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KOMİSYON GİDİNCE 
Hatay seçimini Türkiye v~ 
Fransa beraber yapacaklar 

. Erkô:nıharbiye müzakereleri henüz 

Antakyada 
Bir mahallede 4 
kişi aranıyor! 

Haber verenler taltif 

hic bir netice vermedi 
t . 

! 
l 
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' saklıyanlar cezalanacak 
Antakya, 25 (A.A.) - Dörta

yak mahallesinde tahrikatm devam 
etme.si Ye iki giln evvel yine bir jan
darmanın yaralanması üzerine bu 

' gece bu mahallede hükumet tarafın 

lıpanya ile ftalya arasındaki mesafeyi gösterir harita 

lf ata da Majorkaya hücum edilecekmiş ! 
~" y Dllıı geleıı telgraflar, al'lık her ni bildidyo•·du. Bu mesuller ltalya 
f Q k k • şeyi göze alacak bir ııaziyete gelen Is- ile Almanya{/ff .. Bılhassa ltalya ... Bu r as erı panyol hiikümetçilcrinin, aç1k şehir- haber 1ıer tarafta heyecan 1lyandırdı. 
\-~. lerin bombardımanı dolayısiyle me - ltalya, böyle bir ihti~al~ ~arşı der-
~-~~yin Cahid YALÇIN sttl addettiği dtıvletlerin şchirlc1·i~ı.e hal harp açacağını b.ıld~rdı. Esasen 

...... ~ a1-. "'"wvwwı.v·wvwwwvvwvw .. w.V' tayyarelerle 1ıücuma karar vercce9ı- (Devamı 5 ıncı sayfada) 

S~~:a-:~: H ---1 .k 
~~~~==- avacı ığımızı teşvı 
~ .~ lria ten ıelen telsraOar Ha· 

dan giddetli takibat ve araştırma 

yapıl~ış \'C mevkuf bulunan Zeki 
Arzusı'nın kardeşi Nasip Arzusi de Kontrol heyeti seçim dairesinden çıkarken 

dahil olduğu halde 4 tahrikfıtçı tev Antakya, 25 (A.A.) - Millet - · caktır. Fakat kayıt muamelelerine 

kif edilmiş ve arana~ diğer dörtl Jer Cemiyeti seçim komisyonunun Milletler Cemiyeti komisyonunun 
ki!'!i bulunamamıştır. Hükumet so - .. . . 
k 'kı k .k t · h 1 Cenevreye harekt etmek uzere ol - bıraktığı yerden mı devam edılece-a ara as er ı ame e mış, ma a -

1 leyi sarmış ve ahaliye hitaben du _ duğu ve seyahat hazırlığını bitirdi- ği, yoksa yenibaştan mı başlana -

varlara bu dört tedhişçiyi haber ve- ği öğrenilmiştir. Bu komisyon git- cağı hakkında hiç bir malUmat mev 
renleri taltif ve gizliyenleri şiddet- tikten sonra seçim Türkiye ve Fran- cut değildir. 
le tecziye edeceğini bildiren kağıt- sa hükumetlerince teşkil edilecek 

1 

Diğer taraftan erkanıharlıiye 
lar yapıştırmıştır. bir komisyon tarafından yapıla - (Devamı 5 inci sayfada) 

Antakya, 25 (A.A.) ~Fatı~ye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
köyünde muhalif Araplar dün Türk 
taraftarlarına hücum etmek iste -
mişlerse de yetişen asker tarafın -
dan dağıtılmışlardır. ~ ~e ~r~sız kuvvetlerini~ Hava sınıfı mensuplarının ~ ~ ulıyeti deruhte etmeler• 

~·=~~::::k·ı:~~:: zamlarına ait kabul edilen esasl~r 1 ispanyanın altınlan 
l · -..:..~ llÖi meselelerde kat'i ne- ı · 
~~da- b. k ,.. 1 Hava sınıfları mensuplarına ve- Uçuculuk zamlarının iıçiinci1 11z -

Kral Karolun 
ziya:retine ait akisler 

Yugoslav ve Romen 
gazetelerinin haberleri 

1ı1t .... , ır ço arıza ar zu- d · ·b t ·d· 1 
,,~ · e • .:__ 1 ak t b. · rilecck zamlur ve tazminler hakkın- met senesin en ıtı arcn ezyı ı, u-

• ID~r o unm a •· 1 • h ' 
~- ,._ d .. k daki kanun projesini, Kamutay ka- çuculukta ilk iki sencnın ıtamını ......_,.. L_ ... ., _,reyan e en muza t:· · d d 

L..~ ~t'i bir f ld w bul etmişti. takip etlen mali sene iptı asın an 
" ~lij" :ı~ne ıdc~lye dvar~. ıgı Bu kanun hükümlerine göre ha- ba~lıyacaktır. Hava okulları lale · 
ıı.. e han e ı me en ııı c- · . . · k 
~4-L, t~. k kab·ı 1 va okulunu bitirip diploma alan - belerme uçuş talımlerıne lıaşladı · 
ııı... .._, L... ı etme ı o amaz· ·h · "b h d t 
~~-.ete .. 1 d .. lardan pilot olan ve olmıyan uçu- !arı tarı ten ıtı aren şu a e name 

&on gun er e esen mn- . · k el h · · ı · t h dev ••• .. h · d" cularla halen müstahdem sivil uçuş tarıhıne ·a ar er ay yırmı ıra a 
~-. am etbgı ıup esız ır. 1 . . . 
· ~ta. .. ·· · d d muallimlerine hizmet seneleri itiba- sısat \"erılecektır. -.._.""" a ıçın e cereyan e en . _ .. . 

""lllli ~ de muvaffakiyetle bit- riyle uçuculuk zammı verilecektır. (Devamı 4 uncu sahıfede) 

~~~-:-::~:·~~.~=~:. 1APON Ki. N ı· '""'-~dakikada, ibtimalki bir ~ 
-...-S· ~~t~y'a Türk kuvvetle
~ lıia. •. 1 lhnıt ediyoruz. Bu, e
,~ -....:iicldettenberi sinirlenen ve 

'' laiaJ ~.bakla bir surette infial 
"'t ~ ~ ~amçalayan Türk ef· 
~ ~eai •çın büyiik bir meser· 

'-' ~~ l'~':"'il edecektir. 
'-...~u.ı iirk askeri bir timaaldir, 
~ ~ "-Y1'aiıdır. Orada Tüfk 
~ ~ t.ı.: .• ~IDca Türk'ün hakkı 
'-.~~·ederiz. Hatay'da mitli 
"--' ..:. lıluhtariyetin her tür1ü te
~"' ,~ bir surette teessüs e
~ ~dil 'Yet ıetirebiliriz. Bu g..?· 
~ '"1tl tiitı·· J.latay davasında Tül"· 
il.~' ~ u lorluklara kaqı hakkım 1 

b d""İd~• tnu..affak olabildiğinin 1 , ..... , ..... 
"'--~6."' •sırlardanberi devam e
~~ t.liineı. muvaffakiyetli bir 
~ ~ .... llllebe çalındı. O günden 

~~et\ ~da da Türk'ü, 
~ , d.ıa_ llirtıe kendisini teslim et· 
~ ~~ :;•L ıurette teessüs et· 
~ ~ l' IYor. Lauaanne mua-
t . .' irk c-L-!.. .. ,. . 

Japonlar Sarı nehiri taşıranların 
Ruslar olduğu kanaatında! 

. ~ \i.. k --·7 et1r11n •c· 
~~i ld~~ı~ ~arak ortaya genç v~ ı Bir Japon tankı ve general Ugaki 

~-· ,._,,, 
1 

•nası çıkardı. Ondım 

,~.._ ~ ~ .. •ulh ve sükun içinde ı Tokyo, 24 (Hususi) - Şehrin' karşımıza çıkan Sovyet Rusya dün•, ~-l).~1 ~ıikliklerini tamamla- oirçok yerlerine Sovyel Rusya alcy- yanın düşmanı değil, bilhassa Japon 
~ ~\i,.d "il •ıt anlatma Cumhuri· hine Japonlara hitaben büyük !ev- milletinin düşmanıdır. ,, 
~ ~,~i: Şn:d~ÜYiilc ~İr siyasi ~f~r hal ar yapıştırılmıştır. (Japon milli Denilmekt.ed.~r. . Bu levhalar 
'i lıit '-tilc'-ıirı· Hatay ın muhtarıyetı· birlik partisi) ve (Japonyayı kuran Japonyada buyuk bır heyecan do-
~ ~"iaı ~ ta~ınması suretile ye- parti) imznsıııı taşıyan bu levhala - ğurmuştur. 
~~ ~ i~fesande bulunuyoruz. rın başında: Su felfıketi dedikleri, Çiııde Sa-

~~'-)• :.~~ı~~ olduğu kadar, "Senin Sovye~ Ru ya ile harbct- rı nehrin be.ndlerinı yıkar~k .taş~ -
-~. '\' u •çın de çok faydalı mekliğiıı zaruriclır,, yazıları Yardır. rılmasıdır, kı bunu yapan Çınlılerın, 
~ (/)etı artıb.,ınuzda, , ·atan Altında da: .Japonlara ne müthiş bir ctarbe in -
'anıt 3 

.'Üncü sayfada) "Su felaketini ya ının Sovyet Rus dirdiklcri şu levhalarcian anlaşılı -
C.bıd YALCIN !ardır. Ceza ıııı vermeliyiz. Çimle yor. 

-----
Hangi tarafa verilecek 

belli değil 
Bilbno, 26 (A.A.) - Fransada 

bulunmakta olan ispanyaya aid al
tın stoku hakkında Pariste cereyan 
etmekte olan muhakemeyi mevzu -
bahseden salahiyettar mahafil, 
Franko hükumetinin Barsolon le -
hinde \•erilecek herhangi bir hük
mü katiyen tanımıyacnğını ve icap 
ederse Lahi adalet divanına müra • 
caat edeceğini tasrih eylemektedir. 

Yahudilerin nümayişi 
Varşova, 26 (A.A.) - Yahudi -

!erden mürekkep kesif bir halk küt

Kral 
Karol 

ve 
Savar ona 

yatı 

---- -

lesi Filistinde birçok Yahudilerin i- Haziranın 20 nci günü hususi yatile 1 grad'da çıkan yarı resmi cVreme> ga· 
dama mahkum edilmesini protesto limanımıza gelerek Atatürk'ü ziyaret e- zetesine Bükreıten telefonla verilen 
için İngiliz elçiliği önünde nüma - den Roemn Kralı Karol'ün bu ziyareti haberlerde, Kral Karol'ün Atatürk'ü 
yişte bulunmuşlarsa da polis tara - büıün Avrupa gazetelerinde bilhassa ziyareti hakkında deniliyor ki: 
fından dağıblmışlardır. Nümayişçi- Yugoslav ve Romen matbuatında de- cBükreş politik mahfilleri, Atatürk.le 
!erden birkaçı tevkif edilmiştir. rin akisler uyandırmıştır. Mesela Bel- (Devamı 5 inci sayfada) 

yendi, Güreşte Fenerbahçe Beşiktaşı 3 .. 1 
Tekirdağlı da Mülayimi tuşla yendi 

Dünkü fenerbahçe - Betiktaf maçıaile Teklrdath - Milliyim ıGreıinden heyecanlı sahneler 

(Tafailitı ıoor aütuaum11zdad1P. ) 



Sayfa: 2 

«Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 33 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Tehlike kalede 

Y E N I S A. B A. H 27 HAZlRA 

Bulgaristanda Gül (ısTANBULDA VE MEMLEKETTE sAs~ 
ticareti Ç~k inkişaf Ucuzluk her yere Bir günde lstanbuldan izmir telefonunıJJI 

Sofyn (Hu~.~ 1 y !ı~a•lann tütün teşmil ediliyor Ankara, lzmir ve satın alınma~• "e 
ve üzümden evvel Avrupaya ihraç et- Eğlence yerleri ve sine- A da naya s ey a hat işletilmesi 
tikleri ilk ziraat mahsulü güldür. malar da ucuzlatılacak 

Geçen yıllar zarfında Bulgar gülcü- ·~ 
Sinemalarda yapılacak tenzilat hak- b } etti~-

' lüğü birdenbire çok mühim inkişaf gÖs· y · hava yollan tesbı·t Kamutayın ka u 
kında, Beyoğlu ve Eminönü kayma· enı termiş ve Bulgaristan kendisini garp 

memleketlerine yolladığı gül yağlarile kamlıklarının yaptıkları tetkikler ta- edildi proje esasları si~ 

Ç k b • k J K••ı J mamlanmı•ı, neticesi birer raporla vila· n ti .. .... .. t. r lanıtmı tır. ,. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, İzmit· telefon tesisatını Alı" ol• Un U U Un açan ar 7 0 emen e Bugün Buluaristan'da mevcut ıı:ül yete bildirilmiştir. Samsun, nı·\.·arbakır, Adana gihi l J l ·ne d..- t' 
.. K L 1 ~ wl 1 • .; ve iş etme muame e erı 1.ııl 

k 1 •ı • t • J d• bahçeleri. 59. 1S7 dekardan ibarettir. aymaıı;am ıgın eg ence yer erı sa· ıı · 1 )clP a eye ) tJCa e mış er l Fa'-at son ı:._6 yıl zarfında gu-1 bahçe· hiplerile yaptığı anlaşmaya göre, Emin· büyüle şehirlerimizi hava yo arıy e kanun proesini, KamutaY 

1 

ıt J biribirlerine bağlamak üzere, dev- · r sJ 
l . 6 8 b. d le k d 1 önü mıntakasında bulunan sinemalar. t f d mış ır. . t 111n ..ıı-

Esasen şehirde de büyük bir ka- Bonapart, bu işlcr!e meşgul- en · ın • e .~r wa ~r aza mlf~~r. talebe. müessese ve mağaza çırakların· Jet havayolları idaresi ara ın an İzmir telefon tesısa 1 rıı &· 

nşıklık mevcut degwTildi O tarihte iken, lıutün aklı fikri, lskenderiye Bunun sebebı. gulyagı fıatlarının duş- d 1 ,_ 1 1tl d A hazırJanan büyük programı Nafia alma mukavelesindeki şartla ... 11~•· 
··· . b 1 - 1 · an ya nız on ,~uruş a aca ar ır. yrı· ı btl w 

(Kahire) aehrinin sokakları pek limanında bıraktığı donanmada idi. mesı, pazar u unmaması ve gu yerı· .. 1 • t .. d .. t Vekaleti tasdik etmiştir. re teslim mukaveleleri ile t 
1
e il' 

,. b - h il . . k·t · ca cuma gun en saa on uç ve on or . kt fail . .it' 
d d 

'
r her ko··şe başın-1a da ga- Acaba donanma limana girebil ne azı zıraat ma ıu erının e 1 mıye .. . Bu suretle memleketın ı:,ar an ve leden dogw nn hak, men .... p 

ar ı. e u • ' b I d buçukta. pazar gunlerı saat 11, ve 13 ... 
yet sağlam yapılmış yüksek kapılar miş miydi? •. Eğer giremediyse, ha- ·~ anma~ı ır. .. A . te olmak üzere haftada dört defa ucuz garba ve şimalden cenuba iki taraf- cibelerin yerine getirilın~ jş}e 
vardı Her gece mua.,,·yen zamanlar- reket esnasında \'erdiği emir tatbik Bulgarıstanda gulden daha karlı bır h lk t" 1 . 1 kt B gu··nıe h şehirleri arasında munzam hava fon tesisatmın fenni s ... ek .. ıl Jllell"ıııe. 

· .; · 1 Tk · k · f k d · a ma ıne erı yapı aca ır. u • ,. 
da bu kapılar kapanır; böylece şeh- edilerek gemiler Korfo adasına çe- ıt 0 an nanecı_ı ın ışa etm

1
e 1

: ır.d rin biletlerinde mevki farkı olmıyacak, postalan yapmak üzere, yakında mesine yarayacak butun ,.e~ı 
. . . . · d ·ı· k.l · ı · ·d·., 1936 senesı zarfında Bu garıatan n .. t d ha satın alınncakt·r bb .. 1 · ·r ,...,.afııı. ~-.ıf< rın ınzıbat ve emnıyetı temın e ı ır- ı mı._ er mı) ı. ... . . . .. . herkesten 20 kurut alınacaktır. uç ayyare a • · ve teşe u erın ı ası .ı..., i1JV ~ 

di ... İşte şimdi de ayni suretle hare- işte bu endişe içinde bulunan ~ mılyon. 4~9 .bın ~~O ~ılogra~ gul ıs- Halk günlerinden hariç günlerdeki Almacak tayyareler gerek em- nin kontrolu altında olmak ~ 
k t dil · · b ·· t- b kapılar ka - Bonapart bu meraktan kurtulmak tıhsal edılmıştır. Gulyagı fabnkalarına ! . . . .. niyet, gerek konfor itibariyle en ye- Posta, Telgraf ve Te_ıef_on1 .. ~ıt" e e mış • U un U • ' 1 b h 1.. .. t . tt w · venlecelc ıuvarc ve matınderın ucret· - ,.TP".,,. 

. k . 1 . . d . l\1 J 1 . İ kende ııatı an uma su un zurraa emın e ıgı n·ı modeJlerden olacaktır Mu .. tehas M-d·· ı··w - ·ım=..+ır panarak bırta ım sersen ve çapu - ıçın e, yaverı . u yeyı s - 1 . d ti t b.t dilmi•tir· · · • u ur ugune ven 'Y" •• •
1
ii:.e 

·· ·· • ·· d · k · t• para 23 milyon 487 bin 186 levadır. erı e şu sure e es 1 e " · l b b k d t tk.klere baş ··dur •- . -" cuların ortada dolaşmalarının onu- rıyeye gon ermıye arar vermış ı.. . . . .. Büyük sinemalarda 1 5•20, lcüçük si- sı ar, u a ·ım an e ı - lefon servisi umum mu il• tr 
"J • n·· •lece şehrin SÜ kun JuJve İ kenderiyeye gı· deeek.. Şa- I 9 )? sencsındekı ıhracat daha bu· Jamışlardır. lı bir müdürlük tarafından ne geçı mış... O) J ' ·· kı .. B d 1 5 4 ·ı nemalarda 10- 15 lcuruı ... 
· · h f d·ı b·ı · t' t d d • ·unun ka yu ur. un ana ınan para, mı yon ' 1 kaAlet bu ı·cı ı"çı'n ha0ayolları i ı kti ~A ve asayışı mu a aza e ı e ı mış ı. ye onanma ora a ıse, oro - . Gazino ve lokantalarda da tetkikat "e v • - ıece r. . .....: 

Yalnız herkesin endişesi, kale zaRdığı muzafferiyeti tebşir ede- 255 hın lcvadır. yapılmış. bu gibi yerlerin bugünkü fi- daresine lüzumu kadar tahsisat ver Nafıa vekili 938 ilkteş~ll ~ 
cihetinde idi. Çünkü, harp esna- cek ... Ve Bonapartın kati emrini A- o-- atlarından yüzde on. meze bedellerin- mi~tir. Tipler tesbit edildikten son- na kadar İzmir telefon şif fi" ~ 
sında Murat bey tarafından şehirde mirale tebliğ ederek gözünün önün- Carip bir ah~ veri~ den de yüzde 25 nisbetinde tenzilat ra satın alma i i çabuklandırılacak- şimdiye kadar meri olan~ 
muhafız olarak terkedilmiş Köle- de donanmayı hareket ettirecek.. Y Y yapılması muvafık zörülmüştür. tır. Tayyareler eylülden evvel mem- talimatlarından münasip 1~ menlerle, mağlubiyet üzerine, şeb Korfo adasına gönderecekti. leketimize gelecektir. Yeni tayyare- rini tatbik etmeğe mezun. 0~ 
re kaçan süvariler, kaleye çekilmiş- Yaver Julye yanına o~uz üva.~i Bir seyyar satıcının 75 Emniyet Müdürünün !er gelinciyc kadar, eldeki mevcutk- dır. Ancak İzmir telefo~ııdı.~; 
}erdi. Eğer bunlar mukavemet gös- alarak, derhal fskenderıyeye mu- k l ? larla ::ıeferlerin tcmi~ine ç~Jışılaca abonelerinden tesis, nakı • del, ~ 
termiye kalkışacak olurlarsa, hiç teveccihen hareket etmişti. Fakat; I uruşu nası uçtu • mektubu \·e pek yakında İzmır - Anana pos- saire için alacağı bütün be "'-· 
şüphesiz bir takım kanlı ve ateşli hareketinin üçüncfi günü, köçebc j Evvelki akşam şimdiye kudar İstanbul Emniyet müdurü Salih talan başlıyacaktır. 1stnnbuldan ret ve avanslar, bu kannnull ~ 
hadiseler zuhur edecekti. yerliler tarafından yakalanarak, misli görülmemiş bir hır:mdık olmuş Kılıp imza iyle şu mektubu aldık: kalknc.ak bir tayyare, ayni günde ı tarihinden itibaren bir aY ı•~~ 

y 1 ·tn o;e General Bon da bu vaziyetin ne- maiyetindeki atlılardan bir tek adc· bir seyyar satıcının 75 kuruşu çok "iki gun eV\·el köprüde Haliç Ankara, zmir ve Adanaya vara - Nafta vekaletince tanzı 
1 zaketini takdir etmiş; kaleye hü- di dahi kurtulmamak şartiyle, imha garip bir usulle çalmmıştır. Hırsız -1 i kelesiyle onun arkasındaki Akay caktır. • Vekilleri heyetince tasdik ;e:İ ti' 

cum ederek burada da kanlı bir har edilmişti. , Iık yaptığı idala olunan Mimar Si- ıshle inin bilet kışelerinin üst!~ - tarifeye göre alınacaktır.. ~,dl' 
be girmektense, Kölemenleri bir Tabiidir ki Bonapart bundan ha- nan mahallesinde Sumbüllü sokak- rinden içeri girilmek suretiyle açıl- • 

11 11 
• • ,. • felerin yürürlüğe girmesıne 

(üslubu hekimane) ile teslim oJmı- berdar .. değil~i. ?·~ki_ gün zarfııı- t~ 2.1 nu.maralı e~de .oturan.Sade:- mış ve karıştırılmış olduğu gôriil - Emınonu ıstımlakınde e~ki tarifeler meri olac~~~ı;~aıı; 
ya mecbur etmek için kalenin kapı- da bütun bu ışlerı gorup, fırkaları tindır. Davacının ıddı.ısına gore ha- muştur. Vakanın tarzına gore bu - ı • tzınir telefon müdlir ti~ 'l'elt 
sına bir muhafız kıtası yerleştirmek da yola çıkardıktan. Sonra, . debt~C- dise şöyle olmuştur: . . nun ufak yaşta bir ÇOCUk tarafın · b 1 r c 1 km az ' ridat ve ma Tafları, p05tıt, jdı f 
le iktifa eylemişti. beli bir alayla Kahıre şehrınc gır- Seyyar .Şl!kerlemecı ismaıl Hak- dan yapıldığı aııla.şılmış ve tah kıka- , 1 \'e T elgraf Telefon umurıı f1I .srııe 

Kale, epeyce yiiksek ve her ta- mişti. kı Balatta l'n tırmacı yokuşunda 2 ta başlanmıştır. Hadise budur. Dun- ğü bütçesinin varidat ve ıı;,oıçe lf 
rafı dik bir tepe üzerine bina edil- Bonapartı ve Fransız a. kerleri- numaralı evde oturmakt.:ıdır. Ev - ku gazetelerde bu vnkıının resımler- istimlak kanununda riyle knrıştırılmıyarak, bll jıtcl'" 
mişti. Etrafında, hendek mevcut ni görmek için bütün şehir halkı, velki akşam Fatihte J..,evzİPl\Şa c.ad- le mahalleri gö terılmek suretiyle varidat ve masraf cetvel!er ,ıt1' 
değildi. Çünkü bulunduğu mevki, yollara dökiılmüştü. Halkın yü- desinde şeker satarken halinden büyük bir soygun vakası mahiyetin- tadil kabul edildi mir telefon idaresi ba~ııgı i)eceJfl 
sarp ve çetindi.. Kölemenler evve- zünde derin bir elem ve ıstırap oku- sarhoş olduğu anlaşılan bir adam de neşredildığı gorlılmüştar Bu \'P Emiııomi meydanının açılması avrı avrı kısımlarda gösterı ~ 

. .; .; · den · la burada, son bir mukavemet gös- nuyordu. Fakat herkes, lıüyuk bir yaklaşını~. tanesi birer kuruşa olan lm gibi ufak hadiseler karşı ında iş hakkında verılen laarardan sonra, 1 İzmir telefon idaresııı ·d•rt 
termek istemişlerdi. Fakat Fransız- soğuk kanlılıkla sükunet gösteri- Hindistan cevizi ŞE!kerlcmelerini büyulttilerek ve heyecanlandırıla • ilk kazma Valde hanına vurulmuş, cak \'aridattan maaş, ücret. :r~~ıJ 
!arın tecavüz niyetinde olmadık la- yordu. göstererek: rak bir roman gibi g~nış neşriyat ya han tamamen yıkılmış, hatta moloz- !etme ve devamlı tamir tn•- sr 
rını görünce, kendilerini beyhude Beyaz bir ata binmiş olan Gene- - Ver şıınlardan ikı tane! ele- pılnıasını muvafık gormem. En iyi ları bile kaldırılmıştır. Hazırlanan le !>38 mali yılından itibaren r• •' 
yere tehlikeye koymamak için, on- rıd Bonapart Napolyon, çok mem- miş. Bır gümüş )'anm Jıralık uzat- hart!ket vakııyı olduğu gibi gö:;t~r - projeye nazaran, bundan sonra ha- alma bedelleri çıktıktnn sotlbit! 
tar da Fransızlara karşı taarrtlzdan nun ve mütevazı görilnüyor .. Başı- mıştır. İsmail Hakkı parayı almış, mek \'e lüzumsu7.. hPyccan verme • nm etrafındaki ve Bnlıkpazannın I lan kısmı, İzmir ve diğer şer f.l' 
vazgeçmişlerdi. Ve şimdi, kaleden nı sık sık iki tarafa çevirNek eliyle iki şekerleme ile 48 kuruşu müşteri mek olur Bu ve buna muma il va- bulunduğu yere k~dar olan dükk~n hili, şehirler ve memle~etl~el'f,; 
çıkıp gitmek istemişlerdi. mütemadiyen halka seliim veriyor- sine vermıştir. Müşteri bunları al - katarda daima yapılan mübalağalı lannın ~·ıkılm.ası ı.cap ~tmektedır. yapılacak telli ve telsıZ eri i',J 

Halbuki, müsellah ve muharip du. dıktan sonra: neşriyutm iyilikten ziyade asayiş Halhukı. ah1plerıyle bır anlaşma radyo, televizyon ve benz \ıt ~ 
vaziyette oldukJarı için, tabiidir ki Ilonapart, ~on derecede kur- - nırak, bırak! Vazgeçtim: al- bakımından zararlı izler bıraktığını yapılmadığı arada ihtilaf çıktığı i- tesislerle bunlar için }üzUrtl ıY'' 
Fransızlar k~ndilerini serbe t bırak naz davranmı~tı. Bazı galip ve mu mıyacağım. demiş. parasını geri is- ifade ederim. Bu yazımın gazete - çin henüz. bu işe başlanmamıştır. daire ve binalar, satın alftl 
mıyacaklar.. Atlarını ve silahları- zaffer kumandanlar gibi, şehre gi temiştir. Şekerlemeci, müşterinin nizde avnen yazılma mı rica ede _I Belediye bu zorluklar karşısında yapılmıya nyrılacambr. 
nı aldıktan sonra, kendilerini de rerken fazla şımarıklık yapmamış- verdiğı yarımlığı geri vermiş, lıozuk rinı . ., kalınca, en sonra açılması icap eden 1 
harp esiri sıfatiyle tvkif edecekler- tı. İçlerine karıştığı milyonlarca paralarLa şekerlemeleri almıştır . kı ımlarclan Bektaş hanını istim _ POLİSTE 
eli. halkın mukadderatını kolayca eline Bundan sonra müşteri tekrar: MOTEFERRİK lak etmıştir. Yanındaki Eminönü ha dılsJ ,.J 

Bu vaziyet, Kölem enlerin işine almak için, son derecede riya kira- - Haydi alayım canım .. demiş, 1 nı için pazarlığa girişilmiştir. Arkada~. ~av ~ıı-11,-1 gelmemişti. Onun için bir kolayını ne bir tavır takınmıştı. Sert ve mağ- yine yarımlığı vermiş, iki şekerlP.me Jş kanununda değişikli- İstimlak kanununun şehrin gü _ Haydarda .Muftu ın~ ~- . 
bularak, hep birden firara karar rur görünerek, halkı dilgir etmek- ile paranın üstiinü almış, tekrar vaz .. • ) 

0 
- ı 19 yaşıJJ aeçmiş, tekrar almış, her defas··ında gın esas arı 1 zelliği ve faydası namın. a yapılaca.k oturan. s~~n og u . tı•k ..t' vermişlerdi. ten... Halkı, Fransız ordusuna hu- o istimlakler hakkındakı maddelerı- met Erıklı ıle İmareti a ;.~~r 

Fakat, nasıl?... sumet besletecek hareketlerden ta- da bozuk paraları alıp geri vermiş- İş kanununda bazı tadilat yap -
18 

ınd• 
ne dayanarak, mal sahiplerine ih - lesinde oturan yaş "bO I Kale kapısı, Fransızların elinde mamiyle kaçınmıştı. tir. Şekerlemecinin de öyle bir gaf- mak üzere Ankarada toplanan mec- h k t . !er P .ı 
barııame gönderen belediyeye, mal ra man avga e mış_ '. deP ı 

idi. Bu kuvveti yarıp çıkmak, har- Şehre giren askerlere; halkın let zamanına gelmiştir ki, müşteri - lis muhtelit encümeni 18.yihadaki man J·ı·ıetle 11.•ehmedı eJın -Hf• 
• sahipleri istlmlik kanununun baş - •.ı. ır-

be sebebiyet vermek demekti. Şu hisisyatına, ahlik ve ldatına, bil- nin aldığı bozuk parayı, saymadan tetkıklerini tamamlamıştır. Layi - lamı~. kaçarken yakalanfll 
ka maddelerine istinad ederek ce - ~ halde, kapmak iPin ne vapılabile- hassa mala, cana ve ırza dokunu)- cebine koymuş, her defada 48 ku • hada, iş ihtilaflarının mecburi tah • . . . _11.f 

:ıı :ıı J - • • • k. · 1 h · · . vap vermekte kıymet takdırıne ı- Rakı hirsı:ıı .a ~,J cekti? ... maması hakkında kati emirler veril ruşu sayarak muşterıye vermıştır. ·ım usulıy e alledılmegı mecburı- . '. sı-'-· 
Kölemenler biraz düşündükten miş ..... Bu emrin hilafına hareket e- Bu hal beş altı defa tekrar ettikten yeti için, kanunda yazılı müddet bir tiraz et~ektcdırle.r. • Yalova gazoz fabrik• ctd ; 

d k k 1 · d ı sonra, mu··şterı· ı'kı' şekerlemeyı· alıp ''tl daha uzatılmı11tır. Beledıye, şehrın rnenfaatı. n.a · raba Sirkecide Ankara ca .b,, aonra, harp tarihlerinin hiç birinde ece as er erın erha en ağır ce- .ı v :ı. 
1 
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mma, yapılması l"zımge en ır ıs - bir dilkkina rakı verir .,., ~ emsaline tesadüf edilenıiyen cür- zalara uğrıyacaklan bildirilmişti. yurumuş r. ı.t uşterı yanınuan ayrı. un an aş a, anun a yapı - . . . . _ . . bP>I r. 
etgarane bir işe girişmişlerdi. Hatta, harbin son saatlerinde, lırken şekerlemeci şüphelenmiş, der ması teklif edilen muayyen değişik- t~ml~kın ıçınden çıkamadıgı ıçın, Is- lılardan Ethem Yıldız a~ r••~ 

Kalenin (Mukattam) dağı tara- Nil nehrine dökülmüş olan Kölemen hal cebindeki parayı saymış, 75 ku. tikler, bazı nizamnamelerin hazır •
1 
~mlak k~n.ununurı bazı madd~le .. • kulmuş, bir kırkdokuzlU cı 

fında, büyük bir delik vardı. Kö- süvarileri, karşı yakaya geçmiye ruş eksik olduğunu görmüştür. Bu- lunması için, kanunun çerçevesi i • n~.de tadıl·a·l yapılmasını zaru_rı gor si aşırmış, kaçarken ar.s.b:;,. 
}emenin o gece kalede ne kadar ya- muvaffak olamamışlar; nehirde bo- nun üzerine müştet·infn arkasından çine giren müddetlerle, iş sigortala- muş: Dahılıye ve Nafia Vekaletle- fından rörillerek yakala~ ...1 
tak, kilim ve saire gibi yumuşak eş- ğulmuşlardı. Kölemenlerin kıymet koşmuş, polise yaka tatmıştır. n kurulmasına ait müddetlerin bi- rirıe başvurmuştur .. ~ldığım~z ha - Kansını yarala 1 b,f"., 
ya varsa bunları bu delikten aşağı li elbiselerine, başlarındaki şalla- Sarho~ müşteri Sadettinin bozuk rer yıl daha uzatılması hazırlanan beri ere göre, her ıkı Vekalet de Dün Beyoğlunda Bostıı.~?l <' f 
atmışlar.. Bir kaçı da aşağı inerek ra, altın ve gilmilş işlemeli silahla- parayı her g~ri verişinde on on beş layihanın istihdaf ettiği noktalar - belediyenin bu teklifini muvafık Kadriler yokuşunda bi~ ~: lJİfl 1. 
bütün bu eşyayı üstüste yaymışlar- rma hayran kalmış olan Fransız as- kuruş vermediği iddia edilmekte - dan birini teşkil etmektedır. bulmuştur. sı olmuş, Başçı Ali isrnın ~~ f' 
dı. Ondan sonra atlarına binerek 0 kerleri, boğulan cesetleri ııüngü_I dir. Almanya ile ticaret nst yirmi altı yaşındaki A tte 
yüksek yerden birer birer atlanııya !erinin uçlariyle çekerek soymıya Sadettin, dün, cürmü meşhut BELEDiYEDE telif yerlerinden ağır sure 1 
'>aşlamışlardı. IJaşlamışlardı. mahkemesine verilmiştir. anlaşması katibi Asfalt yollar ve ralamıştır. jlcİ ,.< 

Binicilik kudretinin şaheserini Bonapart bunu görür ~örmez Hariciye vekil eti umumi • , • ... k Ali, karısiyle dargın .;e J(•~ 
gösteren bu hadise, büyük bir mu- gülümsemiş .. Yanındakilere döne- MAHKEMELERDE Numan Rifat Meneınencioğlunun yenı ıstımla ler ayrı yaşamaktadır. Dilll )'ıe , 
vaffakıyetle neticelenmiş; bir tek rek: • Vapurda hayasız bir vaziyette riyasetindeki heyetimiz, yeni bir ti- Şehrimizin bazı yerl~rinde ya • yokuşundan geçerke~ karı;uıı1 1 

Xölemen athmnın burnu bile kana- - Oh!... Oh! .. Askerlerim, (Mı- cürmümeşhut caret anlaşması için müzakerelerde pılmasına karar verilen 607 bin li- şılaşmış, hemen üzerıne l\ıc11ç f 
madan, hepsi böylece firar edip sır) ile barışıyor... Evvelki akşam Bostancıdan köp- bulunmak üzere bu akşam Berline rahk asfalt yol projesinin tatbik miş, bıçağını çekmiş ve bl l'ıt 
eitmişti. (Devamı var) rüye gelmekte olan bir Akay va - hareket edecektir. Heyet azasından mevkiine konması için, bazı taraf- rinden yaraladıktan sorı~"~ııı14 

Bu hareket, o kadar !essiz sa- purunda gayet garip bir cürmü Türkofis umumi reisi Burhan Zihni !arda birtakım istimlaklara lüzum içinde yere devirmiş ,,c t.1:1' el 
dasız cereyan etmişti hi; o g?.·c: Antreposuzluk meşhut te~bit edilmiştir. Bilet kes - dün Ankaradan şehrimize gelmiş - görülmüştü. Salıncakta hırsı 1,.~ııı~ l•'ransızlar katiyen işin fru·kına va- mek ilzere vapurun alt salonuna gi. tir. Asmaltında, Aynalı çeşme, Bah - Bevogw tunda oturan ı:ne1 .. .'.' 1.ıı:;,,,4 Limanımızın modern vasıtalarla ·ı · .; .. :ı umamışlar; ertesi gün vaziy~tten . . . . . . ren bı etçı, salonda hiç müşteri ol- Heyet, bugün Türkofiste bir çekapıdaki bazı apartman ve evler- -

1 
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haberdar olup ta kaleye gı'rdı':,.lerı· teçhızı ıçrn, lımanın esaslı bır su - madıg-ı halde, biraz ileride bı·r de- neral Şükrü og u .. Jl ~e 1 
... tt i d 1 b 1 toplantı yapılmak Ozere, Almanya le, Sultanhamamı ve Mısırçarşısı ka Mehmet Rıza evvelki g~- .. ı•' . .J 

.ı.ıman; bir o delığe ve bi~ de atla- re ? nşasın an evve • aş anmış a- likanlı ile genç bir kızı hayaya mu- ile münasebette bulunan ihracat ta- pısı önündeki bazı dUkkinlan is - · "' (>., 

chkları yere bakttrak Köıemen!f'lrin mehyatın tama.mlanması kararlaş - gayir bir vaziyette görmüştür. Fa- cirlerini davet etmiştir. Bu toplan- timtak edilerek cadde biraz geniş- köyünde dutluğa gitı:Jllv'ıı.ıı• '1 
f!Üvarilikteki melıaretıerinc b.:ıytet tırılmıştı~. Bu ınşaatm. baş~nda an- kat, delikanh ile genç kız biletçinin tıda tacirlerin dilekleri tesbit edi _ letilecektir. i org~ ile b. s:lınc:k::ras~:ı ç•lJI' 
etmişlerdi. trepolar ışi a-elr~.ektedır. ÇunkO, bu geldiğinin farkında blle olmamış • lecek, fikirleri sorulacaktır. Yerebatan mahzeninin karşısın- or~, c~ m : 1; mıştır· 

1
, 

.:.. yıl antrep? a~lı~md.an dolayı çok !ardır. Biletçi bir taraftan gidip baş Yapak tacirleri mOmeı:ısillerin _ da bir adacık teşkil eden evler de tır. orgı ya a a~ trafllfl 
Bonapart her şeyden evvel Mı- sıkıntı çekılmıştır. Bırçok yerler bu- kamarotu hadiseden haberdar et • den mürekkep bir · grup ta bugün kaldırılacaktır. Attan kurtu up . . f 

sırın isti1a projesini tatbika gı"riş- lunmasma rağmen b_azı tüccar eşya- miş, diğer taraftan da vapurda bir Arnavutköyde bir köskte eroin liindir.dı sı·rı_,eJC~ı:' 
d ı d k ı ı d d Numan Mencmencioğhınu ziyaret e- . _ v v-

rnişti. Harpten çıkan askelerine iki 81 mey an ar a ve ıs e e er e ur- polis bulmuş ve iki genç cfirmü mes- imatalhanesi kurup isleten ve ae • Şoför Yunusun ıdare Jı Jeli 
kt d · decek, tacirlerin yapak hakkındaki . o 11 .:ıı 

gün istirahat verdikten sonra, fır- ma 
8 ır. . . . . . but halinde yakalanmışlardır. dileklerini bildirecektir. çenlerde yakalanan İbrahim Hakkı lediyeye ait 177 numıır srrıW'.f # 

kalarına derhal hareket emri ver- Bunun ıçın, lıman ışınden evvel, Dün, Jak ismindeki delikanlı ile hakkında tahkikat ilerletilmiştir. nu dün Bahçekapıdan bire b1 i 
ınişti. ihtiyaca elverişli antrepolar yapıl - Bella adındaki genç kız Sultanah _ Kuduz kedi Bu incelemeye göre, Bekir adında giderken öniine bi~~enrrıct11e1' (1 1 

General Rineyi, firarileri taki- ması işine ehemmiyet verilerek pro- met üçüncü sulh ceza mahkemesine Babaeski, 23 (Hususi) - Kazamızın birinin de bu işte alakası tesbit e - çıkmış, şoför, atı çıgnc rııd• ~ı 
be .. General Viyali, (Dimyat)ıişga- je hazırlanmıştır. Bu projeye göre, verilmişlerdir. Mandıra köyünde kasap Bekirin refi- dilmiştir. Artin isminde birinin de direksiyonu kırmış, o sı rt>ife 
le .. General Dugayı da, (Reşit) ve yeni antrepolar Tophane meydanın- Muhakemeye gizli celsede ba • kasını ısıran kedinin kuduz olduğu an· ı kaçak maddelerin sevk işiyle meş - ' dan geçen bir Fatih • Jftı ıııt 
havalisini zaptetmiye göndermişti. da yapılacaktır. Yeniler yapıldık - kılmış, muhakeme sonunda Jak 15, ]aşılması üzerine kadın derhal Kırklar- gul olduğu anlaşılmıştır. Son iki vayına çarpmıştır. Jclfl 
General Geze de (Sa it) şehri ile ci- ça eski ahşap ve saç depolar, bina- n:ııa 1 ~ gün hapse mahkum edil - eli mem1e.ekt hastahanesine ka1dmla -1 s~çl~ yak~lanmış, adliyeye teslim e.I Otom?bilin tarnP0:~ır· 
varını istili edecekti. lnr yıktırılacaktır. 'llışle .. rJ•r. rak tedavı altına alınmııtı• dılmışlerdır. 1 şoför hafıfçe yaralanlll 



• Hatayda 
lngiltere ve demokrasi Türk askeri . q ltaıya ( teşkilıihesaşiye )si 

ltlı degişiyor mu ? 
~- Yanın r • • 1 G -.:tı. \Jff . camı gazeteaı o an « a-

S. Rusyanın lngiltere ve. Yu:an: Ali Kimi AKYÜZ (Baştarafı 1 11ci sayfada) 

Asri milletlerin teşkilatı esasiye- Bu parlamentonun başında muh topraldan üzerinde rüçlü bir Türk ese· 
~ b· ıcıale, da faşistliğe dair mü-

ır Yaz · · tOre 20 
1 ıntışar etmiştir. Bu yazıya 

1 b'. 'iti 11• ırıncikanun 1929 Faşist Par-
~ı:rnnamesinde bazı tadilat yapıl-

ır. 

Arn· -
~ ~ zamanda 1 O ikinciteşrin 19 32 

leri içinde en eskisi İngiltere kanu- teşem sarayına ' kurulm•ş, fakat biz- rinin esir bir halde Y•tama11nı gönnek 
nu esasisidir. İngiltere parlamento- zat hareket edemiyen bir kral var- bizi daimi surette rahatsız edecek bir 
sunu çeviren kanunu esasi yedi asır- dır. Teşrii hiç bir vazifesi olmıyan acı· idi. Hatay Türklerinin istiklillerini 
lık tecrübelerin verimini taşır. Bu bu hayal, vekiller heyeti namile ha- elde etmekle milli bir ideali tahakkuk 
müddet zarfında o, hiç bir zaman kiki bir heyeti hakimenin vesayeti ettirmit oluyoruz. 

F ransadan şikayeti 
Fransa ve İngiltere daimaAlmanya

ya karşı serfiru etmiş 
Moskova, 26 (A.A.) - Tas a

jansı, B. Litvinofun yüksek Sovyete 
namzet olduğu Leningrad intihap 
dairesinde söylemiş olduğu nutkun 
metnini neşretmiştir. 

ni takip eden bir takım hezimetler 
silsilesi,, nden başka bir şey olmı

yan, garp devletlerini mesul tutmak 
tadır. Hatip, müteakiben Sovyet -
Çekoslovak misakının ehemrniyeti-
ne işaret ederek demiştir ki: 

ı 

~ <C:ard.a vaziyeti tesbit edilmiş o
~İnd Çcnın emri altındaki vatan hiz· 
-._dd ~bulunan milis) kıt'alanna dair 
'~ e c; de mevcuttur. Faıtistlerin ev• 
~.:• ~ız Parti filcrile hazırlamış ol
\ttı~ ;.ızarnnarne bugün müşkülatla 
'ttie ı~rnektedir. Zira, kontrol ve 
dtıı Pa c.lıne almak gayesini istihdaf e
~ lad rtı, devlet, devlet partidir. Bu 

ar b· b'. 
~iteJti 11 ırıne karışmıştır. 

'i; •rn· rn Partinin lideri olan Musoli
dir ı. 1 2•rnanda hükumetin de reiai
ı. · 'latıa b '" t" 

altüst olmamış, belki teferrüatta altında bulunan bu nevima mah • Fakat bununla tark ıulbüne ve dola
bazı tadilata uğramıştır. Kuvaei cur kimse, yani başında vasi mahiye yıaile Avrupa muvaı:eneıine de hizmet 
umumiyenin aksamı yani kuvvei teş tini haiz bir nazırın imzası olmadık- edildiği meydandadır. Bir Hatay me· 
riiye kuvvei kraiye ve adliye artık ça kendi imzasının hiç bir hüküm ve selesi meTcut oldukça kolllfu kardeı 
yeniden aksamıyacak surette mazi- ehemmiyeti olmıyan bu hükümdar, Suriye ile kalbimizin iatediği sibi iyi 
den dersler almış ve kanunu esasi- hasılı kuvvei temmiziyesi kanunen ıeçinmeye imkan yoktu. Halbuki timdi 
de blitün bu ihtimalleri bertaraf e- taayyün etmiyen bir çocuk gibi Suriyelilere kartı yalnız nazari ve efli· 
decek ihtirazlı kayıtlar alınmıştır. mesuliyeti de hiç menzilesinde olan tuni ibr muhabbet ile bağlı kalnuyo· 
Bundan dolayı o, göze birdenbire bu garip vaziyetteki memur, bükü- ruz. Lüzumu takdirinde, Suriye budut
çok dolaşık görlinür, vakıa öyledir met reisi diye başa geçirildiği için larmın her türlü tecavüze kartı maıuni
de. Fakat itiraf etmelidir ki mese- kabilse bu idareye sultani idare ve- yetini de tekeffül etmİf bulunuyoruz. 
le de karışıktır ve bu mQdiI mesele- ya (monarsi) deyiniz. F ·ı ·· t k k b 1 b • . ransa ı e muı ere en vu u u an u 
nin içinde nbaşka tilrlli çıkmıya Acaba oligarşi mevzuu bahıs ola ta b'"t 5 . . ulb .. k. . • d 

B. Litvinof, garp devletlerini dai
ma Almanyaya serfiru etmiş olduk
larından dolayı muahaze etmiş ve 
bu halin Almanyanın metalebatını 

arttırmasına sebebiyet vermiş oldu
ğunu söylemiştir. Milletler cemiye
tinden bahseden hatip, bu cemiye

tin "olması Jizım gelen korkunç 
kuvetin soluk bir gölgesi., nden baş
ka bir şey olmadığını beyan etmiş
tir. 

"Biz Çekoslovak hük\\metine o
nun istemediği nasihatleri verecek · 
değiliz, çünkü onun sulha aşık oldu-

""de u un resmi muamele. 
~lil, ~~aka hükumet reisi olarak 
~ Uçe) olarak imza etmek -

,..~t 
~ ,

1 
~rn~rnen hüküki mahiyetteki 

~ )ll} e ile ıktisadi ve ilmi sahalarda 
~liıiı ~rda çalışmakla bulur.an Mu 
~t de b 'Şgul olmuş olmak iiçn va-

bct, Ularnamıştır. 
'~~et Verain partinin elinde bulu· 
~-~da~rn~tle devlet reisi bulunan •a
~f çı~Ukümdar arasında bir ih. 
lııeıık.ı ~rnış, bütün işler tam bfr 
Arı~ Yurürnüştür. 
~I hUausi veyahut da fevkalade 
~ ara h ~· rna su• olarak cereyan eden 
~it ~re artık resmi bir mahiyet 
~ ~·ırn geldiğine faşist zimam
.. ~ t '. ~lmuılardır. Bu sebeplerle 
'ittte ~ltalatı eaasiyeaini bugünkü va 
~r~ ayarlamak icabetmektedir. 
~ "e h talnn teşkilatı esasiyesi çok 
'"ıa~~Ünltü ihtiyaca da cevap ve· 
, ~l\JJıı. 'Yette değildir. 
~ ~ . devlet reisliği, hükumet re
.""rıo~ta, 11.ıkeri kuvvet, gençlik, 
~ on Velhasıl milli hakimiyet 
~birin İfade ettiiğ bütün esasları 
"lr te,lt 'ıJ • t • 'h . · a ı eaaııyeye ı tıyaç var· 

ı.._~ lıu ·· 
~ ltt~~~ bu zaruretler neticesi o-
~ :ac-1t ılatı esasiyede bazı tadilat 
'- 1')'~ır. Bu tadilatın esbabı muci-

da ~ ' 3 7 rnaddeliktir. Baı tarafı· 
'-'>"ıa) "801ini'nin {Ansiklopediya 1-
'lıı ,, dalti faşistliği tarif eden ya
ı_,t'ti.tı naltledilmiıtir. 
ı...: ( .... er, bu ve•ile ile ıunu söyliıyor
·~I\ Yat y·· .. 

li)d Utuyor, kanunlarımıza ha· 
"'malt mecburiyetindeyiz. ) 

~ z. c. 
~taşıyan kamyon 

tıı~liat- _ t·~aya uğradı 
ta '3Ice .0 

- DUk, 26 (A.A.) - Bir 
~ a~Şarı harniJ olan bir kamyon, 
~ e ~arıırn F'enle - Sursda bir köp
' '-Icet-ı rıtıştır. Çarpma neticesin
ti~rıe d erden birtakımı Ornen 

'teıef iŞınUşlerdir. Bir zabit ve-
"' hr:l muştur. 6 asker, ciddi su "tan anrnıştır. 

~· sa Nevyork ser-
~t .ııat'i~rı: iştirak ediyor 
\ile rıe~ 6 . (A.A.) - Resmi ceri
'tı' l<'r,;edılrniş olan bir kararna
~~a}( sanın 1939 da Nevyorkta 

>~~elce d:er~iye iştirak etmesi için 
~~l'anı r~ı~ edilmiş olan 100 mil
~,~ •arr\11av~ten 48 milyon frank 

ltıııa ~e l'l'lesı salahiyetini ticaret 
errnekted' ır. 

a u unyenın s ve ıu un ıçın e, 
da imkan yoktur. bilir mi? Vakıa pek çok uzak olmı- . . • ıc· ıt... • • ..h. b •• 

ı "lt d k · t ·· · k b" ·d 1 ·1t · L d endqeaız, ın ıtan ıçın en mu un ır a-ngı ere e uvveı eşrııyeyı a- yan ır mızı e ngı erenın or - . . 
mara namını alan iki meclis temsil Jar kamarası en müstebit hüküm- mildır. 
eder: Biri Avam kamarasıdır ki a- darlar derecesinde hudutsuz bir Ayni zamanda, Franaa ile de ara
zası umumun reyi ile intihap olu- kudret ve salahiyete sahipti. Lord- mızda kuvvetli bir doıtluk münuebet
nur. Diğeri Lordlar kamarasıdır ki tar parlamentoya hakim, Lordlar lerinin tekrar teeuüa edeceği tabiidir. 
ecdadı kral tarafından nasbedilmiş krala hakim, Lordlar Avam kama- Bu ıuretle Avrupa politikası yeni bir 
ve irsi azalık imtiyazlarına malik rasına hAkimdi. Lordlar metbu ıulb ve ıükUıı unıuru kazanmıt oluyor 
azadan mürekkeptir. idi. Fakat imtiyazlı aristokrasi ile demektir. 

Lordlara azalık irsen intikal et- müsavatçı demokrasi arasında misli Hatay'a Türk aıkerinin ıireceii Su· 
tiği için bunların kraldan ne bekle- görülmiyen öyle cidaller oldu ki ni- riyece kat'i surette anlatılır anlqılmaz, 
diği, ne de bir korkusu vardır. Kral hayet aristokrasi silahını teslime Türk dütmanlannm iki memleket ara
bunların üzerinde hiç bir suretle a- mecbur kaldı. ımdaki köklü rabıtaları bozmak için 
mil ve müessir olamaz. Bundan baş- Katoliklerin (1828) serbestile- yeni bir manevraya kalktıklarına ,.hit 
ka ne Lordlar kamarası, ne Avam rini ele almalarından ve bilhassa oluyoruz. Halep'te a\lya bir mahzar 
kamarası yalnız başına bir kanunu (1831) parlamento ıslahatından imzalanmlf. Haleb'in de Türkiye'ye İl· 
müzakere ile kralın tasdikine arze- sonra vaziyet değişti. Zengin mali- balo isteniyor, diye ortaya bir fayİa çı-
demez. kanelerine ve ışıklı kafalarına rağ- kanldı • 

Kuvvei icraiye veraset suretiyle men Lordların parlamentodaki nü- Bu dedikodunun bu kadarla kalını· 
tahta geçen bir krala mevdudur. fuz ve hakimiyetleri kalmadı. Ar- yacajl, derhal iatiamar edileceği ıüpbe
Kral zahiren harp açar, sulh yapar, tık nazırları azil ve nasbeden aris- •İzdir. Arkumdan bu mahzann Türk 
adaleti tevzi eder. Lalnız bu kral tokrat kamara değildi. Bilakis Ajanlannm teıvikiJe tanzim olunduğu 
hakikatte kendi nasbettiği ve baş- Lordlar kamarası artık kuvvetini söylenecek ve buna bakdarak Türkle· 
vekilin ve onun istinat ettiği kabine- halktan alan avam kamarasının az rin bütün Suriye üzerinde iıtila makaa
nin tavassutu olmaksızın hükumet çok nüfuzu altında kaldı.. Siyasal dı beıledikleri iddia olunacakbr. 

edemez. bakımdan Lordlar kamarası şimdi Biraz aklı batında olanlann bu gibi 
Teşrii ve icrai kuvvetler ara- bir sicil kaleminden fazla ehemmi- manasız propagandalara ehemmiyet 

sında öyle sıkı bir münasebet var- yette görülememektedir. vermiyecekleri ıüpheaizdir. Fakat siya
dır ki hakikati halde bunlardan bi- Şu itibarla bugünün İngilteresi- si heyecanlann ve ihtiraılann faal bu
ri - diğeri olmazsa - tam addolu- ne de, idare tarzı ne kadar karışık lunduklan devrelerde muhakemeleri 
namaz. Bütün demokrasi idareler- olursa olsun, (demokrasi) den baş- en diizgün olan kimselerin bite telkin· 
de olduğu gibi kanunlar teşrii mec- ka bir nam verilemez. Muayyen bir lere kapıldıktan emaaliJe aabittir. Onun 
listen çıkar. Fakat A\'am ve Lor~- yaşa kadar kadınlarına dn. intihap için, Türk dütmanlannın timdi Suriye 
lar kamarasından çıkmış olan hır hakkını veren aravı umumive ile fk. . . . 1 bı'm.IZ'"' tahrı·ı_ . . . • " " e an umumıyesmı a ey .. .. 
kanun kral ıle onun knbıneı;ı tara- Avam kamarasını teskil eden efka- · • b" ı b. d ı nna b'ıç . . .. • ıçm oy e ır 9ey uy urma a 
fından tasdık olunmadıkça kanunı- rı umumiyeyi hatta (Dominyon) la- ba t tm • 

d D
•w "h . yre e eyu. 

yet kesbe emez. ıger cı etten ıc- rın, müstemlekelerin harici işlerde b ·ı iJ k k 
k f h tü r· ı~h· ti b Yalruz, u vesı e e ıu no tayı te -

ra uvve ~. er r .u sa a ıfye e. e- fikirlerini alan bu idare şekli elbet- rarlamak İ•teriz ki, Türkler fütuhat pe-
raber teşrıı kuvvetın muva akatı ol- te başka bir sey olmıyacaktır. . w• • 1 ı· l 

· .. d b' ~ tınde degıldır er ve emperya ıat eme -
madan bır kanun şoyle ursun ır Bı.ınunla beraber başta bir kral 

1 1 1 ı . terden uzakhr ar. Arap ara aaır arca 
beyanname bıle neşredemez. O teş- olduğu için şeklen olsun mesela A- .. . • .. 
rii kuvvet ki icabında kabineyi de-ı 'k B' 1 'k h"kQ t' 'b' t muddet bır arada yqadık. Bır de dag-

merı a ır eşı u me ı gı ı am w 1 • ..b • · d!ı. 
virmek salahiyetini de haizdir. demokratik bir hükumet sayıla _ daga ı meırutıyet lecru esı geçır .... 

Şu izahate göre İngilterenin ida- maz. Araplar uyanmlf, milliyet hiuine bağlı 
re tarzı nedir? Bir monarşi, bir oli- Ali Kami AKYUZ bir millettirler. Her hanıi ecnebi bir j,. 
garşi veya demokrasi midir, diye so- tili kuvveti için Araplar kolay kolav 
rulsa yeri vardır • •• •• bazmolunur bir tikir deiildirler. Bi'I 

İngiltere bir monarşidir, dene- Gurup hahnde en buyuk Türkler Araplann nail oldukları iatik-
mez. Vakıa başta verasetle nasbo- hava seferleri lil içinde her ıurette terakki ve inkifaf-
lunur bir kral veya kraliçe ve bunun lanndan ~ka bir teY iıtemeyiz. Suri-
tayin ettiği bir başvekil ile heyeti Sitl, 26 (A.A.) - San Diyego- yeye ecnebi bir devletin sokulmasın" 
vekile vardır. Fakat bunların eli dan Sitle gitmiş olan 48 bombardı - da aıla taraftar deiillz. Hatayda Türk 
kolu o kadar bağlıdır ki bu idareye man tayyaresinden 44 ü Vaşington hakkının tanınmasa bizi maceralara atıl
monarşi derneğe imkan kalmaz. gölüne inmişlerdir. Bu tayyareler. mıya tetvik edecek kadar kendimizi ta.· 

Lordlar kamarası azasını teşkil bu suretle Amerikalıların şimdiye tırtamaz. 

eden imtiyazlı bir sınıf ile Avam ka- kadar yapmış oldukları grup halin- Hüseyin Cahil Y ALÇlN 
marası azası namile halkı temsil de merhalesiz en büyük seferi yap- ========================== 
eden bir sınıf k a n u n ya- mış oluyorlar. Diğer dört tayyare, 
par, vergi tarheder, vaziyete hakim hiçbir arızaya uğramadan San Diya 
olur, harp ilan eder, sulh yapar, goya dönmüşlerdir. Bu tayyarelerin 
hasılı memleketi istediği yolda ida- her biri 5 kişi nakletmiştir. Bu tay. 
re eder. Her şeyi yapan parlamen- yarelerin cevelan sürati saatta 290 
todur. ila 322 kilometredir. 

Joe ile Baer döğüşecek 
Nevyork, 26 (A.A.} - Eylf.ıl a

yında !\1aks Baer ile Joe Luis ara
sında bir boks maçı yapılması için 
bir konturav_, imza edilmiştir. 

B. Litvinof bu halden "son sene
ler zarfındaki siyasetleri yekdiğeri-

Fransanın Çine 
yardımı yalan mı? 

ğuna imanımız vardır. Prestiji, hü
kümranlığı ve istiklali ile kabili te- . 
lif fedakarlıkları bizzat kendisinin' 
bulacağı rnütaleasındayız. 

B. Litvinof netice olarak, Sovyet 
Rusyanın sulha olan aşkından bah
setmiş ve Sovyetlerin icabında her 
mütecavize karşı kendilerini müda
faa edebileceklerini söylemiştir. 

Amerikada Faşizm 
aleyhinde cereyan 
Demokrasileri zaafa 
uğratmıya çalışıyorlar 

Bunu bir Çin mü
messili beyan ediyor 

Fransa Çine yardım etmemiş 
Tokyo, 26 (A.A.) - Japonya- Vaşington, 26 (A.A.) - Ameri· 

nın Şanghaydaki diplomasi mümes- kanın eski Berlin sefiri B. Dod, 
sili B. l\lasayuki Tani, Japon gaze- şimali ve cenubi Amerikada 11azile
telerinde Fransa aleyhinde yapıl· rin yapmakta oldukları propaganda 
makta olan neşriyat münasebetiyle faaliyetinden bahis olarak radyoda 
şu beyanatta bulunmuştur: bir nutuk söylemiş ve 1936 senesin-

Çindeki ikametim esnasında den beri 500 kişiyi ihtiva eden bir 
Fransanın Çang Kay Şek'e yardım teşkilat vücude getirmiş olduğunu 
etmiş olduğuna dair hiç bir şey işit beyan etmiı;tir. Bu teşkilatın işle-
medim. Bu gibi sayiaların nasıl . 30 · ı ' d 1 t h · d'J · · . . rıne mı yon o ar a sıs e ı mış-
meydan almış oldutunu bılmıyo- . C . "k 
rum.,, 

tır. enubı Amerı anın her tara· 

G .. b 1 V d fında propaganda faaliyeti teksif 
O e S arşova a .. edilmiştir. Naziler dünyanın her 

Varşova, 26 (A.A.) - B. Go- noktasında Amerikan ticaretini za. 
bels'in dün Danzig'e yapması mu- fa uğratmakta ve demokrasilerin 
karrer olan seyahati bugüne tehir kendi aralarında tesriki mesaide 
edilmiştir. Mumaileyhin şehirde bulunmalarına mani ~lmağa çalıs-
kısa bir müddet kalacağı ve "devle- maktadırlar. ' 
te ait müstacel işler,. dolayısiyle 

Berline çağrılmış olduğundan tay
yare ile Alman payitahtına dönece
ği bildirilmektedir. 

B. Dod, bundan sonra Hitler ilf 

Musolininin dünyada hakim olmak 

hususundaki niyet ve tasavvurları 

Londrada tayyare kazası n_ı izah ve teşrih. e~miş.tir Hatip, ne-
Londra, 26 (A.A.) _ Sorling tıce olarak, demıştır kı: 

adalarından gelmekte ve 7 kişi ge- "l\Iuahedeler ahkamının ihlal e
tirmektt olan bir tayyare. dün ak- dilmesi takdirinde demokrasilerin 
şanı Landend tayyare meydanına şiddetli bir boykotaj yapmaları icap 
inerken yere çarpmıştır. Pilot, te- eder, aksi takdirde orta çağ zaman-
lef olmu~tur. larına rücu edilm:ş olur. ,, 

Yaralanan dört yolcu Penzans 
hastahanesine katdırıımıştır. Hitler aleyhinde esraren-

. T.ayyare yere indiği sırada kesif i giz bir radyo istasyonu 
bır sıs tayyare meydanını kaplamış 
bulunuyordu. Varşova, 26 (A.A.) - Polonya 
Romanyada demir muhafızJar.n gazetesine göre birkaç gündür Poz. 

muhakemesi nan mıntakasında bir radyo i ta~ 

Bükreş, 26 (A.A.} - Dün demir lyonu Hitler aleyhinde ne:;.riyatta bu 
muhafızlar teşkilatından ı 8 kişinin lunmaktadır. Bu neşriyat kısa mev
davasının iki :>elcesi aktedilmiştir. celerle yapılmaktadır. Bu iRta!'yon, 
Evvela ithamneme okunmuş. sonra Ge:;taponun taharriyatı \'e AJman 
şahitler dinlenmiştir . Davanın Uç yanın tahşit kampları ile hapisha
dört gün devam edeceği zannolun- neleri hakkında malumat vermek-
maktadır. tedir. 

ayakları tabii cesametlerinden bir -
kaç misli daha büyümüş gibi her a
dım atışta bir ağırlık hissediyor! ar, 
yürümüyorlar sanki vücutlerini sü -
rükliyorlardı. Ne hal ise hamamdan 

meğe vakit bulamadım . Yoldeı da "Küçük .Mu tafapaşada hır,ız- na kadar taharriyata girişilir. Mel 
unlardan biri mutfağın bııcası için
de bacaklarını sokulduğu mahallin 
müsaadesi nisbetinde bir zaviye 
teşkil edecek kadar açarak kaimer 
bulunduğu halde ele geçer. Diğer

leri de bahçedeki kapının içinöe 
ayni vaziyette tutulur. Vuku bu
lan isticvaplarında merkuınlar dört 
kişi olduklarım \'e bacaya, kuyuya 
sokularak o sureti acibede saklan· 
maları kalabalık savulduktan sonra 
gene hiyanetlerine koyulmak mak
sadına mebni olduğunu itiraf eder. 
ler. Diğer ikisi her ne kadar ara. 
nılırsa da vücutlerinden eser bulu
namaz. Evde yapılan tetkikatta 
otuz beş, kırk liralık kadar zayiat 
tebeyyiiıı eder. Tutulan iki hırsızın 

.. ,: içeri girdiler. İçeride birer terleme 

l 
, 

1 
liliseyin Rahmi GÜRPINAR No, 53 döşeği yaptırdılar. Üç saat kadar 

ıı... uyudular. Birer su dökünüp çıktı-
~n. h ~e hu ı 1 V · 1 · ~.~ilden ~ar da sopanın karşı- Mail yala ktaşının kenarına otu- ar. ucut erı epey dinlendi. Ha-
'\)1~'siyıesıze caba... rarak: mamdan çıkacakları esnada Hayati 
\~tıhaşırn haykırdı. Arkadan - Tutup da bize mükemmel bir çizmelerini giyerken yine zorlayor, 
~ h ttı,, ı.'b~ay omuzum, aman dayak atmış olaydılar. İşte vücu - zorlayor ayakları bir ti.iri ügirmi -
~l'ııı:ıııar ~aı ~esler işitildiği esna- düm ancak bu kadar kırılır, dökü- yordu. Eğildi şöyle çizmelere bir 
L~I •rı birk Ylı Yol aldılar. Arka- llirdü. Hiç bir tarafım tutmıyor. dikkat ettikten sonra elini altnına 
~il' a.lı)dı a aç kaya mitralyözü - Bu yorgunluğun acısını sen vurarak Maile dedi ki: 
~- "=:.> • rna h' b' k ~ba •sabet ıç ır taraflarına daha sonra anlarsın. Hele bir ere - Gördün mü şimdi ettiğim hal-
'ıet-~Otıduı etrnedi. Bir iki sokak döşeğe ıtir ... Biraz uyu ... Sonra u- tı? ... 
~ •• 

1 al'tıke.r. Kovalıyanların avak ~·an... - Ne oldu? 
~ ~t 1 "t• • .J 

~ı 'l'ıy0 şı ılrnez oldu. Ortalık - Şimdi biz bu halde, bu vakit - Bu çizmeler benim deg"il .. 
)' '11 L tdu İk• 
~ \oaşı 1

11; adi· .. ~.arkadaş adımla- konağa nasıl gideceğiz? _ Neden anladın? 

1 ı~r. lttııar ~.urume derecesinde - İstersen bir hamama gidelim. _Benimkinin ağız tarafına çev-

>tte hlfaYati ~r çeşme başına gel- Birkaç saat sıcaklıkta, soğuklukta rili göderi astarı mordit ... Bak bu-
)~ ı' . arar . agzını muslug· a verdi. k T ı · y t ~ ~ııı etıni .. yı anırız. er erız. a arız, uyuruz, nunki yeşil? Benimkinin ökçesi, 
\~ Ce lllid sondürdü. Çeşme su dinleniriz. Bu yorgunluk başka tür- burnu büsbütıin başka türlü idi. 

~>~ı'ı'ilce e rahatsızlığına uğra- lü geçmez. - Belki bu hamamda deği~mi~-
~ Ilı~ lnüc "' 
- 4Q hu 80• errep olduğundan O civarda en yakın bulunan ha- tir .... 
1tı ~1~adı, t~~~ su ile yüzUnü gö- mamı düşünerek o tarafa yollandı- - Hayır bu hamamda deği~me-

erıdilter· ısı de biraz temizle- lar. Artık ağır ağır gidiyorlardı. di. Zaten o hanede giyerken ayağı -
ıne silindiler. Lakin potinlerin, çizmelerin içinde ma zor olduydu. Acele ile dikkat et-

pek fena ayagımı sıktı ... Bu çizme· lar ... 
ler orada değişti... "Evvelki akşnm Kliçü\< ~Iu~ta-

- Ne demek istiyor.sun sa o ki?. fa paşa civarında (. ) mahal-
- Ne demek istiyeceğim Ben !esi ndeki evlerin birinden gece ya-

Şöhretin beyinin çizmeler:ni giy - rısından biraz sonra acı acı kadın 

mişim. Benimkilerini de ona bırak- feryadı işitilir. Konudan komşu-

mışım.... dan, yangın vukuu ihtimaline meb-
- Bundan ne çıkar?... nl bazı kimseler sokağa uğrarlar. 

- Her şey çıkar. Beyefendi O· ı Gözlerini oğuşturarak etrafta bir 
r~da .ke?di çizmelerinin yerin.e l>~· dum~n yahut kızıllık ar~:ıar. Fa
nımkılerı bulunca haneye gelıp rrı- kat öyle şeyden eser goremezler. 
den çizmeli beyin kendinden ibaret Meydanda telaşı mucip bir hal gö-
olmadığını anlar... rememekle beraber feryatların ar-

:. kası ke~ilmez. Bu anda kalaba-
Bu vakadan bir gün sonra Ha- Jık ziyadeleşir. Karakoldan jan

yati elinde bir gazete ile Mailin ka- darına, polis efradı da yetişir. Yay. 
lemine geldi. Gazetenin :kinci sa- gara işitilen evin kapısı çalınarak 

yıfasından bir sütunu parmağiyle ev halkının neden bağrıştıkları so
göstererek: rulur. "İçeride dört, beş hırsız 

- Beyefendi şu "Küçük Mu~ta- var,. cevabı alınır. Bu garip cPvap 
fa paşada hırı;ızlar,. ~ernameli vaka- akabinde kapı açılarak evden: 

yı okuyunuz.. ''- Allah aşkına girin de şu habis-

üzerlerinde çalınmış bir şey bulu

namamasından hırsızlığın kaçan 

hırsızlar tarafından yapıldığı anla
şılıyor. Mahallelinin bir kısmı bek-

Dedi. Mail vehleten Küçük leri tutun!. .. ricalan işitilir. Halkın çilerle beraber o sokakların her ci
bir kısmı hırsızların kaçmalarına hetini dolaşıp hırsızları aramakta 
meydan vermemek üzere dı~arıdan ısrar gösterirler. Nihayet sabaha 
mümkün olabildiği kadar evi sa- karşı o iki mel'un saklı bulundukla. 
rarlar. Diğerleri içeri girerler. Kö- rı mahalle camiinin tabutluğundan 
mürlükten başlıyarak tavan arası- ( D ... var) 

Mustafapaşadaki hırsızlar vakası

nın kendileriyle ne alfıkası bulundu 
ğunu pek kestiremiyerek gazeteyi 
aldı. Aşağıdaki satırları okumıya 

başladı. . 



a),e~ Havacılığa teşvik 
düşkünlüğü (Baştarafı 1 nci sayfada) 

Projenin maddeleri şudur: Dünkü güreşler F enerbahçe -Beşiktaşı 
1-3 yendi 

Çeviren: L. BERCMEN Madde 2 - Uçuculuk zamlarını 
-şam üs.ü oturmuı. çocuğuma ha·· Hayvancık bu hücumun nereden gel- alabilmek için her altı ayda en az Servet - Dinarlı 

.~ıyordum. Yııvrucuk evin küçük köpe- diğini anlamıyarak acı bir haykırış ba'I 15 saat uçuş yapmak şarttır. Bu ·su K Ar J • M d • 
iile salondaki halının Üstünde oynu- tı ve diılerini çıkarıp titremiye ve yal- retle yapılan uçuşlar müteakib 6 ay- I ara 1 - OrrJ o rın 
yordu. Birbirlerile pkalapralt •rılı· varıcı bakışlarla etrafına bakınmıy3 lık devre içinde uçulmasma dahi U· Mülayim - Hüseyin 
yorlar. güreşiyorlar, ikisi de neşelerin- başladı. çuculuk zammı almağa hak kazan- Gilnlerdenberi biribirlerine mey- şı'ld bı'rı'ncı'l'ıgv ı'nı' aldı 
den gülümsüyorlardı. Fakat. çocuk; onun bu bakışlarına 1 dırır. dan okuyan pehlivanlar dün Tak • 

Çocuğumun sarı kıvırcık saçları, kö· kulak asmıyarak ikinci darbeyi indirdi. Madde 3 - Hava okulları ve sim stadında dört, beş bin kişinin sJ) 
peğin beyaz tüylerile karı11yordu .. Bu Diğer cellatlara gelince; onlar da 1 hava birliklerindeki faal gedikli önünde kar;ulaştılar. Kadıköy sta- Fener - Beşiktaş takımları dün on bir vuruşla takımının yegAnt 
anda çocukluk duygusu bütün vücudü köpeğin etrafını .sarrnı~lardı. Kumanda-J m~kinistler: t~lsi~ muhabere ve fo. dında Fener • Beşiktaş maçının olu- bine yakm bir seyirci kütlesi önün- sını yapmağa muvaffak oldLl· d~ 
mii kapladı ve onlara kanomak isteKi nm bir işareti üzerine bütün değnekler tograf gedıklılen devre uçuş saat- şu bu taraftaki sahaya her zaman- de mevsimin son maçını İstanbul Bundan sonra Beşiktaştılar~1'İ; 
beni zorladı... bir anda indi. kalktı ve arkası kesilme· ı' ı~rl il~. mukay.yet olmayıp ~ıh~tleri- kinden az seyirci toplamıştı. şild birinciliği için yaptılar. açıldılar ve Fener kalesini ~ r•~ 

Köpeğe bale.um; ve kendi çocuklu· den hayvancığın bacağı. bel kemiği. çe- nın musaadesı ve herhangı bır se- Güre~lerc saat on altıda başlan- Bu mühim maça takımlar şöyle yetleri altına aldılar. Fakt.t ;0,~) 
ğuma ait bir valt'ayı yüreiim burkula- nesi, kulaklan ve her yanı mütemadi beple faal hizmetten mencdilmedik dı. çıkmışlardı: Eşref ve Şerefin devam ecien ~ 
rak hatırladım. Şimdi onu karıımda, bir taarruz altında kaldı... leri müddetçe bu zamdan istifade e- Evvela Servetle Dinarlı İsmail Fenerbahçe: Hüsameddin - Le- oyunları elde edilen fırsatıarı:ıı,P 
oğlumla beraber oynıyan ıu beyaz tüy Bu hücum kar§ısında zavallı ulumıf.ı derler. karşılaştılar. Onar dakikadan iki bip, Fazıl • Esat, Angelidis, Meh- masına ~ebep oluyordu. B~ 1'•f•· 
lü masum hayvana anlatmaktan kendi- başladı. Hayatımda bu kadar acı b~r Madde 4 - Sıhhi sebeplerle u- devre güreştiler ve berabere kal - met Reşat - Naci, Ali Rıza, Yaşar, Hakkı ile .Mehmet Reşat k 

8
0 I" 

mi alamadım: uluma duymadım. Hala bu canhıraş se· çuştan menedilenler hava sınıfının dılar . Şaban, Orhan. ya çarpıştılar. Hakkı ağzında 
Bu hatıra kalbimin bir tarafında du· sin kulağımı ve yüreğimi tırmaladığını yer hizmetine nakledilirler. Bu gi- Bundan sonra. Silleymanla Ali Betiktaf: Mehmet Ali - Enver, len kanlarla sahayı terke~i. ıııııf 

ruyor .• Onun üstünü henüz nisyanın Ö· duyar gibi olurum... bil ere (havacı subay, gedikli su • Ahmet mindere çıktılar.•Büyük or- Faruk - Rifat, Feyzi, Fuat - Haya- Şimdi Beşiktaş on kişı kj ~ · 
rümceği örtmedi. Taarruzun kesilmiyeceiini anlıyan bay pilot gedikli erbaş, sivil maaşlı tada .bu iki güreşçi de bcra ti, Muzaffer, Hakkı, Şeref, Eşref. Hem de takımın can daınttrı el•~· 

Altı yaılarında bir çocuktum; al ya· köpek, mukavemete karar vererek sa- uçuş muallimlerine) beher uçuş hiz- bere ilan edildiler. Fenerbahçe takımında sakat o - mişti. Ilu vaziyette esa:'en faı d' · 
naklı. saçlan birbirine karı~mış gömle· ğa, sola; öne, arkaya saldırmıya ba,la· met senelerine göre beşer, uçucu ol- Kara Ali. Jorj Modrin lan Fikret Beşiktaş takımında da ümit beklenemezdi. S 0 n • ~r 
ğinin yal.aaı yırtılmq ve elinde kendi dı. Gözleri faltaşı gibi açılmış, yerinde::ı mıyan (atış ve bombardıman, tel- Bundan sonra, Kara Ali, Hüse • Hasan ve Nuri yoktu. Fenerliler kikalarda Naci kale yanların i( 
boyundan büyük bir sopa bulunan bir fırlamıştı. siz muhabere, fotoğraf) gedikli ile yin, Mülçyim ve Avusturyalı Mod. Ankaradan gelen Yaşarı müdafaa- dar sürdüğü topu :;;ıkı bir şiitI;,pP. 
çocuk... Buna rağmen değnekler inip lı:alk sivil ve gedikli makini::ıtlere de be- rin hep beraber meydann geldiler. da oynatmak istemi~lerse de Beşik- ri sokarak üçUncü golü de. s .1 

Bütün gün bu çocuk köyün yollarını madan durmadı. Kırılanların yerine he:· her hizmet senesi için üçer lira ay- Halk tarafından .şiddetle al kışlan - taşlıların itirazı üzerine fü;ansı ol _I Oyun da bu suretle Fenerıllbll sır 
k k d 1 ı_ d" "b" b b k ı · d lık tahsisat verilir. 1 l.b. ti b"tt" F b hçe ·oşara o aşır ve .. en ı gı ı eş orı men aş a arı geçıyor u. dılar. matlığı için Yaşarın oynamasına mü ga ı ıye e ı ı. •ener a ~. · ~· 
afacanı peşine tak.ardı. Bir zaman geldi ki. köpeiin dijlerin· Madde 5 -Yedek uçucu subay- Ufak bir merasimden sonra gü. saatle edilmemiştir. lretle İstanbul ~ild birinciligıııı 

Arkasma takbğı bir mangalık çocuk, den bir kaçı düştü ve yere kan damla- larla gediklilere ve kara ve deniz reşlere geçildi. Mülayimle Tekir- 1 Oyuna rüzgarı lehlerine alan zanmış oldu. 
kumandanın sözlerine bili kaydüşart rruya başladı. Zaten hayvancağızın di· ordusundan gelecek rasıt subaylara dağlı çekildiler. Minderde yalnız ı Fenerliler başladı. Beşiktaş kalesi- NASIL OYNADILAR? dl 
b - 1- 1 r gibı" onun -nzlerini - n d d k d h"\'a mektep .. e ordttsunda okuduk- 1 K ı· "l hl ... -n•ıl_,,ı oyun egen as .. er e .... ger tara arın an a an sızıyor u. " • güreş yapacak o an ara A ı ı e ra- ne yaptıkları ilstüstc akmlar te i - Fenerbalıçenin kazaııı.-P-çv 
dinlerlerdi. Hulasa bu çocuk kendi bo- Kan sütunları yerde toprağın üstün- ları ve çalıştıkları müddetçe birinci kibi Yeni Zelfındh kaldılar. keli vaziyetler doğuramadı. Arka - yegane amil muavin hattıll~ ~t 
yunda beş on yumurcağın hakiki ku- de, köşeli, yuvarlak bir siirü şekiller madde hükümlerine te~ikan u~u. - Maç on lıe~er dakikadan üç dev- sından Beşiktaşlılar da rüzgar al - güzel oyunu idi. Üç muavin e, fi 
mandanı sayılırdı... resmediyordu... culuk zammı veya tahsısa~ verılır. re i<li. Kara Ali düdükle beraber hü- tında olmalarına rağmen Fener ka- sursuz oynadılar. MüdafıaY B' · 

Bir gün, bu manga köy meydanla- Kan aktıkça köpeğin uluma'>• artıyor Bunlardan manevra ve tatbıkat do - cuma geçti. Beş dakika kadar ayak- lesine atıldılar. Ve beş dakika ka - hücumlara iyi vardım ettiler· e ~ 
rindan birine doğru seğirtti. Oracıkta layısiyle hava ordusuna çağrılacak ·· "k K Al" 111 d . . . .. .. . ı · · - -a fiİ " • ve bu korkunç sesi karşı vadilere kadar . .. 

1 
ta gureştı ten sonra ara ı ı• o - dar Fenerlılerı hayh nıuşkul vazı- şıktaş takımının sag mu a fol 

masum ve günahsız bir köpek görmi.iş· yayılıyordu. ve uçarak vazıf e goreceklere evve - rine bir kafa kol takarak altına al- yeti ere soktular. Fakat Hayati Eş- yan hafı muvaffak olamadıd 
tüler. Onlar her zaman böyle, nerede Nihayet çocuklar yoruldular. Fakat ~e a!mdış oldukhları uçudculukdzamkmlı dı. Şimdi güreş hevecanlandı. Ali ref ve Şerefin bozuk oyunu f~rvet vedde de yalnız Hakkı oyJlll ı. 
günahsız bir köpek görseler üstüne çul· uzerın en ve ava or usun a a - . . • .. . • 

kumandanlarının kini ve hiddeti sön· d kı uda t 1 k rakıbıne boyuna kıe1er takıyor, ra. hattının raz1a muessır oımasma ma. Ok t r ınterı 
lanırlardı. memişti. Hepsine tehditkar bir bakış 1 .~rı ;. e Je uçu~u u za~mı kat Zetandh, Alinin yaptığı bu o • ni oluyordu. Yalnız Hakkı ve biraz spor a l dOll İ 

Bu sefer de öyle oldu... ~~rı tır. ır hay ab~l ntod~ant uçuşlar "Unlardan ıra'-·et güzel bel hareket- da .Muzaffer iyi oyunlariyle bir ~ey- Okspor klübü atışlara . ..at 
d b ). d '-o~"- fırlattı. Köpeğin derisini yüzmezlersc ıçın am ay esa ı e e ıya yapı ır " I!> " ., t r v· 

Manga kuman anı e ın en a. ..- ıu· dd 
6 11 

h . b' b • leriyle kendini kurtarıyordu. Bir a- ler yapmak istiyorlardı. Bu vaziyet Okmeydanında devam etmiş 
1
1 

• .. pf' 
man bir ip çıkardı ve köpeğin üzerine onların derisini yüzecekti. .ı.•.ıa e - er angı ır se ep- 1 .1 lo 1 de .. ~ 
hücum etti; onu boynundan bağlıya· Ter alınlarından, bacaklanndan a· le uçuştan menedilen her nevi uçu- ralık ikisi de ayağa kalktılar. Gil- böyle devam etmedi. Fenerliler yapı an menzı ve . sa ıe Jc B' . 
rak sürüklemiye ba§ladı... 

1 
karken tekrar küçük kollannı kaldınp culardan ikinci defa uçuş hizmetine reş ayakta devam ediyor. Fakat A- rüzgarla beraber 15 inci dakikadan ları yapıl~ış: lbrahım özo dlflı ~' 

Nereye gidiyorlardı indirmiye başladılar. geçenler uçuculuktan ayrıldıkları li oyuna daha ziyade hakim ve nite- sonra Beşiktaş nısıf sahasına yer - Ö.zok, Besım Özok, Şem:ed ~ıuıııır 
Köpek, kanlı bir r•murdan haaal ol- zamanki almış olduklan uçuş zam- kim Modrinc güzel bir bel kündesi leştiler. Üstüste çektikleri şiltler d~, Mehmet, A~nan, Celal. ~11J 

Gidecekleri yeri biliyordular. Çünkü r- mından ba"'lamak u··zere zam alır- geçirdi. Modrin alta düştü. Ali ba- bugün fevkalade oynıyan i\Iehmet Süleyman, Sadı Toker, ve fi ,tt 
b .. 1 h.d. 1 ·11- d f olmuyordu mu!' bir havuzun irine dücı.mücı. gibiydi. ~ f k U d kk .......ılr _.r 

oy e u ıse er 1 
x; e a ·· " "' " " lar. Ancak artırma ba«langıcı için caklarından yakalıyarak bir iki de- Ali tarafından 1İcurtarıhyordu. Bu a • zı:nan an mü.re ·ep ~·!<·pil".: 

denebilirdi ki, bu onuncuydu... Artık mukavemeti bırakmıştı. Ostüne ~ . d Ş b y Al" R }ara 151tırak etmf51tir. Gel ece .. ' 
K 

w 1 son defa uçu~. a başlandıgı tarıh esas fa havada çevirdi. Zelandlının o - ara a a anın, aşarın ve ı ı- ' , d·ıect"' 
Manga başı köpeği « ayısı magara• inen darbeleri sessiz bir halde karşı l- d b t 1 d e 1 ittihaz olunur. muzları min<iere yapışırken gUzel zanın çok güzel ve rüzgarla bera - a u a ış ara_ evam ıer ııı 

sına> dog·ru sürdü. Bu mağaranın etra- d Nih t ha '-ette k Jdı d·t· bü k k ank011 

yor u. aye re~ n a ve 1 1 Madde 7 _Gece uçu 51,u yapan • bir oyunla kurtuldu. ber bomba gibi vuruşları Mehmet r p.azar es 1 em ""idıt· .,. 
fını iri ag-ar dalları örtüyordu .. Cocuk· ·· d d • 1 b ·ı d ] t 1 kJar ,,. "' one, ışan ogru 0 anca oyı e uzan 1· ]ara uçuş meydanın üzerinde yapa- Biraz sonra devre bitti. Ali tarafından ko:nere atıldı. Ni - rnenz~,. a ı~.~:ı ~·apaca Başfe•• 
lar, bayram ve oyun günlerinde gelir, .Manga kumandam, çöken köpeğin cakları gece uçuşlarının her bir sa- İkinci on beş dakikada da Ali O· hayet 25 inci dakıkada Yaşar kale Ö~ıendıgı~ıze. göre, rrı11dor,.. 
buradan uzun dallar keserlerdi... yanına muzafferı"yetle yakla•tı Ve bı- t· • • .. 1· d h- k" b ak·b· ki 1 .. 1 . d k 1 d • t h f"! te bagh spor ışlerı umurn _. .... r " · a ı ıçın ayrıca uçer ıra ve mey an yuna a ım oyuna r ı ıne e er on erın e ya a a ıgı opu a ı ve _ . tis·~··.A 

Buraya geldikleri vakit köpeği 'ii· çağını çekerek uzanmı!J olan dili kesti; harici ve seyahat uçuşlarında beher ve saltolar takıyor, Zelandalı bu yerden köşeyi bulan bir vuruşla Be- gil hakkındakı ka.~u~ 'l\{ekcırııltJll'-
··k1· k t afına .. o··yle b1"r bakın w·1 d" d" d • · 1 d" · · b ı· hl"k 1. h k 1 d k . "kt ğl t k k F . "iki kıp umum mildurlük t ı/ıl ru ıyen çocu e r "' - ve ayagı e cese ı va ıye ogru ıte e ı.. saat uçuş ıçın ayrıca eşer ıra ve- te ı e ı are et er en anca mın- şı aş a arına a ara enerın ı . . . . . u teŞ" 
dı ve yaşlı bir çam ağacına köpeği bağ- Fakat, onu uçuruma yuvarlamadan rilir. Bir ay içindeki uçuş ııaatleri - der haricine kaçmak suretiyle kur- golünü yaptı. ok~uluk ve cırıtçılık de b 
lamayı münaSip buldu. evvel köy rahibinin cenazelere kar~ı. nin yekununda bir saatten az u.çuş- tulabiliyor. Bir aralık Ali, Modrini ı Beşiktaşlılar heyecanlandılar. baglanacaktır. 

Ağaca köpeği sım!tkı bağladıktan yaptığı şeyi hatırladı. lar bir saat hesap olunur. altına aldı ve ezmeğe başladı. Bu Fakat rilzgar bUtün akınlara mani --<>- t~ 
sonra, belinden kocaman bir bıçak Çl· Köpeği v~diye atmadan önce manz<t 1 Mad~e .s -.- .. Hava mektepleri esn.ad~ z~~·allı Alini~k ırık ol~n ko· oluyor. Beşiktaşlı.lar~n yaptıkları ~~ Dünya rekorunu gı 
kardı ve dola~mıya başlıyarak arkadaş- kumandanı ıstavroz çıkarmıştı. talebele~ını bılfııl u~urmnk sure - l~ ıncı~dı, fa~at Alı etrafa h~ç bel- ruşlard~ top r~z.ga:ıa kuvvetını t _.J 
larına ayn ayn sopalar kesmiye koyul· tiyle yetıştircn muallım (subay, ge- lı etmıyor; gure~e devam edıyor .... kaybedıyordu. Bırıncı devre bu şe- ayyare Si' 
du. Her birine üç dört deinek kestik· dikli, sivil) uçuculardan her birine İkinci <levr<! de b~ suret!e bitti. Ali kilde bitti. Mnrin~·on: 26 (~.A.) ~rrıP 
ten sonra kendisine de hepsininkinden Belediyenin otobüsleri her tedris devresi sonunda mektep kenarda halka hıç belh etmeden iKi NCi DEVRE 5,47 de gıtmış oldugu suttı 1C ~-
dnha uzun ve daha kalın dört beş değ- diploması almak ıııartiyle yetiştirdi- kolunu ovuyor ... Bu sırada Sami Ka· Herkes rüzgarla beraber bu dev dan avdet ed.en. imparat.orlıJ ıı:ı·rl' Belediyenin işletmek üzere Y J "' 
nek kesti... Avrupa dan getirteceği otobüsler i- ği her uçucu talebe başına yirmi be- rayel Aliye yaklaştı; güreşi ter . rede Beşiktaşın muhakkak gol çıka- yol arı idaresınm EmperıYll t f f' 

idama mahküm edilen köpek. boynu çin hazırlanan şartname şimdilik şer lira hesabiyle mecmu talebe rnik ketmesini söyledi. Fakat Ali: racağını ve hatta galip bile gele -~ dındaki deni7: tayyare~i s~~ir· 
bükük, bağlı bulunduğu yerde bekli· tarınn göre (yetiştirme ikramiyesi "-Benim karşımda yabancı bir ceğini tahmin ediyordu. Fakat dev- de tayyare .. lımanına ın. ınıŞ ,,/ 
yordu. Hüküm, mutlaka infaz edile· 
ockti. Köpek kabahatli veya kabahatsi;r; 

tatbik mevkiine konulmıyacaktır. tıı>'ı verilir.) pehlivan var! Onun karşısından kaç renin daha jkinci dakikasında Orha tayyare, dunyanın denız ttııı• 
lktı ·at Vekaleti sanayi genel direk- l ıı Madde 9 - Prototip tayyareyi mak ayıp olur! diye cevap verdi. nın avut çizgisi hiı.asından ortaladı- ri ile katolunan en uzun 1 ptc' 
törü Rcşadın başkanlığı altında top ilk uruçan ve tecrübe eden (subay, Üçüncü devreye de böylece baş- ğı topu yakahyan Yaşar ç'>k yakın- mıştır ki bu da Sut~fl~jJtl 

olsun .. Manga başının keyfi böyle isti· !anan bir komisyon, benzin yerine gedikli, sivil, pilot, mühendis pilot) landı. dan ikinci golü de yaptı. Sydney hattıdır ve 20 bıfl iJ!dt 
yordu .. · hava gazı tazyiki ile otobüslerin iş- pilota her protopit tayyare için bir Ali yine hakim .. ZeJiındalı bir- Bu gol Beşikta~lılar1 çok canlan- redir. Tayyare ilk seyalıııtete'1 

Hepsi köpeğin yanına döndüler... letilme.sini incelediğinden, inceleme defaya mahsus olmak üzere (500) kaç tuş tehlikesi geçirdi ise de maç dırdı. İleri atıldılar. Bilhassa Hak- giliz ve Avusturalyah g!\tl 
Kumandan alnına inen saçlarını eol 

elile kaldırdıktan aonra sağ elinde tut
tuğu değneği bir tartakladı; ve kuvve· 
tini denemek üzere ilk darbeyi köpeğin 
bel kemiğine indirdi. 

nin sonu alınıncıya kadar belediye lira Türk süet fabrikalannda ya . berabere bitti. kı canını dişine takarak Fener ka- götürmüştür. d•ıı" 
şartnameyi bu esasa göre tadil ve pılmakta olan seri inşaattan çıkan Sıra günün en mühim müsaba • le~ine başh başına bir tehlike olma- Tayyare liman kumn• (ı 
ikmal edecektir. Ankarada verile - tayyarelerin ilk tecrübesini yapan kasına, Huseyinle Mülayimin güre· ğa başladı. Ve 1 ı inci dakikada da Er - Frans mümes<ıilleri tar

11 ftl 
cek karardan sonra şartname ilan pilotlara tayyare ba,ına yirmi beşer şine gelmişti. ı kale önfinü karıştıran bir hücumun- karşılanmış ve saat l0.40 t~r 
edilecektir. lira tecrübe ikramiyesi verilir. ,. (Devcımı 5 incı sayfada) da dört beş kişi ara:.ından fedakar istikametine hareket etnıi~tı' 

'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~!!!!!!!'!!~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!"!!!!~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!'!!~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!'!!~~~~ı 
cevap vermemek müsaadesini de elbiı:ıe taşıyan bu güzel ve şirin mah- - Şimdi resmi merasimi mli~aa- "Mürfi,, den bazı şeyler so 

YESiL KUMLU ADA, 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 7 

siz bana veriniz. liikun kısa kesilmiş altın saçtan var- de edin de ikmal edeyim, sonra Ve ilave etti: ıJ-'1 

l\Iister "~ı ürfi,, tebessüm ede • dı. Beyaz siması miniminı ağzı. ki- hemen işimizi görüşürüz. _ Mister ")1ürfi,. "NePtd' 
rek: bar tavırlan, profesörün yanında o- Ve genç kıza dönerek: süvarisidir ve kendisi aurır:eıı 

- Öyle olsun, dedi, size sormak daya girmiş olan bu genç kıza bir - Kızım, dedi, sana (Leonald ı rtı 
i stediğim sual 1>1Udur: Dun akşam - şimal ilahesi füsun ve cazibesi veri- Hanri) nin torunu mösyö (Herbert çok itimat ettiğim kimse c deıt 
danberi tanıdığınız kimselerden hiç yordu... Dubreuil) i takdim ediyorum. Sonra dir. Dün aranızda zuhur·~ _,e 
birine tesadüf ettinız mi? Ben hayret ve takdirimi gizleme- bana dönerek ilfıve etti: tefehhfimü hazırhyan bcJll Ç 'iİ 

- Hayır etmedim. ğe muvaffak olamadan ayağa kalk _ Biricik kızım Astrid Jakob- tice.sinden de memnunum· .1,ıı 
Önce kabuslu bir uyku ile yata- mukabele ettikten sonra bana bir B d p· k d b · h "k" · d t asını 111 

k 
- en e ır aç zaman an erı mış, bir kelime söylemeden bu par- son!... er ı ınız e sır su m ·rıif-f 

"'ımda çırpınıp durdum. Bere et ver kanape gösterdi: a kadaşlc· ı d n b" · · · b ki· ı td - · t etti 
b r .. rım z a ırısını e ıyo- lak ve güneşli mahlüku temaşaya Ben nezaketle eğildim. Elinde se er o ugunuzu ıspa. .,,el' 
sin ki uyku ile uyanıklık arasında - Verdiğiniz randevu saatlerı·- m bu at· l:>J'ı"k · • d" · 'b" k k • ı "f" ..ıı ru ve z m g.," mesı en ışemı dalmıştım. İnsan tarafı bir adam o- beyaz yünden bir bere tutmakta o- zin gı 1 yü se secıye 1 "' c$r" 
bocalamakla beraber saat dokuza ne bukadar büyük bir itina ile ria- mucip oluyor ı · pŞv 

• lan profesör (Jakobl'lon) hissiyatı- lan "Astrid,, de bunu kolunun ara- la teşebbüs ettiğimiz i~ı J!l)I 
kadar ta~miyle uyanmamış bir hal yet ettiğinizden dolayı bahtiyarım - Bu mesele bana ait bir iş de- )<O 
d d k ld ... d · · 1 mm fırkına varmıq olmalı ki elini sına sıkıştırarak tıpkı bir erkek ar- hususundaki rnfü,ıküller e yata an a ıgım an suur e - Mösyö (Dubreuil), dünkü muame - ğil i\iister )Iürfi... "' 
rim bir hayli yatışmış olduğu gibi lemden dolayı da özür dilerim. Gö- Tamam bu sırada odanın öteki uzatarak bana doğru ilerledi ve: kadaşın yapacağı gibi mert ve sa- cak.. . 
uzun milddet, gözlerim saata mıh- rüyorsunuz ya! Artık ben de sizin köşesinden bir ses, tanıdığım bir - Aziz mösyö Dubreuil, dedi, mimi bir tavırla bana elini uzattı ve Mister 'iıiürfi alçak scsl:~. ıl 
lı, ra~clevu anının hulUlünü bekle- isminizi öğrenmiş bulunuyorum. Zi- ses, profesör (Jakobson) un sesi ak- sizi bekletmiş olduğumdan dolayı elimi sıktı. - Bu işte bazı maniler .:ııjt 
mck azabından da kurtulmuştum. ra dün gittikten sonra otelden hüvi- setti: affınız, dilerim. ·Ancak buraya Profe~ör "Jakobson) bize ma- - Evet, bunu ben de 

1 
,. JıD 

Saat ona beş kala Mister "Mür- ti . . _.,. d " A ·t k _ Aferin size ıiösyö (Debrueil) , dün akşam otomobille geldim ve ba sanın önünde birer oturacak yer rniyorum.. Zaten biraz soıı:. .. 1 
f " • rt lctı b. ye nızı sorup ogren ım. ı ı ara- ........ 
1(İ nm af~ :~nı~~l ç~ rnld"e... ır mızdaki suitefehhümü kolayca iza- insan ahbabının gecikmesiyle aıa - zı müstacel işler yüzünden daha ev gösterdi, mister (Mürfi) nin elini bunlan esaslı surette gôı ~et• 

g n evve a u e ı mış o ugum 1 d bT . d - ·1 . ? k d 1 ? vel gelmeme imkan da yoktu. Ma:. uzun uzun sıktı sonra kendisi de bı"r ... . ş· a· . banıı e' ,alışma odasına alındım. Bir giln e e e ı ırız egı '_?l • • a ar o maz mı • ... recegız. ım ı sız dil 

ık. . dam ay . lb" .
1 

:Sen oldukça soguk lıır tavırla: Arkamızda bulunan bir kapı n- amafih mister (l\Iürfi) nin telefonu kanapeye oturarak: fer hazırlıklarının yolun .,tel) 
C\'Ve ı aynı a , Dl e ıse l e . • • • t • $1'1' karşımda duruyordu ama kemali . - ~ızı dmhyorum. demekle ık- çılmış ve çalışma odasına iki kişi sa.yesinde_ sizin (Valparoza) ya g.el - Mösyö (Dubrcuil) dedi, ben ğitmediğini söyleyiniz. }(t'ıt 1 

qıemnuniyetle şahit oluyordum ki tifa ettım. girmişti: Profesör (Kristiyan J a- mış oldugunnzdan haberdar edıl- ı ancak üç günden beri (Şili) de bu- nız imişiz gibi her şeyi gçı 
beni kabul tarzı bir hayli değişmiş; - Müsaade ederseniz her şey- kobson) ile gen~ bir kız ..• En fazla miştim... ı lunuyorum. Bu itibarla gaybubiye- ğa söyleyebilirsiniz.. g.~ f' 
i>irgün evvelki itimatsızlık kısmen den evvel size birkaç sual sorayım?. yirmi yaşlarında görünen bu latif - Bütün bunların ehemmiyeti 

1 
tim esnagında burada olup bitenler- "Alekııandr Mürfi,, ys~ 

tali olmuş.. - Bana istediğiniz sualleri sora- mahJak daha ilk bakışta beni tes - yok profesör {Jakobson), nihayet!· den katiyen haberam yok. Binaen- cevap verdi: ~ 
Nazik bir tavırla iğilip selümla bilirsiniz; ancak işime gelmiyenlere hir etmişti. Arkasında acık renk bir buluştuk ya! Asıl mesele orada... aleyh müsaade ediniz de mister - palı• 

ti 

' 1 ,. 



Sa7fa: 1 

• 
ispanyanın kararı i•.-~~-:iifflxl· '\'m:·:lir.:~1 ; 'l!füı.::·- :~:;~ . ::.:ır. ::!:::-7-1 

- -- ..,__._..- - - J 

. . . İstanbul Radyosu loğr . (Başta.rafı 1 nci sayfada) ve en şiddetli mukabele bılmısiller-
27 

Huir- :1
3

8 pazartesi prorrami 

a~--~ .. S'ıt_. ı· '~• IE· ı'•A:· ı RLwA<A!~J -~~ ft1 ı. 1 
BugOnkü bilmece -=--===----------İİııııİİİ-...iiiiiiiiiiıııiiiİiıııllillliİİİİİiiıııilıiiiii ..... 

4ıın atı 'Vaziyet böyle bir bombar - de bulunmnğa imiuledir. ,, Öil• .. ,.i,..ııı Saat 12,so Karışık plak 
ıe .anın 'Pek de kolay olmadığını gös- Figaro gazetesinde Vladmir Dor- neşriyatı, 12,60 plllk Türk musiidsi ve halk 
~ rtyor ·ı:t h"I" h · • · b ·1 fen · ı:.n Yakın lspan'Jloı ıahilin - meson, :şöyle yazıyor: '8rkıları, 13,16 da ı ı ve arıcı ~na eı er. 
'ı t ltalyaya olan meJJafe 1100 kilo- "Beynelmilel fişek,, amillert, hiç Aktam "~triyatı: ~a~t. lS,<l.:ıO Ka~şık 

e redir k" b • d . k b"lA plik n~iratı, 18,60 Ingılızcc crs (Azıme 
ti İçin b • ı omba:dmıan tayy~1·~.ıe.~ b~r !ist~.fade te~ın e emıyece ı a- İpek), 19,15 Tiirk musikisi ve halk şarkı-
4e h ll beş saatlık yoldu1. Donuşu kıs mutnzarrıı olacaklardır. Fran- ları Servet Adnan Rıza ve arkı:daşları, 20 
~ esap etmek, tayycı,renin ağır bonı kist kampında hakikaten ifrata ka- saat aynı·ı ve arap~a n(!fin·at, 21,16 Türk 
llrı tlo, hareketini hesaba katmak Is- pılan tayyarecilere gelince muka - musikisi ve halk ş:ırkılan (Ser.~t ve arka 
il ~1/ol tehdidinin kolayca yerine gc- bele.siz kalan seferlerinin şan ve şe- daşları) 21 konferans (Şevket Süreyya ay 111e?ııiye •· • • • b" . 1 ~ t demir) 2115 Stüdyo salon orkestrası: klen ~C!Jını göstc1-iyordu. Zaten reflerme hıç ır şey 1 ave e me -

1 
...:.. B~ethoven: Celebre Gagatclel. 

likit[ 11~11~ telgraflaı- lsvanyoUarın mekte olduğunu ve mücadele e~: 
2 

_ Pnul Lincke: Herzehen 
~t ed.~nı az çolc tadil ettiklerine~ mekte oldukları unsurların ekmegı- 3 _ Tschaikovsky: Uussischcr Tanz. 

lYor. ne yağ aürmelden başka bir şey 4 - Leher: Die Blaue lılazur. 
Pati yapmamakta olduklarım bbul ve 22 ajans haberleri, 2!,15 yarmki program. 

~ l>ariss'g!:e~A1 ·~·>F- Bk~tslabath- teslim etmiş olsalar çok iyi etmiş Avrupa Radyosu 
""'fınd e erı, ran ıs er a- 1 1 '1 an sivil h }" · b b d O ur ar. ,, 27 Haziran 938 J1t&Urtui prorramı 

ııa ka a a mm om ar ıma Bayan Tabui Övr gazetesinde ''"'le nefrİyatı: Saat l2,30 Plllla Ttirk '-ııac • tşı mukabele bilmisilde bu- ' us 
ag yazıyor: muılkisi, 12,50 havadis, rns plakla Türk 

llaeti t ına dair Barsolona hükfı - "İtalyanlar, gece Alikanta alt- mus'ikiııi, 13,30 1\Iuhtelir plak nc~riyatı, 14 ' l'-' arafından yapılmış olan teb -
«• lllev mıştan fazla bomba atmak .ıroretiy- :son. 
~te)e ZUbahsetmektedirler. Ga - İ . . d h 1 Aktan' nepiyatı: Saat 18,'80 Plüla « r bu t bl" Je spanyol cumbunyetıne er a dans ,nusikisi, 10,15 çocuklara masal: Ba-e11ıetıA-e he ığin m_uhteli~ biiyü. k mukabelede !bulunmuşlardır. ,, it -u 1 ld - ki yan Nine, 1-9,40 piyano solo: Konııervatu-

r h.kkın ası etmlf 
0 

ugu a s- ümanite gazetesinde Peri di - nnn kflçilk yavrularından yedi pşında 
ltr: da taf~ilit vermektedir- yor ki: ' Gülseren .Muhittin Sadak tarafır.dan, 1955 

lolldra . "İspanyol sefiri Dö Askart'ın bonıa haberleri, '20 saat ayan Granviç ıra-
~fj ~an Maten gazetesıne Lord Halifaksa hasretmi' olduğu sathanesind~ naklen. ~ı!•t ,.e IU'bda'1arı 

.._. Yor. . . ) .. d tarafından Turk nıusılmn ve t-.alk şarkı· aa .. _1 tedbırler tamamıy e meşru mu a -
20 4

s ö R t'- 1..._ ,._ onadaki kızıl makama _ . . . . lan, 20.46 hava rnponı, , me.r ıza 
ı· "'lllcLlnbö l . . faa tedbırlerıdır. Hakıkaten mavzu Doğrul tarafından arapça aöyle\", 21 saat 
--~na : e ecnebı ş~hır veya bahs olan hedefler Frankistlerin ayarı: Fazıl saz heyeti: İbrahim ve arka-

En güzel saçlı ve tenli 
Yıldızlar 

1 

Soldan aaia: 
l - Denizciler bayramı günü, 

nida. 2 - Söz dinliyen, 3 - Hançer 
Beygir ayağına, 4 - Yapan, mer
haba, 5 - Şak:ıcı. 6 - 1 im, başı
na (R) getirilirse söziinü kırmak. 

7 - Dünyanın en rne~bur keyif yer
Jeri. 8 - Mirası olrnıyan. 9 - E
mir siygası, oğlu. 10 - Büyük, no
tada bir ses, beyuz. 

Yukarıdan •taiıya: 

ı..._ ı.. 01111 ~rruz etrnenın m~vzu Pelma Dö l\lajork ve Pollensa tay- dqları tarafından, 21,45 ORKESTRA: 
~ lid ıyacagını ancak Frankıst - llsler"dir ı _ Nikoloi: Le Korner öö \'indaor. Jan M•dder 
il l'aı har:ket üslerinin ve bil has- yare. ı . ,, . 2 - Donizetti: La Fiy dil JRcjlman. Holivutta •çlarının ve tenlerinin aü-

1 - Evler. edat. 2 - Emin o
lan. 8 - Bir isim, en büyük mfilki
ye memuru. 4 - Şekerli. başına 

(K) ilavesiyle kirli, ö - Bqına 

(M) ilavesiyle en me,şhur Türk hü
kümdarı. bilgi. 6 - Meşhur otomo-

Cia,,er Roren 1 bil markası. 7 - Bir çalgı, Karade-. 

~ıı ~a do l\lajorkun bombardı - iki taraf ta muvaffakıyet 3 - Slraus: ı.ilıcszavber. 
l'i11t ~dıleceğini tasrih etmeleri üze- iddiasına devam ediyor 22,15 Ajans haberleri, 22,30 plakla ııolo- zdliji ile tanınmış iki yıldız vardır. 
1 dün ak . . . lar, opera ve operet pan;alar1, 22,50 aon Bunlar, (Cinger Roiera) ile (Jan Mad-~ bı . Şam vazıyettekı gergın - Salamanka, 26 (A.A.) - Kas - haberler ve ertesi rünün progr4mı, 23 ta· der) dir. 
~ i(j tıı bir 'ekil de zail olmuştu~. tellon cephesinde Beşinin garbi ile at ayarı, son. Bilhassa saçlarına dikkat itibarile 
lı ~nokta, Frankistlerin belli baş Riyo - Sekonun cenubu arasında meşhur olan bu yıldızlardan Cinger bir -."d 2 

ınerkazlerindendir. Ayni za müstahkem bir hattı işgal ettik. So- Dünkü güreşler gazetecinin ricası üzerine kadın okuyu-
"' ita a General Frankonun erzak rello nehrini geçtik. Mühim mev - culara saç ve ten güzelliğinin temini 
• tlhj... ·ı · · ı tt"k O d b d (4 üncü sayfadan devam) ... t . •11rna~nın en bü'-·u··k kı•mı- zı en ışgaı e ı . n anın gar ın a h k'· d t .. 

1 
. t" 

a..1 .J ., B" "b" I . .. l d b • a 111.m a ,un an aoy emış ır: ~o-.. trnekte olduğu Vinaros Kas- da ilerledik ve Pales kasabasına ırı ır erme gun er en erı ga - - Ben. yıldız olmayJ, güzel aaçlan-
"- n, ?.{ ı ' ·d 1 k ~·k zete sütunlarında meydan okuyan b . d t:' __ ., Sota a agan, Aljezira, Kadib gı en yo u e;)ı.ı · _ • . . . d d ma ve eyaz tenıme me yunum. ı:..aa-
~lec L ~ehirleri de bombardıman Barsolona, 26 (A.A.) - Milli kbu ıkıkpelılıvan nldı~JayetK mınb:r el sen kadın demek güzel saç ve güzel ten 

'
e~tir.,, Müdafaa Nezareti tebliğ ediyor: arşı arşıya ge ı er. ısa ır e k. 

malıdır. Tatlı audan ba,lta m kat'iyyen nizde bir şehir. 8 - Sanat, avuç i
•çlara dokundurulmamalıdır. EvleTde / çi. 9 - Mektup, oturulacak yer. 
bir çok ıkadınlara tavsiyderde bulunan- 10 - (N) Çıkanlısa beş harf lcor -
lar olur. Bu kat'iyyen caiz deiildir. Zi· kak. 

ra bir kadına iyi gelen bir ilaç. bir baş
kasına fena netice verebilir. 

{Ten) e gelince bunun İçin geliJigü
zel kremler kullanmak ta doğru değil
dir Bunda da doktor tavsiyesi lazım-

dır Fazla spor vücudü tahrip eder. H~r 1 
şeyde olduğu gibi bunda da ifrat caız 
değildir. 

. d t t l B deme tır. ıı.... I·· n·· Pa bl d.. N ı d peşrevın en sonra tu uş u ar. u ma 
1 

b k k . . 
1 

1-~1 • ..ıror gazetesinde Marsel un e a - o - a ver e mın- •Y. • • • Saç arına a ma ıstıyen er, evve.a 
töy} - - l S çın hakemlıgını Muallım Samı Ka - d k "d k 1 · kremı" kullanmaL ve kendi kendime "b_ 1e Yazıyor: takasında M üe a - dö - anyonun iyi bir 0 tora gı ere sac;; arının vazı- ır; 
OIO on · ı· d b t 1 r· "şgul ettik rayel vapıyordu. - b" · ı· · d aı· yapmakla tcnı·m·ı muhafa•a edı·-Yada neşredilmekte olan şıma ın e azı epe c ı ı · İlkJ b d k"k k . b" yetinı tes ıt ettırme ı ve tavsıye e ece· mas .. 

Ben, her gün dolctonın tavsiye ettiği 1 

ı. 1\_I Al t k d dü a on e~ a t a zev sız ır .. d" 
1 

k ... 'ltııı b~ kard" İt 1 M . eora mm a asın a şm n, . '1 . . . ği sabunla muteına ıyen saç arını yı a-. yorum ... ~l ornbardınııno da'lyanı~l RJ.~r- Ondayı işgal etti. Muharebe, bu ka- tarzda geçtı. kı pehlıvan da hafıf 
. ,.._ an e ı mesıne rnusa ataklar yapıyorlar, biribirlerini t._. eclilnı· sabanın cenubunda de\·aın etmek-
~ir. lt •Yeceğini tasrih etmek- ted• .kapmak ıçin bir fırsat kolJuyorlar_ 
ttarru alYan gazetesi, bu adanın ır. dı 
h za llv Beşi mıntakasında şiddetli mu- · 

15 
. . d k"k d H-

••ııı .. lce n_ a. nıası takdirinde İtal- h b 1 k d" B ıncı a ı a an sonra use-
.. , are e er cereyan etme te ır. u . . t h-k· ld v k"b" '«d ndıs • .· . yın vazıye e a ım o u. e ra ı ı-__ edeceg·. _ını taarruza uğramış mm takada düşmanın taz) ıkıne mu- b" k 

1 
tı . ı·kı 

in k t kl . ne ırço oyun ar yap , mce ı er ı... fot'-- ı Yazmaktadır. aveme etme eyız. _ t dl 

Eskice bir şöhret: Matmazel 
Hobin şimdi ne Alemde? 

~ bLa'tn"& adası, faşı"st kartaılann V")J 1 k d bfitu··n gOS er • k b d d k fi ıı; ' ı arca mınta asın a F k t M .. 1• . b-t·· b Çün ü eyaz per e e oynar en na • ıdır .... . a a u ayım, u un u oyun- p · 
26 

(AA ) Ha ·ciye · 11.1üdafaaya, taarruza taarruzları tardettık. 1 b "" ilk ~· _ kk 11 ki tuvaletlerinden başka bir ,eye malik ol- arıs, · · - rı 
ara uy ıuır sogu an ı ı a mu- k" b ··k ı · · .......,;;:;:::::::::::==================================== mıyan bu sarııın aan"atkir (tiyatro) nazırı Bone Tür ıye üyu e çısı 

Paris sefirimiz hari
ciye nazın nezdinde 

- kabele etti. llk on beş dakika böy-

Kral Karo) lece bitti. sayesinde (Paris) yakinindeki (La Pa- Suat Davazı kabul ederek kendisi· 
ı d y rentiere) maliltinesini aattn almıftı1'. le go··ru .. smu··şıu··r. kinci devreye başlan ıgı zaman , 

Malum olduğu üzere {Robin) in kocaa Hüseyin daha hiikinı güreşiyordu.. ---
"' meıhur (Alek.andr) da töhretli bir si-'\r 1 (8aı.ı- Mülayim tırnaklariyle Hüseyinin Halk ı • d ~' 1\.,01 ...,"1.l.raf.ı 1 trei sayfada) lerini birinci sahifesinde ve cBükrqte- nema ve tiyatro sanatkarıdır. Şimdi ka- ev erın e 

.. yüzünü kan içinde bıraktı, bir ara-.ı. lı b.._ .arasında vukua gelen mü- ki kanaate göre Kral Karol"ün Kemal rı, koca bu iki maruf sima (La Paren- lkmal 1{1trsları 11ırı _--nt d" lık oyun durdu ve IIüseyinin kanı-
tr. lı iklcatle takip etmekte - Atatürkü zfyaretindeu maksat, lngil- k tiere) malikanesinde sakin ve asude bir Kadıköy llalkevı"nden·. Lise ve or 11ı.ı.. • ı:n yan yüzüne pansıman yapıldı, te -

._., .. ~ t -.. .• urni kanaat, bu mülakattan tere ile müşterek iş birliğinin temini· b d hayat geçiriyorlardı. Zaten (Alcksaa- taokullardan ı"kmale ı-alan talebe • 
1) 

11.trlt rar güreşe aşlandı ... Dördüncü a- :a 
tti o)d ~ - Romen iı birliğinin tak- dir.> aerlevhasile tebarüz ettirerek ve d JJ . 1\ı _ . . it dr) bu malikanenin yakmında küçii-

1.ttu kika a ıüseyın, n ülayımı a ma ler için kurs ~lacağmdan, istek • .... ~(. ll'ıerltezindedir. Bazı ya· Bükreı haberelrine İstinat ederek di- mencik bir kasaba olan cCrosby-sm-
.,.."'" ıı aldı. Ve mülhia kuvvetile Mülayimi lile · ı"kı" resı"mle ı"d"'~""ue mura·· caa• 

1 

e1'd T·· k R · L· yor ki: -v Risle> in beledive Teiaidir. rın -'Ç.1 • • illi... ~ e ur - omen ıı oır- ezmeğe ba,ladL .., 

~,ıq'll ~~ _S.Uuan Antantı çerçe't'e- cAtatürkle Kral Karo! arasmdaki cRo'bin:t arblt cKomedi Fransen ları. 
- h 29 uncu dakikada MO!ayimin ko- Roqin ~· • b_ •• rİYayederi devam et- mBlakat, Bükret'teki diplomatik ma · d den de çekilmiştir. cBourdet:t, cKome- =.;:::::================ 

"'t.... uu Junu biike büke sırtını yere getir i. · 1 .";! ~ •• ınllnaacbetle cSamnalub fellerin cümlesinde fevk.alide bi" tesir- Sinema aleminin en tanınmıt sıma a· di Franseu idare meclisi reisi olur ol- g 
"" 1 H Useyin bu suretle Mülayimi tuşla b b b ·· • 

.,. l'-· "•rol' s yendi ._ t-ı ~ de bulunmuştur. Romanya gazete eri rından methur cRo inne> aca a ugun maz sarışın sanatkir hemen istifasmı omıs~on 
~ lir~ un c avaronu yatın- bu mülakat hakkında gayet enteresan · ne alemde).. clayamlf ve salıneden elini, eteğini çek· 
,, ıra.~ C111rıhurreia Atatürk.le ..... komanterler neıretmektedirler. Bu mü- Yunan muhteliti 2-0 Cihan harbinden evvd Fransız sine· mittir Bu mukaddemeden sonra {Ro--

~-~ İçi ~tı lıalihazndaki siyul Jlkatın Balkan yarımadaeında Türkiye ş· r macılığının en büyük eserlerini yarat· bin) in artık malikanesine kapanacaiı gı•dı•nce ı..~ ~ e Romanya ile Türkiye a· ile Roamnya arasında mevcut teaanü- iŞ ıyİ yendi mıt olan bu sarışın ve güzel kadı.n; zanneditir değil mi?. 
~ 

0

•tane rabıtaların kuvvet- dün çok kuvvetli o"lduğunu ve yıkıla- Fenerbahçeye iki sıfır yenilen, (Bosnasaray) da cPrinçip> in taban- Ne gezer ... cRobin> ckomedi Fraa-
~~lli ;; hunların kafi bir surette mıyacağım ve bu dostluğun sulhün ida- Beyoğlu spor ve Galatas&.ray ta - ~ası patlar patlamaz birdenbire sinem'\ sen den istifa ettikten sonra yine be- (Baştarafı 1 nci SOJJfada) 
~ ~ e.dc eder. Türk - Romen meeine ve Avrupanın bu parçasında kımlariyle berabere kalan Yunan perdesinden kayboluverdi. Artık o şi- ı yaz perdeye avdet etti; hem de setli .müzakereleri devam etmektedir . 
.ı, Ş:: "'k~ maba~ bu ,...., •• milletle. a<H•nda oomimi mü· muhtelili son nıaçm1 dün f ede~e _ol: •in ve ki bu dul cRobin>. o •aman ki heyu pe.deye... Heyetimiz şerefine tııı,ı·~bitler~etinin ayrJmaz bir tar- nuebetler teminine matuf olduğunu mıyan. takımların en kuvvetlısı Şışlı •İnema merakllıarının tanı~ı~an cRo: 1 (Sesli sinema) devrinde {lmpara- • f 
~ ~la olduldann~. arala- yazan Romanya gazeteleri, Türkiye ile takımıyle yaptı. bin> bütün aan'atini, vaktını cKomedı torluk faciua) filminde ...... dıimuz zıya et 
'~ ve Avrupa nan bu Romanya al'Ulndaki ralntalann ba z.i. Şitlililer sahaya çıktıkları zaman Franaeu ile cepheye gidip orada dü,- bu kıymetli sanatkar elyevm (A<lri· .Antakya, 25 (A.A.) - Fransız ...._, .. ..ı::- teminlne .. bu'"1v • ya.etle hh kat daha ku vvetlendikle.ini aralarında Vaha P yoktu. Onun ye • man hücum!.""" oöiü. ge•e• ukede· l enne ı.-..,...,) ko•d.l&mu ..,.;n...k aslterl hey eti reisi General Hud zin-""" d:. ı~~., ••uwd.k.i miina· ........ .ımektedidtt. rinde Eyüplft Şükrfi oynıyordu. ,; eğlendfrmek için tertip edilen ,Q,du ve hiti.mekle m.,guldü" (Robin) hu ger bugüıı Orgeneral Ama. Gündü• 
' ~tuf ıyı olmasını kolaylaıtır· Jtimada pyan kaynaklardan alınan Birinci devre kısmen Şişlinin ve tiyatroları> na nezremtiı bulunuyordu. yeni filminde cDuclon Tolünü yap-
l-: ~... olan emdlerinin tezahürü- kısmen de Yunanlıların hiikimiye- Harbin devamı müddetince cRobin> maLtadır. ve Türk heyeti şerefine bir öğle ye-·'t ·•••rıyll b~•-·· d B .. . . haberlere göre. bu defa mevzuubah' İ " 

1
. . kt T .. k" e 

' ltitnıelc U11:um arı, oeazıçıne lan ,ey, bir tarafta Türkiye ve Roman- ti altında geçti. ki taraf da biribir- cephe tiyatrolarile cKomedi FranseZ> Hatta iıtittiiimize ıröre eemiz .U.ema me ı vermıt ve yeme e ur ıy 
~ telnı le "Ve Atatürk'le bizzat te· ya ve diğer tarafta da ingiltere olmak lerine sayı yapamadılar. Ve birinci arasında mekik dokudu, durdu. Herkf!9 devrinin şöhretli urııan melikai cKo- batkonsoloı11 ile vali de bulunmut -s:>''d1,..de IUretile bu teaaniide biz· . b 1.... d .. 1 .d. devre bu suretle bitti. ümit ederdi ki, bir kere sulh aktedildik· m _ _:ı 1• Fran-z ... ı"n d"Lı· ...,·--'-'"n - tardır . .. , • h 1 üzere 1f ir 1gı vücu e getırı mesı ır . ea ... , an 1KU1. •ow 

'H . 1\r•t u unmak istemiıtir. Ro- İkinci devrede Yunan takımı hiç ten sonra cRobin:t yine sniemaya dö-
"llL .. it\. b Y:ine Bükreiten verilen habCTlere ac.ti ainema ileminin bu seçlWı fakat e· A ~;ıı ,.lld .. :r.._ n u hareket tarzının ha- olmazsa bir gol yapmak ve mem- necektir. Halbuki iş böyle olmadı ve lr rap ~~llt "1111 h göre, Tatareako, Kral tarafından ken- parlak yıldızı daha bir çok filmler çe· 

' rı,,,. e eoımiyetin kimsenin leketlerine galibiyetle dönmek isti- mütareke imza edildikten $0nra da kıy- fransaya · 't·· -rınd,. le ğ b"" diaine verilen husus1 bi1' vaz1fe ile Lon- vı"rmek için müzakerelere bile ba•lamış lit~İ) .. n açmıyaca ı ta n- yen bir atılganlıkla oyuna başladı. metli san'atkar beyaz perdede bir daha " 
t l • ile R d k" dra'ya gitmiıtir. Bu vazifenin fevkali· · - d k.k d 1 imi• ..• Frenle sinema gazete ve mecmu- "ntakya, 25 (A.A. \ - Şamda · ,... omanya arasın a ı 25 ıncı a ı a a Şükrü taıom görünmedi. O, bir taraftan cKomedi .. .n ' 

L.·· L.· 9'!retle Kral tarafından da de ehemmiyetli olduğu söylenebilir. k t ta f d d k d alarmın dediklerine göre (Robin) 90" rıkan Fa~n El Arap gazet~i Sancak · ~ ""'... ap anı ra ın an oyun an çı a · Franaen deki temsillerine devam e er- Y wı 

gazetesinin 
tavsiyeleri 

lı....:' ~tıtarıtı rette nıllhfirlenıniı ve Bal- Tatares.ku"nun vazifesi hem politik. rıldı. Yerine sollıe._ geçti. 35 inci ken, bir taraftan da vilayetlerde turne· filmi gösterilmiye baılandliı zaman bü- hadiseleri üzerine Suriye vaziyetin 
''t·tJ· ı. .Çerçcvesi içinde daha e· hem de ekonomik mahiyettedir. Mcv- d k"k d y 1 1 ·ık il - · .... k F 1 yu .. k bir rnuvaffalciyet kazanacakmlf. ı,. 'il ı"' ı uır • .1 a ı a 

8 
unan ı ar ı go ennı lere çıkıyor ve huyu ransız yazıcı <'.- • • • • • den bahseden bir mak:ılesinde '\taı 

0 
İtik.... lllnt halini almıtlardır., uzubahs olan Romanya aahillerindeln yaptılar. Çok germeden ikinci gol· rının dramlarını tem•il ediyordu. I Güzel ve kıyrnetlı un atkin bılıp tanı-

.. 1\ .... g b h k l ~ " 1 -L b" Fransaya, eğer halii Suriyedeki -'ol e.zetesi de Atatürk'le giliz donanması için üssü a ri uru . ferini de yapan Yunanlılar, artık ga. Denilebilir ki, {tiyatro) cRobin> e yanlar için bu haber hiç de fll§I ac- ır 
"'•••nd-

1

-· ı k hab h kk d k" · d" ı menfaatlerini korumak ve vaziye-..,, mü a at er- ması a ın a 
1 

proJe ır. Jibiyetten emin bir şekilde oynıyor- (sinema) dan fazla uğurlu gelmiştir., kehanet deği dir. 

,... )ardı. ti istikrar ettirmek istiyorsa şim -'llt• L b b 
) l •tıo lı k k l zan Ahmet, anahtarla Hulilsiyi ba • Oyun bundan 8onra her iki ta - turacak bir yer dahi bulamamışlar Türkiye Maraton şampiyonluğu diki Suriye ile ü nanı ve ütün , lf:ı~"d• ta~~~:••b:g·~=n:ı ftndan yaralamı,ıtr. Gazinodaki rafın karşılıklı hücumları içinde ve bir köşede ayakta vazifelerini Türkiyede ilk maraton ~irincil~ği sahili ihtiva eden ve İsviçre ünyo • 

'\~~ 11sı \>e S .1 k k t 1ft düşmü~ _ geçti. Ve oyun ikiye karşı sıfırla görmeğe hazırlanmışlardı. Fakat bu dün Kadıköy stadı ile Ma tepe a ış nuna benziyecek olan bir ünyon te-~ 'dlş al&hadd!n isminde iki rnOşterı er or u ve e aşa k~ yunan takımının galebesile bitti. vaziyeti de kendilerine çok gördü- mektebi arasında yapıldı. Me3afe sis etmesini tavsiye etmektedir. 
t :r1ı:ı- ta~"elkt gece Yenlkapıda ler, biraz sonra polisler gelerek ~~ Misafir sporcuların perşembeye ğil anlaşılan klüpten birisi gazeteci- 42 kilometre 19 metre idi. Müsabik-
~~ erlcen 

110
!una gitmişler, rakı i- gacıları ayırmışlardır. Karakola go- kadar şehrimizde kalacakları söy- ıerin yanına yaklaşmış küstahane Jar :;taddan başlıyarak atı, mekte : Hamidiye Halayda 

• 
1~1 a Ahmet ve H d" . . türülürlerken, Hamdi polise küf - lenmektedir. hitaplarda bulunmuştur. Buna ben- bine kadar gittiler ve tekrar gerı İskenderun, 25 (A.A.) - · Birkaç 

~ larat~ltacıaşlar1 dahaa;1~;;~:r~ rettiği iddiasiyle hakkında zabıt tu Fener sahasında bir küstah zer hadiseler tahaddüs ediyor. Fe- dönerek stadda bir tur yaptıktan gündür Payas limanında bulunan 

~ ~tlatd a başka bir m 't tulmuş, dOn mahkemeye verilmiş - Kendini bilmez bir zat dün Ka- nerbah5e klübü namına y~pılan bu ıs?~.:~ m~sabakayı bit~rdiler. Birin- Hami diye mektep gemisi diln t sken-
~~t.. ıt, Saı:h asaya o ur - dıköy stadında vazife görmeğe gi- cüretkarlıklarla klilbiln alakası ol - cılıgı Ankaradan Sehm 3 saat 21 d , Beyllinlılardnn mürekkep tı ... " b a addı" k k tir · t ·ı w • • F k t t 1· t d k"k 50 · ı"le ka.,.._. ... dı 1s erun 'e :~ U i 1

_ n, onuşma den gaze ecı ere hakarete yeltendi. madıgına emınız. a a eva ı e - a -ı a sanıye ~ · - f d . t d"l ~ı~11 o~~--adaşlarının masasına Kavga eden Ahmetle Hulılsi ba- Hadise çok teessüf edilecek bir şe- mesi bizi şüpheye düşürüyor. Önü- t:ınbuldan Sulhi 3,44,32 ile ikinci, bir heyet tara ın .an .zıyaı·e .e ı -
"haddin· uş, biraz sonra Huhlsi, rışmışlar, biribirlerin_den davacı ol- kilde olmuştu. Gazeteciler stadda ne geçmesini ve klistahlarn haddini Ankaradan Ali de 3.45.48 ile üçün- miştir: Heyet gemıde ız~1 z ~·c. ıkram 1 

Sağırrnıştır. Buna kı _ madıklarını söylemişlerdir. kendilerine yazacak de~il. hatta o-1 bildirmesini klüotcn lıf>klirnruz. cU oldular. edflnıış ve rozetler verılmıatir. 
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SATILI K 

YENİ MOTÖRBOT 
l~lUJJMll~AU~A 
CAN' ~UQTAQI~ 

Yepyeni 
motörlü 

tekneli, 
denizci 

• 
yepyenı 

tekne 
6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cıFiab motorü 

bulunan açık spor bir rnotörbot satılıktır. Tekne ve motör yepyenidir. Motörün yeniliğ"i az ku11am1-

mış manasına alınmamalıdır. Tekneye konulma~ ~lll evvel ( Fiat) rnotörünün silindirleri ve pi~ton

lart ambalajdan çıkını~ (müceddet) par~alada yenilenmiştir. Tekne uisbeten küçük boyuna nisbetlc 

on kişiyi ferah ferah alabilir. Ambiriyaj ediJir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

Görmek istiyenler Bostancıda Çatalçel5me kar§ısında, deniz kenarında seyyar mamw Bay Müs

lime, fazla tafsilat ve fiat için de gazetcmi1 idaresinde Bay Şabana müracaat cdehiJirler. 

• • M UST~FAI Doktor Feyzi Ahmed 
i • 1 1 NEZiH ,.. ~ "V' 1 Deniz hastahanesi Cilt ve 

---~ 1 Zührevi hastalıklarımutahassısı 

1 
Ankara Caddesinde: Hergün 

._ __ is_t.an.b ... u•l •B•e•le•d•i•y•e•s•İ .. İ.la•n•l•a•rı __ ı·~-ö-ğl~eci•e_n~so~nr•a_•_Te~1e•ro_ı•ı_ =_.2_3s.n9 .. 

Beher mclıe murahbaına 2 lira kıymet biçilen Karagümrti~ yan- Or 1 Haf iZ Cemal 
gın yerinde Huticesultan mahallesi nin Lökünculer sokağında 61 inci 
nduda 6 metre 23 santim yüzlU, 40 metre 5 santimetre murabbaı sa
halı arsu satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi le
vazım mudlirluğünde görülebilir. istekliler 6 liralık ilk teınınat mak
buz veya mektulıiyle beraber 8-7-938 cuma günü saat 14 te daimi en-
ciimcnde bulunmalıdırlar. (B.) (3784) 

* •• 
Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yakacıkta Ayazma mesire 

gazinosu 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekli olanlar 18 Jira 75 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 
8-7-9~8 perşembe gilnii saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (3783) 

(LOK1\1AN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (l04 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah c9.5 - 12» hakikt fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ve ev tele

fon: 22398 - 21044. 

T. 
1.ı·._. 
~ı, 

• 
E3 
A 

ri 
' , 

• • 

• , ,.. . 

• Yeni neşriyat 

MODREN CERRAHI 

Hekimliğin en son cereyanlarını 

neşreden ve Operatör Dr. Cafer 

T:ıyynr tarafından çıkarılan "l\Io

dern Cerrahi ve Nöro - Şirilrji,, 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

mecmuasmın 12 inci sayısı 

yazılarla intişar etmiştir. 

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Müteha11ıaı 

Sirkeci: .Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her giin sa
bahtan akşama kadar ha~tala
rım kabul eder. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden &onra Beyoğlu Ağacami 
çar~ısında No. 133 Telefon: 4358 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER 1 
1 

ANKARA: 
Adapazan Gemlik 
Bandırma Burııa iz mit 
Bartın Safranbolu ISTANBUL 

Telefon : 2316 Bolu Eskişehir Tekirdağ 1 elefon . 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESİ 

Umum Müdürlük; TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 

.. 

-. . 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI v•· Cerrahpaş.:ı. Hastahanesi 

hiliye Mülehas~ısı 1,. 
Hergün öğleden sonra hastJ 
rını kabul eder. •

1 Çarçıkapı Tramvay cıura~ 
Ahunbey apartmanı No· 

----~ 
Satılık arsa 

Suadiyede, Asfaltta, plajın ıca~ 
da büyük bir arsa satılıktır. ~ıl 
Beyoğlunda Tarlabaşında J3 ttf 

vde 
lumba sokağında 2 numaralı e 

.. a·1 ..... esi· Serposa muracaat c ~ 

Dr. Nihad Töz08 
abıali d N 11 at 16-1 

ca . o. . sa 42 Tel. 219 

. sar•~ Sahipleri: A. Cemalettın 
il hami Safa tİJ' 

Nefrİyat müdürü: Macit Ç~,.1' 
Basıldığı yer: Matbaai ~ 

---1 -ka~ı~ ya\•aş -j-·av~~a-s-a~ileşmeğe j Duşes kapıyı açarak içerıye gi- 1 ve odun da çıkardıktan sonra tek· ğından: ıe> ~ 
başladı. Birkaç defa aşağı inmeğe ren delikanlıya: rar gideceğim. - ).lösyö, bir parça be1' 
niyet etti. Lakin sonra oda kapısını - Sızi bir dnhn göremiyeccğim - Beni gene yalnız bırakacak- giyineceğim, dedi. 
bile açmak cesaretını kendinde bu- zannılc ne kadar korktum biJ~eniz !. t;ınız ha!... Birkaç dakika sonra: 
lamadı. Karnı da iyice acıkmıştı. - J\.Jadam ben o karakterde bir - Şüphesiz, zira arabay! ve atı - Yukarı çıkabilir~inİZ· 1 \1 'f 

Kendi kendıne: adam cleğılım. Emin olunuz! Fakat sahibıne iade etmeliyim. Uu işimi lJiye seslenerek deliktıll ı. ı't 
- Daha gelir. deyıp bcklemeğe siz herhalde acıkmış olacaks111ız. 1 bitırdikten sonra derhal gelirim. Bu karı çağırdı. Delikanlı odaY

9 
ÖLÜM ÇEMBERi 

başladı. - ::\e kadar aç olmak mümkun- gece dönmeme \'akit ve imkan yok. ce düşes: tı 
ı.ıı· j Tefrika No. 7 Saat sekızi, dokuw, 0ııu çaldı. se!... ~ Yarın sabah gelir ve ayni parola ile _Siz benim dostumsufl jl Yazan : Edgar Monte 

. _ . Oelıkanlı halii gelmiyordu. j - Daha iyi!.. Ne getıı dinı ·e iş- size kendimi tanıtırım, diyerek git- bir tanecik koruyucumsunı.ıı·ıııı1 
Bir aralık kendini kötü hatırata . mı? Fakat! Bende ne munasebetsıı Duse::., garıı> biı· korku içınde ne tahla uersiniz Yalnız getirdi••ım ti. . . • · b'l · ö;rre 

• J r. , ıi>mınızı ı mıyorum. 
ra kaptırdığını anlıyarak: fikirlerde bulunuyorum; zaten ben pencerelerı kapayabiliyov ne de mu şeyleri taşımak için bana yardım et- l\latlam (do Viledyo) delikarılııçok isterim. ıı (i 

- Yine cesareti elden bırakma- ihtiyatkaranc hareket ediyorum. 1 mu yakıyordu. Kendine bir arkadaş meli iniz. Bu turlu hareket edi~im gidince kendi kendine: • M d . . (LusYe 
malı! ... Şimdi o alçak adamdan kur- Bana elzem ve ait olan her bir şeyi saydığı soba da sonmiıştü. Dışarda herkesin tece·süsünii celbctmemek - Bu eşyalar da nedir ar.aba? 1 b -l) d~ nm, ısınım 
tulmuş bulunuyorum. aldım. Hizmetçi de işlerin farkına sessiz bir yağmur başlamıştı. içindir. Du :..adar g~ç kalmamın e- Diyerek yiyecek dolu sepeti aç. ovo Fır. ( 

Diye kendi kendini teselli ede - varamadı. Herhalde Mosyô Dük ak- Bu sırada bir araba gürültüsü işite bebi de budur. Ha aklımd;.ı iken bi- tı ve e\·vela souk tavuk budunu son 1 - ransız mısınız.. Jll 0e • 
rek ve saatin kaç olduğunu anla - şamdan evvel yani odamın intizam. rek Liraz sonra tevakkuf ettiğini ze eşyalarımızın ve evrakların bir ra ne bulabildiyse doyuııcıya kadar - Aslen Fransız ıse pbe 
ınak için saatine baktı. sızlığını görmezden evvel bir şey hi~ etti. Bir araba ama. bı>lki de i- dostumun yanında saklı olduğunu zevkle yemeğe koyuldu. Antonyo) da doğmuşuill· bet 

- Saat dört. Delikanlı hala gel- anlıy~manııştır. Hasis he~if bir iğ·ıçindeki delikanlı değıldir. Bu fikir haber vereyim. Geliniz, lakın ısla· - Zavallı çocuk! Bak benim nim (Falasteryan)larla bcrıı bw 
medi ! Hall.ıuki onu görmeği çok is- ne bıle beraber almaklıgıma razı üzerine busbütün titrem eğe başla- nacaksını:.::. pardosümii arkana al. için ne kadar lıüyük fedakarlıklara ya gidip yerleştikten sonı·ı.ı ot' 
tiyorum. Dnha adını bile öğrenme- olmamıştır. Evvela elmaslnrıma koş dı. Iliraz sonra bahçenin kapısı açı- Teklifin lüzum u yok!.. . Çabuk ol! katlanıyor. Bir zaman hakkında bir servet edincliklerindell 
dim ! Allah verede bir çapkın olma- muştur. Onları bulamayınca elbise-

1 ıarak bir ok urük sadasivle bir kü- Bunun üzerine ikisi birden ara- fena şevler dfüninmüştiim . .Ne ka-
1 

v k ermişler· 
1
; 

JJ ı B d d 1 b · 1 ı · k 1 k t E • • · , yer eşmege arar v .,.e sa. ayır. u a anı a asa oy e erıme ve çe ·mece ere oşmuş ur · · çük taşın pencereye atıldığı duyul- haya kadar giderek pnketleri, şilte- dar haksızmışım.... _ ::\fösyö (Gribovnl) c' 
0
e 

bir görüııliş yok!.. Hata ediyorum; hemmiyetli evrakı göremediği va- du. Bu parola idi. !eri, karyolayı, sandıkları, sepetleri Dedikten sonra rahatça uykuya . . v miıcııı11 
ııamusltı, ııiifuzlu, ciddi Lır delilrnıı- kitte kim bilir nasıl kudurmuştur.. ôksürüğii işitir işitmez Madam beraberce taşıdılar. daldı. Derin bir uykuda iken taşla- ze elımı uzatmaklıgıma c:of 

· · lı d' k a· · b ı:ıevıer ıe Jı; fakat lıana ne JÇın arn aya bi- Fakat bu delikanlı şim ıye adar La Duşes cesaret bularak korku ve Delikanlı kadına dönerek ded: rın pencerede çıkardığı seslerle u- ın, sonra sıze azı ·• •. (j)' r1 
ııerken yaklaşıp enıııiyetli bir mn - niçin gelmedi? Merak etmeğe baş- telaş içinde boğuk bir ı:;e.,le: ki: yandı. Hemen kalkh, başına bir ta- ğım. Nasıl oldu da benıifl l>J\e~! 
halle getireceğini söyledi. Niyetimi ladım. - Siz misiniz? ... diyebildi. - Bilhassa şu sepeti iyi sak- rak geçirerek pancuru ve pencereyi melcee muhtaç olduğutll~ iı! I' 
nasıl anlac..lı? Burasına hiç aklım Saat beş. altı, yediyi çaldığı hal- - Evet! Açmız çünkii anahtar !ayınız. Zira yarına kadar onunla açtı. Sabah henüz oluyordu. Ka- rek bu haneciği teklif ettı~,Jt' 
ermiyor. Acaba zevcimle müttefik de görilnfirlerde kimse yoktu. GencaiçerdecHr. idare edeceksiniz. Şimdi size şarap pın açmaC!:a inc.!i ve kapının aralı- ( 


