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4lmanlar Filistinde Yahudilerle Araplar boğazlaşıyor 

Yahudiler de bomba 
attılar araplar da .. 

Yerli Mallar Sergisi 
Ve 

'Fransızlar 
' ~~~~~~~ 

Dün 40 bin kişi, şimdiye kadar 150 bin 
kişinin sergiyi gezdiği tesbit edildi 

~ ''"•1zlaran tikayetlerine ba
~~'lt oluraa, Almanlar onların 
~~ dilfınanıdırlar. Almanların 
~ 1• iki defa iatila cttiklerin
~~hl"ip ettiklerinden ,ikayet e· 
~' l"'l'&naanın temsil ettiii latin 
~ ~ 1 ile Cermen deha11 arasında· 
"4 ltdı ileriye aUrerler. Bütün bu 
~ :;:ler, İzahlar, ilmi ve felaefi 
\ ~ le bürünen davalar Franaa 
' lrlarıya arasında dolmuı im
ti ~ lair uçurum bulunduiuna bi-

Yaralanan 50 kişi, ölen ya otuz kişi ya altı kişi 
memleketin her tarafında asabiyet son derecede 

Dün Başvekil C~!qf Bayar iki bucuk saat 
sergide kalarak herseyi tef kik' etti 

J:' etınek içindir. 
~ ~~zların Alnumlar aleyhin
~ lt hıalerine bizim nealin adam 
~. a lençliklerindenberi tahittir
~il~ .düttnanlıiı pek kolay izah \ ıa;12. Çünkü Franaı2lar 1870 
llııı:.ı ., •Ja tarafından mağlup edil
·""""d" ~ "'· Pruaya Kralı Yenay aara 

il!.. 
6' •:? 

. ....... 

Onuncu yerli mallar sergisi he
nüz üçüncü gününü geçirdiği halde 
bugüne kadar sergiyi gezenlerin sa 
yısı 150 bine yakındır. Yalnız dün 
sergiyi ırezenler 40 bin ki~i idi. Bun 
dan anlaşılıyor ki yerli mallar ser
gi.sinin gördüğü rağbet gün geçtik
çe artmaktadır. 

Dün eğ-leden sonra Başvekil Ce 
lal Bayar sergiye girmiş ve muhte-

Jif pavyonları gezmiyc başlamıştır. 

r. Celal Bayar her pavyonda, serginin 
t 

4f'tJ her kı~mında son derece dikkatli 

~ jbir tetki~ yapmış ve teşhir edilen 

-~ her yerlı malı hakkında mütaleası
nı söyliyerek burada iki buçuk saat 

kalmıştır. Başvekil sergide bu sen& 

gördüğü tekamül ve intizamdan do

la·yı takdir ve memnuniyetlerini 

' -'lırıanya imparatoru ilan o
iıt ~Franaa o zaman için pek a
~~ tazminatı ödf'mek mecbu
~, lor de kalmıt ve ayrıca da Alaaa 
llıilb , ttıi kaybetmİflİ. Franaızlar 
'~~leti nefsi yük21t'lterek yaralı 
~ ~. hayat kabiliyeti ver
~ ~~buriyetinde idilel". Onların 
' lllırıa hareketi Almanyadan 

Hayfa ve Kudüate bundan evvelki bombalarda 
ölenler ve panik 

sergi komiserine beyan etmiştir. Başvekil Celal Bayar 

DUn de tahmin ettiğimiz gibi 1 on beş günden fazla açık kalması 
yerli mallar sergisinin bu sene de şimdiden anlaşılıyor. 

'ııtd" •lrnak fikri etraf mda topla Hayfa, 25 (A. A.) - Bn sabah sebze pazarınds bu 
4- ~il. 8öyle bir devrede Franaa- ayın altısında yapılmış olan suikast\n vukubuldtığl' 
'ır .;:-rı dütmanlıiını tabii gör- yerde bir bomhanın patlaması neticesinde 30 kişi öl-

.-.._ P eder. muş ve 50 kişl yaralanmıştır. 
~ ı.llatzların bealedikleri bu in- Bayta, 25 (A. A.) - Bu sabah Arap mahallesinde 
't.~ qır vukua gelnıiı.: olun iıımak kurbanları miktarının bida· , ~ •ına mukabil, Almanlar v 
~ ... ~~ra kartı 0 kadar derin bir yette zannolundu({undan azdır. FelAketin bilAn~·osu 1 

~~ti şudur: Altı ölü. elli kadar yaralı. 
C-U.. ıöatermiyorlardı. Galip Hayfa, 2!l (A. A.) - Yahudi mahallelerini kuvvetli 

İngiliz Hükümdarları 
ziyaretinin akisleri 

·'et .e ıeıen, vahdetini temin e- . ·ıa.h d ı ı r l ''B h L.: ibı asker mllfrezeleriyle hahrıye sı en az arı mu ıa 8Zli t •k• ·ıı • b } 
,..~Yanın en kuvvetli bir dev- etmektedir. Şehrin şarkındıt ve yahudi varoşlarına yn- u seya a ı ı mı etı ağ aştırmış, 
~ ~· çıkan Almanyanın Fran- kın mahallelerde gUndUı dahi sokağa çıkılmıtsı yasak ~- F fk"' k J 
. ~ ~~ bir nefret bealemeıi için edilmiştir. ransız e arını uvvet endirmiştir .,, 

"--......_, Sokağa çıkmak yasak sanda si.ıratlc etrafa yayılmış ve arbedeler olmuş ve bu arbe e er es . s.._ -qep yoktu. l d l 

~İ) •. ~Üyük harp çıktı. Bunun Hayfa, .25 (A.A.) _Bu sabah- halk arasında a. abiycl levlil etmi~- nasında bir yahudi ö~mü~ ve birçok Berlın, 25 (A . 
... ~ etını Fransızlar ve mütte- ki suikast haberi Hayfa mmtaka- ir. ·Şehrin muhelif mtıhnlleleriııde (Dm•amı 5 rnc--i sayfada) A.) - .\iman ga-
' t•ınaıncn Alm11n imparato- ~;;~:=:::-:-============================~==-======:::============ zetelPri, Fransız. 
~~d~e umumiyetle Almanlara - CEKOSLOVAKYA Japonya Rusyaya ları~ İngilizlerin 

'f d'·e'"· Halbuki dünyanın bi- ara!'lmda son glln-

~İt \tti.inrnek kabiliyetini kaybet 'Mu· ZAKERELERI.. bir konferans ıarda yapılmış o-
~ ~,~•ınualu vicdanları nazarın- lan görii~meforin 
~-"-ıtıild'?eauliyeti her iki tarafa tekıı·f edecek siyasi ehemmiyet 
lı~d '"· 'Yalnız bunun derecesi • b. .h . ·· d k ·· k } e ve şiimuHıne u • 
~"'th,J; helki mÜnaka~a kabildir. lngiltere lT nası atçı gon erere muza ere er Z\111 makaleler 

~·~Ut~ ne harbin ilanından do- yardım etmeye ve teşriki mesaiye karar verdi Büyük siyasi faaliyetler tahsi-ı etmekte -

~ 1 tı~ ~~ ınesuliyel Almanların- L d 95 (A Bu gazete diyor kı: Parıste nak derpı·ş ediyor dirler. Alman ga-
~·~t0p. lllanlar harp esnasında on ra, ": . . · 
tı ~ "i•ndaların dünyaya ne~ret- A.) - İngılız Si· !edildiğine göre, B. <;ambörlayn, H. zeteJori, İngiliz 

~~ "~~ d T A hf'I" . Runeiman·ı Praga gündcrmeğe ka- Tokyo, 25 (A.A.) - Yarı re~mi K 1 • 
~"-•. e e tnaıum ahaliye, kadın yası ma ı ının 1. ı. .ı lı'Jd" ·ı ı ··. g·· e ra ve Kraliçesi 

f' · ~ .. lcl h rar vermiştir. Bundan maksat, Çek Jlr menuauaıı 1 ıı·ı 'ıgınc or 

'

.._li',· •.ra tecavüz etmitlerdir. bu sab·a· nazarı .Japcııı hiıkfımeti, hudut hfıcli,;eJerini nin antant korcli -
•Q )et lb hükümetine müzakcı·e esırn:mıdıı , 
L...:" ın Fransa ile müttefikleri dikkatım ce e - lıilirn,;;;a Caııgufeng hAdi..,c:;ini hal- yalı tar.sin etmiş, İngiliz Hükümdarlarının ziyareti e• ıasında 

~ ~ ._ k f' t yardım etmek ve nasihat vermel<tır. • "k' ·ıı · k 1 de·· "lllrnaaı eski vaziyeti bir den ey ıye • ıı:t•f,ı•k ı<;in Sovyet Rtı ·ya, Mançu- 1 ·ı mı etı ye c İ - Paris caddelerinden birinin gece manzaraaı 
~ t•tti d" L d R ·· · Bu haber üzerine şimdiye kadar 
~· "h ~ ı. Almanya harpten or uneıman - 1 hiç bir rniıtalca scrded!lmemıştir. kou ve .htponyanın ıniimcs:;illeriıı- gerine bağlaştırmı~ \'(' Fransızl nuniyet hissetmeğe \'e Fransız _ 
ı 1 L :ı. ' 1iı nıüthit maddı· ve ah ın Çekoelovak e - ılcıı lıı·r ı.ı,mı·."·~·oıı te~k·.·ıı·nı' ıuoskova efkfim umumiyesini kuvvetlendir- l .1. .. b t "h ıh·· , ...... • Fakat siyası mahafil. <;ek ekalliyet- ,.. ... ., ~ m . _ - ngı ız muııaseı a ının cı an su u-
t. \lct..:.1 ~1•nların. harp münasebeti- kalliyetleri mese- Jerı· me"elcsı"nı'n hall'ınc .\'•"rd ım ı'çı·n ya teklif etmeğe ka1·ar vermi:;ıtir. mış oldugunu kabul etmekte rnütte- .. . . 
~b -. ı~ · ., _" f"kt" 1 1 1 . nun muhafazasına yar:dım etmesııu ., '~ etanefia yaralarının par lesinin halli hu - .J"1H1nyanııı SO\"."el Ru.:.;~· 0 •ııan- ı ır er. Aman gazete crı, bun-~ ~ç, ' mü~takil ve bitaraf biı· ~ahsıninti- .. • - .. u k ~dilen Alman vat ·· d t "k' ç•ıkou \'ı.• ı,'ore hucJut'.arıııı te."bı"t dan dola~·ı bir gfına can sıkıntısı iz- temenni eylemeğe mütemayil gö-,~I\ rn·· l\nım gor- susun a eşrı ı hap fikrinin evvelce de İngiltere ' ·1 

" J 

't.. \i UteveHit acaların en yakın b 1 için ikiııci bir komisyon daha tes-.,ki- har etmemekte, daha ziyade mem- rünmektedir. °" ol mesaide u una ~ hükumeti tarafından d<:rpiş edilmiş 
i, ~'"ak Fransızlardl\n nefret ~ d . b. l olduğunu ve bu şerait dahilinde bu lirıı teklif edeceği söylenilnıekte- ~~====~====~~~~==~~====~~~===~==~~~ 

.,.tladılar. Bu ~iddetli kin c~ıe;ı·' na aıerteıs~ndne- dir. Kı k c 
(D. . gı z gaz . 1 haberin hakikate mukarirı olma~ı a ragu•• •• • t • 

lfı:_ _evamı 2 ncı sayfada) çıkmış olan bir Çekoalovak bat- muhtemel bulunduğunu beyan et- Domei ajansına ~öre, bu karar- m ru l n aye l 
~Yin Cahid YALÇIN haberdir. vekili Hodza mektedir. Jarı ittihaz etmiş olduğu söylenilen 

lliversite konferans salonunda Lozana giden yolun 
Amasyadan başladığı izah edildi 

> ~~-~Gtık(i trıeraaime ittirak edenler konferansı dinlerken ve DoçeDt Yavuz koaferana verirken 

•, 6~Urn~u~.hedesinin imzasının mıştır. ;f erasim eaat on altıda, kan iJcbsat fakültesi profesörlerirl-
4'lt>tıu dun üniversite konfe- itfaiye bandosu tarafından istiklll den İbrahim Fazıl kı!\a bir açı~ nut-

nda nıerasimle kutlu lan martiyle batla.ınıftır. Kilrsilye çı- (Devamı 5 foc-i Rn11jrulıı J 

fDrııamı 5 i11ci sayfada) 

HER SABAH 

Acaip oyuncaklar 

Bir ciğerci karısından boşanm~<lan 
nişanlandığı kızın kardeşini öldürdü 

Bakırköyünde bit· çocuk bomba Evvelki ~ece Karagümrükte Draman. 
ile oynarken bomba patlamıf ve za- caddesinde bir cinayet i~!t>nmİf ve bir a· 
va Ilı yavru bitkin bir halde haata· , dam kammdan bıçaklanarak öldürülmüş. 
hAneye CÖtÜrillmÜf• tür. 

Bizim bildiiimiz <:ocuk topla Hadise şöyle olmuştur: 
oynar, oyuncakla oynıar, uçurtma Eyiipte Nişancada Babahaydar Arpa· 
ile oynar. Lakin bomba ile oyna- emini mahallt.sinde Kuyulu sokakta 18 c;,. 
maz, oynıyamaz ~~k~ ~mba yal- 1 numaralı evde oturan ve ciğercilik ~·ap~n • 
nız çocuklara degıl buyuklere de 23 yaşlarında R_ecep !<oşar, Karagumruk :JI" 
tatı~ma~ı, • aaklan.ması yasak olan te Derviş Ali mahalle~inde Sarayağasl ~ 
tehlakeh bır feydır. j caddesinde 83 numaralı evde oturan Yah· 

Gazetelerde sık, 11k r,özümü:r:e yanın kız kardeşiyle nipnlıdır. Fakat Re· 1 _ 
çarp~n bu havadialeri okuyunca ku- cep ayni zamanda Sanihe adında bir ka. lf 
ru bır: ı dınla evlidir ve boşanmak için mahkemr. ..._ , 

- Vah, .• vah 1 ... der ceçeriz. l ye müracaat etmiştir. Recep kamından -
Halbuki dÜfÜnülnıeıi ve ara9tı- ayrılınca Yahyanın kız kardeşiyle evlene· Katil Recep 

rılmaaı lazım gelen bir cihet varsa o cel.tir. 1 t te araları açık olan bu iki adam ev 
da böyla bombalarla oynat>ken par- ı Boşanma davasının bir türlü bitmedi- velki akşam Darman caddesinde lcarşılat-
çalanan yüzlerce çocui?un o bom- ı t - ğini ve Recebin karısından bir tür Ü ayrı. mış ardır. Recep Yahyaya ters ters bak. 
baları nereden ve nasıl buldukları-
dır. Umumi harbin ii:zerinden yir
mi yıldan fazla bir müddet geçti. 
İ~gal k&buau yurtdan defolah ise 
fU kadar sene oluyor. 

Ne kadar bomba11 bol bir mem-
leketmit yurdumuz .... 

* 

lamadığını gören Yahya, kız kard~ini m~, Yahya buna hiddetlenerek: 
Receplr niıanlı kalmaktan caydırmış ve - Ne bakıyorsun yerden bitme? 
nişan bozulmuıtur. Recep bu vazİ)·,etten Demi~tir. Recep, uzun boylu olan 

fevkalade müteessirdir ve yine nipnlısiy. Yahyanın kendi kısa boyluluğile alay et. 

le aralarının bulunmasına çalışırken Y ah· .ndc için söylediği bu •yerden bitme• sÖ· 
ya da onun bu hareketlerine çok hidde·:· tüne hiddetle.mit: 

(Devamı 1 inci aaı11fada) 



~S~a~yf~a~:~2!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Y~E~ri~l~S~A~B!!!!!!!!A!!!!!!!!Jt~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~5~T;E~ 
SAS~ (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE Yeni «Sabah » ın t arihi tefrikası: 59 ------. Almanlar 

~ürkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Akka muhasarası 

Ve 

Fransızlar 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

Almanyanın manen ve maddeten 
yulb elme&i iç in k ap eden manive

Maarif Vekili 
dün seyahatten 
şehrimize döndü 

Dükkan ve mağa
zalar için öğleyin 

iki saat tatil 

İktisat VekilinİJ1 
Türk ofiste 

tacirlerle ternas1 
layı tet kil ett i ve Hitle r r ejimi için Sarayda Atatürke tet-
zemin hazırladı... kiklerini arzetti G- l"'k a ta" 

Gariptir ki Fransadaki Alman B ı d. b t ' '-l·f· k b 1 osterilen a a ay ·ı r dütmanlığı plel,e n,,kile ı.iraz .... Bir müddettenberi Doğu vila- e e ıye U eK 1 1 a U Cİr)er teşekkür ettı e 
Kale metin _idi, fakat Napo,yonun kinle.mek icap ederken, harp ha- y_e~l~r~nde, doğu üniversitesinin te- ederse tatbik edilecek 1'if dUll tıraları, lıarp prepaaandalarnwa sısı .ı~ın. tetkiklerde bulunan maarif U "dd-++~ . b . t tk"k t lktısat Vekili Şakir !{ese Jct~r 

ı• d k• • } t ht __.ıı b k i . 
1 

F vekılımız Saffet Arıkan. dün saat zan mu cı.t.e::ıı erı e ı a Türkofise gelerek ilet g-.ı.at ,Jic e ın e ı son sıstem top ara la ıfUAUlınaL wa tkı 1 ı:a d... ranı aı:a- 11 5 ta Gmıeysu vanıırivl€ htanbu- ya.pan iş dairesi İstanbul bölgesi ı tJŞ UJ ... arın manyaya ar~t uygu arını ' • ın • .. ~ • . • mul\teTif işferle meşgal 0 yn ~~ İ• 

k 1 ? b
··t ·· b ""t"" k k" 

1 
. d. la gelmiştir. Yanında yüksek ted- dukkan, magaza ve emsalı yerlerm müdür vekili Necmettin Met 

t d b• • • u un u un ea ın cfhr ı. . ·· mU averne e e } }f mi • Halbuki b izler gibi b itaraf ae- r~sat umum müdürü Cevat, ilk ted- hergun saat 13 den 15 c.r kadar ka- zahat almı,tır. ]C.11iııi~ 
• •

1 
• • b "L! ~".....::.ı.. •

11 
rı3at umum müdürü lsman Jlakk palı kalmalarının muva..ık olacağı Dün saaf 12 de llrtı at ve. :. . 

yırcı er ıçın u ıaı .uy..a mı et a- ' . . l . . ·os• ı-r 
Mcvzuumuzu haricine çık"IllışfSidney Simit derhal kal'eye çıka: - d k . d ". 

1 
• k 1 maarif vekileti hnsusi kalem mili- netices.ıne varllllştır. ,,. daıresı Istan ri)·a~etinde ihı-acat ta.::irlerı !11 • . . ' raaın a l can u~man ıgını a l ve .. .. . . .. b l b"' ) . . b h . ' h· 1 rırııŞ ,.. 

olmamak ıçin, bız bu kalenin tari - rak kendini Cezar Ahmet Paşaya t k ·ı · h · k~ -'-•--- A. duru Nıhat .Adıl ve guzel sanatlar u o gesının u usu=.-t.l azır a - tirakiyle bir tonfantı. Y".!11 .. -~.A • man ı ı e ıza a ım 1tn y~. ~ ld - h ·· t b l b r - !!Öl"•-·, 
hinden uzun u:.ı:adl'-'a bahsedecek taktim etmiş ... Ve şu: mühim hava- d L L k d k b" ıakadcmisi profesörlerinden mimar mış- o ngu rapor enıız stan u e racat işreri üzeri.nele go!U~. ...w .ı ' ra a ıra •• tını• an va ta .. aty· . 1 a· . .. d ·1 . . • ..:.fili ıtı'"'" değiliz. Yalnız · (Harp dahisi) disi vermişti: ık I' k .. .. --.J k _._ :.... ~ ArıB Jii.lcmet balıanan vekm kar~la- e ıyesuıe gon erı mer.tıştir. 1bpor, rnr. Ba a.rada. ta;drte.r Ve~ .~ , , rı ı Tal'. a a l -vruı-• ır -- b l di · d" · gl1P..-u 
(Na mag'TJilp IIükumdar) (Emsal - -hkenderiye finranm<fan firar ı k d k k k b " mal< üzere dün sabah İstanbul kül e e yeye verıl ıkten ~onra b-ir ke- teliif dilekie.rde bulıJ.n.ııro.,,.. ...Jıl 
siz kahraman) (Hükümdarlar hü- eden F1ransı:z: dcmanm:a!l bakiyesi- k ·.ı:.... "'-! .. - ~ a:. tür dwelft9tu Tevfik Kut v:e. maarif i re e beledLye tetkıltatıa bulunacak 'L'esbit edilen bu dilelcl~t' ..,.,ıı . . en fey o a ar artna arıft ır 1 . . . .' .. ' d · · "" 1"1,..... 

, va ıaaa: .ıu uapn ~ransaam Da:aı · .Tı.. • • • t kı·~· f k ··1 .. 
kümdan) (Korsika aslanı) ve sa ni taktp. editı:ord'nm Niha:vet onJan t fi d Al b mö.fet'tişrerincTen 'f:ıazıları 'f:ıir moför 

1~ ""'ıresınmı e 
11

'
1 

muva r rôru ur tetkik oJunacalrtır. . "'.ıı • - .ı' • · • ara arın a manyanın azı ta - ' . . . . . .. A ,.11"' 
ire gı·bi isimler verilen ('Bonapa:rt Yafa önteriııde yakatadlnı Tam fl d · d le Boğ-aza gitm~ler Giineysu vn-, se taibıke gırışLlecektır. Dukk.an, llrtısat Vekaleti tae".rl_~. ~ tilt · ra arın an zıya e teuton unsuru ' - · ~. 
Napolyon) u en acı bir aciz ve mağ- limana. girecekleri zaman bastır - bulunduğunu ilim adamları temin 1 purunu Hisar önlerinde kar~ılam.ıŞ.- ma:raz~ ~·e em alı yerler yazın ol- h.klar g-östere-ceğiıtl bÜ t ~ 
lObcyete düşüren ba: kahnin, v:ak- chm. Bir kısmını bat!ırdım. Btr Jnlf- ediyorlar. Fransızların tasıdıkları lardır. Motör vapurla. bemer da- dugu gün krşın da bu saatlerde ka- keudileriyle: çok yakınbll ~ 
tile de - yine Türk milletinin: silah ıru:ı:nı d:a. e3ir aldım. Bfr kR:Ç tanesi isim bile bir "teuton,. kabilesinin nerek Gal~~a rıhfımına ı-elmiş, ıııi1.1- pa!ı: kafa:ealtbr. ık alakada.er olıruııkta.cnr· 1 J;tl!.~ 
ve imanına dayanarak - (dört yüz de, limana kaçıp kurtulabifdi. adıdır. Tarihi hatıralara ıelince, tı~da, v~kılı •.. mot~rden çıkanı klilliü"r bundan dolayı soıısuz ~ )e"ş•· 
bin ehli salip) i aciz ve. m.a.ksur b1- Bonapaı:tm: büttm ağıt: topları, vakıa Almanlar Franaayı iki defa dı:e~törü: mufettiş:er ve. m:eltfepfa Oto•ol.il yuvarlandı lemni ü:nküi t.o.pla1ltı: ~esöeti' iiJI' rnkfığ)nı, muhterem kacilerimize ile: mühim rmkfa.r da top ve; tüfen.k iaıil& etmitlerae de bunların birin· m udurlenyle maarü er.kamı ve: taJe. ın Bı kir Kesebire bir kere dJrb• 
hatmatma:kla iktifa ~ceaifa:. meı:misi, elimize getmlş&. Bunlar- ci.i 1870 de yani pek yeni diyebile· be karşılamışlar~ır. yeicil vap~- etmişlercli:ı:. ~;J' 

Orduda, (Ha.ç,ltl'2ıl') m mı ıüzi - dan istifade edebilirsiniz... Ayni ceiimiz bir zamanda vukua ael - d~n _çkara~ küJtuı: dı:r~ktörfüğ.!fue ikisi ağır. dört kişi . İk~ısat Vekili düııı Tiir fiti• 
de ku:\tvetlerini te~ltfili eden: m ı:ıam- zamanda, ben de ge.mile.rimle bura- mittir; Umumi Harpte vukubulan ırıtmış, yenı aç ılacak mektepru ve bazı ziyaretle• de ka'>tıl e(ıll 
dar Fransız şöv.a:Ilyelerin-i meyus ve da kalacağım. Size yardım edece • illiaci istili ise bir hezimet ile ne- kadrola r iyle diğer maarif işleri hak yaralandı ---o-
meftur ricate :meclıur eden bu lca'- ğim... . ticelenmq ve Franaız1ar için bir in- kında k_ültür direktörü ve m~fettiş- Evvelilti s:aıbahı yedide Bü -
leye {Sen J andarkY mtmı verilmiş- DemiŞti. tillam alın.al; tetlül etmittiı·. !erden ızahat a~mı~ır. Oa-Ieden yükd'ereye gitmekte olan N i anta - MOTEFERR.lK: 
ti. (AkkA mağlubu., Bon~';)a:rt Na: - Ce2rur Ahme.t Paşa. t:ıılihfn. bu Halbuki asırlardanbed devam sonra tekr~r lcül_t~r _dırPktörfüğüne şında Teşvikiye candclesirıde Derbi • e 
polyon) un ricalinden on!"aı, kalenin büyük cil:vesi ka:rşısmdai ne yapaı - eCmif olan tarih hep Franıanm Al- gelen maarıf ve kılı bır müddet daha apartmanında ikinci k:ttt~ oturan Düyunu umuJOJY 
karşrsmdaki bir toprak yığınına da cağını ş~ırarak .. genç lngjliz Ami- manya üzeı-iode teıir yapm..,, AJ., meşg~l olmu~, :o?ra., saraya giderek ve lstikliL cad'd.e inde 193 numara- anlaşması 
(Napolyon tepesi) ünvanı verildi. ralinin ellerini sıkı ~ıkı yakalamış_; mmayanın dahili itlerine. karJ!mlf ve Atatürke '?ula~ı olmıış, seyahati lı ately:ed:e diŞ' hekimliği: yapan Ali Jll". 

Niçin?... ıı unu. ~n<li<a t izah e- b fi yük h'.r ?araretle kendi,in e leşe k Amqn vahdetinin tqekküliine •• J b~kkında k' ma 1 u m~bve tazim 1 eri- F ehi mi n idaresinde ki ı 926 n uma- Bir • müdde: evv~l ya~ 
decek. . Bız, buradakı kanTı hadise - kür etm1şti. ni olmut olduiunu bi2e söylüyor., nı A tatürke arzetmıştır.. rah hususi otomobil IUeeidi)~elf.öyün dradakr kredıı mu~-ıkeı:~ 
nfo nakline ba,lamad= evvel, ka· Amiral Simit, her ıeyden evvel, F•an .. kendi Iwdutı..ro da!Ulimle ~laarif vekili iki üç giin l stan- den geçerken ka•ıısın.l Büyükdere- ~nr>. Diyunn umamiye .,,,. 
lenın \'aziyeti hakkında muhterem kalenin müdafaa. lratl:ınnı görmek nmtaaaaıp bir katolik poHtikası ta- bulda ~alarak Anka~:ıya hareket den gelmekte olan oto~ü.s çıkmış A- ıçın ternasfurd:a 'bulıı'l.ll1~Ji1' f i' 
~ilerimize bir fikir verebilmek istemi_ş: A hmct l'OŞ" il• beraber, kip ederken, Almanya hudutlan i- edecektir. • . • • li Fehim otobüse çarp mama k f çi n ~nd:adan. p arise. geçen : .,,. ıçın şu muhtasar ma lfo matı arzet - ka 1 eyı bas;ı.ın başa gezmişti. Ve çinde Proteatan politikasmm mü- Şakır K esebır gı tti dire biyo n u k ırm "'". R u yüzden kil eti nakit ışlerı umu 1~ ,; 
mekle iktifa edelim. l•oruıa mlitaJaasını, şöylece söyle - dafii idô. Fransa Alınanyadak; Pro- Birkaç gündenbcd 'chrimizde sol taraftaki hcnd~ğe yuvarlanmış- ll~lit Nazmi Paristen şehr ,r#rJ,J 

Akk:l kalesi, bir bm:u:ıı ilzel'i- mişti: teatan prenslerin miittefikler:i idt bul~ınan iktwı.t vekilimiz Şakir Kc- tır. Neticede otomobilde buluırnn n:ııştır. Ve bugün AnkaraY~ 
ne ~urulm_uştur .. .. Karaya iki cep -f - Kale, eski devirlerin silah - Fransa Alman vahdetimn en b irin.- sebır clün akşamk_i ~k3pres lc Anl<a- kailinlardan ismet, Naciye kol ve tur. . T • •• ~jşt.6~ 
hesı, d<'~ıze ele uç cephes.i va:,wr. ın:ına nazı:u:an~. ~k mükemmel. bi_r ci _dütmanı idi. Kendi vahdetini te- raya hareket etmıştiı". omuz.larından ehcmmiye.tli surette Halıt ~.aımı. dun f i% ~ 

Kalenın ~urları .. - ;:aru. mudlı- "._'11dafa:ı. nıevkudir. Fakat_ yem sı- mm eden, Almanla•la meskün top- BELEDiYEDE, yaralanmışlar, Şişli Şifa yurduna t1'at Vekilı Şaki~ ıı: ... "!1 e!d ~ 
fan çerçevesı - , dort hın metre u- lahlara, bahusus Bonapartm son rakları bile Fransaya idhal eder:ek • • • • • kaldmılmışlardır. Otomobili., kulla- clım kabul edılmı.ş~ p~ıst t .;~ 
zunluğundaclır. Bu surlar, kara ci: - derece tekamül etmiş talimli ve ta- hududu Rhen nehri ?uyıfarına ka- Sırkecının tanzımı nan Ali Fehimle, Bedri;re.nin yara- l~rı et.rafında Vekile .ızab

8 

hctinde. çok kuvvetli, deniz. tara - biyeli ordusunaıti.fi dere.cede mu - dar genq le ten Fransa sıd siyaıi Sirkeci şimendif~ i3tasyonu ci- Lan hafiıftir. Otomcıbil par~a.l:ınmış.- tir. 
fında msbeten zayıftır. Kalenin ka- kavemet gösteremiyecektir ... Valn- nüfuz ve kuch-etini her devletten varının tanzfmine ba'Ş]anm•a+•r. On bır. Jk • ··d- .. JliiJa ~... tısat mu uru 
ra tarafında. bir kapısı wu:dır. Ve a Ronapartın bfiytrk toglan clfmizeı da ha yükaek tutmak yolundaki ha· beş gündeııberi yıkılmasına çalışı - -o-----
buradnki surun kalınlığı, diğer geçmiştir. Lfıkin, haber aldığımıza r.iaane emeli uğrunda AtmaA.ya.yı lan çalgılı gazino binasında bagaj TiCARET 1ŞLER1 : raporları ııf 
yerlerden fa~l~dır. !göre, elliye ~akın üral topu ile o· _.ı tutmai • çah..,.ordu. f\ouoya hofü ynpıln_cakıır: Binanın yıkllma- - .. d""ıiİ ~·, Surların ıçı ve dış17 hendekle bilse mnlıktır. Bu toplar ise kısa kralhiJ tefekki:i l ed ip de hatırı aa- sı bıtmek uzeredıl'. E.1ga; holü bu İhraç maddelerimizin Bdl!dıye iktısat ınu ~ u f"ptl çevrilmiştir. lç hendP-kler, o kadar bir zamanda kaleyi tattııip edrp l\el' yıl~ bir k 11vvef h.afi™" ~ince Fn m- binanın l>tılun<luğu sahan!n istas _ Sürey) a Balkan şehirlrrıne rıı:fetİ

118 
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. standardize edilmesı· seyahat esnasındaki tetkı tı-" 
< erın \·e geniş değirdir. Fakat dış tarafta büyük g;edikle-IT açabilir. ey .. sa b11ııu Habebtarglaw "leymne kul!. yona yakın tarafına yapılacak. bu ait raporunu. hazırıamaktııcllt~;ri!I' 
hen::kle• on metre ı!erir. ve he< nun için kalenin ö1'fin•, yeniden bir lanmay. .ıü,iindü. V e P ru'Y•Y• ke ... suretli! yeni inşaat caddenin geni~ - lhna~ maddelenimizden bl>ka - por iki lbsm• ihli\oa etmek!•: .:tiıl' 
y~r yirmi be~ metr~ geni likte - takını istihkamlar yapmak lizım diaine tabii müttefik bildi. Napole- l e me~iııe ~~ni olmıracaktır. ç~nın claha standarcliz" edilmesi i- de, Balkan şehirlerindeki fı)!idv 
dır. gelir .... Şimdi, bütün mühendi!led· oıT Ahnanyanın altından g irdi üs- Sırkecı ı tasyonumm şehre çı- Ç1Jl yapılaıı çaılışm:ala? dün bitiril- yıı r ~ Surlaınn üzell'irrd". yiTini dört mi. sizin emrinize •et"e.ceğlı:ıı... Siz de tünden ç_ıktı. Bilhassa Frana~ ve kış tarafına yapılması kararla~tırı- miştir. DUıı Ticaret Odasında son la htanbuldaki ayni cins~ de ?ti ıı 
b 

b
. ı !arının mukayesesi di~er1ıı ..:tto 

urç vardır. Bazı ı dört köseli, amele tedarik ediniz. Böylece, bir ecnebi politika.tnm t~'iri • e en tri- vel inşasına başlanmu~·ı için burada- ır top antı daha yapılmış, yapa~ ' iiıfr""· 
b d ıtı k 

1 b H 
·· · ı h h ıA tclff belediye meseleleri ~,.90" 

azı a a öşeli ofanı ba burç • kaç ~ün zarfında bu istihkamları katarı aeb~iledir k i Alman impa- ~n ~lln yo pnprrontrnun bir an ev- ç. 1 azı_rHinmış olan sta:ndardi - mütaHl.alar yürütmektedir. P "ele' 
lar, h taı:a:fla açık olan top maz _ ikmal edebiliriz .. . SGm:a.; ben de rat.orluğanuıı teeaaüsü ancak 1871 kı bınalardaı bug:ünl~ıfo yık:lJa:cak- zasyon nıuımnamesi üzer.inde görü- f JJJP ,, 

il 
T 

' - r .. - on beş güne kacfar hazır a 
ga a:rı ve pjyade i:peııle.ıril:e donan- ourada kalacağım . Toplarımla. miı- tar ihinde vukuı geleb ildi. Almanla- tır. anzıminc başlanan istasy.on şu muştur. diye reisliğine verilecektit· 
mıştnr. Bunlaxdan ba ~ surlann drlaaya ya:r.dım edeceğim. rın ise Fransanın siyaııi mukadde- ci\'arı kısa zamanda büsbütün d.e- Bütün yapağ ihraeat~ılannm ~-
imtidatınca, her 7 - 8 mert.ede yine Ceza:r Abm.et Paşa. fngHiz Ami~ rab iiurinde böyle bıiıl oWuklarını ğfşecektir. Ankarada!ı gelen bir mü tirak ettiği dünkü toplantrd':a taci.r-
bircr- top mazgalı yapılmıştır. ralinin sözler ini büyük bir memnu- görnaüyoısuz. Bina.ena le)'h, tuifıe hendis diın mahalJiııde tetkffrnt ler. fi.ki.rlerini söylemişf.er Vt' netice- DEN&z iŞLERİ 

Kara tarafındaki siperlerin ka- niyetle kabul etmişti. Ve derhal, ışe iıtmat ederek fi.ki.yete kalkma k ca- yapmıştır. de nızamname mıwa.fık gÖ'J'illerek. ,;fe' 
lmlığı, dör~ buçuk metrediI:". Deniz girişmişti. iz iee bu da Fran.aadaıı ziyade Al- Frenk İbrahim t~~ik edilmişti_ı-. İhraç ~addeleııi- lzmir fuarı için f1I 
~ar~fl~ıcJ.aki kısımlar fae,. üç metre Donanmadan gelt>n mühendis • manyarun hakkı oJabilec~ğini zan· k;:...lr-:~ .. k pa~ mızın standardızasyonu ışiyle meş- f d ·rt ıle ıkı metre aı·asmcla telıalü.li et _ Jer, bir tnrartan da top l al'ı tetkik ederi2. v~uDUD ıymetl g 1 olmak üzere geçen a.y Anka.ra- er e fenzı a fi' 
mek.tediı·. edcreky bunları yeni haı-p fenninin HaIBuki mille tlerin böyle eak i Sult~nahmei civarında yapıla - dan şehrimize g-elen iı; ticaret u - İzmir fuarı münusetıetİYf~jllff 

fç ~ale,. as ıl kalenin şimalinde iea.p ettiği u ullelfe göre lazım ge _ asırlardaki vakalan karıst ıraraJ< r. cnk acHıye ımray.ıır:n yerind1e lrn. - ~ mU'm m~düııiı_ Mümt~z bogönlerde nlzbank deni&yolları işTetJ11Jıv~ 
ve snhrldedır. Ço'K yüksek olduğu len yerlere yerr.eştfrir'lerk C'n: diğeT ldel>et biri6irk~ine düemanlık ııe,. : lunan ~r~nk tbrah!m p-a~a koşkü- l' Kiıradenıze gıdecektır. tarifelerinde tenzilat yıı.f'r:;ı~ 
için, biihü~ ka.Jeye hakiıPdir. tm:a!bn da, kalenin harici nrahiti lemeleri kad.r manasn bir tCY ta- nün tarır~r .kı~m:~ı tes~: etme~? · Samsunda da ihracat tacirleriy- Gi:clra - Geliş bfletrcrde yilı ıı~ 

. Kalenın. ~u:çlarrna. muhtelif ?~nde :eni i tilildi.mlar yapmak ~vvur olunam.az. 'Y"lnı7, burada zecıre va 1,, \i e ~I _ı!e reısr :\fu.hıtt1n le! temasJ~r ~apacak o!Jı.n iç tic.aret tenzflatfı olan yeni tnrffe o~_...r. tf' 
isımlcr vcrılmiştir.. B"tmlar&an ka- ıçın bityu-k bir faaHyP.te geçmişle r- brr noktayı unu tmamak icap edeıo. Ü~tunea.gm re1 fıgı al~nda hır he- umu~ müdüru portaknlın da stan- tostan se?ginfn .aç1Tacağı do,.ıı" • 
pının sağ tarafındaki: burç. <Salih di. Bu arada, Hayfa kalesi ... dekı" insanl arın ef'al ve hare' .·a· tına ha·. yet teşkıl edilmrş oldun urru yırzmrş. da.rdıze edilmesi için ibrnca+'"la • "ı , 

11 
I' t k H "-· h n.. ...,... lül~ kadar aatılacaKtır. . e i" 

peygamber) in i.smilo tevrun edil _ toplar da getirnmiş; bu harıci i tih- kim olanı kuvvet akıl ve ft'lantlk de. 1 
• eyet u_u a.na içfnde toplanır- rın fikirl erini alactkn. Portakalı tzrrıır "#/ I< t tık ki b 

1 
BfrtOn iskelelerden , ...ıjl111' 

miştr. Deniz. tarafrncfaki burçlardan kamlara yerl eştiı:Umişti. ğ:il. hmsiya ttır. O~~ktif l'\akilca tfe· caı ve e ı enne rr~ . ıyaetı ktTr. sta.n:da:rdrze edecek ')lan niznmna- de em tenzilat esası ktıbı.> P 

ikisi~ de, vaktile bu kalenin muna • İngitiz Amiralinin elinde, sekiz re &.tinat ederek yÜrÜfebileceğimiz Ortaköy camiinin etrafı ~e fYOTtakaf ibra.catçııa:ının tasvi- tir. 
fı.Uıgında. bulunarak kaıhraına.nhk parça lta:rp gemi · buluınnırktıı idı. rm.ıtali:a lar h issiyatın, $evkit abiile- a l bmden sunra merıyete gıre cektfr. ıJ göstermiş olan. (Ali ağ'a) ve (Ah -ı Amiral Simit bunlard a n bir kısmı _ rin tesiriyle hiikiimsüz kalmag· a 0 . k çı _ ~Y.Or . Nizamnameleri şaltrimrzde ha- Tarife komisyon ,,f 
met - ) • "nd ·ı.'. ·r ·· k 

1 
k . • ~ ı ta Y ıramıınrn etrafı b e:ltclı • zu-lan 1 b • d . ·(ı" aga ı mı c ı.w uırk kumarıı- nı, a e ·ap11nı, d1gcrr k ımnu:ı dm mahk umdurlar. Hissiyata gel ince t f d 1 1 mrş o an ug ay, a:ııpa, tıf - · tntl ,.,' 

danrmn adiyPe yacledilmektedir. limanı müdafaa edecek tarzda de- gerek >ıiJmanyada gc"e-k fransad~ ye .~ralıı?ti ~~ ad4tınb a:c.lEk't'ır. Tam 1 tf:f vt ynpağ ihraç maddeleri bu ıe- 1ktısat Vekaleti denıZ 1ı.ır.~ ~ . . . . ı camıın ı ı ~ ..... ın c ultman .. .,.L.: bı"r : ..... d ..-ı· d. . mıs· yonu du··n de bı"r toplalltı v~ 
Akka Muhasara~ • mıııJ.edJkten: sonra sahile üç yüz eJ. rwuyonahat partilerm Pl'"""'•••ııt<la ' · r. · "' a _dd ...... .ı:u · rre .. ~an aruı:ze e ılnnş olarak Av- ··tir· ~ 

C 
• . ı . ' . -.... • · mel\tep vır mu et evvel yıktırıl - · 1 rak mesaisine devam etrnıŞ 1·fefl 

ezar Ahmet Pa~a. knle ını ça- Iı metre mesafede kayaılar üzerin _ lan Ht- ıki mem lekette et. h.iaai,arı t . 0 . k .. . . . ru.µa pıyasa arına sevkolumıcaktır. tııl" p;f 
buk müdafaa: edeceğinden o kadar de (Fener. Buııcu) denilen kü,.Ok f erra hal cıle tehylıı; etr.JUeri ve ka 1 mış ~ı ·. 1 ta oy \'apıH· ı :; kelesı ıle İhraç maddelerimizin standardize Akay ve Şirketihayriye cı·]( • ı· 
e · "di k" ş--.ı 1 d k ~ r· camımn ara:.sına ı:ıh.tnn ya:pıla-cak - edil · • "h tetkik edilmiş, ücretler t11c; 

1

11 .,rı t. 
mm ı ı ; oa.ııwan buraya gelir- n a nlaye de gemilerden çıkardlğT tılıklı bir dü~manlık hav1L.U • arat- t B .h 1 • nıesı umunn 

1 racatımnı çok · ,,o " 6ı 
k h 

. . . . . . J ı ır. u ı a e yapılmı<> oldugundan a tt kt muştur Denizbank denız. d g 
en. azınesmı ve aılesım de be- topları yerle~tirm" ti. I?u totıfal" a- hldan ınki:r kalırııt ctawz He "k " ~ k d .. . ."">'. r ıraca 1.7. • tı !l ' r b fi itti • · r ' ' ya ın a muteahhıt ••1"-'11 1ra11ı - rifoleri d e diie~ bir top_ln~ ıı•" i\ 
a e: ge rm · . . . htıi ta~tpı edeT it kateye h<kum et- meınkketin akh ba.Jıa..t.ki devlet i' yacaktır. POLiSTE: den geçirilecektir. De'1ıZ)do ~i~, 

'akıa kale, metindı. Oldukça, m:ek i•tiy n diişma!'1' kuvvetlel"im a- a.damluı ınanbkl.arı.ıuD. ~ hakiki C:ımi ile iskele a.r.a.suıda b ı ~ letrnesi tari,#-ıen·ııde bit .e•cıe.,,;t 
müdafaa vasıtafanna da m rkt" nf f leT" • ı- er unan şu-pb-'! o"lwa- .u: 1 J" . • a 1 1• te altı-na alabilecektf. me M< •ın uz~ a&terdiği deniz kıYT ındaki kahveler istim _ eu I l ağı bel 

1 

Fakat • ~ona P.aı:tın e!..ndo bulunan, Cezar Ah met• Paşa b fltlln ha tarzda ."-•eht 1-.....,..,,. teolinr ., _ liı k edilecek ve y<lnlacaırtır. Ka'1mpnşa da C'!"'ilke birde Saf- ~7,.1'.' ıp yapı mıyac . . '• d~ 
ve o devre gore son sıstem addo _ hazırfıktnrın bir an evvel ilnna . . aele~ bıte; efki:n miye-dni gale-- 1• • • ra sokağında 4 - 1 numaralıi evin Tarife komisyonu jJd _d~~~ ~ .. 
lunan toplara karşı nadereceye ka- f "'üt k r • f . lı ı- yanın, ateşlenmit Te köı-iklenm"· Rume ıhısan ile Bebek bir odasında kiracı 60 ~·aşlarmda ııı~~·"' ,...tl• 
dar muka t d b"le le • ., ç n u un uvvetını sar edıyordu h" • . d ) A J toplandıktan sonra nıe." . ıı tjl'".,., 

veme e e 1 ce tr . .. Bu, Er d k. l . · 1M17afm l»urıa ımki11 lmalu"adrğ ı · arasın a mezar ar tellal Levi iki günd ür, odasından yet verecektfr. Tasdik ediJe·bitıe ~, 
henfiz ma~~m ~=~il~i. ~ezar Ahmetı , ın e ı, atın _ışl emeLi siyah aba - "' esefle göriDier. Belediye, Rumelirriımrı ile Be - dışarı çıkmamış', polis kapıJI kıra- Ie:r .lktısat Vekaletinin tas"l ,,e'D' 
Paşanıngil1'endıg~ bı:r. nokta varsa n?sta~ .~zun bır asa • .sırtında.,, k.ısa ilk yapılacak fey 'karşılıkh ıwo- bek ansındaki deniz kryısında bu _ rak içeri girmf~ ve Levinfn ölmüş zolund'.uktan sonra kaöyet ~ 
o. da, he~. ne şekılde olursa ol sun; 1 bır koruk; ayaklarında,, baldırları- pagandclur kana.ek;. mcktepkrde ıunan sahada evler yı!cılr!nrt.an son- olduğu görülmuştftr. Cf".sedi mu:aye- decektir. 
pı;~~de hucumla~na kar ı göstere- na kadar ç~kıın kısa sarı çedik çiz- tarih denlel'ine ka.dar aobla»' lin ra bir park ve ye.,it saııa vüı!tide ge- ne eden belediye doktoru morga: kal 
cegı muka\:e:nc~tı. . ~eler oldugu .. h.~ld.e ; durmadnn,tdarane telklltlere _r:ıihayet vcnr.e ti rmek i.stetl:ğinİ mii7.eye bfldirmiş, dırılmasma lüzum göstermiştir. ---0-- ıt' 

Bunun ıçındır ki .Ahmet P~a. dmlenmeden butun ınşaat ve ame - olmahdrr. Fransa ile ı hr.a.nya a1'a- bu husu ta izahat iste.m~ü. Müze _ Tramvaydan düştü B 1 d• • ınına Jtı Jt 
Akkli'ya gelir gelmez ; Bona~~rl liyat yerlerini geziyor •.• Çalışan - smdaki m~uebetler de ~on z - ~er idaresi lıolediyeye vermiş oldu • Tünelden Şişliye giden 362 nu- ~ e ıye nıza kaJıtll"'., 
ord_u~unun har~ kıymet ve kabilı • !arı bazen teşvik, bazen t ehdit edi- nıanfo:"'a lriraz ."""";"' ın._ ~·~'g? ceva pta, .llabort kollejd•n de • maralı vatman Mehmet Karaltaşm haJıf arabalar ya . ,ııı Jl, 
yctım nazarı dıkkate afaı·ak, zayıf yor ... Artık Ha yfa kal e'3fne "'eım· eımege bqla.chg1 !ıakk kt ınh .. mz k1y151na. men yolu.ı Rum~lılıisa- Bare:rinedki 197 numaralı trnmva _ Eminönü kaymakaınhS:Jı ıc C 
" au-.. kt 1 b iŞ bnl:a:nn k etle - . t -~ . b .ı_ vıırt\ .... gor gu no a arı takti.re etme~ olan Boııapaı:tı a.n i lr! k n .. .. .. ~ nme 1 ve rı arU.ıtına 13a et eu.t: ı:neı:aıılığm ' yr :remor.kunda sahanbkta duran lodan fazın yük taşıyıtrrtl. e J.O''·ıı 

iç.in faaliyete girişmişti. l uğraıruımak için - lılastaliğı 
1
a :na-ğ- d . ;ya a Ih ~ .f'de:l. tehlilfe- tarihi olması bakıııı ındPn aynen dişçi Hü·.sam y,aruııda hizmetçi Kon lan el arabalarını sılo surettdi>'eı>' .• 

İşte tam bu esııada, ka.Jenln ı;..1 men - ge< e uy kul arını fe<b etme le • ~'.'. •n •. ·~•,.•• hm"; öç':, bütün muhafaz ası icap e ıf eceğini, ile bek 
1 
ya h 60 yaşf annda Mustafa ın uva· tro 1 etmektedir. Dlin. be~:,~• ~;. 

nüne bir İngiliz don.anması gelmiş- ten bile ~ekinmiyord.u b7ı :eı v~yret ~; erber tarafınd~ Jtala:1 me-.larhğın ise 1taF- zenesini k::ıybecferek düşrnfiş, başın- tesbit etmiş olduğu tfptr.
11 51~ re.~ 

. t i. DocRnına kumandanı A miral ' D h ır a e a~ .u ~ .up e er. dırılma.c;mda bır mahztır omradrğını d atr ehemmiyctff sure!te yaralan - çimde yapılan iki el nraba 
• - 3 3 var - i..ıaeyın Cahit YA1JÇIN bildirmiştir. mış: Vf!' h astahaneye kaftflrılmıştır. Jıuunı.?f:r 



Sayfa: 

Ağır Cezada duruşma 

ltıdya ve Avrupa Sabun kazanında 
h~~,:~:~~:;~.::!:s!a.k;. bekçiyi öldüren Mansur Fransa. Almanya Madride 400· den fazla 
tQ~nıı":nnalkanlara açtığı kredi ç 1 t v f b .k d v ld v . müzakeresinde b .. ld 
'4 bi tnühim hadiıeıidir. Bu· a JŞ JgJ a fi a an yag ça tglDl 

1
. 1 k' 0 US at 1 ) \~h~t Yeni haberler ve bir iki t ya yo 

~'tı&t:~llu veren Noye Fraye da şahitlerin ifadesi gösteriyor a • 
to,11t: 

111 
fU yazııından da anlı-

''l.o Kantarcılarda Ahmedin sabun fabri-ı ~imdi burada ikinci defa görüyo~m, gel- Fransız gazetesi Roma- Bir 
t iıt1.1 l'ldranın Balkanlara istikraz kasında gece belcçisi Şevlciyi sabun kaza. di: 6 teneke yağ var. ucuz venyorum, F k 
1- " l'a tı nana atarak öldüren Mansurun duruş • dedi. Kendisine bu yaiları nereden aldığı DID ransaya arşı ~(ara P ğı hamle ve bilhassa tk 1 "' d 

nı masana dün aiır ceza mahlcemesinde de- nı sordum. Menı~lcetten getirttiğini söyle SOmUr an ıgın an 

sefarethaneye de obüs düştü, 
yaralı ve ölüler eksik değil 

tketı . evzuu etrafında politika 
a c erı İtalyan sirnsetinin Av- vam edilmiıtir. di. Şüphelenmedim ve 6 teneke yağı kiosu şikayetçi Madrid, 25 (A.A.) - Frankist- çiler Frankistlerin Beji yolundaki 
•·ı.~1nubu şarkisinrle daha aktif Şahit olarak dinlenen arabacı Hü- 35 kuruştan satın adım. Ayni gün Çeş- hk" )erin tayyareleri Madridi siddetle mevzilerle Salada tepesine karşı 
Yl:.r.ı 1 seyin şunları söylemiştir: di. Şüphelenmedim ve 6 teneke yağı kilosu Paris, 25 .<A.A.) - Bu saba. 1 • ~ı.taa ll'lasını kuvvetle mümkün 

36 
le 1 k ag-ı ""ttun gazetelerin bır kısmı, beynelmılel bomb.ardıman etmiştir. Şehrin orta- yapmış oldukları bütün taarruzla-

11. dı.. •- Mansuru tanırun. Muhtelif tarih- uru tan a tı tene e y - • k · ı d" n tıı~ı-' ve bu aktifleşme, kat'- ~ . . . vaziyetin istihal~i karşısında hal- sına 400 den fazla obU~ dü~müş ol- rı püs ürtmüş er ır . .,, ız İ lerde arabamla fabrikadan fıçı. zeytinyağı Suçlu Mansur buna ıtJraz etmıf ve: . . . H l"h 
aıac .. - talyan rnünasebatı- _ Bu adamı ben fl·mdiye kadar oör- yanın hattı hareketı ~le meşgul ol- duğu tahmin edilmektedır. a ı a- Astramadurada Fr.c.nk ı stıer, mon 

~'lardagı Şekle bağlı <leğildir. Şu ve sabun tatıdım. Bir defasında da dört • kt d zırda, 3 ölü 33 yaralı sayılmıştır. terüıbiyo mıntakaı:nnı Siyerro Kas -
~'- a R t boş fıçı ile birkaç çuval sabunu Sirkecide medim. Söyledikleri yalandır, demiştir. ma a ır. . . L . 
u etr t onıa, skenderun qnn - . . b Lö _ Jur _ e ko - dö - pan de e- Birçok binalara Şili sefarethanesı- tueraya ve Kastuera ka~abasını iş-
l'h.1., a lnda elde edilen Ti!rk _ nakliyat ambarlarından birine götürdüm. Davacı vek1lı, Mansurun za ıt vara- lYü . b t tm. t' H . 

''ll,_ Bir sefer de altı teneke zeytinyağını Kan- kasındaki ifadesinde 13 tene1'e yağdan 6 Jon Delbi yazıyor: ne 0 s ısa e e ışır. a;as ajan- gal etmişlerdir. 
l lllaanıaşmasına, İngiiterenin f d "Hazır bulunmıyanlar, haksız- sı bürolarının bulunduğu bınada da 

nev ı tarcılarda atçı Zülfünün dükkanına taşı- tenekesini fabrikanın arka tara ın an at· . . . d Düşmanın tayyJlre!eri San Feli 
et att r.a arından fazla ehem- . 

1 
H .. . d·-· ıl I dırlar. Denıldığı zaman aldanılma- üç obüs patlamış, yukarı katlar a 

Oları etmektedir. Bura ela ha - dun. Bunun nakliyeıi olan elli kuruşu da kadaşı Erzıncan ıb ;e~ıne ~er ~~ı y~z. ı I mış olunur. Fransızlarla Alman- mühim ha-sarlara sebep olmuştur. Gmksalsı bombard~man etmişler ve 
(Ala kanaatıara göre, Fransa- Mansurdan aldım. Bu malların naklinde olduğu.nu ve aca •d _rnncan ı l useyın.m !ar arasında halihazırda yapılmak- Bar.selon.a, 25 (A.A.) _ · Re ·mi birçok kişinin ölümüne sebebiyet 
hhntı~~ater bir rlevletin btitün fabrilca sahibinin malümatı olup olmadığı bu !abıt ~lup olrnal ~ın ~oru kma~~~ ~- ta olan müzakerelerde bulunmıyan tebliğ: Şark cephesinde hükumet.. vermişlerdir. 

tı ııa ın~ aykırı olarak) İsken- nı bilmiyorum. tedı. Şahat ham~a ;:;eyın ;n ~";' B. Musolini bu fikirde değil midir? 
•• ı_1• tıbcagını Türki,veve ter ket- Suçlu Mansur bu fahidin ifadesine Erzurumlu oldugunu. ansuru a fım ı- k" t• . b" k 

11 .J d d - .b. b' .. Roma hü ume ının ıze ılrşı uzun 
'l'ü Unda şüphe yoktur - Fran şunları ilave etmek ute i: ye ~adar hiç ıa_.nır?a .. ıglı d~ı ı ır munase- müddetten beri gö..c;termekte olduğu 

rk d tl ~ k k b - Yag-ları, fırıları fabrika sahibinin betı de olmadı.,.ını soy e ı. l bi.,t·-. os ugun:ı yü se ir " .. . somurtkanlık ne kendi menfaat e-
ı: r lgın d emrile naklettirdik. Araba istedikleri za- Müteakiben dinlenen tahıt Osman va- . lhü U f "~ tıı e elalet eder . .Mühim rıne ne de Avrupa su n n men a-
·~h! l ecznulardan biri olan "Re- man daima ben gidip çağırırım. Aşçı kadan haberi olmadığını söyledi. Heyeti tl . h dı"mdı·r 

·ıı nt 1 h b" .. . . . a erıne a ... 
·uııe :.rnationali" nin ileri sür- Zülfüye gönderilen yağları da ma sa i ı hilcime, şahit Sadettine Huseyının ıfa . Övr gazetesinde bir makale yaz 
ktı aı· l!ore, bu Türk - Fransız görmüştü ve biliyordu. delerinde isimleri geçen atçı Zülfü ile mış olan Tabu'ye göre B. 1'-İusolini, 
d ~rıca F k Bundan sonra dinlenen hammal Er • 
e alaı. ransız - Rus ittifa i- bakkal Mahmudun ıahit olarak çağrılma- Fransa siyasetinin kalkınmasını he-
~ l\adard zurumlu Hfueyin demittir lci: b '- V D 
U tıı ır. larma ve Çatalcada bulunan a 11;a bir nüz iyice anhyamamıştır. e uçe-

ba""" ,~crnuaya (Töre Fransa, ken- - Bir ııene evvel Küçükpazara yük nı'n etrafındakiler kendisini "İngil-
·ıı 11u 0 k k · · şahidin de ifadesinin almmast için talimat 

Alman yanın 
Londra sefirinin 

avdeti, 

lngiltereye karşı 
Amerikanın 
~yakınlığı 

fngfliz havacılığına yar
dımı tasvip ediyorlar '~ıtıd vvetıerini )fontreux kon- &ötürmiiftüm. Orada yeme yeme ıçın tere ile olan itilafı fc$he,, teşvik e-

aııı . z··ıc ··k d""kk" . d"m s· a yazılmasına karar vererek muhakemeyi A ) K roı E!d'Jueri TUrkiye tarafından •fçt u u arın u anına gır 1 
• ır z diyorlar. Bilakis Piyt>r Dominik, Berlin, 25 (A.A.) - Fon Dirk- Nevyork, 25. (A. · - ana-

'te~\ Ol 
1 

en Bokazlardnn geçe - sonra yanıma hiç tanımadığım Mansur, ki başka bir güne bıraktı. Repüplik gazetesinde şöyle yazı- sen, Almanyaya dönmiiştür. Mezu dada büyük bir İngiliz hava üssü 

Hit1er tarafından davet 
olunacağı muhakkak 

ltllıirı an R~s kuvvetleriyle irti- yor: niyetini burada geçirecektir. Sala- tesisi suretindeki teklifi Nevyork 
bar etınege çalışmakta ve bü- T•• k• F Mareşal Çakmak "İtalyan zimamd_arlaı:ı, _hiç bi~ hiyettarma.hafil, mumıileyhin Al- Taymis gazetesi tasvip etmekte ve \sitıd"Pte kazandığı tecrübeler Ur Jye • ransa manevranın Fransa ıl~ Ingıltereyı manyanın ne tarafınd-ı oturacağını .. . 
ltıerrı e hiç bir fedukfirlıktan İki Reisicbmbur arasında B .. r or biribirinden ayıramıyacağını anla- tasrih etmemektedirler. Fnkat ~efi- şoy)e demektedır: ' 

~ilre i~t~dir. Yiııe bu mecmu- telgraflar ugun ge ıy ı mıglardır. Resmi İtal~·a, bu ciheti rin halihazırda Bayrötcle bulunmak Birleşik Amerika ıle Kanada a-
~ 11kların!ıltere de Fransanı~ bu Ankara, 25 (A.A.) _ Fransız lzmirde teftişlerde bulunan Ge: anİayacak kadar reafoıttir. B. l\Iu- ta olan B. Hitler tarafmdnn davet rasında öteden beri mevcut o_lan 

t5re, t Yabancı kalmadıgı - milli bayramı münasebetiyle, reisi- ne! Kurma~ Ba~~anı ).fare~al Fe~~ı 1 solini Hitlerden geri kalmak tehl~- olunacağı muhakkaktır. ~ulh ananesi ve İngiliz lisanı ile mü 
~\ lurk· taı!a Moskova ile dost cumhur Atatilrkle Fransa reisicum- Çakmak dün Af) ona gel~ı~ ve og- I kesine maruz bulunmaktadır. İhtı- tekellim milletler arasındaki tabii 
~('ite t~ke.nın politikasını gayet huru B. Al bert Löbrön arasında a- leden sonra hareket etmıştır. mal kendi8inin hattı hareketini de- ---<>--

~ate11 1 ıp etmeğe mecburdur. şağıdaki telgraflar teati olunmuş- Mareşal Çakmak bugün şehri- ği~tirmeğe ~evkedecek olan asıl se- Frankocular 400 bin müşterek menfaatler sebebiyle şi -
mal hududumuzun ortasında kuv-l"ııi tıı"hstalya .. ha .. ri.ciyc vekitleti

1 

tur: mize gelecektir. ı be
0

p bu olacaktır.,, 
~ .. u d n Afyon, 25 (A.A.r. - Mareşal nüfus daha aldılar ~ aııi c· s mu urll e Beppo Ekselan• B. Albert Löbrön - Fevzi Çakmak şehrimizden geçmiş- Macaristan ve İtalya vetli bir İngiliz ve Kanada hava fi-
~la1111dıano'nun en yakm iş ar- Franaa Reiıicumhuru 
"'tin d~n birinin .'\nknraya se- Pari• tir. htasyonrJa memurlar, halk ve Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar 

!osunun bulunmasına ancak müda
Salamanka, 25 (A.A.) - Res -

~da~ ılnıesi, garp demokrasi- Fransız milli bayrnmı roünase- a~keri kıta t~mdından i~tikbal ve baıtVekili B. lmredi, bu ııabah Roma 
~ tııu~erelerinc karşı İtalya - betiyle ekselansınıza l!rı hararetli teşyi edilmişt~- ve Venedikten Budapeı;ıteye avdet nilmektedir: 

faamızın diğer 'bir emniyet tertiba
mi bir tebliğde: billiassn şöyle de-

tı nazariyle bakılacuğını söylemek 
mümkündür. ~tir. nbi) harekete geçtiğini tebriklerimi ve gerek şahsi saadet- A • k ı• etmiştir. Valnnsiya cep hı;! inde birçok 

b.. Jeri ve gerek dost büyük Franı>ız ffierJ a ffia ıye Milli birlik namına kendisini se- tepeleri işgal ettik. Ve düşmanın -o-- " 
'b'•t - milletinin refahı hakkındaki sami- N p lamlıyan hükumet partisi reis veki- bütün mukav~metini kırdık. Melur, J . 

1
. it d k" 

t'\i~ h. l"kd f . mi temennilerimi bildirmek, benim azırı ariste linin bir hitabesine C~\·ap veren baş Adover ye Sorkatolonya mıntaka - aponya ışga 1 a ın a 1 
ili ır şen 1 e ecı k b' 1 . vekil, istaı-ıyon perQnnnda İtalyan ç· d b" .k t t t:ı. için çok büyü ır z~v <tır. ~unda düşmanı pügkürttük, düşman ın e ır suı as 
~ ~Yyare sukutu Ek.elanı Kemal Atatürk Bu seyahat yalnız haber alma - Macar do!'ltluğunun mütekabil 
~nta T"' k" R · · h bir gempati ve menfaatler iştiraki dan binlerce e~r aldık. Şangha.-ı:·, 25 (A.A.) - Refor-l!ıi • 25 (A ur ıye emcum uru maksadile yapılıyor 
ıı d·· .A.) - Bogota Ankara esasında iRtinat etmekte olduğunu Estramadurada yapmış olduğu- me edilmiş Nankin hü1<0metinin tuz 

t ort Yüzüııctl vıl dönü - Ek 1 · d k Pariı:ı, 25 (A.A.) --- Amerika be'·an etmı· "tı·r muz taarruzlar netı'cesı"nde 2780 kı· 
t e · · • se an ~ınızın mec:·ı1ın an pe .! ~ • resmı· ser\•ı'slerı· mu·· re!tı"şı· B. Yet -~ "ro Sıt mak0 adiyle bı"r . d üt~ha . ld,, En h Birleşik devletleri bü"ük elçilig-in- · 

" " " e ssı" o um arıı. J Hatip ilave etmiştir: lometre murabaaı arazi, 23 mühim 
t. ~rarn t · · · · · zıya e rn · ·' · ' - b ·· ·ıı · · k b ı I yennen bu sabah beynelmilel imti-""hah l ertıp edıJmış ıdı. 11 . t kkl" 1 . . t ·ıd· · . h de mat uat mumes.sı erını a u e- ~ ·ıacarı·~tan ··e talva Tuna hav-

b b . . . . • . re ı eşe ır erımı >1 ırır "\: e şa - . . n .~ • • ' kasaba ve 400.000 ~ivil ııüfusu ele 
1 

t ı d .. ı k 
Old 11 .. eş ın kı~ının ıştırak A d ti . 1 F n ha·d· i den B. Morgerıtnu e:1.cllmle demıştır za-.ında avni ga,·eleri takip etmek- yazı mm aıca a ruve ver urunu gu b' A • • ı;ı saa e erıy e ran~:ıya so 1- . J J • d"k B.. .. s r . r 

ı ~IQ~Ut ır aııkerı gt•çıtresmı, selerı·n daha z.ı·,·ade resanet bulma- ki: te ve ayni adalet ve ahlak ideallerin geçır 1 • utun erena vac ı.sı, e 1 - ile ağır surette yaralanmı~tır. 
q Un h " ı mizdedir. Düşman b;nden fazla . . .. • ~Urund ~e ük?1_11et erkanı- sına yardım ettiği bir clo..,tluk rabı- 1 - Bugünkü ~eyahntirnin hiç bir den ilham almaktadırlar. İtalyan - k ,'\

1 
b" 

1 
. b k t Bır polıs tarafından yaralanan 

lıtı· a ıcr d J d G 1 h d r· k d k' 1 h" ma tu ve ın erce esır ıra mış ır. .. 'tıirı a e ı ıyor u. e- taları ile bağlı Türk milletinin tea- politik e e J yo tur. Bu kere Fran Macar ostluğu hiç ımge a ey ıne Suvari ileri hareketine devam et - mutearrız hastahaneye kaldırılmış, 
~'~tıı sonunda mfilazim Sezar lı·., 1• ve ..ıarı ve serefi hakkındaki en sa'-'a yalnız iznimi geçirmek ve A- müteve_ccih değildir. V_e . hat.ta bu f k t . d" k d hl··ı\·ı·~·etı" tes-n le ~ v • " mektedir. Bu cephede diişmanın üç a a şım ıye a ar lat Ullanmakta olduğu bir samimi temennilerimi kabul etmele merikada tanıştığım B. BQneyi ziya dostluga başkalarının ıştırakı, me-

~ar bQmbardıman tayyare~ini düşür - , bit edilememiştir. Bn hadise, yeni ( Csi, askerin üzerinde az rini ekselansınızrlan rica pylerim. ret etmek üzere geldim. Bu miina- gailerini ifa hususunda kendilerine 
• ekı· d t k b k b" t' dük. bir siyasi guikasttir. qb 1kte b 1 ki ~ z l l · - b tile sebetle FranMz ricaliyl~ vapacaiım var ım eme ten as a ır ne ıce ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,, a~ıa.... cam az ı ar yap - unan ek.zle esı 1 mufn) ase e .. .. 

1 
·. 

1 
} b. · 

1 
~·ermiyecektir. ' ~ 

•raııı 1 • 11ıştır. Birdenbire motiir çe ı e te gra ar g?ru~m.e er'. ya ııız, ın er ama ma • ı ~ı•••••••••••••••••••••••••••I\ 
itıbı;ş .. "e tayyare Reisicumhu- Ankara, 25 _ Yuıwı1istanda vu hıyetını haız bulunacaktır. Üçler Alıkante bombardımanı D E K O R A S y O N 
~ tıuııtin ynnıha~ında yere kua gelen zelzeleler üzerine, Ba';o- anlaşmasının terimlerini münakaşa 1 Alikant, 25 ( A.A.) - Saat 8,45 

\ \te ateş al '.13 .. I'. 1 vekil Celal Bayar ve TI:lriciyc \·ekili 1 etmek niyetinde değilim. E-:a ·en 

1 

de beş Frankist tayyare, şehrin üze-
~uta1ı lcaıct mıştır. ' 

0 
u ve Tevfik Rüştü Aras tarııfrndan Yu- 1 Amerika Birleşik de,·letleri ile Fran rinden uçarak kırk kadar bomba at Mağazasının malları hem piyasanın en ucuzudur, hem 

lııı Şe ı· ırılmıştır... nan Başvekiline telgra f çekilıniı~ ve -;a arasında muallakta herhangi bir mışlardır. San Blal) mahallesinde d k kabul etmiyecek derecede en zevklisi ve en 
~<~tte ~ ~kler _tatil edilmiştir. tee-:sür beyan edil mi .tir. Yunan 1 mesele me\·cut dcğilclir. Ta ki ~arih 12;) ev harabolmu~tur. Beş kişinin c mu ayese 

~eıs hüküm sürmekte- Başvekili bu telgrafla:rn c:evap ver- ı' bir nokta üzerinde mijznkere mev- öldüğü ve kırk kişinin yaralandığı yenisidir. Beyoğlu, f.stiklil Caddesi. 
~ _ 1 miş, teşekkür etm;ştiı'. zuu bnhôs olabil in. J dvayet edilmektedfr. 1 

- ı garaip bıntkma dı. Sonra aramızda ! Hoca • ·e fi~e hanım ka nana merak- · - Bu nkşam • izin iç in i.:,tihare- ' çen ahvalin diğer evde derhal haber 

S A D O F 1 
şöyle br muha,·~re açıldı: lı ' ı mıdır? Demin bura~lan çıkan ye yatacak. Uygun gelirse; fa lı nı- 1 alınması keyfiyetini bNı bu bakıcı

" Ben - Benım falıma hoca Ne- kanarya ... O ... arı hanım kimdi? za sonra bakaca k... On gün sonra dan bil iyorum. Karı glıya benim i-
fise hanım niçin bakmıyor? "Karı - Ne üı-tiine vazife?... ge!"niz 

Y MAHALLE KARILARI 1 
•••• çin is tihareye yattı. Kim bilir ne ~ "Karı - O böyle ufak tefek "- Bakıcı deiil misin'? İşte be- Bu cevabı aldım, çı lı: tım. On gün 

ıı. Lt f<>llara bakmaz? · d d. d 1 1 D b . . . h 1. b" ·· dd t tahkik edecek? ... Ne düşıinecek? .. · ııij .. · · mm er ım e o sarı rnnım a... e- enım ıçın ay ı uztın ır mu e , 
lla seyin Rahmi GÜRPINAR No. 82 ."Ben - Vay benim falım ufak minden anlıyamadın ... Para kazan- her günün geçmesiyle merakım art- İşine gelirse falıma b~kacak gel -
~~~~ti llek ziyade dikkatimi ' ben de merak ed iyordıım. . . Şöhre- tef ekten mi sayılıyor? mak istiyor~an sorayım .::öyle. Laf tı. Bakıcının ch·arınclaki kahve ha- mez~e bakmıyacak .... On günün geç 

a~i "nokta var ... Bizim Sa- ı tin en zivade etti,;i rer nere!li olsa "Karı - Ne olacak ya'! ... Bir ne"e de\·ama ba , ladım. Gözlerim me~ine de daha hayli vakit var. Be-.. vd J b başına bir lira iste ... O hanım bura- .J 

~t eıı h e ne olursa Saibe beğenirsiniz? kısmetine baktırıp gideceksin. . . K' . 'd' ? evin kapısında ... Kim giriyor çıkı- raber gidelim, olma:r. mı 1 
1a ı.., aberciar oluvor, keza Mailin rengi biJttiıı botun ııara- "Ben - Belki yalnız kısmetime ya nıçın geliyor? ımın ne,;ı ır · \'Or. Bir bir d ikkat ed ivorum. Ge -

' ,1ıııuh,, en ah\•ale ,Je Şöhret rarak: baktırıp gitmiyeceğinı. Bakalım be- öy P er ceva ına ırnvı a .... 
1 

·a h b" d B 11 cıo,.ç " s ı h b 1. 1 ı · · - Olur. Fakat ben şimdi ne 
, ''J ~ • en gı en e~ap~ız ıra er. u er- yapacağım? .. ~. ij lltıtıor ... Bu nasıl oluyor? _ Ne bileyim bP.n '! ... nim kim olduğumu biliyor musu - "Karı - (Bu sefer dikkatle yü- b b .. t d d h k" . 
a Ya '> a ı muracaa arasın a a a ımı - Sizin için yapae11k şey bu ak-li eı· Tnıyorum.. - Siz bilmiyorsanız ben hı.ber nuz · züme bakarak) O kad tr paran çok .. b _ . . .. 

1 
Tah ·n et 

<! ıııi ı 'K B' d .. . gorsem egenır.c;ınız. .. mı . Q .b h ~ U Uııd ·· a nına götürüp bir vereyim ki sevgili Şöhretiniz sık ı1ık · arı - ız a amı gorLince ne mu? .. Biz para aşığı değiliz. Bura- I T h . d ı.. ıı-am zevcenız '"'aı e anımın yanı-
, ~i'ef .. u.kten sonm dedi ki: Cerrahpaşa tarafmda bir bakıcı ya- olduğunu suratından :mlarız. - a mm e ec<ı Hkıl, fikir na avdet etmektir. 
• ~. "lld "B V B dan sır ~ıkmaz. O haııı.nı nafile sor- k ld b d '~:n:i'e t 1 bendeniz de tu - hut büyücü karının vine de\·am edi- en - ay.. en neyim anla a ı mı en e... _ Şöhrete nasıl bir mukavele 

'li~k etu~ actur ettim. Bunu si- yor... • . bak.:lı~? ··· . . ma". B (C b. d .. d .. 1 - ze,·ceniz SaibP hanım efen- ile nikah olduk biliyorsım ya? Haf-
~ ~.1'-ak.a~e~ sonra haber ve - - Acayip .... Ne yapıyor orada! • Ka.rl~ - Sen kendmm ne oldu- b ~ e~1 ~ e ın~. ten ukç) So~t di\'i... tanın çok gününü onunla geçirmeğe 
ı... • Uık1, ıki zevce arasında Bü.vü mü .vaptırtı~·or'!. 

1 
gunu bı ıyorsun ya? Bize ne soru- an no çı ·arıp gos erere ız · 

''
1
d1 v uld " - Gözümle görsem inanmam ... mecburum Yanım gelcmed•Y• ı.. tank" e kaldığınız için bu- - Ne yaptığını anlamak için yorsun? nenin bakıcı~ısınız? C~himdeki li - · ı ıgım 
·•ıe b 

1
k et "Ben A a h b ı · r ı J d kt k l - Gözünüzden ziyade bana i- günler için hiç bı"r o""zür k."bul etmı·-c 1ı meden haber ver- bir gün o eve yakin kall\'elerden - m n anım u a ın ra an an ıyama ı an sonra a - .. 

~arrııı:ı oluyorum. Efendim birine oturdum. Bakıcının evinden parçalı düştü.... bimleki e!'rarı na!lıl çakacaksınız?. nanmanızı rica ederim ... 
t ~ka~a arda Şöhret hanım ne Şöhret çıktı. Kendimi ona göster _ "Karı - Parçalı dii~Fiyse faz - "Karı - (Dikkatlı>) Öyle be - Ey sonra 7 ... 
~ f:tı<lirı_çıktiyse hemen hiç bi- meden ben girdim. Be:-ıi hir çardak la~ını öbür tarafa ko~'... gideyim; büyük hanım~ haber ve - - Sonrası daha on g ün geçme-

~~t!!ler~ takibten hali kalma- altına aldılar. Müracn~tımı sordu- "Ben - Etme Allal-ı! ~e\·e ı; -en? .. reyim ... Böyle miıhinı i. lere o ba_I di ki b:tkıcıya gideyim. B!1 Nefise 
' llıterı e J!eziyor? Ne yapı - lar. Falıma baktıracağım dedim. Sen kıyak bir hovardaya benziyor - kar... hamm gayet tutkuncu bir ~eye ben

yecektir. 

- O ciheti siz bana havale edi-

niz. Ben Şöhreti ikna ederim. Siz 

birkaç akşam Saibenin yanında ka

lınız. Çünkü başka türlü harekete ~u e nıu 
hus na ebette bulu - Bir Habeş karı geldi. Parlak bir sun. Lif açmazına kalkışırsak ben 

UgJarı sizden ziyade tepcı.inin içine bakarnk söylemedi~i de epey ~ermaye tutarım. SCiı. 
Karı gitti geldi. Şu c~rnbı ver- ziyor. Anlaşılan Şöhret; <fe Saibeyi hiç bir vicdan kail olamaz ... 

1 de yakalamış ;\'Oluyor. Bir evde ge- • ( IJaba var) 

ti 
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YENi SABAH 

Yazan : R. İrfan Göksel 

- Arada bir Hayat pahalılığı-
~'V na karşı baş 

Barbarosun türbesi 

Bu~.:.:. ';~,~ .. :~~·~~;::,1"::;; vurulan çareler Fikstür tanzimi Mısnlllann ye· 
açılacak türbenin batirmnddci eski deniz iki ecnebi mütehassıs ı ·ıuor 
cilere ait kitabelerle adi mezar laşlart tas- rapor hazırlıyor ge rı· kaldı rine Sla" vya ge , 

( 
.d f Hla .. O eski günleri 

nif editeak ve buradaki Çorumlu Yedise- Bir müddet ev,·ei hayat paha\ı-
Otuz yıl sonra, tes.?.<lüf onları ' lirmck mccuuriyetind cvdi. Demek! , itiz Has.10 paşaya ait türbe de kaldttılacak, lığını tetkik etmek ü~~re getirilen • e 

tekrar karşılaştırmıştı. Gene bera - tsteı· iı:.1:cmez, zoraki b;r izcfü•aç ya- hula~.ı büyüle denizcinin türo~inin etraft İsviçreli mütehassıs Burenç memle- Federasyon sarfınazar Buradan da Izrııırk 
berlerdi. Yanyana. Eskisi gibi! O - pac:ıktı. bir gül b;ıhçesine çevt'ilecek ve denizle- k · d- ·· t·· ,.f-t h a ·etıne onmuş ur. ı.~ v e assıs ra- d.l . . b.ld" d" •d• apaC o 
tuz seneyi hasret iztirap \'e hfü;ran- .Ncbahat.ı, "0 sabah" ı'On br de· ı rin buyuk çocuğu sayısız ytllardanberi porun~ mem~eketinde. ?::ızırlıyacak e .1 meSllll 1 il ~ .gı lp m~? y. encelerl 111 I 
la geçiren sevgili, iki m;uk beniz. fa daha görmüş, benliklerini alt - hasretini çektiği denizi yatteğt yerden gö· ve eylülde gonderecedır. Yenı spor kanununun neşrınden lstanbul festi\ al egl 10te•dd 
iki candan aşık. üst eden bir kalb ağrt~iyle, birbir - receL.mis. iktısat Vekaleti tarafınrian ha- sonra vazife~i filen hitsm bulan ls- nasceetiyle lstanbuida JI··ırııır ıt 

.Nebahat ve Bülent! ilerinden ayrılmı~lardı. Son bu;:e, O· Buna ln'İnmi:>·e.cek bir Türk düşümj. yat pahalılığını tetkik etmek üzere tanbul futbol ajanlığı lik maçları- maçlar yapmak üzere .. chıı bil cıJç 
Ömrünün kırk sekizinci yılını tuz yılın hicran ve hn,.,n,tinc kafi lemu. Bir "akl.tler bütün garplilerin bir- Türkiyeye davet edilen Kembriç ü- na ı ı eylülden itibaren başlanabil- lecek olon Mısır milli t~~.ıı:ı

1 

bild t' 
dolduran Nebahatin, otuz ~ene ev - miydi?!... le iL: Jonanmalarmı peri?n ederek Ak. nivergitesi profesörlerinden Mister me.<1i için, dün akşam fik .. tür tan- !ara iştirak cdemiyec·~gıııı ı.cıi 1ı~· 
velki giiı.elliğinin, hazin izleri kal - Fnknt, şimdi!... deniz.i bir Tlirk suyu haline koyan ve ay Ben han Zonguldak ve İ:;hmt.ıuldaki zim etmek üzere kliip muraha~ları- miştir. J;unun üzerint! n,er ınrıııdJ~ 
mışb. Siyah saçlan be,vazlaşmış, ma Artık Nebahatin kocacıı iHmliş, yıldızlı al bayrağı Knelerce bu denizlerde tetkiklerini bitirdiktt!n sonra dün 111 davet etmi~ti. rupanrn en kuvvetli t,.'\k1~\·r Jler· 
nah gözleri solgunlaş~ış, ateşli b:ı- Ilillendin kamu hayata gözlerini rakipsi.r. dolaştıran Barbarosun şanına ıa. akşam Trabzona har~l\.et etmiştir. Birinci ',,.e ikinci ku~eye Slavyaya müracaat etlilın•Ş 

1 
j,rır. 111 

kışları çoktan kaybolmu .. tu. - çoktan - yummuştu. Şim<li 3erhest yık bir türMde yatması dbette lazım. Ve Mütehassıs Trabzun. Karg ve Ül'· men up kli.iplerin i"t!rakiyle 450 keı.i Avnıpa şampiyon~ n~!ebirıe 
Bülent ise. elli dört yıu~ınday - Lller demek. Eski günleri pek ala bu ond.111 sonraki nesillerin vazifesiydi •. ta Anadoluclaki ı,ehir'.crdP. tetkik _ nrnçı bulacak olan !ikin i!eride teeh yakın zamanda bitnıecu 51~~'." 

clı şimdi. Eski hoppa. çılgın, şuh yaşablbilirler, bu esk: hUlyayı -ye-ı Fakat bizde bir hastaltk halinde olan, ler yapacak. buralardaki yiyec!!k hiire uğrayıp ak~amııma!lı için fik~- antrene vaziyetle eı!<ln 1 et~ a

delikanlının yerine, ~aki~ bir i~ a- ni bir - hakj.kavt· yapnoilirler<li !. Bu j ma7İye kar~ı lakaydi, birçokları gibi. bü- ve içecek maddelerinin alı~ ve satı- tür tnnziminden evvel federasyon- takımı bu miir.tcaali l{adbt~briıl11ıe 
damı. Seneler, aynı hazın tahrıba- arzunun, clılegın tahakkuk ede- yük denizcimi1e karşı da yaptırmamL~tı. şı e:;na:;ında yapılan muameleleri ca bir karar .ahnma<;ı muvafık gö- tir. Gele.cek ayın 2f> in e ·: nıııtıtt' 
tını BüJ.ente de yapmakta gecikme- bilmesi için, zaten başka neye ihti- c~nevenin ~rkında ve garbinde Sa. gözden geçirecektir . rüldüğundcn, istat)bul futbol ajan- gelecek olan Slavyaya kar.,;;ac•ııtı1· 
mişti. İşte!. .. Kaybolan ~u e~ki otu\ yaçları vardı?!... 1 tri denilen iki kasaba vardır. Garbindeki htanbulda tetkikler y:.:ptıgı es- lığı federa~yona telgrafla müracaat lit halinde iki takım çı1:,31\,de Gıl~ 
yılın, en kısa blinço!\u . .'. YalnİzL.. ne Sestri Pooete yani •Batı Sestrisl•. tar· nada Belediye İktı~al Müdürü A - ' ederek bu hu"u~ta ta•imat istemiş- llk karşılaşmayı ayın 2 ' ~ti. i~jııcl 

••• Büyük. çok büyük hiı' engel, bu kmdaltine de Sestri Levante yani ·Doğu sım Süreyya, müteha,.:;ısa lazımge- tir. Federasyondan gelen cevapta neş - Galata.saray rnuhl~el' ırııılıV: 
Çardağın altında, yaırnyann O· yeni dileğe set çekırordu. Octa; Se:.trisi• denir. Birinfri bir sanayi yurdu len izahatı vermi-ı. beledıvenin ev- fikstür tanziminden sarfınazar edil oyunu <la Beşıkt:ış - Fc' açl•r 

111 

turuyor)ardı. Bir yaz giinün sabahı. kırk sekiz ve elli dör+ .rıl. Aaaanh !. ikincisi de portaltal, limon vr mandalina l velce bu hususta. hazırlam·~ olduğu mesi bildirilmiştir. liti yapacaktır. Buradaki n
1
,11 cıaf~ 

Otuz yıl evvelki gibi!. Dönmemesine 'kaybolan seneler, ız- ağacları ile bnenmiş ~irin bir sayfiycdir. 1 r . .aı>0rları gfo;termiştir Misler Ben- p tb t t k hayetlendikten sonra Shı\) t ı.ıı.,. 
A h A d k t

. 11 H tl \. · 1 t' · · . . · · ~ azara ma ua a ımı- 1 . . k d ld fııa ynı sa ne... .rnı e or ... Fa- ırap Y1 arı. aya arım uır eş ır- Bu s;ıtırlann yazıcm her ıkt kasabayı da han iki hafta sonra tekrar Jstanbula zmıre gı<lere ora n ıct..if· 
kat, ate..:;li jki gencin yerine, artık mek, imkansız bir arzu. bir emel. ge7 mis ve görmüştür. Doğu Sestri.inin dönecektir. Miileakibcn Ank::truya nın Beykozlularla sı maçlarına i.,tirak ı>decc ttıfll 
iki sakin ihtiyar. Komı~ııyorlardı. Ve!... dalıa şarkındaki binasız çıplak bir kumsal gidecek olan mütcha:;~;ı:.; tetkikleri-

1
1 maçı var Bisikletle Fransa 

sessizlik ve ~iikt1ıı içer!lincJc. Eller yeniden. aynen. gC>ne bir - da dikili bir ta~ parçası görmii~tum. Bir llC ait hazırln·acafrı mufassal nı - G G 1 /. t 1 -l d" or 
Ç

okt k k k. 1 . I' k d l ki . . . .. . f . • . • eçe ıı se ne a a ~a.~ ar~n· e ;:ıııı - devam e ıy 1 ,ıı 
an uruyan, şu ·arşı ı ce- eşıyor. · :ı ·at uca· ar, tıtremıyor, buçuk metre kadar irtıfaı ol:ın mutev:ı.ı:ı- poı·u ktı:-;at \'ckaletıı!e H•rcccktir. . .· . . ., ~ • . , " bıl~ 1• 

viz ağacının allında, "O ~ün" snba- yanmıyor, yakmıyor. çırpınmıyor, ülınmtntilat seklindeki bu tasın iı~tiine kı 1111 1 - O maglup e d en mathıı.ı: Iler ~ene 1 tcmınuz.d.. nın t 

hın kızıllığında avrılmışlardı. Ne - sızlatmı~ or \'e dag-ıatmıvJr birbiri- - . 1 1 . Sahte bı·r muharr·rı·n takımı geçen haft a ela C>n kuv\•e llı Fran a bi ·iklet turu cli.iıı:-'n t bll' 
J J J italvanca ;ııı soz er oyu muştu : k · • t r d · :s sJ>O d 

den mi'!!... i ni. Yalnız dalan gözl~r. bir nokta- :Büyiık Türk mücahidi DTagut ''Tur- tc a ut takımı rs anlrn .-1 prıru a .l-l ziyudc alflka ile karşılana!lscllc • 

Ç 
.. k B bir kız aı"lesİne oyunları ve nrlikten sonra onün ı ii zcleki hafta r.u dt 
un ü, ülent evleniyordu!. dn birleşirken; iki,..;i de fı~ıldıya - gut,, Amiral Andriya Dorya i1e Fransı~- diselcrinden biridir. • • rıı e , 

Son günlerini yaş?yan ihtiyar ' rnk: . . . . k • .k Eyüpte Fc.shaııe fabrikasında çalı ~ n iç in Bcykoza meycfoı ı okumuş ve büyUk bir heyecanla clc\:l \.r& 

b b 
• lar aleyhınc ıttıfak edıp hare ete gectı · At· · 'k' ı d k ' k M l"h ı I'evkozlula r da Lun11 k·lb•tl etmi;:.ler tli dC .,, 

a nsı, Bülendin zengin bir ailenin
1 

- Hatırla .. O eski günleı·i. Sa- . .. . ının on 1 ·ı yas arın a 1 111 c :ı :u a •. J ' • " müsabakalar en harar" ~ ıo ıv 
kıziyle evlenme. ini bt!yordu. Ya~lı 1 kın Unutma!. Diye rnınlcianıyorrlu ! lerı ~un ~abalı kalwalusını burada etıııış- , 19 .raş.lann~a Mu:!affer admda b r genç ı~ıı:.. ~~ hafta m.at.~ua: ~a kı':1ı ne~- girmiş bulunmaktadır .. p~ı~ll ~ · ~ 
adamın, bu son arzurnnu yerine ge-

1 
R. irfan Gökael. lerd:r!• sevışmı~lerdır. koZcl gırlcrek t e kaut ı .kırı1 ılc hır böliime gire.n bisikletçıleı 5ttj1 

Buradan d:ıha cenuba doğru Porto Fi. Muzaffel" bir hafta evvel Atiye gide- mii aba ka yapacaktn. Beykozlu - metrelik. Aix _ Les Bain..:. -

Çinin baskını 
Japonlar bir kere 

takviye kıt' aları 
daha sıkıştılar, 

bekliyorlar 
Uankov, 25 (A.A.) - Şckiayilverdiği habere göre üç .T.ıpon top -

njansı: Çin ordusu namına söz çekeri Ilukov hiza~ında donanma 
söylemeğc salahiyettar bir zat.

1 
toplarının himayesinde nehirde iler 

Yangtzc nehrinin cenup sahilinde lemek istemi~ler.ıe de Çin ::;ahil ba
takriber. !45 bin ve şimal sahilinde taryalarının nteşi altında geri dön-
35 bin Japon a:::kerinin bulunduğu- nıeğe mecbur olmuşlardıı·. Çin t.ıy-
1111 matbuata beyan etmiştir. Son yareleri her gün munt:azaman Ja
ıgünlerde Çinliler Hsiangkov. :\Ia- poıı gemilerini bomb~·.!"tlımaıı etme
tang, Pengtsee ve Tukov cephele- ğe devam etmektedit-. 

İngiliz - Alman 
konuşmaları 

no adlı kuçuk ve çok t'rin bir kuabaya rek kızına söyled'klcrini ona da soylece lal' gazetecilere biı· 7.İyafet ve recek burğ yolunu tutmuşlar~~\. rşf\ ~ 
•- . '- b" '- l .. . d d tckrarlamı~ttr !er ve sarıl 5 te de msça ba~lanacnk Şı' n1dı·kı· halde Ilelcıkn. lt"l'.Jr 

yaı<ın yıne <;ıpa-. ır Kumsa u7erın e e • · . . _ ,. 
Ka~ımpa'" dere>İnin müntehasındaki Pi. - Ben kı7ınt sevıyorum, onu bana ve- tıı. başta, onu ufak bir far~.!~ )'ilrı~d 

.. . b .. "t.:I'·- ·· d . 1 riniz, evlenelim. Ben gazeteci ve muhar- 1 B t k I' Rnrtali takip etmektedll· [11 e yalep.ı~;ı coıınunın yart uyu. ugun c uç , • . . Ursa a lml ge ıyor <teVlı ..ıU' 
. 

0 
rırım. Bırçok kıtaplar yazdım. Kazancım bu pazar gününe kad:ır ,, ı•· 

kubbeli b:r bina içinde dr «Andırpı Or· ı d d M f .. . . ') • • k 01
11

•• et ro un a ır. esur o uruz. Üıı_umuulekı hıtfta J,ur:>:ımn ıkın- cek Lil'den Parise gelece J'ftıı 
ya" yatar. Ali, bu çocuğun ~ö71erıne inanmıı, cisi olan Dura!lpor takımı :;ıehrimize sabıklar doğruca Pııre d·~UıtLlr. I• 

Avrupalıların maziye kar.ı N,,lcdikle- fakat k~ndisi hakkında bir ıahlcikat )'3P· gelerek Topkapı takımiyl~ hususi stadına giderek Şeref trı ~ıırt. 
ri hürmet hislerine karşı yukarı>-a raz· tıktan sonra kari bir cevap vereceğini ~oy bir mü. abaka yapacaktıl' Maç Ka- önün ele ver alacaklardır. J3ılt br.ıl:I 

·· .. k t d ri ı kt T • ·hııre ı~ •. . ,_ b. . 1 1 b·ı· lemi~tir. ragumru s a. ın. a. o aca · ır, o_p- le bu .•en eki vanslar nı , .. 1 • ..ıı ,, dağım ~aurlar ... tiçuı< ır mı9a o a ı ır. _ ,., J • ı- ~ı.. ,. 
. . ,_ h 

1 
._. Uydurma muharrir Muzaffer, evvrki kupılılar da lıır, ıkı r.aftıı sonra ıa- caktır. Müsabakanın son~ t\iV 

Onlar yenmı .. bır sabah ı<a "'a tısı 11,;ın taıı 1 . . ki 1. vC dt' . . .. _ gün ebeveyninin habCTı olmadan kı71a d~ı zıyuet edece ere ır. gene İtalyan Bartali ve jJC • 
diker\erl en bız denız.lerden daha buyuk \ . . . . . . . · ki~n1C .f ( . _ ·- . . auılakı olmu'>, Adadal.:ı enı .. resının evı- 1 • • d k _ Varek arasmdakı çe ~. e1'tev, 
bir drnız çocugunun ve dıgerlertnın UDU· ı ne gÖtÜrmıJŞ ve enİstesİne kızla e\llenf'Ce· ı zmıre gı ec~ 

0 

oyuncu Vaffi edeceği ta.hmİll cdtf·~1lbj~$ 
tu\rnau imlin'ız olması lazımge~en hatı. 1 ğini vr. o. abam için misafir geldiklerini t lar seçıhyor Fran ·ızlar i_çiı~ bu .sene :~ıdır· 1 
ralaruu yıllarca ni•yan perdelen altında l toylemı~tır. l . . .. .. kazanmak ıhtımalı çok oıııi 9 

M ff 
. . . k _ı:- · . .._.1 Bu sene zmırdekı buyuk fuar ... 1.. b ki nn ald·i'ı tır11 

b 
, k uza erm enıftesı enunmı uı e ,c. .11 usa ı a · - ~ 

ıra...rı · müııasebetiyle lct1.ip edilen futbol • tl·~ . (indirem:yen bu tahtc ganteciyı birkaı; an derece~ü şöyledir: fP 
Gt·ç te ol~, bir vazifeyi yerine get•r· '- turnuva-nnda li;tanbulu altılar muh 1 __ Va ...... k Belçik~l ' 

tokat atarak kapıclıtarı etmıs ve ,.,, da .. ... 
mek için atılan bu adı m.'\ te~ebbüs eden· d- . . b b __ 1 • • ,. ,1 lclitiııin temsil edeceğini yazmıştık. ·ı b t t!.S· un getırıp a a.sına t~ım etınr:.ttr '" c· ı e aş a. ,, ız,ıı . 
lt·ri ~tl.:ı~amak icap eder. Hele hl• güzel 1 lahatın babası evvelki gec~ \mının eve ~el- Altılar mılhlelitini teş!cil f'dı>cek ta- 2 - Ilartali ltalvan s.'~del~.t 
harr:l..et dig-er bu gibi ihnullt-rimiıe bir d· - · . - - ı· kımı lesbit etmek içiıı aşağıda i~im- s k r pv>~ .r ıg·nı gorunce po ıse muracaat eımı~ ve por urumu ve spO .ıell 

· leri )·azılı oyuncular bu h:.ftadan i- l}e" dY 

rinrle bir mukabil hücum yapmış

lardır. Pc.ngt~ehdeki mukabil hii
cum muvaffakıyetle neticelenmiş ve 
Japon askerleri .şehrin caddelerine 
çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Pcngtseh ve Hukovdaki muhasara 
edilen .Tapon a~kerleri takviye kı

t:ıaı beklemektedir. 

ba~langıç da oluna B.arbaro~un türbuini Melahatm aranmasına baslanmhtı. Dun Ankara, 25 .A.A .. > - etlel 1• Ber\in, 25 (A.A.) - İngiltere . 1 . b"b. dr t da · d'I . i tibaren Beyko'I. ~.rba.'5ında çalışma- .b ce g ~ 
temizlemek işine giri~terin hımmn erı kız a ı ı a ı tara ın n ınua)'f'nr: e ı mı~ lara ba~lıyacaktır. Çağırıhm 22 biyesi kanunu mucı ın ncıf' rJf 
iki kat kıymet alnıı' olur. Bi7 de onları ve ifferini muhafaza ettiği anla. .. ılmı~ırr. rektörlük teşkilat1 kurultl •• rı ıtt~ 

Yangtzenin şimal ~ahilinde bazı 
mahalli mü ademeler müqte. na, u
mumiyetle sükunet hükümferma
dır. 1 !) temmuzda Vangchiang ,.f'h 
rini iRtkdat etmekl~ Çin1iler mühim 
bir muvaffakıyet kazırnmışlardır. 

Japonlar bir şey 

büyiik elçi~i bugün öğleden .sonra 
hariciye müsteşanm ziyaret etmiş
tir. Resmi tebliğ. bu J!Öt'Ü~mede 

cari işlerin mevzuu bahic; olunduğu
nu bildirmektedir. 

Bir tekzib 
Prag, 25 (A.A.) - Çekoslovak 

makamlan. B. Hodzanm Almanya 
ile bir ademi müdahale paktı imza-

lamı)'a hazır olduğu hakkında bir 

fııtbolcuc1ıı.n iki takım tt~kil edile- 1 rı .. 
ttbnk f'tmek ve aJlı::~lamalı: isteTİ7. Sahte gazerui dün Ed:rnl"bpıda ~a· dur Türk spor kurum• ri cek ve maç tarihine k~da1· munta- ıırll r * kalanmış ve müddeiumumit:~e teıtim ~cljl ve baliyetine devamı ı iC 1 

Polonya-Litvanya hudut 
hadisesinin hatırası 

7.am çalı~tırılacaktır. Bilahare bu urU1 rııt 
terek i'erek ~por kururn 1'ııı 

--<>- yirmi iki oyuncudan en ı.iyade mu- rek . por bölgeleri bıışklln11 oikİ" 
Heyaztt kütöph~ nesi v..ıffak olanlar ara.c;ın'1an, .şehrimi- c. n. Partisi genel sekre~~tıf· 

Baynıtta Rayazrt camii imar"- 7..İ lem3iJ edecek k~dro aY'·ılacaktır. t<!bligı.t yapıldığı anl:ı<;tıl dif'p 

minir. 

tinin e<;kr mutfak kt5mtnda iıışaat l Çağınlan oyuncular şunlardır: 1940 Olimpiyadı fırılaD ., 
Vnr~ova, 25 (A.A.) - 19!l8 ta- vP. tncliliHa ha~lanm,~tır. Re~ bin li- Vefa: Muhteşem, Hm.ıan, Ab- yapılacak tl}ft~1~'r rihinde Polonya - Lih·nnya hudu - ra tahsis edilmiş olan t-u in~aat ve dti'1, Süleyman, Lütfi, Şükrü. Lozan, 25 (A.A.) -. tebıı _., 

dunda öldürülmüş olan Serafen a- tadılat bittikten ~onra. Ilavazıt kti- HilUI: Hakkı, İlhan. Zeynel, yonal Olimpiy~t kon~ıte5; ·ııt ı:011 ı yapamıyor 
HankO\', 25 (A.A.) - Şekinyi İngiliz gazete~i tarafıııdan verilen dındaki askerin hatırasına Dziko -

ajan ı: Şimdiye kadar Japonlann haberi yalıınlamaktadır. Böyle bir viçte bir abide vücude getirilmiş \'e 

tüµhanesindelti eski yazma kitap - Suphi. diyor: Finlandiya olır'1P.\1 1'r ,-t 
tur buraya nakledılect-k. burası. ü- Top kapı: Haydar, Salahattin, te:ıi, Finlandiya hükıir:ıt~11 ııcreı (. 
niversite talebesine nıahsu'-' bır oku- Sabahattin. sink ki belediyesinin oıuı~40 O. 

ma ocla-.ı haline getirilecek ve uni- Re.vkoz: Safa, Balındir, Şahap, yardımını temin etnıi~ \'e 
1 0rgııfo 

verslle talebesinin tetkik ve çalış- Kazım, Saılettin, Kemal, T11rhan, piyatlarını HeLink,,kırle. . tıt 
LCıtfi, Mehmet. cylemiye karar vcrmış · 

~ 

~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~l!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~:ı. ı~· 
bCtıl 

mıyarak bir feryat konarmışım. La- Fikrini ileriye sürdü ki gayet mn - Bu suretle üç çeyrek gaat kadar . Profesör Jakob-.on ~ 

kü'iat resmi yapılmıştır. Bu askerin 

katli iki memleket ara~ıncia buhran 
çıkma'1ına sebebiyet vermiş itli. malan için açılacaktır. 

Yangtze nehrini Kiuk:iang istikame projenin B. Ho rza tarafından ne 

tinde zorlama teşebbüsleri netice- müzakere ve ne tetkik edildiği tas
siz kalmıştır. Çin resmi tebliğinin rih olunmaktadır. 

kin kuyudan Profe'1örUn !-lakrak lıir k\ıl mc mantıki bir görli~ idi. yol aldık. Ui z ilerle dikçe dehliz de etti: piiı''' • 
kJ.hknhası aksetti ve .lerintlen ge - Kaptanın dediği gibi yaptık Pot- tedricen genişliyor ve o zamana ka- -Evet hakkınız '"3~\ııııirıe· f 

len bir ses bize: rel yerine yerleştirildi. E..~yaları - , dar kuru olan hava ya va:;- yavaş en zengin Ci\'a madenı 0ııllıı , 

- l\lerak etmeyin çocuklar. di- mızı falam hep indirdik ı:ıonra bi - rutubet p eydn ediyorclıı. de bulunuyoruz. Belki de diıııl1 1 ~ ~ıı o 
ye seslendi. merdiveni \·e kendıli - rer birer hepimiz ip merdivenden Birdenbire U:::tiiv.ıne şeklinde çok madenler ve hatt:ı . ilesi (.1 
ğimden bıraktım. Çünkü bulundu- aşağıya inclik. bir höçre ile karşıl aştık. bu höçre uranium gibi radvo aktı\ ııd ı' 

1 
. . • b"Je btl .. ıe 

ğum noktada bir dehliz haş ıyor. llepımız altkat dehlizinde top- rle üıı.t kattaki höçrey benziyordu. kıymetli madenler 1 rı r 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 36 Yani yukarıdaki dehliz buradnn iti- !andığımız zaman Profe.sor Jakob - Ancak Astrid'in elinde tutmakta ol- mebzuldür. Ancsk bun.l~dil'· ~ ır.· 

haren tekrar devam ediyor.. son Granit bir kara oarçası üzeri- du~·u elektrik lfımbasınm t<;,ıkları mek bir hayli serma~·e ışı. ,,ııP · 
/O ••t1ıfl • t!1 

Bir aralık beni kuyunun ba -1 fe öı· yaşından ümit edilmiyecek - Peki kuyu ne oldu? ne bak edilmiş olan "L. H" harfle- zemine değer değmez zeminden enaleyh Leonald Ha11:
1 

ae.;i . 
şına kadar götürerek: bir çeviklikle uçuruma inmeğe baş- - Kuyu dimdik bir halde aşa - rini göstererek: madeni ışıklar fışkırdı. olrluğu gibi biz de i tıfıı,, $ib1 

- Buraya, taş atmak suretiyle Jadı. Profe~ör hem ip mcrdi\•cnden ğıya doğru ınıyor amma ağzının - Görüyorsunuz ya! Büyük de- Hepimiz hayretten dona kalmış kül olan bu sen·eti o:du~~·it-- . 
kuyunun derinliğini ölçmüşsünüz. iniyor hem de taifelerden Macar kutru ancak (50) santimetreyi geç- deniz buraya ayak ba;;mış. Demek- bir halde durmuştuk. Evvela ben nkırız elimizi bile sııtfll · ii l • . ~ıııtl 
Hesabınızın doğru olduğunu ela Meterek'in sım sıkı tutmakta oldu- mediğinden vücut sığmaz ki içine ki yanlış bir yola sapmış bulunmu- kendimi topladım ve mağaraya gir- Astrid baba~ının so , 

' 

.mnnediyorum. Ancak bu tecrübeyi ğu ve yavaş yavaş salıverdiği can- inmekte devam edeyim. Şimdi siz- yoruz. Hükmünü verdi. dim. Ancak her adım attıkça ayak- etti: .· bLI' 
birlikte bir kere daha tekrar ede- kurtaran ipini bir eliyle tutuyordu. ler de birer birer buraya inin.... Bu dehlizler de yukarıdakinin Jarım gayet ağır bir mayii dttlgaJan- _Evet Leonald Jlııll~ 1 

lim, dedi. Yerden iki çskıl taşı al- Profesörün bir elektrik lamlıası da - Pek ala, bizler de size ilti - ayni idi ve bir tunele benziyordu. dmyor ve bu dalgalar bin bir ilti- tl d . .f d trn"ı11JŞ···· 111 

ı h k d 1. L~k· b d 1 l\I ı·h . k d k' d hl' ve er en ısti a e e - , .,ııfl dım ve: varc ı. a e e ım. a ın un an evve · ama ı zemın yu an a . ı e ız- mala madeni akisler husule getiri- p f .. b ,, hklll r- ,. 

- Baş üstüne, dedim, tekrar - Birdenbire kuyudan boğuk bir ip merdiveni burada kuyunun et - lerin zemini kadar tümsekli ve yü - vordu. Bir aralık ta,·nndnn parlak . .. :,o ~so~. ~a ıı::ıız ıteıl ~ 
(ıvalım. Ben taşları sırn ile ataca- isti rap sesi işittik ve hep birden rafındaki kayalara s1m sıkı bağla- rüyiisü giiçle<:tirir sek=1 ve mahivet • 1 zunu es ı · er''e ıt11 " t d .. ~·ıd · .A., . " ' d • 

1
: bir damla evvela omuzuma, sonra- _Büyük kaşif hn ='.f de e •" 

ğım, siz de kronometrenizden he - tutmakta olduğumuz ip merdiven ynlım. e egı ı. ynı zaman a mey ı . d 1. d d . . d ~ il i:ttı 9 
. b' 

<l 
· • b ··t · -

1 
~ k b t · ld K t l\'f r· .. t 1 k d 1 h d k " b h 1. p f .. .. da omuzum an e ıme arnla ı. An· ı tıfa<le etmemış eg "'ıtll J~' 

sap e ersınız. u im agır ıgını ay e mış o u - ap an ~uur ı soze a ı ara : e c a a az ı ı u a ın ro esorun . . . ıniS· P .ııf" 
Tecrübe yapıldı ve kuyuya ben- ğundan bu merdiveni tutmakta olan - Kuyunun ağzına lıir demir nazarı dikkatini celbettiğini yüz l:ımıştım. Elle .ayaklarımın etrafın- yı aklına bıle getırrne · ler ' ıı" 

· ·· k lı" b " t " b ~ka !!eY eti 
ziyen bu uçurumun hakikaten (80) l\Iö yö Prosepör, ben ve bir tayfe polrel yerleştirelim. Potrele de bir metre kadar yürüdükten sonra bir- dakı parlak tabakayı ı.ı:ostererek: a, us tı un a:;- . • dıırdlJ• ,f~ 
metre derinliğinde olduğu sabit ol- P. Z daha "' ırt üstü y er <> nıvarlana - ip takalım ve bu ipin il<i ıı cunıı bir- deııbire durup el puslasını tetkik - Civa dedim, civa içinde yü- Profesör birdenb~r~ ofllııı.l ~ 
du. Bundan sonra bir ip merdiven raktık . birine bağlayarak l.ıırnlrnlım. Bu s u- etmesinden anladım. Profesör Ja- rüyorum. Çok saf ve temiz bir ci- lesini ikmal etmedi .e ı~t: ti ,.e 
vasıtasiyle Profesörün kuyuya in-, Profe öriin ayağı merdivenden retle ip merdiveni btu·ada bırak - kobson pusulayı tetkik ettikten son- va. Belki de dünyada baska eşi bu- silkelemckle iktifa et 

1 

.,; 

mesi karargir oldu. İp merdivenden kayıp uçuruma yu\'arlanmı~ olması maya lüzum kalmaz. Aşağıdaki ra bir kelime söylemeden ,·ürüyti- Junmıyan bir civa mah;eni içinde mevzuunu değiştirere1' ~,ı.ı ,,ııt 
kuyuya sallandırılan lrn kocn Pro- ihtimali karşısında kendimi tuta - dehlizlerde de belki işimize yarnr. şc de\•am etti. bulunuyoruz. - I> 



~EMMuiı93a Sayfa: ot 

Lozan Muahedesinin Yıldönümü 
•• 
Üniversite konferans 

Filisfinde Yahudilerle 
Araplar boğazlaşıyor 

İngiliz planına İs. 
...... ıilııiiiii ......... .._.ııiiıııllıiiiiiiıııliılliıiilllllliııiııiıiiiill-----·, pany o 1 hükumeti 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

yahudi de yaralanmıştır. 

salonunda • 
merasım 

Şehrin aşağı mahallelerinde ge
ce sokağa çıkılması ve ışık yakılma
sı menedilmiştir. 

Askerler ve bahriye efr.adı dev-• d J A · d riye gezmektedir. Mıntaka etra-
gı en yo un masya an fmda munakalit inkıtna uğramış • lozana 

Jan Kravford diyor ki: 

Boşanacak mıyız? Neden? 
O kadar mes'uduz ki •• 

başladığı izah edildi ~~~ginlik son derece Örfi idare ~ - - -
~11 (Baıtc.rafı 1 ncı sa:yfada) yetinden, Lozan muahedesinin diğer Hayfa, 25 (A.A.) - Bu sabah-

cevap verdi 
Londra, 25 (A.A.) - İspanyol 

Cilmhuri.reti hükumetin in İngiliz 

planına verdiği ve İngiltere'nin Bar
selona elçisine tevdi ettiği cevab, 
yarın Londraya varncnktır. t._pan • 
yol hükumeti, prensip itibaı·ile pla
nı kabul etmekte, yalnız teferruat 
ta bazı iht iraz kayitleri koymak
tadır ki, bunlar da ademi müdaha
le .komitesinde mtızakere olunacak-
tır. Salnmanka, daha cevnp vermetıı· Söylem.iş, Lozan gününün ehem- muahedelere hiç benzemiyen husu- ki suikasti müteakip, bütün Filistin· 

ç1
1

Yetinden bahsetmiş ve bir iktı3at- siyetlerinden bahsetmiş. Atatürkün de vaziyet son derece gergindir. 

l'ııa~ nıaliyeci sıfatiyle ahitnamenin Lozan muahedesi hakkında söyledi Hayfada mükabelebilmisil ha- Vala"'nsı·ya notasının 
ın· ~e iktısadi noktalardan ehem- ği şu sözlerle hitabesini bitirmiştir: re ketleri derhal başlamıştır. Arap 

di.~elıni kısa sözlerle tebarüz ettir- "- Loznn, Türk milleti aleyhi- halkı, yahudi mağazalarını ateşle- netı•cel\ı• nedı'r') 

miştir. 

bn-:en sonra sözü diğer hatiplere ne asırlardanbı:ri ~azırlnnmı~ .:~ miş ve bu mnğazalnrdan dö:dü ta- ll ı 
;rnıştır. Se\.•r muahedesıyle ıkmal edildıgı mamiyle yanmıştır. Mukabıl teza- Loııdra, 25 (A.A.) - İşçi par. 

~a tofesör İbrahim Fazıldan son- zannedilmiş büyük bir suikastin yı~ hürcüler tarafından yakalanan oto ti.sinden St rau:> avam kamarasında 
d; liukuk faülketi hukuk felsefesi kılmasını ifade eden bir vesikadır. mobiller, durdurulmuş ve devril- hükumetten şu Buali sormuştur: 
ira~enti Yavuz Abadan bir hitabe Osmanlı tarihinde emsali görülme- miştir. İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
llıas etmiş, Loznna giden yolun A- miş bir a.iyasi zafer eseridir.,, Haytaya varan bütün yollar ke- imzaı-ıındanberi ademi müdahale 
'fikYad~n başladığını söyliyerek bü En sonra kürsüye gelen hukuk silmiştir. Dahil ile telefon muha- anlaşmasının usulleri h1kkındaki 
~ Şefın 21-22 haziran 1919 da f.akilltesinin en yeni mezunlarından beratı münkatidir. Askerler, niza- Valenciya notasının hüküınet tara-
de asyadaki tamim ve direktiflerin Naşit Kızılay da Lozan muahedesi- mı yeniden tesise çalışmaktadır. Ör fından tetkiki neticesi nedir 
«c~ bahsetmiş, bunların, milli mi- nin ehemmiyet, mahiyet ve hususi fi idareye benziyen tedbirler alın- Hariciye müsteşarı B. Butler, 

1tnı:ı~/~lilli ~fı.kim.i~·.et. f~?11üll~i.nin yeti~den uzun uza~ı~a bahse~iş: mıştır. Jan Kravf°'d ve kocası Franıoton _ . . buna a.~~şıd~k~ cev~bı vermiştir: 
ll ti teşkıl ettigını soylemıştır. - Lozan, TürldJn şerefJı ve L d ··ı l . 38 l Sinemanın parlak yıldızlarından 1 bir zengin evladı oldue:unu hır tür- lngılız hukumetı b.r afmdan tıop 

"~ lo Undan sonra, hatip, Amasya muz-affer alnı~da .~arlı~an ve par- on ra, 0 e~ ~nn v' yara anan- Jan Kravfordun hayatı hayli bula- ıu unutanu,yor. 

1 

~an~n -~1.~Iümat, Bars~on. no.tasında 
~llık ıan ucları a~asın_da ~~çen dö:t ıı:acak olan bır' gu~eştır. Loz~n, nn da 54 ki~ı .o~dugunu resmen nı'ktır. Bundan e\'\'el Duğlas fair- 1 Franşo _ Karımın ~ozunu kese- ıler.ı surulen vakaları .ey~t eyie~e~ 
hir. ~amanın Türkluk ıçın çetın Turk dehasının ... e Turk kılıcının rnr bıldınyor b k ,1 og-lu ile evli olan bu ate ·in ceg-im. Fakat şunları anlatmalı- tedır. Bu sebepten dolası, bu,. esı-ırntıh d · - - •r·· kil b ·· t·· 1 an s n ;;- k Lo d k lı ' · t f d d du~un ~.n ve ~ücadel~ evresı ol~ lıgına _magrur •. u.r • n. aş! ~ıs ~ne Londra, 25 (f..A.) .- Filbtin ve serbeRt kadın üç senedf'nberi bir .rım: Ben daha bekitrken Nevyorkta ~· .~1 ra ·a ıne ~ a~a ın .~na .e-
nin di~~ soy le mı~, Lozan muahedesı koydugu ebed_ı ı~tıklal \'e hakımıyet İngiliz yükse~ kômi erınden bu ak: !milyonerin artist olan oğlu ile evlidir ömrümün hemen her gece!i barlar- ımı n_ıu?ahale komıte ne gondenı. 
deıe .ı r umumı barp sonu muahe- tacıdır!., demıştır. şam alınan bır telgraf, Hayfadakt ve onun bu kocasından da anılmak da, eğlence yederinde geçerdi. Er- memıştır. 

rıyJe m k · · L N 't k 1 ki 38 k' · · ··ı- ·· · ~an rn u ~y.esesını y~pıp . ~- aşı.: . . . a~aşa _ı : ~rm ışının ° umune üzere olduğu şayi olmuştu!'. Bu şa- tesi günü akşama doğru saat altıda --
felciı, Uahcdesmın husuSJye~ı:rını. . -. Bıze bu ka_d~.r ~ü?ın: hır n.e- ve <>4 kışının yaralan~a~~na ::ıebe- yiayı karı koca şöyle tekzip ediy or- yatakt.an kalkardım. Tam tiyatro- MAHKEMELERDE 
~lar tn.~hteva ve ruh yenıhklerı tice ıhda eden bfiyuk ı~tikl~l şehıt- biyet ,•erdiği resmen bılrlırmekte - Jar: da ç.alışmıya gideceğim saat, fakat • _ 
~~ u~ grupt~ ~üblea ederek lerine ebe~i .i~tiram ve :fatih~.. . dir .. sab.a~ki infilak lrn~banlarının Jan _ Geçenlerde kocamla b ir i evlendiğimden beri akşam saat on-1 •• 17 .. yaşında hır ~ene~ · 
~ "e rnuahed:smın. bu fi~ .nokta- Devletımı~ı~ namı~ı ebedıleştı- e~senyetını araplar te~kıl etmekte- ka\·gaya tutuşmuştuk. Kavganın da yatıyorum . Jan benim ~ayatı- oldurenl6yaşındakıkatif 
aıı gayet guzel, ılrni hır ızahını ren Dahi Şefımız Ataturke ve ona dır. # sebobi benim veni otomobilimdi Bu mı baştan basa değiştirdi. 

8
. k 

1 
T 1' h .. d Sa 

.kllııştır. 143 maddelik Lozan a- bütün bir samimiyetle iman edip Telgrafın tasrih eylediğine gö- .kavga~·a bir g. azete muhabiri ş.ah it J a n - F~anşo da benim haya- b h ır_ açday devvıc7 opt apıd arbı~ın e ~ • 
..,"'larnes· · - d b - '" kl · · 17 ·ı .. ~ . . . . J • a attın a ın a y~ arın a ır cocugc •taı. ı metnınden ve ona baglı yardım e en uyu erımıze mı - re, hukumet, vazıyete hakımdır. oldu ve hemen biltün Holi\'lıdda be- tlmı değiştiı'di. Ben eV\·clden ne b 1.

1 
-ıd-

16 
. 

1 
.;ı_._. Ah 

l'iYa h d 1 'k t )Ah' · l k bil '"k b' ' ]) t' ıça ... ayıp o uren )aş arınQiolKı • ~.. u ut arı ı amc , sa a ıyetı yon u yu ır mı e ın sonsuz nim kocamdan nyrılacu g-,.1m süyu kadar bas ka türlü ıbir kaclrndım A- d' d d" ~ mahk 
Je, ti t h ı· Ub d 1 · • .. k \ ' · me ın uruşmasına un agır ceza ·e ~e ait ?tı~are ve n n 

1 
m a_ e esı- mınn~: ve şukranlan~ı s~nar en J R b • buldu. Biz üç seneden beri evliyiz. teş gibi bir şeyd im. Fakat Franşo mesinde ba~lanmı ur. 

~le) kavelelerle muhtelıf me- kendısıne Lozan ve rnııteakıp zafer aponya usyaya ır B .d. J d f b lk' d h f b · d ~ · t " a· 11 ··1· b" ·b· · · s hk" ıl '-
1 ere ın ··1 ll'k ··t dd"t t . f 1. u gı ı,ş e on e a e ı a a az en ı eg ı.~ ı r ı. u a'3a ırı ırımız on ta ıkatın aç ması a.:ararnamesin-<ıı]J u ea ı mu ea ı pro o- Jerinin muhafaza şere ve mesu ıye- • ı k b ~ k Ahm 

ardan d' 'h 'd b h konferans teklı'f edı'yor la beraucr ya!lıyacagı~. Yalnız a- ı den ço memnunu::ı:, o:;;anaca - de edin yaşı gözönünde tutularak ~lt·ı. ve aene ı m aı en a - ti · anet ettig-i genç lig-in sevgi ' 1
1\ten sonra. n~ em ' ramızda arasıra böyle knvgalar o- mışız, nede n? O kadar mesuduz 448 inci maddeye göre cezalandırılması 
~ 11ı • baghlık ve borçlarını da arz ede- 1 ç ·· k .. k k ı · · · k" · t · d h k ...... .ı.arihi bilen Türkü tanıyan . . (Baflarafı ı rıci sayfada) uyor. trn u oc:ım em ısının ı ı. . . ıs enıyor u. 

~kata . ' . . ' nm! sözelnyle nutkunu alkışlar a- p • Muhakemeye haşlanır başlanmaz Ah. 
dek· pan heıkes, bu çelık ıra- rasında bitirdikten sonra profesör prens Konoye, beyne lmılel bazı va- met sorulaca.1: suallere ancak gizli celsede ~iıı· 1 

sonsuz kudrete gü\·enir. Fey · f ı· · ti ·d b J -. d · K k 
l l rrın1· - . lbrnhim Fazıl tarafından yapılan Si aa ı.}e eı e u unmngı erpış aragu .. mru·· cı·nayetı• cevap \."erebileceğini, çiinkii poliste yazı-~aı-.. .. ı duyguların oz ve temız .. .. . . . . etmektedir. Sovyetkrle Japonlar 
\n"

1

a~nndan nlnn bu kudrette Tür- buyuklerımıze tazım tC'lgrafı çekıl- İ T 1 1 J 
1 

d lan şeylerin doğru olmadığını ve korku. 
n ba ' . t kl "f' lk 1 1 k 1 ve ngı ız ere apon ar ara.sın a sundao o zaman o>•le söylcmic oldug"unu •e 'h YOk yarınını seHimlarım Şef mesı e ı ı a ış ar a arşı anmış, 1 kt 

1 
.. k 

1 
• ., 

•Q k · . "h .1 . . 111 yapı ma a o an muza ere ere yem k d b d -t di. lı' r lük var olsun! diy& sözleri- merasıme nı ayet verı mıştır. JJ e- bir hız verilecektir. s· . aercı· arısın an osanma an soy e 
~~aYet vermiştir. rasimde bulunan münev\•er halk iT Cl0 ':1i Re.is, sorgu hakimliğinde niçin doğru. 
"'Ursa } 1 k k h · ı · J d k k d • • •• ıd d yu söylemediğini sordu. Ahmet de, ora. "b ye çıkan hukuk fnkültesi- küt esiy e yü se ta sıl genç erı. Sur·ıye Harı·cı·ye ve • v 1 10 ar eşını 

0 
•• •• t(Jtıınu 6eneki mezunlarından Sulhi ! hukuk fakültesinin hazırladığı bü- lllŞaD an Igt Z Ur U sının sorgu hakimliği olduğunu bilmedi. 

e.ıer de, muahcdelerin mahi- !eden izaz edilmişlerdir. Oahı·ıı·ye Nazırının d L 1 k i ği cevabını verdi. Rei:s samiinin salondan 
(Baştarafı l nci sayfada) Recep c ya ... 11 anınıstır. Fa at Yahya çıl.:amıyncağını söylemesi üzerine Ahmet 

llnıum"ı sulh ı·çı·n yedı· ,~st ı'fasr ltarışıy~=:~~:n~a~:a~:i~~?.~a. ne ~::~::c~mc;~r~ildiğiodm bir müd - de:_ o halde ben de bir şey söyliye-
Diye b:lğırmıştır. l,te bunım Üzerine Meşhut suçlar kanununun ağır SUÇ· aıem! dedi. 

devıetı•n teşebbu•• su•• Kabinede yakında değişiktik- tıpları gibi hayli sert \."C ağır şeyterın de meriyet mevkime girmiş olduğundan ilk esnasında alınmış olan ifadesi okundu. 
Yahya elinde buluna,, ve içinde s.abun L:a. lara da te mili hakkında çıkan son kuıun Bunun üzerine Ahmedin ilk tahkikat 

}er olacak bulunduğu çıkını olanca kuvvetile Rece· defa hu hadisede tatbik edilmeğe başlan. , Burada Ahmet şöyle diyordu: 
Şam, 25 (A.A.) _Suriye Hari- bin kafasına ind~~ aynı zamanda da mıı ve katil Recep pofu tahl:ikan sürat· _ Medt ve Mdımct adında iki arka. 

Silahlanma yarışını durdurmak için ~~~~. ,.:,~:h~~ye k:~~.::: Bh.~::~; b,çt:yc~;:·~;;;;:;;;ğ;n; vt y ohyanm ı. ı:;:;~.ın:~~=; =~=~;, .. = :.:;.::::~:::~:-:. .. ı::;! 
h d 1 

hükümetler işbirliğine d~vam eyle- bıçağa davrandığını göre.o Recep, ondan j otopsiye lüzum gormüş olduğundan c~ küfür ederek: •Ulan o elindeki lopu yü; eynelmilel saha a çalışı acak yecegini bildirmiştir. daha atik davranmış ve hemen bıçağını 1 set tıbbı adliye verilmiıtir. Bugün tıbbı paraya satar mısın?• dedi. Mecit de kız-
l{ .:\Iardanı bey Kabirıesinde pek çekerek Yahyanın göheğ"ne aaplaın~ ve o 

1 
adlinin raporu alındıktan ıonra Recebin dı, l.:avga ettiler. Çocuk gitti ve biraz 

e 
0
Penhag, 25 (A.A.) _ Hari- vermiş olduklannı tebyin ederler. yakında bazı değişiklikler yapıla _ heyecanla bıçağı aşağı doğru çe.kerd< Yah . ağır ce:ıa mahkemesi hu:mn.mda muhake- sonra ağabeyiı.i Sabahatt:n geldi ve Meci-

%llezarctinin bir tebliğinde .,öyle Nazırlar müşterek menfaat mesele- c~ığı sanılmaktadır. yanın karnını bağmaklannı yarmı.;.tır. mesine b:ışlan:acalc ve Dleşhut suçlar kanu- di dövmeie ba tadı. Ayınnak için araları. 
l!;e~tcdir: . . 1e~ni~ tetkik~ _iç_in aralnrı'.ıcla imza --~ Hadiseyi görenler hemen yetişmişler, nuna göre yapılac, kolan bu duru~ma bu- na girdim. Bu defa Sabahattin Mni de 

\ l lçıka, Danımarkn, Fınlandi _ edılmış <>lan ıtılafları nı enyet mev- T 1 d b b I yerde kıvranan yar:alı im~at otomob'. li i· gün kabil olam:ılia yarın bitirilerel. ka- dövmcğe başladı. Ben de bıc:ağımı çeke-
ls"liksenburg, Norveç. Hollnnda jkiinde tutmak hususuııda mutabık ar a a ir omba le Cerrahpaşa hastahanesıne kaldırılmış, til hakkındaki karar tefhim olunacaktır. rek Sabalıattinin arkasına sapladım. Son. 

~ ı.e"eç Hariciye Nazırları 23 ve k~lmı~l~rd~~., !'a.zırlıır'. ~li~letler Ce ra korkup kac;um. Bir gece e\·de saklan· 

~ııl'rıtnuz tarihinde toplanarak mıyetının onumüzdekı ıçtıma dev- Zavallı çocuğu parça- Avusturyada do"rf sene evvelkı' dım.Fakatertesigünübıçağımıdaalaral ı/hniJe} vaziyeti tetkik etmiş- resinde Cene\•rede toplanacaklar - ] k gidip polise teslim oldum. 
/· ~azırlar, lbu vaziyetin endi- I dır. ıyara öldürdü Ahmedin bu ifadesinin okunmasını 

ı \• te\'Jit etmekte olduğunu ka- ı Bitaraflık teklifinin Bak.rköyüne bağlı Madmutbey kö - cu" ru" m ler vata npe rverl ,. k oldu mütckip müdafaa vekili söz nl:ırak mü. l!~t~ teslim etmişlerdir. Fakat k" l . yünde 12 yaşlarında. Alı tarlada madeni ekkilinin niifusunun yanlış olduğunu söy-

~i erıe devlet adamlarının şim- a ıs erı bir cisim bulmuş, Ötesini berisini karı~tı· ledi ve hakiki yaşının lesbiti için t.bbı ad-
h ttıese]eJeri musliahne bir suret- Paris, 25 (A.A.) ·- "Oslo,, dev- nrken bu cisim birdenbire patlamış ve Ali tide muayenesini istedi. Netcrde muhake 
~ qlletnıek için yaptlması zaruri letleri., konferansının neticeleri, ha parçalanarak ölmüştür. Bulunan cismi o ] N ) s J me bu hususta bir karar verilmek ve şa-
~ Şeyi Yapacaklarım iimit ettik- zı g~zetelerin dikkatini relbetmek- bir bomba olduğu anlaşılmıı ve valcaya o zaman Ö en as yona osya ist- hitlerin de dinlenmeleri için başka bir gü,.. 

'ile~en itimatlarını muhafaza ey- tedir. müddeiumumi muavinlerinden Necati Kü ne brakıldı. 
~ f.edirler. Epok gazetesinde Danadiyo, tükçüoğlu elkoymuştur. Adliye tabibi Ali. )erin isimleri yadedildi ------
i '~liğ, Kopenh•ga miimessillc- Oslo devletlerinin bütan devleller nin "'"dini .... , .... rdtt<l d•fnin• rub Eğlence yerlerinde tari-
4bt~0ncıermiş olan memleketlerin için bitaraflık talebetmeJeri key - sat ,·ermiştir. Viyana, 25 (A.A.) - Nasyonal 1934 h a di elerine uzun sütunlar 
tile lir devletler guruplarına kar- fiyetinin muhtemel bir mütecavizin sosyalistler, bugOn. bir yürUyüs ile. tah~is etmekte, hatta gazetelerin feden fazla İsteyenler 
Qıı.atafhk ve istiklfil ziJrniyeti maksatlarına hizmet etmekten baş- 76 Numaralı vapur seferlere 25 temmuz 1934 isyanı hadise~inin bir çoğu hususi nüshalar çıkarmak- Saıyfiyeleroeki eğ!ence yerleri 

ı 1llde beynelmilel sahada sar- ka bir şeye yaramıyncağı mutalaa- başladı dordüncii yıl dönümünü kutlamış - tadır. mahalli belediye zabıtaları tnrnfın-
l'.cek her türlü uzlaştırma gay- sınan· bulunmakta ve şunları ilave . k . H . . . tır. N~riyatın umum\ temayülü, is- dan daimi surette teftiş edilmekte-

..,e~ iştirake amade olduklarını etmektedir: A hTır e~ı ayrıyenın_ kf>ndı tez- Bundan dört sene evvel vukua yan netices inde, Fed~ral hilktimet dir. Teftişler esnasında bilhassa 
~ ~ etnıektedir. Naziler silahlan. "Cenevre müessesesinin kendi - ga arın bn 

1 
yaptırdıg: .76 n~mara geldiği gibi, ihtilale i~tirak eden _ ı tarafından idam edilen Na.syonal gar:'>onların müşteril erden tarifede-

arı1ıın d d ,_ ks d' 1 sı'nden bazı hükOmetlerin talebet seferlere aş amıştır. Şırketı Hay-
1
. ti . b' h t.a dl" k b k' f' ti d ··k 

1 
t ı 

v ı ur urmn,v.: mn n ıy e - . t .1 1 d . . 
1 
ıerden halen hayatta bulunanlar, sosya ıs erı ır a yı a ı ·ur anı ·ı ıya ar an yu ·se { para a ep "l""ı'J l mekte oldukları tehlı"kelı' tezahu'"rü rıye gaze ecı er e enız müesse~e- ·· k - 1 ı t tt'kl · ht l'f h'l ı b ~ı .. , e bir itilaf akdine çalıs- . • .. . şefleri Fridolin G la_in idaresi al - gosterme ve czcum e p ane tanın e ı erı ve mu e ı ı e ere aş -11 

bütün imkfinlarını tetkik h~- asla yapmıyacak kadar kuvvetli ol- lerı erkanından nıurekkep davetlı- t .1 b b h , . t• . ı.: dolfusun katili olmadığını bildir - vurduklaTı görülmüştilr. Bu gibi ~da .. 't d ı· B h '' k~ tl .. a·· . ınua, usa a • asnı saa ı e, ıcvıma ·~b mutabık kalarak hava masını umı e e ım. u u ume er lerını un yenı vapuriyle Boğaziçin tfkl . h ld B k~l t d mektedir. Bu keyfiyet de Lanetta- garsoniar derhal cezalandırılacak-
~ ardırnanlarına müteallik bir meyanında Brüksel hükumetinin de de gezdirmiştir. e ı c.rı ma a en aşve a e a- ıun muhakemesinin yeniden göril - t?r. 
~elename tanzimine matuf bulunması teessüfe şayandır. " . 76 numara saat 16 da davetlile- iresine gelmişlerdir. Burada, B. leceği hakkındaki şayiaları teyid e-

~ "'ereb?üse müzaharet etmeğe ka Popüler gazetesinde Andre Lö- ri hamilen köprüden hareket etmiş, Bürke! ve Says İnkuardın huzuru der mahiyf>ttedir. 

'ı llıışlerdir. Nazn·Iar, kendi ru, yazıyor: . Bog'Taza gitmi!\tı"r D tı·ı • ile, Başvekfı.let dairecıinin ihtiliil - ===================== 
~ke . . . \ . "Küçük devletler blokunun gıt- ~ • ave ı er ·rn- · · f k J ~~ . tlerının rnılle .. ler cemıyeti. 'k h . d " 1 k b't f purda hazırlanan büf d 'k cıler elınden federal kuvvetler ta - ran ocu arın yl'ıJc . . .. tı çe da a :zıya e mut a ı ara - e e ı ram e - f d . 

1 
d - d .. 

1 .. ınıesaıde dev:ım etmesı lu- 1 k .1 . k'J . t ··r d'l . b' k t h . . ra ın an gerı a ın ıgı esna a o en 
~ııa k 1 .. mevzı erme çe 1 mesme eessu 1 mı~. ır aç saa oş vakıt geçır- . . . . . . muvaffak'yetı' ıı ~e :'lnidirler. VP. hükümetle - edilebilir. Fakat bundan mütevellit mişlerdir. ~~yona) so~yalistlerın ~~ımlerını · 1 

ı qh:~ tedbirle: istem.i~in şim- 1 mesuliyetin büyük devletlere raci ihtJva eden hır levhanın kuşad res-

'@ıı 1 
ve şeraıt dnhılınde ve olduğunu ka'bul etmek icabeder. miyapılmıştır. Yeniden esir aldılar 

et·ele~de takip edilmiş olan pra "Bitaraflar bloku,, nun diğer dev- Adliye baş mu""f tt• • ··ıd •• Bundan dört sene e\•vel en kan- Saragos, 25 (A.A.) _ Franko 
. leesınd . b A b' . . . kt ğ k"ld e ışı o u 1 1 h 1 R d 
) e gayrı rnec urı ır letler sıyasetmın so u 'U şe ı e Adi' V k.l . f_ •• • • ı çarpışma ara sa ne o an avag & kıtaları, estramadura cephe~inde, 

"' et ikt· . . . kA A t k' 'l ıye e a etı oaş mufettışı Sırrı R d ;ı.,.. d d n ·ı b' ·ı lt.t ısab etmış olduğunu na- hıssıyatı mutavaat anrne a ıp ı e .. .. . n yo ...,ınasm a a m ması ır Kintana de Serena, Korenada ve 
b hare alarak çizilmiş olan iktifa etmemesi temenniye \!ayan ve dun ıabah Ankara Numune hastahanesın merasim vukua gelmi~tir. Makaseayı 2abdetmiş ve mühim 
'"elceti muhafazaya karar mümkündür. ,, de müptela olduğu üremicka ölmiiftiir. Bütan gazeteler, 25 temmuz mıktarda esir almıştır. 

Eminönü meydanı 
Eminönü civarmdn istimHlk edi

len ona yakın bina yakında yıkh
rılacaktır. Belediye Vnlde hanın -
dan sonrn evvel& Yenicaıni ile Ba· 
lıkpaıaı-ı caddesinin ar::ıc::ınd a Kalan 
adayı ortadan kaldırmak •st!yor. 
Buraları y1kıldıktnn sonra Rebek -
EminönO tramvay durak yeri bu bi
naların arsasına çekiJl'Ce'k, her sa
bah ve akşam Eminönü meydanın
da başgö teren izdiham nısbetcn ha 
fifletilmiş olacaktır. 



Sotaı tJ 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Genel 

1- Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 
ile 20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alaka 
dar muhtelif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeo
lojik ilimleri tahsil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
A - Türk olmak 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalı~abilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak "Sıhhi muay1lneAnkarada yapılacaktır. ,, 
C - Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını 

haiz bulunmak. 
D - Yaşı 18 den aşağı ve 25den yukarı olmamak. 
III - Her istekli, Mtihendislik veya Jeologluk mesleklerinden 

hangisini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Mü
sabaka notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarDıa girilmi~ olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır . 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul e-
dilmiyecektir. 

IV - Müsabaka ,u derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese 
c - Fizik 
1 - Kimya 
e - Ecnrb! bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 
h - Mihanik 
i - Jeoloji 
j - Zooloji 
k - Botanik 

" " " " " 
" " " " " 
" " " " 
" " " " " 

Yalnız Mühendislik için mecburi 

" " " " " 
" " " " " Yalnız Jeologluk için mecburi 

" " " " " " ,, ,. ,, ,, 
V - Açılacak mU•abakada üssü mizanı kazanmış olmakla bera

ber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühen
dislik için kazananların ilk 12 si vejeoloğluk için de, ilk 8 i arasında bu 
lunmaları şarttır. 

Ü.sü mizanın hesabında, ecııebi lisandan kazanılan numara çift 
sayılacaktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mü
hendisliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek 
ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 ki~i, de, maden işletmeleriyle ma 
deni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere "Tica
ret ve Organizasyon Mühendisi,, olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka
dar Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve 
bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VU - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - 111. T. A. Enstitüsüne son 

müracaat tarihi: 
b - Sıhhi muayene tah iri: 
c - Müsabaka imtihanları: 

::!4 Ağustos 1938 
26 Ağustos 1938 
29 ve 30 Ağustos 1938 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka
~ını, mektep ~ahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 
4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini, son mil racaat tarihine kadar Ankara
da M. T. A. Enstitil~ü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi mu 
ayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan 
Apartmanındaki Enstitü Merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

(2007) (3822) 
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İle SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
he r yemekten sonr a muntazam a n d iş lerinizi fır çalayınız 

.... ' • '.- • #. ' .. ., •• ~ ' • 1 ~:· . ...... ~ ..... .: ': . 

YENi SABAH 

MAFSAL AGRILARI ~ 

Çok mlıdbiş anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaşe GRIPIN 
almakla, bütün şiddetine rağ
men romati:ııına ağrısını ça
bucak sindirmek kabildir 
ÇOnkU hususi bir tertible yapılan 

GR1PtN kaşeleri en muannid ağrıları 
kısa zamanda geçirir. 

GRİ PİN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrı ları 

nı zı, acı lannızı dereder. icabında gUn
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. ' 
Taklitlerinden sakınınız. Ve ORIPIN 
yerine başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk ya lnız 

meme için ağlamaz. Çok iy i 
biliuiniı ki : Çocuğu h ı r çın

latan ıebeplerden birisi de 
apıı aralarının ter vesa ir e

den pişirerek. kızarar ak ço
cuğu rahatsız etmesid ir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cugu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne adi t u

Yalet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıı paha lı 

pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yer ini t utam az. Bu pudra 

bilhacsa yanuların cildleri 
ve ifrazat ı nazar ı 

a l ın a r ak yapı l mıştır . 

itibara 

Fikir biraz cüretkarane 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

• 
F EMIL. 
FEM İ L, 

FEMİL, 

FEMİL. 

FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL. 

Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 
icat edilince, kadın inanıımıyacak 
cede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir 
rahata kavuştu. 
Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü 
günlerde kadını bütün düşünce ve ezi
yetlerden kurtardı. Hayatını ve aile sa
aletini sigorta etti. 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayo
ları altında sezilmez, kullaıııı.n kadın bile 
mevcudiyetini katiyen farketmez. 
Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponla
rın kadınların bütün hayatlarına mal o 
lan rahim ve tenasüli ıztıraplarını orta 
ılan kaldırır. 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve 
kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya 
harikalariyle mikropsuz b:r şekilde ya 
pılmıştır. 

Bayanların (aylık temizlil<lerinde) e 
birincı yard:.mcısıdır. Sıhhatini seven her 
kadın, 

v 
ve agı 

kullanmalıdır. FE:\fİL kii~uk ve yu mu~ak olduğundan e! çanta
nızda bile ta~ınır Jler ecza ne ve ticarethanelerde bulunur. 

• 
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İstanbul Radyosu 
9J8 • Sah • 

26 - T emmuıı: • • • Türk 111 1.1· 
Ötle ne,riyatı: 14.30 Plakla 'ki• 1url 

sik.isi, 14.60 Havadis, l:i.05 ~la eşri)"tı, 
musikisi, 15.30 Muhtelif plak n 

16.00 SON. ! f nıaıiJ: 
Akşam nevi yatı: 18.!10 Ha 

1 
akle"· 

. · den n · 
Tepeba~ı beledıye bahçrsın . JU · 

•. h t E!'lengtn. 
l 9.20 Saksofon solo: Nı u · rasırıdıut• 
yaseti Cümhur Filarmonik ork~~t "t rı · 
19.65 Borsa haber1eri, 20.00 Gren'f1 v tdi' 
sathane9inden naklen sant aya~ar1' ııı11· 
Rıza ve arkadaoları tarar~ndan Jta•tı rt· 
sikhü (Suzinak, BOzzam), 20. 4o rı-fırıd•J1 
poru, 23.43 Ömer Rua Doğı:ul t~ orıı:es~ 
arapc;a söylev, 21.00 Saııt ayarı· 
ra: 

1- Svend!ıen - Ronla~~.' po1'lel1· 
2 - Siede - La pupe uO . .ı r ı ıa· 
21.30 Cemal ](imil ve ark:ıda 1

1
rsnl' 

rafından Türk musikisi (ACf·rD ::ıed ift 
22.10 Müzik variyete. Tep~b••' baberltl' 
bahçesinden naklen, 22.r;O son 

5
,,t •· 

ve ertesi ~ünün proiramı, 23.00 
yarı: SON. 

Ankara radyosu 
fr•'°' 28. Temmu.z. 1938. 5._H Pro k pli k 

Öile Ne,riya tı: 1 4 .~0 Karı~kiSİ te 

nefriyatı, 14.60 PlikJa Ttirk rntı:~eri. 
halk ~arkıları, 15.15 Ajan" habe p!ik. 

Alqlam neşriyatı: 18.3_0. ~11r1~:.Jk ~c· 
neşriyatı, 19.15 Türk mucıkısı ve •t •· 
kıları (:r..Iakbule, 20.00 Suat ııYfL~~Jdsİ f t 

T'' k ınu~ı rapça neşriyat, 20.15 ur 
0 
~ 

h . ) 21.0 r 
alk ı,arkıları (Selihattın ' k -:t rıt!I • 

Plakları, 21.15 Stüdyo Salon ~r ~et>C"' 
1 - Lion Jes.sel: LebC'n lf<ıst 
2 - Tschaikowsky: Romnnze. 

n.' ızet• 3 - Tschaikowsky: 1'o. '"'a 
4 - Öro.ssnann: Notturno. 
5 - Becce Notturno. 
G - Godard: Bercecsc. 
22.00 Ajanı haberleri ve S~ 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve arkadaıları 
26 lemmuz Salı 

akşamı ·nde 
Üıküdar Beyleroğlu babçeSI 

Son emir· yereyat 
- pıı 

27 Temm uz Çarşamba ak~8 de 
Takıim Altıntepe BahçesıP 

KOKAiN - ESRAR oıı 
28 ·Temmuz Perşembe ak~9d• 
Büyükdere Aile Babçe•ı.P 

Bir Donanma Gecesı ,er• 
!' kOP Sabriye Tokıeain kıymet ı / 

YENi NEŞRİYAT 

1 AKDENIZDE BiR y1<'L 
GEZiNTiSi ·-de 

e;erıı• 
Faik Sabri Duran bu •.. ceno· 

Malta, Napoli, Marsilya. N•\deoiı 
va, Roma ve daha birçolc j\t ,.et· 
şehirleri hakkında maıürıııı 
mektedir. l~n 

ı·ıe ynı• Çok cazip bir üslıip ede· 
bu eseri okurlarımıza ta,•siye 
riz. 

j l, ___ i_ST_A_N_B_U_L __ i_NH_'İ_SA_R_L_A_R_UM_U_M_M_u_· D_u_· R_L_ÜG_v_ u_·· - ıeri 
elP'e 

komisyona g 64) 1 - Şartnamesi mucihince 27 adet Durbin açık eksiltme usulıyle 

sa tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli maateferruat 2 adedı beheri 115 Jıra 2.) 
adedi 65 şer !ıra hesabiyle tamamı 1855 lira ve muvakkat teminatı 

1:J!l,l2 liradır. 

guvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
ilan olunur. (45 

'bince 
1 - idaremizin Paşalimanı Ba kımevinde şartnamesi rııucı 

3 - Eksiltme 27 - 7 - !!38 tarihıne rastlıyan çarşamba ırunıı •aat. 

1 
Jstanbul Belediyesi İlanları ı ı~~ ~:P~:::~~~:.a Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komısynnun· 

• •••••••••••••••••••••••• ••••• 1 4 - Şartnameler parasız olarak her glın sözü geçen şubed•n a
lınabilir. 

yapılacı.k pencere tamiri işi açık eksiltmeye konmuştur. 
19

;; ti• 
il - Ke~if bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat teminatı 

radır ··pU 
ba gu ·ı 

111 - Eksiltme 27 - VII - 938 tarihine rastlıyan çarşarıı l{orııı 
fiaut J 3 ıle Kaba taşta Levazım ve Miıbayaat Şubesindeki Alı !ll 

Umumi bahçeler için lüzumu olan ve hepsine 3172 lira 80 kuruş 
bedel tahmin olunan 78 kalem tohum, fidan vesaire açık ~ksiltmeye 
konulmu~tur. Li•tesiyle şartnamesi Levazım müdürlüğünde gnrülebilir. 
İstekliler 2490 No. lu kanunda ya zıh vesikadan başka Bahçeler MÜ· 
dürlüğünden alacaklar• fen ehliyet vesikasiyle 237 lira 96 kuruşluk 

ilk temiııat makbuz veva mektubile beraber 10 - 8 - 938 carşamba gü· 
nü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4787) 

* 
Beher metre murablıaına bir lira kıymet biçilen Fatih yangın 

yerinde İskender paşq mahallesinde Dellal odaları sokağında 131 ci 
adada 26.06 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttır

maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdtirlüğünde görülebilir 
İstekliler 195 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
10 - 8 - 938 çar~amba günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı-
uırlar. (B.) (4784) 

* 

11 - lsleklılerın kanunen kendilerınden aranılan vesaik ve % 7 .5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4:J80) 

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

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

2 - Muhammen be<l~li mahrutilerin beheri 25 lirarlan 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 giinil saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisvonunda 
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 kı,misyona gel-

Hep3ine 29 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Beyoğlu Kayma- meleri ilan olunur. (4381) 
kamlığı ambarında bulunan simıtçi camekanı küfe ve buna benzer 
e~ya satılmak üzere :ıçk :ırttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
l\Iüdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 21 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektub:Je beraber8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4711) 

* Beher metre murabbaına 10 lira kıymet biçilen Aksaray yangın 
yerinde 62 inci adada 22 metre 95 santimetre murabbaı sahalı arsa 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım mü 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 17 lira 21 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4710) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O ~ L U 
Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldıiı yer: Matbaai Ebiizziya 

1 - İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi !l'Tucibincc sa
tın alınacak 8 adet aspirotör açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lira-
dır. 

III - Eksiltme 1 - VIII - 938 tarihine rastlıy ~'1 P"zartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve l\1ubayaat Şubesindeki Alım I<omls 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü 
alınabilir. 

geçen şubeden 

V - Eksiltmeye iştirak etmekistiyenlerin fiatsız teklif ve kata-
!oklarını tetkik edilmek üzere eksiltme gününden bir hnft:ı evveline 
kadar İnhisarlar Tütün F'abrikalar Şubesi M üdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve •aatte % 7 .5 

yonunda yapılacaktır. ··ıil ıı~ 
IV - Şartnameler 7 ku ruş bedel mukabilinde her gün so 

çen şubeden alınabilir. r, 1.5 
V - İsteklilerin kanunen kendi lerinden aranılan vesaik ve '118tte 

guvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve ;82ı 
yukarda adı geçen kol"li"yona gelmeleri ilan olunur. <4 

••• rı·I' 
1 - Nümunesi mucibince 3000 adet süpürge açık eksiltme u~u '· 

satın alınacaktır. k~3t 
2 - Muhammen bedeli beheri 12 kuruştan 360 lira ve n10"

3 

teminatı 27 liradır. .. ,,st 
3 - Eksiltme 28-7-938 ta rihi ne rastlıyan perşembe güntl ,ıııd' 

10 da Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım komi:<Yon 
yapılacaktır. 

4 - Nümuııeler her gün sözü geçen şubede görülebilir ... de 1.~ 
5 - lsteklile rın eksiltme için tayin edilen giin ve saatte yu~rııe1er1 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge 79) 
ilan olunur. (43 ,, 

--------------------

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11. s aat 16-1 

Tel. 21942 

v E F A T . r:cıa· 
Esbak Orman ve Maadın · ı ' . 11ı uJıı'. , 

reli muhasebecisi merhtıın . ·ıı irtı 
din Beyin oğlu MehnıPt zn. ,a,t 

· bugıııı · r· 
hal etmislir. Cenazeı;ı d• j(B 

' h. al'tıı • ı on buçukta Anadolu ıs .,101r' 
d ·ın 1' ·e 

ilıııımmmmmm•••••• .. ldeşi Ali Rızanın yalı>ın · akl' .. E ·ul>ıı ıı ı· . lacak ve motorlerle ': J;ılıl 
İstanbul Dördü ncü l cra Memurl ui u n- .. '"'l E .. c awiiııde d fi l 

d 
1 
og e namazı yup ' • e 

an: . t·ınlllP , , 
Paruyn çcvrilın~sine k:ırnı· Vel'ilcn ha- dıktan sonra aile kab r•~ • doJLJb1 

raknnın birinci •çık arthrma" 27-7-938 edilecektir. Köpr üden ,A.nll __,...,,. 
turihine tesadüf eden çnı·'2mba gUnü lıı- ------- ~j}Iİ " 
lanbulda Boyazıtta Ça'"lıkapı tı-amvay 

7 
_ 9~8 .,. 

caddesinde 58 - 60 No. da p~rııya saa t ik inci açık arttınnlln ın 2ft - . ııı•.,_J ' - ,,.111 
1.30 dan jtib.aren paı-..~. ~ Çt"\'Yİ lecek ve ne te.q.düf eden c uma guon 
kıyıuetJnin (,~ 7!i ini bul• 1lndı,Z.ı takdirde' · atta ,·a rJatıaiı i lin olu n·ıı·. 

~· 


