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Hatayda seçim 
iki devlet mümessilinin 

verdikleri karar 
ilk seçimin kontrolu için bir 

komisyon teşkil olunacak 

ı Türk aıkerine kavuttuktan ıonra Hataylıların tezahürleri 

~işaş yapanlara-Kayıt muamelesi 
tarşı şiddetli Yarın başlıyacak ve on gün 
~~birler almakta devam edecek 

Antakya, 20 (A.A.) - 22 Temmuz cuma günil başlıyacak o-

t 
lan kayıt muamelatının on gün kadar devam edeceği tahmin edil-ered d .. , ok ' mektedir. Şimdiye kadar kayıt muamelesi hiç yapılmamış veya U Y 1 • .!ı:!:!ı~ ~a~k=~ :1!m.!m~ş ~l~n.:1:.!.~:büro açılacaktır. 

~ı~~lakya, 20 (A.A ) - Türk ve 
11atıılak~Uküınetleri mümessilleri, 

ı ...._ ı kararı almışlardır: 
li't ııuınaralı karar: 

''ıııe:n.~ız hükQmeti ve Tilrk hü
~bli 0llıUnıessilleri, temmuz 1938 
ı~ ~ e~ıınnameleri mevadı muci
~at ~ Çıın muamelatına devama 
~da a:rıniş olduklarından, arala
'- ~ı lııtk~arak ve İskenderun san-
1. ~a~ı ılatı esasiy~ kanununun 

15 n!Yet n_ ınu?telif cemaatlerinin ha 
1\ •nci Uzerıne temsiline müteallik 
~it, ianınaddesinden mülhem ola
~ bıerıı cakt.a ilk seçimin kontrolil-

1at v Ur hır komisyon teşkiline j 
'lı llu ~rııı~şlerdir. , 
~:ilıe~3i~ını.syon, Fransız hükumeti 
~ı bı~ille~nden, Türk hükumeti 
Ilı 'ndan erınden, sancak nıutasar
,1~ilindve Türk cemaatinin bir mil
li~ iç;n ~n terekküp edecek ve se
ı;~'tııetd ayıt muamelatı yapılacak! 
~~et ı/. ternsil edilen cemaatle -
'lı ~~na ı.~ı~den bir mümessil bu ko
~Q"ı>onu~ tı.hak eyliyecektir. Bu ko
~ lt~llıet rı~a•eti, münavebe ile iki 

ilıın 01 llıuınessilleri tarafından 
i lııı1ı~~~acaktır. 

ÇİNİN TAARRUZU 
Japonların yayıldığını gören 

~r::, .Çin kumandanı 
. hücum ediyor 

.. 

Suriye notasına 
Fransa 

cevap verdi 
Suriye Başvekili 

Parise davet edildi 

l 

Şam, 20 (A.A.) - Suriye poli
tik mahfillerinde söylendiğine gö
re, Suriye hükQmetl, Fransa -
Suriye muahedesi ve Fransa - Su" 
riye milnaaebetleri hakkındaki Su
riye notasına Fransa hariciye nazırı 
B. Bonenin cevabını almıştır. B. 
Bone, Mardanı beyi kendisiyle gö
rüşmek ilzere Parise davet etmiş
tir. Mardam bey, ağustos bidaye
tinde Türkiye yolu ile Fransaya gi
decektir. 

Hitlerin yaveri 
dörtler paktı 
teklif etmedi! 
Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Yüzbaşı Veideman'ın tamamiy

le hususi olarak Londraya yaptığı 
seyahat ile aliikadar bir halde ya
l hancı gazetelerin neşrettikleri ha-
berler, resmi makamlar tarafından 
tamamiyle yalanlanmaktadır. Bu 
tekzip, bilhassa yüzbaşı Veideman
ın Lord Halifaks'a bir dörtler paktı 

(Devamı !J iinci.l sayfada) 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekili geldi 

Sıhhat ve İçtimai muavenet ve
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3 
KURUŞ 

PAAİSTE 
İngiliz Kralile .. 

Kraliçesinin ziyaretleri 
"İki milletin birleşmelerindeki 

sebep demokrat olmalarıdır,, 
- --

• t 

... . 

kili Dr. Hu!Usi Alataş diin sabah Pariste Koııkort meydanı, Fransız Cumhurreiai ile lnıiliz Hükümdarları 
Ankaradan İııtanbula gelmiştir. Ve- Paris, 20 (A.A.) - İngiltere mini icra etmiştir. Mızıka, İngiliz 
kil Parkotele uğradıktan sonra Sa- Kralı altıncı Jorj, saat 9,45 te takı- ve Franşız milli marşlarını çalmış
varona yatına giderek Atatürke ta- zafere gitmek üzere hariciye neza- tır. Tekaüt nazırı B. Sanpetiye dö 
zimlerini arzetmiştir. 1stanbula is- reti binasından ayrılmıştır. Cumhu- Rib hükumet namına kralı selamla
tirahat için gelmiş olan vekil birkaç riyet muhafız kıtaatından bir mUf- rnıştır. Nazırlar, krala orada hazır 
gün kaldıktan sonra .\nkaraya dö- reze selam resmini ifa etmiştir. bulunan generalleri takdım etmiş -
necektir. Saat 9,55 de kral, beraberinde tir. Bundan sonra kral, meçhul a•-

Sir Erik Fips ile maiyeti erkanı bu- kerin mezarına, karanfillerden ya-
H ER SABAH lunduğu halde Etuval meydanına pılmış bir çelenk koymuştur. Kral, 

v A A. vasıl olmuştur. Kendisi Feld Ma- hususi defteri imzaladıktan sonra 
Ucuzluga daır reşal üniformasını giymiş idi. O - eski muhariplerle uzun uzadıya gö-

l 
. d k. . f tomobiller yaya kaldırımı boyunca rüşmüştilr. 

Eğlence yer erın e ı ınıa ıız . . . . . 
'h 'k" .. 

1 
k . . 1 t db. sıralanırken kıtaat ıhtıram merası (Devamı 5 ıncı sayfada) 

ı tı arı on eme ıçın a man e ır· 

!eri ititince kendi kendimize: ============================ 
- Ah! diye aevinmittik, artık ispanyada "ıkı" sene h !:!~::n::uğ~.:=!~ed~:a:oı;:;,~ arp 

hava alabilecek, yüreklerimiz cu:
lamadan üç bet varyt'te numaraaı, 

bir iki film aeyredebileceğiz. Ne 

1 

mutlu bizlere!. .. 

Halbuki dün bir dest yana yakı-
la anlatıyordu: 

- Modaya bayılırım. Hele ora
daki bahçeli gazinolarda aabah kah 
\remi içmek en büyük zevkimdir. 
Geçen aabah fÖyle ağız !adiyle bir 
kahve eçeyim dedim. Getirdikle -
ri, bula,ık suyu ııibi, bir kahve için 
gazinocular benden tamam ( 20) 

'. kurut aldılar. Diinfüdüm. Günler

General Frankonun 
vaziyeti ve nüfuzu 

Memleketin üçte biri cümhuriyetçi
lerin elinde olmakla beraber harp 

daha çok uzun sürebilir .. 
den pazar değil, çalgı yok, numa- Ajansın ver -
ra yok. Kuru bir kahve için (20) diği ınalfimata 

kuru, ... Doğrusu camın aıkıldı.. göre ikinci sene -
Gene sağdan, aoldan itittiğimi- I sini bitiren İııpan

ze göre fU aıcak havalarda halkın yol harbi hükQ -
rağbet gösterdiği ba~ç,.ı; gazinolar ı met taraftarları -
da evvelce bol meze ıle (115) kuru- na memleketin 
f& satılan (15)aantimetrelik bir kü- üçte ikisini kay _ 
çük tite rakı tin.di ( 85) kuruta aa- b tt• · t' B 

1 f 1 d b
• e ırmış ır. u • 'lit~3i ta er cemiyeti konseyi ko

t/a ~ı,n •af~ndan takarrür ettiril
bııteti a:~~ını nizamnamesi ruhuna 
ı,~ 'nan n/ derecede arzu etmekte 
1't • Yuıra ı dost devlet mUmessil
~~afınc1a:ıda ismi geçen komisyon 
·l1t n~ dev başlanan seçim muame
lı~ 1~çiın a~ esnasında, sancakta 
~:1t'tın ic n~amnamesini yeni va
ll:r eyleın?- .ettirdiği tadilatla tat -

tı ıyormuf ama meze aa ı a ırer ... 
Sovyet Ru.ya ile Japonya ara1ında mühim hadiselere ıabne olacaji'ı lokmalık iki çetide inivermİf. na ragmen hü -

tahmin edilen "Mançuko,, nun paytahtı "Hıinkingn şelırinde Biz o kanaatteyiz ki Celal Ba- kfimet kıtaab 1s • 

•
11 

gı de kararlaştırmışlar -

·~-lııı11111reni .. lltenin metni 4udur: 
'-~etler erun sancağı ilk ~eçim 

ıt ltıu Cemiyeti komisyonunun 
aınelatını talik etmek ve 
<Deva mı 5 inci sayfa.da) 

ticaret merkezi 1 ir cadde yar hükumetinin halka vadettiği u- panyanın merke • 

k . . cuzluk böyle kemiyetten, keyfiyet- zi Madridi elin -Honkong, 20 (A.A.) - Şe ıayı 1 avcı ~ayyareleri derhal taarruza 
ajansı: geçmışlerdır. Cereyan eden hava ten azalarak yapılan ;röz boyayıcı de tuttuğu gibi 

. . . ucuzluk değil, hakiki, mantıki u- .. . 
Çin kuvvetleri namoa adasının harbınde ıkı Japon bombardıman 1 kt M h k. k f 1 muhım merkezle-cuz u ur. u te ır a a ı, aoy .. 

dünkü istirdadı esnasınıla Japon - tayyaresi dilşürülmil•, dig" erleri ri de henu··z mu •'Omhurıyetçı'l•rın ., guncu zihniyetli bazı ecnafıınız bu · - ~ ~ MIIDyetpcnerlerin 
!ardan Lirçok mühimmat ve istih- kaçmıştır. 1 hakikati hali. anlıyamadılarsa ka· hafaza etmekte - Hükumet Reisi Negrin reisi General Franko 
kam malzeme"i iğtimanı etmişler Hankov, 20 (A.A.) - Şekiayi nunun aert yumruğu ile o vurdum dir ve vaziyet te gösteriyor ki he- Bu korkunç ve kanlı boğuşma -
ve sekiz büyük depo :r.aptetmişler- jansı: duymaz kafalara bu hakikat bir nilz harp sona ermekten uzaktır. nın bir tarihçesini yapan "Lö Tan., 
dir. Bu depoların kinde mühim Lien dağı civarında yaptıkları an evvel aindirilmelidir. Hükiimetçiler ellerinde bulunan gazetesi diyor ki: 
miktarda barnt ve bor~ba vardır. taarruzda büyük zayhta uğrıyan Meaele vazıhtır: Halk, hükumet yerleri son derece tahkim etmişler- "Harbin ikinci yılı sonunda mil-

Dün Lir Japon tayyare filosu Japon kuvvetleri beş kilometre ge- ucuzluk istiyor, göz boyayıcılık de· dir. Yalnız cumhurreisinin dediği lici İspanyanın diplom~tik vaziyeti 
Kantonu bombardıman etmek te- riye çekilmişler ve Çin mevzilerini ğil.... gibi mühimmat noksanından sıkın- şu suretle hülasa edilabilir: Gene-
şeblıü~üıule bulunmuş ise de Çin (Devamı 5 inci sayfada) 1 * tı çekmektedirler. (Baştarafı ı ııci sayfada) 
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Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 55 _____ , 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Kalede erzak az 
Erzak kafilesinin uğradığı felaket. 

ikisi de ten haberdar değildi. 

'i A DA H 21 . TEMMUZ 
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( IST AN BU LD A ÇE MEMLEKETTE SAEI-~ Havagazı yerine 
Elektrik 

Bazı semtlerde tenvirat halU Pazarlıksız alış 
hava gazı ile yapılmaktadır. Hava • • • b ) d• 
sazı ile yapılan tenvirat zayıf ve verış ıçın e e ıye 
ışık gayri kafi olduğundan h } d 

Adliyede yaz 
tatili başladı 

Sakat bir adaJll 
komşusu kad~nB 

tecavüz etü 
bu tun hava gazı ı enerıerirun etek- azır an 1 Muhakemelere yalnız 
trlk IAmbalariyle tebdili kararlaş- •• • Jdllı 

tırı]mıştır. Yalnız, n~relere elek- E IA ı b ı ı . nobetçıler bakacak İki aya mahkiirn o 
trik Jambası konacağmı tesbft et- VVe a stan U t zmır, Adliyenin yaz tatili dünden iti • ·rdi 
mek icap ettiğinden, bu iş için bir Ankara başlayacak baı·en başlamıştır. Kırk beş gUn hapse gı ,da ı• 
heyet teşkil olunmuştur. Bu semt- Alış verişte maktu fiyat usulü- devam edecek: olan tatil esnasında . Evvel~i g:_ce. A~sara~c .,,e d 
lerin karanlık kalmamaları için nün yakında tatbikine geçileceği nöbetçi olarak faaliyette buluna- bır tecavüz hadıse!lı ~l~ ;"ıd a~' b• 

' d hk d üt avızın • · · evvela elektrik lambaları konup tec malOmdur Evveli bu usulUn yalnız cak olan mahkemeler şunlar ır: ma eme e m ec • 1"1~ 
· · · hkil i f le aetıCP. rübeleri yapılacak, ondan sonra da Ankara, İstanbul ve lzmirde tatbı- Ağır ceza, ashye 3, 4, ve 5 fncl s~ ma m ye ıy 

hava gazı fenerleri llıtanbuldan ta- ki karnrlastırılmı::1tır. Bu üç vila - ceza mahkemeleri, Sulianahmet tır. . . e,1 
Fakat keşif kolu, biraz ilerle - idi. Bunlar, kalenlıı Fransızlar ta - mamen kaldırılacaktır. yette cari ~lacak ~aktu fiyat usu _ sulh hukuk, Sultanahmet 2 ve 3 ün- Aksarayda Vartuhının_ ıaı11' 

dikten sonra, avdet etmiş ... Gelen rafından muhasara edildiğin{ uzak- ]ünden alınacak neticeye göre ısla- cU sulh ceza mahkemeleri. Fatih, kiracı olarak oturan ~O ) ~!ntf> f 
askerlerin, Fransız askerleri oldu - tan görür görmez, kuytu bir yere MÜTEFERRiK: hat yapılacak yeni ,ekil biltOn Eyilp, Bakırköy, Beyoğlu, Beşik - iki ayağı takma ve ikı bas JlleJll 
&"unu bildirmişti. Biraz ilonra da, çekilmişler; kaleye girmek için ge- Türkiyede ayni zamanda kabul o- taş, Yeniköy, Beykoz, Üsküdar, Ka- zebilen Hayri dün karısın~·ne d 
eeneral Klaber'In 1'ilv:ırileri slSklin ccyi beklemeye karar vermişlerdi. Londra ticaret ateşeliği lunacaktır. İstanbul belediyesi bu dıköy, Kartal ve Ada!ar sulh hukuk ke:e ~öndermiş ve gE>ce e\ı 
etmişti. Bonapart, bu haberi alır almaz, L d ti t t l'ğ' t . husustaki hazırlıklarını tamamla- ve ceza mahkemelen. müştür. gi~ ' 

Ceneral Klaber Mı"ırdan çık - bu Kölemen atlılarının imhası için d"l ont ~a b c~re T'~ ~'~·ı ıno .. ;~ı~ mH:ıtır Yakında hangi eşyada mak- Beyoğlu cilrmü meşhut ve sulh Hayri sokak kapmndatı !< >f 
tıktan sonra yolu;u sapıtmıştı. Bir derhal Ccneral Kalberi gönder - e 

1 en ~ an ~ ur 
0 ıs mu u: tu "fiy~t usulün.ün cari olacağına ceza mahkemeleri tatil madde - gene ayni evde kiracı otnrıı ~i ı· 

' . . . · Suphi Zıya dun Ankaradan şehrı - . . . 1 t• , ı h t l •t d 1 ndn µıı müddet bataklıklar ıçınde kal • mışti. . . . . dair Vekiller Hcyetınclen hır karar ınce ~ a nız meş u suç ara aı a- nızca oturan 55 yaş arı ' 
rnış ... Oradan kurtulur kurtulmaz Cenernl Kalber, muhtelif isti - mız: g~l~ışti:· Londrn ~ateşesı yem çıkacak ve hemen İzmir, Ankara ve valara bakacaktır. dındakl kadının oda kapı~ın;r. lfl 
da, çöle dalmıştı. • kametten sevkettiği müfrezelcrle, vazıfesı uzerınde vekaletten bazı lstanbulda ~atışlar da maktu fiyat muş ve içeri girmek i5te~ış~ ıP 

Bonapart çektiği müşkülatı, evveUl Kölemenle~i mu?nsara e~ : direktifler almıştır. Yarın. akşam usulü ikame edilecektir. DENİZLERDE kendisini gecenin. o s:_~t1~~~ 
aynen Ceneral Klaber de çekmişti. miş. Ve sonra, bırdenbıre kcndısı Londraya hareket edecektır. sına kabul edemıyecegın:. ; 
Hatta, yolda erzakları tükendiği merkeze hücum .etmişti. . . İstanbul Tilrkofis müdürlfiğilne Karadenizde-inayın ce Hayri kapı önünde ''ılıa:oı~ 
için askerler atlan ve develeri ke - Burada, ~a~ıkat~n kanlı bır mil- tayin edilen İzmir Türkofüı müdil • BELEDiYEDE: Karadenizde bir mayın görül - etmeğe başl_arnı~, kapıyı 'n•tlf..__ 
sip yemişlerdi. Ve böylece, ker - cadele geçmışti. Kol~me~l:r, atla- rll Cemal Zi a da pek vakında !leh- müştilr. Komşu memleketıerden bi- açmasını, çünkü artık. !'8 ~ 
van yolunun cenup istikametini ta- nnı siper alarak kendılerını pek ce- . . Y . • ·r . "b Şöf örlerin ruhsatiyesı rinin sahilinden geldiği tahmin e- kalmadığını söylemıştır. 1_.,, 

. . b. t üd f tm' rımıze gelerek yenı vnzı esme aş- . . . k 1 rJ1l!f, ~ kip ederk Areyş deresme kadar ı- surane ır sure te m a aa e ış - . Taksi, otobüs ve saire kullanan dılen mayın ŞıJe cıvarında Karabu- kapı ar asından ya va ~,, 
Icrlemişlerdi. lerdi. Fakat muallim .Fransız asker- lıyacaktır. Cemal Zıya lstanbula şoförler vazifeye alınırken sıhhi he- runla Alacalı mevkii arasında. gö - mış, bu teşebbüsten vazıeftl ~ 

Burada, gözlerine uzaktan bir )erinin süratli ateşlerine mukave • gelince ihracat tacirlerini toplıya - yet tarafından muayene edilmekte- rülmüştilr. Mayını imha etmek üze- tavsiye etmiştir. Fakat a•eoılf t 
kafile ilişmişti. General Klaber, bu met edemiyerek adeta, damla dam- rak kendileriyle piyasa işleri üze - dir. Bundan sonra ayni usul bele - re Karadenize dün bir müfreze tilıı bunlara aldırış bi1e etııı 
kafilenin ne olduğunu anlamak i- la erimişlerdi. rinde bir basbihal yapacaktır. diye ve itfaiye teşkilatına alınan gitmiştir. Bir kaza meydana gel • vaz avaz: 

1
,p .,-

çin, ~ir silvari bölilğ?nü i~eri gön- Bu ~eşyilz ki~ilik kuvvetten an- H il d t rife şoförlere de ta~bik e~ilecek, sak~t- ~emesi .içi!'1 ke~fi!et nynca deniz - - S~mi .se\:iyo~ı_nı rnutçtJJ~ 
dermışti. Fakat, kafıledekı atlılar, cak sekız on kölemen atlısı kurtu - ava yo arın a a lananlar heyetı sıhhıye raporu ıle cılere bıldırilmıştır. pıyı aç ıçen gırecegırn. J. 
FTansız süvarilerini görür g5rmez, la bilmişti. Kölemenlerin kıymetli değişikliği yapıldı işten çıkarılacaktır. S , t • f • kuarım ! ~ 
yü~lll de~eleri bı~akmışla.r; ge:isi silah ve el~iseleriyle, y~nlarında Devlet Havayollan Ankara - Sabah karanlıgı"" çöp· us un an esı Diye bağırm~ğa b::::-~ 
gerıye, dort nala fırar etmışlerdı. bulunan epıce mıktardakı cephane İstanbul tayyare yolculuğunu ucuz- Sus vapurunun hareket ve ile - Kadının bu tehdıde de a ıs I._ 

Kafilenin başında, ancak bir iki de, Fransızların eline geçmişti. latmışbr. Gidip gelme biletler 36 arabalarının pabrdısı ret tarifel.eri .hazırlanmaktadır. Ha nı görilnce sokak kapısırıd~ ,,. 
bedevi deveciden başka kimse kal- Bu gürültülü mücadele, kale - . . 1 git reket tarıfesı bugün hazırlanmış o- mış, kocaman bir tas alar• ~ 

.. . . • !ıradan 29.75 lıraya, yanız me . . . . ı kt v 1 ğ t ta ·tib . . · ... ,111 ,.A 
mamıştı. Fransız suvarı bölilğü de ye pek uzak olmıyan hır yerde ce - . . . . . Ü Temızlık ışlcrınde kullanılan a- aca ır. apur a us os n ı a- dönmüş ve Lusının kap.... dsJ""': 
korkusuzca kafileye yaklaşmış; rcyan ettiği için, kalenin yüksek 22 den 21 lıraya indırılmıştir. ç rabalar ahırlardan ayni saatta çı- re~ se~erl~.re ba~hya.c~kt~r.' _Tac!r- kırarak kadının fizerine ,şl~ 
devecileri isticvaptan sonra, şu se • burçlarında bulunan, ve caminin yaşı~~an . a~tı ya~ına kadar. çoc~k- kanldığından sokaklarda sabahla- lerın ?ı~ ~un de ışlermı bıtırıp dö.n- tır. Kadın Hayrinin koJlatl ~ 
vinçli haberi almışlardı. minaresine çıkanlar, Kölemen im - lar ıçın gıdıp gelme 15.26 lıra, ~al- rı büyük gürültil yapıyorlar. GürUI- melerı ıçın vapur Bandırmada hır da yere yıkılırken feryada ,~ 

Bu ka.fil,e Areyş kale ine erzak dad kuvvetinin uğradığı feci akibe- nız gitme l O. 79 lira ve 1 - 2 yaşın- tillerden hal kn rahatsız edilmemesi kaç saat kalacaktır. mış, esasen gUrilltilyil dıth• ·ııt I' 
getiren develerden v~ü:ekkepti. Ve ti gö1:11Uşlerdi. T.abidir ki, derin bir daki çocuklar için de gidıp gelme için arabalar teker teker ahırlar - yeni büyük tersane den işiten komşular ve b:~rır. 
kale de, uzakta degıldı. acı hıssetmişlerdı. 4.02 lira, yalnız ~itme 2,62 lira a- dan çıkarılacak, ayn ayrı sokaklar E k' t . b 1 d • bu azılı aşıkı yakalaınışl ,,I_ 

Ceneral Klaber, bunları öq.re- Bombardıman, şiddetle devam lınacaktır elan geçirilecektir. Temizlik ara - Is 
1 kersa~en~nü ;kunt ugu ye~e Dün dördUncü asHye eeı• Jl' 

nir öğrenmez, son derece sevinerek, ediyordu. Kale dahilinde bulnan Harek.et tarifesinde bir deg~işik- balannm geçeceği sokaklar tesbit yapılacah yenlı Y 1A 1 ersadnenın kemesinde durw~ması varıııın t;t 
. . . . evve ce azır anan p an arın a ya- ' · . \'e t 

bu ~rzak ıle ilç giln aç askerınf bes- evler, kimiJen ahşaptan ve çalı - lik yapılmamıştır. · edılmektedır. pılmasına ba~Janan tadilAt bftmi ri, yaptıklarını inkar etJl'l~~ e~ 
ledıkten sonra, o devecilerin dela- dan çırpıdan olduğu için mütema - R d .. 'b'd'. Pl..' 1 kl~ disine iftira edildiğini ido1a 
)etiyle Areyş kalesine doğru il9ı:!e- diyen çıkan yangınlar, susuzluk yü- omanya an goçmen Kırılmaz camlar çabuk gı ~1~\t an ara. e~t~ r~ ı miştir. ,rJIA'. 
mişti. zilnden, güçlükle eöndürülcbili - nakli bozuluyormu~ ~e~ı ı be~ soncraktıınşaya 1 tazır ı - Ev sahibi, bekçi ve diief ııı' 

ık . k ı · b" bir' k d ., a na aş ana a r. en ersane • "fe 
ı as er erın ır ınc avuş - vor u. d kl' . · d b" ··k ·ı · d'l kt' lar şahı't ol"ralc dı"nl""nmi" . .Jl . . " . . Romanya an göçmen na ı ıçın ~ . e uyu gemı er ın~a e ı ece ır. .. "' ' ev 

mnsı, c.oşkun bır meserret teşkıl Artık, erzaktan da, ımdadtan bf k , .1 , 1 Kırılır, fakat daiılma~ cını;ten cam O . . . seyi yukarıda anlattığırruı ş , ,~· 
etmişti. İki taraftan da, şapkalar da ümit kesilmişti. Bombardımanın r "vaput r umlk~an! ası leh ~ta:ık~ kullanan otomobil ve otobüsçüler enız tarıfe komısyonu söylemişlerdir. Neticede 11•1'1 

fJ' 
h f ı t 1 Sn .. 1 . lt " .. İb h" b Köl mul\ave e evve ı gun sı' a 'e 4 b . _ . A D . . ftge avnya ıra ı mı~... ngu erm mız- a ıncı gunu, ra ım ev, e ~ . .. . ., . A u camların çürliklügünden şıka - enız tarife komısyomı dün de- çu sabit görfilerek iki 'lY Jııır ııVr 
rnkların üzerine takılmış: menleri toplıyarak: letıne ~onder~lmıştır. Vekal~t mt u- yetçidir. Şoförler cemiyeti idare he- niz ticaret mifdürlüğiinde ikinci top kum edHmis ve hemen tcvld~_! 

V. v· N v ? kaveleyı tasdık ederek bugun s - . . . . ' .1 r:r"' - ıva.. ıva.... - e yapacagız. ... . A •• •• • v. •• yetı beledıyeye bu hususta müra - lantısını yapmıştır. Komısyon De - rek tevkifhaneye göudeı-ı rıı 
Sedaları, semalara taşmışt1. Demişti. tanbul ı!kan mudurlil!silne gonde- catta bulunmuş, uzun masraf ihti - nizbank müesseselerinin tarifeleri-
Arcyş kalesinin Burçları U:lerin- Bu suale verilecek cevap, ga v recektir. yar edilerek takılan yeni camların ni tetkikn devam etmiştir. Hangi ta- POLISTEı 

Yedi kumar~ 
elen bu manzarayı seyreden, İbra - yet sarihti: Göçmen nakline aid her türlü pek çabuk bozulduğunu, ileri sür - rifede ne nisbette tenı.iliU. veya ber
him beyi, derin bir endi~e almıştı. - Birdenbire, kaleden fırla - hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bugiln müş, belediyenin bu işte muayyen hangi bir tadilat yapıldığı henüz 
Hiç şUph.esiz ki;. bu kCiçilk kale, mak. .. Muhasara hattmı yapır ıeç- hareket etmeai lizımgelen ilk va - b_~r tip tesbit e~.mesini istemiştir. Şo- katiy:tıe ~alilm ~e~ildir. . yakalandı .~ 
hemen hı~ derece;,fnde olan noksan mek.... pur vekaletin mukaveleyi tasdiki forler cam mutehassısı olmadıkla- Lıman ışletmesının tahmıl, tah- "0ıcd1"j 
vasllalarla, bu bOyilk ku\'\'etin kar- Zaten, başka çare rlüşUnillemez- mü~asebetiyle yann limanımızdan rı için esasen mahdut ellerde bu - liye tarife.sindeki tenzilatın mikta- Tahtak~l~e paçaeı k~bf~ 
şısındn duramıyacaktt. di. Çünkü Fransızlar kaleye cebren •v • • lunan bu camları almak zaruretin- rı da henfiz tesbit edilmemiştir. Bu- 19 ".umara ı urau~un 

İbrahim bey, kale kumandanı girerlerse, hiç şüphesiz ki, hepsi- k.aı~a~~ktır .. Dıger bır vapur da bı- de kalmakta, bilihara da camların nunla beraber komisyonun üçün - Avnı, Kıvırcık, Fıfat, 
ile müzakereye girlşmi~ti. Kale ku- ni kılıçtan geçireceklerdi. rıncısım tak~ben Köstenccye hare - bozulduğunu görmektedirler. cü toplantısında bazı tarifeler üze- Burhan, Dursun ve Ahmet rııtl 
mandam; . Bonapart, altıncı gUnü de bom _ ket edece:tır. . Otomobil ve otobüslerin yıllık rinde ki tetkiklerin neticeleri alına- yedi .. ki~.i zarla 1uımar orn;ır. 

- .~akıa kaled~, erzak_ ve cep- bardıma.nla geçirdikten sonra o ak- Amerıkalı Arkeolog le! r muayenelerine a:ın yirmi be~ind:n caktır. suç ustunde yakalanmışla: ~ 
h~~1e~ı~ az. ~akat, "bu gun yarın şamı, kaleye şu haberi göndermiş - Ağustosun yedisinde şehrimize sonra başlana.cagından belcdıyenın 76 Numara pazara ilk Seyyahlara musa.l~t bit 'J<'~ 
bıı erz.ık kafıle~f ~e.ecek. Bunlar, ti: gelecek olan Amerikalı arkeolog _ can:Iara da. bır çare bulması bek - • • Sabıkalı yaıtkesıcılerdeJt j 
nasıl olsa kaleye gırecek, Erzağı - y b h k d . . Jarı gezdirmek üzere beledive Tu _ lenılmektedır. seferını yapacak lalı KarakJl4 Mehmet, dilJI 

l b' ··dd t d - arın sa a & a ar ızın.... J ~ 
mız .~ursa, ır mu e . ayanırız. Yarın sabah, kalenin üstünde tes _ rizm şubesi bir program hazırla - y . . k Şirketihayriyenin ikinci yeni va- ya müzesini gezen seyyahl.-ll 
O muddet zarfı~da da Cıznr Ah~et Jim bayrağı görürsem, kaledeki mu- mıştır. Yetmiş arkeolog bir gün İs - emış IS elesi civarı puru 76 numara önümüzdeki pazar terini karıştırırken sot fJ5tll,.-
~aşanın ku\'vetı imdadımıza yetı - hafızları serbest bırakacağım. lsti- tanbulda kaldıktan sonra Çanakka- Yemiş iskelesi civarın<'ta sahile ya- gilnil seferlere başhyacaktır. Cu - kalanmıştır. 
şır. . . yenler, silihaız olarak, çıkıp gide - leye gideceklerdir. Çanakkalede kın sokakları su bastığından burada martesi günü vapurun tecrü.beai ya- Sigaradan yanıı• 

ıDemı~tı. . bilirler. Truva harabelerini ziyaret ettik - ki rıhtımın bir miktar yükı:ıeltilmesi pılacakbr. 75 numaranın eşi olan Üsküdarda fcad"ye nıa11 
brahım bev de Ayn' fıkfrde h t t · ·d k E ' · "S 12 ı:: il ·· 1 

_, t.ı!I . . :. · . Bu haber üzerine İbrahim bey - ten sonra eye zmıre gı ece • · ni esnaf istemektedir. Belediye fen yem arıyer,, vapuru .u m su- de hamursuz ıoka<Pında b.,ın. 
ıdı. O da, Kolemen beylerınden t k t "hi • ı · · . ratindedir 375 1 J "'"tad • 
K . le kale kumandanı arasında ~u ge mm a asmın arı ~er ennı heyeti tarafından yapılacak tetkik- · yo cu a m~ ır. oturduğu evin kaplamasına 
asım beyın, hem beş altı yQz ki- ' . ' kti Yine Şirketih · · t lhl şTk b' . d d k u ·· h d kısa muhavere ~eçmiştı. gezece r. lerden sonra buna lüzum görülürse aynj e ezg arın !ıkla cigarasını atmış ve 

eıp~ce ~~ 101
h a ·tv~e '. k elmsf e İbrahim bey - Ne yapacaksı - Amerikalı profesörler rıhtım muvakkaten bir miktar yük- da yapılmakta ola? "Kabataş:, adlı tutuşarak yangın çıkIJllştıt'' ... 

ır cep ane ı e re} ş a e ne nız? ~eltilecektir araba vapurunun ınşası da bıtmek d k" d . tınif T"' 

gelceğinf işitmişti. Onun için, mü • .. Dün şehrimize gelen otuz Ame· - • üzeredir. Üç dört hafta sonra araba ~a.n ~ ı eve e aırayet e _. 
dafaada sebatı tercih etmişti Kale kumandanı - Henuz, ka- rikalı profesör Galatasaray lisesin- A kt t da. • d•I J f 1 b l k ıkı evın tavan tahtalan kı . ı i d f d k . tt . ya a e vı e ı en er- vapuru se er ere aş ıyaca tır. 8 d v h ld .. d"' ili "cdür grzak kafilesinin ux.radı;;,, f e • ey mu a aa e ~e vazıye eyım. de misafir edilmiştir. Birkaç gün ·ı ü t ilk 1 b ıgı a e son ur mn'I"" • 6 •· S d k'k k d b ki" w. d . • mı s ra e ma o an ar:ı a vapu- • 
!Uketten her ikisi de haberdar de • on a 1 aya a ar. : ıyecegım. Jiehrimizde kalacak olan profesör- en para ıstenıyor ru 7 otomobil alacak büyüklükte _ Otomobil kaza• 
ğildiler. Onun için Şimdi bütan . - Ali ... ~ak.at: bızım ~onapa~t ler İstanbulun tarihi yerlerini ge- . . . dir. Kadıköyünde Albyol • 
clü•fincelerini, aoelecek kafileyı' Fran ıle olan vazıyetımız, malum. Bız zecek, üniversitemizi görecekler _ İstanbul şehır meclısı hastaha - f d ıds 

't 6 b h Is a 1 ı geçen şo ör Ceva ın ' 1 
sız askerlerinin arasından nasıl ge- u gece, mu asara hattını yarıp dir. nelerde ayakta tedav; görecekler - m r anan Vapur ar 2754 numaralı otomobH, tJO 
çiripte kaleye alabiJeceklerini mil- çıkacağız. . 300 Yugoslav. seyyahı den bir miktar para alınması esa- geri kalmış değildir çe sarayı telgraf müdftrtl 
zake h ım· l d' - Allah selamet versın. . • reye asre ış er ı. 

0 
. ' b h k k 

1 
k A 28 . de R .1 sım kabul etrnı' ve bu karar Da - Dün bir sabah gazetesinin bi _ çarpmış, ve bqmdan yar .,,.. 

Bu müzakere esnasında Bona - rece' 18 a a arşı, a e a- yın ın om:ı vapuru ı e · · " • · · · · · · · · Yaralı Nümune bastahanesr .. -
rt k ı i 

' pısı sessiz ıeda!ız açılmıştı. Köle _ üç yüz Yugo~ıavyalı seyyah şehri _ hılıye Vekaletınden tasdık edılıp nncı sayfasında denız mahafılınde "' 
pa ' a ey her taraftan bombardı- . . . . ld v . d 1 b" · tt b h d"l' dırılmış ve suçlu CU\för ya• 

b ] t F 
menler O kadar silktlnetle hare • mızi zıyaret edecektır. Seyyahların gelmış o ugundan tatbıkata ge - o aşan ır nvaye en a se ı ıyor v-

mana aş &mlf ı. ransız topları ' d Al • . 1 tır 
bu kQıoQk Türk kalesinin " ri ' ket etmişlerdi ki; Kapının açıldığı- şehre ç.ıkıp eğlenmelE>ri için terti - çilmişti. Elinde fakir olduklarına u. man) ay 3 .ısına: a.n~n vapur- • • • biri _. ~ 

,.. uze ne, F ı d 1 d b t l ac k bahrel d b" · d . lara fazla para ıstenıldığı bu ytlz- Bır ade ze eftCP sert taneler ve f&rapneller ö]Q nı, ransız ar uyamamış ar ı. a a ın a • ,.. er en ırın e dair vesıkası olmıyanlar bu parayı . ' 
ate. id 

' 
1 

d m ve En b--ta İbrahim bey olmak ü- seyyahlara zeybek ve muhtelif mil- ğ b d F k t kta den vapurların ınşasının &'eri ka - tJ'sküdarda Kesmedede .. ~ 
ya ırıyor ar ı. ..., verme e mec ur ur. a a aya 1 ~ f 1 . . . d za .. .. 
. zere Kölemen atlıları, bir anda di- li oyunlarımız gösterilecek, halk . . . v acaası, az a para ısıenmesıne ın - lesınde Alyans sokağın a J,ı'I' 

. lkı atın böylece R'eçmişti. KU - ışarı fırlamıışlardı. Ve karmakarışık şarkılarımız dinletilecektir. tedavı edılenlerden para ıstemege şaat malzemesinin pahalılaşmaaının rada oturan devlet demirrol ~ 
çük Türk kaleaf, Fransızların yağ- istikametlere doğru yılan aibi sil- H lk . . .. t "k başlanınca da hastahanelere yapı - scb?p olduğu bildirilmekte ve bu murlanndan Hayrullah ~e 
dırdı~Jan c~h.enne• ate~lere, kı - zUlmeye başlamışlardı. a evının Jlmnas 1 lan milracaatların sayısı azalmıştır. şayıanın asılsız çıkması temenni e- Hayriye ile aile efradından ıof 
~ık d.okük hır ıki top.tarının adi gUI- Hasıl olan gürültilden, Fransız salonu yapılıyor .. dilmekte idi. met, Raşit, Zekiye ve hizme, 
ıe.~enylc cevap vermışlerdi. Üçüncü askerleri uyanmışlardı. Silaha dav- Eminönü Halkevi binasının ya • Darulaceze memurları Deniz. mahafilinin bu şayiadan yedikleri kıymalı biber doltrı ıet 
gun, - Cezar Ahmet Paşanın kor- ranmışlardı. Fakat kendilerini to • ninda yapılacak jimna!'tik salonu i- - . .· da haberı yoktur. Denizbank veri - zehirlenme alaimi gö3terndf 
kusundan - et~~fa .. çıkarılan keşff- parlayıncaya kadar Kölemenlerin çiıı istimlakler tamamlanmış, bi- . Eglence yerler~.ndt?n, sınema ve len haberi tekzip etmektedir. tedavi altına alınmışlardıt'· 
postaların~an bırı. dort nala gelmiş; bir kısmı kaçıp kurtulmuşlar; bir nalar yıkılmıştır. Salonun inşasına tıyatrolardan d:rulaceze .. ~ergısı İki SU tangı § Beyoğlunda Bosta~b~,J 
kaleye se~ız on kılometre mesafe - kısmı da, barba tutuşmuşlardı .•. bir haftaya kadar başlanacaktır. kaldırılmış oldugundan daruhı.ceze desinde oturan mebilyecı C • 
de, beş yuz kadar atlının bekledi - Kale muhafızları ise, son Köle- Yüz küsur bin liraya çıkacak olan müdürü ile kırk kadar memurun va Denizbankın Alman tezgahları- ce evine girerken ayağı h~lı1 ı' 
ğini haber vermişti. men ç_ıkıncıya kadar beklemişler; jimnastik salonu ikmal edildikten zifelerine nihayet verilmiştir. Da - na ısmarlanan ikinci su tankı da kılmış ve camlı kapı üzerırı;., 1 

Bu atlılar, - İbrahim beyin ve derhal kale kapısını kapatarak sonra halkcvi binası yıkılacak, ye- rülaceze teşkilatından açıkta kalan dfln öğleye doğru limanımıza gel - rek eUnden ve bileğindeıı •
11 

' 
beklediği - Ve Kasım beyin ku - tekrar müdafaaya başlamışlardı. rine modern halkevi binası kuru - memunar yeni vazifelere tayin edi- ml~ir. Her iki su tangının da tec - rette yaralaıımı.-r. Yar• 
manda ettiği Kölemen ıilvarileri (Daha var) lacaktır. lecektir. t"ilbeleri yapılmaktadır. oilu hastahanesine kald 



• 
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Başkalannın gözile Türkiye: 

~.~~enk farkı 
Celal Bayar'ın iş 

ispanyada iki 
sene harp 
(Deı·amı 3 üncü say/ada) ~ ,.,,"t•ndaki hayyan maka- başın Ja hı·zmetleri ~tı ıı-1t 111ı İtalyanların deiil, U l 

~iti • rnenaup her ferdin yerli ral "Franko" hükümetinin Almanya, 
l\ıı ti~tıııa, Yerli birahanelerine, T k• İtalya, Japonya, Portekiz, Roman -

Sayfa: 3 

Bitaraf bir blok 
Helsingforstan Bükreşe kadar ~\: tnc:eJerine devamını me- "Bu kabine zamanında ür ıye ya, Yugoslavya, Çeko<.ılovnkya, Bre 

~,,~ 81t hlen keyfiyeti yalnız d b zilya, Türkiye, Ürogovay, l\facaris
\ ~i/ değiJ bütün dünyada de- ekonomi baktmından fevkala e ir tan, Guatomala, Salvador, Arnavut 
lıt. er hıtaule getirmit bulunu- luk, Nikaragua, Mançuko hükumet 

bitaraf bir blok tesisi tasavvuru 
ı.. 8aıı l• kuvvetlenme gösterdi,, leriyle Papalık makamı resmen ta- Belgrad, 20 (A.A.} - Polonya vadide çevrilen entrikaların parlak 
.~ h lll•nlarda, hatta Avru- nıdılar. Büyük Biritanya hükumeti hariciye nazırı B. Bek'in geçenlerde bir tekzibi olduğunu yazmaktadır. 
\ı, :~ memleketlerinde bile Yugoslavyanın yan rami •Samoup· ı ki, asıl dıemmiyetli olan cihet de bu. "Burgos,, a bir siyasi mümessil gön- Rigaya yapmış olduğu seyahatten Bu gazele, Polonvanın Baltık 
~i ,...:_ \ldilerle alıwerİfİ, evlen· rava• gazetainin Celil Bayar i, başında dur. dermiş ve Franko hükfımetinin mü- bahseden Samu Prava gazetesi, bu denizi sahillerinde ananevi menfa
~t h\ıllc eden kanunlar göz Ö· serlevhası altandaki yazısını ajanı kısa· Böyle görünütler dairesinde ve, Tür. messil olarak "Albe,, dükasını da seyahatin Polonyanm harici sıya- atlere sahip olduğunu ve yalnız is

te terı~lldurulacak oluraa böyle ca bildirmişti. Bu yazıyı aynen alıyoruz: kiye ekonomisinde yeni bir hamleyi der· Londraya kabul etmiştir. Nihayet setinin Helsinkfors'dan Rükreşe ka- ti.klalin? .sa~ip devlel!erin ~üsbet 
l.ı~ l>ol' . farkı gözetmenin aarı· •Atatürk'ün itimadana mazhar bulu- piş eden ve meşrut kılan Londra istkrazı İsviçre, Bolivya, Peru gihi birkaç dar imtidat eden "Bitaraf blok,, te- hır. ha:ıcı sıyaset takıp ed:bılec:~
~ ttr~t~k~ vasıflarından birisini nan Celil Bayar'ın tatile gitme:.ı:den ev· anla~masındap ıonra Celil Bayar, 307 hükumet te Franko hükumetini res sisini istihdaf etmekte olduğu su- lerı mütaleasında bulundugunu ıla-
. 'tını kabul etmek icap edi- vel Büytülc Millet Meclisi huzurunda milyon liraya baliğ olan ve cümhuriye. men tanımamakla beraber cumhu- retinde uydurulan haberlerin ve bu ve etmektedir. 
>ııı ,öyelediği nutku dinlerken mebusların tin ilanından buiÜDe kadar geçen büt. riyetçi (Barselon hükümeti) ile 

~'ıı ~~tllyan tahakkümüne, l- gösterdikleri meserret ve heyecanın se· çelerin en büyüğünü teıkil eden yeni ıe. alakalarını kesmişlerdir. 
\" ~İlh rut dayanan bu ıon beplerini, ancak, bu nutkun tam metnini ne bütçesini Büyük Millet Meclisine ar. İşte İ!;panyada teşekkül etmiş 
\.. ~t h•ı~ Fransız matbuatında okuduktan sonra anlıyabildik. zetti. Bu 307 milyondan 249 milyonu etmiş olan yeni hüküınetin iki harp 
f· Solrız bir infialle kartılan- Türkiye Büyüle Millet Meclisi mebus mutad ve 58 milyonu da fevkalade tah· yılı sonundaki diplomntik vaziyeti 
"- ~,11 n Poata ile gelmit olan tarının; Celil Bayar'ın, Türkiyenin da· ıisattır. bundan ibarettir. 
\""'ıh'.' hzeteıi bu meseleye ko· hili n harici vaziyeti hakkında bir ban· Türkiyenin bu en yüksek yekunlu büt· Siyaset bakımından b!.l iki mü-

Meksika ile Al- İspanyol harbinde 
manya arasında yeni taarruzlar 

F ranko bir çok kasaba· 
ları işgal etti 

,~,t~~ •ütun yazı tahsis etmit • kacı 1:atiyetile verdiği izahatı, memlelte- çesi, ziraatçilik mertebesinden ayrılıp en. cadele yılında iki mühim vaka göze Ticari münasebetler 
""- ftlihı •rkadatımız bir memle- tin terakkisi içio yapılmış olan ıe}'ler ve düstri mertebesine çıkan Balkan memle. çarpar: Evvela muntazam bir bil - Amerik ada teessür 
~tketj •ıfatiyle giren bir ırkın o bu anda gerek dahili ve gerek harici ketlerinde iş başında ekonomiatler, za. kumet teessüsü sonra c!a elyevm 
~iti, n •ııl hakiki sahiplerini, bakımlardan mü.ait olan tartla~ husu • ınanın ihtiyaçları~ anlamış ıahsiyetler milli toprakların üçte ikisini elinde uyandırdı Salamanka, 20 (A.A.) - Bir 
., .. _ rına " 0 d 0 ki · • "-· h ı bulunduran mı'll"ıcı· İspanvıı devletı·- · tebliğde ezcümle 'öyle denilmekte-"'-~~-. •' ıp yeme erını ye- sunda verdiği tafsilatı dinled~en aonr11, bulunmasının ne kadar araret e arzu · Meksiko, 20 (A.A.) - Meksıko d" 

~'~ k.de hatkalarınft da yedirmİ· fıcr :r..amankinden daha memnun bir hal edildiğini en iyi gösteren bir ıeydir. nin siyasi vahdet teminine doğru i· ile Almanya arasında vapılmakta ır: . . .. 
.. •r h k 1 1 . · • . I TaJ cephesınde Fuent do Arzo-

' ~~~ a ir görmesini ve de ya:ı tatiline gittikleri şüphesizdir. Bunlar milli ekonomilerini ham e en. lerlemesı. . • . . olan ticari mübadele muamelelerı- bispo mıntakasında bilhassa Azu-
lı. ~ ... dı.vranmaaınl lüzum· Her~eyden evvel aelen ekonomik c.rt dirmekte ve memleketlerinde bereket te. Muhtelıf, hatta hazan zıd fıkır- nin birleşik Amerikada uyandırmıR . kasabalarını 
'L ..... l"\lr .. • ,... d t 1 1 ht · ton ve N avanoraleJO 
~ ııııu, a atfeder 1ribi bir Jj. iarın müsaitliğidir. Kendisi için müsait min etmektedirler. Bir müddet evvel Yu. ler etrafın a op anmış o an mu e- olduğu memnunivetsizlik münaı:e- . . ,,,1 n1

1
Yor ve bunun bariz bir ı l ·· · f larak tanıdıgwı lif tesekkülleri general Franko bir • ·· 1 · · ışgal ettık. "' d olan beynelmilel vaziyetten istifade eden gos avyanın, oz m~a ır .o . ~ r f ~ f betiyle B. Kardena. tecssur erını Kastellon cephesinde garbi mm 

\ ·'l.o 'ta Uiunu ima ediyor. Türkiye, Celal Bayar kabinesi zamanın- ı o sessiz adam, yanı, Celal Bayar, ış ba. tek fırka ha ıne ge ırmege muva - beyan etmi~ ve :Meksikanm memle- . A 

~~ı.ı •n r . L - k b . h .. b" e geçme fak olmuş ve bu birlik temin edildik . . . a' • f t; h. d" takada Rasıdo, POeblo dö renoz, 
"'ı-ın ''. azetesı ueyaz ve a- d:ı, ekonomi haltunından fevkalid~ bir l ıına geleliden erı ~~~z ır sen . , • w . ketın ıktısa ıyalı men aa .. ne a ı~ Kampos ve San Viçente ka8abaları-

~ ~l hırlctınesinden hasıl o- kuvvetlenme vücuda getirmittir. 259 diği halde memlekeunın standardını fev· ten sonra sı~ ası meşgalelerle ugı a- olan bu muamelelerden vnzgeçemı- . . 
~ı üks 1 1 d .. d 1 • d , nı ı~gal ettık. 

~~~ l'leılinin tabi tutulacağı milyon Türk lirasından ibaret olan ge· kalide hissedilecek derecede y·~ et • şı ma an muca e eye e\ am mu- yeceğini söylemistir. ' • 
t•rt h '-'- . d ·ı · · ._ · b Lunından ıhvasını vaff akıyetine erilmiştir. ~ \ı' l'ıı\it &ıuunda da uzun U· c;en seneki bütçe esası dairesın e 28 mı • mışbr ve eKonomı aK , ---...,.--

\.." terı•-•leat serdetmekle ve yon liralık, yani, takriben 900 milyon temin maksadiyle Türk milleti tarafın • Yeni hükumet tarafından har- Yugoslavyada matem Nevyork - Bükreş 
~!tt d ". llYırt etme siyaıetinin dinarlık bir fazlai varidat teminine mı..· ı dan ihtiyar olunan ve harp esnasında bin ikinci senesinde rıeşredilmi~ o- ha Va seferi 
. ,,~lt\lracak vaziyetler ihdas vaff.Xiyet hasıl olmu~ ve bu ınrhlai, katlanılan fedakarlıklara müsavi olan lan muhtelif kanunlar general Fran Belgrad, 20 (A.A.) - Romanya 

tıni k· d t kt d" 1_ , 'b' .1 I ı·c 1 1 ,_ d ff •-· eti ko devletinin büyük meşgalelerinin valide kraliçesinin ölümü münase- va~.ington, 20 (A.A.) - B. HOl 
... y e me ~ ır. parlamentonun 

0

Kat i tasvı ı ı e, .. mu ıte ı I fedakirl~ arın ya. Ktn a muv. • aı.ıy e 
_ d nelerden ibaret olduğu hakkında betiyle Yugoslavyada 18 temmuz - Aleksander Papanaya Nevrork -

~
, vrkaletlere tevzı olunmuştur. Bu~çede. ta 1 taçlanacagını tebşır etmekte ır. bir fikir verebilir: İspanyanın zi- dan 28 ağustosa kadar dP.vam ede • Bükreş seferini icra etme~i için ruh 

iti • b,11ckuk ettirilen fevkalade fazlaı varı • Demek oluyor ki, bu fedakarlıklar · 

erin • raat bakımından ıslahı. istihsala • cek olan altı haftalık bir matem ı- sat vermiştir. Romen tayyarecisi 
(l?a yaven .:tat ve memleketin mali kudretinin tak. boş yere ihtiyar edilmiş değildirler. Fa. tın tanzimi, amelenin bir te;;ekkü- lan edilmiştir. Bunun üç haftası önümüzdeki cuma gilnü hAreket e-

tı l'a !Jta.rafı 1 nci sayfada) viyesi sahasında elde edilen muva(fa\cı. lih Rıfltı Atay, ıon birkaç sene zarfında le bağlanması, sermayenin müra- büyük matem olacaktır. decektir. 
ı bı.ı{°utığı hakkındaki habere yetlrr, Celil Barar hükumetinin, en gr· Cümhuriyet idaresi altında yapıl~n ha~- kabe altına konulma~ı yani büyük İngilterede casusluk mes'elesi Nevyork, 20 (A.A.) - Aleksan 
tt nnıakt d nı·.. hal'- tabaltatarının vergi mü< .. \lefi. lenin Türltiyede Sultanlar devrınde bır t" t t b l k d p N lk' l 1 d \'e a ır. Gerek bu ., K ıcare ve zanaa er a )Jnm azanç- Londra, 20 (A.A.) _Avam ka- er apana, orva , a yapmış o -
~ali~erek ezcümle yılzbaşının yerinden 300 milyon dinarlık tenzilat 1 asırda yapıl~mıyacağı teşbihinde bulun. )arının tahdit edilmesi gibi... marası, Sandis mesele'3inc!e parlfl _ duğu mecburi bir ini~ esnasında 
~ \'e:~~~ B. Bitlerin bir mek- yaptığı bir zaman vukua gelmckter•ir makta haklıdır.• General Frankonun milli - sen- mento imtiyazlarının ihlal edilmiş Nevyork - Bilkreş seyahatinin icra 

:~ aşa~ıgı hakkrndaki haber, dikalist hükumeti İtalyan faşizmin- olduğunu tebyin eden ve hususi etmek taRavvurunda olduğu tayya-
"'(ı~d gı asılsızdır. d ı · E 1 k• b h b • den ziyade Almanyanın milli - so~- komiteden meselenin bu cephesi 

1
resini tahrip etmiştir. Tayyareci 

~i ıı:\20 (A.A.) -B. Bitlerin Erzurum a ıse ve vve 1 sa a 1 r yalizm rejimine daha ziyade yakın- hakkında tahkikat Y.:\pmasını ta- sağ ve salimdir. 
tarıııa or~ Halifaks arasında 1 ld hk ve benzerlik arzcder. lep eyl!ycn e~ki bir karar~nı. teyit Japonyadan 300 milyon 
t alann gorilşme hakkında iyi orta okul ar zelzele o u İspanya milltci hükümeti mar- eden bır takrır kabul etmıştır. lt k Ik 

t ~İlle ~ahfillerde tebarilz et- ' . tın dokuzunda bir "iş kanunu,, neş- Al d b. a ın a ıyor 
~ ll:ı Rore Lo d H l"f k b Erzurum, 20 (A.A.) -- Maarıf İstanbul, 20 (A.A.) - Rasatha- retmis~e de buna muntazam ve sa- manya a ır casus Tokyo, 19 (A.A.) - Kabine, 

eni , r a ı a s, u . 1 . ü · d 
~ ~ hi~·teferrüatım Pariste B. vekilinin Erzurumu zırart!.\erıt m - neden bildirilmiştir: rih bir plandan ziyade şimdilik bir balta ile idam edil İ ihracata tahsis edilec~k maddeler 

bo.OlitiJc ırmek fırsntını bulacak- nasebetiyle. yeni yahpı .a~ .
1
°1!'r

1
: mbe~ Bu ı;abah saat 2 yi ?.4 dakika 54 nizamnamemsi talimat demek daha Beri in, 1 !) (A.A.) - Bre,;lau'lı imali maksadiyle ecnebi iptidai 

"'(hı lrıahaf"ll .. b ,.. okulunun lıse'-·e ta sm ı e ıse ı- mu"afık ol t t k'I • t k t' H 1 t K hl b b h b ıt maddelerı' satın alınma~u için Japon ·•n ı er, yuz aşı ~·ıe- J saniye geçe şiddetli bir zelzele kay. •. ur. ~ eş ı a ının a.ı e mu u man, u !'la A a a ~ 
lııı_ \'azifesinin sulhperver nasında büyük bir sanat okulunun d d"l . t" B k ü t" şeklı ancak harbın sonunda tesbıt ile idam edilmi?tir. Kuhlman, bir bankasının madeni para mevcudu- , 

\ ıı; te .... · . . • k e ı mış ır. unun mer ez ~ u d"l k . b' k k ıı 1 h k bit ·•ıınatının teyidinden açılmasına, eskı vah konagına na - . e ı ece tır. yabancı devlet hegahına casusluk nun ır ısınının u anı ması a • 
Şe" 1 . lstanbuldan 570 kılometre mesafe- k da l. t f da " o madığı kanaatinde- !edilecek kız orta okulunun yem General Franko hükumeti tara- cürmü ile divanı harp tarafından ö- ın ma ıye nazırı ara ın n ya-

h, de tahmin edilmektedir. fından d"I d". k 1 lu-me mahku·m olunmtı".tur. pılmış olan teklifi ta<:ı.vip etmiştir. 'ltt} • bir ilk mektebe tahsisine ve mevcut neşre ı en ıger anun ar 

l 
ttın • • . - M N h arasında matbuat kanunu da zik- R k l Hükumet, bu maksatla bankadan 

yaverının kız sanat okulunun kız enstıtüsu ısır azırının seya ah omanya ra 1 ve takriben 300 milyon altn .ven kal-OJld retmek muvafık olur. Bu kanun 
t ~ ... , ra seyahatı• haline ifrağma karar verildiği ha- tb h k kardeşı· barıştılar dırmağa ve bir "ecııe!>i dövizleri te 

ij~"ta <\ ber alınmıştır. Cenevre, 20 (A.A.) - Mısır ma uatı ü ümetin eline teslim et-
(l • <-O (A A) p t · mektedir V l'd davül sermayesi,, ihda~ etmeğe 
· liitı . · - azar esı harbiye ve bahriye nazırı Sabri Ha- .,, Bükreş, 20 (A.A.) - a ı e k · t' 
a erın ''a • ·ı L d H . . . . . ·arar vermış ır. 

t. l'ası ., verı ı e or a- E ============================ kralıçe Marının cenaze merasımın- H b b d d .. 1 \ ("'Una.,,.btıda. yapılan görüşme - 11• l • san Paşa dün sparya vapuriyle bu .. ava om ar ımanın a o en 
ı. .. " B } lkt• t k·ı· ı· de hazır bulunmak uzere Romanya .:'Ola etıy)e iyi malUmat al • ursa 1 mua ım eri raya gelmiş ve Parise müteveccihen 1$a Ve 1 1 ge ıyor masumlar 

l "e. n nı h ya gelmiş olan Pren!i! Nikola. Ofu-
'~ ~~~ b a afi), Lord Halifak- Trak vapuru ile dün Bursadan yola çıkmıştır. iktisat Vekilimiz Şakir Ke5ebir bu sa. Barselona, 19 (A.A.) - Evvel-
i l(ııı u _ 01 • k t h kk d bah'-" sor şatosunda bulunan kralın nezdi- k" k 2 28 d 4 1 ı:: k d 't el>e t ... a A a ın a gelen muallimlerden mür<:'kkep o - Ç k l k , l Kı ekspresle An.karadan tstanbula gc . . k 1 k ı· . . k ı a şam saat , en , <> e a ar 

101 e raflı 1• t k e os ova mes e esı ne gıtmış ve ra en cısını a şanı F k" tl . l\~ . k d d 
L • elde ma. u.ma ~erme tuz kişilik heyet Galatasaray lise - lecek, alcşam üzeri Galatasaraya giredek • . •. ran ıs erın ıaJOr a a .~ın an ge-
'l:dıl'I <ıdecer..ını tasr h et ı· 20 (A ı yemegıne alıkoymuştur. Prens Nı- len birçok tayyare filoları Barselo-
"· er s· ~ ı • sinde misafir edilmistir. Muallim - Ber ın, .A.) - ngiltere· sergi hazırlıklarını tetkik edecek, icap e. k 1 1937 · · ı· d 

... vıd .. • ıyast mahafilde vüz _ İ · . B 1. f' . d.. k . . o anın teşrınıe\'\'e ın e men- . b b ..:ı • 
or. "llıanın "f .; ler üç gün stanbulda kalacak, şeh- nın er ın se ırı, un a Ş:lm harıcı- denlere lazımgelen direktifleri verecektir. na ve cı"tarını om aruıman etmı~-oıd ~ ı asına memur e • .. • fasına hareketindenb~ri yekdiğeri- lerdir. Fakir mahallesinde biri ih-

ltıı. Ul!u vazı'f ı ·h r"ımı"zı"n tanınmı• verlerini gezecek- ye musteşarı B. Fon Vavzaker'i zı- Se· "d k l d" b ~ ıı; h· eye mus ı ane " J • • J .gı c a 7am arı saat on ye ı U· ni görmemiş olan iki kardeş, geceyi tiyar ve biri çocuk olmak üzere al-
~t q bil' ıssiyatının teyidinden lerdir. Bilahara içlerinden bir grup yaret etmıştır. Zannolunduğuna çuktan yirmi buçuğa kadar 50 kişilik bir beraber geçirmişlerdir. tı kişinin telef olmu~ olduğu bildi-

l'lıana atfedilmemekte • Edirneye gidecek. diğerleri ele Bur- göre mü1:1katın mevzuu Çekoslo- bir kadroyla şehir bandosu muhtelif Bu mukarenet, Bı.ikreşte çok rilmektedir. Büyük kilisE>ye bomba 
Mya dönecektir. vak meselesi idi. çalar (alacaktır. sempatik bir surette karşılanmıştır. düşmüştür. 

o civn.~~~n .. uzaklaşmaktan başka ~esapladı ki bir haftayı gc-ç.miş. Sa- mediler. Şöyle seslerini bile çıkar- ! ti bozuştu. Sonra gidip yalvarma
şey duşunmuyordu. ıbeden kavga ile ayrılmış olduğunu madılar. Yoksa sen dayanamadın yı da kibirine yediremedi. O edalı 

Mail artık Şöhrete sahip olmuş- Şöhretten gizlemişti. O gecebirinci da barışmak için oraya gittin mi? Saibe hanım da hiç aldırmadı . A
t~ .. Şeyda. beyin te~avüzüne karşı 1 ze\'cesine gitmek üzere ikincisinden Efendi babanı sorma. Senin böyle nasına babasına ettiği nBzı istiğna
nıkahla bır set çekılerek güya o utana sıkıla milsaade aldı. Samat • bir haftadır ortadan kaybolduğuna yı bizim oğlana da yapıyor. Çünkü 

tı cihet temin edildi. Bu yüzden l\la- yadaki evi Hayatinin nezaretinde çok hiddet etti. kız sevildiğini biliyor. Nazını çeke-
t{ ~'ltte:lı'ı~Üseyin Rahmi GÜRPINAR No. 77 ilin gönlü ferahladı. Şimdi ailesi bırakarak babasının evine gitti. Her Anaların en büyük endişeleri, cek biri olduktan sonra her kes 

1( tarafından koparılacak bir fırtına şey duyulmuş zanniyle delikanlının evlatlarının sıhhatları meselesidir. nazlanır. Kızı da ayıplam:ım canım 
~:ıl'etıe k ha~ları bakımından , beyaz kuşaklı Şeyda bey Hayatinin verdi. Şeyda bey o nari hüsranla yüreği gümbür gümbür çarpıyor - Az bir kaybubetinden sonra mü - ta ezelden onu öyle nazlı hoppala 

t ;a.Jc, u endısi Saibeye üstün kestiği bu nikah raconuna evveıa kabil olmıyacağından bu iş ergeç du. Konağın içini hali sükunette laki olur olmaz hemen oğlu ve ya alıştırmışlar. Onlar nasıl kızlarının 
il a~lin ~Un miirJdet gaybubet baş eğdi. Bir iki kadeh fazla çak - duyulacaktı. Gerek babP.sı ve ge - buldu. Kalbine biraz su serpildi. kızlarının çehrelerindeki kansızlı - kıymetini biliyorlarsa. biz de oğl:.ı -

ı. el'ı aur ast~.lık ve saire nevin- tıktan sonra havayı değiştirdi: rek kain pederi aileleri birbirine En evvel annesinin yanma girdi. ğa, solgunluğa dikkat ederler. İlk nın kadrini bilelim. 
''~ ())un ecegı özilrleriıı hiç biri - Nazeninim ellere nikah 01 • girecek, enine boyuna bir çok söz- Samatyadaki evden bahusus nikah düşünceleri budur. Zemininden tutturduğu bir mü-

q•nırı ta~~~ak, Şöhretle olan muş!... ler olacak Mail tektirlere u~ ı a keyfiyetinde t f b" M ·ı · S "b ·1 henüz dafaa ile efendinin, on-ıu Mail a • • l> i"itıdtın 1 aktinden itibaren . . • • gr Y - 1 n e ra a ır şey sızmış .ı: aı zevcesı aı e ı e ~ 
~ \' e S Nara~iyle işret masasına hır cak belkı evlatlıktan tardolunacak- ise anne~inin işittiği havadisten barışmadıg-ını söyleyince annesi: Ieyhindeki on gündür fevC'ran eden 
rı, · aibe · b k • 1 ·ı11ıhl' yı oşama ve yumruk indirdi. Kadehler, bardak- tı. Bu müthış boraya da göğils ver- mutlak oğluna bahsetmeden dura- - Öyle ise sen burada bekle hiddetini haylice teskine muvaffak 

~. '~ l'e:t bu tekn .· . tar, şişeler, mezeler birbirine gir- dikten sonra Yi?e yavaş vayaş her 1 mıyacağım bildiğinden en evvel onu ben efendi babanın vanma gide • oldu. Sonra ::\faili içeri ı;oktu. l\Iar
r~~ a~dırdıkt~ len ~hule el ~a- di. Bir kaç kadeh daha çekince Ş~Y _ceryanı .t~bıisiııe girecek, eski 1 g~rmeği muvafık saymıştı. Kadın 1 yim. Yine sana çok öfkeli mi de - znk efendi oğlunu uzun uzadıva is-
~ı~~· 110tıra .. n ve ımza ettır • Ş d kl h d ( 'tt• sukunet yerıııı bulacaktı. Bu fırtı - oglunu görünce: ğil mi? Bir anlıyayım da seni oda- tic,·aba girişmeksizin hemen ara -

~
''"' ı: Şoy}e rle bir Qerh ey anın yumru arına e e ı ı - . 

'-'U " h d ~ . , b 'ka· h haberini nada en zıyade zarar görecek Mah- - Mail evladım neredegin a • sına ona göre sokayım.... banın hazır edilmesi emrini verdi. 
'" l'ttuı. az e ecegı şey u 01 l • k S "b ·d· z N v ld h · - A ba k 1 d f d ' 'I '~ıı . ilave le . ~ . . _ u aı e ı ı. ..avallı kadın bu pa- yol? .ı: 1e kadar zayıflamıo::sm ne ol- a e anım gıtti. Og!unun gay- ra ·oşu unca pe er e en ı ~~ n -

\t~IQ ~~'aYet dname · -.~hkıu~ına getıren zatın kafası olac&.gını kur- tırdıyı da sa\•uşturursa ihtimal ko-' du sana böyle? A iki gö~üm yav • bubet vakasını ma1ur göstermek ile beraber gelmesi için bir işaret 
'ıltih e emedııı taktırde 11 ti d h l kt S d - k d d" tk· · d 1 · d'l \,eh ret h · ~ · naz aya er a ça ı. u 0 - casının gev a hastalığından biraz rum çehren kasık kadar kalmıq.,. için peder efendi nezdinde icab e- ver 1• ısı e av uya ın 1 er. Ara-

~., ı. ar k anım arzu ettıgı k b h . 1 h f t•w · · · ' b . b" <l'l 'il ı,~h e ette ın . me e aneRıy e emen er ıgını kurtulmuş olacaktı. Değişik gibi olmuş.sun .. Saibe ha- den mukaddemeye giriserck: a) a ın ı er. 
\ ~ ıı . kıyıldı a~urdur.,, verdi. Şeyda bey o nari hüsraniyle l\Iail her belaya go"o.u··s "ermeg-e ı d ld ~ · E,. d" l\I ·1· k. t kd" Mailin valdesi yukarıda: 

~ i ~ıı be . . Şohrct hanımın . . .. ~ • nım a argın o ugun içın mi ke • - .... ı.en ı . aı ı sa m e ır~ - Gördünüz mü adostlar. Oğ. 
~ ~ Sın Yın zevcesi olduğunu kadeh bardak kırmaktan tutturdu·ıhazırlandı. Şohretten ayrılmamak derle kura kura böyle oldun? ... kalkışma. Zavallı çocuk Saibenin , ' e.ı~ liaYnt" - "dd . k h . 1• lanı aldı barıştırmağa kızın ayağı-
.~ llkçıy 1 hemen o akşam gu şı etı aş ını mey anenın am- şartiyle biçare delikanlı her bern - Amma ne kibirli karın varını~ ... derdinden zaten sararmış solmuş. na götürüyor. Yine Saibc: ~imara • 

(jl l>an~ Şeyda bey: görmeğe balarına saldırmak derces:ne var -,ya razı idi. Nikahın ertesi günü Ma- Dokuz on gündür seni sordurmak Ben bilirim canım oğlum karısını cak, burnu kaf dağma varacak ... 
olonıu, kısa caketli. dırdı mı? .. Kim bilir? Ha,·ati artık il babasınm evinden çıktığı giinii kin buraya bir haber bile gönder- çok sever. Nasılsa bir hatadır et- ( Uaha var) 



Sayfa: 

·ı~ .. 111,a 

Kırkından sonra ... 
Çeviren : L. BERCMEN 

Birgün bizim dairenin şefi olan dım ... Bu tuhaf ve yabancı bahls
İvan Petroviç Semipolotofun oda- !eri anlıyamıyorum. 
sına tiyatro direktörü Galamidof Beş gün sonra şef masaların a
gelmişti. Tiyatro müdürü mütema-' rasında dolaşırken o:ıun önUnde 
diyen artistlerinin güzelliğinden o- durup: 
yundaki ustalıklarından bahsediyor! - Kitabı okuyor musun? diye 
du. sordu. 

Bizim şef önündeki ödeme emir-' - Evet ek5eliins! 
!erini imza ederek: j - Okuduğun kısmı anlat ba -

- Şu Sof;·a yok mu~ Ne ateş- kalım. 

li ne can alıcı kadın.. diye atıldı. Merdiaef başını kaldırdı ve du-
Sahnedeki durusu beni mahvedi- daklarını kımıldattı: 

yor .. he .. he .. he'. .. O and:ı ne ister_!! - Unuttum ekselans! 
se vermeğe amadeyim - Dikkatli oku .. İnsan okudu-

Tam bu sırada memurlardan bi- ğunu unutur mu? he .. he .. he .. A-
ri şefin karınsına dikilerek: ! cele ve otomatik bir guretle okumak 

- Ekselans! dedi. Komi<erli - lazım. Okumanın tadına varmalı .. 
ğin raporuna yazılan şu cevabı Jüt- Haydi bakalını arkadaşlar siz de, 
fen.... lşu pencere yanında duran kitaplar-

Semipolotof bunu i,itince göz - dan birer tane alın! 
!erini kaldırıp bakb Karşmnda me- Her biri birer tane alılı. Yalnız 

mur ::11erdiacf duruyordu. Elindeki ihtiy.ar muhasebeci bu işi protesto 
kağıdı da ona uzatmıştı. Şef, he - etmek kuvvetini kendisinde bula -
men kaşlarını çatarak ona çıkış - rak: 
mıştı. - Bana gelince elc;elans, dedi, 

- Göriiyorsunuz, ki konuşuyo- affınızı dilerim. Tekaütlüğümü ter
rum ... Ne nezaketsizl'k. Ne terbi- cih ederim. Bu kitapları okumakla 
yesiztik .. NP terbiye<;ztik !. .. Son- insanın başına neler geleceğini bi
ra (tiyatro müdüriine :lönerek) ba- !iyorum. Büyük torunum böyle ki -
kın azizim.. Siz Gogolun kahra - taplar okuya okuya büyük annesi -
manlarından eser kalmadı diyor - ne hayvan diyecek ve büyük per -
dunuz; işte size bir tip ... DiNek - hizde süt içecek kadar ileri gitti ... 
ieri çürümüş pejmürde, sDçları ta - Beni affediniz ekselan$ !.. 
ranmamış intizamsız bir adam. - Pekala ... Siz bilirsıniz .. Böy-

Tiyatro müdürü memura baka- le cahil kalmak hoşunuz:>. gidiyor

YENi SABAh 
ı I~ 21 TEMMU ::/ 

Bir dedikodu 
aleyhine dava 
İzmir Asliye ceza mahkeme -

si bir davaya el koymuştur. 
Davacı, nişanlısından ayrılan 

bir genç kızdıl-. Dava edilen Şark 
Halı fabrikasında bir ameledir. 

Karataşta bir aile evinde otu -

\Harbiye yılmaz kul~~ 
· .. - rtil1 

Harbiye Yılmaz !dübunuı'. c..tif ~ 
. . .. -_ı..retect -r-

Yeni spor kanunu 

--
Devrunerı ve uınumı .sca 

lerindm istifa etmişlerdir. ı~~ ~~a~i~~irı!~~~Jeaıa!:n~~~;~ Bu"'tu"n memleket gençlı'gv ı·nı· ı"dmana 
riyorlar. Kızın valide•inin muvafa-
katiyle söz kesiliyor ve nişanlanı-

yorl~~~dan günler Keçiyor, evlen - nasıl alıştıracağız? Barut G~::e:t.' J6k:~:~ 
me günleri de yaklaşıyor. Fakat d ınu • 1, 

tam evlenecekleri sında genç fe- Yeni spor kanunu çoktı. valilerin riyasetinde bölge beden terbi- cumartesi gilnü ak 
1 iifellı' 

h b 1 1 1 H be · Bu kanunun mevkii tatbih konulma.si yesi direktörü, kültür direktörü, mahal- lan kongre iştirak eden e\eriG6 na a er ere sarın ıyor. a rı ve- k . t' t k"l edeıneııı •S 
ren amele Halil İbrahimdir. Halil le memleket sporu ilk canlı ve şuurlu •· li askeri kumandanı veya tevkil edeceği e serıye 1 eş ı 7 • 9, .,ı· 
İbrahim eşi nişanlı ger>ce: dımıru atacaktır. Bu kanunun bilhaua bi< zat, sıhhat müdürü, umum medisce yıllık kongremizin 

23 - ttıda BI i'" 
- Sana acıyorum. demi•. O dördüncü maddesi, üzerinde ehemmiyet her yıl içinde seçilecek bir daimi encii-ı martesi günü saat on a ıaoıcl! 

., • · · · · köy halkevi salonunda loP .,ıııı 
kızla neden evleniyorsun? .. Kocam le durulacak şümullü hükümleri ihtiva men azası, beledıye rem ve merkezdekı .. .. .. ·e'e riıı •· 
iki sene evvel Hafızııı banyoların - etmektedir. Bu maddderde şu satırlar lise veya orta okul beden terbiyesi öğ- · n_ı arz v~ butt1n U) ' 

da odabaşı iken Lemanı hoşa gitmi- görünüyor: retmeni ve vilayet merkezinde sporda! rıca ederım. 
yen bir vaziyette gördü. Yazık de~ "- Gençler için klüplere girmek ve bilgisi ve ihtisası ile tanınmış vali tarafın =--=========:::::::::::::Jc~'le 
ğiI mi, kendine kıyacaksın? boı zamanlarda beden terbiyesine devam dan seçilecek 2-4 ••tı•n terekküp eder. Sokaları ziftleJJle ~lif 

Delikanlı nişanlısını bulmuş: etmek mecburidir. Hangi yastaki vatan- Eskidenberi noksan ve ehliy•tsiz kim- k k • • bir te 
- Senin için böyl~ söylüyorlar. d--ıarın ne kadar müddetle ve hangi mev selerden teşekkül eden bölge heyetleri yı ama ıçın . ., fi' 

..,. d 1 · 1 ı k · · bel•M'' ,_.. Hele bir ispat etsinler!. ıimlerde spor mükellefiyeti altında bu· yüzün en o gun netıce er a ınamama ta Bir Hollanda şırketı, iik "J<I" 
.. Bu. suretle_ nişan bozuJmuş .. Bü- ı lunacakfarı ve ne gibi devair ve ~?es: ve sporumuzda hakiki gayeye uygun bir racaat ederek İstanbuh.ın biı)' ıe:rifıd'; 

yuk hır tee8Sure kapı!an Leman ıeselerde be.den hareketlerinin tatbikı la netice bile görülememekte idi. Ymi nİ· rini bir çok ecnebi me111le1'.ı;ahtJ P'". 
mahkemede: zım eleceği İcra Vekilleri Heyetince ta· zamname ile mühim dönüm noktası dugu gibi ziftle stkışurUınlŞ J,LJ~ 

- Bir dedikodu, havatımı zehir- . golunur.• geçiren bu büyük davamızdan çok ya- olarak inşa etmek teklifiııd• "'f' 
Jedi... Şu halde ispat etsinler ... Ben yın .. k 1. b d te biye 1 kın bir zamanda feyizli neticeler alabi- tur. Bu firma yeni imar p1""

1 f'' 
Ounyanın en uvvet ı e en r • ' c;ı.tt V 

her şeye razıyım... . ıi teıkilitına sahip olan Almanların spor 1 leceğiz. geniş açılac~~ y.ollarda, ~c:ekild'. ti 
Mahkeme kızın ınııa,·ene etlı - b 1 k kaldırımlar uzerıne hususı ·.;~• 

· · h Karldim ütun meme et ı B J •• ·ı ·ı · · .et~ ··..JI 
rilmesine karar vermi~tir. mute assısı . . b" u gar gureşcı erı e rutulmuş tahta bloklar do.~r. b"'" 

halkına bu ihuyacı uzun ır zaınan tY· • ~ ftlı .# 

d k 1 - • ·· · d h usi zı ·ı1""' vel kesfetmiş ve o zamanlar hı.ıkümete yenı en arşı aşacagız oarın uzerıne e us 61' fı il 

b. · f Uzun zamandanberi men1leketimizde çekece~ ni bildirmekteJ.ir. otLll'0A' 
verdiği raporlarda meden ter ;yuı a- 1 .. . "dd" .. b . 1 likle, g ,..- ' 

İzmir fuarı hazırlı ki arı tamam- ı· . ' rk . temaslar yapmakta olan Bu g .. gureşcı- 1 :asına gore, oy e .. b~ aliyetinin Alman genç ığme ası<er ı gı. . d 1 • 1ı ıedbırı ~,r' 
d .l · terinin aldıkları kötü neticeleri Bulgar muca e enın en e.us "'?f~, 

bi mecburi bir tekilde tatbik e • me> no . "h d"I 1 k arabalar 
matbuatı ba.ska suretle tefsir etmekte ve ıtn az e ı mış o aca ' d " ~ 

i.ttem•ti. Mühim münakasaları mucip O· I b Har " 
" Bulgar güreşçilerin.in Türkiyeye sırf pa- tü yapan vasıta ar u yo dır· t.ı! 

lan bu hükiımler bilahare makul görül- _ .1 . .. k L • ül" •• k yacaklar 1 ~ 

İzmir hazırlanıyor 

rak: 
- Bu okumaktan oluyor böyle! 

dedi. Siz okuyun l\fösvö Merdiaef? 
Biraz mutalaa etmelisiniz. Mutaliia 

!anmak üzeredir. Lokantacılar, ga
zinocu ve otelcilerle krıhYeciler fu
arın devam edeceği 20 ağustos - 20 
eylül içinde gerek belediye müfet-

sa ... F k t b" . t Jd tişliği, gerek zabıta teşkilatının çok 
a a ızım pa ron a anmış. k b" k"ld k t ı·· d b ·ı 

ra için gelmekte oldugunu ı erı surme · 11:en gur tu çı arn11 1'.İ );1' 1 
müş ve hakikaten bugünkü Alman genç· . I A 1 y fınd• 1 

te idi. Gariptir ki burada yenılen Bu • 1 yrıca, yo un ı ı tara , 1t;11.°' f 
liği askerlik gibi mecburi değilse de bu· gar pehlivanları da haL.sızlı.ldara uğra· dırımlarına her beş nletrcde ;fl\.,k '' 

ıh · Jd h . k st" sı ı ır şe ı e on ro un e u un-
tıyarsa evve en er şeyı e ır- d 1 kt 
"ti uruaca ır. 

mış · lzmirin ziyaretçilerini iyi karşı-
çok mühim bir meseledir azızım. Bu okuma neticesinde arkadaş - lamak, noksanlarını temin etmek, 
Büyük bir ehemmiyeti haizdir. O- !ardan biri daireye s:ırhoş, bir di- kendilerine kolaylık gi)stermek işi
kuyunuz, k.arihanızın ne kadar ça- ğeri pek dalgın gelmeğe başladı. le bütün şehir halkı vazifelidir. Za
buk değişeceğini göreceksiniz. Evet Fakat hiç biri l\ferdiaef kadar mü-
tamamiyle başka bir adam olacak- teegsir değildi. Zavallıcık gittikçe 
şınız. Okumak lazım: okumak. Ya- zayıflıyor ııararıyor v~ kendini iç -
rın size bazı kitaplar yollayayım kiye veriyordu. Bir gün ihtiyar mu-
cla... hasebeciye: 

- Menü azizim Semipolotof! - Ne olur dostum, ~efe tara -
Merdiaef iğilerek dudaklarını fımdan rica et, dedi, okuyamıyo

bıta memurları ve belediye memur
ları 1zmirin ziyaretçilerinin atzu -
lariyle alakadar olarak kendileri
ne rehberlik edeceklerdır. Otel a-
rama, gazino ve Joktanta temini iş

lerinde de memurların tabii vazife-
leri vardır. 

titreterek çıktı. rum. Beni affetsin. Yemekten, iç - ' Bir ay sonra açılac~k olan seki
Ertesi günü Galamidof nezare - mekten, uykudan, keailılim ... Ka - zinci İzmir fuarının açılma töreni-

te bir paket kitapla geldi. rım geceleri yüksek sesle okuyor 
ni Başvekil, 20 ağustos cumartesi 

Şef ilk olarak l\ferdiaefi çağı _,yine anlamıyorum. Bu i;iliği yap günü saat 17.30 da y•pacaktır. 
rıp: bana! 

- İşte azizim! diyerek bir ki- İhtiyar muhasebeci ~efin umur- !!"'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• 
artık bizim kafalaı,mız yükünü 

ç~ktan bulmuş. Sizin Galamidofun 

kitaplannı okuyacak çap.da deği -

na yakın ~rtlar dahil 1 de beden terbi- j t"kl 1 "k d"l . f"lkı ,il 
dlklarını ileri sürmektedirler. ı er e tazya e ı mış ~u ıJtlı ' 

resi teskilaıında çalışmağa başlamoşlar· d"kk 1 • b"" .. dd-' . kol•Y Bu hal..\ ız tt.Villeri nazarı ı ate a. ce erı utun ca cıer• r 
dır. Bu •ebepledri ki Almanlar bugun ._ d .. , .. I ktır• 1 ıJ' lan baş pehlivanlarınuz bu hafta mem. • matt: a m. um."un. o aca ı·r I•" "' .cıı. 
harbi umun1inin tevelli.ıdat üzerinde yap l l d h P ·I leketlerine dönecek olan Bulgar peblı - Be edıye, ı erı e şe d•ıf 
tog" ı yıkıc• teJırlere rağmen hiç nlÜtezar- 1 ·ı b" k 1 k dı"lı"rken bu ıeklo"fteıı utifadt t van arı e son ır ar,ı a.,ma yapma ar-
tır olmam•• ve me.mlekeueki tezayüt nü- . 1 b . . d . -· . tctko'k eını-•·tedİC• ..,. zusunu izhar etmtf er ve unun 1çın e mıyecegını e.-
f us nisbeti bilhassa artnııstır. Bütün m:l· I 

· b" • Eminönü Ha1kevine müracaatta hu un-
letin bünyeıi.ni aslah eden beden ter ıyesı .. E . lef 

.. .. b ' k"I · muş1ardır. Bu kararı makul goren mı- ııe 
teşkilatına daha şumuııu ır şe , ver· ._ . . b .. ba Umum"ı ku··ıu··pha .,. , 

1 d D 1 nönü Halle.evi apor aomıtesı u musa • ı• 
ek için gec;en sene Bulgar ar a r. . f k .. .. de . · 

m . . l ltaları organize etmeyı muva ı gonnuı- Umumi kütüphaneler rtt~ 
Karldimi memleketlwne davet etmoş . .. 8 b f M··ı· . K Al" dO •• 

'- tur u • ta pazar u ayım, ara 1
• met daireleri gibi saat on ''!" 

ı nlar da te~ki13tlarını hem\n ~·e- · . )(P 
er, ve o . . . l 1 d Tekirdağlı Hüxyin ve Dınarlı Mehmet ti! olmaktadır. Ha]buI<ı, ,.şJ 

men ayni (f"rçeveler dahılıne a mL~ ar ır. . . . .. . . . T ._ . d 1 ıjl ~ .ıı 
. . 1 k · gıbı kıymetlı ı:ureşçilerımız uııoı sta neler bilhassa halkın ' 8 de'" 

Beden terbiyesıı( n. m~m • k~:: UI\· 1 yomunda Bulgar pehlivanlarile karşıla· de daha ziyade istifade € 1ı 
suları arasınd~ mecburı hır şe ı e tat 1 j . . göı Jıl 

. 1 bil .. i akla elebilecek müı 4acakıır. müe<ıseselerdır. Bunu_ .. t>İlıol"" 
bık ed• e m<>ı ıç n ll I k""}t"" d" kt·· ıu· "u , 11 · d j a an u ur ıre or r. • 
kiıllerin en ba"nd• aç•ıması ıcap e en Fransa turu . d açıt> ., . · ı k d" s nelerın akşama ka ıır 9~t" halk jimnasııkhanelerı ge me te ır. po· .. . . kıitilVlt i~ 

b. ik" b .. üJc h" genç· Bütün Fransayı bisikletle tur yap- !arını ve unıversıte eJ 
rumuzu yaln" ·~ ı . uyb .... ıe ır \"" mak müsabakası bütün hıziyle den daha fazla istifade dV'ı 
liğine inhisar eturmeyıp utun genç ıge • . d l . t 24. e }\.11 ol• 
en kürük köylere varıncaya a ar anca~ b 1 d 1 uvafı~ ,ıf. 

tap uzalh. Bunu dikkatle okuyun! samadığını bildiği için ~esini çı -
Merdiacf kitabı alıp dışan çıktı. karmadı. O günlerde de şef tiıtat

lhtiyar muhasebeci bu vaziyeti gö- ro müdürü ile masaların arasından 
rünce: birkaç defa memurların cehaletin-

- Şefin sözünden dı(<arı çık - den bahsederek geçti. 

k d •· ı devam etmektedir Bisikletçiler ıçın e gece erı saa ,. , 

bu ··ımnastı"khaneler vasıtasjle yapabili- timdi (Kan) şehrinde bu.lu. nmak. - _ u un ur~ masın.ın .m · .. t·ır· ~ •. !iz. Eğer böyle acı şeylere şahit ol - J k -ı t b Jd nll" ·~ tadırlar. Dün istirahat eden bısıkletçıler gunu ve a e e ı ır ' ·f • r 
mak imkansız! diye homurdandı.. İki ay sonra, Merrliacf bir gün 
Yava~ yavaş bunu oku azizim lller- dairenin kapısından girdiği \"&kit 
diaef. Birkrıç gün sonra şef verdiği diz çökerek ağlamağa başladı ve: 
kitabı unutur bile .. Oku fakat dik-1 - Ey azizler, beni affedin, ben 
katli değil. Anlamağa çalışmadan• kalp para yapıyorum ... db·e bağır-
karıştır. dı .. 

l\ferdiaef kitabı bir kenara koy- Sonra şefin odasına girerek: 
du. Fakat bir türlü işini bitire - •- Ekselans kusurumu bağışla -
miyordu. Elleri tilri;·or gözleri yu _ ym, diye sızlandı, dün kör bir ku
muklanıyordu. Bir tavana bir de ö- yuya küçük bir çocuk athm .. 
nündeki hokkaya bakıyordu. Bu Böyle söyliyerek elini zemine 
dert de başına nereden çıkmıştı. Bu dayayıp dakikalarca hıçkırdı. 
yaştan sonra yeniden mi tahsil e- O zaman şef yerinden doğrula-
decekti? rak hayretle: 

Ertesi günü gözleri kan çanağı
na dönmüş bir halde daireden içeri 
girerek: 

- Bu da nedir? diye sordu. 
Bu suada ihtiyar muhasebeci 

gözleri yaşla dolu olduğu halde a-

maktansa açlıktan ölmeyi tercih riz. . .. .. bugün 9,30 da Kandan hareket ederok direktörlüğünün bu tekh 
1 
.• ~teıl 

. 1 1nkıl3bnntzın başardtgl muşkuller a· d 1rrı~ 
ederım.. . 1 k lk Diaaee'a vaaıl olacaklardır. Şimdiye ka· ı· bakanlığınca tetkik e 1 

.. .. . . . . rasında gençliğe hayat vermış o a.n a • 
Bu sozler uzerıne Lızım ,ef SemJ h 1 • ··ı bu··yük bir kıs dar yapılan bölümlerin sayısı 14 tür., ---0--. ders ane erı, nu usumuzun 

polatofun aklı başına ge!di ve her mının kültürel sahada tekemnıül etmesi· Pazartesi günü de artık tur de Fransın of 
şeyi anladı. Kısık bir sesle odaya gi- ne en buyuk hizmeti etmişti. Açlacak en hararetli devresine girilm~ olacakt~. Yepyeni bir Y 

h 1 Bazı bisikletçiler yarı yolda da do- . ...,1.ıll. 
ren kapıcıya: halk jimnaıtüchanelerile de n\U taç o • alc ' 

- Bundan sonra 

içeri ~okmayın ! diye 

. d külmiye başlamışlardır. Dolmababçeyle T ıun .... ~' 
Galamidofu duğumuz bedeni kudreti bize teının e e· l ,. ... 1' 

Prene dağlarında en güzel bisiklet bir yol yapılacaktır. Bu yo' .1;,..· 
emretti. cek unsurlar temin edilmİ!t olacaktır. d t• 

kullanan mitletler hiç ıüphesiz Fransız taşları yere döşenip üzerin erı I•'' 
Size Yeni spor nızan1nanıesiude bilhassa f' Şimdi hatamı anlıyorum. bisikletçileri olmuştur. Tur de Fransın ririlmek suretiyle yapılacak, r• , 

gelince ihtiyar, ihtarlarınızdan do· 

layı teşekkür ederim. 
Artık nezarette bir şc~· olmadı. 

Zavallı l\lerdiaefin glic belii. bin -
bir tedavi ile aklı başına gelirildi. 

Fakat şimdi her ne ,·.ı.kit bir kitap 

bu noktalar nazarı dikkate alınarak vi- -s 1 
en başında ,imdi Silvamaer ile F. Ver· bili bal ti r içiı> · · ı d k k k "" 1 d . n10 er, ara ar ve a a layet er e, ve gere se aza ve oy er e lvelk gelmektedir. Bunları ufak hır fark \ttdt 

·· kk·tı · h b" d b ·h· · . ·ı · A d L dk olan yollar başka baı;ka reıı butun teşe u erı ep ır en .. U ~~ ım ı te Fransız bısadetçı erı n re, ou 
davamızla al;ilc.adar etmek ıçın ıstı~;'lre ile Tonin takip etnıektedir. ttr. ol•"~ 
beyetleri İntihabı düsünülmüştür. Silvamatr geçen sentJıin şampiyonu- Genişliği 30 metre olacak c'~,/ 

- Dört defa 
sızlandı, fakat hiç 

başlaclım, diye raya girdi ve acıklı bir sule : görse her taraf titremcğe ba~lar ve 

Kurulacak bu istisare heyetlerine ait dur. Bütün gözler simdi Fransızlarla Bel tun inşasına bugünlerde ba,t.a11'11~1I 
kanun maddesi asağıdaki mühim noktala çikaltlara çevrilmiştir. Bakalım ayın 31 lun müteahhidi, bütün hl't':ıı 
rı ihtiva etınektedir: rine kadar devam edecek olan bu turu mamlaml§, malzemeyi tanıatP 

bir şey anlama-J - Bu şu demektir, ki ekselans başını hızla başka tara.fa çevirir. Madde l 5 - Vil3yet isti..'lare heyeti kim kazan:ıcak? ·~ mı.şttr. 

~aaoeıııeıoe.::ıoe30E3ı:ı811aaııeııııeıoeıoe:ıoe3113118'91ElılE31EIOEıoe30e30E31lSOfi/ I ~e:k~a:n~t~:·~~~n üz~;::1~a;::t:~~ ı ~~~~:,um;~:~~:~~~ v~s~~'.~ı:i~:;:~:~ 

Y ES I• L K u M L u A D A ka hareket imkanı yokki ... Babam nın duvarlarından birisıni gi>stere-

YAZAN : T. Vallerey 

Yeşil Kumlu ada -5-
- Bu o kadar sade bir şey ki 

adayı daha ilk görüşümilzde neden 
aklımıza gelmediğine hayret edi -, 
yorum. Ada sabili uzaktan kıpkır
mızı görünüyor değil mi? "A .S. R,, 
"L'ile au sa~le rouge,, cümlesinin 
ilk harfleri. Yani "Kırmızı kumlu 
ada ... ,, 

Tefrika No. 31 

kin Allah vere de üçüncü ada da 
bu ada gibi kiraz ağaçlariyle örtü -
lü ol•a ... 

bizi bulmaktan ümidini ke•ince se-ı rek: 
yahatine devam edecektir. - Bakınz diye ba~ırdı, duva

Ya sizi kaybetmiş olmak fela- ra "L. H." harfleri hak edilmiş. 

keti yüzünden Leonalcl Hanri'nin Yüz şu kadar senenin silmeğe mu-
adalarını bulmaktan vaz geçipte vaffak olamadığı bu harfler büyük 
geldiği yere dönerse?... dedeniz Leonald Hanri'nin 

- Babam böY:le hareket eder- isminin ilk harfleri değil mi? Artık 
se bizim için büyük bir fdiket o - hiç şüpheye mahal p>k. Biz haki
lur. Ancak ben babamın azim ve kalen vesikalarda gö.-terilen ada -
iradesini çok ivi bildiğimden ken - !ardan birisine gelmiş bu1ıınuyoruz. 

. - Bu temenniyi niçin izhar e - disini ümitsizlike kaptırıp seyahat _ * 
dıyorsunuz matmazel?··· ten vaz geçeceğini umm'1m. Her Kalbimde şiddetli bir heyecan 

- O adaya da ayak bastığımız~ hali karda kendisiin bu ada- hissettim. Bu iki harf ceddimin bu 
zaman k 1 k · · Ç ·· k ·· aç a mama ıçın. un ~ da bekliyeceğiz ve ~ayet Neptune 
bu a.dayı bulduktan S'lnra ~rtık Çi- buraya uğramazsa .... 

topraklara ayak bastıil"ının en bü -
yük delili, nişanesiydi. Benim ka -
nımdan bir adam benden evvel bu 

granitten duvara hak edilmiş olan 
bu iki harf karşısında sayğı ile su
suyor düşünüyordu. 

Nihayet sükutu bozan Astrid 
oldu ve: 

- Haydi artık 

keşfe başhyalım !.... 611 ,ııf' 
Ve her ikimiz de 

açılmış duran mağaranın 
ağzına doğru ilerledik. 

- Evet, dedi, Leonald Hanri 
bizden evvel bu mağaraya girmiş. * p•~ ,. 
Aııcakceddinizin elinde bulundurdu Mağaranın methn•1 I'~ 
ğu aletlerden biz mahrum bulunu - ş~klinde idi. z.e'."in. k8Y~eıııi' 
yoruz: Kazma küreğımiz yok. An- rıyle ve renk ıtıbarıy1e 1, 
cak elektirik fenerimiz bize faide- tisni andıran ince bir .~0Z,~ ı 
Ji olacaktır. idi. Bir kaç saniye yürll~~ 'fı 

- Tayyarede bir elektrik fe - varlak bir höcreye gi:·dı~ıı ~ 
neri var öyle mi? vücude getirmiş oJduıı-u ·ı!İ· 

- Evet var. l\Ierkezi akümla _ nin tavanı huni şeklinde 
1 

P 

törün yanındaki çekmecede duru de biribirine kaşuvan ~ı 
yor. zam kıvrımlarla tava tıP k' 

- Pilli Jamba mı? hanelerde kolonya güıııı" ıb 
- l\Iükemmel; hakikaten iyi 

buldunuz. Demek ki "Leonald İı:an
ci,, nin vesikasında "A. S. V" ismi 
verdiği üçüncü ada da "L'ile au 

sable vert,. yani "Ye~il kumlu ada,, 
e>lacak ... ,. 

ne, Jap.onyaya falan gıtmekten Genç kız cümlesini ikmal et _ 
vaz geçtim. Burada tıpkı Robenson medi. Biz böyle knnıışa, dertleşe 
Kruzoe gibi yerleşip babamın küçük bir m3ğaranın kapısı önüne 
"Neptune" ile gelme•ini bekliyece- gelmiştik. Biraz iyilmek suretiyle 
ğim. bu mağaraya girmek kabildi. Dur-

- Hayır manyetolu bir lamba ... sus kliğit hunilere bcıı d 
münzevi adaya kadar gelmiş Ye o- d•" 
rada bir iz bırakmışt.ı. Diğer ta _ - Hani şu el tazyikiyle işleyip Höcrenin diğer taraf•" ··be 

- Evet, evet... Kırmızı kum, 

Yeşil kum .... Üçücü adada da anla-

- İyi amma bu intizar pek u - duk ve bu kovuğu uzun uzadıya 
zun sürebilir. Çünkü Profesör Ja - tetkik etlik. Cenabı hak bize yiye

kobson bizi günlerle belki de haf - cek içecek ihsan ettikten sonra şim

talarca arıyacaktır. di yatacak, barınacak bir kovuk 
şılan uzaktan bakınca. Yeşil kumlu - Elimizden ne gelir l\fösyö 
bir ada gibi görünüyor o'malı. La - Dubreuil? Babamı böyle uzun müd-

da vermiş oluyordu. 
Ben mağaranın duvarlarının tet-

raftan bu kadar azimkar bir ada _ elektrik hasıl eden lambalardan etmiş olduğumuz dehliZ·e1;iPci 
değil mi? bir dehliz vardı ve yine 1 

. J mm Okyanusun ötesinde keşfetmiş 
olduğu üç adaya bu kadar ehemmi-

yet vermesi için bu adalarda çok 

mühim, belki de pek kırmetli bir 
şeyler bulmuş olması lazımdır. 

Astrid'de benim gibi susmuş, 

o da derin, derin düsünüvordu. O da 

- Evet Mösyö Dubreuil. !izin uzaklara hatta beı~ı ~, 
- Şu halde mesele kalmadı. bir meyille denizin aıtııın ·di 

Siz liimbayı getirin. ")"nde ı 
Astrid koşarak uzaklaştı iki zanması ihtimal dahı 1 

11 

dakika sonra bir elinde elektrik fımı biraz tetkik ettiI>tr 
lambası, diğer elind~ de bir çekiç Astrid'e dedim ki: 
ve bir demirci kalemi ile avdet etti., 



:!J,,ayJ,a:.. 

• • 
lngiliz Kralile Krali

çenin ziyaretleri 
istihlak vergısı 

Denizaltı kabloları (Baş tarafı 1 rıci sayfada) atı tane kuvveti sena etmek sureti-
Etuval ıneydamnm etrafında ve le altıncı Jorjun tercüman olmui .ı>l· 

Kanundaki değişikliği izah için 
Maliye Vekaletinin çıkardığı tebliğ 

b, güf:ergah boyunca toplanmış olan duğu ıdü ün.redir.,, . . .. ,Maüyıe Bakaa.J..ığ.111ı111 ık•ıntHa 7 ap.4an 

Olr kıt' ba ka bir kıt' aya telgraf halk, kral ve kraliçeyi hararetlej Lö ~W' g.autesınt! Bt?lbı. .Ş"07le değişiklikleri .i~ah e~en tebliğin~ göre 
ayı ş ıaHoklamtşhr. yazıyor. . - J,e~ i8)11 IQA.8de1:i &atljtara daır .ola-

~JIİ1l.e ınaır.ab .dan ısaıı, Jı::ıpneti b' 
fiyatla ifade c.diLmit hı.d.urunakıadtr. 

.__ ·hı 1 • 1 nasıl bag" lıyor}ar? Paris sokaklarında alay 
1 "ıDiğer ba~ı meı~teiketıer bı\afıı- rak 15 agustosa kadar lastik ayakkabı i. 

q_ Q any C • Paris, 20 (A.A.) ·- Reisicum- na o1ara'k :ngıUere ılc,."Fr.an"la y~- mai e.tloııııui#ln~ ı.afmılan we..-

~ d . ... hur ve madam 'Löbrön, İngiltere ruz $Ulhu iS!emekte olduklarını. :al c.iltM1Ck .bey.ann ... *Me, ı ~ınmudan 
~ lop::r a~ k~~ıo~:~ * kari ve. kra1içesini muşla be1ecliyıe nız suihu e~l~~·inin ı.'.e b!"1ku~!'- ıs enaaıuz nihayeti '11kpD11na bdar .-tJ· 

.ıllı~ üYr.Cl.n:daı ~uı:a sokula · 
cak kumaşlar:m dar.meti ek ıay:ni ..,etle 
m&.ulüa ithıiliı ımıuamı:te -vergisine mat 
üh ohta kıy-s cılacııktu. 

~ ~D lh~ricl sebe iler: 1// dair.esine götürmek i!z.er.e :Sa:a± 10,- rınm tamamıreti Çi!r~esı ıdahfü:n- lan ayakkobılarla 15 temmuzdan tem-

lO lmnuıkık nrsi, kuf1Ul!Ul ..aresi· 

~ ileri . _ p // } 30 da ha.riciJ'e lU!Zareti bina~ma git de muhafaza etmek :ı~z~usund~ bu- muz ayı sonuna kadar satılan miktarlar 
._ "'- &elir . .Sahil ıu'1an by.ala- /j . 

1 
.-ı· .t.'U-~ı T"'"...,; ile B Löb • luncluklarını beyan vıe ıli:e .e.tnıı~ler- ~--..;.ı ı. ı., __ , _ _,,. • ,.._~ 

nin toptan satış fiyatı 220 kuruş geçer 
geçmez, 45 kuruşa \'e 6 kurujluk vergi 

6e 'kumasın metresiD-Ul toptan satış fi • 
yau 240 kuru~u geçer ıeçmez, 25 lcuru· 

.. •etuıım tesadüf .ederek ~r. l mı~ ero1T. nn;ııı" tJv•" • • • ; .,.u l!!)'n ,~,..eı:eııı. w .11ınıxımu. ı&ı· 
~~ . a _ l :mıhnml rön birinci otomDbile,, kraliçe ıle a.r., . ~ . k lvsıındn 150, ikincilerin kilosundan 160 

' weya trma a Madam Löbröu .de ilcinci .oimııobiill Üvr ga~etoe ınde t;;oyle ~enıl c - dcıırut 'l'-U'gi •ıaaalctw. ~' 931 u. 
~ - llrllit.eessir ıo1ar:ak Jhuara " . . . . . h·ı· d. tedir: . . . .. a > üksclcceğindcn Mall}·e me.IDWlara ..._,lar 3>- / p, bınmışlerdır. Ilıı Jki .o.tomo ı ı ı- _ rıhıııdcn ıtıb:ırcn beyanamelerde goste-
"ıa. Cııı • .oöZan da kJjpeldlalikları.. I '/ , ğer 8 otomobil taki,p ~diyordu. A- . ~'lngılteı·e 'kr.alının 'be}:?natı «iten satış ınilı:ı~:ımo lclluund.ı l.40 '.»litaHa hu M<>kıaya dil.i;at edecekler • 
L · ~.testere \'.e adah1lhluar.ıımı ~/ /ı• .ı. , ı... • tle .iskeıleve \'as.ıi olmuş- .bır.a.z .agırdır. ıUu beyanat, SııJh ıı..... • ...... 1: ı\ir.. Dı~ ~c.ıkırıdaı ııdiııile11 ku· 
~ -.ı.d ı.: ika .,_,di.kı- I ılilJ, vU suı e_ • • A~k· .. ı. . ı.... . -~ ver.gı .iilllnaıc& ıw. L 

~ a4J 'b1o1ara t~AU :uı.n ,bur. lskclede iki .dir.eg-e iRtinat eden g..a~·-el~~ J!I~ •. ~u.~neır>ıetın vJJ: 1~ ithalat umumi tarifesinin 377 numa· ına~ların vergisi 220 ve 240 .kum,._ -.az• 
1.1..~"""'ı-. Adabailklan der.ın :zu i.kab- .. . .d t-~:ıı.e·ı·e '!. .. alının tacı fadesıdır. Aynı zama'l'Jda bu ıbey.n . .AL.. t ___ 1 __ 11a 1uu~::...-..1ını bunlar J;O Ne 6 kuruş Ü· 
L~ ı.ve uzerın e ~ıuı.< .w - • . rasına g.1rCD ıpam._. .meıısuca e~~ oıv:;-
ı,_ ·., Jc.afomalarma ulalarak ta b' .ta·'· .,,ı:cude getirilroı.ş· ınat Avnıpanm ıkı btıyilik dem{)kra- __ ._,.____ u~: 1.cJ\ :ı&c :aeı::indtn .Yagiye ihi ıU.t1llllamJf'acaklar •· 
..._"1"1~- • _.,,, tıı şıyı:uı ır ~ ,.ıu • • • • • . .melı'.c ımucııu-m s_._. Jl'V g.-ama •· 
~ ;:ı.nı hu 1kapandaıı ikurtarmal{ i idL Buraılıı tbahrjy.e miı~c.zeleri sısının vahcletrnı harı~ten ge:ecek dar ''1C t5t> ı;r..aaıa- fada oltmık 1iaeM: .dır. 

Ptılüarı Javrmtıll lhareklt ılle S 1 ~ . . :.r..., ,,trmis:.ı.ir: v-r.şı nıu1ıtemel zararlara 1<nrş1 tarsm .et- ., . _,, k .1 - .b. t ================= & atm r.esmıru .ı.ı.;u ,... •• ...,., • .A.ll • • •• • • • • ı""ıye ay.r.ııma suretı e vcrgıye ta ı u-
~ dolaşıp ilenizin yüziine taraftaki rıhtımda bulun.an .çeşro-e- mek az~ı y.ı,ıksek bır f~de·ıdır . .ı~.ıu. Y.cni .kawuı .bir mcır~ aaurab-

~ l>.tuınıu1•.affak .olamadildann· letden sular :fışkırı~·ordlı. Sc.u neh Bu ·.a~d :t.i ııhafauı~·.a -saı~ olan baın:ım sikleti yüz grama kadaı-, yüz Hatayda seçim 
~ . . . sk ,4 k •~~ıt; sebep ıse sadee~ menf>!at erın ıtesa-

~-;:: nıakla ifÖhret abmş.lardır. xı .sahıllerJ lıoy.u.oca a e.u ı""" ..ıı-fi 1 k b·rı ik ~ d - .1 I gramda.a ıw ıcı;am.a .kad• vıe no ~-
t·ıı~diii gibi lbaşka mahlil'k'la- .sır.alanmıştı. A~ny g.ecerk:en kıta- ubtı ~ki? aı:lıl t' ı deşı k o tmalsı legı , daa f.aila .ı»mak iius-e Ü( ~ a&-)'Jt' .. (Baştarofı 1 nci sayfc.da) 

-..,. __ ~ • 4 • • "f + • 1. K u ı mı c ın c.mo ra !> ma arı - h k 
~e·· -.ua kabloya sa!drndı,ğı vakı .at .selam resmını ıı a eUDJŞ ır. r.a- d 

1 
J ., "yJ . J"' 1 mış bulunmaktadır. Yiiz grama !.:adar o- saucak anızisini terkeyJemek a -

l'i~gııair. Yalnız kabloları kendile- • hn b.uiundMğıu muşu bshl'.iye da.ir.e- ır. ~ 1.ıkılıcı ko~: ı.ın 1 ~0·• eı·~, . .'.~1~:~- lan ince .ciıuı pandcfolarclan - lanue llmı.C!a 26 haziran 1938 tarihli ka-
~ tn 4 ---... • • •~ı.: d. r .~:d sanın utı eJne = Oıu.ıpgU .&<JUl:ıı- • • • • t 
~ eva ittihaz etmis olan körpe l'*" sının 7 muşu wı.ıuıP .c ~~~ ... . u. . da oldugu gıbı kılo başına 25 lrnruş, 100 rarı üzerine, .sancağın en e.rmısyo -

a.ıı ll~ak nebati maii~~lerle 1ıay • . ~~at_ ı 0,55 .de .alay. bele.diye~~- dır.,, • • ~ -gramdan 150 grama kadar ol~n cinsler- nal rciiminin znmini .olan almış bu-
~ ... ~· Sômür.ınek J,in lkablo}'U ır~ını~ ıskeles.ıne ~e u ıd;_ ~eledıJ e E vvetki aksamki zı~.af et llcn 1dlo b:ısına 4 kuruş vergı a~ınaca1t. lıındukJa~ı taa)ıhi.itlerdeo münbais 
~k iz la ıb kablo- ,. daıresınc muv.a~l~~ .eı.m.:;;1.ir. Be: ve par1ak merasım nr. :Yeni kanun batkın ku1landıgı ucuz işlıirlizi zihniyeti ile nare.ket etmek-

koıttn G 'Yll Ol'.U ı-e lediye .sar.aymın b.uwn pe.nc.e.relcrıı . .. 1..-ııına~laruı verği1erini hafifletmek için te ,buluuan Fransa ve Tfu']c bt.i1di-
~'- 1lii.lna aebep oJw"iar. iki milletin armA11lrı 'ıC bayr-..ı.kla - Pans, '20 ı(A.A.) -- .:D.un :akşam ıuctlcrL statülilin ve te;;k.iHl.tı esasi-

"' ~!ara p:pılan warlar ıen Bir .denir.alb kabloaımu taair et- . 
1 

.. 
1 

·.....: rıazırhrrın .iiyJı.rı v.e m~ou an medi&- gümrük tarifesinin yüz alımcı numara· , 
l't~ t-: d . . .. - vı __ _J •• t . . . _:a_:u rJf e us e.ıımı:;-u~ .. •tnın B ve c nazis.vnnlarmı ,..YU'ID"' ve ve kanununun tatbikini temin ZlUl-... ~71 ~ N surunme ag a-j ~ıı:mue11~ce amır.~ısa,aUl&Mle- Parjs" 20 l..A.A.) - Belediye 1eri rei .,erinfo ve cl11>~omatfarın ış.- .. '6- ,- .. ..,. ~uıda, sancakta .ilk se~..im. muame-
.ır. lie 9lasıyle •iicude ~mekitıe - Ju el~•iiheDllÜderı t.an!.ın~.a meclisi reisi, lngilter(' kral ~·~ kra- t'irakiyle vc.ri1mlş olun 7Jyaf.et mu~ bulllara gire.o .kuma l:ırden ,§ay.ak çula. J.fıtmın kontroJünü birlikte> deruhte 
.ı, k hl" nerede mümkünse .oralar- teabıt edılen bozuk. mevkıı hır li .. ı . .eJ,.dı'ue ..:ı..,,;,.e ı'nd" kaı· ·ı- siki nağmelerilc c:.enleııtrüş.tir. z.jy.a- 1.:inin v.r.rg,ilcrini daha bafmererek dp· 

a ı 1 k - _ _. "-es.ını ıu .-- ,, .u.--. S< ı;; "'" 1 · • · • · · k · · "T" etmeüc karar vcrmislel·dir~ 
tek 0 ar d<!mir .mev.lciierinden pmandıra atara JfUs:L Jeller la~ tıı·.. Alh_,,, J<>ri, b,e~di"-·~r.c fcl.i bir .k*btıl ıreım:ıi takip etmiş ve er:nın v.cr&ısını aynen -v> a etmqhr. ,...,a. • • 
t. Uzak) .'I ~~ • mış "'"''"" ıı " ;Jl b 

1 
· d ...: :-ı. rifeııin bu pozisyonlarına gireri' ve yeni .Bunun j~n, Fr.ansız CJimhurjyeti 

~ııy ara .. ö~enir; .. uduıt Brı- kavemet 2730 omla O) tevazün et- t-esekkür ~tmiş ıve ~~·le ~emiştiT: bu ka ll resmı esnasın R ar,vıBti4 htikfımeti 'Fran ... ız cumhuriyeti yük-
tıı.r anın. kalabalık sahillerinde de- tiğinc göre bozukluğun sahildeki ' "G.er.ek .kraJ,4-e $erek ben, do:-1- bir program ta'l'bfk edHmişitr. Bu 140 r.anü metreden aşajı olmıyan kumaJ- sek 'komiserinin sanc~ikta1d delege 
~r l'iizUnden vu'kua gelen hasar- kablo ıdail"esiDden 136'5 ınui roeı-;afe- ""al

1
e ma-a.ı·~·c•'i a.i•1 lbi!hassa milte- programa bir fası1n ved1d1ktell son tarın metre murabbaının sikleti .600 ıra· ~ ile.it u. .u J "' "" ~ a 

1 
· · • · • m:ı kadar olanların metresinin >·erli fab. muavini albay Collet'ye tazım ge -

11UrJı\:c ~olcttır. P46sta Jımttnii mü- de 'Oıdt1ğtı anfaşıhr. hassis etmiş olnn resmikabulümii - .ra flô _ev e.t reısı> NJ{.ara ı~meg.e . len sa1aihiveti vermiştir. -Türkiye 
"K'İhı" . . h . l h· r 7 tJ "I · l· rika1arda toptan satış fiyatı ve har15ten J 

ta..__- un ~fonaı-ck 'Ve Ater1 adlı Kablo lroınpanyalarının kablola- zün gıiız~lliğini Ye zaT:afetını son de ma sus sn on a ille .ge 11 mış 0 .ın . .. .. h .. ·et§ 1hük1im~ti ile. foı•ltali-
~ • • . • 11'7, b'tl l k'I . ·J ıithıd olunanlar da .gumrukten 9k11rılın° eum UJ"f3 

~ilerinin :Ma.mı ıd~zinde nn vazivetlerini gösteren tafsılat- rece takdir ediyoruz. llepınıze ıha- r ... a ı c.r .sa .eını.ı •. oa ~e 1 mış er - Ld , k h .. r1.. • a-e ml1!"ahhıı.s ola'M\k hnsnsi -vazife 
l 

~ • ~ :ı.. J ı..k·· dir l 1ıriltr•re knlı orsda tnubtelif cıra J<.il ar yapııııca er tu u zarurı \ bir tamir Jit.in ıdf'nize ÇJ]t- ı haritalar.ı btılundug;nndan :uu su. - raıret l'.e minrıettarhk a 1ıcşe. ur e- · 1
•0 

• • • • • • • • • ıile Antak:raya gelmiş bJrlun.an orta 
.., adan o- • • _ • :retle bozu'klıığun Okyanustaki mev ıderhn • :zevat Jle bıUıassa B. ılanne?11, IB. He •nasraffar -.c ıstihlak }'crgıu de dahi\ ol- el . kaelıı s Cm:at Aı>ıkalı.ua lfızıın 
"'r 6eçıril~lerı 'kış pek nadır - ... ı · n 1\' '4 u K o oı ·· k ·· ~ --:ı · ae ,m.ı ç.ı e n ı. 

· ldiini birkaç dakika itlııCte taym et- Bundan sonr.a :al.ay lhflecliye 'B.&- r,ıy(), ıu . .ıhrart'. 0 • . ayyo~. X:'. n ıım ısna ınere . ,,e.~en 
1 1 

g.elen salfihi~·.eti vermistir. 
SUr.ünıne wl ·1 b l•k .tutma mek mümkün olur ve tamir gemisi !onuna geçmiş ve orada kral ve kTa- "'~ B. Vhmden ıle ~örüşmuştur. .olan ~ıymetı 220 kıırlll'l kadar o anlar. iki lı1ikih:ı:ıe.t mümessilleri, bü-
lij her ag ar ı e ~ a . . . ıL"a e:v edfür. Jiçe.se he.cli;·eıer takcl!m edilmiştir. Kra1, B. D~Ja.dıy.e,, !3· .. Şp~~"'.. B. ııın kılosundan ıo kur_... •.ı.~w. 600 kumetleriniıı kararı ve kendilerine 

\ kab oe kadar ıslah edilm.ı:ş ıse de d'cr~kap o ııo.ktıa. . :k. . . .Mlit'eakihe.n kr.al ve kraliçe muşa Booc, J?· Sa~o de de ıoruş.tnufÜi,r.. ıgramdan fazla ve kıymetı ~40 kurUJa ~'.eril.en s.a.lfihiyet mucibince, 22 
~,~o ~umpanyaları ma.'Uarım ~ 1 erme ~a:mea tamır .ge.ı:w~ dön mü~ !erdir. . PutsteJd truy.Ok . ·~ o~ta .eiLçU.e- ~adar olanların .lcilıosundan ıse 6 UDll 'lteJIJlDllZ t'2S tarihinden itiba:reıı 
~rıı .. 1c ıçln süriinme ~eri ilk ;·.apaıcagı ~ ,.an derıiıiliiine 8 . d nn de ıkr.aim vıe B. Lö'bf'onun ;alflma 1 atınacakur. 1.ft , t m.uamela.t.ına devama kanar 

pı.ıttı1 d ı_· ıze urayın 6 • 1 • •• d ı ·ı . ... S Y . le .,,.,. .... o ı.---... ii& ~J.J ''1 arı kabloya takılan donanım g<;re 700 ile 8700 kHo :aTasm an.ı Paris 20 (A.A.) _ EUze sar.a- .gımıe eTıne musaa e _el ı rmtıı.ır,. a- enı aaU1NJn _.. .v:r --.ıı e- "'~~erdir~ 
~~ ll.Ylklamak üzere .kabloyu bir .aj1rl~ tartabiJ.eeek alimet şa- yında İn~iltcre lu.a1 >:.e kı'aliç.ul 't6- at '!2 de Kr:ıl v~. kr~'Uç.e ~r.a..rıc ı.a-ta:i.nd~n "~ .,uiği ~ n.z~i~ ye· Jki dost devlet miimessillcri, 
._~b atlnaktansa ağları .lresip .ata- maııdrasun ıa~mak.br. .Şa~nndra., refine verilm.if olu1 -r.~·af,eti takip ra~asına got.ı.ırJJJmuşle: :ııe . "~~da •ı hır hususıyet bu.luonulktadtt. Eiki b hangi u'k Vi,!YJl C!?maate mensup o
-e·· U .Z\J'anı gemi sahiplerine .ödet 300 ?en 700 _ kilo)'.a kaw.d..ac agır.lıkta e_ciım .artistik ımii::;an:ıene :&On dere~ nıuk~meJ s.uııe-t~ ten,•.ır ~d.l_lmıı ~ l.un vergiyi siklet iitcrinden ~s tut • farl..'ır.sa oklınla? ~k vatandaf-
-~~ı daha kestirme bir tedbk lnıl- şe~s~~. demırlerle bagl~'l;~·- .Su~·ıw I al'lak oln1uftur. i'~m~şa, ıs.a.at fan E.lı~ &~nyrnın tıahç.e mı tema- .nuş _ve e~yanın L:~siyle .W.:P ar~s•· 1acı arasısdaki münasebatın esasuıı 

~rJar. ~ennlıgme ~veya .. akıntı.\ a_ıJ ~. o~un 231e hJı.şla.tmj ve yar~ g~df!n .binı.z şn etmışler:dlr. • • •• ,.ta bır muna~eb.ııı ıttı1A1 etmıştı. Venı tk,a. ~kil .etme~ Jizım gelen birlik ~.e 
111..l>~it.altı t 

1 
, f 

1
• bl...:

1 
__ şutıJ<'bıne 'Z'<Jre mut-eadd't: aeonr .t·ıı sonra hitama ermiştir. iKnı.J ve Fransız İngılız munase- •un dahi\Aeki Wıriltalarda .,._ ~tış kaıde~Jik zihQiyıetine dayanabile-

~ııı.L e gr.ı .a wa.n - 1 . . ~ . ~ ~ ~ ı d d . . .. 
-~ 'oıe kablonun en bH .. ·'fik <düıı - ~JAlllı·:· t k ld kt • . ~ral~e. Elı~e 1!1\Tayım y~n gec:~~ hah kar~ılıklı itimada .:auy wk l..l - d k~n erı·e ef. gu~· ceklerincleJl oemmdtrler \:e seçmun 
"Ilı om, .. ":7 Y ame onu u an sonrn ge''"ll y.ar.ım ~ ~eç.e terlc~t~r ~.e ıııı. :s 'll'lllktea ~' aırı-ıgı an a ı ma ıyet ıyatıy· bu safhasının ıuem.lelsı:ıtın yakıncla 
--~ ak uzere "ford,, "tlmnmt ıııe,aae seyriscfain usulleriyıe ra riciye nezareti binasma donmü~ler- dayanıyor. le alalcalaıwuarak fiyatları 220 ve 240 ayrı bir politik antiteye inkı!abııun 
\M:ltl.nda toplanıp deniz mal: - sd ~ ~parak mevkiini .ayi·i e<ıf!:. dit". :B. Lö'bTiön ile refikam, kra1 ve Paris, '!O (A.A.) - Fransız Bl.fi- •uruja kadar olanların v.er$ilerini hawf- i.ca'P e,ttirdjji 'Ye.kadı mai:rirıtti ikfl. 
'«ıı~ aQı verilen haşercler tet;bit ~ iş de görüldükten sonra gemi kralifı:eyi. bine:ekle~j -otomobile ika- 'Vekili ile Fnn ız ve İngiliz h~rici1e ~ı~i?, iburJa~~an. ~azla olanların ver$İ· s.ap e~·,iy~nde:n üphe elmet0ek· 'il t. Gotaperkave p.e.t ılaril ım hareket ederek kablo ha'ttmclaıı aar teşyı .etmışle.nclır. Bu esnada nazırlan :arasıncla yapılan muzake- lerını de e9kı1t _gıbı hıraluıuştır. . .. tıe,ılir .. 
'1ı !bt 11>.ıinimini mahlUklar kab _ ü~ mil veya daha zi~'ade lU.ayarak e.Skeıi merasıın jua ııedflmiştir. ~'lere t!a1r bu akşam neşrolunan Yeni lcanuıa bauaniyeleriıı verpına Bu ul"eile ibaşılamı~k ll!l1l&Jl1e-

'ıı 'itap] . . .. _ _ 2! ile 30 ton arnsındll bir kopma Kral ve .kraliçe, bütün gece ,YOi üze resmi .tebliğde deniliyor ki: ille kilo ba~ına 55 kuruştan 10 kuruşa lit.a :zarar tve.recek mahlyette 'lb11la-
. ~~ması ı~ınde ~unı!lt ::- kavvetini haiz ziııcir vryr. tel hala- rinde toplanmış ol1Ul ~alk wraftn - "İngiliz hükümdarlarının Pari - iiPdir111İJtir. Kamında y.azılı topıao ~ nan en aıf.ak kanunfil<en .hareket, 
~de l'a '3"U'V"8 -a~ u ~a e ta bağlı bir brmık ile Jka\lk>_yaı u . dan ~d.detle aJkljı1anaıştır. ~i zi;·M.e.ti, Daladiye, Borıne ve Lor:d fiyatı, fabrika kapısındaki topwı aaı.ı ili ::zanıln devlet tuafıfld1l'l'1 derult-
•:'1' htı :ar. İzole ıcınde tuneller ranıağa başlar. Xaırı harbin tabia- Paris, 20 (A.A.) - Muhtelif Halifaks'a enternasyonal vaziyetifl &yatını ifade edecektir. İptidai madde kıy te edilen vazifeyi nıiifkille.'1-irebile
~l 1~ ttrtfar iklbet 'bir üozu'k . l tına göre brmıkların envaı vardır. temayüllere sahip büt:in gazeteler, heyeti umumiyesini ve iki memleh- ımıetiyle i~çilik ve imalat ücreti, atölye ve ceğinden, FranSJ.Z ve Türk hükj... 

'hın~1 l!J> ()}urlar, ve bı.ı 'küçıük :Sıılu ço~ura gömülmilş bir kabloyu İngiltere kral_ ve kra.l~çesinin ~iya- ti ~ilhas~a ~lakadar ede;ı '."1~ele - aıakiN •roı:>rWıına•~ ıı.u ~- ~ metlerJ mtimessi11erl,. her türlü kar· 
~ta ar baza.a a ordularla hü- taramaga mahsus olan tırmık kaya- ret ve kabulunc sahıft>ler tahsıs et- lcrı tetkık fır:~atını vermıştır. ıc:ibince alınacak vergı de dahıl olmak u- ga~ahgı men ve 1:enkıl ey"leme'k v• 
~~li~.e,k p.pUkJ.a.n lıuu pek lık bir kfür için uygun gelmez ve mişlcrdir. Gazeteler. afış hurufa- Fransız - İngiliz münasebatısa -~•er türw ,,rqj n ,..-,&,.. u~i •.az1y.eti 4;1ani!t m-enfaatıler ~ehine v• 
ı_.: r 0lur. lf.azik ıbu gibi hücum- dErhal kırılır. tiyle yapmış ol<lukları başlıklarda hakim olan karşılıklı füma.d zihnı - ,..asraftan mamule isabet eden yüzdelik yahut sancagm ba'k~kt <pdlifı"k men· 
ltıadd~ ~iriliirj :ar~mı mü- Parisin altıncı J orJ fü~ kraliçe Eli· yetini içinde cereyan eden bu ko - # kar bu fiyat içinde dahil bulaMaık- (aatlerine mugayir 4dffilojil€r le hl· 
~~ ~abtolann astuğu vakidir_ l 1) Jorj Simon On ,;\;1.~erı fı- zebete yapm~ oJ<lu~u mut~.ntan :e nuşmalarda nazırlar, t:skin edici ur. Bir ktliıw i~ •iıldiia ı:nse...Y ııe isti mara 1kalkışa_eak 'ber~e.~ 
~ 1'-~~· ık11ıt1aıım il.lif .et1 • _ :::ricçiır:.rindendir. 1787 .ıen "!'İ Jr uta- coşlrnn Te mı b1bulu t.ebacuz .e.Wr· ve barıştırıcı gayretlen.ne .d~vası t<anun huzurunda ta itip E:tm.ek ıçlll 
'dd.....ıı.a.cı.- -• uzb. e~~-.e 1118 16 sanda Erlangende do~--.. mektedirler_ 6iğ.er ta .. aftan pu:t.e b'Ususundaki müşterek azimlerini Urfa eczahanelerı· en iddetli t.edbiı1er1 fllm1lkta tered 
t ey· -... Pv.u11'?1S ı:r _,er-ILte --:ı- • • h El" 'b. 1. • 
~:ı~ ı sararak kab'_:ların muba.. tur .. 1852 de Münihte tecrübi fizik ler, rcısdaıcu~. u

1 
rıun. ve d:kr.'k:.ahn ıze ı.r ~edre F" daha teyıt ederek .Lge'e'ı . . A ıdtit etmh•.ecelclerdir. ~ LV _ 1 1 . 1 d Urf,a Sıhhat ve ıçtımaı ~ve • ,.. . A~b ·n..:ıı~ C d A 1.~ 1 ' ~~ hu:ıımmus 

1 
w n prefeaörliiğüne naabedildi. 1827 de .sarayın soy emış o u arı nu - nısan a ransız nazır arının on - M_d .. 1 ___ a .ıınza. , ay vv -çı. eva çı.ıı..u. ıa 

1 ı_ '->it •. .._ .· 0 dugu • •w• . ıtııklar.ın oehemmi}·.e.t ve ~Omulüncleıı ny.a ı·nptıkları ziyeret esııurn<bl net u ur ucun en: 
11Ja .. h-~ ıvulcua ,.,e"M!n bozt1k- luıtfettıgı elektrık kanununa, namı- bnl.. t.me~~ ,., B Bl •ıo n '" ~.fthakk k tt' .1 k t• kt . Urfadaki eczacıların eczahane-

'lıı ... e"" ~· . v • • 1 ıµıse :ıo.tU\: .e . 'Jm Mfl ıs- .opu - """ u e ırı en a ı no aı na.-
--.tiııe -~ .hemea .eski .çoklugn- na ızafetle, Om kanunu adı verı1 - 1er gazetesinde de.dlği gihi "Fır.ansa z11r mııtabekatının temami1e devam ler kanun ve talimatına göre roe.c-

b 11-. ı..~· ~ _ . m.ifti.r •. 1.ss .• 4 ae .. n~ai te.~m.~-z~nun ye- - lngilrere anl . .aşmaııı esas itibarly- .etmelctc. bulunduğunu mO.p'bede bııri ol.arak bulul'ldurulması JAı.ım-
~ l'rıes-.ıa&ornm 1c-esi1mesı mtıhım d11acı gunu Munıhte olmu,tur. ~e tıulhcuyaııcdır.,, göz1t?rini Hive eylemışlerdir. gf!len i1flçlar, her ik1 eczahanede 
~...._. ele,d; .. '"--· . 1 . • . b" ı..ı. d' mevcuttur. Ve daima mürakabemiz 
ı ... rıı "o"·n A.,L, ~NllLr oli er.ı ıçm ır (Dev.am1 var) eyJeme~~e ır. Bu -anlaşma, ll~ şe; Osmanlı l>orçları ııuıl 
• ~ d alttndad.1r. 
• boııta • t111ıenm ka'Jlo ıSahipleri- .den ~vvel, su1hw ~de.ee Fransa ve ödenecek? 
! ' İli~ ıdaresine :.aç.tığJ ~ar.afla- Denizde bulunan -ceset İngiltere için değil. belki bütun Av- İlaçların bulunmadığını iddia e-

Çinin taarruzu 

uza'ktan bombardıman etmişlerdir. 

Çin mevzileri muvaffakıyetle muka 
Y~met ehniş ve birçok düşman tay
yaresini düşürmüştür. 

'll .. .,'"tte_n te·ı,-at ın"hab.........mio ta fı didi r:ııpa 'Ve bütün dilnya için ınuhafa- Paris, 20 (A.A.) - Fr:aı:ısa ilt ıden ı.;ahıs tev5ilc. etmesi lazmrl.r. 
~-~ ... - ..,.,,. ... __ .... y anın cese r Türkife Osmanlı bor.rlannm ıaure • Eczacı Zeki yüksek bakanlık -
._lt.ı ""~ıU·.te 11cı..ı...~ıan ~ari :za ıetmeki .istihdaf eylemektedir. t• t . . .._ 1• 1• d ~ b" cı Q\ ~ J.# ı""-' - . . . ı asvıj·esı uat.\l\.m a ır anlatıma ttan dilekçe ile 15 gün izin almış ve Tokyo, 20 (A.A.) - Domei a-
~:41ııt .... k tılr ye1':0n teşkil .eder. • Ew.eikt gün Pırıdıklı ı&Çl.ldarmda ~ ~urn.al, dıyor ~1 : • • imzalamışlardır. bu müddet içinde diplomalı bir ec- jansının bildirdiğine ıtöre, haricıy.e 
~ •haı 'tlçııı bir bozu1dujun ruvkii aenizde tefe.s fih etmiş ve tanınnu- ,Elıze sarayı~da ~rat ed.il°!1ş o- Bu anlaşmaya ;eôre Türkiye ~acıyı müdürü mesul tayin etmiştir. nazırı Ugaki, münazaalı bili.ün me-
~~ 'Sbit ... 1 . . • . lan ınutuıkfarın surprızler tcvlıt et- . 

en i . euı erek tamırme koş- yaca'k bJr batde buJunan cesedın ıüç . • ıı..~ k .. .. b baından böyle Osmanlı borçlanma ~iliy.eürni&d& .ecueısız ecı..ahane MJeJer OzeriDde bııPD İng'ilter.e 
Ylli~:-. mesmt! :tm:uı.n yo tu, ~un~ıU u nu- .. . . ı~ b li•· ~~ . Jıafta enre1 Tır.ak vapuru tarafından t ,._

1 ,..aa •-rif d'l . ~ 
1 

. .. yanauu dovız olarak uhye etmeye foktur. Gazetenin ayni sahife ve sü- büyük elp.i :ile ,SÖl"li~e.ıs::re aşlı-
vstJ.. il~ a~v 'Mı e l mış o an sıyase.. b d 'ld' . . . n..:I . k .. - .C0-1.l:'-: tta hfilln-.1 

~ ->ı 'TTRMtK ~EKlLLERf batırılan ~amtk Kemal,, yelken- daima cihana açıktan ~Jia 1iüıı .e- mec ur eyı ır. twu.ın.da Jllff1JW rıca ~u:ı.srı. ~~ ~. ...-ı:-.uı)'e r ma ~e 
~ullhhloda vuk l b kl lisi tayfalarından Satllmı~a it ,oldu- diim.İf bulunan bir '8iyasettir.. Bu söylendiğine dr.e, e~v.eli, yangtse 
~t a\İl<'t ua a-e e.ıı DZU u- - ıd" te hl d"l . d. t 1c1 l"k .beti I _ • ' -''-~ M .. d_rl .. ~-d aizeri~ seyrleefa!n m~~lesi -ve bH 
.ı ~el. h llıevkiini hesap ile tayiıı '8'll UJl ~ 1 .e ı ~ ·~ cese 10 ~k~ U .J~rıt~l a a a ıllJ.&1ldttaJl ıC1 .:1/ ızmır ıg,an Q U U2' wu en: 
11aı.ıru'\o u bo kl _ ve cesedin defnlııe ru™ıt verilmiş· ı ı mı ıe ın tesanüdl e$Ul&n1ll. ııu- ahare Hankeu'nm ve Hankeu -
tıl' ilde Yiizl zu u~nn Oky.anUB tir. ğer taraftan i'ki milletin -tefriki me- l - ~orbalı kaumnın Yeniköyü.Dcie fO 'Ye .KemiJp,qa bzası..nm !Caııton demiryolunun !Rgalinden 
t~u tıa R" erc.e trul uzakJarda 1 Tahtakaietle amele Ahmet ar- saisinin cihanda ıaulh Ne :ı1alaha ~- yukarı Kuılca köyf.\nde l O tek kkrir göçmen evinin inşaatının kapa- tev.cll.üt erlcbiJecek mc.s.cl;ler :l'Öt'İİ· 
~aı. oıltul':ı~l • teJgraf işleriyle fil- L d N t" .

1 1 • •-=. sash surette y.apmak istediği yardı- 1t :zarfta· eksiltmesinde bedeller h:JLddi liyılc ~ ... ··ımed.iğinden şülccektir. 
'ita" ....., ar ıi . ıb. tı et ır.a a~ı ec.a ı ı e ~avgll e.ı.nuıp ve b' . • 17 1 0 • ·-A • 1 w k 

'ııı,. ~•dır h· çın, ır ayr . v mı tes ıt ıı;;.ın kullanı1mıJ olan for- - - .,88 tarıhııJMen ıt!baren orı beş gün müddetle pazar ıga o- Berlin, 20 {A.A.) _Alman ma-
t .""4ı.• l'n.~ .oır kablonun her kıta - Necati Abmedı başından taşla agır mü Herin 'iui •n'-::ı..ap -.a·ı1m1·· olma•ı- l ştu ~ ~ -...ulc.:;ı, , • ı.ııu ıeı..1 y "' nu mu r. k.amla~ı Taymis :gazetesinin 19 tem 
~~ ~\-.e~t m~lOmdur. Öl- sure~te yaraJamışt~r .. :aralı Cer- dır .• Bo: iki noktada da Ua edilecek :2 - Bu evlerden beherinin aıuhammen keşif bedeli 642 lira 26 muz ta;ihli nüshasını toplatmıştır. 
~ııtdlılu.Yl ıolan sum mu\:avemet defnme ruhsat verılmı~. vazıfe hakkında btiyen tereddüt kuru~tur 
~~ı11... e ~11 4 • .. .. • S::wıldıiıı.ııa g.öre bunun sebebi, bu 
~ ~Un nı mukaıreme.tıle bo- yoktur.,. 3 - İhale ı ... 8 - 938 cunu saat .onda 1zmir tsk'An Dairesınde mü- 0 hada Jne\'cut "Berlin boraasında 
~~e~t olduğu ~erdeki mu- • • ~ ~· ~!um. diyor ki: te,ek'kil !komisyon tarafından yapJlacakhr. k k 

1 
ld' 7 . 

~ Lt ~lt}(b-~asında >l:>IT mavaze- Atınada .tıddetlı bır zelzele oldu Gtindelık me!!aide katiy.en isti- 4 - Bu hususta şartname, keşif name vesair .evrak her gün İskan ı su . u~, ma a 0! 1~". aymıs ga-ze. -
l)ı~e(j Jcıtı~e :bıwıfe getirilir. Sa- Atinada, onbeş saniye süren rahat fasılası olamaz. Beynelmilel Dairecinde :eZSrülebilir.. .tegının, ~·almz ıngıhz :kral ve kralı
'\...~~'-tilo .~r.eaiace kablonun :zelzelenin ~ok şiddtıtli olma~m~ 'kanuııa lbfirmet ,Ç.er,eve&i d.ahiimd~ 1 - f.ttelcuterln yttzde yedi buç.ıık nisbetinde muvakkat te.nıi.nata çesiııin Faris ziy.ar.eti münasebci!y
' ~ .. bıbndiği ıi(Uı meseli rağmen ~manc-a 'Zayiat olmadığı gı- muhafaza etmenin yegane şartı bu ait vesaikle t.akan Dair·~sine müracaattan. Alm&nyada satı-
~ 2 .oaı ~ .m ma- bi hasar da ehemmiyetsizdir. dur. Bu düıünce, seba.t1<arane ve 



Sana: 8 YENl SABAK 

İstanbul İnhisarlar umum müdürlüğünden 
İstanbul Radyosu 

1 - İdaremizin Pıışalimanı Bakımevind& şartnamesi mucibince 21 • Tammua • 938 - Pertamhe 

yapılacak pencere tamiri işi açık eksiltmeye konmuştur. ö~ıe neşriyatı: H.SO Plakla Türk mu-
II - Keşü bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat teminatı 195 li· •ikisi, 14.50 Havadiı, 15.05 Plilkla Türk 

radır. muaikisi, 15.30 Muhtelit rıt&k neşriyatı, 

ill - Eksiltme 27 - VII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü l6.00 SON. . . . . 
13 d K b L M "b t ş b · d k' Al K . Aktam neırıyatı: 18.80 Hnfıf müzık: saat e a ataşta evazım ve u ııyaa u esın e ı ım omıs T b b 1 d' b h . d klen epe aşı e e ıye a çesın en na , 

yonunda yapılacaktır. 19.15 Spor musahabeleri: Eıref Şefik ta -
IV - Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge- rafından, 19.55 Borsa haberleri, 20.00 

çen şubeden alınabilir. Saat ayarı: Grcnviç rasathanecıindcn nak-

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Karaköy Acentalığında tamirat 

1 - Denizbank, Demizyollan İşletmesinin Karaklıy acente
liği binasında yapılacak tamir ve tadil işleri eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Eksiltme, 22. 7 - 938 cuma günü saat on buçukta Şube
miz Materyal dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltıniye iştirak edeceklerin teminatlariyle yazılı 

gün ve saatte müracaatları. 
V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 len, Sadi Hoşses ve arkadn~ları tarafından 

güvenme paralariyle birlikle eksiltme için tayin edilen gün ve saatte· T
20

ür
4
k
0 

Hmusikisi (Şehn~z3 ~yir Rbuse~~~· . . ... . ava raporu, 20.• \ımec ı:z.a uvg-
yukarda adı geçen komisyona gelmelerı ılan olunur. (4382) rul tarafından arabça oöylev. 21.00 Saat ~~~~~~~~~~-~~~~··11111!~~~~~~~~~~~~~~~ 

ayarı: 

••• 
ORKESTRA: 

1 - Numunesi mucibince 3000adet süpürge açık eksiltme usuliyle 1 _ Mayyer: Dragon dö Villar. 
satın alınacaktır. .2 _ Rahmaninof: Noktürür.. 

2 - Muhammen bedeli beheri12 kuruştan 860 lira ve muvakkat s - Staaus: Uüvi dö bal. 
teminatı 27 liradır. 21.30 Semahat Özden••• ve arkada,. 

3 - Eksiltme 28-7-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat lan tarafından Türk musikisi (Suzi~ak, 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindek.i alım komisyonunda Rast, mahut), 22·10 Kon•tr: Novotnıden 

1 
kt naklen, Viyolonist Kemal Akel idaresinde 

yapı aca ır. Orkestra. 
4 - Nilmuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 1 _ Orkestra: Layhte kavaleri, Uver· 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 tür ouppe. 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 2 - Orkestra: Ritorna • Serenada: 
ilan olunur. ( 4379) E. Karozyo. 

3 - Şarkı : Tenor Rakcaz. 

Nafıa Vekaletinden: 
Yüksek mühendis ve fen memurlarına: 

Yüksek mühendis ve fen mekteplerinden mezun olup ta kanunen 
mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne 

4 - Orkestra: Er nasyonal Romen. 
5 - Şarkı: Bariton Yıınka. 
6 - Orkestra: Le l\filyon d'ArJöken. 

Drigo. 
7 - Orkestra: Kordon ZeybE'ğİ. 
22.50 Son hah.erler ve crtc>si günün 

proğramı, 23.00 Saat ayarı: SON. 
ANKARA RADYOSU 

21 • Temmuz • 1938 • Per"embe proiramı 

Öğle neşriyatı: 14.30 Karışık Pltı.k neş
riyatı, 14.50 Plikla Türk musikisi, 16.15 
Ajan haberleri. 

Ak~m netriyatı: 18.~0 Plô.k neı,riyatı. 

19.ı5 Türk musikisi (Saliihattin), 20.00 
Saat ayarı arapça neşriyat, 20.15 Radyo
fonik temsil (Gençler Gurubu tarafından), 
21.00 Konferans (Şakir Hazıın), 21.15 
Stüdyo Salon orkestraı.ı: 

1 - OC'~erss.~eman : Bin PC!~t in Aran-
juez. 

Beykoz Kazası idare Heyetınden~ 
Mahallesi: Göksu 

Sokağı- Bahçeler 
Numarası: 1 
Nevi: Bostan 
Hududu: Köprü ve mrik ve dere ve Topalotlu bahçesi 
1 - Yukarda cins ve hududu gösterilen gayri menkulün gedik

ten münkalip bostan tamamının 288 de yedişerden 21 hissesi Kozma 
çocukları Kostantin Pipina ve Vasiliki 36 da yedi his•enin 5 de 3 
hissesi Nikola çocukları Anastasya ve Marya ve Bostan gediğinin 9 
hisse itibarda!' bir hissesinin 4 hissesi itibarından bir hissesi Apostol 
Kalive oğlu Mosko ve Bostan gediğinin 36 hi•se itibardan 4 sehminin 
bcrveçhi mülkiyet bir sehminin yarım hissesiyle berveçhi keyfiyet 36 
da 2 hissesinden bir ve rubu hissesi ve mukataalı bostan mülkünün 16 
hi•se itibarından bir sPhmi Hiristo oğlu Kostantin ve mukataalı bos· 
tan mülkünün tamamıntlan nısıf hissesi Lambiri oğlu Vasi! ve 36 
da 6 hissesi Hacı TRnaş kızı Katerineye ait olup vergi borçlarından 
dolayı tahsili emval k~nununun 13 üncü maddesi mucibince açık art
tırma suretiyle satılıi!a çıkarılmıştır. 

Madde 2 - Arttrma rnuamele•i 21 - 7 • 938 tarihindPn 2 - 8 - 938 
tarihine kadar uzatılmış askı müddetinin son günü olan 2 - 8 - 938 
tarihine tesadüf eden salı günü ak~amı ihaleyi katiyesi Beykoz idare 
heyetince yapılacağından milzayedeye iştirak için taliplerin 490 sa
yılı kanunu 16 ve 17 maddelerinde gösterilen şerait dairesinde mu • 
vakkat teminat olan 450 lirayı Beykoz mal sandığına yatırmaları la -
zımdır. 

Fazla malumat almak istiyenlerin Beykoz belediye tahakkuk ve 
tahsil baş memurluğuna müracaatları ilan olunur. (4676) 

suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini 
yapmak için şimdiye kadar müracaat etmemiş veya bu hımıstaki dave
te icabet etmemiş yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş veya 
ikametgahları meçhul kalmış olan Yühek Mühendis ve Fen memur
ları 3467 sayılı kanıınuıı muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 1 
ağustos 938 ten itiba~en üç ay içinde yani teşrinievvel 'l38 gayesine 
kadar Nafıa Vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetJPrini ifa et -
meleri lüzumu aksi takdirde mezkur 346_7 sayılı kanun hükümleri 
haklarında tatbik edileceğinden alilkadarların bilhassa 4 üncü 5 inci 
ve 6 ıncı maddelerd<ki müeyyideler üzerine nazarı dikkatleri celbo-

.2 - Gustav Lidner : l\Ienu.ı:"tt. • • • 

lunur. (2452) (4509) ~ = ~:~~~~.::~~:y ~:·~0:~~;·le lnterr : -- A D E M 1 1 K T 1 D A R --
oınque .. 22.00 Ajans haberı.,.; 22.ı5 SON. • VE E GEVŞEKLİ)'.İNE A -. 

__ l!ll_llll_!llll_lmm:ii~-IBJ!l!llS!-1!111--llllllJlll!!lll.. Avrupa radyosu , B L l.J K RŞI 
Marangozlar ve İnşaat mühendislerine mü1"de r •• ,.mb•. 
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1938 H o R M o B 
1
• N KONSERLER, j 

Son sistem makinelerile ve yegane Türk 7.10 Bcrlin kısa dalga" Karışık musi-
mütehassıslanmızın gayretile İmal edilen ki, (S.ı5 devamı>. 8.5o keza, l0.35 keza 

12 keza , 10.:10 Berlin kı~ dslf(ası hafif i 

Kuru Kontrapıak musiki 13 den 15 !)e kadarB erlin kısa dal 
gası hafif musiki, 13.15 Pnris Mondiyal 
konser nakli, 13.26 Bükre• pJikla sere-

tabletleri. Her eczanede arayınız, 

K u RT nadlar, (14.30 karışık plik muzsikisi, 16.30 
Berlin kısa dalgası Yaylı orkestra, Grieg) 
17.45 Berlin kısa dalgası t,,. .. onu konseri 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul 

MARKA (18.50 devamı, 18 Par;s Mond;yal konser YENİ NEŞRİYAT 
nak1i 1 19.02 Bükreş, methur dirijanların 

ı İçinde Göteye, Şekspire, Xeno • 
fon'a ait etüdlerle, Halil Fikret, 
Mustafa Nihat, Hasan Namk, İs • 

mail Hakkı Nurullah Ataç, Baha 

Dürder imzalı yazılar vardır. Tav
siye ederiz. 

çarpılma ve çatlama gibi hiç bir arıza göstermeyen yegane 
kontraplaktır. Makinalarımız her nevi ağaçtan kontraplak 
imil etmekte olduğundan Kızıl, Kayın, Kestane ve Ihlamur 
ağaçlarından kontraplaklar bulunur, ve kontraplaklanmızı 
daima zımparalı bulacaksınız. 

Kurt Markaı.ıı Kontr~pl~k arayınız; çünkü menfa-
1. atınız ıktızasındandır. 

Sabş yeri: 
lstanbul Tahtakale Balkapan han caddesi No: 17 Hasan 

Ali Galip ticarethanesi. 
İstanbul Yüksekkaldırımda 68 numarada Hasan ve Ali 

Galip Ticarethanesi 
Tahtakalede Baltacı han ağzında 
Ankara Niyazi Kırman ve ortağı Anafartalar caddesi 

» Y asef Bonomo Anafartalar caddesi 
İzmir Ihsan Kayın ve Nejat Tezol 
Balıkesir Hilmi Çakır Yeşil cami civarında 
Bursa Keresteci lsa Süleyman Niyazi ve İbrahim Hilmi 

Ticarethanesi 
Ayvalık Hüsnü Rıfkı ticarethanesi 
Kastamonu Emin Bey Ticarethanesi 
UMUMİ SATIŞ YERİ: İstanbul Tahtakale Baltacı Han 

No, 19 Telefon: 22985 Telgraf: Kigıtcı 
....... , ....... aıoıaiımıııııımııilı .. ımıı ............. . 

Muhammen 
kıymet 

LiraKr. 

Satılık Emlak 

520. 00 Kamer hatun mahallesinin Karnadola ıokağında 33 No. lu 
yarım kagir hane. 

440. 00 Sütlice aMhmut ağa mahallesinin Bademlik caddesinde 33 
No. lu ahşap ev. 

440. 00 SLitliye Mahmut ağa mahallesinin Bademlik caddesinde 85 
No. lu ahşap ev. 

67. 20 Sütlice Mahmut ai'a mahallesinin Bademlik caddesinde ar
sa 31 

217. 60 Mahmut ağa mahallesinin Filyos sokağında 41. 43. 45. üç 
bap barakaların tamamı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile sa
tışı 13 • 7 - 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 28 - 7 - 938 perşembe günü saat 12 de komisyonda yapı
lacağından taliplerinin yüzde yedibuçuk pey paralariylc akarat ve 
Mah!Olat şubesine miiracaatları. (4420) 

•,:bi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O~ L U 
Nrf• , -:lİ'iürü: Macit ÇETiN Baaıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

p1iklarından, 20 Berlin kısa dalgnsı as - Kalem mecmuası 
kert anektodlar, (20.ı5 Askeri bando) Ankarada Dil fakültesi ve Gazi 
20.50 Bükre, Modern musiki konseri T b' t'~.. .. .. il' 1 · 
21.06 Peşte Radyo erkestrası. er ıye ens ı usunun mua ım en -

OPERETLER, 21.25 Prag Korsako ., nin yazılarını ihtiva eden "Kalem., 
vun.operruıı, 22.40 Pe~te Verdinin operası. in beşinci sayısı çıkmı~tr. 
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Güzelliğinin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

.....--- RADYOLİN 
D' 1 . . üklerılt~ı 

ış erı nııkroplardıın, çor · JaJ!I' 
illihaplıırdan koruyarıık s~~ tJO' 
laşbran, lıem de minelerinııı eı1ır 
zulmasını ve sararmasını ırıen 18ıı 
rek daimt bir gUzellikle oıuh3 ar~· 
eden asrın en kuvvetli diş ııı 
nudur. 

Her sabah, öğle ve 
akşam yemeklerinden 

sonra 

RADYOLİN 

Londra 
Nev-york 
Paris 
Mllano 
Cenevre 
Amsterd. 
Berlin 
BrUk,el 
Atlıuı 

Sof ya 
Prııg 

Madrid 
Varşova 

Budııpeşto 

BUkreş 

Belgrad 
Yokohııma 

Stokholm 
Moskovıı 

Viyana 

Doktor Şükrü faııl 
İlkel ,, 

Doğum ve Kadın Hastalıi<l• 
Mütehaasıaı , 

Sirkeci: Muradiye cadde~' 
No: 35 _

8
, 

Pazardan maada her gün ;,. 
bahtan akşama kadar hasta 
rını kabul eder. 

1 Telefon: 2ıSO 

Zührevi ve cilt hastalıklıt.f' 

Hayrı Omer . 
ııı' Öğleden sonra Beyoğlu Ağ'B'~ 

çar~ısında No. 33 Telefon:41 

Or. Hafız cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

.. ~ı& 
Pazardan başka günlerde O& 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kada! 
tanbul Divanyolunda (104 ıı.'\ 
ralı hususi kabinesinde hasta.1~1 
kabul eder. Salı, cumartesi gıı ~ 

f J<Jr sabah •9.5 - 12• hakiki 1 t .. 
mahsustur. Muayenehane ,·e e" · 
fon: 22398 - 21044. 

Doktor Feyzi Ahnıed 
Deniz hastahanesi Cilt "e 

Zührevi hastalıklarımutabıı~ 
-~ Ankara Caddesinde: Herif'. 

öğleden aonra Telefon: z: 


