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lngiltere • Fransa 
arasındaki sıkı bağ 

==uzAKSARKTA GERGiNLiK 
z-=-=-=-
~~ İngiliz Hükümdarları 
~ Parise vardılar 
Bir elden idare 

l -IV-
~: 8~ Caldd Y 

~lllldak kömür havzasını İl· 
~1alnı:z amele meaeleaini hal 
~ ... ~~ınin olunamaz. Bugün, 
Si ifa kadar sermaye ve i.te
~ 1'.dar amele ile yine ma
hir • eı. ümit ettifimiz derecede 
~ ~aliyet fiyatı ucuz kömilr 
"'- ı._ la İınkan yoktur. Daha ev· 
~ aa tartları temin etmek li· 

istisnasız bütün Paris gazeteleri bu 
ziyaretin Fransız - İngiliz birliğini 
kuvvetlendireceğinden memnun 

"Hür bir millet, hür bir milletin Hükümdarlarını 
alkışlıyacak,, diye alkışlıyorlar 

L'~. ~il 1'letmenin rasyorıel, verim· 
~"- "'-i İçin evvela ilmi bir 
~ t~kilata ihtiyaç vardır. 
~-da.le kömUr damarlarının ve 
·~t, Ocaklarının fili ve hukuki '0:: iae böyle büyük nisbette, 
'Clt : bir itletmey~ imkan ver· 
' 'h •tanbulda, ataiıdaki dük
"- •tka birine, üstündeki O• 

., ı..t l>•tk 'L • • • 1 k .. 
il\ a oırıne aıt o ma uze· 

~•~ la 1n"lk0 1 ·· ··ı·· B -<İ) u ıyet er ıroru ur. u 
~~:tt Zonguldak havzasındaki 
~) d•ınarlarında da tesadüf O• 

~t ~· ~•marlar, muhtelif taba
~~l •~1nde ayni aaha üzerinde 
"1:ti ,;rıne karışmıtlardır. Sahip
t.J~ ~ olan bu damarlar için muh 
"Iİ)Clt klar ve lwyulat" açmak icap 
~ ..,:L~albuki bu dam-ular alini 
l" ~•b' • b. ~ d •nın elinde bulunsa ır· 
~ .. ·~•r tabakasına inecek ka· 
~ tiıı bir kuyudan cevherleri 

l Çıkarmak kabil olur. 

~da~ batka, bu gibi büyük 
~ 'er-ın idare ve tesisat maara
~ı.ıa..:ıfatı umumiyesi parça par· 
~ti lerin hepsinin ihtiyar ede
'~ '-L ltıaıraflara nisbetle az ol
'" . "Q'• ""'td ııdi'r. Damarlar ayrı ayrı 
>ı ~t'e lcaldıkça bizzarure ayrı ay
(.."'''ha
~~tol edilecek bazı masraflar 
l~d llt-ın bir elde hirletmesi tak
"'~~ .. : •zalacaktır. itte Zonguldak 
'~ 'lelltı "erimli bir surette itlet
~~ . Çıkan kömürü ucuza mal • 
\ ıı_111çin bu mülkiyet meselesini 
>~~. etmek ihtiyaciyle kartılatı • 

Jng hükümdarlarının ziyaret ettikleri 
Şanıeliıe caddesi 

Bugünkü şerait 
içinde ziyaretin 
siyasi şümulü 

iı. .. ~ll ihr Londra : 19 (a. a.) - Kral ve 

'

:'itilir ıyacın bizi df'vlet - fert . "h' · 
lltıl\ • . .. Kraliçe, Panse yapacakları tarı ı zı-

1 ıçındcn çıkılmaz muna- . . .. 9 09 d 
' llt-ıl\a . yaretı ıcra etmek uzere saat . a 

hi~ ıevketmesınden korka- .. 1. b" h d \'"kt · t syo-... lll k" guneş ı ır ava a ı orya ıs a 
..._ • e" ıde bulunr.:ıadığımızı k "ki . d b"" ··k bi·· 
1li..ı l\ıyetl .. . nunu ter eltı en sıra a uyu • 
._~il..,... e mutahnde edıyoruz. h lk k" 1 . k d"l · · "dd tl lkı!': ,.._ "''lal h . • a ut esı en ı crını sı e e a ,-

~>tl\i ete bıslerinin ve ferdı ser- l ' 
1\ h •. k .. 1 • k' f amıştır . 

'
tıı· enuz tefe ku ve ın ı'a i . 1 

ıt olm b -· k.. 'f . ngılteredcn ayrı ırken )) ası ugun u vazı eyı ... 

Pariaia aıetbur 

Japonya, Sovyet askerinin 
hemen çekilmesini istedi 
Ruslar çekilmezse Japonlar 

harekete geçeceklermiş 
Harple ezilen 
İspanya artık 
sulh istiyor 

Sovyetler hudutta 
tahkimat yapıyorlarmış 

Cumhurreisinin barış 
lehinde bir nutku 

Barselona, 19 (A.A.) - Reisi
cumhur B. Azana, dün öğleden son
ra irat etmiş olduğu bir nutukta 
harbi, milli ve beynelmilel olmak 
üzere iki noktai nazardan tetkik et
miştir. B . . Azana, her türlü ecne
bi müdahelesinden azade bir İs
panyanın vakar ve haysiyeti dahi
linde bir sulh yapılması lehinde bu
lunmuştur. l\Iüşarünileyh, İspan-/ 
ya harbini umumi bir ihtilaf şekli-

1 
ne sokacak her türlii tahrikata a. -' 
leyhtar olduğunu söylemiştir. Hatip, 
bu harbe ancak ihtilafın umumileş -
memesinde menfaati olan devletle
rin nihayet verebileceklerini söyle
miştir. B. Azana, müstakil İspan
ya için sulhun zaruri olduğundan 

bahsetmiş ve netice olarak, sulh, 
merhamet ve affı j)cri siırmüştilr. 

Filistinde 
~ 

Yahudiler muhacir 
olmaya başladılar 
Kudüs ve Hayfada 
dükkanlar kapalı 

Kudüs, 19 (A.A.) - Filistin
d& pazartesi gilnü akşamı arbedeler 
v& liUİkastler yeniden altı kişinin 
kurban gitmesine sebebiyet vermiş
tir. Üç kişi ölmüş iıı; kişi ağır su
rette yaralanmış ve dün ölenlerin 
miktarı bu suretle dokuza çıkmış· 

tır. 

Kudüste ve Hayfacla dükkanlar 
hala kapah bulunmaktadır. Filis
tinin şimalinde le.thişçilerin tahri
kat merkezinden kaçan yahudi ai
leleri muhacereti haber verilmekte
dir. 

Manevra yapan Sovyet ordusundan bir gurup 
Tokyo, 19 (A.A.) - Bir gazete askerlerinin derhal geri çekilmesi 

haberine göre Sovyet makamatın - talep edilmiştir. Bu talebe, ademi 
dan Sovyet Mançu hududundaki is'afı haline muzaf bir tehdiMerfik 
münezeOnfih mıntakadan Sovyet ( Deı·amı 5 inci say/ada) 

il Al YANIN KUVVETr 
Bu askeri kudret acaba 

bir hayal midir? 

~ 6.ttıl'.rrıı b l Lonrda : 19 (a. a.) - Bukıngam 
~ ~o t u unuror. . k 
,""I'\ 1 l\lllldak h d b l sarayından Viktorya ıstasyonuna a- HE R S AB A H L."' QU •• avzaınn a at ıca , . . . 'ki · 
.""11111 l'llk t kk'"l .. .. k' dar Kral ve Kralıçenın takıp ettı · en 
k;'~t-.1 efe u goruyoruz ı 1 ·· Ô 
·'d .,.._ l:ti B k I h k çok zengin bir surette bayraklar a sus lüye hürmet 
L. · 6.t-d an ve f 11.n ası a- d b 1 k" · 
~i ~ l ır-. Kozludaki İtalyan tir- lenmiş olan yol üzerin e in erce 1~ "Trak,, vapurunun birkaç gün ev 

ı ~· il •ah"h' f . l l d birikmiş idi. Kralın !lhhatinin pek mu vel Salıpazarı açıklarında bir kum 
~İl4t1"• laaa: 

1 sı ad~lıy e b~~ ~!kınat ı- kem mel olduğu görülüyordu. Kral .. 
Ilı' t vur e ı en uyu ef- . 1 .. "f kayığına çarparak kayığı batırdığı İtalyan filosundan bir manzara 
t')~~~eıine bir engel tetkil et- mavi ve sıramlı filo t;;ra ı unı 0 ;:_nat \ ve bu bahtyüzünden de iki canın 
"""ı~ tı Umit 1 bT B ·1r giymişti. Halkın a ış arına se ama kurban aitti~ini tabii okudunuz. Amerikada çıkan cHarpcr's Maga- ' 
)ı. llllla- ara oduna ı ırl. k ~ mhı ı mukabele ediyor, tamamile siyahlara • " 
ı... •e aın a mcm e etın a- . . d ) lngiliz kralı 6 ncı Corç İtte bu kaza kader kurbanlarmdan zine> de cGeorrge F. Eliot> un bir ya le hülasa ediyor : 
~~ 1 rıep· b' 1 (Devamı 5 rncı sayfa a d'I b' 
\ 'tQ) ıne ır an atmanın birisine ait olduğu zan e 1 en ır ceset zısı çıktı. cRcadcr's Oigcst> mecmu- c İtalyanın sık 11k dillerde dolatan 

r· •Ylıkt ·· d · ·ı ~ · • bab t d'd Kab t kıyılarında ~h a vucu e gelırı ecegın- 1 1 sa aaa ye 1 e • •t ası bu makaleyi temmuz sayısında söy (Devamı 3 üncü say/ ada) 

~~e~~ M t ~~~"~~~~~~ =============·=============== 
" ,,~:'1ldakta hususi vatanda·- • a c ar v e a ya n direği üzerine çıkanlını,.. A .. k I b I d 
'~lıı"e de bazı ocaklar faaliyet- Sabahleyin yedi buçuk vapunle Os tlet•ızm musaba a arı aş a 1 
I~ ~ -~ılllYodar. Bunlara dokun- R• ı • • • t ki küdara ıidenler kaza kurbanı o talİIİz 
~ .,t \r da,._ geçmediğini muhterem ı ca ı n ı n ın n u u arı ölüyü nhbının taflan üstünde çınlçıp-
~tlıld ~kilimi:z temin etti. Fakat, lak yatar bir halde ıördüler. 
~:-...: hll\rzasında büyük bir • Buraya kacbır qte, bir ölünün üatü-
l~ .._ .. ~Ucude geldikten sonra, "iki taraf arasında bir çok siyasi ne hiç olmazsa bir örtü çekmemif ol-
~ •a:'fe~id madencilerimiz el- malı saypazlıjmclan bafka, bir fevka 

ili ~~ltt~~etıd etrafiyle tetkik ve ve iktisadi menfaatlar var,, lidelik yok deiil mi ? 
~~ 1t- it e ecekler ve kendileri- Durun aceltt ebneyin : 
)~~~ıe .. ~~aı- verrn~k ınevkiinde gö- Roma, 19 (A.A.) - Musolini vamı s~bcbi, t_emayüllerin ve men- Akpm üzeri, saat bet buçukta Os· 
~ ~l'İ)) 1

'"· Madenler•ni dar serma- ile lmredi dün akşam Duçe tara- faatıerın bu müşarekP.tinde münde- küdardan Kabata,a dönenler yine o 
~d e, ·ı . t· A . ~ i h nokaan tetkilatlariyle fından Vcnedik sarayında verı en mıç ır. ynı zamanda bu münase- talisiz ölüyü, yine o rihtımm üstünde, 
\• )Q~ar~.na itletmPk mi hayırlı-, ziyafette karşılıklı irlarei ~kdah. e- b~tlerin di~er de\' leilerle \"e yine övle çınlçıplak yatar bir halde 
t~ ~ ll\i hllyük tirk~te Htihak et· derek birer hitabe irat etmışleraır. bılhassa tabıı sebeplcrdP.n dolay. -.;ördüler. 
\ lçitıd "ey• bütün bütün satıp i- Duçe ezcümle demiştir ki: İtalya ile Macaristanı doğrud~n Yalnız o saat günetin kızgın ale· 
~~l'ıl'\ h~ Çekilmek mi iyidir? Bu "Macaristan ile İtalya arasında- doğruya alakadar etmekte olan Tu- vine maruz kalmıt olan ceset, fırın-
~ ı,t- 1 h·ılecekleri ve ke11tirip ata- ki münasebetlerin e3asında birçok na havzası devletleriyle olan müna- da kızarınıt gibi korkunç bir bal al
~~6.ld ır mevzu olarak kalıyor. siyası ve iktısadi menfaatler ve ay- sebetlerin daha geniş :;erçevesi da- mU,tı; itte o kadar .. 

1~i re hükumetin oradaki hak ni zamanda sulh ve adaletin çok bilinde iki memleket rnünasebatı - Biz bu mÜfahadeyi, tek bir sabr 
~l"ller-i ihtiyar edecekleri yüksek idealine müteveccih bir te- tının inkişafı sebebi de bu temayül- ilave ebneden, olduju ıibi kayıtla ik-

~C~c:tnıı 3 anca sayfada) mayül bulunmaktadır. İki ~emle- ler ve menfaatler nruşareketi key- tifa ediyoruz. 
Yiıı Calıid YALÇIN ket arasındaki münascbetlerm de- (Devamı 4 'ilncii sayfada) 

--~---

* DilakG miaabakalara ıiren atletler LTafailit spor autucumuz..!~1 



Sayfa: 2 

Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 54 -----lltııı.. 

,Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Y uan: Ziya Şakir 

YENi SABAH 
1938 

20 'fEMM~ 

Yeni şeker, Hkör (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE<SAB.A~ 
şara[ fab~~aları Balkan müşterek Yerli Mallar Neşriyat da\'aSI 

azır gı yolcu tarif esi sergisi için hakkında karar 
iz mirde şarap fabrikası Son hazırlık R c~i 

temelleri atılıyor Devletler bir de eşya Avni Bayerle e 

N ı d • • tarifesi hazırlıyorlar Nüzhetin ceıalafl apo yonun en ışesı fab~=~rı:=::;:~~:" v;~.~.:.~~.:: Ralkanlnrar•sı demiryoln konfe- Cam ata7- .fetirildi, tecil edil111edi ' 

IBu fabrikalann yerlerini tayin ve tesbit ransı mesaisine devam ediyor. Kon- yer eş ırı ıyor . . 1 . den p..hff' 
· ·· d b Tan gaı.et.esı sahıp erın . >. 

G k 
•• k •• ı A • • d d etmek için pancar mıntakalarında tet- feransın ılk uç toplantısın a eş Onuncu yerli mallıtr sergisinin Em" Yal il Sa bur ,SaıtJlo • ,. itti çe artan muş U at JÇID e OT Ü kikatta bulunmak üzere komisyonlar Balkan de\•leti arasında tatbik e - hazırlıkları yann akşama kndar ta- B m ';1n . ~ah · birbitlıfl fili' 

t eeçilmiştir. Bu fabrikalann inşasJ için, dilmek üzere müşterek bir yolcu mamen bitirilmi~ olacaktır Güm -
1 

ayh~l' ve ecaıkl h ~ ıent dıı'"ıılıı .k 

b 1 bo al ·ıerlı•yor · · . . Dil " · ey ıne açtı arı a!'ar 'tt"' 
Oca ıya C Jya J Trakyada Meriç. kıyılan, Anadoluda tarıfesı e:;asları hazıı lanmı:;;tı. n rilkten ,.ıkarılan meşhur cam adam . k d.. A ı· b. ·nci ca~ıı · · 1 "' · aıt arar un ~ ıye ırı . • 

da Tosya havalisi müsait görülmek- sabah bu tarıfenın an:ı hnt arı ye - evvelki gece sergiye taşınmış, dün- ,_ . d _c bliğ e '{İ 
ı f l el k 1 d 1 ki · ·· d · ·ı · t ı O ~emesın e taraıeyne te . 

){ısır toprakları arkada bırakıl- bu çö ırtınası carşısın a, as ·er e- te ir. Komisyon arın yapaca arı tet- nıden goz en geçın mış ve saa den itibaren de hazırlanan hususi H . 1ı·k· Ah et Eın10 ufıııı' 
dıktan sonra, (Duvidaı") ve hat- rini barındıracak bir va~ıta bula - kikler neticesinde bu fabrikaların yer- da beş devletin mura~hası tarafın- pav,·onda montajına b!tcıl:lnmıştır eyeStıb a Saıme.. hmkarctte b 

dd t b
. . . . . J ...,. • manın a ur mıye a .. İl1 ' 

ta (Katya) vaha.una kadar Süriye mamıştı. Arbk, rnuka era a tn ı leri tcsbit edildikten sonm, derhal in- dan ımza edılmı!7tır. I Cam adamın montaJ·ı bugiin de de- d w b- Jd - d keııddill .ı::,( 
k 1 

.. · • 1 · ugu sa ıt o ugun an . ;J"" 

kerYan yolu takip edilerek müşkü- olmaktan başka. hiç bir çare ·a - ıpıata başlanacaktır. Turkıye, Romanya, 'ugo · av • ı vam edecek yarın bitirilecektir . . "d'"rü Sabrı 
...,. E- b f l d I h 1 d b d b "k l'k. . t B 1 . .,,.. ' . gazetenın ne~rıyat mu u •·ııll 

lfı.tsız bir surette gelinmişti. },akat, rnarnış~ı. •ger u ır ına evam e- n isar ar i aresi ir e üyu ı or va, Yunanıs an ve u ~arıs""n ara- Bugün de sergiye ilk defa ola- . 1 h . 1 · e ·ıte ı- . 1 

d h t el h . d t f b 'k k k l B • b'k a·ı k .. b' el ' ' mın a tı~ar ay apıs erın ciid1 
Katyndnn hareketten sonra, milş- er ve ya u a a zıya e ar arsa, a rı ası urmayı araı cıftırmL\ltır. u sıncla tat ı · e ı me uzc•re ır e rak sergide teşhir erliJecek olan b 1 d 1 •1 ı rın t~ 1;,1 

d
. k l _ . . "f . h . · se ep er o ayısı e ceza a r "' 

küHit bmıgöstermi!'l... Artık l'Ü?Ü - ordusunun vaziyeti, en ışe verece fabrika, meyve mınUık.aaı o an Ma- bagaJ - eşya naklıye tarı esı azır- Nuri Demirag- fabrikacıı mnmUlatın- d' 'blA - 116 şD 1,, ' • İ B d < • ye ışt:r aya ı agına ve _1• pr 

Yüş, güçle.,Rmişti. Bilhassa (Bi'rU- bir mahiyet alacaktı... şte ona -
1 
ıatya hinterlandında kurulacaktır. !anmaktadır. Konferans saat 11 en dan iki planörle bir tav:vare getiri- . 00. 1 . • noCI"" 

ı ı _ . ~ . · para cezası e.me erıne • . ~ı 
labid) geçildikten :;onra ı:ırtık Bo - part bu acı diişiinceler arasında o 1 nh· ar idaresinin zmirde kurmayı 13 e kadar yaptıgı dıger bır toplan lecektir Bu planörlerden biri iki d k' • nfaatı t1° . · ' mevzuun a ı amme me ~ .:ı,5 
napartm ordusu, fırtınalı bir deniz- meçhul nkibeti düşünüp dururlrnn, k.anırlattırdığı muazzam şarap fahri tıda bu hu ustakı çal~malarına de- kişilik ve gayet muazzamdır. - d ula ._ 1 ___ ,., doıv--"" 

f 
··k·· k l . . . 'h . d nun e tut ra ... ceza cu ........ - ev. 

de, bnta çıka ileri iyen bir gemiye tali yardım etmiş; ırtma su un ası için münasip görü en arsanın sa- vam etmış ve tnrıfenın ı tıva e ece tnhi:;arlar pav"·onıı inşaatı bit- 25 - . d" .1 . ve parıı {ıl 
v • •• •• • • • • • .; • ' fH gune ın ın mesı .,e 

benzemişti. buJmıya başlnmıştı. lhibilepazarlık yapılmış hitm~r. Çok gı hukumlcrın ekserısını hazırla - miş, dahili tanzim erulmeğe bas - ı . 250 ı· iblai~ 
t h ,__ . l ' annın ıse ~r ıraya 

Eski zamanlarda.. müı·ek.kep ku- * yakında burada ~arap ıa ri..asınm te- mı~tlr. Bu husustakı çalışma arın lanmıştır ı__t b k 1 1 d - dan • .. . . . . . 1 · llW sa ı a an o oıa ıgı.n 
rutmak irin kullanılan yazı rıhı ı melleri atılacaktır. da bugun bıtırılmesı muhtemeldır. Çikolata sanadi degv irmencile- ·ı· ._ . u"r .. ~· :r • - • nın tecı ıne a;:arar vermı~ · ,.,. 
gibi ince ve yumus.ak kum Uzerin- Bonapart, on sekiz giin devam 1 Konferaııs. bagaj tarifesi hazır- rin gıda sana'-'İİ demi.. sanavii ve A . B R . N~ .. )let "'" . .A -o---- . ' J • • • vnı ayer, ecaı ""' _J:tl"' 

de, ilerlemek son derecede müş - eden çetin bir yürüyüşten sonra; lanclıktan soı~r~ da. bırkaç tovl_:ntı milli reasurans pavyonları da bu - met Emin arasındaki da\'tl)'Jl F .Al 
külle.,mi-.sti. Her adımda, piyade _ (Areyş} kalesinin öniine gelebil- KÜLTÜR iŞLERi: yaparak her ıkı tarıfe mevzuu uze- gün bitecektir Demir ı:;anavii pav- n A . B · bir prD'";ı, . • • . . · ~ . maruocme, vnı aycrın •. ~er 
)erin ayakları baldırlarına; atla - mişti. ~·ınde umu mı he~aplaşmn vazıyetı • yonunda, lstanbuldaki fabrikalar ile Ahmet Emine hakaret cttW i1 j 
nn ayakları diz kapaklarına kadnr Şu anda bu kalede (Sekiz bin) Coğrafya kÔngresi ıle me~g.u) olacavktır. Konferans bu mamü18tindan her ~evi ucmir ve cai Nüzhet Baban'ın de 80ç ot~. 8'' 
gömülüyor; Bilhassa top \'e nakliye kadar müdafaa kuvveti bulunmak- Dört senede bir toplanan bey - hafta ıçınde dagılacaktır. 1 mamul eşya teşhir edilecektir. duğu sabit görüldüğünden A~ f" 
arabalarının tekerlekleri, saplanıp ta idi. . . nelmilel coğrafya kongresinin dört -o--- Ulli reasur~ns pavyonu~ l~~ se- yerin üç ay hapsine ve elli··~ il" 
kalıyordu. Her tarafta kırbaçlar .~u kuV1.'~t!n hır kısın:, - Ek - sene evvelki jçtimaı l\Ioskovada ya- ne geçen senekınden çok buyuk ve ce:ıaaı ödemc'l'ine, Recai ~ "'P 
9akhyor; arabalan ürüklemek için, sensı Ruzı:elılı ol.an -:- Turk mu?a- pılmıştı. Bu sene, AmstE'rdamda ya- TİCARET iŞLERi: iyi bir tanda inşa edilmektedir. Bu ban'ın iae bir buçuk ay ha~ .f(f 
koşumları koparırcasına vücutları - fızlardan ıbaretti. Dıger kısmı ıse, pılacak olan bu kongrede memleke- sene, milli reasuransın geçen sene - liı:a ~ra cezası ödemesine kB~ 
nı geren zavallı hayvanlar, inim İbrahim beyin başına toplanan Kö- tim izi Edebiyat Fakültesi doçent- Patron - İşçi ihtilafları den başka birçok yenmkler de ra- miftir. Ancak Ahmet [.ınin Y. ~ 
inim inliyordu. lemenlerden mürekkepti. terinden Ahmet Arda!, Coğrafya . . .. E . B h" t t pacağı anlaşılmaktadır. da Avni Baycıle Recai NiiZheu -~ ~· 

1 d b k ıb ahı·m bey lıf ısırdaki son lş daıresı reı~ı 'nıs e ıç e - - . ~ ... '-11"'" Tek bir kervan yo on an aş a, r · • fakültesi doçentlerinden Besim Dar k:t d. Şelı Dun ısnyatçılar da bır grup ha- eyledigi sabit olduğundan. ""'~ti' 
yol yoktu. Sağ tarafta, engin bir mağl?biyet üzerine bir müddet kut ve Ankara Üniversitesi dil ve k.ik~erine. d_ev_am~ etme u: ır.: : : linde müracaat ederek sergide yer rnin ve ne,riyat müdürü ,Sabri ~ 
çöl, ucu bucağı görünmiyen sap sa- şurada burada dolaştıktan sonra, Coğrafya fakültesi doçentlerinden rımızdckı uçuncu 

1 
mm · ; . a;ın almışlar, pavyon inşantına başla - yalnız. Avni Bayeri tahkirdef\ ~j( 

rı bir deniz gibi uzanıp gidiyor .. Sol bu Türk kalesine iltica etmişti. Ve Cemal Alagöz temsil edeceklerdir. IlaHiktan iza!at ~ mı~tu.. nıs. de - mışlardır. Dün gece geç vakte ka- sene ikişer ay ve Recai Nüz.heti ~" 
tarafta, zehirli bir hava neşreden perakende kölemenleri de, topla - Memleketimizi temsil edecek olan hiç buglünle~ e. arat kem:e ·gıı·kel - dar devam eden pavyonlar inşaatı den de ayrıca birer sene hapisle Ş 

d d. d" tarak bu a • t"rt · ti Maksadı cek ve s daıresı mm a a amır ı e- · el n ' . .J bataklık sahile ka ar tema ı e ı - r )a ge 1 mış • • bu üç kıymetli genç, Aınsterdama .· . .' k . gece de sabaha kadar çalışılmak halcaret fiili tekerrür ettiğın ~ ctY 
yordu. Osmanlı hükumetinin harbe gir- gitmek üzere dün hareket etmişler- 1 mı teftış ed:~e tır. suretiyle yarın akşal!'a bitirilecek- nefriyat müdürü Sabri Saliı0111 ıı-1 

Bonapart • ... "ütemadı"ven "'u-ru·· _ mesini beklemek; ve o zaman, Türk iş yerlerının en çok toplandık - ı· 1 k . 3 ·•·i 11'/ ıh' ıu. .; .; dir • . . ır. arttın ara ccm an sene ı~ · ı.r 
yüş kollarının arasında dolaşıyor; askerleriyle beraber, tekrar Mısır . )arı vilayet İstanbul oldugu ıçın k~- sine ve fakat bu hakaretlere ;vııı~ 
batan arabaları knrta.rmag-a ugr-a- üzerine yürümekti. Tarih kongresi nunun tatbikatında en fazla şebn- ---<>-- R . N- h B b 0 •111 t• f: . . _ . . . yer ve ecaı uz et a n el 
şan n kerlere şen ve neşeli bir çeh- Vakıa son zamanlarda Bona - Beynelmilel tarih kongresi, a- mizde müşkılata _ tet.~dıı~ edıJmış~r. BELEDIYEDEı !eri sebebiyet verdiğinden Ah~~~ 
re ile görünerek onlarla şakalaşı - partın :\hsırda yaptığı hnzırlıkları ğustos ayı bidayetinde Zürihte top- Rastlanan muşkullerm en mu - min Yalman ve Sabri Salim h' · et 
yor; Askerlerin manevi kuvvetleri - haber almı~ ise de, Mısırın vaziye - lanacaktlr. Bu kongrede, Türkiye- him!e_rin.i .patronla~la iı:çiler a~nsın- Eminönü meydanmda ihtilaflı ki bu cezaların iskatına ve A'~~ rl 
ni arttırmak için; tinden daima endişe içinde bulu - yi, profesör Fuat Köprülü temsil e- dakı ıhtılaflar teşkıl etm~kte~ır. Bu emlak yerle Recai Nüzhet Babıın·ın ,s ~,ıf' 

- Düşünfinüz ... Şam bahçeleri. nan baş kumandanın; orayı terk e- decektir. Profesör Zürihte bulun- anlaşamamazlıklar ise bır nızam - zalannın tecil emilmeınesİfle 
Portakal ağaçlan... Mermer ha - derek böyle a~ibeti ~e~hu.ı bir nıa- mak üzere ayın ~irmi beşinde İs- name ile halledilebilecektir. Niz.am Valde hanı yıkıldıktan sonra, v • ti f/'. 

1 
· tıl h t t name henüz ı-ıkmamış olmasına hanın arsasına girmiş gibi görünen, cry~ış rk. . • Ah"'c:t , 

vuzlar... Bu mermer !ıavuz arın ı- ceraya a acagmı ıç umı e me - t:ınbuldan hareket edecektir. Y ıne arar mucıbıne ··- ı 
· f rağmen müfettişlerin kanunu çok arsanın ucundaki bir dükkan gayet Sah 5 . . ' zrniıııı .J 

çinde çıplak vüdudları sedef gibi mış L Tarih kongresi bittikten 8onra, çı"rkı'n bı"r manzara aı·zet.mektedı"ı·. 
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ı k l B '"tUn (İstitr"ten "unu da a--edelim k ı· i"·i kavramı:;. olmaları sav_ e~inde ih- ~ •· parlıyan kumra ız ar... u .. '>' • •.. ' Pı-ofesör Köprülü, ağustos ortaJa- J • • ıra da ıvekalet ucre 1 ~ 
bunlar, izi bekliyor ... Allahın yer (Akki) kalesinde Mısır seferi ha- rmda Brükselde toplanacak olan tilaflann ekserisi hallt>dilebilmek- ~feydanın AaçıJması J~n z~~.~~!ı - Avni Bayerle Recai Nüzhet ise: si' 
yüzündeki cennetine biran evvel zırhklariyle meşgul olan, Mısır Türkoloji kongresine de ~decek, o- teclir. ı~rr:;:"\ l:z:u:ı~elen u d u. t~nın tereken Ahmet Emine l 00 (irıı ~(t{ 
varmak ... Ye bu emsalsiz nimete ordu.su seraskeri, Cezar Ahmet Pa- racı. da memleketimizi temsil ede- Nizamname çıktıktan sonra bu ıııa ı ıy e e e ıye ara~!ln a ısım - nat ve tOO lira da vekafet ücreti 
biran evvel nail olmak için, bu ka- şa da, ayni fikirde idi. cektir. gibi müşküllerin az.alacağı umulu -! lak hususunda uynşolamadığından, cdderdir. grJI 
dar zahmet \'e me:;;akkat çok i'Ö - Şimdi Bonaparbn, o koca çölü Fuat Köprülü, bu kongre için yor. 1 istimlak kanunu hükümlerine gö - Karan hüJasa etmek faıırn ,ıı ~ 
rülür mü?... geçip te birdenbire ( Areyş ka _ bir tez hu.ırlamıştır. İstanbul dan başka diyer mınta- re. bu dükkan i~in takdir edilen dinebilir ~i. Ahmet Emin Yıılfll 11~ 

Diye; ML!lrdaki kasvetli hayat- lesi) önünde görünmesi, bütün ka- kal ar da kanunun tatbikatı çok güç kıymet yü:ıde yirmi fazla.siyle ban- Sabri Salime -mahkôrn ofduıJ 1 ~ 
tan bıkıp usanmış olan efradını ce- le muhafızları gibi, lbrahim beye Memlekette coğrafya tetkikleri olmamıştır. Patron - l~ ihtilifla - kaya yatınlmıştır. Meydanın açıl - "'Y ıs ~er gün hapis ile z50 f~ 
sarctlendirmeğe çalışıyordu. de de.rin bir hayret vermişti. yapılacak rı.~a h~~en her mınlAka~~ _tesa - mnS1 için kaldırılması tazımge]en para cezalannın teciJinden t11ll#/ 

Bin müşkülatla (Elmezad) mev- Bonapar~ yorğun askerlerle Kültür bakanlığı. memleketin duf edılıyorsa da bunlar muhım ye- ada da, bu şekilde sahibile uyuşu- hukuki netice bir tarafa bırstcıl it" 
kiine gelmişti. Fakat Bonapart, Bü- birdenbire harbe girmek isteme- muhtelif noktalarında co<rrafi tet _ kün tutmamaktadır. lamıyan on dört dükkin daha var - kesbi k-at"iyetini müteakip irıfıı:' • . . s d . c F d k . ...,dif· d 
yük bir endişe ve teıa., içinde idi. mişti. a ece, kaleyı muhasaraya tciıder yapılmasına karar \•ermiş - ın 1 pıyasası dır ki, bunlar için ta.krlir edilen is- eden bir ceza verilmiş de1P i ~ıl' 
Çünkü, buralarda tesadüf edilme- alarak, bir kaç gün kale muha - tir. Coğrafya fakültesi profesörle- yükseliyor timlak bede11eri de yüzde yirmi met Emin Avni Bayerle Rc:cıı<# 
si lazım gelen Ceneral Klaber'in fızlariyle muhabereye girişmeyi, rinden İbrahim Hakkı ve doçent fazlasiyle bankaya yatırılmış bu - hetten alacağı tazminat. ve/ 

h. b" b -dd t rf d d Fındık piyasam ı-ok yük~elmiş-fırknsından, henüz ır ır nam ve ve U mu e za ın a a yorgun AH, cog-rafi tetkikler "'anmak u-ze - ~ lunmaktadır. .re. v J ,. ti B h } - ld - t h Ücretini aynen Sahur Saını, -
nişan belirmemi,tj. ordusunu dinlendirmeyi tercih et - re Trakyaya hareket etmişlerdir. ~· u ~ene ma ~u u~ az 0 ugu_ a Bu dükkanların yıkılmaları için ,.,J 

Koca fırka ne olabilirdi?.. Bu mişti. Profesör ve doçent, fstranca dağ - mıln e~ılmdektedbır. Pılyasatnın ySuktı - bugünlerde faaliyete geçBecektir. tir. ter~ 
Cı-vardakı" verıı·ıen·n •--rruzuna ug-- Türk kalesinin kumandanı, ken- } .se mesme e se ep o mu~ ur. a - Avni Bayerle Recai Nüzhe '' ..; ~ anmn iklimini jeofojık bünyesini el>' ti 
ram:ış olsa; hiç şüphesiz ki bunlar- disine kat kat faik olan Fransız or- tetkik ve tesbit edeceklerdir. cılar çok nazlıdır. Birkaç hafta ev- İnşaat komisyonu Bayer 3 ay hapis yatacak ~e }ıif I 
la mücadele edecek ... Mağlup olup dusunun baş kumandanı tarafından veline kadar fiyatlar 46 48 kuruş-\' l , .. .. . ceza verecek, Recai Bab81l O-lif' 

E b• f .. ) tu. Du-n 62 kuru<ıa kadar rıkmıştır. stanbuJda yapılacak butun ın- uk h . k 25 
bir tarafa ı-ekilse bile, yine ortada gönderilen teslim teklifnamesini ene ı pro esor er v y ç ay apıs ya taca ve ·ı t 

v dd ım· h b h d Türki'-'ede çalışan yerli ve yaban- şaatı inşa faaliyetine başlanmadan k Ba t cı / bir eser görülecekti. Böyle görün _ re e ış; ar e azır ol uğunu Ö .; verece tir. cezalar - e J~\T' 
. G 

1 
Kl b bildı"rmişti nümüzdeki ders yılından iti - et şirketlerin hariçteki hissedarla _ evvel tetkik etmek üzere belediye- Jd g"ufl()'")'ı 

meme me nazaran, enera a er · b Ü mem karar iktizasındnn o u 
henüz bu yollardan geçmemiş... Bonapart, hiç ümit etmediği bu aren niversitemize yeni ecnebi rın& ödemeğe mecbur olduklan fa- de kurulan inşaat komi.vonu dün m::•ea'-~p infıı:ı: 

Profesörleri getiri1ecem gı'bi a is- · ı k b·ı ( d k ·h t ı beledı"ye reı's muavı'nı· Ekrem Sev"' kesbi it.afiyeti '" ... Halbuki arkadan da yetişmemişti. cevaptan hayrette kalarak teklifin °~ ız ere mu ·a ı ın ı 1 raç e me e- · ~ "n celctir. 
Bonapart. art.ık en fena ihtimal- şeklini değiştirmiş; (Pek iliı .. tan ve doçent sayılan da çoğaltı - ri keyfiyeti de piyasanın yükselme- c&Jım riyasetinde toplanmıştır. 

)eri düşünyor; Mısırda büyük bir Tilrkler, bana teslim olmasınlar. lacaktır. Üniversitede mevcut kad- sine sebep olan amiller arasında Dünkü toplanbda, ~ehrin muhtelif --o--
ihtiUil çıkarak, General Klaberin Zaten, ben buraya onlarla harp için ro~a yeni~en. e~ı~ as.i~tan, Y~~i baş- sayılıyor. Şimdilik pek fazla alıcı yerlerinde yaprlmssı istenilen hu - MÜTEFERRiK: 
orada korkun~ bir mücadeleye gi - gelmedim. Yalnız, kalede bulunan ~sta~, .yırmı ort oçent ılave e- olmamakla beraber piyasa sağlam- ~usi in~aattan sekiz on tanesi tetkik 
rişmiş olduğuna hükmediyordu. Kölemenleri teslim etsinler. Bu da ece tir. lığını muhafazada israr eder biri editmi~tir. Komisyon, inşaatı, in~a G•• .. k ..-.ıJt 

kafi.) manzara arzetmekteclir. 1 r . h rı· . a·- b" umru meı•• * _ . ma zeme:;ı ve ma a ının ıger ı- • 
Diye, haber göndermi~.. Yine Araba muzesı nalariyle hemahenk olup olmayışı namzetler• 

Ordu gittikçe artan bir milş - o gülünç yalanını burada da kul - DENiZ iŞLERİ noktalarından olmak üzere iki nok- '~ıe 
ktııat içinde, bocalaya bocaiaya j _ lnnarak kale muhafızını aldatmak Dolmabahçe ~rayına ait bina - İstanbul gümrülderİJle. ~ 
lerliyordu. Su sıkınb<>ı arttıkça ar- istemişti. )ardan birinde vücude getirilecek Yeni bir SU tangı t dan tetkik etmekti!, hu iki nokta- yükı;ek tahsilli memur naırı,..O~ 
tıyordu. Sıcaktan ve susuzluktan, Fakat Türk kale muhafızı bu - tarihi araba müze i nazırhklanna Denizbankın Alman tezgahlar1- dan mahzuru görülen inşaahn ya- dün Sirkeci ve Haydarpn~ıl~~ıe 
askerler ve hayvanlar, dfişfip ba _ na da: başlanmıştır. Şimdiye kadar kırk na ısmarlanan su tanklarından "Li- pılmasına. müsaade etmemektedir. lerinde toplu bir halde te JfıV 
yılıyQrdu. (Kendi elimle, kaleden bir tek kadar tarihi araba bulunmuştur. man 5., dün sabah Umar.muza gel- Kese kağıtlarında oyun l bulunmuşlardır. Baş nıüd?r tf'1 

Ayni zamanda, bir çöl fırtına - kedi bile teslim edemem... Ben, Bu arabalar koşumJan, dizginleri miştir ... Liman 4,, ı-u tangının da Kese. kağıdı imal edenlerin, ka- fk~INeti~ri~emgru~kmı;~~c.n~e ::~:.·~ !.~ 
sı da başlamıştı. Cenuptnn şimale harbe bazının. Neticeyi ancak Al- ve her türfü teferruatı ile hazırla- bugün gelmesi bekleniyor. Her iki A ı.u ..,.... W" 

doğru 1tiddetli bir rüzgar esiyor; Iah tayin eder.) nacak, müzede tarih sırası ile tas- H b d b. l'kt h ğıtların sikletlerini :.t.rttırmak i~in vini ve İstanbul güınrüklct' ·ctit' ., . su tangı am ıırg an tr 1 e a- d J, 
koca çöl, üzerinde dalgalar çarpı- Diye mukabele etmişti. nıf edilip yanyana bufundunıJacnk- reket etmişler, fakat volda fırtına-! dİplerfne öteberi doldurdukları gö- dürlüğü muavinlerinin e • t'~ 
şan bir denize benziyordu. 1.şte, bu muhabere esnasında, tır. 'a tutulunca "Liman 5,, diğer ge- rülmektedir. Bundan bazı ·esnaf ettiği bu tetkiklerde yük3c1'dı> f 

Rüzırar ince kumlan hortum ai l\""' · b. "d- - 'k" l Jd - h Jd b" - d ı· ti · bfirotıtr ılıi • , ... - garip bir hadise zuhur etmiş. .. Ev- :ıuzenın . ır mu uru. ı ı memu- miyi terke mecbur kalmı~tır. memnun o ugu a e ır çogu a ı .memur namze erı ,11p 
bi havalandırıyor, ve sonra, sağ - velii. büyük bir korku ve heyecana ru bir.kaç da hademesi bulunacak- Yeni su tangınm bov~ 36, geniş- şikayetçidir. Belediyeye yapılan bu rük muamelelerinin nasıl ) 
naklı bir sel halinde, ordunun üstü- t D 1 b h 

d kapılan Bonapart, sonra derin bir ır .. ? mha ak lçe .~ar~yrnda tarih Jiği 7, irtifaı 3 metredir. 310 ton neviden şikayetler son giinlerde ço- ğını görmüşlerdir. ·ıc.ıetl 
ne yağ ınyordu. sergısı. ey c muzcsınden sonra l\f l · ög " 

Yağan kumlar, askerlerin ve memnuniyet hissetmişti. su istiap eden su tanzı 285 beygir ğalmı~tır. Belediye iktısat müdür- cmur namzet erı refe 
hayvanların yüzlerini kamçılıyor; Areyş kalesine geldiklerinin ü- araba müzes.i de meydana gelmiş kuvvetinde Dizel motörlüclilr. 1ki lüğti bu şikayetieri tetkik etmekte, ra da bir motörle Biiyükde\19pıl 
gözlerine dolarak cayır cayır yakı- çüncü günü, Şark ufuklarında, bir- olacakhr. Müzede :\1c~rutiyet za - tane müteharrik tulumbası vardır. ayrıcn, kesekağıtlan üzerinde de miş, dün gelen RomanYıı e ~ 

nıanında saray tarafından kuHanı- nu tulumbalardan biri sr.atta 120, rnel 
rordu .•.. Bu vaziyet karşısında, ar- denbire bir asker kitlesi belirmişti. tetkikat '-"apmaktadır. Yakmda, da mutad gümrük mun ""ı"' 1 lan otomobiHer de bulundurulacak- J dl$'' 
tık bir adım bile ilerlemek mümkün Bonapart, bunlan yukarıdan ge - tır. diğeri GO ton su alıp \'ermektedir. fstanbulda umumi bir kontrola baş- ayenelerinin nasıl yapıl tıeri 
olmuyordu. len Türk Askerlen· zannederek Geminin sürati yüklü olarak 9·5 1 k d" 1 • "ki ti - rt~· müslerdir. Memur naınıe ....ı. 6' Heykel ve tarihi araba müzeleri mildir. Mazot yakmaktadır. anaca , ıp erıne sı e nı a ur - . oıw· 1 Bonapart, geçeceği yollnnn sı - derhal ordusunu müdafaa \•aziyc - gittikçe inkişaf ettirilecek, tarih Su tankları sayesinde bilhasaa mak için öteberi doldurulmuş kese- de.vrelerini bitirdikten 

5 tılıJr 
cakhğmı ve seri bir muvaffakiyet - yetine sokmuş; o istikamete doğ- sergisi 1940 eenesindP toplanacak Jimaıumızdau .transit geçen gemile- kiğıtlariyle. satış. ya.panlu ve böyle yüksek maaiJı gümrük ~~1'1 
le (Şam) a varacağım dfişOnerek ru da, bir keşif kolu göndermişti. tarih kurultayına kadRr açık kala- re süra.tle su vermek mümkün ola- kesekiğıtlarmı imal t?flenler ~ddet- larına asaleten tayin edi 
çadır almamıştı. Onun için şimdi, (Daha var) caktır. caktır. le cezalandırılacaklardır. dir. 



Sayfa: 3 

• 
Italyanın kuvveti 

~ransa tehlikede mi? Bu askeri kudret acaba 

Zonguldakta bazı 

müşahedeler 
Bir elden idare ~~nın rnüttefiki Sovyet Rna- b• h ı •d• ? 

'ı.l•ıeteleri Mill~tleraraaı mü- Jr aya ffiJ Jr • (Baştara/ı 1 nci sayfada) 
.,.ti d hattı harekette tamamen hür bırak-'İıı t L er. e Franaanın emniyeti- · '(Baştarafı 1 nci sayfada) kü Fransa denizaltı kuvvetlerinde Ital-

eqd ması en iyi bir iktıaadi politika ol-
'Ötl- '- ıt altında bulunduğunu askerAı kudreti acaba bir hayalmi dir } yayı geçmektedir. > d Z ld k h • 

·oqeıd l duğu atikar ar. ongu a avzaı .. .,. e tnüttefiktirler. H h .b. .11 t' k Ak t• Muharrir bundan sonra talyan ha-
l_ rr.... d • I er angı ı r mı e ın ns erı uvve ı o . . · . . fahmı"yeaı"ne el koyacak sermaye ~ ~., •,, gazeteaande "B. za- va ve kara kuvvetlermın de lngılız -
~ ~ eı'•nciimle diyor ki: "Pirene- milletin endüstrideki derecesine bağlı- Fransız kuvvetlerinin dununda oldu- hükumetin demek olduğu için, kü-

rllllıı d ·· k.. d h ··h· t k çük sermayeleri ezmek ve onların ~al~ 1 toprağının taarruza du- ır; çun u mo em arpte mu ımma ğunu söyliyor ve diyor i . . . A 

Romanya matemde 
Mari önümüzdeki 

defnedilecek 
Valide kraliçe 

Pazar günü 
k_~ F' • a 1. • • . . • l · haklarını ele ıeçırmek gıbı hodgam ~ L• 

1 ransanın taabıyevı mev ıhtıyacı hıçbır zaman tamamıle tatmin "'İtalyanın hava kuv'liet erı hak- • k Bükreş, 19 (A.A.) - Valide kabul olunacaktır. Perşembe gQ 
._._-_ali' h ı· d • • ld - 1 · k d 1 k t~ l~mat b 1 hır makaada yer kalmamı~ deme - k ı· M · · f t O · ·· h i t·· l B~k L ~ ay ı eiıtmıt o ugunu edilemiyecektir. Eğer endüstrinin ı~- ın a a ınan a .1 ma u un arın • ra ıçe arının ve a ı zerıne, mem nu cenaze, usus oren e u reşe 
..._ ~. 18'ist Almanya garpteki ı t.l · · t · a daimi bir ham ziyadesiyle mübaHiga edildiğini tır. lekette milli matem ba~larnıştır. Controceni sarayına nakledilecek ·n> ıı:.~n e ı mesı ıs enıyors , B I t ·· t "h ol bilece 
' 1 u (Yam Fransayı) kendi- madde akını ile beslenmesi lazımdır. gösteriyor. ltayya bugün ancak ~· • u . 1~aua a n:ıus erı .~ . - Resmi binalar, bayraktarını yarı o- ve halk, burada da, perşembe cuma ,,,a-., •lcı bir zinch·le çevirmeğe 1 1 • h . . 1~ 1 ham 1400 birinci sınıf tayyare ile 3000 gımız gıbı, devletın madencılık edıp larak çekmişlerdir. BUtün sinema, ve cumartesi günü kraliçeye son aL ta ya ıse arp ıçın azım o an · 1 • ·ı 'h · 

1c1:ı • oldu. .. .. . .. ·ı t rkt' Fransa ise 1500 etmemeaı mese esı 1 e zı m yormayı tiyatro ve emsali eğlenceler cenaze hürmet vazifesini yapmağa kabul 
"'t.)n maddelerden {kukurt ve çınko mus- pı o a ma ı ır. d A r• b" d" 

'fllıd " nııntakaaının Almanlar k d d h d birinci sınıf tayyare ile 4000 pilota a nazarı ve uzumsuz ır en 1•e merasimine kadar tatilolunmuştur. olunacaktır. 24 temmuz pazar 
~ ~n bilamücazat yeniden ı tesna) acınaca erece e ma ru~ ur. ve İngiltere de 1800 birinci sınıf t~l~kki ederiz .. Avrupad~ki devlet- O güne kadar bütün kliselerde ru- günü, cenaze alayı, saraydan kalka 
~ "bil' ?'•ntaka haline getiril- Bundan başka ita~ya ~od.~rn bır har- tayyare ile 3000 pilota maliktir. çıh~ harek~tlerı, daha zıya~e, aoa- hani ayinler yapılacak ve çanlar rak istasyona götürülecek ve ora
t'ıı"•Yıno hattı,, ismi verilen

1
bi besliyecek demır, komur ve petrol Vakıa İtalyan pilotları Habeşis- yalı~me·~·ogru adı~lar f~~~md\~~- mütemadi surette her gün çalacak- dan da hususi trenle Kurlea _ Ar

lı... -...ıı lııiidafaa istihkamlarının e- ı gibi esaslı maddelerden kafi miktar- tan harbinde tecrübe kazanmışlar cellı ettıgı halde bızde buıun. bu un tır. 
r~detini bir hayli azaltmıttır. da ihtiyat toplamak ümidini de bes- ise de bu harpte havadan hiç bir ba,ka zaruretler~~~. doğmuttur.. Bükreş, 19 (A.A.) - Kral sa- ges'e nakledilerek orada pazartesi 
~=· e\') ti • k • b k d w · · k ı ı Avrupada devletçılıgın memleket b' t bl·w · · günii kral hanedanı mezarhgwına .~i e erm aa erı a ım an liyecek vaziyette degıl<lır. mukavemete maruz a marnış ar- .. .. rayı nazırının ır e ı~ıne gore, sa-
' ıı.u'iaai ederek İspanya itle- İtaya bir taraftan har _ dır. fsapanyol harbinde ise İtal- bakımınd~~. luz·u·m ve faydaaı .. m~~ lı günü saat 14 tc kraliçe Marinin defnolunacaktır. '"ilt •halelerine "Berlin - Ro- b d cd k 0·v t ftan yan hava kuvvetleri hiç bir ciddi nakafa goturebılır. Fakat bugunku naşı Sinaiada Pelesh sa tosuna götü- Kral sarayında matem başlamıt 
._ ıı.:ı •eri,, İsmi verildi. Halbuki be 'be:am ddl er. e~h 1 ıger akra - mukavemetle karşılasmamışlardır. ahval ve terait dairesindf', devletçi--.qa" u ~ı ı ma e en ıt a etme mec . . . 

1 
k . . d 'k dA rülecek ve halk, salı ve çarşamba tır. Matem, üç ayı büyük matem 

et- Yalnız lapanya dahili . · · · · ··b Yalnız arasıra karşıln~tıkları Rus lik hızım mem e etımız e 1 tıaa 1 günleri tabutun önünde eg· ilmeg· e olmak üzere, altı a'-' sürecektir. 1ıı.c -ud burıyetındedır Bu gıbı mu ayaatını f l" t" k lk - tar J ~. t ... •hale etmekle kalmı· b'I k . . b" le d. . . tayyareleri ve pilotları her sefer aa ıye ın, a ınmanın yegane -
ıl r,.. yapa 1 me ıçın ecne ı re ısını ne- . 'd' A d d J t j 
~ Liı- h"&anın cenup hudutlarını d b 1 k? u h ld ta ·ı kendilerine faik olduklarını ıspat tı ve çaresı ır. vrupa a eve ç -
'."""eli, ~cunıa mal"Uz bırakıyor. rf\~n d .. u aca 1 ,.~1 a e d m:rr:ı.; etmişlerdir. Bu hususta mahimat lik mevcut müesseseleri hususi fert
~le ll:&dar Fransa (Pirene) hu- Ba ırh uşmuşAo an .k dmanyda a:. egı. sahibi olanlar da itiraf ederler ki lerin ve kapitalistlerin elinden ala-
"- c'ıh t' d · • • · u ususta men a an a ır şey kt'k t · b k maat• mal etmek a •mı·ıe sar--. t\h e ın en kendısını emın . talim ve terbiye, ta ı ve esır a- ra ce .. 
~ \tt •t ••yıyordu. Halbuki bu dev bekliyem~z. Geriye Fr~n_sa ve ~ngıltere kırnından İngiliz ve Fransız hava fediJmif bir gayret eseridir. Bizde-
' ılc ~u hudutlarından da ken- kalıyor ~ı. bu~~ar~an hırı ale_yhın~ kul- ı kuvvetleri İtalyanların kat kat üs- ki devletçilik iae cemaatin, serma· 
'-ıı. • bır tehi"'- l b"I ~ · · !anmak ıçın dıgerınden kredı temın et- t·· d d" ye, vukuf ve kabiliyet itibariyle ic-.. ~ ıae tıe e ı ecegını l un e ır. 
'1.ı. • 'tlll', Al k a ••t h mesi de tamamile imkansızdır. talya- rasından iciz oldueu elzem ve ha-
-~ 1 man as erı mu e as- f Vaziyeti şöyle hüla!la edebiliriz: 
t...~ 'P•n.... F h d d nın altın ihtiyatı hemen hemen sı ıra yati bir faaliyeti uyımdırmak; 

Hava bombardımanı 
hakkında tahkikat 

İsviçre ve Amerika ko
misyona girmiyorlar 

Mısır Valide Kralicesi 
seyahatte ' 

Başvekil de bugün 
Londraya gidiyor 

"'

L. ı ... - ransa u u unun . · . . . İ 1 h nlarında lazım 
"lllıtını ff k" ti t h inmi• vaziyettedir. Bugiın lsvıçre gıbı ta yanın arp zama ·· memlekette iktısadi ve sınai, inki- Londra, 19 (A A ) B k'I C ın (AA ) 1\1 -.ı· ınuva a ıye e a - .... T • • • • • d k k i.. . . . • . . - aşve ı enova, ., . . - ısır va-

~ '10.-Iar l kuçuk hır meınleketın bıle altın ıhtı- olan ham maddeler e ço e '> gı taf yapmak zaruretının dogurdugu B remberleyn Amerika ve lsviç J"d k l' · dü t k d · d 
t._,_~J-.. )'evle ot~•. aral uzunHmetn: yatı 1talyanınkinden fazladır. İtalya vardır ve bunları satın alacak para- bir ihtiyaçtır. 1 r~ ..., hükilm<>tle~inin İııpanyadak; I ı e ·ra ıçesı, n . s en erı~e en 
.. ~ h r e• ırıyor ar. a ta . k il k? . ~ ' vapurla buraya gelrnış ve şehrı gez-~~ \ldıad k k b" para yerme acaba ne u anama · sı yoktur. İtalya muhasaraya zıya- Biz devletçiliğe iktısaı:Ji bir mez- 1 bombardımanlar hakkında enter- . . 
ıı.' una pe ya ın ır . · · ı·w· d l d dıkten sonra Yenedıke hareket 
\ W!> ••ker"ı h .. 1 • b'l t - Demıryollarının kıfayetsız ıgı o ayı desiyle maruzdur ve Fransız onan hebi fiile çıkarmak arzusiyle bRf- , nasvonal tahkikat \."a•;;1cak kornis -

~-..... • ava us ~rı ı e e . 1 . . .. .k. . 1 . . . J J ' • • V l"d k 1. b d lllİftir F ki sıle talya harp ıhtıyaçlarının uçte ı ı- masından ku\'vetsız ve ngılız do- vurmıyoruz Memlekette sanayı ha- yona iştirak etmek istemedikleri ce- etmıştır. a ı e ra ıçe, ura an l'') · ranıız topra arına . . 'k'l k ' · .. .. . d B d te, ·d k · 
~~ 'Pılacak bir Alman - İtalyan ıınden ~azl~sını ~enız tarı ı e yapma nanrnasının yanında solrla sıfır yatını bat.k~ turlu yarat~a.k kabıl vabını vermış olduklarını, dün ak- a u apeş .} e gı ece tır. . 
\ ~~zu belki de bu nokta- mecburıyetındedır. rnevkiinde bulunan donanması de- olmadığı ıçın necat çuesını devle- şanı avam kamarasında bildirmiş-ı Londra, 19 (A.A.) - Deylı 

l~ı la)•caktır. . .İtalYJ?aın 19 3 7 ~~ deni~e i!'dirdiği niz yollarını kendiı-ıine açacak kuv- tin te~~bbü~. kuvvet~nden h_ekliy~-
1 
tir ~leyi gazetesinin bildirdiğine göre. 

~. t•nların son zamanlarda ıkı yenı harp gemısı c dunyanm en vette değildir; ltalyaı1 derniryolla- ruz. Kım bılır, belkı Je unaı faalı- çarşamba günü Londrllya gelecek 

~~''.•dası "Nis,. ve "Savva,, ku;v~tli harp ~emil~ri ., ~ekli~d~ ilan rı boşluklarşı dolduracak kudrette yet sah.aaında. !~ç ~a.lmıt .olmamız, Ç k J k d olan Mısır başvekili ile yapılacak 
'·~·-., ıddialara kalkıtmaları da edıldı. Halbukı hakıknt bu ıddılaraı d w·1a· b. h pa•Javınca Afri dolayısıyle, hızım ıçın hır fayda e OS ova ya a görüşmelerde Akdeniz vaziyeti ile 
-.~ . d. B .1 . 1 i egı ır; ır arp el J - • • ·-· • 11 • ti 
'''"'"'-' lnuhasım bir çember içi- ıs·p·at etm~ 1

•• u ~emı erın top arı ~- kadaki İtalyan ordularının anava- tetkıl edecek, .A~rupnnın. geçırdıgı mı ıye er Fili8tin meselesi mevzuu bahsola-
~ t olduğu nazariyesini is- gılız gemılerındekilerden daha hafıf . . . "b· ttl t amı~·le kesil- buhranlardan ıçtınap kabıl olacak- Prag : 19 ( a. a.) _ Çekoslovak caktır. Ayrıca, Suveyş kanalı rnın-
ıcı t', hl d d h · d' Z f b' tan ıle 11 tı a an arn J H h ld f 1 f" ·· ·· · t '-..'lale. ve zır arı a, a a ınce ır. _ayı ır · lacaktır 1talva Fransava mu tır. er 8 e , e $e 1 goru' ve ına- hiikümeti ınilliyetçil.-ri.1 statü hakkın- takasında ngilız kıtalarma yapıla-

t"Iİttt O\>,, bu suretle Franaanın filoya ağır çatışmalardan kurtaracak mış o ' . • k ·.. . d. Dlf bakımından ıoınai ve ticari i~le- daki mesaisine bugün de devam et- cak kışlalar işi de görüşülecektir. 
~L.: ~e aelimeti hakkındaki en- olan vasıflar, asıl maksadı bir deniz vaffakıyetlc t~~:ru~ .etme .. umh 

1 ı- ri fertlerin hususi te~ebbüs kuvvet- mi.-ıir Koalisyonuıı altı eksperinden ---<>--
' ·"llaı, i h ı . · ı· · ı k ni besleyernedıgı gıbı kendısı aya 1 • b k - f 1 1 ... ita .a ı ar ettikten sonra Fran- yolunu kuvvet ıstıma ı suretı e açam . . , . b. erıne ıra maga tara tar o an a· miirekkep olan komisyon yarın idari K J F t .., d 

"frik I B h · 11 .1 h' d d hilcumlarına zn·ade31yle maruz ır b"l k • . d b "f • ra ransız opragın a L."' e adaki büyük ve zengin o an a rı ıv u ıt onanmasın a ara- . . . ~ 
1 

• • 1i ilahı 
0 

rın ı e mem etım1z c u vazı e- ı slaha! projeı hi tctki!< ve müznkere .. 
~.it kelerinin de ftalyanın Ba- nan en mühim vasıflar olamaz. vazıycttetlır' en k: net. .s. . - yi devletten beklemel< lüzumunu etme~e haşlıyııcaktır. Umumi intiba Bulonya, 19 (A.A.) - İ~gılız 
") .. ~'~.-Ya v M k d 1 l940 k d ı·t ı it tane saffı lan hava ku\'vetlerı adet ıtıbanyle takdir etmemeleri kabil dE"g~ildir 1 25 T .1 2 kralı, Anşnntr.es yatını terkettıkten · ,... e ayor a a a arı- a a ar n ya a ı · par amentonun emmuz ı e . . 

"1 '- • . . - · b k rakiplerininkinden çok daha az- .. .. , _ . . . sonra Fransız harıcıyc nazırına '-:" ol e111: suretiyle tehlıkeye harp gemısınc malık olduktan aş a . Şu halde, Zonguldak komur .1av- Agu~to:ı ınasındukı hafta ıçınde top- _ . . . . 
1 

• • 
~' •c•iını zira Fransa ileldaha iki tanesini de tezgaha koymuş' d.ır \'~ İtalyan yn.rımn_c~nsını~ ha~ı- zasındart azami ~Ur<'tte İt'tifade e- lanncağı mcrkezincle<lir. ~ogru ~ır ı~ı adım ~ler.ernıştır. E-
\..>~~keleri arasındaki muvaaa- bulunacak. Halbuki o zamana kadar ~ınd~ ıstınat edebılecegı mu nasıp I de bilmek için tasavvur edilen ted- • imde bır gul demetı tutmakta olan 

\~._:an her an hir ltalyan a- lngiltere on yedi dretnota sahip ola- uslerı yok.t~r. . ~ birleri hülisa etmek ister~ek, diye· Rozveltın seyahatı B. Bone, krala yaklaşarak elini sık. 
~İ) .... l'\ıı kalabileceğini de ila- cağı gibi daha üç tanesi de inşa halin- . Musolını,. _kendı mak~adına .~.a- biliriz ki evveli hılVzadn.ki hömür a.) _ _ B. Ru~velt rnış ve kraliçenin önünde eğilerek, 

~r a 1 tt 1 1 !\lek~ika : ı 9 < a. '· 
• de bulunacaktır. Yine o tarihte Fran- ırn ° ması ıçın, ayan genç ıgı • ocaklarını bir elde toplamak çareai k , 11,,eksı.,_a'ya glil demetini nıüR,arünileyhaya tak 

~ ı 1 önümüzde i şeııe içlncıe ıvı oç., 
sanın dokuz büyük harp aemisi ile iki 1 nin dim. ağıııda talynnların yen.i -. temin edilecektir. n ı b dim etmistir. Sir Fiı>s'de kralire. 

"' 1 gid~ceğini söylcnuştir ~ . Ruzve t u . ~ 
h.. ·· d · h ı· d ı b'' mez bır kuvvet oldu ki arı efsane:ıını •••Un d t ·ı· veya uç tane e ınşa a ın e 0 an u- _ . . Sonra, amelf'J~rirı miktarı arttı· tasavvurunu hali hazırda a"ağı Kali- nin huzurunda eğilmiştir. Bu es-~ re ve enzı 1 ··ıc hl 1 1 k B' 1 h uvdurdu. Eger Romada yenı bır . .. T 

l ltııh yu zır 1 arı 0 aca tır. ınaena ey 1 · rılacaktır. Aynı zamanda, rnuteh.:t.a· fomiya ıınhıllerine dcmirlt'mi• olan nada kralın trenini parise kadar çe-
l ı.. 11ara k . . 1 · ı j ı ·· · ı· F d Caparettonun sa\'aş dumanları al- . . . . 1 

"'''d ' urşun, çınko gıbı ba- ngı tere ta yanın uç mıs 1
• ramıa a . . • sıs, becerıklı v~ verımlı amele elde Hutson kruvazöründe l:cndisini selcim kecck olan serodinamik lokomotif 

en c b" b k . r b. k . r d b tında daha mütedıl zıhnıvetlerin ha .. 
~ l'fiııan h evherleriyle maden kö - 1 ır d uçu m;s ı kılı duvvetı e ın e u- kim olması temin edilem.ez~e bu ef etmek ıçın, hun~arın. maden ocak. lamağa gelmı~ bufun::ın nfeksika reisi katara bağlanmıştır. Kral ve kra-

Ul arice imrarını tı>min iç· un urmu~ o aca ar ır. sanenin ergeç Za\·al bulması mu- ları etrafında aıleJ~rıvle beraber cumhuru B Kıırdenya·yı:ı !Öylemiştir. !içe birkaç basamak çıkarak Pero-
' edilen · ın İtalyanın İngiltere ile tek başına gi iaki.nları temin olunacaktu. 
~ ~ lls reddi rü~um ve tenzili rişeceği bir harpte İngiltere Akdeniz kadderdir. Fakat bütün bunlarla da it bit- lzmir fuarında Şark ne gelmişlerdir. Bu sırada bir 
ı. •· lllleri bu s k f'l s·· · f'I ·1 Bu h·lk.ıkatlerı·n Amerı·ka "hazırol,, nidası işitilmis,tir. , ~tbı'k. ene sonuna a- ı osu uveyşı ve anavatan ı osu ı e • - miyor. Çünkü çıkarılan kömürle ·i •ı" J • J 
~ 11 ta f <l .. _ · ı · Vl ayet erı mamu ah R ht d b' ·k · 1 h lk i~et· Sahasında kalacaktır. Cebelüttarıkı kapatabilecek ve bu fi- ı ar ra ın an ogrenı mesı ve yükleyip dahile ve harice &evket- ı ım a ırı mış o an a lI1 

llı~ 11 '.il alakadarlara tebliği lolardan her biri saffı harp kuvveti ba bilinmesi zamanı gelmiştir. Al- mek de lazımdır. Bu~ün sf"nenin he- T rnbzoıı. 18 ( huııu~i ) _ Üçüncü alkışları arasnda kral ve kraliçeye 
ıh tııl'et ""a d t kamından bütün İtalyan filosuna faik manya ile ittifak İtalyanın belini men hemen yarıaınd~ vapurlar· ko··. U ıvt · f · ı ·• k d b generallerle digv er zevat taktim e-

t ta... ""J n ırmıs ır. b . b l b'I k. Ew b .. b'·t·· k kt E- A .... n munıi ıi cttı~ ıs mınta ·a!ın ıı u-
~ "at r . ' ir vazıyette u una ı ece tır. ger us u un ıraca ır. , ger \'rupa mür yüklemeğe imkan 1rörülemi· lıınan yedı vilayetimiz mam•ılat ve dilmiştir. Kral, ihtiram resmini ifa 
•• \>eya t es.ımJerinın tamamen Almanya İtalyanın müttefiki olacak demokrasileri İtalyayı imperyal etmekte olan bölügv ü tefüs ve birin-
·~ en 1 yor. mah~ulatını lzmiı entcrnasyond fua- . 

d. t6at ... zı edilmesi ihracatçı- olursa Fransamn da İngiltereyi iltizam kariyerinde durdurmak kararını H Cahı·d YALÇl"' ci piyade alayının sancağı önünde 
~. "l'll k 1 1 b b· ı :· seyin l'V rınd;, teşhir edeceklerdir. Bu maksadın ~~ıllıekt e~ı kolaylıkların başın- ed.~ceği muha.k~ak,tır ki bu .takdirde verece o ur arsa unu yapa ı e- tevakkui etmiştir. Bu sırada Mar-

>iııe edır. İhracat anında re- muşterek 1ngılız-F ransız denız kuvve cek silah kuvetine maliktirler. Gö- istihsali için Trabzonda Müfe~ti~liğin seyez marşı ~alınmıştır. 
d, alınacak 's ti rakip kuvvete kat kat faik olur. rülüyor ki, dünyayı demokra!'i na- Dük Düşes Vindsor mürakabe,inde bir i~tırak komitesi teş Mektep çocukları evvela lngi-

y ı e de sene so - d · b ' · t k k · · N ı· 
t al>ılac k . . Bundan başka, sık sık gazeteler e rnına emın ır vazıye e so ·rna ıçın apo ı : 19 ( 1ı a. ) - Düı. ve Du· ı kil olunmuştur Komita bundan bilis- Jiz milli marşını ve miiteakiben Mar 
~ıiı.. a hesap netıcesınde · k · ı· ı A "k · ı d v d .. ıler yapılan neşrıyatın a sıne olarak ta - merı anın yenıc en bir Avrupa ~es ö indsor'\J hamı! olan Gugsar tıfade Türk gen~i,e Doğunun hususi- ::>eyyaz'i terennüm etmi:;lerdir. 
'te . ~a reddt?JilPcek veya- yanın denizaltı filosu dünyanın bu ne- harbine giı·mesıne pek o kadar Hı- yatı dün oğleden sonra buraya gel · ıyetlerinı cöstcrmek ve tnnıtnıak "aye· Kraliçe. çocuklara tebes um etmek 

rı~ılata tabi tutulacaktır. viden en büyük kuvveti değildir, çün· zum yoktur. miştır . ~il-= d .. çalı şmaktadır. suretiyle iltifatta bulunmuştur. 

~ - - -- - · var. lkisi mesut bir aile te:;;kil et· dir. ~Inil şura<hı burada gençıiğı ı - nı lrntiyyen tercih etmektır. t.ster~~ileyi de mahvetmiş oluruz. O 
R!- s A D o F ı · mişken araya ben girdim bu <ıaa - cabı bazı havniliklerde bııluns:.: dtı seniz bugün 1eııi terkcdip zevce . yeisle babam beni ihtimal ki red-
.... detleriııi ihlal ettim. Ben kimim? en sonunda rıne zevcesıne donecck- nizin nezdi ne ıl\'clct cdini:t Ben de deder. Pek fena bir harekette bu _ 

1 Başı açık bir fahişe! ( Ağlıyarak) tir. Bundan Saibe hnnımın hiç hiı· töbekıir olmak hevesi_\· le belki bir )unmuş oluruz. Gönlüm zevcernde 
\' MAHALLE KARILARI bu meselede her şeyin do~ru ve a- şüphe:'li yok. t.~te im ı>mniy<'t kuv- kocu bulur varırım. Ortak üzeri - ol:ıa bu kadar felilketlere meydan 

'.h. çık .söylenmesi lazım gelen vakit ar- vetiyle o tahammüllerde bulunu- okuyarak hiç senin yıımna gelir mi-
~ Lr k h ı- ı · • ne varmam. Bir erkeğin biricik ka-n... ıılisey' R h . GÜRPINAR No. 76 tı u u etmışti. Mail beyle bu yor. ••failin benimle olan muna . yim? .Maddi manevi bir takım ra-

:-~~ U ın a ILl münasebetimizi duyanlar "vay mel- sebetine gelince keyfiyetin bütün rısı olmak isl\.:rirn. Yok cariyenizi bıtalar, beni Sailıeye bağlı bulun _ 
~()şan Zerine varmayış Sai - gözlerim başka bir tarafa be~ da- un karı .. diye bann lanet okurlar ... biltün berakıs olduğu görülüyor. tercih ederseniz o hnlde haremi - duruyor .. Bu başların hepsi bir gün 

h. hr-.. trıı~yı istemesi demek - kikahk elemli bir sükfınetten son - Ve zavallı talihsiz kadın teessüf- Beni Maile bng" lıvan ~ey küçük bir r.izi talak edersiniz. Sizden sonra 
ı. " ı J • de kesilivermez. Şimdi l)iz aramızda. ~..., eh 

1 
erj sürdüğü te.klifin ra yine ':loze başlamak ce~aretini !erile Saibe hanımefendiye acıyor· he\•estir. O bağ kopunca aramızda o da bir diğerine varır. Belki de evlenelim. Her gün lrn bıı.ğlardan 

~t'ıııa:rnrniyetini bildiğinden göıstererek: lar. Fakat bir kere <le düşünelim. her şey gelmiş geçmiş demektir. O- bahti\.•nr olur. Üç gün sonra beni 
"el' ·•nı · J birini keserek yavaş yav:ış Saibeden 
i l!k b· saran Ciükutu ihlal - Sükut ediyorsunuz çünkü Bendcnız zannettikleri kA.dar me - zaman nikahın da hükmiı kalmaz. 
" ır boşıyacağınızı bile bile size varmak ayrılm"k · · · · k a g t• · · ~i "Ct-e d· . müddet o da göz - kocasına karşı her hakka malik i lt'.in b!r karı. mıyım? Saibe hanım- Avucuma beş on para koyup beni .. ıçın ışı ıv mına e ırırız. 

~ltı Oldu~kıp sustu. E'liet mesele bir kadınla, nikahtan sonra bile efendı tahmın olunan derecede za- başından def ediverir. Bey benden istemem. Ya o? Ya ben? İntihap Sefai efendi bu ııikiihı duyunca za
~ at\tete gu kadar rla müthişti. o haklardan hiç birine malik ola - vallı mıdır? Beynimizden bu sevda he\'esini almış ise de benim kendin- ediniz.. .. ten kızını bende bırakmaz. Boşnn
t ~~il rıa otan sevdasına geçici mıyacak diğer bir kanından bahset- macerasını zevceniz duymuştur. de olan hevesim muhabbetim ka- Bu sözlerinde Şöhret haklı mıy- ma teklifine en evvel 1) kaikışır. On-
~~t~ har~ V~rip o zamana ka •

1 
mek istemediğimi anladınız. Bu Çünkü b~yle şeyler çabuk işitilir. lıp kalmadığını sormaz. Ben o acı dı? değil miydi? artık onu rnuha - iarın teklifi üzerine biz bu hareket-

~~ı ~ J>ek etıne bir özrü vicdani iki kadından birincisi Saibe hamın Fakat Saıbe hammefl:?ndi hanımlı • ile, o yeisle ne yaparım? Yapaca- kemeye Mailde hal kalmamıRti. o te bulunursak alem nazarında me
't~ ltıeyd Sıkıştığı vakit zaaf hil- 1 efendidir ikincisi de benim... Ne ğını, terbiyesini asaletini bütün bü- ğım şey hiç şüphesi yok yine bu 
~~ t(!ti ana sü k .. b d - tü ·spat t k . . . 1 a··k ··ı kt' Ş . . yalnız sevgili!\inin dizlerin<! kapan- suliyetten yarı yarıya kendimizi \: tıııı .. 1'tni11 rere ışı u ra - kadar saliih arzusu gö:;tersem mum- n ı e me ıçın Maıl beyden yo a o u me ır. u netıceyı ar -
~\~ 1tınd Y bulunan Mail f.evda kiln degwil itibarca onunla müsavi 0 • ayrılmak falan gibi hareketlere, zetmek istiyorum ki teklif ettiği bu dı. Uzun uzun ağladı. Bu müca - kurtarmış oluruz. Çünkü bu gibi ah-

~~ b~lla b:n Uyanır gibi oldu. lamam. Irz ehli hanımlara karşı gürültülere kalkışmıyor. Ne göril • nikahla Mail bey beni bu çirkef- dele üç gün de\'am etti. Nihayet va] yalnız Saibenin başına gelmiş 
ıt •- kadın d. ıı· · · · b d' b" 11 ·ı ., 

l', ~ıtlir· ne lyoi'ı ıç yüregv imizi kemiren has<'t nefret yor ne ışıtıyor, koca~ından her ne ten e e ıyen kurtarmış olmuyor, e- ır gece 4' aı.: bir keyfiyet değildir. Bunun em -
" ı kab 1 · k~ ' ~ " ltan u ~ ırn ·an var - işte bundan ileri geliyor. Beyefen- muameleye düçar olursa hep bun - vet bu akitle ne ben bahtiyar olu- - Sevgilim Şöhret! Böyle taş sali her gün her yenle gorülüyor. 

~:~atinin asını anlatır bir eda diler bu cariyeniz! de mazur görü- lara karşı metanet gösteriyor ta - yorum ne de Saibe hanım üzüntü- yürekli olma. Saibeyi boşamak Nevinden sözlerle yalvara ya _ 

~~:.ati hu l'Uzüne baktı. nüz. Mail beyefendi evli bulunu- hammül ediyor. Fakat bu tah
1

am _ den kurtuluyor. Bir müddet daha bir şey değil... Lakin zavallının za- kara Şöhreti razı ettiler. Karının 
1tıi töesua~e c~vap vermek-, yor. Zevcesi beyin her veçhile 11?ülüniln ~ebebi var. Kocasına ka- ikimizi birden böyle bedbaht etme- ten bünyesi zayıf yeisle ölüverirse son teklifleri şunlar olmu::ıtu: 

terır bıı tereddiltle küfrü bir kadın ... Bir de çocuk1an tıyen malık bulunduğundan emin - dense bunun en iyisi ya onu ya be- alem sana da bana da lanet okur. ( Vaha var} 



Sayfa. 4 -YENi SABAH 

• 
Macar ve Italya 

Fakirin marifeti 
Ricalinin nutukları 
(Baştarafı 1 ncı sa.yfada) nat edeceği ümidini bahşetmekte-

Çeviren : Faik BERCMEN fiyetinde mündemiçtir .. , 
dir.,, 

Dünya atletizm müsa" 
baka ve rekorları 

B. İmredi, şu suretle cevap ver- Müzakereler devam ediyor 
Dört ağustos gecesini hiç unu- ğırdı .. Nerdedir? Nerdedir? Ümıt - miştir: Atletizm mevsim!n en hararetli ki' 

tamam. Bu yarı komik yarı trajik sizlenmiştim. "Bizi uzun müdJettenberi ltal- Roma, l9 {A.A.) - İtalyan v~ devrelerine girilmiş olduğundan ~on Bug'u'nk'u' ve yarın 
filmi her zaman hatırlarım. Kadın beni takdim etti: yaya başlayan sağlam rabıtalar ve M.ac_ar devlet ~da~_ıar! arasınd~k'. I günlerde Avrupa da mühim atle - 1 rı 

Bir akşam arkadaşlarımdan ye- - Şandra Lohor, Mösyö Erik şimdi bizim kom~umuz vaziyetine goruşm.~lere dun ogled:n .so~ra ıkı tizm karşılaşmaları yapılmıştır. Bu atletı'zm mu"sabaka ~.;A. 
ni evli bir karı kocayla beraber ye- Eng•trön... girmiş olan Almanya ile Macaris- saa.t muddet devam ed'.lı:'ıştır. Bu ayın on beşinde Londrada yapılan •' ... 
mek yemi•tim. Sempatik lsveçli elimi hararet- tan arasında siyasi, iktısadi ve kül- m.uzakerele. re B. l\Iuso!_ı_nı, B. İm.re.- büuük atletizm kar~.ıla•malarına · de fa 

v d K t C B d K ti , ' BugUn saat on sekız .. 0 ıısın' 
Yemekten sonra herkes oyun le sıktı ve izahat vermeğe ba,ıadı. türel sahalarda mevcut bulunan 1• on . ıan? ve · 0 anyo ış - Irlanda, Holanda, İtalya, Belçika, stadıııda atletizm ş~mpıı 0 

salonuna geçince tarasada yapayal-ı O zaman kadın: ananevi ve samimi dostluk, bize a- rak etmışlerdır. . . Lüksemburg ve İngiltere takımları devam edilecektir. biriJI: 
nız kaldım. Deniz sakindi; dalga- - Beyhude yorulma, dedi, bir dilii.ne ve devamlı bir sulh yapılma- Roma, 19 (A.A.) - B. İmredi, iştirak etmiştir. Miisabakalarııı 1 _ Gülle atma finali, 
!arın ahengine kulak vererek otu- kelime fran•ızca bilmez! sı için sarffedilen mesainin semere- dün a~am Romadaki Almau sefi- büyük bir kısmı İngiltere ve İtalya üçüncü dördüncü kategori. . 13~. 
ruyordum. Birden, karşı köşede, Oturdular!. Ben de arkalarınd"' dar olacağı ve kıtamızın muslihane ri ile İtalyan hükumeti nezdindeki tarafından kazanılmış ve yüksek 21 t' . eınbe gunu 

· · B" .. . ·ı· · k b ı t · ı· emmuz peış 
loşluğun içinde bir kadın gördüm. bir yere ili~tim. Mösyö Erik bana tekamülünün sağlam esa;lara ıstı- urgos mumessı ını a u e mı~ ır. dereceler alınmıştır. Bu arada sı- sim stadında saat 18 <le: . . i 11 

Sinirli sinirli elindeki mendili diş- dönerek: rıkla atlamada yeni İn!'iltere reko- 1 _ Cirit atma fiı:ali bırınC 
feriyle çiğniyordu .... Bir aşk kur- - Sandalyemi sol elinizle tu - Zı"raat V" kı"l1• du"'n Mektep kı"tapları ru yapılmıştır. üçüncü kategoriler. . .. ~ô!I' 

bam veya koca.;ı tarafından ihmal tun! dedi. " 100 yarda birnci Ü>endorp Ho- 2 _ Sırıkla atlama finah u 

edilmiş biri olsa gerek diye düşün- Anlamadığımı gösterince kadın An karaya gitti hakkında Veka"' }et landa 9,8,10, ikinci ıı.ıaryani Holan- cü kategori. 
düm. işaretle bana vaziyeti anlattı. Bir: da. "".,,..""'""""",..,,..""""'.-v.-v~·· 

Az sonra bu düşünüsümde al _ - Biıt açta mırıldanarak elimi Ziraat ve.kili. Faik Kur~oğ~u dün ~e 880 yarda birinci Kol~·er ingil- .. ., al etlll~ 
dandığımı anladım. Beyaz elbhıeli sandalyesine koydum. 1 İstanbul~akı Zıraat . vekaletıne ba~lı izahat Veriyor tere 1,53,7 / 10 ikinci Baldvin İngil- kalılar ge~e ~n safı ı ~rdıı. Jll~ 
g üzel esmer kadın birden auag·a Oyuna basladılar. Şayanı hay- bazı daırelerde teftışler yapmı.ş, dun tere 1 59 9 / 10 lbaşlamışlaıdıı. Halıhaz d ırlıf· 

, . ' ' 1 b ki nif' t t ~kta 6 kalktı ve bana doğru ileriledi. Bu ret bir derecede kazanıyorlardı. akşamki ekispresle Ankaraya hareket Disk atma birinci Konsolini İta! 1 ar şu nas 1 0 ın. 8 39 
ani sıçrayış beni şasırttı. Yüzüme İsveçli sık sık dönüp bana: etmiştir. Vekil, bu günlerde orta ve B k" J ya 43,63, ikinci Yoıiııg lngiltere, 1. Nervallke (Bl~.) 57•

2 ~ • 
sanki bir şi~e kezzap dökülecekmiş - Siz bir harikasınız Mösyö garbi Ana~oluda bi: tetki_k seyahatına U sene ıtap ar geç üçüncü Brasse Holand.ı. 2. Bartali {İta.) 57.29•3~~ , 
gi~i irkildim. Faka_t biraz dikkat Şandra! di~~.".1ırıl?anıyordu. ıçıkac~~· bılhassa mustahsıl mer~ezler~ kalmıyacak Gülle ~t".1a•. birinci Prufti . !tal- 3. Gaa•mat (Fr.) !l7 . ~3.4' • 
edınce kadının vazıyeti bana teh J Ben de ıgılıp bır: de mustahsıllerle Zıraat kongresıne a "a 14 07 ıkıncı Hovl 0 nt fngıltere · <7 34,2! 

· · k A k a 19 {A A) Ku"ltu"r ' ' ' 4. Vrnser3 (Belç.) > • 
ditkar olmaktan ziyado istirham kar - Bat açta! daha ba~ıyordum. ıt temaslarda bulunaca tır. n ~r ' · · - 13,90 
göründü.. Bu sırada kadına oruna i~tirak Adi" "l" bakanlıırından: . Sırıkla atlama: birinci Romeo 1940 olimpiyatlatl 

t 1 . • • ti d' N ıyenin yaz tati ı Bazı gazetelerde okul kıtapları- t .k. . V . 1 ·ıt ~ 
•ı'nı'z~. Mösyô siz bir centilmen mi- e

1 
mehmek~krıntı ışakre brt"'\. u~ara-: Adi' . _

1
, b .. d . . nın tetkik i~lerinin bitmrdiği, ba- ~ta9ı0ya 3,?6

1
, ı_ 1 ıtncı kenst ngı ere 1 1940 

ı· . ti ını Nor''e( ı' 
.., an a ı a en ay P mı:;. ı. za- . lyenın yaz tattı u gun en ıtı· · .. d .. . ..,, ~"'enı ngı er re oru. o ımpıya ar 10 tJ 

A k . . d , 1. h tl ı b b 1 k d E 1•1.. b . . sımlanna henuz ba•lanma ıgı, yınc 2?.J d b' . . R IT t kt d' J 1 ·ın J~ t· - s eri hüvıyetım aima böy- man .L~veç ı ayre C· arrn aş ama ta ır. y u un e~ıncı . . · . . _. _, )·ar a: ırınrı eı-eren o- eme· e 1r. apon aı ·ıt t 
le olmaklığımı amirdir Madam.. -- Bu fakir kaybedeceğimizi gününe kadar 45 gün devam edecek kıtapların ~aktıknde yet/;mıye_ceglı landa 22,1,1 O, ikinci Jenkins lngil- pılacak olimpiyatları orV'.~'r btf 

t 1 .1 d 1 .. b 1 hakkında bır ta ım ne~r.\ at goru - 1 • .. . ,... ~·erl:lC r 
- yi bir hareket yapmağa nereden bildi? dive ağzını açtı.. lo an talı esna"ın aya nız no etçı o an .. ~.. .. .. · : tere. meme en uzerıne ı-.Oı v ~ ,t 
kt d . . .. ? • hk 1 f 1. b 1 ki dugunden kultur bakanlııı bu hu- B' .1 b" . . ,. 1 I .1 "r~c3 ıı mu e ır mısınız. Yarım saat kadar ovnıtdılar ve ,ma eme er aaıyette uunaca ar- . . . d 

1 
ır mı: ırıncı ocreson ngı- nelmilel federa>yona .,,u ,f 

d susta efkarı umumıyel'l ay ın at- . . . . t . 1 • tınrı~ .ı· 
- Uzun müddet mendilinizi müthiş kazandılar. Nih•Y'·l: ır. f· ·d· 

1 
.. .. 1.. tere 4,13,4 '10, ıkıncı P~llı ngıltere, derek 1940 kış olimpıyıt '. _,;•l' 

·- . . 

1 

mayı a) a ı gormus ur. .. _ _ B k" 1• r·t l . bifdırw 11 
çıgnemenızın önüne geçmeğe ve gü - Artık oynamamalı"1nız, la- Denı"zden çıkarılan ceset 1 y . l •· ,·, ·I h ı· tt uçuncu e .a ı ayan. ı mayı kabul ettiklerinı 1 g:11ıe 
zel gözlerinize huzur vermeğe muk lih döndü diye bildirdim. 

1 
k-b. etnı k'ekııml ebı' et t alzdır kat ı- Üç mil: birinci Eınel'i İngiltere dir. Fakat bundan ba•k:ı n •",,ı:" ' . h" d"l d" rı ara ır et ı e a ı u .u u an . . . ! . ı ı ,.,, 

tedirim Madam. Kalktık. hveçli ı>"idip bırer vi•- teş ıs e J eme J 14,21, ıkıncı Vart n~ıltere 14,21 ide 1940 kış olimpiy•tı:ırın. • 
- Öyleyse en "On ümidim siz- ki içelim! dedi. . . sonra neşri icap eden kitapların ta- 120 yarda manialı: birinci Pin- yı kabul ettiğini bildirmi,;tır· 

dedir Möeyö .. İnsani yardımınıza\ Genç kadın pek no•Pli ve mem- Dün Fındıklı açıklarında demırlı bu- dil ve tetkik işleri aylarca evvel bi- !ay lngilterP 14,4 '10. ikinci Forn-\ } r 
muhtacım.. lnun görünüyordu. lun•.n yem •Sun. va_pur~ ... ke.~~rınd.a ıtirilmiştir. Yalnız ilk okullar için tan tngiltcre, üçüncü Br&$Se Holan-ı Eyüpte güreşe i)f.' 

- Ne zaman Yarım saat içinde tıl>ını ona sek- denızde bır cesedın yuzduııu ~gorulmuş müsabakaya konulmuş olan ve he- da. \ EtiİI' 
- Hem<>n şimdi.. Üç gündür sen bin frank kazandırmıştı. Şüp- ve zafbıta'cha den:z~~nhçı~;rılmışt.'.r .. ~e- nüz komisyonda bulunan geometri Yübek atlama: birinci Refbc- ~~~ H ava Kuruw u 

bakara salonunda mütemadiy·en hesizı ki bu y·ag·h tsverlivi kafesle- •ette essu etmış ır a eve yuzunun clty İrlanda 1,85,5, ikinci Kennedy , .. ıın e n : n• .1· 
· ' ı d k ı b ı d • kitaplarının tetkiki de iki, üç güne .,, 

ka K" "k t' •t k · t' d 1 !' b d · et eri çürüyüp ö ü mü• u un uııun lngiliz l,85ı5. Kurumumuzm enfaatine" ..rı" zanıyorum. uçu serve ım gı - me ıs ıyor u. ~veç ı ana a vıs- ·45 1 d kadar bitmi• olacaktır. r 
tikçe arttı .. Tesadüf kamma bü _ki ısmarlayınca kadın- jdan teşhis edilememiştir. yaş.arın a " 440 Yarda manialı: birinci Bas-1938 tarihine rasthyan pazar b,b<' 
,.u"k b' k d B. y k d' .. l ..,. h bir adama ait olduğu tahmin edılmekte 2 - Önümuzdeki der, yılı için o 1 'k ~4 1 /lO 'k' . 1 1 3 d E _ t okul :.. , ır oyuncu çı ar ı. u oyuncu - o , ıye on eı.:ı. ona aş. 

1 
.. . d b" .. 1 k b" man ne çı a " , , ' ıncı , oge 1Mat 1 e yup or a . · edi1"1' 

lo an ve uzerın e ır gom e ır aya basılacak kitapların kaffesi hak-
öyle kazancıma iimil olan tılsımı lanmış pirinçle bir bardak su geti- • b 

1 
k ld Fran•a. sinde yağlı güreşler tertıl' 

sordu. Ben de ona bu tılsımı bir rin !.. gında don u unan ceset morga a ı- kında icap eden emirler daha kii- Uzun atlama: birinci Maffa !tal tir ııi1 
Hintli fakirden aldığunı söyledim. Sonra mağrur bir edR ile izah rı l mış ve müddei umumi muavini nunusani ayında Dev!Pt Basımevine yan 7,52, ikinci l\lerseh Lük~em- ·Başa bir tar, büyılk ort~:;ııJ" 
Kendisine de böyle bir fakir bul _ etti: Hikmet Sone! hadiseye vaziyet ede- tebliğ edilmiştir. Ba~ımevi bunla- burg 7,0!'ı. tosun, küçük ortaya bir ]toÇ uıV'ı· 
mamı rica etti. Söz verdim. Bu ak- - O Brehmandır. Ananenin r~k tahkikata başlamışur. rın hazırlanma durumlarını, baskı üç adet kuzu mükafat ı.onu~Jll ,.( 
~am ona fakiri götiirecei!im. Fakat dısına çıkamaz. Bu cesedin iki hafta k.adar evvel ay Yunan askeri heyeti il r 

· sayılarını ve depo stoklarını göz FI ı b' gün Jr 
bütün ,ehri aradığım halde bir fa- Tam bn sırada ~rknmda bir ni yerde Trak vapurunun batırdığı Na eyecan 1 ır spor elfll~ 
k 1 önünde bulundurmak :uretiyle mu- Ankarada Balkan antantı dev- -'· · ı· ı · b -re•C il ire benzer bir adam göremedim .. dost eli duydum. Beraber yemek mık Kemal yelkenlisile beraber kaybo- m .... ıs ıyen enn ıı gu · 
Deh,etli bir azaba dii~tüm ve bura- yediğimiz arkadaşımdı. Önümde lan iki kişiden birine ait oldujiu ıah- ayyen bir plana göre geceli gün- !etleri erkanı harpleri ~rasında mü- rini rica ve tavsiye edeı·iı. :'dl 
ya ümitsiz bir halde gelip oturdum. haşlanmış pirinci görlincc: rnin edilebileceği gibi bir cinayet veya düzlu çalL~arak ba•maktadır. Şim- zakere]('re iştirak etmiş olan Yu- • 11wır 
L .k. · · nan askeri he .. ·eti diin memleketle- Atletı"zm şampıyo a ın sızı görür görmez ümit.,izli- - Vay canına be! diye bağırdı. kaza kurbanı olması da muhtemeldir. diden birçok kitabın basım ve cilt ' 
.. ·1· d' s· . rine dönmiistÜl'. '" b k ı ... gım •ı ın ı. ızın çehreniz bir faki- Sana çektiğim ziyafetten •onra bir Zabıta ve adliye tahkikat yapmakta- işi bitirilmi,tir. · musa a a aı' 

t 
d''" ' Atletizm ajanlığı tarafın -' 

rin yüzünü andırıyor.. de haşlanmış pirinç atL~tırıyorsun dır. 3 _ Önlımüzdeki ders yılında Terbiye fil mlPri 
- :\1esrur oldum madam .. Eğer ha! ... 

beni çiviler üstünde durrlurtmıya- Bu sürpriz fena kaçmı>tı. İsveç-
cahanız emrinize amadeyim.. li hiddetle ayağa kalkıp he•abı gör 

Vapurlara su, elektrik 
ve telef on verilecek 

Limanda bulunan numaralı '8man-
- Oh! Hayır Mösyö .. Yapa - dü ve sonra kadına dönerek: 

cağınız rol gayet basittir. Oyun ;;a- - Yaptığımz harı>ket, çok çir
lonuna kadar beni takip edeceksi - kindir! dedi. Fakirlerinizi tecrübe dıralara şehir elektriği ve telefon kab

etmek için başka bir ahlat yakala- Joları uzatılması kararlaştırılm ıştır. Bu ni.z .. Sizi Şandro diye çağırdığım va 
kit esrarengiz bir i,aret çakacaksı
nız .. O büyük oyuncu yarım ~aat -

manızı tavsiye ederim.. ~mandıralara tahtelarz biTer boru lle 
. ' Ve bırden hızla salondan çıktı, şehir suyu da verilecektir. Bu suretle, 

gitti.. limana gelerek. şamandıralara bağla-tir beni salonda be kli:rnr .. 

bir kıslm kitapların dei,'iştirileceği 

ve l.ıu arada tarih ve okuma kitap-
Beyoğlu Halkevinrlen: tip edilen lıtanbul atletııJll_ iti' 
Sıhhiue ,.e l\Iuavcneti içtimaiye, . 

1 
_ .. b k ]arın~ dil~ r 

' pıyon ugu musa a a · ·ııı 
!arının yeniden yazılm&kta olduğu V(}kiıletinin getirttiği (•ıhhi terbiyeı 1 d M 1 t l'f .. ·ere t:ık<l ıl 

. . b .. .. • an ı. n ı e ı gunı ,.~ 
hakkındaki haberler de bu ders yı- fılmlerı) 21-7-938 per~em e gunu ı . .. d p ıı• 

8 30 d · · ' B . • 1 dılen bu musabakalaı· a k' 
lı için yapılmakta olan hazırlıklar-ısaat 1 • a evımız.n, eJOf!' un- .. . . "f.llbı 

t · - dd · d N ·, • Yunan usulu dısk ıle ınu .• ıJıJ 
la alakadar değildir. Geçen yl bi- da stıklal ca esın e urzı~a ·o- , lerı l 
• . . • 1 kağında parti kurayındaki temsil yapıldı. Alınan derece 

rıncı sınıflarda tatbıkıne baslanan 
. · salonunda gfürterilecektir. Herke•İ 

orta okul ve lıse programının tat- ı·k d d b f'I ı · - -a a a ar e en u ı m erı gormege 

ruzı ... ~ 

Bu macera ho~uma gitti. Kadı
nın peşi sıra gittim. Salona girip 

büyük bir masanın yanına yaklaş -
tı. 

bik sahası bu sene ikinci sınıflara sayın halkımızı davet ederiz. 
H i tlerin yakınlarından b iri nan vapurlar terkos suyundan, ocakla- da te~mil edileceğindeıı bu sınıfların 

Londra da nnı yakmadan elektrikten ve şehir te
lefonundan istifade edebileceklerdir. 

Fransa turu 

1 - Yavru (Güne.;) 36'
0 

2 - Sava {G. S.) 34,62 
3 

3 - Arat (Güneş) 33,l 

Yunan usulü disk: 41 yeni programa gör• hazırlanmış 

fen kitaplarından başım geçen se-Londra, 19 {A.A.) İngiliz L' ı ı ı k ·k ımana ge en vapur ann su, e e trı 

d . 1 · h f·ı· H'tl · k neki kitaplar a'·nen okutulacaktır. 
Bu ayın birinden itibaren devam 

etmekte olan büyük Fransa turu 

1 - Yanu (Güne.;) 32'
1 

2 - Arat {Günü~) 32.3· Önünde birçok para yığını bu -
lunan monoklulu bir adamın arka
ı ına sokuldu. Adam onu görünce 
;terinden kalkarak: 

ıp oması ma a ı ı, ı e!'ln ya ın- ve telelondan ne şekilde istifade ede- ' 
bilecekleri hakında, Liman idaresi bir Yalnız terimleri Türk dil kul'umun- bisiklet müsabakalarının sekizinci 

. 4 
3 - Sava {G. S.) 3ı,2 1 .ı ı, 

- Ah sevgili do•tum ! diye ba-

larından yüzbaşı Vedemanın dün 
Lord Halilaksın ikametgahında mu 
maileyh ile görüşmüş olduğu habe
rini teyit etmektedirler. 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN: T. V allerey Tefrik a No. 30 

Bu müddet zarfında bir fırtına kilometre uzunluğunda ve üç kilo
mıntaka•ından uzaklasmı~tık. Şim- metre genişliğinde idi. Ancak bu 
di hava sakin, deniz rakitti. Seya - adada hayretimi çeken taraf muh
hatimiz bu normal şekilde saat altı telif renkleri ihtiva etmesi idi. A -
buçuğa kadar devam elti. Ben sa - danın istinat ettiği grnnit tabaka
atıma bakıp vakti tayinle me.;<ğul sı kurşuni idi. Ancak batan güne -
iken Aotrid büyük bir heyecanın şin ışıklarının değdiği yüksek ka -
tesiri altında ayağa kalktı ve par - yalıkların rengi daha açıkça idi. 
mağı ile bir noktayı işaret ederek: Adanın cenubuna dü.~en sahil kıs -

- Bir ada göründü, diye hay- men kıp kırmızı idi ve bu kısımda 
kırdı; bir ada.... mebzül yeşillikler ağaçlar, fidan -

Şiddetle silkindim ve pilotluk !ar göze çarpıyordu. Bütün bu ye -
vazifelerimi unutarak ben de aya- şillikler adanın ancak o kısmında 
ğa fırladım. Anca.k direksiyonu e- vardı. diğer taraflar •arp ve yal _ 
!imden bırakmamıştım. Küpeşteden ' . . 

·ı k • b kt E tı At çın kayalıklardan ıbarettı. Ancak 
eyı ere aşagıy a a ım: ,ve . s -
rid'in hakkı vardı, vazih surette bu yeşillikler arasında, sanki kan 
farkedilen bir adanın üzerinde u- yağmuruna tutulmuş gibi kıp kır -
çuyorduk. mızı yapraklar da göze çar?ıyor-

Gö•düK'ümüı; ada takriben dört du. 

talimatname hazırlamaktadır. Vapur
ların sarfedecekleTi su ve ceryan içinde 
husu.si bir tarife tanzim edilecekitr. 

ca tesbit edilmiş olan derslerin ki

tapları yeni terimlerle baqılmakta
dır. 

bôlümü büyük bir heycranla devam 
etmektedir. Turun ilk kısımlarında 
büyük muvaffakıyet gö•teren Belçi-

Dünkü puvan tasnifinde u•"~ 
van ile Güneş bil'incİ, 4.t:J.I· 
Galata<aray ikinci ıı;eımel: ,, 

. . b" 
ı r'LZI 

Okyanosun göbeğinde bir kaya birisinin üzerinde !>ulunduğumuz hayet Leonal Hanrinin e.,-arlı a- bitiyor, ta~hk, kayalı.< a ~ ,.r 
parçası üstünde yetişen bu nebata- kanaatindesiniz öyle mi? Sonra da dalarından birisine a~·ak ba•abil - yordu. Adanın bu kayalı !l~ 
tın hangi fasileye mensup olabile - bu ada krokilerdeki resme çok ben- dik...... kısmında ot bile bitmi\·ord~· 011"

1 

ceğini dü~ünüyordum ki kulağımın ziyor. Demek ki bir asır evvel biiyük ·barla suyu yine yeşilliği b~aıı111 
dibinde Astridi'in sesi aksetti: - Bence bu ada b(iyük dede - dedem. Leonald Hanri'n!n Teme -

1 

lık mıntaka.<ında aramak dil i~ 
- Lütfen direksiyonu bana bı- nizin "A. S. R." rümüziyle isaret et- rer gemisirle gelip ayak bastığı a- Fil\'aki ağaçlı kı<ın~ ,ce f-

rakınız Mösyö Dubreuil' karaya i- tiği adadır ve şayet bu adaya yolu- daya te;adüf bizi de kaldırıp atmış- yüz metre kadar ilerıev\ı <11~· 
neceğim. muzda tesadüf etmiş-< ek bu da is - tı. İlk işimiz adayı yezmek oldu. mini bir dcrecikle karşı 11:.;ı~. 

nı~ 

O zaman genç kızın gözlerinin pat eder ki hareketimizden beri Uzaktan bana kırmızı yapraklı a - tatlı su ceryanı ağaç!ıır _.· dllr, 
parladığını ve kend_iı;inin büyük bir (36) derece (17) dakikalık tul ğaçlar gibi görünen ~eyler meğer kavisler çizerek sahi_l,P J:~U· 1'1 

heyecan içinde bulunduğunu far - dairesini takip etmişiz. Ve Japon- üzerlerinde bir nevi kirazla dolu yor ve denize döküluror gide 
kettim. Direksiyonu kendisine bıra- yaya doğru yolumuzu devam ede- meyva ağaçları imiş.. kana susuzluğumuzu d_\ bil' 
karak tarassut mevkiimi işgal et - cek olursak üçüncü adayı yani Astrid ve ben öğlo.denberi aç Şimdi kendimize yataca iil'~U 
tim. Genç kız sanki kendi kendine {A. S. V) adasını göreceğiz. Bun - olduğumuzu birdenbire hatırladı)<. bulmak lazım geliyo_rd11• ~Jll1~.l· 
söylüyormuş gibi: da benim şüphem kalmadı. Tayyarede iken heyecan ve he- neş ufukta lıir haylı alç\ 11rıı~ 

- Adaya inecegım, diyordu, Tayyaremiz deniz sathına (50) lecanla midelerimizin boşlul:'l.ınu raz sonra büsbütiln bahP 
Tahminlerim ister doğru olsun is - metı·eye kadar yaklaşmıştı, Astrid pek düşünmemiştik amma şimdi basıvereceği muhakkaktı. g;' 

ter yanlış. Bu geceyi adr,da geçi - adanın yeşilliklerle örtühi kısmın - kendimizi bu cennet ıribi yeşil ada- Bir mağara yahut uir ıı~~ 
recegiz. ~a mnimini bir meyd;'.n~ık keşfet - da bulunca atlattığımız ölüm teh - vuğu bulmak için etrafı tctııı ıW 

- Tahminlerinizden biraz da tı. Bu meydanın z.emını otlarla ör- likesini unutmuş, ~ıdasızlığımızı . bire ı!Or 
bana bahsetsenize, dedim tülü idi.. hatırlamıştık. ken genç kız bırden 

- Söyliyeyiın mösyö Dubreuil Bir saniye sonra her ikimiz de Bol bol kiraz yedik. Bu nefis eliyle alnına vurarak: a· !l 
benim zannıma kalırsa bu adayı bütün bu yorgunluğumuzu unutmuş meyva ile karnımızı doyurduktan - l\'fösyö Dubreuil. de ~ o 
gördükten sonra mevkiirnizi sıhatle bir halde tayyaı·eden yere atlıyor- sonra sıra içecek su bıılmıya geldi. dedenizin Bu adaya nede ,il . . ,,erıı 
tayin edebileceğim: Şimdi biz (36) duk. Astrid'in ayağı yeıe basınca Tabii bu kadar mebzül yeşillik "A. S. R" adası ismıJIJ 
derece (17) dakika tul dairesinde önümüzde duran acaip re'lkli man- o civarda tallı su kaynaklarının bu- ğunu keşfettim.... l> 
bulunuyoruz. zarayı kolunun geniş bir hareke _ lunmasına delalet ederdi . Yavaş Ve bir kahkaha atııi'~ 

- Demek ki siz LPonal Han - tiyle işaret ederek: yavaş yürüyerek adanın merkezine etti: ah ,..t 
ri'nin ke~fetm'ş olduğu ad'\larchn - İşte, •liye haykırdı, işte! .. Ni- geldik. Burada ormanlık mıntaka - l> a 
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Denizaltı kabloları 
Bir kıt'ayı başka bir kıt' aya telgraf 

kablolariyle nasıl bağlıyorlar? 

... 

YEN 1 s A 8-A·H 

lstanbul Radyosu 
20 • Ternmu..a .. 938 - Çartamha 

Öğle nefriyatı: 14.30 Plakla Türk mu
sikisi, 14.50 Havadi!, 15.05 Plikla Türk 
musikisi, 16.30 ~tuhtelif pllik neı,riyat1, 

16.00 SON. 
Akşam neşriyatı: 18.30 PliLkla dans 

musikisi, 18.~0 Nihal Asını ve arkadaşları 
tarafından Türk musiki..bi (Ferah fezalı ve 
mahur), 19.20 Konferans: Beyo;ıu Halk
evi namına, Cemal Gilnenç (Halkın bele
diyeye ka~ vazifeleri), 19.55 Borsa ha -
bcrleri, 20.00 Saat ayarı: GT'enviç ra~at
hanesinden naklen, Şehir Bandosu: Cemil 
Dölener idaresinde: 

1 - Uvertür: Bandi - ~upe. 

2 - Rev dö vals: O. Straos. . 
3 - Nabükotonozor: fantezi, Verdi. 
4 - Di geşidene frav: Valc; - Valtofel. 
5 - Dan~: Hongnıvaz No. 6 - Brams. 
6 - ~!a:ıurka: Sensan::; 

• 
lngiliz hükümdarları 

Parise vardılar 
• 
istisnasız bütün Paris gazeteleri bu 
ziyaretin Fransız - İngiliz birliğini 
kuvvetleştireceğinden memnun 

(Baştarafı 1 nci sayfada) Lö Jur ırazelesinde Leon Belbi di
yor k.i: 

bürünmü~ olan ve elbisesinde üç be- A d h · · 'd · l . . c vupa a arp ate~nnı yenı en ı~.a 
yaz çiçelı: ii:nelenmı' bulunan Kralıçe k h ı· . b ı· k' 1 · b• . .. . . etme aya ını es ıyen ımıc crın un 
ıse tebeMum edıyor ve ehle halkı se- • d b" I ki h h I'"' 1 d an oy e yapaca .an esap ve ta -
am ıyor u. minlerde ihya ve tecdit edilmiş olan 

Kral ve Kraliçe, ba,larmda Lord İngiliz-Fransız itiliJmın harbe girildiği 
Halifaks bulunan refakatlerindeki ze-7 - l\larş Türk - 'Pı!.ozart. 

20,40 Hava raporu, 2(l.4'.? Ömer Rıza vat ile birlikte trene binmeden evvel 
gün gafil avlanmıyaca.k müttehit bir 

cephe halinde ka.r,ılanna çıkacağını bil 

meleri lizımdır. > 
Doğrul tarafından arabça s()ylev, 2 l.OO kırmızı halılar döş,enmiş, olan rıhtımda 
Şan: Bedriye Tüzün, Stüdyo orkestrası bir müddet Fransız sefareti erkinı "\'C 
refakatiyle, 21.30 Tahl"in Karnku, ve ar
kada,ları tarafından türk nıu ... ikiı>.i (Ri- diğer bazı zevat ile aörüşmüşlerdir. Bu 
cazkir fa~lı), 22.10 ~Iüzik ve variyete: ziyeret, İngiltere Kral ve Kraliçesinin 
Tepebaşı bl.!lcdiye bahçe~indl.!n naklen, 19 14 denberi F ransaya yaphkları ilk 
22.50 Son haberler ve ertc!llİ günün proğ- ziyarettir. 

Ziyarete Fransızların 
verdikleri ehemmiyet 
Paris, 19 (A.A.) - Mütareke-

ramı,. 23.00 Saat ayarı : SON. 
ANKARA RADYOSU Fransız gazetelerinin sevinci den sonra Parise gelen ilk müttefik 

20. Temmuz. 1933 - Çat"l}amba proira.mı Paris: 19 (a. a.) - Aksiyon Fran- devlet rei!:i beşinci .Jorj olmuştur . 

Sayfa: 6 

Vazife başında 
hakimin ailesine 

ölen 
maaş 

Birkaç ay evvel ölen Asliye birinci 
ceza mahkemesi Teİsi Sadcttinin veli
letçe vazife ba~nda öldüi:ü lı:abul •· 
dilmif ve T ckaüt kanunun 45 inci macl 
desine göre ajlcsine tam maa.ıJ tahıiı 

edilmi~tir. Merhum Sadettinin ailesi 
böylece sekiz bin kurut e.ali maaf üze
rinden maaf alacaktır. 

l\IAHKEMELJ:RDE 

lnekçiye taarruz 
Yeniköyde ma.ndırada Mehmet a

dında bir inekçiye a:ecc yansı hücum 

ederek parasını almaj:a aavaf&D ve 

f\.1ehmedin karşı koyması üzerine öl· 
dürmeğe t~ebbüs ederek yaralıyan 
Ramiz ve Emin Alinin muhakemeleri-

ne dün Ağırceza mahkemesinde baş

lanmıftır. 

Dün isticvap edilen Ramiz ve Emin 
Ali hadiseyi inkar etmişler ve Mch
medin yaralandığı &ece kendilerinin 

Hasanın kabvesinde oturduklarını söy

lemişlerdir. Duru~"naya ıelmiyen bir 

kısım tahitlerin ıetirilmeleri için mu

hakeme ba~ka &'iine bırakılmı~tır. 

Fundalık neden yandı? Öğle ne~riyatı: 14.30 Karışık plik net- sezden Ümanite'ye kadar muhtelif te- T{endisinin Bolonya Oi'man! ista~

yat>. 14.50 Plakla Türk musikisi, 15.15 mayüllerdelci bütün gazeıeler. lngilte- yonuna muvasalatı, tekrar kavu~ul-
Ajans habeı·leri. re Kral ve Kraliçesinin ziyaretlerinı ha mu~ olan sulh içinde. Fransız - İn- Geçen cumartesi günü Derbentde 

Ak,,..m ne\'T'iyato: 18.~0 Plakla dans ıl . . giliz dostlug-unun muazzam bı'r te- koca bir fundalık yanmL,tı. 
musikisi, 19. 15 Türk mu•dkısı (Hikmet raretle karf amakta ve bu zıyaretın 
Rıza), 20.00 Saat ayarı ve arapça neşri _ neticesinde Fransız - 1nıiliz anlaşma- zahürüne vesile te~kil etmiştir. . Y~ngın hakında yapılan tahkik.at 

O,b. yat, 20.16 Türk musikisi (l\lakbule) 21.00 sının resanet kesp edeceğinden dolayı Yirmi sene sonra altıncı Jorjun zi- bıtmış ve ateşin al.ilan bir sigaradan 

ıı~ıtı telgraf kablolarının sahil kısımları bir romorkör tarafından Konferans (Şakir Karaçay), ~l.15 Stüd· memnuniyet izhar etmektedirler. Ca- yareti iki milletin sulhu muhafaza çıktığı anlafılmıoıtır. Bu •igaranın as-
il~ çekilen dubalar vasıtasile döşenir yo orkcsln\•ı: zeteler, bu ziyaret mesele.ine hemen etmek için yorulmak bilmez bir su- falı yolu temizlemeğe memur bulunan 
,,. "'"'IR TAKILAN 'b b. · 1 - Heydn : Sinfoni No. 2 ve 4 " hemen sahifelerinin kaffesini tahsis et- rette gayretlerini birles. tirmeg-e de- temizlik amelesinden biri tarafından .._.,, na uydurmak için münası ır nıs- 2 _ Heydn : Senfoni No. 2 ve 4, J h 1 1 
l{ "'0 LOLAR bet dahilinde kaloma veı·mek la - 3 _ Lord Zing : Uvo,.tüı-: Wildschütz mekte ve lngiltere Kral ve Kraliçesi- vam etmek hususundaki azimlerin- atı ması mu teme görü düğünden bir 

• abloJ · f t - f'I · · '- d' 1 de bu do•. tıu;;un temadı'•ı'nı'11 ve kaç amele zan altına almm ... lardır ve ~!k •. k ann sahil uçlarını döşe- zımdır. Bu takdirde kablonun bir operetinden. nm o ogra ı ennı neşreıme .. ıe ır er. ·• " , 
''1 1 t l L ld W · V 1 · P" · P · · · • d' 1 ·1c kuv\·etinı'n bı'r a"mı'I olarak mevcut ifadelerine müracaat edilmi•tir. Tah-Q ~e~· n ı ı bir i.,tir. Çünkü kah- köprü kemeri veya bir mahya ipi 4 - eopo enın~er o ~a gemı - otıt arızıyen. oıyası, ıp omatı , 

• '"'le. c'le ,ak• 2• 00 Aı'an• haberleri 2215 .. - b' k b bulundug-unu go"stermektedt'r ~enı· kikat evrakı dün Müddeiumumili;;e •<k1•11
k rı kıyılarda kafi derecede gibi makild münhaniler resmetmesi ' r r '· ı, •· · ve ası<erı ır ço zevatın eyanatonı J & 

" " 1 SON kı d' İngiliz kralının Delhı'd,... Hı'n,dı'stan teslim edilmiştir. '•bı 01 ara nadiren sokulabilirler. veyahut da direkler arasına geril- · neşretme e ır. . 
,, ar Avrupa radyosu 1 · t f t· ı t · d ·•t11eı ın sahil uçları, u•ulen, sa- miş kara renkli teller gibi gerilme- Ça,..amba, 20_ 7 . 1938 Figaro gazetesi, ngiltere Kral ve ımpara oru sı a ıy e ııç gıyme en Şükrün.ün sabıkası 
'•• 

1 Yed - ı d d · t - K ı· · h d' b evel kendi memaliki hnricinde res-""• ect· . ege a ınan mavnalara en enız ya agına uyması ga - SENFONİLER: ra ıçesıne oş ame ı •yanını muta-
~I ~ ııır. Bir ucu sııhildeki kum- yet ehemmiyetli bir meseledir. 1 - 15.15 Paris Mondiyal senfonik kon . zammın olarak edebiyat, ilim ve sanat mi bir ziyaret yapmış ve ilk ziyare- Sahte yüzha~ı üniforması giyerek 
t'ıin:~krinden çeldlerek kablo d~i- cap eden kalomanın miktarını he- ser. 21.55 Prag Çek filharmoo;si, 22 Vi- adamlarının yazm•f oldulı:lan el yazı- tini Fransaya tahsis elmi~ olması Nazlı adında bir kızın elli lirasını do-
'~ı aclar imtidat eden hendeğe sap etmek ancak tecrübe, kıyas ve yana sc~fonik kon_.r. !arını neşretmiştir. n1<zarı dikkati celbetmekten hali !andıran Şükrünün dolandırmak su-
"· tr B d k · b. h ·ı d HAFiF KONSERLER: B l F 1 kalmıyacaktır. Bu da şimdiki zi - 'çundan dolayı Birinci asliye ceza mah-"<e d '. un an sonra mavna de- arar ve ınce ır esap ı e mey ana 7 10 

B 1. k d 1 1. . ütün gazete er. ransanın a tıncı 
~- Oo-.. • • • • . • .• • er ın ısa agası n'-!şe ı popun t' dt•ı·· ·· h l'h d 1#: k • d d 1 d Ş .. 

1
'%Iay ~·u çekilerek, ırittiği kadar, getırılır. Kaloma nısbetının yuzde- (8.15 devamı), 8.30 Paris Mondiyal pliık Jorj ile Kraliçe Elizabeti büyük bir yare ın me u unu ve . a ı azır a.., emesın e uruşması yapı ıyor u. Üıı; 
ı.: u da d"k K bl s· .. le hesap olunabilir· Gemiden k '- ·ı k 1 h J k ı ahvalv e şerait dahilinde bu zı'ya- rünün, yine sahte üniforma giymek su "'Z t o er. a onun ı şoy · 

1
9.11 keza, 9.45 keza, 10.35 ·eza, 12 Pal'is f•Vıı; ı e ar~• amaya azır anma ta o 

'tt arafında kalan ucu derin su çıkıp denize giden kablonun mikta- Mondiyal plak, 13 den 15 şe kadar Ber - duğunu işaret etmektedirler. retin yüksek •iyasi ehemmiyet ve çundan dün Ağnceza mahkemesinde 
!eı-e ~ta su kablosuna eklenmek rı döşeme cihazının üzerindeki müş !in kosa dalgası, (14.30 konserin de Alı:siyon Fransez \'ÖYie yazıyor: şllmulünü göstermektedir. de duru~masına ba,lanmı,ıır. 
"ah·aı hlo gemisine verilir. iri ve geminin seyrettiği mesafe ile v•mı), 15·15 Pari• Mondiynl konher nak - l.k · 1 1918 de olduğu gilıi bu defa da Dünkü celsede, Şükrünün sabıka.ı 
~ 1 . . , . li, (14 devann), 15.15 Berlin kısa dalga- c i imparator uğun, hava ve de-

'lı ba Ucunun karaya çeldlmesi tayın olunabılırse de akıntı ve saıre 
81 

Kan,ık musiki konseri, 16_30 Berlin nizde ve 1914_ 1918 harbinin unutul- bu btiyük tarihi hadiseye Bolonya olup olmadığı halı:rnda mahkemenin 
~dtııD~a müstamel muhtelif usul- gibi amiller sebebiyle kalomanın kısa dalgası Plak .16.45 orkestra), l7.45 maz mücadelelerinde yekdiğerini mü- ormanının ufacık i•ta•yonu ~ahit o- sualine hapishaneden gelen cevap o-

1'erl. erhangi biriyle yapılır. İki miktarı bu iki malilmun mukayese- Berlin kıııa dalga<1 t,sonu kon•cri, (18.50 lacaktır. Bu ufak istasyonun yanı lı:undu. Bunda Şülı:riinün evvelce Ağır 
' "'<?' a tekabilen takdir etmesini öğrenmi~ o-

•ı'b• .tasındaki sıcak havalide, siyle tesbit edilemez. Binaenaleyh devamı), 18 Paris Mondiyal kon'°r nak - 1 .... .
11 

• ._ . . • • •• •• başında muazzam bir istasyon inşa cezada bir aene iki ay hapoe mahküm 
~ • 1 1 .. . .. . . r 18 20 p t ç· k ~ 19 p . an IA.1 mı etin x:uvvetlı ıtılafınt butun d'I . . "~·•-ı. 1 ~ ere heveskir, ,.erlilerden dosenen kabloya ılaveteıı. gemı, hır 1• • e, e ıgan or <••• 8 "• arıs .. . e ı mıştır. Bu istasyonun harici oldu~'" aililı t"l'•mak ve yaralamak 
«~ ' ' M di 1 J"k 19 16 Bük R dunya nazannda tebarüz cttıTecek o-\hild ep bir kalabalık kabloyu de piyano teli döşer. Bu tel kaloma- . 0~. ya _P • ' • re, umen mu- . .. _ bayraklarla ve çiçeklerle tezyin e- suçlarından da ik.i mahkı'.imiyeti bulun 

ı.. en i i d . . k sıkos• (Plakla), ın.20 Prag 0l'kestras, 20 lan bır gun yafIY&CagıL. 1 d'ld"• 'b• d "'l• G hl h l ı d - b ld nd•a E: Çeri sürükler. Sennendeki sız ve tamamen gerg.n enızın a- Beriin kısa dalgası Dinleyicilerin istedik- Ü ı ıgı gı ı a .. ı ı o en a ı arı ugu i iriliyordu. 
•ı bçla end mevkiinde b;rçok kah- rında dosdoğru yatar. Bu suretle !eri parçalar proğramı, 20.25 Bratisla - manite diyor ki : ve kırmızı sarı kumaslarla sıislen- Şükrii bu tezltereye fiddetle ıtıraz 
'lı ~ta/1 mevcut olmakla burada döşenen tel ile döşenen kablonun va Julius Fucikin eserlerinden konser, • Koministler, bu ziyaretin vesile 'ımiştir. İngiliz kralı v~ kraliçesi is- etti. Sabık••• olmadıitnı iddia ederek: 
~ t~~l aman beygir kullanılır. Baş- tulleri biri biriyle mukayese edile - 22.45 Bükre, Lokantadan hafif musiki bahşedeceği Fransız-lngiliz anla~ması_ tasyondan çıkarlarken iki memle • _ Artık, dedi, bir Şükrüdür tut-
01 laı.oerde .tr.aktör ve hatta demir- rek. kabl_o,daki kalomanın miktarı nakli, 22.45 Pe,te Radyo orkestrası, 24.10 nın tezahüriinden son derece memnun- ketin bayraklarını t~şıyan mu az- turmuflar, ne vana sen yaptın 1 diye 

l!it • J'Q t f dil Pe~e Çigan orkestrası. durlar. zam direkler ve Fransanın bı·r ı0 stik-
• O ı ı kullanıldığt da vaki- tayın e ır. ODA MUSİKİSİ: ll.lS Borlln kıaa bana yüklüyorlar. Banim bütün bunlar 
" SARNIÇTA MUAYENE Şuna iman edelim ki sulh. demok- bal iesti yapmakta oldug-unu göste- dan haben·m bo·ı- yoktur. ~"-- ı...e~· dalgası oda musikisi konseri. .r -

,~~~a~ıt demirleri takılarak hasara Kablo döşenirken bütün devre- RESİTALLER: rat milletlerin ittihadile tahlis edilebi- ren altın kaplama bir heykel önün- Bu kat'i ihıdeleri nazarı dikate alan 
•l!Q~~ kablolann sayısı pek çok !erde sahil ile gemi arasındaki elek- 19 Brüno auta refakatile prkılar, 19.06 lir ve tahlis edilmek icabeder. Fransız de bulunacaklardır. mahkeme keyfiyetin telı:ru hapishane 
~d'IJıindan kabloların sahil uçla- tiriki irtibat muhafaza edilerek Ostrava Armonik konseri, 20 Pe,te Pi - İngiliz anlafması, Franaa için bir za- Hükümdarların yatı Fransız idaresinden ıorulmaama ve Asliye ce-
,__I ~ ~ı.r llıevkilerinden fiilen çok u- kablo vasıtasiyle muayyen fasıla - yano rcfakatile şarkılar, 20.30 Bükre' Gi - rurettir. Fakat İngiltere için de bir za- limanında zadalı:i dava dosy.._m getirilmesine 
~ •n y l l I h b I k d·ı· b tar ve mandolin soloı 21.05 Prag EnstTü- rurettir. • 
ı.ı· lı~ka er erde sahile bağlanır - ara a er er sev e ı ır. Bu, ir mantal rövü, 21.26 Bükr .. Rumen şar - Bolonyo, 19 (A.A.) - Anşant- karar vererelı: durUfD>ayı başka ııüne 

bu le. arızalara nazaran kablo- yanlışlık yapıldıktan sonra yüzler- kılnrı, 22.30 Berlin kıra daka.ı Piyano Popüler, yazısının başlığında şöyle res yatı, 12,30 da Bulonya limanına bıraktı. 
~t o} lilfetıerden daha çok müte- ce mil uzunluğunda kablo dökül - (Mozart. Chopin). yazıyar : girmiştir. Yata refakat eden gemi-
;:e•~;., ına. ktadır. Maruf kablo mu"- mesine karın ihtiyati bir tedbirdir. .. DANS: 12 Berlin kısa daloıası, 21.50 « Hür bir millet, hür bir milletin ı , ...... , 8 -...- erdeki boruların selamı ortalığı Terko thr k 
ı''l'ln•d ır Charles Brigth Fırth of Bu suretle gemideki elektrikçiler. Bukre'° hükümdarlarını alkıshyacak. • çınlatmıştır. Bahriye efradı selam S suyunu ar ma 
dl hır ka on diirt mil uzu'lluğunda-' en ufak bir arızayı bile keşfederek A d I h. Bunu müteakip B. Leon Blum. şöyle resmini ifa etmişlerdir. Kralın şah- için teşkılat 
'Iııiti abıo üzerinden on üç gemi derhal onunla meşgul olurlar. na O U ısarı yazıyor : sına mahsus olan bayrak, Anşantres Sul r .d . . h . .h . 

1lı l(abi~kardığını söylemektedir. .. Ele~trikçile~ mukavemet tee - Fatih tarafından yapılan Rume- « K.ral v~. Kraliçeni~ ziyaretine .B. yatının arka direğinde dalgalan - tama a ı :' .. ';'n:: ~ su { tı~acını 
U<ı"k gemilerinin ha•. ve kıç o- rubelerı vasıtasıyle kablonun he - li Hisarı ile Yıldırım Bayezı't ta - Ça. mborleyn ın kabınesı karar vermış- maktad 1 t'kb 1 . . . men arşı am uzere on raya 

~I• " l , K ır. s ı a merasımıne ı~ • sipari• cttig"· mak· 1 . ı k 
~ ''4~u art~da büyük birer bastika'. nüz har~anmayıp sarnıçta yatan kıs ,rafından yapılan A. nadolu Hisarı tır ve ral ile ~ra. liçeye Lord _Halifaks tirak etmiş olan bir bölük ask~r .. . ı ıne erın er os mev-
d 6\eceı/l'•bı kabloları çifter çifter' mında hır arıza olduğunu anlıyarak bakımstzlık yüzünden harap olma- re~ak~t edecektır. Fransız elkan umu- saat 1 2,35 te selam resmini ifa eı: ltünde. yapılan beto~ kaideler üzerine 
:nanııııı"'e çifter çifter toplıyacak i bu kısım dök~lmeden öne~ çaresin~ ğa yüz tutmuştur. Siırların birçok mıy~" B. Çamb .. rJayn ile. Lord H~li- miştir. Biraz sonra Kral, yanı ba- m~n.taıı ba~:""~· bır haylı da ilerle
h·h\ta ar da bu ba.,tikaların kar- bakarlar. Btr sunutaksır esen aksamında taşlar düşmüş duvarları faksa karşı dostane mınnettarhgını ~ında siyah elbise giymiş ve sol o- ~ıftır. B~ roboçolk ydak.ın~. bitirilerek 
~t ~e~~~ konulmuştur. Kabloyu olmaksızın, döşenmiş kablo da bir çalı, çırpı sarmıştır. Bu~ıinkü hali ırosterecektir. Her ikisinin de ismi bi~ muzuna beyaz çiçekler takmış olan u ',"~v.sım " su. an ıst'.fade edıl-
1 lııe~ btın baş omuzluğundan dö- vaka zuhurunda, eğer geminin kıç ile gezilebilecek bir şekilde bulun- kaç .~aat s_onra başlıyacak olan tarihi Kraliçe yatın arka güvntesinde gö- meaı ıçın hummalı bır faalıyetle çalı
ı'l~tda raz garip görünürse de sığ tarafından çok uzak değilse, gemi mamaları yüzünden Hisarlara gör- ••nlıge baııh lı:alacaktır. • rünmüşle d' F h"kü . ftlmaktadır. Çok yakında. bazı semı-
.a!ı .0~11"'e sert akıntılarda, kablo döktüğü kab.loyu. toplar. •;;,yet. hata mek üzere giden seyyah sayısı pek Pöti Jurnalde albay Dö la Rok, fÖY mı na l ;it ır. {a~sa · \ m.etı ~~ !erde gecele:ri auların lı:eailmeainin önü· 
' "' '' ~lukı k k d 1 sel" 

1 
ngı _ere ra ve! ralıçesını ne geçilecektir. Aynı zamanda, makı'-"i:'.'lnin anndan d<ikülürken pe ço gerı e ıse kablo kesıle~ek 

1 
mahduttur. Başvekaletin emri ile e yazıyar am amaıra memur 0 an B. Jorj 

1 
. _ 

t tı Ve d daha güzel dümen dik le- ucu şamandraya bırakılıp denıze müzelerde teşekkiıl edili! bir ko - « Fransız - lngiliz tesanüdü. Avru- Bone, vapurun arka güvertesine ne er yerlerıne konup çalı~ml aga bar 
.,"°tqf~ı aha İyi manevra yaptıg"ı bırakılır, ve yanlışlığın bulunduğu misyon her iki yakadakı' s"'rların panın temel tas,ıdır. lngı'ltere Kral ve d - ·ı ı · · ladıktan sonra, geceleri stanhulun .,_ ." e 1 u ogru ı er emıştir. Yatın iskeleye b" "k dd lcakl k 
l.i~ıu lı: re anlaşılmıştır. Uzun de- yere dönülerek kablonun bedenj harap o im ağa yüztutan yerlerini Kraliçesinin Fransaya gelmeleri. me- yanaşm&Sı işi saat 12,38 de başla- u~u ca. e d~~ ~o 

1 
arkının yı anma 

~"""lal'j abiolan döşenirken kıç bas- kanca ile çıkarılıp icap eden tami- tesbit elecektir. deni dünya nazannda çok esa•h bir mtştır. Yat, uat 12,40 da rıhtıma " a temın e 1 mıf 0 aca tır · 
nıııııa.:ıe kıç donanşmlarının kul- rat yapılır. Meşrutiyet zamanında bir kere hadise mahiyetini iktisap etmektedir.• yanaşmıştır. --c>-

4 ~atn l deği~mez bir usuldür. Bugün bu gibi arızaların vukuu daha Hisarların tamirine baslanmış 
t~ki btçJ~rdan çıkan kablo güver- nadirdir. Gemi kendi rotası üzerin- fakat yarım bırakılmıstı. ı:ıu' seneki u k ş k 1 Türkofis müdürü 
1~ ille ~tıkalar üzer!nden geçerek de .ileriye doğru hareket eder. Kab- tamirden sonra His~rlıır seyyah za ar t gergin ı•k Londra ticaret ateşeliğine tayin 
«lii·t ~. ?nanımının etrafndan do- lo, bastikalar üzerinde dışarıya celbedebilecek şekle girPcektir. 1 - edilen Türkofis lıtanbul şubesi mü-

t1 
1 •ltııı~:naınometre makinesinin doğru a~ar; ~~.ilk .Atlantik kablo- ld sene zarfında Bebek ile 1stinye (Baştarafı 1 nci sayfada) hareket etmiş olduğu haber veril- dürü Suphi Ziya Tür kof is başkan • 
~~'n Ü n .ve omuzluklardaki bas sunun doşendıgı gunlerde Aga - arasındaki yol tamamlan:ıcak, Üs- edilmiş olduğu söylenmektedir. mektedir. lığı ile temaslarda bulunmak üzere 

) ı( l:ıına~erınden denize gider. memnon ve Grea,t Eastern vapurla- küdarla Beykoz arasındaki şosenin Ayni habere göre Sovyetlerle Har t hlik . gittiği Ankara dan bugiinlerrle ŞPh-
~ir leııe 11 ~metre kablonun üzerine rında vukua gelen korkunç ve he- esaslı surette tevsi ve tamiri takar- Mançukuo arasında hadisenin bir P e esı var rimize dönecek ve yeni vazifesine 
do '1la1ı:· azyiki gösteren mühim yecanlı halatın hiç biri olmaz. rür etmiş bulunduğundan bu yol da hal suretine raptedilmesi maksadiy- T?~yo, 19 (A.A.) - Çanhufeng başlamak ıizere derhal Londrnva 
1i Qaıııın'ne kı.mıdır. Kablo döşeme Kablo döşenecek yer nisbeten yakın zamanda yapılacaktır. Bu le müzakerelere devam edilmekte- tepesının Sovyet askerleri tarafın- h&rekct edecektir. 
~~•ııı0~nın başında duran adam kısa ise her ild sahil uçlarının evve- suretle İstanbuldan Hisarları gör _ dir. Bu münakaşa etrafındaki ha- dan i~gali ~e!fi~etinin ikinci bir Türkofiıı İstanbul ~ubesl rrıüdOr-
ı!ıı ~Upa etreyi görılr. Belki de ge- la döşenmesj usuldendir. Bu suret- mek üzere gidip gelmek kolaylıkla va gerginlig·ı·nı· muhaı'•za etmekte Lukuçıdo hadısesı olmasmdan umu 
~ 8lllın d ı · d · k b " lü,R'iine tayin edilen !zmir Tilrkofis ~n ~Uka alga \"'esaire yüzün- e gemı erın su a !osunun sonu- kabil olacaktır. , ve Tokyoda hadisenin şümul peyda ~i surett~ korku izhar edilınekte-

·~e ~Ukı:ı kalkmasiyle kablo üze- na geldiği vakit gemideld gözcü, Ucuzlatma tetkikleri etmesinden endişe edilmektedir. dır. Malum olduğu üzer<! Lukuçido ınüdürü Cemal Ziya bir ik• güno 
•t t.'ıbiriy~en ani tazyiki, freni "de gözlerini dört açarak, sahil kablo- Tokyo, 19 (A.A.) _ Domei a- had~sesi, Çind_ elti. · muhasamata se- kadar şehrimize geleeektir. __ 
~k h e mastan' ı· 'h t· d k' · t İktısat Vekaletine~ ln.,.iltereden b b t t ı 1( afifler ıve ayı,, gevşe- sunun nı aye ın e 1 ışare şaman- • " jansına göre, Japon gazeteleri e ıye vermış 1· müstacel kaydiyle gelen haberlere 

~ ablo el" tr. drasını kollar. Oraya varılınca sa- celbedilen ucuzluk mütehasstsı, Kore hududunda Sovyetlerin tahki~ Sovye:ler birliği Mançuko hu- gore. bu makamlar, Sovyet asker-
~t~Yandı eşerken en ziyade ala- bil kablosunun ucu şamandradan Türkiyenin muhtelif yerlerinde ha- mat yapmakta olduklarını haber dudunda navanın gayet tehlikeli bir terinin kendilerine bildirilen talebi 
~ab~ llıuaran nokta kabloya veri- fora edilerek gemiye getirilir. Kab- yatı ucuzlatma hakkında tetkikler vermektedirler. bir mahiyet arzettiği söylenmekte- is'af etmedikleri takdirde, şiddetli 
'lıe~ 0 dos~Y:n kaloma nisbetidir .. !onun 18.yıkiyle işlediği tecrübe e- yaptıktan sonra bu tetkiklere ait Halihazırda Avrupada bir se-' dir. Mançuko ve Kore hudutları- ve kati bir •urette hareket ile tehdit 
tinli~ 'l'akat ~gru ve ~ergin döşene- dildik.ten sonra iki kablo b~ribiri~e raporunu .İktısat Vekaletine vermiş, yahat etmekte olan Japonyanı.ıı nın muhafazasına mel'rnr makam • eylemektedir. 
~. ler aşken denız mesahası de eklenır ve bu anda kablo hır sahıl- memleketine dönmüs,tü. Mütehas • Moskova sefin' B. ~ı·gemı't•unun lar, Mançuko hududunu ı·h1•1 ettik-
ı. •e b tas d .,. 0 " Hiidi8cnin mahallinde halledil-
"'ı O•iukı ın aki küçük farkla- den öbür sahile kadar yekpare bir sıs, yakında yine Türkiyeye gele _ Mançuri hudut ha·dı'sesı' hakkında- ı o o v a erinj ileri sürdükleri Sovyet kıta- mesi için ba~lıyan Sovyet - Mançuko 

~U de . rı göstermediğinden şekil alını~ olur. cek, tetkiklerine yeniden devam e- ki müzakerelere vaziyet etmek üze ı d h 1 nız t ._ arı~ın e.r al geri çekilmesini talep müzakerelerinin de kesilmiş olduğu 
ya a,.ımn ivicacları- - Daha var - decektir. re bugün tayyare ile Moskovaya etmışlerdır. Japon menbalarından lıildirilmektedir. 



·• Saırta: 6' YENi SABAH 

latanbul 4 ünciı icra 
fundan: 

memurlu-

Selim Yusuf Monalının Abdur
rahmandan borç aldığı para muka
bilinde hacizli ve Osman Veliye 
temlikli dosyalardaki tapu kaydı
na göre Mustafa han vakfından 
Dayahatun mahallesinin büyük ye
nihan alt katı dışarı kı•mı eski 3, 4; 
5; yeni 2; 3; No. lı sağı han kapısı 
avlusu solu sabunhane ve arkası 
medrese duvarı ve cephe•; han av
lusu ile mahdut miktarı zirai gayri 
muharrer arsanın evsaf ve mesaha
sı aşığıda yazılıdır. 

Gayri menkulün 2.3 No. lı kıs

mının üstü tunuz kemerli bir bod
rum olup zemin ve birinci kat 
pencerelerde demir kepenkli çatı

sız yanlız etrafları mevcut dükkan 
mahalli ittisalinde bir kat harap 
dükkandan ibarettir. 

Hududu bermucibi ka)'ıttır. U -

Buruşukluklarımdan 
nasıl kurtuldum? 

ve 1 O yaş daha genç 
nasıl goründüm? 

Pariste ikamet eden Bayan Liao Greber t, Bu şayanı hayret 

tebeddülü nasıl tem ine muvaffak olduğunu anlatıyor: 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
ı - Çeşme kazasının Uzunkuyu nahiye merkezinde 21, Mene -

men kazası merkezinde 14, Çandarlı nahiye merkezinde 118, Kuşadası 
kazasının Davutlar köyünde 29 tek kargir göçmen evinin inşaatının ka
palı zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 11iyık görülmediğinden 
12 - 7 - 938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 542 lira 26 
kuruştur. 

3 - İhale 28 - 7 - 938 günü saat onda İzmir iskan dairesinde mü
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, keşifname vesair evrak her gün is
kan dairesinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin % 7 .5 nisbetinde muvakkat teminata ait vesa-
ikle iskan dairesine milracaatlan. (4419) 

İstanbul İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cinai 

Muhammen bedeli 
Miktarı 

kilo 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 

Muvakkat 
Teminatı 

Li. Kr. 

Ekailtme 
Şekli 

Saati 

İskarta kanaviçe 5582 - 13.50 753.57 56.51 Açık art. 9.30 
rul 1385 - 10 138.50 10.38 Pazarlık 10 

.. y 

mum me•ahası 19 metre murabbaı- ,, İp 6124 - 19 1163.56 87.26 Açık art. 10.30 
dır. Takdir olunan kıymeti 228 li- Kınnap "İskarta,, 1713 - 21 359.73 26.97 ,. ,, 11 
radır. I _ Yukarda cins ve miktarları yazılı "4,, kalem ıskart:ı sargılar 

Yukarıda hudut evsaf ve mesa- hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 
hası yazılı gayri men1<ulün tamamı ır _ Arttırma 2 _ VIII - 938 tarihine rasthyan Salı günü hiza-
açık arttırmaya konulmuş olup larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki 
30-8-938 tarihine raslıyan salı günü Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
saat 10 dan 12 ye kad'IT yeni posta- III _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların-
hanedeki dairemizde açık arttırma ~ . da gösterilmiştir. 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli · Bir gün kendime aynada bakar- !erime devam ettim. Altı hafta nı- IV _ Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini ken kendi kendime söylendim: "A- hayetinde biltiln çiz'!'i ve buruşuk- v _ İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
bulduğu takdirde gayri menkul en zizem, sen artık ihtiyarlamağa baş- luklarım tamamen kayboldu. karda yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4505) 
çok arttıranın üzerine ihale edile- ladım ! .. ,, gözlerim ve ağızım etra- MÜHİM: Her akşam yatmaz. * 
cek aksi takdirde en son arttıranın fında küçük çizgiler ve alnımda de- dan evvel cild unsuru olan penbe I _ İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince sa-
taahhildü baki kalmak üzere arttır rin buruşukluklar gördüm. Daha rengindeki .T~kdalon kre~!~i k~I~~= tın alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltmeye konmuştur. 
ma on beş gün müddetle temdit edi sonra tesadüfen cild unsur~ olan nınız. Terkıbı~ c 

1 
geı~ ıgın .. ~ilıı n _ Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lira-

lerek 14_9_938 tarihine rastlıyan Biocel Tokalon kre.~~ne aid.b!r ilan ~~suru olan Bıoce va.r ır,. gun z dır. 
çarşamba günü saat 10 dan 12 ye okudum ~e ç?k duşun.meksızın sırf ıçın de beya.z _renktekı (y:ıgsız) To- ili - Eksiltme 1 - VIII - 938 tarihine rastlıyan pıı.zartesi günü 
kadar vine dairemizde ikinci arttır- mreak saıkasıyle tecrübeye karar kalon kremını de kullanınız ve bu t 10 d K b taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis 

• d' T d' · k' ü ti 'ld' · h b 1 d saa a a a ması yapılacak ve bu ikinci arttır- \•er ım. asavvur e ınız ı on g n sure e cı ı sıya en er en ve gay 1 yonun da yapılacaktır. 
mada da arttırma bedeli muham- kadar son.ra arkadaşlarım •. taze .ve ri saf maddelerden kurtarır ve açık IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
men kl'·metin vüzde 75 ini bulmaz- beyaz tenımden dolayı benı tebrıke mesameleri sıklaştırır. Muvaffa- 1 b'l' 

, · h k ld k tı· I t'd' Ak · a ına ı ır. 
b 2280 N 1 k• h"k" 1 başladılar. Ben de avrette a ım ıye ı semere er garan ı ır. sı V Ek 'it e · t'T•k etmekis"iyenlerin fiatsız teklif ve kala-sa orç o. ı anun u um e .. . . d'l' - 81 mey ış ı " u 

. .. b .. . t k 'tt "d ve bundan cesaretlenerek tecrube- takdırde paranız ıade e ı ır. 1 ki t tk'k d'lmnk u"zere eksiltme gününden bir h:ı.ft:ı evveline rıne gore eş musavı a ~ı e o en- o arını e ı e ı ... - · 
mek üzere tecil edilecektir. kadar' İnhisarlar Tütürı Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri la-

Satış peşindir. Taliplerin art- , • • • .. • • ' zımdır. 
tırmaya girmezden evvel muham- JSMET SANTQNJN BJSKUVJTJ VI - İsteklilerin eksiltme içintayin edilen gün ve saatte % 7.5 
men kıymetin yüzde 7,5 u nisbetin güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür, bu suretle çocukların ilan olunur. (4564) dı• pey akçesi vermeleri veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye 

büyümesine, iştihasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 
Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. 

... ..................... 1 .......................... .:1 

ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye f 
re,imıcri ve vakıf icaresi satış be- Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı stanbul 
delinden tenzil edilir. 20 senelik Satınalma Komisyonundan: 
ta\'iz bedeli müşteriye aittir. 2004 1 _Müteahhidi nam ve hesabına 14-7-938 perşembe günü saat 
Xo. lı icra ~e. ifliis .. kıı~ununun 126 10 da açık eksiltmeye konulan 61 sayılı motör yelken, direk ve do· 
ıncı ma~desının 4 .~ne~ fık.ra•ınc~ nanım işin4J istekli gelmediğinden 25-7-938 pazartesi günü 'aat 11,30 
bu gayrı menkul uzerın<! ıpoteklı da yeniden müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltmesi yapılacaktır. 
alacaklılar ile diğer ali\kadarların 2 _Tahmini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 43 lira 50 kuruştur. 
ve irtifak hakkı sahipleriı:in bu hak 3 _ Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
!arını ve hu•usiyle faiz ve masrafa 4 _İsteklilerin ilk teminat makbuztariyle gün ve saatinde Gala-
d:ıir olan iddialarını bu ilanın neş- ta eski ithaliıt gümriiifündeki komisyona gelmeleri. (4623) 
ri tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Betiktaf icra daireıinden: 
FARUKi 

Bir borçtan dolayı m~. hcuz bir 

lstanbul Birinci Ticaret Mahke-
Bu bir fenni hakikattir ki: 

meainden: KREM PERTEV 1 Müvekkili namına Çar Ferdi-
nand vapurunun 4 R seferiyle İstan Cildi temizler, puruzsüz ve 

bul limanına gelen l\'L J. S. markalı gergin tutu. 
Buruşuklukları giderir, tabii 

ve l ila 600 No. lı 400 sandık çaya 
güzelliği muhafaza eder. 

ait 4 6 6 N o. lı kon iş m ~ n t o m u k a b i - -.İİİİİİilıiiİİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİCiiiİİii..liliiİİİİİİİİİİİİİ 
!inde mezkfır vapur acentesi N. F . . I! 

Henry Van der Zee ve kumpanyasın 

dan gümrüğe hitaben alınmış olan 

234001 No. lı ordino zayi olduğun

dan iptaline karar verilmesi Manü
el Saporta avukatı Ycştıa tarafın

dan ba arzuhal talep ve mezkür or-

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehaaım 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

dinonun hamili bulunduğu hakkın- Pazardan maada her gün sa

GRIPIN 
Vilcudünüzde ağrı, 

kırgınlık, ürperme 

sızı. 
•ancı, • t 
hiseder e 

mez hemen hir kaşe 

GRIPIN 
alınız: Rahatsızlığınız 

geçer. 

GRIPIN 
e $ 

Baş ve diş ağrılarına, gr~P ~M· · 
ğuk algınlığına, romatızr~r;' 
karşı en tesirli ve hiç zıı 

GR'i'Pı N 
•0ce 

İsmine dikkat. Tııklidlerı ·• . e b"' 
sakınınız ve Gripin yerın ·Jeli 
ka bir marka verirlerse şı 

reddediniz. 

Oh!. .. 

ı~!iind 

evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri 
icap eder. Ak"i halde hakları tapu 

sicilile •abit olmadık~a sr.tış bede
linin pa)'laşmasındaıı hariç kalacak 
ları ve daha fazla maliımat almak 

adet singer dikiş makinesi motörü 
28-7-938 perşembe günü sı..at 14 ten 

kolonyası 
ilk ve en iyiTürk 
kolonyasıdır. 

bahtan akşama kadar hastala-
da da vesika ibraz edilmi~ olduğun 1 

rını kabul eder. t 
dan ticaret kanununun 638 inci Telefon: 21503 Ne g'u'zel '· Ne rah8 /_,:. Miyenlcrin 10-8-938 tarihinden iti 15 e kadar singir kumpanyasının 

haren herkesin görebilmesi için açık Beyoğlu İstiklal cadd~sinde 319 nu- ---------------
matlığı takdirde 6-8-938 cumartesi 

maddesinin kıyasen tatbiki suretiy- ~~~~~~'!:il~~~~~~~~ _........-:,,~ 
le ziyaı iddia olunan işbu ordino çoı bulundurulacak olan arttırma şart- maralı satış depo>unda açık arttır- günü 14 ten 15 e kadar ikinci art-

name,iyle 37 / 5387 No. lı dosyasına 

mür:ıcaatleri ilan olunur. (9125) 

maya konulacağı ve kı;meti muham 
menesinin yüzde yetmis beşini bul-

tırması yapılacağı ilan olunur. 
aksi takdirde bu müdc!Ptin hitamın- Sahibi: A. Cemalettin Sar• ı iı> kimin elinde ise de 45 gün zarfında çe ,,, 
da iptaline karar verileceği ilan o- Netriyat müdürü: Macit ";<ıir 

('.ll lli) mah keme;.·e ibraz etmesi lüzumu ve lunur. (!1120) Basıldığı yer: Matbaai El>~ 

~---~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- ~-~~---~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!!!~~~~~~ ( 
nefreti arasında salona getirildi..! faza ederek siyaset meytı.:ın 11~~{ 
Haydutların arnsında yalnız Jan di. Son sözlerini söyleme.ı te .. 
yayct 'oğukkan lı hareket ediyor - dildiği zaman şunları söyledi· ,ı 

ÖLÜM CEMBERi 
• 

Yazan: Edgar Monte Tefrika No, 30 

götürmüştüm. Ertesi gün yeni sa- ğinden pederi bu izrlivaçtan pek 
kalımı tıraş ederek Favorilerimi memnun ve mesrur göründü. Na -
bıraktım; saçlarıma da Dükün sa- sıl evlendiğimi tafsile hacet yok! 
çının rengi olan kumral rengi ver - Faydasız Düşesle nasıl vakit geçir
dim. Babası ihtiyar Diik sağ olay- diğimi de beyan etmek istemem. 
dı ona soraydınız; o bile beni ta - Bahtiyar değildi. Daima döverdim. 
nıyamadı. Saat bire doğru yanına Biçarenin rahat bir nefes aldığını 

gittiğimde beni asıl evladı zannede- bilmem. Ne söylerse doğrudur. 
rek sarıldı. Bir çeyrek sonra kolla- Jeren sözünü kesip: 

rım arasında vefat etmişti. ,, Bu - Susadım. dedi. 

Kumarda hile ve desaise müracaat 
etmeği sevmediğimden nadiren pa
ra kaldırabilirdim. Bu hususta ta • 
lihim müsait olmadığı cihetle ek -
seriya kaybederdim. Elimde zevce
min 300.000 frank kıymetinde olan 
elmaslarından başka hir şey kal -
mamıştı; lakin bir gün zevcem el -
masları alarak kaçtı. Kalan mobil -
yelerimi, araba ve atlarımı satma
ğa mecbur oldum. Onların parası 

da elden uçunca banger Kölenden 
mücevherat ve para ~aldım. Bura
dan çalınan para ile amcamın vefa
tına kadar geçinmeği niyet etmiş
tim. Filvaki de bu kadar para ile 
insan hayli zaman geçine bilirdi. 
Lakin nasılsa tuzuğa düştük müd -
deiumumi efendi tabii Kölen vaka-
sını benden alii biliyor.unuz; Köle-

tabloma 10.000 frank teklif ederdi . 
Boy le alçak herif! Sükut edeydi 
kcndi.,incc daha hayırlı olacak idi; 
çünkü bu dört milyonluk ,,ayiatı 

nı birkaç ay zarfında tazmin ede
bilirdi. Bu şirkattcn elime l mil
yon 200.000 frank geçti 200.000 
frank Lasofrantın evindedir. Alın 

iade edin. 
"Mösyö Kölenin şahitler dahi -

!inde bulul\,duğuna tpessüf ede
rim. Ben onun yerinde olaydım u
tanmadan buraya gelmezdim. O da 
hainlikte benden aş~ğı kalmaz. 
Hermanın budalalığı yüzünden bu
gün yaşamakta bulunuyor. 

esnada dinleyiciler arasında nefret Getirilen suyu içince yine söze ni soydum. Bunun fenalığı neresin-

"Lakin ben Hermandan da in -
tikamımı aldım. Hollandaya gider
ken Mordikde onu boğdum. Şimdi
ye kadar icra eylediğim cinayetle
rin sonu bu idi. Sözümü bıtirdim e. 
fendiler. ,. sesleri duyuldu. başladı. 

J an J eren sözüne devam etti: 
de? ... Kölen kimdir. Tefeci; milra

bahacı .. (100) de (100) alan bir 

faizci. Bu da bir nevi hırsızlık de -
ğil mi? Cebimden düşen bir ka -

KARAR 

Paris günlerdir, Jan Jerenin mu
hakeme safahatını takip ile meş -

ğıtla beni tanıdğını iddia ediyor de- guldü. Gazeteler her gün birinci sa

ğil mi? Hata ediyor: yalıın söylü- hifelerinin mühim bir kısmını bu 
yürekten sevdiğim kumara bu pa- daima kumar oynadığım cihetle pa- yor. Hiç bir adam kendioıni kürek 'ı duruşmanın tafsiliitına hasrediyor _ 
ralar ile başladım ... Az zaman için- ra yetiştiremiyeceğimi anladığım _ cezasına mahkum eden ilamın hu- !ardı. Ağır ceza mahkemesinin sa

l asasını cebinde gezdirir mi? Mösyö ! !onları, koridorları, davayı bizzat 

Kölen çoktanberi benim kürek mah j dinlemeğe gelen halkla dolup taş -
kümu Jan olduğumu bilirdi. Fakat

1 
makta idi. 

"Efendiler! ... Mösyö Le Dük dö 

Viledyo bana miras olarak iki yüz 

bin franklık bir servet bırakmıştı .. 

Küçükten beri merak edip can ve 

"Dükün parası bittikten sonra 

zevcemin ciahzını harcamağa baş

ladım. Cihaz bitince babasını tazyi

ke başlıyarak az zaman içinde onu 

öldürüp mirasa el koydum. Lii.kin 

de bu paranın altından girip üstün

den çıktım ... Bu sırada Matmazel 

Duran ile muarefe peyda ettim. Pe-

dan zengin amcasını öldürtmeğe ka 

rar vererek onun mirasını da ye

mek istedim. Bu işi doktor Herma -

benimle işi olduğund~n hiç sesini Kararın tefhim edileceği gunu 
1 ' 

du. Diğer mücrimlerin yüzlerinde, N 
1 1 1 un vaııııı .• 

. _ • . - ası o ursa o ' · ııır 
vcrılecek kararın agırlıgından emın Jli' 

_ . . lazımdır. Yaptıklarımdan 
olarak, agır bır korku bcllı oluyor-
d değilim. u . 

.. 
ÖLOMON DO<'.&URDvcl1 

SAADET 

Müddeiumumi uzun uzun müc
rimlerin cemiyete vermiş oldukları 

suçları anlattı. Suçları tamamen 

sabitti. Bu sebeple muhtelif cürüm ' 
Hiç bir ölüm saadet do .. ~.~;~· ler işlemiş bulunan haydutların hep _. 

Halbuki Jan cemiyete bU) rıı~~· sine ağır cezalar ve Jana idam ce -

zası verilmesi talep edildi. Jan bil-

tun bunları, yüzü ga~ip bir istihza 

gülmesiyle takallils etmiş bir halde 
dinliyordu. 

bela olan, vücudünün yok 01 

bir çifte saadet getiriyordıı. lf11'~ 
Hayatına, J anın karı~ı 0 ·Jıı' 

uru 
büyük bir felilket ve leke 5 . iı 
olan Helen Doran artık biit;ıııb" Müddeiumuminin ceza talebin- t ' 

- rıaırızc den sonra, tekrar maznunlara son tiği acılan unutmaga 

müdafaalarını yapmaları için sual nuyordu. Ji 
Kaşanda ki küçük ev şiJfl. tevcih edildi... Fazla hir şey söy - . , .. 

1 
işti· 

Jemiyeceklerini söylediler. ufak saray hahne ge,ırı rrı jr 

Mahkeme heyeti uzun bir mü _ Gribuval genç kadının 0 
h ·ı b b' 1 • henıe zakereden sonra kararı tefhim etti. v~ 1 e u ır eşmeyı k bir 

Karara göre Libigo 20 sene, dJ kımseye açmamıştı. Ufa ~ıı 
k ·ı· . d 'k.hl k ·ıtdıl<t ğer mücrimler de 10 - 15 ~enelik a-1 1 ısesın e nı a arı ıı ~e 

·rnıe• . 
ğır kürek hapsine mahkiirı ediliyor ra balayını, Kaşanda geçı nr ı 
!ardı. rar vermişlerdi. Bura•ı oı~ıı ıı1 

J an idama mahkum edilmişti. 

İdam kararı temyizden ve tas
dikten geçerek kaliyen kesbeltikten derinin hüsnü teveccühünü celp ve na havale ettimse de o korkaklığın 

kızının da hoşuna gitmPğe gayret e dan birdenbire öldüremiyerek kele

derek onunla evlendim. piri elden kaçırdı. Kumara o kadar 

çıkarmayıp 

Alçak herif 
güzelce geçiniyordu.

1 

havanın müthiş bir sure.tte bozuk ol sonra yin~ yağmurlu bir günd~ in -
olanca paramın nısfı- nıasına rağmen halk yine, mahkeme faz edıldı. Sehpanın etrafı bınler

bu kıymetli aşkı kazandır J 
kaddes bir yerdi. Bu, fac~ııl~:~. 
maceranın son perdesi. bır i~i 
birbirine iştiyakla ye.kl>!şaıı ~, 

cak dudağın birleşme:,;iyle 

Mösyö Duranın kerime'i düşes düşkün idim ki bir dakika kumar 
dö Viledyo namiyle te•miye edildi- . oynamaksızın vakit geçiremezdim. 

nı yedi. Sonra ben de onun üzeri-
1
saatinden çok evvel salor.u doldur- 1 ce halk tarafından ~arıtmıştı. Jan dı. 

ne düştum. 100.000 franklık bir muştu. Jan ve arkad ~!ar. halkın daima a.vni soğ_ukkan!ılıR-ın ı muha- SON 


