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ZONGULDAKTA 
'AZI MÜSAHEDELER 

Yazan: Hüseyin Cahit YALÇIN 

/(öy ve 
P.abrika 

Zonguldak k'5mür fabrikalarand~n 
biri ve Zonıuldatın bir ıörilnüşü 

Rusya çekilmiyor! 

Japonlar mali 
sıkmtı içinde 

Altın paralarını 
harice çıkarıyor 
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Doğuda yeni 
üniversitemiz 

Macar Ricali Romada 
Bu sene açılacak ve 

tedrisata da başlanacak 
Doğu üniversitesi projesi tama

men hazırlanmış bulunmaktadır. 
Son seyahatini esas itibariyle doğu 
üniversitesinin şümul sahası ve ih-

''Alman tehlikesinin 
farkına varan Macarlar,, 

1 

tiva edeceği fakültelere ait tetkik
lere hasretmiş olan ve proje üze
rindeki tetkiklerini bitiren kültür 

!
bakanı Saffet Ankan bugünlerde 
Ankaraya dönecektir. Bundan son 
ra projede icap eden tadilat silrat
le yapılacak, proje kati şeklini al-

''Londrada gizliden gizliye iskandillerde bulundular, 
Romada manevralar çevirmektedirler .. ,, 

dıktan sonra derhal doğu üniversi
tesinin tesisi faaliyetine geçilecek
tir. Üniversite, hemen önümüzdeki 
ders senesinden itibaren faaliyete 
geçmek üzere kurulacaktır. İlk se
nede tarih, coğrafya ve fen fakOl
teleri tesis olunacak, ondan sonraki 
yıllarda da edebiyat ve tıp fakülte
leri açılacaktır. 

1 
Doğu üniversitesinde hukuk fa-

kültesi bulunmıyacaktır. 

Kültür Bakanı 
Erzincanda 

ltalyan Harici Nazırı Ciano Erzincan, 18 (A.A.) - Kültür 
Başkanı B. Saffet Arıkan bugün sa
at 8 de vilAyette vil&yet erkanı ve Paris, 18 (A.A.) - lmredi ile 
bilumum memurlarla vedalaştıktan Kanyanın Roma seyahatlerini Epok 
sonra askeri ve sivil memurlar, bir- gazetesinde bahse mevzu eden Do· 
çok halk tıirnfından uğurlanarak nadiyö diyor ki: 
GUmüşaneye müteveccihen şehri

mizden ayrılmıştır. 
"Macaristan, Anşluzdanberi bü 

yilmekten hali kalmamış olan Al-ı 
man tehlikesinin farkına varmıştır. 

Müdhiş bir rekor lngiliz Hükümdarları 
Köhne bir tayy~~e ile Parı·se u·ıdı·yorlar 

Okyanus geçılıyor 
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Berline gideceği haber verilen 

Macar Hükumet Naibi Horti 

Macar Hariciye Nazırı Kanya 

B. İmredi, nasyonal - sosyalizme 
karşı şiddetli tedbirler almıştır. 
Mumaileyh, kendisine mali bir yar
dımda bulunup bulunmıyacağını an 
lamak için Londrada gizliden giz-
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liye iskandillcrde bulunmuştur. B. 
(De1ıamı 4 i incil .~ayfada) 

Ankara sokakları nehre döndü 

Evvelki cün Ankaradıt müthit bir yağmur •• fırtına çıkmı,, orta· 
lığı altüst etmitti. Yeni.ehir semtine kadar birçok tarafları ıel basmıt 
ve bu selin bastığı yolları Ankara itfaiyesi bir gün utra~arak temiz

lemittir. 
Nüfusça zayiat olmamakla beraber mezruata çok :ı:arar veren bu 

sel baskınında Ankaranın büyük caddelerinden birinin halini yukarıki 
resim sösteriynr. 



Sayfa: 2 YENii SABAH 

Zonouldakta bazı! (ISTANBULDA v MEMLEKETTE SAB-"BJ 
Yeni «Sabah,. m tarihi tefrikası: 53 

·Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
m(~Jt~-a~ı~~~ ~a~ı~a) Tahmil tahliye ta- Bu sene icinde O e life r 

!:ik::~:;::: ~:=~~ti~~ rifesinde tenzilat Romanyadan '25 ..bin ·n ·ıe katil oıınuf 
Yazan: Zıya Şakir ne surette inkitaf eımi, olduğunu ! Tarı"fe gO"Cffi 1 k • bit 

Arada hır kadın ve 

Napolyonun bu sefer için yaptıvı 
hususi teşkilatın hedefi 

g&zöniinde tutarak o hallere mey- komisyonu ay 1 en ge.ece 
dan vermiyecek aureıte tedbirli sonunda işini bitirecek ı k d var 
davranmak li.zundır. İktiııat Vwleıi D<ıniz tarife bıüyo· Ik vapur yarın hareket an avası •k bir~~ 

A da 
L __ .. _ b' el 'k. _,_ Arnavutlı:ö-~-·'e on -elı k , .• 

T'Mlp& UIUJıUAft ır aaır eYV nu l ancİ toy-nttsını ÖnümWl:dek.i çar- edecek r~ ' r ıl u• 

h h t f 
··f k • b ,.;;•önden arkad•ti Mdım.41 

• ,,. .. ~fı 
emen er ara ta nu uaun e aerı .. tam a günü yaıac:aktır. KonliS)lıOn bmı- ı - -...- 1..-ı"""l' 

}'eftni ~ükr tqkil ediyorlardı. dan e""dki *"Plantıda DenizJı.nl< miioo. Romanyadaıı göçmea. aaltlin.e yarın dan tabanca ilr vurup ::~~:en ,.,,itıııit 
Şehirler halkmın .mum memleket aeselerinc!en bir kısmını gözden geçirmİf· b~•)'OI'· iskan müdürlüği.i ile bir va- dün birinci sorp hôk........-
triifu- .Uslııeti ,-üzde onu bulu- ti.. pmr ku.,,...nyuı ara ... da diia bir mu. tir. 

zihnini en çok işgal eden yordu. S..günkii i-tistikler ise in- Liman itletme.sWa tahmı1, uhliye ta· kavele imzalanmıştır. Göçmm nakline halı:knd.a tualan ıöylemiştir: ,,J 
gilterede 'ehirler halkın~n nisbeti rifesinde tenzilat yapılması muhtemel talasia edil.en ilci \'apaııdaa biri yann K&ı. - Melmıet, bundan oıı p rlİI' Onun 

C İ he t ll ak 1 iye • 0 yüzde yetmi' ye.ıiyi, Belçikada görulüyor. Fakat vapur tarifelerinde bir ıenceye hareket edecek ve bir hafta son· bmim evlenmek istediğim ~'.' ~: tıJİ 
1Ş1 yüzde seksen ilciy.i ulduiu.nu &&· deği~iklik yapılacağı zanntdilıncmtkte . ra 160D göça1e.n getir~ektir. Göçmenler den almıştı. Ona sönmez ır dir (d' 

PARLAK BiR ALAYLA 

1
, (Brui) il e muhabereye girişerek !eriyor .. Gör- Ü)'Or _lııi Aw':""' m.e•· ı dir. Bilhassa Akay, Şirketi Hayriye nj Tra1?'3 ve An.doluda i>Hn edilecek · "ordum. Ölc!ürmek için on ;•"',,~,Jıl' 

HAREKET bir donanma bakiyesini, en kısa bir leketlerınde sanayı makınelerı ve Haliç tarifelerinin aynen tasdik ed'leccği !erdir. sat kolladım. Zaten aranı" aı" ·t< ....-
J;vet. .. General Bunapart Na zam_~~a •cf~rc çıkacak hale getir-l ma~en .. ocak!a:ı meml~k~tin ik~.'- 1 anlaşılmaktadır. Bu sene Romanyadan 25.000 göçmen bir kan davası da vardı. N •> 

polıon. parlak bir alayl2. Mıilrdan mes.ı ıçın en:ıırler v e rmişt ;. •adı bunyesını tamamıyle alt u.ı Komisyon çalışmalarmı ay sonuna 1;ele«ktir. Nakliyat dört ay kadar sÜ· gün onu öldurdiiı!ı... "nÔ<'~,...r 
hareket etmişti. Piyade, !.Üvari, top- llağlüp Fran sız Aıninılı, E bu- ! etıni!6':. B• kadar deriD ltir ~kılip kadar bitincektir. Tarifelerin muaddrl ceoektir. Saylavlarınuzdan B. Kaum göç Ma.tafa tevkifhaneyr 

80
.; ~~

çu alaylarından, ve kendi maiyeti kırdaki hatasını al'fotm-e'k için gece-ı le~ı.".'"'.' davrarulına, ~ım ~kmcri İktisat Vekaletinin ta>d :kind"· men. nakliyat iılerile m•tgul olmak Ü· 1 tir. Tahkikat ev.akının tar"'.":'°'ı,.ıı.P 
e;-kan ve e (radı ~ d ?n ı~aada .. p e · yi günd üze katmış .. B~~ gü n za r fın - muthıf . .'•tıraplar. ve manevı •~r~ı~- gcçtikıen sonra taıbik edilecel<tir. zc .... Kö$1enc.ye gitmi~ir. Birincisini ta- akip ağrcezada muhak•"' .. "' 
şın de old ukç a mühım hır kafıle sfi... da. 3 adet Firkateyn. 2 " det kur. ula.r vucuile getırmek zarurı ıdı. ---o-- ~ifa, ikinci vapur da 1600 göçmen geti·' tır. 
rü k lc :ıı ek te idi. Bu kafile ise, i\lışı- vet, 8 kita Brik deıı milrdıke~ bir ~~ümün öaiiade Avrupanın geçir- DENlz iŞLERi reodctir. -o--
rı n • lı em e n hemen • bütü n uicma , hafif d onanma vücudc ır etirm i,t i. i dıgı bu tecrübe bulunduğu için, or· Yugoslavyadan da ı;öçmen getirilmeai DENİZLERDE it 
c.,r a i ve muteberanın•la n m ti rek . İııgi]izlerin gafleti es~ri o~arak ~l e taya çıkan derslerden istifade gibi Karaköy iskelesindeki içia . i hükiımeı arasmda yapJ.an anlaş· ryectr k ept ı . ge•irilen u talar t•rafından Kah-ıre bir kolaylığa malik bulunuyoruz. 1 Filoryaya vapuri.ş l.:...iııl"" ~ a kaza t hk •k h ma +bu eene Türk \.'C Yugoslav meclisle· _...-.....- .,f 

Bu kıı.filede, atlar, hicinler, ka - civarındaki yeni yapılan lO parça Zonguldakta toplanacak Türk . a .. l a Deai&i>anlc Akay idar.-. f1a<! 
tırl ar, merkepler birlbirine karış • Salupe, ve l 7 parça büyük nakl' anıeleai de köylerini bırakıp gele- ' favell<i sabaı. Kopru .ICacbk•y melesi ~nıio ıasdJunden geçtikten sonra btiyet nasebetile komı-u uhillerden Jdıı< tııl' 
mıştı Ak sakallı \'e iki büklüm ih- ~vnasından mürekkep ince don:n~ ceklerdir. Maden ocakları etrafında ne yaoasırken dubalan!an birine ın..ı,. kubedecek ve ruıkliyaıa gcleoelc ıene ha· vapur seferleri tesisi için ~~I ;di {ı' 
tiyaclar. yük ·ek hayvanlar üzerin- mııda bu hafif filoya ilave edilmek yeni merkezler, kaaabıı.lar vücut r~k derta b .. yara """'.'. yaadan ~ arklı zıranda başlanacalı:tr. .. Lınuftır. Florya seferleri içi" ~" 
de •iuracak kadar kııvvete malik ol suretiyle, ağır eşyaları nakletmek bulacaktır. Buradaki bayat f&rlları B ğdat ~apu~unun YJl(>Ogl ~az.a eırahn- Yugo•lavayda 600.00~ T~rk ~ardır. lerck sabah ve akpm olma~ fi 

madıkJ arı için bu CEbr~ yolculuğa ıçm, oldukça miıhim bir deniz na- köydeki hayattan bütün bütün bat· da Denız Tıcareı ınudorlogo tahbkat• ı Bıalıttm a~a vatana n~h, ıüplı...,,, ..,. pur ıaluıik ediW:duir. C . ılı ı,/I 
merkeplerle devam edıyorlar .. Vü- kil vasıtası ele gecirmi ti. lca olacaktır. Yeni muhit yeni ruhi başlamıştır. . nel.ere taksim edilecektir. Her oene as- pazar günl.eri ilttiyaç ,.;..be"". fıl'. cutlarını iki taraftıııı kavrıyan uşak 1 t B rt · k d. . .. h.i.letler, yeni filcri iatidatlar, yeni f Vapurua nuıkiD<>krinde bir imza elup gari 30,000 :;:öçmeo getirilecektir. vapıır tahriki. için bwmi bir wiİ~ 

., e onapa , en ısıne en l'U Ç l d - d -LoL _.,,_, · y ş· d. k d R .~... · ·ı iıl ,,,. ları : ıın ara. ında, inliye inliye (Sali- .. .. ki. . . . .. ihtiy&ç ve kanaatlar uyandıracak- o ma ıgı a teu< ... cauanjbr. apııır ..,. ım ıyc a ar oman,~an g.enrı en laııacakm. Bu seferler tee>S. --"" 
. . . gorunen na ı)e meselemnı de boy- { ı d ·•· .. -•~ 1 ·· ı · - T -'--·- ,_ '-"~- -'il · · ·h 1<11'-hıyye ) yolunda ılerlı}olardı. 1 C h 11 t . . K hl d . - tor. Bunların aoayetemizin bünyesi- er ere evam ettıpne gore •-.~e erde goçmen erın cogu r-1ll<Ul _...,. """ - ı •onn tr<nlttdeki ızdı amın 

. e e a e mıştı. a re ekı agır . . . · ı d • ı ı k • • ·· ı · · Bu zavallılar, bu çetın ve me- e•yaları N·ı t .k. l İ k l . ne uygun btr şekılde ınıu.afı mem- ama 0 ma ıgı an aşıma tadır. Tahkı · mıştır. Bundan sonra gelecek goçmenle· ne g<çilmlf olac.alwr .. 

kk 
. _ . . ., • ı an ıy e s ene erıye - . _ • _ k t k ··--• d · · - · şe atlı yolculuga, ancak Sıılıh ıyye ye yolladıg-ı g·li. Am· 

1 
B ., leketın ruhı, maddı ve iktısadi buh- a • azanın ne •""'"'e mey ana geldı - T•n tkottm Anadohıda, Şa1'k ...,Cemtp --o--

h 
. k d d ı' ' ıra ruı ye 1 "'ı meocl . .. . ,_ . k' f ··'-'"'· -L O O f • ~• Ş~ nne · a a r evam edebilmişler- hitaben de: ran ardan içtinabı için en dikkat e· • . esı uzeruıuc on ı,a eUUUU>CKle· viliyttlerinde ,.kfın echlecelm- [ K LT R Şı.uu: • 

dı. Orada, toplu bir halde Bonapar- dilecek bir noktadır. 
1 
dır. --o- • •• d~fll 

(Bütün zeka, maharet ve şeca- Orta tedrisat JllU ı' 
ta müracaat ederek: Bugün Zongaldekta köy ile ma- Meydana ı:ekı> zar"r miktarı lıeıouz BELEDiYEDE: ''' 

atle kuvvetlerinizi azami derecede • · t.ıı tedr.,.. ııtr 
- Biz; böyle hayvan Rırtında işletiniz. İngilizlere görünmekten den miiloueıııeıinin henin batJan- ı.e.bit edilmııınekle beraber <;ok buyiik z· . l"k M ı k Maarif vekaleti or il f' 

uzun yolculuklara alışık değiliz. d gıçlaruu ,.,,....,~~OJ'1l%.. Simdiki ı..JJ olmadığı anlaotlmaktadır. Ancalt Kw- ıncır 1 uyu - as a mum mudürü Avni roezune 
son erecede içtinap Pderek, gemi- _,, 

Bittik; hilal old11k. At·tık bizi bura- leri birer .k. 
1
. d de galebe köydedir. Madenlerm- köy iıtkleoinm Karaköy cepheı;indc bu Zıncırlikuyu ile 1\hslı.k arasın- m ize gelmiştir. 

ı ışer ıman an çıkarınız. . . . .. 
da bırakın. (Areyş) kalesinin cenup sahillerin- zı hakkile iJ.letmek balu11ı.uodan bu -1 vapur Juızuı yaıi olmadığı ;çin bu da ki ailalt yol.un taaı.U:ine ba)an- Sarıyerde Mekt"~ıısJ.1' ff 

Diye, rica etmi~lerdi. de beni bekleyiniz. Şayet İngilizle- vaziyeti eaefle ~arbn maden kazaya ehemmiyet .. erilmekreclir. un- mıştır. .B~lediy~,. BiJykd_ere piya. Sarıyer orta mektebi Jli~' · 1 

Bonapart, ya merhamete gel • re te~ııdüf ederseniz, onlarla harbe kvyuları etr&hnda topno.k.aız, ana- dan bir miıddet evvel .d.e bir vapur ayni sa cadeıının tamırıne e;vlııldeıı son . şa köşkünde açılııcak!Jr. ~ ~ı 
mişti... Ve yahut da, artık hudud girişmeden evvel, gemilerdeki eş • nem, köksüz bir a~le •e ın.. pro- yerde lıiifeyi denize yıkmıştı. Ay.n.i ,.,. ra b~Jıyacak, buradan sonra Bey- kirasını C. H. Partisi verece ·b~I 
pelc yakın olduğu için kcmdini em- yayı sahile çıkartarak onların el • leterya .kiit1eıiıaU. tetelı:kiil etmeme- şit 'kazalann bırbirini takıp eımeın .. i ;. kozla Üsküdax ar.asındakı bozuk ı dahilinde sayısı bin bc~~e)<tel' 
n'.yet~ görmü,; b~ ~avallıları ken- den çıkmasına meydan verıneyj. aini, lı:iiyin bikimiretini meınnıuıi- ~in tedbirler ahıuıc:akttr. yerler dilzeltilecektir. Yüz yirmi orta tahs.il ~nç~erinin bil ~tır· 
dı halıne terk etmıştı, niz.) yetle kaydediyeruo:. itte ınad .. ku- POJJSTE: bin liralık tamiratı mü~emadiye pa. , toplanması temın olunac~ itİ 

- Biz; böyle hayvan sırtında Diye, son emirname•ini gön • yuaunwı ... , ia \•güa memleke- ras ı ile şehir dahilind eki asfalt yol- Kültür Direktör Muav".'
1
1ilin 1 

uzun yolculuklara alışkın değiliz .. dermifti. tin mukadderatı üzerinde bu kadar Han odasında bir lar b.ir sene içinde tamir edilmi' o- 1stanbnl kültür direktor r$rlıl 
Bittik; helak olduk. Artık bizi bu- Amir l B . b . rnüesair bir aahne cereyan ediyor bog· uşma V b" rlı lacaktır. bir muadnlik daha ilavegi k~ •• ifr 
rada bırakın. .a ruı, u emrı ay nen tat- F k . . . .. .. · C ır CC , • 

. . . bik etmiş ... Daima gecenin ztilırıe . . ~ ."'1 .amelelerımızın ~ va- . . . • . • • tınlmı~tır. Yeni mu•ıvin!ıt f'#JI' 
Dıye, rıca etmişlerdi. tinden iııtifade ederek r d ı.· zıyetiA.i muhafaza etmeleri maden- Mercanda V.alde ha.o.uım ıkına .ka. Bentler genışletilm1yecck 1 !eri kültür direktörlüğü tar3 
B t h 1 · . e ın e-.ı ge- l "' · · ·· · . . tında 26 numaralı odad.a oturan se ar 

onapar' ya mer amete ge mıR mıleri birer ikişer lima d k erın verırnı uzermde fena bır teaır l YY B 1 d'. l 'd . b d tavin edilecektir 
ti. .. veyahut da, ar1ıJ.. huı:1ut pek Y~ rarak toplanma -vk· ·n an .. Çld a yapıyor. Zonguldak havzasında bu. satıcı Sivaslı .ŞUkrü evvellci gece Şehza· j ı .. e et ıy': sdu'l~r ı ar .. e,~-~u e~ : - . Je 
k ld _ . . . . . ...~ tme gon er . .. b . . deba~ d · . . d' . erının evsı e ı ıp e<UilLUyecegını -O-- _;ııı 
ın o ugu ıçın kenrı.gım emııiyet- mişti. &'un on et bını bulan ame1eden an 111 

a auıemaya gıım., ve on~~ t ilik tt' •kt ·di T tı<k t '7:_ l kil" -~1.rjJ)P' ıl' 
te görmüş; bn zavallılar kendi cak. birkaç bini dainıi ourette it1i- Şebr.,mınınde ouıran 16 yaş.ında .arab.a- ı e . e ırnı .e 

1 
· ~- ı a sona .t..ıraa Ve 1 ~. 1 

haline terketmi~. * yor. Dijier1erinin iki aydan fazla cı Cavide rastlamıştır . .Şülu-ıi, Cav.ide eım:.ş, b~n~erın teıvnne lüzum Şehrimizde bulunan ~b9l~ 
1 

•. ,· ld - ... . .. .. gorulmemıştir. Terko' havuzlan- ,_,1. F-"· K--- • 1 d- •-'•il ,.. * İlk Kanlı Harp ça ışhğını görenler yoktur. Hunla- va~ ın ,ııeç o ugunu ııuı ,;ur~ " sa- - . . . • . "' ı ..,... ..., ... og u ıın ~ti 
Bonapart, bu aefer ıçm h~us.i Ukenderiyedeki fır kanı k • rtn alulla.-. 'köydedir. Maden ocai• atten sonra Şehreminine ,ı:itmekten v.a:ı J nııa pl.a.n mu.cıbınce tevsı ~'len . ~- ra.t müdiirliljilııe, l'f!te!111 ı1er',I 

bir teşkilit yııpmıştı. Nisbeten yaş- mandam Ceneral Klabr. b n ~- onlar için bir gaye de,tildir. MMlen geçip kendi odasında misafir kalmasını mamlandıkian .sonra ~ehrııı ~ ıbti- müdüritiğiiııe, viliyet aygıt-~ 
lı, hasta ve yorgun askerleri 1\fısır- yatta cidden rok büy' ilku hs.ev ı t. ocağına ancak büyük bir ihtiyaç teklif etmiş vo Cavit te bu <la.ai kabul y~ınm. tamamı:n kar~lanacagı tah na ve vekalete bağlı tiCI' ~~er~f' 
d b k 

. • ~ ımme L' ~ • • • mm edılmektedir. ı '~ -•- ı u.·ı. teftı.r 
a ıra ~~ak,. en dinç, saflKm ve ve gayret göstermişti. Ve bu işin nıaaeıtnuen zaman aelıycıriar. Köy- •tmışıır. .~re gıuerc.o. .. .e .... ı ... v.e dJlirtr..ı1 

harp kabıliyeti fıızla ol&n askerleri arl<asını aldıktan sonra lskend ._ de para huauaunda 51kıftık.ları iki atkadaf Va\& baladaki odaya Kadıköy Yolları mı tır. ~ırn de bazı ııJl Jll".ı 
seçmiş; bunlardan mürekkep ol _ yeye Wi derecede muhafaza kC:~- "':"1rit ocak -onların imdadına ,..,ıi- gelmiflu ve biraz sonra yatıp .uyuınuş- B. k rf _ tetkik ve ~ftişleı· yaptık~ıı~ 
ıuak üzere yc1ıyeni ve kuvv.tıı bir veti bırakarak kendisi de fırka• 

1 
..,.......Burada'"" amel<!! lrir a.,...a on lardlr. Fa.kat Şükrıi, gmç ııd<.adaf"UD ır aç ~e.ne ~ ınd.a Ka~y bu akp.mlri ekspre le -

~ d k _.. · ıy e b 
1
• . • ' . . . ku.a.sa dahllındekı yolların mühim d .. ktir 

r u çı arını~... beraber harekete ge"1Ui•U B , on et ,.... ta .. ,,,.f ede4.ıl;yGP. B.. uyudııgunu anlayınca bir.<Wıbire kallı: • . . . <ıneci! · • .. · ona - -L~ • .. • _ bır kısmı asfalta çevrilmı' olacak- J ] ~ı 
Bu ordunun kuvvei umumiye i . parttan aldı,ııı emir mucibince o da J>BT&J"I CIO'U'lDe atınca. Mehmetç.k 1 m~ uunne atılouj we .a~ tıkı.yarak t B 1 di ta rı-.. tırıl Se ah v ur ll• .~ 

k d
. · d d h. · • (A k 

1 
') d _ k'. .. . \ ır. e e ye ra m:ıan yap an 1 yy ap ·• .ı 

en ısı e a ıl oldıııcu halde. tam reyş a e ı yolunda orduya il- ogru oyunün yolunu tutuyor. ıa .. ıı,.t etmdr. irtemiştir. Birdenbire ae- s ı · · , ·ı ç·ft h 1 A" t -"' ı· nııııır.ır · · b. b' tih k . H lbu . . e amıçe~me ı e . ı c avuz ar ara- gus cıs ay1...,a ıına ,., "..ı 
yırmı ır ın dört YÜ• zabit ve ne- a edec<ıkti. a kı bh- amelenin verimli aurel- ye uğradığını ... tryıumruı Cavit hiifÜlt d k. 1<' ·· t ı·k 1 t k b 1 erk"'' OV. f d' Sınıf . 'b . . .. B . . , . . . . . .. . sın a ı se :z yuz me re ı yo a- ı ço seyya vapuru ge e . jt J 
er ı. ı~. arıyle .de mufredatı, onap.art, gener11l Deıe nın fır-ıt~ ıtlemeaı ıç:-1', tecrubelı, talim- bir ga~le yııtalctan fu11)'81'1lk Şükrii· aıamlanmH;>tır. Bııra.tan itibuen kopulo vapuru 450 seyyab ı~e'.[O' 
şunlardan muıu~eptı: k~ını, çol. tara.fl~rınd~ bulunan lı, ve kuvvetlı olmaaı lazım. Biraz Min eNıdm Jcartviınuı ve duvndıı •· Cıı.d.cleoosta.nura kıııhır imtidat eden vapuru 700 sen•ah He a~ Jf 

5 Alay, mual~m p.ıyad~. koleme~l~rın takıbı ~azıf.~sınde ip.

1 

çalı,ma ile elde edilen bilgi köyde solo duran ceketinin cebinden kamasını bin fld yüz ml!trelik yoa!ıı, Cemilpa- ikisinde, Viktocya vapuru ~,ı1' r 
4 Alay, mııallım •üvarı ka etmışti. Ceııeralın mufrezelerı· uırutul K·· ·· ti d.. b' ı k ·· • ,_. ·• · · · k - k ., 1 • ·· .. d · ı» IGOO n f il . (Si. ) ]"] . . • uyor. oyun en onen ıra- a ara 'Uttnttt ""'gra ""n"' 1'ir hamle şa 90 agına. a .. ar nzıy•n yo un ı11- tosun uçun e lımanımı:ıı 

e er, ~ ~de. topçu ye~ ~e a elerıne \~dar gıdecek- mele tall'tamen aoeıni bir ameledir. I yapan Şükrüyii •ağ böğründen ve sol 

1 

sasına yakında başlmıacakUr. decektir. /.~ 
1 Tabur ı.tilıkam ler, şımdi o taraflara çekilen M B ·ı ·· d .. • ·· ·· de · ' ~ 

• • • ~ ~ · U - ası gor U_&llmUZ ma n ifleri kalçasından ağır surette yaralanıışt1r. ==========================::::: 
1,000 neferden (ve Hristiyan rat bey ıle dıger Kolemen beyleri- esaslı surette dört bet ç-•id · h' ş··k ·· J ti L- 'k ' ı · ~ıJ' 
1 

. d . . h A _ • ..:-T e ın ı- ı u rnnmı erya arma nan n ın erı B } l ı• 1 c 
g~n~ c~ın .. en ~eşekkül etmiş) bir nın arekatını mutemadıyen ta- aar etıiii h&lde, meaela bir kaı:ma- . . . . . 1 u yı mezun o an po ıs er u 
gonullu suvan taburu. rassut ederek onların Mısır üzeri- cı ikinci defa madene geli irule ba •· y.eıışmı il<r "" ~r•hi. dinde ka~ıe po· t 

50 Adet seyyar top. ne yapacakları her tii 1- h k • . f f lıse teslım etmışlerdır. Yaralı Şukru Sıh- • b•d • } k k d~ 
Nakliye ve ~&bacılar, bu yekil- tin önüne geçecekJerdi.r u are e. k~ bır ,,ıe kull~I~~ ".'.°~ ... ~lııu.... hi imdat otomobiliyle Cerrabpaşa has. ! nvet a ~ eSJDe ce en 0y 

na dahil değildi. Bonapart, silah a- Bonapart; (Salihiye) de, Cene- ~ııı;"' he.btedecegı outiinlw.ıru kay- taaesine kaldırılmıştır. Dün adliye tabibi 

dedini eksiltmemek için !Tlııharip ol ral Rine'nin kumand~mda balunan e ıy~r. .. . Salih Hqim yaralıyı lıastahanede m11-
mıyan sınıfların vazifelerini, bol pa fırkayı ordusuna ilhak etmişti. Ve K-.ır .~•.vza&lftı ıtletınek hu. I ayeııe etıni.Ur. Şükrü çok kan zayi •t· 
ra ile tutulmuş Hrist iyan g önüllüle- en evvel bu fırkaya hareket emri .. ....,ada, hukwnet a91e(e meselesi miı olduğundan vaziyeti vahim ve ha. 
rine vermişti. vermişti. ı..ı..m .. d":"' ilci türlü zorlukla ui- yatı tehlikededir. Suçlu Cavit adliyeye 

Bonapartın zihnini en ziyade i~- İlk hedef, (Areyş kalesi) idi. Bu .....,...... Bır kere, ba!i!'\iAlrii on bet verilmiş ve tevkif edilıniıtlr. 
gal eden ci~et, n.a~liy': m ele.~i idl. kale zapt~lun~uğu taktirde, artık bin kad~r ~~ yekiimnıu behe- ı BiR ANA ÇOCUGUNU DOŞTO(';O 
Vakıa naklıyat ıçın bırçok araba • bütün Sllrıyenın kapısı, Bonapartın mehal Y'""' b1ne çıkarmak li.zun. KUYUDAN ÇIKARDI 1 
lar yapılnıı~; halkın elindeki at ka- ordusuna açılmıo addedilecektı· Fa B ndan batka, bu ameleleri hem 11_.ı, _, .,_ . ,, ,_L 

. • ' -Y • - • ~oma• rcvzıpaf'l QQ.6.le&UKıe l' 
tır, deve gıbı bOUln nak;J vasılala- kat bu kaleye varabilmek için de köyde hem madende ya•ar bir l d B le K d 

h ık il 
· d , b'. h ı · . k .. .. , .. . T 1 numara ı ev e oturan ey oz un uta 

rı a ın e erın en &ıınmıştı Fa • ıı ay ı mil~ ulatı yenmek "'erek huvıyetten uzaklattırarak madene fab ~. · ·ı · d H le N 
k 

. · . 6 - rıl'..aSı ı~ı erın en asaom ızı ur-
at bunlarla ancak hafıf eşya nak- tı. bajilamak lazım. Onları madene . . . .. .1 

ledilebilecekti Küllive•l' 'kt d Vakia Bona t b" "k b. b -ı k , . k d'I • ha11 ev!.ermın bahçesinde oynarken uzerı . . ı mı ar a par , uyu. ır ma- ag ama ıçın en ı erme ayrı ay- . b' talı .1 .. tül" 1 lru d" 
top ve tilfek ceplıane.•ivlc ağır top- ceraya atılacağı saha hakkında iyı· rı evler yapmak a'l 1 • • ı· ı11ce ır ta. • e or u o an yuya uş 

· b. . k ~ , ı e erıuı 2e ırt- müştür. 
·~rı~ o u_z~~ .çöllerC:cn geçirilmesi, c~ ır ~ı ir edinmek için, oraları rnek ve aileleriyle beraber iakaA 
cıdoen duşunülecek b;r mesele idi. bılenlerı celp etmiş, bunların ver . tmek d'· .. ~ı·· V ilk Çocujun feryadını işiten ve deliye 

Bonapart, bu müşkülü de ~öyle- dikleri malümatı büyük bir dikkat- de d .. 
1 

b~.wuuuyeleor .. eb adım- dönen annesi Neyyir büyüle bir meha. 

h " l] t ··t· ·.. l . . • . a or ın am nın u suretle cc ·• e mı~ ı ... Dc.nan:r.anın buyük e dınlemı~ ... Geçecegı yollar, mo . 
1 

. . . . retle kuyuya inmiş ve çocuğunu bağrına 
kı.ını, (Ebukır) lir;.anına gider _ la vereceği konak yerleri tesad!lf ye1 "flı.rılmeu ç.ares.ı aranıyor. Bu basarak yine ayni meharet ve ıoğukkan
ken, kuçük gemiler \İ>l..enderiye) edilecek müşkülat bakkı~da gayet ~P~~ ızorluklu t.akku•cla küçiik !ılıkla kuyudan dışarı çıkarmıştır. 
limanında terkcdilnıişt.i Ehukır esaslı bir fikir edinmisti. Ve ona bır fıkU' vermek: iizere yalaı1: fU hu ·"'e mezun olan polisler ahide önünde dl 

harı> .nhnesinden de bi rkaç gemi göre, tedbirler ittihaz ~tmişti. Fa. dört bin am.eleıUa ~rlettirilıneal ilk hamlede bu dört bin ameleyi On aylık bir tıhsil dev.re~nden miş ve okul müdürünün ötı.~:,jlı 
kurlulmıya muvaffak olarak, bun- kat daha Illı sııoın ümran ve medeni- alta m:ııyon liraya mütevakkıf ol- yerli bir hale ~oı...tuktan a1>nra mu- lis k 1 d l.ı yıl •t · 1 k döJliil"'; 
l~r .da İ~kenderiye limanına iltica yet sahasından ayrılııı ta o muaz . dafunu söylemek kafidir. Fak.at vakkat emelenin de, bugün bazı o- sonra, po o -u .un ~n. .u .. 1'.'~- geçı resmı yapı a~a e~n ol; 
•'~'llL~lerdı. Ancak bu savede, Fran zam çöl derya.sının kenarıııa gelir- bu para aarfed1Imez ve ameleler caklıı.rımızda yapıldığı gibi, hayat zıın olan ı.s:ı ye.nı polisımız dun o~- . l\~e~te~.ten yem ~ j a 
sız clonanmasının bir kı•mı kurtu • gelmez, karşısında tabiat man.iJiri- medeni insan hakkma ve ihtiyaçla- ,artlarını ıslah etmekten de .geri leden sonra saat on altı~ eumharı- llslermıır: uç aylık bU: ~~d' 
labilmişti. İşte şimdi Bonapart, bun nin öyle kolay kolay yenilmiyece- rına malik birer mahliık muamelesi kalmıyacaktır. Bu hayırlı islerde yet cbidesine gitmişler, l>1iklal mar den sonra mnbtelif vıla ..,.. 
,\ d d T ,- 0~· 
.ar an İ3tifa. e. edebilecek çarelere ğini anlıyarak kalbinde bttyük bir rörmezlene o zaman birçok ıatırap- bütün kalbimizle muvaffakiY.et di.' şı söy'liyerelt abediye bir ç<ılenk koy zife alacakhırdır. Po ıs ·~ ~ 
levesslil etınıştı. Ve derhal, lsken • Orküntll hissetmişti. !arın ve aoayal ihii1açların lolıum- leriz. ınuşlaTdlt'. 52 inci devresi teşrinieV"elı 
deriye limanında bulunan Amiral (D'\ha var) !arı eknmit olacaktır, HiikCimet Jlüleyin Ca1ıid YALÇIN 'Bundan sonra nutuklar söylen- f\e Q.Çıla'laictır. 



Uf 

e(IJ 
,liı' 

ııJi 

it fıt" 
~idıl' 

'"" 

~Zl938 
• 

Sayfa: 3 
J 

cuz ve temiz süt • 
ıçecek miyiz? 

ispanyadaki harbin . 
iki senelik bldncosu 

Bir baba oğul 
hakim huzurunda ::$ON HABERLER ·· 

~. • ·- .. • :· J ;, . • • • • ~ • • • 

G·· . 
Unde 35 bin kilo ' 

süt içiyoruz tt••k"' ·ı . b• d h• 
t '~~~nbuıaa halka ucuz ve temiz u umetçı er asrı ır or uya sa ıp, 

Davacı iken barışhlar 
öpüşerek çıkhlar Almanlar Cekoslovak-~ 

' 
~kilat:ek jç.in v~icucle getirilecek harp malzemesine sahip deg" il! 
~ınd devlet zıraat kurumu ta-

b~n~:m~i::~ ~;~la;:~~: ~~re:~:: yaya ateşpüsküru .. yorlar 
mıştır. Fakat Saıdın ille kartsından Mu· 

' t>.. an idar d·ı v. t ·~i işle . . e e ı ecegı, sa ış ve (Baştarafı 1 nci sa11fada) menediJmişlerdir. Frankist tayyare-
! beıedt,ının. ~ontrolünfi de ts:an- albndadır. Hükumet, asri bir ordu ler, bombalarını liman mıntakasma 

ilt. lkt ısesının yapacağı malum- ya sahiptir. Yalnız harp malzemesi atmışlar ve 14 evi tahrip etmişler-
,tııı ınaı~ısat Vekaleti belediyeden ne sahip değildir. dir. 
~ b Uınat i t . t • B h d aıırı 8 ernış ır. u usus Harp devam ediyor Franki~t tayyareler en mürek-
~k n anacak raporu tamamla- .. .. . kep diğer bir filo da Valansiya Sa-
~ Zere bel a· l ta b l b Burgos, 18 (A.A.) - Ji rankıst 

tıınd e ıye, s n u ay- k t d.. ""• 1 \ k gant yolunu bombardıma11 etmiş-
i..... OrJug" n d , . h t . ı nat, un •v.ıegerue or. , r onoso, 
~ııı:ş \' n en o azı ıza a ıs- F t R b' • 1 . . 1 t . )erdir. Telef at yoktur. 
oqı. e bayta ··an l""il . t uaen esa - u ıye o:su ışga e mış-
b~atı d r mu ı r ug ıs enen 1 d. 
t.~ erhaJ göndermistir. Bu er ı~. . Düşman ilerliyor 
~ 'Verilen 1• t~ .. b Dır hava muharebesı esnasında Barselon, 18 (A.A.) Düş-

tı:ıUaıı. ma uma a gore ay h"k. t .1 • b t . d" .. 
~ urlugy ü ·· 1 ·k· u ume çı erın eş ayyaresı uşu- man, Teruel - Saganot yo1unu ileri 

llıha nun mevcut o an ı ı .. 1 .• t" · 
IGt"er nesi ancak hastahanelere ru muş ur. hareket için mihver ittihaz ederek 

"' ebilınektr. t ·· · k. .. Salamanka, 18 (A.A.) - Resmi Sarriyonun cenubuna JogJ.ru ilerle-
"lenı "'• evsııne ım an go- t bl•v K t il · k · ~ ektedir e ıg: as c on cephesınde Zu aı mesine devam etmiştir. 

O~ t~hulda g.U d t b b. na ve Lübiante kasabalarını ve bu D .. lk. .. k 'd 
11 &iit • n e o uz eş ın k b 1 . 1. b' . d k.. uşman, evve ı gun. pe şı -

~- tarın istihlak olunmaktadır. Bu d~ğsa a arın·t"!a. ı g~r ıs!~ 0 aın detli muharebelerden sonra, San -
~hanı o~uz bin kilosu şehirdeki ı er mevzı erı ış~a ettı -. Ogüstön, Barraka ve Pina dö Villa-
~' kiloardan elde edilmekte, beş ;:ra;ı ~:ph~~~nd~: ~oge:u1eıas nüeva'yı işgal etmiştir. Dün ileri 
""t. su civardan getirilmekte- ve . ueln ett'ko rı· ıye os ad:a. ~ arı- hareketine devam eden düşmanı bil 

h nı ışga e ı . ınares va ısını ve "k b' k t k 1 

'

4layta M'. ,. t . 1 . 
1 

.k yu ır mu aveme e maruz a mış 
r llıüdü lü"Q .1• t h ıJgarcsı amamıye ısga ettı. bOt" ti . v h 

rı . . r g vı aye u- D h t B k t ve un gayre erme ragmen are-
~ı.. ıçınd k. h . . . a a cenup a arra a mm a- k t k 1 .1 . d" 
~ ıı.ına e ı ayvan cınslerının k d b .. "k b. d . l'k ı·ıerı· e no tası o an mevzı erme on-
.'111 ı. l>rogr d h·ı· d d asın a uyu ır erın ı te k b . . d k 1 t e11ted· am a ı ın e evam h k ti . d t .k me mec urıyetın e a mış ır. 

an ır B 1 h . . d b·ı are e mıze evam e tı . A t t k d d .. ~t 11 • u ıs a ışın e ı has r ana mm a a.sm a uşman, 

~henı er~n hayvanlara ziyadesiy- Tayyare akınları hükumetçilerin Al kora mıntakası şi 
nııyet verilmektedir. Valansiya, 18 ıA.A.) - Fran- maline doğru icrasını tasavvur et-

kist tayyareler, Valnnsiya üzerinde tikleri ileri harekete mani olmak 
uçrnağa teşebbüs etmişlerdir Bu için mukabil taarruzn geçmiştir. 
tayyareler, defi tayyare topları ta- Düşmanın bütün teşebbüsleri akim 
rafından bu teşebbüslerini icradan kalmıştır. 

Japonlar mali 
sıkıntı içinde 

~ıa (l:J<ıftaraf ı 1 1ıci sayfada) 
. t?ı"an~!rnişler ve V uşanceng, 
~laıı, 

1 
• . Öpeban, Kenyong, 

~İlerın~s~atsu ve Tauşnetç.eng 
'ilkin· ı ışgal ederek piştarları 

>Jııcıııet~: cenubu şarkisine yirmi 

Yeni vapurumuz Sus da geldi 

Bandırma yolu 4,5 saate iniyor 
(Baştarafı 1 1ıci sayfada) muayyen büyük su manasında mütalea 

İzmir yolu da 14.5 saate inmiı olacak- lunabilir.• 
tarşı Yaklaşmışlardır. Şanga

~ Jap sında Pontongda Çin çete- tır. SUS'DA BlR KAVGA 

zaffer adında bir oğlu olduğu gibi Zeb-
ranın da ilk kocasından Hatiçe İsminde 
bir k1Zl vardır. 

Muzafferle Hatice, bi.rbirile böylece 
üvey kardeş olunca sevi,mişler ve ni
hayet evlenmi§lerdir. Birkaç sene sonra 
Hatiçenin annesi Zehra ölmüı ve Hati
ce de annesinden kendisine kalan para 
ve mallar alarak kocası Muzafferle be
raber kaçmıştır. 

Bir müddet sonra paralar bitmiş, Mu
zaffer karsile beraber tekrar babasının 

yanına dönmiye mecbur olmu~tur. Fa
kat Muzaffer oturdukları evde üvey an
nesinin ölümü dolayısile lıc.arısı Haticeye 
intikal eden bir hisa;e iddia etmekte ve 
bunu babasından İstemektedir. 

İddiaya göre, bu hisseyi babasından 
müteaddit defalar istemiş, alamayınca 

adamcağıza haakret etmiş ve el kaldır • 
mıştır. 

Dün üçüncü sulh cezada bu ıuçla mu 
hakeme edilen Muzaffer, hadiseyi an· 
tattıktan sonra, hakim kendisine nasihat 
etmiş ve bir oğulun mahlc.eme huzurun
da böyle bir suçla babasile karıı 1ı:.ar•ı· 

ya bulunmasının çok elim olduğunu söy 
lemiştir. 

Bu sözleri dinliyen babanın gfüı:leri 

ya1arm~, oğlu Muzaffer ise daha çok 

müteessir olarak hemen babasınm elleri
ne sarılmış, öpmÜf ve: 

- Bundan sonra, daha terbiyeli ve 

sana layık evlat olmıya çalışacağını ba

ba. Hakim huzurunda sana söz veriyo-
rum. 

Demiştir. Hakim davanın sukutuna 

karar vermiş, baba oğul mahlıc.eme korİ· 

dorunda birbirlerile lıc.ucalıc.la~mışlar ve 
t~Gı.~laı-~n kuvvetlerine şiddetli ta- Sus vapuru İstanbuldan haftada üç 
~·Jra a bulunmaktadırlar. Şan gün sabahleyin hareket edecektir. Diğer 1 

biiyük bir vicdan hazzı içinde adliyeden 
Sus vapuru evvelki gün Çanalıc.kale li- t d 

ayrılmış ar ır. 

manına girdiği zaman vapurun yağcıların j ==================:::::=:=:::::::::=:= 
dan iki amele arasında kavga çıkmış • M k • · ı 
tır. Yağcılardan Hüseyin Malkan kav • ançu 0 ışga 

il ke~~-\r clemiryo!unu beş nok- günlerin seferlerini yine eski vapurlar 
• llı.ıııtak iŞierdir. Japon ordusu yapacaklardır. Şehrimizden sabahleyin 
~ı~atı aJ~ra mütemadiyen takvi 

edildi mi? 
Sw ile hareket eden Jımir yolcularl 

· gaya tutuştuğu arkadaşı Osman Dalga. 
Bandırma tarikile ayni gün akJam üzeri 

~.. &'Ondermektedir. 
"SYa k . . . as erını gerı 

~ lto8k Çekmiyor 
İımire vasıl olabileceklerdir. 

luranı bıçakla ağır surette yaralamı tır. 

Hüseyin Çanaklcale müddeiumumiliğine 

Çek hükumetinin muhayyel tedbir
lerinden bahsederek hazırlıklarını 

~izliyorlar mı? 
Paris, 18 (A.A.) - Popüler gazete-

ıi yazıyor: 

Alman gazetelerinin Çekoslovakya a
leyhindeki yeni neşriyatı, nazi zimamdar 
!arının muayyen bir hedefine tekabül et 
melıc.tedir. Herıeyden eY\'el Südet Alman 
ları arasında olduğu gibi Almanya da
hilinde de Çekoslovak cümhuriyeti aley 
hindelci galeyanı arttunak istenilmekte
dir. Diğer taraftan Bedin hükumeti, 
Prag biikıimetinin muhayyel taarruz ted 
birleri ittihaz etmekte olduğunu İşae et
mek sı.ıretile dünyanın nazarı dilckatini 
Almanyanın mütearri.zane mahiyette bu-

lunan muazzam askeri mesaisinden çe. 
vireceğini ümit etmektedir. 

Prag, 18 (A.A.) - Ecnebi matbuat 
organları ve bilhassa bir Alman ajan· 
11, Silezyada ve Çekoslovalcyanın aair ak 
samında askeri kıtaattn anormal har• • 
kit icra etmekte olduklarını yeniden or
taya atmıf olduklarından Çeteka ajansı, 

bu haber üzerine evvelce cumartesi &Ü· 
nü yapmış olduğu te.kzibi yenilemek için 
salahiyettar makamlardan mezuniyet al
mıştır. Memleketin hiçbir ooktsamda as· 
keri kıtaat tarafından anormal harekat 
icra edilmit deiildir. 

İngilterede bir Almanya 
rahibin yaptığı iş bir şey istemiyor 
Faşistleri mukabil nü

mayişe sevketti 
l.ondra, 18 (A.A.) - Dün Londra-

iki memlekette re ye 
müracaat tekJifi 

Suvyigshafen, 18 (A.A.) - B. Bür-
nın şimalinde kain Sen • Kleman klise- kel, irat etmiı olduğu bir nutukta •Fran
sinde rahip Hevlet Conson tarafından 

sız ve Alman milletlerinin sulhu isteyip 
«İspanya, Habeşistan ve Çinde faşist 

taarruzuna kurban &itmiş olanlar• m ha 

tıralarını tebcil için bir ayin icra edilmiş 

tir. Kilisenin etrafına yüzlerce kiıi toplan 
mıftt. Rahip Conson, kiliseye girerken 

ve kiliseden çıkarlcen bu haUc arasından 

istememekte olduklarını ve istedikleri 

takdirde bu sulhun ihlal edilemiyeceği 

hakkında teminat vermeğe amade olup 

olmadıklarını• anlamak için Fransa ve 

Almanyada bir plebisit yapılması fikrini 

bazı kimseler tarafından yuhaya tutul- ortaya atmlftı.r. 
Hatip, böyle bir plebisit neticesinin mu§tur. 

Kilise yakınında bir miting alcdet- ittifakla ıöylenecek bir •evet• olacaiını 

mek teşebbüsünde bulunan Faşist grup· ilave etmittir. 
!arı zabıta tarafından dağıtılmı~hr. Hatip, demiıtir ki: 

Sen . Kleman papası, diğer 500 An- .. Almanya, Fransa ile harbetmek ar-

glikan rahibinin kendisine imtisal ve bu zusunda değil, belki onunla birlikte sul
kabil ayinler icra etmeğe karar vermiş hu muhafaza etmek emelindedir. Alman
olduklarını söylemiştir. ~ c~Çu h ova, 18 (A.A.) -· Sovyet - Sus kelimesi nerden teslim edilmiş, Osman hastahaneye kal- Japonlar bunu iddia, 

,t'a a~lut hadisesi milnasebetiy- gelmiştir? dırılmıştır. Ruslar tekzıp ediyor B l "k --o-h . ,.. . t• 
~.. nsı, bir tebliğ neşretmiş- e çı anın arıcı sıyase ı 

tıı "t bJ •Sus• büyük su manasına geliyor; l\Ioskova, 18 (A.A.) - Tas a- · . 

ya, Fransa topraklarından bir kısmını ele 

geçirmek niyetinde olmadığı gibi Fran· 

,saya herhangi bir fenalıkta bulunmak 
da istememektedir.• ekted~ iğde bilhassa şöyle de- Slovak . ,_ ·ıcı· . Brüksel, t8 (A.A.) - B. Spak, ırat 

"ı ır· etimolojisi şudur Jarn;ı uı ırıyor: 
86n · etmiş olduğu bir nutukta Belçilcanın ha-

llı il ta .. ·hı· E 1c· T- k'l b" ··k d - · · l · Japon menlıalarından verilen >~ L~i. b d ı Hunşun muahede- • 5 ı ur er uyu ag zıncır erı- rici siyasetinin 1936 senesinden beri de-
q U ht • İ •ı • haberlere göre, 11 temmuzda kırk 
alk 1_ nıesele hakkında hnrici- nin gün~e ve aya bakan sathi maillerin- mu arıye ÇJ erJ ğiı.memiş olduğunu söylemiştir. Hatip, 

'lorn· kadar kızıl ordu eri, Cançi ~ölünirn 
fllan ıserliğine müracaat et- de, nehir kenarlarında •:c·hirler yaparlar- hükumetin komşuları ile iyi münasebet 

ta~ Ja ~ garbinde kain mıntakaya girerek 
edilnı·P~n maslahatgilzarına dı ve buna •Sus• adını verirlerdi. Sus- Prag, 18 (A.A.) - Slovakyanın ~lançukoya ait bir yeri işgal eyle- lcr dahilinde yaşamak arzusunda bulun 

t llı~tb ıştır. Bu muahedename lar, yaslandıkları büyük sathi mailler muhtariyet taraftarı halkçı fırka- mistir. duğunu ilave etmittir • 

• n~Un taUtu olan harita, Çangçi sının en müfrit azasından biri ad- 'H arı'cı'\.·e halk komı'"eı·lı' ;,1·nden Fransız hududu İ5tikametinde yaptl-ı.. dolay .. ile ıimal sert rüzgarlarından lco- ., " &> 

1 ~ "4iıı h rna:rniyle Sovyet arazisin- runurlardı. Kendilerine mabut olmak ü- dedilmekte olan B. Tisso, Kosis'de aldığı malumata istinat eden Tas a- makta olan manevralardan bahseden ha-
d.,t. tıu Ulunduğunu ispat etmek- sarki Slovakya sergisinin küs, adı J·ansı, bu haberlerin kati,_·en haki- tip, §öyle demiştir: 
·~ h ~ h zere ıünqi, suyu, ay'ı intihap etmekle · 

ıı lldua aI~e Sovyetler atarafın- beraber su, bunların en başında gelirdi. sırasında bir nutuk irad ederek muh kate uygun olmadığıııı ve hiç bir - Belçika ordusunun tu veya bu dev-
1tıııış da ~~ır gtlna tecavüzde bu İskenderun körfezinde arkasını büyük tariyet taraftarlarının takip etmek- kızıl erinin Sovyet hududunu teca- let aleyhine müteveccih olan manevrala-

~ ıyet ı ır. her tarafını iyice &Örüp tanıtmak için ma-

Mısır Başvekili 
Fransada 

Marsilya, 18 (A.A.) - Mısır 

başvekili Mahmut PaşA, bu .sabah 

buraya gelmiş ve Pari!le gitmek il

zere trene binmiştir. Mı~ır başve

kilinin Avrupa seyahati katiyen si

yasi mahiyeti haiz de~ildir. Mah-&ol 
eg~· . dağlara vermiş ve çay'ı ile kendini deni- te oldukları hattı hareketin Çekos- vh~z e1 ~d·l~mediğini bildirmiye sala- rından bahsediliyor. Ordu, memleketin 

h ze bağlamış bir Ter· Sus var ki, susların lovak devletinin lehinde oldugvunu B · · · h · · h Ik k · "nu u ış ıçın arıcıye a omıser nevra yapıyor. e .. 
111 

n mutlu gÜnÜ coğrafya, topografya bakımından ayni- so"ylemis.·tir. .v. .. J l mut Paşa, Avrupada yaz mevsimin 
11 lıgme muracaat eden apon mas a- A l l b" ·· • • 

l!ıt.. ' 17 ( dir man arın ır numayışt de istirahat etmek için gelmiştir. ••1uı, ll·· A.A.) - Bugiin 17 · Hatip, Slovakyanın son yirmi hatgüzarına, 1869 Hançun muahe-
allltıya UyQk Kurtarıcı AtatOrk- TürJ.:ler bu Sus keli.mesini can'a, yü. sene zarfında nail olmuş olduğu te- desi ile buna melfuf harita irae o-

' .ı. ayak b t ~ z'e, alın'a, su'ya, akar suya, su sathına k l · 1 t B h · ·1 b ·~ "Utd~ as ıgı mesut gü- rak i erın muazzam olduğunu ka- unmuş ur. u arıt:ı. ı e u mua-
~leıı ~~en Yll dönümü coşkun ve bunların kaynağı olan Allaha tahsis bul ve teslim ettikten sonra şu söy- hede, yukarıda ismi geçen gölün ta-

.. l. 'he en bı·r se"ı·n,.le kutlu etmis.lerdi. mamiyle So,·vet arazı'sı·nd 0 bulun-
•1.ı • ..,, • - Jeri ilave etmiştir: ''Ri:zim hattı ha- • ., " (l~li bebusıarımızın da iştirak Radolff'a ğöre Telciitler cana •Suı;• duğunu ve bu sebepten dolayı her 

14~ ~~İt bu tezahürat münasebetiy- veya •Suz• diyorlar. reketimiz, Çekoslovak devletinin hangi bir hudut teca\·üzü mevzuu 
•atla s~Ştan başa tnklar ve bay- İskenderun körfezinin eski adı •İsu- mevcudiyeti için bir tehlike teşkil bahis olmadığını sarih surette gö~-

UsJennıişti. ta• idi. Böylece •Sus• kelimesi, tam ve etmemektedir.,, termektedir. 

Prag, 18 (A.A.) - Çekoslovak ve 
Alman sosyal · demokrat fırkaları, mÜt· 
terek bir nüm:ıyiş tertip etmi~lerdir. Bu 
nümayişe 15.000 kiti i~tirak etmiştir. 

Alman sosyal demokrat partisi reisi 
B. Yarş, irat etmİ.J olduğu bir nutukta, 
iki fırkayı yekdiğerine bağlayan tesanü-
de i,aret etmiştir. 

italyada herkes 
üniformahl 

Roma, 18 (A.A.) - Bay Mussolini, 
mülki idarenin bütün memurlarının it 

uatlerinde mecburi surette 
ıiymelerine karar vermiştir. 

üniforma 

~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~ 
~ - şevk hem <le büyük bir felfıket de- İstiğnaya, naza kaçtıkça l\fa - diğiniz halde nikahın bu ahkamın- diyor, yok gönHirn ı-ılivle emredi · 

A ettikçe gitgide bu haz ve lezzet çe müverrep bir hikmeti muaşaka ol :l\lail - Yani size efkarı sami - malara katiyen kulak aı::mam . SizS D ( i F 1 mektir. Siz bu münasebette devam ilin muhabbeti ziyadeleşti Şohret - dan bahse ne lüzum vardı?. yor, şu aralık zaafım var gibi aç-

azahr felfıket biiyür ... Bu felaketin duğundan kaşlarını kavislendirip miyemi anlatmak i tedim. Şu ara - den pek dehşetli bir intikam alırım. 

r, MAHALLE KARILARI ~:!~r~:~:i~i b;~~~:e :i~a;:~~:ı s:~ ~ kırı_1a d:ı~~ı'e ~::!r~~:lii geçen gün !~~a::;:e ~:~:~~~.:1~ı:. za~~~~i~~z~ bir ~:~ık~~ ~~~~~~eBi~a;!~apm::~~~ 
t ~ı. il: liüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 75 makla kabil olur. Evlenmenize bir söylediğin sözleri kırk yıl yaşa~am bana müebbeden sevdirecek hare - vermek için yutkunurken Hayati 
k •ır mani yoktur. Mazinin hazı sonu unutmam ... Bey beni bugün he\'esi- ketlerde bulununuz dedim. imdadına koşup söze girişerek: 
: et Hayatinin Eözünü kese •

1 
bi deitiidir. Zavallının bu iptilasını, olmıyan cihetlerini unutalım bir ni teskin için nikahla alacak, ı;on- Şöhret - Kendimi siıe müeb - - Şöhret hanım ~iz aşk ve ala-

~ ~"et 1 aşkını inkara kalkışıro;;anız büyük nikah kıydırıverelim her şey bitmiş ra istediği zaman bırakacakmış. beden sevdirmeğe çalıştım zan ne - kayı inkar mi ediyor~unuz? Mail 

1~ Q~el'e Yalnız sözden ibaret ol- bir nankörlükte bulunmuş olursu - olsun.. Buna kimsenin de bir di- Bunu bana kendi ağziyle söyledi. diyorum. Fakat kölenizde, bahu - bey sizi zevcesinin üzerine sevdiyse 
~0tuı. beyfendiyle biribirimizi nuz ki bu hale karşı sükut edemem. yeceği kalma~ın.... Bendeniz böyle muvakkat bir nika- sus vicdanınızda cariyenizi müeb - amansız bir muhabb~tin şiadetine 
'~at· Mail sizinle yaşamak içi?ı kendini Bir müddet sükutln geçti. Şöh- hı kabulde, mazurum. beden sevmeğe istidat yoksa ne ya- karşı gelemiyerek sevdi. Mukave _ 

>ı,,_·",..:_kaşıarı 111 çatarak·. ne kadar tehlikelere attığını şimdi ret gözlerini önünde bir noktaya Mail telfl~la söze atılarak: pabilirim?. . k b' d . d 
~ {v~ .,, mctı ya an ır sev a vıc an 

~ •=<,.de ha.nım ! Maı·ı bey sı"zı· birer birer saymağa başlarsam hem dikmiş derin derin dilşünüyor - - .:\fuvakkat bir nikah mı? Ha- Mail - Bu istidattan mahru - h k 
1 

. d b. t . 
"4.1._ mu a eme eruı e ır mazere yen-

~~0,. n ıbaret olmak üzere söz uzar hem de malumu ilamdan du. Maile varmak kendisinin de yır ağzımdan böyle bir !$ÖZ çıkma - mi.vetimi neden anladınız? .. 
• cı ne geçemez mi? Bu hal bu kaba -

~ ~ · ~İzin b başka birşey yapmamış olurum. Ba- pek istemediği bir şcymiydi. Lfıkin dı. İmamı muhtarları daha mahal - Şöhret - Gören ıröz kılavuz 
tıtı s·· eye olan muhab- ~ hat, bu cinayet ilk defa )lailde mi 

? 0l.den ·b kımz ben bu gün size bir külhan bir akşam evvelki ka\'ğalarında leden bir kaç kişivi davetle bir ni- ister mi? ... 
~- · ı aretse onu bil- " görüldü? Aransa bunun binlerce 

\ V<ıh beyi gibi değil uslu, akıllı bir efen- Mailin çocukça bir gaflet e~eri o - kah kıydıracağım. Sen nasıl tespit Mail - Maksadınızı anJıvama-
l'et " çeşitlerine tesadüf edilmez mi? 

l' ti - ~~· di ağzıyle meramımı anlatmaya uğ- !arak sarf etmiş olduğu: Üzerimde- edersen öyle hareket edeceğim. dım? 
~· ~ ""ıçin bevin hakkında · ... Şöhret naz gösterip kaşlarını 
t 1tıı all<la raşıyorum. Sizin de bir hanım gibi ki nüfuzunuz o dereceye varmıştır Beyhude itizarlara kalkışma Şöh - Şöhret - Efendim bendeniz gö-
~? naltltıındbuJunuyorsunuz da dinlemenizi rica ederim. ki ne arzu etseniz ba~a yaptırabi - retçiğim.... nül, vicdan doktoru ı.iegv ilim. Lakin çatıp: 
ı: a şüphe ediyorsu- - Uzun lafın kıgas1 Ha'-·ati 1 <ı. Şöhret önüne baktı. Mail de bu lirsiniz., sözleri aklına ıreldi Her Şöhret - Canım nikahın bir gönlünüzde sadakat istidatı ol~ay- " 

~ ... a~at· · · · t d· ~ · · M ·ı - · efendi ben ortak üzerine \'armam!. ~ .. 1~~ • ı - S" muhaverenin alacağı neticeye ıntı- ıs e ıgını aı e yaptırtabilmek ik- sözle bağlanıp bir sözle çözüldüğü- di hareminizin üzerine bendenizi 
~~ h !tal> . ozüntize karşı öyle zaren b'eri yanda tiril tiril titriyor- tidarını haiz olduktan sonra bu me- nü söyliyen siz değil misiniz? sevmezdinız. Zevceniz asil bir ha
~ ~l's~ İşi11 ~d.ıyor. Başlangıçtan - du. Hayati hakikaten en ağır başlı selede Şöhret hanım niçin kendini .Mail - Evet ben <ıöyledim. Sö- nımefondi olduğundan bu halleri -

Karının deminden beri dilinde 

~ h hUtu Çındeyim. Ne oldu ne bir nasihatçı tavriyle sözünde de- ağır ve pahalı satmasın? Bu emirde zümü yine teyit ederim. Evet öy - nize tahammül ile icabı terbiyesini 
~ 0~ıı <le h~rhakikatleri sizin ka- vam edere le: bütün muhtemel menfaatleri ken - ledir.... gösteriyor. Nikahtan sonra benim 

lln nıu 11
Yorum. lfail beyin - Aranızdaki bu muhabbet iki- disine temin etmek fırsıatını kaçır - Şöhret - Müebbeden geçinmek üzerime bir kadın sevdiğinizi haberlistla etti. 

hah beti söz götürür gi- a iz için de hem büyiık bir haz ve sın? irin b"'liml~ izdivaca karnr ver - alırsam o zaman vicdanım böyle 

döndürüp dolaştırdığı lakırdı bu 
mühim netice üzerinde patlayınca. 

Mail ile Hayati) i derin bir sükut 

- Daha nr -



Sayfaı 4 
.JINI SABAll 

Bir ihtilafta altı cumhur 
hakemliği Mısırlılara karşı 

Şako hudut hattı tayin ediliyor hazırlanıyormıyız ?~, 
1 f il d•ı• t • T k0 d vl H"" ' denııŞtl 

Nih-S • 
reısının 

• • 

Yazan: Mükerrem Kim.il SU 

DENEME 
hı• r ihti a ha e } tyor • Yakında başlıyacalc ~an İstanbul mıze e ır ag 1 useyın p,e1 ve (estivall münasebetile memleketimi7.e da· .,_ Gazetenizde, Alinin barı; fı'-

Naz·ıme bazı heceler kocası ile Uzun süren yolculuklarının bi .- Büenos _ A'-·res, 18 (A.A.) - nin tasdikinden iki ay sonra verile- . .11• •. h. . dan okumasını gördüm. I(en&sılc: ... !ıl' ' d " . vet edılen Mıill' Mı ı ta111.ınun111 fC rmu· Y• "'" 
h isli bir konuşmağa. dalınca şiir - rinde. aklına garip b. i.r şey gel ı. 9 temmuz tarihli Şako itilafının cek ve bunu mütea. kip B.oııv.ia ıle uaman için gürqmiye hazırını. d 'f' 

d i t d 1 Ü ;ı;e &elmesi takarrür etmif gibidir. Bu . .. · zaın•l1 .1 
den hayalden, bağlılıktan, ölümün Şimdıye kadar kendısın en zen:e metni, Şako hudut hattmın birleşik Paraguay, dam ıp o~ası m mes- 1 haftakı gureş ıon ve a)'n1 

ara~a girmiyeceği aş::,;.Jardan, vefa- kadar şüphe etmediği karısının hıs- Amerika, Arjantin, Brezilya, Şili, silleri teati edeceklerdır. Paragu- takımın İstanbulda yapacağı ·o~nlar niıinccye kadar olacaktır•" 
dan içli bil" sesle bahseder; sonra lcrini, sözlerini ve bağlılığını ölçü- Peru ve Ürilguay reisicumhur} arı- ay, Bolivyadan s:elen ve yahut Bo- temsili bir mahiyeti haiz olduğundan a· M 1 1 zarnall 

d k "d 11 · • e best ı ak · l · d b .. ~k b" k · ısır ı ar ne kollarım kocasının boynun an gc - ye vurma . . nın hakemliklc.ri ile tayin edileceği- livyaya gı en ma ar ıçın s r mac nctıce erın e U}"U ır ıymeu k? 
çirerek bir fısıltı halinde: Gece geç vakit yorgun argın bır ni nabk bulunmaktadır. Bu hakem- transit temin edecek ve Bolivyanın olması lazım gelir. gelece . tfl"ıf' 

_İnan ki sensiz yaşıynmam ca- otel odasındaki yatağına uzanınca lik 27 mayıs tarihli Şak o kanferan- gümrük mevkileri ve antre bolar te- Futbol mevsimi uzun bir zamandan· Mısırlıların getm~i 1caııltt 11 r-
nım derdi. Seni kaybedersem mut- kafasında bin bir renkli gece fener sının teklif etmiş olduftu hat muci- sisine hakkı olacaktır. Her iki mem beri sona erdiğinden Milli Kümeye men M111rlı ~porcular önümüzdeki .:

1 

,,_.. 

lak ölürüm. leri gibi çeşitli düşünceler tutuşu - bince Şakonun şimal kısmınm taksi leket, harp mesuliyetlerinden mil- sup futbolcülerimiz de yaz tatili yapa· ıni beşinde iıtanbula gelerek 
1 

Genç adam fazla kurnaz değil- yor; hislerinin karıştı~ın;. sinirleri- mi hakkında yapılac:ıktır. ı tevellit her güna mütalebattan vaz rak utirahata çekilmi~lerdir. Mısır Mil. baka yapacaklardır. , 
di. Durgun bir zekası, hayata karşı nin çekildiğini seziyordu. Nihayet Hakem kararı, muahedename- geçmektedirler. li takımına kaqı çıkaracağımız ekibin Burada iki müsabaka yaptık~;ercl' o-

garip bir inanışı~ va~~ı. Bas.it _bir ~-I öyle bir an oldu ki, karısının her hıı __ çalıştırılma~ı 4öyle dursun daha kimler· MıJır takımı dogru~a İ~~ire ~d~ ~ 
ile çocuğu oldugu ıçı.n .bfiyuk bır raketini, her sözünü, bakış, gülüş ki • b • e dl'n teşekkül edeceği, hatta bu maça kim· rda fuar eğlencelerıne btırak k• ).,p' 

gilçlük ve emekl: yetı7~ış_; . uvve .- ve düşünüşlerini uzaktan uzağa e erın ası re 1 !erin i~tirak edip hanği, oyuncuların ta· zmır mu te ıtı le l 
1 

n ıP" k t \ ç t ı · h r · ·ı 'k" 1üsab• bl'° 

li çalı ması sayesınde ıyı bır ış ~nhı- tahlil eden genç ada:n, aklına ge - til nıünasebetill' i tirak edcmiyeceği de caktır. Mısırlılar oradan tekrar bııl pıJr 
b . d 1 t Yalan ~öyleınege a- ,. la gelcrclc Fener veyahut iatan ., ...Jı ı e o muş u. · . 

1 

len bu manasız şeyi yapmazsa ra- malum değildir. yır-' 
lışmamıştı. Esasen anlaşmış ınsan- hat edemiyeceğini, hatta i~lerine bi- S •• d t Al ) N } SosyaJı•st Geçen sene de ayni tarihlerde iatan· t~Hti ile bir müsabaka daha d•· 
]ar arasında bu müthiş ş_eye lOzum le eskisi gı0bi sarılamı"acagvını anla- u e man arı asyona - tır. ı;ıı• 

d 
.> bula getirilen Yunan takımları karşısın- 1 ı.urıı ~ 

olmadığına da kuvvetle ınanıyor u. · dı. Ve esaslı bir plan hazırladıktan, h • • • • } Buraya gelecek. l\.Iı.sır 1 t:ı . l)CI 
1 b t t istiyor ar da bu yüzden acı magvlubiyetlere boyun uh ı·ıidıt• . ...,, 

Karı~ını dinlerken .. içind.e tat 1 ır bı"r ha'-·li masrafa girdikten sonra mu a rıye 1 ücehli "'C Elittihat m tc l or " eğilmişti. Uzun ııenelerdenberi hariçll' 11olc"S 
çarpıntı duyar; şuphenın hırçınlaş- denemesini ortaya attı. takım Mısır milli takımına 
tırdığı sinirleri, sularda sünen ses • l\Iesele basitti. r.ocukluğunda Paris, 18 ( A.A.) - Le on Belhi, edecek olan herhangi bir tedbire bir iki temastan batka müsabaka yapmı· cu verecektir. ' ot 
ler gibi yatışırdı. . . d•v. ~ 

1 
h. Çekoslovak meselesi hakkında Lö karşı göstermekte oldukları muka- yan muhtelit talumımıun maç kabiliyeti • dıY 

~·· 
1 

• b·rkaç '-'ıl gerti Arala- annesınden dınle ıgı kmaskakvek kı - Jur gazetesinde şöyle yazıyor: vemettir. Halbuki pek mantıki ve memnuniyeti mucip olacak bir şek.ilde Vefalılar Mısıra gı .,ıaJ' 
uoy ece ı ,, ., · kfıyeler parça parça, ırı ırı a- "Ç k 1 k ·ıı t• h""ku~m k d 1 b 1 d v ı· d M h ı · t •- · · de ııt rında belli başlı bir geçimsizlik ol- f d 1 dk da bu kahra- e o~ ova mı e ı ve . u. e- sureti zahirede pe sa e o an u oma agı ma um ur. u te ıt a ... ınun u. Her hafta memleket ıçın . , tll ~il' d c- kil kadın her is asın a can a~ı k\ ça 

0 
: kt ti iki aydan beri basiretlerının ve iddia Sildet tezi ile taarüz etmek- :ıun kamplara ea ziyade antrene olduğu b" · · 1c""nıet1ırı 

m~~·o.r uh. ,.,u~ . ldgençdola"aı·ak ko- myan~~~·ıı·~ yhapbı ~r.ı ~eyı. ~·atpl.abc~ ı. uzlaşma arzularının dP.lilleriııi gös- tedir, Siluetler yalnız dil, küllilr zamanlarda bile aldığı netice vasatin du· seyahatler yapan ırmca u f tılı' iP~ 
tegının augı yo an 7 - anı o um a erını enınıye ı ır va . 1 d. B •11 t v bu hü · ' . . . vetli takunlarından olan Ve 

1 
, tıı' 

v• • k t ·ı k 1 t k öl ""}"" termış er ır. u mı e e - ve idare muhtariyeti istemekle kal- nunda olursa futbol mcvsımının kap•· d r.iıstf 
}ayca yapıhverecegını 8\Tamış ı.. sıta ı e aıısına u aş ıracn • çu u kO t hazırlanmakta olan statü . . . 1 • • müzdcki eylül ayının sonun a 9iıt' 
H 

.. h arttı•·aıı her gece b·ır zaman ı"çin gizlenerek karısının me ' mı,·orlar aynı zamanda kendılerı- nışından akı ay sonra alınacak derece k1 d V f ht:.ır • er gun ızını • , f d k" 1 kl • " • ııevahat "apaca ar ır, e a ,,.Jıv 
d v kt k 

1 
ktı projele rine e a ar ı 8l'm azamı ne nnsyonnl _ sosyalist muhtariyeti- hayli merakı mucip olan bir meseledir. ; ; 6"'·" 

ı::eklini deği:ıliren arzularını ogru- yaşa)•ışını uza an ovn ıyac · d 
1
• k d •t k t" ·le iş ' hat takamile maç yapacaklardır• .J' 

"d d ; ," açığa vurmı-ızdı. Söz "Sensiz bir dakikn yaşıyamam. hn c ıne a ar gı me sure l) - nin tanınmasını da talep ediyorlar. Vazi}·eıin uzun münakaşa ve mütalcaya . -endc:ı17 
an ogru) a . k ek k . 1 ar etmek 1 l . d tA h ı· h ··ı·· '- ç·· ı. ·· • ~ . ba ka Vefalılar Kahıre "'e bk 

dudaklarında bir beste olur; bakış- Sen olmasan hayat zindandan fark- tıra etm aygusunu ız.1 Onların bu ta ep erı a c u m.l a ı ta aınmu u yu ... tur. un"'u netıce gun gı· ~ 

Ö 
·ıı t b h ·· ku d' _de maç_r_apacaklardır. ~ 

lan can alan ışıklarını tutuşturur, sızdır gözümde. lümün senden ön- tedirler. Bu mı e \'C u u me- mümkün kılmak gibi bir şey ır. 1 bi itikardır. ~ 
elleri tırnaklarını gizliyen bir kedi ce beni almasını isterim.,, <liyen Na- tin pek haklı olaı·ak göstermekte Sulhu arzu eden milletler, iki ay Mağlübiyet: Kendi sahamızda ken. R• fi 
yumuşaklığını alır ve 0 hiç bir şey zime bakalım bu kara haberle naslı oldukları yegane mukavemet, cum- evvel olduğu gibi gayret ~·e. te ak- di halkımız önündedir. Yapılacak şey Macar IC3 
söylememiş, isteğini dışa vurmamış çılgına dönecek, neler yapacak, na- huriyetin siyasi .... , vahdetini ihlfıl kttzlarını muhafaza etmehdırler. gerçi bir spor temasıdır. Fakat elde edi- d 
gibi olurdu. Alınan ve yapılan her sıl bir yol tutacaktı? y k l Romanya kralının lccek m:ığlübiyet hafif olmayıp ta, Mısır Roma a 
şey kocasının isteği imiş gibi varlı- Karısının avunacaY,ını hiç um - az oşu arı atletleri kar~ısında olduğu gibi can Si· 

ğmı meydana çıkarırdı. Bu mükem- muyor, canına kıyma~ındnn korku- validesi dün öldü kıcı ve ağır bir şekilde tecelli edecl'k O· Al t hl'k sinill 
mel istek yolu, genç kadını arka - yordu. Fakat o kadar yakınlarında Pazara başlıyor Bükreş, 18 (A.A.) - Valdei !ursa netiunin bilhasu harice yapaca· man e ı e art-' 
dnşıarı arasında pek ~ık, pek mesut bulunacaktı ki, herhangi bir faci- kraliçe l\Iarirıin sıhhi vaziyeti mu- ğı akisler 1ıoşa gitmiyecektir. farkına varan Mac ~J 
bir kadın olarak parlatıyor; Samih aya meydan vermiyccek. tehlike Yüksek ıslah ve y:ırı:: encümeni temadiyen ağırla~mış ve akşam ~a- Vaziyet a .,ğı yukarı malumken gele- (Baştaı·afı ı ·ncı sav! f· 
de birçok kocalar gibi kürk manto, kendini gösterir göstermez ortaya taı·afından bire.ok vila'-·etlerde ve at 18 de Sinniada Pelishor sarayın- te~t ; ede takımla bir iki kulüp muhttlitinin oy· İ k d" ıncJll .J· 
elmas, tuvalet, lame. şu ve bu bir çıkacaktı. f lmredi, talyayı en ı r r• 

k ğ bu meyanda htanbulda dn ter ıp e dn vefat etmi:;;tir. namasa daha yerinde bir iştir. Maç tarihi IAkada 
yığın kadın süsüne dö til ü para - * nin mukadderrrtı ile a 11 c\1r· 

~ kl t" · dilen koşulardan İstanbul yaz koşu- Kral Karo! ile yelfnhd Mişel, ne kadar uzun bir zaman var. Va:ziyeti lıır ç 
don yanıksamagı a rna ge ırmıyor Nazime ölüm haberni aldığı . . mek için Romada manevra 
du Çünkü her masrafa kendi isteği S ·h k k ... larınn temmuzun 24 üncü paznr gil- Peren es Elızabet ha. tanın başı U· "imdiden olacağa bırakmayıp makul bir 

· zaman amı arısının ço uzagın- d b 1 nuyo !ardı B k"l y mektedir. ..~'11 
ile giriyor; tok gözlil, zengin gönül da değildi. Genç kadın mektubu o- nü Veliefendi ko,u mahaJlinde baş- cun .a ,u.u . r •w • .~ş~·e 1 I cerçeve için" alarak çıkacak nıuhtelitin . . A1Jllll1" t" 
lü karısı, mizah gazetelerinde sü • kurken önce biraz sarardı: kağıdı !anacaktır. Bu koşular altı hafta Pntrık Iu!stc:a ıle <.lıgt:>.r hu.kumet l oyuncularını ıimdiden seçip çalıştırmak Maamafih kendısı tıJ 
t ıar Yarattıran kadınlar gibi her b' k k b' d 1 - v t t 1 •t azası da Sınaıa,·a gelmışlt·rdır. . d da gilcendirmiyecek ;ıurette. J1 • un katlayıp ü er en ıraz a gın go- devam edecek, 28 agus os a ıı e- ıcap e er. dır 

· b" · t - · h r de bile ket etmek mecburi'-·etinde :ç'ı"d' 
giln. ır. şey ıs emegı aya ın n ründü. Gözlerini salonun kösele - cektir. Koşu için kayıt muamelesi koşu kaz.anmamı~ y·ırım ve halis Hakem Tarık " . ,1 ı '' 
geçırmıvordu r·ın de dola11...,rdı Dı"""na uzanıp b0ır 1 maı"le,·h, önümüzdekı . a. 1 ,11,.~..ıe " • •• •• •• vL• • "' c ne dünden itilıarcn vilf\yctin Su tan kun anıp at ve kı~rakları arasaın<la ., ~1'~1" 

Fakat hıç bır ku~;et oııu~~e dur kaç defa kuvvetli bacakları ile som -· . . . . r • ~1 f . 1 ·'00 t Süle>·maniye külübii11e mensup hakem· nerline gidecek olan naıbı }l 
mıyan hayat her gun rengını şek- . t k 1 d' S b k . Ahmette Arastadakı a \ gıı deposun yapıl.ıcuktıı. • esa esı •.1 me -

' ' yeyı e me e ı. onra ça uca gı - . . . . a· n· . . . llO 'k' . . 30 terimizden Tarık Özere11gin geçen hafta llortiye refakat edecektiı-.,. 11f' 
Jini det,~ştiren muhit, ~·ılların kn- yinerek sokağa fırladı. Tnbii arka- da başlanmıştır. PazartC'SJ gün- re ır. ırıncı) e . ı ıncı~ e • • . . . . . _ ~ıacıır 

d d 
w b. b. d 

1 
.. Ü •. 1- 1. ·ı kt• 1 u;ınde Tıb tah ılını yapmak uLere Yu- Roma, 18 (A.A.) - .ı. ., ~ 

zan ır ıgı m ır eneme, genç a- sında bir gölge gibi kendisini kova- !eri Handikap yarış arının perşem- uç ııcuye o ıra verı ı?ce ır. . . . ~ . . .. {all>' .. ' 
damın şahsiyetin~e de derin tesirler Jıyan kocası da beraber... be gunleri de diğer koşuların kaydı })orılüııcü koşu üç ve <laha yu- gosl:ıvyaya gıtmışur. Tarık orada kaldıgı 1 vekili B. lmredı ıle B. do l tıflışl' 
bırakmııktnn gerı durmadı. Hafta- 'ı'·azime ilk acı gecesini bir ar- l . kt . 1 1 k" h ı· k ı· ·ı· t müddetçe kendisinin bazı resmi ma<la· at 9 da buraya muvasnlat e ·ıe f 

k 
_ .h d ı.. yapı ac.ı ıı. karı yaş arı a - ı a ıs ·an ngı ız ıı . . .. 1 _1_ d ' . i ı 

lar ay, aylar l,I oldu. ça ::::ıamı e kndaşı ile inemada neçirdi. Genç k" b . k d b. . rı ıdare cdeccgı ıoy enmute ır. Kendilerini B. Musohll ,,• ıJl , k h. 
1 

· k 
1 

r.. Bu hafta ı e:;- oşu an ırın- ve kısrakları arasında y~ıJılacaktır. dir. ., 
olgunlaştı. )' umuşa ıs erı a ı - adamın denemesi ile gizlenmek i • . K Al• T k• d ... l c· B Alfieri, B. Starnse ~e(ı 
hını bulur mantıki hissinin hakimi . kt·- · k ' .. d. cisi satış koşusudur. Üç yaşındnkı Mesafesi 1800 metredir. Birinciye ara ı ve e ır ag ı ıano, · n " 

• çın çe ıgı eme uzun surrne ı. . . . . v İt ı ·caıı· ı·le A lın!l J• 
1 h t •t · 1 da nr r nm kan lngılız erkek ve dı 180 ita ile duhuliyelel' mecmuu, ikin ger ayan rı ııı.ır 

o ur, ve aya a aı manış arı 5• Çünkü çok geçmeden ölen kocası - yer ı ya . ::- . .. .. 9 . . hınirde maliım hadiselerden sonra, ı·slikbal etmig,lerdir. lstasr0de'I 
sılır gibi oldu. nın dolgun mirasına konacağını ta- şi taylara mahsus ve 1200 metre cıye <W, uçuncuye - 0 lıra \'erılecck- ı 

ı h 1
. . l d.ğ. · . k t· İstanbula gelen e.ski baş pehlivan Kara ı' rıkıldıg-ı sırada halk, )I acar 

şi bir ay ı genış e ı ı ıçın sı hnyyül eden genç kadın, gazeteler- mcsnfelidir. Birinciye 130, ikinci- ır. Y • 

sık seyahatler. yapıyordu. Bu seya- den birine oldukça şık bir ilan vere- ye GO, üçüncüye 20 lira \'erilecektir. Beşinci k.flŞll d.ört ve daha yuk~ Ali Tekirdağlı Hüseyine meydan oku· adamlarım alkışlamı~tır. 
hatlar kısa sürecek ve )0cırucu ol - rek yeniden koca aramağa başladı. İkinci koşu llç ve daha yukarı rı yaşlardnkı yerlı ya,.ım kan İııgı- ınuf ve kendisini bu ayın yirmi dördün. 
mıyncaksa yanına karıcıını da alıyor Mükerrem Kamil Su a !ardaki 938 i'eııesinde kazandığı !iz at ve kısraklarıııa mahsus ilan- de Taksim stadında maça davet etmiş· 

llk Görütmelcı. !Jt" 

du. Bazan şık bir otomobilde, ba - : ş . • ~ 
0 1

. d 
1 

diknp koşusudur. Birinciye 180, tir. 
ki ı d b d TEŞEKKÜR ıkramıyeler vckunu .,o ıravı o - "k' . 6 r. . . .. .,0 1. ·ı zan yata ı \0 agon ar a, azan a • . . • ı ·ıncıye o, uçuncuye - ıra verı e Hüseyin bu daveti kabul etmi~ ve 

- ttal)'ıı~t' .. Roma, 18 (A.A.) v"' 
la ~1acarlar arasındaki ilk 'J 1ctV 

lü ks kamaralarda tatlı, renkli yol- Refikamm rahatsızlığını teşhis <lurmıyaıı halıs kan fngılız at ve cektir. Mesafe 1600 metredir. ı bu hafta Taksim stadında son defa ve 
culuklar yapıyorlardı. Uzun gezi • ve çok kısa bir zamanıla tedavi e- kısraklara mah~u~tur. Mesafe Veliefendi koşu mahallinde ha vt• 1 k d .. · ·· 
)erde ise Samih karısını hizmetçi - den Gülhane hastahanesi Nisaiy-0 1600 metredir. Birinciye 100, k h t• . . ü 

1 
d ' b. tnag up 

0 
uncaya a ar gur~meyı goze 

ılf11' ' meler, Kigi sarayında yııP -~ 
R. lmredi ile B. Ciano. bu 

88~ü' 
Kont Ciano ile Anane icabı 14 

1 k h
. b. k .. ·· · B . "k' . fıG .. ·· ·· 20 ı· · -em eve ı ıçın g ze ve mo ern ır almıştır erle bırakıyor, a lına ıç ır otu baş asıstanı ay Şerıf Çanga'ya a- t 'ltıcıye > , uçuncuye ıra verı- • . · 

tıeY gelmeden kıskanmak mikrobu_ )enen teşekkür ederim. lecektir. hakem kulesı yapılmıştır. Bu kule Bu hafta yaptlacak olan güreşleri E. 
·rfl1"' 

ufku şöyle bir gözden geçı ·kıed 
nun kanını yemesine fırsat verme - '.Yeni Sabah,, tahrir ailesinden Üçüncü koşu dört ve daha yu - den önümüzdeki senelerdeki koşu- nıinönü Halkni organize edt"cektir. 
den işinin ardından gidiyordu. Rıza Aaal karı yaşlardaki 938 senesinde hiç )arda da istifade edilecektir. Diin kcndisile görüşen bir muharriri· 

dir. Siyasi görüşmeler ö cıı~ı 
sonra B. l\I usolini il~ yaP1111 
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de meskun bir kıtada karaya incr-ı adaların üzerinden geçeriz de ha- min ettiğimizden fazla i!!e ;apı yut- ha~•erip pilotluk öğrettikten 
sek hemen telsisimizi tamir ve ba- berimiz bile olmaz. tuğu muzun resmi idi. Diğer taraf - ra sizin yerinize geçebiliıiI1\111t 1 

hamla muhabereyi temin edebili -
1 

- Pek doğru. Binne:-ıalcyh bi- lan etrafımız o kadar soğuk idi ki İşte pilotluğu bu feci şat 
ıim. Şi-mdi istikametimizi tayin et- zim için batıyı yani .Japon toprak - parmaklarım uyuşuyor, mafcınlla - çinde öğrendim. fl1rt 
memiz lfızım. larını tercih etmek lazım geliyor. rını karıncalanıyordu. .Acaba do • Bulutlar ügtiine uçarkell \'o 

Astrid bu sözleri söylrrken hen Zira rüzgar cenuptan şimale doğ - nuyorrmu idikı Ayni zamanda aç- kün mertebe işin içinden çıl<~~ı 
de ali'ıt ve edevat kutusunda duran ru estiğinden Amerikan ~ahillerine lıkt:rn ve sususluktan da halimiz dum. Zira bana .. öyle gelb'0~"° 
Bahrimuhiti Kebirin l1aritasın ı aç - doğru uçacak olur:sa k rüzgara kar- haraptı. tayyare tıpki suya yastıı11 1ş 
tım. Önüme yaydım. Ve biraz tet- şı uçmuş oluruz. Astrid halinden hiç ~ikayet et. gemi gibi, bulutlara vash1n~ e 
kı.kten sonra.... . - Şu halde ben de rotamı ha - h ide ur.maktadır ·e bu .:all miyor, metanetini muhafaza etli - a -s \: ~ tıı> 

- Şu. hal~e farkına varmadan bir telsiz postası çok dakik aletler - _ Gönlilnilz nereye ısterse 0 _ tı~a. tanzim e.diyorum. Şayet tali- yordu. :\Iamafih azim ve iradesi _ niyet beni bir çocuk gibi aV11 

Neptunenın cıvanndan fazla uzak- den terekküp eder. Burada i e ye - raya gideriz Matmazel. Doğumuz- hı~l ız l~~~·e~·-~.d~r: ~ırtıbnanı~ yn;dı nin kudretine rağmen genç kızın du. Lakin bulutlar kaybol~) 
!aşmış olacağız. Koca geminin or - dek parçalar mevcut olmadığından da Birleşik Amerika sahilleri var. mı e a .um ator enmız oşa ma an yoı·guıı olduğu her halinuen belli kendimi denizin (3000) ınet 6ı-0 
tadan yok oluvermesini bnşka türlil bunu yapmamıza imkfın yoktur. Di- Batıya yol verirsek Japon kıyıla - evvel Çın veya Japon kıyılarınn idi. sekliğinde ve bu boşluktn g ııe 
na ıl izah edebiliriz Möı:yö Dub - ger taraftan bütün gece böyle se - rınn düşeriz. Cenubumuzda Hava- varmış 0.~uru~. .. _ Astrid, dedim, insan ne ne- şakaklarımdan soğuk ter_ ~A,ıı 

'1? mada dolasamayız çünkü akimla - . d 1 Bu sozlerı soylerken genç kız - v.,. reuı ··· t·· _ .. -. . . ı a a arı var. derinlik dümenine kumnnda eden rece metin olursa olsun mukave - yuvarlandığım hissetmeU-
6 ıııı1 

- !sterseniz biraz dnha yOk - orumuz boşalır. Bınaenaleyh bır - Mesele gönlümüzün istedi - k 1 d"b" k d ·ı · ·· ·· t"' metin de bir hududu vardır. Bina- dım. Bu kadar derin bir •.ı.Ç.•1;,1.~ k . . . . . o u ı ıne a ar ı erıye surmuş u. K "• 
sel elim. Biz yükseldikçe rüyet uf- arar vermek rnecburıyetındeyız: ği yere rnmek değıl, soğuk kanlı - T· . , (3000) tr v k d enaleyh henüz ortalık avdınlık üzerinde uçtuğumu ve küçıı ıı' 

S t k 111 .. .. D b .
1 
., an are me e e n ar • )Jll 

kumlız •r"nı·şıer matmazel. aa aç ıı osyo u reuı . ... lıkhı muhakeme aclip en yakın top- .. k ıcı· "h t 0 · · .. k di k · b · · d reketimin her ikimizi de •e o " B . . k . . d yu se ı ve nı aye g neşı gore - en re sıyonu ana verınız e ,, . , 

A t 
.d t . . t• . 

1 
- eşe yırmı var. ra neresı ıse oraya ka ar vara - d ı b'l gı s rı ayyarenın sura mı z • . b·ı kti 

8 
.. 

1 
. b k B bildik. Bu irtifada hava pek soğuk siz biraz istirahat ediniz. Çilnkü rum an yuvar ıya ı ece J<I 

. . · - Neptune'den bırc on kala ay- 1 me r. oy eyın a a~·ım ana: olmakla beraber güneşin altın ışık- karanlık bastıktan sonra sizin tcc- beni o kadar ilrkütüyord11 eli' 
yadeleştırdı ve <2000) metreye ka- rıldık. Demekki aşağı yukarı dört Bu saydığınız yerlerden hangisinin ları bize yeni bir ümit ve kuvvet rübenize ve maharetinizP. ihtı·vact- "aptıg-ımızı b·ıımez bı·ı· hale g 
dar yükseldik. Lakin bütün dikka - . k d b ı ' " " 

• _ ,. A •• • saattenberı uçuyoruz. Binaenaleyh en ya ının a. u unuyoruz · kaynağı olmuştu. mız olacak, o zaman siz direk- dum. ıı 
tıme ragmen Neptune h ıla goril - en yakın sahile kadar uçabilecek - Havayı adalarımn. Mamafih vaziyetimiz pek de siyona geçersiniz, ben istirahat e- Bir aralık farkına •;B~. 
nürde yoktu. . . kuvvei mahrukamız kalmış oluyor. - Şimdi bir sual varidi habr olu- cesaret verici bir şe}· değildi. Zira derim. (5000) metreye kadar innıiŞI 

- Matmazel Astrıd telsız pu - E t .. d~ 0 dil 0 V ·A b k 1 ~ ı... d - . ·oe - ve ıyı uş n n z. ezan- yor· ca a gece aran ıgı ııasma an evvelii bulundugumuz noktayı bıl - - Öyle olsun Mösyö Dubreuil' hayet Astrid'in ikazı uzerı 
.sulamızı tamir etsek.... k 1 1 k b k b. J JI · d 1 (800) nıma a ırsa yapı aca aş a ır evve nvayı a a arına varabile - miyorduk. Şayet bulunduğumuz direksiyonu alınız da ben biraz u- yareyi denizin sathından 

- Gemide olsaydık bunu beş şey de yok. cek miyiz? Ben pek emin değilim. nokta ile varmak i tediğimiz sahil- yumaya çah~ayım. re yüksekliktesevke b:ışlııdııfl·,,r 
dakikada yapnrdıın. Ancak verici - Sayet talihimiz yaver gider- ÇilnkU karanlığa kalırsak adaların Jer nrasıntl~ı ld mesafe ümit ve t" h- - Hayır, hayır bana biraz iza- (Devarı11 \ 



Sa;yta: s · 

Sahtekarlık suçlan 
Sahte mektep şahadetnam~ yap • 

mak :ve kullanmaktan suçlu Bahacttin 
İstanbul Radyosu 
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~iiiiiıiiiiiiiiiiiiİİİııl _____ ıİİİİİİillllııİİİİİİİİİİİlıııiıiiiilıımiiiiiiiiiiiiiııııiiiiiıı-------· ve kayinbiraderi H ÜSe} fnin ağrceuıda· 

ki mubakcmclcri bitmİj l-"C düu müddei-
Öğle neşriyatı: 14.30 Plaklıı Türk mu-

Den ı•zaltı kablo/arı aikisi, u.60 Havadis, 1505 Pıak1a :rürk musikisi, 15.30 Muhtelif plak ncşri~·alı, 

16.00 SON. 
Akı,ınm r.eşriyatı: 18.:ıO Hafif müzik: 

b 'Xepcbaşı belediye bnhçrsindcn naklen, oir k f b k b• k t 1 f l!l.15 Konferans: Falih llnlkcvi namına: Jt ayı aş a ır Jt aya te gra :Meııut Cemil .Musiki hakkında), 19.65 
)_ Borsa haberleri, 20.00 Snat nynn : Gretı-

l(a bJoJarı·yıe nasıl ba alıyorlar? viç ı-asathanesindun nokl:~· Vcd~a. ı:ıza ~c 5 nrkada~ları tarnfıııdan Tuık mu~ıkısı (Evıç 
ara, Mahur), 20.40 Hava nıponı, 20.43 
Ömer Rıza DoJ;;-rul Uımfından nrabça söy
lev, 21.00 Saat ayarı: 

-ORKESTRA: 
1 - Bcrlizoy: Benvenuto selini. 

2 - Çnykovsky: Romnns. 
3 - ~rigo: Piziknto. 

Avusturya başvekil · muavininin 
karısı imparatoriçe Elizabet rolünde 
Noragregor, per.ens Stahrenbergle evlenince sine

madan çekilmişti, fakat hayat onu tekrar 
sinemaya iade ediyor .. 

umumi nıütaleasını serdetmi:ıtir. 

Dünkü celsede Babaettin bir istida 
~ererek kendisinin lbu işte ;suçlu olmadı
ğını, Hüseyinin tahrik \'e t~vikile sah
te vesaıki kutland~ını bildinni~ \'C be
raetini istemistir. 

Müddeiumumi Hüseyinin buna ben

ttr diğer aahtdcirlıldannm da naı.arı 

dikkate ıılmaralc \'e Bahaeninin de bu 
sahte ~ahadetnamyi \"e veaailci hilerel 
kullarnhğı, verdiği istidadalci i.lcrar!Je 5a. 
bit olduğ:.ından ona göre etta kıınunu. 

nun 491, 512 ve 342 inci maddclcri1e ce

r:alnndırı•mı:ılarını İstemiştir. 

Dur .ı• ma, mud:ıfaa için başk:ı gune 
21.30 Cemil Kamil ve arkndn~lnn ta

rafından Türk musikisi (llic:ıı), 22.1 O 
Müzik ve vnriyettı: t<'ııeba~ı belediye bah
~esindeıı nnkkn, 22.50 ~on hnberler ve 
ertesi günün proi;>Tnmı. 2'-1.00 Snat nyn
rı: SON. 

ı 
bmıkılmr.;:.r. 

§ Paş:ıb:ıhçe İspirto fabrik:ısındda 

1 

iskele üzerinde tamirat işlerinde çalıştın 

Sait rnÜ\'azenesini kaybederek düşmti' 

ANKARA RADYOSU 
ve ba ındnn >aralanarak hastahane> e 

1 kaldırılını tır. 

l9arct tamandırası kaldırılıyor 
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Öğle :ne,.riyntı: 14.30 F nrışık ;plii.lc ncş
riyntı, 14.30 Plnkln Türk musikiııi ve lhnlk 
ı,ınrkılnrı, 15.15 Ajnns haberleri. 

Akşum neşriyatı: 18.30 Pliık neşriya
tı (Dans), 1!1. 15 Türk musikisi (Muknd-

1 
der), 20.00 Saat ayarı ve nrhbça neşriyat 
20.16 Türk musikisi (Güler), 2l 00 Ko -

1 

mnn Solo (Prf. Necdet R<'mzi Atak) Pi -
yanoda Geoı·gc l\forkovitch, 21.15 Stüdyo 

_ l _ l alımrken geminin durmak mecbu- Snlon orkestrası: 
Ok riyctindc kalmamasıdır. lngilizlc - 1 - 'Be.ece : Zwcit 1talicnischc suite. 

--o---
MÜTEFERRiK: 

Siyahay sağır ve 
dilsizler birliği 

İstanbuldaki mefsuh Dilsizler Cemi-
yeti azası toplanaraJc yeni bir cemi~t 
kurmağa karar venni 1cr, ha:r.ırlıklarını 

yaparak r.csml t ebbüslere geçmişlerdir. 
7l eni ccmiydin reisi Medeni, dün, hazır· ~ıı Yanusun lıir başından öbür .rin biiyük kablo gemisi Dominion 2 -Ethellıcrt nevin : Nnr~ıssus. 

~ :~~eniz altından telgraf kah- :Şimali Atlas Okyanusııııda, hava _ 3 - Tschnr:-owsk~ : T:~cgw: . . 
~ ... · oşıyerek b" k ~ başka bir . _ 4 - Aılolf Eckstcııı : Vıe Eınst ım mnı 
~ra ba ~ ır ı ayı . nın kısmen fırtınalı geçmesıne rag- 22.00 Ajnns haberleri, 22.15 SON. 
~~h glarnak ve uzaklardakı a- men on iki gün içinde !H 7 iskan- A d 

İ lanan yeni ccmiretin nizamnamesini :viln
j retc vermiştir. Yeni cenıiyctin adı •Si-
1 yah Ay Sağır \le Dilsizler Birliği• clacal.:· 

1 tır • .,_ '' Ilı.od · · - 1 • • ' vrupa ra yosu 
~ aJ,.. ern ticaretın ag arı ıçı- dil alınıştı. Aksisada h iskandil ba-
- .. tak v h . k • l . . KONSERLERı 
it hu • . e avadıs neşretme ~ a - zı vakıtleı: kullanılamaz; demz ya- 7.l o Dcrlin kısa dn)ga.:ıı -karışık musi-
\bıo ışı _meydana getirenleri de~il tai:,rJnın hakiki tabiati lıilmmek i - ki, (8.15 devamı), 8.50 Pnris Moddiyal 
~ıı &a doşemek,, denilen bu engın cap ettiği va kit savlu ve kurşunlu pliık musikh,i, !l.15 kezn !l.45 keza, 10.15 
~ı ~sız faali~etled hakkında fakandil kullanılmak lazırngelir. Bu keza, 12 Pnris l'ılondiynl plak, 12 den 15 
~i.._-.. duşuncesi olan herhangi bir . .t .1 d . . d"b. d k" mad _ ee kadın· Bcrlin kısn dalgası Orkestra ,.e 
~Yi d 'esaı 1 e emzın ı ın e 1 

• hafif musiki, ıa. ı~ ~aris Mondiyal kon -

1 Koca~=~ K~~r!t~:~ua Çatal 

~ •• e meftun ve rne~hur eder. delerden bir kı·ım niimune denız . kl" cı4 k ) 14 ao ..B-k. sı· lu .,.fıSız. d" . . SCI na 1, !!Za , • U 1 eş av 
:"GcıtttUy ıdmmeler ~abrıkalarda yüzüne getirilerek kablonun kum- musikisi, 17.45 Bedin kısa dalgası İşso -
~ Uıtu arlarda ve yük .c~ d~lg~-1 da mı, .çamurda mı yoksa mercan nu konseıi, .18.50 .'-<'zn), 18 Rerlin kısa 
~~de ndc çalkanan gemılerrn 1- veya kaya üstiinde mi yatacağına dalgası konser nnklı, 18.15 :eşte ma~ ve 
lı.ın meydana gelir. Bu j~erin -en dair ma1Umat elde edilir. valslar, ı8 • ..C~ Bruno B:ıllHarka. or.k:_st_r~ 
~ llıahsuıu d d ·· b" . . ııı, 20 Barlın kısa dalgası hafıf .nıusikı NORAGREGOR ~~ Ohür e u.ny~n~n ~r u~un- ı Kablo döşenmesı tasavvur edılen 20.25 Pıag Eğlenceli kuçük konser, 21 

llııeltr ucuna, bır f~kır sur.a~ı~le, 'herhangi 'bir _ııokt~rla denizin ~~ - Bruno şrammcl orkestrası, 21.10 Viya - Nuragregor sinemaya y~ni gir- O dakikadan itibaren yş.pa yalnız 
~ .Q11 Yazılırken Hlrak edilır. ırarct ve tazyık mıktarlarının bılın- na Sesli film musikisi (Fener), ::.ı.30 mi~ bir artist değildir. Yeniden gi- kalan Eliznbet imparator F:ransova 

bt0 ~n bilinmedik sularda bir rncsi de gayet mühimdir. Çünkü bu Biikreş Radl·o salon oıkeatrası, 22.35 Peş- ıriy~r; :fakat Berlin sahnelerinde Jozd tarafından her 'tar.afta takip 
~'t.L 0_ışe_ rkcn yapılacak çok ıiş •kı" amA il kablO'l'U .:ıairennıadar .aa- te asker. bando, 22.45 Bükreş hafi! kon - aJ 

1 
• _1 . . N"h t h 111 ''"ır ç. ~ " .u !kendini tanıtan bu Avu.-t.ury ı yı - ettm ıuışti .. ! ı aye meş ur 1• e -

ııı.~~ ~:k~ kabloyu denize indir-~manm en b~yük faydası iskandiller aer ~~~ETLER: dız, Holinıdda Mari Dungan, Olim· yerling faciası ve 1892 da bu za -
;-ı e~, su. olaııla.nn da l\'e onu ı·arnk tecrit edecek gotaperfanik ıo.80 Paris l\londiyal "AU:ıs • Otel" piya filmleı·jnj çevirmiş, Viyanaya vallı imparatori~cnin Cenevede kat 
~-k kimselerın de kablonun mukavemeti üzerine çok fazla ağır iainıli piyes, 19.11 Bilkret Richard Vag- gelmiş, ornda eski Avustury,amn li hadisesi .... 
"~~ 1 

Yat. iın ahval Ye şeıai- hk verdikleri gibi kablonun uçla - ner ı.muaikisi, 20.ao ıBerlin ktM dalgası başvekil muavini Prens Stahren • Yakasını impaı·atorun elinden 
~~ıı 011ııda saf ve \'azıb bir fikireırından uzak mesafelerde bir bozuk .Burkharılın "llas Paradi<ıı der F:rauerı,. bera- jle evlendikten .sonra sinema- k.urtar.amıyan Elizabet impar:ator
d 'llııı.larJ lazımd;r. Bunun için tuk veya kopukluk :vukuunda elek- opereti. · 1 . yı terketmişti. _Şimdi ne Avusturya dan memleket dışına ı;.ıkmak ınü -
~lllikJ~l~\i"apd~l1ır, d"~k~·an~~~n trik mühendisleri uzun ve derin ~:.~ MB~~lıi~ ~·,:. dntgnsı !ktiçük oda kaldı, ne prens. Bundan dolayı Jr;Ü- saadesini zorla koparmış, Ceneveye 
~ ist·ı ıs an ı e ı ır ve u - hesaplar yapmak mecburiyetinde muajkiei konscrl. zel Viyanalı yıldız tekrar sinemaya gitmiş. Bir giln tenha .bir yerde ge-
~ tdiı~ lldeleri mucip malUmat el- kalırlar. RESİil'ALLERı dönmüştUr. ve "Avusturyanın Eli . zinirkcn karşısına bir dilenci çık -

il( ltıc~ . . . İptidai işler yapıldıktan ve yüz- U Berlin kısa dalgası Zinıbal solo zabcti, filmini çevirmek üzer~dir. mış; .sadaka istemiş . .Elizabet dilen-
()~ a ıle Amenka 2ı·asmdakı ler,ce mil uzunluğunda !kablolar i- oe.45 keza), 13•20 Bllkrt'f ,arkılar, 18·'0 Elizabet belki dünyanın en bet· .ciye paravı verip yüz adım ilerle-

~~ ~·4nus kablosu dö~enmeden mal edildikten sonr~ !kablo ~emisi P~·~ tarlalar, l!l.l? .~erlin ~sa dalpaı baht hükUmdar kadını idi. Bu ka- yjnce yere düşüp ölmüştü. Meğer <ti 
uaı. lllı'ıalj Ati Ole k Vırtüoz keman rnuaıkisı, ı 9.5i> Peııte ma· 
il:':' la)( b" as y.aııusunu_n a kabloyu depo ilarnıçlarına alır. Bu car tarkılan, 20.25 BrOno Armonik, 20.30 dın Habsburg Rodolfii doğurunca lenci zehirli bir iğnc.nin ucunu ka-
lı.~~ ll ır nıesahası Amerıkalı işin ba~anlabilmesi söylendiği .k.a- Blikret .keman rwtali, '21.80 P~şte Enant impar.ator FranSO\'A Jozefin aııası dmın eline dokundurmuş. 
. ', ~ury tarafından yapılmış dar basit değildir. Gemilerdeki kab Dohmanyi tarafından ıpipno kemeri çocuğu anaıuıın :koHarından ayır • lşt.e .bu .acıklı v.akayıı Nur.a•re-
~~l)c"lrlan~ ile ~evfoa~dJand lo sarnıçları ustuvani şekildedir .. Schubert,_ . ~chumnnn), 23.15 Brüno Pi • mış ve bir daha da ;sögtermemiştir. gor oynamaktadır. 
t d°te 1 denız yatagınm bır kab i\Te kablo bu sarnıçlara dikkatle is- yano musıkısı. 
t,.'u k;;.k i~iD pek .:uT.ıun. _oldu- t.if. ~d.ilir. Kablonun roda şeklinde DANS: 23.'3S Vlynna, 24.10 Pette. 

~~bir: etnıış ve hatta denızın aı-1 ıstıfı ıskemleler üzer.inde oturan a- • . Plana uygun olmayan inşaat 
~~o} e]~~af kablosu dö.şcmek ve damlar ıyasıtasiyle yapılır. Ve kab- Valde H~ Y•ando Ye~il .. •aha. Cihangirle Fındıklı arasındaki Trakr- blkmmasına ait olmak ii.zere 

t~aın 'kU:stunden korumak için bil- lo bu jstifçilerin ellerine, etrafla _ .~ık~laıı. \ aldehaııı~n o_nu_~.d~kı inşaattan bir kısmı şehir planına uy Trakya umumi miifettitliği stüdf09U ta-
~ ~ onuırnuş bir nere.beze diye da d"" d - d ı b k .... yaya kaldıı ımı Kara koy kopı usu · gun tarzda görülmcdiV,inden dur- rafaoda çet1r.ileo fı1mler1t• BevMlu, E-ada . - rm one one o aşan aş a uır .. t t h" ı.-ı k . ;-o 

h r ılerh·e varmıı;:tır d t · ı u· B d'kk t nun re uvarı ızasına çeı.ı ece tır. durulmuştur. Belediye fen heyeti minönü ve R-.:ktat HaUcevlerinde halka "lll•h J ~ • a am vası asıy e ver ır. u ı a B d d • . k . . 1 . . -.. 
~lı.. hara d h ··t ı.~ ·1 k r· t" b . t • ç·· k .. b. ura an cıuz l.} ısını t.l cıben Ba- bazı IJinalaı·ın vaziyetlerini gözden .,ösllırilmi•ir. !Bunlar anıanda ancılık, 
~~rıe n a a ımu eıY&mı u- ey ıye ı u ış e e.sasdr. un u ı-

1 
kh L. k d . . • or 

L, alınan . k a·ı1 d ı IAh b ı. bl a··k··ı·· k b ı ane ınasına a ar ımtıdat eden geı·irecek, plana uygun İll!;-aatın de- tavukçul··l..· ·-v-ncılik, ~- .. .:.-ye .·,t n. ~ L. ıs an ı er en an a- u ara u ,..a o o u ur ·en gam a 1 .k. t . 
1 

. k V 
1 

:.- ..,... - r- . .._ -··~ 
i.t~ııu oilfiiJ telgraf lel·'hası Atlas alacak olsa yalnız bu kablonun ~o hon 1 1 

m_e ~e gcı~ılş ethıncce • da vamma müsaade ecJ.i~cek, diğerle- Ulmlcr <Yfrdar. Bilhassa Mimar Sinaoın 
~~i <lersunun sahası her ne kadar kopma tehlikesi değil hatta insan et. ~lnı Y:;.ın cnyelşkı sa u vücu a ri ~·Jktırılacaktır. T..Uradaki blitün oerlerini , göstettn 
~ k~Cede geniş ise de farzolun- canı bile tehlikeye girer. Kabloyu g_e .ırı ece. 1

1.~. b a 1 ~azan_ c.adde- Şehir YollarJ lilm lbüyülı bir alilca uyandtrmqttr. 
ıl' ~ ar da düzgün değildir. Nis döşemek ameliyesi rapılırken kab- sınkınldgketnış ı~ı u sa bal dak~ bınal~r Beş ytız yedi bin lira tıarcan- Umwni -üfettiflik, Tralcyadak'i b\i. '"'h. ~•ha . . . . . yı ı ı an sonra tcs t cdılecekur. 1 . t 

T rakyaya ait filmler 

tımaklı hayunlarda şap has~ı görul
d~ünden Kandircden Şileye geçccrk 
çatal tırnaklı hayvanların mua)'encşe t3· 
bi tutulmaları hrarla~urtlmıştır. Bu mu-
ayme mecburiyeti :h:ıstalık tamamen zn
il olup a yeni "tar )"apılıncaya Jkadar de
vam .tdt:erktir. 

---0-

rtcARET HABERLERt: 

Beynelmilel ticaret odası 
IBcynelaıilel Tıicaııct Oclau TüA.:i) e Mil 

ti komitesi dina ıiiğleôaı e~ itstanbuJ.,. 
lf.inreı Odaslllda ıopla1UU1Jtır. 

• 
YOK ARABASI ÇARPTI 

Arabacı l\fclımcdio idaı:csindclci yük 
arabası Fenerden ~e,crken Cibalide otu· 
ran Ruşenin çocuğu Basriye çarpmış \'t". 

ınuhtelif yerlerinden yaralamıştır. Basri 
Şişli hastahanesine kaldırılmıştır 

EHUYETSIZ ŞOFÖR. 

Osltüdarda benzinci Hayri kendisine 
muvakkaten teslim edilen 1810 numaralı 
taksi otomobilini İjletip yürütmiye he
veslenmit ve otomobili kullanırken ehli-

yetsiz o1dufu iÇin bütün hıziy1e OsJni· 
a. .i.JW.eliıwldti 1r .. vay drieğinıe çar· 
ı-ralt in kıa1111nı perçaLı.ıqtar. Müsa
Clenıe fl911asında Hayri de bacağından 

yaralanmt~ır. 

BU DA EHLiYETLi ŞOFÖR 

ır... 'Ytbt aonrakı zamanlar ıçın- Jo kaçırılıp aktıgı takdırde süratle E . . ü d mak suretiyle iki senede ikmal edi- ıün kalkınma hareket crıni ıtrasile s-
·.:ıı "ern U . . - . . . • mınom mey anının açılması . 
r.ı. '-ıU•- nıon kablosunu döşı. çıkıp selamete ermelerını temm i - . . . t" 111 k d"I k . lec.ek şehr yolianmn ın~tına ya- taribulda filmle göstermiye karar vermiş-
....:111 "l!ıthb"tı . . . . . . ıçın ıs ım tı c ı ece bınaların ar- . 
~ da ı er Atlas denızırun çın sarnıçların ıçıne can halatları ·sı· ilik b 1 11 r'i kında başhınacaktlr. Beledıye, bu tir. Yalnız lialkev1erinde dejil, s&nema-

Ş.lör UınUHn ~ 2615 
numaralı taksi otomobili Fatihte Feni. 
paşa caddesinden geçerkvı, kiınbilir nf 
kadar zamandır .tamir görmemi~ olacak 
ki, dirckıiyonun pek fazla boşluk yap · 
anış olmasından bütün luiiyle caddenir. 
kenarındaki elektrik direjine çarpmış • 
tır. Otomobilde .bulunan Nhibi Talat 
le müşıtti Murtaza ağtz ve 'lyaklaMn

dan yaratannuşiar, OlOIDobilin de oo kıs
mı parça1anm~ır. Şeför yakalanmıştır. >'ltıiş do \'akte kadar ka\•de geç - asılmıştır. Kablo sarınca yerleşti- slad~ 1~1 ' kecfe c yHzün?en. b~- yollnrm ]nşası esnasında sökülen 

. l.lğJa • . . . . c ıye J C ev a arasında bır ıhtı- . . ~ l:ırda da halka parasız olarak bu film-
~ ı v r grupunıın mevcudı - rıldıkten sonra son kangalın bırkcıç lif kt • k pukelerden J&tıfade P,~ge ıkar.u E«OIN DOŞKONO 
ıı. _,ıııt e bunlardan -en \'Ükseg" inin pus üstüne kadar su doldurulur. k ç~ı kı~mt 1 yazlrnı~til · Valinin Al~f- vermi;:;tir. Eski parkeleri belediye lerin göMerilmcsi için de tedbirler alına-
"tllı ~ • • araua ı emas arıy c bu ihti " · Sirkeci yolcu salonu büfesinde çıralı ~-, 'Jıp. \'tren kardtın GOOO ka- Gotaperka kuru iken çatl&.mak teh- h .k. • f d şehir dahilinde jkinci derecedeki c:ıktır. H d hel" • . ve eroin rekm~ 
~Ilı llSek ld • "k . • . . er ı ı ıLara Jn a mutazarrır olma- . . . () .. .. . .. . . . . ay ar aya garmı, 3 •• ..,.-
a .. 1 ışı .. d o ugunu mevdana çı- lı esme maruz oldugu ıçın kablo- t . d"I k k yolları yapacakbr. Jkı senelık yol çuncu umuma aıülc.ttıılık, ileride, u·r. Falcat Ha·~ar, vaziyetinden şüphe· 
"111. .. r lr B - · d . . • ması emııı e J ece sc ilde hallo- . .. r .... 
ı._, "'•bı · u dagları .Faraday lan aıma su ıçınde bnlundururlar. 1 ·t ' ını;;aatını üzerınc almış olan mute.ah Ankara, İzmir eibi bazı büyüle Jdıirlu- le--ck kendil.İni ... özediyen polis ınc-
.~ 0 ge · · b l K bl · k unmuş ur. k 1 k l J · ~ • 
•,,. il ao • mı!ı umuş ve bu :bu- a o gemıye yii len irken bü - Yakıııda b 1 I . hit, yollarclı.rn çı ;ırı tıca par {e en de ae bu filmleri gösterettk halka TJ'ak- m ..... tarafından 

1
_1 __ 1 ___ 

11 0
., u··zcri •· 

"'" ?ıra da b l F t·· k 1 · t d"ld .• · "b" b u ma n~n J ıkılması- "k" k'I f k d k .... - ............... ~ .. 
h,, ı,h un ara resmen a- un e yer erı no c ı ıgı gı ı il- 1 .. 1 . . ı-k d ı ı ·ı ometre me~a eye a ar na -
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..,İi .. eler· · . . . . t . k bl na uaş anma ·ı ıçın a a a arlara i- . ya)'I ve ra ya a .. ı :..a ·mma aa ıyetı- raodığı zaman p:ıntalon paçasında bir 
~- er b ı ısmı verılmıştir. ün a onun lher pıırcası da ayrı d it r t .

1 
letmekle mükelleftır. ~ 

\tlarıll aşka mesahalarla bu sıra ayrı kaydedilir. Her parçanm mu- cap e en a ıma verı miş.tir. Belediye fen heyeti, .inşa ecüJe. ni yakından tanıtmayı tasavvur «melt- paket eroin bu1unmuştur. Suçtu mahlce-

~ tlerillı~htelif yerlerinde inanıl- kavemeti, biribirine nazaran, az E T tr cek ikinci derecedeki yolları tesbit tcdir. meye verilmiştir. 
~u~~J~kte longorların ''kuyu,,,çok tehalilf eltili için bu kayıt i~ ge 1~a ~su ~ ~ etmektcdi~ Bu yollann inşaauna ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lllJkıel!~ı keşfedilmistir. Bu gibi bir hata vuku unda pek ziyade işe teı_nsıllerı ., j,_ C) da derhal başlanacaktır. Nafıa vekaA letı• nden· 
lırıuerı r~n kablo doşeme teşeb - yarar. Nurettın Gcnçdur ~ Gümü,auyu - Dolmabahçe <» 
lqrı lcabonc~ keşfe.dilehilıniş ol - Kublolar üç ll<'vidir. Derin su ve arkada~lars ... ~ Gümüşsuyu ile D.olmabahçe a-

1 ç ta~y· 10. üzerine yüklenen kor- kablosu, orta su kablo3u, sahil kab- 20 Tem~~z Çarşanba rasmda belediye vesaiti ile yapılan Eksiltmeye konulan :ı~: 
~ i ih~·k ılc ansızın yerini değiş- losu. Orta su kablosile sahil kablo- T ~ ~amı . yoldaki istimlaklar rnmamlanmış, ı - NaziJJide Çtirüksudan Saraykoy ovasının sulanması için açı-

~ Qjr. }( ltna}j Sebebiyle gayet mü- SU, derin SU kablosuııa nazaran pek a aıi clb.ntepe bahçeaı yalnız bu civardaki tütün deposu Jacak kanal ve .sınai lmnlat, °keşif bede1i "'•400.008,, dört YÜZ bin Sel 

~u:'~it u:!1? ta~ir için kald_ırıldf- büyük ihtimamla çelik tel kaplana- , , o man Zade satın _alı~mamı~tır. Depo ela yakın kız liradır.~ . . . . .... 
tı\j ~tıı e rıne çokecck tazyık yü- rak muhafaza altına alınırlar. Kap- 21 lemmuz Perşembe akşamı du stımlak edılecek, yıkıldıktan 2 - Eksıltme 6 • 8 • !l28 tarıhı'lt' ı •dJ1yan cumartesı gwıu saat 
~~ır· l\a~ derin yerlere döşenme - lamanın miktarı mahalli şeraite gö- Büyükdere Aile bahçesinde sonra d~rhn1 yolun in~~uıtı tamam- 12 de Ne.fia 'W ckiıleti sular umum mudıırluğü su eksiltme koıni:syoııu 

l asoo ~onun döşendiği en derin redir. Sert deniz, kaya, mercan, Fermanlı Deli Hazretleri !anacaktır. odasıntln kapaJı zari usuJiyle yapıbıcaktır. 
~!~ ltıe Ulaçbr. (21.000 kadem) buz ihtimali ve buna benzer amil - 22 Temmuz Cuma akşamı Otellerin Ve Lokantaların 3 - İ::;tekliler eksiltme şartl'ame.J, muluı.v.ele projesi, bayındır-
htt- "'\·ul' ~~halarda kablo gemisi, ler dolayısiyle orta su ve sahil knb- Yenişehir Aile bahçesinde Sınıflara Ayrılma111 lık ıişleri genel şartnamesi, ifenni ~ ·tname ve projeleri 2-0 lira mu-
~~~.~~lu ~ ılen. Yol üzerinde, be • lolarının nisbeten sert olan bu gibi Taş parçası Otellerle beraber lokantaların kabilinde sular umum müdürlüğUnd ıı • .Iabilirler. 
~~· bır se e~ nuı uzunlukta yılan - arızalara mukavemet edebilecek __ __ da sınıflara ayn1ması muvafık gö - 4 - Eksiltmeye girebilmek için i cklilerin 1.9.760 Jira 32 kuru:;;luk 
'~ı~ ta~ıa ~ır 'lakip eder. Eğer umk tarzda mahfuz olmaları esas itti - dan 3.atar. Seııelcrcc ,;u içinde yat- rülmiışUir. Lokantacılar cemiyeti, muvnkkat teminat vermesi ve 70.-000 I.rnlık Nafia su işlerini taahhüt 
~~ ı:ı trıe ~havvuı etmiyor.sa her haz edilmiştir. Diğer taraftan derin tıktaıı soımı ) ukanya ~ekilen kab- yapacağı mUteaddit toplantılardan edip muvaffal.ı~ttle , t.ıı uiğine Ye bu kabil nafia işlerini başarmakta 
l~--~11 etti~· ez ve nihayetinde is- su kablosu Okyanusun derinliklerin loııu~ı üsle .kalan yarı ;;athrnda sonra lstanbulda mevcut oln bütün fenni knbiliycti ol u~t111a dair nafiu vekaletinden alınmış müteahhit
'ı-'~~ ır. Denizin derinliğini deki çamur veya kum yatağında, fabrıkada vurulan beyaz boyanın lokantaları konfor \'e saire bakımınıt1ik 'Vesikası ibraz~· !".ıesi, isteklilerlıı te.klif mektuplarını ikinci ruadde
"tta.!ll isk8'8 . olan kurşunlu ve gayritabii bir hadise vukubulmadık hala durmakta olduğu görülmüş - dan sııııflara tefrik erJ~cek, hazırlı- de yazılı saatten bir saat evveline kadar sulaı· .umum müdürliiiüne 
~ b,~lldıl Yerine ~ksisadalı ça, tarif ve ifadesi imkansız, bir hu- tür! ıyacağı listeyi belediyP.ye verecek- makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdır. Postada olan gecikmeler 

°1' iskandil kullan - zur ve eflktn içinde kımıldanma - - Sonu :yarın - tir. kabul edilmez. 2478) (to57 




