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PAZARTESi 

Adliye Vekili 
8ugün icra ve ticaret 
işlerile meşgul oldu 

Muhakemeler 
Stiratle tetkik ve 

intaç edilecek 
lı' ~_,hılıntzde bulunan adliye vekili 
t ellıi Okyar bugiln de adliyeye 

4~ek tetkiklerde bulunmugtur. 
, Ye ınl.istetarı Selim Nafiz de 
lft~bliıleyin 9 da adliyeye gel~, 
\i:.ddeiunıumtnin odasında icra ve 
~ hlltimlerile görüşmüş, iza. 
l' t 'ftnqtır. Saat 11 e doğru da 
~tthi Okyar gelmiş ve müddeiu
t.~t Hikmet Onat'ın odasında 
~~ Nafizle yalnız kalarak ken· 
llııı le bir aaat müddetle konug. 

ıtur. 

tl(~dllye Vekilinin buradaki tet
~ti 6tiııln ön planmda muhalteme
tıtı il •Uratıe intacı ve duruşmala· 
~ lıı~llk ıebeplerlnin asgari had. 
~lnıeii bulunmaktadır. 

Uç saat süren · 
bir hava 

muharebesi . 
Alman fab
rikalarında 

imalat durdu 
Uç ay zarfında yerde 

tahrip edilen 
tayyarelerin sayısı 

binden f a:zla 

ingiltereden yapılan 
hava akınları pek 
pahalıya maloluyor 

Londra, 29 ( A . .t1.) - Deyli 
IIernld ga::etesi yazıyor: 

Alman fabrikalarına yapı an In 
giliz bombardımanları Alman ima· 
!atına büyük zararlar vermiştir. 
Bazı fabrıkalarda imalat fevkaHi. 
de azalmış ve düşen bombalar i,.~i· 
lerin mane\ iyatını bozmuştur. 
Bundan ba~a son üç ay zarfında 
yerde tahrip edilen \'eya pek ziya· 
de hasara uğrıyan tayynrelerin a· 

Sai:T.uurg J·onıışmnlınıııA &raal fi\. 
leplcrini Romanya ile b:ı~başa hal· 
lctmeleri blld:rilc-n l\Iacar hariciye 

n:uırı Çald 

EN SON OAKIKA 

Almanlar 100 
tayyare ile 

hücum ettiler 

dedi binden fazladır. it p"ıke 
EN VZUı\' SUJ1EN l:lAVA a mnşı 

, HARBi b b 

Tayyarelerden 

Londra, 29 (A.A.) - Gazetelere om ardıman yaptı 
gelen en son haberlere göre, Ga1 1 
dün gece harbin bidayetindenberi Loodra, 29 (A· • .\.) _ Röyter: 
en uzun ha\·a baskınına maruz kal lngilterenin cenubu ııarki .eahil. 
mıştır. Projektörler ve dafi batar- !erinde bir şehir bu aablLh erken 
yaları faaliyete geçmi~tir. Bir çok .rüz tayyare tarafından bir hUcu
lngiliz tayyareleri üç s:w.tten fazla ma uğramıgtır. Bu tayyarelerden 
muharebe etmiş!erdir. Bir bölgeye elli ila altmışı, pike suretile bom· 
11 bomba dü:ımü~. bunlardan yal· bardmıan etnıiflerdir· BUyllk mlk· 
nız bir tanesi bir çiftliğin hanga tarda bombn atılmıştır, fakat haaar 
rında hafif h~sar yapmıştır. Di 

1 

pek azdJr. lki dij§pı,ıµı tayyar~! 
ğer bombalar tarlalara \"e bir GOlf dil§ürülınüştnr. 
sahasma düşmil~tür. ---------------------

Lô11dra, 29 (·A~:.) - Hava ve 
1 Ugrayna tayyaresi 

emnivet nezaretlerinden tebliğ edil • 

m~~~n tayyareleri dün gece yere ınmeye 
thgi!i.z sahillerini aŞl!lıslardır. Ha· b k ı·d 
\'a m.~afaa bataf!·aıa.n faaliyete mec ur a 1 
geçnuştır. 1\luhtehf bölgelere atı · 
lan l:ombalar evlerde bazı hasara· 
ta sebeb olmuştur. lnsanca zay·aı 

liitleı bir Bulgar 
terıeralini kabul etti 
:!1li,., 29 ( A.A.) - D.N.B: 
~ter, Alman orduları başku
aarp anlığının daveti üzerine 
tırı1 teJ>hesi muharebe meydanla-
1;~11 Ve askeri tesisatı gezmekte o
k~e büyük harpte Bulgar baş
ltot• ndanı ">ulunan general Je. 
illi,~· bugün öğle ü~ri kabul et-
~----------------------------<_D_c,_·a_m_ı_2_m_c_ı_s_a3_·ı_ad_a_>_ 

cüzidir. · 

Moskova, 29' ( A.A.) - tlkray 
na tayyaresinin yaptığı uçuş hak" 
kında aşağıdaki tebliğ neşredilmiş
tir: 

Ukrayna 28 temmuz saat 6.30 
da Santehursk havalisinde uçnıu~ 
tur. Hava ~rtları çok gayri müsa 
itti. Uzun saatler tayyare kalın 
fırtına bulutlan arasında kendisi 
ne yok açınağa ça!ışmış ve kuvvet· 
li rüzgarla miicadele etmi~tir. Bu 
Bu çaziyet mühim miktarda ben 
zin sarf ına sebeb olmu<=tur. 

üzm ö Ir8 <dl e 
9ok RokiJiii;iJinejteal 
••erler balanda 
ı, . .. 

~°ta tlrır • - Izmir müzesi müdürü 
S Menernen ve Selçuk havali· 
~ ve K!J~dasında çıkan bazı 
t~ 'Serlerı tetkik için yaptığı se· 
tı11 tten avdet etmiştir. Gerenköy. 
tiıı ~ ve Belevinde çıkan eserle· 
'ıe0rna ve Bizans devirlerine ait 
rı~. Okluğu anlaşılmıştır. lçle· 
tttitiı 1 ~ı küçük parçalar lzmire 
~~·lirıi?tır. Menemenin Suzbeyli 
~ ~e bir tarla kazılırken 
llıa Ol r bır levha üzerine kabart 
lli\tari arak ~~~ilmi~ bir lran 
llıııştu tengavenrun heykeli bulun a r. 
1~ u ~rin _Daranın Anadolu i~ti 
~Q~tvırlerıne ait olduğu zanne 
ıq ç. ledir. Araştırmalar esnasın 
~ ~'!kta da arala~nda bir gü 
ıtllrttl tı, kabartma bır kadın ve 
~ bir erkek heykeli bulunan 
ar d eserler buluıunuştur. Bun 
~lçuk müzesine sevkedil 

~erikada ıiddetli 
ııcaklar 

N 
!Jaıi:~York, 29 ( A.A.) - Sıcak 
1 be ~1 • telefata sebebi)'et vermek 
:v;devarn11r. Yalnız dünkü gün 

.. . , <>tkta güneş çarpması netice· 
13 kişi telef olmuştur. 

• 

Bu \'aziyeti nazarı itibara alar. 
komisyon uçuşa nihayet \'erilmesi 
ne karar \"ermi~ ve tayyare Tsc:ako· 
voda karaya inmiştir. Tayyarenir 
vaziyeti \'e mürettebatın sıhhatı 
iyidir. 

Cii.ıetkaı aşık 

YAHUT: Aıkta ptıf'ClfÜf 

Salzburg 
mülakatında 

neler konuşuldu 
Almanya 

Macaristan ve 
Bulgariatanı 

taleplerinde haklı 
bulduğunu tekrarladı 

Anlaşn1azhk 
karşıhkh 

f edakarhklarla 
halledılecek 

lngilterenin Dobrica 
hakkındıd:i teklifi 

asabiyet!'! kar~ılandı 

Sahııburgdan ıliint'n Ra,\'eldl ve 
baricl)'t' ı .('l"IDI l.ıı.bul eclea 

&men Kralı 

Berlin, 29 ( A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Almanyada doğu · cenup mese 
lelerinin serıbest bir anla•ma ile 
bizzat Balkan memleketleri tara· 
tından halledilmesi ve bu hattı 
harekette her devletin kendı mesu 
liretini müdrik bulunması icahp 
edeceği kanaati meYcuttur. Al 
manya \"e İtalya diktatörlük!~ ih· 
da~ı tasavvurunda değillerdir. 

Bir taraftan Romanya ile Bul 
garistan, diğer taraftan da Homan 
ya ile Macaristan arasındaki arazı 
meselelerine gelince. bizi Macaris 
tanla Bulgaristana umumi harptP 
ki si!ah karde~liği i'e takviye edil· 
miş olan e.;ki \·e samimi bir dostluk 
bağlamaktadır. 

Salzburgun iri malumat alan 
mahafilinde A'mam·anın Macar 
\'e Bul~ar devlet adamlarile yap 
tığı müz:ıkerelere dair olarak be 
yan edildiği veçhile, Almanra ~fa· 
carist:mla Bulgaristanın tadil mü 
talebelerine kar~ı sempati ini \"f 

bunlan mantıki bulduğunu hiçbi r 
zaman giılemMli~tir. 
1 (lkvanıı 2 ınc-1 Myfadal 

KURUi 

t Yulunki ,..,,. t• ... IH hl• ...ım. ! ============ J dir. ı·anı harbi görenlerin anlat f 
i tıklarına nazaran yapılmıştır. Bu 1 
: kabil harpler şimdi gerek MADJ 
! dfonid sahlllerlnde, gerek Akdeal· 
i zln buı hanllstnde motad hale 

1 

: gelml!llfü· Re.imde slllhlandml· j mı~ blr ticaret gemhinlıı kendhıinl 

. ....... .~:~.'~~;.;!~~~:: .......... 
Panamerikan 
konferansında 

bir mesele 
K alkand 
adaları 

. kime a.it 
Arjantin, adalar 

UstUnde hak 
ıddia etti 

Honduras 
cumhuriyeti de 

Antil adalan için 
buna benzer bir 
tek lit ileri sürdü 

11 ava11a, 29 ( A.A.j - Paname· 
rikan konferansında Guvatamala 
delege ~i Sl 'azar, memleketi tarafın 
dan lngiliz Hondurasmm bir de· 
\"ir tehlıke..ıııe maruz kalması ihli" 
maline ait olarak >'apılan teklifin 
ka:>ul edileceğıni bildimıiştir. 

Uu tekli!, mezkur müstemleke· 
nin hukuki vaziyeti değiştiği lale 
dircle ida;esinın Guvatamala tara 
tından deruhte edilmesini derpiş 
e}·lemektedir. Guvatamala norma! 
şartlar avdet edincjye kadar idare· 
ye devam edecel~tir. Bu hususta ra· 
Kip aıutalebeler vaki olduğu tak 
dırde mesele bir hakem mahkeme 

1 
-ine verilecektir. 

'alazar, Guatamala · teklifinin 
ı ıenüz mliza!.-t!re edilmediğini \"e fa· 
ı .aı yarın müzakere edileceğini zan 
1 K>tmekte olduğunu ila\•e eımi~tir 

ı · Ha\•ana. 29 ( ıL'\.) - Panaıne 
. ikan konferansındaki Arjantin 

1 .:.?!eue.::i, Leopold l\lello. A,_·rupa 
-nu tem.ekeleri hakkındaki muka 
!:enın diğc>r memieketler metali 
arına me\'zu te~kil eden miUem 

' ··kelere ~amil olmadığı bildımı iş 
J fr•tir. Bu arazi. Honduras cumhu 

ryetinin kendisine ait olduğu id· 
a.;ında bulunduğu İngiliz Hon 

Jurası He Arjantinin aidiyet iddi 
a mda bulunduğu Ingiliz fa'kland 
adalarıdır. 

Mukavele mucibince bütün im 
ta eden devletlerin aza:;ından mü 
rekkep bir idari komisyon te,.kil 
edilecektir. 

Ml!ka\·ele ı\merika cumhuriyet 
terinin üçte ikisi taraf mdan imza 
edilince meriyete girecektir. 

Konf eransm iktısadi te~iki me· ı 
sai komisyonu tarafından kabul 

(Devamı 2 mcl say1ada) 

Japonyada tevkif 
edilen gazeteci. 

Kendisini penceredeu 
atarak öldü 

Tokyo, 29 (A· A·) - Domei a· 
jansmnı verdiği bir habere göre, 
Röyterin Tokyo muhabiri B. Cox, 
jandarma umumi karargahında 
isticvab edilmekteyken binanın i. 
kinci katındaki bir pencereden 
kendisini sokağa atmıştır. B. Coıc, 
aldığı yaralar netfceainde bir saat 
45 dakika oonra ölmilştfir. 

B· Co::t, Japonlo.r tarafından tev
kif edilen İngiliz tebaası arasında 
bulunmaktaydı. Tevkif olunanların 
miktıı.rı, henliz ismi bulunmıvan 

' bic !Jah~·n daha yeniden te...·ic.ırı 
u~e ı iıı e 11 e çıkm:ştır. 

NOT: J aponyada tevkif edile,. 
lngil~ yüksek şahsiyetlerine dal 
e\'\'elce aldığımız bir habe r 2 m 
sayfanuzdadır. 

f """ 11111''''' '" 11 ..... "'",,,,.' '" •• " ... : 

·Keşi/ sega-I 
hat/erile 
tanınmış 

SEYYAH 
ARŞiBALD 
Methur tayyaresini 

lngilizlere sattı 
Nevyork, 29 (A· A·) - Çok 

taomm13 seyyah Artibald, , Afrl• 
ka bUyilk orman mnıtakalarile 
Yeni Glne'de fenni keolf seya
hatleri yapmak için kullandığı 
Kuba ismindeki meşhur den.iz 
tayyaresini İngiliz hükfrmetine J 
aatm13trr. Bu tayyare elmdi A- 1 
merikadan İnglltereye &lUminyom 
tqımak için kullanılacaktır. Haf· 
tada iki uçui yapacak olan bu 
tayyareyi tanınmış pilotlardan 
Klayd idare ede<:ektir. 

Fransız Hindiçiniıin-
deki Japon müfettİ§İ 

Tokyo, 29 (A· A·) - Japon 
hariciye nezareti sözcüsü, Fran. 
sız HuıdJçinisindeki Japon bq
müfettişi general Nişihara'nm 
geri ç&ğnlmış olduğu hakkmdakl 
haberleri bugün yalanlamış ve 

i ~cneral Ni.c;iharn'nm müfettişlik 
f i~leri hakkında hUkllmete rapo· 
1 runu vermek ilzere Tokyoya gel-

ı .::.:~~.ı~~:ı.ı:~ .. 1~'.'.~i.:~~.~!1::.,, ,, ,,,,,, 

SonffD.akllı! 
yeni bir romana 

başlayor 

Dörtler . 
Kulübü 

Son senelerin en · 
haril<uli.de romanı 

.. 



eslnd 

1\tadc 
Jnr 
dr.nl 
söyli 

Se 
güldi 

riö-a 
ziyeı 

Askere 
davet 

FııWı asl.:erllk şubeslııden: 
A~:ığlda. isimleri yazılı ged!kll er

başların en kısa bir zamanda Fatih 
ı;ıube!lne mürucaatıarı illin olunur. 

Sv. Cd. HUsnU Og. 1.<rmail Hakkı 
!st. 

P. Gd. İsmail Og. Şerafettin. 
J. Gd. H:ıcı Maksut Og . .Ahmet lst. 
Sv. Gd. Abdullah Og. KAınll !st. 
J. Gd. HUseyin l<'ehmi Og. Fazıl. 
Top. Gd. Hüseyin Gallp Ot;. ?ı.L Ali 

tst. 
P. Gd. Ahmet Cemal O~. lsınaU 

Zeki tst. 
P. Cd. İbrahim Og. Eelcir. lst. 

Sanatoryoma yeiziden 
60 yatak ilô.ve edildi 

Maarif Vekili sağlık işleri mü
fettişi Bay Celal Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. B. Celal bu sabah 
provantoryum ve sanatoryum iş· 
!erile meşgul olmu5tur. Şehrimiz
de kal<lığc müddet zarfında bu 
müesseselerden ba~ka çocuk ve 
öğretmen kamp:arile de me~gul 
o:acaktır. 

V aldebağmda öğretmen ve ta. 
lebe için vekalet tarafmdan tesis 
edilen provantoryuma ilaveten bir 
de sanatoryun tesis edilmiştir. 

120 yataklı olan sanatoryum<la 
şimdilik yalnız 60 yataklı bir 
p:ı.vyon faaliyette bulunmaktadır. 

Diğer paviyonun aı;ılrnası ve ta
mamlanması hususunda Maarif 

Vekffiiği h~ıklara başlamıştır. 
Yalan bir zamanda bu kısmın 
eksikleri de tamamlanarak Eana
toryum 120 yataklı olarak faali~ 
yete devam edecektir. Bundan 
ba~ka gerek provantoryum ve ge
rf>kse sanatoryumun diğer teçhi
zatının da tamamlanması için e
saslı çalışmalara başlanmıştır. 

b. h b ı . . . k" 1 t )etil' Scnra mesele yalnız ır a er e Içe.rıye gıren es ı even . 
de kalmıyordu. Kcn.::iisini de ça· disini k::ıranlık bir yerele buıı.ııı 
ğmyordu. Küçük Ayasofya ca- ca şaşırır cldu, bir dakika dura: 
miinin karşısındaki kapısı yeşile ladı. Gözleri karanlığa yavaş r 
boyarunı!? evde belki ele Dilfurıız vaş alqınca zemini ça'.tılta~ı d :. 
kendisini bekliyordu. Öyle olma. şeli avlu gibi bir yerde bulı.:!1 ı 
sa bile herhalde orada Dilf uruza ğunu farkeder gibi oldu. ~ı 
dair tamam ve kat'i bir haber Gözleri biraz daha kar~~!'"ıi 
alacaktı . intibak edince bu ç.ıkılta§ı l· ~ ~c 

Kocakarı: "Korkma! Kılına avlu gibi yerin bir kö'.je5ı'1 ş 
bata gelmez!" demişti. Ne kadar eğri büğrü, trabzanl:lrı koFJ11ı.I) 

Uç ı;aat süren bir hava Salzburg mülakatında lngilterenin Bulgaristanın Dob- Iüzums~ bir söz, Kara Mehmet, eski bir merdiven bulunduğu~; 
h b · 1 k ld ric.a üzerindeki hakkını tanıdığına ,3\. mu are esı ne er onuşu u v Dilfuruzu bir saniyecik olsun gö- da gördü. Merdivene yavaş } l ,. 

dair Sof yaya yaptıgı wn t.ebl.igat v•· 
(Ba~tıırafı ı lnci sayfada) (Başta.rafı ı inci sayf:ıda) nazileri kudurtmu§tur. Alman pro· rebilmek için kellesini koltuğuna yana'.)tr ve eski ta~ta~ar~ gıcır b' 

f !Saat 14 e lmdar gelen habe.rler lNGlLtz ll:H'A NEZA&ETTh'L"'ll Harpten sonraki Romanya mu· pagandasmm doğu . cenubundaki alın.ağa çoktan razıydı. Hem kim maktan korkan lıır ıhtıyatl:ı 
Holanda kraliçesinin TEBLlGt ahedcler tarafından !'Uursuz bir su· ajanları Ingilterenin Balkanlarda korkacak, karac1a, .denizde bin s:!makları çıkm::ığa ba§lad: .•. 3• 

Londra, :w (A.A.) - Hava neza· rette kurulmuştur. Batı de\'letleri aynhk ihdas etmek maksadile ta· ibir cenge girmiş öfümle bin bir Merdivenin bir dönemecı~~ 1:. 
nutku retlnden tebliğ edllmlııtJr.: Romanyayı bir takım manevralar- dil tahrikatmda bulunduğunu, Al" defa karşılaşmış olan levent Kara şmca gözüne hafif bir ışık 1~1!~~ 

Lonılrn, 29 (.\..A.) - Kraliçe Vilhcl· Dün öğleden sunra a\•cııarımız ln· la suni bir rol oynamağa sevketmi5 manyanın ise ban~ istediğini hay- Mehmet mi? İsterse yolun üze- Merdivenbaşına konmu'i tet· ı.1·c 
1 du 1 ......ı 1 · dyol:ırının giltercnln doğu - cenup sahili açıkla· l d' R b , .. 1 b '' ~ m ne, n gece n.,. ız rrı er ır. omanya u ro.u yanız a- kırı•·orl:ır. rın· .de karsısına bizzat Azra•l bir zeytinyab"ı kandili d:ı.ractı- tı' 

1 I" 1 d · 1 ın· k 0 söy rmda düşman tnyyarelerıni bulı:ı.rak J ~ • 1 
yen ~0 an a servuı er 1 aç;ar e ~ma oymyam::ızdr. Bu siyasetin Berlindeki muhabirler mevridi o d 1 . ğ ak "ofayr, ıı.öyle bo··yıe aydır.' ledlğl hitabede ezcümle dcmlştlr ld: mt;hnrcbeyo girl~mişlerdir. Bu mu· ~ıksm... nunla a uo uşac , o- "' ~-

t hal·ebo esnasında uü~manın beq ınu · şimdi tamamen nihayet bulduğu Romanya olan ve mihver menfaat d k tl 1 K" ··"' d "- DUşmanm anavatanı işgal e me· ., ,, nu a yenecc , mu a ~a uçu ... - yor u. J' 
harebe t "yyarcsl dU<>Uı·uıınu tu ve bizzat Romanyanın bunu tasfi" len'nı·n tamamen ı"ktıgadı' olduğu· · ıtı1v ırtne rağmen, Holnnda, ııur ve mesut " ,, 5 r. ayasofya camiinin karşısındaki Kara Mehmedin ayaı;r a "11( 

hl 1 tikb ] ·ü . , -·- k ''" Daha sonra a.\"cıl:ırımız, !Jan!', de· ye lüzumunu tamamen müdrik bu nu ye bu sebeble dogru 4 cenupta rıı r s n g ncı;;ı ı.oı;u.ıcaya ·a ..... r ~ kapısı ye~il boy<:lı eve gidecekti. merdivenin bir basamağı -s .! 
harbe devam edece1ttır. sevgili b:ıyra· nlzl üzerinde diğer lltl uU:ınan tay· lunduğu kayıt \'e i~aret edilmekte· ban~ın muhafazası icabedeceğini :t 

1 
y ı.ııv 

ğımız, denizlerde ve şarl;; ve garptaki yareel düfllirınüşlcrdlr. dir. Macarl.ar da e:Jd milli gaye- bildiren haberler yaymah.'tadırlar. Ondan sonra dakikalar yürü- dadı. Bu çatırtı karan ıgın · ııt 
Holnnda imparatorluğunda dalgalan Bu suretle dtln tahrip edilen dUş· !erini tamamen tahakkuk ettirme: Zannedildiğine göre, Portsaitte mez, saatler geçmez olmuştu ar· ğında uzun ve devamlı a1'.

1
=·1i 

maktadır. MUttefiklerimlılo yanyana, ma.n tayyarelerinin adedi 9 a yllksel· ğc imkan olmadığını ve kendileri Romen vapurl:.mmn mi.isaderesine tık .. Kara Mehmet ,şimdi dünya- bırakarak ahşap evin aessizlı~r· 
cesur c.rlerlmlz, mUcadeleye devam c· mektedlr. tarafından mukabil tavizde bulun· mukabele olmak üzere Romen hü" da değildi. Dilfur-.ızun yarattığı ısındı Derhal ufak sofayı }.:eıı ı" 
diyorlar. Sarsılmaz bir birlikle, hUr 'Xnyyarelerlmizden ikisi dilşmllşse madan bir aıılaı:nıaya varmak kfimeti Tuna üzerindeki 18 İngiliz bambac:.. ka bı"r hava ı'c;erı"sı·nde ya- layan kapılardan birisi açıldı 

bu Un de bu tayyarelerden birinin pilotu ya· ~ s _ 
rıyeumızt, Lstıkııı.ıımtzı ve t ara· mümkün olmıyacağını hesaba kat· mavnasrnm müsaderesine karar b' h 1 ·· ·· d .. ~•-•zt mUd::ıfaaya azmetmlq bulunu· ralnnmııı olınn.sın:ı rağmen kurtulmuş 

1 
şayordu. Kom~u dü!{kan sahiple· ır aya gorun u. . • .-.r' 

~... " tur maktadır ar. vennic;tir. 'b' k B h 1 "k" d' ··zerı !Y'ı• · - rile bugün hergünkü gı ı ·onu§· u aya ı ın ı u ıı~' 
yorus.,, cumarte.sı gllııü kaybolan tngillı: Romenler, bugünkü Romanya RO~tEN B.·'$VEr:' /LI M h d" lk · d··ı·'·!fll 
l'ANAlJ:ERlKAN KONFEI:..lXSI· '~ ~ .n. madr, kahve içmedi, gelen müşte- e me 1 ye encı u ·•· rll 

tnyynrcıerının aclecll de ıı:ıdir. teşkil edilirken l\Iacarlara karşı VAZiYETTEN ~ tEMNUN ·h · k--ı d vu~11 
NIN •ı•.,...r*'l\l K·\RARI.ARI l ·k:. h k 1 kl ehl. H rileri tersledi, iki akralık bile alrc:. arayan 1 tıyar c11.ıın I. ,tt· ., vuı:. · yapı an a~.ı <ır a sız ı arın t ı· N B 'S -s • "ll r 

BelgTad 29 (A.A) D · d' rur g'ıb'ı ko!!:ı.rak mı"•afirı "' 
Havana, 29 (A.A.} - Çok sa- Panamerikan ke!i gerginliklere pe\'amlı bir sebeb • · - · • • verış etme ı. • ~ 

lfilıiyetli bir kaynaktan öğrenil- konferansıı teşkil ettiğini Ye Tunada iki mem· aj~~~~~~-jh~~~e.1.\.ili ile hariciye İkindi ezanına kadar zor s:ıb· ladı: Aman yavaı:ı. agyam, şöf11 

diğine göre, Panamerika muka· leket için faydalı bir barış vaziyeti d y s1 d redebilcn Kara Mehmet ikin.eli -s 
(D"'•-r:"'fı 1 inci ·~yfada) nı"n me\·cudı'yetı· ar"U edildı'ğı· tak· nazırt tin ugo avya an geçer gelı'nı·.,. ıi vele proJ·esi Amerika bölgesinde- ~ .... u a.. ~ smt ile beraber dükkanını kapadr; ~- '" 

edilen lbı·r c::::. ı'lı' tel\·1. ı'fı'ne go··re, La~tı·n dı'rde bunların ı'z1lesı· ı·cabedeceğı·- lerken bütün istasyonlarda re I"hti" a kad Kara """elıı1' ' ki Avrupa müstemlekelerinin yal- ~ memurlar tarafından istikbal ve yakınındaki dükkılncıya namaza Y r ın 1
" ı.ı(ı' 

nrz kuvvete müracaatla. degwil mu· Ameri!cası memleketleri Amerika ni idrakten imtina eylememekte· gittigwini, namazdan sonra bir par elinden tuttu. Ayaklarının t
1\11· 

harici sermaye tarafından kontrol <lirler. teşyi edilmişlerdir, ıı.. ak f k' wıt · 
ahedelerle de başka bir devlete edilen ve yabancr bir sermaye tara !NGILTERE·Nf," DOBRUCA Başvekil, Suboticada gazetecile· ça namizaç olduğu için ibir çorba LJasar ~ ve 

80 
anrn es 

1 r.ııJıf 
terk veya devrini reddetmektedir. • • Y re yaptığı beyanatta halen nikbin içeı:ek evine gidip yatacağıru söy- rmdan ses çrkarm:uı:ıağ:ı _~J ııı!' 

fından ele geçirilmek tehlikesine IIAJ(J{JNDA!(/ TEKLIFI oldum•nu \'e ı'stı'kbalde de nikbı'n rak bı'raz evvel r.ıktıgyı ourı'1;ı •· lS\T.Ç lltJRnlYETL'\l MnDAFA- !'>... lcdi ve hızlı hızlı Yelkencilerraıw ~ ' maruz bulunan amme menfaatle· Londra, 29 ( A.A.) - Röyter bil .:t k k dar · d• Y· ve' ' 
AYA HER AN ILUilt . h"d" .. 1 . 'd . olacağı zannında bulunduğunu • şrsı mescı"dı'ne -ıogwru yollandı. apısına a getır ıgı .1,. rıne c.ı ım muessese erın ı aresı· ajansının Bükreşteki muhabiri bil: .u d fısıl" 

Stokholm 29 -Bir nutuk söyle- ni deruhte edeceklerdir. diriyor: , dirmiştir. • Kara Mehmet akşamı zor ede" duran kapı an içeriye / 

yen İsveç başvekili Hansson İsveç Konferans bugün yapılacak bir Bitlerin Romen. Bulgar ve Slo· Presburg, 29 (A· A·) - ReisL-o bildi. Karanlık basıp ta minar~ gibi: tôi· 
yolile transit için Almanyaya ya- umumi ce~seden sonra kapanacak· vak davetlilerine söylediği şeyler cumhur Pr· Tiao ile Ba.şvekil Dr. ıerde müezzinlerin davudi ses- - iştcaradığmız yiğit geıı#' 
pılan tavizin Norveçteki son mu· tır. hakkında henüz hiçbir malumat Tuka ve B· Sanomaeh, bu gece lerl akşam ezanını okur oku~ Dedikten sonra Karda ?Ae 
hasamat eanasmda memleketi ta- SON DAKIKA'n•n notıt.' voktur. F'akat Bulgar de,·Iet adam· ' Salzburgdan Presburga dönmüş· f • din kulağına da fısılda ı: ~~ 

• J eski gemici Küçükayaso ya camı· .,e 
rafından kabul edilen hattı hare- Falkland adalan Atlas denizin· lannın Sof'-·a ... ·a Dobruca meselesi !erdir· - Gir içeriye arslanılll 

:1 J iue doğru teveccüh etti. Caminin 
kette bir değişiklik teşkil ettiği· de Arjantinin cenubunda bulunan hakkında bir sureti tesviye teklifi Bültrej, 29 (A· A·) _ Baf}ve. kar§ısındaki kapısı yeşile boyan- bir şeyden korkma!.. ..~~ .,e 
ni ve fakat isver:'in 1940 senesin· birtakım :ıdalardır ki lgilizler bü· i\e dönmelerine de intizar edilme· ,_it B· Glgurlu ve harlcı"ye nn......... 1 b" . Kara Mehmet, bin bir u ,.,,es'. :ı: k r a. ....... u mış ahşap evi bulma c zor ır ı§ d ır ı 
denberi takip etmekte oldulht yü · harpte Alman donanmasını mektedir. Daha ziyade nazırlann B. Manoile"ku, Alın"n'-·" ve tt-ıy., bin bir ihtimal içerisin e . 1ı ~- b d -ı... · d Bul · d v " ... ~.. a.ı .. olmadı. Sokak tenha ve karanlık· .. .ı·oı · 
müsalemctperver siyasetini değiş ura a rnag up ctmışlerdi. Hon u garlara işm oğrudan dogmya seyılhatlerlnden bu sabah aı.uı.t 10 tt, Kara Mehmet hafifre aralık layan, sarhoş gibi kerwı 1 f:' ı· 
. d•Y• . .. t k h' b' b ras cumhuriyeti de Orta Amerika ve yakın bir atide Romenlerle hal da. Bükr""-e döıım" .. lerdir· :ı: layan düc:.Uncesinin dal"ıt1 1 

.. t!' 
tır ıgını gos erece ıç ır se ep dal . k ük . ro . . led'l . . . 'kl . ....... - bırakılmış olan yeşil kapryı ya· ':I l:ıı }111" 
mevcut olmadı~mı bildirmiştir. . n ·ü( . cumhunretı~ en ıbın· • . ! mesın.ı tavsıye ettı. erı zanne· . B. G.igurtu ve ?.Ianoilesku der- çerisinde odaya girerken t~ 1sı·• 

~ dır. Aht1l adalannm yanında olup dılmektedır. hal saraya gitmiSJlerdir. Öğleden va~ yavaş itti, kapı açıld! ve Ka· b" oı>' 
Başvekil demiştir ki: b d ı b bebt d 1 ( R" t . hab' . l ilt.ı I ..., ,Alfe"--et karanlık bı"r go··ıg• lilc eden kadın da başka ır - u a a.ara u se en o ayr oy erın mu ırı şun arı <ıve sonra nazn·lar heyeti topla.naCa.k'" ..... ·m um '" ıdı.t 6' 
1sveç'in dünyanın diğer kısnn- lngilifler Honduras ismini yerdiler ediyor: tJr. 1 gibi içeriye daldr. doğru yollanarak kay~. ~ · 

larına olan bağlılığıru ve mesuli- Kara Mehmet, girdigı ııtılıl 
yetlerini müdrik olmadığım zan·.--------------•-------------------··-------~------------~ Dilfunızla kartılaıa,cağırıı ·cfl'tj 
netmek hatadır. Fakat İsveç liür- H •k -"' il t 1 ' b Nakleden: yordu. Fakat içeriye girer gı ,i 
riyetini müdrik olan hür bir mil- l age ' 011 es D ey•·eıı BURHAN BURÇAK budüşüncesindeyanrldığıtl~\lrııı· 
Jet statüsünü muhafaza etmelidir. .. dı. Bu odadaki cumbada J41 

. rnaıı· 1ıı 1sveç'lilerin hür hayatlannın in· ----ıı muş oturan yaşlıca, 1ış Jıl' 
kişafı l:.ahsindeki hissiyatları, is- Onu ne zaman gördümse ya Bu, çok devam etti.. pazartesi günleri iÇin vaatlerde bu elleri bu canlı dudaklan tesbit ristiyan olduğu ilk bakışta 
tiklallerini kabiliyetlerinin azami bir çamur yığınının ba~da' ya- • • * bulunuyordu. edebilmek. Oh muztaribim, mtwı olan bir kadın.dı. afı"~ 
haddine kadar müdafaa esasına hut alçı fıçılal'lnrn dibinde çaıx· " ... Seriiyi gezenler, bir çok • ',. tarlbim.: Halbuki ben. Buna mu Kadın Kara Mehmedi '/ ·ııı~· 
dayanmaktadır." şırken buldum. Bir yığın toprağa güzel eserler önünde hakikaten - Niçin bu kadar dUşünceliıin, vaffak olmayı ne çok isterdim. oturttu. Evvela kendisi_rıe ~jJf~' 

kU<iret vermekle onun da alacağı bedii dakikalar geçinnişlerdir. Nadir. • • * ması için Kara Mehı:nedırı u,ıııill 
bir zevk, bir nC§e vardr. Fakat köşenin birisinde müteva... ı - Nirin bu kadar .zalin:ıshı. ruza hediye etmia olduğıı ~: ,r 

Ç 1 it ~· · b" i d. A :s • - :Bana niçin böyle bakaı:ken '$ c• f a ıştı ,me teuını ıt r ı. v· zı, bir kadın başı (büst) vardı ki Kontes. pazubendi gösterdi. Qeıtl1 ~,o 
rupaya gitti. Büyük bir üstadın san'atkarı §Öhretsiz bir .zat olsa - Ben mi a:alimim? ağlayorsun? kının bu ı'lk hatırasıııı g4ctı~ 

··1 • d dah" ıt..- ı d - Hiç! .• Zayıf Kontes. .. • Dün ıehrintizdım hareket eden ato yesıne evama ı 'Uc1Ş a ı. gerekti. Mutevazı imzayı unut· Nadir diltUndü, hafi hafif göğils d ve T 
Başvekil Refik Saydam bu sabah Aıı: Şimdi önünde ruhunu bir ta- mayınız: Nadir.'' ıeçirdi: - Kalbimi p;ırçalayoraun, Na- görmez bayılır gibi ol 

11 
l;l1' f. 

karaya vasıl olnı\Jbtur. rafa bırakarak üstadın yaptığı Bu, yC'Vtni gazetelerin birinde - Evet, dedi. dir... • Dilfuruzun yaşadığ~, ](eıJi~ 
• Dahiliye vekAletl zabıta Amir ve eserlere amelelik ediyordu. Fa- kuvvetli bir münakkidin imz.ısile - Ben ki uni kalbimle sev· - Heykelinin karşısında dö· man Hıristiyan kansmm tlf0ı' 
memurlıırmm istihdam, taltif, teezl· kat, bunda da bir zevk yok değiı· çıktı. O güne kadar sergide yü- dim, ben ki kocama seni kabul killen daha pek çok gözyaşlarım ne Dilfuruzdan bir habe~~fl;; 
ye ve Iuyafetıeri hakkında. yeni bir di. Mesela bir kalçanın inhinası- züne bakılmayan 186 numaralı ettirinceye kadar bin müıkülata vardrr, Kontes?. ğine bütlin yüreğiyle 1 

J 
talimatname hazırlamaktadır. Bunla· m kusursuz çıkarabilmek, bir ko- k ~- k t takd" ugvradım. Her ..:.ey a.nla•ıldıktan Bu kadar zamandır çalıştığım kadını dinlemeğe başla~dı.· 1 ~ ruı mevcut meslek mek~lerinden bi• eser, 0 a~r ıyme ve ır :ı :ı o eser, sensin, Bura.da olmadığın (DıvoP1 
rlnda okutulması da dilşUnUimektedir. lu, bir çehreyi mevzwt ve hata· kazandı ki, artisti tebrik etmedik sonra atölyeno gelip yarım aaat f 10 
Bunun 1,.ın belediye zabıta ve memur- sız tesbit edebilmek üstadın en kimse kalmadı. Her taraftan teb· model olmak için her tehlikeyi zamanlar hep sensin, akat onun '""· , .., ~ 4 r. ;_ 7 8 9 

" b .. ··k h d :ı_ y · .. 1 S d b karşınına geçince ah, sen o kadar ~ , ~ ~ '° 
Jarmın vazife ve Unvanlarile, yaıı ve uyu azzıy ı. rıK yagmuru. goze a ıyorum. onra a ana 
tah!U dereceleri hakkında alAkadarıar Atölyeden gelip geçen binlerce O, zaten Uıtiyar üstadın yanın- zalim demek?. Bu ne insaf 0 değilsin ki... 4 
dan malQmat ıstenmJştlr. model içinde 0 kendi ruhunun dan ayrılmış, pek işlek olmayan nadir!.. Mu.ztaribim, hissediyorum, fa- 2 
· • Tekirdağ tevkifhaneslnden lıı· benimsediği bir kadına sahin çı- bir sokakta mini mini bir atöl)'e Nadir, Kontesin ellerinden kat ifadede acızım 1. 3 
tanbul Tıbbı adli mUessesesine ge· kamadı. isterdi ki: İntihap "etti- açmı;tı. Kansının kıymetli yar· öptü. Nadir, Nadirim; görüyoı:um, t-+--t-+-
tirllirken kaçan ve üç senedenberi ği modelde herşey, her nokta, dımmdan her zaman stayişle - Bilmiyorum, söylediğimi, utırabın pek büyük .. Sevişiyoruz. •.._..,..,.._ 
Müreftenin GUzelköy havali.sinde her çizgi ince ve bariz olsun ve bahseder ve onu muvaffakıyeti- yaptığımı,hiç bir şeyi bilmiyo.. VfJ buna ikimiz de alıştık. Biri· 5 
ki crmruılarda. ,.)'~ıyan katil suç. hiç bir çizgi kaba ve bozuk 0ıma· nin arkadaşı sayardı. ruın. Kalbim utırap çenberi için· mizin yokluğu, diğerimiz için fe- 6 
lusu Mehmet ŞUkrü köyllller tara- sın. Sergide teşhir edilen v~ son de; istiyorum ki, yanımda olma- la.ket olur. Bahusus afif ve dün· 7 
fmdan yakalanarak kara.kola tes - Kendi yardımiyle tamamlanan günlerde !büyük bir şöhrete kavu· yasın, senden kaçayım, yalnız yanın en iyi insanı olan karına, .._."'-,_,__ 
linı edilmiştir. üstadın eserleri sergide rağbet şan 186 numaralı ~er, işte bu kalınca da ıenaizliğe dayanamı· §C>hretine eserlerine acıl.. 8 

• Ergani bakır madeninde bir yangın gördü. Günlerce sarledilen çalış- mütevazt atölyenin ilk mey.dana yorum. Şakaklanm ağrıyor, kal- • • ı(c 9. 
olmuı ve depo ile anbar yanmıştır. manın bütün şerefi üstada yükle- koyduğu eserdi: l{arııının yarım biın sancıyor. Oh .zavallı ben, • Bana NadiriA karısı aokttı: tO 
Gelen :mıılilmatn göre zarar yü:z: bin nildi. bir heykeli 1. zavallı karım, hattı... Zavallı ..ı 
lira tahmin edilmektedir. • - Kontesten ayrıldıktan son- Soldıın sata: ~.rlll 'Dıl' 
• Balıkesirden bildirildiğine göre Ziyaretçiler, hep onun için gel· • * .en!.. ra, onun heykeline çalıştı, sene· ı - Meşhur bir kürle, Y-j,tfl')., 

Çıır§llmba. gecesi saat 22 sıralarında diler. Tebrikler, hep ona yapıl- - Nadir, bu güzel atölyenizi Bu,.evmek değil. kıskanmak lercc çalıştığı bu eseri bir türlü ~· 2 _ Sonrııdan yapııını,, "'°"'l 
1'ehrln muhtelit yerlerini ve bllhıuısa dı. Zengin kadınlar, birer yarını ziyaret için delaletinizi ricaya değil. bilmiyorum, iıim veremi· bitiremedi. Atölyenin bir ucun- ıun bir semti. 3 - Lransı.ıc~ıı'•. ı 
ç:ırıııyr birdenbire alay ha.llnde beyaz heykel sipariş ediyorlardı. geldim • yorum, Kontesi.. Belki, ıeni de <lan ööür ucuna kadar heyk~li pılır, 4 - Mutfaklarda bUll)'et•_~ ~. 
sinek taUl!l etmiştir. Bunlar i~inde Madam La.kontes - Emredersiniz, Kontes ha.z., rahatsız ediyorum. Fakat bun

1 
u
1
n beraber sürükledik: Büylik pcn· kat, 15 - Bir hayvan, ~d~er• ~~~. 

Heynz lturt §eklinde ve büyücek kıı. (D. B.) dahi vardı. retleri. ~btıbi iatedifim ıibi gtize O - rerC11Jitı bol ziyasıı 13.z:xm, diyor Sl;lz, maskara, 7 - Açı $rrıı'tl ıcC 
nadı bulunan bu 81nekler, elel;:tr!k tlstad, sefaletten kurtulsun Nadir, bu kibar, zarif, şuh man, kusurau.z olman. _ o giln, 0 gece kendini IJ:>U· zuv, 8 - lla.ve etmek, bir llte,,e~/· 
ın.mbnlannın etrafına ve meyvacı diU< diye onu akrabasından fakir bir K.'onteıle beraber atölyedeki bü· Kaç JenC<lir 'ben ıeni arıyor· miye<:ek derecede heyecan nöbet- nuşu. 9 - İsim, Uzertne VJJ•>"'.-k!\nlarmıı. o kıı.d:ır fazl:ı miktar"" hll · d d T ·~· hatl nur, 10 - Bir cins faydalt ,vıd ...... kızla evlendirdi. tün eserlerin önün e durarak um. ahhayyül etti .. ım an leri geçirdi. Bazan '1ddetli ate1· f 
cum etmişlerdir. ld elektrik lAmbnlnrı Genç karıkoca, aza kanaat edi- izahat veriyor, san'atın ince nok- sende buldum. Bu tatlı ahenge ler içinde yanar, bazan so~.ı.. ~ukal'~ka-:!:~tı tayin eJ~~ ~ '. 
görünmez bir bııl almıştır. t · 6

...... - sJI " ' yorlar, gi.inlerini 0 beyaz göm· talarmı birer birer anlatıyordu. ıcnde tesadüf ettim. stiyoıum buhranlar geçirirdi. iki gün bir bir ha.yvaıı, 2 -J can ••l< ·e'• .ıl 
llu sinek datgasınm ıınl hücumu lekle çamur yığınlanrun, alçı fı- Konten, bu aıc ruhun samim.l ki bütiln eür.elliğini, biltUn in- ıey söylemedi. Bu sabah, odada 3 - lnsanm Wbet gideceği ~ ,..tl' 

lwrşısıncfa l irçok kesnnf dUkkllnlarını rtlarr dibinde geçiriyorlardı. Me- ifadelerinden çok memnundu. sa· ·celiğini t~bit edebileyim 1 onu bulamayınca .dışarıya fırla- bört tarafta bulunur, ti - ce1 / ./ 
kapayarak kaçm:ı. mecburiyetinde :t hedef, 6 _ Köpek, on dört. 1~ ~~ 
Jialmıtılardır. Bu hal bir saat devam sut muydular: Evet!.. Betbaht atin bu kadar ~abuk geçtiğin~ Halbu ki, hergün görüyorum, ·dnn. Büyük pencereden günün mak 8 Nida keınıı.ıerltl ~ 't 
t~ıa -'"'"kl rt d k mıvdllar: Evet! hayret ederek ilave etti: sende, her gün göze çarpan giz ilk ziyaları sızıyordu. Pencerenin • - • , ı.:ııŞ 1-f e ........, va sonm m......,u ar o a an ay . ea.rdır, blr nota., O - ): 0 ...... cııl 

bolmuşlardır. O, karısını bütiin aşl.iyle sev- - Pazartesi günleri ka·bul gü- 1i giUellikler var. H~in bit kanadları açıktı. Titreyorum. kI§m görünür, 10 _ ııır ı:~- ııı: 
RARtÇTE: di. Güneş girmeyen kalblerde ay nümdür, geliniz, bir çay içiniz, an.da tesbiti milmkün değil L.. Heykeli crada göremeyince şa· bir dağ. fi' 
• .Taponyada aral:ırmda yllksek ı~ığı elbet gözkaınaştınr. Aç sizin gibi san'atkarlara hürmet, Beni affet Kontes, ıeıı öl.mu §trdım. Pe?M:ereden sokağa bak- 88 numaralı ~ l' 

şahalyet sahibi de bulunan 1ngilb: te· kaldıkları geceler, bu mahrumi· en !büyük borcumuzdur geliniz, bir eıerain ancak güzelliğin ıe- tını. Heykel parça parçaydı. Soldan sağa: vı:tıl1•,~ı"" 
busmdan on ki,I tevkif edllml~tlr. yet ruhlarının sıcak öpücüklcrile Nadir, pen,i çok memnun edersi· nelerce aana bakmakla her gün Koıtum, aynı halde beykıele snn ı - Yugoslavya, 2 - /J'• ~ ~ 
Sebeb maıo.m değildir. eğlenir: dondurucu soğuSı:lar, bi· niz... birer parça toplanmak a~e ııkı sanlmış olduğu halde Nadiri N, 3 - Nadan, lkaz, ' - ı:ıı1~. 1' 
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