
IDAU TERi 
PAZARTESi lata.ak! Nm osment,.e N .. 14 

T elsral ı Y-ı.aı.aıa sueteel 8 
lataah•I 

AGUSTOS T elefoa ı - 10711 

1933 Birinci :rıl - N o. 95 

l~P~~w!!<i~~~~C! 
Japon askeri Sovyet 
arazisinden Çıkarıldı 
Dört saat süren bir topçu 
düellosundan sonra Ruslar 
hudud mevzilerini aldılar 
'-------~---~~~~ 

taıkan anlaşma-
sının in'ik8slan 
t 
~~ 
~11!karistan'ın Balkan devletlcrüc 
~~ık~e imzaladığı muaheden:ıme 
~ .P~ nın muhtelif memleketlerınde 
'i) 'Yı karşılandı. Gösterilen memnu· 
~tlerdc, siyasi adabı muaşereti~, 
~k.etlcrin ve usul ve adetin de hır 
~ aı olduğunda hiç şüphe edilemez. Sovyet ve Japon ordularının çarp1ııtıkları Mançukodan] bir manzara 

'harisanc ve hodgamane emeller Tokyo, 7 (AA) _ Zannedildiği: 
~)en memleketleıin bile zahiren ne göre, Moskova' daki Japon Sefiri, 
!&tii "e sükun, hak ve adalet taraftarı bugün hükumetinden aldığı talimat 
~ 111'lleleri her nedense adet olmuş- mucibince Litvinofu ziyaret ederek 
~ Na.aıl din sahasında sofular, mü- mumaileyhe bir sulh mesajı tevdi ede· 

Plar ve riyakarlar varsa, nasıl cek.tir. Fakat sefir ayni zamanda ya· 
arkadan arkaya bütün günah- pılan hava akınlarını da §İddetle pro• 

~Pervasızca irtikap ettikleri halde, testo edecektir. 
w ten gayet ahlaklı görünmiye itina Her cephede hazırlık 
"ttler · · d d · k" ~ t ae, aıyaset alcının e e rıya ar Moskova. 7 (A. A.) -Uzak ıark· 
I(· a~aftarları eksik değildir. taki vaziyet Sovyet efkarı umumiyesi· 

~lltıi aldattığı meçhul olan bu ko- nin bütün alakasının merkezi ofmakta 
\;)•rtlti ne işe yaradığı da pek ma- devam etmektedir. Müdafaa komiser· 
.., •al'ılamaz Fakat o yine devıtm/l·w· · 1 K l Jd ~"!U=:::=ııııı•M=-----ı.:: "'lt • ' ıgının organı o an c ızı yı ız> gaze· • c 

lı · r, Böyle olmakla beraber, Balkan· t · .. ı 
~tı11 • • esı ıoy e yazıyor: Etrafmda şiddetli çarpışmalar 
~ gerçekten sulhperverane hır sı- (Sonu 7 nci sayfa<la) vuku bulan Çankn feng 

~t~ip~md«i~a~~n~~ı=============================~ 
~~lctşmaya doğru yürüyerek Bul- • 

' nı da içlerine almaları, bazı l ta b ll l • 
~ltıleJcetlerde memnuniyet uyandır- s n u u arın cıvara 

muhakkaktır. 

A, dH k k l '"rupa'yı düşünürken, daima mem· un u.. a ın 
-1111, he ~ok hükumetlerle gayri ~e~- arı 
~ arıs ve büyük emellere duşkun 
'fırnetler arasında bir fark gözetmek 
\ der. Maamafih bu taksim de kat'i 

ttı·· 
~•takar bir mana ifade etmez. 
._~ bugünün toku dünün açı idi ve 

Q 111 da en büyüle harisi olabilir. 
L alka 1 k" ")'" ~\>',o n an aımasının te amu u ve 
~ e~ hulmaııı, statu quo taraftarı hü
~~t erd,. memnuniyet uyandırdığı 
~l'pt Balkanları ihtimal ki. umumi 
-.ır11~İn evvelki gözle gör,.,,~ı... oralan 
~tl arı altına alma\. istiye"ek mem· 
~ı· erde zaruri bir memnuniyetsizlik 
~etmek icabeder. 

~"'°" 1kanlılar arasında günden güne 
~ti ; 1 bulan tesanüt ve teşarik hare· 
~lll abii inkişafını takip ederek Bal
~t :rk da tek parçadan ibaret büyük 
~ ~ eri kudret haline müncer oldu-

1 ~tiıı<f l'llan Avrupa'nın an"anevi siya-
1 

~~ e esaslı bir değiıiklik tahakkuk 
~"' olacaktır. Bunun Avrupa' da sulh 
L~:'•1rıa ·r d w· h' · b .. ··k ~"t\i ı a e ec,.gı ızmetın uyu • 
~I gözden kaçamaz. Fransızların 
L :t'rist • 1 k d' ~ Q an a yaptık arı re ı muame· 
~~ti &.)kanlara karıı demokratik mem· 'd erde husule gelmiye başlıyan iti-\\ 

ı.. 1" niıanelerinden biridir. 

Yalovaya 
fazla 

Bursaya gidenler, 
gidenlerden çok 

olmaya başladı 
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ATATÜRK 
VVVV'VVVVVVVV vvvv 

Dün Paris Elçimizi kabul 
buyurdular 

İstanbul, 7 (A.A.) - Reisicum-

bur Atatürk, bugün Paristen ge
len Türkiye büyük elçisi Suat 

Dört devlet arasında 
hava bombardımanı 

hakkında müzakereler 
·Davazı Dolmabahçc sarayında 

kabul buyurmuşlar ve bir müd

det görüşmüşlerdir. 

İtalyan vaha Nazırı Berline gidiyor 
Fransız generalı de ~decek 

Yann harf inkilabının . -Be~:;~.~ <~~~~~ 
mahfclleri Mareta1 
Balbo tarafından 9 onuncu yıldönümü 

.. Ağustosta Berlin • e 
Bu vesile ile de Ulu Ondere 

yapılacak olan zi-

yaret ltalyan vo 
T azimlerimizi Sunacagız. 

Yeni harflerimizi knhulümüziln Alman hava kuv· 
onuncu yılı .. mü~asebetiyle !arın bir I vetleri arasındald 
kutlulama torenı yapılacagıru yaz- münasebetleri ve 
mıştık. teşriki mesaiyi kuv 

Bu husustaki hazırlıkl:tr ikmal vetlendirecek mil· 
olunmuştur. Kutlu lama töreni üni-1 him bir hadise ıek
versit konferans salonunda icra olu- linde telakki et· 
nacaktır. mektedirler. Bu zi· 

. ~ yareti derhal Ge· 
Burada.harp mkılabının 10 sene- 1 V .11 ••• 

. nera uı emın ın 
lik mahsullerınden bahseden konfe- B 

1
. •. . . 

. . er ın ı zıyaretı ta· 
ranslar verılecek; kont eransları genç k' d w. b .. 

ıp e ece~ı te aruz 
!iğin ve halkın Sarayburnu parkına .. 1 le d" B . . ettırı me te ır. u 
yürüyüşü takıp edecektır. milnasebetle hava 

Saray bununda Ulu Önder Ata- paktı meselesinin 
türkün heykeline muazzam bir çe- ftalya ile Almanya 
lenç konularak bizi medeni harflere ve Fransa ile lngil

ulaştıran Büyük Kurtarıcıya karşı 'ı tere arasındaki mü
duyulan minnt ve şükran hisleri te- nasebetler mesele· 
barüz ettirilecektir. sinden ba~a bir -
Kudüste bir lngiliz Po· 
lis memuru nasıl öl

dürüldü? 

şey olmadığı sure-
ti umumiyede söy, lcnınektedir. 

İtalyan 
Esa· 

Maretah Balbo 
(Sonu 7 nci sayfada) 

Kudüs. 7 (AA.) - öğleden sonra 

Nablus civarında otobüste seyahat e

den bir lngiliz polisi arkasında oturan 

bir yolcu tarafından tabanca ile bir el 

ateş edilerek öldürülmüıtür. Korkudan 

şaşıran diğer yolcular müdahale etme

ğe cesaret edememiılerdir. 

Bulgar Kıralı italyaya 
hareket etti 

Muallikta bulunan 
siyasi müzakereler 

Çekoslovakya ile Macaristanda 
İngiliz diplomatlarının 

sulh teşebbüsleri 
Londra, 7 (AA.) - Sunday Ti· 

meı gazetesinin Prag muhabiri Lo r 1 

Sofya, 7 (A.A.) - Kral Boris, Rünciman'ın Moraviaya gitmek üze· 

t tal'-·a.'"a gı·trnek ·· B 1 · ta re Prag" dan ayrılmadan evvel lngiliz 
J , uzere u garıs n - f' . . r· d·w· . f . . se ırının şere ıne ver ıgı zıya eti mü-

dan ayrılmıştır. Kralıçe, bırkaç haf teakip Amerikanın Berlin' Sefiri Hugh 

tadanberi İtalyada bulunmaktadır. Vilson ile bir mülakat yaptığını kaydet
Kralın İtalyada kısa bir müddet kal- tikten sonra şunları ilave eylemekte· 

dıktan sonra Londra ve Parise git- dir: • 
mesi muhtemeldir. - Aksini iddia eden resmi beya-

HER SARAR 

iyi su yokluğu 
Hangi lokantaya, birahaneye git-

aeniz İyi au olarak önünüze ayrıca 

bir tife "Hünkar suyu,. diyorlar; 

tabii maıraf puslasına da hmen bet 

kurut ilave etmek tartiyle ••• 

"Tatdelen,, ler, "Krakulak,, lar, 

"Kocata,,, lar zümrüdüanka gibi 

nata rağmen her ikisinin de asgari ya-
rım saat kadar Ç ekoslovakyadaki e· 
kalliyetler hakkında görüştüklerini e· · 
min bir rnenbadan haber aldım. Bu
nunla beraber bu görüımelerinin ne 
dereceye kadar cresmİ> olduğu malum 
değildir.> 

MACARISTANIN TEŞEBBOSLERJ 

Çek01lonkyada bulunan f ıııJliz 
Lordu Runcmian 

Budapeşte, 7 {AA.) Londra'da u
zun bir ikametten sonra avdet eden 
Kont Betlen dün Başvekil Deimredy
yi ziyaret ederek kendiııile uzun bir 
mülakat yapmııtır. Bu mülakat hakkın-

da hiç bir haber ne§redilmerniı ise de 

siyasi ve iktisadi Macar mahfellerinin 

İngiliz • Macar münasebetlerine büyük 
Bir ehemmiyet atf ettiklerl malum

dur, 
İsmi var, ciami yok kıymetli 
mata olup çıktılar. 

birer ================================================ 

Ağzının · tadını bilen her İstan
bullu için Hünkar suyunun memba
ında içilmek t•rtiyle soğuk, lakin 
iyi su bakımından pek o kadar a
hım, tabım bir fey olmadığı meç
hul değildir. 

Şu halde bu fazla ve zoraki sü
rüme aebep ne? Hiç 'üpheaiz beri· 
kilerin bulunmayıfı ••• 

Belediye, Evkaf rekabetiJ dama-

Dün Kara Ali ve Cek
kaldılar 

• 
şerı berabere 

.... 

Suı vapuru Bandırma iıkeleıiae ilk ıeferlninl yaparken cana mı, fıçı mı münkafaıı; kurfUD 
•• 

1 mühür, kontrol, aahrınç auya karlf• 

L •• "erıd· 
~i 1 tnukadderatlarına kendileri 
'~ bulunan memleketlerin, bir ta· 

lst'Li ~ b- 1 emellerine kapılmaları vaki 
•''-ıle her halde milletler arası an
'ftllt ']a rnüstenit bir politikaya ta-
Q 

1 
° acakları tabiidir. 

~İti 11 kanların aşılmaz bir set halinde 
't leırncsi A • ' . . ter· • vrupa nın an anevı sıya-

~t!!d •rıbde ne tesirler yapacak) Çünkü 
h. erı · 
l
"l ~ I erı muhtelif, büyük ccreyanla-o u .. 
~t. b uı:erine tesadüf eden Balkan-
~ı u Cer 1 • . b .. 
• ıt b' eyan arın çarpışması ıçın u-
"ti~lilıir ~c~like idi. Balkanlar. kendi 

erını korumakla medeniyeti hu 
(Devamı 9 üncü sayfada) 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

Dun pazar olmak ·· bet' l k b 1 ·tm· l d" . rnunase ıy e asa a ara gı ış er ır. ı tarma patırtıları fU kızsın ııcaklar-
yliz bınlerce İstanbullu gene muhte- Daha sabahın ilk saatlerinde köp lda fstanbulun 0 canım aularma he-
li! mesire yerlerine, plajlara akın rlıden kalkan Şirketi Hayriye, Akay pimize haaret çektiriyor. 
etmiştir. Bu ara binlerce kişi de Ya- vapurları hıncahınç dolmuş; bilhas-
lovaya, Bursa ve Sapanca gibi civar (Devamı 2 nci sayfada) 

lıtanbul gibi bu kadar mütenev
vi suları bulunan bir tehirde ıyı 

ispanyada blrlngiliz gemisine - ::~·:.:~ :::~:;:.;;r.:~:n k~~;~: 
Maamafih buna dil ,ükredelim, 

T a Y Y a re d e n 4 O b O m b a a t 11 d 1 zira memba suları iti düzelmedik-
çe ıaliba ona da haaret çekeceğiz, 
onu da tahaaaürle anacağız. { 

1 

* Kara Ali ve Cekşeri gGreşinden bir sahne ( Taf silah 
[ Yazısı 3 üncü aayfada 1 

spor sUtunu 1da 



ı9ayfaı 2 

Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 72 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Korkunc bir hareket 
' 

Kanlı vak' adan sonra Bonapart 
yakalanan Mısırlıları affetmişti 

YENi 

Istanbulluların 
Civara dünkü 
Akınları 

(Baştarafı 1 ncı sayfada) 
sa Boğaziçi ve Adalara giden biı ;~~"i 
JJ<'•ialar, tenzilatlı sefer olduğu için 
bnnlara gösterilen büyük rağbet kar
şrnında mevcut vapurlar ihtiyaca te 
J<abiil etmemiş ve ilave postalar :. a
pılması mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Dün, hemen bütün Bogaziçi mesi-

re y~rleri pek bilyük bir halkla dol Halen Gölcükteki çiftliiinde iıtira
muş, taşmış, Çamlıca, suıar, l uşıı hat eden Adliye Vekili Bay Sar,coğlu 
(Ppeo• gibı mahaller de pek kaİuoal•k Şükrü'nün ayın 23 ünde fehrİmİze ge• 
ların küçüklüğünden ~ikayet eden leceiii anlaıılmaktadır. 

. . .. . d ol!1'u~tur. HaydarpaşPdan P~n·l.!k Diğer taraftan ağır cezalı mahkum-
- Ey Nil evlatları!. .. Sizi sinesin çevrılm:ş ola~ . tüfekler uzerm e ı;e hmit, Sabanca v~ AJaparn ·:;ı' far için Adliye Vekaleti yeni bazı ka-

tle besliyen bu çöl... Sizi bilyük bir temerkilz etmıştı. l:a.reket eden "tenezztih tr•.:ıcrı,. :I~ rarlar almaktadır. Ezcümle bu mah 
cömertlikle emziren bu mübarek -: Ate~!... . "t de "2000,, den fazla in~an bu hal .Ü- kumların ceza evlerindeki vaziyetleri 
nehir; bugün Allaha karşı feryat e- Bır kelımeden ıbaret ola~ ?u mu zerirır!eki güzel yerler~ ak ıı etmı~ · islah olunacaktır. 

· !'ti b · d.. a hi~ kumanda, zavallı Mehdmm kan- t· dıyor · ev a arım, enı uşman - ' .1 . kılf" 1 ır. Ağır cezalı mahkumlar; hapishane-yakla~ı altında çiğnetiyorlar; diye la~ i.çindc yere serı mesı:ıç 1 
ge - Dilnkil bunaltıcı sıcak ve . yakan !erde diğer mahpuslardan ayrılacak-

inim inim inliyor.. c~nebıhak; bu mıştı. . . gilneşten kurtulmak biraz serınlemek !ardır 
çöllerin, bu mübarek nehrin fer- , Tarihte, (M.ehtı) l~k oyun~ b:tı~ için kendilerine rüzgarlı, _deni~li bir i Bü;ün kadın mücrimler de tek bir 
yadına tahammül edemedi. Beni, dıgı g~ndenberı, h~psı de, ~y~ b" köşe arıyanların doldu~dugu bır yer- ceza evinde toplanacaklardır. 
onların halB.sına memur elti. Vücu bete ugr~y~n mehdı.ıe~ kaıı eaıne, ı- de; (Florya) olmuştur. 1 

dilme, kendi ilahi kudret:nden, ma- ri. daha ıltıh~k etmıştı. Bunda. tees- , Sirkeci - Küçükcekme:e ba~li- Patla an maddeler tren-
ııevl bir zırh giydirdi. İşte göğsilm. ~uf.e .şayan hır nok~ v~rsa 0 da.' şeyh yö trenleri; dün bilii milbaıaga 7 bın- Y • 
Fransızlara karşı ıw.::-orıım. Ve; Azızın, saf v~ necıp ?•r gaye ıle or- den fazla bir insanı Floryaya naklet- lerde nasıl nakled•lecek? 

.. ül taya atılan yüksek bır vatanperver . t· . h"d . ı· sızın ne kurşunlannız, ne sung e- ' mış ır. Oksiıen, ı ro1en, asete ın ve em~ 
riniz, ne kılıçlarınız, beni delemez; olmasıydı. . . Ancak ayni hat üzerinde bulunan sali ııibi kabili iıtial maddelerin tren-
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diye haykırıyorum ... Ey ehramların ~on~part, yalnız meh.dıyı k~rş~- "Veli efendi,, de at yarışları, Kumk_a- le nakliyatında her türlü tehlikenin ö
sahibi olan Mısır çocukları!. .. Bana na dızdırerek'. onun mılmın fedaılerı- pıda da yelken müsabakaları oldugu nüne geçilmesi için yeni tedbir alınmış· 
bakınız da, ibret alınız. Allahm, ne korku~ç hır ders ~er~~le kalma- için Sirkeci - Küçilkçekmece tren- tır. 
bizzat elime verdiği şu yeşil bayrak dı; asilerın'. ora?~' ıçlımalarının !eri; dün basamak, sahanlık ve hat- Badema, her ayın birinci ve beıinci Günden a-i\ne ırüzelleşen Adanamızda yeni ıebze hali J• 
altında toplanınız. Siliihlanınız. hatırasını sıl~ek. ıçın, Demenhur ka- ta tampon demirleri üstledne kadar ıı:ünleri bu maddelerin perakende ola- T·· ki d d •. 

1 

B Jkanl•rd• ,ı 
b d kA 1 aktı h Bir çok tabiat güzelliklerini üzerin- nız ur ye e egı , . a b'"•· cennetin kapılarını silahlnrınızın u- sa asını a mı en y . yığılan binlerce insanla do. p.dolu m~ rak trenlerle nakli ~çin yük trenlerinin tesadu"'f edı"lmı'yecek bır rneı ".' ~~ 

* 1 1 de top1amıf olan T a.rsusun nufusu yir... ,.. cuyla açınz. şeri bir halde F oryaya gıdıp ge mış- arkasına hususi birer vagon bağlan:ı- k ve sebze halleri, 113.600 rıı•'' ~ıılı' Akka Zaferini>!, lıtanlıuldaki · mi bindir. Kendiıine bağlı 181 öy - u , .. 
Diy, feryat ediyordu. tir. caktır. Bu gibi maddeleri havi vaııon- nen 

13 1 
i muhtarlıkla idare edilir. Ço rabbaı sahada her türlü tesi•• uıııi p<' 

Mehdinin bu feryatları, çarça - Tesirleri Bu suretle vagonların sahanlıkla !arı nakleden trenler; ilk kalktıkları is- iiunda Köy kanunu tatbik olunmakta- tevi yeni bir mezarlık, altı urn . 1,ıil buk her tarafa aksetmisti. İngilizler, Akkıt kalesi önünde kazanılan rında biribir üstüne üzüm salkımı ıasyonlardan daima merkezi haberdar dır. la, ,. depoları, belediye dai:_•
51

, ti~ 
kendisine yardım için, külliyetli mik zafer" Tu··rk tarı'hı"ne ehedı·c·en şeref gibi sıralanan ve son süratle uçan edeceklerdir. h k 

1 
. . 

1 
At t"rk par~•" .ı.ıı 

J Tarsusta imar are et erı göze çar.. ve m~ o unmuf. a u 1'' tarda silah ve para göndermişlerdi.. 'k kadar yüksek ve kıymetli bir trenlerin basamaklarına tek ayak il'.- Buz fı"atlan hiç bir yerde pacak kadar genistir. M<$nleketimiz- Önderin büyük kıt' ada bir h•Y ,ı ~ Murat ve İbrahim Bey de, onun başı- verhe~e tt d' Fakat. .. Akka' kale- şenler için; dünkü Florya veya Velı- ' bir ot 

0 ak 
1 

M. . ta ma ıye ey ı. . h t• b" t .. h 1 ""k J ") • k de ilk elektrik fabrikası burada tesis dikilmi~, burada muhte~ern I•' t' na toplanac 
0 

an limın va nper- sinde bulunan Türkler, bu büyük za- efendı seya a 
1

; ır enezzu Y~ cu- yu se tı emıyece edilmiştir. lstanbul büyük ve küçük psına ba~lanmış, çar~ı ve paZ"'bir ııı' verlere para yardımlarında bulunma- f . k k . . b··ı··n 1 kları Juğu değil, azap ve ıstırap seferı ol- T k·ı·u ,. 
. . erı azanma ıçın u U var ı - Bazı semtlerde buz fiatlarının bayi- gaz lambalarile tenvir edilirken ar- zim edilmiş ve itfaiye teş • .. • Jdil . yı deru~te. etmışlerdı. . . . • nı feda ederken, fstanbulda (Saray) muştur... . !er tarafından yükseltildiği ve bu su- su.s elektriğe kavu~muş bulunuyordu. topomp, dört arazöz, rnute• ,..0rol~ 

Mehb; ılk hamlede, l~ı bın sılah- ve (Babıiili), daha hal.\ meselenin e- Bu .a~a; bılhassa_ ak5am sard~lya retle halktan fazla para alınmasına oe- Tarsus belediyesi, kıymetli Şarbayı tankları, atlama çar;ıafları v• lıdan murekkep kuçük bı~ ordu .te~- hemmiyetini takdir etmis vaziyette fıçısı gıbı Ustüste yıgılmış hal~a o~- bebiyet verildiği; yapılan şikayetlerden Bay Muvaffakın himmet ve gayretile sandallarla takviye olunmuştu'· ,(ıı'~ 
kil etmişti. Bunların hepsı, Mehtın~n değillerdi. Ancak; İngillz, Ru; ve dolu vagonları Fl~rya ve Velıef.endı- anlatılmıştır. ör~ek .h!r mües~ese. hali~e -~elmi.ştir. Bir şirkete verilen ele~tr'.1'.,' .d'..' emi:lerin~ körükörüne itaata yemın Avusturya sefirlerinin büyük birse- den fstan?ula getıren lokomotıfl.er; Beledi e reisli"i; bu münasebetle n- Biıtçesını 130 bın !ıraya ıblag eylıyen elli yıl sonra belediyeye ıntık ~ etmıelerdı. . . B , . k k b:ızı ara ıstasyonlarda durmak ım- Y ıı . Ll d d k d b" ·· f lütuıı> •ıl' 

? vınç ıle abıalıye oşara : ' b' k likadarlara Lir emir vermıştir. Bu em- ac e iye şim iye a ar; utun mem- cektir. 367 bin lira sar ına . al c• Dımenhur kasabası, vatanperver B napa t pek f•cı· Ve o nis- kanını bulamadıklarll'dan ırço .. b 1 h k" le lekette bir e•İne daha nadir rastlanır ter.en •u tesisatı bu aylarda ıkrrı . "' • • • • • • - O r , ·- ... . I . d . . l re gore, uz satan ar, er va ıt ve ıt T vır llfehtının dıni veUmıklll bırmlmkerttkekz~ bette de gülünç bir şekilde, Türk as- kil kmsler sğemt erınll e. ındrmki~mış ertJ; ço sık teftiş edileceklerdir. Bu teftişlerde mükemmeliyet ve güzellikte bir park, mış olacaktır. b'r J>ı' 
halini almıştı. za me e e e ı k 1 . . .. .. d k O d u çocu u ve e erın e sepe er, • bir fehir sinama ve tiyatrosu, bir çok Belediye, hususi idare ile 

1 
ıoı.J? et erının onun en açmış... r u- . . . buzu muayyen fiattan yukan sattıgı h 1 "" 

1 
genç ve münevver vatanperverlerle z b muvaffakıyen·nden dolayı nevale takımları ıle Sırkecıye kadar .. ··ı 

1 
"dd 

1 
. 

1 
k meydanlar, mezbaha, keresteciler çar- teşkil ederek bir çok ayır 

1 
~, 

. nu un U . • • d"' • b goru en er şı ete teczıye o uanca .. h 'k' utn• h l& l k )aftl 1" Kölemenler bıle, bu merkeze koşma - sizi bütün bir hararet ve samimiyetle gıdıp tekrar gerı onmege mec ur tardır şısı, ayvan pazarı, ı ı um ı e u tesisa~ yap'."a:' arar ta o''" 
1 

ya başlamışlardı. teb 'k d . kalmışlardır. B ·.., d f ti • tesis eylemif, İ•tasyon yolunu parke (Seyhan ımar bırlıııı) adını ş h<I ı 
Bonapart, bir müddet bu korkunç rı ~ erı~. . • Dün İstanbuldan Yalova ve Bur- ug ay ıa anna suı- döşemiı. sokak Ve caddelerden bir yeni teessüs on sene müddeti• 1 ,;~ 

hareketi gizlice takip etmişti. Hattii, Dedı~ler~ z~man, :ı:Jabıalı erk~n~ saya gidenler de hayli kalabalık bir kasd yapanlar ım var? k,,mını açarak kaldırımlarile birlikte belediye ve hususi idare büt~• e ,). 
görü•tüğü l\Iısır eşrafına: melsclenlın. cıddtıyket v_e ethekmmlyetını yekQn teşkil etmişlerdir. Du;;dny fi,.atlarının korunması parke- döşemi,, ağaçlamı\l> yolarda ta- den ayrılacak yirmi heser ve Bii:~,r' 

' • 1 d .b anamı. ar· ar ı vazıye e ar~ı can- A k gü 1 d t ta b 1 " , · t d 
1 

• · k" ··1 · _ ' •. bİlle iıl 
- Bunlar adı yaygara ar an ı a - d b' · nk .. : 1 d" nca , son n er e s n u - ahad'yle 4 sened~nberi Ziraat mıra evam e mış, yenı opru er ın Karataş köylerinin verecegı tol> 

rettir. Ehemmiyet ver ilmiye değmez. an ır a' a. gostermı~ er. ı. . Yalova hattına tahsis olunan vapur- ~an kası 1 
va-.tasiyle ya~ılan fili ,;.ü- şa olunmuı.. ş~hir pilin ve .haritas'. dan cem'an 520 bin lira ile ,ı:.-ı'~ 

Diye, l.iikayt görünmek mahareti Vakıa padışah (Üçuncu Selım), halk Bursaya gitmek için yeni vapu- dahale. buseneden itibaren "Toprak ya:~•.)ılmış'. ı~faıye tam kadrosıle te servisi, belde hastahanesi, Ael 1'•~ 
ni göstermişti. Fakat bu miıddet zar- Bonapartın Mısır topraklarına ayak ru ve Mudanya yolunu tercih etmeğe mahsuİıeri ofisinin vazife ve salahi- I"' Su et'.1'ıştırd. 

1 
k d" B sayfiyesi olan Bürecekte bir 

01 
J, ~ 

fında en güzide alayların an birer .. . . • • • . başladık arın an Un e " n u - vetleri arasına girmektedir. "Toprak 
1 

d' 
1 

b k d kd 
1 178 

t"f plajlarını tanzim ve ura 
d bastıg' ını duydu1'u aündenbtri son del' • l d d d "1 ta b 1 " u tesısatı evam ey eme te ır. e b da~ k 

· B 1 ·zı· t ı· t recemuteessırdı. Sarap adeta hazın ll' d ta ak .. , e ıye er an asın an a o unan . eb' d k b ., ıta seçmış... un ara gı 1 

a ıma - . . . ' •U anya,, pos sıru yapnı uzere mahsulleri ofisinin henüz teşkilatını bin lira istikrazla başlanan iş bu yıl otel IDf& ve ş ır e çocu ıer ) 1 
· N"h t b" bir matem ıçındeydı. Fakat mesele, 8 5 d ht da h r k t d T k " • . . 

1 
k k .. ük. hhi e~ Jıl 

ar vermış.. ı aye ır gece, ansı - .. . . • . ' a rı ım n a e. e e en ra ikmal etmekle meşgul bulunması faz sona erecek ve Tarsusun bu hayatı ıh te111 o unaca • uç 
51 

« D
. h üz · ü.!kl · t· rese muteessırdı. Sarr.y, adeta hazın d k ı b !ık ol u t . . . . 

1 
k k ·ı1 halk tıla"'11' ,r,• zın ımen ur erme Y enmış ı. . •. . vapuru a a a a 'il ş ur. la fırsat dü<künlerıne vesıle olmuş tiyacı da giderilmıı olacaktır. Yıne bu P• ara ta sı e • sa -•• B t b b k d k d .. lecek ışlerden degıldı. Mısır toprak- .• d.. . · . . . ·d ti! b" d ü)&c~ 

onapar u a.ıı ın a o a ar su - . . Dıger taraftan un on bınlerce bunlar· bazı ıstihsal mıntakalarına yıl elektrik fabrikasının volt kudretı tesısatın van a e ır ar ~ t "dd ti b ek t t · f ki. !arına ılk yabancı askerın ayak ba.ııtı . 
1
. ak 

1 
d • . 

1 

k ,..# 
ra ve şı e e ar e e mış 1 

'ga- .. . . . .. . şehır ı ın akın stanbul ışına çı - giderek normal fiyatlard-ır. &.'?llğı fı- 220 ye çıkarılacaktır. aca tır. ~ f·ı ı M ht' ·ı ·ı · fed ğı gunden ıtıbaren ışe <lort elle, k . 
1 

. k k h . J ı o an e ı ı e onun mı mın a- .. ar, mesıre yer erıne oşH en şe rı yatlarla köylünün !inden buğday al- Belediyenin 936 yılı zarfında yapı>- • •• k ol ·ı · 1 
b' .. d f • ti sarılmak, duşmanla -;arpısacak olan . kı ·ı- 1 ı Ik d . • . . Sergı dun apaJl ·~ ı erı, ~ası ır mu a aa vazıye ne . , . ' . mıze ya n V1 ayet er ıa ın an mil- mağa koyulmuslardır. cagı iflere: çocuk bahçelerı, açık bır rf' b ·ı ··ı d' orduya cıddı ve esaslı bır şekılde yar t dd"t k 1 b !ık 

1 
d 1 t · . . . ~t l'f ı e geçememı., er ı. d 1 d bul ak ı d' H lb ea ı ve a a a grup ar a s an Ezcümle bunlar kilosu 3-3 5 ku - pazar yeri ve otel dahıldır. Aynca hır Galatasaray yerli mallar ,~ V kı 

. . ·r· t k nl kl ı ım ar a unm e.zem ı. a u b 1 1 . 1 d" ' k il dd h ı· . ·ı· d"' b'"" 
a a, gecenın zı ır ara ı ar . , . . u a ge mış er ır. il . den k .. l"d bu"day al ısım yo ar ca e a ıne getirı ıp o- dün aksam kapanmıştır Ba • cıJI!' . . b • bo' 1 b k kı saray ve Babıalı Akkii kalesıne . ruş zerın oy u ~n g • ı . . 

1
• d h . ' 

2 

ııı· , ıçınde, ogaz gaza yapı an u an- . • . ' Bu meyanda ytiılerce Yalova, 1 d . şcnecek ve bır umumı he a a a ınşa bina içerisinde olmak iizere ·~ ~ Jı milsademede, birçok Fransız as - cıddı bır yardımda bıılunamamakla Bursa ve Mudanyalı sabahleyin lstan mışBar ır. . t .. . . t b k olunacaktır. Nafia vekaleti Tarsusun d terekküp etmiş olan serııi~~ı JI . f 1 - beraber hazırlanan oı·du ve donan u vazıye uzerın~ zırna an a- an r., kerlerı boğuk eryat ar ıle can ver - ' - bula gelmişlerdir. b • d .. d lu 
1 

t db. 
1 

ış mevki ve ehemmiyetile mütenasip bir kı 
1 

saat 
22 

de bahçe tıı mişlerdi. Fakat, şiddetli ve müessir mayı, Mısıra göndererek, Bonapar- Bunlar· gece saat 21 e kadar bu- sı u~bay setarvdısı er '
1
' e ır a ;ş · istasyon ve burada binalar inşasını k~· 

22

s

3

m

0 

da kapanmışhr ~ 
1 · 1 h ta afta - tın ricat hatlarını kesmek suretiyle ' ve mu ayaa evam o :ınmasına a 

1 
, . 

9

t 
top ateş erıy e, er r n yagmur sk r . . .. . . . . ' rada vakit geçirmişler, 21 de Mudan !anılmıştır. rar aştırmııtır. Faaliyete şu günlerde Evvelce tekmil serginin sa 1 ,ıct' gibi yağan el bombaları, bu fedakiir a. e .. ce hır ış .go~mek lıyakatını da- yadan limanımıza dönen ve biraz son • ııeçileceği söyleniyor. de kapatılması kararlastırılfll,iııi~ 
insanları feci bir Akibete sürüklemiş hı gosterememıştı._ . . ra gene hareket eden Tarak vapuru Vahşı hır garson Kaymakam Bay Mehemet Ali Köy dün pek bil.,ük bir halk kiti~ 

1

1 ti 
Saray ve Babıah.. Aylardanberı ·ı M d ·t · 1 d" . k b'k k ı k ' t esı 

. M 1 . l ı e u anyaya gı mış er ır. Beyoğlunda Kirkor isminde birinin anununu tat ı etme sureti e e ser durmadan sergiye akın e ııı tJıf' 
llfehti ile onun sadık havarisinden haılsdır meseakesıyRedmeşgul oldukları Yalovalılar da 22,20 de köprüden henüz altı ya~ında bulunan kızı Hay- köylerde bir çok güzel ve faydalı ne- bu kalabalığın bilhassa geç sıııı,;ıf b. b ı· . 1 . ı· B teş tu e, anc a os adasıııda ve E- k lk ,., 1 1 . d.. .. l .. .. 1 . 1 k h t"c 1 1 t ı do ır ay ısı, e e geçmış ı. u a - h 'll . d ( . . . . . a an va,, ur a yer erıne onmuş er- gano1 uç ııun evve anı o ara asta- ı e er a mı~ ır. de tekasüf eylemi• bulunII'as , ' fanından kurtulanlar da. çöle daiıl- :~sa~ e~n 1 e ~~ s~ız d~ın)Vkışılik dir. lanmıttır. Kirkor, kızının hastalanma- Adana' da belediye siyle kapanma ka~an ancak 1-1·~~ mak suretiyle hayatlarını kurtarabil- ırd or ud p ıyal ı kmılşl er ı. kl e bu sından telaşa düşmüş ve hemen o ci- Adanada belediye faaliyeti, Türki- atlik bir teehhürle tatbik otuııab• . 1 d" or uyu a nası u ~naca arında, den bir yerde durup oturamıyor.. d , . d k 

1 
d b" . .. .. .. 

mi' er ı var aıu 0 tor ar an mne goturmuş· yenin bir çok sehirlerinde olduğu gibi tir y ' ' daha hıllıl tereddüt etnıektelerdi. oturamıyor ... Aylardanberi hasret .. ç . d d kı k · ı~ 
Bonapart · bu kanlı vakadan l;ıüs- _ • 1 . k.. f tur. ocugu muayene e en o or, ı- nispeten yenidir. Cumhuriyet Adanayı Dün sabahtan en son kapallJI gel 

bütün sinirl~nen ve hevecanlı bir. dev Eğer bu. ordu, Bonapart Akka kaldıgı s~z alem! .er.ıne, . um~. asılla- zın ha•talığını teşhis etmiş ve Kirkor büyük bir çiftlik halinde bul<lu. Hu - nına kadar on bı"nlerce vatanda~· .ıı~ . · . . kdlcsl önlerınde iken siiratle Mısıra rına yemden ( zını şerıf) surur e- . . 

1 

il"' 

re geçıren Mısırlıları umumt bır ısya .. d .1 , d' d doktordan çıkı ık tan sonra kızıle evıne dutları geniş olan fehirin modern bir giyi son defa gezmis,lerdir. J{ıl. • .S. ..,ı . . . gon erı mış ve yahut Suriyenin ce- ıyor u. .. ·-•- b' . h ı · ·ı · h d ı b' b r ,-
na sevketmış olmamak ıçın, yakala- . '. . ' . . don erken, masum çocuoc ır şekercı a e getırı me11 er ~ey en evve ır 

0 

derece fazla olmuştur ki; ı t> • nanları kamilen affetmlsti. Af olun- nu? ~ahillerınden. bı~. nokt.aya. ihrac ~ezar Ahmet.paşa.nın hizmetını, dükkanının önünden geçerken babası· bütçe ve zaman meselesi oldu<:u için saatler de kapıların kapatıtııııışJ ıı6' mıyan bl
·r tek kabahatıı· ·varsa o da edılmı~ olsaydı; hıç şuphesız kı mese en zıyade 0 takdır edıyordu. Onun na·. cBaba bana bizim komşu Mehmet beeldiye heyetinin üzerine yüklenen kasıll8 ' 1 k k t' b' ı ( · d kb ı f ruri görülmilş; biribiri ar ·ıe jçe' 

(M ht
.) idi e pe es ırme ır Reki de halledile- bu hizmeti, zıya e ma u ve ev- h k't ·k ı 

1 
ı d ı s vazı"fe ve mesulı'yet çok a1:ırdır. Bu _ ı 

e ı . · ı er va ı şu çı o a a ar an a ıyor. en • bet bekliyen halk; ancak sıra cek.. Belki de Bonapart, bütün ordu- kaliide meşkur) olmuşt:ı. (Tahsin ve . . K" .. nunla beraber, Adana belediyesinin Bonapart, mevkufların karşısına sı'yle TUrkle tesı· lı k b . •f . ) . h . (H ttı h.. .
1 

de ali• demıştır. ırkor kızının bu soz- ri girebilmiştir. .ıfl 
re ım o ma mec urı- .. erın ı avı a umayun ı e . .. . . .. .. ıı· ı ı ·· h · •l•' .ı 

geçerek. t' • h" d k . "-. . .. • .. llerı uzerıne evıne dondukten sonra kı- ııayre ı e eman arı cum urıyet pren - Dünkil ıiyaretçiler meY8".·t" · ye mı ısse ece tı. ,.,.....,)esef, Babıa- milzeyyen hır kıta emrıalı) yazan u- • 
1 

k . •İplerinden aldıkları feyz ile ve ıenc- Ge,.• 
- Biliyorum ki siz, &af ve dindar- li bu ciheti takdir edememişti. Onun çilncü Selim, bu kahraman kumanda- z:nı k~c~gına a arak "."rguya çe mış- l•rdenberi yılmadan, yorulmadan ça- harp akademisi kumandanı 9~dır aınız. Onun için bu adamın din per- için de; Akkıl kalesi önünden peri- nım, (serapa murassa bir altın çe- tır. Kuçu~ çocuk, ~ynı semtte otura~ lı•arak cenubun bu sevimli ... hirine ye Ali Fuat il.e Bursa .kolo~u ku!!l 

desi altında yaptığı telk' } b' · . . Mehmet ısmınde bır garsonun kendı- T T· l şl d 
· ın ere çarça- şan ır surette çekilen Bonapart bin lenk) ve (Serasra kaplı bır sevbı sa- . . .. .. . .•.. ni şehircilik telakkilerine yugun bir nı da sergıy gezmı er ır. . . bll ,t 

buk kandınız Bu adam bir yalancı UşkUI•tı M d'. b"] . ti ) 'h . 1 d taltif d' d sını eve goturerek çıkolata verdıgını E el d d - z gıbl ,-ı 
· • ' m " a ısıra one ı nıış , mur ı sanıy e e e ıyor u. . . ., . . .. . çehre vermeğe muvaffak olmuşlardır. vv ce e yaz ıgımı 

0 
blr sahtekılr adi bir ••rlatandan . . , . . B !Qlf .hs .1 1 1 

ve kendısıne fenalık ettıgını soylemış- İst b 

1 10 

uııc ,, 
' ,... Fakat •ımdı, Akka zaferı, bırden u ve ı ana naı o an, ya - . K" k . .. 

1
• .. • 926 dan beri belediye reisliği vazifesini neki sergi; an u un . l"'ıı' b k b

. d - "ld' K d" · " tır ır orun muracaa ı uzerıne ııar-
1
. ali herı O '" f' aş a ır şey egı ır. en ısıne; bire lstanbulu harekete getirmi•ti. nız Cezar Ahmet paşa değildi. Bona- · gören Rav Turhan Cemal Beriker ve sonuncu yer ı m ar meş J1 o kurşun kıl ç v sil gü · 1 · ğ" · " • • . . . . . •on M~hmet yakalanmıştır. · •t"bare 

. ' 

1 

e . n ış. e'.°1y~e ını Aylardan beri hasret kaldığı saz a- parta son maglubıyet darbesını ındı- y I l onun kıymetli yardımcılarından bulu- tur. Önümüzdeki yıldan ı ı rgiS~' iddıa etmek suretıyle, buyıilı: bır ya- t .. d . 1 1 ren (yedi yilz, Türk nizamı cedit as- umurta ta aş arı nan belediye meclisinin verdiği eaer -ı tık s,ehrimizde "Yerli mallar 
5
."..,

1 

~if 1 .. 1 . ti ş· d. . b em ıçın e yaşıyan saray \C stanbu d 

1

.,. 

an soy emış r... ım ı sıze onun u h Ik bil .. k b' . .. k keri) nin - ebediyen ııekrime şayan Yumurta talaşları, gümrük tarife ka-,Jere kısaca bir göz gezdirelim : nçılmıyacak; bunun yerine a 1 1 - · b - . a ı, yu ır sevınç ve surura a-

ya ancı ıgını ıs at edl'{'egım. Bakı - olan - kumandanı Rados mutasar- nununa göre her sene bütçeye bağla- lsta•yon yolu kaldırımlarile bera - sergi binası inşa olunacaktıT· ı pılarak, bu sefer de zafer şenlikleri- . ' . k b .. · · nız ..... d 1 . 1 d' rıfı Hasan beye bır altın çelenk ıle nan cetvellerle mU\·ak at ka ul usu· ber asfalt do~enmı' ve hır çok yolla-Demişti. ne a ıvermış er ı. kıymettar kakum kürkler ... Müdafaa !ünden istifade edecek maddelerden rın aynı h,Je ilrağı dokuz senelik me-
Ve sonra, l\Iehtinini kurşuna dizil- ~arayla~ın yal.~ızlı . odal'.11'ından, esnasında değerlin hizmetleri geçe sayılmaktadır. Talaşlar hiç bir ameliye'. sai pro~ramına elınmı~. örnek birer e-

mesini emretmiıti. şehrın en hucra koşelerındeki mahal- ordu kadısı ve bağızade efendiye görmeksizin yalnız fınnlandıktan sonra i ser mahivetini to••nn Atat;irk v• U-
. . . .. . . le kahvelerine varıncaya kadar her ( (M kk . ·ı ··tb · il k k · - 'ı ki s h . b"h b h ll!ehtı, derın hır sukiln ıçınde mey- • . . . ' e e payesı ru esı e eza a- yumurta ambaliıında kullanıldıgından us par n, •v. an ve mez ı a a -

Harf inkılabı 
Şehremini Halkevinden: şt ~ 

.. ü sa . ,,c 9 Ağustos 1938 salı !YU!l ~,..· 

dana getirilmişti. Ka~ısına, bir man yerde (Akka gazılerı) ınden bahse- kum kürkler.. Yararlıkları görülen, 19 38 yıl cetveline idhal edilmemiştir. c•l•ri. Oilb••I"' .-r«i•i mevkiinde bü
ga asker geçirilmişti. Ilütün meydan, diliyor; her taraftan takdir ve tebrik ümera ve zabitana da münasip hedi- Bu sebepten dolayı hariçten bu mak-,yük bir çam koruluğu, buz ve gazoz 
derin ve sessiz bir heyecan içinde i- sesleri yükseliyordu. yeler gönderilmişti. satla getirilecek yumurta talaılarının fabrikaları, bağırsakhane ve mütead-
di. Ve bütün gözler, Mehti ile, ona Padişah Üçüncü Selim. sevindn- (Devamı var) muvakkat muafiyet rejimine göre mua- dit hava depolarını havi ve eşine yal- gelebilir. 

de evimizde bir toplantı yapııacıı JlD' 
Program: 1 - Ön söz, 2 ;ı:ib'• 

yük Şefimiz ve 1928 harf 1 :fj'etııel 
3 - Müzik. (alaturka saz)· 
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~Avrupa mes'ele
~ bir başka bakış 

A'>'rupa, yani Avusturyanın Al
~rafından ilhakından sonra Ç.~· 

Olla,-ak meselesi hali bugün 
Pa' 

1 Balkan anlaşma-
1 

Te
fV'NtvV;clVV' .. r'N ... IVW'ou·V~N\b~eNVVV'rwv"iTrt'IVIVV'a,... ~h~t .. ·.v.'.N<VW'as(V/WWY'NVVV\ı -~ ? s.m m in, i k8s 1 arı 

mı • (Baştaraft, 1 nci say{ ada) 

-2-
c;etin tehlikelerden de korumuş ola
caklar mı? 

Bu auallerin cevabını sarih surette \j· nın en canlı, en hayati mese- 1 
11• f spanyollarla harp et- hu deniz yoJunun en iyi Portekiz top-
~ rağından muhafaza edileceği hakika - verebilmek ic;in biraz beklemek icap 
d • 3 milyon Alman var, buu.- menin Alman ordusuna ti değildir. Uzaktaki Cibralta ve Port edecektir. Her halde Balkan ittifakının 
~ay, Almanya, kedi ırk.taşları· d• • d } Sait sedlerite Akdenizin ablukasını ta-
~ 1•a etmek iddiasile bazı hak- ver ığı ers er sarlayan lngiliz sevkulceyi~ planı için 
f.' tp ediyor. Fakat Çekoslovakya- Fransa için de bunun aynıdır. Hat- Portekiz lazımdır. 

.. 'ltıaa il b' -Lccl · ardır ti. Avusturyanın anschlUS3°und n ev - F 1 ''1. e ır muan esı v · Süvey~ kanalı maniasına i istin, 
11._ ede ile Çekler bir taarruza uğ- ve}, Fransanm nufusu Almanyanınkin Mmr ve Sudandaki istinat noktalan 
•L~ F d r.__ den 24.000.000 daha azdı, Rhine Ü· f \._-:. r 1'1.sı2lar tnrafmdan mü ı:mı.a vasıtasik muzaheret edilir, ngilterenin 

tamamlanma'1 ve mantıki neticesine 
varması, Avrupa aiyasetinde mes'ut 
bir dönüm noktası vücude getirebilir. 

Balkan anla~masının daha şimdiden 
ltendisini gösteren iyi bir neticesi de 
Avrupa'dalci vaziyeti düzeltmek isti
yelere harpten başlta bir çarenin hem 
daha kolay, daha emin ve daha tehli-

• 
Italyan manevraları 
dün sabah başladı 

gaye bir Manevralardan 
ordudaki şeklini kabul 

fırkanın 
etmek 

Roma, 7 (A.A.) - Bu sene mah- ı mıntakada bu sabah ba~lanmı~tır. Ma· 

dut bir nisbet dahilinde ve bir tecrü- nevralara yalnız Romn kolordusunun -~dir. Binaenaleyh Alman)~ zerinde bir harp vukuunda Fransa ih- huularda kuvvet ve zor istimal ederek 
~. l'e 1ngiltcreden muhalefet gö- tiyat efrat için Afrikadaki imparator- çal~tığı malümdur.Fakat Cibralta Por
' . 1-lalbuki son zamanlarda Ali- luğa muhtaçtır. Bu takviye kıt'alan - tekizsiz elde tutulamaz. Böyle bir ab-

tıc.I· nın F ransaya akmasını durdurmak b ı- h k · 'tıl~ ınd~ biri, Hitlerin yaveri lulcada a~ ro u ava uvvetı oynıya-
_"'llln b . Fransanın can damarını kesmekle bir- le İ ·ıt · Akd · de tayya 
~ u mesele ic;in Londraya gıt· ca tır. ngı erenın enız re 

kem bir çarenin mevcudiyetini ispat be mahiyetinde yapılacak olan manev

ederek ortada bir ümit ve nikbinlik ha- ralara Tiber enhrinin ayağı olan Ani
vası yaratma.5ıdır. eni nehri vadisinde Roma'nın 100 ki-

üç fıtka$ı iştirak etmiştir. Bu manevra
ların gayem bir piyade fırkasının ltal
yan ordusunda kat'i olarak kabul edi· 
lecck olan ~eklini tayin etmekten iba-

L '} dir. d } . . d . ';' lllgı tere de Lord Runcimanı mey an an ve genış gemı emır yer-
' &ö d l . Pan-Arap hare.k.dine ternaııi muha- l . kt ıı..• ita ·ı C 'b it ıı·m~ ~ n erdi. Bu müzakere erın :ıc· J 

1 

erı yo ur. ına ı e ı ra a r.n· 

Avrupadaki fena hava, sulh muahe-
lometre şimali prkisinde d~ğlık bir rettir. 

denamelerinin yarattığı müsavat~ızlık-

b iltdir} Neye istinat ediyor} faza etmenin yolu olarak spanya köp lan ek dar olup bu husus için tama-
~ h riisündcn istifadeyi bize mühim kılan ·ı p ·· 'tt' 1 Fakat Porte 

llsusta bitarnf olmamakla be- mı e gayrı musaı ır er. • 
• beJ.L L_ bütün bu sebeplerdir. kizin cenup sahili üzerinde bir hava 
~ ' ~i bazı noktnkalarda, cazı 
.~erı ihtiva eder ümidile bir Sov- • • • ü~sü İngilterenİn elinde bulunursa va-

lardan, tesis ettiği istikrarsız muvaze· 
neden ileri geliyordu. Türk cumhuri· 
yeti, muahedenamelerin noksan ve fe
na taraflarının nasıl islah edilebileceği 
hakkında bütün dünyaya iyi örnekler 

~~tesinin, Pravda'nın "U sözleri- FrnnMrun Akdeniz havza!!ile bağla- ziyet büsbütün değişir. 
v İ arzetti. Ayni zamanda eski hissiyat po-ea· n 'eametli ehemmiyet kesp etti. Frnn- Silvcs, Faro, Tavirıı' dan ngiliz tay 

~ ıyoruz.: litikasının köhne yüklerini atarak re-
'h' sanın Afrika ile muvas lalan ilk evvel yzıreJeri modası geçen Cihraltanın mü-

'ti. l, Vaydman'a ayni zamnnd.ı alist ve sulhperver bir prensip ile kom· 
,""'ttc • S:ırdonya ile ve düşman dindeki Ba- dafaasında parlak j,. görürler. Hatta 1 ~ rıuı Avrupa siyasetinin en na- T şulanna el uzattı ve böyle bir po iti· 
~cl~ine dair en yakın bir ati· icar adalarında tehlikeye konabilir. nakliye gemilerini muhafaza edip Ak- kaclan hami olacak mütekabil faydalar 
't ib Harp takdirinde Afrikadan aııkerinin denize sokarlar. 

\l._.ıı İ tedbirler almnk fikrinde bu· 1 hakkında İyi fikirler verdi. Nihayet, 
. ~ nakli için Atlantik yoluna avdete rncc Tarafımızdan muvafok bir mukabil B l · · ı l N ·u 
~ nu tesbit etmek vazifesi de b d 'I b'J' T k 'b 1 OO .. ıı garıstan ı e an aşma ve euı y mıı· 

• 
ispanyada Hükômet 
kuvvetleri faaliyette 

F ranko'nun nihı zaferden daha çok 
uzakta olduğu anlaşılıyor ı .. ~ltınrnu!Jlur. ur e ı e ı ıbr. a tJ en saat su - darbenin ~artı, Portekizi bizim taraft. ahedesinin bazı hükümlerini dii7.eltme 

~ recck. olan u yol (21 den 22 saate mıza kazanmaktır. Scnhor Salazar'ın Ih · · ·· b 1 · • · \1. ın V d , b 'h tinin su ten ve ıyı munas~ et er ıııyasetını Val 7 (AA) M C B ı 7 (AA ) n :~ _. __ a 
~ ay mnn ın u ııeya kadar olan) Cezyir - Marsilya yolun- idaresinde Portekiz bir Authoritar dev . - . • ans, . . - ontan - an- arseıonı • . • - .n.u~LC.ı • 
d hed f' . 'tih ril Çek lo takıp etmekten umıt kesmemek lazım d' l I d C h . 1• • d 1 ·ıt · Al'k t'd 'ııı e ı netıc:.e ı a e os • dan 4-5 defa uzundur. Böyle bir ge - let oldu. Hariçte şeref ve itibarı yük- ~ · . . . ıe yo un a um urıyet topçu .. uv- Jansın an: ngı eremn ı ·an e 

esclesi uz·· enn' de Alman fa izmi- -~'- h d b" b' t lih h gelecegını ı~pat ettı . t t1 • F ı. · k 'al akJ d konsolosluk işleri • J·anı olup dünkü 
1.._ cı.ıo..-ınc arp :zamanın a ıze ıt a •elc'ı" ve mı·ı1·ı bir ,.uuru da var, u şu- . . . , d k d ' h ve erı, raıunst ıt an n e en tı-

.._,"'q\ii-1. l 1o d- w 
1 T Şımdı Macarıstan ın a ·en ı ay- l . ıc '- fil . ,_ bard da ~ t _, __ 

'tt L q.İ\r plan arma ay n u- demektir. Harbin başlangıcında seri ur devamlı İngiliz vasayeti aleyhine . . • . • . . . • zun nr K;runyon K;ll esme ateş açara~ bom ıman agır suret e y a ..-a.MUl 
\... ~r h . b ' l ü' F sıye!mı rcncıde. ıstıklalını ıhla! e- d '' ~ . d ' . . _,__ K -'lc ef t t · ti 
_, angı ıt ng ız - tan ız an- bir Alman taarruzu Fransanın mühim hir isyan hissine sebep olur. Porteki- den bazı muahede hükümlerini rlüzelt · uşrnaan agır zayıat v~ ırmı~tır. mış vuuı ıu yon V 8 c :mış r. 
~ •n Önüne geçmek olmu tur. ihtiyatlarının harp sahasında görün • zin F rankist ispanyaya karşı tavrı ha- mck hususunda alakadar devletlerle Cumhuriyet tayyareleri, dü~anın 2l20 ton hacmindeki ve Lakelugano 
• Clıt nıalÜrnata bakılırsa. Vayd- mesindc büyük bir teehhür 'mkuile be reketi bize faydalıdır. Portekizin milli görüşmek yolunu tut cağını i,itiyoruz. bir kaç taha~üt noktasını bombardı- admdaki İngiliz yapuru, bu sabah 
'~ ~lin'den getirdiği mcmoran- raber olursa, bunun bize intac edeceği m ahfelleri İspanyadaki mücadeleyi bü Bütün Avrupa politikasının esaslarını man etmişlerdir. Frankistlcrin zayiatı Palmasda iki dniz tayyaresi tarafın
'* ~kliften ziyade tehdit ve şan· fayda ve Frnnsaya intaç edeceği zarar yük bir itina ile takip 'ediyorlar. iki umumi bir kongrede halletmek yolu 800 kişi olduğu tahmin edilmektedir. dan bombardıman etlilrniş ve vapur-
~tevi bulunmaktadır. lngiliz aşikardır: lberialı ·millet hirihirine pek yakınla!!- birdenbire hayali okşıyan cazip bir fi-

81
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81
• ne da yangın çıkmıştır. 

'&;,., tı, Vaydman'ın Halifak la gö- Fransının Afrikadaki müstemleke - tılar, bugün vaziyetin bir federasyona kir gibi görünürse de böyle milletler a- lta}yan yaralıları 
\..:" c ... d p · ç k 1 '- J · ( 1 A C · d 1 k .. 1 d k · rası bü)·ük kongreierden bir netice .,., v•ıa a, anst"" e os ova~ erı meııe ea eznyır en manganez evve ce at ıyyen o mayan an ço zı. o b b t ld Napoli, 7 (A.A.) - İspanyadaki 
\~.ı. ~erinde fngiltere ile fr:anfta gibi ) ltendisine mühim ham madde- yacle miisa it olduğu görülüyor. Bu da beklemenin beyhude olacağında tered- 4 om a a 1 f İtalyan lejyonerlerinden yaralı veya 

"'lla 1 L 1 "h · f • ed F k 1 1 f k p k" J b" ·· diit edilemez. Yapılacak "e.yler, mem· •·ı t>ir anlaşmaya vanlncaııo: ye. er ve ı tıyat e rat temın er. a at ngi iz itti a ının orte ·ıze o an ulun " k h t h r d 300 k' · b b h A 
,

1 a F y ş k ı lf'ketler arasındaki piirüzlü noktaları, Bar clona, 7 (A.A.) - Dün saat ne ·a a a ın e ışı u sa a -
Şll'ıa Alman faşizminin cmena· ransanın akın ve Uzak ar i e Pa- lrymetini kaybedecek ve bizim Porte- 1 k'l • d b d k k 't-.k Ok b huı:usi u7.laşmalar ile tesvıyeye çalış- 23.30 da Leyk - Lügn.nı) admdaki n- ı eıa vapurun an ura a araya çı 

ıı.. .ı .. l'anj tecavüzkar planlarına uy- sin yanusunda a~ka müstemle - lizte dostane münasebetlerimiz koyu- 1. mı 'lardır 
'<il" k 1 d · ma'-tan ibaret kalmalı.dır. Ancak böy- gili:t ticaret gemisi, Palmas ımanın- ş · 

~%· k 1 b 1 T e eri var rr. Bu müstemlekeler, lngil !aşacak decmktir. "' 
ıyecc o ursa, unun ngı ız - terenı'nkilcr -"bi, petrol ve buna ben- f le ihzari anlaşmalarla bütiin memleke t- d:ı yükünü karaya. çıkarmakta oluu- L d __ H _ _ _ M__ 1 

~ .... - b l . hi b' t .... n spanyol millici hareketinin banileri . f on ra ava anavra arı ·~ .. •lınnse et erme va m ır e· ler için az çok kabul edilebilir f':saslar ğu sıruda bir deniz tayyaresı tara ın 
l'ap zer luymctine değer olmıyan servetle- arasında bazı pan-lberian kuvvetlerin ff k• ti b'tti' tı~ acağını ac;1kc;a bildirdiğini iti- hazırlandıktan ~onradır ki. umumi bir dan bombardıman edilmiştir. 1 muva a ıye C 1 • 
'<llek rin en he~ı knynağıdrr. Ve hunlara en çalışmakta olduldarının burada kayda 

ı\L tedir. kısa yol Akdenizden g.-rer. Harp vu- el birliğinf': ve hakiki bir Cemiyeti Ak- Evvela geminin üzerinden bir tay- Londra, 7 (A.A.) -- Büyük hava 
. ~n l L --... değeri vaıdtr. Bunların ba'lrca mümes 1 ı e J hakkı d ha · l · 

...., t- tnütecavizlerle on arın on- kaunda hu yol tahammül edilmez ad vam binası kurmıya sıra ge miş sayı a· yare uçmu bunu müte:ılı:ip takriben man vra an n n va ı~ er.ı ne 
k~~ d d sillerinden biri klyam batıJamazdıın e- B I k d b' ti · b' tebı:~ .. ~~·ım·..+; 

• ostları için zuhur e en mfür edilehilı'r, hu -·retle: Fran- .· .~.ı·mal _ bilir. öy e hir gayeyi ne 11 ar ır za- ''arım saat onra bir deniz tayyaresi, zare nın ır ı.16• n~ vuı ıq-r. 
c ..... "" ~ ve! Berlinde müzakereler icra eden J B t bl'Wd 1 l d 'l ek ~ Yve)a Çckoslo~akyanın, Avus- k L "k" it mıın içinde temin kabildir? Milletlerin ktrk kadar bomba :ıbm.,stır. Banlar u e ıg e ezcüm e şöy e enı m -

'l'd cenup ve '81'. - garr:l' ı t i ti amette Ceneral Sanjurjo idi. c~neralin ölümü 1 
., ""' .. n farkı. olarak. k•ndi istiklA- h & kJ" 11 k b d 1 hayatında zaman, ferdlerdf': olduğu gi· I gemi..-e isabet ettig-indcn '"""İ ateş tcdir. . """ d u ~ ayalı na ıye yo arını ay e er. n- hize ağır darbe oldu. Fakat henüz biı J ,,-·~ 
ı. tı af,.~ • ı._t'. tte az ·ı . . d b 1 d' bi. küçük mil:yaslarla ölçülemiyeceğin· 1 almıştır. :Mürettebat, tspan.vol bah- Geccleyın bombardıman ta.yyare-
,.lrıı· .... ctmıye Lll 1 sure • cı tere ıçın e öy e ır. çok bizi bağlıyan noktalar var. 
ı.. •ı 1 d F den, gayenin 112aklığı hiıi nevmit et- riveli\erinin van:ı'ımivlc derhal tahlis leri, harekatına devam etmi .. tir. Bun 
~ ~Lo tnasın an: ~iyen .. ra~- ~~haza Fransamn bu naho~ vazi ~ Authoriter Portekizi İngiliz vuaye- J J J 

\~, ... ll:Oslovakya ile hır muteka?ıl yettnı, aynı zamanda Fraôsanın cenu- tine muhalefete sürüklemeğe pek c;o:'! mem~li. bilakis gayrı>timizi arttıracak ameliyesine girişmişlerrlir. ların başlıca hedefleri, J...ondra i~i 

'
~<ı tn k 

1 1 
b :::ı. b ı 1 bir imiJ teşkil etmelidir! B b h fi t 3 d d . t • ve yapmış oldukları seferler umumı-

. u ave esi e a;,u u unma- bu garbi havalisine hücum etmek için tatbiki kahil imkinlar var. Her türlü · U sa a ~.ıa • e enız a~ are- U • il ı Hii~f',,;., r .. J.:fl Y !\ T ,('JN . t k _1 • k v 1 • • ye e toplu hır halde yapılmıştır. Ha-
~'ıl~ .er& gelmektedir. 2 l-22 rnayı~ timaü ıspanyada t~kil etmekte oldu- milli l:ıarekete derin his bf'sliyen Sen· __ sı e rar geımış, ÇO a~agı ara mmış · l · . . . . . 
· ~ tahl" eı· 1 ·ı - 1 - vaış erı nezaretı bınasıyle Knizsbrıc 

r . ınuvaffakiyetle kar§ıl n Al- iumuz haTa üslerinden istifade ede - hor Salazanı kazanmakta muv•ffak ç• d J ve ıs am ıye erı C ugra~an ar u- h ll . . . ~ 
ıa.. Jll e aponya . . , - . tı T .. ma a es.mm vahim hasarlara ugra • 

. ,~ıni timdi Çckoslavakyaya bilir.sek ancak tamamile istismar ede- olabiliriz. Pan - İberian taraftarlıkları zenne mıtraıyoz ateşı nçmış r. au- ld w akled'l k ed" M··,·-ld mış o ugu n ı me t tr. WUI. -

,~ t.arruz için bir zemin hazırla· ~ Ba da yine fspanyadalti faali- ve İngiliz aleyhtarlığı ftltirleri bilha- k k • yare yeniden ynngın çıkaran birçok bil tarafın müdafaa tayyareleri, mü-
~~ktadtr. o. bu maksatla bir yetimizin mü_h.im bir neticesdr. kuvvetli olan Portekiz ordusunda bir Si ışı vazıyette bombadar atmıştır. İki yaralı vardır. teaddit defalar düşman tayyareleri-

~' lngiltere ile Fransa'nın Çe- Fıa.naaya kal'fl PyrenttS boyunca istinat nolttası temin edebiliriz. Fakat Bu sabah gemi tamamiyle yanmış- ni tevkif etmişlerdir. 
\ "1~ hükUınetini Alman fa~zmi- hmıcn Almnn. kısmen İtnlyan, kıs - Ceneral Frankonun galcb6i dolayı • Japonya SÜratla hareket tı. Kuvvetli projektörler sayesinde 
~:1ttıı•Yn°ci ajanları önünde boyun ~ ~ya nasyonalistlerinden mü - sile de gayemize varabiliriz. İ!!panya- etseydi Çin mukaveme- Çokoslovakya ile Al- mütearnz tayyarelerin bulundukla-
L~e Ilı b J • • ld t ~ r ep bn harp cephesinin t~ellerini da zaferi kazandıktan sonra . Ceneral d ball' keşf tmek mk 1 
\ ıl:,. cc ur etme ennı e e c mr. •• tbk tini kırabilir i. manya arasında karşı- rı ma ı e mü ·ün o • 
ıh ""tct t Ç k sl t... • a · f rankonun elinde bulunacak olan kuv muştur. 
~r,fl anı.ftan dn e 0 ova .. ,·a nın Fazla ola.rak bu hususta psikoloji Çindeki harekitı takip eden meşhur l kl l 
\,_d· a~Jma:on> projesini ileri sür- vetli ordu icabında terazinin gözüne ı 1 tayyare UÇUŞ arı ve Tebliğde manevralnrın saat 18 de 

"'= bir faydamız da vardır. Akdeniz hav- konabilir: Portekizde geni,. millici fs- bir Amerika gazetecisi. gördüklerini, 
~ ır. ı.. __ , d k il .,. k"kl .. b' kal ı d protestolar bittiği ilave olunmaktadır. 

\lı.. raf! 1 zasmm ... ,. .. arın a i mi etler, General panya lehine hi"inin muzaheret ettiği tet ı erını ır sara ma e er e neş· t . .li em} '--" 
.~ , ngiltere ile Franııanın tazyi!<i Frankonun her yeni muvaffakıyetlerile bu ordu, diplomasi vası talarla olan . retmektedir. Çok dikkati calip olan bu p ~ (AA) Cla . ela mgı z müst eut nazın 
\ L'bHenlayn'cılımn bütün t_eklifl_e· İngiltere ile Frausanın -r·f ve ı'tr"bar- yazıların dünkü posta ile gelen sonun- rag, ' · · - tz cwarın Kudfütte 
ı. '\ I T- ~ dan çok fazla bir kifayetle. Portekiz- h " Ç k 1 L • • Al 
'~ il ctmiye muvafakat gostenr· lannın azaldığını görüyorlar. Bu mu _ cusunda. .Japonların nihai zaferden n:ı· ı ır e os ova11. tayyaresının man a- Kudüs, 7 (A.A.} - fngfüere müs-
• ~rrı At t'. • • 'f · de bize müsait bir rejim t~İs edebilir. I I .. razisinin üstünden uçması üzerine Al-
'\... nn mım ra!!ızmı vaZl enm vaffakıyctlerin çll:;."nun Alman sr'f"L. b ııı uzak astıklarını '""Yı~ anlatıyor: h Ç k. 

1 
_ ı_ , ,_ temlelcnt n:mrı B. Mak Donald, du··n -qfh .. - dil Bütün u mavaffakıyetleri elde et- • """"' ax 11. 

14 b;-: 1aııını halledilmiş addeder. Çün- lanndan ileri 0 elclig-ini herkes b'ıld'ı;;;n cF asılasız muzafferiyetlerine ve İn· ı man m .. akt .. unt_ı beaşloı ov ya ya arşı mütenekkiren Ffüstine tre]mi~tir. 
AJ..'u}' • .,. menin en mühim esası, mantığın mil- b • 

"' e ~i~ ~eyfi.ye.t Çekoslovnk~~·d~ deıı •... ~s.k.e:ri kuvvetimizin bilfiil yük - lici davasına muzaheretimizi arhrma san feda etmeyi göze almak suretile ı aleş pus urmıye amııtır. Mtnnruleyhı dün bütün gün Kudüs-
11.. hakimıvetını tanımakla musavı ıcldıg-ı kadar <ıeref ve itib~rımızın da her yol olan, demiryolu bulunan ııaha- Çeteka Ajan!lı, ıo nİ!!andan.6. •.ius-.. te aU komiserle. askeri kıtaat kuman-
"t ;1 T .. · ve kolaylaştırmayı gösterdiği İspanya k d ç k _1 k 

"~ (' 1t 1 b" .. ı__ 1 . ı d L d .. ı·· k • 1 . d "1.) . 'b" tosa n ar e oıwova ya arazısının u- d ı· A -r tti . n >re os1ovakyanın istikla ine tr yu1'!1e mcsı spanya aK;i siyasetimizin bulunuyor. a motor u ıt a arını rste ııt erı gı ı anı ve po ıs umumı mu c şı ı e gö-

~ 
t J I zerinden 7 S kere Alman tayyarelerinin 
'Verildiğini gösterir. ikinci saf- neticesi oluyoı. yürütebilmelerine rağmen. apon ar, rüşmüştür. Nazır, geceyi Kudüste 

b.. •~~ uçmuıı olduğunu kaydeylemekteclir. 
L"' arılması İı!e, §U tıdcilde düşii, Beşiktaşta bir cinayet bugün, nihai zaferden çok uzak huh1- geçirmiş ve bugün gündüz tayyare 

tl\eQ~ir: Çekoslovakya kendisini İngiltere. Cibralta - Port Sait hayati nuyorlar. metre mikabı gibi müthiş bir ıu küt- ile Kudüs civarı ile aşağı Galile ve 
•t b l\f bir devlet> olarak ilan edecek yolunu tehdit eden tehlikeyi anlamak- Evvelki gece Beşiktaşta Dikili taş- Japonlar, Nankin mu:zafferiyetindc!l l lesi sürükler. lngiltc-redeki Taymi~ neh· Samari üzerinden uçmuştur. Kendi-
'ıt~:_ tbitaraHık>, lngiltere hariç ol- ta gecikmediğinden mukabil tedbirler ta bir cinayet işlenmiştir. sonra ,iiratli ve şiddetli bir <1tır e tte ta· rinin saniyede altmış be., metre mika- si öğleden sonra halka hitaben bir 
ı, "<ere ı- l 1 AJ almakta bulunuyor. Bu hususta dikka- Beşiktaşta Dikilitaşta Çıkmaz sob- arruza gcçseydiler, Hankeu'yu ahrlar bı 5U götürdüğünü nazarı dikkate alır· beyanname ne.,srederek Filistindeki 
~,ı._ • r ransa, ta ya Ye manya 
i 1~1Cld,. tini Portekize çevirdi. En mühim deniz ğında 21 numaralı evde Sabri isminde ve Çin' in mukavcmf':tini tamamile kıra- sanız, Yangtse nehrinin ne kadar mu· kı~a. müddet ikametinılen maksat, 
~1:1U .'"n garanti edilecek. Buna mu· 
t 1 ve daha sonra hava yolları Portekiz bir genç dayısı Hüseyin ile beraber o· bilirlerdi. Gariptir. ki tereddüt eailer azzarn bir n~hir olduğonu anlarnnız. memleketin b:ıli hazırdaki vaziyeti 
1,, ~e, Çekoslovakya hükumeti boyunca gidt•r, ya denizden hücum e- turmaktadır. Sabri bir ay sonra iade ve kıymetli bir zaman kaybettiler. 811 Denizden iki bin beş yüz kilometre· hakkında malumat toplrımnk oldugyu 
~ h.ı· e Sovyetler Birliği ile aktcdi· 
~~ r;.:"tekabi] yardım paktlarını feslı dilir ve yahut da deni7den müdafaa edeceğini söyliyerek daym HG!ıeyin- suretle. Çin'in bir müddet geçirdiği i lik bir mesafeye lcadar nehrin üzerinde nu bildirmiştir. 
\. .-~ııİlh kuvvetlerini tenkis etmek edilir. Portekizin Afrikaya kar!!I köp· den so lira almr~. Aradan aylar geçtiği şaşkınlık ve zaaf ortadan l:alkmış ol- tek. bir köprü bile yoktur. Nehrin bu Bir vapurda yangın 
1ı~lıti) • Hd riiyc benzer vaziyeti a~ikardır. Akde- halde borcunu ödememi~. Hüseyin, bir du. Çan-Kay-Şek, o zamnnlar, bütün vuiyeit. müstevlilere karfl pek a:za-
.'r... etınde bulunacak ve ayn- . h 'J .L k d f w • d le 1 ! 1 _1 . 1_ 1 Hamburg, 7 (A.A.) - İskandi. ı.ı .... b ruz a·vzası e suı:ı rabıtası da böyledir. aç e a yegenın en alaci\ğını istemiş. u_vvet eri c_ garbe, pek uzaK ata gıt- 1 metli bir mania tcşK;İ etmektedir. 
~tti u ınüscllah kuvvetlerin idare 1\1 d . A h ı nevya sahillerinde bir cevelan li :ıp -
th~e Rİrrnelerine müsaade edilecek. a etr11 ~dcndizin ~~zında ideal bir Sabri ise, er defasında dayısını aıfat· hmıyek, ortalıgı Japuonlera k0arşı bo1mbdoş işte, Japonların büyük hatası, Nan- mak için hareket etmek üıare lıulu-

d. ·:'lıti. tarassut noıdaııı ır. uurbe doğru uza- mıştır. Dün akşam Hüseyin parasız ıra mıya karar vermi~ti. gün er e, lctn muzafferiyetinden sonra, her ne 
:"\1 .. t. raflaştırmu, yani Çekoslovak nan Röliyans vapurunda saat 6 da 
~ " 1 • nan Azores Atlan tik Üzerindeki bey- kaldıg-ını s(~yliyerek Sabriden alaca- Çin milleti de henüz ateslenmemis, ha 1 1 - ti ') 1 
'it, tıı irnha etme projesi, işte böyle- 1 · · pa sına 0 ursa 0 :nın sura e 1 er eme- bir yangın çıkmıştır. Vapurun dahili 

' 

ne mile.l havacılık muaşeretinde büyük ğını istemiş, Sabri ters cevap vermiş ve mukavemet ve zafer aşkı içine sindir- melcri ve iki tarafın kuvvetleri ara· 
b 1 tesisatı tamamiyle harap olmuştur. 

ir ro oynamağn mecburdur. Bunlar- kavga başlamışbr. memişti. smda Yangtse gibi bir sed kalmasına Bir yaralı vardır ve bir ldşi de kay-

~ V 
1 

, dan istifade etmek hakkı, harp zama- Sabri, kavga esnasında dayısına c;ok Falkenhayn·in riya!leti altındaki Al- meydan vermeleridir. Jnponlar, vakit bolmuştur. Vapur, 2.5.000 ton hac. 

Uamele erolsl mnda yiyecek ve ham madde il.tiyaç- ağır küfürler savurmu tur. Bu vaziyet man askeri müşavirleri, Japon erkiinı- , ltaybederken, Alman mü avirlerin tel- · 
1 h d ı 1 

mındediı'. Saat 13 tc yangın henüz Uı.. V arı ususun n ngi tereyi pek c;ok dik- karşısında kendini kaybeden Hfüıeyin, harbiyesinin hatalarını anlar anlama:ı: kinlerile hareket eden Çan-Kay-Şek, mamiylc söndürülmüş değildi. 
~~ ... ctridat umum Mü- katten vareste bulunduracaktır. eline geçirdiği bıçakla Sabrinin üzeri- gülmüşler, Çin orduları baş kumanda, f ıic'ati tehir etti ve bu zaman zarfındd 
'ttq b d Günün birinde bunların sade bir dii~ ne hücum etmiştir. Sabri kaçmak iste- nı Mareşal Çan-Kay-Şek'i, birdenbire bir tarnftan Japonları çete harplcrile İnegölde dünkü maç 
~ U sabah şehrimiz e man eline düşebilmesi fikri, İngiliz im- miş. fakat arkasından yeti en dayısı- ve çok uzaklara çeki1memiye, muvak- oyalıyaark, diğer taraftan da geriler- İnegöl, 7 (Hususı Muhabirimiz 
~~~ele vegisindcn ~kayct eden pnratorluğunun mevcudiyetile gayri nın bıçak darbelerinden kendisini ltur· lı:aten Vuhan, Han'keu ve Honyang, de müdafaa kabilive ti kuvvetli olan den) - HaJkevinin bur;ıya davet et; 
'~ ~ lanaykilerin dertlerini dinle - kahili telif tir. Akdeniz.de değ~en va- taramamış ve kanlar ic;inde yerlere yu- Vuçang şehirlerinde yerleşmiye ikna mevzilerde külliyetli harp malzemesi tiği Fenerbahçe klübü ile Halkev1 
\di"· ere fehrimize geleceğini haber ziyete göre İngiltercnin neden Poıte- varlanmı§tır. Sabrinin feryadı üzerine elini lerdl. h871rladı. muhteliti arasında bugün bir maç 
~~lrtti Maliye vekaleti varidat u - kiz dostluğuna evvelkinden ziyade gelen memurlar, elindeki kanlı bıçakla Hakeu ile Hanyan, Yangt.e nehri- Bu zamanda Çin hükumeti ile büyük Y• pıldı. 'h 11\iidür\j Bay lsmail Hakkı yarın muhtaç olduğunu bu pek açık göste· beraber Hüseyini yakalamışlardır. Vü- nin şimalindedirler. Vuçang ise cenup- karsrcfıhı umumisi Hank~u· da bulunu- Fethiyede Fenefbnhçeliler galip 
'-~~~rirniz:e gelmi~ olacaktır. rir. Anglo-Portekiz dostluğunu mec - cudünün muhtelif yerlerinden ağır 'u- tadır. Yangtse nehri, hu mıntakada, yordu. Hükumet merkezi 600 kilomet- geldiler .. Oyun çok iyi geçti. Halkev 
' ıleyh, hemen icap edenlerle bor eden sebep, yalnız fngilterenin rette yaralanmış olan Sabri, ümitsiz bir iki kilometreye yakın genişlikte muıız· re uzakta bulunan Çunking'e nakledil- Ji sporcular, bu temastan çok istifade 

~ektir, Cape yolundan irtifadeye mecbur ve halde hastahaneye kaldırılmıştır. zam bir settir. Nehir, saniyede otuz bin mittL ettiler .. 



YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE Tarihten yapraklar İ 
« Aden» i Türkler ne 

zabtettiler ? 
zaman 

SOVYETLERD~ 
= 

Uzun mesafeli hava 
100 günlük rekor boşuna • • 

gıttı 
~~~~~~-:-~~~~~"""."'."""":':---:":'. 

ağzında kara göründüğü zaman Manş denizinin 

( 1 5 38) miladi ıenesinde yani Ka
nuni devrjnde Osmanlı donanması 

c Aden > i zaptetti, Aynı zamanda 
kara kuvvetleri c Kamaran > ı Üssül
hareke ittihaz ederek c Zahid > e kar~ 
fi yürüyordu. 

Uçuşlarına hazırlık 
8-10 bin metre yükseklikte TaYesiyordu ve anudane çabaladık bir sert •• A ruz gar ( 15 39) senesinde bütün Arebistan 

aahili Sultan Süleymanı Kanuninin nü
fuzunu tanımıf bulunuyordu. Türk 
kuvvetleri daha İçerilere nüfuz ve git'."' 
tikleri yerleri fethetmekte devam etti
ler ve bir Türk papsı valii umumi ıı
fatile payitaht olan c San'a > tehrine 
yerle,ti. 

• 
yarenın kanatları buz tutuyor Yazan: VİLLERS Çeviren : M. NAiL 
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( 1599) senesinde Yemen isyan et
ti. Lakin Hasan Pata bir muharebe 
ıilsilesinden sonra asayi~i iadeten te· 
sis etti. O sıralarda c San'a > haneda .. 
nının zeyyidi imamı c Elkasım bin 

Mehmet > idi. Lakabı da c Macdet
tin > dir [galiba böyle olsa gerek çün· 
kü Renovator «of Religion> denili • 
yor) . 

Bu Kasım bizzat cYusuf Eldai> nin 
bir halefi olup c Elhadi Yahya > nın 
hafidi birinci El • Kasım ve c El • 
Rassi > den sonra San'adaki Zeydi 

hanedanının hakiki bir müceddidi ol-
ffiUftUr. 

-, Atlas denizinde çok kere vaki olan, 
yosun ve deniz otlarilc Örtülü, gcnif 

aahalar arasında hamla verdik. Ürk· 
müş uçar balıklar kaçışıyor ve f8şırmıf 
kuşlar da etrafımızda uçuşuyordu. Şa· 
fak aydınlığında öbür gemiye vardık. 
Bu, Pamir'in ta kendisi idi. Biz borda· 
aına doğru kürek çekerken o da, üzerin .. 
de yol varsa, gemiyi durdurmak için 
grandı yelkenlerini faça etmişti. Ya • 
naştık ve gemiye tırmandık. Bu iki ııe· 
minin ikisinden de hiçbir kimse öteki 
gemiden başkasile tanışmış olmadığı 

halde 1-2 saniye içinde okadar samimi 
oldular ki sanki ytllarca birbirine has
ret kalmı~ iki eski dostun te&.kisindo 
olduğu gibi o kadar iştiyak ile birbir. 
]erine sarıldılar. Biz o kadar uzaklara 
J<ürek çekmiştik ki onlar bizi görünce 
hayrette kaldılar ve evvela seferimi • 
zin hususi bazı ıebepler altında yapıl

Parmanın yelkenleri bir fırtınadan ıonra 

Bu ikinci Elkasım bin Mehmet hali 
hazırdaki San· a hanedanının bin isi .. 
dir. imamlığa c l597> senesinde yani 

dığına zahip oldular. 
Yıldızlara bakarak ıeyreden küçük 

bir sandal 

timali Atlasın bütün boyunca rüzg8.r 
pek hafifti. Böyle bir hava vapurlar 
için pek muvafık ise de bize faydsaı 
yoktu. Buğday yarışçılarının en büyük 
emeli olan 100 günden daha kısa bir 
zamanda yeri~ek fırsatı kaçmıştı. 

Herzoııin Cecilie ile yaphğımız sefer· 
de Azoreden Falmouth"a 2 günde 
ııelmiştik. Talihimiz yar olursa aynı işi 
Parma ile de yapabilirdik. Fakat bu 
iki yerine 12 gün seyrettik. Ve daha 
ziyade uzamadığına da müteşekkir 
kaldık. 

[ 1006 hicri sene) de ba~lamış ve ken mazot alevile ifleyen mutfağında ye .. 
disine oğlu (Elmüeyyed hin Mehmet) mek Pİfİrebilecek gazları kalmamıştı. 
takriben ( l 620) senesinde halef ol • Gemilerden hepsinin aynı mevzular 
muştur. İşte bu imamet esnasındadır üzerinde anlatacak çok şeyleri vardı. 
ki müteaddit harplerden sonra TürkVahfi fırtınalar, uzun süren kasırga 
ler Yemeni tahliyeye mecbur edilmiş .. mücadeleleri gibi dinlemesi bile ruha 
!erdir ( 1630). Belki de «Palyfair> İn hafyet veren hikayelerle her geminin 
dediğ i gibi Hindistan ticaretinin, daha hatıra defterleri hıncahınç dolu idi. · 
uzun lakin daha müsait olan Ümitbur .. Melburne de takriben nisanın b etin .. 
nu yolunu Kızıldeni.z yoluna tercih e .. de güvertesinde ağır hasarat vukua ge 
derek Bahrıahmerden çekilmesi' Ye • !erek batmıştı. 
men gibi duradur ve gürültücü bir 

Melbourne batıyor müstemlekeyi faydasız ve müdafaaya 

Biz Pamir'i ayni fırtınaya yaka· 
lanmı~ ve güvertesinden ağır haıara
ta uğrayıp çocuk.lanndan bir tanesi

ni de fena halde zedelenmiş olarak 
bulduk. O, dosdoğru Bass buğazm • 
dan geçeceği yerde Tasmanja • nın ce
nubu na inmi~ ·ve Hom burnuna biz .. 

den dört gün evvel varmıştı. Biz At· 
las denizinde ona erişmekle çok iyi ha .. 
rcket etmiş bulunuyorduk. Pamir ta· 
ifesinin havadislerini toplad.lc. Ve 
bizdeki havadisleri de onlara anlata
rak akşam yemeğini orada yedik, ve 

•rtık görünmez olan gemimize dön ... 
mek için ay ışığında kürele çekmeğe 

başladık. Denizde durgunluk devam 
ediyordu. Biz on beş mil ve belki de 
daha fazla gidecektik. Gemimizin de 
nerede olduğundan emin değildik. Fa 
kat tehlike yoktu. Gemiden bizi bek
]iyorlard. Gece yarısından sonra saat 
bire kadar mehtap 'devam edecekti. 
Taifemiz muntazam kürek çekerek biz 

de önümüzdeki ufukta, fener ışıklan 
görmek için, iyi ve dikkatli bir vardi .. 

ya keserek 15 mil mesafeyi hadisesiz 

Ardında binlerce mil yol bırakarak 
Mant denizinin ağzında kara görün Horn burnu fırtınaları arasında boğu .. 

düğü vakit sert bir prova rüzgirı esi- fUrken, demir yerine altı saat kala, bir 
yordu. Geriye kalan 100 mili de geç- vapur onu eceline kavuşturdu. Sen • 
mek için anudanc çabaladık 1 Uzun bir deledi, 0 kadar çabuk battı ki kendi 
yoldan, 103 günlük bir seferden sonra üstüne devrilen direkleri ve yelkenle .. 
dcmirliyeceğimiz yere geldik. Demir rile tam yol giderken, mübaliğaaız, 
yerindeki balıkların rahat ve huzurunu Daha var _ 

değmez bir hale sokmuştur. 
Yemen viJ8.yetinin Türklere pekçok 

felaketlere mal olduğu muhakkaktır. 
Her halde Türkler « 1849> senesinde 
Yemene avdet etmemiş bulunmaları 
feref ve haysiyetleri namına ( presti
ge ) daha iyi olurdu. 

• le''" 
Rusyada Tayyarecilik kadınlar aruında da çok ilerlemiş; ~ıo 

kadın Tayyareci ve binlerce Paraıütcü kadın yetiımiştır• 
şe~~· 

Sovyet tayyarecileri Gromov, zılar neticelenmiştir. suvar kBd-' 
Yumaşev ve Danilinin şinıal kutubu sekizinci asırdan 14 üncü asrsr k,,J
yolu ile Sovyetler Birlii!;inden Birle- burada mevcut bulunan Bn1".1' edifot 
şik Amerikaya yaptıkları 10,148 kilo lığının devlet merkezini te;ıkıl 

geçirdik. 
Biz gemımızın bu kadar gecedir 

hangi yıldızlar altında yattığını bildi· 
gımız için o yıldızlara göre rotamızı 

vcrmi~tik. Jki saatten fazla seyrettik ... 
ten sonra doğrumu gittiğimi anlamak 
için bir mehtap yaktık. Doğru gidiyor 
muşuz l Provamızda da bir cevap mch 
tabı yandı. 

Buna ben de sevinmİftİm. Mahza 
biT gemiyi ziyaret etmek arzusile, kü .. 
çük bir sandal içinde şimali Atlasın 
orta yerinde kürek çekerek maksad • 

kaçıran zincirin takırdısı, yorgun ku • 
laklanrnıza, latif bir musiki hazzı ve
riyordu. Yüz Üç gün 1 Bu, çabuk biti· 
rilmif bir sefer değildi. Klavuzumuz 
hiç bir geminin bizden daha iyi sefer 
yapmadığını haber vererek bizi hay -
retlere ııark etti. Hem de Pamir'in de 
daha gelmediğini söyledi. O halde biz 
kazanmıttık 1 

Galipler öbür ııemileri selamlıyor 
Ferah ve inbisatımızı ilin ederken 

pek yüksek sesle bağrışm'adık. Klavuz 
kendi kotrasında dört saat kadar kal
mıftı. Pekala biliyorduk ki, bu kadar 
zaman içinde, Pamir' de Cork limanı-
na demirini atmıf bulunuyordu. Bu • 
nun böyle olduğunu sonradan öğren
dik. Mahaza seferin iyisini de biz yap
tık. Aynı günde beraber kalkmış aynı 
günde menzilimize varmıttık. Ve en 
uzun yolu takip etmiştik. Bunun için 
biz kazanmıttık. Pamir de, ufak bir 

sız dolaşan ahmaklara benziyorduk. fasıla ile, arkamızdan yeti,mi{'tİ. Biz 

Biz sabahın 2 sinde kuvvetli omuz .. 1 Falmuth körfezine girdiğimiz vakit 
luklarıııın etrafında yakamozalr yapa Lowhill' e körfezin dışında rastlamış
rak oynaşan ada balıkları ve iri yel • tık. O bizden tamam bir ay evvel 
kenlerinden cansız gibi sarkan yelken kalkmıfh. Onu geçtiğimizi biliyorduk. 
!eri ile yıldızların altında siyah ve sa· Meşhur Herzogin Cecilie de 1O7 gün. 
kit Cluran Panna da idik. Gerçi yor • de geldi. Hiç bir gemi 100 ııünden az 
gun düşmü~tük. Mamafi gitmeyip ge sefer yapamadı. 

mide kalanlarla topladığımız !hava- Öbür gemiler geldikçe o Horn bur
di•İ mün~'ka~ ederek sabaha kadar nu fırtınasını nasıl geçirmif oldukları
oturduk. Dört gün sonra hiç bir kimse nı öğreniyorduk. Hepsi fena havaya 
içerisinde şu iki isim geçmiyen bir tutulmutlardı. muvasalatlarından ev .. 
cümle söyliyemez olmuttu: Pamir, Par vel Pommer'nin yalnız birkaç gün ve 

ma. Mozart'ın tam bir ay reasürans piya .. 
Biz yine bu yolda konuşmamıza de sasında vadeleri geçmİf sayılıyorlardı. 

vam ediyorduk. Son limana onunla Mozart'ın batmıf olmasından da kor
beraber varabilmek ihtimali de vardı. kuluyordu. Nihayet paslı ve midye tut 
13.000 milden fazla bir me•afede o- mu' bir halde 150 ııün süren bir se • 
na kavu~tuktan sonra son ]imanımıza ferden sonra, ağuıtosun ilk günlerinde 
da beraber gİrebilmeği umuyorduk.Fa Falmouth limanına gelebildi ve Horn 
kat onun bir ki.n daha vardı. O, Que- burnu fırhnaıında tamamen manev ... 

ens Town'a, biz Falmouth"a gidecek- radan aciz kalmış olduğunu haber Ye
tik. Seyahatimizden geriye kalan yo- riyordu. 
lun hepsini geçebilmek için hangi rüz· Dört direkli filodan ArchilNıld Rua
girlar Comiah'den ziyade İrlanda Ji. sel ki , o yosunlu mıntakada seme • 
ıwanlarına daha elveritli olacaktır. resiz debelenip dururken biz onu da .. 
Queens Town yolu 70 mil kadar da- ima menzile varmıf ve demirlemiş ta
ha kısadır. Bir müddet oraya dönmeiii hayyül ederdik, bizden bir ay sonra 
dütündük. Fakat biz Falmouth'a gide ııelebildi. Bu gemi seferini 136 gÜn· 
c;ektik ve oraya rota vermiftik ki bu de bitirmif ve korkunç bir 'ekilde hır
rota Pamirtin rotasının mütenazın de- palanmıft. Onları tam on bef gün •a-
• 'Jd" rıp yakalarını bırakmıyan bir fırhnada ııı ı . , 

100 ııünlük rekor talii bofuna ııitti iskele vardiyasının bütün efradı sakat-
Pamir'i bir daha görmedik. A:tore lanmıflardı. Bizim 37 günümüze mu .. 

açıklarında rüzııar altı cihetimizin çok ' kabil onlar Horn burnuna 53 günde 
uzaklarında dört direkli ba,ka bir bar gelebilmiflerdi. Üçüncü zabitin iki ba
ko gördük. Bunun bir vapurla musa- cağı birden kırılmıt ve dudakları par .. 
deme ederek yarı tayfasile birlikte ba çalanmı,ıı. ikinci kaptanı da aiiırca 

cKings of Arabia> ·p metrelik Mosvoka - San J asinto u- du. da 0 
~ ,..,..,...,..,,...,.,,..,...,""""'""""""""'"""""""'""'""""'"""'""""""'""""' 
~ Hayvanlar aleminde.. ~ 

çuşunun yıldönümü münasebetiyle, Kazılar esnasında, araları~ olfllıı) 
Sovyet gazeteleri, bu yüksek pilotlar porseleni kırıkları da me,cU, ~r,ıı 
hakkında uzun makaleler neşreyle- üzere birçok çanak çömlek· e' sil}: 
miştir. Gazetelerde ayni zamanda bu onuncu ve on birinci ~Rırlara biİ.'11~ 
kahraman tayyarecilerin yazıları da rap sikkeleri ve nihay•t çok ı·eflle~ 

~wvvvvvvwvvvvvvwwvvvv~~~·vvvvvvvv 

Garip Bir Mahluk çıkmıştır. bir alaka uyandıran camdan 
Sovyetler birliği kahramanı ün- kapları bulunmuştur. ıgBf 

Korkunç gözlere benziyen lekelerle 
düşmanlarınını korkutan kelebekler 

vanını haiz Gromov, bir yazısında di- Meydana çıkarılan saraY• Jl!U bit 

yor ki: krallığı devrinin çok mü~cnı!ll~ul'~t· 
Geçen seneki başarı ile iktifa et- mimari abidesidir. Dahılen .. ıud•1• 

miyeceğimiz muhakkaktır. Uzun me- !arı, penbe ve mavi sıv~ ile s~; Jllı~ 
saf eli uçuşlar hakkındaki ctüdlerimiz yer ise çimentoya benzıyen b s.ısr• r 
ister kapalı bir daire içinde, ister de ile harçlanmış kiremit parÇ jf~ 
müstakım veya kırık hatta, yere in- le kaplıdır. Gerek sarayın "

1
e rııf'" 

meden ve yahut t.am benzin almadan, şehrin, birçok defa Tatarlar ~er dl" 
bütün uzun me11fe rekorlarını kıra- dan tahrip edilmiş olduğu v~ b0ıo" 
cak bir tayyare vücuda getirmek bah fasında yeniden inşa ediJmıŞ k f 
sinde bütün imkanların mncut oldu- duğu tesbit olunmuştur. Gereı4 oll' 
ğu neticesine varmıştır. Bu uçuşum, hir ve gerek saray, kati olarııl< ·vıe 01 

bizim eski yolumuzda Moskova - cü asır sonlarına doğru tarnarıı•. 
Kutup - Kalifotniya yolunda gidip tadan kalkmıştır. ;çiP 
gelme olarak hiç yere inm<den yapıl- Şatonun yanında hubttb~arsııı: 
ması pek mümkündür. Bu uçuş esna- yapılmış çukurlar ile meskerı bff ı' 
sında aşağı yukarı 20.~l)O kilometre leri bulunmuştur. Şehrin n.e ci ıı-'~ 
katedilecektir. Bu uçuş esnasında kın olan kısmında, 10 ita 12 ı~ ~ô:Sıı 
tayyare 8.000 ila 10.001) metre yük- ait tahtadan bir duvar il sek•Z 
seklikte seyredeceği için, tayyarenin bir kale meydana çıkarıJınıştıt· .,ı.ıJ' 
ve kanatların buz tutmas ı ihtimali de S - ı· 

1 
. . ksıı19";1r olmıyacaktır. ovyet a ım erı, ou etııliı t 

ı'kı' çok enteresan malumat elde <ıuıf Ancak iki kere yere inerek ,, Jr 
dir. Bunların incelenmegı, .• ,· lJI kutup yolu ile dünya etrafında bir ın•· ı 
krallığının kültürü ve ekon° '

1
:.Jll' tur yapmak ve bu suretle 40.000 ki- B • 

lometre katetmek de enteresandır. sinde lüzumu kadar sarih ~ır· 

Renırıirenl< hareli kanatlar üzerinde iki korkunç ıröze benziyen lekeler 

Tecrübelerimiz gösteriyor ki, is . ediailmesini mümkün ,:ı111cıık tB.,. 
tikbalde uzun mesafe uçuşları, hemen Gürcistanda Tatıalkıı 111;.:9,ı.ı' 
daima stratosferde, yani 9.000 ila sındaki eski mezarlıklarda ıdı t' 
10.000 metre irtifada i~ra olunacak- kazılarda 1225 adet eski eser e Hilkat canlı mahluklara, kendi

lerini düfmanlarına karşı koruyabilme 
leri ve mevcudiyetlerini idame ettire· 
bilmeleri için, muhtelif silahlar vermit 
tir. 

Bazılarına korkunç pençeler, kuv
vetli ditler, yırucı gagalar ihsan etmİf 
tir: bazılarını da dü.şmanlarının elin • 
den kurtulabilmeleri için kanatlı ya -
rabnıttır. Llkin küçük ve zararsız hay 
vanlardan mürekep böcekler ailesi 
arasındadır ki hilkat en büyük muci 
zeıini ve harikasını göıtermiftir. 

Bu mini mini hayvancıklar muhi 
tinde binlerce ve binlerce böcekler yal 
nız uçmak, kaçmak suretile kendile • 
rini düflTianlarından korumazlar. On .. 

!arın başka başka silahlan da vardır. 
Mesela bir nevi kelebeklerin kanatla· 

rında göze benziyen lekeler vardır. Bu 
lekeler, hayvan kanatlarını kullandık-

tehlikeli yerden hemen uzaklaşıverir. 
Hatta kelebek bir ağaç kütüğünün ve-
yahut bir dalın, bir çiçeğin üzerine 

konmuş bir halde dururken bile göze 
benziyen bu lekeleri gören kuf. sıçan, için yapılacak mücadel<!! uzun mesafe 
küçük kertenkele gibi hayvanlar he- bahsinde, bu yükseklikte ve binneti
men yıldırımla vurulmuşa dönüyor . 1 ce büyük bir hızla cereyan edecektir. 

tır. Bu suretle pilot, meteoroloji şe- dilmiştir. g~r11 

raitinin tamamiyle esiri kalmamakta Bulunan eserler arası~da tli tof" 
dır. Zannımıza göre, dünya rekoru artistik ince desenlerle zıyrıe ıısfP 

rak çanak çömlek çok iyi mtı şıtıll' 
edilmiş saf altından bir bıçJl~ao bil 
dan zarif bir gerdanlık, aJtırı bir kö~ 
geyik heykeli ve gümüşteıı kted11' 
bilhassa nazarı dikkati çekme Jıııı'' 

lar ve kendilikerinden kelebeği kova Büyük tarihı araştırmalar 
lamaktan vazgeçiyorlarmıf. 

Bir Fransız alimi , kelebek kanat-

larında &_Örülen bu manyatizma edici 
ııözleri tetkik etmit ve kelebeklerin 

düfmanlarını ne suretle korkutup man 

Tataristanda, Utka nehri kena 

rında mevkii uzun zaman gayri ma

lum kalan Bulgar "Suvar,. şehrinin 
keşfedilen harabelerinde yapılan ka-

yatizma ettiklerine dikkat eylemif. Bu ler ve bu itibarla manyatizma kuv ... 
zatın iddiasına göre kelebeklerin bu vetleri kat kat fazladır. 

feytani gözlere benziyen lekelerinde Küçük yılan gözlerine benziyen mi
kan kırmızısı bir takım hücreler var • ni mini lekeli kanatlar taşıyan bilhassa 
mıf ve asıl tesiri de bu hücreler yapı~ küçümencik hayvanlar Üzerinde tıpkı 

yormuf. Aynı zamanda yırık şıek1inde bir yılanla karfılatmıf gibi bir teıir 
tamamile teffaf ve korkunç görünen yapmakta, onları yıldırımla vurulmu· 
lekeler de varmıt ki hunlar diğerlerin- ta döndürmektedirler. 

den daha çok tesirili imişler. Fransız iliminin müp.hedelerine gö 

Bu arkeoloji keşifleri, çokı:r~ b~ 
miyetli telakki olunmaktadır .eo1 

• J • ' eşyalar, zamanımızdan J1 bJl ııııo1 

evveline aittir. Bu kazılar, bU gil' 
kada mevcudiyeti şimdiye ~ada~~~ 
Ji kalmış yüksek kültürlü bıt·uo" ıl 
niyet merkezi bulunmu~ oldUS' 
pat etmektedir. ~ 

1<tı1' Bulgaristanda kura Jı .,,.,. 

tan kara bahtlı Melbourne olduğunu aakatlanmıştı. 
ıonradan ke,feıtik. Gelmezden 

Azore adalarile lngiltere arasındaki de daralmıftı. 

Amerika ormanlarında yaşayan bir re binlerce ÇCfİt lekeli kanatlı kelebe. 
1 • biraz evvel }'becekleri .aniye süren göz kamaşmasından ve nevi kelebeklerde ise korkunç birer hö I ğin her çefıde mahaus korkutucu le-

Kilerlcri dohı .... ıJ~. bile f&flrmaıından iıtifade eden kelebek o ze benziyen bu lekeler renP,renktir- keleri v•rdır. 

ça, acaip hareler feklinde düfmanı 
manyatizma eder. Düşmanının bir iki 

Sofya, 7 (AA.) - Bulgar'ı,.,.~· 
bir kaç aydanheri devam ede~ar• f" 
lık dolayısile hükumet hayvan , 0el' 

dirilen her türlü otların ihracını J11 etısJ' 
, . H"k" .. a yardıır> mv,.... u umet, zurra 

ye hazırlanmalr.tadır. 
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CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 3 

Eğer bizi sezmez/erse ... 
----------------------------------------------Viladi v o s t o ki a aramızda yalnız 

dı. O günkü vaziyetimize göre en 
(Zotof) yüksek sesle: 
- Çilnkü bu ikincisinde ölüm ani 

değilse de netice yine birdir. Bizim .. 
için "Viladivostok,, a kadar rnuzaf-
f erane seyretmek yahut da hakimiye-
ti kazanmak ümidi budalalıktan baş- ~ 
ka bir şy değildir! Yegane mümkün r 
olan tedbir, düşmana tesadüf eder 
etmez herçebat abad deyip şiddetle 
üzerine atılmaktır. Böyle iki üç ya
hut nihayet dört çarpu;madan sonra 
muvaffak olduğumuzu f arzP.tsek o za 
mana kadar biltün kömürümüzü ya
kıp bitirmiş olacağımızdan topları -
mızı karaya çıkarıp efrada süngü kul 
}anmasını öğretmekten başka çare
miz kalmaz. 

Birisi atıldı: 
- Yetişir! Yetişir! Bu yalancı 

peygamberin yilzüne ttlküriinüz ! 
Diğerleri haykırdı: 

- Dinleyiniz! dinleyiniz! doğru 
söyliiyor. 

"Buğdanof,, kalın sesile homur -
dandı: 

- Burasını · Avusturya parlamen
tosuna çevirdiniz! Bırakınız bitirsin! 

"Zotof,, siikfınetli bir andan istifa
de ederek sözüne devam etti: 

- Nisbetcn uzak bir atiye ait me
selelerin münakaşasını şimdilik bir 
tarafa bırakalım - çünkü görüyo -
rum ki bu münakaşa arkadaşlarca 

pek ziyade heyecanı mucip oluyor -
yakına gelmiş olan vakayi hakkında 

,.,d birkaç söz söyliyeyim. Ren üç ihtimal 
~CJ. görüyorum. Birincisi ; eğer şimdiye 

açık deniz kalacak~ 
iyi ihtimal de bu idi 

1 . ~ 

~ir zamanlar en b,üvük model ih
>"'tt tçıları moda mağa1alan veya ti
~o artistleri idi. Şimdi kadın mo
~ lini en ziyade yap:ın yıldtzlar
~tık .deniz mayo2arm:n da bin 

kadar dUşman mevcudiyetimizi ha -
bir çeşidi göründünilı ve bu sene de yıldızların atacakları modaları bek- ber aldı ise şüphesiz bu gece birçok Japo11 Amiralı Toıo sancak ıemiainde 
ciddi bir moda takibi i.~P ettiğine Iiyor. işte size Sonja Henni ile Do- torpido hücumlarına maruz kalaca- da parola teatisinden ibaret idi; bi- yabilmek i~in bütün kulak kesi-
göre bunda da onların onayak olma- ta La • b · d"kl · g-ız Sabah da Jopan donanmasiyle naenaleyh henüz keafedilmediır:.:miz )erek karanlığa go- 7 dikmı"şler, . . . . ro mur un u sene gıy ı erı ma · v 15' ., 

ları tahıldır. Amerıka pla)ları, Av- , 1 muharebeye tutuşacağız. Bu ihtimal Aşikar idi. ef af dinliyorlardı. Uyuyanları 
rupa~~·ü~ su şehirleri her sene )O ar. hoş değildir. İkinci~i; eğer. y~rı~a G~upta filo yanaşık nizam aldı ve ra~a~ız etmemek için muh-

8
1 1 f, kadar bu sulardakı mevcudıyetımız torpıdo hücumuna kar~ı zabitan ve yanları rahatsız etmemE'k için muh-

Kansmı öldüren adam 
WJ>M.'IAANN ....... ~v.M>N>N.VJ.MAMMAM,M.\NV>NV\A.~v.Yi.WWW 

Cinayeti işledikten 18 
saat soıira 14 seneye 

mahkôm oldu 
Bedbin bir 

dönen 
aşk ve kıskanchkla gözU 

katil cinayetini 8nlatıyor 

f f annenın cesare 1 anlaşılmazsa muharebeye hiç bir za- efradın yarısı top başı:ıda bulunmak terizane yürilyerek köprü üstünü Ye 

rar ve hasara uğramadan, bütün kuv üzere tertip ~ilerek diğeri, tehlike güverteyi dolaştıktan Ronra makine
Gece kızını kaçırmak vetimizle gireceğiz Bu ihti'!1al, mü- borosu çalınır çalınmaz fırlamak ü - ye indim. Buradaki aydınlık iptida· 
İsteyen haydutlardan bi- reccahtır. Üçüncüsü; eğer sis kesafet zere, soyunmadan yerlerinde uykuya gözlerimi kamaştırdı. Burada hayat 

peyda "edip hava yağı~ ve fena olur- yattı. ve hareket vardı: Merdivenlerden sü-
rİsİnİ öldürdü sa boğazın genişliği sayesinde bura - Gece karanlığı arttıkça sis bir kat ratle inip çıkanlar, elektrik çan sa _ 

Sinobun Karapınar köyünde bir fa- dan kayıp geçmemi~ ~ahu~ ~~. g~ç daha kesafet peyda ediyor ve sis ara- daları, seslerin uğultmm, bağırarak 
cia olmuıııtur. Silihlı 4 -~ı.18 genç bir farkına varılmamız ıhtımalıdır ı, u smdan ancak birkaç yıldız farkedi _ verilen emı'rler F k t b" k 

T f""A h ld uv•ıAd• k 1 d • •• a a ıraz ya ın -
kızı kaçırmak istemitler ve bunun için a e ı a ıvosto " ı e aramız a hyordu. . . . . 

Yalnız açık deniz kalmış olacaktır. c·· ·t d · -·r· · k l v dan tetkık edılınce burada da gUver-
de gece Va'-tı· ' - ızın evı·ne gı"rm1"9ler uveı e e gecenın .c.ı ırı aran ıgı t d k" h 1 t' h" . . . bek ıt ıt • B 'ht' 1 •1• d B k . . . . e e ı a e ı ru ıyenın vanı avnı dir. u son ı ıma , en a ası ır. en en- ıçınd asaba gergınlık veren dehşetli . · . · .. 

Fakat içlerinden üçü hiç bir ~Y di hesabıma bu ihtim~ll~rin en fena- bir sükunet vardı. Bu sükuneti yal- leme hey.ecanını~ .tesı~·lerı .farkedılı
den haberi olmıyan genç kızı uyur _ sına hazırlandığım için bu gecenin nız uykudakilerin horoltulsrı, ara sı- yordu. Bırden duşilndüm kı bunların 
ken çartafa sararak yerinden kaldır- uykusuz geçeceğini tahmin ediyorum. ra bir zabitin ayak sesleri yahut ya- hepsi -Köprü üstünde duran ami -
mağa tetebbüs ederlerken genç kız u- Binaenaleyh şimdiden hepimizin fır- va~ se~le verilen bir emir ihlal edi- ralin biraz yorgun fakat mağrur si
yanmıt bittabi feryadı koyuvermİf • satı ganimet bilip uykuya yatmamı- yordu. ması, pusla üzerine iğilmiş baş dü _ 
tir. zı teklif ederim. .. Topların başında hareketsiz duran menin buruşuk çehresi, gecenin aya-

Aynı odada kızın biraz ilerisinde Hesap memurunun söıleri tesir hu- çehreler ölü zannedilebilircli. Fakat zı kemiklerine kadar iı;ı'iyen topçular 
~ l>eı-Şembe günü lzmirde işlenen lim. Dayının eşiyle alakan olma.~ı yatan annetıi bu feryadlarla gözlerini sule getirmiş, herkes bir tarafa çekil- hepsi de, en küçük bir ıtürültüyü du- ( Devamı var ) 
~ bir cinayetin muhakemesi ağır da beni kw;kulandırıyor. açınca silahlı haydutlarla kartıl~mıt mişti. 
.. _ ı ilk cürmü meşhut olarak 16 Ve .. derhal karar verdim. Asıl ve kızınm namusunu kurtarmak üzere II Nevyorkta u··çyu··z-1 Amerı·kada bı·r 
~t 1 Jek · l K "d k Talih bize lütüfkar davranmıştı·, tL... Ztnir ağır ceğa mahkemesinde mem etım o an asaoara gı ere yandaki odaya fırlayarak orada duran 
·vrulrnuş ve neticelenmiştir: yerleştim. tabancayı kapm19tır. çünkü şimdiye kadar h~nüı bu sular- b z ) k 
~ Cenç karısını öldürmekle maznun Kasabaya gittik. Orada kısa bir Cesur kadın, derhal tetiii çekmekte da mevcudiyetimiz ke~fedilroemişti. İn enci nası . arar 
L".li)ı(Ustafa Çelikler ismindeki bu müddet kaldık. Sabriye, bu defa da tereddüt etmiyerek haydutların üzer- Japon telgraflarını çalabilmek ilmi- B' f ,_ b 
"'ti d' 1 n d ı · ı ? ır · aair irde zengin hırsızın "'-itan nıuhakemesi çok entere.'18n ol İzmire dlhımemizi istedi v«: ayak di- lerine üst üste kurtunları bof8ltmıttır. ıy e ı omuz a te sız te grafla mu- yaşıyor • mahkUmiyeti 
'iJ4tından mahallinden aldığımız taf- redi. Bittabi kabul· ettim. Çünkü o- Neticede haydutlardan birisi aldığı habere menedilmişti. :\taı:ısın 26 ncı 

aynen yazıyoruz: nun arz.usunu kırmakla ev içinde yaraların tesiri ile ölmüf, deiğerleri günü sabahleyin iki Japon istasyonu V O d U m ez he b İ bunları Amerikada, Sen - Lui kasabasının 
~"-~iır ceza heyeti -oıaat 12 de B. j hoşnutsuzluk yaratmak istemiyor- kaçmı,tır. arasında muhabere ceı·eyan ettiği an hizmetçi yapıyor sulh hüimi, aç kaldığından dolayı iki 
~t'rahman Bir'in başkanlığında 1 dum. Gece yarnıı silah seslerine uyanan laşıldı. Bu muhabere, hizim prova - Bir Amerikah gazeteci, Nevyork'un dolar çalan ve cürmünü itiraf eden bir 
t~Ül etti. İddia makamını, cina- t~~i~~e çok oturmadı~. Kasa~a- köy halkı derhal vak'a yerine kofDlUf mızda ve bize daha yakın bulunan bir zenci mahallesi olan Harlem'i esaslı bir fakir adama, verdiii hükmü ,öyle teb
ttJ ~hkikatını yapan B. Kemal iş-,Y~ d~nduk. Tekrar. fzm.~r ~?lu bıze ve cesur anneyi, henüz elinde duran istasyon ile diğer daha u1.ak ve iskele tekilde tetkik etmiı: miihim - neticeler lii etmittir: 
~U edıyor. Muayyen satte suçlu, pej- guldü. Tekrar lzmıre donduk. Ge- ve namlusundan duman tüten taban- tarafımızda olan bir istasyon arasın- elde etmiştir. · - Kanun, ıizi cezasız bırakmama 
ııı_~e kıyafeti, hareket.siz haliyle çi~sizlik ~evam ediyor ve. biz Turgut c.ası ile aila.y~n kızının ba9ında bir di- da cereyan ediyordu. Telgraf şifreli Muharri.9 tetkikatına göre, Har- müsaade etmez: fakat i.dil olmak, be· 
". «&l(~rne huzuruna çıkarıldı. Kendi- lu ıle İzmır araınnda melık dokuyor- fi kaplan gıbı onu tecavüzden korun· değildi. Her ne kadar telsiz telgraf lem'de ikamet eden 300.000 zenciden nim hakkımdır. Şimdi, ıize banker Ri-

!'etsin emrine intizf'ren ayaktadır. duk. mak üzere beklerken bulmutlardır. memurlarımız bu garip alfabe ile üçte biri. yani 100.000'i cVodu> mez· 
b ı·f d v tar Vtney'i ntarifeıini tatbik edeceğim. 
~is i•nret edı'yor •. Nihayet son defa o annt.-sinin evin Mahalli zabıta kaçan terirleri ara- me u egillerse de yarım yamalak hebindedirler. B ..- 1 u adam 6 milyon frank çalmıt, buna 
....... Oturunuz. ' de oturmıya, tütünde c;alıı:ımıya baş- maktadır. a ınan kelimelerden şöyle kı rık dö - Bu mezhep, Orta Amerika' da doi- • 

KATİL ANLATIYOR lıyor. Ben onsuz yaşıyamıyordüm. kük cümlelr istihraç edilebiliyordu. leİn(a •:-m.y d-ga E E E E E mukabil bet sene hapse mahk6m ol· 
'le.tilin ifadesi, hidiser.in cereya- ~ün lzmire geldim. Maksadım onu sırada ~anlı olduğunu söylemiştir. "Dün ~ece .. Hiç bir şey ... On bir muf, asırlarca evvel esir zenciler tara- mu9. Bu hesapça her senelik hapis ile 

.CSyJe aydınlatıyor: ~krıa ektmek,Çbekraber . '>turmıya kan- .. 1şeda~ıt Osmanın yeminli ifadesi fener ... Fakat prova h~ttı üzerinde fından Amerika' ya gea'irilmittir. Bu 1.200,000 fransı ödemi§ oluyor. Her 
tLı. ........ 31 7 938 ta 'h · d. · b n ırma tı. o samımi düşünceler \'OY ır: de{Jil... Parlak ziya ... Ayni yıldız... h b 1.k 1 1 . 1 d k güne .f.000 frank dtiıtüiünü kabul e-
~ , - - rı ın e, yanı u - . . mez e e aa ı o an ar, cın er en ço 
ta: ~l!' Yıl önce Sabriye ile evlendik. taşıyordum. .Kendiline sokakta rast - Bu_nla~ hır sene evvel evlendı- ilah .. ,, korkarlar, olnarın teninden aalun~a'k dersek saati 16 frank eder. Siz, iki 
~ine karşı derin hir alaka duyu- ]adım. Bana ağı~ h~karet ~~ml~l~i le~ .. Sabrıyeyı yakınd~n ~nıy~rdınn. İhtimal ki, Goto adl\larından bi- için türlü tÜrlü ibadetlere koyulurlar. dolar, yani 60 franli çaldınız. O halde 
~ rn. Mesut bir yuva kurmak, ay kullandı. Annemı, bır erkegın ışıt- Bızım eve sık sık gelıp gıderdı. Kell- rindeki bir sahil hıtasyonu diğe~ u- Bu mezhebin hrııık esasları, kur- yirmi dört. dakikalık hapse müstahak· 
'~ı altında yaşamak ve mesut ol- ~iye t~ham~illü olmıya~ .bir c~le disi Tur~tluda~ ?öndüğü zaman kı- zak bir istasyona, boğazdaki müşa- nazların zencileri istismarına çok mü- .. ınız. Bu sandalyeye oturunuz ve 2.f da 
t'-cl~elirndi. Sabri~·e dul bir ba- ıl~ t~vsıf e~.tı. :engem ıçın de agır yafetçe ıyı değıldı. Orada kocası hedatına dair malumat "•eriyordu. aaittir. Bazı açık gözler, mezhebin kud- kika bekleyiniz. Bu cezanızı çektikten 
"'-'d · İlk kocasından iki çocuğu hır cümle soyledı. mantosuna kadar satmı~. paraları ku Akşama doğru diğer iı;tasyonlar siyetini ileri sürerek kendi menfaatleri sonra gidebilirsiniz: yalnız bir dah• ,l. llesap ediniz ld dul bir ka- Bu vaziyet karşısında olan oldu.,, marda yemiş, bitirmiş. Sabriye mağa arasında cereyan eden muhabereler- ni ve zevklerini temin etınektedirler. hırsızlık etmeyiniz. 
~~konun olgunluğundan istifade ŞAHİTLER zaya giderek biraz para kazanınca den de havadis çaldık . Bu mezhebin papaıları, çefit çeıit Bu Amerikanca bir adalet mi, yok88 

~. ~ Baadet isteğimi tatmin edecek Hazır bulundurulan şahitlerdn bir manto aldı. Mağazada çalıştığı Gece, böyle muhabere eden istu _ tılsımlar, büyül,.r icat etmiılerdir. Bun- tam adalet mi: siz ne dersiniz) 
:U U olmadı. B. Sabrinin ifadesine müracaat edil- müddetçe tavru hareketinde bozuk- yonların adedi yediye baliğ olrr{uştu. lar, dütmanları kudretsiz bırakan, e- ======================== 

tı ç ayı... · · t • B' - k düime gibi, kemik parçası ıibi büyülü iti: ... ız ıyı geç ı. ır gun a- di. Şahit, suçlunun cinayetini işledi luk yoktu. Şimdi telgraflar ııifreli idi. J:t"'akat vinden soğuyan kocaları evine bailı-
-x ıeylerle doludur . 

......_ ği esnada kendisini görmediğini, an- Bence geçimsizlikleri, Mustafanın bunların muhtasar ve yeknasak olma yan, kiralık evleri ev sahibinden ko-
~ A.rkadu ded" . b' . lay;Jıkla kiralamıya yarayan bir takım Zenci mahallesi o/an Harlem' deki 

e -ı-• ı, :ınnenm ızım cak karakolda gördüğünü, burada evini layıkiyle idare edememesinden, sından ve muayyen saıttlerde baRla- . il h 
1 

Ll d __ L k 
'" ... telrnesinden memnun deg- ı'lı'm, rd' - . 'f d d ·· ·· .. •t• f k d d • • tozlar satarlar. Gafıl zenciler de bun- zene er, aıta ıa ann a, mıcuıep do • 
'·ı ve ıgı ı a e e curmımıı ı ıra etti- azanamamasın an ıı-. Karısı, ken- k ·ı · d · l d k. · Otu yıp esı mesın en anıst~ı .ıyor u ı, ların tesirine inanmar. · 'torlannın müaaade.ini almadan diier 

rahm, onlarla teması kese- iini, masa üzerinde duran bıçağın bu f.Çonu 6 ncı sayfada.) bu telgraflar ke f ı o.. ,, ___ ı__ ,_... ib · şşa ~emı er araaın- ~ - • .waci::enn-s.......,...i, ük a· i, eski dokotrlarla temae etmezler. 
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kendisinin kumar oynadığını söyle- zuruna çıktı. Dalgındı. Katile bak- ou··nku·· At yarışları ~ 

k U r U k a f mişti. mıya lüzum görmeden kendisini tanı. a Reis - Kocasına itaatsizliği var dığını söyledi ve anlattı: "'-

. mıy~~:it _ Bilmiyoıum. :ııtındaö~:~ ~::~.re~~:;!~~~~:~ Veli Efendide dün beş büyük ~t· 
Çevıren: L. B. Suçlu - Bu şahidin şahitliğini lakırdı söyletmezdi. d ı.,'ıi 

Mural, Grünün kenarına inmişllil yangının etrafında toplanmış hiç kabul etmem. Kendisi m"halle bak- Sahitlerin istimaını müteakiv kOŞU IDUVaffakıyetle yapıl J ~ · 
kuru otlarla ağaç kütjklerini yakı- bir yardımda bulunmamanın azabı kalıdır. Yaptığımız masrafı kendi- milddeiumumi, iddianamesini şöyle .. ~a ~i 
yordu. Bu suretle metrük bir kuyu. ve üzüntüsü içinde şaşkın bir halde sine iyi baktım. İş,iz kalınca baka- ~~rdetti: 'üksek Yarış ve Islah Encümeninin ı ciye 500, ikinciye ııelı.sen, üçüncuY• " 
nun ağzını açabildi. Yarın glecek ateşe bakıyorlardı. İçlerinden biri: 1 sine iyi baktım. İşsiz kalınca kaba- "Karısı Sabiryi bı~akla cerh ve !erltp ettiği mevsimin üçüncü at yarış· !ira mükafat vardı. . ı lıd;, 
olan ilci ırgat kurumuş su mernbaları -Karın nerede Mural? diye hay- l madım, ben hırsızlık yapamam. Ça- katletmekten suçlu ve mevkuf Mus- lan dü Veli efendide yapıldı. Yarışlar Siklet: 3 yaşındakilere 53 kılo. 
n.ı a~cakl~rdı .. Tam_ da vaktiydi kırdı.. j 1ışmamak cürüm değildir. t~fanın 3005 sayılı kanuna tevfikan ~;mdiye kadar görülmemiş dcrttede yaıındakilere 60 kilo, 5 ve dah•: 
şım?ı. Elın~ek~ demır çatalla,. hafif i· Karısı mı? O her halde yangın ı Reis - Bakmadığın karından ne agır cezada yapılan duruşmasında kalabalık bir seyirci kütle•; taraf,ndan kan yaştakiler 62 kil taşıyacak!•~ 
hafıf esen ruzgarın çıtırdattığı alev- başlar başlamaz kaçmış olacaktı. Fa. diye itaat bekliyordun? maı.nunun bundan bir •~ne önce ev- ıakip edildi. Koşu mesafesi, 1600 metre idı. eı· 
!eri bastırıyordu. kat hiç kimse onu görmemişti. 1 Suçlu - . . . . . leıı'1liŞ olduğu karısı Sahire ile kısa Birinci koşu : Satış koşusu idi. Müsabalcaya altı hayvan işti~k k'• 

- Eyvallah, merhaba diyerek, Mural ateşe doğru atılmak istedi. .. Reis su?luya - Senin karını öl- bir müddet yaşadıktan wnra her ne- . Oç yaşındaki yarım kan arap ve ha- ti: . N~ticed~ Prens .Hali".'"in ~.~::in' 
Benzelin verdiği selamı iade etti. Yanındakiler mani oldular. O zaman durmendeki sebep annenle ayni ev- <1Pnse bunlar r.rasında ~nlaşamamaz- lıs kan arap erkek ve dişi taylara mah- bırıncı, Celal Bayar ın Cıntepe .. 0 
Berisi gözünün üstüne iğik, sırtında kükrer gibi bir sesle bağırdı: • de oturmak istemediği için mi, yoksa lık arız olmuş ve bu yü,den ahenktar sustu. ikramiye 190 lira olup birinciye ci ve Mecit Atlı'nın Ayhan'• üçuıı< 
süvari biçimi ceket olan bir genç a- - Bırakın, onu gözgöre göre Ö· sana küfretti, onun için miydi? bir aile yuvasının kuralm~sı imkanı 120 ikinciye 50 üçüncüye de 20 lira oldular. •.i 
dam kasabaya doğru gidiyordu. Islık itime bırakamam .. Zaten bütün bay. Suçlu - Evet bana küfretti, .onun hasıl olamamıştır. Bu karı koca bir verilecekti. Bu yarışta Celal Bayar'ın Cint•P~~ 
çalarak yürüyor, adımlarını ıslığın vanlarım içeride... için vurdum. müddet müstakilen bir evde yaşadık- Siklet 53 kilo, satış fiatı 500 lira ve memleketimizde yetişen yarım k•" • 
sesil)e uyduruyordu. Yüzünden ter mi, yas mı ne oldu- Reis - Sana küfrettiğini isiten tan sonra maznunun a.ıl memleketi daha yukarı olanlara beşer kilo ilave e- ııilizlerin gösetrebileceği azami ku"",, 

"Her ikisi de otuz yaşlarındaydı- ğu belirsiz iri damlalar akıyordu. var mı? · ' ' olan Turgutluya gitmi~ıer, orada be- dildi. Satış fiatı 300 lira ve daha aşağı ve kudreti göstermesine rağmen. pr• ~· 
lar. Yalnız Mural daha zengin oldu- Yangına ilk yetişenler vakıa içeriden Suçlu - Hayır, hatta vurduğumu raberce yaşarlarken Sabriye Tepe- olanlardan altışar kilo tenzil edildi. Halim.in koşuyu kolayca kazan•" s:. 
ğu için Ksandrin'le evlenebilmişti. bir imdat sesi duymuşlardı. Ama .. bile gören yoktur. cikteki anası Pakize ile kardeşi İbra- Bu koşunun mesafesi 1400 metre idi. nak"ına rakip olamadı. Bu koşuda gk•' 
Şu Keroi de ne kadar güzel kızlar var rüzgarın yardımiyle birdenbire şid- Mildeiumuminin isteği üzerine hımin yanlarına gelmiş. Müteakiben Müsabakaya 6 hayvan iştirak etti. yan 120 ve plaseler de 100 ve ı 45 

dı. Bu taze, şirin kızların buseleri detlenen yangın yüzünden ağaç ve katil ve maktulün valıdelerinin der- İzmir gelen maznun karıs;yJe anlaş- Neticede Akif Yavuzun Ferruhu hi· ruş verdiler. u)· 
de hani unutulacak cinst~n değildi. devrilen çatı yıkılırken. insanlarla hal ~ahkemeye müddeiumumilik va- ~l~Ş'. kayınvaldesi Pakizenin evinde rinci, Fehmi Simsaroğlunun C~lengi D~rdüncü koşu (Hendikap k0.'"~.ı~ 
İşin can sıkıcı tarafı Bruzel'e ait ara- hayvanların sesini ayırmanın imkanı sıtasıyle celbedilerek i•tjmaı için mah ıkı üç ay yaşamıştır Bu müddet zar- ikinci ve Mustafa Turgudun Bınnazı Dort ve daha yukarı yaştak• ,t,.. 
zinin llforal'Ja hem hudut olmasıydı. var mıydı? keme yarım saat sonraya talik edil- fında bu ailenin araları vıne açılmış, üçüncü oldular. Bu koşuda Ganyan kan Arap. at ve ~ısraklarına m~h~:ci, .. 
Y.a~a bu arazi öyle çok bir şey de- Herkes grup grup olmuş Mural'a miştir. \~krar teessüs eden ahenk haleldar 400 ve plaseler de 160 ve 154 şer ku- lkramıyesı 300 lıra olup 225. ıkı ,dı 
gıldı ama bağ Bruzel'i işgal edecek yardım etmek istiyorlardı ama hiç İKİNCİ CEI ~E dmuş bulunması yüzünden maznun ruş verdi. 55 · üçüncüye 20 lira mükafa.t "; .. ,. 
kadar uğras,tırıcı.vdı. de kimsede cesaret go"ru"nmu··yordu. .~ ';arısının evini terkle T"ıgutluya ikinci koşu Centilmen koşu idi. Koşu mesafesi 2200 metre idı. 1'" ;ı, 

Yarım saat sonra ·a 1 "k' · · av- b de«•· 
llforal kasabada otııruyordu. Ka- - On bin frak! 1 . . . . y pı an ı ıncı tlet etmiştir. Birkaç ay ayrı kala Üç ve daha yukarı yaşta ve bu ko- akaya evvelce yedi at iştirake k·~ 

ce se bırıncısınden daha harar ti' n . . h ld k 1 • va ' 
sabaya ayağını atar atmaz kilise ça- Herkes yerinden sıçradı. Mural . . . .. e_ ı m:ıznun dünkü gün treni~ 1zmire s,~ . şuya gtrınceye kadar kazançları 150fl a e oşu zamanı yak aştıgı J'ıO 
nı hafif tertip çalmag"a başladı. Çan yüksek sesle bu teklifi ortaya ko - sheyırcı yerler'.. tamame~ _dolu ı?ı. Bıl- şjzce gelmiş ve karısının ikamet ett·- ı lirayı geçmiyen halis kan fngiliz at ve Ahmet Gelişin ünlü ve Fehmi Vuto di• 

. Y assa maktulun ve katılın valıdel · 1 k ı · · Ald · · · .. bak · · k un• sesı bu akşam bir acaip geliyordu o- muştu. Karısını ve ha'VVanlarını kur . erı- ğı sokakta, bakkala gitmekte olan ısraklarına mah•ustu. kramıyesı 31 O ervış ımusa aya ıştıra e .J'ıO ~., 
na ... Evine doğru gözlerini gezdirdı'. tarana bu on bin fra~~ verec kt' nı~ mahk_emede hazır bulunmaları ı:ıabıreyi yakalayıp ta"'makta old - lira olup birinciye 210. ikinciye 75, <i- ler. Koşu neticesinde Fehmi Vur )'• 

,,. e 1• muessır bır sahne yaratmı<tır ' ugu ·· .. 25 ı· .. • . Ok · b' · · s T l" Mu•0 
Çamlarla me~elerin arasına sıkışmış - Yirmi bin! .. . ' . lııcakla doktor raporu~da yazılı nahi- çuncuye ıra mukafat vardı Sıklet: .. ta! ı ırıncı, . eme ın' .. ii"'U 
bulunan binayı görmemekle beraber Yabana atılacak bir para değil- Yaşlı _gozl_erıyle heyet huzuruna velerinden ağır suret(., muteaddit üç yaşındakil~r 65 kilo. dört ve daha ıkıncı ve Sadık Balkır'ın Canı 0 \y•o 
hayal me.\•al antrepolarla, ambarları di bu ı Fakat hi k.msed d .. 1• çıkan valıdesı Bn. Sabire"e evvela ılarbelerle yara! k r· yukarı yaştakıler 70 kılo taşıyacaklar- oldular. Sahsı müştereklerde ıı~. ,uı . ç ı e e o ume • 1 - · amış, aıı,ının nez ı K f . 2 300 ı- 1 d 130 200 ~· 
seç~biliyordu. Eve yaklaştıkça her atılacak göz yoktu. lobgulnu uzun uzun stizmtiş. ağlamıya , harıciden oltimtine seber>,et vermiş- dı. oşu mesa esı 000 metre idi. ve paseer e ve 

b d N'ha t M I aş amış ve göz yaşlar! arasında an. +1· 1• • • 

1 

Mü•ahakaya dört hayvan girdi. Bir verdiler. şeyı, u ara a Ksandrin'i de daha iyı' ı ye ura : 1 • • 
.. · b 1 . . atmıştır: • numarayı taşıyan S. Temel in Şpring Betinci kotu: 

'!orm_ı!.e aş adı: Muralın asıl görmek - Benı bırakın öyleyse! diye :5Ldu karısının elfazı tahkiriye i- Boorduna. Sait Aksan iki numarayı ta· ki y•""' 
ıstedıgı Krandrın'di. Bıı çeşit kadın- haykırdı. Galiba hepiniz zen""n ve - Oğlumla gelinim arasında ba. le k~ndı· .ne taarruzda :,ıılunmuş ol A D , S 1 , Dört ve daha yukarı yaşta •ır ~ g 
1 l . . 6

• riz b" · · l'k d · .... - şıyan sım urgun un ama op una k A h l k A t 11e .& tt 
ara ınsanın halı sükı~nette ya•anıa- korkaksınız! ır geçımsız ı var ı. Oğlum da- duğurııı, hL·ndisi de bu ~el Epten ve bu S" .. t p . t an ro.p "e a is an rap• !i· 'Ilı 
Sına l'mk· k ., Ah . . . ı'ma affederdı'. · ureyya uç numarayı aşıyan arıs ay.t ki h lk . . 190 '•·, an yo " d Bruzel 1 al d ra arına ma sustu. rarnıyesı 0, • · .. .. • ,ım ı. Om ıy ı, dıye .. t:ıarru·,.,n tahtı tesirinde olarak mez sahibi doktor Seferof ve dört numarayı l 50 .,. 

Şu and~'. ~uhakkak ki. karısı ak- duşunerek boğuk bir sesle: Suçlu soz~ karışarak: kiir cürmü işlediğini rr.üdafaaten ta,ıyan F. L. Karaosman·ın Şipkasına ra up birinciye 120, ikinciye Sil<· ~~ 
şa_m yemegını. hazırlamakla meşgul- - Bruzel, Bruzel ! diye bağırdı. - Evet bırkaç defa küsmüş, son- söylemişse de işbu müdafaası kavla da Abdüs Atıcı binmekte idi. Müsa· çüncüye de 20 lira mükıifat vardı.d•h• ~' 
du. Otların bıle cayır cayır yanaca- Bu haykırış şu demekti: Onu ö- radarı barışmıştık. Bn kendisini af- mücerredinde kal t A 1 . baka büvük bir heyecanla başladı Son let: 4 yaşındakiler 56 kilo, 5 ve 1 ' ,f, 
g·ı kadar kızg ı b lü b k K fettı'm Zaten b' d · ff d · mış ır. rzo unan · yukarı ya•t k'l 58 k'J t ıyacsk •. ın o an u sıcak havada. me ıra ma... urta da senin ol- · ız aıma a e erız. fili ve hukuki ·b ta d 1 virajı bitirip te düz yola gelindikten • a ı er 1 0 aş , ;1<· 
Ksandrin'd vücudünün h b' hat sun ı Usuldür bu es ap n ° ayı suçlu- 1 h d k D k S dı. 1938 seesi zarfında kazandığı • .. er ır tı · • .. nun Sabire ,. k t'ld .. . sonrn at ar ücum e er en o tor e- . • . Iii .r 
nı ayrı ayrı gosteren ince bir elbise Fakat ne yazık ki Rruzel orada Suçlunun valdesi devamla: yı a 1 en Tuık ceza ka- ferofun kendi bindiği Parista ismin- ramıyeler yekunu 300 lll'aya ba ıil 

~ ı O aca . ırden karısının ya egı ı. - elınım benımle a.rni evde o- . . - dekı kı!ragın egerı k&yarak muvazene- an ara 1 ışer ı o. ıra }:;• .. gium'ş l ktı B' d ··ıd· ' G . . . nununun 449 uncu maddPsinin birin . • • . ı J J 'k' k'l 500 r ya b• 

~ı.na gitmek arzıı_:ıunu duydu; fakat Ondan sonra müzayedeyi evvela turmak istemezdi. Hatta yenyesiyle cı __ ben_dı, 31 ve 40 ıncı . m~dd:l~rı, sini kaybetti ve hemen yanı sıra giden olalnara üçer kilo, dah~ f"."!asın;dil"' 
ıçınden de bu zafına fena halde i- yüzer, biner ve milyonlar ü . d konuşmaktan bile zevk duymazdı 1 hukmunce cezasının tavınını ıste-. Abdüş Atçının bindiği Şipkanın önüne zan~ı' olanlara beşer kilo ilave! doJ' 
Çerledı' B . ' zenn en N'k•h k · ı rı~ı cektı. Hıç koşu kıuanm•m•• olan ,r · u arzusunun yenebilmek yilkseltmeğe başladı. Bu ümitsiz ı a ı ıyılıncıya kad:ır avni evde ... yuvulandt. Bu binici birdenbire atını 1 k'l .

1 
.
1 

----: K u "'"' 
sevd · 1 ı· d . . t · R · 1 , 1. a tışar ı o tenzı cdı ecelctı. oş asıy e e ın ekı demır çatalı iki çırpınış da ağzını köpüklet· .. 1 . o urduk. eıs suç uya - " uclafaa zımnın dı~arı doğru bükerek büyük bir kaza· . . . 
üç def b ı t - ıp goz erı de b' .. ı· k . . . 1 f safesı 1800 metre ıdı. 

a '.z a opraga bııtırıp çıkardı. kan çanağına dönünciye kadar sür • Nikahtan iki gün donra yapılan ır şey soy ıyece mı•ınız? nın husu üne mani oldu. Doktor Se e- .. . . etti. Ne: 
E.ve gırmeden evvel yirmi dakilca dü. Nihayet onu alıp götürdüler. davtte ben gelinimin ağzına helva Suçlu - Hayır. rof da kazadan arızasız bir surette kur- . Musabakaya 11. ~~ ıştıra.~ .. birİ"'' 

!ık bır uzaklıkta b ı kul" . d' H R · ld K d S tıcede Ahmet Gelıı ın Onlu •U ı.. 
k 

u Unan ubedekı Şafak sökerken yalnız dört be• ver ım. ayatları tatlı geçsin diye eıs - Muhakemenıi1 bitti. Şim- tu u. oşu neticesin e pring Boord T 1• t Ç ile. •• S ık ile' • ve f.,. 
azmaya yarın "hti .ı. . . ·ı • cJ" k b' . . ş· k k S 1 f a a ev ın ar U§U ıncı 

akşamd 'd' ~ yacı varu.ı. Onu kişı Muradın evine doğru yollandılar. Maktulün annesi Bn. Pakize de ı ararı dinleyeceksinı.:. ırıncı, •P a i inci ve ama o da ü- . V r Ald . . .. .. .. oldul-'' 
an gı ıp a malıydı. Henüz ortada kıvılcımlar vardı. Ya- şöyle anlattı: Beş Jakika sonra t~fhim edilen çüncü oldular. mB ıh ura .. ın ervl§ı uçuncu880 pli' 

Oraya dog"ru ]] M k k k b" . . B . b k d 8 a sı muştereklerde ganyan ' ,;, 
d yo anan ura] ne- nı o usu ıtmemıştı. Evin duvar - .Sabriye kızımdı. Şu adam da kararda suçlunun 22 l'lia mahküm e- u musa a a a gayan 1 O ve pli\. 1 d 300 180 100 k • ver"' 

en sonra yarım saatt· b• la k 1 tı B ' (ka 1 d 115 120 k d'l se er e • ve uru, ·•• • ır çanın ala rı yı ı mamış . oş pencereler san tili işaretle) damadım. Evlendi- diirfiği, esbabı muhaffeferlen istifa. se er e ve uruş ver ı er. .. .. .. . ıl•.ı• ;.... 
çalmb~ta oldugunu farketti. Bu çalı ki siyah camlarla kaplanmış gibiydi- !er, biraz sonra aralan açıldı. Kavga d tt' .1 k Üçüncü koşu (Conkbayırı koşusu): 1

1 ~r.b Oh~uncuS k_oıukuzerın~e y•P e oY"'' 
nıs ır tuhaftı Elli d k l e e ırı ece cezasının 14 yıl ve sek'z o d h k k' 1. ı a ıste agna ve BıntepeY .. " k . a ım adar yü- er. ettiler, barıstılar. Tekrar kavga tek • ç ve a a yu arı yaşta ı yer ı ya· 1 .. ı· al ıl 
ruuere çanın · t'k ı· · ' • ay ag"ır hapse indirild'-· J Id' ·ı · yan ar uçer ıra d ar 
is~d· f k 

1
• ıs 1 ame ını bulmak Mutfağın taş döşeli bir köşesinde rar barıştılar. Damadım kızımı Ka- ıgı ll ırı mış- rım kan lngiliz at ve kısraklarına mah· 

0 
.. t b . . k · .. . de ol•" 

B 
1

; ev_~ ade bir şey görmedi. yarı yanmış insan kemikleri buldu- sabaya getirdi. Orada fena halde tir. Karar kabili temyizdir. ıustu. lkramiye•i 620 lira olup birin- 'f obr h~e edııncOık oşu uzeOrı~ü jjıtıi' 
aşını çevırıp kendi evinin bul d 1 . ,,_. d k f d. d" K Ka çı te a ıste e tay ve n 1 ••• • . . un u- ar, uı.ı e a a... ov u. ızım sabadan ağlıya . ınu• 

rıı ıstıkamete bakınca onun tutu •1 - - ne oynıyanlar da hır liralarına 
olduğunu gördü şmuş Genç bir adam yumruklarını sı- ag ıya eve çırılçıplak geldi. Damat - • • - - - bil 32 lira aldılar. a 

· karak küfretti; ihtiyarlar da istavroz eşyalarını satıp, har vurmuş harman N. t ki bii ~u 
Olanca hıziyle yokuştan aşağı çıkardılar. o kadar. savurmuş .. Kızım hasta idi. Kızım . ışan a!ı . s~or u tirıden: >tt 

koştu; yüreği, göğsünıi parçalıyıp her zaman ondan dayak yerdi. Da- Nışa~ta~ klubil ıd~re beye t sı yJ ı .. L 

d f l · · I • k d Klilbumuziln senelık toplan 1 ·e "l,, 
ışarı ır ıyacakmış gıbı atıyordu Bu zmır UVarına hazırlık ma ım onu kıskanırdı. Evden başını l . • l 0~' k - · k - pı mıştır. Toplantı samımı o ırı · 
oşuş esnasında ayagına takılan bir Şehrı'mı'z tı'caret 

0
,, __ 

1 
ve Tu· rk o- so aga uzatsa kıskanırdı. 'd b t' .. 1 . . . . 

·du d'"kil t.. .. .. .....,. D" k k ı are eye ı şoy e seçılmıstır. ,; var o n usunun taşları onu ye- f' t f d un a şam ızım bakkala bir şey . · 1-ı·iP" re yuvarladı... dıs atral ın aakn sanayiciler tarafından ler almıya çıktı. Çıkn;az ol•aydı Da Başkan - Şadı Tunçer, " ... ~· 
ave o unar geçen gün bir t.ı ı ~ · - b k H rı S - 'b · uw 

Kalktı, ve tekrar yola koyuldu. tı yapılmıstir B t la t d p an- mat arkasından yetişti, bıçakladı. Kı a.ş an -::-. a ı oysal, kat'. ıknPts-n 
T ., . u op n ı an son- zımın son f . d . . Ö B d" 1 mı - Latıf Sankay umumı 

aze, reçineli çamların tutuşma- ra · ynı'den bı'r çok .. ı 1zmi ne esın e yetıştım. lüyo- aş, IŞ, nez e, grip, romatı"zma, Al' O l eda' A'--et. ye-. ,1 h 1 . • muessese er r rum dedi ve .. d" (İht· - ı ra, vezn r - wµ ol 
:~.:akıl~ a~an e_ıev~n sesi?i şimdi ~ • fuatrına iştiraki kararlaştırmışlar- sesslzce ağlıyo::nut ıyar kadın Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarının derhal keser. dek azalar - Hakkı Ülker, JlfnJını 

1 ı uyuJor u. Elh kadar koy- dır. ll! k 1.. · - 1 Kefeli 
a tu un erkek kardeşi de, hare- cabında günde 3 kaşe alınabilir. - · efe) 

(Spor haberlerimizin devamı 1 

rsoeYıaazeı:aıen:ıoe~~~=-D30lö3"0IR30laTIOELIOEE!OER!OE:ıoEÇ:ıoE30E30E30!31113,IOE!OEl!OE!OE:ıoE30E3DtiJ 1 ~'.zm:~çi::;i~~~~:~ ~i:~~e:ı:~y:r i;~~; ler buldu. Bu zat kendisi ne pek çok 

v--.-V-i-ly_a_lll3 __ i ETES ~~~n ::n~:::ı:as:::~:~n ~~l~~ı;~~~=r:; ::~aa:::~m::.::;~ b;~:~~i~~::~~ va-

anladığı gibi ev sahiplerinin izdivaç- Mufettış Melon kendisini görür 
ları hakkında da bir bayii malümat görmez ellerini uzatarak sordu: 
elde etti. - Mösyö Plok buralarda yine ne-

c~ ~çeri girrek hizmetçilerden biri- h_afiyesi "Molen,. in !nızur:yle Dövi- Mada~ ~tenson pek fakir bir kız ler arıyorsunuz? 
sın~n de ortadan kaybolmuş bulun- sın odasında yapılan araştırın la olup köturum valdesini geçindirmek - Melon dostum sizdP.n şikayet. 
dugunu habr verdi. tetkikat neticesinde D" . . a rlcve için Nevyorkta bir tiyatroda muzika çiyim. 

G b b t d . ovısın o a - cilik ede . K d' . . . 
- ay u e e en kimdir, şam yatağa yatmamış olduğu ve ko- rmış. en ısını bır gün gör- _ Neden 7 
- Dövis. naktan kendine aı·t olan milş. oı_an B. anger Sten•on, .ırenç kızın N d 
11! .. dd . . . . eşyaya el musıkıdekı şaya h t . . - e en olacak bana meraklı bir 

u eıumumını:ıı bır su:ıline ceva- sürmeksizin çıkını b 1 d - . nı ayre ıstıdadına vakai cina. d b b 
ben Mister Stenson Dövisi seyis sı- oldu. ş u un ugu sabıt Ye hayatı hususiyesindeki iffet ve ıye e era er çalı~acağı -
fatiyle Amerikadan Fransaya ken • D 

1 
.
1 

k d . . . nezahate hayran olarak, desti izdiva- mızı vaadetmemiş miydiniz? Halbu-
d' · t' . e aı 0 a ar vazıh ıdı ki müstan- cım talep etmiş b tal b' ki Stenson meselesinde tahkikat ya. 
ısı ge ırmış olduğu esasen hizmetçi- tik kayıp seyis hakkın . . ve u e ' memnu -

]erden kısmıazamının da bu suretle tevkif m.. kk . k da. derhal bır nıyetle karşılanmıştı. Y~lnız Madam parken beni hatıra bile getirmediniz. 
Fransaya getirilmiş olduklarını ma- M d uze eresı esti memurlar Stenson zevcinin kendisine hayatın- Molen gülmeğe başladı: 

h D .. . . ve a am Stensone Merinin od da 'k t k a aza ovısın ahvaıt ruhivesi hakkın k' . . . . asına ı en er ve teberril etmek istedi- - Evet meraklı bir vakarla be 
· ımsenın gırmcmesını tenb 'h d k - · b 1... . ra-

da fazla maliimata malik bu)unmadı- çıkıp gittiler. ı e ere gı me a ı~ı reddetmişti. Ve bu su • ber çalışacaktık. Halb•Jki bu mesele 
kını beyan etti. Adliye memurları Yal "M retle zevcıne karşı onun parasını de- pek basit bir şey ... 
D.. · · b 'b. nız olen kalmıştı p !' - .1 hs 
ovısın u gı ı garip ~artl:ır altında memuru vazifesin. 'i, k : . 0 ıs gı ~a . ını sevmiş olduğunu isbat ey- Mösyö Plok zayıf başını sallayıp 

gaybubet etm · · M · · ı aşarma ıçın el- lemıştı b 
.. esını erımn kaçırıl- zem telakki ettiği istiklal tam dahi , . . . . aş parmağını havaya kaldırarak: 

masında faılı müşterek addederek bilinde tetkikat ve tahkikata • Polıs _hafıyesı bangP.rin evinden - O kadar basit olduğu hiç de mu 
bu cihetten de tahkikata başladı- ediyordu. Müfettiş tevkif etti"~evam g~ vakıt ayrıldı ve ak~am gazete • hakkak değil! dedi. 
!ar. Biraz evvel mahalJi vakaya gel- nilere bil kad . . g. _ca • lerınde vakanın tafsilatını okudu ve - Muhakkak değil mı? Halbuki 
miş olan polis müdürünün ve polis tevl't ede o • ar d~rın_ b_ır ıtımatıMüdiiriyette odagına geldiği zaman 

ı en caalı safıyeti ile b ·r 1 fak t her şeyi meydnna çıktı demek azi-
u un u efek bir adamı kendisini bek- · 

zım. Kızın ne suretle kaçırıldığı, ka-

-2-

' 

çıranın hüviyeti anla->ıldı. Çocuğu 
Dövis kaçırmış. 

-Çocuğu kaçıranın hakikaten Dö
vis olduğuna nasıl kanaat getiriyor
sunuz? 

- Her şey bunu isbat ediyor azi. 
zim. 

- Halbuki ben "bir şeyl,. isticvap 
etmeden bir türlü emin olamıyorum. 

- Herkesi sıkı bir istfrvaba tabi 
tuttum. 

- Bundan hiç ~üphe bile etmiyo
rum ve bu itibarla size kimseyi is
ticvap etmek istiyorum demedim, 
"bir şeyi., dedim. 

Molen şaşırdı maamafih bunu bel
li etmemeğe çalışarakı 

- Mösyö Plok dedi eğer bilmece 
söyler gibi idarei keW.m etmeseniz 
zevkine doyulmaz bir :ıdam olacak _ 

sınız. İsticvaba tabi tu~mak istediği
niz "şeyin,. ne olduğıınu sorabilir 
miyim? 

- Hay hay azizim! 1\Ierdiveni sor 
guya çekmek isterim. 

DÖRTLER ÇETESİNİN 
İHTARI 

Molezı rollsterib•'le tebessüm et-

ti. Sonra muhatabını tepeden tırıı" 
ğa kadar süzerek: ,. 

- Acaba tarafınwl.an sorgııl l" 
çekilmek şerefine nail ol!!cak pıe 
diven hangisidir? diye sordu. di· 

- Dövisin istimal ettiği 11ıer 
ven! 

Polis memuru muz:ıfferaııe bll 
ğırdı: . 

1
·n 

P .·,.ı5 
- Demek oluyor ki p,iz de 0 , 

mücrimiyetini tasdik edh orsuııuı 'p 
• •5 

- Bu hususta şimdilik size ce' ıe 
veremiyeceğim. Dövis bu ırıe•ele< .ı 
mücrim olmaksızın merdiven istiJll' 
etmiş, izler bırakmış olabilir. · •1· 

- Bütün gayretlerime rağırıerı • 
zi anlıyamıyorum azizim. b , 

- Sabrediniz, Mösyö Mulen 511 

rediniz, anlarsınız. • 
··1~ 

Ertesi günü için bir mevcut ırııı 
kat tayin ederek ayrıldılar. 

1 
Filvaki ertesi günü sabahı~ ~:ı 

onunda polis milfettisi ile ıJıtıı . ·r· 
Plok lllösyö Stensonun bahçesi116 ~'.eı 
diler. Mösyö Plok her seyden e'' 

, d'\'C~ 
merdiveni görmek istedi. l'Jer 1 

rıııc:, 
sundurmanın 8uvarına dayan ' 
duruyordu. 

(Devamı var) 



Rus - Japon ihtilifı Dün Kara Ali ve Çekşeri 
berabere kaldılar ~ (Ba,tarafı 1 nci sayfa4a) 

11.; nlc aamurailerin iıtahlarmı 
'1 S..ov,et hük6meti, Uzak Şark hu
' leçilmez bir hale getirmek için 
~ leneye takim etmittir. 

lııf d• gazetesinde Miralay Konda
~· ~ münferit müstahkem ınevki· 
~ ~in yerine Maginot hatt1 ci
..._~d•tlı bir istihk&mat hattı ika
·~ l" \rot llıuınundan bahsettikten sonra. 
'ıdi, °tilofun bir cümlesini zikretme* 

~. 1alntz Ladoıa cölünden Ka
~ ~ İnen garp hududun)UZU de
'1., '>'ııi zamanda Uzak Şark ve Şarki 
~ 1'udutlannın tehlikeye en ziya

'~ olan noktalarını da tahkim 

~n Harbiye Nezaretinia 

't tebliği 
ıı..:.0.k:vo, 7 (A.A.) - Saat 17 de 
~e Nezareti tarafından neşredilen 
'-ıı ~iide Sovyet kıtalarının saat 1 6 
~ evvel 5 2 rakımlı tepeye bir 
~ . taarruz yaptıkları bildirilmek-

1' ebliide deniliyor ki: 
~ Japon hattı müessir bir tekilde 
~crnet etmektedir. Sovyet kuv
~· !aPon sol cenahında yani S.t
~ e doiru ilerlemiye muvaffa~ 
~ ltutlardır. Öğleden biraz: sonra 
~ l.oınhardıman ve avcı tayyarele
~ mürekkep bir Sovyet filosu Ke
~rinin civarını bombardıman et
~ Keilo ıehri Tetmen'in garp sa

' <;.ng-Kufenı'in takriben 30 ki-
't ~ tiınalinde bulunmaktadır. 
~ o, 7 (A.A.) - Harbiye Ne-
~ ~hliğ ediyor: 

\ ~·Kufeng'in 1500 metre tarkın
?'ıı S 2 rakımlı tepede gece cere
~ tdcn rnuharebeden eonra Japon ve 
So tt ltuvvetleri timdi birbirlerinden 
'1 llıetrc rnesafcde lcar§ıkarşıya mev
St lrııı bulunmaktadırlar. 

Sovyet kıtaatı, Oç lil dört saat de
vam eden bir topçu düellosundan son
ra bütün hudut mevzilerini işgal e-

derek buralara muhkem surette yer- latanbul Belediyesi fesival komiteai vaziyette bitiyor. 
leşmişlerdir. tarafından bir buçuk ay evvel 'ehri - Be, dakika istirahatten sonra ikinci 

Diger taraftan müzakere mize ıetirilen dünya pmpiyonların - devreye geçiliyor, düdükle beraber her 
Moskova, 7 (A.A.) - B. Litvinof, dan Cek Şeri; dün ilk müsabakasını iki pehHvan birbirine saldırıyor. Bir 

saat 18 de B. Siremitsuyu kabul ede- Taksim •tadında 7000 k.i~nin önünde müddet ayakta devam eden güre' Ka 
cektir. Kara Ali ile yaptı. ra Alinin güzel bir ayak kenedile büs-
En büyük hava nümayişi Evvelce •aat .. de ba,layaca~ ilan bütün hızla,ıyor. Cek Şerinin tam be-

edilen güre,ler, sahada hoparlor ve !inden kıskıvrak dolanan Kara Alinin 
Tokyo, 7 (A.A.) - 1 OO kadar lamba tertibatlarının vaktinde ikmal bacakları tazyıkını arttırdıkça Cek Şc-

Sovyet tayyareei, dün aat 1 ile 16 d.l · ·· ·· d .. 50 de ba .. ladı rı· de muallakta kalan el ve ayaknnı . e ı memesı yuzun en ~. T • 

arasında Çang-Kufeng cepheııne 500 BİRİNCİ VE 2 et MÜSABAKALAR boş yere mütemadiyen sallamakta de; 
den ful~ b~mba atmıılardır. . İlk güret Molla Mehmet ve Mani- vam ediyor. 

Domeı A1an91nın bu cephedekı hu- salı Halil aruında cereyan etti. Her Son Avrupa ve Amerika tumeain-
sual muhabiri, bu hadi•enin Uzak Şark- ·ı.· ·· • d zcvk•iz ve isteksiz bir den sonra tekniğini fevkalade arttıran .. .. b- .. k h .. . . ı1Lı gurcşçı e 
ta gorulen en uyu ava numayı§\.t müsabaka yaptılar. Neticede Halil hük Kara Ali bu vaziyette Cek Şcrinin tek 
olduğunu kaydetmektedir. ı· ·ıA d·ıd· ayagvını da bir elile kıskaçlıyarak bü-.. . . men ga ıp ı an e ı ı. 

Munferıt bır tayyare hudut bayunu İkinci güreş Mülayim ile Babaeskili küyor.. Fakat Cek Şeri görülmemi' 
takip eden ıimendifer hattında asker ı·b h. d ldı bı"r mukavemetle bu fena vaziyete. da-ra ım arasın a yapı . 
nakleden bir treni bombardıman etmiş B .. t t kı ı'lk güres gibi rok yanıyor ve az •onra ini bir harketle u gure~ e ıp , .. 
ise de hiç bir hasar ika edememİ!tir. zevksiz bir ,ekilde geçti. fırlıyarak Alinin altından kurtuluyor. 
Memleketin 1 O kilometre kadar içinde Her iki güreşçi de bir saat birbirle- Bu gün fekalade bir güref yapan 
bulunan Kogi istasyonu da bombardı- rile ring ortasında itiştiler, durdular, Kara Ali haımuna bir aralık tayyare 
man edilmiıtir. iki Sovyet tayyaresi dü- bir saat bitiği zaman iki pehlivan da oyununu tatbik ediyor. Ve 130 kilo
şürülmüıtür. Pilotlardan biri paraıütle berabere kalmışlardı. Iuk Cek Şeriyi bir müddet havada do 
aoaiı inmiıtir. Bu aüreş gelecek pazar galibi çıkar- laştırdıktan sonra iplere fırlatıyor. Fa 

mak için tekrar edilec~ktir. . . kat aüreş sa.hasında çok pifkin olan 

Dörtler Çetesi 
(Ba,tarafa 1 11ei 'Sayfada) 

GÜNÜN EN MÜI llM GÜRE.ŞI Cek Şeri bir lastik top ııibi Kara Ali-
Bundan sonra sıra günün en mühim nin üzerine atlıyarak bir bacaiını ka

güreşinc geldi. Spiker her iki güreşçi- pıyor. Ve müthit bir tazyıkla bükme
yi ringe çağırdı. Evvela Cek Şeri ar- ie başlarken, Kara Ali müthiş ıztırap
kasında siyah bir bornuz ol?uğu halde lar içinde kıvranıyor. Bu •ırada Gonk 
rinae ,,.eldi Arkasından bıraz sonra- K Al. · · d d t" · V "' • . ·.. . hl" K ara ının ım a ına ye ı'ıyor. e 
dan eılu Turkıye Başpe ıvanı ara devre arasında Alinin incinen baca -
Ali çıktı. Resimler alındı, eller sıkıldı, v . 1 D- da'-"ı'-alıı_ 

gına masaJ yapı ıyor. ......, 11: il il 

kısa bir merasimden sonra güreşe ge- bir istirahatten sonra aon devreye ae-
çildi. çiliyor. Düdükle beraber her iki peh-

Hemen şunu söylemek en doğru bir livan yine birbirlerine saldırıyorlar. Bu 
harekettir ki Türkiye halkı şimdiye ka devrede de her iki pehlivan müsavi 
dar bu kadar giizcl ve ahenkli bir maç bir güreş çıkardıklarından hakem he

seyretmemiştir !.. yetinin kararilc müsabaka, berabere 
Düdükle beraber her iki pehlivan olarak ilan ediliyor. Ve günün en 

derhal hücuma geçtiler. Müsabaka heyecanlı bir müsabakası da bu şekil
başlıyalı henüz dört dakika olmuştu de bitiyor ! .. 

mi mühim dir Filim 
yoksa artist mi? 

Bir rejisör büyük artistlerden 
. bazılarını nasıl intihap etmiş? 

~ &ot·Sao-Ping' de iki tarafm topçula
~ rn~tre mesafeden birbirine ate~ 
~ tı.tedırler. Dün .f O Sovyet tayya· 
~-~tafından yapılan bombardımanı 
'~ Sovyet kuvvetleri nat 16. 30 
~' ·30 arasında ve 22.30 da Çang
l'~ıı"•· 

sen Almanya Südetler meselesile ltal
ya da ispanya mcselesile ali.kadar ol
duiu için halen muallakta bulunan bu 
işler memnuniyete fayan bir tekilde 
halledilmeden evvel bu hu•u•ta müza
lerelere başlanamıyacağı ilave edil
mektedir. Müzakerelere baılanma•ına 
intizaren aiyast Alman mahfelleri, açık 
şehirlerin bombardımanına mani ola
cak bir mukavele aktedilebileceği ka
naatindedirler. Vaktilc Hitler tarafın
dan bu maksatla yapılan bir teklifin 
garpte layık olduğu akisleri bırakma
dığı söylenmektedir. Bununla beraber 
bu teklifin tekrar edilmesi lehinde Ber-
!inde bir cereyan mevcuttur. General 
Vuillemin tarafından yakında Berlin' e 
yapılacak olan seyahat hakkında, bu 
ziyaretin tamamile siyasi mahiyette o
lan hava paktı müzakerelerine yol aça· 
cağı bilhasaa kaydediiemktedir. 

ki güreş birdenbire ayaktan yere in- Önümüzdeki pazar günü Cek Şeri 
tikal etti. ile yine Taksim ııtadında Tekirdağlı • 

Çünkü koca Ali : Şcrinin kafasını 

-~"' 1 bombardıman etmi§ler ve 
~ sonra el bombalarile hücuma 
~ erdir. Geri püskürtülen muha
' ci\rarda tutunmıya muvaffak ol-

dır. ~ 

Sovyet arazisinden 

Askeri kamplardan 
dönüş 

Japonla" çıkarıldı Mudanyada askeri kampta bulunan 

~ ltiskova, 7 (A.A.) _ Birinci ta!~~~ler .. Bursay~. av~et. etmi~lerdi~. 
tı.ı.u erk• h b' i b" t bl'ğ Def Donuı torenletes ıt edılmıt. Cumhurı-

~,·'llli,~ı-anı ar ıy~~ • ır e. ı •t yet meydanı büyük bir halk kalabalığı 
"l!1 Bu teblıgde B, Şıgemı su ·ı d 1 t 

~~llıd " ı e o muı ur. 
"' an 4 ağustosda yapılan mus Gençler çok muntazam olarak şeh-
~ tÔltı1:ekliften bir g~n son~a Ka- rin caddelerinden geçmişler, halkın al
~' \ı ortasında ,erleşmış .o~an kıılan ara!llnda mekteplerine gitmi'}
~~ bo taatının Sovye~ arazısıne ler ve oradan evlerine daiılmıılardır. 
ı ~ tnbardıman ateşı açmış ol - mele ıörmesi lakarri.ıı etmiştir. 
ı~ beyan edilmektedir. Hatti 3dirnede İstanbul muallimleri 
~ ..... r, top da kullanmışlardır. Ed' d ld x. •• d .. 
"Vllli..ı R l d k bel d ırne en yazı ı5ına gore ort •ue us arın a mu a e e .. . 

... U• to dO 11 .. aundenberı Trakyayı aezmekte olan 
~k-. · ., ve pçu e osunun uç ı b 1 11· l · 130 k" ü·k b. k ._;oq f l d tt·~· .1• edil stan u mua ım en ıı ı u a-
"'ltt~... aı a evam e ı6ı ı AVe - fil h I" d Ed. . .1 B G 
4ıA.~ir. Nihayet Japon bataryalan e la ın e Dır~~ye ılıttı er. h alıdta b:-
~ı kes . . nera Kazım ırik o duiu a e u-
~ıı crnıştır. "k b' k 1 b 1 k Ed" 11· 'bı._alar, tayyarelerin de iştirakiyle, yu. ır ada akı vle d lırneKmua vım

) ~hi) ta . l S len tarafın an arJı an ı ar. araagaç-
et arruza geçmıs er ve ov - 1 Ed" c;....h· · 

'

lta .. · . . · l d tan tren e ırne V"" ır JSlasyonuna 
.. ısını Japon unsur arın an . . b 1 

r tnı · l . geçtıler. Oradan otomobıl ve ara a ar-
Eoış erdır. la konaklıyacakhm büyük mektepleı-e 

~ ndra teyit ediyor gittiler. yeni Meriç gazinoaunda kalan 
\ ~a, • (A.A.) - Röyter ajan- ikinci kafile de otobüs ve otolarla av· 
'1 . ovadan istihb11r ediyor: det ettiler. 
~ :ci. ordu umumi karargahının Muallimler 4 sün Edirnede kalacak-'tt liiine. ~azaran Japon kıtaatı, lardır. Ziraat bah:esinde .kır yemeği 

'1'1&.,. &razıaınden çıkarılmıştır. yenilecek ve kır eglencelerı yapılacak.-
"""'lide şöyle denilmektedir: ht. 

sıkmağa batlamıttı. Şeri de bacakla
rile Alinin belinden yakaladı. Her iki 
pehlivan da birbirlerine teblikrli dıı

kikalar eeçirtmeğe ba,Iadılar.. Bu •ı: 
rada Kara Ali ani bir hareketle yayın
dan fırlayan bir ok gibi Şerinin altın
dan kalktı ,.c 11yakta güre~ başladı. 

Fakat daha ayağa kalkalı çok kısa bir 
an olmuştu ki Ali güzel bir bel hare
ketile Şeriyi altına aldı. Şeri de ani bir 
hareketle Alinin altından fırladı. Şim
di Şeri üstte güreşiyor .. Fakat Şerinin 
alttan kalkmasilae tekrar Alinin altı

na gitmesi bir oluyor.. Oyun çok aeri 
ve hareketli cereyan ediyordu. 

Şeri alta düştüiü dakikalarda daima 
Alinin kınk kolunu büküyor.. Bir an 
tekrar ayağa kalkıyorlar, bir iki el en
seden sonra güre' yine yere intikal e
diyordu. Yerde cürefirlerken bir ara
lık Şeri Aliye tek ide taktı. Fakat Ali 
güzel bir hareketle Şerinin altından 
kurtularak Üste gcçmeie muvaffak ol
du. MüNbaka çok seri bir tarzda ce
reyan ettiği için her iki pehlivanın tat 

bik ettiği oyun ve parodları gözle ta
kip etmek güçlefiyordu. 

Bundan sonraki vaziyet 'udur: Gü
r~iler bir aralık tekrar ayaia kalkı
yorlar. Birkac; dakika "fakta gürefir

lerken Cek Şerinin tlm~ek gibi bir kafa 
kol kaparak Kara Aliyi yere indirdiği 

görülüyor. Fakat vaktinde ve giizd bir 
köprü kuran Kara Ali bu tehlikeyi de 
atlatlyor ı.. ilk devre her iki pehliva
nın da gayretleri arasında berabere 

Hüseyin Amerikan usulü yani panltraa 
dediklt•ri yumruklu ve dövüşlü bir gü
reş yapacaktır. 

Dünkü kürek 
yarışları 

Baş dömen hakeme hakaret 

ettiğinden iskalife edildi 
istanbul Su Sporları Ajanlığının ter· 

tip ettiği kürek yarışlarına dün Yenı· 
kapıda devam edildi. MüsabakalarA 
saat 1O,30 da başlandı. 

ilk müsabaka, müptediler arasında 
idi. Birinci olarak tek çifte yarııı ya
pıldı. 

Mesafe 2000 metre idi. Neticede: 
Galatasaray 6, S 7 ile birinci. 
J\ltınordu 7.4 ile ikinci. 
Beykoz (Şamandıra harici) 

DöRT ÇiFTELERDE 
Birinci, Güne" .S.2S . 
2 - Beykoz. 5.29. 
3 - Galatasaray. 
-4 - Altınordu. 

tKt ÇtFTE 
1 - CalatHaray, S,42. 
2 - Güneş, 5.50. 
3 - Beykoz. (,amandıra harici). 

TEK ÇtflE KIDEFStZU:R 
1 - Beykoz, 542. 
2 - Altınordu, 5,48. 
3 - Galatasaray. 5, 5 3. 
4 - Giineş. 

iKt ÇtFTE KIDEMS1Z 
1 - Galatasaray. 

Meşhur sahne vazu Brus Hamberston koçnk bir manikürcü 
kızı tırnaklarını dOzeltlrken onunu bazı halleri nazan dikkatini celp 

etmiş ve bu kızı hemen Stüdyoya götnrerek atist ynpmııtır. 

Sinam• aleminde eski bir mea• 
eledir: Yıldızlaramı ehemmiyet 
verirler, yok.$a ilimlere mi? Hau
gisine daha çok para sarf etmeli? 

Bu suale Meşhur Rejiaörlerden 
Frauk Kapro şu cevabı veriyor. 

Frank Kapra diyor ki: 
Holivutta, otuz senedenberi, herkes 

kendi kendine ıt0ruyor: 
- Artist mi 

0

daha ehemmiyetlidir, 
yokas film mi? 

Bu sualle o kadar çok karşıla~tım ki. 
nihayet ben de kendi kendime .ormıya 
ba,Jadım. 

Ben, rahsan. filmlerin daha ehem
miyetli olduğuna hükmedenlere taraf
tarun. Artistleri yaratan filmlerdir. Bir 
yıldız:, ne kadar liyakatli olursa olsun, 
fena bir filmi kurtaramaz. lçimizdf"n 
bir çoğumuz. bunu tecrübe ile anladık. 
Öyle iken ikna edilmesi l!zım gelenle
rin sayısı, yine düzünclercedir. 

Bir yıldız meydana getirebilmek içirı 
ne yapmalıdır? 

Sc•iz filmler zamanında, yıldızlar, 

mankenlik edenler arasından. mağaza
l~rdan, atefyelerden, bürolardan, mek
t~plerden, h.atta çocuk bakımı müesse
s~lerinden gelirlerdi. Sesli film çıkınca, 
bunların çanına ot bkandı. Bazı istis
nalar olmakla beraber, bugiinkü yıl
dızların çoğu tiyatrolarda bulunmu§-

2 - Güne~ 

!ardır. istisnaların en göze hatam bel
ki de Rober Taylordur. Cari Kuper. 
Mima Loy, Norma Şerer gibilcri de 
vardır, ki •essiz filmde de oynamışlar• 
dır. 

Burada bir sual daha sormamız la-
zun: 

- Bir yıldızı yaratmak için ne yap-o 

mahdır> 

Benimle beraber çalışmıı olan ve 
yıldızlann bende bıraktıkları intibala
ra istinat ederek diyebilirim ki, haris 
bir vedetin baılıca haiz olması lazım 
selen ıey, ceddinin karalı:teristik ala· 
metlerini tabii bir tekilde tasvir ede
bilmesidir. 

Bir Çinli, bir Çinliyi en yi temsil e
debilir. Bir ihtiyar rolünü. bir ihtiyar
dan daha iyi kim oynıyabilir? 

Bir aktör, bir aktrise gelince, bun· 
ların kendi ıahsiyetlerini gizliyerek. 
ekrande bir phsiyete temessül etmele
ri lazımdır. Bundan dolayı, vedet ya
ratmanın çaresini, rollerin iyi bir su
rette tevzünde buluyoruz:. 

Ben. hiç bir vtkit keramet göater· 
mek iddiaamda cle,iilim. Baıı fırsatlar• 
ela bir tak.un gözdelerin.. aan' at yolun· 

da ~rken. bir kamera önünde ko
layca it gördüklerini ve hususi vasıf· 

lar gösterdiklerini gördüğüm zaman, 
kendi kendime: itte bir vedet dahal 

YESiL KUMLU ADA 
lan üç zavallı yoldaşımızı düşünü- madım. Halbuki derhal profes~rle ! = ~:~~~z (Şamandıra harici). 
yorduk. Profesör Jakohson o ıtün görüşmem icap ediyor. 
vaktinin büyük bir kısmını telsiz da - Aman, beni korkutmaym••ı>- Kadıköy Halkeyj Spor Takımı 

dedi.iim olmuıtur: Fakat seyircilerin 
de benim ııördüğüm gibi görmelerini 
clü,üncrek ... 

Muvaffak olmuş olan bir vedete en 
güzel misal: Gari Kuper'in Mr. Deeds 
rolüııdeki halidir. O, bu ıahsiyetin psi-

iresinde geçirdi ve doktor Karer ile tan Murfi. Yoksa tehlikeli bir va- niçin slSzünde durmadı? 
uzun uzadıya görüştU. Bunu radyo ziyette miyiz 1 1 O gün evvel; 7-8-938 tarihinde Ka-

koloiiısini kavramaaeydt. teyirciler üze-kamarasının önünden birkaç kere Kaptan ı . c 111• ""ncnk ku"peıı.t..:ı. .. ine dıköy Halkevi ile Şit)i Halkevinin A 
u .... .. "" .,_ rinde bu kadar büyük tesiri husule ie· 

geçişimde profesörün mütemadiyen doğru sevkedip eliyle geminin et- vıs B. takımlan anısında Feriköy saha- tiremezdi. 
'f A'> .. N T ll T frika N 49 telsiz telefonla konuşan boğuk se- rafındaki denizi gösterdi ve- sında bir maç yaP'lmaaı için mutalnk 
-~ • Va erey e o. · · k. 1 • d 1 d p f kalınmıştı. Deeds filmine baılachğım zaman, 

• • sının a ıs erın en an a ım. ~o e- .- Bakınız, dedi, şn etrafımızda bana, Kuper'in, uzun mevzuları ezber-
' 'h sör bize ancak rrupa doğru iltıha.k ü . d .. kt l k Ayrıca 6-8-938 günü de telefonla ~,Gen kendi ı..esabıma adayaıdet kalacaksınız. Bu müdet zarfın- . . · . . 1 . su zerın e yuzmc e o an en aza k 1 liyemiyecek kadar zaif hafızalı oldu-

n tt Sıs de hakıkaten kesıf e<amu:a görüııülerek bu mutaba at teyit o un-
11> bırakılmak taraftarıyım. da cfnayetinizin azametini d•lşüniln e. 

1
• • • • vAk·.v· bakınız.. Ben şimdiye kadar milde · gvunu söylemi•lerdi. Ben, ehemmiyet 

......_ 'r . . . . tı. Bıraz sonra ay yükseldı la ın ı· ö .. d bl> .1 k 1 d 1 bi muş ve bu suretle de maç; tamamüe .. 
a ıen Meterek? ve sızlen affetmesı içm tanrıya yal d .. . k"l .b~ k 1 ı mrum e ~ e en az a o u r '-e·bı" kat'ı"yet etmı·· bulunmu•tu. vermedim. Onun için, 9 dakika süre I 

> --.... b • . • ıl-lıkları a guneşın ı er ~ı ı a ın t k d h t t · d ğ'l" • ~ .. " Ilı-... Gen de ayni teklifi kabul edı- varın. Cenaıbıhak gatururrahım· ~ . - mm a a a seya a e mış e ı ım. bir mülcal .. me hazırladım. Tamamile 
..:~. d " . bü -k il hl 1 •1 ff _ buhar tabakasını delıp ortalıgı ay- Ne tuhaf enkaz!... Böyle şeyle ilk Fakat, dün; Şişli Halkevi sporcuları, muvaff-L _ ,:ıu. ır, en yu g na ar1 KJl e a e d 1 t k:>.f" J • d L .k. '- •

1 
11&. oıa 

1 ......_ ın a mıya ıı ı g mıyor il d f k 1 muayyen saatte nei ı ı taıumı e sa-~i ~ele lli! Ka tan Murfi bu der. LAkin ben sizin cinayetler!ni- . . _ • _ e a arşı aşıyorum. . .. . • _ Kladt c.bl"e gelince: cNew-York 
h.. tt1rı1 ... P . ff t k lah· r 1 . d -· Ertesı sabah gün dogduru za· Kaptım Murfinin hakkı vardı hada .. pah vucut ettiiı halde, Kadıkoy 
L'll' 'I> ciyi bir flika ile adaya çıka- z~ a e rne sa ıye ın: ıaıL egı- man vaziyette gene bir değişiklik Ç .. k .. "' t , t f d d 1. Halkevi •porculan ~da aörünme- Miyaai> ,.i çevirmek için .tüdyoya ıe-
"'ı q.endilerine bir aylık erzakla dırn... kt A · k · h . un u ı"ep une nun e ra ın a a - !inciye kadar ona teaadilf etmemi~tİlrı. 
ı.ı ~ ı.... • • ·• • yo u. ynı ayaı avaı aynı ıç gaların üzerinde dans edell, arasıra dalerJ .. ,,~ ~ek crtbf bıraz da R let ve .. .. ı b t v o z ....... an aördiiaüm Gabl. ekr.,nclaki 

• .\. e• 
11 

- sıkıcı güverteye ayaK as ıgım za- b" ·b· ı · b · · · b Ayni ıayeyi güden: 8Cmtleri ayn far -· • -~ 'tıı l'lıi zamanda gemide ağızla- Bu feci sahnenin üzerinden he· man kaptan Murfi ile karşılaştım. , ırı ır erme, aza~ g:n;ıımızın ~- artist deiildi. Hjç füphe yoktu ki. ha-
~,!'.. lnış ne kadar meşrul>at şişesi nilz bir saat geçmemİ!\ti k! Neptune 8 . . . 1 • k .. .. dalarına çarpan bır silril enkaz yil- kat mefkureleri bir; «Halkevleri,. ı;o- kiki Gabl"in fotogvrafisi alınmamıştı. 
t .,.. d · . • k 1 d üvarımız te sız amarasının onun 7.Ü ·ordu d ş 

11 1 
d k.. .. 1 lııı... enize ablmasını tla lUtfen dcmır kaldrarak kırmızı um u a a d b" v b' k d 1 d · Y • cukların an iı i i genç er iin u guze Eski fotoirafileri, kendine güvenme;. 

~ ''din 1 d l d 1k" k til e ır aşagı, ır yu arı 0 aşıp u- A b b d b' k ld l eı-ı. • Hele mataralar ve saire su arın an ayrı ıyor u. ı a a- d B . .. .. • - ca a ura a ır aza o u pazar gününü gezmelf!rini ve iı erini sinden gelme gösteriqlerle dolu idi. A-
l. qaı d d . k t . ı·k ruyor u. nı gorunce. d b" . . b tt k ., d ,.. 
"\'tflı e~ize atılmalı. Mürcteba- ada kndi haşlarına ter e ~ış 1

• • _Profesör Jakopsonu bek1iyo- d~ ır gemı mı a 1 yo s a···· e- bırakarak sırf spor terbiyesinin doiur- sıl Gabl benim önümde tecelli etti ve 
~llıu el'i meydana çıkarmış oldu- Ben ve Astrid uzun miidct srozlerı- rum, dedi, k endisi bir saattenberi ım. duiu büyük bir nezaketle mukarrer bu halile pek sevimli göründü. Burada 

1~ .ı~~~d da. bildirirl)iniz . Avdette miz kırı:ıızı kumlu aday dikili bir telsiz telefonla konuşu\·or. iki d efa 
1 

,- N'c kazası mösyö. Dubr~~il? · maç için kalmıı ve bu müsabakayı en sun'i değ~l, sade v~ mütevnzıdı: • 
~ilen ay~ uğrayıp alırız. Ve ada halde guvertede bnşbaşa kaldık. tel iz kamarasının kapısını vurdum ~a) et bu enkaz bat~n bır gemıy e a- ncfüı bir pazar tcnezzühüne tercih etmiş Ben, fılmlerdekı muvaffakıyet1erı-

t ~iıı Çesın~ teslim ederiz. Adanın harici hatları yav_aş yavaş lfikin her. d~fa~ında: . ı ıtsc çok ~a~arım dogrusu ... J olduklarından Kadıköy aporcul~nnn~ imi,. r~.lle~~v.~yi ~e~iimde buluyor~~ 
t~ ld ere ıehnce Zalırely ve 1\1 ete sislr arasında silinirken bız susuyor - İkı dakıka müsaade edın ı.. I - Nıçın şaşarsınız kaptan? l sö..,de durmamaları karpa.ında bıttabı ilen sur~ugum ıddıaya en c~nlı miaal 

llda Yalnız ba.şınızıı bir müd- ve aramızdan ebediyen ayrılmış o- Cümlesinden başka lıir cevap alaJ (Devamı vaı") müteeMir old.alaı-,. iu: Cari. C.W ,,. Kolmaa iıudlr • 

• 



8 Aiuatoa 938 pazartesi 

Öile netrirah: 

ADEMİ İKTİDAR 

Ve BEL GEVŞEKLİGİNE Karşı 

Saat 14,30 plıikla Türk musikisi, 14,50 
havadis, 16,05 plAkla Türk musikisi, 
16,30 muhtelit plik ne~iyatı, 16 son. HORM OB i N 

Akta m netri1ab: 

18,30 Plikla dan!'! muoı:ikis, 10,15 Ri
fat ve arkadaşları tarafından Türk mu- -
sikisi ve hnlk şarkıları, 19,55 borsa ha
berleri, 20 saat ayarı: Grenviç rasatha
ne!\İtıden naklen, lı!ustafa Ça~lar ve ar
kada~ları tarafından Tiirk musikisi ve 
halk ,arkılan, 20,40 hava raporu, 20,(3 
Ömer Rıza Doğrul tarafındnn arapça 
söylev, 21 ı.ııaat ayarı: oıkcstra: 

1 - Balfe: La Bohemiennn. 

2 - Svendsen: Zorahayda. 

3 - Ziede: \'alle intl'rme7.7-0. 

21,30 Fasıl saz hl'yeti: İbrahim vt 
arkadaşları tarafından, 22,10 oda musi
kisi plik, 22,50 son habrler ve ertesi 
gilniln programı, 23 uat ayarı, 11on. 

Ankara radyosu 
8 Aiustos 938 paxartt'sİ 

Öile n~trirah: 

Saat 14,30 Karışık plik neşriyatı, 

14,50 pliikla Türk musiki'.\i ve halk şar

kıları, 16,15 ajans haberleri. 

Aktam netriyah: 

Saat 18,30 Karıı,ık plılk neşriyatı, 

19,15 Türk mu~ikisi v<~ halk f8rk1lar1 
(H. Rıza), 20 saat ayarı ve arapça neş
riyat, 21,15 Türk musikisi ve halk pr
kıları (Handun), 21 konferans: (Para
zitoloğ l\,.evzat), 21,15 stüdyo salon or
kcıııtrası: 

1 - Strauss~ Delirien. 

2 - Humpries: Drea'lls of ycsterday 

3 - rtfendclssohn: '>ommemachtst. 
·aum. 

4 - Ro~eni: Wilhelm Teli. 

22, ajans Haberleri ve hava raporu, 
22,16 yarınki proınam ve istikllil mareı. 

İstanbul vilayetinden: 

938 mali ,yılı içinde çalıştırılacak 
olan bedeni yol mükelleflerinin 15 ey
ıaı 938 den itibaren hangi günlerde 
ve hangi yollarda çalıştırılacaklarına 
dair olan defterleri kaza kaymakam
lıklarına gönderilmiş olduğundan 

bedeni mükellefiyetle alil.kadar olan 
bütün yol mükelleflerinin mensup ol
dukları mahalle mümessilleriyle köy 
ihtiyar heyetlerine müraca<otle hangi 
yolda ve hangi günde mül.ellefiyetleri 
ni yapacaklarını anlıyarak nüfus hü
viyet cüzdanlariyle muayyen olan 
günlerde çalışacakları yolfla Nafıa 

fen memurlarına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

- .. ,, 

Şirketi Hayriyeden: 
Mehtap tenezzüh seferlerinin bu y ı tesadüf edeni 

Ağusos'un 9 uncu SALI Akşamı yapılacaktır. 

71 numaralı vapur köprüden 20,50 de hareketle Rumeli cihetini 
takip ederek Beşiktaş, Bebek, Emirgan, Yeniköy iskelelerine uğrıy>L

rak Büyükdere, Sarıyer arasındaki piyasa mahalli önünd~ demirliye
cektir. 

74 numaralı vapur da y:ııe köprüden 21 de hareketle Üsküdar, 
Kuzguncuk, BeylerbP.y•, <~engelköy, Kandılli, Anadoluhisarı, Kanlıca 

iskelelerine uğrıyarak Beykozda Park ile İskele arasındnki saha önün
de demirliyecektir. 
Her iki vapurda mükemmel birer musiki heyeti bulunacaktır. Bu va
purlarda bilet ücreti azimet ve avdet yalnız 50 kuruştur. Sayın halkı

mızın arzu ları üzerine 65 ve 66 numaralı vapurlar da 5 d:tkika ara 
ile köpr üden kalkıp 71 ve 74 numaralı vapurları deniz tarafından ta
kip edeceklerdir. (66 Rumeli 65 Anadolu) . 

Bunlar için bilet ücreti yalnız 37,5 kuruştur. Gerek Beykoz gerek 
Büyükdereden dönü~ saati 24 te olacaktır. Yolculara köprüde tram
vay imkanı temin 'l lunmuştur. 
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I 

il Devlet Demiryollan İlanları 1 
Muhammet bedeli 17.732.60 lira olan 865 ton süper çimento 24-8-938 

çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesi nden, Haydari paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci 
alınacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytunburnu ve İzmir Silah Fabrikalarımıza 

._ __ ıs_t_an_h_u_ı _s_e_ıe_d_i_y_e_s_i _i_ıa_n_ı_a_rı __ ı mü<moUm (5"4) 

Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 1307 lira bedel tahmin edi- İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : 
len 300 kilo kalın kösele, 210 kilo ince kösele, 825 ayak vid11la, 100 ayak 
gıliise, 80 tane yerli meşin açık eksiltme ye konulmuştur. Şartnamesi leva- lı•••••••••••••••••••••••••••-

İ 1 - İdaremizin likör fabrikası için "10.000,, kilo kesme şeker açık 
zım müdürlüğünde göriilPLilir. stekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesi-

eksiltmc usuliyle satın alınacaktır. 
ka ve 98 lira 3 kuruşluk ilk" teminat makbuz veya mektulıiyle beraber 2 _ Muhammen bedeli beher kilosu "28.95,, kuruş hesabiyle 
19-8-938 cuma &"ünü saat 11 rlP daimi encümende bulunmalıdırlar. 

((5090) 
"2.895,, lira ve muvakkat teminatı "217.12,, liradır. 

3 - Eksiltme 19-YIII-938 tarihine rastlıyan cumA günil saat 10 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Hepsine 25 lira bede! tahmin edılen Topkapıda eski tekkeci yeni Bey 1 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
azıt ağa mahallesinde Topkapı caddesinde 203/205 No. lu iki dükkan güvenme paralariyle birlikte yukarı da adı geçen komisyona gelmeleri 

ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gıinün- ilan olunur. (5078) 
de giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. İstekliler 1 lira 87 ku 

ruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubiyle beraber 9-8-938 ,alı günü sa
at 11 de daim! encümen'1e buluıımaiıdırlar, (B.) (4782) 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutahassıs 

Ankara Caddeıinde : HeriÜD 
iltleden ıonra Telefon : 28899 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Hayn Ömer 
Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 
(8" m nda No, 33 Telefon:41358 

* 
1 - Ahırkapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile Ka

bataş levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuliyle sa
tılacaktır. 

2 - Arttırma 18-8.938 ta'rihine nstlıyan perşembe günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki s~tış komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - İp nümuneleri Ahırkapı, bakım evinde, 26 kalem eşya nümu

neleri Kabataş ambarında görüleb'lir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte adı yazı lı 

satış komisyonuna gelme!eri ilan olunur. (6080) 

ve akşam .her yemekten sonra 

D iş macunile fırçalamalısınız 

Çünkü: 
· a· ıer ıe-Bir defa fırçalamaida ış . 

. . • d plerı· 
mızlenmış olmaz. Ar:ız J!'U l ' 

nin ve dahili uvuzların ı:nütrfll~· 
. . "teflladı· 

dı ıfrazatı, dışarıd~n mu '" , .. 
yen alınan ecnebi maddeler. fil ,a· 
roplar, yemek, içki, siırara ve :k· 
ir dişlere, diş etlerine hinbir fil'. 

tirır 
rop aşılar, arızalar husule ge " 
Bunlar birike birike nihayet dı,; 

"' !erde çürüme, etlerde i1tih3P
1:e 

başlar. Artık felaketi önlcrnek 

durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakınıYa' 
rak dişlerinizi sabah, öğle ve akşaJll 

her yemekten sonra 

RADYO 
• . •. • . : ~ • ,. . ' • ·~ <ır';__,•_ .. ' • ,f 

c 1 L D 
Üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

TOKALOM 
KREMİ 
ile tecrUbelerinl 
yapmak için bir 
cild mUtehassı sı 

tarafından 17 iUl 
72 yaşlannda 

107 kadın intlbab 
edilmiştir. 

Şayanı hayret 
• 

semerelerini 
.. -· .. 

gorunuı. 

~ı;e-

1 şt e netl•celerı' 11 
!erinden istihsal ed il en Biocel. C_\eö· 
ri vardır. Siz uyurken cildinıı ı tBte• 

Muvaf- !er, buruşuklukları gideri r ve S·~· 
nermin ve genç kalır. YARIN' '{'ır 

fakıyet BAH beyaz renkteki ( Yağsız) .ıı 
Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 

Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild Ü 

Tecrübe 
yapılan 

17 
19 
22 
14 
18 
17 -

17 
18 
19 
12 
18 
16 -

be' 
kalon kremini sürünüz. Gayet 1 ~ıı-
yici, kuvvetlendirici ve bcyaı fl''v 
cıdır. Siyah benleri eritir, açı1' (' 

sameleri sıkıştırır. E n esırıe~ıer 
sert bir cildi beyazlatarak guıe ıd' 
tirir ve yumuşatır. Bilhassa 1 1~1n• 
ra için ideal bir esastır. 50 ya~ 11 

·W 
107 100 ye' 

-------------• daki kadınlar, bu basit usul sıı .,.or· 

Her sabah daha gene de şimdi 30 yaşlarında görünebi
1
';ur'' 

lar. Yukarıki resimler, rild un~.ı~» 

Do"ru"nmegve Calış ı nız' olan Tokalon kremini .kutııınrn;ıırın 
ı ve kullandıktan sonrakı kadı~ vil 

BU AKŞAM YAT.:ıAZDAN EV- hakiki fotoğraflarıdır. Raşkn h 1 \_~r· 
YEL yüzünüze penbe rengindeki müstahzar ile kabili kıyas 01»1\iı 
Tokalon kremini süriinüz. Terkibin- Tokalon kremi daima mütehal' 
de, genç hayvanların rild hüceyre- neticeler verir. 

Emsali arasında ne güzel ve şık 
mobilyalar satan 

(eski HAYDEN) yeni 

Baker Mağazaları 
ziyaret ediniz. SALON: YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 

zengin çeşitlerini her yerden iyi 

şartlar ve ucuz fiatlarla bulursu

nuz. -Sahibi ı A. Cemalettin Saraçoğlu 

Faruki Kala"''"!!! 
dıf 

(iSi 
i lk ve en eyı Türk KolorıY ,,,,,,,,-

N • ··d" ·· Macı't çetİI' e•rıyat mu uru: 

Baııldığı yer: Maıhaai Ebüzziya 
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