fen i~leri, i. Vekii.leti iç ticaret umut11 J11oıı ıııU~ 

gosterirsem. ıçın mühim bir mecburi - zehirlenme fırazı göstermiı:ı ve yedi numara ı ara a vapurunun! mnr, yollar ve harita müdürlerinden mü- "·l " t ·ı . t d dlııtBY rt1" 
- Ortak oluruz. yette baş göstermişti. Çünkü, Fran- k 

1 
h t h . ·ı tecrübeleri de tama.mlanmıştır. Yeni. . . . •r um az ı e ıs an aT llrı.ı.r 

k h b 
.. _ u e as a anesınc kaldırılmı.,tır. d n k k'Jd . d·ı 

77 
rekkep olarak tqkıl cdılcn komısyon da dürü Faruk ve ecnebi firJll 

- Ona hacet yok Alacağın pa- saya arşı ar eden Osmanlı huku- y 1 1 hk'k t Z h s· e ece şe ·ı e ınşa e ı en se - <rltJf· • 
ra, senin olsun... H~şuma gittiğin metinin, l\lısıra göndermek için r a~~ anda bık,~ ~a~ ~ r~nın 1~ - kiz otomobiJ alacak ve Rumeli ile faali)letine devam etmektedir. Bu komis· messilleri hazır bulunrntt; rı jst• 1' 

içi n, ben. sana sacede bir ivj}fk ede- radosta büyük bir ordu hazırJndı - :vrı ap~ .a a . a f u: -~n an a 1 ı- Anadolu yakası arasında durmadan yon, İ5tanbu1da biribirine çok aykın üs- Öğleden sonra dn ıırt'· 1' Jlİ. ceğim. · ğına; Suriye de de ayni suretle ha- gı peynırıt ve y~e ~f rı daya ~~ : n sefer yapacaktır. lüpta ve yanyana yapılarak garip bir m:ın dar:dizasyonu için hazırlaıııı~:rıı IJ'f 
- Hay Allah razı olsun zabit zırlıklar yapıldığına dair gelen ha- ~ey~:~ sa bıclı _ uzaa·:r en a ıgı zara arzcden kozmopolit inıaata müsaa· zamname hakkında toplnlltı f(liS>°<! 

efendi. Bu müşteriyi ,çabuk , gÖStc- herler, ar.ttk Bonapartl endişeye 'U.~rı d~~. n ılgınlı ye ti ten sonra ze Deniz vesaitinin kontrolu de edilmemesi için teşekkül etmi~tir. Ko- lanmıştır. İlk önce bjr 1<?.tUJJ ,ır 
• • • • n t )" .lJ d k h' ,,ır en ıgı an aşı mış ır. . . 1 . 'd '- k k d btı ~· rır mısınız!.... ve c uşa SCVJ\C ece ma ıyet kes- mısyon, ınşaat yer erıne g: ereıı< tct i • toplanmış atkasından - a . ·)e ııP 

- Dinle ... Yarm, arkana temiz betmişti. :Bakkal ve Muzaffer ha~kında . Dc?.iz ticbar~tl müdürlüğü mev - ler yapmakta. oo şekilde in :ıata müsaade racat taccarlarının iştiraki) 
bir kat elbise giyersin.. Doğruca Bonapnrt, taliine emindi. Bu ttıkıbat yapılmaktadır. sım munase etıy e deniz vesaiti ü- etmemektedir. mi içtima yapılmıştır.~ 

. zerinde sıkı kontrollere başlamış-
Bonapartın karargahına gidersin. emnıyet dolayısiyledir ki, pilfmını 
Yaverlerden Mösyö Jülye'vi bir ke- büyfik bir sükun içinde tertip ey- ıır. Bu kontrollerle plaka ı bulun · JdıJ 
na ra çekerek, Kulağına eğilir: )emişti. Bu plün başlıca ile; maksndı MAHKEMEL ERDE mıyım sandal ve motörlerin sejTİ- Bozuk yollar bir cana mal o 
"Ben, Aslen ve nesJen falcıyım. istihdaf etmekte idi. Sinemada bacaklara seferine müsaade edilmiyecek ve 
dUn gece rüyamda büyük babamı 1 - Denizden ve karadan gele- ehliyeti bulunmadığı halde yelken-
g ördllm. Bana, Bonaparhn falına cek dan Osmanlı orduları Mısır top saldıran bir genç 1i sandal ve motor kullananlar da 
'bakmamı tavsiye etti. Kendisine r~klarına ayak bamklan zaman, Boğos adında l>ir ormeni genci, cezalandırılacaktır. Ayrıca yelken-
6öyleyiniz. Falına bakacağım. Der- çolle Mısır deltası ara~ında knpnnıp dün Şehzadebaşındaki sinemalar- li ves:ıit ehliyeti bulunanların bu 
siıı. " kalmamak ... Bilakis karadan gele - dan birine girmiş ve bir köşeye yer- ehliyetle motör kullanmasına mü -

Parlak siyah gözl f' ü cek orduyu yolda karşılayıp bir leşmiştir. Biraz sonra Hatice ve snade edilmiyecek ve bu gibiler ye-
ve ne ıs v - b l - B lk ' d d · ı . - . . . 

dl S
.. • am ede onu dagıttıktan sonra·, ya, e ıs a ın a ı u genç ve çorapsız nı ımtıhana tabi tutulacaklardır. 

cu u falcı kadın, bu ozlerı h r . . . . . . . · . ay- Mısıra avdot ederek, oraya gelecek kız da tesadüfen onun yanına otur-
etle dınlıyor • ışıttiklenne ınan - olan ordunun da icabına bakmak.. muşlar ve filmi seyretmeğe başla- MÜTEFERRİK: 

mak istemiyordu. Onun için söz bu- Ve yahut da, Türklere muhalif olan mışlardır. 
inhisarlar kadrosu raya gelir g~lmez, birdenbire yfiz- arap kabilelerini başına toplıyarak, Boğos filmi seyrederken kendi-

başı Marselin sözünü keserek sor- Anadoluyu yara yara (İstanbul) ni kaybetmiş, nerede olduğunu u- • . • 
du: · şehrini arayıp bulmak. nutmuş ve filmde gördüğii sahneler İnhısarlar Umum müdürHiğil 

2 - Böyle yapıldığı taktirde, a r- den de ilham almış olacak ki bir- kadrolarda olan boşlukları doldur
tık Mısırda bunalan, L'!yan emn • denbire yanındaki kızlara saldır- mak ilzere bu ay sonunda imtihan
releri gösterrneğe baı:ılıyan asker • mış ve onların çıplak bacaklarına Jh memur alacaktır. Açılacak im -
lerini, yen ufukların, yeni mcmle- kuvvetli birkaç çimdik basmıştır. tihanlar orta ve lise tahsil dercce-

- Yüz başı!.. doğru söyle be
ıı imle eğleniyor musun? ... 

Marsel, ne~li bir kahkaha at-

tı: ketlerin, yeni harplerin hayat deği- Kızların fgeryadı üzerine polis lerihe göre olacaktır. Kazananlar 
_ Ne münasebet?... Seninle eğ- şikliklerile oyalamak ve avundur - g~lmiş, Boğosu yakaladığı gibi ka- mülhakata tayin edilecekler ve bun 

lenmek istesem, başka şeyl~den de mak. . rakola oradan da adliyede soluğu hı.rdan kurslar:d.a altı .ay s taj g· - Bitlis, 7 (Hususi) - Yeni inşa edil. 

b h d b
.
1
• • H lb k' b 3 - Asırlaroanberı, (Bosfor) aldırmıştır. k 1 H 11 k a se e ı ırım... a u ı en sa- h ' ll . d B' recekler de terfian İstanbulda alı _ mc ·tc o :ın a ;e,ine memlc etin arka 

. A . sn ı erın e.. ızana saraylannın İkinci sulh ceza mahkemesinde 
na O kadar ClddL hır şeyden bahse- h b J • Ü - d g· · _ konu]acaktlr. tıırafmd:ın açılan r:ı.m~lı caddeden git-

. . .. .. . ara e erı stun e.. ıyah hır kar- sorguya çeklerı Bogosun, suçu a1:11r 
dıyorum kı; bunun ne buyuk hakı - talın pençesinde, kendini bekliyen görüldüğünden tevkifine karar YC- İmtihanda kazananlar münhal mekrc ol:ın ve şoför Vanlı Mehınediıı i. 

kat olduğunu yarın _göreceksin •. Ve Şarki Roma imparatorluğunun ta- rHmiştir. Boğos şimdi m~vkuf ola- yerleri kapatamazlar.sa gelecek ay 
ı bana .teşek~ür etmege geleceksın. cını kazanmak..... rak a liye ceza mahkemesinde mu- içinde de diğer bir imtihan dah a a-

Dıye bagırdı. ( Uaha var) hakeme edilecektir. cılacaktır. 

dareııinde bu un:ın 22 No. l ı çimento 

yüklü kamyon r:ımp:ıdan cılcmağa uğra-

ıırken d ört metre irtifaındaki yoku~tan 

tııs'l1'ıt; 
w d .. _ .. f'd -e ~ 

aşagı ca deye diifmuf• P-~ Jf \ ~ ~ 

Şoför kolundan )'8~~ ~~ 
yolcu ölmüıtür. Vak'a ~ . rıısri ,~ .. ki
Cümhuriyet müddeiunıurtıı5-I ıısdjıl ~ 
niyet direktörü KaZJDl ta~. c'~ 
kat ve iaıbeden kqif y• P yı 'e 

Gönderdiğim resim bu ~ceıif0'' 
mobilin yuvarlandığı yeri go' 



·Sayfaı 3 

) Deniz yollarında notlar: 2 Balkanlarda 
J'Pon kabinesinde 

ı'Poıa iki sima 
Nı.:_ • • liaıvek '1' 
,~ ' 1 1 kabineye iJci kuvvetli 
. C.ıı İatil. dırdı. Bir yıldır devam e
~ ~h~ aıı Japonyanın iktisadi ve 
~ '""Yetin' 

• ~ 1 oldukça ıarsmııtı. Aı-
~ Ja •u bıukmı faciası da olu

'-~ efkarı umumiyesi fevka. 
tiiı._ , olmuş, her taraftan tiki-

? . -.etnı ~ 
' '1111 ~tge baılamıştı. 
~~ erde Japon Başvekili hal 

~~ ~e lcab~enin za?'ıf 
0

olan ta

~ İaırıind • ~abıneye Mıtsw Gomei 
"--.._ v .ek' Japonyanın en muaz
fi ' ~~caret müessesesinin direk-
"4ı. uı İkeda ile general Ugaki .. 

"' "1rett, b. 

S"'-'taıı ır taraftan maliye ve di. 
da · • . . • ~ olan haracı sıyasetı takvıye e· 

~ ~t ~•P<>n harp kabinesi mevki. 
• ~G L ha tahkim etmİf oldu. 
'4.,,. DU İkj 
~ tflti tahsiyet yalnız bilgileri. 
~ ~ rı unıumiycnin hürmet ve 

' ltnanmıf yühek birer dev 
•ıfati • 

'-.; ~ 'f baıına geçmiılerdir. 
\ ;~ Japonyanın tanınmlJ 
'' ~ biridir, Birçok zaman -

... ~ ırı.l_:eainin ulahile uğraşDUf 
Cıi..~ k.'°.hrct sahibi olmuftUr. 
~ le buıeye &hini getirirken bir 
~'1 ~•Pnuı, ticaret ve maliye 

~~ .. ~~lc!tirmiıtir. 
~ ~ ' Yetıle bu mevkie gelen Se
ı._,, 1•dığı programa göre hari. 

~~"Crıilerin tahıilitına, halkın 
lıı ~Clhnıiyet verilecektir. Ha. 
l\L~hıı e getirilen general Ugaki 
,, b•'? ~ ziyade itimat ettiii ıi
\~lridir, Uzun zaman Avrupa
\ ~!°'i~faretlerde buluduğu için 
~~ cılrını yakından tanımış 
,, ~ ~vdirmiıtir. 
1\ ~· K•ltı Japon politikası üze. 
,~ it' ~lac:ak kuvvetli bir phıi· 
\..'edildiğinden eserleri dünya 

' tarafından diklcatle takip 
ll', 

HOPA SEFERi 
Eşya ve yolcu alıp vermek için 

geceleri baş tarafda ve iki yanda 
dışı siyah büyük bir huni şeklinde 

Yazan : Doktor Nuri Bekir 

çe yerine bu gemi canlı hücrelerden 
mürekkep bu cesamette bir teşek
kül olsa t. Süvarinin viyası, lki ça

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

mal verilebilir. Çünkil Balkanları 

kaplıyacak siyasi bir nüfuz ve te
sirin evvela iktısadi bir netice şek
linde buralara uzanmasına intizar 
edile bilir. 

Nüfusu kalabalık sanayici bir 

Polonya ile Almanya 
arasında bir hadise 

iki abajurdan aşağı asılan elektrik nı, üç kampanası ona vız gelir a .• Alman ·a . t . B Ik d . . . d v• ı b" y nın zıraa çı a an ev-
ışıkları ve iki yanda. ıki b~yilk .. fa- Bunun bu cesam~ttesını egı . ır }etleri için gayet değerli bir mü - B ı· V d d• J •k 
nusun aydınlıkları bırdenbıre son - karınca kadarını bıle kafasının dık- ter" old V "kA d o o o ş er ın ve arşova a ıp omatı . o yo O O O do V• d d"kloyo d ı ugu aşı ar ır. nun ıçın, 
dü ..• Başta şimdı ışık dıye yalnız lgınden, ıçımn de ıgı e ı ıgın en B lk 1 k ti · . Al 

. . f . a an mem e e erının manya- •• d h J } J • • 
ön direğin ~ep:sind? gemiyi uza- zor _vaz~eçıyoruz. 11n:ıın, . ennın, yı daima gözetmek ~tiyeceklerin- mu a a e er yapı masını ıntaç ettı 
ğa gösteren, ılerıye zıya uzatan ar- terbıyenın kaf a.nuzdakı beyın kol -

de, onunla dostluk münasebetlerini 
kası kapalı bir ufak ampul var, tuğuna oturttuğu süvariler neler ve . . .. . 
direğin önünden gergin aşağı inen nelerle mücadele ediyorlar ... Ye - ~uvvetlendıreceklerınde şuphe edı-
burma demir bir halatın kısa bir mede, jçmede, bakayı nefs hede - bemez. Yalnız, b~rada dostlu~ ra-

. b k f b. · .. 1 · f. d · · ·· t" de b" ı ıtasının her tesıre boyun ığme yerme u ışı zayı ır zıya go gesı ın e cınsıne gore ne ıce ır e- . . 

Varşova, 12 (A.A.) - Bazı Al-ı Varşovadaki Almanya sefiri cuma 
man gazetelerinde Polonya aleyhin ve cumarte..cıi günleri biribiri arka
de çıkan şiddetli makalelerle Po- sından Zembek ve Bek'i ziyaret e
lonyadaki muhtelif nazi teşekkül-

derek ileride Alman matbuatının 
!erinin faalyeti hakkında Pol<>nya 
parlamentosundaki istizah!ar Ber- Polonya aleyhinde şiddetli bir lisan 
lin ve Varşovada diplomatik mUda- kullanmıyacağına dair teminat ver 
haleler yapılmasını intaç etmiştir. mi~tir. 

Amerika-Avrupa 
Asya arasında 

Tayyare ile devrialeme 
çıkan tayyareci 

ispanyada harp sona 
ermekten uzak 

iki tarafta taarruz 
edebiliyor 

vuruyordu. Baş güverte ve baş am- şik olan bütün hayvanların, hayatın der~cesın: va~acak kad~r sıkı hır 
bar geminin bu ön kısmı, en üstün- tabii çemberinden beşeriyet artık tabııyete ınkılap etmeme:ıı lhımdır 
deki kumanda yeri ve gemi dışında çıkmıştır. Hayat sevkitabiileri yeri- ki istiklallerine pek bağlı olan 
daha ilerisi, deniz, şimdi hep ka - ne insanlarda artık idealler sevki- ~alkanhların bundan ictinap etme
ranlık.. Ben de yukarı güverte- tabii oluyor. T.abii, fiziyolojik, irsi ge çalışacakları muhakk.aktır. An
nin ön tarafında kumanda köprüsü hayatım yaşamak istiyen milyonlar cak, iktısadi zaruretlerin tesiri, bil
altında ayakd~yım. Birdenbire ca uzviyet hücreleriyle, hayati an- hassa cihanın bugünkü anormal za
söndürillen lfunbalariyle karanlık - ane ile kisbi iradeler arasında be- manında, pek hakim olduğu için, 
ta kalan bir sinema ~eyircisi gibi - yinde kıyametler kopuyor. Kafa i- Balkanlar yalnız bırakılmamak i
yim. İki kampana ile başlıyan de- le uzviyet arasında mütemadi bir cap eder. Münha~ıran filan veya fa. 
mir alış, iki kampana ile bitti. De - boğuşma var idealler ben, diyor; lan milletle dostluk Balkanları ya
mir zincirini çeken vincin sesi k~- uzviyet ben diyor; bu senlik benlik vaş yavaş yalnız bir mahrek etra
sildi... Siyahlık ve sessizlik .. Ka - davasında kaybedenin uzviyet ol- fına çekecek kadar müstebit bir ra
ranlık içinde titreyen iki tannan duğu muhakkak. Yaşa sen e mi ge- bıta haline gelebilir. Bu bakımdan, 

(Baştarafı 1 nci say/ada) hareket zili.. Üstümden yine karan- mi? Bak başının öyle döne döne İngiliz kredisi Balkanlar için bir Lö Burje, 12 (A.A.) - Hugues, 
lıktan gelen süvarinin sert sesi: doğru yola çevirdiğin başınla ka - muvazene ve itidal unsuru teşkil e- saat 24 de - Green Wich saatı - kasında bir cümhuriyet kqif kolu ev-

- Viya.... ranhklarda, enginlerde hedefine na der. 
Vapurun başı limanın durgun sıl gidiyorsun ... Heım biliyor musu- Biz, kendi hesabımıza, miihim Moskovaya müteveccihen uçmuş - velki ak~am düıman araziaine girerek 

d b
. · · tur Saat 23 30 da tayyarenin tami havli ilerlemiı ve Franlcist livası kuman· 

suları üstünde girerken önün en nuz, tahta, demir, saçla çelik ayrı ır müşterımız olıan eı:ıki müttefik- · · ' 
geçtiğimiz fenere doğru kadran üs- ayrı bir şey değilken böyle birle - lerimizle iyi ve sıkı bir dostluk mil- ri bitmişti. Mikrofonun önünde be- danlıiının iıgali altında bulunan bir evi 
tünde dönen bir pusla ibresi gibi şip gemi olunca canlanıyor, canla- nasebeti besliyebilmekten çok yanatta bulunan Hugues, kendisini dinamitle havaya uçurmuştur. Bir kay • 
çabucak dönüyor, sağımız sol ol- nınca da huylanıyor. Mesela (Cum- memnun oluruz. Harpten ~onra hür hararetle karşılıyan Paris halkına makam ile bir kaç zabit ölmüıtür. 
mağa başlıyor; vapur mihveri et - huriyet) vapuru hoppaymış, oynak- riyet ve istikHi.line tam bir surette bilhassa teşekkür ettikten sonra A- Dün ıabah Cümhuriyet avcı tayyare· 
rafında dönerken karada döner gi- mış, bizim (Aksu} ağır başlı imiş sahip olmak imkanını temin eden meıika ile Fransa arasındaki bağ - leri Valans'ı bombardıman etmek tqeb. 
bi oluyor, ışıkları kaybediyorum, ama rüzgara yüzü yokmuş, az rüz- Türkiye çok pahalıya elde ettiği ları kuvvetlendiren bu seyahatin e- büsünde bulunan üç motörlü bcı Fran
şimdi engini görüyorum. Kumanda gar olunca yolunu kegermiş. Artık bu hürriyet ve iı;tikliilin üstüne tit- hemmiyetini tebarüz ettirmiştir .. kist tayyaresini kaçırmıılardır. 
köprüsünden yine süvarinin sesi: gemime ısınmağa başladım galiba .. rediği için, ecnebt politikalara alet Tayyer bunu müteakip uçuş sahası-

- Sancak alabanda!... Biz giderken karanlıkta iki yandan olmak üzere onu hiç bir zaman f e- na getirilmiştir. Gece yarısından 
Derhal emir yerine geliyor ve katral gibi aşağıya akan sulara ha- da edemez. Onun içi!l, Türkiye hak- beş dakika sonra motörler işleme- zareti Nulea tchrinin cümhuriyetçilcr 

dümenci derhal tekrar ediyor: ka baka canlı bir mahlı1kun sırtını kında tecavüzi emeller be.slemiyen- ğe başlamış ve tayyarenin milret _ tarafından tahrip edildiii hakkındaki ha 
- Sancak alabanda!.. okşar gibi elimle küpc~teyi seviyo- ler Türkiyenin de tecavüzi kombi- tebatını teşkil eden beş kişi dostla- beri ıiddetle tekzip etmektedir. Nulr.a 

Barselon, 12 (A.A.) - Müdafaa ne-

Sert, mütekatti iki çan sesi daha. rum: - Zararı yok, git de ağır git nezonlara girerek kendilerinin a- rının ellerini sıktıktan sonra yerle- ıthri Kastetlona kartı yapılan taarruı. 
z c Giriş feneri sağdan sola geçti. benim koca mandam, diyorum.. Jeyhinde bir vazivet almıyacakla- esnasında düşman tarafından hemen ki· 

' • ki k ld • "' rine geçımişlerdir. Tayyare, hazır 

O --..;;::::::::::::========== Kasabanın ışı arı arkada a ı. • • rına kat'i surette emin olabilirler. miltn tahrip edilmiştir. ak-. Şimdi uzakta ve sağda çıkış feneri 3Temmuz, pazar - Artık de . bulunanların "yaşa., sadaları ara -
lldar adlı·yesı·nı· .. .. .. Bu koca berhane . 11 d k" tl d . . Hüseyin Cahid YALÇIN sında hareket etmiştir. gorunuyor. nız yo arın a ı no ar a saatı yır-

t kim yaktı bu iki sert insan Ye iki tannan mi dört üzerinden yazacağım; böy Nevyork, 12 (A.A.) - Hovard 
lngilterede mühim bir 

casusluk meseleşi 
b}Udar . çan sesinden titriyen bir pervane le yapmazsam şaşıracağım Gemi 34 Japon tayyaresinin Hughesin mümessili tayyarecinin a-
.~~ l'alcnıadiıye binasını kundak oldu ... Süvarinin tekrar se..,i: hayatında gece gündüz yok. Hele neticesiz bir akını şağı<laki yolu takip edeceğini bil - Londra, 12 (A.A.) - Avam ka-
~ "'~eıııe8• aktan suçlu Nurettinin - Viya!.. · araları uzun Q)mıy~n limanlarda dirmiştr. mar.asında Sandys meselesi müza-
''llde dıne dün ağır ceza mah- Dümenciden gelen ak 'isadası: geminin patente, karantineye ait iş- Şanghay, 12 (A.A.) - 34 Japon tay Moskova - Krasnoyarsk - Sihir- kere edilmiştir. Avam kamara~ının, 

tt~tle,.; ev~ru edilmiş ve mü da- - Viya!.. }erinde gece, gündüz ayaktasınız. yareıinin bugün Hanlı:eu üzerine bir •· ,.a - 3670 kilometre. Yakutsk - Si - imtiyazlar komitesinin iddiaların: 
di •ı Al D N d b"l b" :ı k"" t•• U k kt" · b il" d ~ ·ı kın yaptığı Hanlteu'dan bildirilmekte- • 1 ı. ~leh.... ı ve avut adında iki e en ı mem ır ur un u ge- y unun va ı, :matı e ı egı ... birya 2060 kilometre. FDirbanks kabul veya red etmesi Hizımgeliyor 

'ili. .... ,ıı 11tı· B ı· K 1 k · · d l b S k" tl k lt 1 k k" dir. Alınan illı: haberlere göre, Çin ha-~'~ te\:e v r. unlar yangının ıyor.. aran ı ıçın en ge en u e ız saa ı , a ı saat ı , se ız sa- ve nihayet Nevyork 5440 kilomet- Komitenin iddialarına göre San -
"l t Ve t sesler, karanlık içinde dönen bu ko- at altı saat nerede, hazan iki, üç va topları Japon tayyarelerinin şehrin ~ ~ ~ saa te yani gece sa- .. . d re. dys'in baş müddeiumumiliğe ve as-

~"tr~ .. Urettin
1
• Bevlerbeyı"nde ca gemi, karanlık içinde kalan ka- saatlik. Deliksiz dedikleri düz bir uzerın en uçmasına mani olmuşlardır. ~"e "' T 1 h Bu seyahat esnasında tayyare keri mahkemeye celbedilmcsi me· 

~ ııarh b. ralar bir ürperme veriyor. uykuya biitiln gemi hasret ... Basta ayyare er şe rin dış mahallelerini bom-11 u.""'r) oş ır halde yuvar- · b d .• , takriben 65 saat uçacak ve 10 - 15 busluk imtiyazına mugayirdir. Bu-
·~~ .. an Yine karanlıktan gelen 'Süvari- erkan olmak üzere bütün milrette- ar ıman tttıKten sonra uzaKlaşn11,lar . tı"''lli 

8
.. a evine girerken gör- d saat benzin ve8aire almak için ye- nunla beraber komite netice ola -

~ OYle · nin sesi: batta, ayakta gezerken çatal ça- ır. ~La mışlerdir. re konacaktır. k a·ı · · 'i ıı de llı"'h· - Adnan kaptan rotanı al. tal sesler, mahmur gözler, rüyada Milletler cemiyetinden rak meselenin tami e ı nıemesıııı 
\ ~ah·tı u ımdi. Geçen cel- Şimdi derhal kaptanın sesi: söylenir gibi kendinizi unutursanız Hughes bu suretle per~embe ak- istemiştir. Çemberlayn bu taleblerin 

hu .Ahı erin ifadelerini teyit E t ı k k · 1 birisi daha çek. iJdi ı;amı veya cuma sabahı Nevyorkta kabul edilmeııini teklif etmiıı, \'e A-tlt Y1: ad - ve ... onu~ur en gerınme er, lakırdı a -
~ 11iı et de suçlunun yangı Bir mUddet sükün ... Adnan kap ralarında ağız dolusu esnemeler, Centvre, 12 (A.A.) - Venezutla, bulunacaktır. vam kamarası el kaldırmak sure • 

~ 1ldl! 8aatte Beylerbeyinde ve tanın sesi: bütün uykmmzluk arazı.. Gemide Milletler Cemiyetinden çekileceğine da· Mo~kova, 12 (A.A.) - Hug · tiyl.! bu teklifi kabul etmiştir. 
tlt 8arh v ~ -~ oş oldugunu meyda- - 67.2 uyku koltuk altında taşınılan bir ir illı: ihbarnamesini göndtrmiştir. hes ~aat 8.15 te - Grenviç - burada J . h 

~ttulliıı alctadır. Bu takdirde İki kumanda çanı ve bir emir yastık. Cebe konmuş bir kabak çe- • karaya inmiştir. Uçuş 7 saat 49 da- Rusya svıçre ava 
'-~ •dı· 400 işçi zehirlendi · · lııad 1Ye binasını yakmış daha: kirdeği gibi... kika devam etmiştir. servısı 

~.. deten nıü k"" " .. 
1 

- Viya!.. Vazifeden hariç rastgeie zaman Londra, 12 (A.A.) - BlaUriars ci-
lf "llunl m un goru e-... a b b b - Vi~a !.... larda başınızı koyuyorsunuz, rast- varnda bir fabrikada çalı~n 400 ıtçı 

h .. •ah· era er unların 
~~~~-~ ıtleri olduğu da naza- Yaylı ve yumuşak bir satıh üs- gele zamanlarda elinizi cebinize a- icadın bu sabah bir am'?nyak borusunun 

11,~ellıe ,~lınırsa hakikati ancak tünde imişiz gibi geniş fasılalarla tıp di~leriniz arasında iki, üç tane patlaması üzerine çıkan gazlardan z:chir-
~tet 11arar durgun deniz üstünde esniyerek sa- ayıkhyorsunuz. Şimdi saat yirmi. lenmiştir. Bunlardan otuz tanesi hasta· 

~ ~U~d! anlaş:~~~ meydana çıka- ğımıza aldığımız fener enginlerine Daha bu gündeyiz, temmuzun il . haneye nakledilmiıtir. İçlerinden bazıla. 
ı-, il lll)n doğru artık yoldayız .. Açıkların ıs - çündeyiz. Gün pazar. Yine Rize rının vaziyeti vahimdir. 
tı~. tıınarh:a ~uret tin evvelce lak ve gerin rüzgarlarına karşı ol- yolundayız. Saat yirmi ikide oraya 

İngiliz kralı 

Alman tayyareleri 
Çekoslovak toprağında 

Prağ, 12 ( A.A.) - A. Z. gaze
te~inin bildirdiğine göre, dört Al -
man askeri tayyaresi dün Liberek 
civarında Çekoslovak hududunun 
üzerinden uçmuştur. Bunhırdan biri 
Çekoslovak arazisi üstünde takri -

~ '•t' 86,yı~d· ne-sınde tedavi e- duğum yer.de, kumanda köprüsü al varac.ağız. 23 de kalkacağız. Saat 
~ tan

0 
1
• Mahkeme bu teda- tındaki karanlıkta giderken düşü . dörtte Hopada olacıağız, o zaman 

•ldı. tun celbi i.çin başka nüyorum. 1lmin azminin süvari ida- temmuzun dördü, glin de pazarte- Londra, 12 (A.A.) - Kralın aıhhl va 

1 

ben iki kilometreli:c bir kavig çi ~ • 
ziyeti iyiltşmtkte devam etmektedir. mi~tir. 

Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet
Ier Birliği ile İsveç arasında munta 
zam bir hava servisi tesisi hakkın

daki Sovyet - hveç itilafı dün Stok
holmde imza edilmiştir. M oskova · 
Stokholm hattı 18 temmuzda açıla· 
caktır. 

Belçika kralı 
Bolzano, 12 (A.A.) - Belçika icralı 

buraya gdmiştir. Kral Dolomit dağl:ırın 
da bir gezinti yapacaktır. 

nereye gittiler'! bilirim. Kendi kendime gaip ol -ı ladı . Gezindi, gezindi ucu bu~ağı 1 r:nde bir ufak tuhafiyeciye serma • 
- Bilmem efendim... Hanım marn. Bu sözlerimi iyice ezberle gelmez düşüncelere endişelere dal-' ye olacak kadar kutular, şişeler, 

efendi maşallah gidecek yer bul - de beyefendi geldiği zaman bir . dı. Saate baktı henüz oraya gelelijrırçalar, takımlar vardı. Fakat bun-
makta hiç zorluk çekmiyor.... bir tekrar et emi haııım? .. "De- bir saati geçmemiş. Demin ~·örüştü- )arın üzerinde asabi, heyecanlı. 

'y~. MAHALLE KARILARI - Araba ile mi çıktı? di. ğ'ü kadının rivayetini! nalaran Şöh- titrek bir elin dolaştığını gösterir 
~ ·~ - Arabalı arabasız her gün Maili öyle şiddetli bir helecan ret ancak ezanda gelecek ... Daha surette cümlesi dökülmüş, dağılmış, 
:~4' t.. lilİaeyin Rahmi GÜRPINAR No. 69 sü.-,lenip süslenip kendini sokağa aldı ki boğulmamak için bir düzü. vakit erken. Mail ez: na kadar bu i;açılmıştı. 

rq ~ dar atıyor... ye yutkunuyordu. Teessürünü belli tahammUlü güç iztirap i1;inde na!lıl Mail, tıpaları açık bırakılmış 
~ •lıııc' llcıyorlarsa şu karıdan 1 birini tenkit eden muhakemeler, - Sizin vazifeniz onun refaka- etmemeğe uğraşarak yine sordu: zaman geçirecek?. tuvalet sularına, yarı dökül::nilş 

bı) tıll\r.~Ya kadar keyfime do- yekdiğerine uymaz kararlar için - tinde bulunmak degil mi? Niçin be- - Acaba ne vakit gelir?... Bir odada:ı çıktı diğerine girdi. pudralara, kapakları devrilmiş po -
~ otcıQ, İı· de Şöhretin hasretine ancak üç gün raber gitmiyorsunuz? - Akşama yakın... O kadın Sevgilisinin bu azıtma~ına sebep ne matlara bir herci merç halinde du-
tt~lllııııa ıssen Mailin mev- kadar tahammül edebildikten son- - Bu hanedeki vazifem içeri- havalandı ona birşey oldu beyefen- olduğunu anlamak için bir emare - ran süslenme malzemesine baktı, a
~ ilde nların ekseriya müha- ra dördüncü günü her şeyi göze al- de daşırada daima kendilerile bera- di..... ye, bir esere tefadüf edebilmek fik· radıQ'ı hiyanet emaresini bu tozla
~fı~ () a;lc k~rarlarında ittirnt dırdı erkenden Samatyadaki eve ber bulunmak olduğurıu güzelce Kadını bundan ziyade dinleme- riyle kıyıyı bucağı, her tarafı gö.z- rın, boyaların kutuların içinde hu
~ --~ kabusu onların her gitti. Bu uzun gaybubetten dolayı anlattım . Hatta kendisi sokağa çık- ğe Mail tahammül edemedi. Daya- den geçirerek, araştırarak, he1i labilmek fikriyle mermere yaklaş-

'rıı'tG).ll ~~ır. Göz açamazlar. maşukasından işiteceği sitemlerin mağa hazırlanırken, refakat etmek namadı. Odaya girdi. Yekdiğerini gibi koklıyarak doinşıyoı·du. Şöh- tı. Bu eşyadan bazılarını eline al-
1~\'tl haJjtoreınezler, .sairifil _ korkusiyle yüreği parça parça mer- için bendenizde çarşaflandım ... Fa- takip eden bu felfı.ketler nedir? retin hiyanetini ispat edebilecek dı. Evirdi çevirdi, yine yerine koy-
~~~. ~li d~de d~laşırlar. Bütün divenden çıktı. Tıpkı Saibenin · e- kat gözlerini üzerime açarak: Zevcesinden gördüğü hakaretin a- bir emareciğe tesadüf ederse tevili du. 

t '>ı ~el> orrna hır noktaya, ma- vinde olduğu gibi burada da istik- - Hanım böyle çarşaflanıp ar- cısı henüz beynini sızlatırken sev- mümkünsüz bir nişane elde eder~e? Bir bağa firkete gördü. Onu 
llı-(1-et'tara aya can atarlar, her haline koşan yoktu. Hele - kamdan gelmek emrini size kim gilisi Şöhretin böyle gemi azıya al- O zaman ne yapacaktı? Böyle kor- da muayene etti. Şöhrete kendisi 

t~li~ 11 Çe]cf· etnıeyi göze al- canı arttı. Seslendi. Şöhretin refa- verdi? Diye sordu. Ben de "Beye- ması ne demek olacak? Bu ne ga- kunç bir hakikat ile kar~ı kar~ıya böyle bir şey almamıştı? ... Bu ço
lt, e~~ ~linc~~mezler. Önleriııc katine tayin edilen mahut yaşlı ka- fendi verdi" dedim. Hemen hiddet- rip tesadüf? ... Maili üzmek için a- gelmek değil onun ta~avvuru bile cukça muhakemesine sonra yine 
~''ıı lırter. er, bazen çığne - dm mevıJana rıktı. Nail kızara bo- le başını sallayarak: - Beyefendi caba bu k" k d .. l . 1 . ? ·1· l . v güldü. Şöhret kendisi çarşıdan d J ~ k kt k' 'kAhl ı a ın soz eşmış er mı ... Maı ın tüy erıni ürpertti. Yapacagı böyle bir firkete alamaz mı? Böy-
~~l'i e 0 ı·e· zara sordu: ona_ a ı nı a ı karısı için böyle Mümkün değil... Onlar buluşup söz şeyi bil~miyordu. Fakat böy:e bir 
'•li ın h. ıs hali ic· d .. . bir emir verebilir. Bana karışamaz. bı"rlı"gvı· edemezler. )'ekdı·;;.erı"ne O· le bir şey o kadının nasıl hiyanet 

~~- ~illiıı u aJceıne ett:-ın ,;.hıruynt - Hanım nerede? ,. halin subutu kendi için pek vahim, emaresi olabilir? o döküntülere 
.~1 evi:ıe . ı. ..~ı nye Kadın hafif fakat maJ1idar bir Haydi hanım çarşafım çıkar da o- lan nefretleri buna manidir. Fakat pek dehşetli olacağını biliyordu. h · ~ .. ~ ~u ı"ıı·ın a-ıtmckten k('ndini tebessümle: tur. Benim arkadag,a kılavuza ı"h- 1 baktı, baktı birdenbire çe resmi 

.... ~ tesadüfün bu garabetine ne mana Nihnyet Şölıreti1 tuvalet odası- bir ateş sardı. Kendi kendine de -
llrtııc ~e kadar tehlikeli Sokağa çıktılar efendim... tiyacım yok. Çok şükür İstanbu- vermeli?. na girdi Uuıası J.Hmal<arışıktı. Tu-JI di ki: 

ll'o~rniyordu. ı1ir-l - (İstiarapla) bu kadar Prken lun soka.klarını bı'r ı..a t b" b M · ı · d d ., :ı ş an ır aşa aı yıne o a a gezinmeğe baş- valet masasının geniş me;:me:ı ü~e- - Daha var -



S.yta: 4 

·Tayyare piyangosu Hatayda bayram bit ti, 

D .. k" k"I" t k r 1 halk sükuna kavuştu un u çe 1 iŞ e azanan numa. a ar (B~tarııfı ı nci sıı11fııdıı) refli günlerde ve kanuni bayramlar 

50000 37141 24284 4337 33670 26226 
g-i veçhile Türk halkının nümune o- rini sakin ve asude bir manzaraya 

1 

sız mahfülerinin de dikkatini çekti- da tekrar ortaya çıkmak üze.re ye-

33823 35227 6976 13945 7726 
Lira k azananlar 

24937 
Bu numaranın aoa iki rakamı 

İle nihayet bulan bütün biletler 20 
lira yani 1/10 bt1etler 2 lira amor• 

ci kazanmıtlardır. 

20.000 
Liralık Büyük Mükafat 

En son çekilen Ye kırk kiti a
raamd a takıim edilen 20 b in l ira
lık büyük mükafatı 8'•ğıdaki nu
maralar kazanmıttır. 

5846 37877 12309 30514 18172 lacak bir inzibat ve sulh asayiş un- bırakmış, her tarafta oormal bayat 
1351 3 1606 6907 20781 4327 suru olduğunu bir kere daha ispat başlamıştır. 

33932 25711 28939 13272 3005 etmiştir. Evvelce mahut seçim komisyo-
7911 29860 20337 20163 10219 Verilen karara uygun olarak nu tarafından işgal edilm~ olan 

28802 35758 33897 18652 2515 yetmş iki saat büyük bir vekar ve turizm otelinin bağçesnd~. ~vvelki 
4428 81920 30912 35037 23315 intizam içinde bayramını yaparak akşam halk partisi tıtrafından veri 
6210 39571 34052 29300 5594 sevinç ve iftihar hislerini büt~n len 200 kişilik akşam yemeği çok 
2695 18001 31978 3:{324 36531 d~nyaya ilan eden bu iki !nz bın güzel olmuştur. 

kışi muayyen olan mUddetın sonun-
37891 28626 1702 33347 27137 da tekmil d-0nanma tertibatını sök- Dün ak.şam da belediye tarafın-
25870 7845 1970i'i 30693 dan bir bahçe ziyafeti verilmş ve a-

30 Lira kazananlu mek suretiyle şerefli Türk bayrağı-
na karşı lailbalilikte bulun.maktan !ay bandosu tarafından g~ vakıt-

2822 10697 35087 14763 34998 
30140 306H 294 41; 29 !'.!l 2005 <iddetle sakınmıştır. lara kadar muvaffakıyetli parçalar 
32138 26573 14256 33771 9629 ırnometrelerce uzanan albe- çalınmıştır. 

36938 19017 32rn 19090 yazdan şeritler ve ışıktan zincirler Her iki zıyafette Fran<ız ılerı 

14602 17670 19033 3786 21336 Türk milletine mevdu olan diğer ~e- gelenleri de hazır bulunmu•lardır 

29495 21217 1229~ 11249 13653 F B k .1. . 

Dünya atletizm yanşlan 

• 
Almanya ile lsviçre 

takımları karşılaştılar 
Frankfurt, l l - Pazar gllnü burada 

kaTfılqmıt olan Almanya •tletum milli 
dcibi ~. lsviçr emilli ekibi arasında ya· 
pılan \;e 1? inci lcat"ftfa3mayı t~kit ~den 

müsabııhl•n Almonlar 50 ye ko,... 108 
puanla \:a-zanmı.şl~rdı'C. 

Neticdtt funlar<lır: 

100 metr.: l - Alman Maufred Le.. 
och 10,4 <;aniyed•, 2 - Alnıan Jokob $ .. 
r ing 10..7 ~aniyed~, 

200 mf'tre: 1 - Alman Hayn' Kreher, 

22 :5aniyWe, ı - A1nlan Kari NekeT' 22.1 

saniyede, 

~()() meır<: 1 - Alman Rudoll Klupı 

nttittler tunlardır: lif st'-t 1' 
ı - Belçilc•lı Müle,,b«I: _.ıri l "' 

da. 42 ••.• 2 - tı.ıyan s-;~. ~ ,. 
İtalyan Bini, 4 - Fnıı.u: 60 ~r 

. 'd bulun•" Aralarmda M•JttUI • 
ıı 

fUCU. • J} .... /il 
Umumi nmif: ı- M•Jtt<'' z d•· 

d •. 56 ••· 2 - Leduv 33 ••' ~ı )! -· 
·ı K!ent< "' saniye, 3 - Ma.:n~ ı e Sp''.""" 

42 da. 56 aaniye, 4 - vengler:,... ı ,. 
33 ,.,,, fr 

.... Lovi n .ı.. o .ı.. 6 ,., 
Ko"5on 33 n. 43 d •. 34 .. ııi~" 

"'"l" kerling H sa. 43 da. 44 •• ' 
1718 34819 12539 30654 38228 

21260 19592 24322 36597 12023 
17782 32018 1632 10051 4881 
32800 25888 15464 4019 18107 

6902 21110 38621 12455 84003 
11342 37139 103 38841 32373 
39729 27039 28389 10598 9118 
27668 7760 7169 28308 27259 

28532 19980 6235 2311 13329 ransız aşve 1 ının 6526 19909 19309 11873 12656 ' 48.5 nniy•d•, 2 - p.,.,.,, Rob .... 48.5 ••• Davet 
9793 10659 12156 26068 29842 k k ' 1 niyed•, ıJf!lıJI"' 
2372 12588 29880 38473 16026 azı•m aA r ve at ı• so•• z erı• 800 m.ıre: 1 - Almon Hon• Şmiı l 1 Vefa İdman Yurdu _'eti i~t~ 

39567 27662 6287 247'l4 33155 <12. 55.3 <aniye<!•, 2 - Almon Volfgan:; Katipliğinden: ldare he.ı ..,ıoil 1 

10000 
Liralık mükafat 

21168 

3000 
Lira kazan.,,nla 

23827 

1000 

O l · 'ı. · · h. d'I J·onııı t 1 31771 24599 21081 73~0 23920 e><r er 1 da. 55.6 <onırede, vı ı~·n te ır e ı en ' -~ ı<'• , 

22586 8090 18986 17624 1129 F ç k } k 1500 met" mukav<m<r: Alman Maks tem;ıuz pdazbıtr ıridinii ,·:::~tı s~1 
8654 15S:n 2228 181116 1415!1 raDSallJD, e QS OVa yaya arşJ Ştto>enraym 3 da. 55.8 saniı·•de. 2 - da Ç><>hza e a•ın a ' IJ<<'~;-t t' 

8 4306 1!1()39 25574 3!!55 Alfrcd Domp•rı 3 do. ~6 '3niy•d•. tımanındA tekrar ı·aP1 • billıç 

7954 2915;; 12738 224~1 10f>~2 taahhütleri kat'i ve mukaddestir 50()() metre mtıka'<m'1: ı - Alman <ayın ü;·elcrin tP~rifltrl 
4639 18950 324!16 35053 15808 Hermaıı• llerlayn 14 d.l. 47 ,anıyed•• j ric:ı olunur. ...--:"::"' 

29130 3335 15222 6282 30827 2 - Alman B<rg 14 d>. 49.~ uniyedc, =- =-=-= • _<JI~ 
18486 11883 3018 2912 11001 ! Paris, 12 (A.A.) - Başvekillhütler katıdır ve mu.kadrle.;l!r Ne 110 mu,. manialo: l - Aln»n Kari K d • • k t"ılı" J!ıır 

8142 067 llaladiye bu akşam 'öylediği bir ) Fransız hu kum eti "" d~ f'raı""' . ar eŞJDJn a , r 
849~ l;l9;J2 lf,318 ., 1 Kumpman 15 <a. ı - B<,ctznık ı5.3 ••· dı'Jı'fO 

nııtukta merkezi Avrupa hildisele- milleti bu ı.aahhütlı-ri ynırı• getir- h k e 
8313 15240 !l82!l 3267!l 18176 \ k b . . d ı. I 400 m.ır. rnam•:ı· ı - Alınan Val· mu a eme 1 

rinı mevzu bahsederek ezcüm e de- me mec urıyetın ı: "" mugı a.,ı.. 1 rı 33287 377 7:376 2121)2 •<r Ştöllı- 54.1 sa L - Alman Vcrner . l)ı~C j' 
mı~tJr ki: arzu etmezler l\1HHnıafıiı F'raııs..a T~renköydc karJe";'ı , JJ1l· 

k d .. d - d 54.3 ~a. Y'a~ııı:JI 
D l• kl•d· "üir harp çıkarabilece mahi- ver ıgı soz e durrrıava a azmel- j duren dellıil Hasan Jı~e 

L. k 1 e l ta l J yapan . . t' ULun arlaın.ı· 1 - Alınan Lonı; 7.10 . -- ~ e..,. .. 111S. 
ıra azanan ar. .;-etıeki muvazene bozulmasının ıi· / mış ır.,, kemcsıne dun aga· c u• 

35745 17381 k t .l kad n . I · b' I D l d 1 1 metre .. 2 - Alm.ın Studers 7.8 metrt. . d'l . ·t·ı· ·' a l 1 nune bütün hüsnünıyet erın ır e>. a a ıye, mcse enın < o,ıça ve . m1de de,·;rnı c ı mc~ ı · ,1"'· 
Yubek atlama: ı - Alınan Gehın<rt I _ . nlacıııf•" '.ıı~' 

500 Lira Kazananlar Kardeşinin katilı Hasanı, hır •a- mş olması sayesinde ge~ilebilmış- devamlı bir tarzda h:ıllı ıc·ııı Ç~k<ıs- ı.90 m.ıre. 2 _ Alman Hag !.SO metre. Dunku celsede i•ll" il' 

375 1848 575 3:;5 27237 hah Galatada yolunu tıckleyıp "' tir. lngilt,,re V<' Fraıısanııı <ulh ar-j lovak hüktimetı tar.afmdaıı sa•lt•dı- lorınd•11 ~f Plııı1et diııJpnııı 
1 1 k d Sırıl.I• > uk.~t"k atlaına; 1 - Alm;ın " '~ • 131 1344 2750 36035 17943 kasından tabanca ile vurııµ öldurı•ıı zulım diğer milletlerırı ve bilhassa en ga~Tet ~rı la ırle yadelm' ve . . rnet orodP demi~tir: ,61 

1 t t 1 · · ı·•·t 1 Kdtı Dutcr 4 n1etrr1 2 - Julıu. Muller j" • • ·, h,-edt ı~ -5062 17·10!l 11590 29814 23414. Gülizarın muhakPm~,iııı• .ıuıı "' - Almanyanın sulh arzu<1yl" buluş- yapı ıın ec-ru w ı·rııı ısı" M •· ı·ııı· \' k ~A•i k• t(ıl'' 
4 mt"ttl" . - a a g'l..-... -ç. .ô 

87581 29776 33315 10700 hah ağır ceza mahkeme•ıııde de - muştur. Bu sahada Fransa, Hit-ıniyetle bakılmağ• nıusaıt oldu~uııu . c. Sıı~Jıı Ha.an da orad~;·cl•· rlı"'"· 
30,'l47 2". 973 19438 vam edilmı,,tır. Düııkiı rtl<cde mü- !erin alenen ve daima ilerı sürmuşıve fakat her n~ sur~tl~ olur•a ol,un Cırıt atına: 1 - Alman .,.ok 68 met- , 1. ıe '~ > 

., Envl'r geldi fevka il< · B 
200 Lır. a Kazananlar şahade altına alınan G-ülizara ait oldutru .:;ulh emellerine itimat et- hükümetın FrM.n..;anırı ve r;~ko."\ Jr,. re, 2 - lsvıcre"lı Noman 6J.8J m~rı·~ 4' • 

1 
r·lıı'~ır 

a Oturdu ve etrafta o il • · k,_,.~ 
27617 14917 16185 26233 6486 tılıbı adli raporu okunmustur nli~liı·. Ancak ~unu hatırlatmak is- vakyanın tamam•vPLnı rnııh•faza Oı>i< atın"' Alnıao Lampfcrd 48.80 1 _ . , J{'ı.•~ıı, . r' 
35639 2·1695 29288 3299 17039 Raporda Gülizarıla muv:ızeııe- terim ki f'ran .ı zlan" Ç_ekoslovak- edec.eğıni eoylıyerek "ızl,.•·ını hitir- metre, - man ronen rg · ııe "ttyıptır.' yapnıu .. cJiye Jı'fı 

J 

2 Al K be 47 03 ı l"Ptm~g~ lııı-ladı. . ,)iti 

12531 12086 38541 80908 18661 sizlik mevcut olmadığ•nı muhake yaya kar~ı yapnııs "ldukl•ırı taah- mıştır. metr.. .. lı'' 
· --- --- ' ' -L 1 Al K 1 H lıulıınclıı. Fakat Y::ın·e. •ert · 246Sl 38900 20397 36972 14146 mesi yerinde bulunduğu bıldirili -, '-"'•'( atma: - mao ar •yn "· · bir~ .~ 

E f h h . s· h h tt . rına küfreti ve: ... .,.,ııı ' lı~ ~·· 17570 11727 8972 18070 yordu. Kadın Ha•anın kendi kar - sna a sta aneSl ır ava a 1 54.98 mm< , 
1 

ı 0 dum, ôldiircmedim .. .,n ' , 
100 Lira Kazananlar. dc5ini öldurdügünü ıdılıa eıl;yordu. I . te k . " Vars.ovu, 12 ( A A ) __ \'arsov.. Gull• atma: 1 - Alman l:rn>t Lam- t k . b•ı·teı:ri!iJll ·" .• ·-E,naf cemiyet en mü5 re ıç.ı- ar 1 •enı g-e , f" 

3B:ı36 23190 35856 20219 29567 Halbuki karrle•i il• keıvlisınin ba - . - Kaunas hava hattının l r, 'emm117, pert 15.53 metre, ı - G.rhard Ştl)ke l "ont·a gı'ttı'l•ı·. Beıl de cdrıe ",.,ıl, 
b 1 · · 1 · · b ı. b k .d. maı vardım trskılatı t.:rafından Ca- " ~ • 

9781 30610 15940 30605 14791 a arının J8lm erı a~ ~ :ı~ ·a 1 ı. .• 1 : 1 d ·. d ' I h"•tahane elan itibıır"n Var.,nva , Kııırnas , ,Rı- 15.26 merre. uı·I<O' • 
B d . d 1 l ı· ga og un a te.,ı• e ı en «• Gece balkonda otur ıcır·· 

25023 25326 2033!1 6l!i9 10557 u tak ır c karde~ o mama arı a- b' d . d t ct·ı tam' ga, Tatlin, Helsinki ara•ınıla m•ın· 4Xll10 bayraL ı - Atmauy• 41 ••· E el' ~"' 
k d . . ld ına<111 a ıcap e en 'I ı ve ır- mızdakı· H"•an ve . nv f"'

1 2 •126 20475 26379 17052 15267 zımdı. Ke.vfiv. et en "'"e •ortı u. d ı t - ı · d • ... ·" • IPr yapılmı~. e•naf dispan·:eri bura tazam.an işliyeceğı rı"men uıl'1ı - nJye •. - SY•<r• 4". ••mye e, t l<l"' o~ 
11.524 7657 38019 ~•'73 37713 Fakat Gülizar aı.ral il~ hiç nıüna•e - ya nakledilerek faalivete geçmiştir. rilmektedir. 4x 400 1 _ Almanya 3 dakika 19 .. ! l~rin ku~ü~esindeıı bi•: ~ıııııl•ı ti' 
33232 31072 13942 19542 25590 b.eti olmı:·•ın gari~ !!''.ri.p ~eyler Rurada ayrıca bır de revir açıl- >anıy•, 2 _ lwiçr< 1 dakika 23 saniy•· tuler, küfurlcr Ye bagrı, ın ~ 

2397 30664 10534 7273 11504 j •oylenmc~e ve dclı tnklıdı yapma - . K . .' . . , 0 • ·t Beyaz kitap dum, Erle•i giinü Ha.•.80 ,, 
• b 1 d R hk nıı,tır. UMt resmı :ı a~us os za- dir, . ttıJ11·" ge" 37256 5430 15939 3896 35520 ga a~ a ı. unun uzerıne ma c - ' · iildürmiıs olduU-unu ı~ ~ 

. . , fer ba\•ramında yapıl:~cak olan has Londra. 12 (A.A. ı Salı ıı-uoıı y ·· · " nı•" ,,,,. 
30058 24610 14476 9704 10667 me lıeyfıyelın nıalıallı zabıt.:ı-ına . UZIDC Bundan s.onra durUŞ V •· 

t hk .k .. 1 . k k lahant açılıncaya kadar, ~·atırılma- ademı mı.idahale komiı.es:nc~ ıas . .. 
1
. . ·ıı b~ı 

16269 39088 2853·1 30025 33824 a ı ettırı mesıııe ·arıı.r wrcrl• · . macaristan - sveç ;·en şahitlerin cellıi ıçı .. I" lazım gelen hastalar bu revırde elik <·dilen karar surP,tinin metni bıı 
5·199 17912 7858 duruşmayı br1'ka gune bıraktı. 1 k d . .. 11 d" "B k k 

1 1 
d B d 

1 
(AA) Bu d ır.· ' tıır:ıkıidı. · · yatın ara te av1 gorece ~er ır. eyaz ıtap., -;c Jinc e ..ıondra a u ap~tf', ı . . - ra a ı , 

50 Lira Kaza""nlAr A- ·kta banyo yasak ı --c-- 1,1 
~ 11astahane 30 ağustoRtan itiba- tabedilnlrkt<~dır. Bu k.ı.ırar s.urı:-.tin· ,.~oı >-·uın1" ha\'uzunda yapılan rntt-r . d•.., 

2H:'3 5793 1340 10888 19175 Son günlt"nle a~ıkta dcnıze gi -ı ren tanı te.~kilatıyle 'lÇılaraktır. de bpanl'•daki ecnehi g-OniJJlülerin na•>onal ywm• m~:.aha~alarında 1n<ç· Bir katil hakkJJ1 
2231 10103 27103 25816 12282 rerek boğıılaıılar ÇUıl;ölılığı için ge- Siparis edilen röntgen ağustos içe liler ıkı ch<mmıycılı m117affcri••• ka - J bİ 

149'>7 14081 14524 289"1 6 6 geri 1tlınma::-ı , mulıarıpJ~rt bli.ZJ I CPZa ta e r 
4 "~9 2239 46 ~ 66 rek belediye ve gerekse emniyet risinde Almanyadan yelerek yerine haklar vc•rıJ.me"i ve denıı ve kam ıannmlardıı. F - I' ko11ı ..e ~ı' 
"" 4 08 87218 15395 direktörlu••ü bu lıu<u•'\a sıkı l<'ıl - kon·,ıc,·ıktır. eril<öyde po ıs ,.>ı.ı1 ,.r 

t> l.)vcçlt yuzüclı BJı:tn 400 mttre ttr- t:J'g~r f!.1" 
15856 13201 1111 35317 35319 birler almağa bnır vermi~lerdir. kontrotiı tesi• tdilmesi de1·pı$ .edil- den mütekait hmail ". ııt~ r 
""?4!) 29 3 nıektedir. f>t:!.t yuzmedc M.ıcar }an1piyonu bu tne l "!li11 ~ .,,_ · 5Gn2 66 15550 19856 Bundan sonra l:ıilha"a pazar günle- t'en •mail ile Remzı. rle'' 
15315 22047 31316 12623 11721 ri bütün sahiller kontrol altına alı- y eni Tuna statüsü --c >afeyı 5 <iakika 6 .aniyed• yü ..... k, •r- melerioe dün ağır ceıs~~.ıd;~~; 
15714 6325 39565 31963 28155 nacak~r. .. . 

1 
Sofya, 12 (A.A.) _Yeni Tuna m nwsa f•yı 5 dakik• 8 oauiyode yuzen dilmiş ve müddeiumu!11' ı 

37851 21951 19678 16951 23542 Polıs mol.ör ve !'alldalları sahıl- <tarusü hakkında Bulgar hükiime- YENİ (l.;EŞRIY AT M~cu ~mpı}onu Grof'ı mağlüp eııni~. sini okumu~tur. t~,,~11 ( 
32484 14671 15389 24118 6572 !eri mütemadiyen rlola~aca k ve de- tinin bazı erkanı ile görüsmek üze- tır. Müddeiumumi. pıP tfı' 

1 "0781 24450 9931 11951 164 '8 · · l · •· 1 ı 1 · Yarının mekteplert 200 .,etre kurbal•mayı t.veçli Rot· d • ııııu d• 
" 1 nıze gıren erı ya,a ıy~ra.; . cez~ a~-1 re Almaıı hükümeti O.rafından gön <·uçlarının sabit ol u:.r J11' r4 
15930 34597 14069 20039 19353 dıracaktır. Yalnız sahılleı" mu•aıt derilen bir müme"il dün Sofyaya Son terbin cereyanlurırıda m•ı- man 2 dalıl..a 51.6 uııiyedc yuzerelc ka- rck ceza kanununun 4~!\,~i r 
18176 31378 38767 31895 21643 ve derinliği az yerlerde ban:-o yap- elmi"tir him bir te<irı olan fon Uc,•vr·y'ın bu unm•sı... ne gıire cezalarının t»fl ,J~ / 
26107 72 11084 8811 16667 mağa mü•aade edilecektir. Tlu mli- g : h ( I k 'h eseri 8. <'Pliil Antc·I l'ırafınıi'lı ter- Bisiklet miştir. Bu ma.dde ~a~tht:l"'e ~ I 
114769 34110 saade de bugünkü pıaı· ve deniz, Bır a ta l l racat cüme edilmiş oıma" 1ıu ""·rın p d.. 1 · 18 aırır e I 

ı -· . - F ransa turu uren erın sene ıc~J11 .ı 
9333 37650 2402 13425 25747 banyolarının ihtiyacı karşılamaktan Temmuz ayıııın ilk haftasında hemmiyetıni arttırmı~tır. Bilha'·'a malan amirdir. ı,Iulı8 1ııtı~• 

16142 574.3 11378 13163 118 uzak olması ve fiyatların da pahalııhtaııbul gümriiklerinden 292.800 ilkokul öğretmenlerınc l.av,iye ede- Bordo, il - fran.a turwnın 193 ki. dafaa i~in ba,;ka ıriiııe 
33401 12597 34799 9472 12107 bulunması yüzünden veril•cektir. liralık mal ihraç edilmiştir. riz. lom•ttdik Royan -- Bordo etrafındaki tır. 

YESiL KUMLU ADA 
kızının 

mütaleasıııı başını eğmek .,uretıyle 

tasdik ettikten sonra anahtarı As-

bu kabarmış bir halde tebc"um ede
rek bakıyor ve elıylc bu acaip ve 
şimdiye kadar bir rnislıni daha gör
mediğim tayyare)'ı gösteriyordu. tri<l"n el'nden ıılcl ı ve kemali dik-

YAZAN: T. Vallcrey Tefrika No. 23 

ıfmşek ışığı çaktı, gene boğuk gü- bil değildi. Zira profesör Jakop
rültü işitildi ve gene kıç güvertenin son güvert•dt:ki yuvarlak deliğin 

aairevi parçası yavaş yavaş a~ağı kenarına pek sokulmamamızı ve de 
inmiye başladı ve biraz sonra güver !iğin kenariyle aram!zda hiç olmaz 
tede büyük ve yuvarlak bir delik sa iki metrelik bir mesafe bırakma 
bırakarak gözümüzden kayboldu. mızın ihtiyata muvafık bir tedbir 

Bir dakika sonra genç kız elek- olacağını ihtar etmişti. 
trik daircsind~n çıktı. Ben yolunu Birkaç dakika da böyle geçti. 
kestim ve heyecandan titriyen bir Sonra Astrid tekrar gilverteye çı
sesle sordum: kıp deliğin kenarından birkaç defa 

kat ve ihlimamla cüzdanına yer
le~tirdi. Ve anclık o zaman farket 
Cm ki profe,ör zalı'ri •o;i;uk kanlı

lığına ve metanetine rağmen büyük 
bir heyecan içindedir. 

Astrid hiç bir ~eri!l farkına var
mamL5 gibi metin adımlarla elektrik 
dairesine döndü ve bir takım manet 
!eri indirdi, kaldırdı ve sonra 

kulaklarımıza akseden bir gıcırtı 

aşağı inen yuvarlak güverte parça
sının yukarıya çıkmakta olduğunu 
anlattı. Gözlerimi güvertenin mü. 
devver deliğine dikmiş nefes bile al 
maktan korkarak bekliyordum: 
Bu simsiyah yuvarlak delikten aca - Ne yapmak niyetindesiniz eğilerek aşağıda bu şeylere dikkat-

matmazel? ... li dikkatli baktı ve babasını 1_ ba ne çıkacaktı? Birdenbire gilver-
n yan t d , ... d · b" -ı t· - Biraz sonra görürsünüz ... 

Ve bu kısa cevabı verdikten son 
ra en yakııı bunlara doğru eğilerek 
geminin derinliklerinde kayboldu, 

Şimdi uzaktan uzağa bir takım 
in~an sesleri, ambardan ırelen bir 
takım gürültüler işitiyorduk. Lakin 
bunların •öyletfiklerini anlamak ka 

na dönerek dudaklarından ne li e e ıgın en acaıp ır a e ın yavaş 
şe kt - .. d- B h tebbessümler uçuştuğu halde: yavaş çı ıgını gor um. u, er-

- Makine mükemmelon işliyor. halde bir uçaktı, Ufki ve ~kul! 
Sandıkları bölmenin kenarına yer _ pervaneler, çelik halatlar, Ostilva

leştirttim ve kapıyı da kapadım. A- nl şekilde flottörler ve biltün bunla
nahtarını size vereyim baba. Benim rın lstinatgahı olan dört kıvrım 
ilzerimde kalmaması dahıı muvafık kudretli çelik yaylar ... 
olur. Astrid bana gururundan göğsü 

- İşte mösyö DubrPuil, dedı, 
henüz kimsenin görmediğı bir ~e
yi Jakobson tayyaresini görmüş o
luyorsunuz ... 

Ben ilk bakışta bir tayyareye 
benziyen fakat teferTuat itibariyle 
şimdiye kadar hiç bir tayyarede 
görmediğim hususiyetler arzeden 
bu fen harikasını takdirle, hayretle 
ve biraz da korku ile seyrediyor
dum. 

Tayyarenin asıl gövdesi on met
re uzunluğunda idi ve madeni pot
rellerden yapılmıştı, Tayyarenin 
ön tarafında pilotun oturacağı yer 
ile idare dümeni, arka tarafında 

da müteaddit dilmen vardı. Anla
şıl.an bu dilmenin bir tanesi istika
metin tayinine yarıyor, diğeri de 
derinlik dilmeni vazifesini görüyor
du. Aleti harekete getiren ufki dü
men olmalıydı, 

Fakat bilyük pervanenin sa-
ğında ve solunda daha ufarak iki 
pervane daha vardı ki bunların ne 
işe yıı.radıklarını kestiremedim, 

Tayyarenin go\'lle.•ınin, alelade tiyle beı i dü~üncelerirııcle~ I:' 
tayyarelerin kanatlarının bulundu-ı ve alaylı bir tavırla: -ııı:1 ıı1 
ğu yerde, gene m~denı potrellerden - Ne kadar daim~~,,,~ t 
yapılmı~ bit üstüvane göze çarpı- j Dulıreuil, dedi, yeni 1''.\ 1~;· ,or' 
yordu ve bu ufki li"tüvnnenin irti- ğünüz vakit daima 'u\ i,ıe'tı" 
faı tayyarenin va. atına amut idi, merakınızı tatmin etnıe ıırı!T t 
Gövdenin her iki tarafında duran Halbuki •imdi dalgın d~ bile~· 

. ... ·1ııt '" bu madı>ni üslüvaneler fa döndülü nıza bakınıyor, ~gzı'. e bbl :' 
ayaklar üzerine cturtulmuş ve alel- yor:;unuz. Ne oldu sıı ıJıJll 
ade tayyarel erin kanatları gibi bez Silkinerek kendime gP ~pııı· 

b• 't 
le örtülmüştü. karşımdaki geı1ç kıza . o• b' 1 ' urtrı· ' !) 

Pilot mevkiinin arkasında demir kadar çaııkınca som ,.J11 . . t ,,.,.. 
potrellerden yapılmış bir ehram var n vardı ki kendınıı 

··1 - b 1 d m ye: ce'' dı ve bu ehramın üstünde gene gu megc aş a ı el 
111 A 1 d matzn~Z 'ıo dört kanadın ve alii.minyumdan ya- - n a ım ' 1 0 JdO ı;;ı 

verdm sizin!R meşgtı • 1 
pılmış ufkt bir pervane daha duru ' sıkıyorurı1: ·ı'ıet ,J 
yordu. ,man claıııınızı d.a 1ınskll ~ "'Jl)" 

1 

meşgu o mayıp • <1• 
Ben bu aea.ip tavyareyi hayret- .. .. canııııı ~,.ııı 

le ve biraz da korku ve endi~e ile Bş~nuı·sem glke~ıe .. zleriııiıle ·,er 
. . . ıraz evve ı so .Jl; t 

seyredıyordum, demıstım. lfayrclle . t' t k ., 1 ;.hiyetı b"~~,f ' ıs ıcvap e me s~ , • :ıı 

seyrediyordum çünkü hakikaten bir oldunuz. Şimdi söyl~Y~:n ~·· 
fen harikası idi. Endişe ile seyre- sorgularıma hangilerıll ; 

diyordum. Zira Astrid'in bu acaip yım? 
1 

,·e p 
alete binerek tehlikeli bir işe girişe A•tı·id birden J;.ızıırd ı 1 

- t ·ııvtı· ·'e~ ceğini bir -tıissikabletvuku ile anlı- mı.5 gibi bir hareke ) eııı• 
d 1 • 1nı1 yor um. hemen soğuk kanlı ıg ,, : / 

ü\erc~ ~t :. I tisap etti ve o da ır pal•' f 

Astrd sol kolumu dürtmek sure- 1 -



1 

ıtil YENi SABAH 

Memleketlmizdekl telefon hatları 
Uittikçe artıyor ve genişliyoi 13 • Temmua - 938 • (;arıamba 

Ölle ne~iyatı: U :30 Plılkla Tiirk musi-

~ (Başta.rafı ı ncı sayfada.) Ankara - İstanbul telefonunun tak. kiai, 14.50 havadis, 15.05 plakla Türk 

' 1 - Ad h d k l viye edilmesi de kararlaıtırılmlflır. Bu musikisi, 15.SO Muhtelif pla1
• neşriyatı, 

lla....L . ana attı a ta viye o U· 
• ~. P T ·r id batta 1938 yılı içinde üçüncü bir devre 16 Son. 
~tri...J • • • aM.Si halen Sofya 
'ilt-··"letı yapdmakt:ı olan Atina. Seli- ilave edilecek ve telefon abonelerinin Ak~m nc\lriyatı: 18.SO Konferans: E-

Maks Şmeling artık 
artist oI·du 

•e di" beklemeden görüpneleri imkinı kasmen minönü Halkevi namına : Sami Karayel 
"'-~ger Yunan ıebirlerile Ankara 1 . l k (Fetih'den bu gilne kadar fstanbulda Maka Şmelinı .. Düoyanı.n tanınmtt 
.ı.., . telefon muhaverekrinin ° sun teman ° unaca tır. . spor), 19.15 Nihal Asım ve arkadaşları 
"""ltu~ Adan B Zo uld k M boluörü olduğu kadar mühim bir film 
ıı.:_ , • n dog· ruya yapılmasına te· 8 • u.rsa. Dl . a ' er.•.ın, tarafından Türk musikisi (Uşşak, Hüzzam 
._ IÇin ı _L f .nl artisti olan delikanluua artık hoba bt» lt1t la&anbul _ Yunan hududuna lokal tebdulera uc 1938 aruım r•• ıçın· ve halk farkılan), 19.55 Borsa haberleri, 

fon battı ""' ıl k b h Ed' de bitirilecektir. idarenin iıaşasana başla. 20.00 Saat ay:ırı : Grenvic rasuthanesin - bütün vecla ettiii eöylaunc.ktedir • 
..._, ı,. _ _. .r-P aca ve u at ır. Ş hl B d C il D"l M-'- h-'-'- d-ı.: bu . . d 

~
~,..._, tetncli t dığı Samsun ve Afyon P. T. T. binalara den naklen, e r an osu : em o e - aas ..... an .... rıvayetı ay111t 

t olunarak stanbul - . . ner idaresinde: gazeteciler kendi.ile konut-··-1-, bunun 
telefon ikin • bir d a· da yakmcla bıtecektir. - .. ~ 

•t a.J· uaa cı evre a- . '-f b' 1 - l>ilıtre und Bavu - Uvertur · Sup dnaru olup olmadıı-ını ıonautlardır. 
~ .. ı.__, Şiflide 2000 abondılr. tcıc OD ınası -.- -

tlfc .\ lbevcut hat da ıslah oluna- ol-----Ltad ]( dk.. el fj pe. Mab bualara cevaben 
. ~ &Öriifmel · · d ha · · bir İnp onaaaa ırA a 1 oy t e on san· 2 - Bale ejipsiyen · süvit 1.2.3.4. -

'
ltliıde ... __ • ~ •. ıyı tralımn 400 abonelik ıeniflerilmesi işi Luijini. - Ben ilk defa yumruium ile met· 

-...... tenun edilecelltır. Ywıaa bur oldum. Fakat bokı maçı bende tam . h.ttnun l ui1 erek T"" • üzeriadıı: de çalqılmaktadır. 3 - La p:ıloma - Serennd. 
~t._._ \' . yapım .. . ~ 1 . ur Anlcarada Yenitehir santralında ya· • - Viner Bonbon - Vals • Straus. bir atk doiucmadı.• 
~ \'hft-~18tıU11a gorüşenlerm, P· pdınalcta olan 200 abonelik t~satm bir 5 - Graf Zeplin - :\larş Tayğe. 1 Bu an•da Malc.ttn yanmda kar19C ela 
kıııl~. --.ııJlitand.an yurdumuzla ıörü • an evvel ikmaline çal~lmakt:ıdır. Bu 20.45 llavn raporu, 20.48 Ömer Rıza bulunuyormuf. Makı kansrru itam ede· 
~ 8uı- Doğrul tarafından Arabça söylev, 21.00 1 k .. .. d . 

llıiL~ı - -""•r telefon idaresine telefon ,ebelıce bitirildiği zaman abone talepleri Su.t ayarı, Bedriye Tüzün: Şan - Stüdyo re sozune evam etmıı: k 
w_~ UCreti il b" l'kt ekte l 1 k 1 - Yalnız karım da evlenmek •t ınt _ ~ . e ır 1 e verm 0 • kar~ılanmtt o aca tar. orkestrası refakatiyle, 21.30 Tahsin Ka- • . • . 
lıt, '- transit Üaeti ortadan kalkacak. Bu arada telefon bulunmıyaıı semt- raku~ .,.e arkadaşları tnrnfından Türk mu-ı artlnnlf, ~D\dt be~ bokstan. zıyade. fıl"'.'t 
~ "'retle de Atina, Selinik ve diğer lcı:de tdefon tebekesi yapılacak, abon~· sikisi (Sultani ycğah fnıı!ı ), 22.10 Müzik bayı:ıyorum. Do~rusunu ı~tersenız fil, 
--~ ldıirleriyle olan telefon mükale. Iİ dolnnq olan semtlerde şebeke takvı· ve variyete: Tcpeba~ı Belediye bahçesin • me aşık oldum. Fılmde rolum olmadığ't 
ı....~eri kendiliğinden ucuzlamış 

0
• ye olunacak ve böylelikle abone taleple- den naklen, 22.50 Son haberler ve ert:si zamanlar kendimi pek bikes addediyo 

~. . k l acaktır ı,:ünün proğrıımt, 23.00 Saııt aynrı: SON. rum. 
~, r• tamamen ar,, an . Ankara Radyosu ~ tik günlerde rollerde pek muvaHalr 

1-! l 
1 

Al.tam ••triJa.b: lS.SO _ Pliikla dans olamayacağımı zannctmİftİm. Fakat re. 

Z\ısat Vekili dün Fransa ile ta yanın musikisi. 19.lG T.ürk musıkiai V<' halk şar- jisörlerim artık filmdeki rollerimi de be-
kıları (Hikmet Rıuı) 20.00 - Saat ayarı ğeniyorlar. 

onguld v <rttt• arası acılıyor Ye Arapçn ne~ynt. 2.0.15 - 'l'firk musi- Bu vaziyet karşısında hayatımı filme aga 0 , ~ } kisi (Amatör Cemile) 21.00 • Şan plak- bağlammaağa imlC:an yok. Esasen parte- ~ 
4 · ' ları. 21.15 . Stüuyo salon orkestrası. 1 - , 

'-111 tisat Vekili Şakir Kesebir dün ak- (Baq,tarafı 1 nci sayfada) Luigini. Ballet Egiptlen 2 - Villy En - nerim olan karım Anni .. • Şmelingin karısı Anny Ondra 
b.11 ıı..t -. _._, _ _ı G l h __ _ı_ 1 B LI b 1 'd " p t' M 1 Makı Şmelin..tin bu kararından ıonn ..,..._ ~· '"'""mue a ata rı tımınuan kı ııe • crger e es eı . " - enna ı a I!> 

.._ ~ •1 b L_~.J ttc...! lftkadtır eder bunun Romada lAyı veni Fior d'Andalu&ia ' - İta!o Bran- yeni filmler için konturat mukanfe etti- ct ... Oç filmia mevzuu ela M.11. C-..Jin. ~ \'.ı.., . vapurı e, erat7CTıouC KD• t dtr -r-• -aleti k veçhile anlaşılmadığına hayre e ı· cucci Adieu D' Amour 5 - Drir:o Suite du gwini söylemeğe lüzum bile yok. g. ı göre hazırlandJiı içi11 .nilıtia ıaürhit 
-.......... . er anından bir knaıl Ye ga• k ki 
_ ~ ~ yor. Hilktlmetin d-e bu no tanın an- Ball~t. Les Millio

0
ns d'Arle . n No. 3 Re: Son günlerde de uç film hazırlamakta bit sanat eseri de ıösterilmektedic. 

' iu halde Zonguldağa ha· • . ]' d leni y.apma consılıtatllon. 2 ... 00 - AJans haberlerı, 
~~~~v~a~ rip~d~i~ la~lmaITT~ıneın e~p -~.15 - s~~bfilWma~. -------------------- ----------
~~ 2onguldakta tetkiklerde bul\DI- ması teessilfe şayan ır. ,, 'd lonra Karabülce de gidecek, ora· Fransız - İtalyan münasebetleri 

'tedtilı: hakkında evvelki giln Stefani ajan- Kudüste Camii 
Ömerin imamı da 

öldürüldü 

arangozlar ve inşaat mühendislerine müj e 
Son sistem makinelerile ve yegane Türk 
mütehassıslanmızın gayretile İm~) edilel" 

1-i at yapacaktır. 
tli.iJ, '>'~t reisi ş.kir Kesebir dün ken· sı tarafından neşredilen nota hak-

l<>rüşen L• h · · · b kında tefsirlerde bulunan ayni ga-
).ıı. !lir mu arrırımıze u it• 

t hakkında Jemiştir ki: 
...... a· 

' ~r haf ta sürecek elan seyahati 

h~~k 1~ .rnerhnle Zonguldaktır~ Zon
r._~lcı giin kadar kalacak, kömür 

'· "J' ~ ve limanda t•-:tkikleı: yapa • 
~ b' ~ldaktan hare.ket c:tti1cten son 

it •• 

~ &un, Zonguldakla Karabük ara· 

'~labada muhtelif yeri.erde tctki. 
fıit • dt.vaın cdecqiz. KarabüJi:te de 

~~a İl(i gün kalarak tetkiklerde bulun 

-.... . lonra seyahatimiz bitecek ve dö
.... ~·~. G" ,.~ . ordüğünüz ve bildiğiniz giDi 
'~ tırrıde bulun:ınlar, sizin arkadaf-
~ak Ve Vekaletin Karabük ve Zon

takj işlerle alakadar erkanıdır. 

zete diyor ki: 
Hariciye nezaretinin kat'i bir 

tekzibini ist.X'>,..:ITTn eden 11<>n derece
de ağ~ ~r itham karşısında bulu-

nuyoruz. ,, 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 
yataklar konacaktır. İı:ish Guards'ların 

birinci alayına mensup İngiliz lcuvvetleri 

övr gazetesinde Madam Tabou Mısırdan buraya gelmiştir. 

is imzasiyle şu satırlar okunuyor: Filistinde gerginlik 
İtalya, Fransaya g;ittikçe artan 

bir şiddetle hücum etmektedir. Mu- son dereceye Vardı 
soliui s özde Tunusa karşı hazırla - Londra, 10 (Hususi) - Filistin-
dığı bir taarruz için hazırlık yaptı- de vaziyet gün geçtikçe ka.rarmak
ğmı iftiharla, açıkça söylüyor. Ta - ~dı~ ve b~ vaziyeti gören İngiltere 
bil kimse bu sözieri ciddi telakki cıddı tedbırler a}mıy:ı mecbur ol -

trn• muştur. Bu tedbirler meyanında ge-

Kuru Kontra plak 

e ıyor. .. rek denizden ve gerek knradan bü 

Ordre şoyle yazıyor: yük kuvvetler Filistine gönderil - çarpılma ve çatlama gibi hiç bir anza göstermeyen yegane 
Faşist d:vı:tıer~n ~ullandığı bu miştir . Ve elyevm bütün Filistinin ! kontraplaktır. Makinalanmız her nevi ağaçtan kontraplak 

l• derec.e tehdıtknr bır lisan karşısın- mühm noktaları nskeri kordon al - imil etmekte olduğundan Kızıl. Kayın. Kestane ve Ihlamur 

~YlOskovada bir da insan cidden Fransanın 1span - tına alınmıştır. Fakat buna rağmen ağaçlarından kontraplaklar bulunur, ve kontraplaklarımızı 
I '• yol hududunu kapaID3kta haklı o - Arapla rYahudlere, Yahudiler A- daima zımparalı bulacaksınız. \ttk heykeltraşı Lup olmadığını düşünüyor. Ker ne rap.tara suikastler hazırlamaktan Kurt Markalı Kont~pl~k arayınız i çünkü menfa-

pahasma olursa olsun Frankonun gerı durmuyorlar. atınıı ıktızasındandlr. 
'!'urk(]Jaşta.rafı 1 nci sayfada) muzaffer olmasını temin etmek hu- Hayfa ile civarının münakalatı Sabş yeri: 

~"nli \· heykeltraşları ara.~uıda ö- d İt 1 Al t f n kesilmiştir. Yafa ile Telavv ara- latan bol Tahtakale Ballıapu han caddesi No •· 17 Hasan 
t11t .. _ 

1
1r Yer işgal eden Sabiha Ben sud sun arfı d~lya ve mtla~yat r~ltıe- smda inzibat kuvvetleri takviye e-

~~· 91o d 1 y an sa e ı en gayre enn ngı - .
1 

• 1 • Ali Galip ticarethanesi. 
~ ~~ a stanbulda d~muş- • · k d t hl"k ı· ld - dı mış 0 masına rağmen Yafa - Lı- İstanbul Y ... '-s ... kkaldırrmda 68 numarada Hasan ve Alı' 
11~ lnat nıektebini bitirdikten re ıçın ne a ar e 1 e 1 0 ugunu dfva tireni gidip gelirken pencere- ua ~ 
(j >ll ~lYaya göndı:ırilerek orada bizzat Çamberleyn. de an~a~ağa leri sıkı sıkı kapalı seyahat etmekte Galip Ticarethanesi 
la~ 'llnuştır. Ondan sonra İs- başlamıştır. Başvekıl daha şımdıden dir. Son hafta içinde bir gün gel _ Tahtakalede Baltacı han ağzında 
~'t,a..ıfiıeı sanatlar akademisin - hiç bir zaman Fransanın tek başına miştir ki 24 saat içinde 33 ölü ve Ankara Niyazi Kırman ve ortağı Anafartalar caddesi 
'1-;~ı~ ve eserlerini birçok Türk hareket etmesini talep etmemiş ol- 125 yaralı vardı. » Yasef Bonomo Anafartalar caddesi 

ınde teşhir etmiştir.. duğunu beyan etmekt(>dir. Kudüs polisi Yahudi cemiyeti a- lzınir Ihsan Kayın ve Nejat Tezol 

iSMET SANTONİN BİSKÜİTI 
lıar 
h~aklarda yaşıyan 9.olucanları düşilrür, bu 

YUıneierinc, iştihMına, yüzlerine renk ve 
Yardım eder.. Eczaneler.de kutusu 20 

suretle çocukların 
kan gelmesine 
kuruştur. 

zasından birçoklarını tevkif etmiş- Balıkesir Hilmi Çakır Yeşil cami civarında 
tir. Bunların arasında milli Ya- Bursa Keresteci fsa Süleyman Niyazi ve lbrahim Hilmi 

Ticarethanesi hudi cemiyeti idare heyeti reisi 
doktor Vahiç vardır. Maamafih bu Ayvalık Hüsnü Rıfkı ticarethanesi 
cemiyet ile başhaham bir beyanna- Kastamonu Emin Bey Ticarethanesi 
me neşrederek yapılan suikastlerin UMUMi SATIŞ YERi: lstaabul Tahtakale Baltacı tJu 
Yahudiliğin şerefiyle mütena~ip ol- No, 19 Telefon: 22985 Telgraf: Kirıtcı 
madıiını ilin etmişlerdi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BLWA(l~J 
Buglbıkfl bulmaca 

1 2 5 4 5 ' 7 8 9 10 

Soldan~ 
1 - Tatı1 günleri. 2 - Paylayış, so

mana (T) geline Mil. 3 - Şarkta bü
yük bir tdtir olecak yer. Anadoluda ya
pian kn.."ll kebııln. .ıf - Çalgı. Durgun. 
' - Sual i:;ııreri. 6 - Şarkta bit lı:aaba 
·.maa. 7 - Vaıan hürmeti. 8 - Nota· 

da bir su1 anı~tırma 9 - Bilgi, aptal. 
1 O - E~ek, bir rmk. 

y ukancbn aNı: 

1 - Büyı.ik gaııimi-z, uııgin. 2 - Bo~ 

za111a11, auyu. 3 - N'rçin birinci, 
erkek. <( - Güzel -.nat, hamam hade
mesi. 5 - hur bir yayla, ile 6 - Altı 

cMwl yeri. • atada bir 1e1. 7 - Modern, 
eğreti. 8 - Benler, müstahkem mevki. 9 
- Yükıre!rmd:, menfi ~datı, d~niz (ll. 
çüaü, uç.ııtı'ı. Ege mıntakasmın ilk sakin· 
leri. 

ispanyadaki ya
bancı gönüllüler 

(Baştarafı 1 1zci sayfada) 

taki noktai nazarını ve İtalyan Lej
yonerlerinin memleketle rine dön -
meleri hakkında ne düşündüğünü 

öğrenmek istemiştir. Diğer cihet -
ten söylendiğine göre Lor d Perth, 

Kont Viano'ya İngiliz - ltnlynn iti
Jaflarmın tatbiki için Londra kabi
nesi tarafından yapılan bazı teklif
leri bildirmiştir. 

Bolivya ve Paraguay 
Buenos - Aires , 12 (A.A.) - Şa 

ko sulh konferansı, Bolivya ile Pa· 
raguay Şd:o itilafını kabul ettik -
!eri takdirde hn kemlik v-azifcsinl 

deruhte edip etmiyeceklerini tavas
sut eden altı memleketin reisine 
sormuştur. Reisicumhur Ortiz, bu 
teklifi k abul ettiğini ~imdiden bil -
dirmiştir. 

Dün ak?mki yangın liaşlangıcı 
Dün al.;şam saat 18 11ralarında Y enİ· 

posta ca-dde:ıiodc Tayyare piyangosunun 
karpsında 66 numarada Bekiroğlu Ham 

diye ait: kırtıniye dükkinmda kağıtlar tu

tuflllUf ve atq derhal etrafa sirayet et· 
meğe bafl.amıştır. Gdea itfaiye ateşia 

büyümesine m..U olnıuıtm. 

daki bilgilerini müddeiumumiye müddeiumumiye şunları anlattı: de misafirlerini, artık bu nka.larm !ayarak hudu<lu aş.mağı düşündü. 
• anlatmaya başladı. Müddeiumumi - Size şimdi, bütün bu sırları çözillUp, katilin muhakkak layık ol Trenden iner inmez ilk işi sandık· 

O
• Lu• • ı c EM B ER,. va.kayı duyunca, bunun kendisine çözecek mal O mat vereceğim. Bu duğu cezayı görecefini temin ile, lan bu adama tes lim etmek oldu. 

yabancı gelmediğini hissederek, Viledyo isimli şahsın, esı-arlı ha- gönderdi kendisi de telefon başına Artık tehlike kn lmamıştı. 
kafasını yoklayınca, Vilediyonun yatiyle, ben çoktandır meşgQI bu - ıreçip, Janın bulunması için lizım Bu iş bittikten soma t ekrar tre
bir kaç ıün evvel, karısının kaç- lunuyordum. ıelen btkün tedbirleri ittihaz etmek ne atlayarak, Bri.iksele doğru yola 
tığı hakkmda vermiş olduğu isti - Hatta elimde buna dair bir ta- üzere zabitanm bütün şubelerini çıktı. Paristc arkasından kopan kı-

'r, dayı hatırladı. Fakat bunu hisset- kım vesikalar da yok_değildi. Fakat bu iş uğrunda seferber etti. Artılt; yameti müthiş m erak ediyordu. Bu 
~ · Edgar Monte Tefrika No. 23 tirmeden vakalann sonu gelme kiti bir delil teşkil etmedikleri i- yüzlerce vakarun kalıramı Janı ya- merakıni yenmek için bir gazete al-

V· -...... .\ • ıini bekledi. çin, bunları ortaya koymaktan çe- kalamak için, bütün Paris &J'aldan- dı. Gazete birinci sahifesinde, bü-
ı,'1~diy0 e~ıp ! Ötekiler yok! Mösyö bir Dlik olarak tanıdığımı isbat e- Tam bu sırada idi ki, hademe kiniyordum. Bu adam, bir zaman- mlf bulunuyordu. yük puntula.rla şunları .raz1yordu: 
~: hut\ct u_r~ya geldiği zamaı\ on- ğıt aldıktan sonra: . . bir tezkere getirdi. Kijıtta, banker lar, bir türlü faili bulunamıyan :.' Meşhur bir kürek mahkumunun 

ıı ~et-i)t~ ~· Sakın onlar da ftü - Bu kağıt. adliyede, canıyı, Kölen isimli bir adamın, Griboval bOyGk bir cinayetin failidir. Mösyö hllt v·l d üd" 1 ri yeni marifetleri. 
't~l' en olmasın? bir Dük olarak tanıdığımı icbat e- içerde iken kabul edilmesini istedi - Viledyo ve oğlunun öldörillmesile b el 

1 
et. yol, 

8
d
0? dikt 1" 

6 
Evvelisi a1Jn Parisin g-öbeğin-

•r ı..a... d" d k d d' . . .. u surete ne ıce en ır en aon • . 1 kti üth" b" · h _1 k 
~i -...... .\ n.cuıyanın yanına gel ı: ece . e ı. ğını, çunkU kendisinin ms.ruz kal- neticelenen cinayet. adliye tarihin- K"J d 1 ld w de, öi e •a m ış ır ırsı;c.Jl 
lll · caba öl · .. ., Y k b V'led K. d" 1 d & b" hll • • ra, 0 en en P mıış 0 ugu ~a - o.bn t M dl b 1 d k' tit- tibi . mUş mu. o sa e-- - ı yo nn w - ıaı ır ö.dısenın, konuşulan mev- de bir muamma olarak kalllllfbr. t 1 be b tr tıad Art k uş ur. a en u varın a ı 

ti~~1'~ ~'? Zan eder.sem bana i- Bu vakala.rın 11ralandığ1 ~n - zu ile allkalı bulunduğu yazılıydı. İşte şimdi bu isimle, yaptığı ifleri ;: a dra der en\ ~rk~ b·~i banker mösyö Kölenin evine girile-
lh~·ıışıer. rıç~thiri yanlışlıkla ona i· lerde, Sen mahkemesi müddei u- Müddeiumumi bu zincirleme dinlediğimiz adam o vak'anın fa- adnsa •B. urmüadndınt ert:.ı -'l" ı - rek, ev sahibi ve kahyası ilaçla u-
." ~ link .. h d d h t i · b' b" · b w 1 il ·· ca ' ' yor u. ır m e 0 -.an "'ıne- l k k 1 d ı · · 11 1·1 ~ . agı6d u ay u un aya ı- mum sı, ır ırme ag 1 ç mura • vakaların verdiği hayret ve merak ili meşhur cani kürek mahkümu k d n n;ıa u ara. 1 asa a r e ınınış . .a 1 -

ı.aııı ~r· eceğinden eminim. Eğer atla kar!lılaştı içinde Köleni de kabul etti Kölen ik~n hapishan:den kaçmıq olan ede , !sonra ta . zlava ı ...,esetirtea- yonlar kıymetinde eşya çalınmıı;;tır. 
"9 d~, tflel"' .. · •• . · v am arı v~sı asıy e yanına &' - B k f . . ht b' . . 1 ~ ""'lll t Yaşadığımı dayarlusa Bir sabah dairesine geldıgı za • odaya ırirince Viledyo ile 0·ıan mü- "Jan" dır d u va anın aılı, sa e ır ı sım e, 
~b eni b" • • ' • ·• rek, onun amucasmın servetine • 1 . . d . h-•a ellıi~ ır renk kesbedecegın- man, bir zatin görüşmek için ken - nasebetini, Gribovali viledyodan Müddeiumumi bu ismi duyar sahip olmaia .. alıııaca.ktı sene ere~ aı am,z_ a :> aşamış, or. -
~ıtı ··•1rı. Eğe h . h ·rı . . . . .•. . h b öw d. w. . ' h .. d b ır .., • metle elıni sıktıgımız. meşhur bır 

hı rtıı d r aın crı er ya- dısını saatlerdır bekledigını a er- gren ıgını, nı ayet Dük tarafın - uymaz, üyük bir hayret ve hid- Lil ,ehrinde trenden indi. Yanın- 1d. ıı r- d · . , 1 B k . 
l' t uyarı . d h f ul d d.. a· ı d ti . d .1 1 k oan. ır. a ıse, e\ \ e ce an erın 

>ııd en]c kes arsa ı~ n a .. ~~a ve~~ler. Müddei~muminin _ka.b _an un g e vakti evi~de işlenen e e yenn en ıır ı~ara : daki 8andıklar her zaman ba- evine hizmetçi olarak sokulmuş şe-
l:ıı ı. l<or)( heder. Dogrusu gozum ettigı bu adam Lüsyen - Gribov&l cınayet ve hırsızlık va.k alannı an- - Jan Jeren mı? Dıye haykır- 9ına bir q açaôflirdl. Onun için tiklerin yardımiyle olmuştur. Hır . 

'~" "1 Uyorum. Vakit kaybet - idi Griboval kendini tanıttıktaa lattı. Kölen bunlan anlatırken o- dl. bun18ıl'l çok «Mfa beraber iş sızlar 0 kadar mahir ane hareket 
1~~. ahkemeye müracaat et • ıonra, d1ife&i ıcaıanda evine ıö - danın bir k~esinde bu sözleri can Sahte VJledyonun, bir anda bü- yaptaiı, bu işlerde kavrulmuş bir etmifleııdir ki e•.ralar araba ile 
ıtoayö l(·· tilrdilğilnd.H beri geçen vakalan k~lağlyle ~i~liyen Müddeiumumi - tiln maakeleri dil~mu, bulunuyorda. ka.ça.Jtçı Yamui;yht Belçfkaya sa - aötürilldQi(l ahlde kimse bu işin 

olen hemen yazıhanesi- ve l'enç kadının atle hayatı hakkın- nın muavını de söze kan~ralr, Milddeiumumt mtttbi.f bir telAş igbı- girmeff kendf de elini kolunu ol - {D9varm var) 



s 
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BAŞ AGRISI, DİŞ AGRISI 

ve bütün ıstırabları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

iş b•şında, ıeyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe •.• 

Bulundurmayı unutmayınız, 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yorm z. icabında günde 3 kaşel 
alınabilir. ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripia yerine 

baıka bir marka -verirlerse tiddetle reddediniz. 

...... •' .·•. .· .. - ., 

Istanbul Belediyesi İlanları 

25 - 6 - 938 tarihli Resmi Gaza.te ile inti:;ıar eden 10 - 6 - 988 ta
rihli 3434 numaralı kanunla Beledi ye hudutları içindeki klüp, kahve
hane ve gazinolarla umuma mahsu3 kır bahçelerinde ve panayir yerle
rinde bulunan her bir bi1ardonun senelik resmi olan (5) lira ve tav
laların, Dama Satranç tahtalarının ve domino ve tombala takımlarının 
her birinin keza senelik resmi olan (3) lira belediyelere intikal et -
miştir. 

Kanununun (2) nci maddesi bu resLmlerin alakadarları tarafın
dan mali senenin ilk .ayı olan Haziran sonuna kadar ödenmesi ve oyun 
alet1erine de damga vurulup levha konmasını mecburi kılmıştır. 

Kanun 26 haziran tarihli gazete ile neşredildiğine ve resim 
tediyesi ve damga muamelesi için kanun bir ay mühlet vermiş oldu
ğuna göre kanunun neşrinden itibaren bir ay zarfında yani 26 tem
muza kadar alakadarların mensup oldukları belediye tahı:ıil şubele -
rlne bir beyanname ile usul ti dairesinde müracaatla resim tediye 
etmeleri ve damga ve levha muamelelerini yaptırmaları daha evvel 
bu senenin resmini maliyeye vermiş olanların beyannamelerine bu 
ciheti işaret etmekle beraber elle rinde ki makbuzlarını da belediye 
şubelerine kapdettirmeleri aksi hal de kanunun tasrih ettiği naktt ce-
zalara maruz kalacakları ehemmiyetle ililn olunur. (B.) (4338) 

Kiralık kapalı yüzme 
havuzu ve Gazino 

An karada Çocuk Sarayı Cad clesmde yeni yapılan Çocuk Esirge
me Kurumuna ait sinema binasının altınd;.ı.ki 25 metre uzunluğunda, 

9 metre genişliğinde ve 170 ila 3.5 metre derinliğindeki kapalı 

yüzme havuzu "Pisin,, ile etrafın da ki gazino ve müştemilatı açık 

arttırıma ile kiraya verilecektir. l halesi 25 Temmuz 938 pazartesi 
günü saat 10.5 "On buçukta,, Çocuk Esirieme Kurumu Genel Mer

kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum Hesap 
İşleri Direktörlüğune müracaat etmeleri. (4406) 

Yüksek Deniz Ticareti .Mektebi Müdürlüğünden: 

300 DEFA ••••1ııııı.. 1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak t.izere altı yıllıktır. Yatılı ve .,. 

Çalmakla bozulmıyan 

POLYDOR Gramofon 
plaklarını 

Gramofon satıcılarından isteyiniz. Yeni imla edilen pla.ktar dahi pek 
ynkında satışa çıkanlacaktır. 

Denizbank Akay şletmesinden : 
Teırnmuzun 14 perşembe, 15 cuma, 16 cumartesi, 17 pazar akşam

ları BüyUkadadan saat 21.60 ve 24 .00 de Heybeliden 22.05 ve 24.16 
te Bostancıya ve Bostancıdan 21.45 ve 24.00 te Heybeli ve BUy!ikada-
ya ita ve seferler yapılacıaktır. { 4391) 

parasızdır. Gayesi tüccar gemileri ne kaptan ve makinist yetiı;;tirmek-
tir. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından 

temin edilir. 
2 - .Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ta bele alınır. Bunların 

orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü
yük olmamaları şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 
müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidana-
melerine: 

A - Hilviyet cüzdanlarım 
B - Aşı kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl ve ya tasdikli suretlerini veyahut tas
diknamelerini 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6X9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarım 
Rapttemeleri lazımdır. 

4 - Yazılma işi 22 Ağustos l !>38 pazartesi gününe kadardır. 
İstekliler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte 
bulun.malıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gön-
derilir. Muhaberatta posta pulu irsali Hizımclır. (3987) 

Üçüncü Sulh Hukuk 
~"-. ............................ mDm!l!ll .......................... ~ .............. ~ .... Hakimliğinden: • ·:-

Mahkemenin 938/2129 sayılı 

dosyasiyle Nişantaşında Harbiye 
mahallesinde Park apartmnmnda 
.( No. lı dairesinde oturan Mehmet 
Hayri vekili, Avukat Sava tarafın
dan Knbataşta Ömer Avni mahal
lesinde Molla bayırında yirmi iki 
numarada oturan Zehra ve Mer
yem ve Zeynep \·e Gülsüm a
leyhlerine Beyoi'lunda Fın -
dıklıda Ayaspaşa mahallesinde Sa
ray arkası sokağında Eski 24 yeni 
8 No. lu mabahçe bir evin izalei şu
yuu talep edilmiş vt> diğer tarafa 
gönderilen davetiyelerde Gülsüm 
ve Meryemin mezkur mahalli ter
kederck halen nerede oldukları bi
linmediği ve bu surette ikametgah
ları meçhul bulunduğu mübaşirin 

meşruhatından anlaşılmış ve dava
cı vekili de ilanen tebliğini istemiş 
olduğundan bermucibi talep hakkın 
da davetiyenin 20 g-ün fn~ıla He i
lfiııen telıliğat icrasına ve mah -
kcmenin 26 - 9 - 938 saat 10.30 a 
talikine karar verilmiş olduğundan 
Gulsüm ve Meryemin işbu gün ve 
saatte mahkemeye ""elmedikleri ve 
bir vekil göndermedikleri takdirde 
Jırıyaplannda muhakemeye bakıla

cağı davetiye tebliğ makamına ka
lın olmak üzere ilan olunur. 

(8992) 

Doktor Şükrü Fazıl 
İlkel 

Doium ve Kadın Hastalıkları 
Mütehaasıaı 

Sirkeci: Muradiye cadde i 
No: 35 

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

Telefon : 21503 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 
Netriyat müdürü: Macit Çetin 
Uasıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

1 -.. 

ERKEKLERİ 
T E S H İ R E D E R E J(. 

Cildim, hemen yarı ölmüş gibi 
idi, yüzüm buruşuklarla dolu, cildi 

solmuş ve ihtiyarlaşmıştı, fakat ka
rakterim daima gençti, dans, eğlen
ceyi severdim .. 
Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bugünün erkekleri ıençliği 
arıyorlar. Nihayet bir cild mütehas 
sını ile istişare ettim. Cildimi genç 
ve taze tutan kıymetli bir cevher o
lan Bio,..el'e ihtiyacı olduğunu söyle 
dl. Fen,son zamanlarda bu Biocel 
cevherini, genç hayvanların cilt hü-

ceyrelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bu cevherde bizzat si
zn cildinizdeki hayati unsurlar 
mevcuttur. Biocel şimdi; cildini
r.:in beslenmesi ve gençleşmesi i
çin ihtiyacı olan tam nisbet daire 
sinde Tokalon krf!minin terkibi
ne karıştırılmışt1r. Bu kremi her 
akşam yatmazdan evvel kullanı-

Nasıl 

MEŞHUR 
OLDUM 
Artık 

Dünya benimdir! .. 

rım ve gayet muvaffakiyetli se- 1,ll1ofl 
ki' fOJ\ ' 

mereı.e: elde ettim. Diğer tar~ftan her sa~a~ t~ ~eyaz ren ı leriptl 
kremını kullandım. Bu da sıyah benlerımı erıttı, açık mesnnıe 
sıklaştırdı ve esmer ve sert cilclimi beyazlatıp yumuş.attı. fet' 

M O H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremler~ )lef pj~ 
de satılır. Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdırde 
iade edilir. , if'ıı· 

Df KKA T: 30 Haziran 1938 de çekilmesi mukarrer oları .P 
go bazı teknik sebepler dolayısiyle 15 Temmuza~ 

İstanbul ikinci icra Memurlu • 
iundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altın

da olup paraya çevrilmesine karar 
verilen Kapp, Kleiner markalı bir 
adet piyano 21 Temmuz 938 per -
şembe günü saat 12 de sandal be -
desteni nıczat dairesinde satışı icra 
edilecektir. Kıymetini bulmadığı 

takdirde ikinci arttırması 28 Tem -
muz 1938 perşembe günü saat 12 
de ayni mahalde ve tayin edilen sa
atte yapılacaktır. lstcklilerin tayin 
olunan rün ve saatte mahallinde ha 
zır bulunacak memuruna müracaat-
ları ilan olunur. (8989). 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve ukada4ları 

!il Temmuz çar:;;amba 
akşamı 

Taksim Altıntcpe bahçuinde 

Kan 
14 Temmuz Perşembe akşamı 

Büyükdere tiyatrosunda 

Gönülbaiı pansiyonunda 
15 temmuz Cuma akşnmı 

Yenitehir Aile bahçesinde 

Kin yarası • Beşinci madde 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer 
Öğleden 5onra Beyoğlu Ağacami 
çar: ısında No. 33 Telefon:41358 

TOfA• .. HO•O•tl f4Tıf •••H•ll 
JAK GRUNSER'! 
"""'e• .. ı•ı Mwee •• L.••• •••"_!:: 

.......... __ --· • e.4"• ... 

ıaTA,..•utı.. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa vekaletinden:"'' 
1. - Eksiltmeye konulan it: Ankarada yapılacak ATA.'fOft 

sesi intaatıdır. Ketif bedeli: 636.200 liradır. l<şıetl 
2. - Eksiltme 20-7-938 çıırtamba günü saat l 1 de Nafıa '\fc ıll''''' 

yapı itleri ekalltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle y 

caktır. . sı ""' 
3. - Eksiltme fartnamesi ve buna müte(erri evrakı 31 Jır• biJİf'• 

ruf bedel mukabilinde yapı itleri umum müdürlüğünden alın• rJ,fıl 
4. - İstekliler 29198 liralık muvakkat teminat vermeleri ,,e et tıi< 

Vekaletinden alınmıf müteahhitlik veııikası ibrazı ve buna ben~ ırıı''' 
defada yaptığı en büyük intaatmbedeli en az 400.000 liralılc 0

1t11''
1 

ve isteklinin bizzat diplomalı Yük!lek Mühendis veya Mirnsrli~ 1ııP' 
veya bu tartları haiz olan bunlardan birisiyle müttereken, te1' 
ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. .,s&tteı' 

5. - istekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 8tıb"~ 
bir saat evveline kadar yapı eksiltme komisyonu reisliğine ııı 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 4162) 

F_..cı.tad,. <ılacak cecikmeler kabul edilmez. (2237) ( 


