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KURUŞ 

1938 de gönülleri fethediyoruz 

lere rağmen Fransız gazeteleri İ~al- 'larıhın en büyüle. bir vak'ası karşı
yanların Fransız topraklarına gıre- sında daha bulunuyoruz. Bu vak'ayı da 
rek ateş ettiklerinde ısrar etmekte yine, azameti efali ile tarihin zaten bir 
ve mezkOr hadiseyi büyük başlık- kaç defa mukadderatını değiştirmiş o

larla vahim mahiyette gö~termekte lan Türk askeri yapmış oluyor. 

memleketler istila etmek için değil, an· 
calc. gönülleri fethetmek, kardeş bir 
millete ağabey bir milletin selamını gö-
türmek için giriyoruz. 

Hitler, Avusturyayı istila ettiği vakit 
(Devamı S inci sayfada) dir. Hataya, düşman toprağı çiğnemek, 

========================================== 
Sovyet Rusyanın 

bir iddiası 
Rusya olmadan tecavüzü 
durduracak kuvvet yok! 

Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof 
Moskova, 6 (A.A.) - Harici

ye komiseri Litvinof birkaç gün ev
vel Leningradda söylediği nutku ve 
bu nutkun hariçteki akislerini mev
zuu bahseden Jurnal dö Mosku di-
yor ki: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

HER SABAH 

Katmerli zarar 
lıtanbulda. anneleri ite giden 

küçük çocuklara bakacak bir bakım 
evinin bir an evvel teıiıi hem feh
rin if ve İfçİ düzeni, hem de memle
ketin gürbüz çocuk siyaseti bakı
mından kat'i bir mecburiyet haline 
geldi. 

ispanyada şahinler Filosu! 
VVVVVVVVVVVVVVVVV'V'V'V'V'V'./V'>A/\>A/\~,l'V~ 

Barselondaki filoya 
hücum ettiler 

Hava hücumunda hükumet filosu
nun başlıcaları hasara uğratıldı 

Roma, 6 (A. 
A.) - Massagero 
gazetesine Sara -
gos'dan gelen bir 
habere göre, 17 
haziranda Karta-
jen limanının bom 
bardımanı neti -
ce~inde, Barselon 
hükumeti filosu -
nun başlıca cüzn
tamları ağır su
rette hasal'a uğra 
mışlardır. 

Bu gazeteye 
göre bom bardı -
man Balear ada -
!arından hareket 
eden "Şahinler,. Haya bombardımanile bir harabeye dönen 

h f·ı lspanyol tehirlerinden biri .. ava ı osuna 
mensup Lejyoner tıayyareleri tara- des kruvazörildür. Bu gemi dört beş 
fından yapılmıştır. Yaralanan ge- aydan evvel denize çıkamıyacaktır. 
miler Libertad ve l\tigel de Servan- Liberbad ise hiç olmazsa temmuzun 
tes kruvazörleri ile Almirante Val- sonuna kadar havuzda kalacaktır .. 

Yalova ve Türkiy~nin 
en güzel oteli 

Denizbank kaplıcaları müdürlüğü 
nün davetinde neler gördük 

Yalovanı ... c~ımn muc•aeıeaı otel Termal (Yazııı ~ nco Hyfada 
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«Yeni Sabah" m tarihi tefrikası: 43 Evvelki günkü yağmur (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE" SABllEJ 
-Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Kurbağa yağdı ve bir 
tramvaya yıldınm çarptı Mahkemeden geri 

allnan bir şikayet 
Tahmil ve tahliye 

Amelesinin grevi 
Evvelki aün öğleden sonra yağan 

yağmurlar e11nasında şehrimizde iki h3.~ 

Yazan : Zıya Şakir •••••' Jdiae olmuttur. Bunlardan biri Tarabya
daki Tokatliyan oteli civarına yağmur .. 
la beraber ceviz büyüklüjünde kurba
ğa yağmasıdır. Halk hu vaziyetten he· 
yecana düşmüş ve kaçışmtttır. 

Halkın Endişesi 
Bir- tramvaya da yıldırım düşmüştür. 

Sirkeci · Edirnekapı hattına işliyen 20 
numaralı tramvay arabasına yıldırım 

dütmüı ve yolcular tellt ve heyecanla 
vag ondan sokağa atlamışlardır. Vat .. 

man müteyakkız davranmış, hemen 

· Kah ire halkı, o tarihe ka dar Av- ı fellahlar, şiddetli bir ateş açmışlar tramvayı durdurmuştur. Yıldırımın te· 
rupakAri fişe k ve m ehta plar gör- dı. Fran'1zlar, bir taraftan bunla- sirile arabanın elektrik tuisatı yanmıı
memişl erdi. Onun için t op gib pati' rın, diğer taraftan süvarilerin ateş- ıır. 
lıyan, etrafına r engarenk nurlar !eri ara •ında kalmışlardı. . 
~açan fişek l eri, çarkıfe l ekleri pek ı General Dize, etten kalelerine MÜTEFERRiK 

İdraki olanlar Bonaparta karşı 
gizli bir endişe duyuyorlardı 

d~rin bir hayretıe temaşa etmişıer- her taraftan ateş püskürterek hem Gelen ve giden yolcular 
dı. 

1 

öndeki siperleri zaptetmek, hem de 
Bonapartın, zahmetleri boşa git ' arkadan hücum eden Kölemen atlı- Geçen bir ay içinde Galata yolcu ıa-

. !onundan memlekete 3920 kişi girmiş 
memışti. Gerek gündüz yapılan me- !arına ağır telefat verdirmek iste-
rasim, ve gerek gece yapılan bu şen , mişti. ve 1 698 kişi de harice çıkmıştır. 
likler günlerce halkı meşgul etmiş.. Fakat, Kahiredeki ehramlar Sirkeci garı civan 
Her tarafa yayılmış olan propagan- harbinden ders alan Kölemen silva- Naha Ve!tileti bundan bir müddet 
dacıların tesiriyle, gene Bonapart rileri, bu sefer oldukça intizam ile evvel Sirkeci garı civarını istimlak et· 
lehinde birçok sözler söylenmesine hareket etmektelerdl. Bunun için, meyi ve buraoını genit ve çok güzel bir 
sebebiyet vermişti. biraz geri çekilmişler ... Bütiln kuv- meydan haline koymayı kararlaıtırmı'-

Fakat ... Bonapart, rahat deiil vetlerini birleştirmişler ... Ve sonra, tı. Bunun için de garın karşısındaki lo· 
Bonapart lehinde söz söyliyen ayni z•amanda hep birden, etten ka- kanta binası ile civanndalti bazı anbar

ve hüküm verenler, başlıca iki zUm- lelerin birine hücum etmişlerdi. lar ve diğer binalar yıkılacaktı. Bu hu· 
reden milrekkepti. Bu iki zümrenin İki binden fazla silvarinin, yalın susta dün ilk adım atılmıt ve iıtimlô.ki 
biri, Fransız generalinin halktan kılıç ve dolu dizgin hilcum etmesi , bitmiş olan istasyon lokantasının bu
vergi namiyle toplıyarak bol kese- kolayca geçiştirilecek bir badire lunduğu binanın yıkılmasına başlan

den sarfettiği paralardan istifade değildi. Hücuma maruz kalan et- mı9tır. ilk kazma merasimle vurulmuJ
görenlerdi. Diğeri ise ; idrak ve mu- ten kale, çok ciddi bir tehlike kar- tur. Bu iıler bir iki ay içinde ikmal edi· 
hakeme kudreti'>den aciz olan avam şısında kalmış .. HattA general Di- lecek ve derhal meydanın tanzimine 
cahil kimselerdi. ze bile, bu vaziyetten fena halde te- başlanacaktır. Gelecek yıl Sirkeci garı 

Halkın irfan ve idraki yerinde Hl~ etmişti. civarı tam Avrupavari bir meydan ha-
olanları, Bonaparta ve Fransızlara Fakat, bu etten kaleyi idare e- line sokulmuş olacaktır. 
karşı Hıınmak ~öyle dursun, bilakis den kumandan, hakikaten takdire Burada otomobillerin durması için 
gizli bir endi~e ile titremektelerdi. şayan bir çeviklik göstermiş . Ön sı- yerler ayrılacak, meydanın ortası park 

Bunlar çok iyi biliyorlardı ki, ralara hep birden şiddetli bir nöbet haline sokulacaktır. 
Bonapartın gösterdiği bu tevazu ve ateşi yaptırdıktan sonra, onları bir 
cemileler, ancak bir m evsim mese- anda yere yatırmış .. Ayakta duran 
lesi idi. Bu mevsimin bir müddet arka sıralara ateş açtırmıştı. 
sonra geçivererek bunun arkasın- Kölemenler, kendilerini karşı

dan hiç ümit edilmiyen b ir boranın lıyan bu ateşin şiddetine rağmen 

zuhuru, çok muhtemeldi. bütün hızlariyle ileri atılmışlar .. Ye 
Bu şekilde düşünen ve endişe e- re yatan Fransız askerl er ini, atları

denlerden bazıları, Hac, ticaret, se- na çiğnettikten sonra, sUngüya dav
yahat ve saire gibi bahanelerle ses- raruın ayaktaki hatta çarpmışlardı. 
siz sadasız Mısırı terkederek Filis- Fransızlar bu çarpışışın şiddeti
tin ve Suriye taraflarına çekilmek- ne dayanamamışlar .. Bir kısmı, at-

Balkan memleketleri 
demiryolları tarif esi 

Balkan memleketleri arasındaki de· 
miryolJarı tarjfelerini müşterek bir şe· 

kilde tesbit etmek üzere bu ayın 14 ün
de ıehrimizde bir komisyon toplana· 
caktır. Komisyona Yunan, Bulgar, Ro
manya, Yugoslavya mürahhaıJarı iı1ti

rak edecektir. 

t elerdi.. Kölemenlere taraftar olan !arın ayakları altına yuvarlanarak, BELEDiYEDE 
!ar da, daha hala (Sait) civarında diğer kı~mı da geriye doğru kaçışa
bulunan Murat beyin mıntakasına rak derhal dağılmışlardı. 
geçmişlerdi. Tam o anda, •iperler içinde bu-

Murat beyin yaraları iyileşmişti. lunan Murat beyin piyadeleriyle 
Şuraya buraya dağılan Kölemenle- fellahlar da yağmur gibi kurşun 

rin bir kısmı ile kendine taraftar o- yağdırmıya başlamışlardı. 

lan (Fellah) tesmiye olunan bir General Dize, çok müşkül ve 
haylı ziraat amelesini de başına nazik bir mevkide kalmıştı. Bozulan 
toplıya bildiği için epeyce kuvvet- etten kalenin efradı, biltun nizam 
lenmişti. Teşrinievveliıı iptidala- ve intizamını kaybederek, artık kar 
rında da, artık Nil'in suları tama- makarışık bir kitle halini almıştı . 

miyle çekilerek her tarafta geçitler Şimdi burada Fransızların süııgüsil 
husule gelmişti.. Bunun Uzerine, ile, Kölemenlerin kılıçları arasında 
lllurat bey de taliini bir daha tec- korkunç bir çarpışma başlamıştı. 
rübe etmek için hemen harekete Fransızlar, aüngillerle Kölemen-
geçmişti. aüvarilerinin bindikleri atların ka-

Uzuıo zamandanberi Murat be- rınlarını deşiyorlar; onları böylece 
yi tarassut altında bulunduran &'e- yere yuvarlamıya çalışıyorlardı. 

neral Düze, onun hareket hazırlığı Kölemenler iae, savurdukları kılıç 

görmiye batladığını duyar duymaz, darbeleriyle, Fransız piyadelerinin 

Bendlerin tamirı 
Sular idaresi, bendlerin tamiri ve es· 

ki hallerine aetirilmeai için faaliyete 
hatlamak üzere bir hey' eti tetkikata 

memur etmiotir. Bu hey' et dün Köprülü 

kütüphanesinde tetkikata ba9lamıştır. 
Hey' et, buradaki eserlerden bcndlere 
ait mallımah toplıyaceık, bendlerin eski 
haHni gösteren pillnlar üzerinde tetki · 
kat yapacaktır. Toplanan bu maliimata 
ve krokilere göre bendlerin yeniden 
krokileri hazırlanacak, bendlere ait bir 
de brotilr netredilecektir. 

Mahalle kabadayılan 
Birbirlerine saldıran ço· 
cuklardan biri yaralandı 

derhal ileri atılmış ... Kölemen beyi- kafalarını uçurmıya gayret ediyor- Şehremininde Melek Hatun mahal· 
n in k endisine merkez ittihat ettiği !ardı. lesinde oturan 13 ya§ında Saliıhattin 

(Seyit Aman) denilen yere doğru yü Artık iki taraf, biribirine karış- ile lbrahim Çavuo mahallesinde oturan 
rümeğe başlamıştı. tığı için, öteki etten kalenin efradı, 14 yaşında Emin adında iki arkadao 

Seyit Amana, sekiz on kilometre bunların üzerine ateş açamıyorlar; kavga etmitlordir. 
ileride, general Düzenin fırkasiy- kendi kurşunlariyle kendi silah ar- Kendilerini mahallenin kabadayısı 
le, Murat beyin Kölemen atlıları kadaşlarını öldürmek istemiyorlar- oayan bu çocuklar oık 11k kavra etmek· 
karşılaşmışlardı. Fakat, kısa bir dı. Fakat ortada kalan Fransız ef- te ve eonra yine barıomaktadırlar. Fa· 
m ü~ndemeden sonra, bu atlılar der- radı da, Kölemen kılıçları altında kat bu defaki kavııa çabuk yatıtmamı9, 
h al dağılıp uzaklaşmışlardı. kırılıp mahvoluyorlardı. ikiıi de ceplerindeki ıustalı çakılarını 

General Dilze, Kölemen silva- General Dize, artık her fedar- çıkararak birbirlerine ıaldırmı9lardır. 
rilerinin yapmak istedikleri manev- karlığı göze almış .. Bizzat kuman- Bu arada daha atik davranan Emin ça

rayı çarçabuk kavramıştı. Onların dasını deruhte ettiği iki Fransız ta- kısını var kuvvetile Selahattinin eol ko· 
. planlarını bozmak için, derhal ceb- buru ile, Kölemen atlılarının Ustu- !una aaplamıotır. Selahattin yere yuvar
ri yürilyüşe geçerek, Seyit Aman ne saldırmıştı. Perişan F'ransız as- !anarak feryada başlamıı. yetitcnler 
mevkiinin karşısına dayanmıştı. kerlerini saran Kölemenlerin etrafı, kendisini tedavi altına aldırmışlar ve 

Murat bey, burada da evvelce nı o da yarım ay teklinde hariçten Emini do yakalamıolardır. Eli çakılı ço· 
Kahirede yapmış olduğu gibi terti- sarmı'1t. cuk mahkemeye verilecektir. 
bat almıştı. Piyadelerini ve silAh- Harp, artık korkunç bir muka- -<>--
Jandırdığı fellahları, oradaki kasa- tele halini almıştı. Kilfilrler, nara- TICARET HABERLERi 
banın duvarları arkasına saklamı,. !ar, korkunç feryatlar, ölUm ıstıra-
t ı . Ve bu piyadelerin ateş hattı da- biyle yilkeelen haykırmalar, biribi- Yaz mesai saati 
hilinde de silvarilerini sıralamıştı. rine çarpan çelik seslerine karışmış- Ticaret Oda11 bugünden itibaren ye· 

General Dize de, Bonapartın tı. ni ya:ı: mesai ıaatlerini tatbilr. etmeğe 
harp usulünü bozmamıştı. Fırkası- Artık, blribirine karışarak Ade- ba,lıyacaktır. 
aı ikiye ayırarak iki büyük murab- ta bir yumak haline gelen Fransız
badan mürekkep iki etten kale yap- !arla Kölemenler, burada biribirle
mı~tı. ".' e b.01'yl~ce, kasabanın önü- rine karşı yaptıkları çılgınca saldı-

Yerli mallar sergisi için 
hazırlık 

ne, ve suvarı erın cephesine doğru . . . , inhisarlar ldareıi bu tenelti Yerli 
aı;"•ır ag· ır il erlemı"·e ba•lamıştı. rışlarla, harbın btitUn katı iane vah- M 11 J " a ar sergisi içln çok geni§ surette ha-

Bir hanendeye iki sarhoş 
tasallut etmişler 

Kurbaiah dere gazinosunda hanen· 
delik yapan Bayan Hatice Şenaeı, ev
velki ıece işini bitirdikten sonra saat 
11 buçukta köprüye çıkmıt ve Tahta· 
kaledeki evine gitmek üzere köprilyil 
geçmeğe başlamıştır. Fakat iddiaya gö
re bu sırada iki ıarhoo delikanlı kadı

nın peşine takılmışlar ve Çakmakçılara 
kadar takip etmiılerdir. Hatice Çak
makçılardan geçerken sokakların biraz 

karanlık ve tenha olduğunu gören iki 
kafadar kadının üze rine saldırmışlar

dır. Bunlardan biri kadını zaptctmeğe 
çalışırken diğeri de tecavüze ba~lamıı
tır. Hatice «lmdad J> dıyc haykırmı1. 

hadise yerine yetişen bekçiler iki sar
hoşu yakalayıp karakola götürmüşler
dir. 

Liman işletmesi toplanan paraY1
• 

mütesaviyen taksim etmek istedı 
ıdııfJ 

mesinin ameleye vermekte ; "rf• 
ücret de çok azdır. 935 ~ılıı~ ~artlı 

· · bır, 

Dün Adliyeye verilen mütecavizler 
Üçüncü Sulh Ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmi~lerdir . Mütecavizler ce
Z4ya çarpılacaklann• •nlayınca Hatice 
Şenaeae yalvarmıtlar, ve kadın muh .. -
keme salonuna airerek bu adamlardan 
ıahsan müıteki ve davacı olmadığını. 
feragat ettiiini ıöylcmiıtir. 

Hey'eti hi.kimc suçun tesbıti içın kil
li dc)Ail göremediiindcn maznunların 

bcraetlerirıe karar vermittir. 

MAHKEMELERDp; 

Üvey kızını öldü 
Cevadın iddiası 

Bundan bir müddei evvel Kbdıkö
yünde Üvey kızı Reyhanı yarahyarak. 

öldüren Cevadın muhakem~sinc dün 
Ağır Ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Dünkü celsede karar verilecek
ti. Fakat Cevadın . kJzını öldiırmediğini, 

sadece yaraladığını ve ölümün yaralan· 
dıktan 6 saat sonra hastahaneye kaldı
rıldığı için fazla kan ziyaından ileri gel· 
diıjini iddia etmesi üzerine mahkeme 
keyfiyetin Haydarpaoa Nümunc Has· 
tahanesi sertababetinden sorulmasına 

karar verdi ve mahkemryı kararın teb
liği için ba11ka bir güne bıraktı. 

POLİSTE 

Dokuz hırsızlık 

Limandaki 250 tahmil tahliye 
amelesi Liman İşletmes iyle araların
da çıkan bir ihtiliıf yü zünd en üç 
gilndenberi grev yaparak islerine 
gitmemektedirler. 

Amelenin bu şekilde işlerini bı

rakmasına sebep liman i'letmeıinin 
bir günde yapılan t a hmil ta hliye i ş

lerinden amelelerin kazanmakta ol
duğu parayı 250 kişi arasında mil -
savi surett.ı> taksim etmek istemesi
dir. Amele ise bu vaziyete tabiatile 
itiraz etmekte ve araları ~ cla az iş 

görenlerle hiç çalışmıyanların da, 
fazla iş görenlerle milsavi para al
masını doğru bulmamaktaclırlnr. A
meleden biri dün bu hususta dertle
rini şöyle anlatmıştır: 

'"- Biz 935 yılına kadar liman 
şirketinden hergün muayyen bir ilc
ret alır ve öyle çalışırdık. Az iş te 
yapsak çok iş te yapsak gündeliği
miz birdi. Fakat 935 senesinde li -
man idaresi yeni bir usul tatbik et
meğe başladı. Buna göre bizi 8 ve 
9 kişilik gruplara ayırdıl :ı r. Bu şe
kild e bir iş yapan grup e fradı ak -
şam olunca kaç paralık iş yapmışsa 

aralarında taksim ederl erdi. Tabif 
iş bu vaziyete dökülünce içimizden 
f.azla işe mütehammil olmıyan bir
çok kimseler kadro harici edildi , şim 
di ise bir hazirandan itibaren lima n 
i şletmesi bü>bütün yen i b ir usul tat
bik etmeğe k>alkışmaktadır. Bu
na göre limanda bir günl ük tah • 
mil ve tahliyeden kaz.anılacak para 
limanda ne kadar amele varsa ara
larında mütesaviyen takslm edile
cektir. Bu sistem birçok noktalar • 
dan mahzurludur. Bir kere amele 
arasında vaziyeti diğerlerine nis • 
betle düzgün veyahut vücudu fazla 
çalışmağa müta.hammil olmıyan bir 
çok kimseler vardır. Tabiatiyle sa
bahtan tikşama kadar ter :çinde yo
rulan bir adamın hakkını hiç çalış
mıyan birısine de vermek doğru de

ve! amelelerin oldukça ıyı .. rd•' · 
. edıı o 

>'aşıya bilmelerini temın 'ıer d~ 
Buna kar~ ı ise bugünkü iicı"tl di: 
ğil bir amelenin ailesini J<e11,ı.-r'· 
bile geçind irmekten çok uııe f" 

Bir de bu yeni usul çıkar,;a e sı ~ 
çecek parayı düşnün ııe kı:d:~ (>'it 
lacaktır. Yani bu suretle ç ~ ı~ · 
şan çok ka zanır., sözü de ~ıfır,n d' 
miş olacaktır. Çünkii az çahıtır· · 
çok çalışan kadar para a1u,ca wı"' 

Haber ıa ldığımıza gore ıı~dl 
işletmesi amelenin grevi ka.rı'Jllıl' 
öteden beriden tedarik etti~• 'usıV 
!erle güçlükle limandaki fııll 
idameye ~alışmıstır. . bl' ')' • ·nı 

Diğer taraftan işJ•r'uro;r~1 
rakan amele umum iş b i,ıet· 

·· t t · ı Lı·rnıın '_ .. muracaa e mış er ve . · , pilfll"'" 
mesini şikayet etmişlerdır. fv i'tirl' 
Vali Muhittin Üstuııdağın _.ıa ıııiıııiıJI 
kiy le son dakikada yaptıgı r jşll' 
bir toplantıda amelenin tel<f11 ,ırı1 

· ıe • ıı. 
r ine ba8!atılmalarıııı terııll e~ · 

· t .' B ·· ·ııe ger I' v ermı ş ır. unun uzerı ıe ııc 

man işletmes i ve gerekse anıe ıııJI 
dinde teşebbü . !er yapıJm•ı'.'~~ıt" 
amele dün öğleden sonrıı ·~ 11 ııı" 
na dönerek çalışmağ<ı ba~11101, tıl' 
dır. İş bürosu vaziyet etr~fl 1\ıı 1i' 
kikat yapmaktadır. Anıele bil ~ıf 
rüldüğü takdirde bu bakk1"ıedb r 
bolmaması için Jiizınıırel~ll 
!er alın acaktır. e·i 

· ıet"' · Diğer taraftan liman ı~ ır~t 
bütü n ameleyi sıhhi bir ıııııa I• çı· 
dPn geçirmeğe ve vücudü fat ~tııt' 

v11n • 
lışmağa mütehammil oııııı. r ,ıı 
sel eri işten çıkarmağa ksrs01eıı '' 
mi~tir. Bu karar ile birçoı- _ıı·cctfr 
ileleri sefil bir vaziyete dUovı'P 
den yeniden bir mesele çı b~ 'f 
benzemektedir. Alaka~a_r1 '~aJitıl~ 
ancak İktı,at Vekaletının en• 
ceğini söylemektedirler. E•11~1 , ~' ıı 'l • 
meleler de vekalete milrııc • 

Poliı ikınct ıube memurıJarı Kadı· 

köy, Moda ve cıvarında tam dokuz 
muhtelif evden bir çok kıymetli eşya 

çalan bir hırsızı yakalamışlardır. 

tildir. Diğer taraftan liman işlet • rar vermişlerdir. 

Ayni zamanda Mevllnekapıdaki 

Merkezefendi cemiinden bir hah ıaec· 

cade. Yenicamiden bir hah •ccc•dc, A
lemdarda Yerebatan camiinden halı 

Adliyenin yaz tatili 20 
Temmuzda başllyacak 

ve kilim, Lalelide Kızılta, camiinden Nöbetçi kalacak mah
halı ve kilim. Taşkasapta Sermed ça-
vuı camiinden halı ve kilım ç.alan bu a- kemenin listesi : Sulh 
dam Balıkesirli Hasan oiilu Sait adın· mahkemeleri degw il 
da yaman bir hırsızdır. Yapılan tahki· 

, . Adliyenin yaz tatili yirmi Temmuz-
kat ve araştırmal•r nettcesınde çalınan d · ·b b--ı 

l d 
"h' b' k d an ıtı aren -..ıyacaktır . Tatil esna· 

eşya ar an mu ım ır ıamı mey ana d .. . 
k l 

... . . sın a nobctçı kalacak mahkemeler ~un· 
çı arı mıştır. Dıgerlerının aranmasına 1 d , ar ır: 

devam edılmektedir . 1 . 
ADAM ISIRAN BEYGiR Ag'.r Ceza mahkemeoi, ceza mahke-

K l Z 1 
• melerınden Asliye Oçüncç Ceza mah-

urtu Ufla a er ıokagında oturan k . 
Al

. dd' d .. A .. emesı, hukuklardan Asliye Dördüncü 
ac ın, uu rap camunden geçer· B . . 

k t . ı · k 1 • d Abd il h ve eşıncı Hukuk. mahkemeleri, tica-
en emız ı ame esJn en u ıı ın ı 

idaresindeki arabanın beygiri tarafın

dan omuzundan ısırılmış. beygirle be. 
raber Beyoğlu beytarlıiına &önderi). 
miştir. Beygirde kuduz ali.imi görülür· 
se Alaeddin kuduz tedavisine tibl tu
tulacaktır . 

retten Aıliye Birınci Ticaret mahke· 
mesi. 

Sulh mahkemelerinden nöbetçi ka
lacak olanların liıteei henüz hazırlan· 
mamı~tır. 

Maliye tahsil şubeleri 
Samatya ve Hocapaşa maliye şube· 

Jeri için yapıJan modern bınalardan 

sonra, Kadıköy, Betiktaş ve Üsküdar· 
da da da~a yeni tipte. büyük ve mo· 
dern maliye binala11 yapıJmnaı karar~ 
laıtırılmıştı. Bunlardan Kadıköy ve Os
kUdardaki binaların intasına baolan
mııtır. Bunlar, iki katlı ve büyük kübik 
binalar olacak, Malmüdürlüklerini de 

BiR ÇOCUCUN BAŞINA ÇiÇEK 
SAKS! 1 DUŞTU, YARALADI 
Fenerde Hamam! Muhittin mahal· 

lesinde Kesmekaya sokağında oturan 
lsmailin kızı 3 yaıında Fatma, evleri· 
nin bahçesinde oynarken yüksekçe bir 
yerde bulunan bir çiçek aakıiıi batına 
düşmüş ve kızcaiız ağzından ve bur· 
nundan ağır ıurette yaralanarak. ııhht 
imdat olomobilile Şı~li çocuk hastaha· 
neıine kaldırılmııtır. ihtiva edeceklerdir. 

Çocuk hırsızlar Noter dairelerinde 
Beşiktaşta oturan 12 yaşında Eyüp. çalışma saatleri 

12 yaşında Pandoni, 12 yatındı Sadet- İstanbul ve Beyoğlu No' r rleri ta-
tin ve 13 yaşında Hakkı 28 demir pi&.- rafından bildirildiğine göre, bil'u
kayı pazarda satarlarken görülmüıler mum Noter daireleri Temmuz 938 
ve ıüphe üzerine yakalanmı0lardır . nihayetine kad-ar her gün saat se-

Yapılan tahkikat neticeıinde bunları kizde açılıp on dörtte kapanac k 
~eııktaşta Hasanın Zaferi Milli gara· 

1 
tır. tş sahiplerinin bu saatle r z,ır. 

ıından çaldı~ları .an)a,.Jmış ve hakla- fında müracaatları rica olunuyor. 

Hububat of isi ve 
afyon inhissrı 

Bütün hububat d~0;. 
kalite itibarile sılc• " 

role tabi olaca tı" 
.. di.irlJ ,., 

Afyon İnhisarı Umam rn~ p.o'I-'"' 
:z.a Osman ile muavin Şakır i ı~ 
iİtmiılerdir. Hamza Oorn•" Y~~dl .,,ı 
kül edecek hubub"t ofiıi h•~ ,-;~~ 

. .• t . 
maslar yapacaktır. Y r:nt ofı . ih' 
H O . ·ı~e•I amza amanın getırı ,,. .i 
çok kuvvetlidir. ~ 

Ofis çalıımağa başladık!•"~ 
Afyon inhisarı da işlerini b~ ı< 0 f.i'_ 
devredecektir. Yalnız hubub•

1
.0 İ~ 

İşe ba şlaması bütün maddele<'"•'· 
. · srtl" • ~.I" 

dardızasyonu hakkında oıı I bil"; 
rin haurlanmasından sonra. 

0 'bf~q 
. B . 1 . hubU . 

tır. u nızamnamc erı .. ele' ı/ 

tatbik edecek ve harice il0 ". ciP'.-' 
.. .. . ıerı ıır. butun hububata aıt madde 0ırf ; 

kalite itibarile sıkı surette ~·.r• lrJ ( 
mbi tutacaktır. Bu sureti• . 1 ,b,rı, 
mallarının harici piyasada.ki 

1 
' 

ranti altına alınını~ olacaktır· 

~ 

KÜL TÜR iŞLERİ 0~~ 
Erenköy Prevantorf ı 

Y~.ıJ 
Erenköy Prevantoryurn"":1 ,1 ı,,.... ~ 

paviyonlar ilav"'i kara rl•f:n• ~!~ 
Bu pavjyonların in,a ına~• M

9
.,rif 'ıtl 

idaresi de i4tirak edecektır· ~· ~ bj 
• ae10 

re..ııi, yeni paviyonların lO e''~if\ 1 
/ 

ıine dü,~n masrafı kabul ed jfl~.J 
d. . . y . . ooların .,ır 
ırmı.ştır. en ı pavıY ..... ,, 

ı·ı r~· 
hemt n Laşlanaca k, Cy u 

kadar ikmal edilecektir. 
rında kanunı takıbata başlanmı~tır._ T f' ( b" h uz ıat arı ıraz da a -o--

T eşek kür lı k JlJıı • 
Fransızlar, tam ateş menziline ,etini göstermişlerdi. At ilstünde zırlanmııtır. idare ıımdiden pavyon in· 

g ir er girmez , Kölemenler ellerin- bulunan ve Fransız silngülerinin a- ıasına başlamıştır. Paviyonda inhisar 
deki silahları boşaltmışlar .. Derhel rasına sıkışan Kölemenler; general maddelerinin imal tarzları yeni bir su· 
ikiye ayrılarak sahra tarafına doğ- Dizenin pişkin ve soğuk kanlı aske- rette gösterilecek ve mukayeseli satış
ru kaçmışlar.. Sonra da, Fransız !erinin meharetle saldırdıkları sün- lar da grafiklerle teıbit edilecektir. (. 
fırkasının arkasına dilşerek, vakit gillere ancak bir saat kadar muka- dare .sergi için hususi ıurette içki ve •İ· 

Şirketimizin pek muhter em ve UCUZ yaca Etibba odası od" 
sevgili meclisi idare reis vek ili Nuri 1 !nhi"'1rlar idaresi tuz ve iç~iler m;;. tiJ.ılı~ dl~ 
Akanın cenaze merasimine gelmek dürlüğü sofra tuzu fiatlarmı ucuzlatmak Üçüncü mıntaka o t· ııırl9 ı' 

k
. gara hazırlamaktadır. Diğer taraftan 

va ıt yaptıkları hücumlarlar, Fran vemet etmişler •• Ondan sonra, bu kauçuk fabrikaları da bugün toplana· 
sızları, piyadelerin önüne doğru ölüm kasırgası içinde eriyip gitmiş- rak ıergiye iştirak hususunda görüıe· 
sUrmiye başlamışlardı. ]erdi. ki d' B ı d 'd b" · k b' ce er ır. un ar a sergı e uyu ır 

Siperlerde bulurıan piyadeler ve (Daha var) paviyon kuracaklardır. 

k ki 28 hazır.ın tarihli toplatl ·: ,,jJiP J, 
zahmetinde bulunan ve ş irketi mizi üzere tet i er yapmo kladır. Sofra tu- I ••" 
taziye etmek !Utfunu gösteren muh- zunu, ne nisbette ucuzlatmak mümkün torların birkaç yerdu çıı 

1
' ol~C İ 

terem zevata teşekkıirü bir vazife 1 olabileceği bu tetkikler neticesinde an· lışamıyacaklnrı muza ke'.ıı c1oı/ 
biliriz. laşılacakıır. Sofra tuzunun on, on beş ğu yftzılmı~tır. Bu haberı~ditP' 

lıtanbul Kasapları Türk güne kadar bir miktar ucuzlatılabilece· j mndığıuı etibba odP.Sl ).ıl 
Anonim Şirketi ği tahmin edilmektedi<. dir. 



·-.......... ----~~~~s~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!:!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ı~~~~~~!!!!e(-~S~AB~A~İl~ 
alova ve Türkiyenin ~~~~~ . 

D en güzel oteli encilerle edibiyatçılar 
eııi~bank kaplıcaları müdürlüğü- d a v a s ı 
tıun d · d ) ·· d .. k Yazan: Ali Karni Akyüz ' avetJn e De er gor ll Bu, bir yenilik, ve eskilik dava- Ji adeleleriyle kan ter içinde habi-

~ı...lıanıt kapl•"ala .. d .. 
1
...... sı değil, sağcılar ve solcular dava- re kürek sallıyan ateşçi.. Çünkü o 

' ""QJ gaz t . "" rı mu ur ugu -,-~--~~-----~ee ecııerini güzel ve şirin t & sı değil; eskilerin olduğu gibi yeni- da bir sanattır. Edebiyatçı veya res-
hııı da\7et etti. k Jerin de kendi aralarında çıkan bir sam yalnız uzaktan onun tasvirini 

. 
,; 

lngiliz başvekilinin beyanatı 
Senelerdenberi ilk 

kuvvetli nutuk 
\, sa.ı,tnatbuatının tanınmış si _ davadır. Yenilerle eskilerin ezeli yapar. Fakat bunl.ar olmazsa kö -

<1&aat b~~rnı Yalocaya gittiler kavgası malUmdur. Her neslin ço- mür olsa bile vapur yürümez. Dün- İngiltere ne zamana kadar kuvvetinı 
~ gezdiıguzel ve şirin su mcr _ cuğu kendinden evvelkileri eskilik- yanın en büyük şairleri vapurda 
~ 'lU e:. le, küf beyinlilikle, hur:ıfatçıhkla toplansa ve en seçme şiirlerini oku- ı·htı·yat altında muhafaza edecek?. 

ı-.. rkıyenin d "'l b"t" · itham eder, sonra eskimek sırası salar koca vapur derin bir uykuya 
"" tnıı .. ~- egı u un cı-~ ay~arn ve en tesirli su kendisine gelince o da ecdadı gibi dalmış gibi onları dinler. Fakat bir Pari:s, 6 (Hususi) - İngiliz baş meydan okuduğunu, çünkü harp 

Son a Yiiksclen Yalovada yeni yeni yetişenleri şımarık, tôy, adım ileri gitmez. vekili M. Çemberlaynin evvelki hazırlığını tamamlamak üzere oldu 
ardır. aylarda ınüthiş bir fna. züppe, tecrübesiz.... bularak hın- Açık söyliyeyim: Gençler işin gün irat ettiği nutuk Fransız gaze- ğunu yazıyor. Bilhassa İngiliz baş. 

~~}amana cını alır. Bu dnvncılan nyırt eden kolayına bakıyorlar. Eli kalem tu - tcleri tarafından gittikçe artan bir vekilinin şu sözleri bütün dünyada 
,, "<Qid anberi Avrupadaki yalnız ~·aş meselesi de değildir. Ye- tan başımıza şair, edip kesiliyor. ehemmiyetle tetkik edilmtekedir. nazarı dikkati celbetmiştir: 

<lc~lor s~· §ehirlerinde çalışmış ni kafalı yaşlılar ve eski kafalı genç Hele şimdi eskisi gibi de değil. Şi- Büyük bir Marsilya gazetesi, ln- "İngiltere, hayati menfaatleri. 
·1~11 1had Reşad Yalovadakl Ier vardır ki davacılar arasında yaş- ir söylemek su içmekten daha ko - giliz başvekilinin senelerden beri nin yalnız kuvvete müracaat edile 

~&O: Umumi miidür tayine- alırlar. Bu ezeli davanın müddeiu- lay. Lisan sadeleşti. Hatta kaba bu kadar kuvvetli bir nutuk söyle- rek kurtarılabileceğini hissettiği a. 
\eçtıe ~ ~ev:ud faaliyete ye- }arına göre değil başlarına göre yer türkçe oldu. Aruz vezni bir tarafa memiş olduklarını ve İngilterenin na kadar kuvvetini ihtiyat altında 
~ erılrnış ve su, bina ve mumisi tabiat olduğu için asırlar atıldı. Kafiye olsa da olur, olmasa artık açıktan açığa düşmanlarına muhafaza edecektir.,, 

laıııarn~lan tesisatın mühim geçse yine tabiat gibi her dem ta- da. Tıpkı vezin gibi. Böyle kim şa- • 
~~ınıştır. ze bir dava halinde ka~acaktır. ir olmaz? .. Ne çare ki bizim ~airle-IJ • Al 
~t k~österdiği fevkala - Dava, fenciler ve edebiyatçılar rimiz garpteki meslektaşları gibi SVIÇre - manya 
~ediği da mevcud oteller davasıdır. Bunlar kongre halinde mesut olamıyorlar. Lord Bayron şiir d ı·k 
~l nden ınimari sanatı - . bir araya gelmişler, her iki taraf lerinin her mısramı üç İngiliz lirası- arasın a prens ı 

40 ton lspanyol 
altını F ransada 

~ .eseri olan otel Termal Yalovada bır ıu akını kendilerine gene kendi t"lerinden na satarmış. Düşünün, altın para bir -o--" 
l'a itır. Esasen üç doktor her gün gelen "' 1 H ""kA t "J J F k itte~' olan bu oteldn banyo hastalan dikkatle muayene etmekte birer .avukat seçmişleroi. J\lüzake - beyit 6 ngiliz Jira~ı. Böyle şairliğe Al L •ht t . u ume Çl er e ran O· 

!@.;"., tı.t "' , reyi idare için ne fenci ne de ede- eıan f:da'. Viktor ı:o.go daha başla- • manya l enş eın culara verilmİyecek 
.~tı .. altında masaj zayıfla - ve hepsine lazım olan tedavi usulleri- biyaçı olmıvan bitaraf bir reis in- madıgı bır romanı ıçın avans olarak ılhak mı edecek? 
,, Vucuda getirilm:c;;: bu s _ ni de söylemektedirler. " k' Paris, 6 (A. A.) - Paris mahke-
\fı:1''4eketiıniı tıb Al 1~ • u Yalovaya hasta olarak giden ve tihap olundu. Önce fencilerin avu- ıtapçısından yüz bin frank almış. Bern. 6 (A. A.) - Resmi lsviçre mesi 193 l de Mont • de - Maraan'da 
:.~den istifade ae~~~;~n :i~ en kısa zamanda iyi olanların adedi katı söz alarak kürsüye çıktı. He- ~.üz :in frank! Ya; a~tın para beş mahfillerinde Lihtenstein'in Almanya· Fransız Bankasının kasalarına yatırılan 
litıt kavuşrnu~tur. pek çoktur. Otellerde toplanan ve saplı ve ölçülü bir sesle: ın ransız lirası. öy esine ne de- ya ilhak edileceğine dair malumat ispanya Bankasına ait 40 ton altunun, 

"l.Jı h '$ 
1
. . B 1 b 1 dedı' ede nir? Hem onlar fenni sanatı bırakıp t b ~ emen h Ü rt }ti. kür yapmak isteyenlerin neşe ı ve ı- - ayan ar, ay ar, • - . .. . . mevcut değildir. ıviçre'nin itaraflı· bankanın kasalarında hıfzedilmcsine 

au er g n a an a ~ . k"t . b'lm 1 . . . d t d b' t k d 1 .. il e gı"tme yalnız edebıyata duşmemışler. lkı k 1 b d 1 k . tnerke~: . b'· yı va ı geçıre ı e en ıçın e e - ıy•a çı ar a aş arın guc n - ğını tanıma auretiy e ir ost u esen karar vermi~tir. 
w... ...nın yarın en u- . 

1 
b' . tarafı da kullanmışlar. Bizde yazı - . ~-•lfl haline 

1 
ğ' . .._ bırler alınmıştır. Otel Terma e ır sın. Fakat asrımız fen ve sanat asrı-

1 
d bA 

1 
. .. d k göatcrmış olan Almanyanın tarzı hare· Burgoa ve Ban.elon makamları, ken-

"'-~ l> ge ece mı gos - d H .. l k d Ed b' an e e ı eser enn yuz e açı mas- k . 1. b d 1 . b. .. rr.ı.; .. rosı davet edı'lerek ye- Macar rnuzik heyeti getirilmiştir. Ye- ır. uya arın oyurmaz. e ı- f k ? Ş . 1 • etıne ge ınce u ev etın ır uçtan o· di idareleri altında bulunan ispanya 
""!" Pl"-- t k. k • h ld' d . ra mı çı armıştır. aır enn geçin- . ._ L"h . 'd b. · <uu hazırlam"Sl ı'sten _ ni yapılan tiyatroda haftanın hemen ya ı, aynagı aya ır, aıma rea- 1 . b k 1 d h il . biır uca geçcreK ı tensteın e ır ce- bankasının hakiki yegane Jspanyol ... 

1
. . h b me erı una a say ı a et·ı vaman- . . • . . . 1 ~r her akşamı Naşid, Hazım ve Vasfi Rı- ıteden uz.ak düşer ve ayatın u- d D • h lk d .. · bır hareketı yapmasına kat ıyen ıhtıma bankası olduğunu iddia etmekte ve 

Ostu k .. k.. 1 .. k h k ı. ogrmm a a şıırden evvel il k d ' B .. 1 b' h k 1 ~e n hazırladıgvı plaAna g"- za gibi artistler ve daha bir ço sa - gun u anramına gore yaşama a - 'd .. d.. . O . ver meme tc ır. oy e ır are et •· Barselon cümhuriyet hükumeti, Barse· 
l't)ı,.. 1,d o k k b d E b .... k . . mı esını uşUnüyor. nun ıçin oku- .1 b l'k d k' .. "k l ~cıı i;. "_' en Yalova a dog·ru natkarlar angaje edilmiştir. Ayrıca mı ay e er n uyu şaırı • 1 d d' viçre ı e u prens ı arasın a ı gumru lon spanya bankasının müdürü vasıta· 
"llt- y . (*} yan arın a e ı yazanlardan fazla k 1 • . 'hl"l d \'~ ıı .... Unde Yeni bı'nalar yapı- mevcud sinemad. a da sesli !ilimler nız : d w ')d' H . k d' .. . . posta ve para mu ave esını ı a e e· ısiyle bu paranın kendisine verilmesini 

~. ""rıu egı ır. er şaır en ı şıırını oku- . . . . 

~tı .. ll\i havuz da bu yolda gösterilmektedir. Az çok hayalden gelir insana te- 1u d 1 d b d cek mahıyettedır. istemektedir. Burgos hükumetı ise aynı 
.... yor. mua e et e un an. Z d"ld·v· .. Al 1 b 1 k d HA 

t ~~ Ancak mevcud tesisat halkın bil - selliyet (S anne ı ıgıne ırore ·'-' manyanın şeki de müracaatta u unma ta ır. a-
~t ı. ~ ç 

1 
· onu yarın) L'h · · k b' b' h k · k b · h il k d~~ · · · k , fj~au ınaraltı oteli kaldın _ hassa eğ ence için gelenlerin lhtıya- Hep iğbirardır, yüzü gülmez ha- ı tensteın a arşı ır ce ır are etı im, u işı a etme s anıyetını en· 

ı:"'ı'·llro tnenbatanna kadar uza cına kafi gelmediğinden gelecek kikatin! yapması ihtimalleri hakkında İsviçre- disinde bulamadığı için Barselon hüku-
~aı~l~~l.ı? Planı ufak tadillerle seneden itibaren yeni binalar ve ga Dememiş miydi? Evet, hakikatin Sovyet Rusya de çıkan yazılar. bu prenslikte nahoş metinin müracnatı üzerine mesele Paris 
'il\'~ S\ıl ltr. zinolar yapılacaktır. yüzü gülmez, doğrudur. Günün bi- bir tesir uyandırmıştır. Bu tesirin yarı mahkemesine aksetmiş ve mahkeme de 
"~ .. "tının m b l d d B d b k h lk t y · d d" ki k' b (Ba,"faı·afı 1 a.cı· sayfada) resmi akisleri lsviçre'nin !'liyaııi makam- altunların Mont - de - Marsan'da kal· ;"fll.ttn en a arın a a un an aş a a ın amamen a - rın e uşman uça arı çe ırge u- " " 
ldağ,lrrıa a Yapılmış ve suyun lovada yerleşmesini temin maksadile lutu gibi semamızı kaplayıp zehirli Hakiki vaziyeti anlamak için İs !arına kadar gelmi,ıir. masına karar vermiştir. 

h'!\1liltrıi§t~ası için tesisat vü - meccanen arazi tevzi edilecektir. Bu- bombalarını yağdırdığı vakit ona bü viçrenin bitaraflığına ılair v d · - · ---o--
tl? lllUt<:~r. :Frasadan davete- raya istiyenler villalar ve hatta pan yük şairin bu güzel beytini karşı notaya Almanya ve İtalyanın~: ... ~~ Fransa -Japonya 
~ı~11 b assısın kontrolu al - siyonlar yapabileceklerdir. koyamayız. Tayyareye kıarşı tay - larını dikkatle okumak kfıfidi 
~h.:~ da u te isat sayesinde su Yalova ile sular arasındaki yol da yare, topa karşı top, silaha kar:?ı si- Faşist devletlerin verdikler;i ce- Okyanusda bir adaya 
ı~. \'aı arttınlmıştır. tamamen asfalt olarak yapıldığı için !ahla mukabele edilir. Bu da fen vapta İsviçre bitaraf lığına ancak ri-

c·Ooo li~"ada günlük su mık - iskeleden sulara otobüsler 10 dakika- demekti~, sanat demektir. Bu saha· ayet edildiği nisbette kendilerinin Fransız jandarm~sı çıkh 
~11110ııu11 :: rnolara~ ~esbiht edil- da gitmektedirler. da edebıyat yayakalır. (Edebiyat - de riayet edeceg· ini bildirmi~lerdir. 

d evsımın emen Ot ı ·d · · 1 t f l ·· ··1t··ı ) 11 · · Pari~. 6 (A.A.)Ua\•as aJ·angının ögv -,.,., e 66 e ı aresı yenı sene programına çı ar ara ınc a guru u er atıp tsviçrenin bitarafhg· a bihakkin ria-
~ıııhı derec d k l d d t d · t 1 d ı rendiğine göre,Fransanın Tokyodaki 

~M. tıı b· e e aynayan su ar a mevcu e avı vası a arının evam a: yet ettiğini ve binaenaleyh mez-
~ ır kısm · ı t t · · · · t db. ı d büyük elçisi Japon hariciye nezare-

~ij Soğut ı yem yapı an amamen emını ıçın e ır er e _ Müsaade buyurun, sözümü kur bitaraflığa bas,kalarının da ria-

~C!ıd Ulrnaktad E • k t B u 1 k tine giderek Hindiçini hilkiimetinin a Ya ır. n zı - oymuş ur. u sure e ge ece sene- kesmeyin daha ı-öyliyeceklerimin v.·et etmesi lazım geleceg·ı· hu~. u.~unu ı:.. tayan 37 d d ı"tib e Yal a k l ı d.. - " ,, Paracel adalarına küçük bir jandar 
-"yllrı . • crece su, en ar n ov ap ıca arı un - yarısını söylemedim. Edebiyat! E- kim kararlaştıı·acaktıı·'.' Btı hakem 

.r ılavesile temin edil- yanın en meşhur Karlisbad, Disbaden, 1 ma müfrezesi gönderdiğini bu müf-
t 

vet edebiyat!. .. Fakat edebiyıat ne- 1 .... b'tt b' .. . 1 k d' .. . 1 kk • erı .. 
1 

b· Vişi gibi su şehirleri ile her cihetten d' 1 R . h k 1 .k. 'b' ro unu ı a ı mutecavız er en ı u rezenın Annam ılardan müre ep 
et;..~· .. 

1 
ır. .... esım, ey e , musı ı gı ı . 1 ~ ...,l(!e ,,,. r surette sogvutulan tamamen rekabet edebilecek \'aziye _ zerlerıne a ıyorlar. Ne kağıt üze- olduğunu ve me:t.klır adalarda An-

.,~ •u.y güzel sanatlardan bir şube değil 
'~ e<ınrn un radyoterapisi de te gelecektir. mi? İnsanların bedii zevkini okşı • rine yapılan beyanat ne <le kopen- nam imparatorluğunun menafiini 

~ ~"'- ~ektedir. Otellerin fivatları ve tedavi vası - · 1 hag konferan~ı için hazırlanan müş- hima.ve edeceg· ini haber vermiş ve tq .ıu. uıer J yan bütüR bu ış er nihayet bir eğ-
~~ hiiı y 'inde bu yıl yeni - taları ise herkesin istifade edebile - lence mahiyetindedirler. Önce kar- terek bitaraflık beyanncmesi neYin bu bapta izahatta bulunmuştur. 

~~t Itu~ıl~ış ve şu hasta - ceği dereceye indirilmiştir. Otel Ter- mmızı doyuralım da eğlenceye son- den hareketler tecavüzti durdura- Hiııdiçinideki Fran ·ız maka-
~ bit ed· etıı bir şifa vasıtası mal gibi bütün dünyanın en lüks 0 • ra sıra gelsin. Biz daha ocağın kö - cak mahiyetle olamaz. matı Paracel adalarında sahil fener 
r~lııatizrn1!rn1 iştir: tellerinden sayılan yerde iki kişi için mürünil düşünecek durumdayız. Va Litviııofun nutkundan k d -
L:•ıqtl~ ar, nevraljiler si- sabah, öğle, akşam yemeği ve yatak çı ar ~ı leri ve devamlı ziya tesisatı ile bir 
~dllı ha, 11ekris, asabi hasta_ 7,5 liradır. purun kömürü yok, yiyecek yemek netice şöyle hülit~a edilebilir: Mü- telsiz telgraf istasyonu ve bir de 
h ,.l'tve kastalıkları, bağırsak Diğer otellerde daha ucuzdur. E . de yok. Ama yemek snlo!lu gayet tecaviz devletler bloku dünya kita- meteoroloji müesse8e!'li kurmu!;\tur. 

~lı.,lı1·ı,, araciğer ile buna mü- sasen banyolar ve tedaviler irin 25-50 muhte~em, kamaralar çok ~üslü. Ne !ini hazırlamaktan ancak bir s,artla F J '11\ıa.ı. <\ .. r .. ye yarar'! o süslü kamaralar, 0 • ransa büyük e çisi mczkür ada 
h~~. A.~. kuruş alınmaktadır. muhtel;\em salonlar vapunı bir adım \·azgeçecektir, o ela biitün Avrupa larda ikamet eden ve balıkçılıkla 

"" ··upadakı' h' I G 1 k 1 k t · t d devletlerinin kend'ı ar'"laı·ında ve ~"ili Ye . su şe ır e - e ece sene yapı aca esısa a ileri götüremez. Kömür, makine, ... meşgul olan Japon1ann iz'aç edil-
~ ~l v~~d nı te~arik edilen en bittikten sonra ucuzluk, tedavi, ve ta·- fen, sanat, kaptan, ateşçi.... Evet a- Sovyetler birliği ile müştereken ha- miyeceği hakkında teminat vermiş-
~ h a getırilmişt1r. Bu biatın cennet kadar güzel yeri arasın- reket etmesidir. Sovyetl~r birliği 
rrı. asta.ı kl te~çi. ... Kızgın bir ocağın karşı~ın- tir. Japon hükfımeti Parncel ada-

f: b"" l<!v . ı arı lcvajları, daki lüks otellerde bilhassa Mısır, Su- da çıplak vücudünün kömür tozu _ olmak~ızın ne Avrupa ve ne de dün 
lı11a ,..,~Jlar, su altında ma- riye, Irak ve diğer memleketlerden ya siyasetinde tecavüzü durdura- !arına bu suretle jandarma müfre-

.. ıurn na bulanını~ yağları sızarak kuvvet-
a~n tadavi yapıl- pek çok seyyah ve tedavi için hasta rak bir kuvvet muvazenesi te~is olu zelerinin gönderilmesine itirazda 
~ geleceği tahmin ·edilmektedir. ( * ) Abdülhak Hi.mit namaz. bulunmamıştır. 

• 
Ademi müdahale planı 

Komitede fngiliz tezi 
kabul edildi 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz ga
zetelerinin ekserisi İspanyadaki gö 
nüllülerin geri alınmasına dair olan 
İngiliz planının dün ademi müda
hale komitesince kabul edilmiş ol
masını memnuniyetle karşılamakta. 
dır. 

Taymis gazetesi ademi müdaha
le komitesinin dUn ilk defa olarak 
esaslı bir muvaffakıyet elde ettiği. 
ni yazmaktadır. 

Deyli Telgraf gazetesi Franko
nun kendisine yapılan tebligata sür 
atle cevap vereceği bekleııemiyece
ğini kaydetmekle beraber İspanyol 
ihtilafına münhasıran dahili bir 
harp mahiyetini veren işbu anlaş
manın mezkur ihtilafın tnsfiyesini 
kolayla$tıı·acaiı .mUtaleasını ileri 
sürmektedir. 

Deyli Expres gazetesi ise İspan· 
yadan dönecek binlerce mültecinin 
memleketlerine avdet etmeden ev
vel İngilterede misafir kalacakları
nı ve bu yüzden de avam kamara
sında şiddetli müzakereler olacağı
nı tahmin eylemektedir. 

Dedi. Bu sıkıntılara mukabil _ ı Ii:lan kulla.na bilirim. İşin içine böy- Şöhret hanım mükemmel bir ka,·ga l - Eski aşinalarım çok ... Bu ~on 

F 1 

le şid~etli sevgi gi.~i~ce iş değişiyor. etsin. Böyle kötü kan namı,_altın~a defa kendini terkeclip kaçtığım Şey- on lirasını aldı. On gün sonra ge
Mesela o gelmedıgı zaman yemek yaşamaktan artık bıktım. TO\'bekar da bey var.. ne müracaat etmesini ihtarla Şöhre-
yiyemiyorum. Şimdi ben mideme na 

1 
lığa cidden karar verdim. Beni ken- - Ha işte pekala .. Şeyda beye tin arkasını sıvıyarak: 

------, sıl buyurup da iştaha mı açabilirim? dine nikah e<leceksen et... Etmiye- bir haber gönder. l\Iaille bir (mara- -Haydi pavrum korkma. Se. 
za) kapısı açsın .. Korkma yavrum ... nin zahirin benim ... Bağır, çağır ... 

~ Seyin Rab . GÜRPINAR · N 
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tarafa, dön o tarafa uyumaya uğraş mı senden sıyırayım. Ciddi, kalbi !\faili iyi bir tonat.. Kabil değil seni Teşvikiyle müşterilerine yol ver-
~ :talara mı 0 • tıkça daha muazzep oluyorum. Bu bir tövbe ile eski günahlarımdan krkedemez.. Fakat demiri tavan- di. .. 

~~ tıere ~klın ermedikten ı bırakmaması için yemin ettirdim. sevda hastalığı o kadar tuhaf ki in- kurtulmuş olurum. Beni şer'i bir a- da dövmeli ... Şey yavrum Şöhret bir 
h ..ıçıa li llın nazeninisin? ... Kendisi yanımda olmadıkça günle- san kendi kendine Malik olamıyor .. kitle alacak bir adam elbette bulu- hu~us var onu merak ettim. Sen bu 
.. eııdeıı ~a \7ersen bu nasi - rin: gecelerin bana yıl kadar uzun İşin en fenası zevcesi Saibe hanımı nur. Artık elimi eteğimi bu (çir- Maile nikahla vardıktan sonra he-

\,..... 9-

MAiLDE TELAŞ 

n: St;zler~Şkasından işite - geldiklerini söyledim..... beyden son şiddetle kıskanıyorum ... kef) yaşayışından çekeceğim. Be- riften bıkarsan ne yapacaksın? .. A-~er· ıın M-ail mutadı olduğu üzere gene 
, ~ .ı ıtıe ll'lut e iyi .dikk_ at et. - (Hiddetle ellerini dizine \'U· - (Dikkatle Şöhreti süzerek) nim bu nam.~sl~ca teklifimi k.ab~l yağın bağlı bulunacak?... b. k k 1 d k ,.. d" 
•,~\leltli~·o laka hır hıyanet- rarak) Sus artık alık karı sus ... Böy- "sahi,, Hastasın kızım, gönül has- etmemek, gonlune nedamet erışmış - (Gülerek) A bu işten kolay dıür aEş~m ~dem we•n ondnıı<,a .. oı:: 
~ ·P b rurn o · d 

1 
b' • hk A k d t·· b 1 . . h 1 B d • vme gı ecegı esnn a yuregı-

~h· Uhı · aıma ara a e erkek zaptolunmaz ... Bak öfke- tası ... Fakat bu muhabbete perhiz ır gana ar a ını ov ecen, ıyı ne var oca hanım. en on an u- . h 1 d B t .... il ••ı nctu 
1 

·ı d 
1 

. nı eyecan a ır ı . u eessurun n 
~t .eJi11d rur gibi dav - den dudaklarım göverdi, kız sana lazım ... Dediklerimi yapamıyacak _ yo a gı me en a ıkoymak demektir. sanmıyayım yoba ... Ilıç ben köstek b' . . b b' . Ş"h tt 

(aıııı ıtııı: a:ın kaçırmak teh - böyle mi ders verdiler?... san nafile ben bu işi üzerime alma- Dünyada ahrette benim için büyük tutar mıyım? ırkıncı s: e kı 0 gecbcyı. 0
t. re.k~n .u: 

a. h atınakt b. . b' k b t 1 b" 1 b' f h ld N f' Ş"h t' d k d "fi d' za ge~ırme mec urıye ı ı ıncısı 
-~- ••· IJI' an ır an - (Sesıni değiştirerek) Hoca yıyayım... ır u u e o an oy e ıı· ena a e e ıse o re ı e o u u u e ı h · . k d' . k 1 ~ ~arn ~ gece k d k . . . . . · ueme gırer gırmez en mı arşı ı 

11. -ı~ı:. r.e)d ~. nybolup dör hanım affedersiniz. İnsanı 0 kadar _ Sözlerinizi .verine getı'rme-e evamımı, almamı istiyen bir a- :Maıle suyunu ıçırmek ıçın yazılı k . S 'b . .. . h .. 
'l 4'll ~ ig g b d • _ . . yaca zevcesı aı enın mueı-sır uz-
~lı:d '-'akit ı, adeta hasta alık, bön yerine koymayınız. Ben a- uğraşacağım ... Sizden himmet b _ dam ana ost değil büyük bir düş- kagıtlar verdı. Saıbeye yaptıkları- .. 'd' B' ... 1 f k e b sen 

0 
k , en d T kl'f' b' • .. nu ı ı. ıçareyı oy e zarı , uçu , ('t lllund na arşı ne Jacağım dersi mükemmel aldım. den gayret... man ır. e ı ıme ır cevap ver nı aynen buna da yaptı. On gun mağm m b. h .1 .. . b 

<ı \, ~tıd·1· Un? M ·ı b , 'b' ki . d t .. . bakayım. Sen benim dostum mu- sonra gene kendine müracaat etme- u ır çe re ı e gorme.sı - u 
''e ı ııe .. aı ey gı ı ço arını ~ar an a - Hoca hanım gozlerıni kapayıp ? • • ? • . • . • .. . hale sebep kendi olduğunu bildiği 
~~ lllua goı Yaşlarım si- Iattım. Fakat bunu cidden seviyo- bir müddet homurda d kt . :un· Anlı) a) ım · ·· desın dıyorlar. sı tavsıyesınde bulundu. O gunlük . . . . . 

lacı1 ll'lelede b 
1 

S d t d . B' İ . tt 
1 

n 1 an sonra· Iyi saatte olsunlar böyle sö,·lüyor- son nesayihi olmak üzere· ıçın - Maılın rahmetıne dokunuyor. 
llıı ın c.- u unaca - rum. ev amı zap e emıyorum. ır - yı ~aa e o sunlar Mail ile B k b • ' · · <ıı-.. d<ı'· · .;)!Zladım b "'t" h" .. "k' ü d' . . . . . . d' lar. a en de ne diyorum kızım.. - Saibe hanım keskin bir büyü- Kendi kendine: - ze,·cesi tarafın-

;.."'ı "tü u un ıc- gun, ı · ı g n ışı mı sıksam bıle ü- senın ız ıvacınızı arzu ediyorlar E B t kl 'f' b ·· ı d · · .. . . . :ııı • orıa tn. Oç e . .. .. .. .. .. .. .. .. • . ~ . · - u e ı ı oy ece e ersın. Baktın kı cuye gıd1p gelıyor. Onun büyüleri- dan bu kadar şiddetle sevilmenin 
~ edieı ~e kon:n c~dır yerde çuncu gunu ağlı~a:.ak ?utun gonlu- ger nı~u·h· ~tt.ıreı:nezı:ıe yakında Şöh- aldırmıyor ,seni alacak bir erkek nin ı:ddını bulup da yaptıklarını de hazan bir erkek için büyük bir 

lı: Q llıı anıatt ) eı:neklere mün esrarını dö~u .. ·erıyorum. Aş- ret sev gılısını ~l!nden kaçıracak di- hazırmış gibi davranırsın .. Eski a- hükümsüz bırakmak için çok sıkın- talisizlik, adeta bir felaket olacağı. 
ç l!ece b" ım. Bır daha kımı yenmek kabı! olmıyor. Sevme- yorlar. Bunun ı~ın verdikleri talimat 1 şinalarından biri yok mu? işte onu tı çekiyorum. Gevşek tavranırsan nı bilmezdim. 

ır sıraya yalnız diğim bir erkeğe karşı ne yolda olsa da şunlar: Mnıl hPv lfeldi~i ak~am . ortaya sürüver... l\Iail elden gider. (Devamı var) 
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::Jayfaı • 

Madam Lovrinın 
rehberliği 

Çeviren : L. BERCMEN 

YENi SA. Aft 

!!IJanya harbi yine ç~., .., ~enizyollanndanotlar:S 

Yabancı askerler gefi lstanbu dan Ri~e!0~ 
k•ı• ı k? Yazan: Dr. Nuri Bekır A 

Çe ) ınce ne 0 aca • A~ni gün saat 1~.5 -. "Sürme- büyü~ gemi ile burun bn:ı~~ 
ne,, lımanında demırledık. Canım memız, çarpışmamız, :k• 1 
bu ne hal? ... Yalnız gemi, deniz de- denizlerde hfikümran, b9;0ğıırt 

I
•k. f d k b•td• ·ıd• •• ··ıı •• fil, bu Karadeniz sahilleri de tekin- bazı da meşum neticeler dıJ!l ~ ) tara a a arar l iri J, gODU ll- siz galiba.L. Büyülendim mi nedir? bilyük tesadüf... Adırn. 

11 
il t* 

--Bizden, evinden kardeşlerin - tün yerlerini, müzelerini abidelerini, 
den uzaklaşınca müteessir olmama - parklarını, kütüphanelerini dolaştı. 
}ısın yavrum. Pariste yapa yalnız kal- Üçüncü günü madam Lovri aklına 

1 
• Şaleler, vıllllar, köşkler, konaklar .. yoruz .. Değneğiyle yolların 

erın çıkarılacakları yerler gösterildi Bunların karşısında yüzüm, aydın - nı yokhyan körler gibi j}cT 
lanirken iç Anadolu gözlerimin önü ' • 

Londra, 6 (A.A.) - İspanyada- Franko kuvvetleri için harp e- ne geliyor; gözlerim doluyor. Rüya "" tı. ~ 
ki ıönUilülerin geri çekilmesi hak- den şimali Avrupa. memleketleri da mıyı1?•. lsviçredemi yiı_n. yoksa 1 .. Akşam .ol.du. Sis ka~~de!ll 

mak seni üı.mesiıı çocuğum! Bu senin geldi. Ve onu ziyarete haz.ırlandL 
istikbalin içindir. Bak, on sekiz yaşı - Ertesi gün öğleden sonra saat üçe 
na girdin. Artık kocaman bir adam doğru itina ile giyinmiş ve ellerinde 
sayılırsın !Hukuk tahsilini bitirip eldiven olduğu halde madam Lovri -
muvaffak olıruı.lısın! Bunu iyi düşün nin evine yollandı. 
oğlum. Senden ayrılmakla yaptığım Bu Etoile mahallesinin en güzel 
fedakarlığı takdir edersin! Çnlış ve evlerinden biriydi. 
dalına ciddi ol! Kapıyı açan hizmetçiye adını söy-
Taşra evlerine mahsus olan büyük ledi. Bu şık ve zarif hizmetçi onu sa

saloncla madam Logoş oğlu ile brşı lona aldı. 
karşıya oturmuş konuşuyordu_ Ma - Az sonra bir kapı açılarak, salona 
dam Lagoş çoktan saçı ağarmış yü - genç ve harikulıide bir kadın gülerek 
zü hayatın ıztırabları ile çizgilenmiş- göründü. Filipin elini sıkıp: 
ti. O, bu evde doğmuş, bu evde bü - - Sizi gördüğümden dolayı çok 
yümiiş ve ölen kocası ile bu evde ev - memnunum, dedi Anneniz nasıl. R -

lenmişti. ziz arkadaşım K.lotild ne yapıyor? 
Oğlu Filip uzun boylu, iyi seciyeli Filip cevab veremedi. Heyecandan 

esmer cömerd , güzel bir delikanlı idi. ve hayretten adeta dili tutulmuştu. 

kında dün tasvip olunan plana gö- gönüllfileri ise Hamburga ve cenu- Karadenızın Sürmene bmnnında 1 guneş suya ınıyor. Hızı, şı şV ıt' 
re. yabancı muharipler, Londra bi Avrupa. memleketleri gonfillülcri mı 1 Kapılannın iki yanı mermer dı diye daha yüzüne bak·Tlllld• 
Hamburg, Marsilya ve Cenova Ji- de Cenovaya sevkolunacaktır. iitunlu, yağlı boyalı, üçer ·at. dör-

1 
miyor, denizin su?an _u°':şı1ot 

manian üzerine sevkedilecektir. Bu gönülHıleıin mensup olduk- der. kat meskenler he~ ?yn, ayrı şına dalan göz.lerım kı:ı.Jtl \'~ 
Alman gönüllüleri Hamburgaı lan memleketlerin bunları, ekser genış portakal bahçelerının koynu-1 kamıyorum: başımı çe ııı-' f 

ltalyıınlar Cenovaya, fngilizler ahvalde. reri kabul edecekleri tah na g~mülmüşler. Ta tepede porta - Şiddetli z.iyalardan ~~:çı'1 
Lond F 

1 
M "l min ve ümit olunmaktadır Aksi kal agaçları arasından, mermer bey galatlariyle ufuklarda, 1 çtJtf 

raya ve ransız ar arsı yaya · - k 11 "b" b b b" • 1 - -t bll 
1 

• çıkarılacaktır. takdirde. bunların vaziyeti. tahşit ~ er ı:ı ı . e~. eyaz. ır mın~re anla yapraklı zu~~u. erle dO' 
t . . . . . limanlanna yapılacak sevkiyatın hil mınyatfirfi sıvnlıyor. Karadan dort tasında yakuttan koşld GilD~ r 

d sp~nya_ cumhurıyelı ıçın har~ tamını müteakip tesbit edilecektir. kürekçinin çektiği sekiz çifte büyük ri beldeleri görüyoruın· d ğifot 
e .. e~ ~ıma.h Avrupa memle~ctlerı Londra, 6 (A.A.) _ Gönilllüle- biı· kayık kalktı. içinde kalabalık yor; iniyor; ucu deniz~ ;,.?' 
gonullillerı. Londraya ~evkedılecek rin geri alınması hakkındaki İngiliz var. Galiba krallar geliyor. Perile- ğır ağır daha iniyor; bır ~ ~ 
ve or~dan memleketlermc gönderi- plinı. Barselon ve Burgosa gönde- re karışmış gibi ıp.şırmış, gayri ihti- liyor ki yarısı denize batııl2~~. 
lecektır. . rilmiştir. Metin, bir beyaz kitap yari kendime çeki düzen veriyo - sudan ufukta içi turunç ~ bıı11 ı 

Cenubı Avrupa memleketleri gö halinde önümuı.dıoki cuma ı:ünü rum.. tünel ağzı gibi kalıyor .. • •'; 
nüllilleri, l\Iarsilyaya çıkanlacaktır. neşredilecektir. Knlkıyqruz. Vapur üç hareket delerinin, acaba o buıuııııı )ılll'~" 

düdüğü çaldı. Bunların cevapları, ranın yolu bu yol ınu ı.Ua 
i"nsana aksi sadanm zığunalardan Yarın İstanbuldayız. 
geldiğini zannettirecek karlar dağ -
lar içinde uzadıkça uıatlı ... 

Lise hayah çok temiz ve nezih geç - Bu küçük salon onu şaşırtmıştı. Her H f d 
mişti. Bununla beraber Parise git - tarafa baygın bir kOku yayılıyor, ve ay a a 
mek hayali içini tatlı ra'şelerle ür - yarı inik perdelerin arasından sızan ihtilal 
pertiyordu. ışık burasını esatiri bir yer haline ç 

Annesi sözüne devam etti: sokuyordu. arşJ içinde hakiki bir muharebe 
- Parise vardığın zaman söyledi - Hepsinden ziyade onu afallatan şey ğim otele ineceksin. Sonra ilk İŞ ola- karşısındaki derir hir koltuğa gô _ halini alan çarpı m • ı Şal<a lazım ya, SlZe tuhaf bir 

.. 
rnk gidip madam Lovriyi ziyaret e - mülü oturan şu fi ulade kadındı. Ş a ar şey ·öyliyeyim mi? Demir alınırken Beynelmilel 
dcccksin! Biliyorsun o benim çocuk- İpekli tuvaleti içıı ~"' vücudunun gü- . . çıkan sesi kış geceleri karanlık İs · Balkan oyunlarına 46 gii~._ıJ.i 
luk ve mektep arkadaşımdır. Ona zelliği tebarüz ediyor ve aMk kalan Hnyfa. 6 (A.A.) - Ru akşam lludıse, hakı1'i bir muharebeye tunbııl yollarında bekçinin acele, a. nazarı itibara alan atletizııl Jl~1;.:t 

:.· Hnyfamn en büyük caddesinde mü- başl •~ k"l ı · ı ı ·· · h ı .• bııı.r ~ senin onu ziyaret edeceğini bildirdim. beyaz gerdanı ile kollan bu gjizelliği . . _ . . _ . angıç ....:Ş ·ı ey emı;:. ve araplar- cc e ça ıp geçtigı sa ur davullarına lctlerimizin müsabaka - p#" 
Mın. Lavri seni Parisin iyi ve temiz a- rıldırtıcı bir dereceye ,..,karıyordu. hım bır hadıse çıkmış ve hakıkı bır la yahudiler biribirlerine tabanca henı.ettiın. Eğer gece olsaydı ve ben . . • .,,ı ,ı 

3 
:.-· ihtilal m h · ti ı t 1 arttırmak ıçın AKUstos afi 1,fll 

ile muhitlerine sokacaktır. Bu, senin Yanaklan taptaze, dudakları lop _ a ıye a mış ır. atmıya başlamıştır. Poli , mesele- de ofu olup bu his i alsaydım mu- .,_. B 1 .1 1 .. bakıı Şehrin m k · d · • d - ıu eync mı e musa 
yarınki .avukatlık hayatına çok liızım- kırmızı idi İnce ve alınmış kaşları _ k 

1 
b 

1 
w er fezı1n be çl arşı ~çın .e ye mudahal~ etmiş ve bunun uzeri- hakkak yiyecek bir şey arardım... miJtir. "b 

dır. Herhalde beni unutmnnncı olma _ nın altında parlak ve cazı"b go··zıen· da- a n a ıgın en az a u undugu bır ne halkın hıddeti polislern donmfi<ı B t f d . - · · · · d ı • J1.1i1 -·-y d b. b b t v- aş, ara ıregının ıpın e sa - Ç b T kıtCJ'"z, 
lı .. Mektepte iken çok ivi arknri ..... tık. ha iri görünüyordu. Bu gençıı·k, bu an a .1r om a patlamıştır. ntilak tfir. Polisler, ta~lanmı.;tır. o an - e JA( J ~ h d ı d lanan o kocaman siyah lastik top i- f, ıv 
Onun sözünden dışan ··•1 .. mamalısın! güzellik, bu can alıcılık kar~sında ya u 1 er ~n üç ve araplnrclan beş Gece ciışarı çıkmak l mmk rdil- k } yaca~~ "....... ıs'" k" · · ··1·· ·· h d·ı d niyrJr Deııizcilikte onun çekilmesi arşı aşamı Kaq1Iaştığın güçlükleri onun yardı - taşralı delikanlı büsbütün, hayran ~ının ° umune, ya u 1 er en 18 miştir. Sokaklarda cl evrı\•e ler gez. ııı ... ıl mı ile kolayca yenersin! içtimai m,,_ büsbütün şaşkın oldu. kişinin yaralanmasına sclıeı> olmuş- mektedir geminin demirli olduğuna •limet - Cü.c, fcdomyonu bu·~ 1,µr 
seler haklunda daima ondan malü - Fakat buna hnkin yoktu! Bunda tur. . miş... da yap~aoak olan Çob .. "/ 
mat \e nasihat taleb et! Düşünmeli - bir yanlışlık vardı! Vaziyeti izah et- -·- - . - -- . .. _ .;. brıılaırnaaına müsaade et 

sin ki, baban on yedi sene şeref ve meliydi. . m~n.annesı bu kadar azız gorunme - ı C, in kıtaları yı·ne· Trab~on yolunda "Rize.. . Güreşle~ p~ 
namusla hem belediye rcisliği ve Kısık bir sesle: mıştı ona! _ .. B Tak~ &1 E t da 

00 
ı ı k "Sıirmene,, den sonra işte bir be- u Pazar günü , A ~ut'",} 

hem de umumi müşavirlik yapmış - - Affınızı rica ederim , madam, .v~ ·. 0 'Y ege~? ~e guzE· a- f 33 U d • ı l il ,,,.~ Y ~ hr. dedi. Ben madam Lovriyı· a . d labılırdı. Fakat kendısını onlar için r r z e 1 yor ar dia önündeıı daha geçiyoruz. Bura- mili takım e\ircıçiler e... ı,.~ "ıl rıyor um. . F li sı (Araklı) nahiyesine ba~h (Ko _ pılan serbest aüreı Dl~. ı.ıff" 
- Bana güvenebilirsi ' d d. Annem tarafından gelivorum yanı ı p ve kardeşleri için feda et - Japonların gerı çc.kı·ı dı·g-ı"nı" ıs b" . 'ı · ı_ L - .-.çilef ,. n anne. c 1• t i t""' ~ · mişti. nakoğul) köyü imjş. Konakoğlu kö- ırıncnı&. ~azanan gur ..... 

Annesini memnun etmek için - Y ya. • .t.i'~e benim. Annenizin .. .. . . bildiriyorlar beva muharebeleri yü !.. .. Evler, bayır ü,. katlı, iki kat- c:aklardır. ~ 
bu madam Lovrinin idaresi altına gi- çocukluk ~rkadaşı .. Onu ne kadar Bu duşuncelerın tesırıle sadece: '" .ı ıı 
rerekti. Bu madam, kim bilir ne su- çok göreceğim geldi.. - Oh! Zavallı anneciğim! dcd•. şiddetlendi lı, san penbe, kırmızı, mavi yağlı Halbn bu mıı.abak • ıJP ratsız, aksi bir şeydi. Fakat ne çare ki Oh! Diye Filip kekeledi.. Ve gözlerinde biriken yaşların akıruı- Bnnkeu, 6 (A.A.) - Vaktiyle boyalı kö~kler çamlıklar içinde ıö- ıeyrcdebilmeleri için ırı~b• 
annesini çok seviyordu, ve onu kır _ - Annemin arkadaşı siz misiniz? aına mani olamadı. düşman tardedildiği Dabue \ 'C! T~-t.i- mülü. Muhakkak ben büyülendim. den sanra yapılacaktır. ~ 

O b 
.. ük" b" --~· B k h Burası !lfodadan bir parça .. Kızıl - B - b k 1 d n t<>fl~ 

mak elinden gelmezdi. na uy ır ;:ı.cu.ıyet ve şaşkın - u çocu ça eyccan ve tesir kar- enshan mıntakalarıntla su sevıyele- ,. .. . u musa a a ar • ı,:tıt• lıkla bakınca genç k d ··ı· · ed" .;:ısında mada L · d d toprak, Erenkoy, Bo tancı sahılle- r·• ·kı"pı·m·ız s•çilmı· .. ol•'
11 

,."- ~'/ 
Nihayet Parise gidecekti ha.. Her - n ın gu ums L ~ m ovn ayanama 1 rinin yükselmesi üzeriııe, her türlü ~,, ~ ~ Y ~ıı·"' 

halde boş zaman bulacaktı. Parisin S?nr~ birden onun b~şına g~lcrek ha- Ansı~ ru~ıunda, b~ çoc~ğa·~arşı, na- nakliyat iş l e ri durmu~ ve bu sel..ıeµ- ri.... Bilha!lsa mi1li takıxn ı011eŞ ço~ şakrak, güzel cazib hayatı ic:ri kız kikatı anlamakta gecilonedil Çocuk - hayetsız. bır şefkatın dogdugunu his- t d 1 L k 1 . :. pılacak olan bu müsabaka ,.r 
' ' ~ - l k rk d . . · 

1 
. . . . . en o ayı u mınta . af a nz çok bır . . . lannın kıvraklığı ve sevimliliği hak u a a aşınız.la ayrılalı yırmı sc - settı. Kaklı, Fılipın ellerını tul.anık : ük ~ .ı k h Aynı gun - Akııam ıı1aat sckız- ressan olacaktır. ~ - ld Ot h d .. . . un uevam etme te uluıımu tur. d T b · ~·~ , kında okuduğu hikayeler, romanlar n~ 0 u. -~~r~ aya tın a, guzellığı- - Yavrucuğum. Sakin olunuz! An- • . _ · 1 " ra zondan ayrılıyoruz. Vapur ~ AVı 

gözünün önünden geçti nı ve g:nçlıgını muhafaza etmeğe lü- neniz hayatın en iyi ve şerefli mev _ . llankeu, 6 (A.A.) - Dun An- harekete başlayınca şehri mutad üç Ç- • -d Al ınUŞ~ I 
E....,,. gün göz yaşları arasında a- zu.m gurmiyerek kendisini salıver - kiini almışt>r. Dedi. Sevdiğ; ve ken • kıng •e N~n .• nngda mühim hava ınu kalın ve uzun düdükle selilmhyor. ın e man ,>l.-:1 

na kucağından ayrılıp Parisi.n yolunu mış olacaktı. disini seven güzel çocukları v:ır. Bu- harehelerı olmu:, ve Çın 3\' Cl layya- Fenerin bulunduğu seddeki beledi - Şangbay, 6 (A. A.) ı- (~/ 
tuttu. Kızardı, ve delikanlının hayretine rada sizin için onun yerini doltlur _ releriı 6 Ja1ıon tayyarc'iini düşiır- ye parkmın bütün lambnları şehir keri müşavirleri tamaıni>' \,ıı 

• hak verdi. Fakat genç ziyaretçinin mak isterdim. Aziz yavrucuğum. be- nıilştür. rrnmına mukahele cdiyorlnr: Onlar lcetmiılerdir. Çin' de ya~ntı 111', 
• • bu şaşkınlığı, onu müthiş surette ni de müteessir ediyorsunuz. Ağla - Çın tayyarecileri dun. Japon ge.- da üç defa si>nüp yanıyorlar; sö - makinist n montörlerı ~· .I~ . ··ıeıv ' 

Annesinin tenbihi üzerine söylediği memnu.n etmış ~e _en büyük bir ilti- mayın! Yanımda rahat değil mısinız! mileriniıı bulunduğu Anking uzerin ııüp yanıyorlar. Engin Lir deniz ge- B;r fırtınada O _rtl!O~'· 
otele indi. İkinci katta, konforlu ra- fat ycrıne geçmı§tı. Onu bir bebek gibi okşuyor sevı - de bir ceveliin yapmışlar ve bidn- ce~i içinde kaylıolmağa başlıyan ko- VP"- . 
h t b. od d"l y ek o '.d • k 1 1 Varşova, 6 (A. A.) - ... et' a ır a ver ı er. em lerini, sa- :. y r u. .vette ik dü g,·man gemı·.., iııı· hasaı·a ca gemıye aranın ace c. ace e bu ,, ,. ~ 
l d 

"deli F ı · b " u • takasında çıkan bir fırtın"-' ~17·_ 
on a, cı mazbut, yaşlı adamlnrl:ı . ı ıp ır şey söylemedi. G{!!lç ka . uç göz kırpıp açışı bilmem neden lı... ~ yaşlı kızlar arasında yiyordu. Bu er _ Bu sır::ıda afallamış bır halde susu- dının çıplak kolunun tistünc alnını uğrattıktan sonra ayni gfın içinde bnna dokunuyor... he, ki~i ölmii§ n elli çi~~~ı1 f" 

keklerle yaşlı kızlann mükfilemeleri yordu. O da yavaş yavaş vaziyeti an- dayamıştı ağlamıyordu. Tatlı vt• meç· a k';\Km l>ir kere daha gelt!l'Ck başka muştur. Maddi zarar ırıı J 

hep ağır ve can sıkıcı olmaktan dışa- hyordu. __ flk _de.:a bu kadar güzel bir hu! bir ürperme onu iliklerıne kadar dört Japon gemi<1iııi hatırnııya mu- :·. ~ckti1'. •sO'' 
n çıkmıyordu. kadın gonntiştu. Evet bu güzel genç titretiyor, gevşetiyordu. Madam Lav- vn.ffak olmuştur. 2G JTarizan, pazar - Yolan.)'ız. Macaristanda fe.Şl . J 

lICDl 
0 

.,.l, .. .,.m a . b. kadın annesinin akranı idi. Bu haki - ri solmuştu. Vuhudaki düşman tayyare ka- h:indi fistü evvela ufuklar, sonra ,,.a_ a.,,~ı .1 

~ nnesıne uzun ır k u·ı B . k J v mektup yazdı N 
1 

eldi.. . t 
1 

a ı. _ u vazıyet arşısında nnnesine Filvaki ondan sonra onu teselli et . r~rgiihını ~omlıardıman e~e.n bir vaş, ya\·aş _her taraf sisle~di. Gemi Budapeştc, 6 (A. A.) ,....~~,.c' f 
._: . ası . ~ . gını, ~ ~ e olan hurmeti ve muhabbeti büsbütün ti Fakat bu tesellınin maderanc olma- Çın ha·v· a fılo u, muharebe ıçın kal- yolunu kesıyor. .. Dcrecemız, irtifaı- fstinaf mahkemesi bu sıı~.ıı~;' 

nasıl yerl_eştigın.. 1 tnfslla_ tı ılc bil.dırdı. arttı. O buruşuk, muztarip yu·· zü ile sına ımkan bulunamadı. z·ıra madam k d t J d f "" So an or apon tayyaresini ü, ür- mız, derinliğimiz, karadan uzaklı- yonal Sosyalistlerinin fC 
1 

, 

. nra u? g~ sıra ~l~, elin~eki reh - perestişe layıktı! Sonsuz bir heyecan Lovn o kadar genç ve o kadar güzel- müştür. Çinliler de bazı zayiat ver- ğımız, hepsi belli.. .. Yalnız haritada sene müddetle kürek cezıısıtı 
benn m:mfetile Pansın gezılecck bü· ve rikkat yüreğini kapladı. füç bir za- dı ki.. mi~lerdir. olmıyan bir şey var: Bizim gibi bir ctmi§tir. 

1' 

~~ clakıka sonra (Neptune ) el e ka:.ır-' tecrübeli bir denizci olduğunu ispat - Teşekkür ederim, şayet ba- Dalgaların homurtU=>~:~ıi11 

U M U 
gayı karşılamak lızcre alınma::> ı i- ediyortlu. Ilir aralık ban1 öyle gel- na ikram edecekseniz ben böyle ber rı sağır etlen bir uğultu ge i 

L A 
cap eden tedbirlere tevessül edil- di ki bu şayanı hayret ada m dı~arı- bat havalarda cigara çip büsbütün lunduğumuz yere kad~11cıı 
miş bulunuyorrlu. Profesör Jakop 1 sını memnuniyetl e seyrediyor ve şu midemi bulanclırmak istemem. Geminin bir tarnfındnll Jılll·,, 
son tels iz antenlerini indirtti. na-1 az~11n deniz onu eğlen<liriyor. Ken- - Siz cigara içmek istemezsiniz. ııular köpükleri şeıaıetcr 5o~ 
tün lumbuılar, kaportalar kapatıl- <limi tutamıyarak: nma ben de akşam:ı. kadar tütünsüz tün güverteyi yahı_dık-t;:w.ılı!J f 
dı. Ben ve mö yö (Prospero) sa- - Mösyö Pro.::pero, dedim. ga- kalmıya tahammül edemem. Zira hür bordadan den~ze dllı~ 

y AZAN : T. Vallerey Tefrika No. 
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lona iltica ettik. P~of?sörle kızı da liba bu kasırga hoşunuza gidiyor? ı kasırga ak.5ama kadar sürecektr Dakikalar geçtikçe 11;r 
kamaralarına çekıldıler. Aradan Alaylı bir eda ile cevap verdi: mösyö Ilubrenuil. Kamarama kodar ha büyük, daha kork011?ı9ııı' 

FIRTINADA BiR IŞIK ziyor, galiba bir gemi geliyor kaµ- y~n~ s~at geç~emi~ti ki şiddetli - Yanıhyor~unuz mösyö Duh.I gidip biraz cigara alayım... Iıyor, ya direklerimiz bl d fi 
Mayısın dördüncil sabahı güver- tan?.... bır ruzgar esmege başladı. Ayni I reuil şu aralık esen küçük rQzgar l - Aman acele edin mösyö Pros dar yükseliyor, yahut tıı ~ 

tere çıktığım zaman kaptan Mur- _ Hayır l\Iösyö Dubreuil ge . zamanda hava da siyah bulutlarla l bana hiç bir zevk vermiyor. Yal- pero baksanız a rüzgar gitgide az- rumlar şeklinde ornud~ t' 
fiyi elinde bir dürbin semayı tetkik- gelmiyor, kasırga geliyor. O 'örd~~ örtüldü. Dalgalar yavaş yavaş bfi · mz süvarimiz kaptan Murfinin pek 1 gın bir hal alıyor. Giivertede do- kadar iniyorlardı. Zıı''~ ıJC 
le me,gul buldum. ğünilz minimini bulut kasırg~ aUl- yüyordu. Denizin manzarası kor- tecrübeli bir deniz kurtlu olduğunu !aşmak tehlikeli bir hal alacak. ne) bir dalganın zirves~tJ&1l 

- Endişeli görünüyorsunuz Kap- mctidir. Hareketimiz günündenberi kunçlaştı . ispat etmesi dolayı~ilc ben> mahzuz 1talyan başını salladı. Sonra anı saniye hareketsiz knld ı.ıJ11ııtl 
tan?.. hava pek mülayim gitti. Nısıf kü- 'Mösyö (Prospe~o) .cigarası ağ- ediyor. Kaptan ka~mganın patlak bir hareketle kapıyı açıp dışarıya büyük bir süratle uçlll' eııe) 

Dürbini gözlerinden indirmeden renin cenubun<la sonbaharın bu ka- zında kamara~ın uzerınden sular vereceğini yarım saat evveliııden h:ı fırladı. Mösyö Prosperonun gaybu- bine yuvarlanıyor ve g t,ıtıı1
1 

cevap ve~di: dar sıcak gitmesi hayırlı bir işaret sı.zan penceresınden. dışarıyı seyre- ber verdi. Biraz ~onra siz ele göre- beti kı sa sürdü ve beş dakika sonra dalgaııın yamaçlarını } 
- İyı keşfettiniz Mösyö Dub- değildir Mösyö (DubreuiJ) ... Bah- dıyordu. Parmaklarıyle cumın üze- ceksiniz ki bu kehanetind e kaptan kendisi tepeden tırnağa kadar sır- başlıyordu. ·fllııSl ~ 

beuil bir saattanberi semanın vazi- ri l\luhiti Kebir dünyanın en kötü rinde terampete çalıyordu. Ben sn- )Iurfi yerden göğe kada r haklıdır. sıklam bir halde ~alona döndil. Kol Mösyö Prospcro •. 
51

de ot V' 
yetini iyi bulmayorum. denizidir. !ondaki divana uzanmıştım. Çün- _ Demek ki k:ı.sırga lıentiz bas- tuğunun altındaki kutuda bolca ci- etmiş bir halde üzerı~ı pıŞJ11ı;9> 

Kemali hayretle sordum: Yaradılışı itibariyle sükuti bir kü böyle şedit sarsıntılar içinde a- lama dı ? ' gara ve püro getirmişti. Salondan kumaşına iki eliyle ) :ıı5urıı~~ 
- Semanın vaziyetinde bir fev- adam olan Kaptan Murfinin böyle yakta durmanın t ehlikeli olabilece- _ Durun bakalım, şu biraz sert- içeriye girer girmez: sırgnnın uğultularını ){t1'

9 

kaiadelik var mı? Baksanıza hava durmadan konu,ması endişelerinin ğini düşünmüştüm. Lakin geminin çe rüzgara kaısırga de nilir mi hiç?.. - Kurtulduk mösyö Dubrenil! avazı çıktığı kadar_h~pt!l11 )11~ 
ne kadar güzel... h~kiki ve ciddi olduğunu ispat e- yalpalarına ve baş kıç vurma1nrınn 1 Mösyii Pro~pero cignrn tabaka- dedi. - Galiba, dedı, sıltl~~ttJ 

Kaptan Murfi elini uzatıp dıyordu a - _ .. (P ) h. d .Sanki bu nikbinane kehaneti ya- artık gemisinin hııre ,,g.ı.a t~~ 
Uf kt k k 

· . r gmen mosyo rospero ıç e sım açtı ve yeisle başıuı salladı: !anlam k · f ·b· ·· ıh · b" d -·1 b·r ıcıı.ı Alt / 
- u a i şu urşuni noktayı Kaptan ufk_ a. !O. n bır nazar at- rahatsız görünmüyordu. Hatta ıın -{ - Bakm ist, e bu f ena... a ıs ıyormuş gı ı mu ış ır egı , şaye ı pı ,-

n-özle de go·· rebı·ıı·yorsunuz ae· ı·1 ·1 t ktıa eli b d kasırga, dayanılmaz bir kudretle düf edecek olursak J:ı4I- ..-
• g mı ı n so_nra gı p ıca e en emirleri londa dolaşıyor ve her haliyle bu- j - Fena olan n" diı· mo-.·"1·,· '· •• • N '1Y -Evet görüyorum. Dumana ben- k b d ~· J (.ı. ·eptune)in sancak bordasına in-ımektir. ( v 

verme uzere en en ayrıldı. Bir nun gibi nice fırtınalar at• ıtmış. - Üzerime cigara alnrnmı~ım. dirdi. 
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Eminönü meydanı ·, 9~11 .,ııır~•ııl jll iULWA<A~' • ı lstanbul Radyosu İİİE.~ı 1 ~ • • ,, Buıtınkl bilmece • 

ıçin tasavvur ar r T··m·· ., .......... ~., •• ; Gu·· NEŞLI Gu·· NLER ı 2 3 4 s 6 7 s 9 ıo 
b Öil• ••trbatı Saat 12.80 Pllkla Türk 1 1 
OU d • • •• l • musikisi, 12.llO havadis, 18,06 pllkla Türle 1 ra a bütün ıktısat muessese erını musikisi, 18,30 muhtelif plak netriyatl .. 

t 1' ıon. Guzel ve çok genç Fransız yıldı21 
Q p ı 1 ya C ak b )• r Saray y 3 p ) 1 ffi a S J A~tam netriya;ı Saat ;18.30 ~epeba.!ı Simone Simon (Güneşli günler) isim-

belodıye bahçuin en nakıl, Hafif mu. ll bir film çevirmektedir. Filmin re -
•• •• •• •• zlk. 19, ıs IJlOr mUsahnbelerl, F.şref Şefik, .. .. .. . . . . .. d onuluyor ıt,515 borsa haberleri, 20 Grenvlç rasat.- Jısoru Marc Allergret fıkırlerını şoy-
UŞ hanesinden naklen saat ayam Sadi Ho.- le anlatıyor: 

ses ve arkadaşları : Hüzzam, suzinak, halk - Çok sıcak bir gün .. Hepimizden 
türküleri. 20,46 hava raporu, 20,48 Ö- buram buram terler dökülüyor .. (Gü
mer Rıza Dotrul tanıfından arapça söylev, neşli günler) i filme çekeceğiz. 
21 S. A. ORKESTRA: Güneşin altında da terliyerek yap • 

ı _ Leop0ld: Polonpa, fantezL • f ·ı · k ak 
1 _ Çaykovsky: Vals glinka. tığımız ış ı mm mevzuunu o uyar Soldan Saia 
8 _ Derzivayfcl: roller hakında malumat.. Fakat Kris- 1 - Güzel bir şehirli, üçüncii şa

hıs. 2 - Tafsilat, tabaka tabaka, 
3 - Fena bir kazıa merkezi. 4 -
Beygire mahsus. 6 - İşaret, güzel
lik ilahı. 6 - Bitmemiş, memleke
timiz. 7 - Canlılarda bulunur. Kö-

4 - Girik: No?'\·e gişer branzuk. tof Kolombun yumurtası kadar basit 
21,80 Semahat Özdenses ve arkada~lan: bir şey aklımıza gelmiyor: Bir gölge 
Tllrk muıikisi ve halk ş:ırkllan, 22,10 No- yere çekilip rahat rahat çalışmak. 
votni biralıııne ve lokantasından naklen, Bu esnada Simone'nin sesi birden· 
konser Kemal İdaresinde orkestra: b" "'k ld. · ş y ka ıre yu se ı: 

1 - Mkı: Bartton un . R .. .. H . d " .... 
2 _Orkestra: Le kont Dofman : Ofım - eJısor.. er şeyı uşunuyorsun. pek, asker. 8 - Bir nevi sebze. 9 -

Beygir. ortası, yükseltmek. 10 -
Devir, büyüğfimüz. 

bah. Bir şeyi unuttun. Hemen içeriye gi • 
3 - Şarkl: Ton er Bakeas. delim. Serinlikte çalışalım. Ondan 
4 - IIavayan gitar: Bay Celili. sonra işi oJanlar çabuk gelsinler ve 
5 - Orkestra: Çigan musikisi. fllimdeki rollerini yapsınlar.. Filim Yukardan Atafıya: 

6 _ Şarkı: Düo - Tenor Bakca-ı; ile tJa- d ·ı· bits" e çevrı ıp ın .. 
riton Yunka. B h . . b" d k b 1 tt•k Simone Simon. 

1 - Akraba. beygir. 2 - (Üçün 
cO harf yok) çok değil, kimin iı::e o
nun. tükürmek. 3 - Çiçek. 4 -
Hayvanlara söylenir, ım:şhur bir 
paytaht. 5 - Acımak. keder. 6 -
Beygir, doğruluk. 7 - Bir nevi ::por 

'l - ORKESTRA: Mısır earkıları: Lö unu epımız ır en a u e ı . 
Fılım de ve güne§li günler de .• 

Simone Simon filimde baş rolü al· 
Minare. "- ...... Şimdi (Güneşli günler) bitti. 
22,80 ıon haberler ve ertesi günün proıı- Ondan sonra ' tam bir buçuk ay çalı -

ı- • E.inöaü meydanıaıa büyük han yıkıldıktan ıonrakl hali 
"'trıın .. 

ramı, 23 saat ayarı. son. şanlar müstesna hepimiz gölgede key- dı. Tanınmış yıldızların da rolü var. 

~el& 0 "ü ıneydanının açılmaaı itine, ı nurN yeni ticar•t aarayırun orada ya-
tı. ' )' enicamiin ırörünmesine mlni pılmaaı tasavvur edilmektedir. Ticaret 

Avrupa Radyosu 
HAFİF KONSERLER: "il b" 

~~ti •naların yıkılmasile devam edl· aarayının burada inp91 kat'iyen kara\'• 7,10 Berlin kıııa dalgası: Mafif mmıiki 
-.ı.rırı''. ".•lulmaaı icap eden diier bi- laştırılırsa, dört katlı, muazzam bir hi· (S.l 5 : devamı), s,5o Paris nıondiyal: 
ı " pli.k, 9,115 keza, 10,85 kou, 12 Pari!: mon
" h /'lıınllkleri için mülk sahipleri· na yapılacak, iktisat Vekaletine bağlı diyol plAk konseri, 13 Berlin kısa dalgası, 
llıt~1 J)~·"" ternulara da devam edil- biltiln daireler burada toplanacakbr. hafif musikisi ( 14,80 devamı). 1 S,25 Bük-
~ e ır. Bu bina, üalGp itibarile Yenieami ile reş Predeseu orkestrası (14,80 devamı), 

~de,Ydıı.n tıı.mamen açıldıktan sonra, taaruz te~kil etmi1ecek bir tarzda yapı- lS,11> Parls mondlyol konser nl\kli ( U ke. 
1111. za), ll>,20 Pariı nıondiyal plik, l 7 Var~ova 

~r, münasip bir yer bulu- laeaktır. Orkestrası 17 Bcrlin kısa dalgw Lydia 
•ı Binderin bir kompozisyonu 17,45 Bıırlin 

U B 11 ''k Fı •h kısa dalgası f~onu konseri (18,50 devamı) 
Ç Uyu etl 18 Paris mondlyal konser nakli, 18,40 Bra-

7 tiııllva strussun slnv dansları 19,15 Pe,te 

145 salon orkestrası, 1 !1,30 Prag fok orkestra-

3 d I• t b ı f th tt•k sı, 20 Berlin kısa dalgası askeri bando, 20, e $ an U U e e J 26 Bükreş Çaykovskinln eserlcı-inden plak-

1923 de İzmı.rı• fethettı•k ıar, 20,26 Prag bando musiki, 21,16 Bük-
rıış radyo orkcstraaı, 21,20 Brallaliiva ha-

l !if musiki, 21,30 B<•lgrad radyo orkcstra~ı. 938 d •• ••ıı • f th d• 22,20 Bratisliva radyo orkestrnı;ı, 22,45 e gonu erJ e e ıyoruz Bflkrcş lokantadnn konser nakli. 23,14 Peı, 

~ilı <Ba.ştaraf ı ı tıci sayfada) 

~ • bit b" 1 
&iit 0l' e kolay ' 'e garip istila da· 
tvc~~~İ§tir, demiılcrdi. 

tohefi~d 0 Yledir, Avrupa tarihi, kendi 
1111.ı bir l,~· Ve kendi gözü önünde dü
~t .ı!J UYiiic imparatorluğunun böyle r •oıt 
tltı~ Iİtııd' •au zarfında yok oluverdi· 
t 'k•t kıye kadar ıahit olmamııtı. 
~k~~; len muslihane olan bu istila, 
•tı e bütü h" 1 · b" .. k çj~ • n a ıt en, ulun anun· 

te çıgan orkestrllsı, 23,80 Viyana eğlenee
acde ııösterdiiiimiz dirayet ve iatikamet li rece musikisi, 24,l O Peşte nmrş ve vali!· 
aaye•inde istihsal ettiğimiz; fevkalade Jer. 
muvaffakiyeti hayretle yad edecektir. OPERALAR, OPERETLERı 

. . . 18 llerlin kısa dalgası, yeni operetler. 
Bız bu eon muvaffakıyetle Mılletler den parçalar, 20,80 Peşte operet piyesi 

Cemiyetini üçüncü defa izmihlaldcn nakli. 
kurtarm11 ohu-oruz. Biz akvam cemi- RE!İTALLERı 

yetine ilk darbeyi hoiazlar me.eleaindo 
vurabilir, boiuları kimseye aormadan 
İşgal ve tahkim edebilirdik. Bahuıua, 
ki önUmilzde Almanyanın (Ren) eahil
lerini iıgali nümuneai vardı. Fakat bo-

' 

"t "k l'lıYen " ·1 · · · · "'th' "f k ~· tı ak • ı erıaı 1çın mu ı, nı a · 
tr İtti}• .ılohurnları ekmiş olan korkunç ğazlar meae1eai, altında bizim de imza-

1-t 11~ır. mıı: bulunan bir muahedeye bailıydt. 

9,30 Berlln kısa dalpsı, neoeli 'Şarkı

lar, (l 1 piyano kenaeri Mozart, Schubcrl, 
Liut), l 6,80 Berlin kısa dalgası plikla Rus 
ışukıları, 18,40 Prag oarkı konseri, 20 Bük 
rek oıırkıları (Schubcrt), 21 Viyana şarkı
lı etlencell neorlyat, 2ı,30 Berlin kı"a dal
gası gece 98rkıları, 22,80 Belgrad Alt.o ve 
piyano konseri, 23,30 Varton Sopran far 
kılıırı. ;tfiıı~t:~a l'ürk askerinin ~irişi ise ıe- Biz diğer imza sahiplerinin de hakları

~· d~~~lli~'."· aulhe hizmetin, insan- na riayeti tercih ettik. KaTftmız:da mü- vermi~ oluyor. 
;"' ta~stlufUn görUlmemiş, ve bir temadiyen milııkül&t çıkaranların entri- Biz Türk milleti aahnei tarihe çıktı-

11 \'c bu l'rıea bir misali, bir ıahe.eri· kalanna tahammül eyledik, büyük bir iımızdanberi, vakit vakit, asır asır, ve 
~i~i (fe·· lti'barladır, ki yalnsır: Avrupa sabır ve teenni gösterdik. nihayet bü- hemen hemen şuunu alemi, hadisatı 

11.,tc!ıl, cihan tarihi §İmdiye kadar tün imza sahiplerinin muvafakatini ala- beşeri önümüze lcatan, milletlerin mu
~tı-t ~ •-..metli bir zaferi siyaat ve rak boeazların tahlcimi hakkını istirdat kadderatını atlarımızın özengisine bağ· 
a~ b:)'detll\emi~tir. eyledik ve bu surede butün cihana, ak- lıyan, tacidarları önümüzde diz çök-

:~'tltrıı· ~f~rlc, Türkiyenin şerefini vam cemiyetinin çerçevesi içinde hak- türen, Avrupa Ehlisaliplerini yıldırım
~ t'darı 1~ Suriyeli komtularıınızı dag. lann istihsali mümkün olduğunu iabat lar gibi yetişerek (Nigbolu) da tarumar 
\'-!"el, Urtannış, Fransızları büyük eylemiı olduk. eden. battı zannedilirken, şemsi tabi\n 

t~ctl ... ·" 11Yanc:t ctmiı. Hataydaki ikinci dela geçen sene Hatay mese- gibi şarktan tekrar doğarak cihanın 
'tıı, "•lfll' • 
'tıırtııut, ıu. huzur ve aelii.meto ka· lesini, MHletler Cemiyetinde, yine ayni gözlerini kamaştıran dünyaya bir eşi, 
l '• oJ11 Mılletler Ct!miyetini üçüncü sabır ve tahammül ve fakat azim ve naziri gelmemiş milletiz. 
°"tt.~ '" k . 'h . "1 ~.. ızrnı IAl ve inhıdamdan metanet ile müdafaa ederek yine hak · Bütün bunları yapan ise sensin ey 
'ltıt~ bi "e. Avrupaya yetiıilmez, öl- larımızın eıı::ısını orada tesbit ettirdik. !ürk askeri 1 

olıı)' r ' 1Yasi dürüstlük dersi ver- Oçüncü defa Milletler Cemiyeti, biz- Sen iıtersen, bir günde bir saatte, 
~~ b Oruz. zat kendi murahhaslarile kendi verdiii .bin senelik bir İmparatorluğun ~n 
~~~ .~:urı bu :taferlerl, biltiln bu fü. kararları bozmaK'a çalışmasına rağmen miistahkcm kalesini zaptederek o im
ıı.._ ~ , .. dınnı. lcan dökmeden, kan sinirlerimize h&kim olduk, asabiyete paratorluğu sahifei alemden siler, tari-
""" 

0
:rl d 1 b ,~elt e Urıun, her tarafı mem• kapılmadık, isteseydik Hatayı bir gün- hin ko unu üker ve ona yeni bir ıeh-

' ıı.ri ' her tarafı tadan ederek. de işgal ve istila eder, Fransızların Sur- raht nurani açarsın 1 ( 1stanbulun zaptı 
b~~ ~Pt 'Ye teshir euretile yapmıJ ye mandası meselesini J.ıercüme~ eder, l.fS3) 
~ ~ere A • şimdiki hudutlarımızın vaai mikyast:ı Sen dileraen bir gün Afyondan, kük
\~~ bir ".'UPl\nın bugünkü haline tashihini ister ve yapabilirdik, fakat bi- remit aralanlar ıibi şahlanarak, bütün 
~· I~ •i "~tler Türkü beğenmiyen, zim patlrı.tncağımız bir tek ailthla saten bir cihanıhusumete arkasını dayamıı 
~~~ilııcı hu~etinc döneklik iınadı gibi iştiale müheyya bir dinamit deposu o· olan ikiyüz bin kitilik düşmanı birkaç 
tııii~~ l'lif iti tanlarda bulun'ln Avrupa lan Avrupanın berhava olmak tehlike- günde Akdeniz sahillerinde yok eder 
\Q~d~ '' İçinde, fesadlar içinde, si vardı. Bu tehlilceyi gördük, içimizde· ve daha dünkü zaferleri ile seımeati 
~r 1~ııa.k ıien Yekdiğeri aldatmak ve ki bütün acı hisleri 11uıturaralt ainirlerİ· gurur olan tımarılt hubi umumt galip
~i ~\ili ~crı=~~etile birbirini yiyor ve mizt: hakim olduk, Hataya ıüleryü:ılü, lerini hayretler ve dehoctlcr İçinde bı
)' 'iitU~lu~1 ır Uçuruma doğru kendi· tatlı 'sözlü murahhaslar gönderdik ve rakıraınl (İzmir zaferi 1923) 
':tt~leai, ;t~ Bir tılla!ta Çekoslovak- dünyanın nazan biht ve hayreti önün· Ve nihayet karar verirsen aiyaset 
~ı 111da. tnUier tarafta 1sprmya hailesi de bugiinkü zaferi kazandık. sahnesinde yine bütün dünyaya, ahde 
'~'~ll.dl hn~crnrnadi perendebazlık, Milletler Cemiyeti murahhularını'ıı sadakat ve hakka riayet dersi vererek 
~l;ı 1 a.tı at kabn2lık il~ Avrupa dip- , kdle,liii kartısında. zaten bir nefeslik dünkü sulh ve selamet zaferini ka:ıa• 
ı, ~ltıı Rcırid carnbaıhanelerinin pal ya· 'ı canı kalmış olan o cemiyete son tekme· nıraın 1 (Antakya itilafı 19 38) 
''Ot ~de de le bırakan hUnerverlikler- yi de, hatta yalnız tek fiskeyi de vurup, Sen şimdi Antakyaya silahının 'kuv
~r. tlııiıı l't~lc:etlerinin ıiyasetini ve mil· kendi vazifesinin kud8iyetini bir türl~ vetile değil, vicdanının salabetile girİ· 
~ "ddcrntını idare ediyor· ! bilmi}'P•l o cr.miyeti büsbütün yıkabl· yonun, oraya fazilet ve alicenaplık gö-

'~ ~~t l:ıı.ı , l lirdık. Fak at bunu yapmadık, aksini ih- türüyorsun, nurlar saçan na1ıycnle yal-,1' 1< '>rıl 111 bezeba:dıklarla meşgul tiyar ettik ve bu sayede Milletler cemi- nız Hataydaki katdeılerimi:ıin gönlünü 
\': eıı l'\.i~r" &ynst fo:r.ilet ve fatikn· ynti bir knt daha kuvvetlenmiş oldu. feth değil, falcat o diyarların taş ve top
tıı).. 1\ ~ıl'tnet;~'k .bir misalini ~östermit çünkü bugün istihsal ettiğimiz hakda. raklarını da kendine meahur ediyorsun 1 
l /\ 

1 bır dersi vcrmie oluyo- zımnen onun da hissP.sİ vardır. çünkü Hataya giren Türk ordusu, ııenin her 
''\t "t1.ıt>a. l:ı • 1 esas itilafnama onun huzurunda müza· ferdin necabet ve celadetin ezeli ve e-
t~ "il Ugün .. • • • ' • • • • b d. b" Ab'd • 1 w IA k 1·ll~ lllltlnJt nıuşevvcş aıyasebnın kere ve ım2a -edılmıştır. e 1 ır a 1 eıı o maga ayı tır. 
'Ut, ~rı içilldc\'errnck il timali olan en- 1 lştt: bu zaferi bugünkü şeraiti fevka- Ey tarihe aığmıyan bu zaferleri ka· 
1'tilı, >ıı.kırı kıvranmakta olduğu ci· ]iıde içinde ve bugünkü gekilde ihraz c- zanan Türk askeri 1 Sana cihanlar mef· 
>~~ 

1 
~I fl\tkta k l 1 b d' • • k ' l · "h' b" "k 'yasi tun olsun, seninle becoeriyet ta ebed if-"ll' etj ı ~ azanı mış o an u ışımız, ı llZe tarı ın en uyu sı " 

1-~ \.~~dit ")'ılcryle görüp ehemmi· bir zaferini kazandırmış ve necib Türk tihar etsin 1" • 
''iÇ Iİ.il)}\ Cdenıiyor. Fakat yannlci askerine de yine tarihin en misli görül-

e Yok, ki bizim bu hadi-1 memio bir (Gönül fatit-l:ği) fırsatını 
Bitaraf kari 

SÜLEYMAN STl'KI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lam~ul~an.8-Ö~eycme~ile 

Hariciye V ekilimizle 
Fransız elçisi itilafı 

izah ediyorlar 
Ankara, 6 (A.A.) - Hariciye süne gene faydalı surette yardım 

vekili I>r. Tevfik Rüştü Aras, dnn, etmiş oldukları anlaşılmakta gceik

hariciye vekaletinde ajans ekono- miyecektir. 

mik finnnsiyeıiin Ankara muhabiri- Bundan dolayıdır ki dün imzala 

ne a:;;ağıdaki beyanatta bulunmuş- nan anlaşmaları, yani Fransız -

tur: Türk do. tluk muahedesi ile müşte-

"Tiiı·k ve Fnrn~ız a~keri kuvvet rek beyannameyi 17 sene evvel baş-

akşam -arası. futbol takımı. 9 - Ak. 
denizde bir kaza, notada bir ses. 
10 - Meşhur bir oteı. 

Dünkü Bilmecenin halli 

lerinin Hatayda iş birliğine dair ge- lanmış olan eserin tetvici teJakki e- ================ 
nel kurmaylar arasında Antakyada debiliriz. Bu eserin tahakkuku ba- Süveyş kanalında grev 
aktolunan anlaşmaların ertesi gü- zı kimselere bati görünmüş ola- Port..Sait, 6 (A. A.) - Süvey§ ka

nü, neşredilmiş olmak ha~abiyle bil- bilir. Fakat o eser, hakiki mevzu- nah müstahdimini dündenbcri grev ha

diğiniz vesikaların imzası. Türk - undan katiyen ayrılmamış bir fikrin !indedir. lıçiler yevmiyelerinin arttırıl-
w • • rnunu iıtc.mektedirler. Cereyan eden Fran ız dostane münasebetleri YO· devamhhgı ıle takıp olunmuştur. b LAd• 

1 
.. . 

1
. .

1 . . . azı n• ıııc er uzerıne po ıs grevcı ere 
]unda, iç hşiiphesfz yeni bir merha- Bununla beraber vazıfcmızı he- hücum ederek İçlerinden birkaç tane-

leye işarettir. nüz tamamlamış değiliz. Ve do!'lt sini yaralamı~tır. 
Hatay ihtilafının izalesi için iki Suriye ve Lübnanda, samimi ve açık 

tarnf ça sarf edilen gayretlerin bu olan bu politikaya zamanında işti

suretle neticelenmesi, vak1a, hazan rak edeceklerdir. Hasılaları dün 

Japonların bir oyunu 
Tokyo, 6 (A. A.) - Japon kuvvet

leri Poyang gölünün methalinde bir hil
ay nen neşredilmiş olan müzakere- raj tüW ederek Çin harp gemileriyl., 

ıeller iki hükumetin uzlaşma zihni. ler ancak bu sahada cereya.n etmiş- biı çok kayJJann çıkmasına mani ol
yeti, mümtaz Fransız devlet adamı tir. muşlardır. Otuz kadar kayığa binerek 

B. Bonne'den gördüğtimü~ anla.ş- Modern Türkiyenin rnukaddera- gölün sahiline doğru kaçmakta olan 

engellern tesadiif etmişse de bu en-

ma fikri V'C Fransanın Ankara büyük . . . . bin Çin askeri, Japon1ar tarafından 51· 
ı .. B. P d lb" 1. _. bnı sevk ve ıdare eden ve emınım kı d"~•• .. t-e çısı . onsonun ostça e ır ıgı . . • uruımuş ur. 

sayesinde bertaraf edilmiştir. memleketimız hakkındakı duyl'u- ==================== 
Akdedilen anlaşmaların heyeti lırı ?a m~~leketi içln ~e~le.di.ğimiz IKAD)MLA~ 

umumiyesi, bize, Fransa ile Ttırki- aevgı ve yuksek saygı hıslerının ay- _ 
1 
~ I r'-J ~ 

ye arasında yeni bir dostluk devre- ni olan mümtaz Şefi şu esnada hür-

sinin başlangıcı olacağını samimiyet metıe anarım.,, Kremlerinizi, Losyonla· 
ıe ü~it ettirecek mahiyettedir.,, nnızı Ru1·ıarınızı hep 

Dığer taraftan Fransız büyük s J J ' . . 
elçhıi bay Ponso da Ulus'a şu beya. OVyet erin P aDJ kendınız yapınız 
natta bulunmuştur: . • Tıl'Jlak cilası ... 

"MemlektUerimi::d birleştiren Moskova, 6 (A.A.) - Üçüncü 26 gram gli.serin. 
samimi do::;Uuiu tarsin eden bir rnu- beş senelik plan iç.in açllan istikra- 36 gram karmcn. 
ahedeyi Türkiye hariciye vekili ile %ın kayıt muamelesi memleketin 45 gram manyezi. 

bl'rlı'kte · ı kl d İ her tarafında "imdiye kadar görill- İyice karıştırmah. Gayet güzel ıın?.a ama a ne erece mes y b' k · - · 
Ut Oıdug-u d .. -ı:. ı ·ti" 1921 d"k b' ff k tJ d ır tama cılaaı elde etmış olursu· mu un :wY emış m. me ı ır muva ı ıye e evam .. . 
de Y,, .. ,.1• Tü" k" · ·ık - ı · d t kt di nuz... Arzunuza gore, karmenın , ..... r !.)'enın ı gun erm e, e me · e r. . .. 

·· k · · mıktarını azaltıp fazlalaştırabılır-muştere faalıyetemıze aç.ık olan Moskovada istikrazın dört gün-
bütün sahalarda dostça bir elbirli- lük kayıt muamele&i 494 milyon siniz ... 
irinin t~mellerini atmış olan ilk An- r . .. "- · Dudaklar için ruj ... 
kara &nla 'h . d k 687 hın rubleye balıg olmuştur. Hal 50 gram tatlı badem yağı. 

şmasuu aı nım en ç.ı •- 25 ...... am be,.·az ba!murnu. 
rama~dım. Fransa 1936 temmu- ı buki 1987 istikrazı Moskovada ve e· .J 

'k' · · d k ..145 ·ı 25 &'ram (huile volatile de ro11e)' zunda, dünyanın bu kısmında Tür.
1 

ı ı ay ıçın e anca .. mı yon a 
k . · · d t ıh·· b k · · b " bl . . ti 25 ıram karmen. ıyeyı a e a su un e çlSı yapan, ın ru e ıetirmı~ • t . h il d' 

1 
H k ıı 

n ~ 1 ı · ı yıct a e ın z. emen u ana 
ogaz ar an aşmasına memnunıyet.I Leninaratta da rene mezkW' b'Ur · · M ıs k f 

le iştirak etmiştir. dört giin zarfında 288 milyon 617 \..! sı~dız.. azarra ıs, ço ne ıs 
29 l 931 l ) IJ'tf ru; ur .... 

nıayıs an aşma arı. av- •b. bl ı·k k t 1 . K ı · · k b • • · ·h · tl T"' k. .1 S . · m ru e ı avı muame esı va- ~ • at ar ıçın rem rıyantm ... 
nı z.1 nıye e, ur ıye ı e urıyc• 1l· • • . • v • 

rasındak' h d d · ı· · t pılmıştır. Geçen sene iki ay için- Yarım htre saf zeytin yagı ıçfne . ı u u un emnıye ını e- ı . 'k ·· ı v 

· t · ·t· B l 1 · • k de vapılan kavıt muamelesi 278 mil bır mı tar gu yagı katmalı ve bu-mın e mı~ \r. u an aşma aı ın J a ın .J .J ı.ö l 5 ü b k ı Alt 
kt d l b . · ü 97 bi bl d "b tt• nu u :; ece gı n ra rna ı.. ın-şar a evam' ır nızamm tees -ı yon l n ru e en ı are ı. ü b k 

1 
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Türkiye Cümhuriyeti Nafia Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri 
Umum müdürlüğünden 

HükUnıetç• satın alman lstan bul Elektrik Şirketinin muamelatı 
1 Temmu:z 1938 tuibinden itiba,.en "İstanbul Elektrik itleri Umum 
Müdürlüğü., tarafından filen işletilmektedir, Gerek Beyoğlunda Mel· 
ro Hanındaki Umum Müdürlüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy Şube. 
!erimize yazı ile vuku bulacak müracaatlarda fİrket kelimesi zikrc
dilmiyerek yukarda dercedilen adresin aynen yazılmaaı muhterem 
miifterilerimizden rica olunur. (4184) 

UMUM MllDORLOK 

cı g n unu aş arınıza sure ı 11"8 • 

nls. Gayet güzel bir krem briyan
tindir. Hiç mazarratı olmadığın

dan maada kaşları çok gUzel bes
ler. 

't - Eller için İıtiladeli hem ..• 
500 gram safi l!Ozme balı 
250 gram tatlı badem yağı içe

risinde adamakı llı eritmeli, iyiee e~ 
ridikten sonra, 65 gram acı badem 
yağı kabp karıştırmalı sonra da 8 
yumurtn sarı mı ilave etmeli... 

Bu te rtiplere dajr mühim 
tavıiyeler ... 

Eu toı tjplerin i) i bir surette ya
pılması için iyice halletmeli ve ga
yet büytlk bir dikkatle yapmalı .. 
Tertiplerin içerisinde hiç bir ka
barcık ve ptitOrilk bulunmamalıdır. 
A ksi takdirde pek çabuk kesilir ... 




