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Filistinde huzurdan, sükündan eser kalmadı 

liayf ada 60 Araba karşı 
5 Yahudi öldürüldü 

J\.raplar, son suikasdin acısını Yahudilere karşı 
lllukabele bilmisillerle çıkarmıya çalışıyorlar 

Cehennem makinele
rile ateş ediyorlar 

Almanya ile 
ticaret ve tediye 

anlaşması 
Türk malı serbest 

ihraç edilecek 
Berlin, 26 (A. A.) - TUrk 

Alman ticaret ve tP.dlve anla~ 
malan don ak
şam Hariciye Ne• 

f zaretinde imzr f edilmiştir. Al· 
manya namına 

i Hariciye MOst& 
1 şan Baron Vels-
. saecker ve TOr· 

kiye namına Me· 
nemencioı;lu" bu 
mnnasebetıe sa-
mimt beyanattr. . 
bulundular. ~~enemenctotıu 

15 ağustosta meriyete gi
recek olan bu ililAflara nazaran 
bllumum TOrkiye malları hiçbir 
kontenjan ve takyide tAbi ol-
maksızın serbest olarak Alman- f 
yaya ihraç edilebilecektir. 

Menemencioğlu bu sabahki 
f ekspresle TUrklyeye hareket 
f etmiştir. 

~····~~~··· .. 
Mareşal Fevzi 
Çakmak geldi 

Dolmabahçe sarayında 
Atatürk tarafından 

kabul edildi 

ABONE ŞARTLARI 
T~ Ec.e•I 
IOO ltr. MDeli.11 2400 JC. 
IOO ICr. t a:rlıfı 1200 JC. 
llO ICr. 1 a:rhlı IOO K. 
90 JCr. 1 a1lafı 300 K. 

P .. ta lttilıa4aaa ırb•-lt •-••· 
ketler ltl• 1 .. 14, 7,1 •• 4 lira. 

HERYERDE 
1 

3 
KURUŞ 

İspanyadaki harp 

Hükllmet askerleri bir 
taraftan geri çekildi 
Diğer taraftan ilerlediler ve bir 

nehri geçerek esir aldılar 

ispanyada hava harbine maruz kalan bir şehrin hali 

Valansiya, 26 (A.A.) - Estra- lan mevzileri işgal eden müdafiler, 
madure cephesinde düşman, Kam - dü~manın almış olduğu takviye kı
panarya, Kastüera ve Monterubiyo taatı karşısında bütün malzemele
dö Serena ile mahdut olan çıkıntı - rini alarak geri çekilmek mecburi. 
yı kapatmak için tazyikine devam yetinde kalmışlardır. 

etmiştir. Çıkıntıyı teşkil etmekte o- (Devamı 8 iincil sayfada) 

Gençler ve havacıllğımız 

İnönünde yeni bir kamp 



Sayfa: :.ıı 

Yeni «Sabah » ın tarihi tefrikası: 60 _____ , 

Türkler karşısında 

YEN 1 

Eyüplü Halid 
hapisten çıktı 

SABAH 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABi'~ 

Napolyon Bonapart 
• • gene gırıyor 

Meşhur kadın dolandı
rıcısı bir kadını aldata-

Eminönünde Ağırcezada 
istimlak işi bitmek Meşhut bir suçun 

İş kanunu ve 
haftada 48 

• 
Yazan: Zıya Şakir 

Napolyonun topları 
Kaleyi, istihkamları uzaktan bom
bardıman ederek toplarımızı öğrendi 

saati mesaı muhakemesi •• az ere 
rak çantasını kaptı Meydan dört buçuk Cigw erci Recep cinaye- Sanayi amel~si~de~e 

Senelerdenberi. isml unutulmuş olan ) }ero 
m<şhur kadın avcm Eyüplü Halit tekrar n:ıi.~yona ma}o uyor . tini itiraf etti başka b~z! İŞÇi k 
ııahn•de görünmüş ve evvelki hce ~ı.. Emınonunde Valde hanının arka- İki gün evvel Karagümrükte buna tabı olaca Dıa· 
di~i yeni bir suçtan dol:~·· yakalanmıştır. sı_na isabe'. e_dcn_ sahadaki yıkı~acak Draman caddesinde Yahya adında İş kanunu hükümlerind:Jlh•k • 

Halit, bundaıı on bir sene evvel iki bınala:.1n ıstimlak _mu~mel~le:ı. te .- biri•ini öldüren ciğerci Recep dün rak haftada 48 saat çalı~~ bugün• 
kadının çaııtalarını gaspet<iği için kar- kemmul et".1~ktedır. ) alnız !kı bı- üçüncü sulh ceza hakimi tarafın -'kındaki ikinci genel emr ... ·a iifllit' 
manyolacıhk ıuçile ağır ceza mahkeme- nanın sahıbı ıle uzlaşılamadıgından dan isticvap edilmiştir. Recep hadi- !erde i• dairesinden mıntJk d't· 

Bonapart, Hayfadan hareket Piyade alaylarına gelince: ıi tarafından on bir Kne hapse mahkum bunlar h~kkında _istimUık kanunu_- se hakkında şunları söylemiştir- Jikleri~e tebliği beklen~ck~:rı~rin• 
edip de, ancak bir kaç kilometre Dört alay sağ cenahtaki sa - edilmişti. Halit, mabklım olmadaıı ev- nun ahkamı tatbık edılecek, tahlı- - Evime gidiyordum. Yahya ö- Birinci genel emir!• '~ ) h•~· 
yol alır almaz; gemilerinin ve ağır hilde. ve! bir çok kadm"" kızlan izdivaç vadile yeleri icra marifetiyle olacaktır. nüme çıktı, bana bir tokat vurdu ve de haftada 48 saat ça!ışılııı.asırıı'le· 
toplarının İngilizlerin eline geçtiği- Yedi alay, muhtelif me•afe ve dolandırmış, birçokl~r:le evlenmİf, ve zi-1 Şi~diye kadar meyd_o.nın a?ıl ~yere yuvarladı. üzerime çullandı.jkındaki nizamname •nn.3 Y1• a ıenel 
ni duymuştu. Birdenbire telaşa ka- istikametlerle merkezde. faf gecesinin sabahında, gelin oda .. ndalması ıçın beledıye~e :r-:'afıa _Veka~etı Bıçağını çekti; beni vıırmak üzere sine tatbik edilmişti. ~kın~~er b•ıı 
pılarak, ricat hattının İngiliz ve Atlı alay, sol cenahta. bulunaıı bütün para ve mücevherau ala- tarafından 450 bın ]ıra gond~rıl - iken ben alttan daha atik davra - emir iş kanununa tabı dı.ıt ·n de 
Türk kuvvetleri tarafından kesil - Bir alay da; sol cenahta, ha - rak ortadan kaybolmuştur. j miştir. Meydan dört buçuk ıı:ıılyon narak bıçağımı çekip onu vurdum. müe.:Seselerde çalışan i~çııer•,,,ı~ 
mesinden korkmuştu. Derhal sahi- taklık ile sahilin arasına - Hayfa Halit on bir senelilc mahkümiyetini lira h.arcanarak açıla.bıl_ece.~t'.r. Hakim, Recebin tevkifine karar me"ai müddetini haftndn ~!~rıeıı 
le keşif kollan koşturarak İngiliz yolu üzerine yerleş.tiri!mış olan iki haziranın oıı altısında biıirmiı ve hapis- Muzeler umum murlurlugu, Ye- vermiş ve evrakiyle müddeiumumi- indirecektir. Bu suretle c ,ıJr 
donanmasını tarassut ettirmişti. Bu bataryanın gerisinde. haııedm çdcm~ıı. nicamiin önü a~ılırken S~~\eymani!~ !iğe iade etmiştir. günleri saat bire ka Jar '":/\"aıi· 
donanmanın Akka'ya gittiğini ha - 32 çaptaki bir tek büyük top da Bir müddet orada burada dolaşan camii?in de . ıhm_aı. e 1 ~e.m~s'.nı Recep, cinayeti işledikten son- mil.~tesna i'çiler günde 8 ' 3 

ber alır almaz, öfkesinden adeta buraya yerleştirilmişti. Bu top, li - ~liı, hn_dis'."e iyi bir av ar~şıınnış ve 1 b~le~ıyede~ ıstemıştır. ~mın?n.u ı~e r~ katil aleti olan bıçağ: fırlatıp fe görmüş olacakl~rdır. eııdilt~ 
•uurunu kay·bedecek hale gelmişti. man önünde demirli olan İngiliz nıhayet Lilelıde oturaıı Meliha adında Su ley manı~ e arasmdakı bıçımsız bır kenara atm,. sonra oradan ge- Bu müddet harıcınde k_ •1 
~ b. J ·ı ·d · t· l·t· d"I k ve ..,., · ,ı1ere Fakat hissiyatını tamamiyle donamnası ile, (Fener Burcu) nda- bir lazm zengin olduğunu öğrenerek gö- ına ar 1 en_ e ıs ım _a • e 1 ~~e çen 11 yaşlarında Ahmet adında ne vazife tahmil edilen ış, tir· 
saklıyarak, orduya yavaş yavaş i- ki İngiliz bataryasını dövecekti. züne kestİnnİftİr. bu suretle Suleymanıye camıı d~ u- bir çocuğa, bıçağı alıp civardaki ku- rıca munzam ücret verilecek 
Jerlemesini emretmiş; Akka'daki Süvari alaylanna gelince; bun- Halit evvelki gün yolda Melihanın zaktan görünebilir hale gırecektır. yuya atmasını söylemil)tir. Çocuk da 
vaziyeti öğrenmek için, yerliler - tar da mütemadiyen sahilleri ve karşısına çılcmıı ve onu eslcidoıbtti tanı. BELEDiYEDE: ~ bıçağı almış, o civardaki 8 metre MÜTEFERRiK: 
den tedarik ettiği ca3uslan oraya karargah gerilerini tarassut ede - yonnuş gibi selimlam•ı ve kon~mağa derinlikteki kuyuya atmıştır. Kadıköy maliye. şubbe1.:~ göndermişti. Ve onlar avdet edin - ceklerdi. başlam~tır. Rumelı'hı"san mezarlıgıw Maktul Yahyanın üzerinde bu- B 1 dn·e • 

Kadıköyünde e e • tirilt ceye kadar askere mola vermişti. Bonapart bütün bu hazırlıkları Meliha, bir taraftan tanımadığı bu •· ı'hti"laAfı lunan bıçak müddeiumumiliğe tes- . .. de ge .JI 
yanındakı arsada vucu ipq-· Casuslar çarçabuk avdet ede - yaptıktan sonra, artık umumi hü - damın keııdisile nereden tan~tığ• hakkın- tim edilmiştir. Katilin kuyuya at - cek maliye şubesi binasına sn' • 

rek, Akka'nın vaziyetini bildirmiş-, cuma karar vermişti. Ve kalenin da verdiği izahau dinlerken diğer taraf- Bebek - 1stinye yolunun açılma- tırdığı bıçağın ise kuyudan çıka -
1
. a hare n 

' · h ıı ·· b t" ı · k'le Ru için seksen beş bin ır b·1-aP1 )ereli. Orada yapılan Uıhkimat, da- piyade hticumuna mügaıt ma a e- ıan da yoluna devam etmİf ve nihayet bir sı munase e ıy e gerıy~ çe ı n - rılma,;ına çalışılmaktadır. d r " 

1 l - ·· ·· d ·· caktır. Bir haftaya ka a de>~' ha henüz hitama ermemış· ti. rini keşfetmek vazifesini de, mü - anlık Halidin yalan söylemediğine ina- melihisarı mezar ıgı yuzun en mu- Bundan sonra ise Recep, meş _ ata o 

d. el ihalesi yapılacak ve in<a Bonapart bunu haber alır al - hendis (Ceneral Sanson) a havale rur gibi olmuştur. Çünkü Halit, hadise- zeler idaresi ile bele ı.ve arasın a 1 hut suçların muhakemesi hakkın-
.maz, Cezar Ahmet Paş<ıyı meşğu- etmişti. den evvel yaptığ• ukı takipler netcesinde ihtilaf çıkmıştır. Lahitler, mezar taş daki kanunun ağır cezay: müstel _ cektir. k' eJetİ 
liyet üzerinde bastırmak istemiş; Ceneral,, Bir gece yanına iki Meliharuıı nerelere gittiği, hangi arkadaş. lan, abideler asarıatikadan madut' zim suçlara da teşmiline dair olan Kadın saçı ma ın. ]<!İni~' 
ordusuna bir gece yürüyüşü yaptır- zabit alarak sürüne sürüne kaleye !arla konuştı/Junu tesbit etmit ve buna olduklarından muhafaza edilmesi kanuna tevfikan ağır ceza mahke- İstanbuldaki berber duk dınl• • 
dıktan sonra, Şevval ayının beşinci yaklaşmış; vaziyeti tetkik etmişti. benzer bir taktın maliımatı, k<Za kendisile lazımgelirken Rumelihisarı mezar- mesinde muhakeme edilecektir. rının hemen IU!psinrle l<·~ııd~JP' 
günü sabahı erkenden Akka kale -ıVe ertesi gün Bonapar+Jn huzuruna evvelce tamştıklarını isbat için sayıp dök- lığındaki bu taşlar kazma, kürek -<>--- rın saçlarında dev~ınJı. 0 petııı•• 

k k d b 1 · ·ı a edı·tmistir p ı yon yapan bir haYh •"'•t· si ka.-ısına gelerek, derhal topçu çı ara : müştür. ar e erı ı e parça P rç:ı. " · OL STE: nı••w 
ate~in~ girişmişti. - Ceneral !.. İyi bir topçu ha- Bir aralık Halit, ıaşimak bahanesile Bu civardaki mezar taşlarından nan makinesi vardır. BU #~ 

• k 1 . - t t b 1 f th" d line Çocuk cesedı" lerı"n sıhh"ı olup olnıadıgı_nı .• •en,1 Bu ate~. kaleyi askerce selam- zırlıgından sonraı cesur as ere erı- ve gayet tabii bir tekilde biçmine getire- çogu s an u un e ın en ev\'e nı·•~ • 
lamak mahiyetinde idi. Türk ordu- miz, kalenin her tarafı>ıdan hücum rek kızın elinden çantasın• almış ve iki aittir. 

0 
etmek üzere şehrimizdekı p rııu· 

d b ·ı· d · t" '.'czarlıkta bulunaı1 tarı"h"ı ag·aç- . kmeydan. ında Doyma.zdere de sanatkarlar cemiyetine nıeıı"u t1eri su askerleri Cezar Ahmet Paşa da, e e ı ır... emış ır. sanive sonra da kalabalığa karlJ8rak göz- •'> 1 d d · b. t b · k ;ye 
' 1 d b" • 1 .. e ·nde k· la nı en yer e un ır or a ıçıne on- teh 1 d.. af ceııı dıf· Bonapartın top~ulıırına karşı, ayni Demişti. den kaybolmuştur. ar an ır çogu yo uz n a • . d _ . . asıns ar un esn şınr . 

B rt b • ' k"ld k" cag"ından yakında .'"ı'·•ırılac,·ıktrr. bmulş yenı ogmuş bır çocuk cesedı merkez bürosunda toptaıııııı ıeri!l ~iddetle mukabelede kusur etme - onapa • U umumı şe ı e 1 Etrafta Halidi göremiyen Meliha ka. ' ' k·ıı• 
· J k M ·· J "d · - 1 k ·ı u unmuştur. Tetkikat neticesinde ma ır 0ırıı' mi~lerdi. ifadeye hayrette ka ara sormuş - rakola müracaat etmiş ve nihayet eski fo .• uze er ı arcsı agaç arın esı me- z . _ _ u 

1 tu mesini ve taşlann muhafaza edil - abtıa, çıcugu dogurduktan _son kullanılmalarında bir nıahZ pıkV Bonapart kalenin vaziyetini, ve : tog" raflarıııdan yapılan teşhis neticesinde t k ti h kk d t hk k 
... t kt d' H lb k" ··ze ra er e en ana a ın a a ı at dığı neticesine vanlmıştır. "ı·"elt' atılan topların adedini görür gör - - E; hendekler... Askerleri- bunun Eyüplü Halit olduğu anlaıılarak mesını ıs eme e ır. " u ı mu - yapmaktadır. rııa• 

1 b d k 1 ' · ff k" · J ı ki ? !erin bu hu~usta fikrine müracaat ve ihtimam ile permanRn 9ı• · mez; ura :ı o ay oır muva a ı- mız on arı nası geçece er... evvelki gece Beyoğlunda yakalanmıştır. · · G" d ııır 
yot teminine imkan olmadığını an- Mühendis General., hiç tereddüt Halit, bir ay ~vvel çıktığ• hapishaııe edilmemiştir .. Bu civard~ki binala- OZÜ Ünyayı görmiyen ri yüzünden yapılan kaza 

9 
ııı• • 

· l" ı·k· · · ·irrni bin lira\•a b" k d hk • mıstır. Alakadarlar k:ıza]ar ıı·ı·~de Jamıştı. Ve artık muhasara hazır - etmeden buna da ce,vaıı vermiş; .fi yeni suçile tekr11t boylamak üzere müd- rın ısım a ı ıçın J • ır a ının ma iimiyetı ., 
) ki b 1 N ·? ı"ht" aç vardır kinelerin bozukluğund:ı!l rııe~\t ı arına aş amıştı. - Hendek mi? ..• e hendeg" ı ... deı"umumilı"g"e v-''-'·"-. ıy · T b d y er 

~ u...u.~ .. 1..1. epe a~ın a en içeri. sokağında otu. k ıı 1 b b · t \' )'J~ 
Her şeyden evvel, (Ebu atebe) Kalenin etrafında, k:ıtiyyen öyle Ortaköyde rıhtım ran Melek adında bir kadın kom•uıile u anan arın se e ıyket dirJef· _

1
• 

~ olduğunu işaret etme e ceJIV mcvkiindeki bahçeliklerin öniinde,şey yoktur. MAHKEMELERDi!: Ortaköy camii ile Ortaköy va- kavga ederken yine ayni sokak sakinle- kında belediye ve berberler a"'a 
karagahını tesis etmişti. Sonra, Bonapart, Ceneral Sanson'un Av ") "k" pur iskelesi arasında inşa edilecek rinden Krapi adında bir kadın müdahale yetinden seçilecek heyet, perfll,·e eb' 
kaleyi tamamiyle muhasara ede - , bu şifahi raporunu, tam bir haki - gırcezaya Ven en 1 1 rıhtımın yarı parasını belediye ya- ermiş ve Mele«c: k 

k k ·ıa t · 1 · · • k t l k k b ı t · ı· ç k"" " kullananları imtihan ecl.ece ce şe ı e me rıs er ınşasına gırış-, a o ara a u e mış ı. ün u, namus düşmanı rı parasını da vakıflar idaresi ve - - Ba•an, demi<. bövle kavaa etmek 
. r 1 d k k 'tb r b" , n , • liyetname verecektir. • ,· .. e mı~ ı. or unun en yü se riı · e 1 ır za - Meşhut suçlar kanununun ağtr ceza- recektir. sana yakışm•yor. Yaz geç, hiddetleııme. S " 
Fransız karargahına nazaran biti ve en mahir bir mlihendisi olan \ara da teımili hakkındaki kanun dün s- Müzeler idaresi Ortaköy cami- Fakat Melek, bu defa ona küfürler Yer~~ Ma!lar Se~gı t . 

saj{ taraftaki sahilden, sol tarafta-1 bu adamın yanılmış olması, müm - ıanbul vilayetinde ilk defa tatbik edil- inin etrafı açılırken tarihi kıymeti savurarak üzerine hücum etın~ıir. ICrapi gostcrılen ragbe rS"iıirıl 
ki sahile dayanan büyük bataklığa kün değildi. ulittir. JCaııunuıı tatbilc edildiği ilk hidi- haiz olan ve halen kömür deposu o- kaçmış, Melek de peşindeıı kovalıya- Onuncu yerli ma!lar se ").,rt1 
~adar devam eden geniş sahada, 1 O gece askerler erkenden yatı - tarak kullanılan Fen·ye karakolu - ı d d b" ı ... d 0 Ş ıı 

ı se şudur: rak evinin kapısına kadar ge mişir. JCa. ün e · ın erce va .... n ~ 
muhtelif metrisler y~ptı_rarak top -, rılmış, iy~ce .. istiraha! ettiri~mişti. Evvelki gün Bakırköyde 18 yaşında nun da harap olmaktan kurtarıl - dın içer:deıı kapısını kapadığ• için Melek etmiştir. .. o!d

0
jO 

!arını bunlara yerleştırmış ... Bu top- 1 Sabahleyın guneş dogar dogmaz, ınd A d d "lci masını belediyeden istemiştir Mü-ı ka k 1 • k··r·· 1 Ser·gı· açılalı do··rt gun re set· . . . . .. .. . . Miço ve lS yaş a gop a w a ı genç -- · pıyl te me emece, avaz avaz u ur er 
mevzılerının aralannı da pıyade' butun bataryalar faalıyete geçmış- d . . . 1 ıkan - b 1 zelerin teklifi belediye fen he,·etin- -d - ba·' halde pavyon yen· almak üıe ~ıı·ır'' . • . . . eruze gırmıt u ve y maga aş anut· ~ yag ırmaga ~•mLJır. ,. 
kun·~tıe:ıyle takvıye e~ışti. tı... !ardır. Bu ıırada sahilde 6 yaşlarında ce tetkik edilmektedir. ı Hadiseye müdahale eden bir polis gi komiserliğine dün birçak «erli~ 

Şımdı Bonapartııı elınde bulu - Bonapart, topların bütün ate~- Yıl dınd b" • d •--tı- f ti" }Ak " ı··w •• M 1 -· k" et -'- · · f caatlar vakı" olmuştur. J{oJ!lgl·eıir•· 
d 1 . mu a a ar çocugun o~ gmı s m a guç u cru memuru e egJ tes ın mea l.Slemı1ıı a· nan topların çap ve a et erı, şun - !erini bir kaç nokta üzerinde top - .. .. d izd __ ... _ k "' . b 

1 
d ·erine ,-e 

!ardan ibaretti· l t ' üt d" . . kt l gormuşler ve hemeıı en en ....,..ra Yazdığımız gibi i•timlıik kaııu- kat gözü dünyay• görmez bır hale geleıı un arın a arzusunu ) . . içi • 
. a mış, m ema ıyen :wnı no a a- - al .• t-- ""f 1 ederek o adaki 1 ı· d h k . . B cektir. Galatasar•v Ji<esıııın " ,,ı 32 çapta ı adet büyük muha _ .. ti" t tt" k b". k çocugu m.,....., ıg • r nunun tatbikntında müşkıiliita ma- Melek po ıse e a aret etm~tır. unuıı ..,, 

1 
.. sın~ b·,r 

ra sura ı a es e ırere ır aç ge- k k '-L .. •· •· 1 dı•ı pavyonlarla dolu o rrı~ sarat u d"k t t' V b d'kl metru ayıı<naneye goturmu., er ve ırzı. ruz kalınmakta bu sebepten istim- üzerine yakalanmq ve evvelki gece met- v ·
11

iP 
12op . t 8 d t b"" ı aç ırmış ı. e ~ ge ı er açı- na tecıvüz etmek istemişlerdir. Çocuğun lak i•leri uzam,aktadır. Yakında i-ı but suçlara bakmak üzere nöbetçi bulu- men yeni müracaatla1·.!l serııı 

çap a a e o us . lır açılmaz, derhal pıvade alayla - . . . 1 M" .1 A ' t f d ·· t ·ımi•tİf· 'ı~· 
Y. · t 30 ·· - · ftryadt iızerıne yet.şen er ıço 1 e go- mar planının tatbikine ıreçilecek ııan ağır ceza mahkemesinde duruşması ara ın a yer gos erı ' çıl" ıne aynı çap a, parça sur- nnı hucuma kaldırmıştı. .. .. 1 d . • . . • 

0 
d b · ergi'-'e a ,.,. 

t t .. .. . . bu suç ustunde yakalamı, ar ır. fakat i>tımlak kanunu maddelerının yapılmııtır. n seen en erı s ' st 
a opu. Alaylar; sungulerını parıldata • . . hk"k d h 1 1 .• . . -· tan ra pa ·çiıı mürac 3 

B t b "ki ·· k k . - Hadıseye aıt ta 1 at er a yapı· sarahatsizlıg! yüzümlen imar ı•- Dinleııen ıahııler Melegı.n hem ICra- son vyon 1 onapar, u ı g'.!n, gere a- parıldata, ve hep bır agızdan: . k - , . ' . . .•. . .. k" ı t 
leyi ve gerek kalenin önündeki is- - v· mq ve suçlular evvelki a ıam agu: ceza ]eri vaktınde tamamlanamıyacak - pıye, hem de polıse hakaret ettıgını ıoy- 1 o mamış ı_. ----

~i~~r:~ı~~~k ~=:~~~~ı ~:~~~~~~~en ~i~e:y~~~ta ba~ırad i:e~i a~ıl - ;.:hc~;~ih=~~:ı.ıı;.:;ka;~•ş~:t;;r~ ~;~e B;!~~/{t~n i:0a:rapli~~i:~~kt~~~!~ ~~::~~~ir~;l~i;, d:eç;O 1•;~i~a~~r~!: KÜLTÜR iŞLERi: 
''e mec,bur etmı"• Bo''ylece Tu'"rk- ~ışd r ıa.t 1 ur arıkn pryla el sıperle ·ı üçe kadar devam etmiş ve karar dün sa- rinin vaktinde tamamıanabilme~ini zasma hamküm edilttek derhal tevkif o- İk J k J J kıtrSf,ı' 
, •··· rın en ı an urşun ar a yer ere ·- il . . . . . ma e a an ara çre • 
toplarının tam adetleriyle azami serilenlere bakmadan kale k - bab ıeblıg ed mıştır. . . temın maksadıyle prnıe hazırla - lunmuşrur. Betiktaf Halkevinden: Ç;jııdtfl 
mc•afelerini iyice öğrenmişti. Bunu !aşmışlardı. Fakat ö~lerin~: ~:rin . Karar~ göre, suçlan_ 5llbıı o~ııhaM~~o mıştır. Projed_e istimlak . ~anunun~ -<>-- mizdeki orta ve lise ~al_ebel~ ,.e. 
öğrendikten sonra da, kalenin za - bir hendek olduğunu görür görmez, b'..r oene ~çay, Agopı..:'e Y: m:hk..,..; d~ ya~ılmak ı~tenen b:dılatın ~ek!~ Bir sabıkalının delilik ikmale kalanlan yetıştırıne• n b1t 
yıf bataryalı kısımlarının mukabi _ şaşırıp kalmışlar ... Her taraftan çük oldug".'.'daıı ~ •Y ~ ·ı . 

1 
lgosterılmcktedır. Nafıa Vekaletı ağustos 

1938 
başından itibar: e-·i• 

tinde, kaleye daha yakın mesafede, yağan kurşunlardan koruna bilmek "'.asrafını odemege mahkum edı mıı er- projeyi k_abul ct:iği ve kP~unda ?u hali buçuk ay devam etmek oıer Jllati~ 
yeniden siperler ve metrisler inşaliçin, kendilerini saklıyrıcak yer ara- dir. tar:da b_ır t~dılat yapıldıgı takdır- Sabıkalılardan Mehmet Özdemir mizde Kimya, Biyoloji, }!ata 
.ettirmişti... mıya başlamışlardı. iki hovardanın on lirası de ımar ışlerı kolaylaşacaktır. Sebze halinin önünde dolaıu:kaı Bekir ve lisan kursları açılacaktır- rinde~ 

Bu işler, (1798 senesi) mart a- Bu vaziyet karşı•mda Bonapart • • Prost geliyor adında bir satıcının, içinde 98 kuru~ bu- Çevremiz orta m•ktepJe ııer • 
yının 27 inci gününe kadar ikmal fena halde öfkelenmişti. Adeta, . . gıttı . . Şehircilik mütehassı!ı Prost ge- lunaıı cüzdanın• aıırm~ ve yakalanmış- ikmale kalan çacukJa,-ımızın derel> 

d"I . .,., 1 ett·•· t kt" d b" ld k h 1 · · Sait ve Şefilc adında ilcı arkadaş ev- at e 
e ı mı,~. cap ıgı a ır e ır çı ıraca a e gelmı,tı. Ceneral 

1 

. _ lecek ay sonunda Paristen şehrimi- ıır. gün Halkevine m!iraca ı ·:ıınıdıt· 
kuvvet geçirebilmek için, bütün San30n'u çağ1rtarak, izahat iıote- vtll• ı:ece Beyoglunda gezerlerken A~-ı ze dönecektir. Şehir dahilindeki Mehmet dün mqhuı ouçlar müddei- kayıtlarını yaptırmaları 11 J"'-t 

t · 1 · · l · I . . D · b" h ~ ma rastl.ımışlar ve ondan gece beraber eg- .. • b . e J" me rı• erın ve sıper erın ara arı, mıştı. erın ır ayret ve hıcap . . . . . bostanlann şehir dışına çıkarılması umumis.i Orhan Köni'nin odasnda istic- Yeni ir numUD ot~ 
sısan yollariy!e biribirine birleşti- karşısmda kalan Ceneral: lenccek kadın ıoı~işler~ır. Ara"'.. ~ı kararlaşmış oldug-undan Prost bos- vap edilirken gayri tabii bir takm tavır K t 

1 
ç 

1 
daki kıı ,\I• 

rilmi•f B "f · t · I . arkadaşı almı~ ve bır p•)'anko bayunııı apa ı an am ıca \'e 
., 

1
• - en, vazı emı amamıy e 1- .. • .. .. .. •• .. _ tan yerlerini ve stadyom inşa edil- ve hareketlerde buluıımuı, delilik irazt mektebi binasında Amerikan ııi pit 

Bonapart, obü~ bataryalanndan fa etmek istedim. Fakat muvaffak dükkanına .. goturmuıtur. Bu dükkanda mesi münasebetiyle Dolmababçe göıtenni,tir. Bunun üzerine Mehmet mantedris usullerine göre 'ı~•ştırıl' 
birini, sağ cenahtaki sahilde kale- olamamışım. Gecenin karanlıg"ında, sarışın ve ıı;w:el br ııatıc• klZ vardır. Aram · d k" h d k ld ı ıabı"b•" adil ıarafmdaıı muayeıı• ·dilmiş · karlll"? · IY 

• . . . . . cıvann a ı gaz ane rn a ırı a- ~ ~ nOmune lisesi tesisı Ji:;esı 
ye. Y~kın .• bir tepe üzerine yerleştir- hendekleri görememişim. 1~:U,arkadaJa burad; !;.•• tay~ar~:iletı cak olan havagazi tesi~atının kuru- ve tıbbı adlide müıahede alıma alınma- mıştır. Bunun adı Ookiidar

1 
•

11 
t-1''. 

mıştı. Dıger bataryalar da şöylece Diye,cevap vermjşti. ~ . mıt ve son~a ~ . ora a "':"'. tacağı sahay1 da tesbit edecektir. """' lüzum ıı;örüldüğündeıı tıbbı adliye lacak, mektep, bu seneki P 80&$ıiÇ1• 
t k · d"I · f F · d J • b · h r ilci arkadqa bıraz ilertde beklemeleruıı Jl 

0 a •ım e ı mış ı: ransız pıya e erı, ır ay ı _ . . Şehir planı gelecek sene tamamla- sevlcedilmiıtir. simatına göre üsküdH ve k tı 
İki kademe olmak tizere, dört mü,kilat çektikten, ve ep!ce de te- ~oy!~'.'."· Aram bet '.1-kka sonra Sa- nacaktır. ı • orta okullarından mezun oıaca 

batarya sağ cenahta (Bcyrut) ve lefat verdikten eonre, güçlükle ge- ııle Şefıgın yanma gellD.lf ve: . Ihlamur cıvarı lebey. i kabul edecektir. tı' 
(Elkebire) yollan ara,ına. ri çekilebilmişlerdi. - ICzla konuştum: Altı !ıraya ra- Demiş ve on liray• alarak pasajm Beşiktaşta lhlamur civarı tarihi ke 

Bir batarya, tam merkezde, 21 oldu. Bu gece sizınle beraber eğle- öbür_ kapısındaıı savuıup gitmiştir. Ora· ıbir sahadır. Halbuki buradaki köşk Aile büdçe~i anüni\'er~i~~ 
'(Elkebireyolu) üzerine. Bonapart Bocalamaya necek. Otel~~ bekliyor, dem~tir. . da btr haylı bekledilcten sonra Aramdan ve bahçe bir ecnebi tarafın _ İktısat Vekaletınc~ ııııa 

Ba,Iadı. Böylece ıkı arkadaı Aramın peşıne eser göremiyeıı iki arkadaş, dolaııdırıl- dan satın alınmı•, içindeki havuz iktısat fakültesine haıırJattı3rı9 ııı~r· Bir -batarya sol cen~hta, Kabris- Y k ti 9 at 
Bonapart, müşkül bir işe atıldı- ıaktlarak lcızııı kendilerini bekliyeceği dıl<laruıı anlıyarak polise baş vurmuş- yıkılmış, ağaçlardan bir kısmı kesil- ta olıın aile bütçesi an e fktı5 

tanııı kenarıııda, - (~aııolyon Te- ğını anlamıştı. Buraya kadar par • yere doğru ağır ağtr gitmişlerdir. Fa- !ardır. Polis Aramı yakalamış ve ad- miştir. Müzeler idare~i bu sahanın tına kadar ikmal olunara.k }lir ı·ı' 
pe•i) adı verilen sun'i tepenin ge - lak vaitlerle getirdiği ordusunun, kat oraya yaklaşııklart vakit Aram on- !iyeye vermiştir. muhafaza edilmesini, köşk ve bah- Vekaletine gönderilecektır- 9ıı1'et 
risine. yeis ve filtura kapılmasından !ara: Aram hakkmda yapılan ilk tahkiht çenin satın alınmasını belediyeden im aile bütçesini ihtiva eden a'J jçİ~ 

Ve ~ine bir batarya, kabristanın evvel kaleyi zaptedebilmck için ça- - Baııa on lira vtriaiz, paray• pqin ve sorgu balciınliği tahkikatı biımit ve istemişti. Belediye bu mutaliiayı aylara taksim edilmiş ve bCf edile!' 
gerisinde, (Aslan Yorgi daği) deni- reler aramaya başlamıştı. götüreyim. Soııra gelip ozi buradan alı- muhalcemeai ~ aaliye ilcinc cezaya ve-ı haklı bulduğundan İhlamur civa - talebeye ve bu işe ıneın~~ıniştt· 
len tepenin üzerine. - Daha var - rım. Şimdi burada bekleyiniz. rilmiıtir. rının muhafazasına çalışacaktır. mütehassıslara vazife verı 
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Başkalarının gözile Türkiye 

Bir dörtlü ittifak mı ? 
"J 

!\, Q Utııe.le Ditalya., zageteai, Ma-
C;1~0 '~ırının Musolini ve Kont 
"ıı-•d 'ile ıı:örütmelerini müteakip 

Komşunun gıpta edilen 
muvaff akiyetleri ispanya harbi 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 
\ ltaılen tebliği tefsir ettiği sıra- ' ' b 11 k t 1 • h d f ~I 1Y•, Almanya ft Macaristan Orada ütun uvve erın muayyen e e .. Bu ricatin cepheyi kısaltacağı 

Avrupayı meşgul eden 
iki mesele 

~ •nde.n tetkil edilmif olan dost- d, , , ve binnetice daha sağlam bir hale 

~~~~heıine Yugoslavyayı da kat lerine tevcih edil ığını oörUyoruz,, getireceği kaydedilmektedir. 
-._il'\ ır. Bu gazete Yugoslavya • Villanöva dö Serena mıntaka • 
~ 1~ ltalya münaıebetlerinin Bulgaristanda çıkan Zora ya- re yeniden yeşil masanın etraf na sında düşman, Don Benitoya yakın 
~ı b "•lenıJerine dahil olduğunu zıyor; toplanmağa muvaffak o!abil:t-. Bu bazı mevzileri işgal etmiştir. 
~ .... ~d1 •Pette hükumetinin Yugos- Cenubu şarki Jromşumuzun dış ıtıbarla Montreux ml!hhedesi revi • C hlıri t ·ı · ·ı · h k t' 

· '' ı e . . , 1 um ye çı erın ı erı are e ı 

1 -İspanyadaki gönüllülerin çekilmesi 
2-Çekoslovakyadaki vaziyet 

l\iı ~ ... ilam ve mesut bir vu- politikasının parlak b;r muvaffaki- z·onizm göklerinin OLT "·r a::gıcı • Paris, 26 (A.A.) - B. Bone ile 
~ • anı • · k. f d. d Barselona, 26 (A.A.) - Neşre-
t;,,,, atma polıtikası ın ıta yeti de yakın şarkın en yeni ha ıse- ır.İ k d le·ı· bu"•lı'\tiln dilen bir tebliğde Cumhuriyetçilerin İspanya sefiri arasındııki görüşme-

' .. •itte bulunduğunu söyledik • s·ı <>lan ve 4 temmuzda Ankara da s en erun mese · 0 
' nin mevzu unu ademimüdahale ko-

~. Mekinöza ile Ampusta arasında 
~~ d' • nıütalealarına devam ede imzalanan Tilrk • Fransız dostluk başka türlil idi. Her iki taraftan h . . . ld ki b'l mitesinin gönilllülerin geri alınma-

'Yor k. k 1 kl .. b ti · haiz bu Ebr ne rını geçmış o u arı ı - k'l 
"il; .. ı: paktıdır. . • omşu u u munase ~ erı - dirilmektedir. 500 esir alınmıştır. sına müteallik olan planı teş ı et-

lıııu • dortiü ittifaktan bahsetmek Bu muahedenin metnı malum • lunan bu meselede bır çok anlaşa- F k' t ta 1 . d d k miştir. Sefir, Barselonanın planı • ••ı. · . 1 d 1 ki .. k 1 rı ve ger ran ıs yyare erın ur urma ld 
'lıı, •laiz olmakla beraber Av- dur. Akit devletler böylelık e e • maz ı arı, muna aşa a • . . ld kl t bbüsle- kabul ile birlikte ileri silrmilş o u-

bnın hıerkezinde vüsat ve derin- vamlı bir dostluğun milstakbel bir ginlikleri mucip olmuştu. Esasen ıçın :ı:_apmışt 0 
u adrı eşet k ğu mütalealar hakkında izahat ver-

'~ıın . . 1 . k d' . d .. ekke re ragmen aarruz evam e me 
'~ılıı.ı ından gittikçe yayılan bir sur~tı:e yaşamasını ve kendılerıne mese enın en ısı e mu~ P ve t d" miştir. 

B. Bone, B. Osılski ile birlikte 
Çek<>slovakyadaki vaziyeti tetkik 
etmiştir. Londra, geçen pazartesi, 
günü B. Rünsiman'ı Prag'a gön
derilmesini teklif etmiştir. Lord 
Halifaks, Paristeki ikameti esnasın 
da bu teşebbüsten Fran•ız arkadaş
larına maliimat vermişti. 

"'1 t ık •e muhadenet mıntakası- milteveccih politik kombinezonlar- giriftti. Öyle sanıyoruz kı komşu - e ışr. k h . d C h . tç' 
~İt ••••iia etmekte olduğu söylene- dan herhangi biriyle teşriki mesai lar arasında mevcut muahedelerin r . aKr dc.epl ~sın e bum urkı~7 dı • 

· • . . . t .. erın o ıye ın cenu u şar ısın e-
• etmemeği ve bir harp vukuunda a- revızyonu keyfıyetı, vn. sı asız g.o. • ' ·~ ı 1 k d h il h J d ı ki mevzilerine karşı yapılmış olan ,,. hıınt•ka geni ve muaddal kitlerden herhangi biri aleyhinde rüşme erle ço . a a g Ç ~ e .~ ır, .. .. . .. .. _ 

'

""- lıa.,e.ı · . . . 'k h • hır· bulu~an tarafa hiç bir vardım ve bir mesele teskıl etmektedır. Boy le taarruzlar puskurtülmuştur. Cum 
. ıaı ıçın pe uausı " • • . - . · t ·ı B t t B · · · 

~ ·'Yeti haizdir. takviyede bulunmamayı tekeffül olmakla beraber Türkıye ou ışte de hurıye çı e_r. e. e a.yı ve eJının 

Yugoslav 
limanında iki filo 

\Çek Almanların.; 
da gamalı haçlar 

~ " etmis oluvorlar. kendi dış prestijini yükselten gıpteye g~rbındakı mevzılen zaptetmışler-
V :Fı·an3~, Suriyenin mandaterli - değer bir muvaffakıyet elde etti. Biz, dır. 
1 eni kanunlar ğini yapan bir devlet sıfatiyle Tür- komşumuzun bu muv.affa_kiyetinden Bir limanın bombardımanı 

İngilizlerden 
İtalyanlar da 

şonra 

geldiler 
kiyenin komşusudur. Bu vaziyet, I dolayı memnunuz. Çunku; bu mu - Valansiya, 26 (A.A.) _ Gan-

D\i imzalanan pakta bir kat cl:ıha önem vaffakiyet küçilk ve nisbeten zayıf diya limanı dün iki defa bombardı- Belgrad, 26 (A.A.) - Amiral 
il on alh kanun ve vermektedir. Fazla obrak, bu pakt devletler için mümkün ve elverişli man edilmiştir. İlk bombardıman Rikardinin kumandası altında bu -
l\İza ld" Suriye probleminin mühim bir kıs- ı bi_~ ke.yfiyettir. Evet eri~i'.mesi müm esnasında bir vapurda bir yangın lunan altıncı İtalyan filosu, Ko • 

il·· ınname ge ı mını teşkil eden İskenderun mesele- kun?~r. Ancak bu ırı~ı dev.letl~r çıkmış ise de derhal söndürülmüş _ tordan Şibenike gelmiştir. 
L un, Yen· . t . 1 sini hal ve bu yüzden iki memleket dahılı durumlarında mutecanıs bır tu"r Halihazırda Şibeııik limanında 
"'I• ı merıye e gıren on a • 1. b··t·· ·ıı t - 1 · d \\ı, "un ve . .1• t beyninde hasıl olan şiddetli ger • manzara arzetme ı; u un mı e , niilterenin A kdenız onanmasının 
J' nızamname vı .. ye e · · Frankoculara g öre kt d Ldg ~dilın· t' B k 1 ginlıği J;prtaraf etmiştir. kendi nasyonal emellerının etrafın- bir kısmı da bulunma a ır. 

'I 1,, ış ır. u anun ar şun- · .. Eb 
'· Türk • Fransız anlaşması, ku • da toplanmış bulunmalıdır. Salamanka, 26 (A.A.) - r 

ı nllıın B' 1 .•. k "t k elik l:ir sahada ve fakat siddetli biri Zaruri olan bu keyfiyetler saye- cephesinde Tortosa ve Fliks mınta- Çekoslovakyada 
ttj., ır ıgı anunu, mu e a· • · . . . . .. b' k 

iki memur bu haçları 
tevzi ediyorlarmış 

Prag, 26 (A.A.) - Zabıta, Dilş

ko mıntakasında ceketlerinin iç ta. 
rafında ufacık gamalı haçlar taşı
yan bir takım Hanlaynistler yaka
lamıştır. Halbuki bu haçın taşın

ması Çekoslovakyada yasaktır. 

Hanlayn taraftarı ki memur bu 
haçları tevzi ettiklerinden dolayı 

asi edilmişlerdir. 
'ıh" ıııeını k t h .. d gerginlik hadisesinin iki memleket sınde muttarıt bır faıılıyet ve me- kalarında duşman ır takım uv - mı"lletler 
"le e e arıcın e maaş a- . . 1 ld . · Ik' B" İ 'l" • • -, cekler· h 

11 
. .. t . arasında nasıl yeni bir yakınlık ve totlu bır çalışma ve azım e e e e- vetler tahşıt etmış ve evve ı gece ır ngı ız gemısıne 

ııı, ı a erı gos eren nızam . . ld ff · k" ili · t · f ;1e bir f k '!" . h kk d anlaşma hamlesi yarattığını ve ih- dılecek netıce, herha e muva a- bır takım opr er ııışa e mış ır. Prağ, 26 (A.A.) - Bazı nazır- bomba 
•ı-'laııına 1 radı avı etsı b~t ın. ~- ti va eylediği mana itibariyle mevzii kiyettir. Türkiye, beynelmilel mu- Bu köprüler, tayyareler tarafından !ardan müteşekkil hususi komite • 

11 ıne, ev e u çesıy e ·- · ff k" ti · · b··ı·· b d kl h · d'l · ı· D.. v·· ı h' tt b V l · 26 (A A ) Gandi 
1 edilen .. 

1 
b 1 d' bir ihtilafı nasıl bertaraf eyledıgı va a ıye erını u un u say ı a- ta rıp e ı mış ır. uşman, uye - nin içtimaı milstace ma ıye e u- a ansıya, . . - • 

'
ııı muessese er ve e e ı- . 1 1.k. . d k . k 1 • f . . t t 1. " · k d e serın . . t d keyfiyetini isbat etmektedır. rımıza ma ı ıyet sayeqın e azan- losko cıvarına so u maga muva - lunan milliyetler meselelerının e - ya ımanı gece yarısı ıuaJor a a-
'ı ayesının amamı ev- B l k . . T .. k' 1 L' 1 h k d 1 b' d . t s· ta lit "t edi~e h • 'd 1 Bu belki de barış yoliyle halle- mıştır. unu an ama •çın ur ıye- fak o muştur. kikine hasredilmiştir. .ısan ar a • sın an ge en ır enız ayyare 1 -
Ilı" ' veya usu•ı 1 are ere ' ' · 1 f d k t tt·· · V ı · h · d k ti ·ıı· t f d 'd b b d ı... •e~sesel d k" 'ht'l"f dilmesi istenilen beynelmilel bazı nın şu son 20 yı zar I!I a a e ıgı a ansıya cep esın e uvve e- kındaki kanunun tadili ve mı ıye - ra ın an yem en om ıır ıman e-

-.q t h er arasın a 1 1 1 a ı ı t tk'k d' · ·· k · · k' · · ·ı · h k ti · d ler statüsünde milnderiç meselele- dilmiştir. Atılan bombalar, bir İn~ la, a kiın yoliyle halli hakkında meselelerin tamamiyle olırun aşma- yko u e ı de hı?1ıdz, gorere sınbı~, t ı rımızk ıperı. arke e berıne . eva
1 
m

1 
e _-

•h. "Un, 927 . d h sını beklemek icap ettiğini göster - omşumuz a ı e mu<ızzam ır e dere avıya asa asını ı~ga e mış rin heyetimecmuası. giliz ticaret gemisinin yanı başına 
••ı L.. senesı veya a a ev- . . . kk' h 1 . h . t d . . d" ·· h ta "ebebı"·et ver 

~'ti •utçe ll ··t ll'k . mektedir. Bununla ber:ıbn ılgılı ta- ra ı am esı yapmış: arıç e e a- ter ve şark tarafından kendılerın • uşmuş, asara o , • 
. eı- yı arına mu Pa ı zım- . . . . . k ff . Ahalinin içine düşen . . 4 ı d 
ıı, 1 ın tasfiyesi hakkındaki ka- rafla~ın .. ~u kabı! ı~lcr~ekı mesaılı ıllara durgunl~k.veren muva akı- den evvel ileri gitmiş olan ~ıtaat ile mıştır. yara ı var ır. 
, da0~tak mahsulleri ofi• kanu- kendı fı~lıyat ve ıcraatları?ın ruz- yetler elde e.tmıştır. . . 1 temaslarını tesis etmişlerdır. Estra- tayyareden ölenler Üç dağcının akibeti 
ı,. ııı. ıta resmı· kanu·ıun bazı mad namelerıne almaları ve ~cdıt avrı • Bunlar bırer keramet mıdır?.., madure mıntakasında düşmanın i-

ı '~~ · Bogota; 26 (A.A.) - Tayyare Bern, 26 (A.A.) - Sen - Go-
., ·ıı· ı deg" i•tı'ren ve ~azı madde- !ık ve gerginlikler ihdasına müsait Hayır! .. Bütiln bunlar yeni Türkiye ki fırka81 , Don Benito çıkıntısında a Y " • sukutu felaketi yüzünılen yarala • tar mıntakasında "Gras - Vingael,, 
ı ,. Vesine daı'r kanun pazarlık bu gılıi meseleler üzerinde risk ya-

1
yi yaratanın kudretli bir takıp fik- mitralyöz atesi ile biçiltnistir. Bu . k' . d h .. 1 .. 

· .. tı • - 1• · ' nan\ardan yedı ışı a a o muş ve üzerine çıkmakta olan üç Alpinist 
~.· ıı lllecburiyetine rlair ka- parak oyrulmadan çalı~makları a-jriyle ve daima uyanık hareketleri- ı mıntakada birçok esir 'llcfik ve mü- b ti .. lülerin m;ktarı kırka fena havaya tutulmuşlar Ye her il-
~ı~t kanununa ek kanun hazine- zın clır. ·le meydana gelmiş milli vahdetin him mıktarda malzeme iğtinam et- b ur~ur~ e 

0
t On dnkuz cesedin çü de soğuktan ve takatlni tüken-

lıı ,.., ~İtle sattığı bütün g;yri men- Türkiye hükumeti gerek boğaz- yarattığı eserlerdir. 1 tik. ha. 
1~ 0t•mtuşb~rt. dilmemi•tir. İcra me yu··zu··nden telef ol'Yltı•,lardır. 

ı... «n . . . k S k . - . 1 . . • . . uvıye ı es ı e . 
'q ~ak~atış b~dellerının tahsıl su- lar ve. ~ere anca ~~e;selesmoe ış- j Orada bütün kuvvetleı'İn muay- Fet~edılmış mıntak•.da. kaın b'.r edilen tahkikat, tayyarenin pek az Hitlere göre milli 
'ııııeı, . 1ndakı kanun, ceza mu ha te hoı: le .har7ket etmıol r. . ·-. yen hedeflere tevcih edilmiş bulun- çok şehırlerde 15.000 den razla esır bir irtifadan uçmakta olduğunu, 
1 
~Qirı Usulünün hazı maddeleri- 'l'ürkıyenm. hal.letm~~ ı~t,,dıgı duğunu görüyoruz. tahşit edilmiştir. reisicumhurun tribilnünün merdive- kıyam beldesi 

~'u%n:den kanun, cürnıil meşhut meoıJl~ıer lıku'gbunku po!ıtıl,1· 1
derumha = nine çarparak ateş aldığıııı meyda- Graç, 26 (A.A.) - B. Hitler, 

"ıı· n 3 maddesini tadil eden uyn-ıyan es ı azı murtf.et e ~r:·ı a J 105 Japon zabı"ti" k t Tayyarenı'n ateş al- ·11· k b Id · '" a k • • bd'l t ,_ 1 r· 'd' apon memurları döndü na çı armış ır. " Graç şehrine "mı ı ı;ram e esı,, 

1 
ddeıe ~. :rı ceza kanıınunun bazı kar.ııııı te 1 e me. cey ıye•ı 1 1

• k ·· d"ld• masının sebebi benzin depolarında Unvanını vermiştir. Bu ünvanın bu 
ı, tını tadil eden kanun adli- Bu ara:ia ı923 de ım,al:ınan L,•zan Tokyo, 26 (A.A.) Japonlar ta- te aut e ı ı k l . f'l'kt . b G , 

1 ·•ar ' • vu ua ge en ın ı a ır. şehre verilmesinın sebe i, raç ın 
'l~ Ç tarifesi kanunıın• ek noter muahedesiııin boğa1l-.r alıki\rıııyle rafından Sovyet memurları nezdi - Tokyo, 26 (A.A.) - Araların- İ d .. kl'l ve İstiryanın AvusturyP.daki nazi 

latife·· k 'b k 192 1 de imzalanan ;e 1930 da tem- ne gönderilmiş olan iki mükaleme da 37 si general olmak üzere 105 spanya an gomle ı e-'nu .,, anunu, ma, uat a- d' d 1 ~ k h k 1 k" hareketine vasi mikyastıı istirak et-
~ ı., n bazı maddelerini tadile- ıt c 'en ,anca ah ınr a ı mua- memuru, öğle vakti Ç:ınglin'e dön- Japon zabiti tekaüde sevkedilmiş- rin çekilmesi meselesi miş olmalarıdır. 
,. '·n hcdı 'H mevcuttur. il•ı iki nıesele müşlerdir. 1 tir. 
ı ~•nııun, kazanç vergi•i kanunun haseb;vle Türkiye huku'lıeti bütün Barselona, 26 (A . .'I.) - B. Al- Frnsanın Romadaki 
1 •ıuk an bazı tadilata ait kanun düny:.ya çok büy_ ük ve mu·ı, zam - - - • • - - varez delvayo. havas ajansı müha- l . 

atlık kanunu. bir t'rnek vermiştır. J birine beyanatta bulurıarak lspan- Ateşemi iten 
~"' - - Bir memleket kendi hayali me- v. ol hükumetinin bu sabah Londra- Roma, 26 (A.A.) - Beş 'ene 
··ı~t'k 

hl a Maliye Nazırına selekn hakkında az-.,-ık'ir bir se- ya tevdi edilmiş olan notasında mez müddetle Fransa sefareti ateşemili-
ra . . f batla talışaeak ve i•. i met .. c'.Jara kur hükumetin gönülliilerin çekil· terliğinde bulunmuş olan general 

~ tıste zıya et mü'1enit bir faaliyeti" h·\-ek ~t Pde- Parizo, Fransa.va dönmek üzere 
ı. ar· mesine müteallik olan İngiliz pla-
<ı il.·~. 26 (A.A.) _ B. Morgen- cek ' lllrsa, büyük biı devlet olma- Romadan ayrılmıştır. Kendisinin • ıı nını kaydı ihtirazi mahivetinde ba- 1 ! ~ . Bone, haricive nezaretin- masına ve kudretinin -lü•ıya muva- hareketinden evvel tıılyan askeri 
, lansa ha . . zenesini sarsacak bir d:.ı·uında bu- zı mülahazalarla kabul etmiş ve bu ricali, son derecede do•tluk havası 
~ h rıcıye nazırının Ame-
, azin lunmamasına rai{men, ist0diği te . Baş, diş nezle, grip, rom:ı.tizma, nevralji, kırıklık ve büt ün mülahazaların pliinı dah:ı ziyade içinde yapılan bir tezahürde genera 

' "Uliu Ziyafetten evvel bir m··d e b"u uk d 1 ti : kt:•Pl ırhm•ga ağnlarınızı derhal keser. cabında günde 3 kaşe alınabilir. muessır ı ma arzusıın an mu. e sempa ı rını ız 19 • 
'ıl• e nazırının şerefine çek- b dd'"I" baı·ış yolı·~ıe \'" t • 1 1 ·· · k ı k d "! l t'le · · · har etm"0 lerdı"r 
~tir u ve ırço ev e erı, va . ·r e azır- hem bulunduğunu ilave eylemiş ol- Mumaileyh halefi general Tussiııe 

Uşınüşlerdir. ladıkları muahedeleri hazma'< iize- - - - • • - - - duğunu söylemiştir. olup dün vazifesine başlamıştır. 
~~!!!!!!!"!"!!!!!!!!"!"!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!'!!! 't ~ S A D u·. F. 1 ı ::'na~·:: d:;:~ı i~~;1 .... s"~:n ~t!~~ ~~ kaç ~~~~~ni;a~::~~:;:ın~ıı'::i~:1~\~ harek;:!:a~~l:~;::r.~~~.'~~yle ba- ~oe;~:~;~nı :v~~a:.;irna~e hb~~if !~ı'~~:~~ 

. liiiiİİıı akşam gıdıp te onunla ne gijrüşe - Orada kaldıkça karısına olan ğay- kıcı namı altında me~hul bir evde oğuşturmıya başladı. 
ceğim? ... Yine 'itemler yine göz - zi büyüyordu. Fakat yakında bı- şu saatte zevcem bulunuyor. Bura- Hoca Nefise haııım S:ıibe ile 

MAHALLE KARILARI yaşları .... Cehennem az~bından be- rakmak niyetinde olduğu için artık sı nasıl evdir? Zevcem içeride ne Şöhretin ayni günde evine müraca
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ter bir iztirap gecesi ye~ireceğim .. nasılsa dişini sıkıyordu. yapıyor? Girip görmelc isterim. Bu atla orada yekdiğerle~ine tesadilf
Bu hali kısa kesmenin bir yolu yok Bakıcının evinde Saibeyi yaka- mesele namusuma taalluk eder. İti- !erini men etmiş her ikisinin gelme-

11 yabında hissettiği bu merhameti, mu? .. Var. Saibeyi bırakmak. Fa • lamak fikrini Hayatiye açtı. Bu ka- raza falana lüzum yok. .. Şimdi gi- !erini bir, iki hafta fasıla ile günle-
,, TESADÜF muhaqheti, hiddeti adeta nefrete kat görünürde kadının hiç bir ka- rarına Hayati itiraz etti. Mail bu receğim.... ri ayırmakta kusur etm~mişti. La-

ıl;j "lail tahvil ediyor, hele S3 ibeyi üzme - bahati yok. Birakmal: amma baba- defa itiraz kabul etmez surette id- - Kardeşim güriiltii etme .. . kin bu tesadüf karının bu tedbırini 
~ .~U. ~ akşam Saibeniıı yanına mek için Şöhretin evine gitmediği ma ve aileme karşı hiç olmazsa şu- diasında israr gösterdi. O civarda Böyle telaşla iş görülmez. Zevce- hükumsüz bıraktı. Bakınız nasıl.. .. 
\ 1da elıkanlıda gqrip bir hal zamanlar birinci zevcesine olan nun için bıraktım; di~·e ortaya ufak bir kira evi aramak bahanesile Cer- niıı üzerine bu kadar zamandır hi- Saibe, bakıcı Nefi~e hanımın ta
ı11undu0'.ınuştu. Şöhretin yanında ğayzı istikrah derecesine varıyor - bir sebep koymalı.... rah paşadaki mahut kahveye yanet edip durduğun halde o za- limatına göre Mail beyle kavga e
t,r~ar11l!:. zaman kalbinde Saibe - du...... . Mail _düşilndü, düşündü birden- her sabah erkenden devama başla- vallının bir bakıcı evine girmesini dipte kocasını beş on gün yanından 
ı '~in .1r nevi merhRmet hissedi- Bu halini düşünerek kendi ken- bıre sevınerek: 1 dılar. Devamlarının ;kinci gilnil kötil bir niyete atf ile derhal mey- kaçırarak pek acı nedametlere düş
ııı 11i~in Cı zevcesinin menfaat pe - dine şaşıyordu. O aksam Saibenin - Hah buldum bu idam. Saibe I Saibenin arabası Nefisenin kapısı dana bir namus meselesi çıkarma- tüğü sırada Hoca hanıma olan 
~,"n ba:· terbiyesizliii'ine delalet yanına döndüğü ve orada bulun - büyücil karılara gidiyormuş. Ora- önilııde durdu. İçinden evvela Ni- ğa sıkılmıyor musun? . . . 
._~nda ~ . halleri, sö7leri Mail na- mak mecburiyetinden dolayı Şöh • !arda ne işi var? .. . İşte ne yapaca- met hanım sonra Saibe çıktı. Ba • - Hayati nasihat dinliyecck ıtıkadı tamı bıraz bozulmuş, onun 
it~ aıttı~aıbeyi yükseltiyor, kıyme- retle olacak millakattan mahrumi- ğımı bilemiyorum ... Cerrah paşaya kıcının evine . d'l vaktim yok ... Söziyle Mail k.ahve - sözüne uyduğuna adeta pişman °1• 
1 ·" ·•Yor ş··h 'b" d" b' k 1 d • · · · s 'b · · · gır 1 er. d f ı d H h k muştu O aralık bakıcıva vuku bu ı~ •a öyı o ret gı ı a ı ır yete at an ıgı ıçın yıne aı eye gıderım. Nefıse hanımın evine ya- Mail sev·nç h'dd l1 k k en ıra ı. oca aıı,mın apı • · . • 

:t~atta ~uiil~ tabia~~~ .b'.r k~dını k~rşı olan m7rhame_tine zaaf gel- kın olan kahveye gizlenirim. Sai- garip bir h~lin v~es:rilee l~tre;:;;k sını çaldı. Çok sürmeli. Kapı açıl- lan ziyaretlerin birinde Saibenin 
•~ lzh r an ettıgı ıçın bın te- dı. Merh·ametı adeta nefret derece- be oraya gelirse arkasından ben de refikine: dı aralıktan kim olduğu, ne iste- ağlayarak hiddetle: 
~l~~aib~iınd~·n·· kendim .. ala.'.'11- sini buldu. K.endi .kend.ine dedi ki: içeri girer, onu orada elimle yaka. _ Haydi biz de girelim. diği? Mailden sorulcl u. Delikanlı - Hoca hanım sözün il dinle-
\, e~ec gorunce kalbını mus • - Ben Şohretı sev•yonım. Sa • Jarım ... Bunu sebep göstererek ken- - Birader mahallede bir gil • cevap olarak var kuvvetile kapıya dim. İşte kocamı elimden bütün bü-
:1~· llıııh:k, g~~l~nü alacak söz.· ibeden düzcesi nefret ediyorum. dini bırakıveririm. rültü çıkarırız. Çünkü bu bakıcı dayandı içeri girdi. Hayati de ar- tün kaçırdım. Darıldı gitti. Artık 
·~~ tUııııe bbetını ızhar edecek bır Fakat onu bırakmaya da merha • Mail işte böyle karar•ız acayip karılar ne kadar çirkef, şirret şey- kasından yetişti. Kapı içeriden tek- gelmiyor. 
it tlı, k ler hazırl,yordu. Fakat metim müsaade etmiyor ... Sevme ·ı bir halde idi. iki saat sonra ufak ]erdir bilmezsin. Zorla girince şim- rar kapandı. Yolunda vaki olan şikayetine 

1 lle~~~ınıa karşı kar~ıya gelin- diğim bir kadın. yüzü.~den çektiğim 
1
• bir_ ves!l.e, ~u son kararını da tebdil di içer_ide bir gürültüdür kopar. Saibenin arabacısı Maili gördü. karşı Nefise: 

Yor. Onun hakkında gı- bu eziyet nedırL. MP.rhametten ettıreb ı lırdı. İş z abıtaya akseder. P ek fena bir Böyle teliişl a kapıyı çalıp içeri gir- ( Daha var) 

• 



Çekoslova ya i e 
Allah f\lmanya arasında Spor kakı ma ı 

Yazan: ~k:~e~di~~in Sayma• lngilterenin tavassutu temin edecek miy • z? 
Yağmurlu bir akşam. Oda ağzı- ' yayılmış, daha başka kalıplara d.ı Bir Lordun Pragv a gönderilmesini ıs 

na kadar dolınu ı:;. İhti~·ar!ar sedir- dökülerek, kır l\Iahmut \'ol dan M 1 k tt b•tf••ı İ O• 
lerdc çubukların~ üf!iyor. .. Dağ- geçerken büyük, k üçiik arka-sından Çekoslovak hükumeti kabul etti em e e e l 11 spor yapan • 
dan, tepeden konu:;:up iyi bir Yakit bağınyorlardı: b• k h lbukİ 
geçiriyorlardı. Nihayet söz köy de- _Kır Mhmut, Kır 1\fahmut pa- Paris, 26 (A.A.) - Gazeteler, nın İngilterenin hak" m kararına 10 genç ya Var 7 ya yo t a 
likanlılarına geçmi, ti. Kır .lahmu- puç çakan kır l\lahmut! .. Südetıer me elesinin halline yar- karşı şiddete müstenit hareketlerle Y d SO b } 1ltı' 
dun Güllüden RjTJlamıyacnğı söy - - Dağa çıkan kır .Mahmut! dım etmek maksadiyle I ord Rünci mukabele etmesi takdirinde snaha unanistan a in genç ça !ŞIJ 
Jenince, oda dolusunca bir kahkaha _ Gülizara kurban olsun kır man'ın Prag'a gönderilmesi hakkın sarılmaktadır.,, .,Jll 
dır koptu. Niçin gülu:;orlardı?. Se- Mahmut!.. da İngiltere tarafından yapılmış o- Pöti .Jurnal' den : Bugünki.i spor varlı&ımızın bir, iki kilitbrdan dalu özlü bir 5~ 
bebini bile n gülüyor,.. R ilmiyenler _ Dağda yatan kır Mahmut, lan teklifin Çekoslovak hükumetin- "İngiliz teklifinin sulhün muha şubesi istisna ediline, umumi vaziyetin beklemek ha1's17Jık olmaz mı? •.• ~ 
de öbürlerinin katıla katıla gülme- ayı olmuş kır Mahmut!. cc kabul edilmiş olma:;ından dolayı faza~ında menfaatleı·i olan kimseler memnuniyet verici bir ~ekilde olmadığı Gürq ve binicilik g"bi ınali .,,-
sine bakıp, bakıp gülüyordu. Bu * memnuniyet izhar etmektedirler. için büyük bir menfaat arzetmekte ınuhaHak g:lıidir. Memlekette belli mızda esk:dcnberi kökleşmiş ,.,.,.-.,._. 

gürültü arasında Kır ~lahmut oda- .. .. .. Diğer taraftan bu gazetelere göre olduğu gözlere çarpmaktadır.,, başlı bir kaç mmta1'aya serpilmiş na edilirse; atletizm, futbol ~, 
dan sıvı mıstı -r.~ • k k Koyun guzel, sarışrn, uzun b()y- İngiliz teşebbüsünün :pek ziyade Ek clsiyor gazcte:-i, şöyle ya- heveslı.ar genrlilc kitlelerinin ufak tefek ir spor ~ubcleriııddı:.i müte\<-a~U 

ş ' · .napı.} ı çe er en lu pembe al yanaklı kızı G ulizar - " 
herkes nrkusmdan bağrısıvordu: . . ' faydası olacagı muhakkaktır. zıyor: faaliyetlerinden alınan fena net"celerin yetlerle tecelli eden spor kar ~ 

_ H ı ş k • ; · scnelerdenberı kır Mahmudun 18 - Pöti Pariziven diyor ki: "İngiltere tarafından teklif e- b ı · · ._ · · d · daki bütün acıları .. --~•ik '·.•. _ ·~.MI a .... unu onn ermen u - t - . . 1 kt ·a· K .. d h • " ep erınl araştırırun, ı.~ ama spor .. ~ ~.....,. 
)an!.. Otursene krr clomuz ... Vay, egını. ?c ~:Ue e ı ı._ . o~· te ~-me~ ''Lord Rlinciman'ın Prag'a git- dilmi:;ı olan uzlaşma formülünün mekaniımasını ellerinde tutan te~kila- yüklemmin imkiinl yoktur. Ç~ 
vay anam kır oğlan yuları kırdı.. onu scH~ll~ en, onu~ ıçın ıç en ır 0 1 mesi çok daha iyi bir hava vücuda Çeklerle Südet Almanlar arasında un aczinde arar dururuz. Bu münase· ve gençliği büyük miky·a.sta bu ~ 

B . h ~ d" . . . çekmemış olan delıkaıılı bulunmaz- ..,.elirecektir Lordun Prag'a gitme ı a.kdi temenni edilmekte olan itila- d ı __ L' f ı 1 h t k · • 1. geldi~ ır engame ır gıdıvordu; ıç- d " • · betle haldı bahız, oğru ya an =ıu e er ara azır ama · ıçın azım 'Jll!'f" .. 
]erinden birisi: · ı. _ . si, gerek Almanyanın gerek Çekos- fı haleldar edebilecek ı"\laıı pere8tij dolduran kalvnler bu mu~affaki,..ets~· lardım mahrum bulunmaktayı%o ~ 

_Ağalar ne gfilüvonuz ki... Ne .. :ra.cı Bayra~ aga kızına. bırçok lovakyanın bu itilaf• samimiyetle mlilahazalarma ve hiikümranhk likluin asıl Hbeple.r:ni doğuran şu 00 yede ipor mevziilikten kurtula"~ 
var ortalıkta? Hep bi.r ağızdan ee- goruculer ~l'?ış e d .. hepsme ret arzu etmekte olduklarının bahir ! münaka.,alarına meydan vermiye- kaç satırlık suallerin ce.vapLuını aramak bir şekle ancak bundan sonr~ ~. ~ 
vap verildi: cevabı ~:crm.ışti. _Bunl~rın en so~~n- bir delilidir. Kendi şahs.i perestiji- 1 ceğini ümit etmek caizdir. Şu halde külfetine katlanmazfar: ccktir. Muvaffakiyets:zliklcrıınill 

cusu Huseyın agavı ıse kendısıoe , h'"k" t· · t ·t · .. mu•·affakı"et iht"ımal· "kam t t h . . . . le f'il ve - Da.ha duymadm mı bire l\Ie- • ne' e u ume ının o orı esıne guve-1 • .• ı .,. e e - ı _ Sporla memld.:et gençliğınm spor ırJruınu gıbı gere ıı en 
. emsal hulmayor, Mahmuc!a da koca t ·ı· ·· , ·ı· ··t k b·ı · · f k 1 ·· ·· ~t .. ndü IT J r ·k: ·d · · · ~ mış çavuş!.. Ula11 Allnhım seven . nen ngı ız mume.s.sı ı mu e a ı ıtı- ı e cı ıne us u r. er ıa u ,ıı a l kaçta kaç& esasi& bir surette alakadardır? neşrıyat suretıle azamı ı;urette ~, 

.. 1 . :ımtnboz dıyordu. Harı Bayram kı- 1 kl 1 ·ıt . ta t k 1 1 . ı.·ı · - ·ı . k·ı· stzl~ soy csın hele ne yapmu; bizim kır k- d 
1 

, _ 
1 

d" •. matsız ı arı ortadan kaldırmak ve ngı erenın vas>ıu una a rn et- ı - Şimdiye kadar spor tni!kanız • ..:ı atta degı , umumı tr.ş at 
w ' .1.ınnı oy o a arına ıGV ar ıle du~- . . . .. . . . . . . . . ı _ 

Oglan ! k · · 1 · d H tt~ b' bır ha? suretı burmak hususunda mış olan Prag hukumetının kıvase- manm elınde tutan tqkılatan spor sev& • mık daha dogrndur. 
O 1 b 

_ mcsırıe pe ·sınır enıyor u a u ır · · . . .. . . . . . N k da .. ki b"r ccık- -~ 
ca { aşında b!ıgıiaş kurup o- ııral·k kö ·d n k} - b.l çok mlikemmel bir vazivelte bulu- tini tak<lir etmemek mümkün de- yemı:n yukııeltebilmesı tçın elınde bu - e a r ganpw . dl"'t·. 

turan kahya da söze karışarak: ı 1• • ' t : fek tuz~fti· a:magbı -
1 

e ı nacaktır • ğildir.,, lunan v~aiı ı..aH midir? vcrleriıni:.r, hatta daha büyük bat....,. .... 
S 

. . _ . .. '"uı muş u, a a çı ~ı çu ugunu .,. .. . . 1 .. . 1. • -•- • •• kil eu-
- ahı şunu bır du!Hi bılen soy- .. .. t·· b k 1 1 bT 1 .. J 1 p } } k il 3 - Bugunku ekonomık, so~>-al e- t so> ıyelıın, a;serıye.ı t~ -! 

lesin de bak ak ne <Jlmnş !.. ~ı uı· z~~avuanlelı aıdraamıp ~ası .. '.Jyırı a 1 ır- .. o uma yazıyor: o on ya 1 e a iyetler rait içinde ıMmltketimizde ne dttecere ncvverler:m~ sporun meaılek- :":.J:il 
Ç b . ~ · r .. · cagız gun erce ge- "İngiliz ·iya:ıetinin c~a,;Jı direk- . · · · · • ı dJIJ __, 

O an Ha an kıı.lın sesıyJe cevap re uykularından k 1 . h tt Varşova, 26 (A.A.} - Prag hü- kadar bir spor hareketı mevzuu bahso. kmm.yetlı ıçtımaı mevzu ar S-
\·erdi ve anlatmağa basladı: kal · 

11 
b." t ·k eskı ınıo;ı. ~ al!ka ta lifinin her ne bahasın:ı olursa olsun kumcti tarafmdan ne';'redilmiş o- labılir tqkil ettiğinden bihaberdirler. • 

_ · a ır anecı :zının ıe a e e b A k" ~ 
- Agam ! Olan biten isleri bir d.. es· 1 k k ern avrupa işlerine müdahale etme lan ve Siczinin Polonyalı nüfusuna Suallerimizin ancık bir ilı:i~i üzerin- den terbiyesi kanunile Tür ıy ,~.,, 

- y1 . d · uşm ınc en or uyor... Ne yapa- d ..wı--. 
so eyım e vann guJe gu]e gır:ılın. ,. ; b·ı • . d mekten ibaret olduğu pek () kadar ı c.eko. ıo. vak. hükümeti t::mı_fından ve de vnpacağıoıız küçük bir ~u.nna, çalşmalarl tqldlit bakımın an--=-~ . . , agını 1 emı,sor u.... .r- w• . • ~ 

Bılıyonuz ~mu, Kır Mahmut Hacı Hir haftadanberi kır Mahmut uzak olmıyan, zaman:lanberi kate- rılmı,. rmtıyaı.atm neden !baret ol- bugünkü a-ait içinde bundan daha ol. gı~.klıklerle lcarşı~l.:cn d • 

Bayram aganın kızı Gülizara yanıp dağda, bayırda vakit geciriyor, ev- dilmiş olan yolu düşüniiniiz. İngil- duğunu bildiren tebliğ müna ebetiy gun neticeler be.klernenin iml:insalığı- k:ımlar gö teriyar ki biitün ~ 
tutuşuyormuş. Etme, gitme. anasına 1 . . b 1 ~ . . le Polonya mahafüi, Çekoslovak- nı. b;zc .~cıL,,.8 ·nlatır. 1 liğ:n.in aocalc 50 de biri ve bijljll erının semtine i c U'""ıtmıyordu ... tere sadec b d kt ft .. it~ -~u gızı bana al d • c d <-A J e u ıre ı en vazgeç- d k. p 1 l k 11• •" p rw• • 200 ~ b• • çok ... - ~m~ş.. . a :. a~ası J;ir gece arırndaşlnr·ndan fırıldak ya a ı o onya ı e a . ıveün rag B:ızı bt-oşür ve istatistilclenlen ~in- genç ıgının m az 
:la ne dese begenırsınız: Ogul ! 'lasnn ·ıe b "b 

1 
b . ll mekle iktifa etmemiş, i-:in direksyo- hükCımetince ekalliyell~ri Çeklestir · d bir -kilde snnPla aı--·ı k- .k • .. . . ı .. ı '" asına ~u ıa erı yo a- . diğimiz: malum:ıta göre 936 senesın e r- r-· qs..... ,.-

gı~ uçü seıı küçuk. Rır defa yır- mıştı: "Gülizar alındı, alındı. Alın- nunu ele almış ve her türlü ihtimal- mek faaliyetine devaın edildikçe ' Türkiyedc federe olan spor klüplerinin Hele erkek - kız nisbeti bilh.-

mı beş otuz yaşını devurun iyice bir madı, ben bu evlere gf-lenıem ha- !erin mesuliyelini kabul etmiştir. kendisinin tatmin edilrni~ addedil- adedi 237 yi buluyor. Fakat hakikatte hada yürdc.ltt aasadır. Bu h.,ıtl" 
olgu~laşı_n 8~nra evlen.in,, demiş. 1 şımı alıp dly&r, diyaı- gidPcam~,, Bu Bu ihtimallerin birincisi A lmanyu · miyeceğini beyan etmektedir. 1 bütiin bu spor klüplerinin yüzde ikisi btr rakam söylemde icap ~er,. lııııf 
Bu soz uzerıne efenclım 'Mahmut , d" .J . • - t 1• d.. b·ı b. L L..., ··L __ ,,. • • d 1 b · d ::_J L· • L~ b ı ma1"'" _1 k.. .. _ nava ı .-.ıu::ıeym agayı e aşa u -, ı e ır .. aç uuyu11. "".ı·.mız e top anan etm e yuıue wrı 11Ue u a _Llıt 
og an opurmuş: ·· ·· t·· n· ·· k 1 ·1 · ı · h. · d d -·ıd· .B lb 1c· 1 d" ·ı -r ~-"V . . şurmuş u. r.•r gun ·an~ma; taş kahya öldii oğlu ask<?re gidiyo, ı onlaı: bir~r birer ~a,·ıvor oksuyor spor "'ap crı ma ıyetıo e egı ır. Wl· u ı: a u 'Y' ı mı )'OD nu u,. 
"'an' ahya!ednı· emtm,~ı~n kızı l~a~ad ~Ilmı- - Bizim deli oğlan gemi azıya ~imdi dede burnundaki h.IJa satı - Ve kılt, kat be;>!ııre ·&~nv.orcl~... . lam ek n-"!Ji he.r türlü ve&aitten mahrum, tuDluz Yunani~tanda diğer 'P~ 
J • ,, J ~ ver e mı ag ar ld k 1 • • b. ı h ıı •--L 1 · · ~ k.. .. b. d h .0 ' a ı, ne yapacu ···· lılr Para çıkmavo ki alayım H ·•valar buiutlu "C vağmurlu partı ına arınn vera ma a e ..;;uıve eu· ri hanç yalnız atletizme nıulcJl17""'-.: 

u muş ır a a eve gelmemiş uç A b" k b d - ·· • ···· · ' • · b. .J_. d r h k L ı 
g .. d ·a . tm N . • • - man ıre oca un a du- _Etme İ\oca sen bi'~rsün, ko _ geciyo•·du. Bu ~ebı~ple kır Mahmut nm ırer.oWLSm _a top .• an. an_ ev«_ ir oir bin gencin ça11ftığı düşüııiiliir" ~ 

un ag a ja ı~ . .c e vemış, ne ıç- .. k k.? "l k . . • _._il lcl 1 d ~ 
• b·ı k • .. . , şunece ne var ı · ··· -~ a - gıtsın. yun satak ökliz satak şu tahmu- köve fiönmüşse de Yİ nt! eve uğradı- kaç genem t.,.... ett·gı op erdir' •• Bu Yeni teşkifada sporumuz • 

mış onu ı en vo .. Bunu11 uzcrıne N · ı , ' · · · ) 
H .. •• - • k w - eyı a ıyon. Galon kafa pa- dumuzu everek.... ğı yolrtu. Onu kov delikanlıları mi- rakama gayri federeler dahil değildi'r. yük bir .kallcınma yapı.lacaltır. 
use~ ın agamız, ansına oglanı h • , • 1 iti 

cverck demi sc d b ı·~- k l ra amya... Hüseyin ağa müstehzi bir ta - safir ~diy-0rlar, hl'I' gece bir evde Çünlcü bunlar: haU:nda esaslı biç bir ma. kınınaya baıl.an1rken &öz önün 
.. e, u lht.41. a - P d- u B. ı k · ı· L' d -it· ı mı n- w - k - ara u~ n. ır yo ızı ı - vırla: kaln·Ndu. Bövle kız :çin babasına umata sam_p .. ".ı:t ız. - .. . . • duracızoımız noktalar acnçliiin 

ş. ugun, l\'ır zıvır masrafların- t • b k k • - 1 • . "> • • • ' • • • • ..ı11a 
da k k . • d 

1 
k e • a a ~ erur er mı kı. ... - Çok iyı talla duracak da oğ- darılanlar köy e-ençleri tarafından 4te bu turlu ve huyülc tchırlcru:nıze kesif bir surette toplu bulund....-

n açma ıçın u ~rı alacak ol- uı ] d b d h • ha t ki 1 . le b. ~ 
muşlar. Yıx.dıkl l l d - an ge e u avra a a- , lan everecek!.. fazla itibar görür, onu herke~ se - ı o an üp erın mu ayyet azası 22 ın tepler ve Halltevlerinde sPora. 

K arı para &r a a bar anlat 11 h k d. L d rd 8 .... _J· • L~- h 
talla alacaklarmı K 111 h d ··· ıı u avere ızışmışh. Karı.sının ver ı... ıo:.a a ır. .u. •_~_ ın. en genış ı.m- _e lan alibnın. fazl-l--··-ılma.suı& • 

~· ır J.' " mu u - Ne ba- ·· 1 • k" • ı ._ be d d L___l 1 d ~ muz da bu horatite . . •t• b- - gırıyon ve!'ur er mı ı.. og unu evlendirme hak kında ki is- Bir gün miııafir olması saı-ı fınl- sap'"' ·~te or unun IiUI g-enç er en mu- k b"' .. a· .. ___ t.r~ n ışı mce us- K.. lr . .b. b" b . _ . me , utun v ayet ve~ 
bütün aklı zı•-·anadan k B. .oy mua ımı gı r ır eye verme- rarlarına köpürüyordu. Hüseyin a- dak Mehmedin evine gelmi~ti. 0 ge teşeklcıl oldu~unu kabol eddrm. Demek 1 :_J balı. .. ,,_t. ı.e.i., 

' çı mış... ır dı de... 1 ~ • d .. .. . w • ' • • • ev eru-e ... JlllUlastuuıane 
gece sessizce dağdan gel . •trk- • - . - - - lga para}a ayanamazdı. O, baba- ce buyuk bır eglence tPrtıp edılmış- takriben 19-20 bin kadar genç sporcumuz aahaları a{tllak TC bu arada., 
~en aşıp dalmış içer· mı.ş çı ı Huseyın aga deh.şetH kopurnıüş- sı öldüğü zaman sarf olunan kefen 1 ti Köy delikanlılarından on on iki vardır. Halbuki bunfann her birinin bir L_d b. . uall.iml iıwi,. 
,, ı; yavaş yavaş. tu-. . . , : . w • • Ll L' •- l d" b"tr 1 l - en tıer ıyesı. m er - ~ 
varmış Hüseyı·n agw 1 · parasıııa bıle acımış. bos ) ere top- kışı fırıldagın evınde toplanmı'.';tı :spor .. üoi""me •ayıt ı ıye ı ui ipor a "f d __ ı.. Spo ~ M · anın papuç arı- Ulan ka B k" . ., 0 k , • 1 .. •• 5\lrette i.stı a e ctIDCAtır. r .....-:.:: 
m larpadah eşiğe çakmış gitm.. . -:-- ··. • n. ~n .. :m~m. n ra ta çürüyece~. oıan kefeni ı:.ıe - Saz, çiftetelli ... Çok güze: Lir va _ meşgul olması lazım gelmez. Bunlardan suretle umumileşririlir. Sp<>rdall~ J!I.. 
Zabah olmuş Hüseyin nğamız ay! çift ~ku~ be;d_e, fi·t·sur:ı koJ un der- zardan almak ıçın, ka~:na kurek kit geçiriyorlardı. Fınldak Mehmet buyük bir kısmının muhteüf sebeplerle nen aııl &•re yübek bir kaç fıdP" 
yoluna gidecek, papuç!arıı:u ayakla- sen ~n e. ag ~ ı ogloı.n bende, k~bri. aça~k~n onu bütün köylüler allı bir entari giymi~. ba~ında ~an fahri olarak ldüp!ere kaydedildiği ma- mı ve yahut fevkalade bir iki.,.-: 
rına geçı"rmı·ş. mer ti . d muallım kını olu) omuş.. bırleşıp fıkrınden zorluk!a vazge- vazma ortada bir kadınd:ın daha lirındur. Gene ferah ferah dü ünerek ~'1 -gwfam bı·- m--'·•-et ıençl 

. e er yerın en oy Er k 1 1. d. 1 . . . . . .. ~ · • ' 5 ...., ~- • enu~ .. 
namaz. IHiseyin ağ b . k - ı a em ı ıyo ar... çırebılmışlerdı. Bu koca hası:-1, boy- önemli oyunlar yapıyordu ... Bu gü- bunun üçte ikisini faal aza kabul edelim. tahayyül edilen futbol rakınıfadf 
daralmış uı-kurl• ~kn_nzı· ud ışe ço -Ulan on çüvf (~ift) öküzün le sırf bir kefen yüzünden günler- rültüler içinde bir ses işitildi. O halde atlet, futbolcu, güreşçi hepsi da· . k _._ 1 b _.__ kitl_,.. 

• :ı: .. r ı ı f' ın e, avra- yanında kalem h it d H ı .. _ _ . · . _ .. . mıyece ru.or ar u saiUUD 
dına bağırıyor ki: "Ha bir papu ne a w~ e~. acı , ce dü unmuş; agzına bır lokma ye- - Küt.. küt.. küt'. hıl olmak uzere Turfuyede 10000 -15000 deıı kendi kendine doğar. 
'-"etiştı·r ı ••ener k •1 t ç Bayram bana kızını degıl, ısteı:1em mek koymamıştı. Tab!i oğlunun ev- Kapı çalıım·ordu Biraz sonra ı·- genç, spor kluplerinden istifadeleniyar 1 
J • .,. m 6 ır o~ an avan , 0 b"l h k . · · ' G A • -..& 
altında onJann içind t . . a: ra mı ı e a aço sana dır ve- lenmesıne harcanacak en aşağı üç, çeriye kısa boylu, tıkn!!z esmer bir demektir. Yine muhakkak ki bu raka- Üreşçiler tın.,-~ 

e ya ıyormuş • rır d .. t ü l' b .. b- - d · · · · f b 1 
o da bir taraftan ba~ırıyor: "A _ • D . or Y z ıraya us ü1un elı dıva- kndın gırdı. Hoş, beş hiç lif edilme- mın onda dokuzunu ut ol oyuni e uğ- • d k 
nam! Bana da Güııu·· -

1 
ı· t• .- emek abbaps•nız, ~nı çok ne olurdu.... eli. Çunkü başkasına ait bir kadına, ra~anlar teı.kil etmektedir. gı ece . ...& ~ 

Yl Y~ ıs ır ... ,, sevıvo de.sene •· • ı ~ · 1 ' · K ·· ·1 · den .,.--Söz buraya geli~e bir k' hk h · • ••• l\ arı ,..oca ev enmege daır ne za- yabancı nkeklerin n~ ~ekilde olur- Şimdi; bu ıporcu adedinin bu koca . . a~ımpaşa gureşçı erm n~ 
tufanı koptu Artık ho k a al a - Gel de bu avrada anlat, ah- man konuşsalar, Hüseyb ağanın sa ol un iltifat etmelerine imkan memleket m!kya.~01da yayıldığı düşünül- ıılık bır takım yakında Yuııa 
yi kavramışb... _r es mese e- ba~hk ne deme~? On çift öküz, bin g?zle_ri kalbur kadar bü~ü~·or; müt- yoktu. Sonra kadının :ı-anında uzun sün .... . . Ve nınra, spor i~lerile u~raşan derelı: onda gürq temasları Y 

JI b b
. kosunum var dıyom. hış bır korku ve dehş~t ıçınde kalı- boylu çınar gibi bir adam vardı her kiın~el"rin çok iyi bildiği saha, bina, spor dır. Bu seyahate iştirak edecek 

- a ço an ır d3ha söyle Kır - Ö'-·le ise d k · d B d · · · .. - 1 d ·~, · J ne uruyoıı, ıı.ı ıs- yor u. azan a parayı sarfetmış kes ıltıfatı buna yaınvor ve do:;tu- levıııum:ıtı yok&uzlukları, organizoıs}'·cn tesbit etmtk üzere bu hafta g 
og an ne emı · ·• te bakak "b" h k l · · _ 1 te demi di _. . : ·· gı ı e~· ama apı a rak, bırdenbire nun çiftetelliye karışmasını rica e- &üc;lükleri iliih- ilih ... g:bi miqkül:it da on seçneleri yapılacaktır. G'" 

B 
ş.. b- .. ' yece~ını... - Bıre kadın elde pıı.ra lazım. sıçrayor .... Paranın bulunduğu ,·ere divordu... hatıra "etirilsin .. O ... zaman bu kadar Yunanistanda Atina muhteliti ill 

u oz utuıt k- ı- - dT T ıı ı J .J .. 
oy unun 1 ıne a 8 a acam, talla. Ei!iyon ya Bek- koşuyo;. Paraları kucağına yığıp (Sonu var) geniş imkansızlıldar içerisinde çalışan teş-

1 
la~acaktır. 

· l'i 1 z~nd~ .k~lmış bi~~ ~~ikan s:_ri~i _de bu 'ızıltıyı pek dikkatle dinlemiş cude getirdiği bir şe .• • değildir ve J3u müddet zarfında :.Möl16 

~y Es ı• L K u 1 dıyebılırız. Bu gun ıçı!'lde yurudı.i - olduğumdan yanılmama imkan yok. lrnrada birikmiş olan civa da, hiç sepro başka şeyler bulmnl l• 

M L U A DA ğümüz şu dehliz bir zamanlar üç Acaba bu ses nereden geliyor? Ve şüphe yok ki her hangi bir yerden diyle duvara hafif hafif çeJdÇ 
adanın tepesinden fışkıran Hl\•ların ne sesi?.. .. sızmak suretiyle el eğil, ancak bir in- ruyor etrafı aı-ıyordu. Hal il 
geçtiği yoldu ve bu lav bacası hiç Profe ör Jakobson: san tarafından mahsu-; buraya ge - yalık duvarın her noktagııı~• 
şüphe yok ki llç aday; birbirine bağ- - Ben de bunu öğrenmeği senin tirilip dökülmek suretiyle teraküm bir ses çıkıyor, öyle gizli oefıol 
lamnktadır. Bu giin "N" adası tek- kadar merak ediyorum kızım, cc _ etmiştir. Acaba duvarda bir oyuk !anacak bir boşluk buluııd 

YAZAN : T. Vallerey rar denizin dibine çökmü.ı olduğun- vabını "·erdi~ hiç şüpe yok ki bu ~es oyup civa doldurmaktan maksat iş rap edecek hiç bir emare 
Tefrika No. 37 dan bu dehlizin "N" adasına giden canlı bir mahliikun ~esidir ve her nedir? Asıl bunu anlamak lazım. milyonlu. 

Ş. d·1·k b. · d"kk t d · tarafı tabii kapanmı~tır h Jd b. d k k f d K t 'f r· P f - B 1 k it ·den 
w. -. - ım ı ı ızım ı a e ece- selecektır. Bunda "ek ve şüphe ca _ . ~ • · . . . a e ız en pe uza mesa e e np an ,, ur ı ro esore ce - u ara ı • vızı ı yenı 
gımız şey bu dehlizlerin daima şar- iz değil. . Bız bu sureti~ h~m .f!kır te.ati bulunmıyan bir hayvanın se:;i. A - vap verdi: meğe başladığından ben 1 
ka dog-ru imtidat etme idir p f ·· ·· k t " ~ı ·ı . edıyor, hem de ılerlıyorauk. Yıne dımlarımızı sıklnşbraJım. Mösyö - Bu bir işaret ol:;a gerek. Yu- dig-er arkadaşları bırakıP . ro esorun a ıyeL e ı errye sür- p f .. - .. 

Filvaki bizi civa mağarasına düi'iü bu fik" b · d- - d - d N~· ro epor Jakobson ve Mo yo Pro - Pre epro dehlizin civarına eğilmiş karılarda clu\'ara "L. H." harflerini geldiği tarafa doğru yavat .a 
6 ır em U:3Un ur U • .ı. ı- · k f'1 • .. - d .. .. d-11 r". 

kadar götürmüş olan dehlizler ay _ çin dehlizin bir noktada denizin sı~ro a_ ı enın onun e y~r.uyorduk. bir şeyi tetkik ediyordu. n vaziyet- hak eden el burada da ""U oyuğu ilerlemeğe başladım. Onlar 
ni istikamette devanı ediyor ve bu- sathına kad~r '-'Üksel""e- b 1 Bı..rdenbıre karanlıklar ıçınde hı - te doğrulmadan ve elivle karavana 1 .. d ~ niiı yirmi, otuz metre kadar 

J .. ge aş ıya- haf bir ses k tti ~I h · f · t . . • ı \'ucu e getirmi~ ve oyuğa bir iki ,.ıı 
nun da karşı durulmaz bir kuvYet- cağını bu kadar kat'i bir şekilde i- ,· . a sc · · .. a ı_~e ını a- şeklınde bır kaya oyn~unu göstere- ]aşmıştım. Bu vızıltıyı ~ıka ~• 
le fışkırmış olan bir 11v akıntısı tn- !eriye siirüyordu., B d p ın ve tespıt etmek muşkul olmak- rek: litre civa akıtmış. Belki ele duvnr:ı vanı öğrenmek için ayaklafl........,.. 
rafından kazılmış olduğunu ispat bili'-·ordu., Bina·e· lu~hu knedr~ . en 1 ıa beraber arı vızıltısını an dm bir -Hiç şüphe yok ki bu ovuk bir hak edilmiş olan başka harfler za- cuna basa basa yürüyor, Jll 

. . . " · · na e) en ısıne ses . 1 .edıyordu. Şımclı dehlizlerin meyJi sordum: · . insan eli tarnfrnrlan ,·iicude getiril- mania silinip kaybolmu~lar. Lakin olduğu kadar gürültü f'urı 
d~ kalm.a~ış, adeta düm diız bir ze- - Ne den dolayı rlehlizin sathı Astrıd durdu. ve; miştir. Yerde duran kaya döküntü-

1 
oyuk derince olduğundan içindeki çalışıyordum. "' 

mm halını .. almıştı. zahire doğru yükseleeeğini şüphe- - fşte, dedı, bır sabah işitmiş !erine bakınız. Demek ki bu oyuk civn ile kalmış. Birdenbire elimde fener. 
Profesor Jakobson: siz telakki ediyorsunuz?. olduğum viziltıyı tekrar duyuyo - vaktiyle bir insan tarafoıdan kn _ _ Şüphesiz, :süphcsiz !... Ancak maya mecbur kaldım. Feııe 
- Demek ki dedi bu tahtelarz - Çünkü bü~·ük dedenizin keş- r.uz. Ilu meseleden size bahsetmiş - mayla oyulmak suretivle .vapılmıoı. L ld 11 . ııll 

t.. t d w•ı • M .J • eona anrı'nin i ·minin ilk harf- mahrut müneveıi içinde ca 
ıtolun en alçak tabakasına c.rişmiş- fettiği üç .ada da aynı bürkani ha- ım egı mı ösyö Dubreuil?. Hepimiz bu oyuğa yakla~tık ve ~-' 

d" · h 1 E t M t . !erini hak.·etm.ek suretiyle geçtiği hayvan belirmişti. Bu dt>V~ ~ 
lıulunuyoruz. Şimdi artık uzun ~senı.n _ma su üdür. Bunlar deni- - 've a mazel. Ancak şim - bunun dibinde bir m·ıktar cı···a bu- bO• 
i d b d w • yollara bırer ışaret noktası koymus böcekti. Ynhut bir gazal ya 
müddet dehliz bu düz şekilde de - zın_ ~ ı_ne . ?gru çökmüş olan bir di işittiğiniz se in aynı ı::e o]duğuna l d - " .. . _ .. 
', dag sılsılesının üç tepesiı:den baş _ emin misiniz? - ~ un pug~m'.. gorcluk. olma ını anlarım. Ancak burnyn, , devekuşu büyüklüğünde böc.,.-
\ nm ~decek ve so~ra ya\~aş yavaş ka bir şey değildirler. Buna bir dağ - Emini~ ... İlk .. . . 1 b ~o -~s~r Jnkobs?n dalgın dar - , hem de uğraşıp bir oyuk yapması zeyen bir havvandı. Bu il 
denizın sathına dogru yenıden yük-lsilsilesi yerine ağızlan denizin ya- ·-. . . once sızın e e. gın duşunuyordu. Nıh:wet: sonra da bunu civa iJP- doldurma - liı1'1banıın 

,.. rab~~, geldıgımız zaman işittiğim - Du oyuk. dedi. tııbiati .. vü- sının elbette bir sebebi. vardır. 1 
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Mayi ekmek 
M'eğer biranın bin bir hassası var. 
llıış da biz farkında değilmişiz ! ... 

te(Şu ~cak günlerde herkesin içe- litre birada (60) den (100) grama 
'lsoguk bir içki pe:;inde koşma- kadar ıkuru maddeler vardır ki bu 

~ı 'Yet tabiidir. Limonata, ga- miktarın (3) ila (8) gramı azotlu 
b rıİa•Yran, maden suyu ve hatta maddelı:~rde n ibarettir. (Baştarafı 1 tıcı sayfada) 

le iı~n. hepsinden kıymetli lakin Birkaç misal bu hıısm~taki görü- . . .. .. , . . 
laıı ~nı bulmak o nisbS?tte müşkül şümüzü daha iyi tevsik eder. :Mese- Başvekıl, gönullu .erın gerı çe-
ç arakulak gibi, Taşdelen gi- ıa bir litre biranın 160 gram ekme- k~lmesi ile ~a!nız İspan~ol anlaş.ma~ . 
te ll'çır gibi nefis bir bardak iyi ğe muıtdil gıda huli\ sası vardır ki ı lıgının .h~kıkı surette bır yere ~nhı-

oaıı ınınuzun şu tahammülü yıpra- Albüminoicl bakımından bir litre sar ettirılmekle, kalmayıp aynı za
rı C:hennemi saatlerinde hepimi- Bira (120) gram süte, (25) gram manda İngiliz - İtalyan anlaşmala 
r tozlerimizde tüten kıvmetler - ete muadildir. Hatta nsit fosforik, rının tam olarak mriyet mevkiine 
. • azotlu maddeler bakımından aynı gireceğine işaret eylemiştir. 

l/\~ak bir Fransız c!-Oktorun de- miktardaki şarabın gıda kuvvetin - Başvekil, italyan hükumetinin 
~ ~ıı~ bakacak olursak yukarıda den dört ilii on defu daha fazla vadini tutarak Libyadaki garnizon-
·~d ıtıınız içkilerin hepsinin fev _I kuweti vardır. !arın miktarını azalttığını, İngiliz 
:ı e bir içki varmış ve bu içki ' Diğer taraftan bira imal edilir- aleyhtarları propagandasına ıtiha-

" Yanı b" · t d'W · • d · üd h I 1 trı· n ıricik "tam gıdası imis. ken uzun müddet kuynatıldıö-ından S e ver ıgını ve a emı m a a e 
L· I, bj ' ,, ' 0 k 't 0 d ' b" 1 w d b 1 d -
'l}'i i r ın an münhasıran bu iç - birada patojen mikrop da bulunmaz o~ı -esın e .ış ır gn e. .u u~ ugu-
•debi~e~ suretiyle gıdasını temin ve bu itibarla bira cn.-:iceyi kuvvet- nu !~a\:? ?tmış v:. ~?~.ıştı: kı: . 
'lııııı ;nı.ş. _Bu içki de biliyor mu- lenclirir, muhtevi olduğu az miktar- . H~~umet, gonullule:ın gerı çe- Jan l'1u~a. Ye karısı :"nnabela 
t:'4tıı .e ımış? ... Bira ...• Pek çokla- da küı11 dolayısiyle midenin hazım kılmesı~ı çabuklaştır_m~gn gayret ~em fılmleer. P.tınde 

, ıı.. kudretini ziyadeleştirir. ed:c~ktir. ~~kat, Ispa~yol m~'3e- . Sınema mevsımıne her gün 
~ 'Sıra içki değildir .. Bira iç _ Sıhhat noktai nazarından bira- lesının sulh ıçın artık bır tehlıke bıraz daha yaklaşıyoruz. Slne-

de.ti·~'?1alıktan başka nedir kii.. nın dört hassası vardır: .!\I ugaddi _ teşkil e~mediğine wkani oluncıya ka- ma şirketleri harıl harıl hazır- -

Sayfa: 5 

Mektep ihtiya~ı 

Busene bina 
yapılmıyacak _ 

Çifte tedrisat klacak 
Orta Tedrisat &end direktörü Avnl 

İstanbulda orta tedrisat vaziyeti haklcm. 
da tetkiklerine devam etıpektedir. Dün 
öğleden .onra eaıd direktör ~·e genel is
pektrlerin iftirakile yenİdCf! bir toplanu 
yaplmıttır. Bu toplantıda muhtelif vila
yederdm alman mektep, m!1allim, ders 
vesaiti ve bunu karıılıyacalc teklifler göz 
öaünde tutularalc buna ıöre okullar ~·e 
aıuallim kadroları üzerinde bazı lcarar-
w itthazı için hazırlıklar yapılmıştır. 

Bu 1me fazla tahsisat olmadıiı için ye
ni bina yapd'!lıyacak, İzmir, Bursa ve 
Bal.kesir &İbi vilayetlerde ve İstanbulda 

Beyo l u ve Üaküdardaki iki orta okul 
da çh te tedrisat yapılacaktır. Dün ke 
ndisiyle J'ÖrGşen bir muharrimize aıi
kadar zevattan biri tunları söyl -
emiştir. 

Umumi müfettİflerin yaptıkları 
toplantılar üç dört seans daha devam 
edecektir. Bundan .onra memlc~tİn or-

t~ ~ııtıı ı~ ?uzlu, köpüklü lakin bir dir, susuzluğu gideriridir, kuvvet dar vazıyet, oldugu yerde bırakıla- tanıyor ve bu sene için bUyük film· ı gidince karısını da orada bulacalc. 
a.. a ıç.ıı· . . k' l"k . "d" hhid' caktır ..,.~... ınce ınsann şış ın ı ve verıcı ır ve sı ır. • .,. ler vermiye çalışıyorlar. Annabellıi ise Avrupaya ıeüııce aktır. İlk mekteplerden mezun olan 
""·•ın \'er b" B. . ht .· ld ~ f· l :Nutkunda Çekoslovakva mese- T b' . 1 . Gaı.. en ıra... ıranın ll · Uı C\I o ııgu aza . · . a il artıster de... Adrivatigw:n meıhur pİiJ. yeri Lido'da 1 be ·· ·· .. d t t l k ihti 

ta mektep ve lise ihtiyacı ônümüzddı:i 

sene vaziyeti kati surette tesbit edilmİf 
' olacaktr. Bu suretle de orta ve lise ça· 

itndaki hiç bir çocuk açıkta kalmaya. 

·'lt· 11.ınız Fransız dokturu ne di- miktarda su bir carıı ftan susuzluğu lesıne de temas eden l>aı;ıvckıl Çe- Bunlardan bir k · l · · b~ · · '. , ta e uyuı ıoz onun e u u ara • 
' koslo"ak a · t• .1 1 · 1 ısmı ış erını .tırmış kocasıle kar~ılaşacak Sonra denizdaı ""'Ct kar•ılıyacak bütün tedbirler alm. 
"eir giderirken, ihtıva etti~i hamızı kar- . ' Y ~ın va.zıye ! .:'0 ayı.sıy.,e ve yaz tatiline girmişlerdir. Meseli An- , . · . . . ,- Y 

~ U-nıl a halk tarafından pek çok bon, tıpkı tabiı m,ıde:n . nları gibi me\ ~ut tehlıkele;ı tebart~z ettırdı.ı<- 1 nabetıa ... ~an Müra'nın bu sevimli ka- Ka~ a varaca~lar. Bu tatil me~ de mıı ve alınmaktadır. 
İ~ki n:ıakla beraber birçoğumuz hazım faydalar temin eder. Diğer ten sonra bu bahısdc ~zcümle şu be- rısı.. •Süveyp filmini b;tirell bir kaç geçınce gene sınemaya. Annabella •Şımal Muallim ihtiyaçları yüksek mektep· 
~td~ın hakiki kıymetini Jayıki- taraftan 'biradaki gıdai maddelerin yan atta bul.unmuştur: • 1 hafta oluyor. Jan Müra da •Ben bir ötesi• isiminde bir lilm çevirecek, tan ler mezunlarile Avrupada tahsilden &e. 

llıez ır edemez; çünlcü buna iyice hepsi mayi olduğundan bunlar vü- .Fransa ıle tam bır mutaoı.k.at serseri idim• filmini tamamladı. Biri Müra da •Paris • Akdeniz• ve •Dakti- len gençlerle karşıLınacakur. Biri ilk. 
d, • l\Jesela biranın "tam bir gı_I cudde kola'-·ca temessU! ederler ve halınde, anlaşmazlığın sulh yolu ıle . .. . .. _ okul ög~retmcnleri, biri lise mezunları, bi. 0 Oldu~ J h 11' • k 1 •) t . r• • L hır tarafa, otekı ote tarafa gezmege çık- lo• isminde fil imler çevirecek. iıte evli 
"-ta Kunu kim tahnıjn edebilir? bu maddeler de mugaddi ve mu - a mı 0 a.} aş ırmı.} a ga.} ret eL- . . ri de üniversite mezunları için üç meste. 

llın "h . f k S d f p h ·· k · . . mtflar. Jan, Orta Avrupa ıe Şarkı Av- iki artistin bir senclk hayatı da aşağı 
t ı tıva ettiği ~zotıu madde- kavvi olduklarından vücut biradan 1 

• on e a, rag u umetiuın . ki imtihan açılacaktır. Ayrıca yüksek 
·,,,~lbunıinoidler tabammur et - muzaaf surette istifade eder. bir talebine cevaben, I.ondra hüku- rupayı .dolaııyor Adrıyaik aahilme )'Ukarı böyle geçer. muallim mektebi son sınıf ta!ebesinden 

""~ R k ' " f h )) . d 1 ' • ter ~a ,e erler, nişastalar, ve di- Fransız doktorunun bira hakkın- me 1·~~ a ı.~ e mese.~yı t~tkık .e- de stajiyer öğretmen olarak istifade edi-
nı11 rbon hidratları bu içkiyi dün daki sözlerini yukarıya hulasatan decek. ~e ~uzakerelr.rı. ~eticelndır- H b• 'd s ı lecektir. 
·Ur en ınugaddı bir mayii haline dercettik, Parisli hekimin tavsiye - mek ıçın !uzumu takdırmil yollar ar ın e evyet ere Orta tedrisatta kıdem ıammı alan mu. 
Uell'ler. Diğer tarr.ftan bira çiğ !erini aynen kabul etmelerini ka- gösterecek tecriibeli ve liyakatli bir allimlerin bu istihkakları kendilerine a· 
4\'~eraber vitamin (B) denilen rilerimize tavsiye etmek nbes olur. za.tı~ tayin edilmesini dP kabul et- k J ı ğustos sonuna kadar verilecektir. Mem-
a enıa buldurucu vitrımini ih - Bizim bildiğimiz bira alkollü içki- m~IJtır .. Bu aracı, gerek İngiliz hü-) arşı apon ar teketimizin bugünkü tedrisat verimi nor-
~ ~den Yegane mayidirler. Vita-' dir. Fazlası insana dokunur, başağ kuınetınden gerek herhangi bir di- maldir. 
~~~)bilhassa neşvünema devre- 1 rısı verir ve saire. Ancak gün geçtik ğ~r hükumetten t:ımamiyl~ müsta- I 

llılu ~lunan gençler için en lü - çe fen o kadar terakki ediyor, da- kıl olacak ve yalnız kendı namına S J k "' k -). "' Silivride yatı mektebi 
nin bır maddedir. Zaten biranın ha doğrusu bilmeden farkına var • hareket eyliyecektir. Vazifesi, me OVyet ere afŞI UIDUffil at ... lalli Çekmece ve Şilede mevcut yatı mdc· 
bi delere tavsiye edilmesinin se - madan kullandığımız gıdaların vi- selesinin esasından efkarı umumi- h 1 ? teplerine ilive olarak bu sene Silivrin:n 
~t~ budur. Mesela biraya bazı tamin vesaire gibi son zamanlarda yeyi malumattar ederek işin aydın- a Z J r J ğ l ffi 1 • Kurfah köyünde de bir yatı mektebi açı-
"tı"~tlerde "mayi ekme~, ismi- keşfedilen maddeler bakımından latılmasma ve hal suretinin bulun- lacaktır. Modern tesisatlı ve geniş kad· 
llir 

1 
lllesinin ebcbi de budur. haiz oldukları kıymet 0 kadar bal- masına yardım etmektir. l\Ioskova, 26 (A.A.) - Harbin- evlere polisler tarafınd:m hususi işa rotu olacak olan bu mektebe köy mektep-

~e adaki ispirto (2) il§. (4) de- Jandırıhyor ki yakında doktorların Slldct Almanlarınm itimadının den gelen haberlere göre, .Japon po- retler konµlma)üadır. Beyaz Rus terinin üçüncü sınıfını btirmiş olan tat~be 
~· ~lduğundan vllcudün, zarar meselil bir "bira tedavi"i tavsiyesi- \'e Prag hükumetinin yardımının lisinin kanunsuz hareketleri yüzün gazeteleri, açık surette bu işaretle- alınacak ve l;lltün müracaatlar kabul \'e 
4ı ~~~ek derecede, küül ihtiya- le karşılaşırsak buna hiç"hayret et- elde edilmesi şartiyle B. Riinçima- den Sovyetlerbirliği :at~ndaşlan rin düşmanları tanımaya yardım e- ia'af edecektir. 

~n eder. Dig .. er taraftan bir memcli'-'iz. nın bu vazı·fe · ·ı k . arasında nefret ve en<lışe ıle heye- deceğini bildirmekten çekinmemek k 1 J ~ abul eYlemı" olma Bu mektepte, dic~ er me tep er· 
J • 'l - can artmaktadır. tedir. Bu hareketlerin Japon -r sından dolayı çok memnunum. Son zamanlarda, Sovyet vatan- Mançu makamlarının yalnız malil- deki deralere ilaveten köy itleri köy rrankocu la 1 n 1 • ı • t ki 'f 1 1 d B. Rünci an hakem vazifesi gö- daşlarını Sovyct vatanda'31ığını terk matı tahtında değil fakP.t avni za- hegapları köy aağlık bilıileri de öğ· . r ngı iZ e 1 ını re recck değildir. Kendisi, bir tet- için açık surette icbara teşebbiisle- manda müzaheret ve teşviki.ile ya- retmenler tarafından haftada üç defa 

kikçi ve aracı ol.acaktır. l\laama- ' ri çok fazlalaşmış ve halen fazla- pılmakta olduğu muhakkaktır. Fa- muhtelif saatlerde tedris edilecektir. Ta. 

Yolunda bl'r kabulu" fih Südet Almanlarının ce\•abı he- !aşmakta bulunmuştur. Ayni za- kat Japon - Mançu makamları, lebe pratik köy ziraati tecrübeleri de ya. 
nilz daha gelmemiştir. manda muhakkak olarak, Sovyet vatandaşların karşılıklı \'aziyetle- pacaldardır. 

lo 13. ÇemberJayn ayrıca şu sözleri vatandaşları hakkında umumi bir rinin mütekabiliyet esasma göre ================== 
~ L lldra 2G ( S ilave etmiştir: katliam hareketi hazırlanmakta ve tanzim edildiğini herhalde nazarı ı•k b.~İilcu , . A.A.) - alaman- kabul etmiştir. Fakat bu k b l M .f ve tı·sat ~'llCla nıetı, bombardımanlar hak- . . . a u • - Almanyadan, sulh yolu ile Sovyet vatandaşlarmııı oturduğu dikkate almamış olsa gerektir. aarl 
llı-yt.hkikat yapacak bir İngiliz o tarzda şartlara talık edılmış bu- bir hal çaresine varmak arzusunun k JJ 
~lıı:ntınun İspa'lyaya izamı lunmaktadır ki komisyon:.ın çalış- ' yeniden bir kere daha teyit edilcıı Be koz Kazası ı dare Heyetınden: ve i er~ 
~klifi prensip itibariyle maya başlaması imkansız gibidir. teminatını almakla me~ut olduk. 

Bu vaziyette B. H:tıcr. sulhun )lahallesi: Göksu 

Japonya -Rusya ~d~~::·i:;:'~::,·;:~:~.~~~-·,~:~:~ s~:·:~,:~\·'·' 
~lıdutta Sovyet askerlerı· yenı'den kü meselelere sulh yolu ile bir ~al 1 Nevi: Bostan 'I çaresine varılırsa, umumi sükün yo- Hududu: Köprü ve tarik ve dere ve Topaloğlu bahçesi 

hında yeni bir gayret için yolun a- ' 1 - Yukarda cins ve hududu gösterilen gayri menkulün gedik-

ta ar ruz etm 11 şle r çılmış olduğu kanantine va raca. ten münkalip bostan tamamının 288 de yedişerden 21 hissesi Kozma 
ğlm. çocukları Kostantin Pipına ve Vas.iliki 36 da yedi hissenin 5 de 3 

( Bnştarafı 1 rıci scıyfada.) 

bulunduğu bir içtimada İstanbul or· 
ta tedrisat işlerine ait tt~tkiklerde 

bulunmuştur. Vekile, harita üze
rinde istanbulun mektep vaziyeti 
hakkında izahat veril mi, tir. Orta 
tedrisata ait mektep VP. muallim iş. 

!eri üzerinde tetkikler yapan vekil 
bugün de tetkiklerine m~arif mü-

't ı. hissegi Nikola çocukları Anasta3ya ve Marya ve Bostan gediğinin 9 
t~ 011.Yo G dürlüğilnde devam ve bu akşam ve-~etA1 • .' 26 (A.A.) - Nişi Ni~i da bulunmuş ve Sovyet kıtalarını ençler ve hisse itibardaP bir hissesinin 4 hissesi itibarından btr hissesi Apostol 
~ıt~ llın M k d M t k" ya yarın akşam Ankaraya hareket ı '""rı aııçu o n u an ı - geri atmıştır. Kalive oğlu Mosko ve Bostan gediğinin 36 hisse itibardan 4 sehminin 
a.. aıa .. d k h b H edecektir. 
-"

1e(t . ıgı aşa a i a eri neş- Tokyo, 26 ( A.A.) - Dömei a- a Va C) 1 J g"' ) m) Z berveçhi mülkiyet bir sehminin yarım hisses.iyle berveçhi keyfiyet 36 
~2 ı. Cdır: jnnsı bildiriyor: Gazetelerin Pos- ela 2 h i'\sesinclen bir ve rubu hissesi ve mukataalı bostan mülkünün 16 Bir müddettenberi şehrimizde 
h ~nıın d rt k"rf • · h d k d bulunan lktısat Vekili Şakir Kese-... ç uz a saat J6,20 de, dört so o ezını u ut mınta a ın an (Baftarufı 1 nci sayfada) hisse itilıarından bir sehmi Hiristo oğlu Kostant.in ve mukataalı bo!-
~er~lcer himayesinde 300 Sovyet alarak neşrettikleri haberlere göre, tan mülkUniln tamamından nısıf hissesi Lambiri oğlu Vasi! ve 36 
hti~· hududu teşkil eden Ussuri Sovy:~ıer, dün, Kingçungu.n cenup daydılar. 24 genç te yiiksek talı- da 6 his esi Hacı Tanaş tazı Katerineye ait olup vergi borçlarından 
'ı-. .ı teç-ı·şıer ve Yanlın "C Hsı·n g. a_rbısındc l\Iançuko araz:sıne daha sil talebesi olarak kampa çıkıyor- ' dolayı <ıtt •11 

• 1 tahsili emval kAnununun 13 llncü maddesi mucibince açık art-

bir dün bazı hususi ziyaretler kabul 

etmiş ve ~ehrimizdeki tetkiklerini 
bitirmiş olduğu için dün akşamki 
eksprese bağlanan hususi vagonla ~a lllt k- 1 . . . 

1 
d k ıkı taarruz yapmışlardır. Her iki du. 1937 yılında yekun 185 e yük llt oy erım ı~ga e ere d f d d S t k 1 • tırma suretiyle satılıij'a çıkanlmıştır. 

ı,~ <ı evleri . t • . 1 . e a a a ovye as er erı hudut seldi. Lisenin 9 uncu sımfınndan .Madde 2 _ Arttrma muamelesi 21 • 7 _ 938 tarihindE'n 2 _ 
8 

_ 
988 

Ankaraya hareket etmiştir. Vekili, 
rııı ku nın a eşe vermış erdır. muhaüzları tarafından geri püs- 9S.. onuncudan 43 ve son sınıfından t "h' k d . vali ve belediye reisi Muhittin Üs-

vvetıeri mukabil taarruz- kürtülmüştür. 16 talebe kampa i tirak ~tt" B an ıne a ar uzatılmış askı müddetinin son günü olan 2 - 8 - 938 tu··ndagw, Sumer Bank umum mu'ıd· u"rü 
A~ ' ı. u tarihine tesadiif eden salı günü akşamı ihaleyi katiyesi Beykoz idare 
C"'\.tıkara radyo 1 a~lesine perşembe gilnil yatta müla- yıl yOks:k mektep~e~ kampa çıkan heyetince yapılacağından müzayedeye iştirak için taliplerin 490 !a- Nurullah Sumer, İktısAt Vekaleti 

kı olacak, ve yat Aberdene kadar Iann sa,> ısı da 18 ıdı. 1938 yılında yılı kanunu 16 ve 17 maddelerinde ...n..-:terilen ·ı d . . d _ iç ticaret umum müdürü, standart 
• . . . talebe sauısının 196 kt w 1 e~ ~eraı aıresın e mu '"d" .. p ti b 1 a· kı:. l t h l t k b k k J Ya çı ıgını k mu uru, ar ve e e ıye er <1.nm-S asyonu sa ı ı a ı en yu arı çı acaktır. memnuni ·etle ör" . . va kat teminat olan 450 lirayı Beykoz mal sandığına yatırmaları ıa -
(

l> Kral ve kraliçe, buradan Balmoral d 
9 

l fg ukyoruz. Bu sene zımdır. dan bazılariyle vekalete bağlı mü-
•ı h· oa.şt f 1 . f d ) "d k . e unca sını yo tur: çünkü bu 1 ki ğ 1 l d '"'~ı· ıtçok n aUrha. ı ncı s1ay a ak şatosuna gı ece Jerdır. sınıftakiler 937 de C bro- . 1 Fazla ma!Umat almak istiyenlerin Beykoz belediye tahakkuk ve essese er er nı u ur amış ar ır. 

aııı 1 ım unsur an ce e - K t k J vesı a mlş- . 1ktısat Vekili Şakir Kesebir, bir 
~l l' aşılmaktadır. Esasen 1st:ın- oren ana 1 !ardır. Duna mukabil 10 uncu sı- tahsıl baş memurluğuna milracaatlan ilan olunur. (4676) hafta Ankarada kalc1ıktan sonra a-

l'a adYosu müdO il II tt• A .Atina, 26 (A.A.) - HükOmet, nıftan 80, 11 inci sınıftan 48 ve gwustosun üçünde 1stanhula gelecek ~ l'ad r nyre ın n- K • ük 1 t h . , 
r ~~lu Yosu başına geçmiştir. ıs. orı:~t _ka~a~~ı, ellı b~n tonil~tlı~ Y se a sıl talebelerinden de 36 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ve fuar hazırlıklarını gözden ge-

llıiı n sevimli saırntkarı Mesut g~mı erın a. ı .geçmesıne mus~ıt genç vardır. Kampa iştirak edenle- İstanbul Satınalma Komisyonundan çirmek üzere tzmire gidecektir. 
~ J\. de Ankara rad-.·osiyle bera- hır hale getırmıye karar vermış- rin sayısı bu suretle 1938 de en yük Fuarı Başvekil, mümkün olmadığı 

l', ı llkarada faaliyete bnşlıyncak tir. sek olarak l 9G rakamını bulmuı;- 1 - 4 kalem kamyon ve motörsiklet iç ve dış Histiklcrinin kapa- takdirde İktısat Vekili bir nutukla 
'~ ~tanb lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görUldiiğündcn 8-8-988 açacaklardır. 
~t ları u~dan dah:ı bir çok san- Cevapsız müzakereciler tur. pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacak-
'terl' n gıdecekleri haber veril- Kampın en dikkate değer tara- t 
~r ır. 

· Tokyo, 26 (A.A.) - Dömei a- fı, kızlarımızın yıldan ~·ıla aliikası-
~li _ .. jansının bildirdiğine göre, Çanglins nı celbeden bir mevzu elmasıdır. 

•, ~lld Z Hukumdarları te'den dönen Japon müzakerecileri, 1936 da yelken uçuş kampı~da s 
l_•te11 ra, 26 (A.A.) - Kraliçe Movokievski Sovyet kuv\·etıeri ku- bayan talebe varken, 1937 de bu 
''l( ~Sesler, bugün Port.smuta gi. mandanından hiç bir devap ~etirme rakam 15 e çıkmış ve 1938 de 22 yi 

atıarına binmişlerdir. Kral mişlerdir. bulmust·ır. 

2 - Tasınlanan tutarı 8571 lira ve ilk teminatı 643 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gtin eksiltme saatinden bir saat ev,•eline ka

dar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıvacakları 
teklif mektuplarım Galat& eski İthalat Gümriliündeki komis~·ona ver-
melef.i. ı ~7"2) 

Gönüllüler meselesi 
Londra, 26 (A.A.) - İspanya

nın Londra büyük lçisi B. Dö Azka-

rate, bugün hariciye nezaretine gi
derek gönüllülerin geri çekilmesi 
hakkındaki projeye hükfimetinin 
verdiii cevabı tevdi etmiştir. 
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Bu adamı canından bezdiren şey: 
G R 1P1 N i tecrübe edinceye kadar 
çekmeğe mahkOm olduğu ağrı ve 

sızılardır 

GRIPIN 
En fİddetli baş ve diş 

ağrılarını keser 

G'RIPIN 
Romatizma, sinir, adele, bel a~ıla· 
rına karşı bilhassa muessirdir. 

GRIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk alğınlıkla· 
rından mUtevellid bUlün ağrı, sızı 

ve sancıları geçirir. 
icabında günda 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, taklidlerinden sakı· 
nınız ve Gripin yerine bnşka bir 

marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

CINSJ 

Kalın Makine ka. 
İnce 

" Müsveddelik ka. Nı 

Çizgili kağıt N o. 2 
Çizgili kağıt No. 6 
Karenaj kli.. 
Büyük karbon kli.. 
Küçük ,, .. 
Sünger kağıdı 

Battal sarı zarf 
Sarı zarf N o. 7 
Siyah kurşun kalem 
Renkli kurşun kalem 
İyi cins renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekk~p 1/2 kiloluJı'; 
İstampa mürekkebi 
Büyük el defteri 
Küçük ,, ,, 
Mukavva kaplı el defteri "100 yap,, 
İmza kurutma def. "20 yapraklı,, 
Büyük tel raptiye 
Küçük ,, ,, 
Toplu iğne 
İstampa No. 2 
Cetvel tahtası 
Küçük sünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkep lastiği "Pirelll 
Kağıt kıskacı 

Zımba makinesi 
Tüy süpürge 
Yazı takımı tip 3 

.. .. 
Musannif 
Klasör 
Sumen Tip 4 
Çakı 

.. ' 

Miktarı Muhammen 
beheri 

Lira K. S. 

bedeli 
tutarı 

Lira Kra 

.Jduvakkat 
teminatı Şekli 

Lira Kra. 

Ekailtmenin 
GünU 

. 
4000 
6000 
3000 
2600 

Top 

" 

l 18 90 
66.-
49.99 

4756-
8300 -
1499 70 
5390-

{ 356 70 
247-

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

750 
650 

1000 
2500 

20000 
600 

30000 
100000 

20000 
10000 

6000 
1000 
1500 
1000 
2000 
5000 
1000 

800 
1500 
1500 

" 
" 
" Top 

Kutı.. .. 
Tabak& 
Kilo 

2. 15.60 
1. 25.-
2 70 49 
1. 83-

84.-

Adet "100 adedi,, 1. 30.
Adet "100 adedi,, 72.-

" 0.97 

" .. .. 
Şişe 

" Adet .. .. .. 
Kutu .. 

4.20 
8.90 
8.-

24.79 
3.75 

21.95 
4.-

23. 75 
93.50 

3.25 

937.50 
1758-18 
1830-
2100-
300-
216-

390 -
720 
369-
420-
80-

371 85 
37 50 

439-
200-
200 -
237.50 
748-

97 60 

• 112 47 
404 25 
7181 

131 86 
137 25 
157 50 

22 60 
16 20 
29 25 
64-
27 67 
31 50 
6-

27 88 
2 81 

32 92 
32 92 
15-
17 81 
56 10 

7 31 

" K. Zarf 
A. Eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık 

" 

Pazarlık 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Pazarlık 

Açık eksiltme 

" 
Pazarlık 

Açık eks 
Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

" 
Açık ek!, 
Pazarlık 

rnoo ,, 10.50 420 - 31.50 Açık eks. 
500 Adet 17.50 87 50 6.56 Pazarlık 

500 .. 11.90 59 50 4.46 .. 
1000 Adet 1 50 15 - 1 12 Pazarlık 

4000 Yumak 5 75 2 30 17 25 Pazarlı!< 
5000 Adet 5 50 275.- 20.- ,, 

500 " 17 - 85.- 7.22 .. 
500 Adet 24.- 120 - 9 - Pazarlık 

250 Adet 24.- 60 - 4 50 Pazarlık 
100 ,, 6. -.- 600.- 45.- Açık eks. ' 
150 ,, 1. -.- 150.- 11.25 Pazarlık 

30000 ,, 3. 99. 5 1198.50 89.88 Açık eks. 
3000 " 46.95 1408.50 105.63 " 

300 ,, 55.- 165.- 12.37 Pazarlık 

600 " 12.60 75.- 6.62 " 

4-8-1938 

" 
" 4-8-938 

4-8-1 ı :ı8 

5-8-938 

" 

" 5-8-1938 
5-8-1938 
6-8-938 
6-8-19~8 

.. .. .. 
" 

8-8 .,38 

" .. .. .. 
.. 
" 
" 9-8-1938 

9-8-1938 

" 
" 9-8-1933 

9-8-1938 

" 
" 10-8-938 

" 
" 
" 

Saati 

10.-
10.15 
10.30 
11.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 

10.30 
lL-
10.-
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-

11.15 
11.30 
11.45 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
11.30 
11.45 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 

1. - Şartname ve nümuneleri mucabince satın alınacak yukarda cins ve miktarları yazılı 37 kalemkırtasiye levazımı hizalarında gös

YENİ NEŞRİYAT terildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

Doktor Monronun Mektubu 
Muharrir İlhan Tarusun ilk ese

ridir. Küçük hikayelerden mürek . 
keptir. Vakit idaresi kütüphanesi 
tarafından neşredilmiştir. Tavsi . 
ye ederiz. 

m - Eksiltmeler yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözıı geçen şubeden alınabilir. 
V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin ed ilen gün ve sa

atlerde komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni ve•aik ile % 7.5 
güvenme parası makb'.lzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazılı eksiltme saatlerinden birer saat 
evveline kadar adı geçen alım komisyonu başkanlıiına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4616) 

Istanbul Belediyesi İlanları 
Balat Atölyesine lüzumu olanve hepsine 2693 liru bedel tahmin 

edilen 18 kalem boya ve levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Liste
ııiyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lu kanunda yazılı \'Csikadan başka Ticaret odasından büyük 
mikyastu boya ticaretil'le müştegil olduğuna dair getireceği vesika ve 
201 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
12 . 8 • 938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdır-

ADEMİ İKTİDAR 

Ve BEL GEVŞEKLİGİNE Karşı 

HORMOBi N 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

lar. (B.) (4849) 

••• 
Satılmak üzere mezat işleri müdürlüğil eşya şubesine Ahmet ta

rafından getirilen iki adet resim ile Makbule tarafından getirip satıla
mıyan bir armonik ilan tarihinden itibaren 15 gün içinrle sahipleri 
gelmedikleri takdirde satılacaktır. (B.) (4847) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sa+ınalma 

Açık mektup 
Emlak Bankası hakkında 

müracaat eden zata 
Bir ay evvel idaremize müraca

at ederek Emlak Ban'<asına ipotek 
ettirdiği evinin elinden gitmek üze
re olduğunu, faizden ne derece 

Komisyonundan: mutazarrır bulunduğunu ve kendisi 
. • . . . . gibi Kadıköylü bir miitckaidin de J 

1 - Yüksek mühendis mekte bı 938 malı senesı ıaşe ıhtıyacından eml'k' · k b t k .. ld -. . a ını ay e me uzere o ugu-
~lnn 25500 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ıle eksıltmeye konulmuş- nu anlat t E l ' k b k 

1 

an za ın 'n1 a_ an asına 1 
tur. . müracaati rica olunur. 

2 - Beher kilo etin muhammen bedeli 48 kuruş olup ilk temına- ! 
tı 918 ve mecmu bedeli 12240 lira dır. 

3 - Kapalı zarf usulü ile yapılacak iş bu eksiltme için isteklile- l••••••D•O•K•T•OR•••••llJ 
rin teklif mektupları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesik~larla bera · 
her 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

4 - Ebiltme 15 - 8 • 938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihaye.t 4 ünc!l madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış bulunma~ı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4839) 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastaJa. 
rını kabul eder. 
Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartm:ı.nı No. 2 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: .................. ... 
1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve 

parasızdır. Gayesi tüccar gemileri ne kaptan ve makinist yetıştirmek
tir. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından 

temin edilir. 
2 - :\Iektebin yalnız lise birinci sınıfına tabele alınır. Bunl-arın 

orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beften küçük ve on dokuzdan bil
yük olmamaları şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 
müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin Mektep Mildüriyetine karşı yazacakları istidana-

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doğum ve Kadın Haatalıkları 
Mütehaısııı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. 

30 
Temmuz 13 üncü yıldönümü Cumartesi 

akşamı 

Büyükdere Beyaz Park yüzme havuzunda 

Münir Nurettin konseri 
Beyaz Parkın 13 üncü yıldönümü münasebetile sureti 

mahsus:ıda hazırlanan konseri sabaha kadar eğlenceler ve 

numaralarla dolu muhteşem bir KIR BALOSU takip edecektir. 

Duhuliye serbesttir ..................................... ...; 

YAPI İŞLERİ iLANI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Devlet mahallesinde yapı

lacak gümrük ve inhisarlaı· vekiileti ikinci kısım inşaatıdır. 
Keşif bedeli 720 996 lira 15 kuruştur. 
2 - Eksiltme 8 • 8 • !l38 pazartesi günü saat 10 da Nafıa vekaleti 

1 

yapı işleri eksiltme komi•yonu odasında kapalı zarf usu!iyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 589 lira 85 kuruş 
j 1uk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekiiletinden 1932 senesin . 
de alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve bir defada yapmış 
olduğu buna benzer en büyük iş bedelinin 400.000 liradan az olma
ması. Ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olma
sı veya bu şartları haiz mühendis veya mimarlardan biriyle müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

melerine: 
A - Hüviyet cüzdanlarını 
B - Aşı kağıtlarını 

4 - Eksiltme şar\namesi ve buna müteferri evrak 3n lira 5 kuruş 
-••••••••••••ıii bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

--- -1 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı •aatten 

Telefon : 21503 

C - l\Iektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tas-
diknamelerini 

D - Polisçe musaddak iyi hal kliğıtlarını 
E - .Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını 
Rapttemeleri lazımdır. 

p~~-~--~ll!l•••••ll! ı bir saat evveline kadar komisyon re i sliğine makbuz mukabilinde ver. 
Zührevi ve cilt hastalıkları meleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Hayn Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 33 Tdefon:41358 

(2573) (4737) 

5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 pazartesi gününe kadardır. 
rstekliler muayenei sıhhiye için o gün saat ~ekizde bizzat mektepte iııı•••••••••••••ııl İSMET SANTONİN BİSKÜVİTİ 

Bağırsaklarda yaşıyım solucanları dUşUrUr, bu suretle çocukların 
büyümesine, işlihasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

bulunmalıdrrlar. 

6 - Fazla tafsilat ıılmak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gön-
derilir. Muhaber.al!.a po•ta pulu irsali lazımdır. (3987) 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 
Netriyat müdürü: Macit Çetin 
Baaıldıiı yer: Matbaai El-''7"'İ'!'a 

Eczanelerde kutusu 20 kuru~tur. 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLAR! 
HAKİKATEN GİDERİR. ı 

~~( . ~ 

~, Tesiri h~~re: 
hemen be· 

miz oldu. Birkaç hafta zarf~ı:.~ ııir 
ni 10 yaş daha gençle~t•.r. ~'il'ıı· 
mütehassıs bana demi~:ir kı '. prO
na Üniversitesinden büyük b•\ef.• 
fesörün keşfi olan Biccel ce~okll' 
şimdi pembe rengindeld her 111ur· 
!on kremi vazo,unda nıcvC'eı bO 

...;V 
Her akşam y:ıtmaz~an e 

1 
rı d' 

J ıh tl . 
kremi kullanınız ve •.t '' uıil'ı 

beyaz rengindeki Tokaloıı k~~r w 
kullanınız. En esmer ve ~ert ı~klığl 
ne çabucak bir gençlik pıır buru· 
ve tabii güzelliği verecek ve .8s!'" 

, bel 
şukluklardan kurt:ıraraı< · 
tıp yumuşatacaktır. ./ -----------
.•• ;:;:;:*"Emr"~'fj.-~ıtJ 
la,U.:~i!.dl.:1.;~·•$> 

lstanbul RadyoSll 
Ç ,.nıb• ıl' 

27 .. Temmuz • 938 • ar r··rk fl1 
Öğle ne~riyatı: 14.30 P!ılkl• u forl' 

5 pı•~ı· il> sikisi, 14.60 flavadis, 15.0 fl'if' 
musikisı, 15.30 Muhtelif plik ne 
16.00 SON. l d ... 

Ak\18m ne,rıyatı: 18.10 p!:lk ~ ıt•Il 
musikisi, 19.20 Konferan'5: K~ııık;~, ~~· 
kevi namına: Nahit Celil Toker · beritt'lt 

B ~· "' !emek sannatı), 19.56 orsa sıerı · 
20.00 Grenviç ra.!mthanesinden nıı 

1 
~· 

. k d••l•' ) at ayarı, Nıhal Asım ve :ır n , f(ict' 1 

fından Türk musikisi (Y cgah, ıtı? 
20.10 !lava raporu, 20.43 öın" ıt.OO 
doi-rul tarafından arapç:ı. f;Ô)'l~\I'", sındr' 
Saat ayarı: Şan, Bedriye Tilzu: J\ıırJ .' 
orkestrası refakatilc, 213!> Tahc;'.·rk rıı~ 
kuş ve arkadaşları tarafnda.n Tu ri.f"te· 
kisi (Hicaz fash), 22.10 l\füzik v•0,.ı.ıeıı1 

Tepebaşı belediye bahçe~inderı ~ p~· 
22.50 Son haberler vt'.l: eıtf'~İ günun 
ramı, 23.00 Saat ayarı: SON. 

Ankara radyosu .,, 
roit• 

27 ... Temmuz. 1938. Çar"amb• P tik rıtr 
Oğle neşriyatı: 14:.30 'Karı~ık p ikiıtİ (I 

riyatı, 14.50 Plakla Türk rnu~terİ· 
halk şarkıları, 15.15 Ajan• h•b~~I• J>ıı' 

Akşam neşriyatı: 18 30 pi• 1~ ıP" 'k' . 19 15 T" k 'k" v• h• ,ı musı ısıı . . uı· musı ·ısı - tt 

kıları (Mukadder), 20.00 Saat •Y•kisİ '' 
arapca ne~riyat, 20. 15 Tiirk nıo~'tıtıi }1:0"' 

halk \181'kıları (Handan) , 21.00 Sı sıodı" 
nuşma: (Dr. Vefik Vassnf), 21.15 
Salon Orkestrası: rantltf' 

1 - Rcnato Bregi: Arietta al jtf· 

2 - Prederiksen: GrCıland ~ ~~ı. 
3 - Chopin: Nocturne E. ıı d d'1 
4 - Bartholdy: Hcimkehr şU 

Fremde. 
6 - Ileinz ~funkel: Jlarbelc. 
22.00 Aj:ıns haberleri ''~ 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve arkada~ları 

27 temmuz Çarşamba 
akşamı ·.,ô• 

Taksim Altıntepe Bahçesi 

KOKAİN - ESRAR ııJI 
28 Temmuz Perşembe ak~ll ô• 
Büyükdere Aile Bahçesı~ 

Bir Donanma GeceS1 ,,ti 
Sakiye Toksesin kıymetli k0

/ 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKL1VI) 

Dahiliye Mütehassısı 
0 .. ·ıeııe 

Pazardan başka günlerde og l>' 
) •· adsJ' sonra saat (2.5 tan 6 ya " s· 

tanbul Divanyolunda (104 pu~nı 
1 stsı~r 1 

ralı hususi kabinesinde 18 u·ııcr 
kabul eder. Salı, cumartesi g '

9
ys 

• fık"r sabah «9.5 - 12• halcik• 1.w ·e ev . 
mahsustur. Muayenehane ' 
fon: 22398 • 21044. ./ 
~~~~~~~------,._ı 

Doktor Feyzi AhJJled 
C'lt .,e 

Deniz hastahanesi 1 
91s 

Zührevi hastalıkJ:ırıınutahaS 
ii" 

Ankara Caddesinde: He~ 
cğle<!en •onr·a T~Jctoo: 


