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Musolininin 
hastahğı 
İtalyan baıvekili 

kyialan tekzip için: 

Bu sabah bir at 
sporu yaptı 

1t·lt.411na, 27 (A.A.) - D.N.B. 
lltııx bildiriyor: 

Büyük Afrika 
i harbi 
l 

j t4erede cereyan 
edecek 

Şimdilik her iki taraf da 
iz' aç hareketi yapıyor 
Kahire, 27 ( A.A.) - Röyte-r a· • 

jansı bildiriyor: 
İngiliz filosunun son üç hafta 

zarfındaki icraatı yakın §ark mil· 
letlerinin lngiliz nihai zaferine o· • ~~~. -~ 
lan itimadını takviye etmi~tir. Mr ...-~ ~ 
sırın tecrit edilmiş bir vaziyette 
kalması endişesi şimdi :zail olmuş
tur. Filhakika, lnglliz filosu ltaı· 
yan filosunun ortasından geçerek 
lngiliz ticaret seyrüseferine yolu 
açmıştır. Akdeniz kafilelere ar;ıl· 
mıştır ve bu kafilelerden bir çoğu 
askeri mühinunat ve diğer maıze· 
me ile salimen İskenderiyeyc var 
rnış bulunmaktadır. 

İngiliz filosu Şap denizirx:le de· 
nizaltıları batınnak suretile İngiJ· 
terenin Kap bumu üz~inden Sü· 
veyşe de yolunu açrn15tır. 

Diğer taraftan Libya ve Habeşis 
tan yanyanya tecrit eclilmiş vazi-

Sovyet - Romen 
hududunda 
gerginl"ik 

Romen mültecileri 
Romen rejiminin 

mezaliminden §İki.yet 

ebnitler 
yettedir. v • t 

Muharebenin r.ereyan edeceği azıya 

1 

! Yuka.-da mr Ucum ilotuııwı • 
f resmini görüyorsunuz. Bunlar, J 
f Almanyanm denizaltılardan da i 

l 
ha fazla ehemmiyet \•erdikleri 1 
bir takım harp unsurlarıdır Jı!i 1 
vapurları torpillemek için kullanıı 

1 
dıkları gibi Ingiltereye tasavvur 
olunan bir ihraç hareketinde de 

i bu botlara fevkalade kıymet at· 
I folun.maktadır. ,~ ................................................ 

l ~ bir propaeandanın, ital
~lik<lmet tcfınin aıhhatinin 
4....p olmuf bulunduğuna dair, 
a~ ~aman yaydıfı haberleri, 
~~ ~to Mu90lini tekrar tek-

yer henüz belli olmadığı için, In· 
giliz . İtalyan harbi, izaç strateji· Romanyada endı·şe . 
sine dayanmakta berdevamdır. Bu 
stratejide ilk mülihaza malzeme· 

" ~tir. 

~ ~ beı ecnebi gazeteci, Du· 
it., lliıı 1Jlutadı üzere günlük vazi
't""'e bqıamadan evvel yaptığı 

h&intislne f211it olmuılardır. 

~ ~ tıekizden :bir kaç~ dakika ,l, Çok neteli olan Duçe, Ha
~ e tebrinin kendiaine hcdi!•e 

··~ Ol~ufu ve en ıevgili atı olan 
~ıene" ile birlikte Manej 
\tıı gelmi§tir. B. Musolini, 
~ dörtnal jle bir kaç tur 
S t&n aonra, bir metre elli 
~~~ irtifaında manialar 

t~a matbuat miimessille· 
t1ııı taben "haıta mıyım? Yor
aur~\lyunı?" diye sormuıtur. 
~~ ı~eteciler, bir sesle, ka
"~!tirıniı bir adam eesiyle 

cevabını vermiflerdir. 

İtt ~· it ıezintisinden ıoııra. 
~ laınak üzere Venedik sa· 
' &itıniftir. Sut ı 4 de villa
'tı..."'det ~erek, beynelmilel 
~ """lt lllümeuilleri huzurunda 

'rlirıku tenia partisini yap-

~ 
------~~~~~-

!:' Brötanya 
l.11:'-'•a.dan aynlarak 

'"111i bir devlet 
oluyor 

Q 
~·~ Yarımada uzun 
d~det müatakil bir 

lık halinde idare 
c edilmifti 
s~ 2. ( A.A.~ - Paristen 
.~ rrı.... ... ~ göre Brötanya 
~~Slnın ı~~ komitesi vakti 
~ ~~ Brotanyaıu0 milli 
r, et olmasına karar vermiş· 

So IVDAK/KA: 

~Ya yarımadası U%UQ 
~ ~üstakil bir dükalık ha· 
r1 2aınan edilmiş, sonra seldzinci 

l ı-~ mda bu kralın An dö 
~91 Y ile evlenmesi neticesinde 
~-l"~nsa ile birleşmişti. Fa· 
~ <le Ya katt surette ilhakı 
~ ve birinci Fransuva dev

~~tir r. Beş vilayete taksim edil· 
'l'rı l.o. ~eşhur ~irleri Brest, 

• "andır.). 

nin korunmasıdır. Bu hus.usta ln· ı" le karşılandı 
giliz kuvvetleri vaziyete çok daha 
ziyade hfil<im bulunmaktadır. BUkrC§, 27 (A.A.) - Röyter ajansı 

Sudanda, kahir bir surette faik bildiriyor: 
ltalyan kuvvetlerinin çok :zayıf bir 
surette müdafaa edilen karakollan 
zaptetmek suretile elde ettikleri 
sözde rnuvaffakiyetler, ltal}·an pro 

K!ef radyo.sunun ''hudut ,tedbirleri· 
ne,, iı;aret eden bir lll!§rlyatı Romen 
hUltOmet mahfillerinde end~e ile ka. 

p:ıgandası tarafından Habeşistan· §llanml§tlr. Sovyet radyo.sunun splk 
da tecrit edilmiş vaziyetteki ltal· rl herglln Ror:nanyadan binlerce nılıl 
yan cenup ordusu ile ltalyadaki si· 
\'İl ahaliyi t~i için izam edilmek· 
tedir. 

Hiçbir zaman şimdiki kadar sıkı 
olmamış olan lngiliz • Mısır dost" 
luğu ile, Mısır milleti lngHterenin 
nihai zaferine kuvvetle jnarunaktı
dır. 

tecl geldiğini \'e bunların Romen re 
jiınlnln mezaliminden &-lkilyet etUkle· 
rlni blldlrdlkten sonra: 

"Bu muamelenln ıslahı iyi olur, 
aksl takdirde So\-yet hUlcQmetl "hu· 
dut tedbirleri,. almağa mecbur l<ala· 
cakbr,, demi§llr • 

Manifatura 
fiyatları 

İç ticaret müdürü mürak abe komisyonunun teıpif 
ettiği fiyatları kontrol için geldi 

Fiyatların serbest 
bırakılmak ihtimali var 

tc ticaret umum müdürü Cahit 
ile istanbul mınt<:.ka ticaret mü· 
dürü Avni Sakman bu sabad An
karadan 1ehrimize gelmi~lerdir. 
Ticaret müdürü fiyat murakabe 
komisyonunun çalışmaları hak. 
kında vekaletten direktifler al
mıştır. Buna göre komisyonun 
çalı1malarma yeni bir veche veri· 
müfrilecek1'r. 

İç ticaret umum müdürü Cahit, 

fiyat murakabe komisyonu ta
rafından fiyatları tesbit edilen 

ve üzerinde dedikodular yapılan 
manifatura eşyalarının fiyat tes. 

biti işini gözden geçirecektir. 
İcabederse manifatura eşyaları-

nm satış fiyatları yeniden tesbit 
olunacak veyahut manifatura sa· 

tı§lan serbest fiyat si~temine gö· 
re bırakılauktır. 

~re.ş~l Petmirı ida esi •dt t eş2J..l:i'/ e Je11 y.•·ıi Fırnı~z 1 al>iue$:~e nt. 
ılk TCSltn. Mareşalın uı;; 11da ~·cyg-. 1.ıi so/wıf,lcı Lciı.:.ı! zod:lmektrJir. 

Bu sabah Ankaradan 
gelen 

Başvekili 
kabul buyurdu 

Başvekil Doktor Refik Say· 
dam kısa bir müddet şehrimizde 
kalmak ve dinlen:nek üzere bu 
sabah Ankaradan gelmişlerdir. 
Sayın Başvekil Haydarpaşada 

riyaseticurr'Jıur başyaveri, vali ve 
belediye reisi, İstanbul kuman.da 
nı tarafından karşılanmı~: ve bir 
motörle doğruca Floryaya gide· 
rek Denizköşkünde bulunan Re· 
isicumhura mülaki olmuştur. 

ROMEN 
Nazırları 
Rornada 
ROMANYA 

Hiç bir 
feda karlık 
niyetinde 
değil 

Roma 27 (.1.A.~ - Romanya 
başvekili Gigurlu ile hariciye na 
zırı Manoil~u saat 11.40 d:ı Ho· 
ma:ra gelmişler. ista..,yonda 1talya 
hariciye nazırı kont Ciano ve daha 

( Oe\·11m1 2 im 1 sayr:ıd:ı) 

Karşıhkh 
hava harpleri 

oluyor 
Alman tayyareleri 

İngiliz sahil 
mıntakala.rı 

üzerinde uçtu 

İngiliz tayyareleri 
de askeri hedefleri 
bombardıman etti 

Londra, 27 (A.A.) - Hava 
nezaretinin bu sabahki tebliği: 

Bu gece düşman sahillerimiz 
etrafında biraz faaliyet göster
miştir. İngilterenin cenubi prki
sinde bir kaç mıntaka ı üzerine 

bombalar atılmıştır. Bir ev yıkıl· 
mış ve bazı evler de hasara uğra-
mı§tır. İnsanca zayiat azdır. Bir 
kişi ölmüştür. 

İngilterenin cenubi garbisinde 
münferid noktalar üzerine, Pays 
Dö Galles'e ve iskoçyanın şimali 
şarkisine bombalar atrlml§tır. 
Husule gelen hasarat pek tali 
derecededir. Bir tek kişi ha
fifçe yaralanmıştır. 

Gece yarısın.dan az evvel bir 
düşman bombardıman tayyaresi 

(Devamı 2 inci ıayfadn) 

FRANSADA l 
Harp mesulleri 

aleyhinde 
neşriyat başladı 
Bir gazete "mesuller 

hatalarını ödemelidir!,, 
diyor 

Karalistenin derhal 
ilan edılmesini 
isllyenler var 

Klermont. Ferrand, 27 (A.A.) 
- Bir çok gc:zeteler mütalaaları
nı mesuliyetlcrin aranmasına 

hasretmektedirler. 
Övr gazetesinde B. Dit, "Harp 

partisi" ismini verdiği ve muhtc· 
lif unsurlardan mür'dckep oldu· 
ğunu söylediği teşel:külü tenkit 
derck, bunun Fransayı felil:ete 
siirüklediğini ilave ediyor. 

B. Dit, sözlerine şöyle devam 
ediyor: • 

"H<lrp partisinin'' mesulleri 
hatalarını ödemelidirler. Bir a. 
dam öldiırcn bunun cezasını çek
melidir. Halbuki bwılar Fran· 
sanın hayatına kıymışlardır. 

Eko Dô Pari gazetesir..de B. 
(l>e\amı 2 inci uyfad:ı) 

KURUi 

Hitler 
ingiltereye 
sulh mu 

teklif etti? 
Londra, 27 ( A.A.) - Royter: 
Amerikada intişar eden bir ha· 

bere nazaran Bitler, lsveç kralı 
majeste Güstav vasıtasile Londra· 
ya bazı sulh tekliflerinde bulun· 
muştur. 

İngiliz hükfuneti tarafından 
Stokholmdan hiçbir sulh teklifi a· 
lmmadığı resmen bevan edilmekte 
dir. -

Uç Romen 
petrol gemisi 
Port - Saitte İngilizler 

tarafından 

Tevkif 
olundu 
Romanyanın da 
Tunadaki İngiliz 
gemilerini tevkifi 

muhtemel 
Nevyork, 27 (A·A·) - "Nev· 

y6rk Times" gazetesinin BUkreş 
muhabirinin bildirdiğine göre Ru
nıanya bahriye nezareti evvelki ge,. 
ce, 4·501 tonluk "Bueegi" isminde
ki Rumen §ilepi ile 6.394 tonluk 
"Olterua" ve 3·152 tonluk 'Rom:ınia 
" isimlerindeki Rumen Petrol gemi· 
lerinin Port.snid' de İngiliz makam. 
lnrı tarafından müsadere edildiğini 
bildirmiştir· 

"Bueegi" ibtidai maddeler, hubu· 
bat, pamuk Ye lastik yüklü idi· 1ki 
Petrol gemisi ise boş idi· bu gemi
lerin bağlama limanı Köstence'dir. 

Ayni muhabirin ilave ettiğine 

göre Rumanya İngiltere'ye ka!'§ı 
mukalebilınisil tedbirleri ittihaz et. 
meğc hazırlanmakta ve Tuna'da 
birçok İngiliz gemileri bulunduğu· 
nu bildirmektedir. 

Köstenee'de bulunan İngiliz ge· 
milerl bu limandan ayrılmışlardır· 

Nevyork, 27 .(A·A·) - Deniz 
komisyonu, :Amerikan petrol ge

misi ''Miller"e Kalüorniya' dan 
Vladivostok'a Petrol götürmesine 
mUsaade ettiğini bildirmiştir. Ko· 
misyon, İspanyol ve Japon kumpan
yalarına bu mli,saa.deyi vcrmemi§ti· 

Fransız dh'llnılınrbi tarafmclan ~ 
seneye mahkum edl!en general 

Dö Gol 

General dö Gol 5 
seneye mahkOm 

oldu 
Vi§İ, 27 (A.A.) - General 

Gol, ademi itaat suçu ile-- itti
ham edilerek gıyaben beş sene 
hapse mahkum olmuştur. Gene
ral, bu karan, asken temyiz 
mahkemesi nezdinde temyir et· 
mi~tir. 

• 



Madc 
Jur 
dr.mc: 
söyJi 

Se 
giildi 

rim 
Oo 

ziyeı 

• 
1'""'" .... ,,._, 1 ................ f ~~_L'D!·~~~~ 

!BIR~KTAVADIKKATll ~ARıNKi AT YARıŞLARı ı Romen nazırları 

1 Radyoda yemek 1 
saatleri 

E GEk evinizde bır radyo 
varsa sabah neşriyatını 

herhalde dinlemiş olacakmıız. sa· 
at yedi ıbuçukta hafif bir müzik; 

:sonra siz yatağınızda nuşıl mışıl 
İUYın.ken bütün dünyada vukua 

l
gdmiş hadise~ere dair en yeni ha
berler; ev kadını saati ve tekrar 
müzik .•• 

i Hepsi iyi ama,, şu ev kadını 
! saatine bilmem ne diyeceksiniz? 
i inı;:uı.ı yalnız yemek-ten ibaret bir 
icihaz telakki edenler belki vazi! yeti hoş görebilir! Fakat gözümü-

zü açar açmaz ağzımıza tıkılan 
bu sert lokmanın birçoklanmıza 
hoş gelmediği muhakkaktır. Kal-
dı ki radyo idaresinin büyük bir 
zahmetle hazırladığına ~üphe et· 
mediğimiz bu yemek listesi için 
llzım olan maddeler değme kon
forlu evlerimizin bile pişirmeği 
bir kül! et saya cağ{ hayli yorucu 
bir iştir. 

Radyo idaresi bunu yapaca&11 
yerde bu on dakikalık: zamanı 
daha faydalı bir şeye hasredemez 
mi? 

i 
Sabah yedi buçuk asgari sekiz 

&aatlik bir çatışmaya başlan
ııçtır. Bir iş adamı, bir ev kadr 
m, bir mektep talebesi; hülasa 

1 

çalışkan bir ailenin yemekten ve 
içmekten daha fazla bu dakika· 
1arda düşüneceği bir çok şeyler 
vardır. Acaba bu aileyi i5i ba§r 
na giderken güzel. bir SÖzle, bir 
fıkra ile teşvik edemez miyiz? 

Evin kapısıru kaparken dudak: 
!arına verce.eğimiz bir tebessüm, 
onun bütün bir günlük yorgun· 
luğunu daha ilk hamlede alacak 
ve önliyecek bir şeydir. Yalnız 
evin dışında çalışan aile reisi için 
değil, evin iç işlerine bakan ka· 
dm için de bu böyledir. 

Her sabah yemek. Her sabah 
yemek. Bıkdık artık. Radyo ida· 
resi nasıl sabah neşriyatında mu· 
ıikle manevi hir tarafımızı tatıni· 
ne çat.şyorsa bunu biraz da sör 
le yapsın.. Bu kabil neşriyatın 
başına getirilecek neşeli ve gün 
gOmıüş adamlarnnız herhalde 
vardır. 

\81ışı.nratı 1 lucl .ayfadıı) 

bazı zevat tarafından kar;ıılanmış 
iardrr. 

3 - Yatağan (L- K:ır:ıosınan) Rtunen misafirler. otele irunişler 59 programı ya.:;: 4, kilo: 60· dir. Oğle üzeri Rumen devlet adam 
lstanbul ürüncü at .. .., ..... 1,, ... va- 4 - Tomru (A· Çırpan) yaş: 8, ları hariciye nezaretine gitmişler nk konuşmalar bittikten, hal "' ., ..... ~~~ ,, , kilo: 54- d' 

rm Veliefendide ya.pılacaktir· Koştı- 5 _ Taşpma.r (K· Te-zer) yaş: G, ır. ve hatır sorulduktan, elmas yn. 
1 .. :.< ledir Roma 27 ( A.A.) - Romen baş- zUğe bakılarak beğenme ve sa. 
arın programı .;.,y : kilo: 48• vekili ile hariciye nazın, öğle üze- tm alma işi nihayete erdikten 
BlRtNCt KO~U: (Mikst satış ko- · 6 - Ahin Puro (P· Halim) Yn!7: ri cıgı· · sarayında kont Ciano tara· 

) S ktlo• u -:; sonra Dilfuruz yavao. yavaJI ve 
~n ' · ";t.,. fmdan kabul edildikten $0nra saat ~ ._ 

üç yaşındaki halis kan arap BEŞ1NOt KOŞU (Handikap): 13.30 da Italya hariciye nazın ta- bliyü.k bir ihtiyatla Ermeni ka· 
erkek ve .dişi taylara mahsustur. Dört ve daha yukarı yaştaki rafından §Creflerine verilecek olan rısma açılınağa başladı. Bu ça.-
İkramiyeııi 190 lira. Mesafesi ;: balla kan arap atlarına mahsus. öğle yemeğinde hazır bulunmak ü· ğırışm altın~ bir iş çıkacağI-
1400 metre. Siklet 60 kilo. İkramiye: 300 lira. Mesafe: 2200 zere Villa. Madama'ya gidecekler m bilen Hayguki de, tecrabele· 
1- Ferhan Şeref Başar) yaş:S metre. dir. rin ve ma.ceralarm mahsulü olan 

kilo: 60· 1 - Yüksel <A· Çırpan) ya,: 5, Saat 16,40 da Romen miaafir- bütün kurnazlık ve zekasmx 
2 - Sa\·a (İsmail Hakkı Tekçe)' kilo: 62· ler. meç11Ql asker abidesini ve fa· vaktinde toplayarak güzel göz. 

yaş: S, kUo 60· Z - K&r.\ku~ (H. l:Jntlu) ya.~: 5, • . . 
s _ Tuna (İsmall Hakla '.fer kilo: Gl· §ist ölüleri mezarlığını zıyaret ede· denin sözlerini cankula.ğiyle diıır 
) S ,.,.,_ 60 s _Vural <F· Özaltmb) ... a.a 9, cekler ve saat 18 de Musolini tara· lemeği ihmal etmedi. 

çe ya.': • ........,: · -• ~ fınd kab 1 l --1• 1 dı 
İKİNCİ lIOŞU: (Conk baym ko- ktlo: 56. an • U O unal.4A.lar r. 

!?USU) 4 _Can (S. Ea.lkir) ya.~: 9, kl- Blllae,, 27 (A..A..J - Burada. neş· Dilfuruz maksadıru apaçık ı:>u 
redilen yanresmt bir dekl&.rıwyonda kadına anlatıverecek ikadar dü .. 

Bu koguya gelinceye kadar ka- lo: M- §3yle denmektedir: ....tı.. • d ~·ıd· O ..:ı-- Ha 
anrlar 4500 li a doldnnon~n 5 - tinltl (A· Gcll') ya,: 10, &"oLL'cesız egı ır. sa~ Y' 

z :ı: ı r YI --J -· "BMvekll Glgurtu lle hariciye na.· guk.ide donanmada. çalışan Ka-
üç veya daha yukarı yaştaki yerli ldlo: 5~. zırı Manoileakunun Almanya ve t· ra Mehmet islınll bir le,.end'ın· 
yarım kan İngiliz atlanna mah· 8 - Yanıan (f· Atlı) yaş: 11, talyaşa ıeyahatlerl Romanyanm Tu· v 

sus. ikramiye 620 lira. Mesafe : kilo: 48. ııa ve Balkan devletıerıntzı, muıterek kendisine vaktile büyilk bir iyi• 
1600 metre. Siklet üç ya§mdald· Çifte bahlıı: 3-4 Uncü koşular a: bayatma. ve Avrupıınm doğu cenu· li.k ettiğinden bahsetti. Gözde, 
Ier 53. 4 ya§ında:kiler 60, bet V'e raımıda· bwıda barışın muhafazasına. ııuı bir bugün niifuz ve servet sahibi o-
daha yukarı yqtakiler 62 kilo. İklli bahis: 5 inci koşuda· surette Mdim olmak arzusunu ıröster hmca bu iyilik yükilntin altmda; 

1 _ Mavzlka (N· Atabay) ya!" 8 ÜçlU balıla: 3-4-5 inci k~ula.r a.· mektedlr. Romen devlet adamlan bu kalın k . t . Le d'. 'yi 
~ - ..... da· iltikamette lüzumu olan an]af~alanu a ıs emıyor, ven m ı · 

ldlo: 60,5- • ....,... huaı.ılUne, ınllll mira.atan hiçbir suret· !iğini milka.fatlandınnak arzu... 
Z - Poyraz (Prens Halim) Bugünkü kürek ıe vazt;eçmekmln MdJm olacaklar sundadır. Fakat o za.m.anda.n. 

ya.,: 4, kilo: GO· dır. beri Kara Mehmet'in nerede ol· 
8 - Berceste (P· Halim) ~: 4 mukavemet fflÜSabakaSI Romaııyanın fedaklrl.ıklara amade du~mdan, haberi yoktur. Yuı .... 

kilo: 60· bulunduttu ıutıbamı veren her t1lr111 o- ~ 
4- Nirvana (L- Kanosman} Tasvirlefkar refikimiz tarafm- neııriyat asılsUdır. Mtı.salemetperver yar mu? Yolu!& öldU mü? Yap; 

yn..s: 4, kilo 60· dan tertip edilen Boğazı geçme k:U· bir siyaset takip eden Rom&nya, kom yorsa. lstanbulda mı? lşte bı.t.. 
5 - Fnı • ı•·nı (Vaganof) ya.'.} .ı, rek mukavemet mUsa.be.kası buglln gularlle olan tyi mUnuebeUerlnln da· nun ha.berini almak istiyor. Yal.-

kilo: 58,15· yapıldı· Yanua BllyUkdere Beyaz ha ziyado aallh bulacafına ıttmadl nız hu maksat için herkese baa 
G _ Şehnaz (P· ffiı.llm) yaş :S, Parlı:: önünden bıı.şla.n.dı. Sna.t 17,25 vardır. Memlekette mllll menfaatlert vuramaz. Sa.ray dUşma.nlarla 

Jdlo 51.5- to iki ,.•rteler hareket ettı·. 1k:l dokwıuıınuma mUsaade etmemek ve dol d 
' ,..ı.ı. b nt u ı _,,,. .. ,_ U"ft u ur. Kara. Mebmet'i bu ........ 7 _Mehlika (L- K .. -A ........ ) ..fite\ C la'---- Be k f,.~ lcabınd:ı u me aa er ... IMUQ m ....,.. - ... 

ğım. Hemen bu işi iba.~aracağı:ı1l' 
dan. da eminim ..• 

Dilfüruz büyUk bir ümide ~· 
pıldı ve telişla sordu: aJll' 

- Ya. öyle mi? Aca.be. ;,.Ari 
clıklarmız ara.smda. bir .iV'. 

Mehmet mi var. f 
- Yok, o maksatla bir laf ~ 

medim.. Şuraağuu anıatınalc ~ 
teidim.. Kumkapıda kara~ . 
denizde nam sahnı1 kul tayf~· 
mn toplandığı bir meyhane 1 t' 
du. Meyhane sahibi Kara yor'd-' 
n.iıı Afro isminde çok ~1 Jİf' 
lazı var .. Bize de ıuk sık ı' ~ 

Meyha.nci kızı deyip ge~ .ıi• 
~~ti" 

Sultarum .• Bu yosmanın ı;--- Jjf• 
f;ine vurulan njç.o ıı!çe kil:ıer 
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, 

niçe niçe beyzadeler vardır. 1' jll 
aık sı:k hediyeler verirler. ~ 
jiizden bize gelir gider. :Sab~· 
tanırmı. İtte bu işte onu lP1 ~ 
mak isterim. Herifçi oğl~ ıe' 
nuDadığı yen.içeri, tannnadııt 
vend yok gıöi.dir. Yalnız ... ~ 

Hayguhi a!&imnı -'>>'~ıtıl' 
~teıniyonnuş gibi amtu. V""~, 
ruz bu :zengin ma!Omat k.a~~ 
nı elinden çıkarmak isteP' 
bir tel.aşla atıldı: b'J,, 

- Niçin sustun? Yokla ,,. 
damdan haber almakta bir 
1illc mü var? tılf 

--.. ~ \iMo' ere a .._ray ve Y az ""i"" faa eylemek azmi mevcuttur. Romen YI38. klın bilir ne kötil ımanalıır 
y:ış: 8, kllo 51)>· tira.k etınlşlerdl. Reşat, Fethi, Re. hWdlmetl ıntı.saıemıtperver vıW!e.s1 verebilirler. Onun için bu işi &izli ledi: 

8 - Ta.svlr (L· Karaosman) hadan a:.nUteşekkil Galatasaray ek:L bfrle§m.f§ bir ıuınetu:ı ve blrleıın.1§ b1r tutabilecek em.niuetı~ bı'r d....-ı.... H '" r 

- Şiıman Ermeni kaA~· 
bt daha e.ıilip bU.lülerd 

yal): 3, ldlo 51,5· pi Beykozlulan bUyilk bir fark.la. ordunun mUza.beretıyle ifa etmekte- ="-·t" -...:ı- J . 
1 vvwı. - ayır •.• nuıa 

9- Nerbnan (B· Kuru) ~: 3, geride bırakarak birinci oldu· dl .w ıyaç Vcu-u.u. - Sıkılma töıyle canı.ı:tL ..... ~· .;,-.. ' r.,. • ~~ 
k.IJo: 61,5- 17,35 te do dört tekler hareket Sofya, 2'7 (A· A·) - Röyter: Bu mukaddenıeleri bjr ham1e.. - :Bilirsinız ya Sultanııx> ~· 

tiçt>xcü KOŞU: (Centlmen ettiler. Bu yanşa Beykoz, Fener" Bir an'ane ve uğur temennisl o-- de sıralayıveren Dilf><M•"', ..ıt 1az çok paı:a canlısı oıusıat· f, 
ko5usu) b~. Ga.la.tasaray iştirak etmiş- 1ar&k, Dobruca köylUsU. kıyafetine ... n-u bitirdi: ...... .... ~ Kara Yorgi dediğim herifte iJPİ 

Üç ve daha yukan yaşta ve bu ler, Galatasaray b1rincl, :&ykoz i• ""'_,;., gen" kızlar hava yolu ile M~ ~ tapanın birisidir. ttcı:C~" 
k lin khı i F bah 6""~ "' - lşte seni bilhassa. buraya .. -J-
oşuya ge ceye kadar kazanç- c , ener <16 üçilncil olmuş - s. Hitlere mWW olmak il.zere bu· peşin almadan hiç bir ite r ..t~ 

lan yekU.nu 2500 lirayı geçmeyen tur· gün hareket eden Bulgar mura.h· bunun için getirttim. Vefaldl.r :mez •• Bunu Sultanıma. ~yl~ 
halis kan İngiliz atlanna mahsus. basla.rmm lSnllne toprağa su dök • \'e sadakatli olduğunu bilirim. bile istemezdim ama bU f1 
tk:ramiyest: 310 lira. Mesafesi ltalyanla~ ı·kı· mllştür. ı.rura.hhuıar hareketleri 1sta.nbulda girip çıkmadığın yer '-=- d ..!--...!- da ~ 
2000 metre. Siklet Ür. yac•n!» ka• ttal y la de yoktur. Binaenal_,h Kara IJll"' e ud..n.w.yız ••• :ır r-- esnasında ya., ugos vya se - ~J Dilfuruz, kar'§iSU\dald ~ 
dak

1
•
1
r
0

.65, dört ve daha yukarı 70 flrleri, uraya mensup ıı:eva.t '\fe !lelımet'in bulunduğu yeri an· kadının maksadım anıarrııttt• ı· 

tayyare yüksek hlllı:1lmot erk!.nı tarafmda.n ca.k sen öğrenebiliridn.. Vakıa. 
1 - Parlsfa (Dr· Seferof) yaıJ: selAmla.Illlllllar<lrr· Romanya ve senin bu i!)i bir kar§tlık bekle. Ierek teminat verdi! _ ,,lfP'' 

5, kilo: 68,5, binlcld (Dr· Seferof) du•• şu•• rdu•• J, Sovyetler birHği teşyi me~de meden yapacak kadar dost ol· - Para hususunda ne uP'." it 
2 - Sifkap (l'emıJı Agaıı) ~= temsil edilmemekteydller. duğunu bilirim. Fa.kat görüyor. nizi, ne de aıkmtı ç~~t· 

4, ldlo: 64, blnlclsl (Salt Akson)· Londra. 26 (A· A·) - Sofyada -~--1 temeıın. Qimdililı:: ımu al~ ~.liffe 
8 l'rla.rt ı ( F k t T l · · k" · , sun ya, ~erce evvel yapılan ~ ;vr oıuıııu111111u11111uıuuuıh••u1111uuı - Fikret Atlı), yaş 3, 8 8 ayyar& erm 1 iSi . salfmiyettar Bulgar mahfellednde bir iyı"lix.,: 'bile unutmuyorum.. aaw:rnn ki Kara Ycr&iJliı>.~it· 

kilo: :19, bbüclsl (Abdllş) öğrenildiğine göre, Bulgarların ce· 6• .......tır..ıı: 

K h 
' - Gürayak (A· '.l'D.tııgll) ya': kendilerinin nubi Dobrnca U:.erlııdeii talepleri- Bu zahmetini de karşılıksız br w ıbacaltlarmı açmağa ,y- el~ 

arşlllkll ava 3, kilo: 5'7,5, bfnJcisl (S Koç)· nlıı Bulgaristan ile Romanya ara~ rakmam. Bilhassa. Kara; Meli.. Dilfuruzun bu aözle~;tıl 
!'i - i'hah (L Kaııı.osına.n) ya.,: Londra, 27 ( A.A.) - Taymis smda. dostane bir hal suretine var· met'i bulacak olursan artık diJe bir hareketi takip etti. uv s...o ır 

harpleri. 3, ldlo: 67,:S, b!niclsl (Reuf) gazetesinin havacılık muhabirinin ma.mu tngUterenın mU!a.lt bir benden ne dilersen!.. eli ceketinin göğıliin.e d0~:1. 
6 - Mb (.Nihal Ath) ya.~: s, bildirdiğine nazaran, salı gecesi tanda t.el1kki edeceği hakk:mda %andr, oradan çıkardığı l"~ 

kllo: 6'7,6, blnlclsl (Orha.n.). !talyanlar kendi tayyareleri üzeri Bulgari.it.an diplomatik yolla ha. Ermeni karısı~ mutadı ol&n ri• bir atı.as kes~yi muht~~ 
CBaııtaratı 1 

inci •yfada> DÖRD'ONCtJ KOŞU: ne a~ açrnı~ardır. ltalyan ve Al" berdar edllmljtir· yakArlığını bir daJdka elden hı- ııngırdatarak Etmeni :k . 
cenubi !CU'ki sahili açıklarında Üç ve daha yukarı yaştaki ha• man gazetelerinin yazdığına göre, Röyterin diplomatik muharriri • rakmayarak süklüm bliklUın Cf!" uzattı. ,., 
'dUtilriilmUştilr. lis kan İngiliz atlarma mahsus. bu hftdise esnasında bazı sivil a· nin bildirdiğine göre, iyi haber a- vap verdi: YY-yguhi k-eyı· 1_ .. ftA!' ı',JJ 
JNGILIZ TAYYARELERiNiN İkramiye: 390 lira. Mesa:le: 1800 hali de ö!müştilr. lan Londra mahfelleii tngilterenin _ Sultanmun sağlığını, afiye.. al~A!zmı bağİaya.n ~!..ı~· 

FAALiYET! ~tre. Siklet Uç yaşındakiler sı. Londrada resmi rnakamattan oenubt Dobruca. ha.kkındald Bulgar tini beklerim. Sizler iblzlm veli• t suıv-~ ı 
Lolld.ra, 27 (A· A·) - Hava ne· dört yaşmda.kil~r 58, beş ve daha ~: ~dı~ g~)re, o.~ec.e Roma· taleplerlnl dalma ıtempatl ile k&I"§r nimetimiz.slnlzdir. Gönüllerini.. li gaytaru çHzdü. çeri ~ 

:w-etinln tebligıw·: yukarı ya•takiler 60 kilo. nm ustunde hıçbır !ngılız tayyare· Jadıw Balkanlard Usta.k.&r zıl altmlardan. birkaçını • "".fi :ı: gmı ve a m · zin şa.dlıgı:w için elimizden ueJeni do.'ktü·. T:atlı tatlt "--1,tı. ~ıl· 
Diln akşam lngiliz tayyareleri 1 - Komkarj (A· Çırpan) yaıJ: si uçmamıştır. bll' sulha. dofru yolu aÇacik 018.n • ~ ,. /,li:W1> lffe'-, 

ıenil bölgeler üzerinde bUyük 3, kilo 08· Demek oluyor ki ltalyanJar bir sulh!:ll hal suretini iyl tel!kki eısırgem:yiz. Kal'a Mehmet :l altınları tekrar keseye dD )I~ 
mikyasta ha.rekatta bulunmuşlar .. , 2 - Danill (S· Temel); yaıJ: s, kendi tayyareleri üzerine at~ et· 1 eyliyeceğln.i tebarilz ettirınektedir- t btıl~ak ıçin de ne yapmak lhım. '.Ağzını dikkat ve itina ile ;,ıl 
dJ:r. Evvelk1lel'de olduğu gibi bu kilo: 63· . mişler ve ikisini düşürmüşlerdir. ıer. gelırse yapıp bulmağa. ~aJrşa.ea.~ (DeoaJ111 

harek.ltın da hedefi. benzin depo jm----------·~---iiııiıi:iıııiıiııiiiiilllıiımiiiiiııii._ _________ , _____ .. __________ ~1-----------:'-; 9. tO 
lamız, ta.yyare fahrikalarmı ve har: o t e 

=:~~1~::f Hikaye Ziyafetine gelemiyeceQim ! · suR:::suRÇAK :tı-t-t-t-
maktzr. Bıı suretle Brem.en, Ster-ı•---· 3 t-~t-+--
laade, Bottrop, Caştrop, AAuxcl, ı. 
Dortmund ve Kanen'de benzin de. - Ziyafetine geletniyeeeğim; ra, hoşlanı.cağunı tahmin ettiği - HikAyo s.iasıyla anlattığı.. yirmi misli olan bu harilnılide ,._+-._..+-
polarmda yııngm ~ıkarılımş, Cas - mütesaisifim. Mari ile ikarşılapnak bo.fka mücevherler getireceğini na göre bug~ mariye kanımı~ inci gerdanlığı kırk beı bin frank 5 
sel, Eschvege ve Gotha. tayyare istemiyorum. Hayret mi ediyor- söyliyerek, odadan çıl..-tı. Epey benziyor. gibi bir paraya almakta tereddü.. 6 
f&brikala.rile Holanda. ve Alman · sun? Eskiden, ya.lan do&tlan ara- bekledim ,ya1nızlık beni sıkmağa _ Dokunma yarama, hikayemi de düpilJ, üstelik satıcıda şüphe 7 = 14ı tayyare meydanı bom- smda sayılırdım. G~p bir hi· baş}anu§tr. Masanın gözündeki bitireyim. Bir giln, Mariye inci uyanclırmıg ve neticede harikı.illl- 8 t-+-+-o.1 

__ nnan __ edilmlş ___ tir_·------1 kayedir bu. Oturursan an1atınm. ınücevherlere bakmak istedim, gerdanlığı methederken, yorgun de bir fırsat kaçırmıştım? Mari 9 t-+--t-""11 

Fransada 'larp :Her§Cyi öğrendikten sonra, da· fakat ne görsem, beğenirsiniz.. bir tavırla güzel omuzlarını kal· mazeret tanımayor? Gerdanlığr- ·t-i~~ 
vetini niçin kabul etmt:diğimi an~ Göz: bomboş. drrarak: "Bundan evvel.kini ıun çalındığı tarihle tanı§tığımız •o..__.._._.__.__...____ 1 

il • larsm. l i _ Hokkaba.ılık olacak. görseydiniz ı Lo.ndrada, Bond tarih arasında fark gözetmiyor, Soldan •ta: 'Pıj 1 mesu erı - O halde? , · ! _Muhakkak .. Masanın gözü Street'te, Fyle'<len almıştım." hidcktinden, olur olmaz ~yler ı - Tanmmı~ bir Arap #'İ.' 
- Dile .. bundan 'birkaç sene tneyiUiydi, dib ~esinde de bit dedi. Bahsettiği gerdanlık tngil· söyliyerek, dudaklarını ısırıyor- 2 - Şark! Ana.dQlıı<Ja bir ı!Jff / ' 

(Ila§tarafı l lnci sayfnda) 1 S '.d '.:'1_ • "~ d B··mn· k hah · b n.d ld Dayanıklı, ~ - Da""'n, 5 .,.... ~· evve aygoıı a}"!=, kıymetlı delik vardr. tere Kralı tarafından da çok be- u. u . a atin e e o u· ',/- ı.ııJf., 
Fernand Lorend şöyle yazmakta- .,.,1 rd H 1 y .. 1 ~ kad il · · ti. 6 - Bir harfin okun\13u, s ~ .,,__ t~ar arıyo um. Bir: gün ote ğenilmic, Mari tereddütsüz, yirmi gunu soy emege ar en gıt 
uu-: An''"'ılıyordu. Parayı vermi'l :t Atn ı..L· bi k d hid Aksi blr l:ıa"van lıve S - J ~. Continental'dan çıkarken yanıma ~ Y bin 1ngı'Iiz liralık bir çek imzala.. an yara:uıuı, r a ını - ' J ' ' > v 

Meauliyetler müteaddı'tti'r, fa.. vermic ols:ı·;.,:ıım gerdanlıgya sa- - ca. zeytin, itaat eden, 9 - .ı~ bir adam geldi. Muammalı söz- Y :1u ' mıc . delendirmek mi? Ağzımın payını r 
kat bunla.nn en kahir olanr ta· hı·p olamıyacaktım Poı· e hab r :ı sonra gelir, lstanbulUD bit 

lerden sonra, Sh() lon civarındaki · ıs e Müh' · b' aldım. 
lim ve terbiyecilere raci bulun· verdim. Memurlar evi aradılar, - ım ır para... ıo - Beyaz, evli değil. .ıf 

~~~~~~di~ -~W~m~~L ~ 
:maktadır. Nazırlar, Prefeler, bir Ç i n 1 i n i n adres.ini ver- tahmin edersin ki, ne mücevherler - Mari'nin söylediğine bakı- debilirdin, ortada deliller vardı. Ytık&rdıı.n 114"fıyA: ,_rı -,.,,-' 
maarif m::rettı"a1erı·, hü1" asA ... - maa- d ç·n1· bulundu t t h•kA Iırsa ogu··r ku·· kurlara göre bir ·1 ·Yem ka.undiğnnız bil ... rr .A' 

u.ı ~ di. İçimde uyaN:n bir endişeye ne e - ı 1 
• ş e 1 a. ' 1 

- Şüphesiz, fakat ona ~ yo- t, " or 
rifin büün mesut şefleri, hadisat y .tt. 'Çinli' ha' kul"d yemin ilk kısmı. İkinci kısmım, milyon frank. Bu o ger.danlıktır. re J..af anlatinag~a ug~ra!l.tLm. Onun çılar 1rullıı.iıir, 2 

·Bir a:;ı.ııall~ / 
ve vazifelere göz yımıdukları nis~ ragmen, gı ım. ' ru a e ancak birkaç sene sonra, oldukça Mari Hong · Kong'dan Yokoho_ gözün.de ben, tekrar ;lde etmek etme, 4.- Sıkıntı, 5 - Bil' ~ l 
bette, memiekeimizın· manevı~ za- elmaslar ve eşini. ömrümdıe görme- . bi tt d ' .d k ç· d .. d nuıu, s - Fal atin.ak, 7 -..,.o':J11 1 <liğim bir inci :gerdaınlı:lk göster- garıp r sure e yaşa ım. maya gı er en, ın enınn e, iç.in dünya poli9ini harekete ge- naama. geıtr, BirlncL 8 - ,.,0Y_;fı' afından dolayı töhmet altında bu- Gal'ba Mar·ı 1·kı·n,.1· k mı - korsanlar tarafından ralınmı•. . di~. . . anlı -'-~. •ftr•• ••etı, 9 _ u~ ... 1~, :ı. di. Elli bin frcınk isti;ıoordu, pe- - 1 "' ıs n ~ " tır gı canım ıncı gerd ğuu u•.ı.· .... .,. .... -
lunmaktadırlar. Bunlar muhtelif d k or Ya dem .. k o gerdanlık · k nd' · · ..... 1, g'"·t ... .,.,...._,_11.r. . •• o: !!in vereceğimi söyleyince, beş a oraya çı IY · - .. ·· gören, onu e ısLne teslım ede- JU ""' "' .... ~.... JY 
derecelerde olmakla beraber, M . _ı.. 1 . b' O M ı · b" ı· h f" . b'l ,_ f k ~,_ 81 n··..;.;'""-'· ~ .JI' ; bin frank tenzilat yapma~ nza - anyi seycaıat erımden ı- - . a ·ıır : po 111 a ıye1ll- ı mea. ırsatı.na avuın:ıuş ~ ................ r 
memleketin felaketinden mesul . K l"f ft '"' • d ı .ıı. • • aıdam Soldan sa"'"': •''~ gösterdi. rinde tanıdım. a ~ orniyada bir sin veıselam. marı, ger an ı(j,m- tıyar hır olduğı.mı halde 5 - >il' 
olduklan muhakkaktır. ı d" · · ı _ Erzurum, Ak, .2 - :ı.ıu, .i - Talihli itmişsin. l Muı; kralının karısry.dr. Dünyayı <.laki incilerin sayısını, ıziliş tar· bu fırsatı tepen aptalın biriydiin. Y Y 

Pöti Jurnal gazetesinde B. La d Cinlin' . oe, 3 - Dal, K, El, R,-' - ":':~& $1 
- Dur. Aicele etme. On beı:. altüst eden mali buhranlara rai!- zını söyleyince, lX?n e .. ın Biliyor mucun, öfke.si ara9mda, ~ Rok, mesullerin isimlerinin ilan -;: ~ - Av, 5 - VanlltUy, Ma., 6 ..-- 'P"'. f 

misli fazlasrr•" kolayoa ., .. ta.bile· men, yüklü servetini mtihafaza et. evinde gör.düğüm gerdanlıktan ~ni korsanların cüriir.'ı ortağı s - ·A edilmesinde fazla istical gösteril- - .... ten. 7 - Netuet, L, Y 
ceg-im •bö'yle bı'r ge,rclanlrgıw bu miş ve' fazla olarak varidatı her· bahsettim. Mari, git6kre alaka- yapmafa kaclıır -vardı. Onunla 0 1 t 0 10 - ' mesini talep etmektedir. " - En, 9 - El, m e • • 
kadar ucuza almak beni tereddü- gün artmıştı. Sanmm ki nıillet, landı. Sonunda da fena halde öf. kar~ıla;mak istemeyi~imin sebe· Rast 

Deniz lisesinde bugün de düşürdü. Bu inci gerdanlık Mariyi zengin etmek için muz yL kelendi. Bu kadar kızacağını bi bu. Ilakaret ve nefret dolu ' ~ 
merasinı yapılamadı neyin nesiydi? Bu 'Çinli kimdi? yor. Bu güzel kadınla kurlarun sanmazdım doğrusu. Vaziyetimin gözlerine tahammülüm yok. Na. Atlı:erlik ilifılp,'f 
H d b Farkında olmadan, mir- httsızlıva onu lakayd bırakmadı, dost oı· nezaketini bir dü§ün. İnci ger· rin boynunu süsleyemeyen inci· 1 - Emekli lev:ızıttı } t ( 

eybeli Deniz lisesin e ugün b li Şaa'ı· o.r.-. _ııhn ..... t Ct\'-cle .'• ... ~. v- b. . alet olabilirdim. Çinli sözlerim- duk. Anlıyor musun, dost olduk, danhğını çalındığın.dan birkaç sinin kabahatlisi bendim. Anla- o ~~ a.; ,,. 

.lo'C""lC ·-i" okulunu ıtıren ta- ~~7) 1·ıe ,·eu'ı>ı.. .... ,.ııv · ı 
~~ • 1 den şüphelenmis. olaaaktr ki tuhaf yani bana son derece itimad edL hafta sonra elime almış ve hır- dm mı dostum? Ziyafetinde bu- -- ~ _ı. ,,ı~ 
...,....ıen diplomaları merasım e 2 _ Hesap memuru 1• .;\f'-' teT%İ edflecekti. Bazı sebeplerden tuhaf baktı, küçük paketlerini yor; bense, ondan hiçbit şeyimi sız elİ!lden kurtaramamt'§tun. lunamayacağım için bana darıL K~ 1il O'" rı_lf , ,1~t ,,.• 

b adi bir masamn gözütne attı. son. saklamıyordum. Nasıl olmu~tu do., hakikt fiyatı ı:ha... . an ~· • .e u. ~- 1nr::'" 
de.layı u tvzi meraslır.i bugütı (2424) hemen ~ub~ye Jı 
y:ıpıl:ıma~tu. .. ... iiiiı=:ı_liiiı:=---•11-•----.,.-=ıs::ı:=---••----.---------mm;=• =ı= _=:ı:::ıı ___ E::ı*ll!llm .. ~lı::::ll---ırıı:*lhı111m~ı n il 'i:~ r!:·~'-'l'. 


