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\YENt 
r Her Pazar 1 ÇUBUKLU ~ahçesinde 

1 ve sar~ş~ 1 .~.ı~na 
devam ediyorlar 

• 

Erkanıharbiye anlaşmalalı bu sabah imzalanıyor Dahiliye vekili dün 

liatayda Fransız askerleri merasim_Ie_k_arşılandı 
Çok 2500 olacak B.ŞükrüKayaşerefinegazeteciler en 

dün bir ziyafet verdiler 

nüfusunun mühim 

Tahribat azdır, fakat, sıcaktan 
bir çok bayılanlar var 

bulunacak 

Ata türkün 
• • 

memnunıyetı 

İstanbul, 2 (A. A.) - Cümhur Baş
kanlığı Genel Sekreterliğinden: 

Reisicümhur Atatüı·k, kabotaj hak.. 
kının Türk bayrağına geçtiği günün 
yıldönümünde, yurdun her tarafın -
dan vatandaşların samimi duygu ve 
yük.sek sevinçlerini bildiren birçok 
telgraflar almışlardır. Bundan pek 
mütehassis olan Atatürk, memnuni
yet ve !teşekkürlerinin iblağma Ana
dolu Ajansını memur etmişlerdir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya guct cciler araaında 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Bay Şükrü Kaya, matbuat kanunu 

Sekreteri Bay Şükrü Kaya dün sa - münasebetile matbuat erkanının gös- . 
bahki ekspresle şehrimize gelmiştir. terdiği ihassasiyete Ye kendisine karşı 

Bay Şükrü Kaya, istasyonda Vali izhar edilen teşekkürlere cev:ıben de_ 
ve Belediye Reisi Muhiddin Üstün- mi§tir ki: 
dağ ile Belediye ve Pat>ti ve matbu- - Muharrir \·e gazeteci arkada~la-==================== at erkanı tarafından hararetle karşı- rımın bu asil ve kibar nezaketlerine 

Başvekil 
lanmıştır. teşekkür ederim. Yapılan kanun, par-

Matbuat namına Şükrü Kayanın timizin esaslı prensiplerindendir. 
refikasına bir buket takdim edilmiş- Gazetecilerimizin millet nazarındaki 
tir. (Deııamı 5 iııci sayfada) 

Bu sabah Köstencede 200 bom
İstanbulda olacak bardıman tayyarelik üs 

Ankara, 2 (A. A.) - Başvekil Celal 

Bayar bu akşam )9,30 t renile istan- ı .1. J ı• b J • d d b• 
bura hareket etmiş ve istasyonda ve- ngı iZ er stan U CIVarın a a Ir 
killer , mebuslar, vekaletlerle büyük ( •• ) ..,, kJ•f • J ? 
erkanı harbiye ve milli müdafaa ve- us yapmagı te 1 etmış er. 
kaleti erkanı Ankara \'alisi ve diğer 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

HER SABAH 

Zenginlerimiz 

Neredesiniz ? .. 
Bir baba üç yavrusunu Sirkeci kal-

• dırımlarına terketti ve cigerinin üç 

parçasını sokağa atan bu baba bugün 

Yugos)avyada çıkan Zora gazetesi, (Gonyetz Varşavski) gazete
sinden naklen yazdığı bir makalede Majeste kral Karol'un 

fstanbul seyahabndan bahsederken diyorki: 

.. ----
En ıon sistem tayyarclerimizdcn birisi uçmıya hazırlanırken 

'' Refik Halit 
yazacaktır .. '' 

r ÇÜnkü "Cumhuriyet,, gazetesinin güzid;~ 
harriri edebisi üstad İsmail Habib onun yeni bir 
eseri için "Vatanın edebiyatı için ne güzel bir 
kazanç olurdu!,, diyor. Bu hüküm karşısında 
ise akan sular durmah ve "Cumhuriyet ,,vvvvvvvvrefi- ~ 
kimiz de susmalıdır. Yazan: Süleyman Sıtkı ~ 

~'V'u"V'V"V'VV'VVV'VVVVV'VV"VV"VV'VV'VV'VV'VV'VV'""'""'""°'""°'~""''VV 



ılayfa: 2 '!'ENraA.BAH m . 

4< Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 39 ------. 

Türkler karşısında 
Kast amonide 

müessif hadise 
(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&""El 

Napolyon Bonapart Serkeş talebeler 
için karaı 

İpekli kadın Bir ihtiyarı ot<: 
çorapları mobil çiğnedi 

Yazan : Zıya Şakir 
•• • 
Uçüncü Selim izzet 
paşayı azletmişti 

Devrekanide orman er
leri altı yolcu yaraladılar 

Kastomonide münteşir "Doğnısöz,. 
gazetesiden: 

• 

Kayseride bir ıslah 
açılacak. 

• 
evı 

Bu pazar günü saat dörtt eDevre- Son günle~de, talebelerU: hocıı:a--
'·' · 1-"'- "essif bir h.dise ol rına karşı gosterdiklerı hurmelsu· .... nı yo .WlUil mu a - . . .. .. _ 

• . 1 d lik, serkeşlık Kultur Bakanbgının •-
muştur. Devrekinı pazarı o ması o- · 

Sanayi müfettişleri fab
rikaları sıkı kontrol 

ediyorlar 

!aksını çekmiş, bu bapta esaslı tet-

d b ) • lavısilc Devrekiniden Kastamonuya kik! b im t 

Rusya onanması oğaza ge mış, g;lmekte olan Cemal İşcietin idare- v::ıe:ş u:ş t:bir olmak üzen, de;:a e:e~!~~:~1ı:~de nizamngme. 

Akdenize geçmek istiyordu ~;:i::~ 12~ö~~i:'.:r:a~~ıl~k7;: :~i~~;::ı:kee:~~;::;:~ir: ;:P~gun,:~::;~:1::r ş~i!~~~~~~~ 

Ankaradan gelen sanayi müfet
tişleri ipekli kadın çorabı imal eden 
fabrika "Vt< imalathaneleri kontrola 

İngilizlerin bu zaferi; OSJ11anlıl Filistin taraflanna geçecek ... Bil - d .. J · d" t O Muhafız Bunların nu"muneleri Ankaraya sa -r esna a on erme or rman ' evi açmayı düşünmektedir. Okullar-
hükumeti kadar, Rusya hükumetini hassa (Kudüsü Şerü) i de zaptey ı- b 1 b k · na;ı.i umum müdürlüğüne gönderil -
de Sevı.ndır' mı'ştı·. Rus ~an da Os- yecek) den. ilmekte idi... Bu haber, eri çıkmış ve otomo i e inme ıs- da kötü halleri görülen. serke~ik1eı: 

' k ı miştir. Bu miıeosses~erin hakkında mani! hüku .. mdan gı'bı", (Amiral Nel- Pad'••" Üçun-cü Selimi son derecede tcmişlerdir. Şöför yolcudnun ço o - yapan talebelerle, sık sık kaçaııla:ı da 
~· takibat yapılacaktır. A)'ni zamanda 

son) a bir mücevher çelenk ile ga- müteessir etmiş; ve telaşa sevkeyle- duğunu, makinesinin istiap edeme- ana ve babalarının muvafakatlerile bunların piyasada teşhir edilerek 

Aksaraydaki kazadda. .. , il 
yaralanan ihtiyar 0

. ~ 
. ·-•ı 

Şoför Anı.inin idaresıJI,_ rtf 
numaralı otobü dün sabah~ ıJ 
gitmek üzen Lll~liden geçer da Jll" 
leli camii önünde 70 yaşların arpı!l'ş 
tekait muallim Memaede ç ıjpr· 

"ht· - tt yaralarJl .. ve ı ıyarı agır sure e rııob'" 

Yaralı hemen Slhhi iıı:ıdat 01~dırıl' 
le Cerrahpaşa hastanesine l< ölıl'ıır 
mış ise de aldığı yaralardan 
tür. cet', 

Adliye tabibi Eıı'lt!r ıcaran roJı.11 
muayene etmiş ve defnıne . tif· 
vermiştir. Şoför tevkif edilJ1l!Ş 

yet kıymettar bir kürk pelerin hedi- ro4ti: yeceğini söylemiş ve otomobil yol bu ıslah evine gönderilecektir. Bu ıs- halkın aldanmasının önüne geçilme-

ye etmişti. Padşiah Selim, Erzurum.da bulu - vermiştir. !ah evine, Kyseride Zincirdededeki si de düşünülmektedir. Bu hususta POLfSTE 
İngilizlerin kazandığı bu büyük n~ Ziya Yusuf p~ İstanbula Şöförün bu hareketine kızan Or- mektebin tahsis edileceği ınev211~ ltat'i kararı sanayi umum mü.dürlüğü daJll 

zafer· artık hem padişaha, hem hü- gelip de sadaret mevkiini ışgal edec~- man erleri makineye ateş açmışlar bahstır. verecektir. Denize düşen a 
kümet erkanına ce aret vermişti. ği güne kadar işlerin durmaması ı- ve yolculardan ikisi kadın olmak ü- --<>--- bulunamadı ,.6pı1· Fransaya resmen harp ilin etmenin çin, (Dergilhı iıll kapıcıbaşısı İzzet zere altı kişiyi yaralamışlardır. MÜTEFL'RRIK TİCARET HABERLERİ da.Jl ~ .A 

1 ·.,.; Ahmet Paşanın oğlu Derviş Abdul- ı;. Dün sabah Haydarpaşa tdır--
sıra ı ge mı,~. .. b . Bu hadiseden müteessir olan erler- d• B haftahk "hra l 9 40 --' · · ~""" Al<•Y •• k • Ancak ''" var ki, Üçüncü Selim; lalı Beyin uhdesine vezaı;et rut_ esı Errli E ırnede ir ı ca ye • ""'"eruu Y-.--- . a,.-

•- k ( d t k ak 1 gına den Zekeriya oğlu Salih elindeki si- o nin Mcıd.a -..apura KızkUleSldaP f' 
harp ilin etmeden evvel, günlerden- ver~e • sa are ayn:' a~ ı .. Ja'hı'yle kendıs' ı·nı· sol baldırındn ya- Edirnenin pJanını hazırlaycıak o- Son hafta içinde gümrüklerden 1 u}ar #, 

ta t ••t İşte o hıddetli gu rına geldiği sırada yo c · 
beri zihnini lrurcalıyan bir düşünce- yın e m.., ı... ' . .. - ralamıştır. Dört suçludan üçü derhal lan şehircilik mütehassısı Egli Ecfü- rnuhteli1 yabancı memleketlere 164 man, uzun boylu, gri r~ , • .,-
yi tatbik etmek istemiş ... 1213 senesi n~de, Derviş Pa.şa_Yı• yem .şeyhul- tulm neye gı'tmiştir. Mütehassıs Umumi , bin liralık tütik, 5969 liralık yumur- J..ııiıll"'" 
rebiulevvelinin 18 inci ,,..r<Pmbe gü- ıslam Aşır Erendıyı, reısülkitap A- ve biride bir gün sonra tu ıış ve , . 

1
. 

1 
k uht lif . d . ve temiz loyaietli 50 Y3fi _ tUI'· 

..-· ..-- d f d 1 h maznunlar hadisenin vazife ile ala- müfcttış· Kuzım Dirik ve vali ile ~eh- t;l, 78 bın ıra ı m e cıns en dar bir adam den.iz.e d~_,..,,r .; nünün sabahı sadrazam İzzet Meh- tıf Efendi ve e ter ar arı uzuruna . . . . . ve 100 bin liralık tütün ""' kuru mey- w>- "' 
lbcd k kadar olmaması dolayısiyle Müddei- uht lif ı k ın le Hadise derhal kaptana ~ _,..ı ... met paşayı saraya celbederek: ce ere : nn m e yere rını gezere ce - 'h edil . tir sa.Jl"'", 

_ Bak Paşa! •.. Bu Mısır meselesi - Gayn •. d~ olmaz ... Bunca umumiliğe teslim olunmııştur. Yara- melerde bulunmuştir. 'va 1 r1so mı.ş h el' ri!miş, \'apur durmuş _:'~,,'lJSIJf· ~; 
h tti deli kalbim sana bir hoş zamandır bızlcrı ıgfal eden masla - lılardan bilhassa Orman Muhafız eri --L ___ ,_, seyya g ıyor dirileorek araştırmı y:ı...-- ·,.~r 

zu ur e e / h .. R f hinrl · il t .. Salih in yarası aliırdır. Siciller ve gizli t<=<İY" "~ısı Bugün Çar Ferdinand vapurile li- kat denize dü.şeıı adanuD Y~.:ı '1 haldir... Sen, vaktile bunca zaman atguzar. o en ': e ercuma: " keli<>" 
Mısırda valilik ettin. Niçin İskende- nı ve saır sefaret erkanı, P_ansteki Emniyet teşkilatına mensup kim- manumza Karaclen2iden 250 seyy;o!t kasile bastonu1bul=,uş~ bll>'ıl''' 

· R it Dim ·at gibi kalelere is- elçimizin buraya avdetine degın der- Kastamonide bir köy selerin gizli tezkiye ve sicil varaka- gelecektir. Seyyahlar sabah gelecek- tün araştırma ara ragm 
~~~İım e~e~edi~. Eğer ihtiyat edip hal kaldırıL<nn ... Yedikuleye götürü- kamilen yandı !arı hakkındaki nizamname, Vekillf':ı: ler ııkşama kadar müzeleri ve cami- mamıştır. ı,iVP 
0 kalelerin metanetine biraz him _ lüp kapatılsın ... Ve Fransaluya harb heyeti kararile mer'iyet mevkime kıı.- leri gezeceklerdir. Hüviyetinin tesbiti i~iıı 
met sarff'tseydin; Fransızlar koca e- için de bir mazbata kaleme a!ınsun. Kastomuninin Mergüze - Embiya nulmuşdir. Yerli mallan kredi ile satıbyor yapı!maktadır. aıaııd' 
yaleti bu kadar kolay zaptedemez- Diye, irade _etmiştL . .. köyünde bu pazar gecesı 14 ev yan- Bira satışında tek fiat sistemi Yeril Mallar Pa:ı.arlan fiat ucuzfa- Kıımaıbazlar yak da~ 
!erdi ... Bahusus, Fransız donanması- Fransa hukumetı ıl" harbın !uzum mıştır. Yangın altı saat kadar devam ğu jJe beraber yeni kredi teşkilati Galatıoda Mürak:ıh sflkağ•\ #,: 
nın hzaırlandığı duyulalı nice aylar ve vücubuna dair derhal bir mazbata, etmiş v" 16 evden ibaret olan bu kö- Son günler~e ~vaların bir.denbir.c yapmışlardır. Evvelce yalnız istan- ketin evinde kumar oynanclıg ııet'I 
geçmiştir. Bu hususta bir çok da söz- k~le~e alınmış ... ye bunu tasdık ma 

1

. yün 14 ü yanmıştır. sıcakla~ması uzerıne, şehrımızde bı- 1bul mağazası tarafından yapılan kre- şube memur lan t:ıraündaD lt:O, 't/ 
ler işitilmiştir. O müddettenberi de hıyetındc olmak uzere bır de fetva Yangın Muhittin Yaksel isminde ra sarlıyatı. artmış~ır. Halk fıçı b!- di satışları bundan sonra Beyoğlu 'ff naralı: ev basılmış '"' Meh~ 1 
h . b' h' 1 ~-' g-steremcdin çıkarılmıştı. Sonra da, Avrupa dev- b' k" 1.. .. . d k t B ralarırıdan zıyade, şışe bıralarıııa nıg- Kadıkoy" şubcleri tarafından da Y• m. i. Halit, Riza. Şakir, .rı.ii ,. ~-· ıç ır ımme ~=.. o ... . . . .. . ır oy unun cvın en çı mış ır. u . i . . :ıaf"' .>! 
G . · h' etı'n makbulüm de- letlerı sefirlenne vcnlmek uzere bır .. . . . . bet göstennektedır. nhısariar ıdare- pılacaktır. Herkes. yalna oto:rdukla- Ömer adlarında yedi kışt (T, ayrı senın ızm • evde rr.usafır kalan Emme ısmınde . - . d b' · 1 . pde • " ğildir. Çık. . beyanname yazılmıştı. . sı halkın bu ragbetı ka.rşıısn a ır şı- rı yerlerdeki şubelerde kredı mua- mar oynarlarlr:en suç usti.i 8 1' 

D . t' Pek uzun olan bu beyanname, Os- saralı bır kadının bu yangına sebep şe birayı her trafta 30 kuruşa sattır- melesi yaptırabilecek ve alacakları Janmış.lardır. Kubarbailiır".' Mrf 
İz::ışP~şa Padişahın bu itabı kar- manh h.üklımetini~ çok haklı ~ika - olduğu anlşılmıştır. Bu kadının elin- mayı .mu~afık . bu~u.~ttır: Yakırıda kuili boıı.osu ile diğer Yerli Mallar ile 149 fiş, 20 lira pan ve bft ;ll' ~ 

f h ld 1 . t' yctlerını ıhtıva edıyor; ve hulasa er de çıra ile odalarda dolaşmış ve pan tek fıat sıstcmı tatbık edı!ecelttır.. !Pazarları mağazalarından mal alabi- bası da ele ~tir. 1(L[11l şısında ena a e sersem emış ı. . 
. . . _d 1 ed ek b' tek - ı larak şu esaslara tema3 edyıordu. gın çıra kıvılcımlarından çıkmışlır. , • . d 1 k' leceklerdir. bu usulde evvelki gün- adliyeye verilmişlerdir Kendısını mu a a ec ır soz .. .. . . .. Daıntı sergı nere c o aca .. 

.. 1• . t' B d b . 1 (Osmanlı hukılmcti ile, Fransa hu- Vakanın duyulması üzerine Araç dEn itibaren tatbilre başlanmıştır. Otobüs ka:ıa51 ııaı f ~ •oy ıyememış ı. u acı ar enın i!· k" 1. . d' . k d b' b' 1 . d kur 1 .. k d · • . . 

.. 1 kl . . b b ume ı, şım ı)e a ar ır ır erme Haklın ve Müddeiumumisi vaka ma- Şehrimiz e u=a aımı ser- Anadoiudaki Yerli Mallar Pazarla- Dü'n Çar~ı..apıd• b;~ 
0

to_ 
11

;· sırı e ete erının ucuna asa asa ,. . .. .. 'ıı..n "'"' u 

. k'lmi 1. kat ıyycn husumet esen gosteı:me - halline gı'derek tahkikat vapmıştır. ginin yerini kararlaştırmak iizere 3a- rından gelen haberlere gore ucuzluk dükkana girm;••ir. Hadise ~o1 gerı çe ı ş ı. · l rd · (H-k. ti . ) F • . ...,... J 
Odanın kapısından çıkar çıkmaz, mış ~. '.r. . u ume . "'':ıye ' ran- Saralı misafir Emine aranıruşsada pılan incelemeler devam etme'ktedir. bet' tarıtfta :rağbetı fazllaaştırmıştır. mn§tur: ·ı• F~ 

. . sa hukumctındcn hıç bir menfaat . . . Bu ucuzlug·un bütün piyasaya tesir k 
1 

ı ~ 'J silihtarlarla bostancıbaşı yakasına .. d"" .. t d'ğ. h ld . b' bulunamamıştır. Yanmak ıhtımalt Belediye, sergi binasının Maçkadki . • . Dün saat 13 de Çarş1 ap ~ 
1 d gorme ıgı ve goze me ı ı a e, ı- edeceği ve uınumı bir hayat ucuzlu- riJ ca 

yapışmış ar L . • • !akis Fransa hükfunetinc karşı dai- kuvvetlidir. Henüz ate~ler aralanma- İtalyan sefarethanesine ait eski bina- ,.., b••"yacag·ı tahmin edilmektedir. zıt arasındaki Yeniçe eı,:, Jı~ 
- De\'lctlı! ... Ver ımdı, em:ınatı .. _ ld - · · t h · t b .. k lm f .. ___ ._ "~ ...,... den Beya:rıda gı·den _,.,r;;r , .. ı:,_ 

ma büyüle dostluk ve muavenet e- mış o ugu ıçın a arrıya u gun- da uru asıru muva ık gormo:ınc11.- V .
1 

d · . t dil"b f da s- ,,~ hu-mayunu ergı er l.Al a a n ay - idar-'ndekı' 3408 numara!' . ... .. .. .. . serleri göstermiş ... Hatta, altı sene lerded'e devam edecektir. Bu kadm te ve bu fikri İstanbul pliınına aylan _ _ _ ç•• _ 
Dilye, sadaret muhrunu elınden al- evvel zuhur eden ibülilde bütün Azarya köylüdür ve evinden ilk yan- ları gorüldıı - Be•aZ>t otobüsünün önoııe ..J 

mış ardı . . . bulmaktadır. Bundan başkoı. semtin M l t tihl"k gil . de bire .bir kız çocuğu çıkmıştır·, ... y, 
• Ş n.da 0 .. 1.. pa • nın sog- k Avrupa devletleri Fransanın düş - gın çıka~ Muhıttimn. akrabasıdır. Za tenha oluşunu, Avrupadaki bu "'"' 11uaınalı:e e vdeil"ts a ~er gtie'rıtikn sıı~· .ı• 

u a um, rmagı u k sild'ğ' hald (D ı t' Ali _ rar ve zıyan 10 000 !ıradan fazladır. r;- yap ac ta a sanayun çe Kumkapıda Gerd;ınlık 0:ır . 1zz p manı e ı ı e, ev e ı • .1 . b lk k eli ti"" H • V dıP , 
ucu ile et aşanın alnına temas et- ) . d-tl - d t . t' B =============== sergı enn a m ço g p geç ,.. ~ .lı.ü'"";'-eğe h •• ıamasırun önüne geç- oturan açigin iktoryıt a .,....ıı~ .. . . . . ye run ~ ugu evam e mış ır. u ,~ .....,,. 

3 
rw: 

mek uzere ıdı: Bır dald_lta evvel, sa- dostluk sadece sözden ibaret kalına- o nakil vasıtalarının teknsüf ettiğ.i yer- miştir. ltl:rı otobüsle karşılaşınca ş > 
daret mevkiinın. az~eül.e .?'ağnır o- mıştır. İhtilal ve açlık do!ayısile F _ ünkü zelzele !erde kurulıduğunu ileri siirerek, hu Teşviki sanayi kanununun tadilatı bir çrğlık kaparnırştır. şotör~i'I 
lan bu koca vezır, şımdı olum korku- ili ti b'" ille' b' . _ bakımdan sergının· · burada lı:ıırulma- ise fudi teşebbüsler için daha faide- ffi'Oemek için direoksiyonu 0~ "- . . . il . . • . bir ad ransız m e uy ır yeıs ve ız 

114 
rı /. • 

s,,., üril tır tıtriyen acız am t · · d bul d - la ( Baştarafı 1 nci sayfada) sını mahzurlu görmuş" tür. li olmU§tur. Bu suretle Teşviki sana- mış ""' otobüs 11~ ve J d . d" _ ·u. H 1 bo ırap ıçın e un ugu zaman r, . . . . d-ltlinl . . b rardan:.,,,. 
erecesıne uşuvermşı e e s - Türk gemileri ve Türk tık:arları Belediye, serginin Talı:sim kışlası- yiden istifade de bir kayıt altına • u ara gırmış, un ~ar 

tancıbaşının: eınlek t' _,_,_ kını • !ar, fakat Refika eczahaneye götürü- ""_,,..,. Böy!eliltle memlekete ihti- den garaj olan fabrikanın I 
B d letli Balıkh m e ın LöW.Te ve erza Fran- nın yerinde kurulmasında bir mah- ~~...,...~. 

- uyur, ev ... aneye t Mil nl 1 k !ünce bayılmasının sebebi öğrenilmiş yaı;tan fazla ve bilhassa milli sanayie üzerini yıJrmıştır. ~ı 
k d gidec _. saya aşımış... yo arca aç ı ve k . . 1• 1 d . zur görmemiştir. Bu bapta yabnda akine . Otobüsün ön tarafı paf'i' /. a~ k ı':.'::."' . . .. ölüm tehlikesinden kurtarrmstır. ve endısıne azımge en te avı ya - bir karar verilecektir. zarar verecek m ve tesısatın so-

. yt, o ·-..-- gı~ermesı ~e- Fransa hükıimeü, bu alice;_.abane pılmıştır. lnrlması men ediJ.ıni4 olacaktır_ insanca zayiat olmJmıştır. ~ './ 
rıne, . ~et Paşa oldugu yere yıgılı- muamelelere minnet ve şükran ile Bundan başka Aynalıçeşmede otu. Pazarlıksa sat"l T eneuüh seferleri Viktorya, otobüsten kaçar{çe r' 
vermışti. uk bel t k l" lirk ş """mii" ve ka 1-asından Mfİ ı~ m a e e me azımge en, bi - ran Kadril adında birisi de Taksim Pazarlıksız satış, ilk olarak, Anka- ı irketihayriyenin yaz tenezzüh se- ~~ ,. ..., 

"cu"ncü Selim yaln İzzet Pa0~ ı · Ianm...,tır. Şoför .v. akalanJ111:i> u, ; ız -r-Y Jakis ltalyada bulunan ceneralleri ra, sonra İstanbul, İzmir ve Bursada ferlerinin ilki dün ö'"eden sonra ya- -. l tm kl ikt'f t · t' A · bahçesi civarından geçerken birden- & kata b 
1 

t 
az e e e 

1 
a e memış '· ynı Arnavutluk taraflarında OsmaPJı hü- tatbık edilecektir. Bu usulün tatbi- 'pılmıştır. Köprüden 2,30 da kalkan aş anmış ır. 

cezayı sadrazamla fk daima b bire düşüp bayılmıştır. Yapılan teda. n d d"ctil _.1, 
• . '. ren _ • e- kümeli aleyhine ihtilil çıkarmıya kine bir eylülde baş!n.ıcaktır. 11 Te 74 numaralı vapurlar çok ka- rencere en ...,. : ,-.1} 

raber olan şeyhulislam Durrı zade çalışmış, hatta (Bonapart) ın ihtila- vide bunun da sıcaktan fena olduğu labahk olmuştur. Vapurlann birin- Parmak.kapıda 29 uncu ı~ ~~ 
Arif Efendiye de teşmil etmişti. Ü· le teşvik için gönderdiği kiığıt!ar. hü· anlaşılmıştır. de caz ve orkestra dillerinde aiattıl'"- te hademe Zebranın lı_e~ ~ I 
na .da süe~i ha~erlerle (azil ira - kumet tarafından yakalanmıştır... ZELZELE .ı-lırsızlar yakalandı ka olduğu halde Altınkum ve oradan çocuğu Perihan ınekteblll .. ::J J. 
desı) nı gondermıştı. Fransa hükumetinin bu siyeseti de- da Boğaz dışına gidiJmış ve geç va- penceresinden bahçeye du!,;Jl'.J 
Sabık sadrazam İzzet Paşa, Sakız ğiştirmesi' için defaatla İstanbulda Bu arada, saat 2,30 da şehrimizde Sabıkalılardan 19 yaşında Mustafa kit köprüye dönülmüştür. ralanmış ve hastaneye )tal<JP' 

adasına; sabık şeyhülislam Arif E- bulunan sefirlerine; ve Pariste Os- sebebi sıcaklara atfedilen kısa fakat ile 17 yaşında Yusuf dün Balıkpaza- ~~~~~~~~:3':~~====~~~~~~~~~=::::;:;::;;.--
fendi de Bursaya sürgün edilmişti. manlı sefiri vasıtasile de, Paristeld çok şiddetli bir de zelzele olmuştur. rında Haralambonun dükkanı önün- Du•• n su•• tten hı• r k ~ f. 

Sadaret makamına, - yaptığı hiz- Cumhuriyet ricaline ihtarlarda ve Zelzele sırasında birçok yerlerde bü. de duran bir küfe zeytini çalmışlar ~' 
metlerle, ötedenberi üçüncü Selimin ricalarda bulunulmuş ise de, bunlar ve Unkapanına getirerek mahalle a _ 

dikk t' . lb t . 1 E yük korku ve heyecan geçiı-ilmiştir. k • • h • ı d • nazarı a ını ce e mış 0 an - r- da verdiltleri cevaplarla fükümeti ralarında okka okka satmışlard:u;. 
1 .. z· y f p Ş Bazı ufak tefek tahribata da sebep ışı ze ır en 1 zurum va 1 ı ıya usu aşa... ey- aldatmışlardır. Mısır, (Hicaz) ın ka- Polis, hırsızları yakalamış ve ~ey. 

hülislamlığa da, (Reisülulema, Aşir pısıdır. Bu itibarla Mısırın böyle bir olmuş, bu arada Sultanahmette Meh- tinleri de saWdıkları Y"rl!'rden tc:ıp- '( 
Efendi) getirilmiştl Bu iki mühim bir hile ve düzen ile Fransa askeri ta- metpaşa karakolu mıntakasında Kil.. ayarak sahibine iade etmiştir. Hır _ bl 
makamın tebcddülünden sonra da, rafından işgal edilmesi, bütün müs- tipsinan camiinin duvarı zelzele sı - sızlar Adliyeye verilmişlerdir. Ölüm Ürpertileri geçirmeden 
artık Babıali faaliyete geçmişti. Jümanları dilgir etmiştir. Bunun i- rasmda birdenbire gürültü ile yıkıl - • 1 
Şimdi Babıali, yeni bir siyaset §ek- çin de, artık Fransa hükumetinin bi- mıştır. Gürltü sırasıncfa sokakatan Sarhoşun marifeti bardak süt ı"çemiyecek miyıt :

1

/ 

linin müzakeresine giri.1mişti. İngil- lilsebep vuku bulan bu hareketine geçenler öteye beriye kaçışmışlardır. r 
tere h .. ük_fıme.ti.ile yapıl.dıgı.· .gibi, Rus- (şeran mukabele) lazım gelmi•tır' . Kocamustafapaşada otur:ın balıkçı İst ıl : _,...ıe /ı 

h d ..., Cami duvarının yıkılan kısmından İsmail, dün zilzurna sarhn< bir b.a!:l:e anbulda, satılan sütler artık cid., sonra müthi§ sanc ar ıç--
ya ukumeti ile e bır ıttıfak akte- Bu hususta Avrupanın · bütün dost -. d T' t_.,'ik ·ta h. l" b" b lamışl d ı 
dil ek · • d sı "'· ,..tlamıs ve tehlı'kel" bı'r Su" mbu· lefendı' camı'ı'ne gı'rm,.Jr '-te - en ° um "'u esı şıyan ze ır ı ır mıya ~ ar ır. JIO er iıç hükwneün müttefikan devletleri, Osmanlı hükumetine za- maa 8 "" .- ' 1 - - dıfl! §'1 
F 1 1 · h k · vazı'yet almı""'r Etınun u" zerı·ne ca mı·ş, fakat camım·· kayyumu buna ma· - kaynağın mahsulii halıne gelmiştir, Kadınla kızın ferya ı·1' ransa a ey ıme are eti tensıp <!elli- hiren ve batınen yard.un etmelidir.) , .. · - aı1>ı • 

·d 'k k ı fal · b' nı· olmuştur. Bunun uz·· rıne· t•-aiI, Daha iki ay evvel yirmi kişinin ve duymuş ve hidiseyi z ıc·•ı, ) ro4ti. Bu beyanname, bütün dost devlet- mı e ı amet etme. te o an nr ır - ...,. ıP' ( 
Sud" d İ B 1 aile de yerlerinden çıkarılmış ve yer_ eline geçirdiği bir sopa ile kayyum ondan sonra da şurada hı.ırada tek verm.i.§>erdir. Kadın ve j)Je.,. 

uru uzzm an smet ey, reisü - !erin sefirlerine verilerek hu"kı·ımet tük vatandaşların sütten zehirlendik polisler tarafından oıornob JJ' 
kitap Atıf Efendi ile beraber, bu mc- merkezlerine gönderilınişti. Aynı· za- lerine bir bekçi konulmuştur. Bütün Hüseyin Hüsnünün g6zü e vurmuş . . . . . .. • . - . ırııaraJı: ır 

t bunlardan başka bilhassa camları kı- ve yaralamıştır. Sarhoş carilı yilka • lerıru ıçımız sızlıyrak oı,Tendik. Ze- hastahanesıne kald ,. 
selenin halli için, ngilttte ve Rus- manda, artık harbin icabatının da lanmı<tır. ihirlenenlerin hir kısmı belki henüz tına alınmışlardır. , ... /. rıla nbinalar çoktur. -. .,.,. 
ya sefirlerile anlaşmışlar; bu suretle tatbikine girişilmişti. has!ahanelerden çıkmadan veya ken- Bu gidişle hiç bir vataıı ri 'I 
hareketin esasında mutabık kalmış- CENERAL BONAPART Tekirdağında zelzele Be11zin parladı dilerini toplayamadın yeni yeni ze _ remeden ve ölüm ü~.ı>e.r~;, 
!ardı. ve Tekirdağ, 3 (A. A.) _ Bugün saat hirlenme vak'alan h;ç te eksık ol _ meden bir bardak sutu e 

Bu meselenin <Bebek bahçesi) nde TEPEDELENLİ ALİ PAŞA Kazlıçeşmede Alekonun deri fab- mamaktadır. çemcz hale gelecektir. . ~. 
karaı laştırıldığı gün, Rusya donan- Osmanlı hükumeti; harb ilan e - 2

•30 da Tekirdağında şiddetli bir zel- rikasında çalışan Yahya boya kaza. İ§te size dün vukubulan bir cSüt- Eğer "mniyet temin ~i to' 
ması dı., K:ıradeniz Loğazına gelmiş; der etmez, Akdeniz sahillerinde ih- zele olmuş halk heyecana düşmüş- nına 8 kilo benzin dök'Crkcn benzin ten zehirlenme• hi<iisesl dal.a: se bari Kırçeşme •ular! 1 10~P. ve derhal Akdenize geçmek istemiş- tiyat tedbirleri a1mak mecburiyetini tür. Hsar yoktır. parlamış ve işcinin elbisesini tutuş- Kumkapıda Düzoğlu sokağında 10 de mikroplu ve zehirli ~!' 
ti. hissetmişti... Bu tedbirlere en çok hmit te zelzele turmııştur. Yahya elbis~ieri kesil _ numarada ot11ran 32 yaşında Akseyik edilse de birçolc masunı~i 

Ayni günde l\!ıınıdan yeni bir ha- ehemmiyet veıileıı yerlerden biri de mek suretile diri diri ya:ımaktan kur arlında bir kadıncağızla 10 yaşındaki günlerce hastahane k" t,1fp 
her gelmişti. Bu h8bf>re nazaran, Adriyatik denizi sahilleri ve bilhas- İzmit, 2 (A. A.) - Bugün saat 14 Ü tarılmış i•e de vücudUnün muhtelif I kızı Anjel, dün sabah klpılarıııın ö - lüınle pençcleşmekten. kll{acııl'1 
(Ceneral Bonapart Napolyon, Mısır- sa cenubi Arnavutluk havalisi idi. 27 dakika geçe iki saniye süren hafif yerlerinden yaralanmış Ye hastanPye nünden geçen seyyar sütçüden aldık. isabetli hareket edılnHŞ 0 

da iyice yerleştikten sonra, Surive ve (Devamı var) l?ir zelzele olmustur. kılriırrimışbr. hrı siitü içmişler, fal<at bir müddet nıyoru? 
_.....;..'-~' ' 
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İstanbuldan Rize ye 

-, 2 --·-

Türkiye ve 
Fransa 

Bir sahtekar 
mahkum oldu 

mühendis te cürüm ortağı olarak 
hapse mahkum edilmiştir. 

Carp Romen Aristokrasinin çok 
tanınmış ailelerinden birine mensub
dur. Büyük babası başvekil, babası 
da diplomat idi. 

g -- -
Jayf'a: 8 

.. SÖN·,HABERLE1 
'~ . .· ~ - . . . 

Ç i n lil e r s u b a r a j 1 arın ı y ı k t ı I a ı ,1 
Japonlar Çinlileri şarka püskürttüler 

Çan - kay - şek'e silah 
ediliyor. 

3,000 Askeri 
kamp 

Askeri dersler, ali okullardan 
başka bütün mekteblerin prog

ramına konulacak 

İspanyada yeni 
bombardımanlar 

Sivil ahaliden 14 kişi öldü 
14 te yaralı var 

Prag, 2 (A. A.) - Müdafaa nazırı Madrid, 2 (A. A.) - Radio-Norte'· 
Makunik eyhi.lde 3,000 askeri hazır- ı un bildirdiğine gôre Frankistler 
lık kampının faaliyet~ geçeceğini cumhuriyetçilerin Anudane muka. 
bildirmiştir. vemetine rağmen b~şi, Solaş ve La-
Askeri hazırlık dersleri 38-39 ders goreta'yı işkal etmişlerdir. 

senesinden itibaren yüksek mekteb- Salamanka, 2 (A. A.) - Umumi ka 
ler har iç olmak üzere diğer bütün 
mekteblerin programlarına idhal e-
dilecektir. • 

Çekoslovakya işleri 
Hakkında Bone İngiliz sefiri 

rargah tebliğ ediyor : 
Kastellon cebhesinde beki mınta-

kasında beki san antonio manastır! 
ve villa real'e giden yol üzerinde bu 

Manastırın şimali garbisinde bulu
nan mevziler kıtalarımız tnrafından 

ile görüştü işgal edilmiştir. 
Faris, 2 (A. A.) - Bone, ÇekosJo- Valans, 2 (A. A.) - Frankist hava 

vakya işleri hakkında İngiltere sefi- kuvvetleri dün sabah Segarbe'ı bom
ri He görüşmüştür. Öğrenildiğine gö- bardman etmişlerdir. Sivil ahaliden 
re Sir FiJips birkaç gün istirahat et- 8 kişi ölmüş, 14 kişi yarlanmıştır. 

mek üzere pazar günii İngiltere'ye --o-
gidecektir. 

Bir cephane sandığı 
patladı 

Bükreş, 2 (A. A.) - Craova'da ya-
• ·-pılan askeri talimler esnasında bir 

cebhanc sandığı patlamıştır. 
İnfilak neticesinde bir zabit ile üç 

küçük zabit ölmüş, iki asker yara-
lanmıştır. 

Yakın şarkta vaziyet 
ve l nğiltere ile Fransa 

Paris, 2. (A. A.) - Hariciye nazırı 
Bone bugün öğleden sonra İngiliz bü 
yük elçisini kabul etmiştir. 

Mülakat bilhassa Türk-Fransız an
laşmalarının akdi neticesinde yakin 
şarkta hasıl olan yeni vaziyet etra
fında cereyan etmiştir . 

Uçan Kale 

329 kilometre süratle 
uçtu. Durmadan 3730 

kilometre yol aldı 
Vaşington, 2, (A. A.) - Uçan kale 

içinde 8 kişi olduğu halde perşenbe 

günü Marşfild - Kaliforniya - dan 
Langleyfild - Virjini - ye kadar bila 
tevakkuf uçmuştur. 

Tayyare saatte vasati 329 kilomet
re süratle 3730 kilometre katetı.1iştir. 

Meşhur Yugoslav şairi 
Milanrafiç öldü 

Belgrad, 2 (A. A.) - Gazeteler, es
ki elçilerden meşhur Yugoslc.v şairi 
Milan Rakiç'in öldüğünü haber ver
mektedirler. 
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Şehirlerde ve köylerde doğum A 
1 

~& b. . ·ı·kı riııi 
ve çocuk bakımı t etızm ırıncı ı e 

çıktıktan 

.ai Diğerlerini 

.ıersini de muvaffaki
•• mıştı. Artık lisenin son 

•• ıa geçmiş bulunuyordu. 

- Anlamak istemiyorsun da onun 
için anlamıyorsun. Geçen günleri ne 
çabuk unutuyorsun? Daha bir haf
ta bile olmadı yavrum . 

Elinde tuttuğu kağıdı Demire u -
zattı 

- Bak bakalım, bu yazılar her 
halde başkasının değil Demir me -
rakla kağıdı aldı. Bu buraya gelme
den evvel bir arkadaşına gönderdiği 
kağıdın müsveddesi idi. Üzerine mü
rekkep d:ımladığı için bunu gön -
dercmcmiş, tekrar ikinci bir kağıt 
yazmıştı ve bunu da blokun arasına 
koyuvermişti. Bu kağıtta babasını 

bu kadar kızdıracak ne olabilirdi? 
- l"akat baba bu benim bir arka-

Ailesi Anadoluda idl Bulunduk -
lan yerde lise olmadığından babası 
onu tahsilini ikmal etmesi için İs
tan bula göndermişti. Demir burada 
diğer taşralı arkadaşları gibi bir pan
siyonda oturuyordu. Bir haftadanbe
ri devam eden imtihanlar onu fena 
hıı.ldc yormuştu. Pansiyondaki oda
sina döndü ve haftalardanbcri süren 
bir çalışmanın verdiği yorgunlukla 
karyolasına uzandı. t.cne nihayet im
tihan günleri de geçmiş, tatil ayları 
gelmişti. daşımn gönderdiğim kağıdın müsved-
-Kardeşlerini, hele anneciğini ne <lesidir. Bunda kızmanızı mucip ne 

kadar özlemişti. Sekiz aydanberi on- olabilır? 
lardan ayrı bulunuyordu. Dört gün Bay Celal kaşlarını çatmıştı: 
sonra yine onlara kavuşacaktı. Kim- - Daha ne olacak, ne yazdığını 
bilir onların da kendisini ne kadar bilmıyor musun, oku bakalun. 
görecekleri gelmişti. Bir mektup Demir kağıdı düzeltti, okunuya 
yazarak onlara sınıfım geçtiğini ve başladı: 
hareket edeceği günü müjdeliyecek· •N<:!cdet; 
ti. Kalktı masanın başına geçti, mek- İmtihanlarımız bugün bitti, bana 
tup blokundan bir yaprak kopardı, bir söz vermiştin, hatırladın değil 
imtihanlarda muvaffak olduğunu ve mi? Hani bana bir gece Ayteni gön
hareket edeceği günü yazdıktan son- <lerccektin. İki gi.i.n sonra ailemin 
ra bir zarfa koydu, kapadı. yanına hareket ediyorum. Ne olur 

Artık dersler bitmişti. Bu akşam- bu akşam yolla. Canım sılalıyor. İyi 
ki vaktini nasıl geçirecekti? Ne ile bir gece geçirmemi istiyorsan bu ri
meşgul olacaktı? Hatırına bir arka- camı kırma. Bekliyorum. Muhak -
daşının bir vadi geldi, defterden bir kak gönder. Selamlar.• 
yaprak daha kopardı. Birkaç satır Bay Celal başını kaldırdı: 

yazdı. Kalemini tekrar mürekkebe _ Bunları sen yazdın değil mi? 
batırdı, hay aksi şeytan beyaz kağı- _ Evet baba, ben yazdım. Bunda 
dm üzerine tam da satırların arası- sizi kızdıracak ne olabilir? 
na iri bir mürekkep damlası düş -

Bay Celal hiddetlenmişti: 
müştü! ... 

Bir yaprak daha kopardı, tekrar - Bak şuna hala ne olabilir? di-
yazdı, zarfın yanına bıraktı ve es- yor. Arkadaşın o akşam Ayteni 
kisin! de katlıyarak mektup bloku- gönder di mi? 
nun arasına koydu. Kalktı kapıyı a- - Tabii gönderdi baba. 
çarak pansiyondaki hizmetçi çocu- Bay Celal yerinden kalktı. 

Nesli beşerin bakası ve tekessürü 
ancak tehlikesiz ve temiz doğumlar 
ve ~ocuk bakımı ile kaimdir. Her ka
dın tabü olarak kırk beş yaşına ka
dar doğurmak ve düşürmek yüzün
den pek çok ve mühim tehlikeler ile 
hayatta mücadeleye mecburdur. Bu 
yaşa kadar yapmağa mecbur oldu
ğu bu mühim ve tehlikeli vazifelerini 
kolaylıkla ve her hususta temiz bir 
surette yapan bir kadın kırk beş ya
şından sonra oldukça hayatını si
gortalamış demektir. Kadınların ö
lüm istatistiğinin en dolgun zaman -
lan 18 ile 45 yaş arasındadır. Asrı 

hazır tababetinin bu şubedeki terak
kiyatı sayesinde doğum tehlikeleri a
zalmış, istatistiklerin korkunç ye -
kunları da eski devirlere nazaran ya· 

si takdirde yani güç doğumlara yar

dım için çağırılan ebeninenin hiçbir 

vakitte temiz olrnıyan elleri ekseriya 
evini çamur ve ...,nyıs tabir edilen 
pislikle sıvamakta ıken tesadüf cder

ki o da hemen ellerini şöyle bir sile
rek yardıma koşar. O mülevves ellc
rile karıştırmak yüzünden biçare lö
hosanın hayatını tehlikeye sokar ve 

farkında bile olmaz. Ayni zamanda 
löhosayı kurtardım diye de ütihar 
eder. Halbuki bu gibi vekayiin ekse
risi (hümmayı nefasi) ile neticele -

Mısırlılar aldılar 
Dün iki Mısır ve bir Türkiye 

rekoru kırıldı 

nerek ölümün pençesinen kurtula -
mazlar. 

Çok kıymettar hocamız General 
Besim Ömerin büyük himmet ve gay-

retlerilc vücude getirilen kabile 

rı yarıya inmiştir. Yalnız zamanımız- mektebinden çıkan ebelerin adroini 
da kadın ,·efiyatının yekununu yük- arttırmak vazifelerim köylere ka~ar 
selten çocuk düşürmek ve doktor -\teşmil teşmil için kabilesiz nahıye 
suz ve kabilesiz ve hastanelerden u- kalmamasını .temin. e.tmek l~ımdır. 
zak bulunan yerlerde fena ve yanlış İşte bu temın edılırse koylerde-

Türkiye - rvltsır atletleri arasındu· 
ki ilk müsabakalar dün Kadıköy sta
dında yapılmıştır. Müsabakalarda 
Mısırlılar büyük muvaffakiyetler 
göstermişler ve girdikleri bütün mü
sabakaların birinciliğini kazanmış

lardır. Dün bizim atletler de iyi de
receler yaptıkları halde kendilerin
den üstünlüğü aşikar bulunan Mısır
hlara yctişememişlerdir. Müsabaka
larda iki Mısır ve bir de Türkiye re
koru kırılmıştır. Bilhassa sahanın ve 
pistin çok mükemmel oluşu iyi dere
celer elde edilmesine amil olmuştur. 
Alınan neticeleri yazıyoruz: 

110 manialı 

ki doğum teklikeleri de azalmış olur. 
müdahalelere maruz kalan doğum -

Doğum zamanında her türlü leh -

Bu koşuya Mısırlılardan kimse gir
medi. Faik 15, 2/10 ile birinci gele
rek yeni bir TÜrkyie rekoru yaptı. 
eski rekor 15, 6/10 ile yine kendisine 
aitti. 

lardır. 

Medeni memleketler doğumları 

artık hastanelere bırakmıştır ki bu 
yüzden doğum tehlikesi kalmamış 

denecek derecede azalmıştır. 
Memleketimizin bazı şehirlerin-

deki doğum evleri ve muntazam has
taneler her ne kadar doğum tehli -
kclerinin önüne geçmekte ise de ma
atteessüf yanlış düşünceler ve fena 
telkinler yüzünden bu. kıymetli mü-

esseselere lüzumu derecesinde ehem
miyet verilmediği görülmektedir. 

Yalnız şunu da itiraf edelim ki bü

yük şehirlerimizdeki mevcut bu gi
bi müesseseler nüfusa nazaran azdır. 

likelerden kendisini kurtaran ki o 
bahtıyar lahosadır. Bu kadar feda -

karlıklarda elde ettiği yavrusunu 100 metre 
bakmak hususunda da çok bilgisiz Bu koşuya Mısırlılardan ve bizden 
ve acizdir. Köyl~rde sekız on ve da- üçer atlet gırdi. Birinciliği Mısırlı E
ha fazla çocuk dünyaya getiren ka- beyit 11, :i/10 ile aldı. Bziden Haluk 
dınlara tesadüf edersiniz. Lakin so- ikinci Mısırlı Haluani üçüncü oldu-

lar. Kendisinrlen çok ümit edilen İr
rulduğu vakıt hayatta ya hiç ve ya

hut ancak bir iki çocuğu kalmıştır. 
Diğerlerıni hep bakımsızlık, 'fani 

çocuk bakımı hakkındaki bilğisizlik

leri yüzünden kaybetmiştir. 

fan çıkışta geç kaldığı için kaybetti-
ği mesafeyi bütün enerjisine rağmen 
telafi edemedi ve dördüncü oldu. 

800 metre 
Bizden dört, Mısırlılardan üç atlet 

Valde sütile büyütülen çocukların girdi. Müsabaka çok heyecanlı oldu. 
ekserisi ilk aylarda gayet gürbüz ve Galip sonlarda fevkaalde bir finiş 
aylarına nisbeten kilosu gayet ıyi ol- yaparak Recebi de geçti ve ikinci ol
duğu halde kucağa oturacak bir ha- du. Eğer çok gerilere kalmamış ol
le geldiği zaman kendi midelerinin saydı, Türkiye rekorunu kırması çok 
bile ~ç hazmettiği yemeklerinden muhtemeldi. Bu müsabakada birin

bir '
11 

800 metre koşudan ııtP' 

Üçüncü kategori nıüs~bıılttıl~ 
Dün Mısır - Türk atletizrıl ~11 

kaları arasında küçükler ced ~ 
yarışlar yapıldı. 100 met~e oe ~ 
man 11, 6/10 ve 400 me~r dı.ttst· 
zffer 56, 3/10 ile birincı ol ; 

,.e 
Vehabm amatörlüğüne ıcar•' sC> 

Il ı 
Futbol Federasyonu u:~ 11 b 

ğu çağırdı, mektupla kağıdı vere - - Peki bu Ayten denilen kız o 

Halk bu gibi müesseselerin lüzum ve 
ehemmiyetini tamamile idrak ederek 
bir itimadı tam ile müracaate baş -

larsa yatak bulamıyacakları aşikar

dır. Evlerdeki yapılan doğumlar ne 
kadar temiz ve itina ile olursa ol
sun yine daima tehlikelidir. 

tattırır ve hazan kendi ağzında eze
rek besler ki işte bu andan itibaren 

ciliği Mısırlı Muskuris 1,585/10 gi
bi ç<ık güzel bır derece ile kazandı. 
Galibin derecesi de iki dakika idi. 

dan beri İzmirin yetiştirdigı e bıll 
futbol istidatlanndan Va~:ı.fldS 
fesyonel olup olmadığı hak ~ 
kikat yapmakta idi. FrnSl\ııP 
Federasyonundan gele~ ~ 
Vahabın Pariste amator fo 
nadığını bildirmesi üzerine .. ti 

rek mektubu postaya atmasını ve gencin nesi oluyor? Onu nereden ta
kağıdı da arkadaşı Necdete götür - nıyorsun? 

mesini söyledi. Döndü tekrar kar - Demir birdenbire şaşırdı, bir anda 
yolasına uzandı. herşeyi anlamıştı, gülerek: * - Baba dedi bu Ayten sizin zan-

Dcmirin ailesinin yanına döndüğü- nettiğiniz gibi bir kız ismi değil bir 
nün üçüncü günü idi. kitap adıdır. 

Ydmaz "Ülken Akşam yemeğinden sonra babası 
Demiri odasına çağırdı. Vaziyetten 
biraz kızğın olduğu anlaşılıyordu, e-
linde bir kağıt tutuyordu. Koltuklar- BELEDİYEDE 
dan birine oturdu, Demire de işaret 
ederek yanına p~urttu: 

- Demir, dedi, dün tesadüfen 
mektup blokunun arasında gözüme 
ilişen bir kağıt beni fena halde üz -
dü. Buraya hareket etmeden birkaç 
gün evvel arkadaşına bir kağıt ya
zarak eğlenmek, iyi bir gece geçir
mek için rica ediyor, onu arad vası
ta yaparak bir takım uygunsuz ha -
reketlerde bulunuyorsun, bu gibi 
şeyler senin gibi temiz bir aile ço -
cuğuna yakışır mı? 

Demir babasının sözlerinden bir 
şey anlamamış gibi dinliyordu. 

- Bunu annene söylemedim. Şa -
yet duysa şüphesiz oğlunun böyle 
şeyler yapması, münasebetsiz hare
ketlerde bulunması onu fazla üze -
cektir. 

Demir büsbütün şaşırmıştı: 
- Baba sözlerinizden birşey anla

mıyorum, neden? Kimden bahsedi -
yorsunuz? 

Muayene olmıyan esnaf
lara ceza veriliyor 

Dündan itibaren yıllık muayenele
rini yaptırmıyan esnaflara ceza ke
silmcğe • başlanmıştır. Haziran başın
dan sonuna kadar olan muayene 
müddetinde muayeneye gelmiyen es
naf bini geçmektedir. Esnaflardan 
bazıları cezalara itiraz etmekte ve 
müddetin uzaWmasını istemektedir
ler. 

Esnaf cemiyetleri müşterek büro
su şikayetleri tetkike başlamıştır. 

KÜL TÜR İŞLERl 

Kültür neşriyat 
müdürü gitti 

Kültür Bakanlığı Neşriyan direk
törü Faik Reşit, neşriyata ait tedbir
ler almak ve incelemelerde bulun
mak üzere dün Diyarbakıra hareket 
etmiştir. 

çocuk erimeğe başlar. Mide ve ba

ğırsak bozularak ishale tutulur, bir 
Köylerdeki doğumlr ise asrı ha- deri bir kemik kalır, günden güne 

zır ile hiç te kabili telif değildir ve hayatı sönen bu yavruyu gören ba
hem de acınacak bir haldedir. 

zı ebeveyn bu kadavra haline gelen 
Her köyün ocaktan yetişme nesil- yavrusunu kucaklayıp derman ara • 

den nesle intikal eden birer ihtiyar 
mak üzere şehire koşar, lakin iş iş

ebenineleri tabir ettikleri ve köylü-
ifm gf'Çmiştir. 

Cirit atma 
Mısırlı Sait 54,58 ile birinci, Rasim 

47,10 ile ikinci ve Şerif te üçüncü ol
dular. 

Uzun atlam::ı 

Mısırlılardan kimse girmedi, dere
ce çok düşük oldu. Seyvan ancak 6,5 
atlıyarak birinciliği kaz.ındı. !erin başlarına birer bela kesilen a-

cuzeler vardır ki bunların bilgisiz - Bazıları da yalan yanlış sağlık ve- 400 metre 
tikleri yüzünden yapmış oldukları rilP.n herşeyi tatbik eder. Artık ynr- Bu müsabakayı da Mısırlı Ebeyd 
fenalıklar köy mezarlıklarını dol • dım imkanı kalmıyan bu biçare yav- 49.a gibi çok güzel bir zamanda ko· 
durmkatadır. Bundan on sene evvel • ru bakımsızlık ve kayıtsızlık ve bil- şarak yeni bir Mısır rekoru yaptı. 

f.!ısızlik yüzünden gözönünde söner Bızden Görcü 51,2 ile ıkinci ve AnEdırneye köyden getirilen ağır hır 

doğum vak'asına çağırılmış idim. İlk 

muayenemde mehbilin gayritabii yu-

gıder 

Köylerde d::ıima görülen bu gibı 
dr'iyadis te üçüncü oldular. 

5000 metre 
vckayi şehirlerde de yok değildir. 

muşak bir cisimle dolu ve bunun M l Ab b h 16 2 ·ıe bı"rı"ncı· Bu elim ve fecı vaziyetl pek yakın- ısır ı us a , ı , 
rengi kan ve saire ile karışarak bu- dan takip ederek gören Hükumeti Artan ikinci ve İbrahim üçüncü ol-

lanık bir hale gelmış yağlı bir marl- Cumhuriyemı:ı şayanı şükrandır kı dulr. 
deden ibaret olduğunu görerek hay

ret edip yapmış olduğum tahkikat 
neticesinde ceninin kolaylıkla kayıp 
çıkmasını tcmm içm mehbile yrım 
kilodan fazla tereyağ konduğunu i· 

tiraf etmişlerdir. İşte köylerdeki güç 
doğumlara yapılan yardımlar hep 

buna benzer garib ve tehlikeli mü -
dahelerle karşılanmaktadır. Köy
lerdekı doğumlarda tabii olarak ken 
diliğinden kolaylıkla kurtulan bir 

kadın ve çocuk büyük bır şan.cı ola -
rak hayatını kazanmış demektir. Ak-

mekteplerin programına uzun sene

ll•r<lcnberı çocuk bakıml dersıni koy
muştur. Nüfus siyasetı ile büyük ala
kası olan bu mcselei hyatiyenın hal

lini bilhassa koy öğretmenlerınden 

bekler, ayni zamanda gerek köyler

de ve gerek şehirlerdeki çocuk vefi
yatının onüne geçmek için kıymetli 

meslektaşların bir kat daha alakadar 

olmaları elzemdır. Nüfus siyaseti ile 
alakadar olan bu meselci hayatıye i· 
le uğraşmak hepımize borçtur. 

Dr. Şükrü Fazıl flkıl 

4X400 bayrak yarışı 

En son olarak yapılan bu müsaba
kaya nedense Recep ve Galibin koş
maması yüzünden takımımız pek za
yıf çıktı, maamafih Mısırlılar yine 
fevkalade bir koşu yaparak yenj bir 
Mısır rekoru yaptılar. Dereceleri 
3,28 2/ dir. Müsabakalara bugün de 
devam edilecek 200, 1500, 10000 
metre koşularla 400 manialı, 4X 100 
ve Balkan bayrak yarışlarile disk, 
cirit, gülle atma ve yüksek üç adım 
gibi atlama müsabakaları yapılacak-
tır. 

ııtO 
Federasyonu Vahabın arıı. dilli t 

. b ·"retl ,., karar veımış ve u vazı., .. c b" 
disine bildirmiştir. Buna g~~ 
metli futbolcu tekrar tak 
da oynıyabilecektir. ıf~ 

Yüzme müsabakaları bl 

D
.. k.. .. .. baltııJBfl .# 
un u yuzme musa ~sP'~ 

sebepler yüzünden yapıl orıf' 
Maamafih bugün öğleden 5 Jıll' 
sabakalar muhakkak :Mod9 

da yapılacaktır. 

Barutgücü alanıı~~~cj 
Saat onda Barutgüctl ı1' ı.-# 

takımı ile Ege Spor (A~ tıı tıÇ t.İ. 
14 de Barutgücü birincı ge 16-1 

· at ile A leş spor A takımı! ~ :8'r: 
biye Yılmaz B takımı ılc bJ)t 

d tııı' B takımı; saat 1'7,30 a .. cjj /. 
maz A takımı ile Barutgıı 
mı karşılaş:Acaklardır. f• 

. 1 ııi)·o __.c 
Rumen atletlerı g~ 1 gel~ 

Gelecek hafta şehrimtze ~ 
drfB 

lan Rumen atletleri son ·}llC 

dikleri bir mektupla o wrı dil' 
lemiyeceklerini bildirıııişlC~ı,1!1 
menler ancak ağustosun sodit' 
lebileceklerini bildirmişler 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wk~nfurkedH~m~~uma cFra~ bu kadar uzun bır eyaha~ ç~a~
sız delikanlısı gemide. Merak edile- ğım, dedım, siz tabii seyahate alış -

bulamazsak, yahut adaları keşfedıp yük şehirlerde olduğu gibi: 
te defineyi ele geçiremezsek sukutu baldırı çıplaklar vardır. ~lı J. 
hayale uğramıyacaksınız öyle mi? vay) adalarına varmrıdo.rı ıtı F ·,YE$iL KUMLU ADA 

YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 13 

Dalgın gözlerle hem yola bakı - Otodakiler yere atladılar. Profe 
yor, hem de pek uzun boyiu düşün- sör Jakobson şoförile bir iki dakika 
meden içine atıldığım bu maceranın görüştü. Sonra otomobil tergeri dön
fıkibetini düşünüyordum. Birdenbi- dü. Profesörle kızı da hızlı adımlarla 
re bir motör homurtusu düşUncele - motöre yaklaşıp içine atladılar. Ben 
rimi dağıttı. Profesör (J akobson) un dostlarımı lombar ağzında memnu -
otomobili son süratle yoldan sahilc 1niyet ve sevinçle karşıladım ve: 
doğru yaklaşıyordu. Otomobili bu - Nihayet gelebildiniz! diye hay
sef er bir şoför idare ediyor ve pro- kırdım, belki yüz defa başınıza bir 
f esörle kızı arkada oturuyorlardı. felaket gelmiş olması düşüncesi bey-

(Astrid) birdenbire babasına doğ- nimi iğneledi. O kadar merak edi -
ru eğilerek gemiyi gösterdi. Tabii ne yordum ki... 
söylediğini işitmiyordum amma par- Astrid cevap verdi : 
mağile beni muzafferane bir eda ile - Biz de sizi pek merak ettik. Ba
işaret ettiğini farkediyordum. Genç bam sizi gemide görür görme:ı pek 

kızın arkasında kurşuni bir muşam- memnun oldu. 
ba, başında da lacivert bir bere var- Profesör (Jakobson) kızına alaylı 
dı. Genç kızın bu işaretine başım - bir nazar attı. Sonra güldü: 
daki kasketimi çıkarıp birkaç defa - Tabii Mösyö Dubreuil hakkında 
sallamakla mukabele ettim. da endişe etmiyor değildik. Sizi u-

cek bir şey kalmadı• dedim. mışsınız. Bu itibarla yolculuk sizin 
Bana öyle geld1 ki profesörün söz için ehemmiyetli sayılamaz. Lakin 

söyleyiş tarzında ince bir alay var -1 ben ... şimdiye kadar ömrü bir ıtı
dı ve bunu genç kız da farketmiş ol- boratuvarın dört duvarları arasın -
malı ki birdenbire kıpkırmızı oldu, da geçmiş münzevi adam... Bana 
sonra elleri cebinde, başı havada gök- öyle geliyor ki bir rüya yaşıyorum ... 
teki bulutları tetkik ile meşgul bir Her rüya gibi ferdası olmıyan bir 
kimse tavrını takındı. hayat ... 

Ben de muhaverenin zeminini de- Astrid tebessüm ederek : 
ğiştirmiş olmak için içimi çekerek: - Niçin böyle düşünüyorsunuz? 

- Mösyö (Prospero) den elan bir Diye sordu. Sizin zengin olmak ü -
habeı çıkmadı galiba diye sordum. midiniz yok mu? Siz bu maceraya 

Profesör (Jakobson) birdenbire (Leonald Hanri) nin o meşhur defi-
ciddileşti ve: nesini bulmak için atılmadınız mı?. 

- Artık, dedi, bu zavallı adamın - Vallahi Matmazel bu işe niçin 
bir felakete uğradığına kat'iyyen girdiğimi kendim de pek iyi bilmi -
hükmetmek icap ediyor. Bir saate yorum. Zannetmem ki bir servet 
kadar •Neptune• demir alacak ve hulyası beni bu işe sevketmek için 
yarın her tehlikeden uzak bir halde kuvvetli bir amil teşkil etsin. Ben 
açık denizde bulunacağız. Ben biraz pederinize elimdeki vesikayı tevdi e
kamarama ineceğim. Sonra kaptana derken beni de seyahate iştirak ettir
söyliyccek sözlerim var. Beş dakika- mesini şart koşmaklığun servet hır
ya kadar gelirim... sından ziyade bu maceradaki esrar 

Güvertede (Astrid) le başbaşa kal- ı ve işin acayıp tarafları olmuştur. Bu 
dık ve her ikimiz de vardevclelcre kararımda hiç şüphe yok ki Profesör 
kollarımızı dayadık. (Jakobson) un mümtaz ve müstesna 

Ben laf olsun diye: şahsiyeti de büyük bir amil oldu. 
- Kim derdi ki ben gün gelecek - Demek oluyor ki şayet adaları 

- Hayır hele şimdi hiç ... Yani de- tehlike ile karşılaşacağırt!\ıı 1ı' 
mek istyiorum ki... timal vermiyorum. Buın~Jl e ııl 

Bu söz zımnen csizi tanıdıktan son- bütün ihtiyat tedbirlerl~ e' 
ra servetin ne ehemmiyeti var?• ma- edeceğim. Kaptan cMur~~:tılt 
nasına gelebileceğini düşünerek iste- postası kamarasının ana tıtlf 
miyerck ağzımdan kaçmış olan bu siz telgraf dairesinin ana JıJı'lc' 
cümleden fena halde utandım ve kc- di. Sahiller gözden ka~~~Jı- \ 
kelemeğe başladım. ve cihazlarımızı yerleştı~ı-Oı'let' 

Bereket versin ki Profesör (Jakob- o lıafif istihza edasına bU 
son) kronometresi elde yanımıza ve etti: J1lıı ~ 
geldi de daha fazla mahcup olmama - Şayet bana ve ktı.ı ıı btl 
mahal kalmadı. tinizi hasredecek olursıı;sfi 

Koca Profesör: l~ri size de gösteririz l\ 
0 ıi 

- Bir çeyrek saate kadar cNeptu- uil. eri cV. 
ne• demirini alıp hareket edecek, de- Profesör Jakobson ell ııe 
di, gemideki siliihları muayene ettim cebinde hem konuşuyorgoı: f.' 
ve anladım ki açık denizde düşman- (Neptune) nin etrafına f cvfiİ"6° 
lanmızın müsellah bir hücumuna yordu. Soğukkanlı Pr0 ~~oi 
maruz kalırsak öyle kolay kolay gü- bırsızlandığı belli idi. şı aol ~ 
rültüye pabuç bırakmıyacak derece- tede bir aşağı bir yuk~r1cıc"' 
de iyi müsellahız. başlamıştı. Arasıra ccb1~ic1et1 

Biraz alaylı bir eda ile sordum: metresini çıkarıyor ve , 
- Ne diyorsunuz aziz Profesör? sından: ft l 

vrıf··· / 
Bahrimuhitikebirde hala korsanlar - Sekiz dakikamız cıııtııı 

dolaşıyor mu? kikamız var ... Diye ~~~1~rdıı~, 
- Alay etmeyiniz Mösyö Dubı-e- kikaları saydığını goruY ıJıll ' 

uli. Bi\yülc Okyanuslarda tıpkı bil- - P , . 



~ 1931 YE Ni S A BA H 

"Ref i k Halit 
y azacaktır .. '' 

Dahiliye Vekili 
dün merasimle 

karşılandı 

Hatayda Fransız asker
leri en cok 2500 olacak 

' 
• ·cSi-• IEMA 

<B~ta,.afı. 1 nci sayfada) kaç eser daha çıktıysa, bunlar y üs- (Ba~taraf'I. 1 nci sayfada) 
~~ ~g·i m··h· b. el .. tadın eserinin muakkıbı veya takli- kl C 
!'inde b" u ım ır mes e uze- d"d. B 1 .1 H b"b. . . mev eri ve ümhuriyete olan bağ_ 
Ndij bile müessir olacak kadar bü- 1

1 
ır. .. ay s~aı. . a ı ıntkesikentınındaka: !ılık ve hizmetleri, benim söy ledikle-

.ı· • azı rra t 1 d Af . . sı mumtazıyetı ısc te a n ı 
ljır ,... o ze e er e " caız mı- k .. 1 b b .. l'b d ki "d rimden daha '-iiksektir Bana karşı 
ıı ' .ı:uzellilikl . t kl uvvetı ı e era er, us u un a cı - .ı • 

(BQ_ftara/ı 1 ncı sayfada) 

sancakda nızamın idamesi hususuna 

Türk istiraki için tesbit edilen aza
mi mıktardır. Türk kıtasının buluna-
cağı mahaller, ahalisi arasında mü

him mıktarda Türk bulunan mınta
kalarda tesbit edilmiştir. Geçen pa
zartesi günü imzalanan umumi an
laşma, ihtimallerin her birinde ku
manda meselesinin halletmeyi iki hü 
ktimete terkeylcmektedir. Halen mü 

Fransızlar "Madam Pompadur .. u 
filme ahyorlar 

ut ... _ cnn yap ı annı u- dili··· · ·b ·ı lif. k d. · d göstennış' oldug·unuz bu ne .. aket·ı bu··-ını:'~tnalıyız. t d fk. gı ıtı arı e te ın en mm e .. 
..,.1,..,. arzın a e arı umu- başlı b b" . ed b" · t• ··kl r~L ~,, ı tezelzu·· ı t .. ;ıo... t aşına ır eserı e ı mezıye ı- yu erimin bana verdiği vazifeyi ya_ 
....: ~ ve eşevvuşe u5.zı a- . . • 
b ltıutaıaat . tiş b 1 d B nı haız olmasıdır. pırbildiğimin bir şahidi diye telakki 
ı~ ın arına aşa ı. u d b'l' . y ksa h 
l'ijJ • ; bidayette ıksa ·dı tabii ö- Biz, bir de cemi evrak ve vesaik e .. e ı ~r~. • o epi.mizin teşek-
L_ ebuırdi Fakat hç""k") t'. d~gı-· illetine müpteıa oldug·umuz cihetle kurlerı hükfunet reisine, Büyük Mil-
~ta... • u ume ın ver ı . . liy;;' ev:-eıa tasvip eden (Cumhu- bu ~seri de hin~ intişaı:ınd_:ı _tedari~ l~t .Meclıs~e ve ~epinıizin Ulu Şe- zakere edilmekde olan tatbik proto-
~ ) refikimizin sonradan bir sol- etmış ve o vakıttenberı kütuphaneı fımız Ataturk'e aıt olduğunu biliriz. kolunda, Türk kıtası Fransız slstemi
l't ~i ~arş ederek dönmesi naza- fakiranemizin mutena bir köşesinde Gösterdiğiniz hisleri bu büyük ma- nin içine idhal edilmemiş olmakla 
di ,.~ ~tı celbetmemek kabil değil- hıf~yleme~e ~u~u~~şt~ (Cum- k~mlar~ ar~e.t~eyi şerefli ve zevkli beraber, kumanda Fransız makamla-
' llitekim bitaraf kariimiz Süley- hurıyet) cerıdesının dunlm yazısını bır vazüe bılırım.• rına ait bulunmaktadır. 
~ ~1lkı bunun herkesten evvel faı· da gör~ncc hemen .. bu ('Ser ha~ırımı- Matbuat erkanı, öğleden sonra saat Diğer tarafdan, belki de bugün an-
"'1\'ir ~ar~k ınalüm yazısı ile bizi z.a geldı ve «~ca?. .~~~adın .R:fık ~a- 17 de Serkldoryandn Şükrü Kaya na- karada parafe edilecek olan paktta1 

~ So e ırşat etmiş oldu. Bu yazı- lıt ha~kındakı g_oruşu n.edır ·,. dıye- mına bir çay ziyafoti vermiştir. Ziya_ Fransa ve Türkiye, dostluklarını te
diı. •• tıra Refik Halit hakkındaki de- rek kıtabı tehalııkle yerınden aldık. fette İt b ld ı b .. t.. . • yit eylcmekde menfaatlerinin pratik 
~Uların d · - · "k. Refik Halil bahsini açınca gördük ki s anı u a ~ı:<an . u un ) cvmı, • ' . . . 
..ı~ uracagını zannetmıştı _ . . . ' haftalık gazetclerın sahıp ve başmu- surette şnrkı akdeıuz havzasına inhı-
..._ arada af kanunu da çıkmış üstadı muhterem Refık Halıdın has- h . 1 . h . 1 . h 1 d·~. . .. hed tm kd 
~· llaıb . . h d 

1
• t h . . arrır erı, mu arrır erı, mu abirleri sar ey e ıgını muşa e e e e ve 

~ uki görüyoruz ki (Cum- seten sıtayış anı ır, evvc a a rırı hazır b 1 t 
..._~Yet) te.fikiıniz her gu-n ~enı' bır' mcşuma hasrettiği tam iki sahife ya- Ba Şu .. ukü~mKuş ur. t ·ı . bu menfaatlerin dünyanın bu mın-
.._~ b .ı • y u aya, gaze ecı erın ken- t k d l"tik tatük" ·d -.._ -- Ularak ve mesela yeni bir zıda, ıcbı haluzaman olarak yer d" . _ .•. a asın a po ı s onun ı ame-
b2~ neşr d yer (kunehkar masiyetkar} keli- ısıne karşı gosterdı#Jı bu nezakete sini emrettiğini teyit eylemektedir. 
:~ IUn e kie:ek ve 0 mektubu da melerini istimaİe lüzum görmüşse tekrar teşekür etmiş ve üç ~at kadar Fransa ve Türkiye, bu suretle tarif 

ces ve kıymettar arka- . . 
dan muht b' f .. de heyeti umumiyesi itibarile Refik gazetecılerle ayrı ayrı hasbıhallerde edilen menfaatlerinin muhtemel bi::: erem ır pro esore• ' 

~ Ve manasız surette tefsir et- Halidi, son nesil erbabı kaleminin en bulunmuştur. . lerde birlikde müşavere etmeyi taah 
' lt ~esele üzerinde ısrarla de- mümtazı ve en kuvvetlisi addete- Bu esnada Başvekil, telefonla Ş~k- hut eylemektedir. 
'1 eclıyor. Neşriyatın bu şekilde mekte ve hatta Refik Halit nesrinin rü Kayayı aram~tır. Dahiliye Vekili, vaziyet ile mevzuu dava olduğu hal
,_,:~~ bize haylı abes görünü- fideta hasretini çekmektedir. Mesela Başvekil Celal Bayarb görüşti:.kten SUsus. ki biz Refik Halit me- 637 inci sahifedeki şu satırları bu ab- sonra salona geldiği zaman: 
S ta.rnamile bitarafız ve esas di acizle ber~ber o~yun: . Başvekile, sizlı:!rle beraber olduğu_ 
~· Retuc Halit hakkında dü- ... o kunehkar ve guzel kalem, şırn- mu söylemiştim. Çok selamlar söyle
~ız, aynne bitaraf kariimiz Sü- dı gurbette, Yatandan uzak, ne yapı- diler.. demiştir. Bu, Başvekile karşı 
~~il Sıtkı gibidir. Yani bu adam yor? Vatanın içindeyken göremediği iyi bir tezahür vesılesi olmu~tur 
srrı~tneli ve bu vatana avdet vatanı, şimdi dışardan samimi bir Geç vakte kadar devam ede~ çay 
"ııt e}ı idi. Fakat avdet ettikten nedametin ıslak kirpikleri arasından . af . .. .. 
~:a tekr .. bir ? V ruh . zıy etinden sonra Bay Şukru Kaya, 
ı:~ ar yazı yazmasına mani 0 _ gore ıyor mu. atanın una vus 
-. ga:·acağı da muhakkaktır. Çün- l~t zamanında ~za~ ~lan ruhu, şim?.i gazetecilere vedıı etmiştir. 
\lide et:.lerimizin bir çoğu Refik rh~cranda, ~asıyctinı yıkayarak. bu- MATBUAT KONGRESİ 
~ isr tnuracaat ile kendisinden ya- yuk ruha bır vuslat olacak ve ıçer- TOPLANACAK 

Fransız gazetelerinin 
mütalaları 

Paris, 2 (A. A.) - Gazeteler. Fran 
sız-Türk itilafının imzası dolayısile 

müttefikan memnuniyetlerini beyan 
etmektedirler. 

Pöti Parizien gazetesinde Burg, di
yor ki: 

Türkiye, Atatürk'ün dehasile asri-

leştirilmiş büyük bir müslüman dev-

Öğrendiğimize göre, yeni matbuat lctidir. Nüfuzu, bütün vasati Asya'da 

Fransız stüdyolarmd.ı (Madam 
Pompadur) filmi hazırlanmaktadır. 

Ostad re$am (Boucher) in en son 
şaheserini teşkil edecek olan bu fil -
min bilhassa kostümleri çok zengin _ 
dir. Bunun için en son keşif olarak 
eski saray mobilyalan kumaşlarına 
benziyen yaldızlı saten ve ipekliler 
kullanılmış ve böylece ebiseerde iste_ 
nılen şekil ve duruş temin edilmiştir. 

Eski devrin Markiz elbiselerinin ' 
1
Yecekier, yazısını müzayedeye deyken veremediği temiz ve yüksek 

~ \r~7acaklar ve 0 da tabii bu ta- eseri, dışardayken yaratabilecek mi? 
).ı ehalükten sitüade edecektir. Bu, onu kaybeden vatana karşı va- kanununun tatbiki için bir talimat _ hissedilmekte olan bu devlet, kara- İstanbul Dördilacü İcra ıneuıurlu-

M_l~altıafih d . .d . tanın edebiyatı için ne güzel bir ka-
l~ ııtı ı. şunu a şımdı en temın 1 d 

name lhazırlanacaktır. Bu talimatna_ deniz ile Akdeniz arasında bir anah- ğundan: 
me ve basın birliği nizmmamesi ga- tar vaziyetindedir. Fransa için daima ı Bir borçtan dolayı paraya çevril
zetccilerdcn seçılecck 3, ve matbuat büyük bir kıymeti olan ibu devletin rnesine karar verilen mineli masa sa-

~ • l\i b· zanç o ur u.• 
1 liaıi . ız kendi hesabımıza Re- .. .. .. .. . .. . 
' dın bir satırını bile _ şayet e- Goruluyor ya, guzıde ustad ismaıl 
~ı:_ e fırsat geçerse _ n =edecek de- Habib, adeta gönlünün Refik Halit 
d~ a eli'. umum müdürlüğünden tefrik edile-
'() Unu okuyuculnrımıza vaad e- hasretile Y. andığını ilam ed. e.n bir a-

l'i.. tuz. t> ... 'lr .. be o k dar ın b cek 3 ve :bir de hukuk müşavirinden 
:vit ~efik Halit hakkındaki nıoc- ~ nzıyor. a A., msan u 
A.t.. lıı d -Y s t ı ·· d' · d-· -ı-~ tr'~rekkep 7 kişilik ibr komisyon ta. ~ta evamına g 1. bu bapta a ır ara goz gez ırınce, gıer Zıı::Ad 

- .. , . ıati 9/7/938 tanbine müsadif Cumar-
dostlugu bugun, Almanya nın mevzı- t . -· ·· t 9 5 d 10 k ..J . . _ . ·- · . ! esı gunu saa , en na a ... ar 
lerını şarka dogru ılerlettıgı ve yem Çarşıda Sahaflar'da 97 numaralı dük 
bir Bnğdad demiryolu tahayyül etti-

1 
kanda açık arttırmaya konmuştur. 

ği bir sıradn dahn büyük bır kıymeti Mahcuz kıymetinin yüzde yetmiş be'!· &ahibi ihf ekınc~ı' b"t t' ve irfan üstatlanndnn olan Fazıl Ah- rafından hazırlanacaktır. 
k.. lıtıiz .. ısas esı en ı ara ed. . 
.,.. 8o Suıeyman Sıtkının yine re- m ın. Komisyon vazifesıni Eylul sonwıa haizdır. şini bulmadığı takdirde ikinci defa 

olarak 13/7 /938 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 9,30 dan 10 na 
kadar aynı mahalde açık arttırması 
yapılacaktır. İsteklilerin mahallinde 
bulunacak memuruna müracaat ey-

~l"ınağı muvafık gördük ve al- •Durmadan aylar, yıllar geçer gel
~İlt} ce~abı da okuyucularımıza mez sesin 

(" ~lYoruz Hasretin gönlümde likin kim bilir 
(~n· . 

('i . ı Sabah heyeti tahririyesi) sen neredesin!• 
' ~~; Sabah) müdüriyeti tarafın- şarkısını ve istimdadı lşıkanesini ha

kadar bitirecek ve nğlebihtimal t.."üm
buriyet bayramının 3 üncü günü An-

karada ikinci maföunt kongresi top. 
lanacaktır. 

Bu kongreye bütün gazeteciler iş

tuirak edecek ve yeni vaziyeti tetkik 
ederek karar verçceklerdi:-. 

r-- bu fen SUbü aciziyeirsal vetis- tırlamamak kabil olmuyor. 
~~ (Cumhuriyet) ceridei ~imdi ~enilcc?k, ki ."üs~dievb 1s
t~ dunkü nüshasıni nazan mail Habıb Refık Halide aşık olmuş 
~-~ geçirdik. Bahsin böyle ve hasretini çekermiş, bundan Cum- KURS AÇlLACAK 

~ ~uzaınış olmasından ve bu- huriyet ceridei feridesine ne?• Matbuat kanununa göre gazeteci-
lı...~ ~bebiyet vermiş bulun- Bu suali soracaklara da naçizane ler için bir kurs açılacaktır. Kurs
~ Cidden bihuzur olmağa hatırlatırız ki, güzide üstad, edebi- ta okutulacak derslerin müfredat 

EJ(sclsior gazctesınde Marsel Peyi, 

şöyle yazıyor : 
•Bu ıtilafla müziç İskenderun san

cağı ihtilatı, sulhun idamesı ve şarki 

Akdenizde terakki ve refahın inki

şafile ani suretle alakadar olan Tür-

kiye ile Fransa arasında sıyasf ve as

keri teşriki mesai, dostluk ve tesa
nüd tezahüratı şeklini inkılap etmiş
tir. 

Epok gazetesinde Donadiö fÖyle ya 

lemelen ilan olunur. 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plljın karşısın

da bUyük bir arsa satılıktır. 
Deyoğlunda Tarlabe§ında Basmatı> 

lumba sokağında 2 numarab evde ma-
dam Serposa müracaat edilmesi. 

çemberlerini, Napoleon tarihinin haş
metini hatırlatan geniş korselerile 
bu elbiseler tüy vücutlü artiste bir -
hayli ağırlık yüklemektedir. 

Madam Pompadur'un elbiselerinin 
her biri 10,000 franktan fazlaya mal 
olmuştur. Filmde baş rolü Jeanne 
Boitel almıştır. İnci dizili kol kapak
larile fevkalade muvaffak olunmuş 
prokası, filme bir yenil.Ik: vermekte
dir. 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKL\1) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya} kadar İs
tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarım 
kabul eder. Salı, cumartesi günlen 
sabah c9.5 - 12» hakiki fıkaraya 

mahsustur. :Muayenehane Ye ev tele
fon: 22398 - 2104rıl. 

Zübl"evi ve cilt haatalıkları 

Hayn Omer 
ôtledea 90nra Beyotha Ağacami 
çarpsında No. 133 Telefon: 435t, 

:"'\ lb-~ evvela İstanbul yat müverrihi olduğu kdar muhte- programı ile muallimleri matbuat zıyor : 
~~~~~in~~~~~u~~in~er~m~ ·Bi~~~~Fr~~~~~ I•••••••••••••••••••••••••••-~ ~olrn•--a ve o sahnede bı'n ririyei edebiesindendir, hatta o heve- umum müdürlüğii tarafından hazır - 1 1 

... "" .ı luğu skenderun işinin hallesilmesi • • 
. roı alagelmiş olan mu - ün ürknü aslisidir. Şimdi bir gazete- !anacaktır. Kursun Teşrinisanide İS- t Is"tanbul Beledı·yesı· Ila" nlan 

L b ld ı - dolayısile kuvvetlenecektir. ngilte-l' ~~aının _yine kendi kalem- nin rükünü aslii edibisinin bir şahsi- tan u a açı acagı tahmin edilmek-
~ ~~.ri~~~~~ki~~tied~~ha~~~~~~ii~~ re~~~i~m~~alarda~ •-•••••••••••••••••••••••••• 
~ .... ~esinde • sevı·yeı· fazılı· ır· fan- ka.t'i ayni ~amanda o gaze.tem.·.n .. k.a. na- çenlerde Türkiye ile Akd.e.ttiği it.ilaf_- a ....... .nM Aslan tav ~ •.. _ Keşif bedeli 773 lira 33 kuruş olan Beyoğlunda C~ ... ':6 ...... e ya gı 

"""' Seciyei gunagünları hak- atı olmak lazım gelm~z mı?Görüluyor de mi, yoksa onu gençliğe sevdirmek lard~n sonra gelen b~ ıtıl~f yenı bır ve Güneşli sokaklarındaki mecraların kanalizasyon mecrasına bağlanma-
lı.....~ hayli malümat sahibi ya, mesele. ~u noktaı naz~dan m~- için kalemine her (fedakarlığı!) yap- sulh unsuru mesa~.~ındedır. Alınan- sı işi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi LeYazım müdür-
~ hu rağmen ve hatta bil- ha~em~ e~ıli~.ce_ (C~mhunyet) c~~ı- tırmış olan üstad İsmail Habib ile o- ya'nın bundan sonra diğer garb dev- lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 :ı umaralı kanunda yazılı vesikadan 
l....~ler Sebepten gazetelerden ve de~ ferıdesı buyuk bır te~akusa duş~ nun riyaseti edebiyesini deruhte et- letlerinin Avrupa'nın cenubu şarki- başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasilc 58 lira 
~ lıi den korkarız ve şimdiye ~uş ve durm~dan kendı kanaatlerı tiği (Cumhuriyet) ceridei feridesin- sindeki men!natlarını nazarı itibare 10 kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber 4/7 /938 pa• 
t~~ çd bir Vakit onlnrın münaka- hilifında neşrıyat yapmakta bulun- de mi?. alınası liızımdır.:. zartesi günü saat 11 de Daimi Eneü mende bulunmalıdırlar. (4086) (B) 
~~ a karışmak hatınmızdan muştur. 
~~ ~u dcf'a da kanştığımıza Diğer taraftan mezkt1r ceridei 

hıı ~ o?nağa başlndık. Çün- muhteı:eme dünkü nüsha~~a ca~z 
~ ~la etniınizi bu hususta maha- ve ka~~m ark_?daşlarda~~ ~ııktı~ar hır 
~~!Unak usulünü bilmiyerek ~r~fesore• Turk ~en~lıgı Refık Ha
~~ geçeni yazmakta ve her lidı beklemez dedırtyıor. Bu da yan
~~ .. sÖylemektc olduğumuz- lış, hem de çok yanlıştır. Ref ık Ha
bıı:~ ~~Z.den ergeç başınuza bir iş Iiid beklemiyenler ve ondan nefret 
:' do~ırnau hatıra gelmekte ve ~.enler bi.~i·m· neslimizdir .. Yoks.a 
~~ aYı bihuzur oamaktayız. Turk gençlıgının mutlak Refık Halı
~tı ~ beraber acemiliğimize di beklemiş olması lazımdır. Bundan 
~ ~tıcı ç '1akittir 'yazılarımıza sü- da (dolayısile) yine (Cumhuriyet) 
lh._?~ a l"tıih.rnannüvazlık etmek- ceridesi mes'uldür. Çünkü bugün 
~~~\'~i Sabah) müdüriyeti yirmi yaşlarında olan Üniversiteme
~~ e&ınin de hatırını kırmadı- zunu gençler, Refik Halidin mazisini 
~~~ muteber (Cumhuriyet) tanımzlar. O, Türk vatanına İngiliz
>'~ devanı eden neşriyatı lerle müştereken arkadan kurşun at-

tt\ec tnütalaamızı serd ve it- tığı vakit o gençlik beş altı yaşında 
bur kalmış bulunuyoruz. çocuklar idiler. Onlar Refik Halidi 

'il ~~İıtı * ancak liselerin son sınıfında edebiyat 
k ~~.. filtiri ksır . . . tarihi okurken öğrendiler. Liselerin 
'"lıt eınei ltıez • anemızce cerıd~ son sınıflarında başlıca okunan ede
)~lt\a. atıllt 'l'ür kure zımnen cRefik biyat tarihi ise güzide üstad İsmail 
ııı..;~~d ~ matbuatında yazı Habibindir. O tarih de Refik Halit 
~~ ı.. •• -· ır. ıdd" 
~"'it c ~lılık ~asında deva~ et- hakkında, yukandaki satırlardan baş 
~~ e:h Ve edıyor ve kendi ken- ka mesela cRefik Halidin yazısı va
~ i . l&bat naksetmiş bulunuyor. tana bir şeref oldu gibi cümleler var
~i~ çltı de s:~~a .. hiç olmazsa i- dır. 
~i~~ Ustad ~ ~zide ~iiverrihe- Şimdi bize (fizyoloji) filan gibi bil
)~ ~ Ustadı. ma~~ H=b~be nakle- mediğiıniz frcnkçe ıstılahlar para~-
~, ta ~Uğu Uz nıuşarunıleyh, ma- yan B. profesöre soruyoruz.• Refık 
~iı lihi) Un ere, (teceddüt edebi- Halitli en muteber bir tarih kitabında 
~tı~e§l'etrnı;~nil~ bir ~eri bedi v.e ki bu gibi tavsüat ile öğrenen ge~ç
ı '41 0~ talihi . erdı. Bu eser, edebı- lik, onun bir idealist gibi avdetıni 

~çirı o yolda intişar et- beklemez mi? Beklerse kabahat kim
. ~ mükemmeli, hatta de? Bizim neslimizden olduğun~ z8:11-

aoııra bu yolda bir nettiiimiz Bay profesörde mı, bız-

• 
TÜRK T iCARET BANKASI A. Ş. 

MERKEZi : ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT· 

ANKARA: 
Ad apaz.arı 
Bandırma 

Bartın 

Telefon : 2316 Bolu 

Ş UB ELER 
Buna 

Eskişehir 

1 
1 

Gemlik 
iz.mit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ISTANBUt 
Telefon : 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF AD 1 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - TiCARET 
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YENİ MOTÖRBOT 
Yepyeni 

motörlü 
tekneli, 
denizci 

• 
yepyenı 

tekne 
6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cFiah motorü 

bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne \'e motör yepyenidir. l\lotörün yenili~i az kuJlanıl

ınış manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan c\'vel (Fiat) motörünün silindirleri ve piston

ları ambalajdan çıkmış (müceddet) par~alarla yenilenmiştir. Tekne nisbeten küçük boyuna nisbetle 

on ki iyi ferah ferah alabilir. Ambiriyaj edilir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

Görmek istiyenler Bostancıdn Çatalçcşme karşısında, deniz kenarında seyyar manav Bay Mü~· 
lime, fa~la tafsilat ve Ciat i in de azctemi1 idaresinde Bay Sabana müracaat edebilirler. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 
Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra Telefon: 23899 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 

tlhami Safa 

Netriyat müdürü: Macit Çetin 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

'Zarif, metin çadırlar' 
Nafıa işlerinde, müteahhitlere, 
kamplara mahsus her türlü 
adır bulunur. Çeşitleri gö-

• 
·unuz: Beyazıt Çadırcılar 

... 
- -- ntz t93S 
aTEMl\.t~ 

Plaklarında arayınız. 

~--~~~~~~~~ 
Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanbU 

satınalma komisyonundan: 

Çok müdhiş anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaşe GRlPIN 
almakla, bütün şiddetine rağ
men romatizma ağrısını ça
bucak sindirmek kabildir 
ÇUnkU hususi bir tertible yapılan 

GR1PlN kaşeleri en muannid ağrıları 
kısa zamanda geçirir. 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıları· 
nızı, acılarınızı defeder. icabında gOn· ı 
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. Ve GRIPIN 1 
yerine ba_Şka bir marka verirlerse 1 
şiddetle reddediniz. 

. . şartna· 
ı - Gümrük muhafaza örgü dünde ki kara vasıtaları ıçıJl 

0 
tııne 

mesi muci~ince III adet motörsıklet lastiği ile 20 tnnc 5X30, ~ğinlll 
600X20 ve 44 tane 6X32 eb'adında iç ve dış kamyon la ıı!c· 

. . ·npılac 
16-7-!>aS cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksıltrnesı) 

tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 9420 lira ve ilk teminatı 707 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. . e J;a· 

t . . d b" t ev\'ehll 4 - steklilerin o gün eksıltme saatın eu ır saa 3ı.:· 
. . . .. .. .. h ırhY8c 

dar 2490 sayılı kanunun 32 ıncı maddesı hukmune gore az . rotı• 
ları teklif mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki kornıs) 
vermeleri. ( 4004) 

~~~~~~~~~~~~~ 

.... ADEMİ İKTİDA.R ..... 
VE BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

. 

l~lUJiMllB>AU~A 
CAN li<UQTAQ.IQ. 

numara ZS Rüştü Çadır R .~~ \ , , .. •. ~ " • • .. ~ 

;:;::;;;;;;;:;;;;;;;;;~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~"""""!!"~~!!!!!!!'~~~ 1'~· 
Müzayedeci kimsenin ses ç

1
,,. 

ÖLÜM ÇEMBERi 
Yazan : Edgar Monte 

- Pekala öyle ise derhal bu işe 
başlasınlar. Sen de etrafı kolla. 

- Anladım Malerle bulvarında 19 
numaralı e\in birinci katındaki da-
irc değil mi? 

- Evet! 
- Şimdilik Allahaısmarladık. 

Tefrika No. 1 3 

Hesman derhal eşyaların satılma
sı işini tnnzım ederek her tarafa i· 
lfınlar astırdı Eşyalar müzayede için 
Droe sokağına. arabayla atlar da Ta· 
nersal'e gönderılmışti. 

Bu satış muhılte fazla şüpheyi da· 
vet etmedi herkes dükün kumara 

dık· dıye mırıldanıyorlardı. ı ya da vardı. Bunlar Madam La Du-
Mi.ızayede günü nihayet geldi. ,şesın genç kız iken kendisinin yaptı-

0 gün orada bulunan Madam la Ba· ğı bazı danteller ve saıre idı . 

ron Koradef'ın bir delikanlının ka- Delikanlı genç kadına ait bütün 
dınlara aıt ufak tefek eşyayı yüksek 1 eşyaları alıyordu. 

fıatla aldığı nazarı dikkatini çekti. Dük tekrar: 

1 

Mtizayedenin sonuna kadar gözleri- - Bak! Bak! 
nı delıkan1ıdan bır dakıka. ayırama-

1 
Diye mırıldanarak (Lüsyen) i bır 

dı Dük Dovılodiyö müzayede esna· daha gözden kaçırmadı. Sonra bir · 
sında miişterilerı gözden geçıriyor- denbıre kalkarak: 
du. - Bu adam karım namına hareket 

Bır aralık o da delıkanlıyı görerek 
kendı kendıne 

- Bak bızım daıreye muttasıl da· 
irede ikamet eden Amerikalı da bu-
rada . Lakın burada ne işi var. Ah! 
Düşündüğüm şeye bak! Elbette eş· 

edıyor. 

Dedi ve (Herman) ı bularak: 
- Arkamsıra gel. Dedi. 
Onu yan odaya sokarak şu tezke

kereyı yazdı: 

•Libigo'yu bekliyorlar. H. H.• 

çin vazallıya muavenet eitmelidir di
yorlardı. 

(Hcrman) avdet edince Di..ık mer
kumu bir tarafa çekerek: 

• fCP' 

madığını görünce fiatı ind;re 
50 

!tıı~ 
- 180 frank? 160 frank· 1

1
.l> çı~ . uı ı 

ga diye bağırdıysa da yıne 
4 

- Gıt şu esmer delikanlının ya- d B f d h indi: -4\tı 
h. b d k'k .. .. .. ma ı. u se er a a 1' v • 

nında dur, ıç ır a ı a gozunu on- }'b yo 4 
- 150 franga da ta ı frtıtli-' 

d.an ayırma Almak ıstediği eşyanın D ğ b A .d. or 140 {1"1~ 
.. . . k d o rusu euava gı ıy · 100 

fıatmı tereddut cdıncıye a ar artır. 
130 120 110 

h d" bakalıJll '/. 1" 
Müzayedenin hitamında çıktığı vakit 'k d ' ' .n

1
y tıt"k ,A)acağırıırl!l~-et 

k 1. d'kk 1 . . k'b d k ga a ar tenzı e ı . . ı.· ~· 
ema ı ı at e ızını ta ı e ece - d h" .. h ırnevı!l· "' " 

? . nape en ı~ şup e ~ .. • erııc C"ı 
sın anlıyor musun. dedı. sağlamdır. üzerindekı doŞ . dit· 

M.. d ·. d ğıl uza ye ecı · ğır döşemelerden aşağı e 
- 200 Frank; alan var mı? franga? . ıP' 

·· ·· d ·· tcalt1P d şunuyor u: Diye bağırmasını mu ıdır 1• 

- Acaba zevcemin aşıkı mı? Yok- yen Griboval parmağını ıca ~t 
sa işini havale ettiği adamlardan bi- Müzavedcci tekrar: .,1 o'· 

v • J1l"' 
iptilasını bildığinden bu hali onun yaları görmeğe gelmiştir. M.m Parnes Bulvar,nda 7 nu- risı mi? _ JOO franga böyle bır - Haydi talihin açık olsun. 

Badehu iki adam dostane bir su- netıcesi kabul ediyorlardı. Mütecesssı bır gence benziyor. Fakat. maralı hanede mukim Madam Biraz sonra yerinden fırlıyarak: bağırdı. · 
·risı: 

rette yekdiğcrinin ellerini sıkarak Baron Korad~f'in karısı gibi bazı acaba yalnız tecessüs mü onu buraya j Fcrnan Lo\.'ayzon - Şımdi seni yakaladım Düşe:s, Lüsyen'in arkasmdan bı re 
ayrılırken Dük tekrar lakırdıya baş- kimseler de muzayedeyı seyretmek getirdı? dıye düşundü. Sonra (Herman) a hitaben : gençlığini hatırlatacak eşyalarını - 200 frank. birdrı1b1 :ı' 
lıyarak : için bırbirlerile sözle · r k madam Delikanlının yalnız düşese ait eş • - Çabuk git şunu postaya bırak ta toplantırsın ha! Yakında konuşuruz. Diye bağırınca herkes 11gıtt ~f· 

- Bana lazım olduğun vakit Sof- liı döşese aid ve bel ı şahsi es- yayı alması da Dükün merakını mu- geH B~ esnada Düşesin gelin ol - ıoo frank birden yükselten ıe v-i~,ı 
rnnte haber bırakırım. Daima güzel rarı m<!ydana çıkarack hır takım u- cib oluyordu. Kendi kendine: Diyip, tekrar salona döndü. Mü- duğu vakit babası tarafından hediye tı görmek için başlarını çe 
gıyin. Ve bundnn sonra biribirimi- fak tefek şeyleri satın almağı ka - Delikanlı Madam La Baron Kora- zayede çok kızı~ıy~_rdu: , edilen bir koltuk müzayedeye çıktı. Bu, (Herman) idi. 
zi tanımazmış gibi hareket edelim. rarlaştırmışlardı. dek'le zıd gidiyor dedi. Bu esnada Mosyo Vıledyo nun ya- Dyic bağırdı. Kimse sesini çıknr- Lüsyen müzaycdeciye:. r' 

- Güle güle .Mösyö le dük. Bazıları da: cBiz onu bu kadar ça- Fakat Madam Koradek'in gözüne kın dostlarından bazıları gülerek: Bir tarartan da kendi kendine dü- - On frank daha, ded1·(0ıJ>ll <' 
DilKÜN EŞYALARI PAZARDA buk böyel bir halde ızörecek miy - tesadüf ctmiycn kıymetsiz hnzı eş - - Dükün yine kumar oynaması i- madı. 


