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KURUŞ 

longutdakta bazı 
müşahedeler 

- v -
t liınan mes' elesi 

~..,!~~ 
ta.;~ilıde mi, Zonguldakda mı 7 
>tJc I' havzaıı için yapılacak bü· 
..._la.n.ı.nın yeri diifilnülürken, bir
~l;e akla bu sual geliyordu: 

YERLİ MALLAR 
~J'V'.,..,,.,..,,VV'VVVVVV'VVVVVVVV°""~~VVVV 

SERGİSİ AÇILIYOR 
Gelecek sene sergiyi daimi sergi 
binasında açacağımız umuluyor 

Parisin misafirleri 
lngiliz hükümdarlarına 

emsalsiz kabul gösteriliyor 
~de mi, Zonıulda'kta mı 7 

~ eilide tabii, güzel bir liman 
~~i~ de büyümeğe kabiliyetli. 
' ıçın, Ereğliye liman yapıl· 
11.ını .. ta.raftar olanlar kuvvetli 
'-id ~e ~atinat ediyorlardı. Zon· 
~t .... ta ınkişaf kabiliyetinin mah· 

toı-··1 tİlıi .. u rneai, maarafın ~okluğu 
'ltıulahazalar orada büyük bir 'i '1•Prnak fikrini bertaraf et· 
de~ &a.ik oldular. Fakat Ereğliden 
~,~1 't~a mülahazalar dolayıaiyle 

ll~lldi. 
ttıı : .h~vzada yalnız kömür ihra
~-b~\lnülecek değildir. Bir de 
~)' uk demir f abrilraaı vardır ki 
~i._ : Senede yalnız dört yüz elli 
llıe~ ~İli.to kadar kömür gönder· 
'dd .. ~1rndır. Karabilkün mamul 
~il etı de limandan yüklenip aev-

37 METRE BOYUNDA SOFRA 
Ziyafette ayrıca 7 

metrelik iki ve 14 

küçük sofra vardı 
wwwwww~ 

Paris, 21 (A.A.) - İngiltere 
kralı ile B. Löbrön, Versaya gitmek 
üzere .saat 10,30 da hariciye neza
retinden milfareknt etmişlerdir. 

Kral ve reisicumhur, nezaret 
binasının yakınında olan Envalid 

istasyonuna yaya olarak gitmişl~r· 

dir. İstasyonun methalinde İngiliz ~ f~ktir. Halbuki Ereğli, Kara· I . . . . . • .. llrıL. ... bı-ika k l b' ktısat Vekıh Şakır Kesebır dun ıeı-ııyı ıeıerken 
.. ~ aına en uza o an ır l . . . armaları ile tezyin edilmi~ bir t<ık 
l'. ·· dıı-. Er 'Td 

1 
k r ktısat vekili Şakir Kesebır dün sergisi bugün saat 16 da Başvekıl . . . . t 

''\t•huıc faLe~kı e Y~~ı .. acda fımaln sabahki ekspresle Ankarttdan şeh- Celal Bayar namına İktısat Vekili vücuda getırılmıştı. st!lsyon dahi-
~· urı aaı yu:z:un en az a 1 r · kl 1 t . d'J · t' N 

1)• - • • .. rimize gelmi!ltir. İktısat vekili Şakir Kesebir tarafından açılacak- ı çıçe er e ezyın e ı mış ı. eza • 
.. dlaraflarına ıhtıyaç gos· ~ t b' ·· " d •st t ktir Erenköyündeki evine ıritmiştir. tır. Küşat resminde belediye, viH\- re ınasının onun en ı asyon me • 

lt., .. h:. . . . . Birkaç giln şehrimizde kalacak yet, parti ve Deniz bank erkaniyle haline kadar kırmızı bir halı yayıl. 
~ iater u~ kendısıne y~kın b~rA Jı. olan Şakir Kesebir iktısadi daire- birçok davetliler bulunacaktır. mıştı. 
~ .. )(ö • .. enede 450 hın ~onılat~ lerde tetkikat yapacaktır. Başvekil lktısat vekili davetlilere hitaben Kral ve reisicumhur, istasyon 
~ rnur alacak 180 bın tonı· C JAI B d ' İk t y k·ı· I b' k .. ı· k b di- · ıı . S ' ~ .. rn~ 

1 
d ' a "' ayar ün tısa e ı ın ır nutu aoy ıyece , unu ger methalınde .ı.rL aro tarafından is-

~ d u .mad e ç~karacak, 350 kabul ederek bir saat kaJar 1rörüş- söylevler takip edecektir. Müteaki- tikbal edilmişlerdir. Cumhuriyet 
eınır cevherıne muhtaç o- . . k ' k d )P. k k · · ' bir .. • k . milştiir. ben ve ıl ur e ııyı ·ec;ece ve ser- (Devamı 4 üncu sayfada) lngiliz Kralı 

\..:l edile hlUflerı olay k?lay. ıh- Onuncu ve sonuncu yerli mallar (Dcııamı 4 üncü sayfada) ========================:~====================================================-
""aıı • rnez. Onun kaprıalerıne • 

1 lirnek lazımdır. Hatayda seçim Jk• • b• h •"' 
~";::~:~~~:~~~?"':!:; Maslaktqki otomobil Kayıt muamelesi sekiz ıncı ır arp mır 
~"d, Uygun bat'ka bir nokta &· ,r • h k • } 
,,,"e bunun Çatalağzı mevkii O• Tacıasının mu a emesı büroda başıyor J . , s f 1 d h d d t-~1 lla, kaı-ar verildi. Antakya, 21 (A.A) - Yann a p on y a 1 e ov ye er ara s 1 n a u u 
~d,~itını gördük. Filyoa ile Zon· ş f •• h 1 d v k d sabah .kayıt muamelelerine aşadaki had., s e 1 er., ve· car p 1 ş m a 1 ar b a Ş 1 ad 1 
~ hi., aı-a.aında ve Filyosa dah ya- 0 Or sar 0Ş 0 ma JgJnJ Ve ar a an sekiz büroda tekrar başlanacaktır: , . 

't :erde. Deniz kenarında İm· } b•ı• k b b• İskenderun kazasında, İskende- Tokyo, 21 (A.A.) - Sovyetler hiç bir haber alınamamışhr. )lümes 
~~ k:,i~:ı-e~pe·l·er ~ura~~ birden· ge en Ot0ffi0 ) ın aza ya Se e ıyet run bürosu, Kırıkhan kazasında ile Mançukov arasında yapılmakta ~iller orta elan kaybcılmuşl ardır. 
~~ a,· uç dort yuz metre d•..., • • •dd• d• Reyhaniye ve Aktepe büroları, An- olan müzakerelerin inkıtaa uğradı- N'ihayet Moskovadaki Japon 
... , hı'I" fasıla veriyorlar. Burası Ver JgınJ J Ja e ıyor takya kazasında Antakya şehrinde- ğı resmen bildirilmektedir. buyük elçisiyle Sovyet hariciye ko-
~"i bi., ~rn~; deniz seviyesiyle mü- Geçen martın yirmi üçüncü günü sa· Bundan sonra, parçalanan otomobi- ki Osmaniye bürosu ile, Karsu, Kar- Diğer taraftan ehemmiyetle kay miseri arasındaki müzakerelerin ele 
~ )~ ., • e. Ortadan bir çay a- babı Maslakta bir otomobil faciası ol- tin şoförü Kemal dinlendi ve hadiseyi beyaz, Şehköy ve Ordu büroları. dedildiğine göre, Sovyet kumanda- inkıtaa uğradığı haber alınmıştır. 
'"' e den' d"k'T' B " >e.t ... ıze 0 u uyor. u ça· muş ve Tan gazetesi yazı işleri müdürü şöyle anlattı: Her büroda bir reis ve bir aza ve üç nile görü~mek üzere Tabang Ku- Bütün haberler Tokroda ikinci 

d~l\.•ıı Ye etrafı kazınacak olur· Tabirin ölümü ve diğer dört kişinin ya- _ Vak'a gecesi uat dört buçuk sıra- katip bulunacaktıı:. tenge gitmiş olan J ap<'n ordusu mü- bir harbin başlamak iizere olduğu 
'~ ~e~ ~uları kendiliğinden kara· ralanmasile neticelenmişti. larında beş L:işi Tan gazetesinden çıka- Hususi mahkeme bir reis ve iki messillerinden altmış saat oluyor ki (Devamı S ind sayfada) 

.:..t ~ •ıne doğru yürüyecek. Ta- Ağırceza mahkemesinde bu facianın ralc otomobilime bindiler. Ağacamiin - (De-ı:amı S üıci sayfada) 

.:"l ~ .. da •anki müdakbel bir li- muhakemesine başlanmıştır. Merhum Ta. den rakı aldılar. Zincirlikuyuda Basri· 
~ Çu:~~ı-lamıt ve i~aret etmit birin refikası mahkemeye bir istida vere· nin meyhanesinde içtiler. Ben rakı kul • HER SABAH 
.. ~I\ •• u temizlenecek Çatalağ- relc kendisinin de dahili dava edilmesi· lanmadığım için içmedim. Bunlar iki se· 
.._ l, t\ll'ijy k ) • • d 1 b Banyo hürriyeti 

Filistinde kıyamet 
t Qı.,,~ • ~e su 1t.r ıçerıye oi· ni istedi ve mahkeme heyeti bu ta ebi nedenberi ara ama binerlerdi. Gazino • 
,, d" tıı-dıkten sonra sağa yani kabul etti. (Devamı S inci sayfada) latanbulda boğulma vakaları A 

çoğaldı. Gün geçmiyor ki acıklı Ası· lerı· n yangın çıkarıcı 
bombaları var 

~ \i., 0
1\erek oradaki düz ve ge- • . 

t, .. aa.hayı dolduracak. itte de- 1 ı ı M 
~~~·:~.~.t;:~~m .. ~:r;~:~~ ta ya i e acaristan 

bir boğulma havadisi i,itmiyelim. 

' ıc/1"e Yetil ve ağaçlık tepe
"''· İ~de ~~kladığı bu düzlük Kara
tt'ıli~, ... ~e güzel, emin, rahat ve 
•ı L .. •el b' 

L. "'" .. l ır liman olacaktır. Ye· 
'°" t.ı .... ,n ·· .. d ~ 'Qİi 1• onune oğru aokulmuf 
~ı..'tıl•ı-ı 'rtta.nın ağzı bittabi dalga
' ~dil~ .. , ~endereklerle mu hafa· 
tıı·ı ')ili ektır, limanda bir taraf-

ı ao;arn 
t.. ~dili k •nda bef on gemi tah· 
ı~~t " en "t f ""ı li~ o e tar& ta ayrıca ti-
' 't'lctı&l\ı kıaını da faaliyette bu
~ttıltl ,,. ı-. Fırtınalı havalarda li-

cı " 11"ttı' h le~· 1 et vapuru barındır&· 
• ll1ı • '"' ediliyor. 
ı. ltııı~ 'fleı-in .. h 
'"~ İçi mute asıısı olmadı-
tj~ ~'tıd:' .~ese lenin teknik tarafı 
r ') •oz a·· l" • ~. B' "'t ~te 

1
.. oy ıyemıyecegız. ır 

~ ~,,, lı oı-e, bazı kaptanlar çok 
~~. ti.-~e~Valarda menderekten i
~'h fi,lbı.ık· zor olacağını aöylemİf· 
~ıı .. t,I\ b 1 benim konuftuğum bir 
• ··1.ı • Unun b b" • 'ıı •<il'l . Of ır vehım oldu-
ı. • " ed, c·· d'' - .. .. 
~>tq r•t•t · or ugumuze naza-
~ll , 1\ biı- 'hı hakikaten l'ilzel ve 

·~· rnevk· b . -t~ı ı '-''l ıe enzıyor. Buraya 
ı. ~t ı 1 ~on ı· "~,. ~ııc. S ıra sarf.etmek lazım-

"•tı onra . ~.. ' d ... , ıcap ederae, tark 
I& Ot'l"U "k• • b' ) ' '~t~ ı ıncı ır ıman da 

tö~~ .~ahi) olduğu arazi üze
~~'1-ı ~luyor. 

U ._. .. hındaki modern liman 
(~ ta.hliye İflerinde yeni 

11tı.:tı~m1 3 üncü sayfada) 
Y1lı f'.alıiııl YALÇIN 

Berlin- Roma mihverinin gayelerine 
muvafık olarak anlaştılar 

Haber aldığımıza göre zabıta 
fUrada, burada denize girenlere 
müdahale etmemek taHmatını al
mış ... 

Doğruau medeni bir memlekette 
hür insanlara bir polis memurunun 
tU cehennem aıcaklarında: 

- Burada denize girmiyecek· 
ain... demesi, yahut ta• 

- Arkadat denize gırıyoraun 

ama, yüzmek biliyor musun? diye 
aormaaı hof görülmiyebm~. 

Türk polis te~kilatının ferdin 
hürriyetini ve aerbeatiaini tahdit 
etmek iatememeai de onun yüzünü 
ağartan vaaıflardan biridir. 

Ancak esefle görüyoruz ki kü· 
çük yafta çocuklar akıntıya ehem
miyet vermeden, fazla açıldıkları 

takdirde keailebileceklerini nazarı 
dikkate almadan kaldırıp kendile
rini denize atıveriyorlar. Bizce bu 
bacaksızların kulaklarına yaplf• 
mak, onları bilerek veya bilmiye
rek atıldıkları tehlikeden korumak 
Türk polisi için bir memleket borcu 
aayılmahdır. 

Memleketimizde zabıtamızın 

İki erkek, iki kadın ve bir çocuk 
tecavüzde öldü 

llomaae.n bir gorunuf ve bir nümayif henüz babaca vasilik rolünde de -
Roma, 21 (A.A.) - Dün akşam henktar olarak takip etmekl~ old- vam etmesi zaruridir. Zira maale- Hayfada adım batında lngiliz aekeleri nöbet bekliyor ve buna 

İtalyan ve Macar ricali arasında ukları siyasette mülhem bulunduk- sef birçok baba ve ana yavruları- ratmen hidiıe eksik değildir 
yapılan görüşmelerden sonra neşre- ları sulh ve adalet hedefleri, Ley- na kartı olan vazifelerini henüz Kudüs, 21 (A.A.) - Hayfa ci- zil esnasında telef olmuşlardır. A-
dilen bir tebliğde bilhassa şoyle de- nelmilel sahada daha geniş, daha layıkiyle kavramıt değildir. vannda kain Kiriyat - Horoshet ~·a- siler, yangın çıkarıcı bombalar nt-
nilmektedir: ı tesirli bir teşriki mesai için hakiki Günahtır, bu beyhude yere can- hudi mıntaka~ı yahudilerinden iki mışlar ve iki binayı tahrip etmişler-

"İtalya ile Macaristıının . ~oma bir esas teşkil etmektedir. Bu teşri- larını kaybP.den Türk yavrularına .. erkek, iki kadın ve bir çocuk rlün dir. Ru binalarda bulunan iki kiş 
- Berlin mihverinin gayelerı ıle a- (Devamı 3 üncü sayfada) * akşam asilerin şiddetli bir tecavü- kömür haine gelerek ölmUştür. 



s 

Sayfa: 2 Yii:Nl SABAH 

Yeni cS..bah » m tan'lıi 1:efn'kast: 56 -----._. 

Türkler karşısında 

Napo yon Bonapart 

N 
Yaza.o~ Zıy.a .şakir 

iyon kal m afızlarit gali 
bir pazarlı va girdi 

Muhafız ateş püskürerek bağırdı: 
ben sözümü geri alıyorum 

Müessese ve 
şirketlerde 

(ISTA 

,,, 

Ağustosta hayvan Pazarlıksız alış 
Türk mütehassısı Serg1'fer1' açll8C8k veriş hakkında 
yetiştirme ücretleri 
Sınai müessesel erl~ sigorta emir ge di -·- l clJ 

şirketlerinde kuııanıl:ın ecnebilere Birinciliği kazanan Muhtelif mmtaka ar alı 
mukabil Türk memur ve ırnütehas- h ı..:.-..1 • '" k fi . • mevadın .sanatoryomJar aÇJla __ ~, ,, sıs yetiştirilmesi hakbn.daıki kanu- ay sa • ...., er:mıe J111a tu ıala ~·~ 
na .iJre teslıit ıılwıan miıtehassıs hediye verilecek •ti Veremle daha esaslı ~ur_•~• "'~ııhıül 
y.e.ti~tiı:nıe ür.rfillaı:in in tahakkuk edil....ıc a- .......ı...,.._.,. . ~· · 
ve tahs.il ı;t"l<lini Maliye :Vekaleti Agusıos içerisinde vilayetin muhtelif Satı_şlnn:rla maktu fı)·a t usulünün mmt""'1annda ..... ...,,.,..ı• •:: 1,.. 
bir e;;asa bağlamı;tır . • "lınıü mües - kazalarında, viliyetçe dajjttllan bazı da- eylill a;yından itibaren tzmiı· >l.'e An- rarlaştııılmL!tır. Bu is için, yur .,naıo" 
seseJer1e .ıigorta ~atlerinden alı- mızlıldar dölünd.en cins inek ve ıbey.ı.ıir- kara ile 'beraber lstanlmlda da ba!)- tarafmdan tetkikler yapılaca~, 

1 
n ,.,. 

nacal< bu ücretler iç!n müe"seseler ler ıqhir edibmılı: iillere """'"""' -ıı>- lıyacl\iiıına dair enıiı:, Dahiliye Ve- yom ı....-..ı- ... ha,-.., .,......t .,ııı 
bir beyanname verecekler ve ma - leri açılacak, en \,akurih lnı 'lwfvımla- kalefinden belediyeye Lildirilıniş, ler tesbit edilecektir. ~,.,ı 
lliı.lll tahakıku.k ~beler; ~u beyıı.n _ rı yetİ.jtirenlere .de .uıayet buswi ınıılıa- harL.lrlık yapılması hıtenm~r. Be- Y.ur4umuzd.a bu neviden JetÔ' Jı 

'--kkıı.k sebesinden ikramiyeler W!rileccl«ir. Bu lediy·e, bilhassa gı.ıla maddelari Ji - '--·- c. -~- - ,,,.. nMnEilere göre ümıetleri ,.,. ııaııatar)'Dll'"'°" ..,..,ıı...., ~ ,f .,.. 
sene .. r.ııiler tal:ıSiNilı ar.nuııldı~ · in ,,,,,_ .z.erinde tflik.ik:at yapru:&k, ;peral.ren- v.azd•iiunıE ""'' &evid gclınek« ıt• _,,, "- B··t·· f t h ettirecekl erdir. Müessese ler beyan- , ~ ....., ,,. ...-Bonapart, artı k k a l e~·i cebri hü- le ayrıomamı~tı. u un e rn mu a- velce tesbit edilen yedi kazadan baŞka de satış fiyatlarını tanzim edecek, ·...;,ı~- --~ .ilr..i de pr~vanW'Y" · j ta.k.ib '- - -'--·-'- namelerinde kullanıl a n mottir veya ...., -,~ cum ile zapta k_a r.ar_ vıı.rmi ştı. Er __ tesi .fızı e ""'l""'uut;»-1· diğer ıba:ıu 'ka.aloıırla aa llave<on •orııller maktu :t:iyat usıfülue -talii ıılıılhilece k olunacaktır. .. ,,, • 

h mütehas,;ıslann i smin i, sayısını, B h ~·· gün Ceneral Rmenın fırkası, ucu- * açılması kararlaştırılmı~tır. Hangi kar.ı- yiyece'kleri te,_bit edecektir. U u- Kw:ıılacalr. alan yeni sa02to<;~ 11~ ııanatmı, 1ıangi tar ih'e istihdama iz 
ma geçmişti. :Kalt,de ul ınan ilıir laı:da ilaveten sergi açılacağı tetkik "e susta mir, li<taııbııl ve Ankara daıı halbn izawi i&tifade .-c>1 '- o · '"'"".. L• ~landığrm, hangi t arihe kadar 
avuç Türk kalıraınııru bütün ... av - &ana .__.mıç ~er tesbit edilmd.-ıedir- belediy2leri larırlındıı.n hazır1aıı:ı - edileııeloıir. 
vetleriyle bu Fran<·z rı rkasın a kar- . · · istihdam olunacağ ını gösterecek - Bu sergilerde l:ıirincilji;i kazanan hay- c.ak raporlar İktısat Vekaletinde j 
şı koymu~lar; d l.i.~Ill<lıılannı kale - . Bonapart, ~reyş kal es ııı e ~ırnı ı ş- !erdir. Beyannamel er b er maliye va.ıılaı:ın sahiplerine, vilayet buımsi ida- teşekkül edecek bir komi•~·onda in-

ti. A ·kere hıtaben -parlak bır nu • ·"ılııun hır· ı·uc.ı· ay ı ı·r· de \'er·ı'Jecek- "f'lc•""'ET uo•ll'ERLERı · 
nin ate• hattından bir parmak ileri • • -ın· -e verilec-'- ikromivelerden ba~-a, celenece1..i:ir. Bu incelemelerden son "'"' ""' ' v tuk irat ederek ·- " "" ' · 1 
gerirmemi !erdi. _ Yeni fütuhat yolu:rcla, ı~te tir. '.\'Ia: iye dair~ l e ri _ bu beya~name- köy bütçelerinden de birer miktar para ra malctu fiyata tabi olacak gıda İ d . . ·sı· Karacıt' 

Yalnız kale ınuh.afızlan lnraz "lk f - . ,, il d 'tih~· !ere gore sen e lık ucr• t m ık ta rını ~ılarak ya nakden, yahut ta ayrıca bi- maddeleri, eşya ye saire hakkında Ş aıresı reı 
ı za ermı.ız ... :ou g n en.. "4.len, . .. -, -

ibtirnl,ız hareket etmiı;Jer; her ta- All .,___ ti . k b" 1 ıstilıdam eden muesse•e mmnna ta- rer hatıra satm alınarak aynro verilıne- Vekiller Heyetinden karar alına - nıze· g"ıtti' .A .. a-11.lll ccnue nın ap1sı, ıze açı · . . fV. 
raftan dalga dalga ~-lirüycn Fı:an - ... 1-1 . 1 lı akl<uk ettırec eld er \"c fınan s yılı- si .larada!tırılmı<tır. Her ı.-anın köyle- cak, eylülde bu üç dlayette Lirden •- ..,.:..... ; _;...; "-·ıs 8eh~- ~ 

k . . mı"ır. erı ..... b" . . lt l d t h _.. ,..~~~ ·~ """ 
su: taburlarını d rdur bilme 1çm 'Diye, ~rdıktan soru-a, 11 keri nın ırıncı ve a ıncı ay arın a a_ " ci bütcelerioden ayrılacak para, o kaza- tatbikine geçilecektir. ıcimi~rlelı:i t!!Lldkleı-ini b~, 
ellerindeki cephanen:n y;ı:rısından merasimle Areyş kalesin.in Burcu ü- sile vereaekleraır. :Altı a~·dan nz ıs- daki sergide derece ka7•nan hııYl'llnlar . ,füin 'lı.'..ar.adeııiu .lı.areket ~ 
fa.z!Easını _sa~fetmişlc1 rdi.h.. C zerine, Fran:ız bayrni'ını çektir _ ti~clam olunanların ücretleri ise is- sahiplerine verilecektir. MAHKEMEI.ERD.I!: tir. Eriş Behiç muhtelf ııun_ .. ~. Jl~ 

rte•ı gun yapı an ucuma, e- . l" tihdam edildikleri .a;ylarm say ısına· ~-.,,ıı 
f k d . tir k mı ı. . ~ B . ı: b' ela., bu .ar.a.da T:raltuın, ~ıııir_ nfial Klaberin ır ıı 5ı a ış a B . b" t ., t göre bir defada tahakkuk ettiı-ile- U SP.ıer SU U tt l +•· : ,~ u ış 1ttik en !Sonra, :ocmapar patla iş .kamınunıuı -. erir' 

etmişti. Fakat kale ~uhafızlarımn yerlilerden adamlar tedarilı: ede _ cııktir. Altı aylık ü.crı-ti veren mües- l'-ÜLTÜR lŞLERlı ol ıy .sabıkalı :meşı:ııl oluak, bölge d\ırl 
anudane muka\emeti k: r ısında'. rek, Mısırda bastırıp hnZJrlacbğı seseler altı aydan evı·el mütehassı- _ <~·'---• al•flGkm. • ·r'.tt' 

il d F hü k tl el Mehmet E:araka, ııdında ı;ıı;bı -ıw..ı. -~ .... ıv o g_ n e . ra_n ız . eum_ . uvve. ~ı be,·annameleri, bıitün Suriye ;hal - sın istihdamından sarfına~ar eder- g en 1R dıı.ire.ııi reisi bi>J:ge ,,,,__ t .ıd 
k 1 1 d A kal ' kalı bir yankesicinin .:.\_yascıfya mü- • ı!Y geı:.ı çe 

1 mış er ı. n•ı e ının kına dağıtılmak üzere IŞam) a gön- 'Jerse hu ücretler mütsseselere iade . . ahl 
1 

.. niıa ustla.dıJc:lan .mü.~fll'l •• ;J 
kahramanları o giinü de sanlı bir d . ti er zeımu gezen seyy arın ce:ıı erını . _,___ d---..ıuJd.~v 

ermış . olunacaktır. :lfuayyen müddet i_çin-
1 

d d eııWıeelı:ıtiı:. .Aıuuuay.a o,... 
z.aferl_e ikmal etmi•lercli. Ancak .şu Bu beyannamelerin .mündere - de ya.tınlmıyan ücre\Jı.r tahsili em- Evvelki gün Bursadan gelen o- karıştırırken yaka an ığını ün yaz r.a alınacak te-.4.bir!Er kısll ~' 
var ~; ~~ce o~ufta. her ~araftan catı da, şimdiye hdıır .neıırettiği va! kanununa göre ı· üzde yirmi tuz beş kişilik :mua.rnm kııfileııi diin ını~tı-k. . . . . da taıbikine ~eç.i.lmek jjzete_~ 
ateş esı ınce; a enın ce-p ane e - ve hatti lstanbu!a gönderdiği ki.- zamla birIIkte tahsil C'lunacaktı~. yıldız ı;arayını 'Ve ınü7.elerimiz1 zi - Mehmet Kaı:ak~ ·dun ıkinc.ı sulh taıka iııllir.l:ik<leri e biJ<iiril~ 
mini, muhafıza_ :mür~caat ed~ek: ğıtlardan farklı değildi. .. Ceneral -o-- yaret etmiştir. Kafile b11 akşam E- o:eza mahkmneııinde muhakeme e - --o--

- Yarın içın, bır atım bıle ba- Napolyun Bonap.art yine (dini Js- M0TE:FE1'Rltc: drrneye gidecek, ilci gü11 arada kal- . ili.imiştir. !!'alı ki kate ı:Tire. seyyJ1Jbla f'.OLlSTEı 
rutumuz kalmadı. lamın ülviyetinden) ve bu dine kıır- llıktan sonTa Gelibo-tu, Çanakkale, rın paralı Olacağını lıstirell Meh- • • daf9 

Ayni zamanda kalede bulun~ ı,ı:ı olL11 (muhabbet ve merbutiyetin - Balkan demiryoflan Balıkesir yolu ile Bursaya döne - ınet, Ayasofya müzesini -ziyaret e- Kaçak kibrit ve Sl.ı; 
halk da açlıktan ve susuzluktan ıs- den) bu··tu··n m"-'u··manlara karşı d "'-! a11"ırr na 'Y&k'la• d b lu ~ .• ' ..... k f bili• • cektir. en seyya __ ·" __ arın Y. ". ı__ .. , .- eposu u ncı ... b'~ yan haline gelmişlerdi. be le·""" (safi"ane .sevgı"!len) bah- on eransı y.or b 1ct t ~'- t • 

Y d b k .. . """' , mıs ve irttrn va mı muzeyı e, .. ı- 1 h" 
1 

-d • · t"bbara .J 
ur unun en üera ir oşesın- ttikten sonra. Üçiincü Balkan demirynlu kon - Ortodoks le.lisesinde ke 'h11sretnriş olan birkaç seyyahın n ısar alr ı al<resıkıs ı a bUıuı;, 

de ol.an bu kOçük Türk kalesi, artık se (Mmrdaki din işlerine musallat feransı mesaisine dün de devam et- . . . su memur arı aça eşy ,ıs 
b ··tu·· "fc · · "fa ım· ayılab" a~y1•0 ceblerıııı yoklamıştır. F_ ak.at_ tam bu_ '-u··yu-·k b-ır depoda ensızın ,, ~""1' _u . n vazı sını 1 e. ış s .. ı - olan Kölemenlerin tedibi için Mısıra mi~tir. Dünkü to,Plantıda da bağaj " " , ,ı• 
lırdı. Bundan fazla ınad goste.re - imi t· e Allahın inaveti ile tarifesi ve umumi hesaplaşma .roev- T kı;" ile Kabı1st k - d sırada karakaşın marifetini Fethı yapmı•lar ve bir haylı kaça dıf· 
b ·ı k . . eld h" bir '--et .kal ge ş ım v J ' a ım " an so agın a-, d b" . h ' - d k 1 ııslar 

ı me ıçın e .tÇ .o.un - bütün 1\Iısırdal<i Xölemenleri temtz-' zuu üzerinde görüııülmüştür. ki Ortodı>ks kilisesinde bu paı.ar gü a ında ır gen_ç a-örmüş ve onu e- ve cigara kagı ı ya a an ' ııs~. 
mad __ ığı gibi, bir blöfle _kale_yi 1ôi.r lı'yereık d" ı"şl-ı"nı"zı· onlardan '-a _ .,,. nf . . . ... 

5 
d R ld k men yakasından yakalıvarak sey -1 Asmaaltında Sabuncıyntı e(' 

~ u ... o erlilli!ın mesaı~mı ~·arJn og- nü saat ll. e omanva va e r.a- · . ııı~ 
muddet daha yaşatmak ımkan ~e lilı e~. Latrin bımlarctan liiır le vakti yapacağı son toplantı ile !içesi Karinin ruhıma ithaf edilmek _yalılar far.kı~ varmadan . dı_~arıyaj d~ İzak Xamhl adında bıt ,ıs 
ihtimali Dlevcut d~ğildi. kısım k.aç.tılar. Sa.bte bir müıfrümuı bitirmesi kuvvetle muhtemeldir Bu .. b" - . . h • 1 kt çıkarmış; -polise teıilim .atmıştır. nın deposunda yapılan bu ,.~ 

Bııııu üzt!rine kal kuman - . uzere ır ayını ru anı yapı aca ır. . . 6 dk ]<n"" •ı 
n e olan Cezar Ahmet Paşa tarafından tııkditile :muı:ahhaslann bir .ku;mı .B - · d R k 1 1 - Mehmet Karaka•, mahkemede ma netıcesınde il san 1 • , 

danı Bonaparta. u ayın e oman_ya o:ı.ıo os ugıı . . : · _ 
0 

dık uht 
1
.f cill' .fi 

.. · .. . btiyli'k bir memnuniye\le karşılan - yarın akşam, bir .kısmı da pa1'ar gü- ki .
1 

biik" t .k- d"" , .bu ıddiayı reddetmi' ve Ay.a.sofy.a nt, 4 san m e ı . :ırW. 
- Açık soyluyorum. Ehmde, dılu.... Mıınl'ıl.aki 'lli:n işlertımin nü yerii tırrireıerin birer suretlerini er m 6 , u:me er am ıg-eı ıııı- müzeeine gez:mek maksatllyle ~tti- çak cigara kağıdı ve 10 bıll cil 

müdafa.a vasıtası kalmadı YalnıE faretler erkanı lınzrr bnlnnacaklar- . . . . . . . ht l"f . ' 
11

de . · . · ' başlarma Delil ketıilıR.iş olaa bu a - hli:mılen memleketleri.ne dönecek - .g.ı.ıu, kıınsenın cebını karıştırmadı - da mu e ı . cıns pera;ı:e 
son kuv•·etimı saklıyorum. Bunun - damları Cezar A.lımet Pa•adan iıı- tir. • dır. ğını söylemi•tir. kiğ1dı bulıınmuştur. r 
la kale:;~ ııl_t üst edu~ğim. Ye bu- tediaı. Bana gönilermedi. ı)..J.lı.a 4ııi- -Konf-erıı.ru;a dedet demiıwollıı.n Verri. ·r ilk mektep Hiikim, luı.rak.qı görüp yakalı- Ardiye bekçisi :Mehmet .~a~ 
kadar k1'inı~- mah~ohnasına sebe - rusa, bu adam bizzat sizin basınıza idaresi llamma ilttir.ıı.k den aki Kiiçiilr,pazarda .beş sınıflı bir ilk mek- yan F.ethiye sormuııtur: 1anmış ve yapılan tahl<i'kat ··i 
b'.yet verec.egını. E_g~ maiyetimde - nasıl bir belll ise (1), on1an da si- misafir rlelegel.eııi evvelki .a.kı;.a.m tep ıı:aioi ve iinüınüUeki ilk daı:s yd.ıa- - .Hımı.zı ririip y..a.k&Lamışınn da musevi tüccarın otcJenbeı fJI 
kı a~rlerl_e v_e _silah~2'la çı.: zin başınıza aynca bir bela etmek Suadiyede jzaz etmiştir. dan itibaren tedrisata başlaması karar- ama niçin cebi karıştırılan seyyaha ~akçilık yaptığı anlaşı!nı;~tır- l 
~pk gıt~emıze ~erılı'.~· Re ala. istedi .... Biz, '-iısırdaki din işlerini- --o-- laştırılmıştır. Bu 11U1:'bq> i(in,, Kanıattı - haber vermedin? Kamhi halen Pariste butuıı;,ıd 

. 
0 

' eger _v~r . _·e, butun mes11- zi nasıl kurtardiysek, size de ayni Ne yaptığım bilmiyen !arda Kepenkçisinan camii yanında bu- Fethi şu cevabı vermiştir: thT. Fakat kendisinin bura ~d' 
hye~_keudis.uı.e :ıı_ttır_ . suret'le hİZmet etmeye azmettik. lunan büyük bir bina .atın aluımak iize- , - Seyyahlara haber vermedim, 1eri icfare eden şerikleri oulU rt 

B ıye, haber g"':d':rdi. Bütün Avrupa devletlerinin l<ar~ı carih redir. Mahalli ihtiyaç göz önıinde bu. çünkü lstanbulu ve Marmarayı bir tahmin edi1mektedir. Ba~kll ul' 
. onapart; her ıhtimıııı !'&Zarı - duramadığı ordumuzla, harekete Birkaç ay evvel iP~ngaltıda sev- luruhwıılaeak, bu .melr.tr,pu, ü6. Aere- türisti.k mıntaka.sı yaımıak., hura - bıı şebekeye alt depolar ~' 

dikkate ~.ak.. r~at hattı ü - geçtik. Ve ilk hamlede, A,.eyş kale- ıı:ilisi An.jeli do.kuz ~>ainden hı,ak- apıla.::ai ya mümkün nlduğu kadar fazla lmlunmadığı da anı~tınl:ıtılldir· 
zerıooe emıuyetli bır nalctanın el - sinin üzerine, şan1ı bayrag"ımızı et.de şube ~ı Y ı.u:. '"'·''--• d ed"lm•Jcte 
d k · t d" '" J la ''Arala"Jm öldüren Rınnenin mu- sey_y.alı pj!kmek Jçin 'ı;r~&k fada - t.a, .. u...,..a evam 1 -en çı amsını ıs eme ı. na ıı mu - diktik. _, " ,.. ,. 1 _ı 1 
hanzıariyıe, şöyle gari:J bir ;ıazar- hak~meemi uün ag-ır ceza malı ki!- 00 .. rt yıldır kaçan bı·r kar tıklar :Ya,pJyQl'u.z . ..se.vy.a.1ı1ar.a .ha Bekçi ile sancıa>' 
lı "a g· . ti (Tabiidir ki harekatınıızda de- mesinde başla••"'s.·tııT. diııeyi habe.r ve.rmek. i;'f'lıl'imiule g ırı• · edec -- V · le · · d" d ·-·-. d 

E t . .... haf la "lihl vam ego:. oe Jll2' D, şım 1 e Ropen, se\l'gi·ltıi A-n·•eH »aııhr- '--...:1 ..,- ı__ ı - - ~- ıniüfirleri .bile 11owmag" a efu-et eden arasın a .. 've ··: ..... u ~ r, • 1 arını· o tanıflara firar eden KöJ.emenlerle ' ,. &ıııus J ..-Ulou:ı • t •• 
ve askerlık şerefin_ı muh~~faza et - Cezar lÔı.n:ıet Paoonm .asJr.€rlerinin ma bıç.ıı;ii'He vurmuş, ~ıınrA bıçağı .. ~:an.kesiciler bııl dıııfuım anlat - Anadoluhisannda hala. />IJ 
rnek •aı tıi 1 '·•l t k · kl ...-- kanaUzasyon °ukuruııa atmıştı. Bi- _Bundan d_ort sene kadar e __ vvel, mak olacaktı, kı· bu da ~yemı··e kasında gece bekçı"si Rizeh ,.•I . " · Y ~ Ka eyl er. eaece _ er - zulmünden kurtarmağa lıütün k.ııv- " ı "'u ~ " 

dı. ~akat buı~a ukalııl. clogru~a vetimizle gayret edecepz___ labara bıçak zabıta tarafından ka- E~rn~de es~: tabyalar mevk'.ınde- 11ykTn ve zararlı fena bir -prop.a • sa~dalcı Osı:ıan_ oğl~ Al_i l<:şıDı 
(Bab'dada) . ndecekleı·. Orada bir İyi biliycınız ~i lfoleıne.nler nal1z11syon culmrundaıı ç.ıkarılm>ş kı baglıkta Jandarma mektebınuen ganda yerine geçerdi. mısler ve Rızelı Alı arlcad . 
sene askerhkten uzak vasıyarakı . . . ve cürüm delin olarak .adliyeye ve- Üskodarh Hamiııt.i gı<ce mavz'et' kur Ha.le . b d .. iinm .. çakla sol küreğinden yıır3lı,ı 

· • Cezar Ahmet Paşa, hızım sızlere . . . . . ım ıca mı wş uş, an - . ·ııe 
Fran sızla~a karşı silah istimal etmi- düşman olduğumuza dair yalan rılmı~ti. , . şumle &!düren ve ortadan k~ybolan çun sübutu için kanuflen kafi delil kaçm1ştır. Yaralı otomoııı dıfıl 
yeceklerdı. . . . Yaru.ı.. bir pok qler söyliyecekler- Rupen, h~~ı"8 hakkında m&lı· Arnavut H~_san namı~daki sa.t.ı -· bulunamadığından Mehmet Kara mune hastahanesine tul 

Kale_ kuma? un, m~ıyetıntlt_'lfr dir. Fakat siz de şunu iyi biliniz kemede kendısıne sorulan butun, kalı ı;ıerır ı.ut~b~rgaz ~ıvarın-da ya- kaj;w her.astın. karar verısüş.t,ir. suçlunun aranmasına baslıı ~ 
askerlerı katlıamdan xurtarmak jioi bütiiTı ,__1 k k d" swı.Ue.re sa.dece: k.ayı ele \'el"m1ş1:ir. --o-- p d d•'ş~ 
· · b t kl·r· k b 1 · """ ar, anca en 1 men- T - • • ene.ere en U ıçı~ . u e ı ı a u etmı s Son ne- faatlerini temin etıru!k ve 'lli?i :zor- - Ne yaptuı:.ıım .bılroıyru-um, Dört yıldan beri firarda bulunan Moktep açılacak otuz . .. . niı 
ferını de kale&n çU:ar_ıırak rola i.a lı.arlt.e üri.i.klemeJc iı;in•iır. Bu bana bir ı;ıey ııanma)ıı'llır.. · katil, Bulgarmtaflcla ıia &irk-aç ki- Çengelkbyunde e,;kı de er~ 
koydnlrtan sonra:. kal e n~n _anahta ·Jsöz!ue, katiyyen inanmayınız. Biz D.emeklle ik.tıiia .etmiş ve bunun . şiyi öldürerek kaçmağa uğraşmış köy hangileridir maıru sokağınd.a 6 numaralı 

10 rınGı Bonkapkar1 takgondcrdıru.'\ti. 1 G tanıflar.a gclıliğimiz taktirde, hiç üzerine zabıta <da, "'11!"1:11 _ ak+mliğ>n ·ve nihayet on cinayetini mütealdp İsw.bulwı .muhtelif kazalarındaki turan Etemin oğlu yedi ya;uı' 
ere a e uman anı ve gerek b" . . . .. .. k kt s· d ... .._ d "' it ı...... '-o l d ih · ·· L-_ •- d L,_ Mihn t d k g· 0 u h f lar f .. ırınızın yuzu anamıyaca ır. ız, ıe 'V1! •.ıa.'-"' swra a .,,n' tı.11arnuet izini saklamağa cahşmı.ştır. ""Y eı- e, tıyaca goı:e, =r t<&Za. a wr- e pencere en SD a P ~1 ~u a 

12
.1 ' :;re_ vde nanıu ·u uz.e - şimdiden miistfiih ol-arall yerleri - bir.inci lh oeza :hAkimi hıııt:arıın -' Edirne z.al:ntası caninin Lülebur dell albya kadar olmalc -üzere inşası lr.a- çenesinin altından yar .. ı.ıı.ıı 

rıne verı en tı so;ı; e rebat edecek- nilde olııırıuııu Kadılıınnız k f 1 .._ rarla br.ılan 30 köy mektebinden yinni 
!erdi. Lakin göçtükleri yol, bir ık.i.~ . . . ·. . , _' illa - ıla _i i arle-~eri o .rnnmm;_t:n·· nu~en gaz civarında dolaştıi:ını haber a- tedavi altına almıruştır. 
güa evı-el ~eral Kla'>ıe .· k t-jl-Pler:ıım: de v.azifelennde de.am et- bu ıiailelerınde ITTıçnnn mraf ed1y~r marak geceleyin Lüleburgaza me- kadarının temelleri atılmıt. iıı,aata baş- BELEDiYEDE: 

Jm avve · W .:ı;.., d · · 1 lamıftır. Bu mektepler izami oüratk ik !eri tarafından · ha edilen ~{öle _ er. m ~ aıma lllz ""e ve_ A~~~-li _kı~ka~_çhk yiizünllen öl -1 mıır gönder~ kırlar-:la, !ıayrrl.ardJı B da zbllll 
menlerin makteliııe tev.düf et- :ı:ııuhter~ cı.ldug-u ., ca.miler, rlürdngu.nu soylüyar.du. dolaşan şeririn zizlenrliiri yerlerin mal edilerek y.eııi ders yılın.dan itibaren ostancı me 
miŞti. Yüzlerce oeet, çınl çıplak, mucitler de ı!.alıııa pAk., t~. . Rupen bu ifade1eı:ini de inkar geı;it noktalarını tut.arak y.akaJa,. açılacaktır. &.tancı Yeniköyünde yeni bit 

kanlar içiııde yatı.rır;i . Kol.eme - ı:ııı.ii:zeyyen ve :ınükerraıı tııtuleuıı. etti ve: mağa muv.affak olmı.ı.stıır. KııtilJıı o;:.. on tane kadarınaı temelleri ete ha inJası lr.ararlaştırılnuıtır- r.ı..ıı:, 
!er, iç ç~ırlanna varıneıy.a .ka _ G.eldiğim za uı. .öyle bulmak 'f'e - Şaşkınlıkla böyle söyle.mi -. Edirnede başka blr şe;ik daha bu bupnlerde attl-acalr.ı:ır. 'lstanbulım ı.u Jaatına yakında başlanacak, bu ı 
dar oyulm:cıştu. !Bu wesetleriıı et - öyle görmek lıterim.) •im. 1len n.e yaptığımı bilm(yaru.ın. luıııması ihtimali gözöııünde tutula- sene melctep açı.bıcak otuz köyü tunlar. çerisinde faaliyete geçmesi ;çiıı 
rafmda, canavarlar do!a,.yordu. Gibi, an.c.alı: pek fa.z;la ..ahmalı:la- deW. rak t.ahlı:ikat bu safhadan da ileri - dır: ,;•·atle ·•--al -~a---•-.: •• 

Kartal lr.azumda Bo.ıancı Yenik;;..;;, - ıı<m "" e<%l<•~ Bu feci manzara, ve diıı. işleri - rı kandırahile~k söz.lerden mü _ Bundu. saar.a hiidisey.i g.ireıı tetilmektedir. -,- f 
nin uğradıkları u a:ı altibet bı.e rekkepti. ,ahitler dinlenııli:lır l'e ~:ıı.k'ayı an_ 

14 
d b• -t Beyko.z kazasın.da Ali Babadır, Esencıli, Harbiye Kasımpaşa 

9
r 

muh.afız;J.anmn vicdanlarına dokan- lattılaı:. Rıı.ıı.en bütii.n ·ba ~cluı.cle.tıl.e- · yaşın a ır mu ecavız Kocallu, Paşamandıra, Sırapmar köyleri, Harbiye - KasınıpMa -.ıe 
IDUftU. * ri .de r.edrletti ve yine ne ya~Uğı.ıı.ı Beşiktaşta oturan 14. yaşında E- Silh-ri kHasmda Bekirli, Sinekli, Bey- ıiaki yola ait kanalizasyon. ı, f 

Kale, muhafızı ate, püskiirerek 
bağırmıştı 

idam Edil.ea Eairler hilmediiiui ıte.kr.ar.JatlL yüp Sabri, komşuların-lan Hediye cile., Sayalar, Büyük Kılınçlı köyleri 'büyük bir k1'mı bitirilın~tır~& 
D 1 . '-'il . __ , ' adında bir kızı tenha bir yere gö - (Büyük Kılınçlıdalci mektep iiç dersha- köprı1•ü _ Ka•ımpa~a arııs\101 Bonapart, Areyşde on beş gün uruşma ge mıyen Şllıu en .,.,,_· ·· ·· neli olacaktır); Eyüp ltaz .. ında Çifte a· 1.-ın küçük bir kısım da yııP bi içi:n la~ bir pne IJmıkıldı. turmuş ve orada oyun oynarlarker 

11 - Ben, sözüınil geri alıyorum. kadar luıldıktau sonra, sahildeki kıza tasallut etmek i 1-istir. lıuı, Kısmnandu.a; S...ıyar kazasında Ga sonra buradaki kanaJiza•Y0 ~ 
Bağdada gitmiyeceğim. Do;ı-ruca dona~n:a_ra, (Gazz~_) ye rl?ğru iler- --o--- UeıJ.i;e.u.iıı anai.I, çocuğ~nu ara- ripç.e köy.ü, Bakırköy kazasında Yeni Bos cekt.ir. Geçen seneden itib~• 
Yafa kalesine gideceğim.. Din işle • 1~~esı ıçın ha~er gondermış .... Ken- Küçük hırsız ma ·-.a çıkmış ve mı çocuğun elliı- na köyü, Yolov.a lcazasuula Ellllıllılr., ptlması mukarrer olan ge~ıı 
. . b h-'--- t· .. dısı de, orduııma hareket emrı ver- den kurtarmı.Rtır K...-tköy, Y.uk.arı Kocadeı-e, Ortaburun inşasına ancak bu sene b•~.~ , rınuze u .........., e ı re•.a gorenlecJe . . j · r · t , 

.. 1.. k-.ı h ed •. •-' m1ştı. Bebekte oturan sandalcı 12 ;ya. - E~·üp Sa.b.ri yakalanmış ve a<ili- köyle.rj; .Şile lr.azuuada Hiciz, K.-abey- cektir_ Çünkü buraya aı o unceye auar arp e~gım. u • . ' u . ....ıı. • ._ _ . n e 
( Dalıa var} .şında Abdullah, sa.ndalı_yle Kuru - yeye te,;li.uı edilmiştir. li, Kömürlük, Gökmaslı, •--.., ....,....- tın büyük bir kısmı bır:ı 

tiyen arkamdan geılsiıı. l tell'.liyen, çeşmede Şirketi H..ayriyeye ait .ı.:o Diıin tabibi adli Fırrıkı müm.ey- lı .k<>ylıeri, Çatalca lr.azıısıada da Kızılca rilmesi icap eden Edir~e :i'a 
Bağdata gitsin. (1) Cezar Ahmet Pafa, lıalka J milr deposundan 35 kilo maden kr'- yiz olup olDı.adığı..•rn ; !ıiti için Ali, i:araaPI;. Yalwplu, L........dere bul asfaltına devredilıniŞ J<ıl 

Bağdat yo!an.a, bir tek nefer lıl- •idde'tli muamele ederdi. mürü çalarken yakalanmıştır, kendL-ıini munyene e•- ·; .lir köyleri. dan inşaat bu seneye bırı< 
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ltalya - Macaristan 
~~'car ba9vekili "İmredi,, nin 
tii. "'Ja giderek "Musolini,, ile gö-
"tltleai b .. .. b'lh '- ,.. utun Avrupada ve ı aa-

lfı. t'"'1111lda derin akisler uyandır· 

"'YE. N 1 SA it AH 

Hatay anlaşmasının içyüzü 

Balkan ittifakı ve 
Fransa - Türkiye 

Zonguldakta bazı 
müşahedeler 

(Baştarafı 1 ncı sayfada) 
teçhizatı ile maliyet fiyatlarınm 

dütmesine yardım edecektir. Çün- • 

On beş sene sonra İngilizlerin kü bütün bu havza te,kilatınd• yal-
nız faaliyet bir gaye değildir. Çok, 

'Sayla: 3 

r 

·-

Sovyet - J a pori 
hudut hadisesi 

t Son Poıta ile elmis olanı ''Lö T .. ki d ti ..,, görüyoruz ucuz ve iyi iıtihsal etmek hedefine J ı .. 1 k d. 1 
L~' h-. tnakat!sini bu ziyarete Ur ere 0$ ugUDU eri9ilmek iıteniyor ki bunun da ye- apon ara gore ffieSe e artı ıp Q .. 
~bııi. b ı p · ı· . · . "h b" .. tt ni teknik mükemmeliyetleri temin 
~ ~..., u unuyor. arısı gaze- Parisin meşhur .Jurnal gazetesı menfaatlerının sarı ır ::ıure e mu . • -· . • } J"' h• t• d h•ı• • • 
C-.. ı.._~eı~n.e .'öyle bathyor: ·:~•- siyasi muharriri Sen Briç arada ayyen olı·"~larını 1a~!'lm'lk1 :~ın bti- e:~eden elde edılemıyecegı •tıkar- mat arın Sa a tye l a 1 ine gilffilŞ 
~ -t elulının yanında harıcıye bir Belgradda çıkan Vreme gazete- yük bır f:"J;tıkJcan ıil\lıı te.kıklerde d • ~ • • . . . ··- . 
~ lt'ı bulund - h Jd R 1 k d S B . I b 1 1.. . kt B" Çatalagzında lıman yapıhraa, o Tokyo, 21 (A.A.) - Japon do- ıresının gazetelerden ogrenmış ol ... ,.~ ugu a e omayı sne de yazı yazma ta ır. en rıç u unmıya uzum ) o ur. ıze e- . .. 1 _ 
~ -"1 etıneıi büyük bir aayasi e- ' bu defa "Fransa _ Türkiye anlaş- min bir üssübahri, pet:ol tedarika- civarda li~andan evvel bir elektrık 

1 

nan_ması namına sö~ soy em ege ııa- duğunu ilave etmiştr. 
-~Yet' h • d" z· A . . . ı· d B santralı ıntaaına batlanacaktır. l§hıyettar olan amıral Noda, Sov-
~lll ,. 1 aız ır. ıra vuatur- j masının iç yüz il,, serlevhası altın- tımız ıçın temınat azım ır. undan d d b .. b' 1 t .. 1 h d t .• d. . . h Tokyo, 21 (A.A.) - Geçenler-
... -· "'lrnan ... 'lh k d . . .. ·ı k" Kozlu a a ugun ar santra mv- ye - !• ançu u u na ısesıııın a-
.~ hüıt • ya~a • .. • an an aonra da Vremeye şunları yazm1~tır: sonra en _ıyı ?,ey, ors ı e çe .. ıç ara- cuttur. Çatalağzı aantrah bitirildiği lihazırda diplon1asinin salahiyeti de vukun gelmiş olan hac!!seye en 
~, umeta reıaı bu vakanm "İşte Fransa da Balkan Antan- ~ına, yanı, Turk - Arap dunyalan . . •. 
..... tırııf old ~ • · t' M • · . . . .. . k b . dü k zaman kömür havzasının iki ucunu dairesine girmiş olduğunu söylemiş- yakın Sovyet sahıllerıne Vladıvos-
.,..llıi • • ugu yem v•zıye ı u- tı çerçevesırıe gırdı. Turkıye - Fran- re a etı arasına şmrme en sa • ' . • . . . 
~;le dk defa olmak üzere mü- 1 ~a anlaşmalarının hakiki manası lim tarzı harekettir. t~te, halli icap kucakla'ı;~t k~r.ıl~kh faa: :k~ san- tir. Mumaileyh, Sovyet gemileri- tokdan bır takım Sovyet gemılerıle 
~ .. ._ etmek fıraahnı elde etmit bu değil midir? Bu muahedelerde eden meselelerle ve h~tikbali müp- trala .ma 1 

• 
0 ~cagız. Ça a •r~1'?.1n nin Posiye limanına asker naklet- asker nakledilmiş 'llduğu ırörül-

\l)'or j h k . b t .1 b d k senayı faahyeh bakımından buyuk . Jd kl h b . . . ll"k d .. t·· ~ .... 
1 

• iki memleket arasındaki münase- em ılan ıca a ı e ura a ar - . . . ld v . mış o u arı a erını amırk ı a- muş ur. 
L.· -,. 'lla ınü t k'l A t . • . .. kl ·ı S · . hır ıstıkbale namzet o ugu ıstas-
,..deııL· ı a ı vuı uryanm , betlerin tanzimi çerçevesı harıcıne şılaşmaktayız. Tur er ı e urıyeh- • d b' h k'b . f b 
~ Ulı'e 0 t d k Ik . . l d k F yon cıvarın a ır amızı ı rıt a -.llJI I r a an a ması au ·ıçıkan ve beynelmilel kombınezon • Jerın arası bu unma ı ça ran~ız - . • . . ç k 1 k 
'1 e t.lya - Avusturya - Ma· ı ıarla ilişikli bulunan cihet Akdeni- Türk yakınlaşması hiç bir vakit bü- rıkasmın mdtaıınal kal rar verılmı• ol- e 0S O Va yanın 
'ti..: "'" lh'>·~ • • it ·· t . . . . . k .. "k · t · l maaından a an atı ıyor • • ~t' -· ...,u manzumesını a ua zin şark havzasındakı vazıyetın ı- tün ıymetını ı tısap e mış o maz. - • .. . 
t lr, Halb k" k it ı ı . . . S . .1 . S kt k" . .. . Çatalagzında, arazı uzerınde , h ı g"' ~L- U 1 gere a yanın damesine matuf olan sıkı iş bırlığı- urıyeJı erın anca a 1 yem rejımı .. . azır 1 } 
.:... ~ Ma · t b •. ·· T . . · .1 k l muıtakbel hmanı aeyrederken, ha-,,.,..._.1 carıı anın utun una dir. Bu iş birliği hakiki bir askeri kabul etmelerını temın ı e a ma- • A •• •• 

Hitlerin yaveri 
Berline döndü 

~:... ~ eri b • • .. . . S . zırlanan ılk planları da eorduk. Ka-
,1'0td u manzumeye ııtınat e-

1 

ittifak halini almaktadır. malı, Turkıye ıle urıye arasında • • . . • v. • Bı·r d k•• • J 
u., . . h kk ta planların altı ayda bıtırııeceı-•nı ara a ıı şsız er Al l b h il ' Bu hususta hatıra iki sual varit hudut münasebetlerı a ında ak- • .1 l b .. b • • _ man ar u seya ate 

ı. '1 il\ ,_ d • • . . 6 h d . temın ettı er. ntaata uıun at· t hk- ki 
"ta .. _ Ulla dımeden ıonra Parıa- ı oluyor: Bu anlaşmaların yapılma- tP.dılmış olan 192 mua e esı da- .. b k ı· ıs l am yapaca ar ehemmı·yet atfetmı·yorlar 
) ~te M • d h·ı· • h" d"J ) l d T' ki l F lanıa uç uçu sene sonra amanın 
'll.ı· acarıatanın a ı ı vazı- sını icabettiren sebep nedir? Bu an- ı ta ı o unma ı ır. •1r ere ran 1 b'I •.. · 1 Prag, 21 (A.A.)İçtimai meseleler 
~ • tetk'kl • • 1 d f , tl . . l'k açı a ı meaı umıt o unuyor. ) B v· d 
~,.... ı e ve Macarııtandaln laşmalar neden ancak 4 temmuz 1 sız ar arasına e e a e geçımsız ı 0 k d Z ld k 1. hakkında tetkikat icrasına memur 0 Berlin, 21 (A.A. - . 1e e-
ııır.. -..-.ı . • 1 ' f , t ·ı zamana a ar onıru a ı- .. . . 
~I sosyalıst hareketın aon 2a- -!>38 tarihinde imzalandı? ler açmış olanlara ır::;a verı meme- d hl' • 1 . • h 1 d _ lan nazırlar işsizleri bir araya geti 1 man dun Londradan Berlıne don-i..-.-..d. b' h 1• • 1 • l . 1.d. manın a ta ıye lf erının ız an ı • .. .. l\" .1 h l _ II"tl 
-,,... ır ayı genıt emlf o· Uzun zamandanberı bıından bah ı ır. 1 • . d k 1 1 t recek iş kampları ihdaı:.ını derpis et muştur. ıuma.1 ey ıenuz :1 ı ere 
lıı.... "" _ M .. • • • . . . .. Ş"k d . k. F rı ması ıçın e arar ar a ınmıt ır. • ır.k 1 ~l 1_ •e acar hukumetanın sedılmektedır. Kemal A!atürk'un, u rana şayan n ı, ransız 8 .. h .1 t hr h' t mi..,Jerclir. Bu işsizler L~tihkamlar Londrada yaptığı mü .ı at arın nc-
ııır.:.. el[etteL• • hJ"k • , . .. . d" j ••• b .. ı. h)"k 1 . UgUn ta mı Ve a ıyeye ızme y ' • , • t . t• 
...,,, "ı nazı te ı eaını tama Fransa ıle Turkıye arnsın<la, Fran- ıp omasısını ugun ~e ı e erı ve d . 1 k"l .• d _. t" inşasında istihdam Pdilecektir tıcesını arze memış ır. 
'l ~ı:ı ~Üdrik bulunduiunu ve hat- sa • Sovyetler paktına benzer bir İngiltere ile Fransa arasındaki sa- eb'l~n b~ınhç elr mk ev 

1 ekrını 1eııt ır::- - · İyi haber alan Alman mahfelle-
t.L ""'lllllet' b hl'k k b' .•. b" 1·-· l.. t ı ır ır a e onaca ' yan arına ı- • f . b h t h. b" . t• • h 
-~ ın u te ı eye arfı ır pakt akdini teklif ettiği tarihten - mımı ış ır ıgı uzumunu amamen k' d h . T d'J k it l t J "' rı u seya a e ıç ır ıs ıs!'aı e em 
~~edbirler bile almıf idüğünü beri üç sene geçmiş bulunuyor. Ma- takdir eden kimseler idare etmek- ıhta~e a •h;ınç .1 1av~ .e ~-:~e.' a yan mpara or ugu miyet atfetmemekte, fakat bu ~e· 

••ı:ten aonra diyor ki: zide daha gayretli h:ıreket edip tedirler. Hakikatte bu tesanüt, A - ta mı .k~e .. ta .1~~ b•.• e~~ ~ı~ 1 :ın Portekizde tanındı yahatin İngiltere ve Fransada "garp 
'411.}Yan ve Macar batvekilleri büyük harp yüzünden inkıtaa uğ ~ rap kaynaşmaları ka.r~ısırıda oldu- enlaz kı 1

8
uç m~s 1

d ırdsura~ e b~ ul~ Roma, 21 (A.A.) - Portekiz, devletleııi arasındaki miiz.ıkerele • 
t..ı ......._ (R _ k . b" .l k ge ece . u ugur a a yuz ın ı- . .1 . . b' h 
~ '-'ıı- orna) da cereyan ede~ rıyan eski mün:ısebetlerin ihya~ına iU adar hıç ır yeruc at.;ı ve ~a- f k 1 ld _ t İtalyan imparatorluğunu tanımı:-ı- rm yenı enmesının ır teza ürü,, 
t.ı .' oqa'- l d M • .h d v "ld" ra ıar t arar •tm•• o ugunu e- • ' h" t' d l k t f . d"ld•v .. -~i "ere er e acarıatanın matuf teşebbüslerle karşılaşabilir - rı egı ır. . .1 tır. Portekiz sefirj, Kont Cianoya ma ıye ın e o ara e ::ır e ı ıgım 
... İL •aıi t" • d b h" F 1··· k" l mın eth er. • · · k · · · J'k ·ı k d k d' "il~ • Ye ının e mevzuu a ıa dik. ransa - ur ıy~ an aşması, y k k·tı •I' . k d Lizbon hükumetının endısını a a a e ay etme te ır. 
t~, i(•nden fÜphe yoktur. Ancak l Harpten sonra bu hususta ilk doğrudan doğruya Tıirkiye - İngil- k d~ ın val 

1
k et~e .g-dıncıyde t.• b~r "Kral ve imparator,, nP.Zdinde mu- .. 

("·.~ M . . en ı mem e e ımız e a e a ır A' 
"ta-0 ) usolanı), gerekse Kont teşebbiislerde buluna'l Fran:;adır. tere anlaşması ile rabıüv!ar gö~te- .. b"I k . d' k rahhas sefir tayin edeceğini söyle- merikaya tayyare ile 

~. ~ M . . çop ı e yapamaz en, ''m ı oca 

~~ i1't·, acar hükumet adamları· Mudanya mütarekesinden Lozan rilmektedir. Fakat bu anlasmalar k f b "k 1 d ·ı 1 ı· mi4ir. f"l" d 
)llt 'V • • • • .. 1 . . . . . . oca a rı • ar an, mJ yon arca ı- ... • • gazete ve 1 ım taşın ı 

~· ~- l.ir e. teennı t~vuyesınde.n muahedesıne kadar Fran:-.a mutc - 16 nısan tarıhlı anlaşma ıle dahı ta- ralardan tabii İfler gibi kolaylıkla ÇekosJovak ekaJlıyetlerı . . ~· 

~_._ L.
1 

naaıhat vere:nıyeceklerdır valiyen hataların tashihine çalıı:ı • mamlanmaktadır. Bu anlasmanın b h d. ı k 1.b t - f Sen-Jan--Do-Ter-Nov, 21 (A.A., 
ııaı il f J • ., • a se ıyoruz. n ı a m aç ıgı e- p - 2l (A A ) D · .. - ıe . . 

t'• es talya bıle (Berlin) e mıstır en mühim kısmı Akdenizin sark . 1' h d T"' k"' • k bT rag, · · - un og - - Merkurı tayyaresı, atlas Olr a-
~i otıın,·· hlek için ırkçılığa ve ya-I ~ A;adan on be~ sene "'eçti P.iın~; havzasında IJütii~ rebbetl~rin .. iza- yız 1 sa a ~ url .u~ n~zka.rı f akı ı- den sonra B. Hodza ~l:ıc:ır muhale- nusunu saatte takriben 241 ki1'1· 
)ılı, 'e L ·• • ~. • • ... • yet ve mezıyet erının ın ıta ı ar- f · · · ·ıı · · k b 1 t · 
·~ .. )'qtarlığınıa kartı bir tema- de ne görsek beğenirsiniz- İngiliz- lesinden bahsetmektedir. ~ b 1 b b 1 etıııın munıessı ermı ·a u e mış metre katetmek suretiyle 13 saat 29 
\) !~te.-ınektedr. Açıkçası (Ro- lerin Türklerin en ivi dostları ol - Bunun için Fransa - İtalya ara- tısın a ufufnuk~orulz .v~ u .. d~~kan- tir. Mülakat milliyetler meselesi dakikada geçmiştir. Bu tayyare, 
._ ..._ (8 • ' gıç muva • ıyet ermı gor u çe üzerinde cere~·an etmiştir Ba"Yt! İ ·ı· k ı k ı· · · · 
~. \' erlin) in teairi altında- duklannı görüyoruz İngilizler sında süratle anlaşma akdi lüzu •• "kb I' d h d . b" • . ·ı ' J • " • ngı ız ra ve ra ıçesının zıyare-
~ )~lcıa Macaristanın Lehistanla Türklere boğazların kontrolünü i- munu bir defa daha müı:ahade et- ~-~· .. ~. 1 

a a erın ır ıtımat 1 
e kil bugün Polonyalı ekalliyetin mti- l tinden bahis gazeteleri ve bu ziya-

~i 1"lak teaiai suretiyle Alman nde ettiler. Bugün, filolarını inşa mek mecburiyetindeyiz. Bu olma _ utunuyo:uz. . . mcssiJlerini kabul edecektir. 1 rete ait filmler nakletmektedir. 

'"' '•ılalattığı takdirde bu taz etmeleri için Türklere üç milyar dan bu yeni sistem yalnız natamam Hı:seyın Cahıd y ALÇIN Yugosla vyanın maliye- Valide Kraliçenin cesedi "-it r•ı ınukavemetini daha mü- frank verdiler. Bu esn~da. lngilizle- olmakla kalmaz, hatta, Fransa a- • d t •• t •• .. 1 •• 
""t' ılın-ıc ümidinde olduğu doğ- rin bürııdetiııden mütee<;sir olan Jeyhine dönebilir. " Yunan kralının sın e ezayu goru uyor Bükreşe getirildi 
'~ . M•lurn olduğu üzere Bal- Fransa - Türkiye münasebetlerinin, - Belgrat, 21 (A.A.) - Stoyadi- Bükreş, 21 (A.A.) - Bu saban 

~~•:tinden Karadeni:ze kadarlbege~ıild~ğ~. gibi, iyilE::~ec~k yerde, ltalya ı'le Macarı'stan yıldönümü noviç hükumetinin "l1al! siyaseti valide kraliçe l\farinin cesedi Sina-
' ll~lc Ye ideoloji rekabetlerin- İnl{ılız • furk yakrnlaşma ından ev- hakkında mütalealar serdeden Ra-ı yadan Bükreşe nakledilmiştir. Ce-
~ "'" Y•fıyacak bir devletler lvel hareket edebileceğimiz~ bir za- . ~Baştarafı_ ı nci sayfada) --u- muprava gazetesi ;;öyle cliyorı sedi nakleden treni çekmekte olan 
\ .. Pli ~•ıü .. f'k • . d B manda, İskenderun $ancagı mege. kı mesaı kapısı, nızam ve sulhu sa- Bu sene de hususi 19:l7 - 1938 senesinin bütçe va- iki lokomotif bayraklarla örtülmiiş-
ı...""'ted •u 1 rı en zıya e u- 1 · d d 1 d h · d k··t·· · • tt · · h 11 'd b" ·ı 867 ·1 ı· til C d" b 1 d - f ı.""t) e hlü "t b. k esın en o ayı a a zıya e o u- mı mı sure e ıstıyen P.r mi ete ıı- rı atı on ır mı yar mı yon c.ı- . ese ın u un ugu urgon, nıor 
~- .. '-' .. •aı ır şurette artı- leştiklerine şahit old k B ti "ktır Surette kutlulandı nara balig- olmuştur. Bundan evvel- ipeklerle örtülmüş ufak bir klise ha ~\oİ aöylebirgrupiae gerekb .. b" "b ku. udsure e, ,..ı B.,1, 
ı'llll fe•izıui k Al h 1 ugun, ır garı e arşısın a bulu- e grat, 21 (A.A.) - Macar Atina, 21 (A.A.) - Kral ikin- ki mali senenin vari<.latı he on mil- line getirilmişti. Trenin her uğra-
L..: ,..._ gere ae man eıe S kt · b ı·· · · · · d 1 t d 1 f · · " · h ld v ·ı.· b · · .... h ı ı 'lf'llıa "• .. 1 b" nu.roruz: -.ar· a ış ır ıg-mın enısı- eve a am arının tRlv~yı zıya- cı .,orJ, er sene o ugu gıvı u sene yar 320 milyon dinar ıdı. ;;ıu a lıe dığı istasyonda papasJar tarafından 

rtı .. , am ll' aet tef- ı t" ü F l ld - h ld b 1 · d b v d t · 1 h - b" tt 1 b 1 h... . iind it 1 b ya or ransız ar o ugu a e, u ret erın en ahseden Samuprava e amamıy e usm>ı ır sure e, yüzde ondan faz a ir tezayüt var- dini avinler ı..•apılmıştır. Kotroı:ıeni ... ~ en a ya u aetten .. . . .; .r 
t ~.,:• ~ k • • 

1 

gun şarkta başkaları Fransızları gazetesı, bu zıyaretin yeni bir va- doğumunun yıl dönümiinü dün kut- dır. . • . şatosunda ölü için ufak bir klise 
\ı.._-1°"1&ti~ ezı Av~up~dalu ken- sürüklemektedirler. fncil, bir iş i- ziyetin mukaddeme!'ini te~kil ede- lamıştır. Bu ga~ete, sıyas: YElzıyet:e hu- vücuda gctirilmi~tir. raytahtın hal-

-..._ İatif l'•yele~ı. nam _ve. he- çin çalışmış olan işçil~re öbür dün- ceğini çünkü Roma protokollarının Bu hadiseden bahseden gazete- sule gelmış olan salahın malı saha- k b . "k"d . "b d" . 
•de edebılır w '"-an bu d ··k~f t d d" Ç k .. .. .. .. "k .. 1 ter d" 1 k. d .. ··ı ı·h .. . d b .... k ı ugün ı ı en ıtı aren cese ı zıya \ t~ .. . • ~" .. y~ ~ n;u a a __ va e ı~·or. o ş_u- uçuncu ru nu o an Avusturyanın , ıyor ar ı: a goru en sa a uzerın e uyu t d b'l kt" 

• '-,. 11ua edebılmeaı henuz kur ışçıler, dunyada da g-ayretlerı • ortadan kalkmış olduğunu yazmak- Majestenin doğum yıl dönümü- bir tesir icra etmiş olduğunu yaz- re e e 1 ece ır. 
tı ""\ "1

dü- 'Ve Helsingfora • Bük • 11in mahsulünden büyük bir parça- tadır. nü husuııi surette kufüımak hakkın- makta ve bu salahın memleketin u- Macaristanda Yahudiler 
~ h ... •eıi bir hakikat olma'-tan rı elde edebilmektedirler. Bu gazete, B. Mm;oli•iinin nu~ - daki arzusu, bütün Elenlerin knd- mumi iktisadi kalkınması üzrinde-..... ._lc " Budapeşte, 21 (A.A.) - Maca-

tır.,, Kat'i olması şartiyle büyük fay- kunda İtalya ile Yugoslavva at·a· larına en iui temennilerirıi bildirme- ki tesirlerine işaret eylemektedir. 
J J ristan ticaret bankası nıii 1lürü n. 

dalar temin edebilecek mahiyette sındaki ihlaskürane dostluğa mü- lerine bir mani değildir. Yirmi se- At• d k• J l d 
ına a ı ze ze e en Filip Vays istifa etmiştir. Halefi S h olan anlaşmayı tenkitten uzağız. teallik olan fıkranın 't'ugoslavyada ne süren nifaktan .sonra dahili sulh, ı 

'-'llt ~ ~at vekili Türklerin Sancaktaki ad.etleri ve pek ziyade nazarı dikhti celuct- memlekete kral Jorj'un d!!vri esna- 18 kişi öldü B. Jan Teleskidir. Baııkamn direk-\t.' eluli doktor Hullısi Alataş, vaziyetleri hakkındaki Şikanlar, miş olduğunu duçenin Roma proto- sında gelmiş ve yakında 4 ağustos- Atina, 21 (A.A.) _ Atina ajan-jtörlerindea B. Emil Ştayn da ist;fa 
~~~ ıtıüdürlüğiİne ~ideuk ııhhat samimi bir iş birliğinden Fraıı:'ız - kollarından bahsetmemi~ olmaı:ı- ta ikinci yıl dönümü 1<.utlanacak o- sı, ctünkii zel1.elenin l 8 kişinin ölü- etmiştir. 
t_~ •it.. den sıhhat işlerine dair bazı ların elde edecekleri IT'l'llfaa=:er nın bunların artık bükünıden sakit lan Metak:sas hükfımetinin milli müne ve 80 kişinin yaralanmasına İstifa den bu iki zat yahuidiılir
. "'1ıdll lftır. Vekil, bir iki gün daha yanında hiç mesabP:-inde lı..a :;;-! .. r .. olduğuna delalet etmekte bulundu- kalkmma eseri de yine onun yiık- sebebiyet vermiş oldugunu haber ler. Yerlerine katolikler ıretirilc-
~ktır. 1 Fransanın yakın sari< tak! l.a, ati ğunu ilfive etmektedir. sek himayesinde başarılını;-tır. vermektedir. cektir. 

O 
- dinin konağı avlusuna girdi. Uşak- sinin önüne geldi. Acaba Saibeyi' Birbirine karşı söz bulmakta zor- annesine baktı. :'\Iasumun nazarın• 

I!' s A D F lar derhal, uzun müddet konakta ne halde bul~cak? Ne yolda bir mu-j luk çeken iki yabancı gibi evvela da pek belli bir mahzunluk vardı. 
liiiiİİ. görünmiyen Mail beyle babasının ameleye uğrıyacaktı? Kapıyı açtı. havanın güzelliğinden bahsettiler. Sanki yanucak babasiyle annesi a-

istikbaline seyirttiler. Maii etraf - Baktı ki zevcesi salon kapısında 1 Böyle resmiyetle görüşürlerken ya- rasında cereyan eden faciayı bili -
y MAHALLE KARILARI Jarın:ı üşüşen hizmetkarların çehre- boylu boyunca duruyor. Aman ya- vaşça kapı gıcırdadı. İçeriye kızla- yormuş gibi meyusane gözlerini ö-
~n !erine alık alık bakarak yokluğun- rabui beş on gün içinde biçare ka- rı makbule girdi. Çocuk evvela bir nüne indirdi. 

't ~e : Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 78 da orada geçmiş olan iyi, kötü vu - <.lın ne kadar bozulmuş!... Sevda, iştiyakla babasına doğru koştu. Mail bir iki söz bulup çocuğu 
~i e:urıe~yle çırpnırken araba 1 dökerek acaab bu bild!klerini bütün kuatı anlamak, keşfetmek istiyor - kıskançlık Saibeyi yemiş eritmiş, Annesinin bütün iztiraplarından açmak için dedi ki-
~~~t~ to~ndınin konstğı semtine anlatmış mıdır? Anlatmamış ise du. Fakat kimsenin yüzünde ahvali bitirmişti. mütehassıl bir manyatizme seyalesi - Kızım hani senin bebek • 
l' d.ıtıiıı alrnağa başladı. Mail şimdi Mailin orada babasiyle kain fcvkaliideye delalet eder bir emare Mail içeriye girlnce zevcesi bir yavrucağın ayaklarını köstekledi. !erin? ... 
'-~t taıc llereye götiirüldüğünü bi- babası arasındaki mevki pek güç- göremedi. Karşılaştığı çehreler hep güna eseri infial göstermeJer. eteği Çocuk birdenbire miRi mini şehadet - Bebeklerim mi? ... Onlar has
t~_llitıdeant "g!derim veya gitmem,, leşecektir. Kendi pederi vakayı ha- şen, mliteb~_ssim idi. D~mek Sai~e ne doğru bir temenna ile beyini parmağını alt dudağına götürüp ta ... Annem de hasta, büyük an -
t--ı;ıl'et hır kelime sö\·lemeğe ber alır almaz kim bilir ne kadar metanet gostererek kımseye bır kabul etti. Zevç bir iztirabı vicda- masumane bir tereddüt ile gözleri- nem de .... Ben de hasta idim şimdi 
'.:ıu~ edeıniyordu. Bu s;kiz on hiddet edecek? Bir çeyrek, yarım şey sezdirmemiş.... ni, zevce yakıcı bir elemi t<ıl:assür ni babasına dikip odanın ortasın • iyi oldum .. . 
tı11'.ı lltı:a~·bubet kabahatini baba- saat sonra aman yarabbi Mail ne . _Baba oğul doğruca Safai eft:n- tesiriyle ikisi de titriyorlardı. da kaldı. Kızının bu tereddüdünü - Yalan söyliiyorsun kızım .... 
11~b ba a\( böyle Saibenin ayağına müthiş, ne elim bir hal içinde kala- dın~n yanına çıktılar .. Kain peder Yekdiğerine ikram göstermeğe gören babası kollarını açıp: ~iaşa!lah hepiniz iyisiniz ... 
~ai~lır.l'~l'llakıa affettireceğini an- cak. Maıle ~arşı a:üya. Saibeyile delikan- çalışan bir ev sahibi, misafir tavriy- - Gelsene kızım Makbule .. Ni- - Yalan söylemiyorum ... Dok-
>~l' hıı llla arısyle 0 aralık barışmak Telihsiz delikanlı bunları dil _ lı beynın~e h:ç bır dargınlık olma- le kar~ı karşıya oturduktan sonra çin durdun? tor geldi hepimize ilaç verdi. Bey-
\~h~ı:ı. ı./'na da m:.ıvafık dilsü- şündükçe titriyor, renkten renge mış sankı Maıl o konaktan yarım ikinci bir temenna daha teati olun- Bu davete karşı çocuk annesine baba sizi çok bekledik. .. . Niçin bizi 
t ·'lliı:.. lllcirı ş' d' ' saat bile kavbolmamı"' gı"bı· bı'r hu··s du. Saibenin çehresini derin bir gözlerini dikerek sanki: geıı·p sormadınız?. Bu··~·u··k bebegvı· -~~I ~tıa . ırn ı Safai efendinin giriyor kabil olsa kendini araba- .. J ·~ - • 

-~~ ~ .. ? lrıdince nasıl kubul edile- nın pe~ceresinden atarak sıvışmak nu kabul ,.e iltifnt gösterdi. Oğlan kansızlık istila etmi~. dudakları - Yabancı bir mısafire benzi- min düğünü oldu. Aşçı başı zerde 
t·. 1·,.1

t l<endı' baba sının he- ı'stiyordu. ve kız babaları arasında karı ko - bile bem beyaz kesilmişti. Bütün yen bu beybabaylıl gideym mi git - ld 'Ilı -ı pişirdi. Annem (Piyano) ı;a ı. 
'J ~ ~ilintrıediği nikah keyfiye- Babası ise og·Junda gördürril bu canın darg.ınlıklarından hiç bahso. ihtirasntı, son mertebede cebri nef- miyeyim mi? 
t. .. ~tn lled . . • 6

• lunmadı. 1 alnız .l\Jerzuk efendi oğ- sle ketme uğraştığı infialatı Diye bir istifsarda bulunur gi- "Şevk efza,, oynadı. Bebeğimi gU-
't~" arı erı haber almışsa? helecan eserını delikanlının Saıbeye 1 II . . • ve " kouduk Annem 0 gece çok ag-

'd' llhv ı una - areme kıdıp :ze •cesındeıı iri siyah gôzlerinde - Zaaftan, bi yaptı. annesi derhal: ' 1 
J • -

•,L 1 tı1·ı.~ a ne renge girecek? olan sevgisinin şiddeti!ıe atf ile iki f d"l . . . \: 1 d <'r ld · · - ·· bakarak 
~ "I l\ah i · . . . . . y . ·-. . . a ı emesı ıçın - Göz kuyruğiyle kansızlıktan kirpikleri daha uzun, -Kızım ko~~ana babana. a ı. n esmın yttzune • 
>' ~~ın ... S.i:ını <le bır tarafa bı- sevgılıyı kav.uştur~a~a gı~tıgı . ıçın i~aret etti. Mail derhal itaatle oda- daha ki\ ll"cık, dırirn gölgeli görü - Emrini verdi. Çocuk Maile yak- muhterizane) ağladı ağladı.. Çün·' 
'"· rı'nat:,'d e .kapatma macerası- kalben kendı kendını tebrık edıyor, dan çıktı. Geniş bir sofadan sonra nen gözlerinde birle~miş görünü • l~tı. Lüle lüle kumral saçlarını ba- kU başı ağrıyordu. Sordum bana öy-

'ba'1 sakı. e\•i falanı bili- alkışlıyordu. yüreği şiddetle çarpa çarpa loşça yor, biitün teessüratı bu iki ayiııei basının sağ kolu üzerine dağıtarak le dedi... } 
efaı efendiye derdini Çok sürmedi arab-:ı S~fai efen- bir koridordan gerti .. Kendi daire- ruhunda parlıyore.lu. 'ir b. ·,,. mm yilzünt'. diinrlü Lir clf' - Dahı& nr -
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Gelinlik Elbise 

YENi SABAI{ 

Paris misafirleri 
İngiliz hüküm-

İstanbulun altı 
aylık inşaatı ve 

tamirleri yekunu 
darlarına emsal- Başlanan 305 inşaat 

· Otu;dııkları lokantada, masa -ıkın doktoru çağırdı1ar, Muayeneyi SİZ kabul gösteri- tamamlandı 
!arın sıklığının farkına varmamu;ı, müteakip doktor: ·ı• 1stanbulda ikincilcaawı ayında 13 ev, 
yüksek sesle konuşuyorlardı. Er - - .Apandisit, derhal hastahano J TI JyOr s apartınıan, 3 dükkan ve mağaza, ı di-
kek kııza: ye kaldırmak ~zım ! dedi. Kızı dok ğer in,aııt olmak üzere 26 bina, 138 ta· 

- Yarııı matbaa:ra gel. Jlem :işi torun hususi kliniğine kaldırdılar. (Baştarafı 1 1ICi sayfada) ınirat, §ubat aymda 14 ev, i apartıman, 
iç.in gazete}·e ufak bir ilan koydu - Lftkin, kendisini ameliyat..--ı bir türlü muhafız kıtaatı selam resmini ifa 2 dükkan, ve mağaza, 1 diğer inşaat 0 1. 
ruruz, ve hem de seni dostlanmclan lra-zı edemediler. Doktor bilt!in gay etmiştir. mak ıuue 24 bina, 133 tamirat, martta 
bilinin müdürü bulunduğu ticaret-

1 
retini sarf ederek husu~ teda\•iler- Tren, istasyondaiı saat 10,40 ta 38 ev, 15 apartınıan, 6 dükkan ve mağa· 

haneye gönderirim. le, muhtemel bir tehlikenin önüne hare.ket etmiştir. za, 4 diğer inşaat olmak üzere 63 bi-
Dedi. geçti ve Efdalin 'kulağına iğilerek; Paris, 21 ( A.A.) - Cığle vakti na, 240 tamir, nisanda 24 ev, 12 apartı· 
Bu sözlerle genç kızın ~rüzünde - Tehlikenin önü mu\'akkat bir İngiltere kraliçesi ile ?ıtadam löb- man, 5 dükkan ve mağaza, 6 diğer in. 

sonsuz bir sevinç belirdi. Nazik ya- zaman için alınabildi... .rön Orse.y :nhtımrnı terkNlcrek En- şaat olmak üzere 63 bina, 24<> tamir, ni· 
pılı elleri ile gencin ellerini okşıya- 1ki hafta sonra Rana tekrar valid istasyonuna gitmişlerdir. Ora- sanda 24 ev, 12 apartımar,, :5 dülckan ve 
rnk: pansiyona nakledildi. Gfinclengüne dan husust bir tren ke!1di!erini V<'r- ma!:aza, 6 diğtt inşaat olmak üzere 47 

- Saat le açta!... Yeme'lclf'ri ı1İ iylleşiyordu \'C dalgın zamanların • saya .götürmüştür. Ver.sayda kral bina, 191 tam.irat, mayısta 47 ev, 30 a· 
bitirince de ~raber dışan çıktılar. da Efdal ismi ağzından düşm'iyor- kraUç,e, şatonun ayineler snlonunda partıman, 7 dükün ve mağaza, 6 diğer 
E.fdal o gece de diirer g<>celer gibi du. şereflerine verilmiş bir ziyafette b" 1 · - b i~t olmalc üzere 90 ına, 31 tan11rat, 

kızı pansiyonuna kadnr götürdü.. Nihayet bir giizel ma~rıs sabahı hazır bulunmuşlardır. haziranda 33 ev, 1:5 apartmun, 2 dülc· 
Hararetle biribirlerinin ellerini sı- bnşbnşa vererek, hayat aı·kadaşı ol- Versaydaki Ziyafet kin ve mağaza, 5 diğer ~t olmak ü-
karJık ay.nldılar. Kararlaştrnımş ol- mağa karar verdiler. üç ay sonra Versay, 21 (A.A.) - Kraliçe zere 55 ~ 361 tamirat yapılmı~ar. 

lzmir fuarında büyük futbol 
müsab~kalfilı yapılacak 

İstanbul, İzmir Ankara ve Atin8 

muhtelit takımları iştirak edece~ 
Fuar ınünasebetile bu sene hmirde ı ~·;ımı nıüddetina temin edilece1' ; 

}'apılacaL: olaıı büyük .futbol müsabaka-, di faydalardan bqb ~ok yü~ '°'...,.... 
lartna htanbul, İzmir, Ankara, Atina tenevvi ipor temadan aa)·CSU'oe -' 

muhtelit taLımları iı:tirak edecektir. Bir lekct gençliğine büyük islifade.ld ~ 
iki hafta sürecdc. olan bu futbol temas. cd~ olacaL:tır. Tertip heyd1 bıt fr 
ları (Fuar turnuvası) namı altında her ki Türkiye şarpi bil'incilikkrinİ11 de , 
sene, muanen tarihlerde tekrar edilecek . d 1 • • D . ·ıı'k ftd'" 

mır e yapı ması ıçın enı1cı ~ıf' 
tir. Bu sene şehrimizdeki Milli kümeye ı nır" 
ait oyuncular istirahate çekilmiş olduk· yonu nezcf nde te.~ebbüsatt:ıüh~ :eı~ 
!arından turnuvada İstanbulu altılar muh- tur. Bundan başka orada Dl ~ 
teliti temsil edecektir. Bu mühim kar~•· ve GreLM-omen güreş müsabaıc..1-:ı-' 
taşmalar Jçin İzmir takımları şimdiden )"aptlacalctır. Bu busu.taki aı.z...l 
antrenmanlarına başlamı~tır. Fuarın de- da ba~ılmıtur. 

dukları saatte ertesi günü kız mat-ı evleneceklerdi. Efdalin evinde bil- ile lladam Löbrön, saat 12,60 de l931 >•ıl1 ilk alu ayında ~ehrimizde 305 

baaya gelmişti. Efdal ~usunun ye yük bir düğün faali~·eti vardı. Ra- buraya gelmişlerdir. KendHeri i~t tamamlanmıştır. 1940 Ol. . ti F. ' d. d 1 ak 
rinc getirileceğine emin o1duğu ti- na ise, Bcyoğlundan, kü~iiklüğün - krala yapılan mera. imin ayni mera ım pı ya afi 1 n an 1 ya a 0 ac ... 
carethane müdürü dostuna bir kart denberi gözünde wten gelinlik el- simle istikbal edilmişlerdir. Önde Yer'ı· mallar serg1•8•1 d ,~ 
yazarak kızcağıza munasib bir iş biscsi içjn, en nadide kuma\lar sa-. Fas ve Cezayir sipahileri gitmekte 1 Brüksel, 21 (A.A.) -- Beynel- lm·ı tertip edecek olan Finltıll 

1 

il' 

verilmesini rica etmiş ve bu isteği tın almış ve elbisc~ini kendi eliyle olan alay, V.ersay sarayına gitmiş- ( Baştarafı 1 nci sayfada) milel olimpiyat ~omitP-.~i reisi Kont j lılar, ananevi atletizm ve yüııJl' ~· 
de yerine getirilmişti. 't.latbaadan 1 dikmişti. :Efdai pansiy:ma geldi'kçe: tir. Geçit resminden dönmOş olan gi gezilecek,. haı.ırlamm Lüfe<le da B~yy~ - Latur Fmlaııdıya•ırn 194? lük müsabakalarını tertip edert° e 

k 
'- ,_ · ı S •· ı · l kr l b. ı d t t · b ı . . · d'l kl ohmpıyat ovunlarını ;Japonya yerı- "t>''' çı nr Çh1.111a7. .ıuzın pansıyonuna - ·evgilim, gefin•ık e bıse eri- a uaz evve av e e mış u U· vetlıler ızaz ve ıkram e ı ece cr-l 11 1 . r· d t t" t - . 'L'" lerdir. Çimen üzerinde hO" · ~~ 

uğradı. Kız giyinmiş bir vaziyette mi giyeyim de bir gör! diyordu. nuyor.du. Kral, birkaç dakika isti- d ne e sıng ors a er 
1~' c r.ıcgı r ın- . . _ 1 1y:ıc ır. 

1 
landiyanın kabul etmi~ ohfoğundan bısıklet musabakaları yapı ın 

Efdali lıe~liyo.rdu.: :üzünden sev'in~ı Eftal: . r~ha: e.tmiş ve gündelik elbisesini Sergi saat 17 den itibaren ha-\ . . . ' . ·. a~ıyoı· gozlen guluyordu. Efdale ı ~ - ~na, ben on.la~ gelın -0l~u- gıymıştır. . . . ka açılacaktır. 15 g.iln açık kalac~~ 1 malumat almıştıı. Olimpi:;at oyun- tır. 
don erek: I gun gun görmek ıs ti yorum! dıye Saat 13 te reısıcumhur B. Lob- olan bu seneki yerlı mallar sergısı 

_ Teşekkür ederim. nu akşam ce\•ap veriyordu. Efdallerin Galata- rön, kraliçeye ve kral matdnm Löb- yaı.dığımız gibi evelkilerden farklı d8 
da bugünkü hayırlı işin şerefine ben ~saraydaki apartmanlarında. bütün rön'-e .kol v.ererek ayin eler salonuna ve birçok hususiyetlere maliktir. lik maclan 11 Eyi üf de Mecidiye köyün 
sizi davet eaiyorum. 'fa sabana ka- akrabaları toplanmış, müstakbel geçmışlerdır. Daimi sergi binası , 
dnr eğlenelim.... gelinleri için büyük hazırlıklar ya-I Büyük ziyafet sofrasının uzun- Dün Etibank pavyonıında ik- başlı y o r futbol sahası 

Beyoğhında bir lokantada ye _ pıyorlardı. Üç ay dolmu~tu. Ertesi luğu ~7 metre olup bahçelere nazır tısat Vekili sergi komiseri Halit 
mek1crini yedikten sonra, eğtence günü, •. belediye nikahını müteakip 1 bir vaziye~te kurulm~~t.u~. Buncl~n GiileryUze pavyonların çok dar o\- _.el 
yerlerinden birine gittiler. Biribir J eve gıdecekterdi. Rana, elbiseleri- başka yedışer metrelık ıkı sofra :le duğunu söylemi.şti. Sç,rgi komiı-eri • G 1 1 I arP" 
lerine geceniz 'ha),rh olsun de- ni gardroptan çıkartarak aynanın on dört küçük sofra daha vardır. de mektebin daha bti)·ük pa\•yonlar Birinciye 10, ikinciye a atasaray 1 arın 
dikleri vakit !ant tam ~abahın dör- karşısm~a giyip çıkanyorrlu. Efdali .. Davetı.il:r arasında şu zevat gö· ,yapılmasına müsait olmadığı, dai- 13 kulüp girecek temizleniyor 1' 
dil idi. Lfikin Efdal bP.r nedense u- ne ebedıyyen kavuşmak saatleri rulmekte ıdı: mi sergi binası kurulduktan sonra C1' yuyamamıl}tı. Sabahleyin uyanınca yakla~tığı için ~evinçten çıldırıyor- İngiliz sefiri, B. Daladiye, B. daha büyük pavyonlar inşasının İstanbul futbol lig anaçlarına ı 1 ey· 1 Uzun 111üddcttenberi görüıüİ~ ,,.-,_, 
büyük bir ağrının içini kemirdiği- du. Apartmandan gelen otomobil, Bone, B. Milran, B. Janeııcy, B. Şo- mümkün olacağı cevabını vermiş- lüldan itibaren başlanaca\.:tır. Bu ıeneki 1 tasaraylıların futbol aahasta• -,.,,, 
ni hissediyordu. Düşü:ımeğe başla- Ranayı belediyeye götürecekti. Ef- tan, Kanada elçisi, Fransız hüki.i- tir. Vekil, \'ali ve bPlediye reısı lig maçlarıan biri~ci .k~meye on v~ ikin- leri t~~amla~lf ~e il filiyat ~" 
dı. Kendi kendine: dal yukım çıkıp odasının kapısını m~t erkanı B .. Kayyo, Dü~es dö Vcst .:Muhittin Ü~tündağa demi~tir ki: ci kümeye 13 klup ı~tırak edecel.:ur. Bu geçmıştır. Cumhurıyet Halk l' /,,. 

_ tstanbula yeni gelrttiş bir .kı- vurdu. Fakat, ne bir ses ve ne de~ mınster, B. Vınston Çurçıl, Il. _Jia-J _ Daimi bir sergi binasına ih· seneki ınaçların ili devre üzerinden >·a· rafa.adan Galatasaray kliibüOe ~ 
za iş bulmakla insa"hk vazifemi • . . _ınol;<ı, B. Kandas, Fra!ll!nnın Londr•,tiracımız olduğu bu vesile ile anla· p•lmH• kamla>to,.lm"'"· Meridiye köyüade, llkiir f_... ı f' 

• • . .. ıbır nefes vardı .. Kapı~'l ıterek ıçerı sefiri B Korken Saat ıo 05 te ma-ı Birinci kümeye iştirak edecek takun- daki arıanın aaviyesi~ batlaa~ıl"· 
yapmış oldum. Lakin onu, bu ı~nlı- • . . . . . ~ . · • . "'• . . şılıyor.,. ğim mukabilinde sab~hl~ra kadar J e gırdı. Bırdenbıre bır çıglık ko - \•ı ve kırmızı renklı elbse gıynıış Şakir Keseuir bir müddet sonra la.r ıunlardır: bol ,.e atletizm pistleri aiba . ~ 
kenclimc esir etmekle de yapmış ol- parclı. Sanki delirmişti. Rana. üç olan perukalı ;~ metrdo~e~-· s~ni- tekrar .-ergi komiserine hitap ede- Galatasaray, B~iktaş, Günq, Fentt· sonra yan taraftaki tribüalc:rtll . ,il 
duğum insanlık vazifemi suiistimal ny uğraşarak dikmiş olduğu elbise- lıaşlamL~lardır. Zıyafet, gorulmıyen rek: bahçe, Beykoz, istanbulspor, Sülcymani- baılauacaktır. Bu tribünler, 16 ~~ f 
ettim! diyordu. siyle boylu boyuna döşenıe üzerin- b.ir. orkestranın çaldığı :ski bir mu- - Gelecek sene sergiyi daimi ye, V~a~ H.'.lal, !oplı:apı. . ciniıı rahatça istil.Ge edebel~~,;· 

Müthiş bir vicd:m azabı onu d , tı d p . . h" • sıkı parçasının namelcrı arasında sergi binasında açabilecek miyiz? U:ıncı kunıe ıse: Beylerbeyı, Kasım· kilde kapalı olarak riicuda i 
e )a yor u. ansnon sa ıbı koşa- el • t ·ti Al d A d tuh" E ·· · fi' kıvrandırıyordu Eline bir kalem ve - • . e\am e mış r. dh'e sormustur. Halit Güleryüz ~u pa~, tınor u, na 

0 ısar, ·yup, tır. .ı.1 
· rak doktoru çag:ırdı. Doktf'lr gelın - y kt · . k · t . k ı· . . . . ~ 1 An d t D F l Bo- o· -~ Sa K _.t_. kağıt alarak kıza bir mektup yazdı., l :me en sonra ra \ e rn ıçe ce\•abı vermıştır: a o u, avutpap, meryı maz,. . ığer tara.dan n ır&DP"" ;il 

Mektubu söyle bitiriyordu: "Rana ce: hususı apartımanlarında birk1H.; <Ja.ıl - Tahsisat esasen azdır. İnşaa- ğaziçi, Doğanspor, Galata GençlerbirU • yoğlundaki büyük lokallerüıde ~ıl" 
. ;,· k .. d b" h~ . 

1 
- Beyhude! Geç knlmı~smız kika istirahat etmi!'.ler,lir. Ru s1ra t·ı ne kadar çabuk b'l~lanır.sa güp- ği, Kar:ıgümrük, Sümer vr. Ortaköy. ._ d"l" - •- ,,~;,,. 

. . • . . . . Apandisit buhranı neticPsinde ö • avMlı er de herkul sn!onuna geç- hesiz bina o kadar hın zamanda Birimi küıne ıak.un1arınnı oyunlar1 '- · 
şımoıye a ar ır amıve mu ıtaı.--ı · .... d .

1 
.. · • • "( ~ u ta ı at yapma~ ıtuar 

ıdın. Lllkın artık, ış SRhıbı oldun. · mişlerdir. Binanın yanuıdaki büyüle r-ıo
1 

.... ~ 
. . lüm ! dedi. meydana gelir. Gelecek sene ser-• Taksim, Şeref, Kadıköy stadlarında, i- ~: .. Müstakıl ve erbest yaş•yabi!irsin.ı O d k" T l satın alınmıştır. Bunda idare _t• ~; pera a ı .emsi gi de tegriniev\'elde açılacaktır. kinci küme takımlarının oyun1arı da ye- toıv .. 

Hamiye yine ihtiyaç h!s.,edecek o- Reı"sı"ctırn- Ilerh"l<le 0 .,..,m,·•na ı. ı d · • içtimama mahaus büyük bit' sa 1 ..k" Y.!Nf Paris, 21 (A.A.) - .. .<.<• • .... ac :ır aımı . I Şeh • · d k. s·ı · ..Aır 
lurs~u adresimi l>ili.ı;or.ıun. seıa· m- 1-c=S?.d5 A 8 AH f;t'"1,ı l h B L · b" h ] nı yapı an, remının e 

1 
u eymanıye tiplik ve musaiplilc büroları "ıı•-0:.:-LfüJ ~]~ Tı ur . öbrön He refikası oper~ ti- sergı ınası azır o ıır. klübü sahasında yapılacaktır. 

!ar.. ... ~·alrosu methnlinde İngiltere hal yemeğinden biraz evvel reisicumhur! tır. ~ ' Kır.cağız Efdatden böyle bir Kınalı ve Burgazda elektrik \•e kraliçesini istikbal etmişlerdir. B. Löbrön ite refikasınrn ziyaretle- Klüplere yardım Atletizm birincilikle t . 
mektup gel~eğini umma:yorclu. A - Ardat imzasiyle ld w b" Kendilerine tahsi;:; edılmiş olan !o- rini kabul ve kendilerini İngiltere Türkspor lcurwnu milli küme maçla- ~ · d 1ı: olP' 

. . • tgınuz ır 1 caya giden kraJ ve kraliç~ hazirtın 11 gün ıçm e ıona erect 
hp okuyunca birdenbire şaşırdı. mektupda denıyor kı. 1 t f d h 

1 
lk kral ve kraliçesinin bulunmakta rında tn ön saft i.şi:91 edta bq klübü- tanbul atletizın birin4iliklttiıte 

. ara ın an araret e a · ı ~ tanmış- oldukları bir salona isal etrnistir. 
Genç mektubu yazdızı gündenbe.ri K ı B 1 · · L-~- •• ı · Ld" _ ... ·1--

1
- di o l ciı1« ma ı ve urıaz adalarmdaki i !ardır. Bu sırada ngiliz ve Ziyafette bilhassa ~u zevat ha- miıu ~r yuz ıra nu ı muavenette nıı mc&.te r. ün yapı an ·J 

ne pansiyona uğruyor ve ne ele kl- elektrik itldmesi, Burgazda bir i Fran~ız ma~şları çalınmıştır. Plff- zır bulunmuştur. B. Daladiye, Lord bulwımu~tur. Paralara Galatas:lr.aup·· y;~~ birinci ve ve 3 üncü kategori ııt«' 
zı oruyordu. Rumun ve Kmah&dada da bir Er- ı I~~ b~r tem.,sıl~c.n sonra ~ı~al ve kra.· -ıHa\ifaks, B. Bone, birçak naz\rlıır, ner, Giineş, Beykoz, Bqilctat şunlardar: 

Bil· gündü .. J.latbaacla ç.alışwor- meninin elindedir. Büyiikada bele- lı~e s:ıa.t 2"'·?" t~ opera)ı t~rkct- B. Janeney B. Heriyo , helediye mec tevzi edilmiştir. Birinci kategorir 
dtı. Bir telefonda kı \k faltat d" · ile · mışlerdır. 1 emsıl esnasında !Jılhas- lisi rei~i Sen Prefesi .r~neral Nolie Atletı"zm fı·nalı ı - Melı"h 52,cc (Gu··ne•)' 

' ıyeaı yaptak.ları mukavele nı· 1 
•• r·r. d. ' . . :"') ' ' " ,,,, ~ 

hevecanla d l b- · ~ · "B l"fd 1 I .. _ sa seı J 0 ar .rns etmıştır. ve Gamlen, R. Şotan ve polis mü- ·kfaf) ~ 0 u 11 se:s. ay • n 1hayet bulmak uzere oldugundan Dün a~şam bütün abideler ten- . .. Rumeli Hiaarı idman Birliiin -
2 

- Kurt 
47 m~tre (BeP 

ra u _ pamıı:~na ge ımz .. , ıy~r u.ı bunlar elektrik ücretlerini istedik- vir ve tezyin edilmişti ve parisJiler Ziyafetten biraz ~onra B. t.öb- den: 
3 

- Arat (Galatasaray} b k . r . ' d" d 1 düru 

Bır tak~ı 1le derh:ıi pansıyona 1 ı · ·b· 1 M ı· ·· ba~lıca mc'-'danlard· 11°ş • ·ÇJ· ı · · " - - k t · . . .. .. . 1 erı 1r1 1 artbrıyor ar. eae a yuz ' • J ' 1 "· e 1 Dl e rön ile refikası operaya gitmişler ve BirJiğimizin tertıbcttiği senelık " uncu •egon: 
gıttı. Genç kızı, ruzu solmuş, 1ıalsızımumluk bir lamba için ayda S.50, dan etmışlerdır. laast 22 de tiyatroya gelen İngiltere atletizm final müsabakamız 24-7-!':8 1 - Osman 

42
·'-

bi: vaziyette ı:ıancılar içerisinde y.ı- radyo için de 2 lira almaktadırlar. Sefaretdeki ziyafet kral ,.e kraliçesini istikbat etmişler- pazar günü saat 15 de Robert Ko- 2 - Sudi 
tagında kıvramrken buldu. En yn-,Bunun önüne geçilemez mi?.. Pari, 21 (A.A.) - Diın akşam dir. lej sanasında yapılacaktır. 3 - Jale 

YESiL KUMLU ADA 
Daha fazla ileri gitmek ihtiyatsız.-! yumanız zamanı gelmi~tir!..,, di-,Siz huzur \'C emniyetle istirahat e-
lık olur; zira her ik~miz de yorgu-ı yorum. diniz. Şayet intizar edilmedik bir 
nuz. 7.annıma kalırsa şu karşımız- - Pek ali iki ki~ilik heyeti se- hadise ile karşılaşırsanız gelip beni 
daki dehliz bir meyil, halinde karşı feriye kumandanı ... Ki"-c;.fimizi yarı- uyandırınız. Şayet ben de ga~Ti 
sıı.hile kadar uzanıyor ve dehlizde na bırakırız. melhuz olmakla bernber lıir 

Şimdiye kadar yapılan ınüs:I 

G - l L!-" • (İ da uneş 24 puan a uuıncı, 

ray 7 puanla ikinci, Bqiktaf 3 

üçüncü kollej ,.e Hayskul birer ~ 
••~ceab• 

soauncu gelmektedirler. rnııı ecJilt' 

bundan ıonra Kadıköyde devıııtt 
hamızı karbon bulunabilir ve şu * hücüma falan maruz kalacak olur-
bitkin halimizde orada u~·urakalı - Değiştirilecek - çamaşırlarımız sam sizi keyfiyetten haberdar et- tir. 
rız. Yarın sabah erkenden keşfe olmadığı gibi battaniye örtü ve ı;;a- rnek için bir el silah atarım. •• .~1 

Tefrika N 32 · · d kt M - b" 1 Pazar gu·· nkü aıır"'" o. çıkarız. Şimdilik biraz istirahati- ıremız e yo u. • agnran!n ır Bu tertibat hakkında anlaştık • & --

- Bu adanın da btigün suları 
1 

p s k. • t hl"ll mizc bakahm da dinlenelim. 1 köşesinde Astrid'e yıımuşak top - tan sonra ben mağaranın höcresin- Bu p.ızar gu""nü Tabim 
5ıııd1"~..1· 

şe ro pero 1myevı a ı er yaptır . . . k b" k · · "'
1 

.. aJtında ,,.aip olmuş buiuuan .. ,..,.. 
1 

:ı.. "hti 
1
. k . b" . - Bır ık1 yüz metre daha yol ra tan ır yata yaptım t.a:;ryarecı den çıkbm. Dışancla ha\'a hakıka - yu·· '- .. u··r,• mu··sat.a'--'an yapılıı'' 

b 1~ mış ar '\'C uu ı ma ı atı ır netı- .. . • k · . d b . . . .. K .. -... 

11 

Ka.ı 

YAZAN : T. Vallerey 

adası gı"bi bir indifa netic .... :nde de b •
1 1 

d Ş t 
1 

yurümekle yorgunlugumuz ne ar -ı<:e etimı e üküp katlıyarak bır ten nefısti. Kokte pmldaşan sayı - 1 
- ~ - cey~ ag amış nr ır. aye on arın . . • k h ,. . d" . Baş pehlivan namzedi o aıt 

nizlerclen birdenbire çıla .. katılaş _ h t t . 11- t . . 
11 

. 
1
. ~tar, ne de eksılır. ~ ash · aııne getiv ım . j sız yıldızlardan sızan ha!ıf ışık a- _1..if1' mış Jiiv akıntılarından vü~ude gel _ m~:;ag~;;~u :ı:~;d~ur;:ru~~aed~~ A tri~'i~ ~erak . ve teees_ ?s~ne t ~Genç kızd heme~Ab1u1 ıh"ptidai ya - 1 daya ac~ip .~ir n:anzara veriyordu. Halil, Babaeskili İbrahim T~l.İ miş olduğunda şüphe yok Ancak b. h 

1
. 

1
• t d" i 

1 
ben de ıştirak etmıyor degıldım. agına uzan ı ve a rahatlık· Başımı bır tumsege dayayarak ma- dıııda gürqttek}erdir. Babaet"

1

1 
· ır ay ı ma uma e ınm ş o ur - k .. _ . · .. d d"kt 1 kt "k 1• - - . ~ oiıt e 

bu bürkfıni hadiseuin ne za _ duk lftkin bunlar üzerimde bulun- Anca ~~cutça çok . .ror~m~ olduğu- ~eısın ~ ı den ~o~ra e e rı_ am_- garanm kapısı onUnde t~pr.aga u- him pazar günü evveli Hfıse) 41, 
man \•uku buldni,'llnu tay:ıne imkfın rnadıwı d 

1 
b d ,. "lk d muzu bıhyor ve bır lhtıyatsızhk >asıııın en e a masmı soyledı. 7.andım, tabancamı da ehmı u~a - şacaktır. Güreı yenilince)'e lcad:a' Jııf 

göremiyorum Yanımızda ı·cap eden fn olgn ankaün on ar uk ab at) aklı e- yapmış olmaktan c:ekinivordum. I Ben: ı tınca ::ılabilcceğim bir yere koy • d kt" G.. 1 rıcaklarıı t~ · " ı zere aya - as ı arı za- . • 1 fi b . . e ece ır. ureş er " ~ 
fenni aletler bulunsaydı bunu ta rna e . tt b 

1 1 
Bınnenaleyh israr ettim. ı - • m aya ıhtıyacım yok ce - dum. Uyumuşum. -· . . b la e 1

eÇ 
vinc te ebbüs -ederdik Ancak aya- b" ndn v~zhıyelde b )u unuyor arsa -Hayır matma:tcl. Burada ha-·\·nbım verdim, zira ben mağaranın 1 Şafakla beraber uyandığ·ım za- decegı ıçın geç aş ınası v _...·,ıı 
J ., • - ız e aynı a c u unuvoruz ı d ed debil · · tı:;.-ğımızın altında çiğnediğimiz şu n- .. • _ · · kim mevkiinde ben ~ulunuyorum.

1
' kapısında yatmak ta~avvurunda - man Aslrid'i yanı başımda al•akta ka ar vam e me••

01 

• ı.cıi' 
rımtırnk tozu tahlil etmek tasa\·~u- • - ~!utalaanız dogru: bana ka- Tayyarede iken her emrinizi harfi- l'Jm. tayy~reyi göz önünde .bulun - gördiim. Gen? . kız arkasındaki ı nında yeni yapılan ringde pr<>J~tı 
rundayım. Belki ôe ceddimin bu lır::ıa bız de onları tnklıd ederek '\'en icra ettim. Kırmızı k l • durmak lazım. tayyareci caketını çıkarmış yalnız tibatı yapılmıştır. Yeni Ze1ıırı .. 
adn1nra bu kadar ehemmiyet ver _ yolumuza devam edelim. Şu önü - dada roller değisti ı:ıimdi u:; : 1 - Merak etmeyin mö yö Dubreui) kilot pantolonu ile tozluklarını mu- memleketine gideceği için soll t: 
mesi bauxite madenine benziı..·en müzdeki karanlık dehlizin nere1..·e b k d d . -·· . u ~ a 1 tayyare bu ıssız yerde h-:.>rhangi bir' hafnza etmişti. Gönılf!ğinin ko! - Al ·1 k 

.r .r en uman a e ecegım, sız de ıta- tehlike ·e ma d - ·ıd· k" 1 k b • Kara i ı e yapaca ·ur. i kırmızı kumsalın, Kaliforniynda kadar uzandığını merRk ediyorum . . .. .. . . ' . . ruz egı ır ı.... arını sıvamış ve ar asın:ı enım Bu\ ... arlara gelin\."e: Deliorıı'ıa" 
ld 

- .b. 
1 

d J • d ~ ı llt edeceksınız. Çunku kuvveı sefcrı - Bılıyorum amma nP de olsa ceketimi viikleıımi:-ti. Dil:kat et - b 

o ugu gı ı, a tın amar arını ıh- Og~ u u.... • . . . . . · • J(ara 

tiva 
,,.•~es·ı "ht" ı· d ·ı . • l ı yemızın kumandasını bızzat sız ba fazla ıhtıyat göz rıka•·ı:rnz derler tim caketin irin de ai•ır bir '"ev var- le Yarım dünya Süleyman 
.... wu ı ıma ın en ı en l'e - - Hayır c b d" b 1 d" · . r • • r, • ., • d rniştir Belki de büyük d•d 

1 
M. k eva m.ı v.er ım, u I na tev 1 ettımz ve ben de bu sıfatla Unutmayınız ki bizim veı.•ane kur- eh... ve OUıarh Mehmet, Blrie5"i e 

· eme J- a şam bu kadarla ıktifa edelim. ,size: ''Matmazel Jakopson yatıp u- tuluş ümidimiz t~;·~·r.rt'ın;7.d"<!"r. f"'\• :ı ı var) zarlı Arif güreşecektir. 

-
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YEN 1 Sayfa: 5 

·ı =-.ıı ' 'Kazalar arasında 
!1!!!!!!!!::::!~!!..!!J~~-!.:.~==:~, yolcu , eşya nakli 

Denizaltı kabloları 
22 - Temmuz • 938 • C•m• 

Öğle neşriyatı : 14.80 Plakla Türle 
musikisi, 14.60 Havndisı 16.05 Plakln 
Türk musikisi, 15.30 :Muhtelif pliik neş · 

b riyntı, 16.00 SON. 

0İr kıt' ayı başka bir kıt'a ya telgraf Tü:i:f:.~!l~~~ ~~:~ 1 =:~~·p,;~~~ 
kabl ı • ı 1 b "" ı orlar? 20.00 Snnt ayarı: Grenviç ra~at-0 arıy e nası ag ıy • hanesinden naklen, Müı.eyyen Scnar •• 

ili . . . . - arkndaşlnrı Uıı·nfındnn türk mu<tlkisi (Hü-
~bi r· taınır gemisi b;r kablonun rubclerıyle keşfedıJen • bozuklu_gun seyni, Knrcinr, 'Müstear, Eviç), 20.40 Ha-
" tinden tamamen ayrılmış iki yeri biraz uza.kçadır. Runun uze- va raporu, 20.43 Ömer Rıza Doğrul ta
t! ~il llrıyorsa bunu kablonun ko- ri ııe sağlam uç şamandraya bağla - rafmdıın arnb~ söylev, 21.00 !aat ayan, 
~r Ucuna yalnn bir yerinden ta . na~ak bozuk uç bastika üzerine ya- ORKESTRA: . 
~~ lıundan maksat kablonun ko. tırılır. Bundan sonra bozuk kısım l - l"l.ot?v:_ Mn~Uı mk•erft.Ur.Şeh t, 
• il u . . k d . ·ı ı· <> - Rırniskı • Korsa o • eraı.a "'" .tunun tınnımn ara ından ka- içeriye gclıncıye ·a ar gemı ı er ı- -
"" ~ e• Parafrnz. de "'""e"idir. Yoks:ı kopuk yerin- ye re k kabloy u vira .eder. Devamlı 3 _ Mcndcison: Şcrzo. 

11 Çok uzaklarda tırmığa takar- tPcrübcler yapılır ve mümkünse 21.301\luznffcr tıkar ve arkndnşlan ta-
ı·~ QbJo kendi ağlrlığı ile kopabi - kıyıdaki kablo dairesiyle konuşma- rafından Türk muS11dsi (Ferahnak~, 22.10 
ıe' llu işlerde kullanılmak için mü- lu ra d e va m edilir. Bozuk kısmın ge- Muzik ve variyete: Tcpebaşı be\Pdıye bah
ı \'effa 11.r F R 

1 
. , , t h . mi ve girdiğ i taa vyün eder etmez çesincl erı ıınklen, 22.60 Son haberler ve 

tı bi . . . ~ucas g.'l} c uneı . • . . ertesi günün proğraııu, 2.3.00 Saa.t aya-
~ ı. r tırmık icat ctmistir. Bu tır . kablo b o aya vurulur, kesılır ve . SON 

11\ k b . • d · ı· b'rta rı . . . 
ti} k a loyu ke er fakat k estiği u - yeni bir parça matız e ı ır ; ı - ANKARA RADYOSU 

GYuvermez. kını tecrübe ve muayeneler daha 22 • Temmuz • 1938 • Cuma proiramı 
lferhang· . tı k k il 

1 
yapılar k kablonun iyi bır halde Öğle neşriyatı ; 14.30 Kanşık pliin net-

"ı. ı cıns rmı u anı ır- Pl"kl T - k musil"isi ıo 15 
11 •. 11.uııanı\ • . . olduğu an laşıld ı ktan sonra gemi rişa tı , 14.60 n a ur • ' · 
~ sın buna bag l olan hala t . . .. .. Aj:ıns haberleri. 
~ lıı 0?rınzlugu ba tikalarındaıı d ö- kablo şamaııdrasına done~' ohu~ u- Akşam neşriyatı : 18.20 Plfık neşri;')--a· 
ııt4tır. Czerindeki ta.zyik de dina - ~u ka ldırır: bu u~ u ~a bır matız~e tı, l !J.16 Türk musikisi ~andan), 20.00 
de\' l!tte ile tcsbit edilir. Bu aleti ot~kı~e bagln.r. Şı~dı k~blo tamır Saat ııynn V'C nrnpçn ncı,ınyat, 20.15 Türk 
tı .anıtı surette tarassut ede rek t.az 1 edılmış ve tekrar ı lemege başla - musikisi (Hikmet. Rıza) , 11.00 Konfe -

ıt n bird ._ . t d t mıştır Bir ek yapılırke n Gota pcr - rans (Çocuk Esirgeme kurumu namına -
'1 lt envıre ar nrn ·ın an ... ır - · Al' T r ı ) 91 (16 Stüd s kanc· ., - k a izolasının içinde hava ha bbele- l\tehfet ı , n n P • u yo a-
'ii le asının kabloJ a takıldıgını . . . . Jon orkestrası : 
tt t llıek nıürnkündür. Dmamomet- rının m a h sur .kalm_amasına . d.ı kk ,ıt 1 l - Rebicoff : nussuce snns Pnroles. 
\ab ltnıığın kaırı bahre vardıl:rını etme k c.lzemdır. Eger bu gıb.ı hab- .2 - . ıoznrt : Meduett. 

TATiL FiLMi 
-~------ --

-0-

Seyrüsefer bir intizam 
alhna alınıyor 

İstanbul vilayeti hudutları İçerisinde 

kaı..alar arasında muntazar.1 surette yol
cu ve qya tafıyan otobüs, otomobil kam 
100, lcamyond, omnibüs ve yük araba. 
lan için hazırlanan talimamıımc dün ,.j. 
liyet idare heyetine sevkcdilmiı ve tet· 
ldkint- ~anmı tır. Taliınacnammin tet 
kiki b:•tikten soma viliyu idare heyetin
ce tasdik edilecek, derhal ur~ me\·kiı· 

ne konacaktır. Bu talimatnameyle, bu 

nalcı! vasıtalarınm bardu:tleri bir inti · 
zam ve hükümet mürakabc~i altına alm
malctr.dı.r. Şimdiden sonra lıca?ıılar ara· 
arada munt.uam sc:yrüseferle yolcu ve e~ 

ya nakliyatı yapmak üzere ruhsatlar vi
liyd taraf mdan nrilecektir. Talimatna· 
me, ruhsatname, yolcıı ve şoförlerin ta
bi olacakları fUAİt, yük \'e yolcu tarife· 
leri, bat güzergahı, ııeyrüuferde tabi o
lunacak beynelmüel knvait ve saire gİ· 
bi esaslı noktalara ait birçok maddeleri 

ihtiva eunektcdir. 

ikinci bir harp mi 
(Baştarafı 1 1ıci sayftıda) 

hissini veren f evkalfıde g ergin bir 

hava yaratmıştır. 

Hudut hadisesi nr Vermek için de faydahdr. becikl er kalmışsa bun~ar clenız ta;ı;. 8 -Pranz Sadck : \\'icn, du Stadt 
l{lblo k . k yikillc patlıyarak yenıden bozuklu- nıeiner 'fraumcs . • ~~tı-.. · Yu c ıp de ucuııa oy - • b 

1 1 4 F.wil Chlunn . Russischer :Marsch. Tokyo, 21 (A.A.) - Mançuri" 
L. ·•ııyerı t . • . . ga se ep o ur ar. - • · . 
°'ibl ıım1gın ıcadından evvel ııır l " S· F a 'sko ve İrlan- 6 - Luis Ancel ; Cnruencıst. nin şarkında Politişan civarında 
"' onuıı b "t.n • 1 - d . J ıuese a an r nsı ld ı .. . G T 1 fil . d h 1 ~hiııd u .un agır ıgm: enız n dadaki Valentia limanı gibi bazı 6 - Tuvan. : ene. Katerin Hep!ıu.rD ve U.arı raıı ati mm e yeni bir hudut hadisesi dıı a o muş-
ı, L en kaldırmak zaruri olmak- . . 7 - Tschaıkwsky : Rart"arolc. t B" k S t k • h d du 
t ~her d . 

1 
d ili muayyen noktalarda oırçok kablo - 22 00 Ajııns haberleri 22.15 SON. Katerin Hepburn fürk sinema- liyor. Bu nişanlı evin i~indeki hava- , ur. ırço ovyc as erı • u u 

dnıııukta ~rı:ı su ar a ;~der~~~- lar bulunması yüzünden yanlL~ bir . Avrupa radyosu !arının nadir ziyaretçilerinden qiri- yı hirden değiştiriyor . Çilnkü bu' geçerek !danç~kov askerlerıne hfi· 
~ \'akid' K a. onun a ırı ıgı kabloyu bozmak ihtimahlnden do- c.-. ı.ı. 1. ı938 dir. Fakat onun birkuç filmi de gencin para ile şatafatla, züppelik- ! cuı:ı etmışlerdır. M~nçuk~v asker-
d tıııak, ~~ 1 1

a__bloyu buw tar::d~ kal- layı tırmıkla taramak ameliyatı SENFONİLER: Türk seyircisini kendisine bağlamı- le .ııakası yoktur. Kendisınin tetkik lerı n:u~ab~le eylemış ve bır Sovyet 
e~'ı.th kg r ıgın çoklugu yuzuııden pek nazik bir meseledir Böyle bir 20 Berlin kısa dalgası senfonik kon • ya k.Afi gc1rn1şür. Bu e-arip çehreli, meraklısı olduğunu \' e hafiflik sev askerını esır almıştır. . .. 
~ ÇoJc opm~lara sebep 0.1d~ğ? hasara mani olmak için dalgıçlar aer. 21.10 Viyana ~fom"k konser, 21·55 güzelden ziyade çirkine yakın kız ' mediğini ilan ediyor. Bu hal aüzel Mançukov hGkurnetı bGtun ~u • 
~ tnüşkul. ve yo.rucu bır ışti. dalllırhr ve tamir işi duba tar üze - Prag Çek filbarmon1S1. erkekler kadar kadınlara da cazip nişanlıyı da milyarder babayı da dut boyunca kara kolların takvıye· 
~-~lll~tkde bu ış az hır zahmetle rinde yapılır KONSER~E~_1 __ _ _ ,_

1 
K .. " k . görünmesini bilen bir sanatkardır. delikanlıdan soğuturor. Yalnız sar- sini emretmiştir. 

"""' e le ve yalnız kabloya takı- · . . 7 .10 Berlın """""' .... gıısı utu musı-1 ',4 lc öJnı.. b' . Son zamanlarda bırçok sahıl ki parçaları, (8.15 devamı}, 8.50 Paris Knterinin Tatil ismindeki yeni hoş evrnt, be<lmest hayatı arasında ================ 
~~i de ~ 

1 
ır ad~ b~l~ğının ıske· uçlarının bulunduğu sığ sularda ta- Mondiyal Pltık, 9.15 plik, 9.45, plak, 10.35 filmi bu mevsimin en parlak film-1 onu takdirden hali kalmadığı gibi Hatayda seçim lllfı bit ~ ~ır~ak gıbı . ~utadm mir gemisini yanlış kablo kaldır - pllk. 12 Paris Mondiyal plak, 13 Berlin lerinden biri olacaktır. O. bu filmi çirkınce hemşiıe de bu gencin pa

tltıı t hadısenm vukuu ışın cere- maktan men iç.in pek hilnerli bir i- kıu dalkası Hafif Musiki. (14.15 devamı), Gari Granla birlikte ovnamıştır ... ray~ karşı Jakaydisine birdenbire 
(Baştarnfr, 1 nci &ayfada) ltq ~•:_rzına az çok bir değişiklik t d ti ·ı ...... B · d 13.1~ Pariıı Mondiyal Konser nakli, (1' meftun oluvor ve genci seviyor. 

"""lllektedir ca mey ana ge n mı9~ır. il ıca ın d.vamı) IS.26 Bftkrc.ş Stefıınexu or· Mevzuu ~udur: .ı 
~ ~ihayet k · ismi ''Sevk donatımı,, dır. kestnw.' l7.4& nerlın kısa dalgası t.pona Amerikalı bir milyarderin üç Bundan sonra genç ele bu iki loz 
'l lttı \'in ~blo bul~nunca tJrmık Bu Aletin kuIIanılmasiyle f~Uyen konseri, (18.50 devamı), 18 Bratis!ava çocuğu var: İkisj kız, biri erkek .. ırnrdcşten biriyle evlenmek lazım-
e~a ~diUrç.l:rın fenerıne sarılar~k bir kablo ile bozuğanu ayırt et - radyo orkestrası, 18 Paris Mondiral kon- Kızlrann biri son de.rece güzel, fet- gelirsP ikincisini tercih etmesi la • 
~lerıe b e ,kabloya. ~osa ve zın- mek mümkündür. Denizin yüzüne ser _nakli ıs.so P~e nıdy~ ?rkestraaı, _19 ı tan olduğu halde diğeri cazibeli 1 zımget 0. cegınde karar kılıyor ve 
ih .. ~~ •• osa "w·mak ıçm omuzluk- birçok kablo çıkarıldıfı vakit bun- Pans Mondıyal pi.il: musHciısi, 19•15 Buk. b' · ki d " , d - 1 r h h er şey l!itif bir izdivaç ile nihayet 
~· . lı.barçolar üzerinde adam . rq Radyo alon orkestrası 19.20 Pnıg ır çır n ır "e uş nce 1 assas , 
llt 1llr. Bun . . . _ ların üstüne sadece hır_ kangal b~- Salon orlteııtnısı, 20 Peşte Çigan orkes · bir kızdır. Erkek evlat ise sarhoş. bulu) or.. . 

dai . ~n. üze.rıne ış muaye de~i koymakla kıyıdaki _kabl_o daı- truı, 20.25 Prag Bando mu:dka. 21.25 zıp~n biri. Bu fıh~ mı~l'.a~de: v~ para~"l na-
~ !'eaine ıntikal eder. resınden dışarıya sevkedılen ışaret- BrOno DvoraJun eserlerinden konser. ıı. _ . . . sıl sarfcdılecegını bılmıren bır A-

lı~ İt~d~ elektrikçiler i~e baı:la:rlar. leri sarahatle duymak mümkün ol- 411 Berlin kısa dalgası luüif ~usiki komerl, Paranın ~ollugu. lŞsızlık, can merikalı ailenin bayatını lükste A-

azadan mürekkeptir. İlk inlihap 
nizamnamesinin 16 ıncı ımıddesi ta
dil edilmiştir. Bu tadile göre Hatay 
seçimi cetvellerinde mü~ecceı olan 
askerler, jandarma ve polislerir, 
kayıtları iptal edilecektir. Bürolar 
saat sabah sekıizden on ikiye ka
dar, öğleden sonra on beşten on se
kize kadar açık bulunac!lktır. 

~'"ti eli haSilnn kesilen parçanın maktadır. Bu suretle yanlış bir kab- 28•20 Peşte orkestra kom.en. sıkı'llısı bu a.ıleyi soysuzfaştırmış - merikanın nerelere kadar gidebile-
,t~ı.,tarafında oldu,nnu ke.Jet - lo keserek ziyankArlık etmek im - OPERETLER: tır. Bir gün hemşirelerden güzel o- ceğiııi gösterdiği için de ayrıca en-" O Y"- 115.30 Parls Monıliyal opera, 2().15 Bük-
~ -l~bilir ki - mukavemet tec klnının önüne geçilmiştir. ..., Rus operaJannıbn parçalar, 2o • .&.o Ka- lanı kolunda bir nişanlı ile çıkag&- terc .. andır. 

~==-========================================= nlerya Rustikana operasınm birinci per- ======================================= 
&, alkan devletleri ve ::i~:~ı:r~i~r~~::: p:::,:: o~~~ 

da'cası Yayh sazlar lnıartetli 22.20 Pqte 

'-gı•lterenı·n yardımı yay~Es;ı~~LL~~:tc~;.,r; Bcrlin kısa dal-lQ SJ Gllıel ,.rttılar 16.16 Berlin kasa dalga-
11 Piyano konseri, 18.40 Brüoo Halk tµır· 

Maslakdaki otomobil 
faciasının muhakemesi 

( Baştal'afı ı nci sayfada) 

dan kalktıktan 90nra tekrar yola çık . 
tık. t~tinyeye g;dip dönecel:tik. Masla
ğa geldiğim zaman önümde elektrik ida-

dolayı Larar \le ziyan istemekte olduju
nu bildiriyordu. Kendisinin evveli ıahit 

olarak dinlenm.:ai muvafık görüldü ve 
hadiseyi şöyle anlattı; 

~dÜ~hlanmaya karşı şiddetle tenkit :::~~:::::~::::::::"~erece-
ıle k b• T•• k• d de değişiklikler olmuştur. Bu deği-n a ıneye ur ıyeye yar ım- şiklik, İngiltere harid politika~ının resi mütruilu dairesi müdürü Olman - Her !labah olduğu gibi 23 mart sa. 

da d ı • • d } d geçirmekte olduğu değişikliktir. Kemalin huıuıi otomobilini gördüm. Mü bahı da gezintiye ç&kmlfl1111. Ma.Iağ• n 0 3 YJ JtJraz e en 0 ffia } Koll ektif emniyete karşı beslenen i- teaddit defalar yol vermesi için korna doğru g;uim. Biraz sonra artık dönme. 
ttt ~li'tadd , . . . . timat zail olduğund~uı İngiltere tek çaldım. Ben 30-40 kilometre 5Ül'atlf' ie karar ~'CrdW., ve dikia aya.aımdıln ge-
l esi lan a çıkanA Polıti~,.' &'~· re krcdı verılmesın~ .taraJ~r o!ma- rar Avrupada kuvvetier muvazene- gidiyordum. Osman Kemal arabasını yo riye bakuın. A)·nadan otomobilin arka
~e"içı· <lra hususı muhabırı l\l ı- dıklarından ve İngılız kabınesı de 8 inin idame:ıi politikasına dönmüş lun sağına alarak bana yol verdi, fakat l 5Jnda 70-80 metre kad.r ınaaf4r)>i gör. 
t'ıı:t'o ın gönderdiği bir mektubu mali operasyonlara giri~meyi ka - bulunuyor. tam yanmdan geçeceğim sırada tekrar mek kabildir. Bu mesafede hiçbir şey gör 

~~0~· k~·ühim olan bo mektupta b~~ etme~i~n~en ~u hP.dis.ele_r daha Silahlanmadaki yavaşlıktan do- dirdcsiyonu yolun orıuma doğru kardı. meclim. Korna çalarak döameğe ba~Ja. 
\. .\ · zı) ade dıkkatı calıp şeyl crdır. Na- layl İngiliz kabinesi çok şiddetli Yanından ıeçerken vukubula.a bu hadi- dım . Aradan 3 saniye geçmeden arka. 
~· ~"~l'Upanın ecnubu şarkisinde- zırlar komites ine hariciye nezareti !' tenkidlcre maruz kal:naktadır. İn· se üzerine onun sol çamurluğu benim da bir httırtı i§ittim v~ akabinde bir 0--

11' ı... etıe:r k ' k d l h f"l " · d · · b k · 
1 ~lQıı e e onomı y~r ım a_r- ~a a ı mm e. gırme.cıı u omı.te- , g:iltere Amerikadan tayy3 re sipari- sai çaınurl"!fıwna çarptı. Bu çarpaı ne· tomobil sol çamurluğuma Pddede çarp-
d~arıı ltlak hususundak; pratik nın mürakabesı altında bulundugu- şine mecbur kalm•'*ır. Halbuki tiasinde direksiyonumun volanı kırıl • tı ve sonra 5(}-60 adım ilerideki ağaca 
~d arı telk'k t k ö· L ·· t · l ~· oı a bir n ı e me . ze~~e 0~- nu gos e.r~~· . . • . . 

1 
Törkiyeye s ilah verilmesini parlii . dı, ba~ım ama çarptı ve kendimi kay· çarparak parçalandı. E\·,.-eJi yaralandJğırnı 

D ~tııaaı n~_ırlar . komı te;ıı tcş.kıl Bu f;.kır yem bır şey de~ıldır. 1 mento bir tek itiraz 3özü sarf etme- bntim. sandım. Sonra lauaya uğrıyan otomobi
b~ın b bayuk Brıtany:mın Avru- Geçen Nısanda Londradll vakı olan den kabul etmiştir. Bilakis muhale- Hadise bakkın<fa tutulan zabıt varakuı lin yanına ııittim. Şofor Kemal otomo· 
t~~~ıtı~a;ısmınn .. karş_ı_. ek?nomi konfeı-ansta Fransız ~e İngiliz dev- fet Türkiyeye verilen istikrazı tak- ile ilk tahki"at evrakı okundu. bilden sallana sallana çıktı. Bana çattı. 
~ıq~ .1 da gosterrlıgı alakaya Jet adamları merkez.ı ve şarkı Av· dirde ve teşvikte ve hükumetin bu Bunlarda tofôt Kemalin 80-90 ki- Kavııa ctmeğe 5ava~tı. Bu sırada otomo-

lit. dıkkat nazarıar:nı celbet - rupa devletlerine pratik bir surette yolda yürümesini talebde ekseriyet lometre si.iratle &ittiği ve sarhoş olması· bilin içinden Ekrem de çıktı. Yarahla· 
t~ llu ~ ynrdını imkanlarını münakaşa et - mebuslarma adeti r~kabet etmiş - nıo da kazaya eebebiyet verdiği bildiri· n araba.om içinckn çıkarddc. Bir otomo-
~ tı h: k~~ın ilk aHimı:tini teşkil miş lerdi. Bu meseleyi ilk olarak or- tir. liyordu. Suçlu Kemal, bunl.ana itiraz et· bil ile karakola haLer yolladık. 

Komisyonun bir karan 
Antakya, 21 (A.A.) ·- Seçim 

komisyonu verdiği bir kararda ez. 
cümle diyor ki: 

TOrk ve Arap cemaatlerinin ~i
kayetleri üzerine yapılan tahkika\ 
Sancak vatandaşlığı sıfatım haiz ol 
mıyan birçok Arap v kürtlerJn Rey
hanlye bürosunda usul~ilz olarak 
kaydedildiklerini göstermi9 oldu
ğundan Reyhaniye bürosunun se
çim cetvelleri umumi bir kontorola 
tdbi tutulacaktır. Bunun için Rey
haniye bürosunda evvelce kaydedi· 
!enler altı ~ün zarfında evvelce al
dıkları kartlarla birlikte Reyhaniye 
bürosuna bizzat müracaat edece j" -
!erdir. Bu müddet zarfında müra-
caat etmiyenlcrin isimleri 
silinecektir. 

li:ıteden 

Çöpler kapalı taşınacak 
İatanbul, Beyoğlu, Oıltiidar n Ka· 

dıköy çöpleri bir müddettenberi denize 

döL:illmektedir. Beledi>·e, çöpleri CYler. 
de biriktirmemek i(i.n bütün vesaiti bu 

ite tahsis eımiftir. Bu arada bir t4am 
açık kamyonlarla da çöp nakWlildiii 
göriilmüş, bu şekilde çöp taşıma mah

zurlu olduiundan üstleri kapatılt1}3k Ü· 

zere a{llı: kamyonlar arelyeye çekilmiş • 

tir. 

1.lt~i,,,. Ldegıldir. Bir mi' ddet evvel tay a süren Fransız nazırlarıdır. Tu"rkiyeye kredı" ··ermekte ln- · · · · "'l' ~ ~ ~ tı ve urhoı olnıadığmı, yavaş gituğını Benim dikiz aynuından ıördüaüm 

Bebek - lstinye yolu ve 
çıkan eski taşlar 

ı.,} k"b· Ondra piyasasında, İngil - Hafül M. Ronnet bu mevzu hakkın· ırilı"z kabı"nesı" nı"n hareka~bnı nazım ·· ı d' ~ .. llı •· ıoy f' ı. 70--80 metre mesafede otomobil yoktu. 
,.,. a~ı.,, 1_ esin. in tavassutu olmadan da Londraya bir de mufassal rapor olan fey Türkı"ye ı'le ~ ·ıya" .• 1 do."tlu • 8 k . d k "f Bebekle lstin>·e arasuıdaki asfalt yol "<l~ "'"il t ~ -~ " unun Üzerine aza yenn e eşı ya· Arkamd.ın gelen bu otomobilin bu mesa-
1 .atı ıı. e tırilmesi 111ümkün ol - arzetmiştir. <Tun idamesi emelı· olrnu.crtur. lnıril _ LJ vfi tb inıaatı ctrafmdaki çalı.Jmalar ilerlemek· 11.. vtlttı • ., o· pan uc f'diye fen heyetinden Te ık · fe)i ancak 3 saniye gibi çok kısa bir za. 
t"(ll~ 

1
. ar dairesinde 16 milyon Fransız teklifi uzun vadeli ve terenin dig" er de•·letlere k.a\Otll takı"p tedir. 1stimlake mü.~3it olan yerlerdeki ııa~ ll'a} k • ·v· rahim dinlendi ve JUnları söyledi: manda katetmesi basit bir hesapla oto-

\' ta " ı bir kredi aldı. Bu teminatlı krediler vermek, Tana 1 ettig- i ekonomik poıı·u·kanın b~!::.hca V k' h 11 • d k dd .. arsa, dükl:in, satm .tmdıktan sonra bi.r lttJ .rapı} ı -r - a a ma • ın e az.aze eri &°"" mobilin süratini meydana koyabilir. Son 
lı· a1cj,, an müzakP.relerin mu - havzasındaki Agrer memleketlere amil ve müess"ırı· de bu do". tluktur. ltaç hisseli ev ve sairenin istimlaki de ~ ı. .ıetı ·~ meclim. Yalnız bir otomobil enkazına te• ra otomobil 937 modeli ve yenidir, 15-
bı· .. 11.ahı'rın .. ~ n. eticel.enme~ind.e İngi- sınai maddeler ihracını çoğaltın. ak Şarki A •·rupa devletlerı'ne malt d ""f . f K 1. E yapılıı..-ıalmr. Rumelihisarile Bebelc •nı~ın .. t "-. • ıa u ettım. Kazaya ~o ör ema Ln az. 20 metre kala fren yapsa durabilirdi. 

eııi"d nın müdahalcsı kat'i ve bu memleketlerden yapılan zırat yardım imkanlannı tetkı"k ı"çı·n n:ı . 1 - 1 b daki yeni yolun genqliii on yedi b:.ıcuk 
C 

1 e b l a surat e &İtmesi se ep olmuştur. Eier, Bu sırı:ıda şoför Kemalin vekili söz 
' öru u unmuştur. maddeler ithalatını çoğaltmak su- zlrlar komitesi teşkil edilmiş bulu- b metre olat":1ğmdan Rumelihisarı mez.alı-
~ !lııııl\ a !Jtnelcre bakılırsa, Tatares- retiyle bunların iştira kabiliyetleri· nuyor. Bu hususta bütün Balkan :u ıt varakaamda söylediği gibi ilk mü- alarak ıunlarJ söyledi: ğının gcrirc cekilmesi ameliyesine de . . :~i Ola~ ~aman evvel Londraya ni çoğaltmak maksadına matuf bu- çosu aktifdir. Halbuki lngilter enin sademedcn de lastiği patlamı~ olsaydı - Hadisenin asıl müsebl-.Abi Osman v:ım edilmektedir. Buradan çıkarılan me 
~ l.ltoh-. il ··hususi mahiyette,, ziya- lunuyordu. hanlı bir mevkide deg· il diri er. İn- yolda bttalctıiı izlerden belli olacalctt. Kemaldir. Kendisi içtimai seviyesinden ı zar taslım :ırasında Bizans zamanında Jcal 
~I .. •an L d d k t'~ 1 Halbuki izler muntazamdır. Bu otomo- .J • 

1 
1'ıeı Yaya da böyle bir kredi on ra a a ı kararlar a ınmış giltc.renin Türkiye ile ticaret btan- istifade ederek işlr.ri istediği tckll"-e tcd- ına h:ıçh, kabartmalı ve üzmnde bir 

l ~)'~ , 1.e neticelenecektir. Türki- değildi . Londra konferansı politik çosu aktifidir . Halbuki lnmlterenin bitler dört kişiliktir. Buna beş kişi bin. vir uirebilnıi§tır. Şahitlerin dinlenme· çok i,lmmlş taşlara da rastlannuıtır. Mü 
~~l'ilıi~lal'ıl.ecek krediler müzakere- meselelerle de yüklü idi. Bundan diğer zirai memleketler]eo• ticaret miş olması §oför Kmıalin ıııaıuvra yap- sinden sorıra iz anlaşılacak ve kendisi de zc!er iJaresi bu tqlaran diğer kıymetsiz 
t 'SunllıUıoait bir şekilde inkişafı maada Fransız teklifinin, yükUn blanço u pasiftir. masına fena tesir etmiştir. suçlu sandalyesh .. c-tnrttıbc:.luır. taşlarla beraber bir kmara •tılması doi· 
t~"da b da İngiliz kabinesi nasıl is - büyük bir kısmını Londraya yüklet- Zorluklar çoktur. Fakat bunla- Müteakiben elektrik ;daresi mü,teri- Buadao sonra hadısale yanlananlu- ru olanııyacagından casnif edı1mesini ,,. 
t"C!~ ~lundu ise, Talaresko da mek gibi zayıf bir tarafı da vardır. ra karşı siyasi katiyet mevcuthır. ler dairesi müdürü Osman Kemalin ver- dan Ekrem dinlendi. O da hadiseyi §O· Müzelere naldini belediyeden istemi, • 

•Q l.atld 011draya davet edilmiştir. Fakat bir defa ruznameye ithal O· Bıından maada lngilterede politik diii istida okundu. Mumaileyh bunda fö.r Kemal ıt1>i an.Lıuı. tir. 
~l@t-d .._ lkıahfilleri viki olan tec- lunan mesele bir daha geri alınmış icabat ekonomik he:ıapları gittikçe kendisinin de davacılar aarsında bulun· Gelmiyen şahitlerin celbi için muha- 13ir heyet bu tatları tasnif etmek m. 

tıı IOnra ya.b&ncı devletle- değildir. Bu mevzu hakkındaki te- altetmelrtedir. .. dujuau ve otomobiline yapılan hwrdaa keme başka 8'Üııa l>ır'.&kalclı. ,. . Rumdihieanna giciec:ııılrcW. 



Sa:vta: 8 

HANGIRENK1 

SİZİ MES'UD EDER? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR 

Fena renkte bir pudra, yü
zünüze korkunç bir makyaj 
manzarasını verir ,·e sizi oldu
ğunuzdan daha fazla yaşlı gös
terir. Teninize uygun renkte 
bir pudra intihap etmenin ye
gane çaresi, yilzilnüzün bir 
tarafında bir renk ve diğer ta
rafında başka renk pudra tec
rübe etmektir. Bu tecrübeyi 
hemen bugün, size parasız ola

rak verilecek yeni ve cazip 
renklerdeki Tokalon pudrasi!e 
yapınız .. Bu yeni "Cild renk
leri., (Kromoskop) tabir edi
len en son ve modern bir ma

kine vasıtasiyle karıştırılmış

tır. Sihramiz bir göz, tam ve 
ku•ursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde art•k makyaj
lı bir yüz görünmiyecektir. To
kalon pudrası, imtiyazlı bir u
sul dairesinde "Krema köpü-

Beyoğlu Vakıflar 

r- PARASIZ -

1 

Bu sirhramiz yeni 

" Cild renkleri ., 

Tecrübe edilebilir. 

ğü., ile karıştırılmıştır. Bu sa
yede pudranın saatlerce sabit 
kalmasını temin ettiği gibi 
pudranın cildin yağlı tabii ifra
zatını massetmesine ve bu su
retle cildin kurumasına ve sert
leşmesine ve binnetice buru
şukluklann zuhuruna da ma
ni olur. Her vakit krema kö
püğile karıştırılmış meşhur To· 
kalon pudrasını kullanınız ve 
birkaç gün zarfında teninizde 
yapacağı cazip tekemmülü gö
rilnilz, daima kutuların üze
rindeki Tokalon i,mine dik
kat ediniz. Teninize uygun 
renk intihabında tereddüt etti
ğinizde lütfen İstanbulda 622 
No. Posta kutusu adresine (To 
kalon pudrası 7) rumuzile va
ki olacak talebde size mem
nuniyetle, muhtelif renklerde 
nümunelik altı ufak paket pud
ra göndereceğiz ... 

Direktörlüğünden: 

• 

1 

........................... .-ı ....... -. ..... 

Muhammen 
kıymet 

LiraKr. 

Satılık Emlak 

620. 00 Kamer hatun mahalleşinin Karnadola sokağında 33 No. lu 
yarını kagfr hane. 

440.00 Sütliye Mahmut uğa mahallesinin Bademlik caddesinde 33 
No. lu ah,ap ev. 

440.00 Süttiye Mahm•ıt ağa mahallesinin Bademlik •!Rddesinde 35 
N o. lu ah,ap ev. 

67. 20 Sütlice Mahmut ağa mahallesinin Bademlik caddesinde ar
sa 31 

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

Yukarda yazılı gayri menkul !erin millkiyetleri peşin para ile sa
tışı 13 - 7 - 938 ta.rihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 28 - 7 - 938 perşembe günü saat 12 de komisyonda yapı
lacağından taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralariyle akarııt ve 
Mahlülat şubesine miiracaatları. (4420) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Haydttrpaşa emrazı sariye 70 - 90 çeki kesilmiş odun Muhammen fiat 
hastanesi ve kuduz tedavi 5000 - 7000 kilo mangal k!lnıOrO 330 
müessesesi Muvakkat garanti: 45 lira 90 kuruş 4,50 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede Haydarpaşa sariye hastahane
sile Kuduz tedavi müeS>~sesinin odun ve mangal kömürlerine teklif 
edilen fiatlar fazla gilrülmüş olduğundan yeniden kapalı zarfla 
27 - 7 - 938 tarihine •aat 12 de eksiltmeye konulmuştur. 

Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukard~ yazılmıştır. 
İstekliler cari •eneye ait ticaret odası vesikasi!e 2490 sayılı kanunda ya 
zıh belgeler ve bu i~e yeter muV'.lkkat garanti makbuz veva banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinde~ bir saat 
evvel makbuz mukahilinde komisyona vermeleri. (4378) 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Uhrevi bastalıklarımutabassısı 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleci en sonra Telefon: 23899 

'i ! N 1 -~ A B A l} 

İstanbul İnhisarlar umum müdürlüğünden 
............................................... 

1 - Şartnamesi mucibince 27 adet Dürbin açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli maateferruat 2 adedi beheri 115 lira 25 
adedi 65 şer lira hesabiyle tamamı 1855 lira ve muvakkat teminatı 

139,12 liradır. 
3 - Eksiltme 27 - 7 - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler pa~asız olarak her giln sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

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

••• 
1 - İdaremizin Koçhisar Tuzlası için şartnamesi mucibince 10 

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

2 - Muhammen bedeli mahrutilerinin beheri 25 liradan 250 lira, 
dört köşelilerin beheri 95 liradan 475 lira ceman 725 lira ve muvak
kat teminatı 54,38 liradır. 

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

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

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen k<1misyona gel-
meleri ilan olunur. (4381) 

İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 
937/3228 
Paraya çevrilmesine karar verilen gardrop vesair ev eşyası bi

rinci açık arttırmasında 22 - 7 - 938 tarihine tesadüf eden cuma günu 
saat iki buçukta Kabataşta Molla Çelebi mahallesinde Ömer Avni 
sokağında 23 sayılı hanerle yapılacak ve kıymetinin yüzJe yetmiş be
şini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırmanın 26 - 7 - 938 tarihine 

tesadüf eden salı günü ayni mahal ve saatte yapılacağı ilan olunur. 

2:.! TEMMUZ 19~ 

·Di D toru Diyor ki: 
Kısa bir müddet "RAD· 
YOLIN lcullendıktan ıon
ra, dt,lerintz inci cibi 
parladıktan batka mik
ropların kamilen mah
volduğunu, zararlı aalya 
ve ifrazatın kesildiğini, 

dif etlerindeki iltihapla
rın durduğunu Ye nihayet 
ağzınızda 1i.tif bir rayi
ha batladığını duyacak
aınız. 

Gayet temiz - Gayet 
sıhhi - Gayet ucuz 
Hergün ıabah, öğle ve 

aktam yemeklerinden 
aonra di9lerinizi 

Radyolin ile fırçalayınız ! 

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

TELLi TABYE KLAVUZLUK BiNASININ TAMiRATI IS' 
1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk binasının 

mirat işleri açık eksiltmiye konulmuştur. iı 
2 - Eksiltme, 28-7-938 perşembe günü saat on buçukta şubeııı 

Materyel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 
3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülelıilir. 58• 

4 Eksiltmiye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve 
(4718) , İll-•-•atte müracaııtleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~__..!_~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
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Eskişehir Tayyara fabrı · 9 fı~· 

1 

tesviyeci Hüsnü oğlu ŞekiP tsrııesJ 
dan İstanbul Halıcıoğlu ınab9ii 1 ş · 

1 Topçu Nakliye mekt~bind~ ııı 8ııf' 
zim Süleyman yanında Safıye Jll>" 
hine açılan bo~anmn davasının Jfl~ı· 
hakemesinde: Müddeialeybe Jigillı 
meleli gıyap kararının tebd~k11' 
mahkemece karar verilmiş 01 ;1ef 
dan ve tarafların hali medeP 11U· 
de gösterilmek üzere kayıtl~~Jef 
fustan sorulmak ve şahitler 1 ııb' 
mek üzere ilanen gıyııp knrar; çsf' 
!iği için muhakeme 5 - 10 - 93 ili. 
şamba saat 10 bırakıldığında~d~~
tarihinden itibaren itirazı 0 01.ıll 
takdirde beş gün içinde der~ 'f.•' 
etmediği ve tal_ik edilen giJn :,i•I 
kişehir asliye hukuk mııtı1<ern. 111u· 
gelmediği takdirde bu baptak 1

8ğıf' 
hakemenin gıyaben bakılac bliı1 

bilmesi için gıyap kararı te il;ıı 
makamına kaim olmak üzere 

~~~~~~~~~~~ııııı;ıııı-~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. --~~o~l~unur. /"" 

---HiLKAT • , 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak 

hakkını vermiştir. Her türlil suiistimal ve tabiat kanunlarına aykı

rı hareketin cezası ölümdUr. 

Yurddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzvı

yetini gözden geçir ve gördilğün en ufak bir arıza Uzerine derhal 

faaliyete geç. Kendinde dilşkilnlük, halsizlik, iştahsızlık, kansız

lık, kuvvetsizlik, ten bellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uz

viyetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla. FOSFARSOL tababetin esasının teşkil eden biltün 

doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni 

bir surette teşrikind~n yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çogaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yüksel

tir. Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. 

Ve bütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşe -

terle geçirir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık 

dinçlik ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
Yarınki cumartesi &'Ünü Hoparlörlü ve elektrikli 71 ve 74 

numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZZÜH SEFERLERjJl/l 

yapacaklardır. 

r. tr 
14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEYETİ, 14,4° 

·~l" 
kalkan 71 de de mükemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI ' 

dır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde 

tanınmış Glorya Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret ı 
Mahkemesinden: 

Ahmet Edirneye Fatihte Malta 
arkasında Nimet apartmanında 5 

nun!arada Enver Akgül ve Hamdi 
Dağlı tarafından rehnedilen Tütün

den mütebaki 1500 k~sOr kilo tü -

tünün de satılması nakkındaki ta

lep borçlulara il1inen tebliğ edil -
diği halde itirazda bulunmadıkla

rından bu kısım tütünlerinde satıl
masına karar verilıni~tir. İşbu ka -

rara borçluların bir gOna itirazları 

olduğu takdirde ilanın neşrinden i-

Londra 
Nev-york 
Paris 
Mllano 
Cenevre 
Amsterd. 
Bertin 
BrUksel 
Ati na 
Sofyıı 

Prag 
Madrid 

l 
tibaren üç gün zarfında alacaklıyı 

huzuru mahkemeye davet suretiy

•-ıı::ııı••-----------.. ----------.ı: le itiraz etmedikleri tAkdirde satış 

Varşova 

Budapeşt• 

BOkreş 

-------
Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 

ağrılarınızı duhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. -------

hakkındaki kararın katileşeceği ve 
malların kıymetinin takdiri için 

tayin edilen 27 - 7 - 938 çarşamba 

Belgrad 
Yokolıam• 

Stokholıır 

Moskova 

1 
saat 13 te ve satış için de 5-8-938 Viyana 
cuma saat 10 da Galatada Kemer- ~~~~~~~~~~ 

altında 78 / 80 numaralı Trakya Tü- ·--••••••·~~~ 
tün deposunda hazır bulunmaları ı Zührevi ve cilt hastalıkla!' 
iliin olunur. (9144) Hayn Omer l 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu Ô 1 A ,..c•fll 
ğleden sonra Beyoğ u '"' 13sB 

Netriyat müdürü: Macit Çetin d N 33 T 1 f n•4 ç.aqısın a o. e e o · 
Baaıldığı yer: Matbaai Ebüzziyall~~-mıİİIİlmmiiilİ•"".....--


