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~O Ağust<>s Bayramı Kutlu Olsun 
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Dumlu
pınarda Çin le 

Sovyetler 
B İ r an 1 C:1 ş n ı a nı ı 

ycıı>tılar? 
,,.Şangha 29 (AA) · ~•rı Y • • - Reımı 
air)i~ahfelleri, Çin ile Sovyetler 
~j .. ~1 ~rasmda bir ademi tecavüz 
J,S>o ı ımza edilJiğine dair bir 
lerj t:ktn_embaından verilen haber 
~"afı zıp et:nekte fakat Japonya 
~ttn.\ ndan yapılan te~a vüzün iki 
1,tı eket ari'ınnul\ki clnsth•k h;,<Y-

llı t b. · ı .. '11 •e.kt a ıatı e ım:Ylamlathri\cağı-
Ş amam;\ktdırlr. 

'j-,_llnghay 29 ( A.A.) - Reuter 
••Sının h b" . b"ld' . Çi . mu a ırı ı ırıyor: 

'b~ ıle Sovyetler Birliği arasrn-
..ı. ır ademı' t .. · k · ~ıld·~· ecavuz mısa 1 ımza 
Sov •gı resmen bildirilmektedir. 

IJ\CETLER DE JAPONLARIN 
KONSOLOSHANESlN 1 

~ KAPATIYOR 

30 Ağustosun eşsiz kahraman1 önQnde 
eğilerek, zaferi ve onun doğurduğu zaferleri 

millete kutlulayoruz .. 
huk\ıo .. ıkova 29 ( A .. A.) - Sovyet 
de)Q kıneti Odesa ve Novoıibink-onıoloshanelerini 15 eylule , ____ _. ... ------* ~ ......._ (Sonu: Sn. 4 Sii. 1) 1 v ı - l "t"" , .. - .. " • t!'-1·1· · · k. ] <',..·111 ·, tlıı)·tır<lııllıı l>ı'r uiı'n olarak taııır ... e Lııtlularıı • 
....._ ,. ,gın• '° m un uguou ,·e ""' a '"' m ar eı en· _ • •. • • b ı lor Türkiye karımnda iıte bugün parmak kaldmh ,.. Ne mutlu bize ki 30 a~u '"'"" tek ve dibi kahra· 
CU gar krah Atatürk Türkiycsi on beş y•l evvel iıte bugiiıı kendi k,. n•an• kendi hiivük zaferini bir kerre• bir kerre, ı,;, 

••,. hcı bakin olarak kendin isayılırd.. kerre Jaha alk•ilad,ğnmz gün aranuzıla 'e daima oldu~u 

t•eı ı 11u11uge ıazıgeı ., " . :ı ioio..JL•~+r~-vlal·~ ıibi barumZJa huluuu11or. Onuu.eiallı-,J.aı. 
. e/gı Bfl gÖnterdi yakm ve mes'ud iıtikameti alamayarakt>. llallouki 311 Jum k• kand•riii hu za erine her ge~ ... y•I hir yükseliı •ğu•toı tek bir .. rer de değildir: amlarm ha,s•lasma kaioleoi olarak onıuzlar>n• ,-ennektMlir. Atatürkümüzün ll)'~tıl:ara 29 (A ) ~inneyen inkilipları on beı.: )·ıla ~ıg-dıran , e ilk 30 .. ~ •• ~- 2af erini yalnız hir milleti el eğil, hütün hir insani) eti 

1ıı'll k ' . . · · - Başvekili- 11 .. ., ~ 1 h·ı l · · b k '- 1 kk" ~ ard~ · ı k h tosun feref lıa,_·raa"ını tlaima ke:ndi burcunda tutaı·nk mu ıatap ı en mana 'e nıa ıı~ f'tt u ) ii su. te i ıyt• ~ •ı.,. ij ! "' •y etmekle u~rad•i\• yak•·•• hir milli ,·akar il• ~·leerklere n•kletmektNlôr. 

Bugün yapılacak 
• 

merasım 
Afyon 29 (A. A.) - Yarm Dum 

lupınarda yapılacak olan merasime i§ 
rak etmek ve Şehit Asker abidesine 
birer çelenk koymak iizere C. H. P. 
namına B. Cevdet Kerim lncedayı ile 
bakanlık, bakanlıklar. Ankara Vila 
yet ve belediye reisi na"lllanna birer 
zat bu sabahki trenle şehrimize gel 
mi~lerdir. Vilayetlerden de heyetler 

ve izciler gelmektedir. 

ispanya 
sularında 

Bir Fransız harp 
gemisine 

verilen emir 
Bayonne 29 (A. A.) - Per§emhe 

g\inündenberi Boynnne limanında 
bulunan Fransız gambotu Somme, 
\iu gece erhal §İmali İspanya .ahille 
rinc hareket etmek emrini almııtır. 

Bir kua çalındı! 
Bayonne 29 (A. A.)- lspanyol 

miiltecilerinin nakline tahsis edilen 
Bobie ismindeki lngiliz yük gemisi 
bu sabah Bayonne limanına girmiıtir 

(Sonu.: Sa. 8 Sil. 4J .. •tiı, • .'~rmc Bulgar Krah Maj.,te bir ordura vücud nren zaferleri peşinde •ürilkleı ip ge- Atatürk, hütün milletin bai<l•hil• sanad>r ,. bütün 

lgatfl .ag>ya ılercettiğimiz taziyet len bugiindür. Bu~oii Türkiye tarihinin eh'ad ô~inıle duy~u u öle. •uun• ile .... 
arrm c;ekmiştir: ._ ___ _... .... _. ____ _..._..-,... .... --_.._,__.._ ____ .. __ ..,.._..----..-.... -----' 

/(aıadeniz mektupları: 9 
Son rkselan.ııı /.ııımet lnönü • . -Ba§rcı..;ı I-l arıcı ye ' 1eki1 i Ce-

h ~~Pl • ANKARA . • 
.:f'k,._.;::;;'.'""'" uirndığı '"" matem ne v re ve (T 1 d 1 ' o r 

"ri t . ı hnzın Tıabrri alarak en .,.. • t""' "' 
<ızı.)·et 1 · · ..... crımı arzcderim. 

llaav . Bom 
lı.ııı·k~ ekıJ f n·· .. 1 tıı·· 1 an~ at:- _onu Hl ç~k clo:0.tane ve 
)~ '-H"ha ~i akaclan clcrın hir ı:urettP. 

t'"f"kk .. olnm~ ,.e aşağıdaki telgraf 
~ ttıo· Uratmı bildirmi~tir: . 

IC$tc B . 
nrı~ 

Bulgar Kralı 

M<ı· SOFYA 
b:ıf JP.•fef ,,r • • •• hı .. '"•ri1tl·l ınm gondr.rmrk liitf und.a 

,,, ı , (lrr , ı I J 
/
11 

"·-ın~.~; r grn tan .~on ner<~ce 
't ı. ·~ olrı ' J l 

11
• rıı.~f <'r" rnı;: ıararf>f i minnettar 
1>J• ırnn · · tn krzl ıtım(lrl r•c d<'rİn lıiirme-

>ul hu,·rı I . d . . ı mn.~mr rır.a e erım. 

~ t~n1<'l fnc>nü 

Milletleı l 1emigeli 
asamblesine iştiı ak 

· edecek 
Şenrimizde bulunan Hariciye veki 

li Dr. Tevfik Rü§tÜ Aras bir iki güne 

kadar Cenevreye gidecek; eylülün Ü 

çündc toplanacak olan Milletler Cemi 

yeti, asamblesine iıtirak edecektir. 
Milletler Cemiyeti asamblesi bu 

defaki toplantısında bilhassa Habeşis 
tanın halyaya ilhakı meselesini görü 

şecektir. 

• ı<ı •arı ,.~1 • • 1. ... · ı ı1 • 1 lla1/. f Yf?t,, • it" ı Ynnn Trr.cba.~ı b,,!ır.ecintlf>h: ''ı·rtla mii~nmere~•• 
1 

<' 
(> I rlr_(> 1 ( • I . , 

lc- 8afJ.· ır. Cekı • nn f r>stİı' ı · · . · · . - J . • ''"· Bu . "·~mn ~on ~ecesı tfo bu nJ.·.~am Beylerlı' )'' .,ara)ınuıı tf~r~-
re.mur.uzrle Balhrm!ı artı sth~rin diinkü oyunfarınJaki gii;cl bır 

· tablo"" görülüyor • •• 

B·ışnd•ifimi::. at wırı~lnrımla f ngili:. 
rlçisiyfr çok samimi bir lmnu~mada 

At koşuları 
Dün bitti 

Ko,u·ara haUun rağbetini 
arttırmak rç·n 

Yolsu ıuklaıa meı·dan 

""'il emPlı 
\ elicfrnılideki 1 tanlıııl ) ıız at ya· 

rı~ları diin h ' tti. 
Reisiı·ıııııhıır \ıatiirk'iin lıirııaH•ııin 

de H~ Ra Hkil l~mt-l f nöniiniin .rh·a
!ôelinde yiik!f'k yanş 'c i Hih t-nf'ii;ıe
ni tarafından tertip t-dilen İstanbul 

----~,.-.--~--------------------------"Karadeniz,, 
ilk müstemlekecilerin denize bu 

ismi vermelerindeki maksat 
ne olabilir? 

YAZAN: Asım Us 
Kar11dneiz boğazının iki sahilden ı tarafa doğru giderken her dakika 

de girintili, çıkıntılı olması insana şeklini değiştiren harikulade bir ma· 

vapur içerisinde. bir taraftan öbür ( 01111: a. 10 Sii. 1) 

Fener - Güneş muh
teliti Pirelileri yendi 

Pire muhtelitinin bir ~üın m•uıa :giau"/ien.w 
'(,Y a1111 !IOui'CU •• ] 

(Sonu: Sa. 8 Sü. 5) 
~ - . 
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AK ile KARA 
Yazan : V O L T E R 

- 4- 1 
Bu manzara prensi güldürdü. 

llti rakip le kendilerini gülmekt.!L 
zor zaptettiler. Aşağıya inince vu
ruşmaya batladılar. Bütün !arav 
adamları iki rakibin etrafına dizi. 
lerek bir halka teşkil etmişlerdi. 
Prenses ise daima odasında saray 
duvarları içerisinde duruyor, mey-· 
rlana. çıl<?1~yordu. O, biliyordu ki l 
kendıne a~ık olan Barba bu, Kis . 
mirde idi. Onun yüzünü hiç Lir 
şuretle görmek istemiyordu. Vu
ruşma gayet İyi geçti. Neticed~ 
ıBarbabu mağlup oldu, a:aktul diiş 
tü. Bundan dolayı herke:ı sevindi. 
Zira ölen rakip çirkin idi. Rüstem 
ise dünya güzeli b:r genç idi. 

Yol da cotkun bir •eyl olarak önü
ne çıkan, nihayet dağ olarak yolu 
nu kesen bendim. Daha ıonra dok 

"ltalya A vrupadaki 
mevkiini bilmelidir!,, . 

"l · · · 1 1 f l ·· t ırılike rına arıktan arı~a muhalefet etmemi" 
tir. itaİyanm "'elinde nlun<lurn.ıa~: 
kat'i kararlar' erdi~i ~<'yin clin<len a
lrnıırnQmı artık kimse düı.iinnıemckte 
clir. 

~· lt ıtıı a tara t. r arının mu~ e P 
ıll'diğiıııi:r. ·ekle girecek ve jrnlyaııf. 
Afriknılaki ıııc\ kiinin lıududlarJ .!'~ 
lam' e knt'i olarak ır::;hit cclilecekt~·k 

Galip olan Rüstem en kıymetti 
üniformaları giyerek yürüdü, m l· 
zıka sesleriyle arkasından bütün 
saray adamları kendini takip etti, 
prensesin bulunc!uğu odanın pen. 
ceresine yakla§tı. Herkes bağırı
yordu: 

- Ey güzel prenses! Gel de gü 
zel nitanbnı gör! O, seni a.lınc.k 
İsteyen çirkin rakibini öldürdü!,, 

Diyorlardı. Erkekler gibi kadın· 
lar da böylece bağırışıp duruyor
lardı. O vakit prenses pencereye 
yaklaftı. Gözüne hiç sevmediği 
Barba bunun silahı iliıti. Fakat bu 
:ı;ilahhr elinde tutanın galip Rüs
tem olduğunu fark bile etmedi. O 
Yakit ye'se düterek Çin saıtdığına 
doğru koştu. Babasının okunu ora
dan aldı. Hiç düşünmeksizin a'4-
ğıya attı. Bu ok gitti. Sevgilisi Riis 
temin vücuduna girdi. 

Rüstem bu hali görünce siddet· 
le haykırdı. Ancak o zama~ pren
ses sevgiJisi Rüstcmin sesini an1a· 
yabildi. Derhal yukarıdan aşağ1-
ya indi. Gözünde ve kalbinde ölüm 
Jehıeti olduğu halde geldi. Rüs -
tem kanlar i~inde babasının ku · 
cagına at'işmüı idi. Kendisini Rü-:
temin üstüne attı, kucakladı: 

- Sen sevgilinden ve katilin -
den ilk ve son buteyi alıyorsun!,, 

Dedi. Sonra oku Rüstemin vü • 
cudundan çıkardı. Kendi kalbin'! 
sapladı ve kendisine tapındığı i;. 

§ığı üzerinde öldü. 
Bu hali gören babası dehşetin· 

den ne yapacağım bilemeyordu. 
Beyhude yere ölen kızını kaldıı
maya uğraştı. Fakat bütün bu gay
retler beyhude idi. 

Bu meşum oka lanetler etti. Al 
dı, kırdı, parça parça etti. İki me
şum elmas aldı, attı. Kızı için ya
pılacak düğün yerine cenaze mera 
simi hazılarnırken henüz üzerinde 
biraz hayat eseri olan resmini kal
dırıp sarayına götürdü. 

Resmi yatağa yatırdılar. Fakat 
resminin bu ölüm yatağı yanında 
ilk gördüğü şey Topaz ve Ebea 
oldu. Bundan dolayı hissettiği 
hayret içinde biraz kendine gel· 
di: 

- Ah! Zalimler! Niçin beni öy
le terk edip de yalnız bıraktınız, 
Gittiniz? Eğer siz benim yanımda 
kalmıt olsaydınız ihtimal ki şimdi 
prenses de ölmeyecekti .. ,, 

Topaz cevap verdi: 
- Ben sizi şimdiye kadar biran 

bile bırakmadım. 
Eben aynı şeyi söyledi: 
- Ben de daima sizin yanınız

da bulundum.,, 
Rüstem - Ah, ne söyliyorsu

nu:Z'? Niç:n benim son dakikamd" 
yüzüme karşı böyle hakaret edi· 
yorsunuz? 

Topaz - Bana inanınız. Doiru 
söyliyorum. Biliyorsunuz ki ben 
hiçbir vakit sizin teşehbüs ~ttiği
niz bu seyahati istemedim. Daima 
sizi bundan geri çevirmek için r.a
lııtım. Bu meıunı seyahatin aki
betlerini evvelden tahmin ediyoı
dum. Bir kartal olup kba..baya kar 
tı mücadele eden bendim. Fil olup 
Kabile götürmek istiyen bendim. 
senin yüklerini sırbma alan ve 
Y al>an eıeği alarak seni Kabile 
çevirmek için çalııan bendim. 

tor olan ve sana memleket hava
sını tavsiye eden bendim. Ondan 
sonra saksağan olup sakın vuruı
ma diyen yine bendim.,, 

Bundan ıonra Eben söz aldı: 
- Ben de Akbaba oldum kar

talın kanatlarını yoldum. Gerge
dan oldum, fili boynuzumla vur
dum. Yaban eşeğini döven adam 
hendim. Size bindiğiniz develeri 
veren tüccar he11-iim. Büyük su ce
reyanı üstünden köprü kuran ben 
rlim. _Büyiik dağı delerek yol açan 
bendım. Seni yürüTeğe letvik 
~den doktor ben.:lim. s~.rayın mer
diveninde sana vuruımayı tavsiye 
eden bendim .. ,, 

Dedi. 

Topaz - Heyhat! 1-lele bir kere 
o kahinin sözlerini hatırla. Sen 
eğer !arka gidersen garpta olacak 
sın, demedi mi? 

Eben - Evet, burada ölülerin 
yüzü garbe müteveccih olarak gö
müyorlar: Kahinin sözü açık idi . 1 , 
sız onu an amadmız mı? Sen ma-
lik oldun. Fakat mal sahibi de
ğildin. Zira ıenin elindeki elm&1 
sahte idi ve senin bundan haberin 
yoktu. Sen galip oldun, fakat ölü
yorsun. Sen Rüstem idin, fakat 
şimdi Rüstem olmaktan çıkıyor
sun: Her şey oldu, bitti.,, 

Bunlar böyle söylenirken dört 
beyaz kanat Topazın vücudunu, 
dört siyah kanat da Ebenin vücu
dunu örttü. Rüstem: 

- Ne görüyorum? 
Diye bağırdı. 
Topaz ile Eben ikiıi birde~ 

cevap verdiler: 
- Bunlar senin kendi iki mele

ğindir. 
ZavAIJı Rüstem: 
- Fakat efendiler, dedi, siz 

böyle ney~ karıtıyorsunuz? Ve ne 
den dolayı bir adamın iki meleği 
oluyor? 

Topaz - Bu bir kanundur. Her 
adamın iki meleği olur. Bunu İpti 
da söyliyen Eflatundur. Ondan 
sonra gelenler hep onun sözünü 
tekrar etmişlerdir. Görüyorsun 
ki bundan daha doğru bir teY yok
tur: Sana söz söyliyen ben senin 
iyilik meleğinim ve benim vazifem 
seni ıc:ı r.efesine kadar yakından 
takip etmektir. Ben bu vazifemi 
sadikane yaptım. 

Ölüm halinde olan Rüstem buna 
kartı şöyle dedi: 

- Rüstem - Eğer senin vazi· 
fen bana hizmet ise demek ki ben 
senden daha yüksek bir yaradılış
tayım. Sen değil misin ki bütün te 
şebbüslerimde benim aldanıp git-

meme kar,ı se~irci ka~~ın: ~i.~di 1 
de beni ve benım sevgıhmı olume 
terkediyorsun. BöyJe iken nasıl 
oluyor da sen kendini benim için 
iyilik meleği diyorsun? 

Topaz - Heyhat! Senin mu
kadderatın budur. 

Rüstem - Eğer bütün bu şeyle
ri sapan benim ~~ka~deratım ise

1

1 

benim yanımda ıyı bır melek bu
lunmasının hikmeti nedir? 

Ey Eben, sen de benim kötü 
meleğim olduğun anlaıılıyor Fa
kat benim sevdiğim prensesin kö
tülük meleği de sen mi idin? 

Eben - Hayır. Onun da kendi· 
ne göre ayrı bir kötülük meleği 
vardı. Yalnız ben ona yardım et
tim. 

Rüstem - Ah, melun Ebeh? Sen 
bu kadar kötülüklere t~vik eden 
bir mahluk olduğuna göre nasıl 
olur da Topaz ile beraber bir efen 
dinin kulu olabilirsiniz? Sizin her 
ikiniz tamamen birbirinden ayrı, 1 
birbirine zıd iki türlü unsurdan 
yaratılmı! değil midir? 

11J:r; -r·rnP~iııılc ini;iltrre - l 'raıı .. a 
ıa~ri)ı·-i ınoı deki 1in~ili7. - FratH7. 
ta,.fi\t~.ı.inin iknı:ılinden ilıart't olıwak 
tır. O ta fi, e ile Fran .. a Fa~ta .:.erhe ti 

İt:ıh a e ... a .. itibari ·le tahiatıJJ 'i 
, ızlığı;ıa 'c tarihin hcrlhahthğın• 11

1 
\ 1 1• . . f · ı · fa' ı·anıı-.tır. ın J"ının a7.1 etı ,·e b 

yeti ~ n) c~indf' ınİİ;,olahak olıhığ•\ r' 
) iik ı)p\ Jet lllC\ ki inin maddi fayda ıt 

N. Clwml><'rlrıin M rısolini 
İtalyanların llabP*istan sP/erindPn 

. 'imıra 1hdr.ni:::.de çarpışmaya ba1layan 
lng:lıt·n• ,.,. İtalya rnkabeti hakkında 
Sorbrm profc.<ıör/e,.inden l~<h'ard Gu
~·<>t miihim bir nwlmle nt!§TCtlİ. 

ini kunnrııı~ i e tlc ln~iltere Cebeliit 
!arıktan Sih·e,.,.·,. katlar olan ıııc' kii 
ni ılalıa ziyad; • a~lanıla-tırıın-;lı. Fa 
kat hn iki fnqfivr: ara rnda ha~\.a hir 
fark Yarılır: 1 nii here - Fran,..a 

1

ta-fiyc 
'6i :-iya~i itli. fngiltere • ftalya tH.-fi~·e 
.. j hem iya-.i. hem de ideolojik ola 
«"aktır. 

na nail olacaktır. '• 
I• ı. f . . k . l . ..r11li ':111..at a ı7ının artı ~em ur '\ t 

lcnıe pcılitika"i' le ha~lanına~ına ··Jı 
ılilf'rini '(' ha .. kalnrını telılikt>li 11

111 r 
f ı k • . . k ~ ·o kıtı . aa ara sc,· etme ıne ıın ·an ) I· 
\nııpa f ıalyadan nıalırıını olaıııa1:.111 
ınly:ı ıl:ı nıii:-a\'i karıl<'~lik ıne'~\ 
hilnıelidir. Bıı ıla fa~irnı rcjinı•11:t 
~irndİYI' katlar de, :rnı ctti~i r11lı 11 • Gf>n•/~ AkdNıizdr.l;i siymıi rn:İJr.t. 

t!ı•rrlm• lı<>r iki mil/Pi cıra.<ımdaki mii 
nmıcbt·tlcri anlatan bu yazıyı okııyu
culrrrımı:::.a ayn,,11 rrri ·or11:: 

Fa:izm tekrar norıııal 'a7.h <'iP ı:i 
ret·ek. onılan t<'c·~n Uz ·iin~iileri alı~a 
<'ak, Mu"olininin imparatorlıı~ıı hizinı 

• • 11 1 - • . r; ı rcıııt 
ııı:uıc,· ı ) o arı t egı§lınne.sı zan 
gii~ ı rrıııckı eri i r. 

1np:iltere ile ltalya ara-.ıntla tarihi 
lı iı; hir ılü~nıan l ık rııeH'.tHI cleğil<lir. 
Keza iktLnıli en uf ak hir rakahet ele 
hulunıııaınaktaıhr. Filhakika mulıare 
h«"n~ k:ıılar Porteki7.İn atlantik dP.nİ-
7.İ~clc olthı~ll J;ihi. ltal)a <la Akdenİ7. Dünyanın en mUstah-
de Jn~ilten•nin a~kcrliğini yapmakta k 1 
· ı· ı· · · ·k ·d k.: 1 em yer H ı. · a~ızmın ı tı ar ıne' ııne ge me 
si lıcr ne kadar Akdeni:r.ılc bir milli Akdcnizdeki ticaret ('teınilerinin 
mefkıirc yiik ·r.ltmiş i~e ele hu f',;ki nıii bir takım korsan tahtelbahir ve tayya 
nasehrtlcrc ıloknnınanu~tır. fncolinin reler tarafından tehlike altında bulun 
dt'ıııokra"İ) e ın.ıı lıa lif olarak kııncl duğu giinlerde, Siiveyş, Cebeli ttarık, 
\C ıınanf'yc daır sci)lcıliği nutuklar ve Çanakkaledcn bi.iti.in A\'rupa "a 
hu iki ınilleıi te:-ir:o.iz hır:ıktnı~tr. Fa zetf"lcri !lık sık bahsetmektedir. "' 
fİ7.llıİn içtimai i~lalıatı Jngiltercde pek Bu nrada Cebclittarık Boğa7:ının 
!:oklarmı :ıliıkaılar cıliyor: lıatta ora- ne sur,.tl~ töhkim edilmiş olduğunu 
ela f:ı~i:r.ınin zaptı raptı takdir edil İ) or yı:tzan ( Paris Suvar) gazetesi. burası 
cin. 1ıalyanın Roıııa inıparaıorlıı~ıınn nın hi~ bir diişrnan tarafından kolay 
)·eniıl,.n 4lidltııwk ihtira~ı da Ok .. ford kohy ba~kınfl u~ratılamrvarn~ına işa 
H Kcnıhric:in akademik ı:.iya.;ilerinin ret etmektedir. fspnnyn i.le Fas tara 
duclaldarınıla merhametle kam;ık hir f ındi\n rrelccek bir dii~man hi.icumu 
tcl11•-.-.ihu ) aralı) ordu. na kar~~ yerleştirilen toplar 4 5 kilo 

Halıe~istan ııH'sdc. i her ş~yi altü,,t metrelik bir mesafeyi, daimi surette 
elli. ilk_ iin<·e lngiltcre ile Fransanın yaylım ate~i altında bulundun:ıcak gi 
p.c~ ''"".".' ıııerhut hıılıını1ukları ,.c ha J:>idir. istihkamlar icinde gi7.1enen top 
rıı·ı polıtıknlarmn t<'nıeltıı~ı yaptıkları Jar. ı,11~, karilda.n ne de,R,avadan $!Özük 
l"llrlctif fpn-.:--:- : . ..... ~,: . ,.-... 1 .. 1 .. •>..,.. 1 • 1 • • • .., • " 

hal her feyılPn ~'"'el e;;ıı,:. itil>arİ)ir a: kilde yerlc~tirilmifltİr. Yerin altında 
meli H ~c,· ek olan hir memleketi çok yapılan beton i~tihkamli\rda benzin 
mütee~ .. iı · ederrk manıf ıe-:lıi,.]erinden ve mi.ihimmi\t deonları vardır. Asker 
den hiri .. ini koyma~a me<·lrnr etti. hiç bir veçhile tehlike içine girmeye 

lngiltcre ile hal) a arasında ziilmr cek bir surette düşmanla çarpışnbile 
<'<lip uzun nıiiddet de\'am f"derek çar cektir. 
pı~ınada İnı;iltnenin kati hir zaff"r ka Binaenaleyh, Cehelittarıkn hiicum 
7.&lla<'ağı muhakkaktı. Fakat Londra• edecek bir diişman boğa7. sakinlerini 
elenir. Ye t:ıyyare kuwetinin hıma ha t~hlikeye düşürmek değil kendisini 
zır olınadığım anlayarak böyle bir <:ar tehlikeye koymuş olacaktır. 
pışnıada nıkııa f.ı:elerf'k bir talihsizli Motör :erl durduran 
ği kt'~fetti. Fakat İngiltere ürpermedi. bir ketlf 
Yalnız o ,·nktc kadar kendisini eğlen C • . Ca l . 
dirmeğe Ye .. ile olan ~eyden acı clu~·du. d enubı Afrık8:d8:.w P.~ov.~ şc ~rın 
~fu~o1ini'nin tanından sinirlendi~ \'e e ge:en hafta hır ogle ustu molorle 
ftalvan mathııatmın kiifürlerini ise a- i~ley~n bi.itün vesaitin ansızın ~emeç 
1ar~k deft,.rine ka,·dctnıekle iktifa et hul hır ııebepten dolayı durdugu Lon 
ti Bunun iizerine -ilk haı.vurduğn hii dradan haber verilmektedir. işleyen 
'Uk ilalılanına hareketidir ki 1ngil otomobillerin motörleri __ birdenbire 
tere)·e onıım kazandrrmı;; hulunın·or. dkurmuşk, tralmvaylarH, otobushlcr habre 

· · • · ·etten es· · t" tt · ·· Haheşistandaki yeni imı>aratorln .. . 1 mış ır. a .a şc ~ın u 
... 1 İt 1 · · h" f'k · tun fabrıkalarında malcineler ışlemez ~un anınnıa-ı a ya ıc;ın ır ı rı ııa- I . . 
hit haline geltli. 1ngiltere nivetlerini olmuş, e ektrık santrallerı, telefonlar 

1 . l "k 1 1 J • susmuştur. tf":- Hl ellllf"f 1 ı:e ta ya lCr yere zar p f' b • . 
atınağa ba~la<lı. 1ı.panyada bir dc)ğü~ . 0 ıs u anı tcv~kk~f~n sebeplen 
\'f"ı;i)eııi ara<lı: fllkat 1ngiltere harekde nı araştırmışsa da hıç hır ız eld~ etme 
ge!,;meıli. Eğer Frama Pirene ve Fas ye muv~ffak. olamamıştır . . Bılhassa 
tan tehdi<1 edilipte ansmn ı;esini ,·ük nazarı dıkkatı celbeden şey, ayni da 
.. ~ltınesc jdi helki ,·ine hareketsiz" ka k~ka~ radyo aletlerinin de dünyanın 

· , d • luçbır tarafından mevce alamamı• ol ltıcaktı. Ya ı:-arpıı-ma 'e,·anu unıumı :ır 
lıir tn .. fi) <" liizım<lı. İngiltere tasfiyeyi 
lerı·ilı ctt i. 

Riitiin hıın'ar fe, kalacl<" ~")indir. 
Tıpkı ııııılınr<'he~ i 117akla -tırmn~a ~e 
hrn 11la11 her •C\'in fc, kalade olduğu 
~i!ıi ! .. H t•p .. i ele f n~i 1 tert• iı:in c;ok iyi 
'-t'ylercl ir. Çiin kii İ n~i it ere ileride yapı 
l:ıc·ık konn-:malarda kencliı'i için haya 
ti f'lıı•ın•ııİH•ti olan lıic: hir ~f"yi 'erıni 
~{'("('~ini pek ala lıilıııcl..tc•ılir. halya-
11111 Hahe~i~tnnclaki lıiikiimdarlığını 
iiı-tii kapalı ol,.,a da ivi kiilii tanıyacak 
tır. ;\fıı\'aff:ıkivct izlikleri ırm u
rnn ho\'IU fP.n·~tl etmesi tnıril;erenin 
anane-ine m gun de~ilclir. ~lnlıakkak 

olarak lliıııli-.t:rn -rolu her ukitten 
ılalıa zh .ule .-ıııin hir hale gf'lirilecek 
Tarık hcı~azı 'azi~ ele lıak=m olmakta 
de, am eclir gideecltir. Balear adaları 
ku rıu I a<'ak \'e il.-riclc i:0panyanm ga1i 
bi lv•r kim olursa ohun mutlaka İngil 
tere bankuınm kapılannr ~alacaktır. 

malarıdır. Bu vaziyet i.iç dak!ka ~ 
mi.iş ve makineler yine işlemıye 
1'1111ıştır. ~ 

\laka ilim aleminde ve halk art'
9 
D 

da bi.iyiik bir merak ve heyecan ıı>" 
dırmıştır. ~ 

Bundan heniiz kendisi ortaya e 
ımyan bir mucidin icadını tecrübe /1 
tiği anlaşılmaktadır. Mucid btıll 
muvaffak o1muştur. 

Avrupada şampiyonlul< 
Burhan Cahit Son Pstada y;-ıt)«1[~ 
Yakın vakitlere kadar spor a1e111

1
, 

de adı ~eçmeyen 1 tal yanlar son tJ 
manlarda kendilerinden sık sık 5"~ 
scttirmeğe muvaffak oluyorlar. ~ 
bir hafta içinde Avrupada yapıları e~ 
cetin karşılaşmaları ltalyanlar k~~ 
dıhr. Kopenhagda dünya bisik)~t '~ 
rışını Lconi adında bir İtalyan ~ 
dı. Dlinya _kı lıç şa?1Pİ.Yo:ıluğ~nu} 
Son Paris - Şam hava sürat Y" dJl't• 
~rnc ltalynn tayyarecileri kazaJl 11ıt 
Atlantiği ilk defa filo halinde ta)\ııı 
!erle aşanlar da gene ltalyanlar 0 lı' 

ğu hatırlardadır.Denizde, karada "ep0' 
vada kendini gösteren bu ltah:an 5iif-' 
culuğıı şimdiye kadar bu çeşıd 1!: #ıı 

.. ıı"" baka1arı inhisar altına almış go~ dı•' 
öteki Avrupa milletlerini düşU~ 1111 
me~r. başladı. Şimdiki halde ~t~ ~şıı 
lar Fransız ve Alman rekabetııı• ·ıııı 
1ar. Çekindikleri yalnız bir lngili7.;ii11 
dı kaldı. Biitiin enerjileri ve btı ei' 
matervellerile onu da mag·lup etrJ'I ...nt 

~ • sı--. 
çalışıyorlar. Fakat ferdi ce ceJJ\ flb 
brda bilhassa cesaret ve soğuk., 8 ttı 
lk ist'") en sporlarda şampiyonld~rt"ıı 
tabii bir hak olarak ~ ıı~lı' 
kendilerin layık göm.ege ,.~ı 
mış olan lngilizlerin şerefli ıııt ;Jı 
lerini kola · kolay kaptıracakl~.rı~Jelt 
timnl verileme7.. Herhalde muc Jıııl 
çetin olacaktır. Fakat ln~ilizlerl~alll'ı 
yanlar orasındaki bu rekabet ) acı 
spor S<lhasında kalsa ne mutlu.j· r ~i 
lar şimdi bir siyasi maç yapıyor.~ h-' 
Akde!'liz baştanbaşa koca bir P'5 

t ol 
!inde bu iddialı mi.isabakaya sah~rcile 
du. O kadar ki aklıbaşında seY

1 

rin şimdiden ti.iyleri ürperiyor! ' 

Eben - Bu ıizin çıkardıiınız 
netice doğnı değildir. Fakat halli 
mü9kül bir meseledir. 

(.4rk<Mı ı:ar ). 

Bütün hu hakikatlf"r bu~n İn~ltc 
re matbuatında ı:örülm~ktedir. Hiç 
bir gazete Növi1 Çemberlay"m arıula 

-.... Biraz dikkat et lıarı.cığım! . , • 
- Sen de biraz sabret. ipli/,· kıMtlınca ralıat edr>.r3in ... • 
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Her hafta başında 
Yazan : HiKMET MUN R ~ ŞEHiR HABERLERi 

'l" a hf I b h. k d. . 1 esir etmeyen a- Bugünkü mera
e a ır,,, en ını şımıkullanzlıyor? sim programı 

Sokan akrep halinde 

Bir aile 
Kavgasında 

lıoı 
hı· caacJa .. 1 • 1 
h ı hat on erınde ı:ıpanyol gC'nıi na hatır . ., 18.f ı bu adam için 'ııdır 
d~~ta e:::•1ı BJll(l()ıul talıtelhahirin, hir değil mi?. 

Bazı \'İfa, etlerrl<'n i1ıth·artaıı 
fazla r;İ!:Ck • a~ı~ı İ:ılcncrei İnın 
lımn kullanılıııaılı~ı giiriilıııii~ 
'e ıiirlli malızurlar ıc, lid eı!C'n 
hiiyle hir hadi .. cnin iiniine ge~i 
ınck i~in tedbir alınmıştır. Faz
la miktar.ıa i .. tcııcn ıı-.ı ~arf cıJi 
leıncyince ) eni a~ı~ a i'nz:uıı Jıa 
~ıf olduğu 'akit tekrar i tenc
nıcnıektc 'e bu nıirullarr gcçıni· 
a.,ılar kullanrlııınktadır. Yapı
lan ara~tırıııa neticesinde im a,ı 
ların tutmaılı~ı <la gfüiilnıü)tiir. 

'ıG ~a .· o,.tancı cinlerinde "örül 3 
Ş. ~ }ıa 1 k " .500 iğneden muazzeb olınıyao 

t 'tııdı" l çı Oll§h. l . 
,,.., ı e 1 Hr aılarn. hir ha~kasma f enahk yapma 
""dirıj . •aynı ta ıtclbahirin, keneli ... • 
h •trılıa tı""'· .. 1 ~1 kurduğu zaman artık kim bilir ne 

t ~. ıtrı .. h' c ıgı so,· cni}·or. '-
Qİ}j .. ı ı . " uatrrınağa kalkar! 
h~ r. Çiirıkrü ııol\.tadan. ihtimal 'erile- "' * * 
l'i ha.krı ' bu muzır tahtelbahir Ked]erln halka ve 
ttı lle giri na akrep gibi idi. Srkr tcmbc: 
~ :-.. a~cc, a) nen - ateşle ku atıl prangaları 
~ile k tepJcrin yaptrğı şekilde kııy Son giinlcr i~·imlc bir~ok e' leri~ 

~tıdi~i oktu ve ölcliirdii. kapıları öniirıdc hO\ unlarına kordela Sıhhat 'ekafeti alakadarlara 
hu gibi Jıadi~elerc meyılan ,·eril 
lll<'Jlle.<.İ için hir tamim gönılcr
ıni~. i lt".necek a rlar i~in hir ~" 
kil te_hit ctıni tir. 

Q • • hağlı kediler gi)rii!Üyor. Bunlar. on 
~)"n halinde ziyafet kuruş palıa·ma kedilerini kaptırmak 

Çı 'J: ilk d J İlitcmevcn lerin ~öulcleri olar.a~·· Bo-
~~.C..r g·· ~\ar arın da llir futbol ıııa ) unlarrndaki halkalarla hususa 'e ke 
d.~ııt· 0~' Üm. Fakat keliınr.)·İ her 1·1 • d" J d ;1il ' 1 gıh" .. " ' c 1 crJ olclnklarını ilan r ı~·or ar , .e 0 

d d, '' I' ı t harfiyle ''futhol" kunuhnama~ını t,.min c}leyorlar. 
e~~: 

1
< 'lıar:fiyle ''fudhol .. ~eklin • 

,, ı\s} •far... Çinin Sı>lçoan İ!'imli hir 'ilıiyetı~ 
rQt" en İn T d<'. k<"clileri Pİİndiiz barakfarmdan hag J k ı· gı ızc·e olan hu terkipte ,.. 

b~ d~, ~/'ıı" i, ''ayak" ıııana.sma ge- hyorlamn~. Farr.lrr o kaılar çokmuş 
}'~11 "e]'!ıl' keliıııc j "yiyecek''. nıa ki. onf:ırr ~iindiiıo: hüyle hap ediyor ''e 
tııiJ " ır :\c· I t f;f'l'elc ·in kı~ 111 nt acına rıkarıyorlar 

t>... 'tı ··· • a ıa op ovunnnda ·-- • 
~'il 'ekme t ı . • · rn ı .. ~ ! illi k· ' Ofl.afa ı arct etmek i-

oy Jc )aznıı,lar!?.. İ tarıhıılda ~imdi boynnlarr bağlı 
'1Q * * • duran nazir kediler, ,·arm, baraklarm 

' l! "&kkldln hastalı~ı dan llağlffacağnnrz f"~dcr mahlıikat a-
l. - •t JI • ··? 
~d. ~llıeten · ·· kk. 1. . ra:-tııa nıı girecektir de~ınız · · .. S 111 ınım,. u ını onıyor 
')'oran adama: Gazete,satırları 

b...' bok, 1~a ıadır. ce\'ahı , erildi. 4rasında: 
~"il. O en lıır r b 
ıft llıt k oman yazıp ırakrmı;; ''Saat J 9 dan 6onra açrk kaldıkları 

ı"rtika o ı~dukt~r~ sonra, ga7.etPni; için, 28 diikkan haHmda zabıt tutul 
~ ': Siıin edı hncsmı temin ederek ti? 
t~ dısin b·tomanmızı aldıktan ·onra 
g ala§r.: ır Jıal oldu: ''çocuklar hen 

'llı "JOtııru" J if' · • e,fik. ' c ı. gıtıı. Bir daha 

~... ~ .y. • 

... Ilfn geri çevlrdl§I 
"'ııJ. t>\,, '~c rusveı 
b~ hı.ııerJ uı, ufruırı ardınca olen 
~k§~ k::e bakara~, paranın, yalnız 
qf "~ete ,_ı:ında geçrnediğioi anlat-

rnu: .... '' 
12 Saat j~Jerneğe rağmen, lıalıi ken 

<lilcrini zaptecJcmiycnlcrin rczasr bu 
dur. 

''Bir rakı f abrika@r içinde yangın 
~ıkrı~ı·• lıahcr veriliyor. 

Yalnız. !arho~larm içi mi ) anacak-

• • • ,=---

"Galata me\ levihanesi. mektep olu
yor"muş. 

Evleneceklere 
kolaylık 

Beş sene agnı geı de 
oluı anlar için tanıiaı 

Evlenme muayeneıi için hüku· 
met doktorlarına müracaat eden 
namzetlerden nüfusları ltaıka yer 
de kayıtlı bulunanların evlenmeğe 
mani haıtalıkları olup olmadığı
nın arattırılma11 için nüfuıları ka
yıtlı bulunan mahallin hükumet 
doktorlarına bu husuıu sorulmakta 
idi. Bu muamele için müracat eden 
lerden poıla pulu alındığı görül
müf, alakadar makamlar bu ıekil 
deki muhaberelerin devletin res· 
mi muhabereleri olduğunu bildir
mit ve bundan sonra posta pulu 
alınumamasını tamim etmiftİr· 

uu~l!!~ ~~!~.?.!?~ ... ~~~~!et~e_r:~in 

GUndUz merasiminden 
bafka gece de fener 
alayları yapılacak 

Erkek haı ısını çocuk 
da Babasını vuı du 

Bugün 30 ağustos Zafer bayramı 
münasebetilc yurdun her köşesinde 
tören yapılacak ve en mesut günü 

Dün aat 13,30 da Ycşifdirekte 2 
yaralama ile neticelenen bir aile kav 
gası olmuştur. 

miiz kutlulanacaktır. 
lstanbulda yapılacak merasımın 

Y cşildirckte, Direkli han sokağın 
da ı5 numarada 63 ya larında Samoel 
isimli bir adamln, 40 ya ındaki karısı programı şu suretle hazırlanmıştır: 

,.. S.ıbah saat 8 den 8,30 a kadar 
bütlin resmi müesseselerde ve saire 
de, saat 8,30 dan 9, 15 e kadar vila 
yel, belediye Parti ve Hava kurumun 
da ziyaretler yapılacc:!., byramlaşma 
olacak bundan sonra Beyazıt meydn 

laznlto ve 12 ya larmda Danycl 
isim cocuğu oturmaktadırlar. 

Samocl, gerek ihtiyarlık, gerekse 
işsizlik yüzünden son zamanlarda ça 
lı amamakta ve aile büytik bir para 
sıkıntısı çekmektedir. Parasızlık yii 
ziinden ailede hergün kavga güriılıii 
eksik olmamaktadır 

nına gidilecektir. 

Beyazıtta yapılacak merasime işti 
rak edecek askeri ve sivil okullar. 
polis, itfaiye ve cemiyetler Üniversi 
te meydanında tesbit edilmiş mrıhal 
!erde yer alacaklardır. 

Saat 9,30 da komutan kıtaatı teftiş 
edecek, bundan sonra kıdemsiz bir su 
bay, halktan bir zat, ve komutan bi 
rer söylev vereceklerdir. 

Diin öğle üzeri karı koca arasında 
yine şiddetli bir kavga b:ı lamış, -ve 
saat 13,30 da kavga o kadar şiddet 
lenmiştir ki, Samocl bıçağına sarılıp 
kansının iizerine yiirümüş ve Mawl 
toyu omuzundan yaralamıştır. Bu va 
ziyet karşısında 12 yaşındaki çocuk 
lan babasının i.izerinc atılarak eline 
geçirdiği baska bir çakı ile babasını 
göğsiinden yaralamıştır. Bu sırada za 
bıta memurları da vak, nın cereyan 
ettiği eve koşmu ·lar, kanlı kavganın 
biiyük bir facia eklini almasına va 
kit bırakmadan Samoeli, Mazaltoyu 
''e kliçük çocuğu yakalamışlardır. 

Karakola götiiriilen yaralılar, bir 
az sonra sıhhi imdad otomobili ile 
hastahaneye kaldmlmı !ardır. 

Saat 15tc komutan belediye, Parti 
ve vilayet erkanile davetliler tribüne 
gelecekler, Üniversite meydanına bi 
riken kıtaat. mektepler ve cemiyetler 
birer birer Mercan cihetindeki kapı 
dan cıkarak tribüniin önüne gelecek 
terdir. Resmi geçit bu suretle yapıl 
dıktan sonra alay Fen ve Edebiyat 
fakiiltesinin öniinden geccrek L~leli 
ye rıkacak. oradan Beyazıt ve Divan 
yolunu takiben Eminönü, köprü, 

bank~lar, Tc~cbası, 1stiklfıl ca~des~ Jyj SU iJıtiyacı 1('1'1 
yolu ıle Taksım Cumhurıyet abıdcsı • , 
ne rrelccektir. Rnr;ıda Y rdek subay 
okulu, Askeri Tıbbiye. Deniz harp 
okulu, miirettep piyade alRyı, İstih 

Evkaf bazı yenfllkler yap
mak Uzere tahsisat ayırdı 

kam. muhaberc- kıtl"\atı nbidcye birer Vakıflar idaresi Elmadağı Ta de 
çcl,..,k krıvP'"Rklnrdrr. len ve Defnelı sulanndan daha mun 

l\lf,.r;u;imcln.-. -·m• bt -ı ..la(Jılo taLclm ir CkiICJe halkm istifade~ini te 
rak ~er lüi l.eııc!ı garnizonur.n gide ınin için esaslı bazı yenilikler yapma 
cektır. ğa karar venniştir. 

\a.ı- l~lığ, h :;iu azrailin her tür)ü in-
. l(·· ertarar b · k .. l · ıı 'et k ' ır te ıyı Jıuyu 

rla .. a~İtı ı. . abuJ etınİ} or . ., di . 
\ınan <fikkaı edin !';Or.uklar, dön

ıneyesin iz! ... 

ne oturdukları sabit olursa evrak
larının nüfuaça kayıtlı bulunduk
lan mahaJJe gönderilmesinin de 
lüzumıuz olduğu tamim edilmitlir 

•·""' oır 1 f ) or. 
,
11 i:'~elki 1( e .;. k:!mJ elıııi~ti. Hun H kmet MUnUr Şişli - Bügükdeı e 
ığ,ll cı Jo .• n~ı ız n.ralı rııüte\effa - ----------

'! :ı~ıhirj}~r un llll'~lıur , ·ahim ııa:-ıa H b. k -: uoıunda bir kaza daha 
ı,,tı:ı(ı :ı tııa unuz ... · \ırailfe hir ııe ar ıge me f ebz Şiıli - Büyükdere asfaltı iizerin 

Gündüz merasimden başka gece Su şişelerinin otomatik urette, , e 
de fener alayl~rr yapılacaktır .. ~nado yüksek hararet derecesinde yıkanıp 
I~ yakasın~ı f e.nerala!ı Selımıvede temizlenmesi, hiç el değmeden doldu 
kı kıtaatın ıştırakıle Oogancılar. ~aşa rulup kap ullenme i ic-in yapılacak 
~apıs1:. ve. Tram~ay yolunu takıben muntazam tesisata sarf edilmek üzere 
Kad~koy ıııkelesıne kadar devam ede 136 bin liralık bir tahsisat ayrnnış ve 
cektır. işe başlamıştır. 

ı• ttı kıır) aınırak. onu. o defa ö- 1 oa iincü kurtıfua yıldönümO de evvelki giin yeni bir çarpışma da 
d; \11ttııı \ lalalıilıni .. Jerdi v ha ofmu§tur. 
'-'ıı. 1• 1dı~1 rı.~ailirı 'İ«·flanı ~afıat etme- bugün kutlanıyor 2241 numaralı §oför Latifin idare 
ı tıı... u '" ı· . 1 A k (H k 1 Ş 1 d qrl 1'lltftr -. ! 1 ı:u e ed<'rt>k, ko .. ko n ·ara ususi muhabirimiz sindeki ta si otomobi i iş i en Bi.i 

ıı'tıJ· orluı•u J ··k·· d ) Y (b "kd 'd k D L ~ K la ti n~,. ,.. ~· ıu unuJarını. rnu en - arın ugün) kahraman yiı ereye gı er en eroentte urt 
"''~ · ı-,. ',,,,,. rekti. ~itti. ordumuzun kara ve hava ııubaylannı tepe kö§kü önünde karşıdan gelen 

Clıı-ıa • • * yetiştiren harbiye mektebinin kurulu 1660 numaralı §oför fbrahimin idare 
S rın da numarası §Unun J OJ Üncü yıl dönümü kutfula sindeki hususi araba iJe karşrfa~ml§ 

tal Okıtkıa var nacaktır. Mektep komutanlığı bu ve ıüratli giden §Ofôrler bir çarpı§ma 
t' "-tak 'da k mutlu giin için güzel bir program ha ya mani olamamışlardır. 
ı'ııe :ıı ge,.e kııe~ en nuıııaralarrna zırlamıştır. 224 l numaralar taksi ç-arpı§ma ne 
1•ır: lltııar~ ~ . "n, mezarların da üze S b h k tı·cesinde yolun kenanndaki hendel-e la et h"r .. l\:on J J ... . a a saat se izde mektepten me ıo. 
ıı Ar 1 llıe1 , • 

11 'ugunu gC'irdüm... d yuvarlanmıııı ve çamurlug .. u ı"le ta\•anı ttı al ı rlılk rasım mey anma gidilecek ve geçit :r 
l'>.cır1 :nıuı1 1 •• 1 

at ettiniz rııi? Sul- resmi yapılacaktır. ezilmİ§tir. Bu arabada maarif vekaleti 
\ 

1ı:? 1tı tı ur lc~inin rnnnulaki erkanına mensup B. Kadri bulunmak 
~ ... _eahıı 11 ' 11nara ... 1 196 d;r. Geçit resmine vekiller, bir d B Kad . 
b -4,. n ı tı el çok büvüklerı·mı"z ve bu··yu""k ru..L-fj tay ı. . ri çarpışma netıcesindc 
Jll.., " 0"1ır11 S " endir? di\'e kf'rııfimc J roe " 1 baz 1 1 

İstanbul tarafındaki fener alayı Bu yeni şişder otuz ifa elli santi 
Taksimden Taşkışladaki kıtaatrn işti metre hacminde olacak, ağızları ali 
rakile Gal~tasaray, köprü, Sultanah minyom kapaklarla kapatılacak için 
met yolu ıle Bcyaz.ıda geJecek ve bu de bulunn mantar safiha su ile temas 
rada bitecektir. Merasim esnasında etmeyecek surette kalayla örtiilec k 
tam bir inzibat teminine çalışılacak tir. e 
tır. 

Bundan başka biiyük zaferin yıl 
dönümii dolayisile pazartesi akşamı 
Beşiktaş Halkevinde milli bir toplan 
tı yapılacak ve diğer bazı Halkevi 
şubelerimizde temsil kolları tarafın 
dan halka milli temsillerveri fecektir. 

Donanmamızın 

segahalı geı i kaldı 

Balçık panayırı 

Her sene ağustoıuun 31 inci 
günü açılmakta of an balçık pana
yırı hazırlıkları ikmal edilmiıtir. 
Saray belediyeıi buraya gelecek 
tüccar ve e naf ın her türlü iıtira· 
hallerini ve ihtiyaçlarını temin 
edecektir. Panayır bir hafta açık 
bulunacaktır. 

.. ı 1 . , on J • subaylar davet edilmi•lerdir. Geçit agır o mayan ı yara ar a mı§tır. 
-oed· e~ar} k ra ıatırnna "clrli: iil·le k"II "" Hususi otomobilde bulunan Bek 1 ıo 1 ıla h · ~ - -ı er, bir çok büyüklerimiz ve bü Hazırlanmış olan programa göre 

e 1-,. 1 ır nıe .. kf'ndir. Hem ··k tAııı da kollarından }"ara almı,.trr. d O"'I k d · · S · · l\"tı vu rl"ı'tbel' da t d"I · ) di Gerı"t :ı :ı eylu··ıu··n onunda onanmamız, ı"kı" g umuz ve ·ar ,. .. ımız uavının 

Teşekkür 

.,. ... ··;. .. • • 
1 ve e 1 mı§ er r. , Her iki yaralaı derhal hastahaneye ...,. ""''4 .,. ,. resmini müteakip genç subaylar Ulus gruba ayrılarak Rusya, ltalya ve Yu bizi ~l~iteellim eden v~ki!siz ölümü 

lhlar ••ya 1 mew!anma gelecekler; abideye çe götürülmüştür. goslavya limanlannı ziyret etmek ü dolayı~sıle cen~~e merasımınde bulun 
l"er-'f:lir hıl!J der rnJ; ıyım., lenk koyacaklar ve bu sene mezun o GUmrUk ve lnhlaarlar zere hareket edecekti. Bunun için bir mak lutfum.• gosteren dostlarımızla ııi 
~· 'eq ıa,.,.i,. t lan talebeden biri tarafrndan,.ıbir söy mUslefarının tetk.klerl müddettenberi yapılmakta olan seya ahen ve tahrıren kederlerimize iıtirak 
d::lıı/ttı: 'llediği,:r};:ı"" ~kH!a kaılınlara lev verilecektir. Trakyada bazı tetkiklerde bulun hat hazırlıkları bitmiş, fakat görülen eden dostlanmrza teşekkürlerimiizin 
.ı ·~· " ~ a " ·' ayet ederek. M k ebe d"" r; k ·· b" k ·· 1 d lt"jzum üzerine her ikı· seyahat .-.efe muh. terem g .• azeteniz vasıtasile iblağı 
\lh ""ıt • gf'11,. k J J e · t onÜften sonra saat ma uzere ır aç gun evve gi en "' d 
"· )er ); B( rn arın -..·nşlr k b k d " .. k • h" f k•J • cek }'I)"' bırakılmı~tır. nı rıca e erı.m. 
h 'erınes. .., . "•• a uçu ta an ıcme ve dioloma verme gumrü ve ın ısar ar ve a etı m üste .. ~ 
~ ını la\ ı · Aılcsi namına: Ulvi Yenal 1 ~ ıye ec ıyor merasimi yaprlacaktır. Bu seneki me/ ~rı Adil Okuldl'ş ile giimrük ba• mü '"ıı 'ftkcJ· 1 :.-- :ı Mus· ki muallim mektebin· ., I , • -~ it} •tdc t zun ar mektebin Ankar:ıdaki ilk me dürü Mustafa Nuri şehrimize dön -

ç 11 lı ))ftııa rarn, aylarda, kadınla z~ınları olduğu için merasime büyük/ mii1'lerdir. • den mezun o!anlar ı 
l Gıı~Qo§ kala 

1 

ı~ıuıad olan yerlerin da bır ehemmiyet verilmektedir. MüsteJar Adil Okuldaş ve güm Musiki muallim mektebi mezunla il• & & & 1. & & 
~~ .... ta )1J ~agınıfa ::İİJ>lıc 'oktıır ·---------------., Jı• k ·· riik baş müdürii 4 gün siiren bu tet rı bu yıl 16 kişidir. Bunlardan biri kız 

... ~ 'ı'oJctıJ " 1 abuf etıııe\'e~ biitiin Ankara • Adana te1e·o11u d ~ I~ırkç~mc sularının kapatılmuınd Q "·ı ~.. ar h" .1 . . , kik seyahatinde Edirne eki giimriik iiçü erkek olmak üzere opera kısmın 
~ıtJ c:ı"}t • ' ın ıırJ . I musluklardan §<'hlr au.}ıı akıtmak fçln umum 

<ırc1 e1ı_, Je l .f'rıne yer ,·er Ankara (LJu•uıı·ı muhabirimız muamelelerini gözden geçirmişler, dandır. ki ki,.i filarmonik orkestra ır C\ a k r ., Y sonra evkaf idaresi cami p.dın·anlarındald 
· • ıatr a} a ta yapa den) - Posta telgraf genel direktör bundan başka trenlerde geceleri yapı sına girecek, bir ki§i de Riyaseti cum r.ıDd!lrlDktcn mllaa&dc fstcml§U. 

• • • lüğiinün şehirlerimizi telefon ile birbiri lan kontrol ve muayene usullerini tet hur bandosuna yetişecektir. Geriye Umum m!ld!lrl!lgiln §&dırvanlardan akıtıla 
dq!re.rıl ~••oo ljne . ne bağlamak için hazırladığı p:-ograı kik etmişlerdir. kalan dokuz kişi de orta mektep mu cak şchfr suyuna para \crmf.}cceğlnl bildir 
t~·~ f' 1_ llıec.ı11 1 

mın birinci kısmını te~kil eden .. An Ayrıca T~.rk - Bulgar kara hudu siki muallimi olacaklardır. ml§Ur. 
1 '"1cıı~"0"1o, :~a armrn birinde oku kara - Adana hattı bitmek uzere dunda ve T urk - Yunan hududun Bu sene musiki muallim mektebi Bu IhtllAfın bllfJıca sebebi bclcdıycnln fch 
•ıı ıt 1tı aıq ad .. ı rl sulamak fdn l8 adet hortum ııatın aldıtı 
t hi Oda 1 ·k a, 'ucıuJc iğne lıa dir. Bu hattın provası f 5 birinci tC§ da Cüriikköy civarındaki hudud güm nin bırinci sınıfına talebe alınmaya hJde sular ld:ın.' ı au vcrm<'mckt<'dlr. 
~~ele". ltıij ah ~1 

nu ... Son <lef a vapı rinde yapılacak, 29 birinciteşrinde de 
1 

rüklerinde de tetkiklerde bulunmu~ cnk, yalnız tiyatro ve temsil kı•mma Dl#er taratlan c&nıl ıadınanlanndakt r'<'ş 
~ lıa 3tftıden b: acl~, Çeko~lo\'ak· çin konu~ulmak için açılacaktır. Daha lardır. 20 kadar kız ve erkek talebe alına mcıcre ııu \crmccııtı takdırdc camll<'rde ııp 
l 8<1~ ,SOo i::rı terılıaşr ~·alnız "'ağ ko sonra bu hat Suriye hududuna kadar Mijsteşar Adil Okuldaş bu tetkiki c.aktır. Bundan ba ka 20 kadar talebe test RlmRk fı:fn mı bulmak lmkAnı oım11 ' 11 

.,, t d cı e lıar 1 .. s . r h kk d b. h 1 el k caktır. {~tıe\';ı~ltııış.. ırıııı) 'c wylece uzatılar.aktır. Bu ırnretl~ de ~riyenı~ e~. a .. ın a ır. rapor a~ır ?yarak e opera . ıs~ına alınacaktır. Evkaf ldarr ııml şııdınanJarındRkl "'' 
~"n<liııf' 1 ..ı Avrupa ile muhaberesı ternın edıl Gumruk ve Jnhısarlar vekaletrne ve Seçme ımtıhanr eylül sonuna doğ ~akında kcsilnı<'mc için bclcdJ~c nrzdin1e 

· "'" a ırı7.ı ha kaıor- mi~ olncaktır. recektir. ru yapı~calctrr. trşebbllımlA ırrc;ml tır 1 



4-KURUN .30 A~USTOS - 1937 

Çinle Sovyetler bir anlaş- Erzincan vilayetindek 
ma mı yaptılar? batakhk kurutulacak 

-· (B~tarafı 1 incide) 1 
kadar kapanmasını Japon hüku
metindeıı talep ebnitlerdir. 

deki Yin - Hsing iımindeki küçük 
bir kasabayı işgal etmiştir. Japon ıol 
cenahr 28 a~ıgf()g günü ilerleme~" de 
nm etınittir. Japon orduıunun diğtr 
lmnnluı dütmanr geri püııkürterek 
Şanıdıaya doğru ilerlemektedirler. • 

FR t\NSIZ MATBUATI NE 
DÜŞÜNÜYOR 

· Paris, 29 (A. . ) - Uzak şark me 
seleleri hakkında Petit Parisicn diyor 
ki: 

Tunceli vilayetindeki nafia işler' 
ehemmiyetle devam ediyor 

Ankara (Hususi muhabirimizi 
den) - Nafia vekaleti Fırat nehrinin 
Erzincan ovasından geçerken tevlit 
ettiği büyi.ik bataklıkları kurutmağa 
karar vermiş ve tanzim edilen proje 
ve keşif evrakı miinaka~aya konarak 
J 54 bin 901 liraya ihale ~dilmiıtir. 

•• 
pılacak birer bölüklük kışla o' 
inta edilecek J 00 kişilik has~~.k 
leri müteahhitlerine ihale edılP" 
zeredir. 

Sovyet hükumetinin, yakınlar
da, Japon - Mançuko makamları· 
nın tuttukları hattı hareketten ti· 
kiyet ederek Pograniçnaya ve Sa
Jcaliandaki konıoloshanelerini ka· 
padıiı hatırlardadır. Her iki hü· 
kam.t, Japonya ve Sovyetler Bir
liiinin birbirlerinin memleketlerin 
de aynı miktarda konsoloshane 
bulundurmayı prenıip olarak ka
bul etmit olduklarından timdi Ja· 
ponyanın Odeıa ve Novoıibink
deki konsoloshanelerini kapaması 
icap etmektedir. 

Bü)ük Japon hoınhardnnan tayya 
releri 28 agu~toı;ta öileden Fonra Şang 
hayın cenup istasyonunu hohardnnan 
ctmiı,;lcrılir. ista!'yonda içi asker dolu 
trenler hulunmakta icli. Romhardıman 
neli resi nele 300 ki Ai iilınü;: 'e 200 ki§i 
yara!anını trr. I 

Şimali Çinde apon orciulan Çahar 
clı ilerltıht.ğe devam etmektedirler. 

Çin ulıillerinin yarı ahloka edilme 
tıinden miite,·ellid \'aziyet, \ahim ha 
di eler için noktai hareket alabilir. 
Fih·oki, Çinin açık dc,nizlerinde tica 
ret, ekcf!nyet itih:ıriy le ecnebi hav: 
rağı altmcla yapılır. Bu 'ahiı~ 
hadi ~lcr kar~rsmda f ngiltere. Fran a 
'c .Amerikanın hnttr hareketleri her 
tÜt·)ü iphamd:ın aridir. 

Kurutulacak bataklık başlıca iki kı 
sımdan mürekkeptir. Bunlardan biri 
Norgah bataklığı ile bu batağı daimi 
surette takdiye eden bulanık bataklı 
ğr ve civarındaki gözler 1 

Elizizde aynca 300 ki§ilik bir 
evinin inpsına başlanmak üıe. 
Hülasa bugün Elaziz ve Tunceli 
yetlerinde muhtelif ihtiyaçları ıtt 
lamak üzere ve muhtelif cesarrıe 
!iye yakm bina ill§asına sürat 
ehemmiyetle çalışılmaktadır. 

Şanghay 29 (A.A.) - Reuter 
ajanaımn muhabiri bildiriyor: 

Çin ile Sovyetler birliği arasın· 
daki ademi tecavüz paktının 21 
afuıtoıta imzalandığı if ta edil
mittir. Bet sene için akdolunan bu 
pekt mucibince, akitlerden birine 
karır vaki olan bir tecavüz takdi· 
rinde diğer akit, mütecavize hiç
&ir )'ardımda bulunmamağı sarih 
ıurette taahhüt etmektedir. 

SOVYETLER BiR JAPON VA
PURUNU TEVKiF ETTILEER 

Tokyo 29 (A.A·) - Yuki - Ka
reden bildirilidiğine göre, Kasuga 
Maru itmindeki Japon vapuru, 
Sovyetlerin 3 torpitoıu ile bir d~ 
nizaltı gemiıi tarafından yarım 
ıaat tevkif edilmittir. Bu gemile
rin manevra yapmakta olan gemi· 
ler olduğU tahmin edilmektedir. 

MiKROP HARBi BAŞLADI 
Tokyo 29 (A.A.) Kore ordusu 

umumi karargahı, bu ayın 27 sinde 
Japon kıtaatına teslim olmuı Çin
li efradın techizatımn muayenesi 
:aeticealnde ~skeri Çin .makama.tı
nın ıuları ve iat• mevadmı basil
lerle telviı ederek Japon kıtaatı· 
m imha etmek tasavvurunda bu
lunmakta olduklarını meydana çı
karmııtır. 

ŞA GH Y CEPHE İNDE 
Şınghay, 29 (A. A.) - V:iyside 'e 

YıngtA~pu mahı11elerini dolaşan hı· 
,·as ajan mm mnlıahiri, cephenin tim 
di beynelnıilf'!r imtİ) at mıntakasınm 
§inıal hududuna tnu,·azi uzanarak 
$anghıym munsap cihetine doğru 
Hangku~dan Hoangpn'ya kadar inkita 
&ıs bir hat teşkil ettiğini gcirnıüştür .. 

Yangsepu"da iperlerde bulunan Ja 
pon kıtaları. Vu ung·ta karaya çıkan 
lan tak,·ive kıtaJarivle vakmr1a iltisak 
hasrl ola~ğmı öyliyen .. Japonlarm bu 
iddialınna rağmen Vu ung istikame 
tinde ilerlememi !erdir. 

Bomhardmıanlar \e yangınlar dola 
yısiyle Şanghay'ın §İmali arkisindeki 
mahalleler herciiınerç itindedir. Çin 
)ilerin cesetleri okakludn iiriinınek 
tr.dir. 
İNGfLTERENIN NOTASI VERİLDİ 

Tokyo. 29 (AA. A.) - Bugün sa
at 14 de İngiliz ma~lahatgüzarı Dodd. 
İngiliz sefirinin yaralanınaı;iyle neti
~lenen hidiee hakkındaki İngiliz no 
tasmr Hirota~ya te~di etmi~tir. Müli 
kat yirmi dttkika siirmü~tür. Hirolıt. 
sefirin eıhbi 'aziyeti hakkında mahi 
mat i~temi~ ''e Şanghayde İngiliz ına 
kamlariyle nıiis:tereken yapılan tahki
katın netfre ini bf'Jdediğini ,;.iiylemiş 
tir. Hirou, hidise hakkındaki raporu 
alır almaz maslahatgüzarı rla,·~t ede 
rek konuıacağrnı ndetmiıtir. 

Siya i Japon mahlfilleri, raponın 
yıkmdı alrnaca~rnı iimit f'trnf'kte ,.e 
vukuhulacak bir gerikmenin Yaziyetin 
vahamet kt~bf'tme ine sebep olacağı 
nı tahmin etm~.ktedirler. 

Japonya hariciye nazırı, Şanghay
daki Japon <leniz makamatma tahkika 
tr mümkiin mert~he iiratle bildirme 
Je.rini ta,·siy~ ~tmi~tir. 

JAPONLARI HAREKATI 
Tokyo,2<> {A. A.)-Tehliğ: 
Şanghaym ,imalinde karaya tıkarı 

]an Japon nrclnsunun sol cenahı 27 
ağu11tosta ılddetli bir muharebe netice 
ı:inde Ş8f1~haym 8 kilometre ıimalin 

25 ~unostanheri de' am eden tid
ılttli mulıarehelerden 8onra Japon or 
clnau 28 ağu.ıto ta Pekin.in 30 kilo 
metre cenubu garhieinde 'e Hiang -
. ian'ın ~arl>ındı kain ıncjlıur 382 ra 
kun 1ı tepeyi i~ıı;al etnıişlerdir. 

lngiJterenin Japonyaya notuı 

Londra 29 (A. A.) - lngiliz hü 
kumetinin Japon hükumetine verdiği 
protesto notası, evvela büyük Britan 
yanın Çin büyük elçisinin yaralandı 
ğı hadiseyi anlatmakta ve büyük elçi 
nin içinde bulunup Japon tayyaresi 
!erinin hücumuna maruz kalan oto 
mobilin ı,:ok bariz bir surette lngiliz 

· bayrağmı hamil huıusi bir araba ol 
duğunu tebarüz ettirmektedir. Nota, 
büyük elçinin, otomobilinin tavanım 
delip geçtikten sonra amudifikarisine 
değen nikelli çelikten bir kurtunla ya 
ralanmış bulunduğunu da tasrih eyle 
mektedir. 

Nota, bu ba,langıçtan sonra şöyle 
devam etmektedir: 

İngiliz hükumeti, bu hadiseyi ener 
jik bir surette protesto etmek ve tam 
ve kati talebeylemek mecburiyetin 
de bulunmaktadır. Filhakika bu nor 
rl>a.l atkerl harekattan doğmu~ bir ha 
~•e·değ+hıltr.' -:Japon• Ul) .)'cuc:K.flloıı, 
karşılarında gayri muharip eşhasın 
bulunduğunu muhakkak surette ve 
sarahatle anlamı§lardır. Otomobilin 
üzerindeki bayrağın görülmiyecek 
derecede küçük olduğunu ifadeden i 
bsret olan itiraz, hiç bir kıymeti haiz 
değildir. Zira, otomobilde bayrak bu 
lunmamış olsa dah, bu hücum yine 
affolunmaz bir mahiyettedir. Oto 
mobilde bulunanların yabancı ve hat 
ta diplomat olmaar, ehemmiyeti haiz 
değildir. Asıl ehemmiyeti haiz bulu 
nan nokta, bunlann gayri muharip 
bir ethas olduğu ve ancak gayri ,mu 
lmrip eıhaı olabileceği Keyfiyetidir. 

Japon tayyareleri, muhakkak ki, 
İngiliz büyük elçisine hücum etmek 
niyetinde değildiler, fakat her halde 
gayri muharip eıha.sa hücum etmek 
istemekte idiler ve bu. bir hukuk ihla 
li teıkil etmek için kafidir. Şurasını 
da kaydeylemek cabeder ki büyük el 
çi, Çin askerlerinin bulunmadığı ve 
herhangi bir muhaaematm yapılmadı 
ğı bir mmtakacla ıeyahat eylemekte 
idi. lngiliz hükumeti, bu hadisenin 
hususi vahametini tebarüz ettirmek 
istemektedir. Bu fark gözetmeden 
tabii olarak intaç edceeği vahim neti 
celer hakkında çok bariz bir misaldir. 

Bu gibi hadiseler, muhariple gayri 
muhAr!pler arasında sarih fark gözet 
memekten ibaret bulunan ve gayri in 
Mni olduğu kadar gayri kanuni olan 
filiyattan doğma.ktacbr. Bu hadisede, 
herhangi bir taraf tarafından il.in 
edilmiı Yeyahut tanmmıı bir hali 
harp bulunması keyfiyeti ile, bcynel 
milel hukuk kaidelerine muhalif ola 
rak cereyan eden vakanın af folun 
maz özür götürmez mahiyetini daha 
ziyade tebarüz ettirmektedir. 

lnf(iltere hükumeti, kendisini qağı 
daki husueatı talep etmek mecburiye 
tinde görmektedir: 

1 - Japon hükumetinin lngiliz 
hükumetine tam tarziye "'ermeai. 

2 - Hadiac mesullerinin adilane 
bir surette cczalandınlmaıt. 

3 - Japon makamlarının, bu aibi 
hadiselerin tekerrür etmesinin önüne! 
geçmek üzere limn gelen tec:lbirlerin 
alındtğına dair teminat vermesi. 

Le Joumal diyor ki: 
Batsklığm kurutulmasıiç in sularını 

tahliye eden kara!u na.mile bir kanal 
ac;ılacak ve Bisvan köyü karııımda 
Fırata kavu§turulacaktır. 

Afgan heyeti ıeiıl 
Ankaıada. 

Deniı1~rin serhe.~tisi meselesinin 
nıenmubahs olma~r Amerikalrlarm )C 

ni iloktrin !erine sırtlarım ~e\'İrmelcri 
ve İngilizlerin kendi $ahit ve mii · te 
k.a~ ana~elerini hatırlamaları jçin ka 
folır. Çıne Ye lıatta Şanglıa\'a karsı 
u.-ulii clairc!inde yapılacak al~lade hir 
sefer, deniz yolu ile mühimmat ve ia 
fC nıcrndr ıednrikinin kontrol c<lilme 

ikinci bataklığın adı Çermiktir. Bu 
nu bir çok kuvvetli m~nbalar beı1e 1 

mektcdir. Bunun içinde münhat nok 
talardan geçmek üzere bir kurutma 
kanalı açılacaktır. 

Ankara, 29 (Telefonla} - ~ ~ 
ralarrmrzda bulunduktan sonra . 
~e~eti~e dönen Efgan askeri JıeY"'.wr 
111, mıhmandar1ariyle beraber • ."~ 
mize gelmif, Ankarapalas otelı-' 
mittir. 

Ef ganlr general öğleden e,...,el 
gın elçiliğine gitmit, \'C şehri ~ 
tir. Öğleden sonra da otelde An~ 
okuyan Efganlı talebevi kabul ; 

sini farz~ e i tilz~m eder. Japonlar, hu Tunceli Ylllyat1 nalla ı,ıerl 
Ec.'behe bınacn hır ahloka fekli iliin et . • . . . 
mele mecburiyetinde kaJrnrşJarılrr. Fa Ankara (H.us~:ı }'vfuh8:bı~ımız 
kat hizzat kendileri de hu ahlokanın den) -. ! uncelı vılayetındekı ımar 
anıcli tatbik us11JJ • • l · _ .ı hamlesını kolaylaştırmak maksadile 

erını ayın ecıeme El" . p 
ınektedirler . .Taponva'da hu karar~ız azız-. erteke - Hozat - Polur 
hk JaponJnrrn ta ·ı· 1 · · h·. yolunun ınşasına devam edilmekte • · rı ı erının en , .a ım d" B l 'km 
anlarmrla i;ö tenniş oldııkl:trı nivP-t ır. u yo ~n 1 al tarihi müteahhit 
ve ta!an·urda a·· k" ı "' · . le yapılan bır anlaşmada kısaltılmı• .. ım ar rga muı;avır B l .. • .. ,.. 
göriilmektedir. Bu lıaJ. h"r co·· 1 ". tır. u yo.un uzerınde yuz metre tek 

1 ı.- ,.up ıeı;ız, "ç ki kt k P t k k.. ·· ·· ·ı 53 ı:imdiki buhran . a . .. ' 1 a 1 er e oprusu 1 e met 
ıa rn ~n zıya c teşev\rhş I ~ dak' S . 
amili olan noktaıı d re uzun ugun 1 i.ınkeç köprüleri 

Le Noııvrlle d:r. ır.k". nin inşasıina da faaliyetle devam edil 
ıyor ı. kt d" 

J 1 h. me e ır. apon arın ır on·et _ Çin me B 
sai birliği yapılmakta · olrl ;; · .. u yoldan başka Pertek ten ayrılmak 
d ueuna man uzere l\.1.amkeye kada 2'0 000 l" 
. rrnıak için ortaya atmakta olrlı:kları . . r - ' .. ıra 
ıddiaları Çir tarafmclan tekzibi ilk ve rymetın~c altmış kılometre tulunde 
göze tarpan bir tan:ihtir. Japonlar ta 1 ~o~n b~~a.sı p rı.z~rhk usulie ve kı 
raf rndan Çin de yapılan , e Son·N Ru §}~ a. r . 1htırılme~ u~z~re Tunceli vi 
· .. k 1 ... .ı ... • ayetınce ı rıle edılmıştır 

) ~) a n~şr < ogrnııan clogmya bfr tf'h . ~ ' 
Jıt t~kıl eclett lıarekah 'kar~ı~ını l .Bunlardan ba~ka vılayet kendi \'e 
o~,, ~ ııua"yantn go term~kte otdu~u --·t1- ·""~.- '· ·d• ·b ,·- --c-·~_, ......... 
ükfm \C ovııkkanlıl k T k , ' l 1 yo un m asma a aş amı~tır. Bu yo 

" ı o 'o ı e su 1 t" ~· T ·· .. k M 
ha hag"'lr milletltrin hattı ] · .ı. tJ • un geç .~gı . uruşme ve unzur su 

ıarf',Ae crı ]arını d b t k'" ··1 .ı ·kk 1 .. 1 d ıı uzerın e e onarme opru er 
ara ma nı at e muşa ıa ~ edilmesi va l k .. k "fi 1..--l 
lizımgelen tezatların en ufaklarından t pı ma uzere C§I ere uag anmıı 
biridir. ır. 

ŞANGHA Y BOMBALAR 
ALTINDA 

T uncelindeki yapı iıl~rine de sü 
ratle rlevam edilmektedir. 

Ovacıkta yapılmakta olan askeri 
Şanghay 29 (A.A.) - Altı bü- kışla ve hükumet konağı duvarları 

yük Japon tayyaresi, ıimal iıtaı- ve zemin katlan Amutka karakolu 
yonuna 13 kadar bomba atarak nun l~mamr bitmek üzeredir. 
büyük haaarata ıebebiyet vermiş· Pohırdaki iki bölüklük kı§lanın ni 
lerdir. Bombalardan birkaç tanesi zamiyc, Mamcki ve Sindeki diğer kı§ 
beynelmilel imtiya2 mıntakaımm !aların temel inşaatına ba§lanmıf. bu 
hududuna düterek büyük bh· yan- ış~ere lazım olan malzeme ve iıçileri 
ıın çıkmasına sebep olmuılardır. nın mühim kısımlan temin olunmuı 
JAPONLARIN BiR BASKINI tur. 

Karaoğlan. Danzig ve Kahmut jan 
Tokyo 29 .<~~·).~miralhk ma· da~a karakollarınm inşaat hazırlıkla 

kamından bıldırıldıgıne göre, 157 rı bıtmiştir. 
inci Çin fırkası Amoya gelerek Çin İhale 8 ureti"I ı kt la b · · k~ . . . e yapı ma a o n u 
ı.a~nız~n~nu.:n er ~nınarbıye reı- işlerden başka Plümerde iki bölük!ük 
a~nlihı yla adayıp, gar!1ızo~ efradını diğer bir ktşla, Pliir krtlasrnm mü tem 
ıı arın an te_crcıt ettıkten sonra mimlerinden olan muthakla subay ve 
topçu

1 
khı~ladaını lhfi~kl ~ederebk Japon ı~~mur evleri, on iki adet köy mekte 

ya a ey 1n e ta rı ata qlamıı- hı ın~atına da emaneten y ı--L 
b F _ı_ • d · J apı u~ u 

r. ırxa tım ~ . apon gener~l sulü ile başlanmıştır. 
konsoloaahaneaını muhasara etmıt Dig"' f!r taraf•- H tta 1 __ ,_ 
t . J b hl' . • ~ ı.an oza yapı a~ 
t!r. apon te aası ta ıye edılmıı- birer taburluk 500.000 liralk iki kıt 
ır. la ile b.~nlnrı.n ahırlan ve müttemilatı 

AMERiKAN Ve 1NG1LlZ GEMi- olan dıger bınalar, Mamiki hükumet 
LERI TEHLiKEDE konağı, ieyi<!han karakolu, Mazgird, 

ve Hazattn Karaoğlan mevkiinde ya 
Tokyo 29 (A.A.) - Şanahay

dan gelen bir Japon telgrafında ------==------
Çinlıler tarafından atılan bir bom ferine kadar ıitmek üzere hazırlan 
banın Amerikan amiral gemisi mıt oln bir hatta kadar çekilecek 
Anguatanın yanına güştüğü fakat leri tahmjn edibnektedir. Bu su
gemiye bir !ey olmadığı bildiril- retle Çinlilerin ınukavemeti kolay 
mektedir. Amerika konsoloıu, ha- laımıt olacaktır. 
diıeyi Çin makarnalı nezdinde Tokyo 29 (A. A.) - Pekinden 
protesto etmiıtir. bildiriliyor: 

Bir Çin tayyaresinden atılan bir Pekin - Hanku hattı boyunca iler 
bomba bir lnailiz ticaret gemisi· !emekte olan Japonlar dün Liulihio 
nin yanma dü§mÜştür· nehrinin bütün sol sahilini İtgal et 

ÇINLILER MUKAVEMETE mitler ve Çinlileri karıı sahile kadar 
HAZIRLANIYOR geri püskürtmü§lerdir. 

Şanghay 29 (A. A.) - Japon ele 
niz: makamları tarafından düıı akfAlll 
neıredilen bir tebliğe göre, Yangtae 
sahilinde karaya çıkarılan Japon kuv 
vetleri ıimdiye kadar kısmen iıgal e 
cfümi§ olan Gotiençeni tamamile it 
gal etmİ§lerdir. 

Şaqhay 29 (A.A.) -Emin bir 
membadan öğrenildiğine göre y:ı· 
kında Şanghay civarında Çinliler 
tabiyelerini deiittireceklerdir Çin 
kuvvetlerinin Liuhonun ıarbından 
batlayarak Şangbayın garp mahal 

tir.. ' V, 
. F.f gan askeri heyeti reisi yarfll ıf 

bıye mektebini ve diğer baır Y"~ 
~ezecek, nk~am ~ehrimizdcrı •fi ' 
caktır. ,/ ________ __, 
Bir ingiliz f]oS~ 

Yunan sulaıınd8 
Atina. 29 (Humsi) - )"ıııı~ 

larına manena yapmak için ~I ~ 
e' v~lce haber ,·erilen İngiJtereO_i'~ 
d~mz donanmasına mensup fıl.,, 
bır kı mı diin ~forada Argostoli p 
nıanma gelmiştir. Bu füo fftıJ'~, 
puls dritnavotlariyle on kro\',. ,.( 1 
20 torpito muhribi, dört denizV 

keptir. ~ 
Filo kumandanı Amiral ~ 

H.unt zrrhlmmda fehrin ' 'ali. ~! 
,.e Uman reideri ve muhafıZJ ~ fil! 
dün bir öğle ziyaf ~ti ,·ennitfl~~~ 
pazartesi giinü ba§ka Yunan lr -~ 
rma ~decektir. İngiliz donan~.~~ 
manena programında bau d~ j)t~ 
ler yıpıldığmdan denizaltı e;ıor 
nin Amiral sefinesi bulunl\D ~· ;çı~ 
Pireve gidecektir. Fıler liıuııııı:'' -·~ 

• "lif il"' 
d~ deniz talebesi bulunan f ngı 
tep gemisi Bedekir ,;elecek~ 

Jıan aslıerl hegell 
Izmlıde ~ 

İzmir, 29 ( A. A.) - Biiyiik: Jı" 
manenalarmda miıafir oJ~ra ·eP lı1' 
bulunan İran yüksek a,;kerı he} J1ıt# 
giin saat l 6 da İırnir ,·apur!~lee•• ~~ 
buldan ~ehrimiz" gelrni~, ,·ılaY~ 
mandanhk Ye di~er makarnJar ~: 
selimlanmı§tır. İımirpalas~• kkeP'it 
edil~n heyet altı ki~iden mure 

H ilcük ııııaı 1ıo11Jr 
r an• ı tb&I'' . NI"~ .. , 

Bükre§ 29 (A. A.) - ~ıe 
dikkatini yarm Sinaiada t':sıtı" 1 

olan Küçük İtilaf konfe! 
11 

merküz ettirketedir. f f$1'sıtı ~ 
Universul gazete!İ, kon e titıi 1 

çük 1ti1Afm vahdet ve ku~eıadıt· 
den teyid edeceğini ~ci1e ~ 

Prağ 29 ( A. A.) - narı l.Pıııt'fd 
rı Krofta, dün T ataresko :bir 1'oSS 
zada Kü;ük itilaf hakkID00 

rans vermittiT. .,..,, 

011unu Blduren d~ 
Atina, (Hw.uıt) - J{orf:;dl .,

Triklino köyünden 25 Y'eifi ~r•' 
aantos'un köy civarında c~ ıtb1'~ 
mu~hı. Zabıtaca yapılaJlolcJoiı1 
katilin, babası ıftiJnioe ._.,)d 
kuk etmiıtir. .. ~ 

Hriuntot e,·Jenmek ~· , i,ıl 
ğundan b&bumdan kdl ~~ 
eden mirum ayrılnı..-S d• ~~ 
arıda haha ile oiul aJ°ll!ll t1~ 
ıiddetli m·p neticesiııd~ 1' 
oğlunu bıcakla kaf a!ınJll 
vurarak öJdinnii§tilr· 



. f Başkumandan 
~EZl-fEP KAVGALARI/ M d M h - b . leı~~ ~~;a:, :~ L 1 K ~~zc:,-;:;. ;.;rsi ey an u ar e e $ 1 
e:ı· 15 sene evvel bugün Bügük Zaferle neticelenmişti 

1 kalem tutanlara Atatürk Taarruz Emrini Verdikten onra: 

~üşen bir vazife var Düşman ordusu behemehal 
:~ çü::.~rıkh, .,na. cevap ver . ki ;F c~:J,~:!~e~~~:::~:ş:t;;: ,· m ha 'o 1 u na ca k t 1 r •' de d ,· 

Rİyd· u sen, demın ba!ına ıap mailin (kızılbat ordusu) nu perr 
·~da. kaın. Şeran, kafir oldun. ~u ıan eden kuvvet (Yeniçeri) )er of· 
\~ ltt tn senden hoıtur. Onun : · duğu gibi; bütün Anadolu • isyan· :w ağu .. to gec,'f'.si itli. 
t ~~\ta1lJ bu eve giremezsin. Jarını baıtıran d.ı yine ayni ku,· Cephe kumandanı İsmet Bf!~·· garp 
1
' Al k 

1 
I genç muallim, !aşırmıı- vettir. Yeniçeriler iıe, mesnup 0! · ('~phe i lıarP.kat şubesi müdürüne 

......_ 8 a sın,. çıldıracaktı. dukları (bektafİ tariki) dolayısı- gelen raporlara güre harita üzerine i-

Riiyük 'e e iz ha:huğıııın11: ~arat- ı 
lığı harp .. anatini ~anaı dili ile anl11t 
tıktan orıra harhi iuh ecl~r: 

ti wli n-' mlli knpitii/fu, onlar nrn~rn
da bir fark ;,ol.·ıur. Bi: ne adli, U(' de 
ikti.mdi knpitiilii.\rntı tammnyız.'t 

l>i,e llbu~ kım söyleyor ?.. le bir tii kütlesidir. ~aret edilnıi' olan "on 'aziyete baktı. 
~'Harp. mt!lrtlerin çnr1>1!11w.~ıd1r. Bü} ük zaferi) aratan Türk atnıımın 

lıu ii7.leri, na ıl rııü küJ ~eraitlcrle kar 
'I(· agırmı§tı. Ve derhal: Eski tarihçilerin; Türk milleti· onra: 

~i Seık?t söyleyecek? .. Kadı efen· nin bir kısmını, böyle ıarip \'e tal~- - Pa::a) a ı;üetcriniz .. ıledi. 
. da., d 

1
' ~en d.~ görmüısündür. kirimiz ünvanlarla tavzif etmesı, Haı;kumandan m"' ordu. 

~ f~l>kae;rıın .?1~sameredeydi. Se- büyük bir infiale sebebiyf't ver - rrn~lerdir lıaruİ k~>lrnları ara•rnda 
lı. ]'la le gorunce, müteessir o!-1 mit; miUet ve hükalınet arasında - L.alırarnan Türk ordusunun ) arattıi;ı 
'-iv ss';'huna dokundu. Bize bu ki açıklıg~ı, her ~ün biraz daha harikaları H'' rctlerken hir an hile yor 

" erdı. o ı . 

He,dan nıuharebc~i nıillı•tlerirı biiıii11 
m<'L'ClllliJl•lleri ilı•, ilim. f e11 ~aha.~m 
dal:i mı·i w:leri ifr.. alıhil:l<trı ilP ı·e 
har /eri ile. hiila.<a biitihı mancı•i ı·c 
11addi lmdrf't rn /ıı:iletle• t ı·p ıiir.'ti 
ra rtrılari ·/(' ~·arpı~tığı bir İmtihnıı "n 
lıa,:d·r. 

ıkar ıya iken Ö) !ediği dii iinüliir c 
onun, Tiirkiirı iik ek kudret 'r kahi 
Iİ) etine ne kadar inanını,, olduğunu 
hiitiin açıklığı ile gü terir. 

'·- Ordular, ilk hedefiniz \kdeniz 
dir. ilen ... " dediği ,alöt emindi. 

~\' b derinlettimıittir. . gun lu~unu <lii iinmeyen hii~ iik a KC 

Ce11 a. ını almıştı. Osmanlı saraylarının her ıı!a: riu hu lıirkaç dakikalık tı) kıı~u ela ~ a-
~~ı:ua!li~t kota ko§a kay- Eıki devirlerin baıit ruhlu, ıptı- rıda kalclı .. 

Muzaffer ordu \lı..d~niz kı) ılarnıclaıı 
ana\ atan ~\ fatlarrna ctlanılarıuı gün 

"T'iirkh·e miistekil 'e lıiirdiir'' de
diği 'akit .. inanıyordu. 

"!\landa kabul etme iz'· dediği 'a 
kiL '·kapitüli yona ıalıaınmiil edemt>
) iz" dl'diği 'akit, daima Türk in ille 
tiniıı <lü~iirıdüklerini lalıakku1.: ettiı e 
t•ek bütün kudrete malik lıulıındıığu 
na kani idi. 

~I, . gıtmış, ağlaya ağlayc.; dai zihniyetli tahlil kudretind_en Önüne getirilen harita~ a baktı. 
~~i/1 nakletmiıti. Ertesi gün İ§ ve milli ıiyasetten bihaber tarıh· Loş Jıir ı~rk altmda bir an. bir a-
~!~ (htu kesbey~;miıti. Genç mu- çileri gibi; son asrın - mün~vv~r niye kan~ık çizgilere hakan gözler ,,. 
.""tti O :ıur şer ı en ver) e getiril· ve yarım münevver - bazı mue~lıf 'inçle parlaııu,.. •onra hu kt: kin lıakı:; 
~) rada resmen (tecdidi i • ve muharrirleri de, fayda yerme Jar derinl~erek ciddile;rni~ti. 

clt'rirke.n. milletini kurtanııak için girdi 
ği .. a, a~ı .. ona ~adar ~İltlirnıeğ~ azmet 
ıııi;: olan Ba,kumıuulam .Şikago Tri
hüıı ı:aute inin muhabiri fi ter 
Klc\·ton 7.h·arel etmiıı ,·~ : 

-·- f .. ta~lıulılan ai'dığıın nıalıiınata 
giir~ kapitiiliı ·~onların aılli kı~mını 
lrnhul f'lıneğc ra1i imi sini:ıı:. yani mu 
'akkat hir 18man için kahul f"df"cek 
mi .•İniz. elemi ti. 

~t'i t~snıen (tecdidi nikah) et. zarar verecek teyler netretmitler· Ba~kumandan şimdi lıarittl\·a lıak 
t~§~ı .. ~u suretle büyük bir fa.. dir. 1111) ordu hilf'~ Yerinden f ırlntlı. 

alı nune geçil mitti. Ve bu netriyatta ku_llanılan li- - Derhal Fe\ zi \'e İsmeı Pa,aları 
;; ~d ~~' bir de saray vakası ifa- ıan, tabirler hatta hakıkatı tama- tağrrını7. .. dedi. 

Türk rııilic·ti de onun her emrini 
~erine ~etirirk<'rı <' iı ha lıuğunnn 
Jıer iiziinün ~ eriıır: gelme i lizııno1du 
ğuna inanıyor, iman e,Jiyordıı. 

Bu inan 'e iman on hr rnr:dir le~ ırn. Abdülhamit; rneıhu"' mile yanlıt ~örütler; eski tarihle- !Jiirdüğii şey .. u i(li: .. 
~~ ·llıne .. k1ahramanıt Osman p a~ rin (Kızıl batı yeddümaat). güru- Ordulcırwıı: dii~ınan kuı nn mu-
: "'k) d og u (Damat Nureddin hu mülahide), (Taifei zenadıka) hima ·esini şimalden. ccnuptnn, garp
~İfti, I ~n kızını boşamak iste • (Etraki biidrak), gibi ağır ve ne- den ihataya mii.,nid bir ı·a::.i;>et alnm 
'" ı>a f ınada bindiği için, Nured- zahetten iri tabirJeri bile geçmit- bulunuyordu . .'' 

-~-~ d~a. da zevcesini hotamamıt. f Bu nzİ) eti Türkiin kurtarıcı ı ~iiy 
Ptt ıteınitti. ' ır. R h b · le anlatır: 

ı-:, 1 e~ı b' Meıeli: (93 - uı ar i) nın .. . h' 
h~ıtletıdi~ ır müddet böylece sü. mesuluiyetini kime · rükletecejini "l.,~·rm111z toplmıdık. Vaziyctı ır 
·"'t.,~, en sonra, o sırada (Ga- bilmiyen bir zatt guya ( vakıfane claha miitalca rttik ı·c görc/ii/; J..-i Tiir 

._ Ş.t 1.t1JA\}cı. Jltar.4/~t;"ı. .. r.,.,c: •. ı• r·· "'••,..fııne.. hir eaer vücuda .sr:e- kün haJ..·iki lıal<is ~iinc~i .30 ağ11 tos 'td "Q IJf t 1 ~ uUnull' U lrmlf•• LICTJnln· - :lCIClUUI UU ıe-y· .. v.....-.. r ' ·-·m• ' 1 ı_ 

''Milletler miiııa .. Phaımda manken
lr.rclt•n i~tifade ~i~ttminc rağhet de, ri 
ne hııtinıe 'ermek., a7.nıİ ile hart.ket. 
eden Ba~kıımanif an. Tiirkiyeyİ icf arr. 
r.tınek i'te~ ~nlerin .. lıir Jıa, a 'e lıe' e 
için. hir 'dıim 'e Jıayal için Tiirki} e 
Jliikiıın~tin i mal1\·etmek'0 

i~tedikleri
nİ clt anlamı.;tı. Onun için o. bili kydr 
şart Tiirkiin i-tildilini hüri)etini i tc 

dunnadım artlı 'e hergün. her 'ıl , . .,., 
&) ı ız ) ıJJar gc~tikçe daima 't> daima 
artacaktır. 

'. "A. 

Trahomla mücadele 
Trahom mücadele teıkilatı 925 

yılından 937 yılına kadar 591.537 
.ha•ta muayene etmİf, 241714 J.r.a
homlu teabit etmiı, bunların 67525 
nin ihtilitlı olduğu anlatılmıthr . 

,~t'İk edjr 
1~ ~, iBki balıkçı Rum kile - her unıur tarafından okun ğacaMır •. , 

7°' - n .. _ .. ıı • . "' , .. ~ u uıtn 

ederek ti. 
qJt'ın . 1111Jh. unlar, Galata mak ihtimalini katiyen nazarı dik Baılrnmandan hirifü•i ortlu kuman 

~ ......._ ili esıne gelerek: b danrna YaZİ) eti izah ettikten onra 
,.,,,.ltJc ... ~ Yağmurlu gündü. Pa•a kate almadan, kita ına fU satırla- dc:irdiindi kolordunun tekmil Cırkafa 

• ~il.-ago Tribiin gaı:ele!İ ınııJıahirine 
sll ce,abı \erdi: Aynı ıeneler zarfında 10280807 

kiti iliçlanmıf, 13637 t<iıi huta
lıaneye yatınlmıf, 28580 kitiye 
ameliyat yapılmıftır. 

·<11 • ""Ind ır ' rı geçinnittir: 
q ttı. \' ... an sarayına avdet et- (Bu adamlar _ yani, (Şii _ Ale rı ile. ııiirat \'e <>iddetle Çal l..tİ\ iiniin 
,.,,,~ ba11 ... aaınurdan korunmak için vi) ler _ ehli sünnet velcemaati, garhindeki tlii~m.an .kbnıı kiill isini iha 
···•~ı •la fapk · · · G d k l b L 

"Bi: Tiir k toproldarının icıik/ôlini, 
hakiki icıik/ôlini i~teriz. Bi:im için 
J.·npitiil<Mrnn <lenilrn ~ey rnl:tur. /J.·-

l)·' iordük a gıymııtı. özleri- (yezidi) olarak tanırlar. Her va- ta e ece surette mu ıare eye mec ur 
l)1l'e h · kit seb ve telin ederler. kılma mı emretti \C: f 

fi,. et-h,afa adet etmitlerdi. (Devleti aliyenin hizmeti aıke- - Düşman ordusu belıemehaJ im 
()ld Nureddı'n (k Jıa olunacaktır. dedı'. 

t . ll" patanın 1\- riyesini bir angariye hükmünde 
t e

11>'1e ilUna) hükmedilerek zev- tutarak, bir mükellefiyetı" dı"niye 
'" 

0 an 'k~h f h' 1 "eti) · . nı a ın es me ka - teklinde telakki eylemezler. 
fte b~ıştı. (Askerde durmaları ve bulun-... ll ' llti.in b 'b' ı ~ 't' • 1 u gı 1 fer ere ve f e · maları, mücazatın korkusu sebebi-

T 

aretler: 

Ucuz 
önümde şöyle bir cetvel ,·ar: 

kalori 
Yezen: ..Sadri Ertem 

l 'ı> it,: et olanlardan; artık mez- ledir· Yoksa, diyanetin ıevkile de
.... 't lta. ia.larını susturmak mil"~-» -•na d" . • ğildir. Bu cihetle her günt her saat 

Dü~man e irleri arasında bulunan 
zahitler sorguya ç~kiliyor]ardı. Bir za 
bit ikram edilen çayı içiyor 'e izahat 
,·eriyordu. Başkumandanlarının Türk 
ordusunun ihata etmek üzere bulundu 
ğu tepede olduğunu 8tİ\·l .. yince kendi 
'ini "orgu ya !:eken baıkumandan: 

JOO gram guüı • Kalcri miktan 
ıı•areleri , \ e, iti) atlarımrz idare etmeK 
ıedir . 

1, ~a.n k Ufen nıfak ve ıikakr ehli sünnet velcemaat mezhebin 
ımadde~i 
Tereyağı 790 

t bekı aldırmak gibi hayırlı İf- de bulunan umum müsliminin ye
f:' .:ııı.rd eneınezdi . ... &d re geçmesi, ve devleti aliyei osm• 
«l•t.,_9 en ziyade zarar niye - .. ( 1) - binasının maazallah? 

~ .. Sultan n rn 11 zur nefrlyat çökmesi saatine muntazırdırlar .. 
~U h· ların v . · · (Nazarlarınd4 bir Moskof nefe-

- Derhal Kemaleddin paşayı hulu 
nuz. dedi. Biuat düşman başkuman
danı ile hütün Jüşman generallerini 
behemehal eır;ir etmesini söyleyiniz .. 

Zeytinyağı 790 
Şeker 410 

100 gram gıdanuı VMOti ficıt• 

15 

~~ 1"et d e aaray sıyasetımn ri, dindar ve hamiyetkir bir ehli 
"'t\'errihl al~avukları ol:tn eski 
di,.rıdeti) ~t, hıç bir azman (Türk sünnetten bin kat hayırhdır. Onun 

orguya çekilen zahitin e11eri titre 
ıneğe ba~laınıştı. Ça) ı içemedi 'e ba) 
gın bir halde upuzun uzandı .. 

ı, .. 'lJlıe~! (Türk siyaseti) ni tak· için n:ı::harebede ölmek, onlarca 
l'~ ->' ıiy ··•1ılerdir. Sultanların vf! kendi kendine intihar etmek ka- Ra kumandan hu tarihi anı şöyle 
,
1 

t\ het &setinin hoıuna aitme· dar fecayidendir. Bunlar, her ı~n anlatır: 
~i~ Ofa.t:keyj - haklı veyahut hak· gözünü ordunun bozulmaıına dık •'- ~aaıler ilerledil.-çe gö:.lr.rimin 

• 1~ - k mi•ler. ve ıelametle evlerine kaçıp önünde inkişaf edPn. man:.arn .m idi: 
A '~i I . zemmetme t~n çe- 'J' • I k · 

.L "'lıa § erdır. gitmeyi "kber sevap addey eme - Dii~m1111 ba§kıımandmıınm ~" kor~ıki 
"\\ı.- doJud h te bulunmutlardır. tepı·de son f{ayrNi il" c,;ır/ltndığmı µü 
~e}a.1a.r1 .. a. zu ur eden mezhep h I skere riirnr uibi idim. Biitiirı dii.~nı"rı ,,,,.,._.,· 
f ... "'eh b .. ın ıçyüzü tahlil edil. (Safı arpte bu unan • k 1 n - " c 

"•• ..., 1 1 b a u e lr.rinde bii ~·iik bir lıen1<·rın ' '" lrelecnn Li:~~ h;:k·· un ar hakkında c.'aim.:. kaçmak fikri, en evve u m 
'l..., ~ "' "-I h f lerden rnrdı. Artık 1011/urırun , tiifl'ld"rı·nı'ıı , 

ijt... ""·•• er ·ı · r • dinsiz ve amiyetsiz ne er . • 
Lı ··~et h verı mıf ve · aıma b k 1 mitral.rö:lt•rinin aıc;:lt•rinrlr• .vmki ;;ı 

1
1
·:11\lb .. ı_. ak. lı gösterilmi•tir. sirayet ediyor. Bunlardan ır aç 

il, "'ICJ b :s l k alt ta- 1 diiriidi lıa.~.<ıa ı .. almamı~tı. Bu m·ndmı. 
tı .. dt'hlı'J ıtaraflıkla yapılan iyi neferi geri fırladı mı, ar ı . "' f 'b" · 1 yıp du- -~İmafden L'P cenuptan biri/Jirini tal.ip 

7 
3.:J 

1000 kalorinin nuıliyeti 
Tereyağı 18.99 
Zeytinyağı 8.86 
Şeker i.80 
Bir liraya mıil:cbil kalori nıildcm 

5.266 
l 1.2'i 
12. 21 
lhı cech di tl ikkat!f" nkm nnm:. Ra

kamlar .. i7.I'! şirnclh e kadar· iiurinclr. 
,Jwclııwnrımz 'fi' hir lıakikaı ~· tıi inaıı 
cl ı ~ırııı~ fİ\al mi tiki lıal.:lurula hilclij! 
ıııizfp tabanıulıAna :ıı:ui bir takuıı neıı 
fı>IPT ,·,.r.·f·ekt:r. 1 oJ,,d t açıkça ·· t · k. A ra ı çorap sökükü ıı ı ıf e 

~t· "' a h gos erır 1; - (•ıl<>n rll'r.1 lıatlarmıı:m f(rıtbo ,·ulola~n11 
~ ~~ lleJt ç:u ... ur.eden isyan hadİ$e# ruyor.) ( fr/;a.<ı rnr) giinf'~iıı son ~um ile ımrlmmı siinglile f lk nf't'C":f' meH·mJ pha a iı:inılt ,.. 

k~riıı ıalııııinimi:ı:n f~, L:inılf' ol.ıra!.: ~~r?'aaetin~~· ı~paratorluğun fe· ri lıl'r an dalın ilrrid" görii/iirnrdu. 
d ar, n, ımparatorlı•k mc · • b '-- B ı j ı ıı•·ıı:ıı: oldu!?uılur. İl}' llın (' . · · '4 - (1) O•manlı hültômehrıın emı atana arımı:ın a.o rı.~ı: ı·e amansız ., 
d-.. l\tıarı h ~rtıkap ve irtifa) ya _J admıf atesleri dii._mıan meı·:iini irinde barını/ Gıclıt} ı eğer in·an h~tlc•nini nıaldııc 

•e) ar ve haaytı için buraııo Y • ı. ı . • · J 
S erj .. d ı~an.c ve zalimane i- '- J ma: bir cclıennr.m haline ll<>tiri,·ordıı. farzedi' or H~ im ma .. irıenın ı~ f'lllf' i 

t ·• en ı e>lan muğlak cümleyi çuıar ım. ı ı ı ı. 
Qtı ll'ay . : erı gelmiftİr. Giine.~ mafrib~ rnkln~tı/,·'.:a. ·at,•,cli, i~·n hir muharrik mat' f' te iıı.ki ecli-
~~ Ciheti 

11
!asetini hot görenlf'' !.-anlı l'e öliimlii bir llly<ımNirı ı.:np , or-anız lıu makin~) i en iyi i~let~cı-k 

.. ,. ı-de'- ( ... e.1tı tahlı"Je ıu··zum - 0··rm··' Yeni bir fabrika ı. 11 - b ·· ·· h - ı · · ı aı. "a "l ı t ı.• b" ' ~ .-. ~ " mnl\ ii:f'rt' o < """ utıın rrı frırda hi.~ Şf') ı-rı 't'çıp a nı ıı. ., ) " uaıı ı~ı ır 
1 l' ·ll llle k " "'1 ,., , k ~-t •rtıa arşı isyan) edenle· Pek yakında kurulması beklenen o a olıınumrdu. Bir mı .~onra cihanda bii lıarekf!t olur. fa at İn anın h~cleııi 

çılığı gibd anatlardan biri a
yanlara pek çok tesadüf edebilireini:ıı:. 
ıhlıatr kemiren bir gıda tslıaklarla 

hir zehir halinde bedP..nimize gİrt'r. 
e gibel hir ) r_meğin. ağı7.tadııım he

defini hiz karaciğerlerle öderiz. 
Hayatımıza mantrk değil henii7.: ar 

7.tllıtın tr.zatları lıikimflir. 
O kadar ki lııı nrzıı. lıiu lu" al fi'\ 

ki tabii inin ak İni'! olarak lııikirn ola 
hilir. 

Gıdanızı manııki lıir ıı ule giire ida 
rl'! ecliniz deıııc•k lıt-ııiiz mc' im İ7. hir 
iizdiir. ÇiinJdi lıa\ atımrzrıı hangi af 

lıa·ı Hmlır ki; miinferidrıı ııı:ıııtıkla 
iclan• ı•ılilıııi~ ol 1111 !.. l:llıi clı•rirniz 
rlılıi olınnkıaıı 't'' ıılıııd rkonorııik ol 
maLtaıı :t.İ\ aıJı• az' e' n eok bir "itik-'' 
arzu. unun kıırlıaımlrr. Tc>n:İniıı maka 
ı. falırikaınn kuma.,, ı. rı• •arııııı knfo
ınıl.ıki cle .. cn lıep lııı "liik " lıiıl) ıı-ı 
ıım İİ7.ıf<' hakikilf' c>n f"klidir .. 

Te' er, lı-'krr irı anlara rııiitr' :ızı '~
rnı•k "liiL:·'' ii , eriıı<', ınıııııık ',. fın
da, ı kahııl rtıirıııek rok ıııii .,,kiildiir. 
Hele hunu ~iizlı·. ,azı ilr ) aılarağını 
.. ananlar komikliğe nııııı:r.edlildı-riııi 

km·mu olurlar. 
Hakikaı her zaııııııı in-ııııa kl'lfi, 

ff"lli ~ii7iiknıf':r: .. 
Fakat iıı~anlarııı tnrılıı ~ a .aıiıklar1 

, erlı•rıle. niurıı. ıli~iplin H~ mantıl.: 
lıiikiirn iirrr. Billıa sa fa~ da lıiıiııri 
pliinılıı gözöniinde tutulur. 

>e ~ '~'tıcl~kbancı görmüşler; bun- latva bez fabrikası için Sümer 83nk, viik /;ir inlritlam olacal.-tı re /wkledi lıakkmdaki dii iinrderi: aı ·hL:. toklu!. 
ti" ahkir et - .raf izi - kızılb~u) di- İ~ bankası ve Ziraat bank~ımm i~ti ğimiz lıalô.c Kiirn:.,inin 111/ıi PdP.bilmrci ıne elel~ri r~rdi hir ~P.kilıfe diiliünü· 
()'. )eR&rı rnısler; hatta hijkıime· rakile bir ıirket teşekül e~ıf ve .. pro i-;in bu inhidam lfl:ımdı. llnkilwıen lürııe henüz bir he11p. bir mantık me' 
·~~l'lt) 1ıtiİJ ?ayandığr ! uvvet jeleri hazırlamıttır. Bu projeye go~~; SP.manın knrnrdı~ı bir dakika Tiirl•ı zuu nlmaktan ı:ok uzak bulunduğu an 
~i11 hı İdta~\' oldu~u halde. (et- , yapılacak yeni fabrikad~ 10,000 ıg, ~iingiilr?ri ılii~mnnn do~ru o ~ırtlarn 1ı;; la.ııhr! .. 

Bunun için lcıflalar, mektepler. hii
) ük fokantalar. nteUer az para ile hnl 
kalnri atın almakla daha erhectıir .. 

ll'ıel'tli!I d' demekten bile çe-ı \'e 450 tezgah bulunacak ve bu tez rum cttilr.r. Artı/: l:ar~ırnda hir ordu \rıu H! i~ıiha heniir. hepimi7.in rdı 
er ır. gahlard.a 7JO İ§Çİ çalıtacaktır. I bir J.uncı kalnuım1~11.'' beridir. ) emt'k rneaeleeini midenin 

Bugün teker ucu1..11 ~ldt' ediltn 
tek kalori uyılabilir. ... a.a. 
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Kutupta 

Fransız polisini günlerden
beri işqal eden bir /ı.Qdise: 

. 
Kışlıganlar 
Şimal kutbu seferi, Şimal deniz yo 

lu merkez idaresi reisi, Şrnit, a~ağıda 
ki beyanatta bulunmuştur: 

Kaçırılan Dansöz nerede? 
Haydutlar onu serbest bı rakmak için ''Her taraftan Şimal Kutbu İ!'taS)O 

nuıı<laki hayrıt hakkında sualleri 1ıavi 
mektuplar alıyorum. Birçok kişi, huz 
parçasının erimeğe vcyahu<l ufak par 
çalara ayrılmağa başlama~ından endi 
şe ediyor. İstasyonu kurmak için, çok 
ku,·vetli bir hangiz :)eçmeğe mm affa~ 
olduk. Bu sene Arktikte. misline na 
<lir tesadüf edilir bir ··~m·ak" hüküm 
sürmektedir. Bütün bir a\• zarf rnda. 
Şimal Kutbu istasyonunu~ cl~nettiği 
mıntakada hararet, enf 1rdan a~ağı düş 
mecli. Bununla beraber, bangize bir 
~ey olmuş değildir, Yalmz, hu ımıaz 
zam buz parı;asmı kapl.ayan kar taba 
kası erimiştir. Bankiziıı, dolaşma es 
na~ında hirka<: par~aya ayrılmasnıclan 
da korkulacak hir ~~y vokıur. Zirn, 
buzlar üzerinde kutubda kr~layanla 
rm çalrşmalarma de,anıları için, hu 
günkü hankizin eleği! yarısı hatta on 
da hiri bile kafidir. 

ha lasından bin lira istemişlerd i. Kadın 
parayı verecekti. Fakatu. 

V azivl't, hir tek ihtimalle biraz telı 
likeli olabilir: o da, bankiz in, dola&ır 
ken, 85 inci arz derecesinden cenuba 
inme~iclir. Fakat, huz par.;:asmm sey
ri. <:ok hüvük bir dikkatle takip olun 
maktadır. Tavyarelerimiz ve buzkıran 
gemilerimiz. bu gihi bir vaziyette der 
hal harekete geçerek kışlayanları alıp 
baışka hir bnz nan;ası üzerine götür 
mek için hazrrdır. Benim kanaatima 
gelince, Papanin µ:ruhunu, bir senelik 
mesai devresinin hitamından e"\" e]. 
~·ani 1938 ilkbaharından mukaddem 
hal~n bulundukları bankizden ahp 
haşka ·yere nakletmek icap eylemiye 
cektir. 

Ye - ı kUkUrt madeni bulundu 

Volga üzerinde. Kuyhişev ·c eski 
-Samara) şelıiri civarındaki kiikiirt ma 
itenleri etrafında bu sene geniş ve de 
,·amlı araştmna ameliyelerine devam 
olunmuş ve bu faaliyet muvaffakiyet 
le neticelenmiştir. Filhakika, hu mm 
takada, kükürt madeni damarlarmm 
takriben 40 kilometre kadar uzamak 
ta bulunduğu kat'i surette tesbit olun 
mu· tur. 

Alek.,ee,·koya kükürt damarlan, 
hunlarm en zenginidir. Burada, 30 
santimetre kalmlığmda saf kükürt 
tabakaları ve kri-tal lıalinıle tonlarc~ 
kükürclii ihti,·a eyliyen clarnarlar me\' 
cut hulunmaktadır. 

Kükürt cevheri. buralarda. ekseri 
yetlc toprak sathından on. yirmi ila 
otuz metre derinliktedir. Fakat toprak 
c.ath:na pek yaı.in rlerinlikte bulunan 
lan ela varchı·. Kükürt miktarı, yüzde 
J S i la 20 clir. 

Ke~feıliliJl tetkik olunan madenin 
r.n bariz 'asfr, kayalarm huralarfla bi 
liimlii hulnnına:;ıdrr ki hu keyfiyet, 
yakınlarda petrol meHncliyetiııi ha 
her vermektedir. 

\ vrwa. kalker arazide. bi ribirinin 
fütiine i,,tif olmu~ bulunan kiikürt 
nıadcni damarları arasında. hor made 
n icfo k<'~fcclirhni~tir. ''Tass"' 

BeşJnc1 Sovyet tiyatro 
testlva' I 

lfo.:inci So, yet tiyatro Feı:ıli,·al i. ] 
eylülde Mo-.krıvacla ha~lryacak 'e ıni.1 
teakih~n Len ingrad 'c daha diğer ~e 
lı ir' crılc <le' aın <>clecektir. 

Par iste hundan birkaç hafta e\ Yel 
olan garip bir hacli~e} i Auupa lıa)· 
dudlarrnm Amerikan •'Gan,,.ster'' Jcri 

" ne karşı yaptık lan bir gübteriş sa) mak 
kabildir: 

Anıerikada Gang~tcrlerin ufak c;o
cuklan kaçırmalarına mukabil Fran
sadaki haydudlar bir ı:;enç kızı kaçır· 
m1şlarl1ır. Hem de gayet esrarengiz bir 
şekilde ... 

Kaçırılan grnç kız bir Amerikah 
dansözdür "e Pari.se. halası ile bcı a· 
her daha o gün gelmi~ti. 

Parise geldikleri gün bir gazinoya 
gidip oturuyorlar. Orada; Pariste ge
çirecekleri bir iki gün zarfmda neler 
yapaea!darmı konu~uyorlar, Fran,-a
sadan sonra gidecekleri Lil\ anya se) a 
hallerini dii~ünüyorlar. 

Bir aralık. yan larmdaki masada o· 
tnrmu~. gazetesi yiizüne kapalı, g:zli 
elen gizliye on larr din lcyen bir adam 
doğruluyor. gazetesini aşağıya indire
rek. tatlı bir tehc~sümle, ihti:,•ar kadı-

1 
na hakryor .. 

Kadın o sırada Litvanya)a gitmek 
için nereden bilet almca~ını düı:iin
mekte, Mis Koven de hunu kenclibiniıı 
bilmed :ğini söylemektedir. 

Gazetesini yüzünden indiı·en ma
sa komşuları ihtiyar kadına hitap e<le 
rek: 

- Size yardnn etmek isterdim, Ba
yan, diyor. Galiba yahancısmız ?. 

Bu suretle, yabancılara yardmı et
ınek isteyen lütüfkar adam ile cli~er 
Aı:n .. .-ifco.Jr }&:aJrn arao•4HT" .,f,J."Ll.1. 

haşla yor. 
Bu ahbap onlara Lihanya seyahati 

i~in tayyare bileti almağı vadettikten 
sonra Pariste kaldık1arı müddet zar
f mda da onlara arkadaşlık etmek iste 
yor ve şehri beraber geziyorlar. 

Amerikalı dansöz ile halası Pariste 
geçirdikleri ilk gün zarf nıcla bu meç
hul adamdan başka kimse ile temas 
etmeyorlar. 

Aksanı otele dönerlerken ihtiyar 
kadın yolda ba~ka hir kadınla tanışı 
)Or ve onunla konuşına~a dalıyor. Bu 
i-Irada Mis Kovcn otele gitmek üzere 
halaı-:mdan ayrılıyor. 

Fakat Bayan Sakhavnı otele e:cldi~i 
zaman Mis J<o, en'in ~el ip gittiğini Ü~ 
rcnivor. 

Hayret ediyor: Ciinkii 1\lis Koven 

gece yansı nerev<> gidehi!ir?. 

Oda-sına girdiği zaman büt>bütüıı 
hayret ediyor: 

G~n~ kızm karyola~rnm üzerinde 
clb;seleri atıhmetır. Bunlar onun o 
J?i.İn !"ivdikleri elhi~elcrdir. O halde. 
Mis Koven otele gclmi~. clhiı:ıelerini 
clf'~·Qtirmi~ 'e te1'.rar ~itnıi~. 

Fakat. nerey<> gitıni~ cılahilir? 
Amer:ka1ı hala mrrak ediyor~ :.-oka 

ib fırlayor. Polise hı> her' cı·irnr: ar:-~ 
tırmalar ha~lavor. Ra\ an Sakhaym o 
gccf'vi uvku.,uz ~eçirivor. 

Erte~i "ahalı. sokı>~<ı c: 1 knıağ·ı niyet 
1c~ıi··' · c·1. hir tc1 ıı;,.af ahvor: 

'',11 <'rrıh r.ı m<>,_ ·in. İyiyim. 
po.~trıdn .• 

; 

Fakat Jıiç ele insanı memnun edecek 
bir mektup değil: ' 

''Mis Koren k<u;ınlmıştır l'e malı 
pus bulımmaktcıdır. Kendisini ellerin 
ate: ouıuıucurarıtar Jvv uvuır lltUIL(ttJL-

İade et meh için ı 
('almış! 

i' 

Öniiıniiz•lC'ki fo!-lİ\ :ıl ~rngraın ı nda 
ki 29 tenı::ıilin ] 7 ~i ~.Tni-koYa tivatro f'ııirnr hala h:raz "iikfmel hulıı~·ı·r: 

l :ollivuaa bir hırs•zm ':elli l..,lii 1 

an i:ımin-:'.e b:r arti:ıtin bir m1yona 
ya'.;rn bir servet llı i.an m i.:cevherleri 
n, kürk rr.antcb.rrm çald frr hab~r ve 
rihfr:ti. [ !mıtz l--c1bakb ,...."rin ~cyle:· i 
sev~n .ı\meri1; J_!tL::ı.rd1n biri olalak !;i 

1 
çalclığ: ı:::yl.,ri bir miiddct s::ım:ı, -- ı 
ne g'"!r .:hnhğm bir ehnos•ı-. 3 n<' <"

1
'! 

k ~rkım bir kılımı ilişmc.::cn - olJu 
ğu ~ibi çald,ğr yere bıraı<ıp gitmiştir. 

stıncla.;; i Leninl!;racl thatrolnrmda ,e Y<>~enin;n n..-redf' bPlunclP~ıımı c1c-
~cri kalan 7 ~i de Har~w'. Ho to', YC f!;lse bile :,,ihlıare olllu~unu ii~renın ·~ 
KieY lİrntr;ı!arınth ,·crilece!•L"r. lir. 

Fc!'ltİ\ al. ;\fos'~o' a·tl·ı 1 <') ~iildc, mil Şi.inlle i?. k1. nC'rc>c!" ol•ln~ımn me 
]i -.·ııınt,,1 hiil!i:ı i'.~t.,cll:ı .. ın•n i:tirak rn'~ rclin,r. F'P

1::nt. f'rnl i ~c i<;inrle, mek Resimde artist kcıdrn servetini kay 
bettiği gi.in tce:ısür içinde bulunur 
ken görülmektedir. 

•· • 1 1 l l ı ı ln1
--· Jı..,.\1 .... r·"~" h.,~hn·cır. C). ı~ ~ ... ~., ":·i hi;· ı-11' :ı•·r i c H' . .ıyac:h· 

lrr. •·c•anp o ı;ih ii~lP.)C clı·~rn l!:diyor. 

B ~ il. e! ltffU 
1 

1:? .\~·:.-·o · cıı<'ıimlc 1\111 !~~'~·ela 
Sm .\et 1 :--r Bi rl ·~: hj,. 'k 'c' t n r:wnn ıl"ııa 
ri yapı:ını::ır. ı:n tıır. 'ıiıı ... '.n\:ı - 1'.i 
C\ - llinsk - ,\Jus!::o' a volu ii?f'r:n 
t Y~ ~:)Q') kiloTc~:·e 11:;ı:~11 1 1 ıı~l'nc!:·<l ı r. 

Yarı~. mf!~lrnr '·Fr··ıh:ı ll'nt" nıo 

dı'li iizerinde Spor' e Beden tcrhi} esi 1 
l.;omite:si taraf mdan tertip e<lilıni~ ilk 

ko-11 1
111·. 

Dojruyu seven avcı 

Dıı lur:ı, S·ın-ctlr.r lıirli~"ııin rn i) i - · Bay Hasan, bugün av vurdun 
lı'o;;'klr·ı·:ı<"r·n·1<'ı~ 12=1 ki. i j;;tirak t'l· mu? .. 
nıı"'tır. , • • - Doksan dokt1z tnnP. tavşan vur-

Tıır:-ı i tirak ı>·'en h ic.:klct,·ilc>ri, w dum. -
dr\ hi~ik'rt. clh ·,.<>. 'r. ı;1irc ilf' 30 .ta - Düpe düz yi..iz deyiverseydin 
IH' <l(' rı~on·o111 I tal,ih rl•nt'1<le iti i. ya) .. 

Yarı~, 23 AğuRtosta l\.fosko' a9<la bit - Sana bir tek tavşan için ~alan 
rni~tir. sÇ>yleyernem .. 

/in.de iade ctmcğe amadedirlcr. Bu pa 
rayı vcmıeğe razi i.seniz /\'ev York lf <• 
ra' d gazetesine ~öyle bir ilan rercrck: 
·'KoYcn, rica ederim gel". Polise hiç 
bir §eyden bahsetmeyin. Bahsettiğini 
zi lıab<'r alırsak la::ınızın i§ini bitiri . ,, 
TL;; •••• 

İhtiyar kadın bunları okuyunca tit 
rem<'~e ba~)ayor. Gözlerinin önünde 
l\lis Koven: 5.00 dolar, haydudlar. po 
lis, ye~eninin ölüsü Ye daha birçok 
korkun" sahneler caıılan"·or. . ., 

Biraz siikiınet hulup ~uurla dü~ün 
me~ı· haşladığı zaman karar ' 'eriyor: 

Pol:se haber "enniyecek. Haydudla 
rm de<ligini yapacak. Parayı verecek 
\'C kızı kurtaracak .• 

Hemen o l?;i.in Amerikan ıtazele"ine 
telsiz telgrafla o ilanı gönderiyor. 11an 
gazetenin o akşamki tab"mda ~1k1yor 
'e tan are postası ile P-rte"i giin Avru 
paya ~eliyor. 

• O gün lı::ıycludlarm ilam okumalan 
ve rlansözii bırakarak parayı almaga 
gelmeleri lazmıdrr. Fakat o gün geçi 
yor. ertesi ~iin ıı;eçivor, üç ~ün oluyor: 
ne lıavdudlardan bir haber rnr, ne 
l\Jis KO\ enden .. 

Nihayet cWrclüncü gün bir telefon: 
- Para hazır mı?. 

- Evet. 
- O halde sakla. Bu~in öğleden 

sonra otelin önünde sarı bir otomobil 
duracak. Şoför etrafa hakmacak. Sen 
aşagr inersin \'e paraları. bir znrf m 
: ..... :_ ..... ,.. 1 .. ..... -..-1!-!- • . - .. ... 

ela Mis Koven'i ·anımla hulaeakem." 
İhtiyar kadm, yeğenine kavuşacağı 

m dü~ünerek se,·iniyor ve paraları 
bir zarfa koyup pençerede otomobi
li hekleyor. 

-~-
Gcnr: krzlann konu§ıırlien en bii 

/ı{!rr.carı d11yduklan adam· 

Bir aı tistin karşısı 

Kalbi iki mis 
çarpan kadı 

KaJhin atmasını <>içen af etle ll 
saıımm heyecanının derccc&inİ 1 

etmek mümkün olm or. Bunt111 

artık. ~evgi~in ~:re~csini k~nta~~ 
mak bıle nıumkun olacak dı}eb1 

Nitekim, son günlerde yapıJıııı 
tecrühe hir genç kızm me§lıur ~ 
nema artistini ne kadar sevdiğiıı1• 
le, kat'i rakamlarla teshit etuıi~tı 

Tecrübe Londrada yapılıyor .. 
Ellis ismindeki bir genç kız e~ 
<lo!ctor tarafmdan muayene eclilt, 

Kalbi dakika<la 88 kerre all11 

dır, damar tazyiki ele 12 dir. 
Ondan sonra, l\fis Elli:'e di,.0 

ki: 
- Şimdi ~izi Atlas OhantıFll 

ortaqrnda Arnerikaya gitmekte olııfl 
~emi ile tcl .. iz telefonla kanuşııı~ 
grz .. Telefondan karşınıza çıkar.1 
lan Robert Taylor'dur. 

Genç kız hunları işitir i~jtl11eı 
clenbire bi.iyük hir heyecana kııP'lt 
O zaman kalbinin atr,.mı tHc;iiYf1 

~ r· r.-ıı · •· ' ; ı '\ • )ır!1 
çrlrnu~tır. D:unar tazy1ki <le otl " 1 

Telefonla nrnha, ere ha~Jaclr~1r . o 
man i,-e heyecan daha fazlala~ı) 
nah:r.ınm atma~ı 163 e çıkıyor· ~ 

Bn suretle. Roberl Taylor·urı,. I 
§18mda bir genç krz kalhinin ıab1 ~11 
dekinclen iki misli fazla ç3' 

teshil olunuvor. 

Otomobil ğelmekte ~Pcikmeyor: Sa 
rr otomohil otelin tam kar,;ısında du
ruyor 'e şoWr pençerelere hakınma~a 
haf'llavor. ..:...- - - ---------- , 

Bı{yan Sakaym hemen a~aEıya ını Bom baylı /akil /e 
yor 'e zarfı uzatmadan en el heyecan (7 inci sayıfaaan aeıı0J11 
la soruyor: t yor· 

rimi ve ağzımı bağlayıp kapa '. ı 
- Kız nerede?.. işte bakınız ellerimin yarası heflı.l s:v 
Atlmn hayretle kadınm yiizlinc ha memiştir. Boğaz.mda görülen §il_;;: 

kıyor. • lıklar da beni susturmak için bO;jl( 
Demek hi r ~f'Ytlen haberi ~ok?. sıkmasından ileri gelmştir. Şu da gô 
O ha\cl,,., bu adanı acaba "onbrdan'' sizin huzurnnuz.da bile bu adarrııll os 

dr~il mi? sinden korkuyorum. Nereye .. s~~::ce& 
İlıtirnr hala hu ~üplıc iı·irnlP hi an nereye g:tsem beni bulup oJdU 

lereıldiid cdiv. or. para) ı , ermi_,·or 'e zannediyorum.'" · , . rıUştı· 
- Gel iı·cri . r]iyor. Mari'nin ifadesi burada bıt cır' 
Şoför i~~ı-i ~irince iki taraf mdan grad polisi bu fevkalade şiri~ .,e ~jltıl 

iki polis memuru kl'ndisini yakala- güzel kızcağızı ailesine teslıın e 0ıo 
yor. Soqı;uv:ı <:P\iyorl ar. .\<lam. kcn- üzere hemen Çekoslovakya konS 11" 
elisin<> hirisinin: •'otelin öniin<> µ;it. hir nes:ne gönderdi. Fakir Emiri de 

kadm Fllrna hir :>:arf ,·~rerc\. Onu al haneye. . ıJVı.ı~ 
~"tir'' dc :li~ini. lın~ka hir ~ey bilmedi Fakirin vali;ı;lerindc bir harlı b;yı! 
~ini .;;iivleyor.. rucu ma<ldelerle kurbanlarıoı ıışt 
" • v " buJunfl'I 

Bunun iizcrine. poliı-ler onrlan ken gr meşhur "Bombay tozu ı<a 
1 Eşyasr ic;indc zulm;.ine uğrayarı .. •· r. ,•·• .. r"•1İ nı emri' nen adama ~iiliirnıe - P""' 

'c:<ııi j le" cırlar ,·e: !ara a:d oldu~u tahmin editer. 

l - l l 'oto_ğraflar <la ele gccmiştir ... \'" t.8 
- ~en. 11~ 1ir şey olmamış ~i lİ. 

1 
.. .. auıı " 

lıi l n'0"" 1 ·b"linr ı;(t. rliyorlar \C arka Eel,,.rad 7.alırtası )utlln ·.,tif· J 

t3.sına fakirin rcsm:ni ~önrlerıl'I ~ P<'''~ 
~ı~·' ııı •:ı' i·ı Pcliyorlar. . .. ,, 

1~~.-li ~inc rörc Fm=r Ahdiil u Jcllı<'!I 
ı ·,, i' ". !,·ıılın cıt"ldı> he· rraııla ''"'~ .. 1 • ••1 • , • , ~ı~rr o v 

ır~ı .< 10 c.c ı mış mrco;ı: su~ •' 
hıı l,·d:r. nirrJcnhirc tp 1cfon c:al1-

- Di;1;İ P1e 'ermek j~ıeycır~uTI ha! O 
lı:ı' '" "C~< .. 1ini ahnıazsın ! 

!Z::ıılın rira ecl:,rır. 'a!Yanvor. va 

t :-~ ,1f!1:>kta-;11r. . ;rılc~r. 
F.rıir isı:icr 'lınn;ı lıt"r c:ev1

.. .;ıerilr' 
f'"t':.J ı• 

fTl·,,~ir. Jlıf;::r1' nin Pr ;::. rı . '1ırı şif11' :-
'- ,. • •• 1 • .. , .. , l·? •.• ,"(,..,.,, .... ...,. """""'~.-.·..,re · pt" 

., ;ı; 1 rır 
~"ıra h<&~r;.,. , .......... - ... ,.-,.....r"'ac Eı> 

ka rrnw: l\lec:hu 1 lıanlncl 1 ckrnr. hir n<- r .. nr•!c•jr .. {ı'!~; ·•ir. 
mühlet , eri cır. 1'akat ert"~i ı;iin lıa-

(li e ~az 0tclert> a 1-.~rıl:vor. Dunun ii:r.r c- .... •r uın,•n"' n·n . "'e . ._,ıı..ıı l"ı.'1' ~ •f1t 
rİnP. lıanludlanlan bir ffoha ıw ıııPk 1 l\" h .. l . · 1·13 ,·r."rt. ~~ 

J
. 1 r 1 ·ı ~c-:. ur /). :unn !'"' ~ı • . b"f 

tun ~ ... ıyor. ne tr. r on. ne 11r aı anı... • , A 1 :1 .. 1 b' • .... ~ırı 
B ı ı .. \ ·k ı ı .. •t··•-i\r o.rm~ an guz~. •r · .. u ımı·<>t P. )ur.un n1 <>n a ı ' cın:-oz • 1 ~·~· 

k h 1 l 1 R .. .. r. n?rc: .,e: .,, 
ay '"' nın~ lll unn•or. l'll'fl •• rarıı.Jl': I " s· . .. rorıın'! 6'~ 

• • 1 1 1 r ' - .. ';!:'" nc~e:;tıs e~I) .....,, nolııo:ı onu ara'";!\ a 111<':"'!11 • '}'·.at. 'l ,., . . 1 caoııv . __ ,.__,, ~· <nrı ru1u:nu. 
A' rnoalr hayduclların \nı<'rık~lı ('.Ol . · ··' 

k 1 1 1 , . 1 k .. venv:ı:-u'::\. I 
C'll ırr•a:ı: arma )lr nazırP o nrn l'7'C' " ·~. ..,. e 
re ~·aptrklarr, ka~:rrnıa h~cli"""i nld .. ~11 J-lıWI"''"' ptt ce,·=-ht "eı:Til• ·~. 13" bİ( 
:ı:annerlilrhilccPk cı1ıın lm , ak'a hii- - "Ço1c teşekf~ür ede~eı11e~ 
tün e~rarengizliğini ınulıaf aza etmek küçi.ik hediyeleri k.-bul e 
tedir.... . erkek i~in ayıpbr.,, 
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Avrupada Bomhaglı fakirler 1 

Güzel kadınları ipnofi· 
~e ederek kaçırıyorlar 

1 
Çinli kadınların ayak· 
larını niçin kırarlar? 

Prağlı sarışın bir kız bu ser· 
serJlerden birinin elfoe dUşf U 

Bu adetin menşeini hir Çinli 
kadın yana yakıla anlatıyor .. 

Combaylt f aldr ' -

lattım. Bunlar bana siyahınin taJclJ)ı :ı 
ne müsaid davranmamı ,öylediler. Bu 
nun üzerine beni takib eden bu adam 
babama müracaat edip kcooisinin Bom 
baym aristokrat bir ailesine mensup 
olduğunu, muha:-rirlik ettiğini ve pııı 
koloji ile meşgul bulunduğunu söyleye 
rek cvlenmeğe talip oldu. Babam bu ~"' 
lebi reddet~kle beraber polise haher 
vermemekle büyük bir kahahat ~·aptı 
Siyahi bundan sonra hergün ben·m ye 

lumu beklh-or. 'öenim karrm olacak 
sın .. nekar~trnı tekrar ediyordu. P.en 
artrk bu fakirin trrnaklanndan yak;; m• 
kurtarac;ı.:Yrmı ümi<f etmiyordum. Trm 
mu1:1ın 21"' inci ~ünü ,.ine yol~ıt tesa·Jü~ 
etmiştim. Bana kendisini takıb etmem• 

Bir yanlış~ık 
olmasaymış 

l'mretti. Ben de gayri ihtfrari takih et 

tim. Be.,i b,.lı:rlivt\'e ~Öt~irmiistii: 0_~? /(adın/al bugünkü SBÇ 
d:ı ne oMuğunu r.e v;t"tre-ımrzr hır tur . . 
tn hattrJa,·am•\'Or11"1. Belt"tliv,.-"·n crlct• kıo11 aıa usu/leı ını 
c;. ...... '7 vakit "'cenrli rrra~'a tırtık ev!en buıamıgaı·aklaımış 

Çin - Japon harbi Çinlilerin 
esrarengiz hayatlarınd .... n td~rn r 
bathsetmeğe imkan ve fırs.ıt veri· 
yor. 

Hakikaten, Çin öyle esrcırlı ve 
bizim için öyle yabancı bir merr.l~
kettir ki, Çinlilerin hayatındıın ve 
adetlerinden r.e kadar bahsc-d:l::c 
yine bitmez. 

Mesela, hepimiz biliyoruz Çin
lilerin ayakları ga.r. t uf aktn Çün 
kü, küçükken bilhassa kız ç.c cukla 
rın ayaklarını kırarlar ayaf ın bü 
yümesine mani olurlar. 

Çinde bunun niçin iıdet o!tlvğu
nu methur seyyah muharrir Titay
ne fÖyle anlatıyor: 

F ahirin miiılıi§ gü::lı•ri 

mış bulunuyoruz.'' dedı . Fen~ ha.~e 
korktum; ve protesto ctt;m'. Ev !enmı~ 
olmamıza rağmen siyahi benı evıme bı 
raktı. Ben evimde yatıyordum. O ate! 

Fransada bugünlerde bir ada
mın heykeli dikiliyor. Bu adam 
belki o kadar methur bir kimse 
değildir. Fakat, yaptığı keıfi bu
gün bilmeyen yoktur: 

"Bunu bana Yang isminde bir 
kadın r.nlattr, Yang'la çok i} i dost 
olmuftuk. Cung Kin~'de otururdu 
ve hayatında bu tehirden dışarı 
çıkmanuıtı. Sade ıehirdc, deılil 
hemn hemen evinden dı~arı t•a h:r 
çıkmayordu. Yalnız, aydll yıldı
bir bir yere gitmek için ıokağa 
çıkar, o zaman da bir tahterevana 
oturur, dört hizmetçisi tahtereva
nın dört kolundın tutarak onu ta
tırlıtrdr. 

Çi11 T:mluılamıı l111gii11hii /;iir ııazi. 
de kalıyordu. Bize h:ç gelmek isteme 
yordu. Fakat üçüncü günü bana B~rlı 
ne gideceğimiz emrini verdi.'. !.r~nde 
hiçbir şey anlamayordum. Çunku ıııı~o 
tize e.!ilmit bulunuyordum. O vakıt 
vucudümc iğneler batırmağa başlaJı .. 
Ben bu iğnelerden (ena halde acı hisse 
diyordum. Bir aralık kaçmak iıtcdim; 
koridora çıktım. Hemen yetişip b~ni 
kompartımana tıktı. Berlinden Brüks~ 
le oradan Oıtand'a ve Kopnnhaga ı.;it 
tik. Sonra Cenevre, Venedik ve Triyes 
te yoluyla buraya Belgrada geldik. 
Bütün bu seyah•tlarda Emir bir dakıka 
bile beni yanından ayırmıy'Ordu. Bakrş 
Iariyle beni tuttuğunu hiHediyordum. 
Eğer bana emretseydi. Kendimi tıle 

Jt•t.'t•ri11ılc11 lmrıurarok ı:,ıığa lmı ·u tur 
mağn raltşan Unrlam Çang Kay Şek •• 

,.""i . ' .. öldürebilirdim. 

Marael ismindeki bu adam "Al
tı aylık,, denilen daimi saç kıvır· 
masını ketfeden adamdır ... 

Y anif böyle sokağa çıktı 0ı za
man ekıeriya kumattı ve elbiıf'!<:İ 
clükkinlarına .,.ider, top top ipl=k 
ler alır, evine dönerdi ... BllZan da. 

Marael bir berber çırağı idi. U
f ak bir kasabada, ufak bir dük· 
kanda, kadın ıaçlarını kıvırmak- ---------------
tan batka bir ıey yapmazdı. tekilde kıvrılmıttır. 

Uıtatı ona nasıl ıaç kıvıracağr O kadından gören diğer kadın-
nı öğretmitti: lar da ertesi gün berberin dükki.-

- Maıayı kızdırdıktan sonra, nına doluyorl ra .Maesrl cmfö p 
oluk ıeklindeki kısmını saçın ara- nına doluyorlar. Marael bir iki gün 
sına sokacaksın, matanın diğer u- i~inde methur oluyor. Sonra ken
cunu Ü•tüne aetirecelc•İn •• • disi bir ıün dillin açıyor· Dalla 

Fakat, Marsel bir gü bir yanlıt· sonra Londraya çagırllıyor. 

• 
çarfı dönütü balık ve pirinç aldıiı 
da olurdu. 

Y ang okur yazar bir kadındı. ol 
dukça münevverdi, dütünce itiba .. 
riyle asri idi. Fakat, her Çinli gİ· 
bi, milletinin ve memleketinin an .. 
anelerine bağlı bulunuyordu. Ko
casını, çocuklarını, evini çok se
verdi. 

Bu Çinli genç kadınla dostluiu 
muz o kadar ilerlemitti ki, hemen 
hergün saatlerce baıbf.fa ~alır, ko 
nuturduk. O bana, kendi hayatın 
dan, hislerinden ve bazı uf ak te. 

rrn ipnoti=<ı <ıttiği !.-adın 

b .llelgrad • 
Uyulc • (Hususı) - Buranın en 

tatar, o~ellerinden birisinde yakalaneı.n 1 
t ngız b. k 
l>ıla-v ır adının kaçırılmaıı Yu 

j'c "er~~ Payıtahtrnı büyük bir velvele 
~il<Jİlfj ı. Belgrad zabıtası büsbütün te 
ı.°'lo.,.il~larak Hindli bir fakirin bir Çe 
'41 1 "'Ya .. 1. 

t il d guıe ıyle esrarlı ve macera 
Olu h 

I:'a1t· . ayatına el koymuştur. 
Ot l ltın k 1 e i 011 .. ya ·a anması " Ekselsior " 
~li tınde b 1 ı· b' tı.ırı C;< ıycn ır seytisefer me 
d& uıı hirn . 

Gittiğimiz tehirlerde fakirlik yapmak 
istedi. Fakat ıabrta müsaade etmeyor 
du. Buraya salıımak için beni getidi .. 
Geldiğimiz vakit doğruca "Palas" otelı 
ne inmiştik. Orada şüpheli görüldiiğü 

müzden "Ekselsior'' oteline taşındık .. 
Burada itkencelerim artmıştı Beni yere 
yatınyor; ellerimin içine İskemleyi i.o 
yup kendisi de üstüne çıkıp oturuyor 
du. Bu çok iş'cenceli bir ~eydi. Ağr:-lrk 
tahammül edilmez derecede bulunuJ•or 
du. Ben l\:: can acısından bağırınca -ıı~ 

lık yapıyor, mafayı tersine soku- Az zamanda zenıin olan Marael 
yor: Kızgın demir saçların arasr bir milyon lira biriktirince berber
na giriyor, oluklu kısmı ü:ıtle kalı- likten çekiliyor. Franaada eıki 

ve tarihi bir tatoyu alıyor, orada YO"· 
Şüohesiz acemi çırak korkuyor 

ve elleri titreye titreye matayı müt 
~er111inin aaclarındrın alıyor. 

Fakat, o zaman havretle görü -
-.... - l,i J.. •• •-,.7rl .. 1r·-···1An ıaC' Öt"' . 

Jc; .. .ı • ., claha Sliizel olmuıtur... O 
'f-1,.ilde kıvırrntt;;" <levc-.,.., r.divor. 

c:,,., l,,, ~ 01-:Jcte ı .... l',l•'l \.-~ ~ır 

.J~ yyt•-.n••-ı nfuvr.r: c;: .. J~ii "",., .... , 

k'"""",ı .. ,..t...,ıı1van Vf! ~"k ..,;;.,...,1 hir 

yaaımafa batlayor. 

Manel burada sanatını anlatan 
Mr eser yazıyor ve bunu bir mec
muaya parasız olarak veriyor. 

Bugün Marsel bıraktıiı saç kr 
vırma usulü ile her berberin piri· 
dir. Namııte bir heykel dikilmek
cf ir. Namıııa bir heykel dikmekle 
de berherl•r ona kartı olan tük
ranlarını ödemek isteyorlar .. 

fek kederlerinden, sıkıntılarından 
bahsederdi. 

Bedbaht bir kadm değildi. Fa .. 
kat her halde mesud bir kadın da 
değildi. Çünkü, milyonlarca Çinli 
kadın gibi, o da türlü iztirap için 
de büyümüt ve erken yatında ev 
Jen<lirilmitti. 

Yangın da, bütün Çinli kız kar
detferi gibi, ayakları küçük yafta 
krrılmıt ve bir cendere içinde l>ö>j 
le kalmrıtı. ..,-

Birgün kendisine sordum: -, 

(Sonu: \\n, fi Sii .1) 
ter 0 a,ı;un • · '- ı:llıcy· b ın çatıştrgı yerde geJıp 

tt y 1 mctıyle olmuştur. Burdda/ 

"ild ı te . 
h 'ıtı11 • ının eden memur ansızın bir E ı ı • 

O' lrtıd d . 1 l:IJk 
5 

a ıstemek iizere boğ ık 
Ct!qjği Cslcr çıkardığım işiterek &e1in 1 
llırı Yere y t. . b" . 

1 

defa Eyfel kulesini çalan adam 
- Sizin memlekette kadınların 

ayaklarını niçin kırarlar? 

Y ang, mahzun mahzun durdu ... 
Sonra: 

- Yallahı bilmem, dedi .• Bu 
adeti türlü türlü tefsir ederler: 

., clj11d e ışıp ır sıyah yabancı 
rli,, en h .. . 

"Cıt ç enuz yırmi yaslarında ıt°O B • k f J • 
~lı\'afra~k güzel bir kızı kurtarma~a( ır canbazın u usunuan pıre var çalanlar da 
~il karı . 01ınuş ve siyah adamın poli 
. 'O!rrı sıyJe kendi arasına girmeğe lıalr r.f'c:cnl"rcle fngihf>rPrıİn lıir miize· 
•le ad,~, -' I l · ·· 1 T h .• h '"r· }'a , 6 na da 'r bozuk bir in(İli-:ce ''"< f'n ıır on ek !:al ın<h. a ıı u 0 

~ Ptı~, 1 •. 1 b' 1 k 1 .~erek P~otestolara ehemmiyet v~r f eı:ı~ ran ı iird!".k olma) rp, ır ıc) c 
lllu~tür her 1kisini de karakola götür ofduırnnu anlayor~ıınu:r. .. 

ltar · \lakadarlar, iki ııH·.~ clc' e lıa) ret et· 
>'n altoJd t 'I · 

"'l ~ a Yapılan ilk soruşmada si 1 fr: 
~c tcıı ltlın Bombaylı fakir Emir AO<lül 1) IlımT.. Hrde~i ınalıf aıaıor içind~~ 

tatk s. güzel kızın da Prağh Marı ve ııonra müzeden na ıl çıkarıp go-
tı..._ il O}d k t•• h"l I" · ·vcı b u !arı: fakirin bir müddet urf' 1 < ı. 
lptıoti~e ulunduğu Prağcla bu güzel k:zı 2) .Acaba hu iirclek lıeykel ini ne ya· 

Cu ederek kaçrrdrğr anlaırlmıttır. pacak ? .. 
bir .. ~cı hfa · . ~. . BiitÜ'1 diinunrn pol i• do•~ alarmı. 

tı.ın rı, verdıgı ıfade.cle Prağcla k ı 1 J R 
}'~ &aba.hı . r~mf>n hciyle lııruzlıklar <o ıu ur. u 
~ thilıteyc . eyın bermutad çalıttığı hırsızlıkla;. lıır 17.a lıir kazanç 'adet
d" 'ttıad,~ı b~•dcrken yolda rast geldiği mf'd ·;;; icin ricl<'"'ıt trtkik eclilt•cfk hir 
.. d 6 it . h. . b k 1 ... • " · 

(J,~ onl'tııtıt • sıya ının a 1§ arı altın nıenmdur MPııela iki f"nf> e" el \-
~tıt :J' gıbj y . d k 1d . • • . ı . 

~a~ ı '-'c ,,.. .. enn en ımı aya.na mrrıkanrn Lake Cif\· adı 'C'rılf"n ur 
~Ilı.ık J Uzyuze gel kt k 1 • • .ı 'k · h ·· ~d İstcd·~. me en ouup llC'lırin<lt>. lıal"' anat hahce'ınnen ı ı u 

ta· %11 ,, b ıgı halde buna imkan bula ~ iik aı.ıf;ın r.aJrnnnştr. Bu acfanlar ı;a
"aır Cttiğiı/ b~~rşların kendisini ad .. a Jıici a.;.!anJı: Çalan adamların hu ıw 

ll:ı 1
• soyl k ·· ı · d .ı·r · ı:ttııiıtt• eyere soz erıne e lanl:ırr Of '-"U"ar.a;;ına ha,·rf't f'nt nuş· ' t 3:' lr ! T r,., pııııı .,. 

'i lk dak·k tir. Çiinkii ıııatmasr güc;tür. ~aklamaı-ı 
,_ .. "'e ?tıiirı,. 1 

adan itibaren çirkin çehre i~f>. tf'lı ı ikeli olduktan başka. birçok 
l[Ot(j "~b · 
t gör·· ctsız tavırlariyle bana ~ek 
1tati lttırnü ·· ,_ 
)i-a Yen hak ştu. Benimle konuşmaga 
.... kat r>c'- kr olamıyacağını söyled:rn. 
.,.~ "' ktıru b" 

rna .. raf İMer. 

,lilnini çalan lıır:ı11.1rı iiurine lıiicımı 
etti~ini hir ılii~iiniin ! • 

inıle hu a<laıınn. hii) le elli tane Ey
ft•I kulr:oİ nımf,.lini ı;alılığı anla~ıl· 
nır§tır. Elli model ıle r.' inden çıknuş
tır. 

Ren i\ur i imli hir C:"ı:airli ıl"' l'C-İ 
Pari~e. iki ıııiik,,ıınııd d"' e ~t'tirrni ti. 
Bunları l'ari irap an at halu:~ ine a· 
taraklı. Bir alı ıra lrn) cin. Yanma ıla 
hir çocuk tt'rfik eılerf'k f'rtc•,.j ı;ahalıa 
kaclar ht"ldenıeı-ini ı;(İ\ leıli. 

Erte"i sahalı de' eln 'e çol'nk orta· 
ıfan kovbolnm~tnr. Pari, poli~i \'aL:a
dan lıahenlar eılilıli. 1 [ı•r la raf arattr 
rrldı. ~aııtlerc•e sonra, Danaine isimli 
hir raılclNlf' dm derin hncli ha~larına 
dola~trğr ~iiriildii. Vakaclan hir saat 
ı;onra ela c:of'ııl.. ııı"' dana ı:ıkıı. 

ÇoC'uk clivor ki: 
"- Ben tn nyonlımı. İki adanı hr:· 

ni \'akalamı~. Sonra hem heni, hem de· 
'cleri alımlan alrr çıkar<lılar. 

Sonrada sl'rhf'ı.t hıraknu~ olaraklar. 
Fakat l"l!rarf'ngiz kalan hir l'ihet ursa. 
o ela lıır~ızlı~m srhchidir. iki adanı 
dr.' clrri neılen çalmak i~tevorclu ?. 

Konıi. rnncnıııın lıali nıkti yrrincle 
icJi ele. Yalnız E' f<:I kııle i rııoclcllf'ri
ne cfayanaınayordıı. 

l Tmunıı kiitiiplıanelerl", ıııa~urn ta
' ırlarla gf'!en nıiitt>telıhih•rin alı' alini 
'akından tf'tkik f'derlrr. Çiinkii okıı
;lukları kitaplardan yapraklar kr nır: 
!eri nmlıtf'rnelclir. 

Rirkaç ııf'ne iincf;;İne k:ular. kitap 

kl"ııınek fn~iltr.rf'tle hir ı;algın lıalinr 
gpfmi ti. Hıı ne\ iclen lırrsı7.larıl ın iiç 
ıane~i te\ kif t'dil in rezalanclırıldıktan 
sonra sa 1gın ke il<li .. 

Ciinliii h:ızr dini kiıarlarm ''lıır ı7.
lrk ~tmr !'' "*''inden nHİlıat larla ılolıı 
ıoayr(a!ramr hile çalanlar lmluıııı) or
du. 

I.onclra sokaklarmcla lll<'~lmr hir 
pastac-ıdan bir giin hir aılanı hir pa ta 
!:almı~tJ. 

Rir tek paııta ... Akahinıl<' poli o-

"Anlattıklarına göre vaktiyle 
bir İmparatoriçe vamııf. Bu İmpa 
ratori~enin ayakları anadan dof 
ma yarımmıf. Bunun üzerine, bü
tün memlekette kadınların ayakla 
rını kırmağa ve küçük bir tekilde 
bırakmağa batlayorlar. 

"Diğerlerinin anlattıklarına gö
re. Çinli kadınların ayaklarını kır 
makta sebep batka imiı: 

"Bir erkek, karısının üzerinde 
hakim bir vaziyette kalmak için, 
karı11nın ayağını kırarmıı. Bu, az 
zamanda, her erkeğin adeti olmu,. 
Bundan sonra da. kadınların a
yaklarını dr;F r do~maz kırm,. ~ı 
v,. r .. ,.,,, ... r~ :ftinde büyütmeği i<1 et 
edi,.m; '·r .. '' 

Yang bunl"rı "'"!ızun bir hal-le 
sn~l,.,,or""· r.:"lj kadının hu h 'i· 
"j.,.f:n;"e kend!si de ac:ıvordu. (!'iz 

!PTİ"cf"., Pl"'\neyr ba~lı Ol&n c;,
tle l,11 s\r1.,.•in ondan sonraki sere
le,.de rte dcval'l" rcleceğini düıüne
"ft'• -:=•eessil' olduğunu sezmek ka 
bildi..,, 

11orç meseles1 
l> l'tıtt \" ır tarzda "karım ola 
\o 'til bit. _ C'~sı. .. :• diyert-k bana içinde 
c "b ·•ıay1 but 1 t1 bi unıın bir şi~e göstt'rdi. 
tıı.,, r ~ehird" F. 
'i . ~1-r fst ır. ğer benimle ev 

Runa benzer ~arip bir hrrm:l~k ta 
j\, uııtra,·lada ~t'ziler yapan hır at 
canıhazlıanf"~İ miif'sıı;est'ı;inin başına 
gf"f mi~tir. Bu rarnhazlıanen~n bir sa~
drk pirt'ıııini calmr~larıhr. Pır~ler, h~t
tahi ramha7.lrk etlen 'e terhıye edıl-

fn~ilterede son günlrrtle hir kiic,;iik 
kız. iki tane <,:ocıık ar11hası ı·almakla it
ham edilmiştir Ve anla~ıJ,Jıgına gi)re, 
hu küçiik k17:. hu lıırn7.1r~ı hirinci <le· 
( a yapmı~ olnıavorclıı. Daha en <"ileri 
dP. hn neviden lıırsızlrk lar yapmı~. 

Rir Franıır7. knnıiııvonf'ncu. t:"ı:rn· 
IPrdf" Pari11in mf' lıur hir diikkanından 
Eyf f'l kule~inin hir modf"lini çalarken 
yakalandı. Yapılan tahkikat netice· 

nu yakaladı. Lıikin ne giir .. dl'r hr~r
nir iniı:. Çalman pa .. ta. nıı;ııtralrk. pa Alacaklı - Size son defa olaralr 
ta tııkli<li imi~. f ı·"r:"i ele ka, ınak w· övliiyorum1 ki daha fazla beldemefe 
rinr anıarı <lolır imi•... ,. tııh".mmlilüm kalmadı. Yarın, öden • 

llıt eın•tse · b > . · Çunk" nız unu ic;p ölecek mi~ cin~tendi. . . 
c ıı· il ben böyle isteyorum." di DiYelim ki hu bir şal.:aclan ıhart"ttı. 

~--...;..· ~ · · i en ken· 

' Hır-t7.lrğın. trlılikdi 't" a~"~rlık ol· meıi icabcden bir ban!'8 se~m var. 
d'uğu kadar cfa tat ız bir ın~gale ol<lır - ~dan bana ne;·; Senm borçla. 
ğuna bir mitıal... mı ben ödeyecek deiili.m ya.~ ' ......_. 
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Tefrika Numarası : sa Yazan : Ferks Bavman 

-
ispanya sularında bir Fransız 

gemisine verilen emir 
(Ü ttaraf ı 1 indılf!) ·ileri Barsclonaya kabul etmek ~~te;rı 

Gemi yanaştrktan bir kaç saniye soıı diği için bazı müşkülata tesaduf p,o 
ra kaptan içinde külliyetli miktarda pa miştir. !Vlültcciler arasında bulu i' 

ra bulunan kasanın kEıybolduğunu binden fazla milis hududu geçme 
· · · T · muvaffak olmuşlardır. polıse haber vermıştır. ahkıkat ya B d h ı· · d · n edeJl 

or eaux ava ısın e ısya e 
pılmaktadır. ve s~yyar F ransrz muhafo:larını~ 11 

İngiliz gemisi nud tecavüze uğradı zaretinde sevkedilen miiltecilerı .~ 
Londra 29 (A. A.) - Draınvil is mil bir trenin buraya gelmesine 111 

mindeki lngiliz vapurunun dün vuku 
bulan bombardımanı hakkında F ear 
lcss muhribinin SÜ\'arisi:ldcn bu sa 

bah amirallrk makmına bir rapor gel 

zar edilmf"ktedir. • 
Asilerin ileri harekatı 

Salamanca, 29 ( A. A.) - J(arsf 
d'lell 

Con Dillinqeri "ya ölü, ya diri,, ele 
miştir. 

Bu rapora nazaran. Dramvill , Bres 

tten Gijon3 giderJ· .. n Gijon açıkla 
rında silahlı iki asi l~panyol balıkçı 
gemisi tarafından göri.ilmüştiir Bun 
lar. vapunın ispanya karasularında 
bulunduğu nıülaha7asile vanuru dur 

gahı umumi tarafından n~re 1 ıJı 
bir tebliğde. Aragon cephesinin rtl c..ı 'ıt İrı 

ıı•· a .. 
telif mıntakalarında düşman tar8 l'ıı~· 

ek'' 1 
dan yapılan tazyikin devam etın , tııı 

olduğu fakr:t yapılan taarruzları11ıe l'ıı1ıh 
ğır zayiatla tardedildiği bildirilrrıek a 
d. itle 

qeçirmek için, her şey: "Oke,lJ,, ! 
Sinema kapısında hasır şapkah, altın gözlüklü 
adamın arkasına geçen genç kadın, eldiveninin 

tekini yere düşürdü: Bu pa·rolaydı! 

ır. ·vıfl İtha 
Santander cephesinde Navar lı ~ 'tk 

durmak için bir kere kurı•sıl::t ak~ et 1 Cahuerniga vadisi yolu ile Asttıı1el ~ 
mi~lerdir. F:ıknt Dram,·ill. lspiln)·nJ isitikamctinde ilerlemeğe dev~JJ'I 

11 
~~ 

karasularında bulunmadıi!ını diisi.i mektedir Liva di.in akşam hiçbır "'ııe 
nerek yoluna devam etınİş!le de hs bwemetc maruz kalmadan Ca~)el 
lıkçr gemileri berayi ihtar yeniden bir ringa kasabasının civarına kadar 1 

• 

kaç kere at~ etmi~lerdir. lemiıtir. "'* 
"1. •'rıınıaı·alı /Talk Dü~ma-ı Con Dillingeri teıhis etmek bile, zor ı !of ör ihmalkar ve canı aıkılnıı, F ) h b l . b" . Santander 29 (A. A.) - Ha 

" .. d ·car ess mu ri i ge mıs ve ır ışa nı., d"'nı"len Corı Dillingerı· olmakla daha fazla bir --ydi! Ve nu gibi oturuyor u. Sigara içiyor ve ka . · d h d k a1·ansı bildiriyor: ~ 
" '$- ret teatısın en sonra a ise ap::m 

-ba§ka bir genç kadını ken-ı bu durup dinlemez akıntı arasında yitaizlikle, dalgm dalgın bakıyor, et mı~tır Na var livasının pi~tarları bu . . .ı. 
disine tercih ettiği için - met (diri' ele geçirmek le bü.bütün im rafmdan gelip geçenlerin sanki farkı (Yeni beynelmilel vaziyet) Santandcrin 30 kilometre gaib~ 
rc.~i Romanvalr Anna Se)·c. kansız görünüyordu. Hele kendisini na bile varmıyordu. 

29 
(A b l k 'd'l B h d ;kı •" 

J Paris . A.) - Populaire ga u unma. ta ı ı er. u cep e e ele ı·erivor. ''Yeraltı Dünvası" otomobille ve yayan gezinti yapanla Direksiyonda oturan adam, Mel d k" h b l d ·ı,are' 
J J • div• k .., 1 klı zetesi iyor ı: rekat pişdnr mu are e erin en ı :ndn "Km/ ~fona" di·yp am rın vücuda getır gı 11 agaç ı or vin Pörviati. Harp erkinile beraber 

- · · · de k B. Musolinin aleni ve reCJmİ bir su f fon bıt mulıtt>ris kadının kı.~- man kalabalığı ıçen. sın v~rma • harp ... ha•ına hakim bı"r tepeye rıkan ır. · " 
k k - - " :r rette ademi miidahale taahhüdünde S d d h 1 bir r knnrlrkla "'fl/Jllğı bu i~tı•n. po 'ölü' olarak ele gezırme , atı suret ı b k d . ti' de di K antan er e ayat norma 

• J • ... 'b" di nl b" al- ı a, uman an vazıye n y . en b 1 lmas ~ d 1 ki d k d S Jıl li.~ f aydalanıvor. Bir pUirı çi- te ımkansız gı ıy ; onu a ır a . . . .. . . . . u unmu§ 0 rna ragmen or usu e e av et etme te ir. an~rı: 
:.iliyor. Con Dillingl'r tuzağa kur olmıyan bardan herh"!lgi birini za dısı~ı ~oy)~ hıss~diyordu.' Ot~?'1obılı, nun fspanyada miidahalede bulun den giden milis C8irlerinin rnı~;,i 
diişiiriilmek i.~teniyor. Şimdi: rara uğrabnaksrı:m, yaraWııaksızm va harbın uzennden ıdare edilecegı tepey mu§ oldu2unu itiraf etmesi yeni bir ı:imdıyc kadar 12 bin kişiye balil..A 

_,j hatta öldürmekıizin, Con Dillingerin 
1 

dl. Harp erkanına gelince, Meseli, beynelmilel vaziyet ihdas etmiştir. Santnr.derde hayat normal bir r 
- Tevkif müzekkeresi mi? 1h- üzerine kurtun sıkmak kayit ve tart! arada bir genit omuzlu bir adam ya Demokrat memleketlerde bunu tevlit d'I ı t d' ı im la · · d f E" b ih ti h 1 ı m:::.~ e ır er. .. ti mal ö Üf bir adama bir tevkif n içensın e · ger u c e er eaa. nmdan gH"iyor ve •efe. göz ucu ile ı· h · k k S d 29 (A A B r 

bö l 1 aldın ed l -:J' 
7 

, edeceği abiilame ı ta mın etme o antan er . .) _ tJ J müzekkeresi göıtermek lüzumsuz- ba katılmaz, ··ye teY ere '· 
1 

bir işaret veriyordu. Herhangi bir İfa J • b k 1· }" 1 hah general Davillanın kumanda" luğu ile karıılaıacağız Fakat, eğer mezae, o batka!. O zaman .• Belki! f d d I" d f laydrr. B. Muso i!1ı u a si.i ame ı ta 1 

··ı·· d ... 1 d d" · ) k I re ın manuı a, ara a ma um u. min etmiş ol~un olmasın, bu aksiila tında büyük bir resmi geçit yap~ı~ onu o u egı e, ırı o ara e ege- o dakikaya kadar bütün hazır) k -
çirebilirsek, tef ..• Böyle olmasını Hollis ve Kavli, harp sahasını mü 1

1 
mel Dürenin herhalde hesaba kat trr. Geçit resmine Naval lival ~ 

da büsbütün imkansız saymıyo - temadiyen dola,arak, her türlü ihti lar arızasız ~aP.ılmı? b~l~nuyor~~· ~ mak mecburiyetinde kalncağı bir va mensup kuvvetler, siyah oklu -1e 
nız ... O zaman-.. Şu "sevgili ve mal~ göre ~aziyeti tespit ettiler. Bü ler, yolunda ıdı ... Şımdikı halde oy~· lbadrr. lanjistler iştirak etmi§lerdir. Jı1 
'sevimli,, & gangıter, "1 Numaralı tün teferr~ itm• ile kontrolle, kin Eaat 9 dan biraz evvel, direldiybn •ı: Bal'selona hülc:umeti mi.iltecileri Limanda faaliyet avdet etJ11•· 
'Halk n.::·--m,, hukuki hilelerle dolu tasarlayışlannm tatbiki kabil ol daki adam, elini ag"zina götürdü, siga kabul ebnedi b ı ..,~"' d • • arak h tü' l"" S a~ amıştır. r11 ıkendi!İni ku~taramıyacak; o müt- uğu nebceııne var ' er r u garaaınr yavat yavaf ağzından aldı ve Perpignan 29 (A. _A.) - antan Diin Bilbao, San Sebastien ve~ 
hi! çe!e reisi, hiç bir adli entrika fÜphep ve tereddüdü, her türlü endi elini yanma indirerek, parmakları a der miilt~cileri~i hamıl on. tre!" hu~u ~· 
çeviremiyecek! Bu akıam. Kast şeyi susturdular. Sayuız, saymakla d D b ak R du geçerek Puıgerdaya gıtmı~lerdır. rogneden yirmiden fazla gemi 
Ş. 1 · • b"ti' t "'k z 7.orluklan go···o··nu··n.ı_ rum an yere,... rşanya ır b. e F k ı· h"'k~ t. b ··ıt mı·ıııtı"r. ıkagodan ndıyanaya bırçok me- 1 P u enme · ' oe .. .. . .. .. .. a l'lt genera ıti\ u ume ı u mu e :ı: _/ 

ı k B 1 b b l • tutup, bu engellere rağmen bir tevki havetle auzgunletmıt gorunen gozle --=----------------....... -.......,._....;_, ___ _ mur ge ece . un ar, era "r enn~ • . • . • • d • b 
de usulüne uygun bir tevkif mü- fin icrası mümkün olmadığı kanaati n, bır mılımetre açılıvermıtti ... Ansı At 11arış/arl Ün itti 
zekkeıresi getirecekler. Oradaki ni benimsediler. Şu hale nazaran da, zm .. Onun yüzüne dikkatle babn. ,., (ı 
"Förat Natinel Bank,, ın basılıp İşi. kalftn son çareye baş vunnak su ı bu yüzd~ki hatların ff!vk"lide t;. ( C ~tii l inı·iılr) f ~t" hu gihi l ıatlisclcr halkta "'~ıı 
Ma!linin öldürülmesi maddelerine retile bitirmeği kararlatlırchlar. An süsle gerildiğini farkederdi. aı ko~ul.m hn ~l"nc gittikı;c arlan lıir te,,ir yapıııakıa 't• ko~nlara karf1 0d,· 

cak bu kararla ablmak, isi bitirebilir d P soyulması ve zabıta memuru O'- ti) Bu aralık, sinemanın aeans sonuy alaka ile knrHland1. Diin ko~11lanla aliıka H' ~wıııpatiyi ear.-nıakta ır· a.jt m ddelerı.ne dayanan bı"r tevki'f eli. Esasen şu ve bu noktalar göze e k 1 1 k k fakı• 
1 k ı bb.. du. Yeni mü•teriler, takan talmn so" ı:ıinıcli)·e kııclur ı?iiriilmiyrn hir a a ıa l'llı Jıe, eti lıiı· hir o~u<la rn u t rek, yarım yama a yar.ıHtm tete us T :. • . • • :. s ,·e 

müzekkeresi ! ' (er, Con Dilling .. uteıil• mü cadde künehnialerdi. Düz haıır ..,,kal, ve !ık ur.ı.. . eyi roi 1 ori n mü itim bir kı. ) o o,,,,ı uğun yap ılmasma meyda• r' 
Şikago emniyet müdürlüğü ci • de, o zamana kadar hf'n öbür tar.ıfm altın gözlüklü bir (Mis~er) ve koluna mrnın !ıalıı-e F;İrnıt>leri <le ı:;ii~lcı·i~ onlu nıt>mf'li ve hu ı:;ihiler şiddetli ccı:al• 

nai kısım tefi Pörvis, tertibatı ye- muvaffakıyetile n.-ticele~-ıi~ti. H~erl ginni, olan ge~ ve oldukça güzel bir ki at lo~uları ;poru memleketimizde ~nrpılmnlulrrlar. btl' 
rinde bulunduğuna delalet eder miisademe sonunda, v .. zıf,.,me baglı I k b ı birinci rlercc·t>ıle alaka m an<lıran spor Bundan ha~kn. lıiikiımctinıiı:.~ L* bir bat ip.retiyle konuımaya son 1_ l h d ızla beraber ka!a a •ğı yararak iler J ğı ,.., 

· k atı~an memur arm ya ut il meıum ı liyordıı. 'arımmlan olmaiia namzcd bulunm:ık Jm 11 la lıiınaye ini c~irgenH"' 1 ıiıt' verır en: bir rastgelisin v.o Harı bu kcırkunç oı · ~ ~~ B b · · d l'k 1 p·· · ( ) b l taı1ır. ~ular lıa'ı:kınrla ı;eni~ ınikyacta r _,.k - aıLArınız u ııı, e ı anı • yunun "Vn ..... d,g~ı ·-hava dü~~"' ..... ..,, orvıs, oyun un a~ amasmı :. b ··f 1cıı çv-
T- •• ·• ., ., " ) "' J ı k v:ııulınalı, Ve i~tmıhul gi i nu 1 • :" lar ! dedi, ben de bizzat oraya ge- sum kı1 .. banlann cenaze merasimi ya seyrediyordu. Sinemnnın flj~~sinde a nı7. ıııracla ko::nlarnı gı·lrl'c · :.-e . f ,.

8 
,.. 

Jeerk, tertibatı gözden geçirecek, ptlmı,tı.' j b k' b ı b" k d nclenle ılalıa fa7.la ra;het O'Önuesi irin lıir ,.ı·lıirılc nt ko~uları ahr ha ta:. ,·e 
B lk. T ~ eyen l~ c~ ır "'ene a m, ge !": rı :. d \ e,.111~1 hareekti idare edeceğim. e ı Memur!ar, bu ~üz~I va?. ıık ... r'llrn lenlere doi?•u vürüdü. Hasır sa. pkalı ileri ... iire<'eğimiz hazr noktaları alaka lıi,,ar ctt irilıııenıeli ir. ı t ~. ınıtJO' 

kendim de silah atacagyrm. Her .. ~ ı · · ·ı·k ı · · ı k içın 
dil Y3l'11Tl, yam"l"k tedbirlerle hareket adam, bu kad•nrn elini bararet•e sık darlarrnna7.arı clikkatine arzetmek i_ un11·1 ı ıe' e~ım ar ırma . . 1181,rı halde onu salıvermiyeceğim . U - ederek. "'~v•ek d"\vran'lr.ok h .. r za teriz. in olan lıu tcınennilcrinıızın 

rnanm, ki cesur arkadatlaıımız - IT''\n alehlerine r•kan n~tice1erl• )<.... tr. Geı;eıı lıafta yapılan ko~mla ;ı{iz bir dikkntr alrnaru~ım umar.ız. . 
9 

tJJlcıJ d h • b" • b h • ti' Pö.-viz. "'özleritli vr.h-..ncı b~k·,lar k l rı an ıç ırı, u e emmıye 1 
va • s_ıll"fl..,..."\-ıa~·ı k!".fahrına koymuşlardı! Ji!!i edl'r<' i.,tedikleri atı hirinri ıı;etir Dihkii koo:.uların netıre e 1

-a ku b nitmiyecek' la bu ~~nç k~dma dikti. r~udaklannr ~ 1 ı· ' k l . d""" k f 1 1· ./ 
K ~; ten:ın~~··1932 bir paza~ günü ~u iki -ıemı1 ... h,.tt• b"tün 0 civa miı: ere ı . . ıa 1'111 lt'yetinın ' 'er ıgı a ı:ay ı :ınıı:r.ı aı ır. • ~d .. 

... !'\ J....,.c .. hmr. -'er;1.,, .. ,.J< df.rccere k.. ısrrd-. Oyun ba§lanuth. Genç kadm, rar halk: iizeriıııle ıncnfi tesir yapmr~ t k ybOI 
ne rastlıyordu. • · ' 

0 
" • d' h ı d Bir kadın artr s a . ı• fab.,P, ,..J"'!l ........ !t•L-~ ... .,......~ ... ,.ro:v ... ~ f'l':1 asrr ııapka ı a amm arka.sına . t1. Y ııaıı•S 

Bu tarih; cinai macera11ln hakika · · ı · ı 1 · ld" · · t k' · d Dı'inkil ikirwi tec·riihe ko~umnıla ,ıa Atina. 29 ( Hu u i) - 1~k. ~tıJ' le tel~··'ti ettilf"" .. 7.•ra r•ı 't\ ,.b-1,k rve'.;ml~ ve e ıvenının e ını yere Ü .. \ 1 1 ! ' 1 
ten bol olan Şikago •ehrinin cinai , k' ~u··rmu'" ıııtu·· ! .•"\ ircilı-ri ını-ınnun ctıııİYen hir harli nm mc8lıur arti ti erinden 1 k•"',.}to :S 1 ar&sm:la JT'~..,..··- -.-.n "'°' '' ~U, ~Ö7C • T ' a • 

vakalar tarihinde uzun zamanlar içini ce. olmu~tur. Ko-:nva ictirak eden iic- suri diirt giindenberi ortatlan f .. dıll C'.\Mm···o-·'·· . Hi. h: .. ,.,.,.,.,, UV:""'"1T Mütea•c;b:n. üçü biden sınema • ' . '> ~ ıra ... r 
mütebariz harflerle vaz~l·d1r. - 1 f•. J. 1 •• •• ., ı atrn da Pren · Halime aid olmaıııı yii muştur. Koca ı \C zabıta 3 .. ıt• ı L·rud A ··d k. (B f mf.'""° · ·1

• • • ,...... ..... -·ır ., ,.. ... _ ... .,.,.... '•. nın ve•tı'bu"lu··nde ,.o··zden lcayboldu k · · 
1 

k el ı ı arrı' 11 b" ı · n venu c ı ayo~a - 1 b·1 '··--·-·c'i (,....,,· -· r: __ ,, ı~·ıd:',.d "' o 7.Ündeo hir~o - ı;:enrciler: ımc İ)e a ar yapı an ta ı . · rll .. 
Tiyater) sineması, Mişiean ~ölü civa l<\r. Ge'cn er'~e!c, kolundal:i kadm.... _ G"ne i-tf'clikleri aı 1 hirinri gf'ti tistin ne olı1u~tına dair bi~•P tı ./ 
nnda Lin'<ln parkı yakmındadrr. Tek' Pe',: ( J ""1'1'~r-'· 1-1~ ''~ n;: .. "n-~ı) Ve onbn k:ırşılayan kadını · rf'eeklr.r ... deme~e haşladılar. etice- lıına111a1111~tır. =----
mil bu snha pazar ızi.in•eri gezr.ıe.:Ye r- --s·l ··-' '' ~- r-'·'--. <'"'- '·-···· "'" de hu koc::u lıilrt lf"ı·i "atıl m:ulı . 
çıkan ailelerin ve çiftlerin en z~yacle :c:' h'r r .. ·-~· ... ii .~

1

~.~.- : .. ····v-'·
1
;-·· ~ ~., : O sırac! .. c1al'11?'3 clclu~u cl"!nizden • _ YENi ROMANLAR 

tercih ettik:eri yerdir. Biitün kaldı ) , , ~ ·', -.... rmı"'C"''"n", •"':lr 0ı.o.·~ob"ı)·ını·n ya ~ötürürken, e 1, - ancak görüle i ir 
r ·'-. .... '. -.1 ın ,... - 1 ,,,.. :~,.. .......... ~..,. .. r~ "' - 0 l' b J 1 

k l k ), ,.,,ı..,.., "" 1--1,h- .J, ,..._. __ ,..,. . .. ::-örün '°' , fZ A.. .. ..... ... de h f"f . • rdu Ç k 1 ,.. 
mnlar ve biitün )o anta ar, Si giyin d':~;, :>- ..... : •• ,:b b ... ı-: o'~cı-lt'' !" 1 b :1 d ' ı H r· kU derece - a 1 ce, titnyo • 1p1 a 8 1 
miş kimseler}~ clolup ln~lr. Bu cadde n· ,~m " pey .aıı anan ° :ıs, sü • r Hollis, bu guzla di,Ierini gıcırdatb: 
den ak•am saatlerinde otom<'biıl,.r, 1 Bi.; .. :;ı, 'l=n·-.. ı.:,., .... 'll•n r-~fr., t:,, netle ~öyle c!edi: Her -y (okey) ı 

" rt .. n t-'·-ı:n .. ,.., 15 .-e·r~ l!Z't.•,. lrl'l - ~ • · 
biri biri arkası srra, he., bir nrada, Bo _ı - Gördiinüz mü, ~ef? Anna Seyc Hollı"a, her -ym· (L--r) oldugun~ u j 

1 

r-"Ul J·-,..,-"°T .. (' • ··-~ rrrp~;:··,..... .. r- ~ı a Yl)anıan g"b' ) r sözüm!:! durdu. il'te ! Eldiven dü•ür bi dird"k kaldı 1 1 uzanır a · f-k ve i>-w - .. -le b:r ~-..,., r.+n-.-' '1i · T bu auretle ·ı ı ten sonra, 
22 temmuz 1932 pazar ak~amı bu d ........ .., .. ~.,. Et• "•..,r--L:ıin -;;~~-r·,.$;'7. .,.,~•: k•rarla"tınl:ın pn~a idi; ha!!!' nm kenarındaki. spor otomobHi. eli / 

caddeyi, cinai losnn zabrta memurla l P'Öri.inH.,:: .... -- :-.-..,., ı.:. r--'- ı.. .. ,._:, ~"lpkalı, altm gözlüfdü adam, Con rekıiyonunda oturan '°förü ile bera 
nnm tcsl:il ettiği küçük bir ordus isti l k\••·•·et1-.J ...... \.!-_..,..·;; .. : ; ··--cJ.. M,..··.;_ Dillinged~! ber, olduiu.ye~de kaldı. Etr~~ I 
li etli. Bu küçük ordu, cadde üzerin aai'l"'ll hir ı_,.·;lin ı .......... ı .. 111tısr .... ;h; Mclvin Förvis, ba,mı salladı ve göz ~ hıç bır teYden haberaız bmlı 
deki neşeli canlılı~ı sıklaşan aeyrisefel hare'ce~ 1.,?inr' .. idi. J(;ıJ,..ı...,1.1 .• _ ;.,:.;ı lerce ınaan arumda! 
ri, gittikçe artan bir ho!nudsuzlulda

1 
mey~n ~:,.an kn··--· "•T.·1··-· ;ı,. 1~•c ~trrpı~la, sordu: Öyle ... olduiu yerde, dı~ evvelki 

100 Kuruş 

Açlık 
50 Kuru~ 

Yaıan: 

Refik AhG~ 
SEVEN 

seyrediyordu. Ara vermeksizin bir v~n ır. ..... · ö~. -·----•.·•: '·:: :-n ı. .... ~··~:: - Biitiin haz•rlık lftm?lm mı? vaziyette ... (vukuat) a intizar halinı 
atağı, bir yukiln gidip gelen boyuna h"zrr tutuy~ .. -ru. f 1 Sorarken ağzmm ucuna yeni bir de bir duru! f ._ _________ .,_ .... 
dalgalanan bu İnsan nehri arumda 1 Bu otomobilin direksiyon yerindeICi siıara aıkı,bnnı§tı. ıigarayı ağzına '( A.rka.sı ~ar). 

,, 
Dağıtma veri V AKIT kütüP'ııe 
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'-==E=====-=K=o N --==o=M==ıl• ı Türk Havalarda Hikim 
ış memleketlerle fi· 
aretimiz ne safhada için lnönü kampında Bu ideal 

gençlerimiz turk -Norveç ticareti günden nasıl çalışı,qor? 
ı- güne inkişaf ediyor 

1.ıtkj . . h 
ti ll'ı~cnın dış memleketlerle olanı han aldıkları görülmüştür. Bu r~~ ~ 

fıa çokn~:ıebetleri hakkında Türk nüz elma ihracat mevs!mine gır• r1 ~ 
~ıtlall'ı ~ıkkate değer istatistikler miş olmasına rağmen gc~en yı ~hıu 
e ile v a. ta~ır. Türkiyenin dış tica )arından bir kısmı ıehrimiz el~a 1 ra 
a;dalı crıl~n chcmmiyet~.1 ne derece/ cat tacirleri ile mektuplatmaga ~f 
p.; tıctıc ı · ·~· . .. IA ta gore 

lnönii yiiksek uçuş kampında iki ayda 5862 uçuş yapıldı ve seksen 
genç te J>lanör pilotu ~ahadetnamesi aldı. Bugiin bir hava fiJosıı 

lstanbul, Buı sa ve lzmir semalarında ya1nlncak tayyare türen ine 

1 

..... itib . c er temıncttıgını goster larmşlardır. Verilen ma uma I 
ırı her h arılc tutulan bu istatistikle İstanbul mıntakasında bu yıl. e :a 
11hak~ ~susta büyük fayd~sı olacağı rekoltesi 21 50 ton tahmin ~dılınle te a· ar.:tır d. B . 1 A d b lunan arın ~ btı .. · .. . ır. u ış e alaka ar u I 250 

Türk hava kurumu gençler ara· 
aında havacılık hevesini yarat
mak, okuma ve sağlık vaziyetleri 
müsait bulunanlara uçmayı öğret
mek için Tür kutu tubelerini müm 
kün olduğu kadaı· hızla arttırmağa 
koyulmuttur. 937 de Ankara, Ada 
na, Buraa, Edirne, İstanbul, İzmir 
de birer ıubesi açılmıf bulunan 
Türk kutunun pek kısa zamanda 
ıube sayısı on bete çıkarılacaktır. 

i~lck tıtunlarda f lırkiyenin dış yaptıkları bir tasnifte, bunun ' ' 

1 lat \'et.hrle olan. münasebetlerini tonu Bursadan, 662 tonu .A.dapa:Ô, 
~it aıra ~l ı rac.:ı.t mıktarlarını göstere rından. 70 tonu Çanakkaledend 
ı..~ har1• 

8
.1 e nc.şredeceğil' Okuyucu tonu Gemlikten 85 tonu Ban !r~a 

··ı cı r . . . . ·ı ıttır. I· ~ ttr f ıcarctle ıhr'acat ve ı thalatı dan 1 2 tonu Erdek ten dev§ırı m da 
~t ~~nda bu suretle toplu bir ma Bu~dan başka İzmir mıntakasın 
Ql'~I ınıniş olacaklardır. elma rekoltesinin cok iyi olduğu v__e 
19'>8~8 • Norveç tlcaretl geçen seneden fazİa mahsul aaklınacadgaı 

tıLı ' ,, 1 l k dı 1 · r.:nnt asın 
) ~Ctc :'.'1 ındanberi tutulnn istatis umu 11.a ta r. zmır ' Jspartadan 
u~ o gore ıbu yıl Norvectcn dört da f zmırden 1.200 ton. UI b lo 
~lit:lkkiz bin liralık ithalat on iki 650 ton, lğdırdan l~~.ton~ 11~8 ~:n 
~tdi bi ı .ihracat. 1929 da beşyüz elli dan 1.175 ton ~ima uzer ;;hmin e 
~ ihra~lıralrk ithalat on iki bin lira ~ahsul al.macagı kuvvetle 
.ı . . bi11 ı· t, l 930 yılında beş yüz on dılm:~ktcdır. . . den mıntaka 
~ ı~. · •ralk ith ı~t ·· b. ı· Ik Dıger elma ıstıhsal e A 

:ıra a a on uc ın ıra ı · I be l öre· mas 
~r Cqt Yap:lmr~tır • arından gelen ha r er~ g M• . d 

~,';\ 8e '$ • • 1 1 t' tirılen ersın e 
~~ ih ile devamlı surette on üç bin ~a vcıns c ~a a:ı .r ;ş ekkiil devresi 
)ı):.hıkrac<\ttan sonra bu miktar git okguş .~a::ıye~ı 1.et' eşNiğdenin elma 
if~ 'k~clrneğc başlamıshr. 1931 ~0 .h mı°s~~ gıt~ı§ ;r5 _ 4 milyon ki 
.hr.~t 31

1 ı0YÜ7, seksen beş bin lira Irk ;stı s~ ~ı t~~lr a kt~dir Bütün istih 
~~~ clİ· ?O liralık ihracat, 1932 ° l ~lmıl ~ ı. m~ dahiİ olmak üzert-

1~ b;,, 
1
1
• üç bin liralık ithalat otuz bsa J ge erım!z I e rekoltesi 1 O mil 

t . 933 •
1 ıralzk ihrJcal. u yı. umumı e ma 

llııı ~ Yılınd ·k · ·· . yon kılo olacaktır. ~\ talık . a ı ·ı yuı: yetmı§ yedi B ki ahaulü bereketli 
biıı 'ftacat, ıtlh;~~t altmış s.~k~ .~in lira Eğe ~r:t~asında bereketli olan 
~ıı l~lk ithal· ?'~~rn~:ı uç yuz be~ bakla mahsulü harmanları bitmi§, 
)~ ıtalık il at ı ı yu_z otuz dokuz mahsul tamamen idrak edilmi~tir. 
~ı &eki~ b·lral~atl, J?JJ yılında üç Trakya mmtakasmda ise bakla har 

ıc b· •n ıra ık ıthalat ·· ·· b ı 1t\ liral k .h uç yuz manlarınm toplanmsma aş anmıştır 
&~ l'~ Yıı~ on ıd-\ r~_cat. rı 9(6 ~ılın~ Bu yıl bakla rekoltesinin 27-29 hin ton 
~!)) lı~ elli b b- {n 

1 
kır? K ıthaiat arasında olacağı tahmin edilmekte 

n %r. eş ın ıra 1 ıhracat ya dir. Mahsulün bereketli olmaar yü 
4kctlı takaınJ .. . . ziinden yabancr memleketlere olan 
~l'ıı c. !)lan .hr ~osterıyor kı bu mem satışlor da yavaş yavaş inkitaf etme 
.. ,~1sbetıc1 dracatrmıı; her sene mii ğe ba.:lamıstır. Dahili mevaridat da 

'"' lfır e artmaHadrr. artmrş. temmuz ayı içinde lzmire 
raç neler ldhal 3 )00 k~rbula da 24 ton eski mal 

~t~o:t\oc •d.lyoruz? bcıkla güncleri!miş~ir. . ... 

Şuraaı muhakkaktır ki memle
ketin dört bir tarafında Türk ku
fU ıubesi açılması için yapılan mü 
racaatlar bir iki sene içinde tama
men karıılanamayacak kadar çok 
tur. Ve hava kuurumu bu istekleri 
bir sıraya koymak zorunda kalmış 
tır. 

Hava kurumunun tayyarecile
rimizi çoğaltmak yolundaki çalı§
maları töyle anlatılabilir: 

1 - lnönünde motörlü tayyare
ciJik çalıtmaları, 

2 - Ankaradaki motörlü tay
yare mektebi çalışmaları, 

3 - Para~ütçülük çalıtmaları, 
Türk ku!u tubelerine ya~ılmıf 

olan bine yakın genç arasından 
sağlık ve üstün kabiliyet bakımla
rından ıf'çilmit 150 genç İnönün
de motörsüz tayyareler üzerinde 
u~maktadrrlar. 

Bu seneki Jnönü yüksek ye)ken 
uçuf kampı, seçim dolayısilc ge
çen seneki ile büyük farklar gös~.e 
riyor. Gençler bu sene, daha bu
yük bir kütle içinden ayrılmıt ve 
yetitmit olarak lnönüne geldikleri 
için daha çok muuvaffak olmakta 
dırlar. 

~t~c be Çten. ıthal ettiğimiz qya ka Almanyaya 65 bın sandık uzum 
~rd "· ltj:crı, .tfl~.bete kullanılan ka Geçen yıl idrak edilen üzüm mah 

At. Yevı cısımlerle tıbbi ceza sulü tamam ile satılmış, yalnız 1000 
1ıqj Ytreq .. . ton kadar stok kalmıştır. Bunun da 

Cdjf"- tnk uhını miktarda ynğ da it bir kısmı satı~a çıkarılmı§ bulunmak 
·•ıc t l· 

~ ı:ırve eoır. tadır. 
\t det ~e ihraç ettiğimiz başlıca Stok 1 O?O tonun yüzde yetmİf be 
ta Pqfalll törn, knru meyveler tlitün şinin Manısada bulunduğu söylen 

il 8 llttu 0 'Jh ' k ,. o·~ f t:'_ f Ba ~!§ ~el r. nı assa ihracatımız me tc::.ır. ıger tara tan ı:.şna n 

Bu ıene bet temmuzda çalııma-
lanna batlayan İnönü yüksek yel
ken uçuf kampında temmuz ve 
ağuıtoı ayları içinde 586~ UÇUf 

yapılmıf, seksen kadar ge.n~ de 
planör pilotu tehade~n~e11!11_ al: 
mıttır. Kamp, ilktetrının bırıncı 
haftasına kadar devam edeceğine 
göre daha büyük muvaffakiyetler 
elde edileceği muhakkaktır. 

iştirak ediyor 

Yazan: 

Safvet 
Gürel 

~ç lır, J 9 ~r~e ıniihim nisbette art kası ~~ç.en yı~ olduğ~. g.~bi Al~nya 
to11 ~tıqişk ;rılında 300 ton krom ih ya muhım mıktarda uzum sevkıyatı 
~ı a C'ıkrtı en 193 5 te bu miktar 7 500 na baş!amıştır. 
19~ da se ıştır. Kuru üzüm ihracatı Banka her yıl Almanyaya gönderdidi 
~~ ~ ~ılı ~den seneye artmaktadır. ği 80 bin kutu üzünaün 65 bin kutu 
fıo3 ihra 

11 ?6 ton kadar kuru ii sunu sevketmiş bulunmaktadır. Es 
liJq t<>rıll b edıJrnişken 1936 yılında naI Bankasının piyasada iyi bir alıcı 
toll: )'~kse~lrntıştu~. incir de ayni şe olması r,ekir~~k~iz ~uru üzüm piyasa 
6o3 11'1cır ih tnektedır. 1931 de 6 f ~mm. çok musaıt fıyatlarla açılması 

1 ton ih taç edilmişken 1936 da na hızmet edecektir. 
~ı- 9

30 Yıl:~ç edilmiştri. .. !?ıs i.i~kelt"rde ih~a~ edilecek . kuru 
~U~~tı tüt·· d~ bu memlekete yalnız uzumlerın kontrol ışı de halledılmek 

tın h .. d. 

MOTÖRLO TAYYARE 
MEKTEBiNDE 

Geçen yıl planörcü pilot ıehadet 
nameıi almıf 70 genç arasından 
ıeçilmit olan 18 kiti ilk olarak, bu 
ıene 15 temmuzda ite batlayan 
tayyare mektebine gelmitlerdi. 18 
ağuıtoıta bu 18 genç artık yalnız 
hatlarına uçuyorlardı. Ağustos so
nunda herbirinin atağı yukarı yüz 
den fazla yalnız uçutlarr olacak-

Hava kurumu, bu genç pilotla· 
rın bundan sonra da uçuılarına 
deyam edebilmeleri için tedbir al
maktadır. Her üç ayda bir, kuru
mun bir tayyare fil osu Ankara dan 
kalkarak İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adanaya gidecek ve böylece ora
larda bulunan turizm tayyarecile
rinin on be~er saat mümarese uçuş 
)arı yapmalarına imkan verilecek-

io~ı .. Ctj !"° •. 1 raç edilıni§ti. Norveç uzere ır. 
ıl93~ktcrı 8utlınlerimizin nefasetini Mısır mahsulü mrktar itibarile 
~t tc 50 orıra 8İparişler çoğalmış bu yılaz 

ıt ve 1936 d 11. k M t.a , N0 • a ) tona çr ısır mahsulü, Karadeniz mın 
~ilde t'vcç Pi kasının ve bilhassa Çarpmha mahsu 
~de il ltaly Yasasaında fındık cihe lünün hu yıl kuraklık yüzünden ge 
~ille~ ltaly a ,.e ispanya tütün sihe rek mıktar ve ierek kalite itibarile 

f:'akftıi~ bal Ve İspanya tütün cihe aşağı olacağı anla,ılmaktadır. Tem 
~qll at tak~ ~n~a~~dır. muz ortalarında bu mınt.Akaya biraz 
~lit :Ia1 .. t• p er~mızın devamlı pro yağmur yağmışsa da bunun mahsule 
~İtıc 1tibqri7a .~a~en Türk malının tamamiJe faydası dokunmamıttır. 
~ tic S~krn· e .tıstunlüğii rağbeti ken KRStamoni havalisinde kuraklık 
~i lfı~tctirn

1

j;tır .. ~u m~nıl.eketle olan y~zünd~ mısır danelerinin ~fak ve 
~ ~kkakt gıttıkçe ınkışaf edece mıktar ıtıbarile de\aZ olacagJ "nlaşıl 

lllla r rr. maktadır. 
I~ ll'I 

1
ekoltem•z on Bundan başka Trakya ve Marma 

~~taç cd ·ı Yon kllo ra mrntakalarrnda.ki mahsul keyfiyet 

tır· 
Eylul sonunda motörlü tayyare 

mektebi faaliyetine nihayet vere
cek ve o zaman turizm brövesi al
mıf bulunacak olan bu 18 genç 
memleketlerine döneceklerdir. 

tir. 
Gelecek temmuzda, tur:zm pi

lotları tekrar Ankaraya geldikleri 
zaman yüksek tayyarecilik ıeha
detnamesi almak için daha yükıek 
vasıfta tayyarelerle uçacaklardır: 

Fakat hava kurumu, kıJ devreıı 

> 

ni de bot geçirtmemek için, elinde 
bulunan planör muallimlerinden 
bir kısmını motörlü tayyarelerle 
uçurmaya karar vermittir. 

Bugün motörJü tayyare mektebi 
bir tane olarak Ankarada kurul
muf tur. Fakat yakın bir iıtikba]de 
Jstanbul ve İzmirde ikinci, üçün
cü mektepleri açmak, Adana, Di
yarbekir, Samsun, Bursada antren 
ıman istasyonları kurmak mecbu
riyeti kendini gösterecektir. 

PARAŞÜTÇÜLLK 
ÇALIŞMALARI 

Hava kurumu bir taraftan Tül".Ji 
ku~u üyeleriı:ıin atlamalara ahıma 
farı, bir taraftan da bütün vatan· 
daşların paratüt kullanmayı öğren 
meleri için bir talim müe11esesi 
halinde paratüt kuleleri yaptın· 
yor. 

İzmir paraıüt kuleıin!n ~ittiği. 
malumdur. A'nkaradakı bıt.melC 
üzeredir. Bu yJI lstanbulda da bir 
tane kule yaptırılacaktır. Paraıüt• 
çülük şubesi, Cumhuriyet hayra· 
mında 50 gencin grup halinde at· 
layabilmesi icin bir tayyare filosu 
hazırlamaldadır. 

MODELCJLJK ÇALIŞMAI..:ARI 

Hava kurumu modelcilik müte
hassısları ile Ankara ve lıtanbul 
<la Maarif Vekaletinin tayin etti
ği ilk mektep muallimlerile ilk ted 
risat müf ettişle.ri için iki kurs aç· 
mıtltr. Bu iki kursta al~m~ta yakın 
zat modelcilik öğrenmıtlır· 

HA YA TÖRENLERi 

Halkımıza kendi yardımlarile 
aatm ahnmıf tayyare1eri, yetitli
riJmif kıymetli gençleri gösterme
ğe vesile olmak üzere hava kuru· 
munun motörlü ve motörsüz tayya 
releri memleket içinde seyahatler 
yapmakta ve gittikleri yerlerde iı 
tiyenleri uçurmaktadır. 

Bu sene yapılmıt olan seyahat
lerle törenlerde yüzlerce vatandat 
uçurulmuş, İstanbul. fzmir, Bursa, 
Ankarada yapılan törenlere yüz 
binlerce vatandaş ge}miıtir. 

30 ağustos bayramı ve tayyare 
haftası münasebetile hava kuru
munun altı tayyareden mürekep 
hir filosu o gün İstanbul. Bursa ve 
hmire gidecek ve lzmirin zen.'?in 
bir pro1?ramı olan havacılık t?r~~ 
lerirı:le bulunduktan sonra gerı do: 
necektir. 

YENi TESl~AT ~i <\)tırtır~ l en tnalbrrrnız arasında el ve kemiyet itibarile iyi sayılmamakt.a 
~ ıqa~a ber yıl bircız daha iyi mcv dır. . . 

~lq CtcJc l'· ·aşlarnıştır. Bn ~ahada mısır rekoltesının 90 
~~c{'. lkti tırk ofisi şu:'!Clcri gerek 0 - f 00 bin ton olacağı tahmin olun 
!~ lıf ii~&a~ Vekaletinden aldıkları mcı 1<tadır. 
~~cı~ ttlrncb~e ihraç edilecek elmı:ı 18 Ev,·elce 5000 ton raddesinde ~r 
~ tı 'tıii§t .'r kontrol trıtbik eaiı le .. -~b;ı .... ',nltcşinin bu yıl tamamı.e 

~kip ~rılcrrnizin elmalarımızı di ı elde edilemiycceği zannolunmak ta 

Hava kurumu, İnönünde 150 • 
200 genci muallimlerile beraber 
alacak yatakhane, dersh3ne, ye
mekhane, tamirhaneden mürek
kep yedi büyük bina yaptırmakta
dır. Bunlar bitmek üzeredir. Ayrı-

ernleketlcr arasında Ler ... i dır. 
(/,iitf <'rı !'mıfrnı çcı·irini::)' 
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Fener - Güneş muh
feliti Pire!ileri yendi 
l\façın ıkinci devresinde uç gol 

yapan tukınıunız 3-1 oyunu kazandı 

Pire ı:e Fenerbahçe Güneı ıakımlan.. 
Pire muhteliti dün ikinci maçı- bir hiicuumu eeneuncla 10liç bariz 

nı T aluim ıtadyomunda Fener- bir ofaayd yuiyetinde paa aldı .• 
~ - Günet muhtelitile yaptı. Faruk hakemin ıözü önündeki hu 

Birinci maçında Galatuaray • vaziyetin cezalandmlacatmı he
Bqiktaı muhtelitine 4-3 galip ge- sap ederek kmuJdam-m~ Fakat 
len Yunan muhteJitinin, Günet hakem, sarih ofaa1dı cezalanclır
F enerhahçe muhtelitine karıı ala- madı ft Pireli ~ hakem mü
caiı netice merak ediliyordu. Bu samahumdan istifade ederek ta
itibarla atadyomda 7000 e yakın k1111111& Wr pi b:sanclmlı. Dört 

Dünkü 
At Yarış/arı 
Dün Veli efendi çayırında ya

pılan ıon atyaı ıtlarmda birinci 
kOfU üç yqında yerli, yarım kan 
İngiliz erkek ve di§ı taylara mah 
ıuıtu. 1600 metre mesafede yapı
lan bu koıuya prens Halimin Sa
habı, Rifatın Ülkeri, Hüseyin Ku
runun Sevimi, S. Temelin Uğuru 
ittirak ettiler. Birinciliği Sahap, 
ikinciliği Ülker, kaz~dılar. Birin 
ciye 120, ikinciye 50 lira mükafat 
verildi. 

Üç ve daha yukarı yaıtaki halis 
kan lnıiliz at ve kısraklara mah
ıuı olan ikinci koıu 1800 metre 
idi. Bu koıuya Burhan Işılın Be· 
karı, Aıını Çırp:ırın Dandisi, T. Ali 
Çınarın Sülünü, prens Halimin 
Novici girdiler. irinciliği Dandı, 
ikinciliği Novic kazandılar. Birin
ciye 395, ikinciye 55 lira mükafat 
verildi. 

Üçüncü kotu iki yaşındaki halis 
kan İngiliz erkek ve diti taylara 
mahıustu. 9000 metrede yapılan 
bu koıuya Burhau Itılın Komi
aarjı, Dr. Seferofun Pozistası, Ah 
met aaanın Özdemiri, gene Ah
met ağanın Etini, prens Halimin 
Romanıı, Fevzi Kara Osmanın 
Floryaıı ittirak ettiler. Birinciliği 
Romanı, ikinciliği Ozdemir, kazan 
dılar. Birinciye 1000 lira, ikinciye 
120 lira mükafat verildi. 

Askeri 1 erfi listesi 
tskcri ter/ i liste$İrıi tliin ne~retnıe 

ğe ba:larnı~tık. Bugiin. li.ste -e devam 
e?iynru::.: 

İkinci sınrf asker! adli hakimlikten 
birinciliğe: 

Hüsnü Kastamonu, Tevfik. 
Üçüncü sınıf askeri adli hlkımlik. 

tt.n iklııciliğe: 
Naci Bozkır, Cevdet Bafra. 
Dördüncü sınıftan ilçUncWöğe: 
Nazif Kasımpaşa, Bilal Samsun, 

Yakup Bitlis, Şevki ManaM.ır, Nazım 
İstanbul. Hakkı Tophane, Suphi An
talya. lluı.affer Van. 

Askeri adli beşten dörde g~enler: 
Niyazi Serez, .Muhsin KUtahya. 
Altıdan beşe geçenler: 
Cevad Kall:andere. 
Yediden altıya geçenler: 
Münir, lstanbu 1. 
A:ı:k.."Ti nııf4llimkr: 

lki~ciden b!r·nciye geçenler: "' 
ikinciden birinciye geçenler: ., 1 

Hakkı Dibağ'lar. 

Üçüncüden füiye: 
B&ltkı Çengelköy, Ömer Kütahya. 
B.?şten dördüncü sınıfa geçen hesap 

memurları: 

Sadullah lstanbul. Galib Ankara, 
Cemal E.'rzurum, Şükrü Burs!\, Ha:mm 
tzmir, Süleyman lsparta, Sadeddin 
~dğilt, Hakkı Manin, Kizmı. İçel, 
Tevf ık Manastır, Mehmed Mar'a.\I, Ali 
Draç. Riza Kayseri. Eşref lunit, SU.. 
leynıan. Hakkı Gümülcine, Ahmed 
Bağdad, Fevzi Van, Mustafa Burdur, 
Esad Konya. 

Altıdan beşe geçeinler: 
Arif Cide, Şemsettin Tekin, Emin 

Boyabad, Mustafa Kastamonu, Avni 

tanbul. Şuayip Ç.Orum, ~ 
latanbul. Cemal Kütahya, Ni)'ll'~ 'I 
lih Gergük, Suad Manastır, Feb. l{.llt 
lis, Abdilrrahman Gergtik, Nut1 

tamonu. Kadri Kütahya, zuhttl ~ 
Celi'eddlıı Manastır, Rifat }J) ıtf.. 
Ethem Atina. Em!n SöğUt. f jJ 
Eaki§ehir, Ruhi, Remzi AnkafSt 1' 
Rıza Aydm, İrfan tatanbul, ~ 
Emırwn, Kemal Çerk~. . Abd ?it 
Servet Erzurum, Ha.yri ErzıncaJlı 
ri Antep; Ztllıttl FAlrişelıir, 1htd _. 
yabad, Abidin S.ıvu, Hamdi~ 
Nazmi Razkl, Şt\kril Edirne, ı;, 
Aydın, Emin Cemancık, Riiştil_...;Jı 
bul, Hilmi Cumayiball, Nuri ~-. 
Lfttfi Gerede, Avni Düzce. Cemil 9 
lep, Haydar Manisa, Nuri Çorııııı~ 
mil Van. Vehbi SıvM, Rifat '{] . ~ 
Nuri Erzincan, Emin lunir, ff•1"' . 
zilli, Ah'?led Edirne, Musa Di~, 
kir, Ethem Gergük, Atıf Konya. p 
man Erilgrol. Behçet Van, tsa. SiJll'~ 
kan~ Halil h.ütabya, Vasıf~ 
Osnua Tra.t:zon, İbrahim Ü ::..ııı 
Hilmi Uzunköprü, H.ilmi Eli.ılJ. JP"' 

İstanbul, Emin Elha, Kadri :; 
nım. Şaban Antalya. Muhiddin "jJ 
Hasan İstanbul, Celileddin Et&sfS.6" 
Çeşme, Sadeddin Çanakkale.. $lf. 
Milis, Halid GümUJcine, Zckı 'iJ;I 
Fehmi Kudüs, Hulüsi Çankırı, ...,JI 

Çankın. Hilmi Şarköy, Vehbi ~ 
n, Abdülkerim Ertuğrul, Niyasi ~ 
dırma, lbrahim Bilecik, DursUJI 'Jl/I 
bad, Mu&tafa Balıkesir, Tevf~ _,_., 

Uç, Remzi Eaki!fehir, Hayri ~ 
Tahsin Kayleri, Nadir Zile, ~ ~ 
ket. Mebmed Kayleli. Receb ~ 
Halid Edrem.id, A. Valfi ~ 

l:>ir kalabalık toplanmıftı. dlllôb 80llla WriDci dene 1-0 Pi- · 

Rum kale, Avni Konya, Zülfikar ElL 
ziz, Rahmi Serez. Hakkı Vsküp, İzzet 
Gergük, Şevki Ellziz, Rifat tstanbul, 
Lütfi Af yon. Lutfi İzmir, Osman 
Düzce, Ahmed Tokat, TalAt Aksaray, 
Avni Sandıklı, Yuşa Antep, İsmail b. 
tanbnl, Ahmed Kastamonu, P"ehmi İs
tanbul, Ahmed Kastamonu, Fehmi İs. 

Ha§met Gered~, Sabri KUtah1" 
had Arac;, Rlza tzmır, Msvıo4 :;._ 
nım. Süleyman Malatya, Nuri -J 
~.Ihsan İstanbul, Hu.im "ft'P', Muhtelit takım Fener bahçe for- relit.in lelaiae bitti. 

muı ıiymiıti· Tam ıaat 1~50 de Muhtelit talom ikinci dnrede 
iki talmn k~rlıklı dizildiler. fll kadro ile oyımyonla. • 

Muhtelit takım fll kadro ile çrk· CilttM. F..lt, Y...,. • YuaJ, 
mıttı: F.~ ll.,.J • Naci, Nectl~ llii- i 

Cihatl - F arult, Y cqar • Rqatl, lemi, ıı.n.lıü.e, Ot(ııfıln. 

Ragıb El'buan, Hakkı Burhanettif 
ziııcan, Baari Ttnoe, Erders. _,-A' 

"Karadeniz,, Etyen, Lebib· Melih, Naci, NecJet Dirdinci dakikada Bülend p 
Bam6ino, Orhan. zel hir tülle beraberlik aaygmı 

Yunanlılar bir ıün evvelki kad- çıkardı- 7 mi dakikada Orhan, 
rolanm muhafaza ediyorlar. Nacinba tandelini ado l.ir kafa ile 

Hakem Nuri Boauttu. aflara taktı. Birinci deneyi maf-
hip ~ lritiJea muhtelit ta

Oyuna muhte1it takım başladı .. t knn 7 inci dakikada ıralrp" metki-I 
Fakat ilk 'hücumu kesen PiTeliler .,-

ine ıelmitti. 
sıla bir iniıle tehlikeli vaziyete 
airdiler ve Lehi bin falsolu bir vu
rutc az daha muhtelitin kaleıine 

bir ıole mal oiuyordu. Cihad bu
nu müfkülitla kornere atabildi. 

llk tehlikeyi atlatan muhtelit 
derhal hücuma ıeçmi!ti. 

4 üneü dakikada: 
Nacinin ortalaclıiı topu, Orhan 

kalenin altı metre açıi1nda yaka
ladı. Fakat top avuta gitti. 

Muhtelit takma vaziyete hakim 
di. Yunanlıların müdafaa.ar ııkıt· 
bkça ıert oynuyor. Hakem, ceza 
sahaıı içinde topu elile oynayan 
Yunanı. müdafii cezalandırmadı· 

Y ...aanlılar üüi.iate üç hücum 
yaptılar. Bu akınların üçü de teb· 
likeli oldu. 

26 ıneı dakibc!a Orhan, Bam-
1"~ pu verdi. Bir tüt, kaleci
nin parmaldannm uaımr ııyıra

nk kornere aitti. 
Oyun ıertleferek devam ediyor

du. 
Birinci devrenin bitmesine dört 

dakika kalmııtı· Yunanhlann 

ca orada bir tayyare meydanı ya
pılmq, . UÇUf yerine ıidilmek üze· 
re yollar hazırlanmııbr. 

Erıazide büyük bir tayyare h~n 
ıarı ve meydanı da yapılmakta
clır. Türk kuıunun orman çiftliii 
karpaındaki te.siaatına bir hangar 
daha eklenmittir. 

ALINAN TAYYARELER 
Kurumun 926 danberi aldığı 

tayyarelerin miktarı 263 tutmak
tadır. 

Milletten ıördüjü yardım deTe
ceaiade durmadan çalıp.n kuru
mun meaiıi cidden takdire f&y&DJ 
d~ 1 

Oyun çetin bir didiıme halinde 
devam ederken Necdet frikikten 
bir gol daha çıkardı ve muhtelit 
J. t vaziyette ıalibiyeti tenıin et
mit oldu. 

Maç bu tekilde 3-1 Fener bah
çe - Günet muhtelitinin galibiyeti· 
le bitti. 

lzmlr kupaaı 
İzmir 29 (A.A.) - fUJ" bpuı 

final maçı basün Abaacak ltad
yomuncla binlerce 1eyirci öniincle 
Alaancak ve Atef takımlan arum 
da yapaldı. Neticede Alet takımı
nın ilk devrede sttıiı bir aole Al· 
sancak ildnci devrede üç ıolle mu
kabele ederek kupayı lcannmıt
tır. 

Doğu futbolculaı ı 
lilllJ•eı ld.e 11allp 

Kayseri 29 (Huauıi) - Mende
kette bir ıpor turnesine çıkan üçün 
cü umwnf müfettitlik nuutakaaı 
Doiu ıporcuları t•hrimiu ıelmit 
ler ve Kayseri muhteliti ile iki maç 
yapmqlardır. 

Her iki maçta da ıayet iJi bir 
oyun çıbran Doju fatbolculan 
ilk maçta aıfıra kup 1 iJe, IOD 

maçlarında da llfıra kup 2 ile 
galip ....... 

An•d:llllllWI Buruda 
Bana, 29 (U.....) - Anadolu 

hiauı idman yarclamm fathol -ta
kmu tellrimize aelmif n Buna
nın Durwpor taJrmı ile bir maç 
yapmqtır. 

Maç çok lae,ecaDıı .... ..
Bunalılar. pnık A•dolahiaar
lılar iJi bir OJUD ............ ne
ticede Amulolahiaan fatbolcalan 
2-1 pljp .......... 

1 
·(Ümi 1 incide) l güne§li sahillerinde yetİ§lnİf, ~ 

· ") • · d · · h' · · · 1 nizin her t.arafr adalar ve a~ vı go ıc;ın e ımış ıssını venyor ve .1 .. I • hi . . . d~' 
h dal.. 'k kl' ·ı be b ı e sus enmıt mu ti ıçın e er .~ı a şe ı ı e ra er manza- ~ _._ la bu ·ık .. . 
ra!mm da başk-a bir renge bürünme· j° Kmj 0 • !' _..ı~ __ mua. li1'~ 

At ko~ularmda bu scrıe biiyiik mu- si dünya cenneti olan Boğaziçinin en l~r ara c~~~ ~ eDk gıP ~ 
l ·· l b. h · · · k"I _..ı: ımanaız aaıuc:nnı. IOgU ve ,. 

l'tıjfakiJetler kazanan ı:e geç"" ko~t a guzc ır uım91yetını te§ ı cuıyor. futmalar il k ba az.ft...:JJ 
ikinci gelen en küçük ve en scı:imli Boğaziçinin ikinci bir husu9iyeti ruca .. .. e a . ran_ ~» 

Cokey MociJ.... Anadolu ve Rumeli sahillerinin ta- ~ruu ı::;.uncf geldi~f klı dJ' 
Dördüncü kotu dört ve daha biattan ~ynı derecede letafete maz· i:nuu~ ann~ki ı:: f.ıld~ 

r har olduğu halde Rumeli tarafının l k . . '.~kele . a,aılll 
yukarı ya§taki yerli yarım kan n- daha mamur, daha zengin, daha ih- .~ma d ıc;~n °~~ n~'J"rdit· 11 
giliz at ve kısraklara mah..,ustu. timamh eller ile ziynetlenmiı olma· Fakaara henı~ .. OaaIDk ı ve~ıı e A~" 
3000 metre meaaf eda yapılan bu 1 A ad ı ~· f · • t enuz yanuaaann. , n o u ,ara mm t.se tamtenı iz! . . k redi1 __ ..ıov• a111• 
koıuya Mrı F. Çakmağın Baybur kayıtsız ellerde metruk kalrnıt bulun n ·İ~b .~~ ~ r~ 
du, Fahri Atlının Andre Budini. masıdır: Boğaziçinin iki yakılar ara- 1ve~~. ~~..ı- • • u ~da h~kefi'V.t.I 
S. Temelin Ceylanı, gene S. Teme d ki b f k t b 1 ı. n.ıu-aacnızı o K.B r tr. P 

R 
sm ~ u manzara ar ı stan u un ..ı_ • di d.. .. 11.J: .. , .-""' 

lin Mahmvresi, üstem Yörükün fethınd•n ~onra memleketin kökii ;n~ ye ~u~~embau;,.. ~ 
Kızıl kıratı ıirdiler. Birinciliği , Anadolu olduğunu unutan impara· nız yaz ~ınn~. . e, . ffı - "' 
Andre Budin, ikinciliği Bayburd torluk idareıaine it sakim siyasetin t~~ta] ve eylku~ g~~eleldirdr: 1 ~ 
aldılar. Birinciye 435. ikinciye eaeridir N ı k. "b · F?UZe ve sa ın gun en f1)f' 
55 lira mükafat verildi. lu2un i~k,:~ bunı ay~. ım~aratot:~ "Ankara., ile bu denize giriY

0 
_, 

satım sıyase m k 11 y 
' Betinci kotu 2800 metre meıa- neticesi olmU§tur. Bu ~zelliğe al{•am oldu ·ta ;,;f-
fede yapddL Dört Ye daha yukarı Boğttm en dar b=r nokta!!ı Qlan ra.~batka bir güzellik daha ~·-y 
yafl4,ki yerli, yarım kan arap ve 1 Ka,·aklardan sonıııt iki ~ahilde birer Gune§ ~tbk~ ıonra aY ;itiıt ti 
halia arap at ve kısraklara mahıuı 1 harabe halinde eski tahya~r göze kırmızı kure halinde Karad et:•; 
olan bu yarıp Bayram Toliiıka- çarpıyor ve bu harabeler burad ... n :elip l~rı. içinden sröründü. Bütün J.k ",I. 
run Necibi, Mehmet Çirumun Sa· ger-en yolculara harp vas,talarımn mz~ lurr~ au~rmr .. erı pa ,~ 
dası il Enverin Süreki gircH~r. milli müd&faa tarihinde viicuda gc· lar 1~. sru~u~: Agu~ ;::iJ' 
Birinciliği Necip, ikinciliği Sada tirdiği inkılapları hatırlatıyor. son sru~lerımle guz«:I bir 

1 

il kazandılar. Birinciye 180. i1'in· Boğazların ei?.ında Karacleniıe çı- seyahati yapıyoruz. 11• 
ciye 55 lira müki.f at verildi. karkeıı sah9)e yakm birkaç kay21 par ASI.. - _,/ 

Oç ve daha yukarı yafta ecnebi ç:ıaı var. U7..aktan bakarken dikkat ~ 
kanını tatıyan her ırka rneımıp ! edıımezse ~unla:.m .. mevcudiyetini ll!r dalrsn·n 0118fld' 

furketmek bile guctur. Fak.at vak- . ı..J' 
tay, at. ve kısraklara ~ahsus ~6~ tile bu kay" Pftrçalannm biiyi.ik bir Bir ziyaretçi kapı önünde~ 
metrelık k09Uya prena Hnlımın ehemmiyeti varmlf. Onun için eski ye soruyor: ~' 
Sabap, Tihu ve Sağnak adlı atlan J ~amanlar~ bu kaya parçaları Boğa- _ Burada saat uça ıc.dat 
sirdiler. Birinciliği Tihu, ikiııcilİ· j zı Karadenızden gelecek tecavüzlere , rlad f 
l i Sağnak kazand•. Birinci ata karşı müdafaa eden iki kanatlı mÜt· • B . l.!oth ~ 

h. ı..· jc! _ı.. le~ d . ..ı:ı· - uruı ıma1a ane 550 ikinci ta 125 lira mükafat 14 D'lt' e ema şe nn e tasvır ew ır 1 
• a miı:: !. • çalışsmlaı:? 1 JI 

verildi ~ Bo~azm n-:a,·i suları içinden geçe- - Yani, kaça kadar I1l 
rek Karadenizin geni~ ufukları içe- yarlar? ,...41 
risine girilince suların reng de deği- - Burada hiç bir teYle ~-

Ankara 29 (Telefonla)_ Avc.ı ~;vor: insaıım ~özüne bu denizin l kt 
l 

. an yo ur. 
lar bayramı husün çok süzel bir u a 1 f;erçclcten karannr§ aıbi görü- Dem k . edi"'. .,,_ 
--L:lde L-ıı.•--dı. nüyor. - e ııt gım, 
,._.. auuau ı ki ı 

Enelce teebit edilen proarama Eski tarihlerin aehadeti gösteriyor ar san · ·· 
ıöre toplanan avcılar muhtelif av ki, Kara-imiz sahillerini iptida iyon· - Yazı yazanda yok .. _ _w" 
eilenceleri abtj yen denilen aarbi Anadolu halkı ko- - Şu halda ne it ıörii)'U' .... · 

lonize etmi§tir; Akdenizin sıcak ve - lshab vücut ediyorı.t• 

Aallareda avct •yramı 



'--------~~-:-:-:~----~~~~---
..... iŞ BANKASJNA MEMUt° ..- I / Propaganda 

1l - KURUN ;o 

Zonguldak Valiliğinden: 

r~::tetıs.nk.~~~~ACAKTIR / * ilanları 
t 

1
. aınızrn merkez ve şube! · d 1 • 

Zonguldak vilayeti içinde BArtın - Safranbolu yolunun O 000-18+00~ 
kilometreleri arasında yopılacak 42799 Ji ra 08 kuruı keşif bd:fclli ıose esaslı tami

j:} ri i~i kapalı zarf usuHyle eksiltmeye ko nulıauıtur. Eksiltmesi 1 s • 9 - 937 ç.ır. 

~anha günü saat 1 S de Zonguldak vilay.! ti Daimi Enc:imeninde yapı lacaktır. Bp. ıse mezunlarınd .. erın . e ça ı~tırrlmak Üzere yüksek mek 
lt ııntih d an musabaka ıle memur alınacaKtır. 

Yabancı l~~n~ ka~a~b~:arlarasında, yüksek tahsil görmÜ§ olanlar \ ' C 

Al arı ıyı ı en er tercih olunacaktır. 
n ınacak memurlara imt'h , k' f 1 . 
·~&Öre ( 70) ila ( 1 oo) r 1 anr .. a 1 muva fakıyet ve tahsil derece erı 
(0ttnüş olu ta k . . d ıra ara•ırnda aylık verilecektir. füksek tahsil 
e Ve a"·lık p ~Iob' Iıyı e:ecede muvaffak olanlara daha yüksek vazi 

Y .J verı e ı ecektır. 
a~ı ,·ı • .h t • e ımtı an 11 _ 1 .. 1 19 .. ~Ankara f t b 1 I ey .u - 36 cumartesi günü sr.at on dort 

~ • · s an u ve zmır b ) · · d n son y l 'h· şu e erımız e yapılacaktır. 
latekl' alzı mi a ta:ı ı 9 - eyi 'il - 1937 perl'ter:ıbe günüdür. 

ı o an ar gırm · · h • k •1 1~ın A k 
1
·' e ve ımtı an şartlarına ait izahnameyi Ban a 

ı n nra, s tanbul ve lzm· d k' b 1 · · · B k ..,, ·-' ... ı ... ı .. ., ., .,1" • 1 r e 1 şu c ermden alabılırler. af a 
r . hıı 171\hnf\ .,.,,.vj t<\hriren de talep edebilirler. 

Kirahyoruz 
satıvaruz 

Eksiltme ıartnamesi ve buna miitc ferri diğer evrak 214 kuru mu :.ıka bili :ı.. 
de Zonguldak Nafıa MüdürKiğündrn ılı nacaktır. 

31 - BULUNMAZ FIRSA.T Şışli ~uvakkat teminat 3210 liradır. Eıeailtmeye girmek isteyenlerin resmi ga. 

ile Bomonti arasında çok itinalı vapıl- zctenın 3297 sayılı nüshasında çıkan ta ıi matnameye tevfi kan Nafıa Vekaletinden 
" alınmı ·· ı hh' l'k hl' · ı · 1 T ' mış sekiz odalı modern ve kübik kargir . ş mu ea ıt ı e ıyet vesı .:asıy : ıcaret Odasından 93 7 yılında a lınmış 

. t 
1 

kt ''csıka ve muvakkat teminatları il ı- birlikte teklif mektupla rını yukarıjaki ırün clı: 
e\ sa ı ı ır. 'h 1 · d b. d ı a e saatın en ır saat evvelin~ lc.ı ar \'İlayet Daimi Encümen Reisligine vt-r-

if - ACELE SATILIK. HA.NE - melcri ilan olunur. (5539) 
--====---~----~~~~--~--------------~ 

Aksaray Langa Sepetçi caddesj 59 

No. lı hane, kargir bina 6 odalı, sarnıç, 

kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 
lstanbul Belediyesi ilanları ·· 

\'ar<lır. ( \'. P. 1645) 
. . Hepsine 150 ı :ra kıymet biçilen Şeh1.adebaşmda Kalcndcrhane mahalle 

Mtiracaat aynı •·er · · t k w • --------------"-- sının or a so agmda eskı J2 yeni 5 7 No. lı evin enkazı .satılmak üzere açık ~te k.. it' 11 oy n ız Lis~si DirektörJüA-ünden: 
i l - A- 5 

73 _ BEYOOLU CiHETiNDE _ artı~maya k.ontıl':'uştur. Ş.ırtname~i Le ,·azım müdürlüğünde g örülebilir. 1s 

6 
,.. • • .. .. tcklıler 11 !ıra 2<> kuruı:;luk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 9 !)/ 

O· tO bın lıra arasında konforlu sah· ga7 perşembe günü saat H de D;aimt Encümende bulunmalıdırlar (B) Çııı gııstosun y · · d taıebe k . ırmıs ın en Ey!iılün yirmisine kadar 937/ 935 ders yılı 
2 _ 11.}dına ba ıil andığı. lık apartıman aranıyor. - <B) (5565) 

l'ııekı Okula ycn;den k ·d 1 • le •e olan t 
1 

• ay 0 unınak ısteğinde bulunanlarla. okula de\'am et. 
o~ Yarııırrıak ~ ebele r, kayıtlarını yenilemek için Sağlık muayeneleri de birlik. 69 - SA.TILIK A.RSA - Suadiye 

S~nelik muJwrmn"" 
·kirası 

ilk teminatı 

illa llıi.iı· uzcre pazartes i \'e cuma günleri saat on üçden on yediye kadaı 
•J a caallnrı 

caddesi ŞaşkınbakkaJ istasyonunda be~ .Arna\'Utköyünde Lütfiye mahalleeinde t 

ön sokaktan 4/ 31 No. lı ev. 3,60 
Bcyoğlunda Tarlabaşı mahallesinde 49 

yüz mr!tre. 48 t~ııı '' - Lise ve or.t a k · . · · • "· ilk sın ıs ını son sınıf hı tırme sınavlarına r:~·liiliin bırınrı , Ol 
67 - SATILIK ARSA - Ayaspaşa- No. lı ev. 240 18 

da denize haihıız nezaretli arsalar ıa· Yukarda semti, senelik muhammen kira.sile ilk teminatları yazılı olan ma-

""''! avlaı·ına E J'T' • ' "'.J lltıııa r.• • .. •• Y u un dokuzunı>u . diğer sınıfların cn..,.el Ye bütünleme ~r. 
c.~Julun yedinci rr" •• b ~ 

"unu a~lana cağı bildirilir. <51001 

€debiyat fakültesi Dekanlıi7ından: 
L ~dCb ' ~ 

tıhktır. hller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar 
~ . ı.-iraya \'erilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmu~lardır. Şartnamele-

• 1 S - Bakırköy Osmanıye :nahal!e. r i Levazım müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler hizaalrmda gösterilen ilk temi 
sındc dördüncü ilkmektep karşısmd.ı r.at makbuz ,·eya mektubile beraber 1019/ 937 cuma günü saat 14 de Daimi En-
26 numaralı iki odah hane acele satı. cümende bulunmalıdırlar. (İ) (5606) ·"" ., ' 1 _..,. 
lıktır. "V. P . 1690" ~ 

'iıı. 1.Ynt Fakülte ·i · 1 5 .. .. ""<?alc • :s nın - som.·3 tirler ara imtihanlarına 8 Eylulde ba., . 

lnır~ e 22 Eylüld~ bitirilmiı;ı olaca:; tır. 
~in alalrndar talrbeyc ile: lı olunur. <5663) 

Müteferrik b(' . 
/ hiZJolla rı f~fetnıe OlrektörlOğOnd<'n: 

~mir Fuarı Münasebetile 

80 - Mübadele. Ankarada gün geç. 
tikçe kıymetlenen bir araziden mikta. 
rı kafi \'er mek \'e mukabilinde hitan. 
bulun havadar ~emtlerinde münasip 
bir ev almak istiyorum. Yalı olması 
mürctcahtir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 71 Eqlül 937 dedir. 
Büyük ikram ye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 

Ankara Vapuru 12.000, 10.000, liraiık 
b ... l:1yıuıun u-· · . . 

.... '1,t<fe ' 181nden ıtıbaren Fuarın açık bulunduğu müddetçe otel olarak 
~· kaıal·aktır. 

81 - Karlı bir iş. Ankarada Türki. 
yrnin en ~ık ve modern köşesi olan Ye
nişebire otomobille seki dakikJlık w 
yüksek bir mevkide geniş bir arazi dıt . 

hilinde Anfiteater t ertibinde mütead 

n.t meskenli, oyun ve eğlunce yerleri 

bahçe \'e ha\'uzlar yapılacaktır. Ser 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) 
iki adet ınükaf at vardır . 

liralık 

n~. gecelik yatak ücreti: 
ırınc i '·k· .. .. 

lıc mc\. ıde luks kamara ha ı ic .. 125 • 150 kuru:ıı. 
ıı1cj . ~ :t 

Oı:u .. mcvkıde no kıırıı ı:: . 
)·e ncu mevkide 70 kuruş. 

ille)\ \.'C • 1 ·1 

Dikkat: 
-~--. -

maycdar bir grup veya müteahhit mü. 
bulunmalıdır. 

Bilet alan herkes 7 / Eyhil/937 günü akşamına kadar biletini defietir:niı 

hendis aranılıyor. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur .• ~" Gelll · 1
"" er nefis ve uc·ıı7.dur. 

Ust ıcte Yatma · ı Cıııı .} an ar da lokanta n~ n-azinodan istifade edebilirler. Bu 
~Mtı kaçırmayınız. (5649) 

0 il - UCUZ SATIUK YALI - ÜS· 

kildar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh· 

tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 

oda müeeddet yalı. 

)j · 
Zonguldak Valiliğinden: 

1 , . • l / . ~<ll'Je,ır . ' \ 1 s '()f) ı ı ı ii d ii r 1 ii ğ·ii ı ı de 11 : 

Zonıuldak viliyeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1 000 - 27 +ooo ki. 
lometreleri arasında yapılacak 2~956 lira '48 kuru§ lcefif bedelli fİse eaaah tamiri 

işi kapalı zarf usuliyJe eks.iltmeye konul muıtur. l(Q 
~ ~~ 
lcrr. ı 

"'Cı 
~ .. 
()~<Itır 
&ıtı 

anıJ·c 
~ ,, 

ISıtı '1 • l 
• 11\'a 
~il il 

varı 
~Cr-ı. 

l'i(>~ 

" 

h' ;j!Jii 

l{a ra baş 

S:ıtı 

M·•rkezi 
llarbeto 

An bar 
Merkez 
Aslo 
I\abi 

Yeniköy 

Tipi 
" •) 

') 
•) 

2 

" " 
2 

:~ 

3 

Aded i 
50 
.'iO 

1fı 

35 
80 
J.) 

:ı5 

12 

6 

Diı· evin 
nctlcli 
176.11 
465.10 

r,ao.21 
520.21 
583.21 
590.90 
4P1.63 
456.52 

456.52 

Ycki'mu 

23807.00 
23255.00 

9528.15 
l820i,:15 
46656.80 
8863.50 
17207.05 
5478.24 
2739,12 

Sat:ın alıyoruz 
Eksiltmesi ıs. g. 93}'~rıanba ıfi nü saat ıs de Zonıuldak vilayeti Daimf 

n - ŞAT/LlK MAÜAZA ARAN/ 
Encümeninde yapılacaktır. 

l'OR - İstanbul Sultanhamam Tahta· Eksiltme ıartnamesi ve buııa miite ferri difer evrak 120 kuruı mukabiJinde 
kale ve civarında sekiz bin lira arasın. ~onguldak Nafıa Müdürlüfünden alınacaktır. 
da satılık kargir mağazası Muvakkat teminat 1797 liradır. E l: ıiltmeyc girmek iıteyenlerin resmf gı. 

75 - SATILIK pfy ANO _ Zim· zetenin 3297 saydı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden 

k 1 
·et b' AJ alınmıı müteahhitlik ehliyet vesikaıiyle Ticaret Odasndan 937 yılında alınmıı ve-

mcrman mar a ı çı ır man piya. . • . . · .. . sika ve muvakkat teminatlarıyle bırhlrte teklıf mektuplarını yukandakı gunde 
nosu satılıktır. Taksım Tarlabaşı Ya,;. . d b' · k d ·1· D · • ·· R · ı · ~ · o ihale saatın en ır saat evvelıne a ar vı ayet aımı Encumen eıı ıgıne ver-
hane sokak No. 3:';. (V. P. 1654) meleri ilan olunur. (5541) 

iş arayanlar 
-------------------- P. T. 1. Levazım Müdürlüğünden : 

Ilı l - ,. 298 15574? ?t Jı ı Uk .,,.., l·ıı. İieyct · arda isimleri yazılı dokuz meıkeztle yapılacak (298) göçmen evi Türk genci İngilizce ve Fransızca ter· ı - idare ihtiya•ı için 140 ton 4 m m, 10 ton 2 m m ki cem'an 150 ton 

70 - TERCtlME VE DERS - Bb 

~.Y~·Jo Ağı \'ekilenin 19 121935 tarih ve 2 3711 sayılı kararnamesine tevfi cüme yapar \'e ders verir, evlere gider. demir tel kapalı zarf ı:sulile satın aJınacakbr. 
lll 9:;

7 
Ustos 9:J7 den itibaren müna kasaya çıkarılmıştır. İhale müddeti 161 2 - Muhımmen bedeli "27.0llO", muvakkat teminatı "2C25'' lira olup ek. 

~ k 2 _ 1'.Yı~ nıüsadif peı ·şcmbe günü saat tam on üçe kadardır 77 - Türkçe, Fransızca ve lngilizet siltmesi 14 Eylul 937 "Salı" ıünü saat "15" de Ankarada P. T. T. Satınalmı. 
11 ~ tnerkn 1P.lc.rin bu miiddct ivindc hı-r merkezdeki evlere köybekÖY veya lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin. komisyonunda yapıla,.aktır. 

tıkı 3 ._ tn ·~z ıçın birden pcylcri kabul olunur. den de iyi anlıyan bir genç dam d G 3 - istekliler, mu,·akkat teminat makbur. veya banka mektubunu , Tica ı et 

~ A 'llt-ırıa d ~tcahhitliğc t::lip olanların şimd ·ye kadar en az 10000 liralık iş yap kompanilik arayor. Referans verebilir Odası vesikasından ba~ka müteahhitltic vesikasını ve teklif m.-ktubunu muhtevi 
·ılfJ a ır \'es 'k' k bcd r dı • t:!t-iııin . aı ı \'C oyacakları peylcre ve alaackları evlerin e ı '"9 K d k k .. - kapalı zarflarmr o gürı s~at "14" e lrad:ı: mezkfır komisyona tevdi eyliyecckler. 
t'll),. mı•·tarrna .. _ .

1 1 
.. .. k • 1 san ı - a m veya er e U" "OCUg" 

4
·• ''at

1 
.. ,...., 11. goı-e ı 1a e gı.ınu ne adar kanunı teminatlarını ma " .. "' · 

.J • ... b k k ·· 1 b. · dır. ~ _ f> rş olmaları elzemdir a ma uzcre ace e ır murebbiye a· 

is~İ ti Cikt-e aı:ırlrğm son kararı D~. Be kir i~kan müdüriyetir.de yapılacağından ranıyor. 
k~~ıı llıUd" ıınıek ve usulü daircs:nde t~rctlerini almak isti,,•enler Dr. Bekirde 

4 - Şartnameler. An.karada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat ıube müdürlüklerinden "135'' kurut iı:rctle verilir . (2353) (4711) 

.... lll J urın ··· " B 1 ı '"-ı tlıı.rr ITTlne ve ka7..a lltrda Bismil, Ergani, O!maniye. Silvan. kayma un arı a maK veya satmak istiyc ~1Uraraat ede.bileceklerdir. olerin ve bu işlerJe ali.kadar olanlarırı ÜskUdar Bilge Tahsll DJrek törlüğünden: 

~O ~T O IF\f 
ttca t t 

lier g ·· e in Atasagun 
C!llt~ilıtıla Un Sabahları ı.ekiz buçuğa 
i t rı 17 d 2 a ayYar en O ye kadar Lale 
tıııltıar ~ apartm.1nları ikiııcı daire 

c~ar a. a hastalarını kabul eder. 
da tcsı g ·· 

L r hasta) unlerj 14 den 20 ye ka 
Qer arını p b Oltu arasız. Kurun Ha 

ılind YucuJarını d k • 
c ıtıu a upon muka· 
'7 aycne eder. 

Ankara caddesinde V AKIT yurdunda Hazinei maliyeye ait olup bedeli sc Hiz tal;sitte ödenmek iızcr~ 1stanbul 

/ SEZEN 
V AKIT Propoganda ~en·isine bizzat mebnım Ali Rızanın e§i MC'dihaya 10760 lira bedr i mukabılinde ı hn le edilen Ka

bir te1cfon veyahud bir mektupla müra clıköyünde Caferağa mahallesinin !3ifa ~okağın:ln kain 1~ sayılı bına 64.23.24 
catlarınds bütün bu işlerinde muvaffak J;ra müterakim borç için tahs:li emval hnununa te,·f kan ınü::.-ı:redeye vnz 

ola.bilirler. edilmiştir. 

1 
TERZiHANESI 

Posta kutu.ııu: 743. Telefon 24370 fhalei evYeliye.ııi 20 9 937 pazartesi gtinü saat 14 de I\nd ı 1~r.y ! " zs ı idare 
heyetinde icra kılınacağından talip olanları:ı ', 7.G pey :ı !;çc: rılc birlıktc 
mezkur kv.a kaymakamlığına müracaatlarr. (56 7) R

-mu:ıt*••-o .. 111 .. ,.., ..... ,rm:r:n 
Dlf o oru !! 

if l\'et·ali Pakşi ft 
Şık giyinenlerin ı'! Hutaıarın 1 hergün 1abah 10 danı lJniversiie Rekiörlüğiinden: 

· · d f r f akıam 19 ıa ka~ar Kara köy Tüne] 
ter Zf 51 il mevdanr Mahmudiye caddesi No · 

1
1 

• d k b 
1 

d · ff Türk inkıllbı tarihi ıkmal ımavlat ı 1 Eylül 937 çarşamba giıniı saat 9 da 

Sahibi: fhsan Yavuı Sezen 

1 2 e a u e er. ff " 
,.. deller mtı-ııimlık metırı S I .. I · 

1 
~ d ft konferanıı Mlonunda yapılacaktır. fstan bul fakülte 't yuksck okullarından ık. 

ı::.n caz! p rtı:ı . · a ı ve cur.ıa g un erı saat ., en 1 .. ., · 
/stanbul Yen• PostaluJ"e kJJrfı81ttdnJ 18 ze kadar parasızdır. B male kalan talebe.nın o gun saat 8,..ıO dl konferans salonundo bulunmaları ıla.:ı 

ııe §Ik kumqi&r, -rnnrmm_,__MihMA-- clunur. (5662) 



12 - KURUN 30 ~\t';USTOS - 1937 ............................................. 
l stik/Ql Lisesi Direktörlüfünden: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündı.iz \'e yatı. kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alın:ıcağındar. mektebe girmek isteyenler bir an ev\·el müracaat ..,tmelidirlcr. 

a - Eski talebt! eylülürı onuncu g:jnüne kadar gerek mektupla, gt?rf'k mektebe başvurarak k.ıydını yenile 
11 

melidir. Eski talebenin eylülün ·)rıund.Ln sonra yapacakları müracaat kabul edılmiyecektir. 

4 - Sekiz'. nci \'e on birincı sınıf?.uın bütünleme ve engel smavlan eylüWn birinde, diğer sınıfların eylülüı. 

yedisinde başlıyacaktır. 

5 - tsteyenlere mektebin K..iyıt sactlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadeoaşı r>olis k~rakol:.ıaı kaı::ı. Telefon: 225:.H. 

• ;· • ·, .. -., ~ '• ~·:.. ,,- .. --~~'· ~ ~ . ..... ' oiPY. . 

!',•----= Bfşlklaş: Yıldız- Eski ŞemsUhnE- katlp 
Gecel j 

OKULL 
• 

EŞi GU 
KIZ - ERKEK 

Yuva • ilk • Orta kısımrarı havidir. Almanca - ln giliıce - Fransızca 

Talleb e kaydoına · ıoaş oaın moş\tuır. A ccene e<d!D tril Dz 
Kayıt muame:esi her giin yap. lı r. 'fc'.efon : 42282 

biri 
! 

• 

--ar.· 
\ ....... _,, 

" 

·------- ESKi FEVZiVE -·------.. 
~;:;: I Ş 1 L • S E Si 

Mevduat için elverişli şartlar 
P ara plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

. 

~·Şark Malt Hulisası 
iŞteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca \'lkmasJ
na, kemlklerlnln kuvvetle nmesine, ço

cuk emziren annelerin sUdilnDn 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Afyonkararblsa Belediye Relsliğluded 

ı - Yapılacak :n§aat Afyonkarahısar Belediyesine ait yeni Bclediyt 
Si inşasıdır. 

2 - Bedeli keşfi 491~ lira 63 ku ruş.tur. . . . e~ 
3- Bu inşaata aid fennı şartnam~. eksıltme şartnamesı, rcsım. ke~i! 

ları 225 kuruş mukabili Af yon Belediye sinden verilecektir. ~ 

4 - Bu inşaat 17 • 8 • 937 tarihin den itibaren 7 • 9 _ 937 tarihine ~J'I 

yan Salı gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle t 

meye konmuştur. St' 
5 - !halesi 7 _ 9 _ 937 tarihinde Salı günü san.t 15 de Afyonkarahi9s1 

lediycsinde encümeni belediyece icra !-tı lınacaktır. eıııtl'ıl 

6 - Teklif mektupları mezkfır sa-ıtlen bir saat evYelinc kadar beh 

encümene verilmiş olacaktır. 

7 - Muvakkat teminat mikdarı: 3G87 lira ~O kuruştur. ~.rı• 

8 - Taliplerin e.ı aşağı otuz bin lı rıı.lık yapı işi yaptıklarına dair 

Bakanlığından alınmış ve ehliyet vesikasını haiz bulunacaktır. (5461) 

Koluriibia sirf<etiA 
Saıta, çıkardİğ ı son 
pllklarını muh!erem 

~ mu,terllerlne takdim eder ~...,. 

Sivaslı Veysel ve lbrahı Bayan Nermın 
17370 Kayseri kirik havası 17367 Sarı bebe~ 

Yeni Kör Oğlu Gönül acısı 

Bay Kemal Güne.a Bayan Küçük 8edİ' 
17369 Yaban elleri 17308 Pcnbeli kız 

Zeytun Karam Gözlerin tatlı olsuP 

Bayan Suna Y qar 
17 3 7 1 iki koca alacağım 

Yeni kanarya 

. . . ıstanbuD • INoşaıntaış o 
.Memleketımız n en eski hususi lisesidir. Ana, tık, Orta \"C Lise kısımları, Fen ve Edebiy:ıt kolları vardır. fstan. Zonguldak Va1ilig•nden: 13ı ~~lun en ~avadar ve sakin muhitinde Teşvi~dye ka~a';olu k.:ır;:ısmda ve Tcşvi !:iye camii ittisalinded' r. Kayit ı~-1- • 
ıçın her gun ondan on yediye kadar mü rac:ıa~ e:iiJe'lilir. İ-3' i~·c.,'crc mt'·~· eb tar ifnamesi gönderilir. Telefon 440~9 Zonguldak vilayeti içinde Beycuma - ÇaycumJ yolunu=1 O r OOO -: t"u ij

1
' ••••miil k"lometrclcri arasında yapılacak 52296 1i ra 05 kuruş kegif bedelli fO&e 

111 ı, 

Zongu 'dak Va1iliğind~n: 
Zonguldak vilayctı içındc Zongı·•dak-Dcvrck yolunun 6 -t OOO - 4~ 1- 000 

}:ilometreleri a ras.nda yapılacak ?2673 lira 96 kuruş kc~if bcdcll: şozc c:;adr t;ı . 
:niri i~i kapalı nrf usuliyle ek"iltmerc konulmuştur. Eksiltmesi 15. 9. 9~7 çar. 
~anha günü saat 15 de Zonguldal; vilayc t: Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme !'"'rt ,.,m·~i ve b11na "'iitetı.: ıri d ' ğcr evral: 114 kuruş mukrl1iFnrt: 
Zonguldak Nafıa M üdiirlü " liPde•ı alıın c.nktır. Muvakkat teminat 170 ı [radı ". 
Eksiltmeye girmek is! -: ,-c., ı cr:., rc,mi ;aıetenin 3297 savrlı nül!lhasnda çıkan tali. 
matnameye tevfikan Nafıa V~k.'.ileti:ıd~n ahnmı~ müteahhitlik ehliyet vesikasiyl: 
Ticaret Odasından 93 7 yılında alınmış vı: s=ka ve muvakkat temina tları il~ birlikt-: 
teklif mektııplarınt vııkarrclaki gürde ih·~ le saatinden bir saat evveline kad ır vili
) et Daimi Encümen Reisliğine vermeleri ilan olunur. (5540) 

İL.\ l\ 

K:ııt . :,;;y :::ullı il~ i nci 1ıukuk hakim 
liğ' ndcn: 

6 - 1 - 9:n t:ıri lı ind<' Jlay<larpa 
ı;a niinıuııc lı:t talıanesinde öle.n ve 

Ha!,iın l i;-; i ın izı·e t cı-ck"t.İn<" el kon an 

f ran inhan ındaıı :\fo;;uın oğlu ı\hha;;a 
aid hir trn tc a:·a!ıa atı ile b irl ikte ı-a 

tı l ac.a;mılan; i t~kli l f'rİn satı~ gün ü 

ola rı 8-- ··~ liil -- 9:li ı;ar~anıha µ;i inü 

'"a"tl 1 ı dr nınlıkcıııcde hazır lmlunnrn j 
ları ilan olumu-. 

Kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmu~ tur. ·ryeti V' 
Eksiltmesi 15 • 9 - 937 ç.arttınba günü saat 15 de Zonguldak "

1
' • ~e 

mi En:ümcninıde yapılacaktır. ııabi1•11 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütc ferri diğer evrak 262 kurut ıııu ,. 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğündtn ahnıt caktır. tııf ı~,., 

Muvakkat teminat 3923 lindır. Ek Liltmeye girmek isteytnlerin r~aıetil1 f 
tenin 3297 sayılı nüshasrnd3 ~ıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Ve d~ al-~~ 
ahnmış müteahhitlik ehliyet vesil:aaiyle Ticaret Odasından 937 yılı~1'İ ~t"' 
'esika ve muvakkat teminatlariyle bir'''< te tekl'f mektuplarını yukarı ·ğiJ1e ' 
ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet Daimi Encümen Reislı 
rr.cleri ilan olunur. (5542) 

Sahibi: Asım U3 
S'~ 

•' Ne§riyat genel direktöril Jt. }>. 


