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KURUŞ 

.la O T O N VE K 1 L LE R Filistin isyam Türkiye - Fransa ve Sovyetler 
Ş EH R fMI Z DE w İngiltere mühim B~yalnız bir dostluk 

kuvvetler yığıyor • 

l J AT O R K O N R İ YAS fif N O E ~;:~i!~:p·~::~:rı::? B mbuahedesi değildir bE u ir istişare, mutearrıza yardım· 

' KiLLER TOPLANTISI YAPILDI ~~f l~~~i~~?~~~:i!5~:-~'. etme~~ muahedesidir 
vakkaten durmuştur. 

Kudüs, 9 (A.A.) - Galile mın
takası komiser muavinine Safad ci
varında haydutlar ateş etmi,leree 
de komiser• bir şey olmamıştır. 

Haydutlar dağıtılmıştır. 

Hadişelerin sebebi 
Londra., 9 (A.A.) - Filistin

deki karışıklıklar, artık büyük bir 
harp mahiyetini aldığı için İngiltere 
yeni kıtalar ve iki harp gemisi gön-
dermiye mecbur oldu. · 

Bu hadiseler Yahudilerle Arap
ların kavgasından, gittikçe artan 
ihtilaflarından ileri geliyor ve as
la yatışacak bir manzara göstermi
yor. Fakat hadiselerin çibanbaşı şu 
olmuştur: 

(Devamı f nci sayfada) 

İspanyada sıkı 
tedbirler 

Hataya ilk riren aakeri kıtamız: hudut işaretıni geçerken 
(Kötedeki Hataya ilk rircu komutan Celil Dora'dır) 

Moskova, 9 (A.A.) - lzvesyiya ga- l dostluk muahedesi deiil ruhu itibarile 
zetesi Türk - Fransız dostluk paktını ayni zamanda bir istişare, mütearrıza 

mevzuu bahsederek diyor ki: yardım etmemek ve taarruzda bulun-
c Türkiye ile Fransa arasında hasıl o- mamak muı.hedesidir. Bu ise Sovyet• 

lan anlaşma, eminiz ki kollckıif emni- ler birliğinin Frnnsn ve Tiirkiye ile 

Para ve döviz işlerinde yetin takviyesinde miihim bir unsur O· 

lacaktır. Türk· Fransız paktı yalnız bir 

komşulnrından bir çokları ile akdetmİ;l 
( /Jcvanıt 5 ınci say{ ada) 

yeni cezalar 

Trak vapurunun batır
dığı mavna tahkikatı 

yelkenlerini açmış bulunduğunu iddia 
etmektedir. 

Şahitlerin if adclerine ve tahkikata 
göre her iki kaptanda da hata vardır. 
Ancak, Trak süvarisinin hatası daha 
fazladır. Altında yepyeni ve çift uskur
lu ııemiyi vaktinde durduramaması ve 
manevra kabiliyeti mukaye1e e<lilemi· 
yccek kadar u olan yelkenliye çarp
ması buna delil sayılmaktadır. 

Henüz kat'i bir netice elde edileme· 

mittir. Bir ehli vukuf seçilmesi ve kaza 

yerinde tetkikler yapılması kararla1· 

j __ --

Dün a-cce ıüretea Mf'11inli Ahıpet ve Muıtafa ile rakıpierı 
Tafsilatı spor ıutunumuzd" 
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!aytaı 2 YE.Nı SABAK 10 TEMMllZ 
1~ 

r «Yeni Sabahıo ın tarihi tefrikası: 45 Macaristan ve 
Türkler karşısında İtalya 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB-El 
apo yon onapar ziyaret ediyor N ı B ~ 

Macaı nazırları İialyayı Şöforler yine Bugünkü temel atma merasimi 
takip ediliyor 

Yarış edenlerden çoğu Beş senelik planımız ~e Roma, 9 (A.A.) - Neşredilen 
Yazan : Ziya Şakir resmi bir tebliğde Macar başvekili 

M •• f •• •• •• ' • İmredi ile hariciye nazırı Anya:nın 

U t U n U n C Ur et 1 bu ayın içind~ resmen İtalya)n zıya-
ret edeceklen ve Romada dort gun 
kalacakları bildirilmektedir. 

yakalandılar • f b •k 
Şoförler yine polis tarafından ımya a rı ası 

İstanbuldan gelen fetva ve propa
ğandalar derhal tesirini gösterdi 

Papa Macar başvekilini kabul e 
decektir. 

sıkı takibe başlanmıştır. Son gün • 

!erde bilhassa taksi ve otobüs şo- • bu'' tiiO 
förleri halkın hayatın• tehlikeye Fabrıka pamuklu dokuma ve 

Filistin isyanı 
koyacak şekilde yansa başladıkları • de• 
nı gören emniyet _ınü.dürlüğü bunla- şanayi şubeleri ihtiyacını temın e 
ra tekrar ve kat'ı bır ders vermek 

Mı.sır halkının idrak ve iz'an alabilmek ~öyle dursun; 
için harekete geçmiştir. Diln bele-

8abl.hı' olanlan da aşag·ı yukarı - Eh .. Bunlar, tabii ŞP.ylerdir... (Bn-•tarafı 1 nci sayfada) 
' ' Hak, galiblerindir .. Maamafih icabı ...,. 1 diye mevzuatına aykırı hareket et- cek istihsalde bulunacaktır 

böylece düşünmektelerdi. Hatta, Arapların mütemadi tecavüz e- tikleri görülen birçok taksi ve oto-
Bonapartın cazibesine kapılanlara na bakarız. ri, Yahudi köyleri mezruatına kar- bils şoförleri arabal~riyl~ birlikte Birinci beş yıllık endüstri proğramı. 
kar~ı, bu düşüncelerini açıkça •öy- Gibi, milstehzi cevaplar alarak şı taarruzları karşı•ında sabırları emniyet müdürlüklerine sevkedil • beş ana ıubeye ayrılmıştı. Bunlardan 
Jemektelerdi. dilhuıı ve mütee'Sir bir surette tükenen siyonist ~efleri, Yusuf a - . 

1 
d" dokumaya ayrılan kı11mda Bakırlr.öy, 

d t t kt 1 d . . . k d 1 mış er ır. K . E ·ı· N ·ıı·d d'" İşte tam bu sırada; Babıaliden, av e eme e er 1• dında genç Yahudı ıle ar a aş arı- ayıerı, reg ı ve azı ı e ort pa-
Mısır müftüsüne bir ferman gelmiş- KANLI BiR iHTiLAL nın idama mahkiım ~lu. tarını fırsat MAHKEMELERDE muklu fabrikası tamamlanarak i leme-
ti. Bu fermanda: İlk zamanlarda Bonapartın ri- sayarak, biriken kinlerini söndilr - ye başlamıı. Malatya bez fabrikasının 

(General Bonapartın sahtekar- yakiırane ve iğfalkarane sözleri- mek için, Araplara si!ihla muka - Bir köy tahrir heyeti temeli atılmıştır. Gene Bursa'da faali
lığına kapılarak ... Osmanlı hilku- ne inanan bir kısım yerliler de ar- bele etmiye karar vermi~lerdir. Bu yete geçmiş olan Merinos Yüniplik fab
metinin malumat ve rizasiyle gel- tık Fransızlardan soğumaya başla- kararı bütün Yahudilere bildirmiş- mahkemeye veriJdiJer rikası da bu şubeye dahildir. Sellüloz 
dim, dediğine inanarak ahalinin mışlardı. İşte bunun içindir ki; hem ter, l:ıu suretle mukabil bir terör ha Bakırköy kazasına bağlı koy le- endüstrisi başından birinci lzmit kağıt 
teslimiyet yüzü gögteı·me ine zinhar lstanbuldan gelen Fermanı, hem zırlamışlardır. İşte, son günlerde, re ait arazinin tahriri ile mükellef ve karton fabrika11 faaliyettedir. ikinci 
müsahama edilme~in. Hükumet, ne de İngilizlerin Fransızla~ aleyhin- Yafa ve Telaviv'in kanlı hiidi~elere olan heyetin reisi Halit ve aza Hüs- ki.ğtt ve karton fabrikasiyle sellüloz 
bir avuç toprağından ve ne de bir de yaptıkları propağandayı mem- sahne oluşu bu yüzd~n ileri gel - nü ile müntehip azadan koy muh- fabrikasının da lzmit'te intasına devam 
tek ferdinden yaz gecmemiştir. Bu nuniyetle karşılamışlardı. miştir. En mutedil Yahudi partileri tarları talimat hilıifınd& ve köyler- edilmektedir. Maden endü•trisi bran· 
ferman, derhal halka ilan edilsin. Bir gece; ehemmiyetsiz bir ha - bile bugün, en müfrit yahudi milli- deki araziyi gezip görm~ksHi:; köy şından Zonguldak antrasit fabrikası lı 
Bunun aksine hareket edenler, çok diseden dolayı, iki •arhoş Fransız yetperverleriyle birl~şmiş bulunu- odalarında tahrir yaptıldanndau d~ Bankası tarahndan kurulmuş, Kara· 
ağır ceza göreceklerdir.) neferi katledildi. Katiller, şehrin yor . layı vağifelerini ihmal iddiasiyle bük'ıe demir ve çelik fabrikalarının 

Denilmişti. iç mahallelerine firar etti. Bunları Sona ermek üzere bulunduğu asliye üçüncü ceza mahkemesin<: kurulmasına çalııılmakıadır. Şiıe ve sc· 

Müftü, cidden büyük medeni takip eden diğer Fransız neferleri, zan edilen bu din savaşı bitmemiş, verilmişler ve muhale.eme eJ!!:rı'ş- ramik branıından Paşabahçe ıiıe ve 
bir cürette bulundu. Bu fermam sokak başlarını birbirlerinden ayı- bilAkis alevlenmistir. Bütün bey . !erdir. cam fabrika11 kurulmuJ. Seramik fab
bir cuma günü, Ez.her camiinde o- rarak kapıların önünde kaldılar. nelmilel muhabere hatları ve yollar Dilnkil celsede hadise etrafında rilr...,nın teoiı hazırlıkları ikmal edil
kudu. hatta bununla da iktifa et- Katilleri, bu kapılardan içeri alan tamamiyle kesilmiştir. Şimdiye ka- üç şahit daha dinlenmiştir. Duruş- miıtir. Birinci b~ yıllık programın be
medi. Derhal bir kaç suretini çı- bekçiler, Fransızlann yüzlerine dar yalnız Arap çeteleriyle uğraşan ma iddianamenin serdi için başka ıinci ve ııon branıını teşkil eden Kimya 
karttırarak diğer şehirlere gönder- karşı kapıları kapayarak içeri lngiliz askeri kumandanlığı şim- bir güne kalmıştır. endüatrisi 1aha11nda Gemlik Suniipek 
di. almadılar. di daha mükemmel silahlı genç Ya- Bakkal dükkanında fabrikası Sümerbank tarafından tesis 

Ayni zamanda İngilizler de İsken Ertesi ıriJn, Kölemen beylerinin hudi gruplariyle uğra~mak mecbu- edilmiı ve çalışmaya başlamıştır. Şimdi 
deriyede el altından bazı propagan konağında oturan Fransız askerle- riyetiyle karşılaşmış bulunuyor. Bu hırsızlar ııene bu branştan olarak kurulacak o-
dacılar tedarik etmişler; Bunları ri de, O sokağın başında bir taar- nun için birtakım sıkı tedbirler alın- Burgaz adasında Andonun dük- lan Sudkostik ve Klor fabrikasının te· 
Kahireye yollıyarak Fran;ız aley - ruza uğradılar. Derhal silahları· mış, örfi idareyi yeniden iliin edil- kanında çıraklık yapan Cemal a • meli bugün İzmitte atılacaktır. Bu hu
hiude tahrikata girişmişlerdi. na davrandılar. Fakat yerliler bun- miştir. Gece ışıkların söndürülmesi- dında bir çocuk dün hırsızlık suçi- suıta ica~den bütün hazırlıklar ikmal 

Gerek İstanbuldan gelen fetva, !ardan daha atik davranarak Fran- ni emretmiş, Arap ve Yahudi mahal le Sultanahmet üçüicü sulh ceza ve fabrikanın makineleri sipariş edil
ve gerek bu propağandalar, derhal sız askerlerini şiddetle taşa tuttu- lelerı aı•asında tel örgüler çektir- mahkemesinde sorgu•u yapılarak mittir. 
tesirini gö•termişti. Murad Beyle lar; ve kaçırdılar. miştir. tevkif edilmiştir. Bu fabrika iki ayrı kimyevi madde 
İbrahim bevin taraftarları bunlar- Mevki kumandanı, bu hareket- Cemal bakkal dükkanının arka- istihsal edecektir. Bunlardan Sudkos-
dan cesaret alarak halkın avam !erin bir husumet b:ışlangıcı oldu - sındaki odada yatıyor. clükkii.nla 0 _ tik memleketimizde bilhassa. ehem-
zümresini isyan ve ihtilale teşvik ğunu hissetti. Derhal, her tarafta Ziynet altınlarının dayı birleştiren eski bir kapının üst miyetli bir mevkie uhip olan sabun 
etmişlerdi. devriye gezmesi, ve silah1ı yerlile- çıkarılması yasak kırnıındaki ayna çurlik old uğuııdan endüstrisınde kullanılmaktadır. Pa-

Bunun için sebepler yok de- rin tevkif edilmesi için emir verdi. zamanla düşmüş ve kapının üstün- muklu dokuma endüstrisinde de elya-
ğildi. Bir zamanlar Kölemen Bey- Lakin o gece, yerlilerle Fransızlar Maliye Vekaletıle Gümrük muhafa- de bir delik açılmıştır işte Cemal fın parlahlmasında (merseriza.syon) 

H 
. f•bf"'" 

izmitte kuTulacak o1an :e~ı tSfl.' 
mızın istihsal edeceği ik11

'",'.,.,; .ı', 
madde de klor dur. Gerek_ 1., Jil" 
gerekse onun bir mürekkebı 0 lfJk, 
kaymaiı halinde aeUüloı .,ed .,Jı~1 

endüstrisinde beyazlatıcı ....,.ı :,ıı f 
kullanılır. Keza suları içilecek~ 
tirmek için kurulan tasfiye l~jtri k .... 
da klorun vazifesi vardır. ~ııf 
mağı halinde kuvvetli bir d. 1' ti 

edaır • olarak her yerde istim•! ~ h1 

hassa boğucu gazları ma""" ...,ı;..0' 
l"k ld - . . h•rP .~ saıına ma ı o ugu ıçın. ~ 

gazlı mıntalr.aların ıemi%fe -• İ,,... 
• eu•-;ııı1· çolr. işe yarar. Klor da bog~ r ,.ı' 

!inde kullanılır. Gerek zehır:,. ... ~ 
lince gerekse bu gazlar• k9 ~ 
mada mühim rolü olan_ .1;:... ~; 
maddenin memleket mu~ ı:' 
mından kıymeti ve ehe ~ lı"~ 
mühimdir. Bu itibarla fabr. . ,;
lutu esir.eri kimya endüıtriıoi' 

(/ 
faydalı olacaktır. (.b.., 

Yeni kurulmakta olan bu 9"° 1"' 
nede 2 l 00 ton ıudkostilı: .,e I. ~l•,.ıı 
mayi klor imal edecektir. M•Yı 1 

~1"'",::. 
icabı kadar bir mile.darı kir<Y ~ ..-

na tehvil edilecektir. Ayrıc• ~~~ 
ton hamm ltlorma istihsal e ı•Jt P 

kal•• ' 
Fabrika ham madde olar• d•~ ı<" 
zu kullanır. Klor ve sodyurrı ~-// 

!iz ...- .il· rekkep olan tuz, elektro \ti" 
_,,,ırrı• ~· 

bu iki asli maddeye 3 " · •. tııl' ıt'' 

Fabrikanın senede sarfedee•ll'. b# 
. ı ketiıı>ıı . ~( 

darı 4 bın tondur. Mem e . fol>"'", 
· ·· .. ld • i<1" ~ hır tuz müstalısılı o uııu Jsrİ~ 

nın ham maddesi dnhilden te ~,ıJ' 
lecek demektir. Bu fabrik•: d• f 

. beUP fi 
memleketin ihtiyaçları nıs ~ 

nişliyeceiinde ıüpbe o!ınıYaJI el"slı ıı" 
cndüstrjsi sahasında ablrnıO bit e'Jd' 
ad•m olmak itibariyle ayrı 

]erinin hazinelerini doldurmak için arasında bir müsademe vuku bul - za umum kumandanlığı yapılan altın bu delikten lıır gece r'ükkiına atla • istimal edilir. Türkiye' de pamuklu do
clindeki avucundakini onlara vere- du. Sekiz Fransız neferi daha kat- kaçakçılığının ltat"i suıette önül)e geç~. mı5 ve çekmecedeki ı2 lira parayı kuma fabrikalannın çoğalması bu ..,. 
rek yalın ayak ve yarı çıplak ge - !olundu. cek tedbirlet almağa başlamı~lardı. alıp tekrar delikten odasına geçmiş hadaki ihtiyacı arttırmıştır. Ayrıca sud
zen halk; şimdi de ML,ırın her ta- Vaziyet, ehemmiyet kesbetmiş-ıBaıt• ziynet altınları ıeshıı edılrniştir. ve vatmıstır. Fakat is Cemalin he• ko•tik bütün sanayi şubelerinde yar
rafına dağılan Fransız ordusunu ti. Artık birl:ıirini takip eden bu Maliye Vekaleti ziynet altınlarının sap.lann; uygun git~emı~. hırsızlık ılımcı madde olarak i,e yaram~kıadır. 
doyurmak ve Fransn da bile gör- hadiseler, ildi vakalar şeklinden çı- da harice çıkarılmasını menetmeiii dii· k:orak.o la aksedince dükkana birj ~u ma~de şin ''ye kada'. tamamen ha· 

. medikleri tam bir refah içinde ya • karak, Fransız askerlerinin varlık- şünmekıedir. Bunun için gerek veki.l~t göz atan poli~ler bu ~irkatin ne şe- nçten ıdhal edılmekteydı. miyet almaktadır. 
şatmak için ayni sefalet ve perişan- !arını tehdit mahiyetini iktisap ey- ve gerelr.ııe muhafaza umum kuman· kilde yapıldığını anlayıvermişler 
lığa tahammül etmektelerdi. !emişti. danlıiı tetkil.:ler yapmaktadırlar. ve Cemali yakalamışlardır. 

Bonapart, Mtsır topraklarına a- Mevki kumandanı Ceneral Dü- B" kA... d Eminönü meydanı İki Hediye 
yak bastığı gündenberi, her fır- bon, derhal icap eden tedbirleri al- POLiSTE: Ir agıt avası 
sattan istifade ederek, halkı ser- makta beraber, Serakas da topçu Devlete ait ve defter }·apılıp ba B' "b" . . k _ -laf'lrtııl I 
vet ve saadete garkedeceğindeo manevralariyle meşğul olan Bona • Kahveci çırağının ••lmak üzere bır muteahhıt matba- Belediye ile Evkaf ara- ın ırını Oc<P •t.Ô.fe 
bahsediyordu. Halbuki, bu servet parta da haber göndndi. kızgınlığı acıya verilmiş olan kağıtların ke - sında ihtilal çıktı ayartılrnasından Şll""" 
ve saadet yağmurundan Mıı;ır halkı Bonapar; yı!ldırım süratiyle Ka- K d B h . caddesı'n narlarından artan küçük parçalar- Eminönü meydanının açılması edı"yorlar ·'1 
nın keselerine bir katre bile düş- hireye geldi. htiyat olmak üzere asımpaşa a a rıye dan zımbalı dP.fter yapılarak piya- dİie~ 
müyordu. topçulara da, şehir civarına gelme- de Mustafanın kahvesınde çırak A- saya çıkarıldığı hakkında bır iddia ~çi~ k_aı?ırı~acak adadaki binaların Biri 28 yasında da,·acı. ··ıı v' 

Amiral Nelson'un muzaffer do- !eri için emir vermi~ti. li bir alacak meselesinden mu.şteri- ı ortaya atılmıştır. ıstıml~kı ışınd e beled_'Y~Y_le evkaf yaşında maz~un olarak d~ ~ç~ 
ııanması, Mı:ıır sahillerini kamilen B~ kumandan, evvela maktill l~rd~n. Salime kızmış ve _bir ıı~z~z Müt_eahhidin söylcdiğiııe göre, ıdaresı arasında bır ıh_tılaf ç:k':ı: de Hediye adıııdal<i iki ~ıı.d•~.~~ 
abloka etmişti. M!sır ile Fransa- Fransız efradını askeri merasimle şışesını fırlatarak adanıcagızı yuzun on santımden elll!iz parçalar muka- tır. Beledıye, yollar 'e yap Jcü sulh ceza mııhkemesıııe :ıret~ 
mn alakasını kil.milen kesmişti. Va-1 defnettirdi. Ve sonra , bir divani den yara.lamıştır .. Yam:ı · tedavi al- vele mucibince kendisine aittir. Bun nunq_ hukumlerıne ','tın~t ~der~~ ı~ardır. Davanın mevzuu b8k 

31 ka muhtelif yollardan Mısıra bir- harp teşkil ettirerek, tahkikata gi- tına alınmış ve hıdd etlı çırak ya - !ardan defter yapabilir. Daha en • hu bınaların yalnız yapıları ıçın ll<isi de evlidirler. .,, d;,·efl 
. · t" Fak t b tahk"k t, b" ·· kalanmıstır ı·ı · d · ı k d ft 1 · del vermeyı kabul etmekte, arsa- pe ~ çok Fransız tüccarları, komısyon- rış ı.. a u ı a ır goste- ·,. . ı erın en ıse yapı aca e er erı . . . . 28 vasındaki davacı 

cuları, ervet peşinde koşan se,.,.e- rişten ibaretti. Yerlilerden sekiz § Şerıf ve Lütfi adın.da iki kişi hükünıete teslim edecektir. Ve bir nın_ h_orlclsız -~lar.a ~ b~ledıyeye ın~ı- yetini Şö~le anlatmıştır:_d\-of&~;. 
riler, kumarbazlar ve hatta Fran- oıı kişi ya.kalanarak derhal kıırşu • Sandıkburnunda otomobıl tutmak kısmını da teslım etmiş bulunmakta kalı ıc:ı.p ettıgını '.ddıa _e_tınektedı~-. _ Bir gün yolda gı 1'. ··}. ', 

d . ·ıd· ·· ü d t b ·· B h tt" d B .. ·· k k t d k. d ı k" - Vakıflar umum mudurlugu bu ıhtı- !' Al' sız askerlerinin aşk ve siir ihtiyaç- na ızı 1• yuz n en gazc e ayıı a ae ın ve ır. uyu 1 a a ı ev et agıtla- . . . . . . Bu kadın önüme çıktı bıınttJ.'P, "~~ 
· · B t b · b' b iki arkadaşı ile kavgaya tutu•mu•- d n ke k" - d ld - ·ad· lafın hallı ı~ın heyetı vekıleye mü- te ,. ıarını tatmin için düzünelerle ser - onapar ın u ıcraatı, ır aş - • rırı a se agı ı yapı ıgı ı ıası n, benim kocamı zaP b'n' ,,. 
best kadınlar gelmiş; Kahire şeh _ langıçtan ibaretti. Şimdi sıra asıl lar, Bahaeddin Şerifi çakı ile ya - etrafında tahkikata devam edil . racaat emiştir. yetişir, bırak da biraz da feP' ..-
rinin saf ve •&kin hava:<ıııda bir te- mühim bir işe gelmişti lc.i, 0 da as- ralamış ve yakalanmıştır. mektedir. --0--- sin,, dedi ve ağzma geleli . .ı,. 
fessüh başlangıcı belirmişti. kere yapılacak kışlalar için halk _ § Beşik taşta Hasfınn caddesin- --o-- ADLiYEDE' leri sarf etti. ı ,Jbo~·., 

Vergiler halktan muntazam su- tan para çekmekti. 1 de otunn Fatm.ının k,zı Sacide düş DENİZLERDE Sulh ihbarları Bundan sonra kadın. ·:,ııı Y' 

rette toplandığı için, kerlere de Bonapart, ne zamand~nberi bu- müş,_ boğ~zını bir d<'mire çarparak Mülkiye amirliklerine yapılan teki hediyenin kendi koc»·etlİ· ' 
muntazam surette aylık veriliyor - nu düşünüyordu. Fakat halktan se- kestıı·mıştır. Sacıde Şışlı çocuk baş- Çam limanına İskele sulh ihl:ıarlannın acil hallerde der- tetrniş olduğundan ~ikfıre~eoire' 
lu. Bol bol yicen, bol bol içen ve bepsiz yere para istemeğe çekini - tahanesine kaldırıl mı ·tır. Ak "d H b 1 b h i\1aznun olan 38 Iik .~, , ·ay ı aresi ey e iadada. Çam li- hal doğrudan doğruy:ı za ıtaya a ,. 
Kölemen bevlerinin konaklarında yor. İşte şimdi, iyi bir fırsat zuhur Eir katil aranıyor d b' _, 1 cevabı verdi: eı·ıe&•1 • , manın a ır vapur i ... e esi yapmağa ita valesi, müsait hallerde de müddei- " ' 
yan gelen askerler. artık zevkten etmişti. O zamana kadar memleke- Rumelihisannda deniz k!yt ında rar Hrmiş ve tetkilr.lere baılamıştır. Is-: - Ben ona hakaret ;.sı • 
ve sefahatten başka bir şey düşiln- tin büyüklerine, ülema. nq, şeyh- henüz doğmuş ve göbegi bile kesil- kele ile beraber Çam limanına bı"r de umumiliklere havale•i vilayetlere koca•ıııı da zaptetmrdlrtl·rdı· ~' 

1 · d · k ıamimen bildirilmiştir. 1I;a ~· m!iyordu. erıne aıma yumuşa ve riyakar&- memiş bir kız çflcugıı cesedi bu •1 biiyülı: plaj yapılacaktır. Bu iskeleye benim kocamı baştan ç 0pş ,; 
Bonapart; Zabitlerini ve a~ker- ne bir çehre ile görünen Bonapart; !unmuş ve denizden çıkarıl rak ta· I Adalar arasında i !iyen )'eni vapur uğ- Beraet kararindan harç kakta rastladığım zamaıı ·ı~kİ' ::.,~ 

].,rini avundurmak, onlara memle- derhal bu zevatı sarayına celbede- bibi adli tarafından muayene edil· rıy caktır. Böylelikle Heybeli vapur is- Yük. ek mercilerce tetkik edile für etmedim. Sadece "~~ 111 , }" 

ket hasretini unutturmak i~in kil. - rek artık yilzündeki ma•keyi ÇI - miştir. Cesedin üç dört gün denizde l 1:eıesinden yarım saatlilr. bir yolda olan rek beraet kararı verilen davalar benim kocamı elimden a ;• 
ğıt, şantranç, bilardo oyunlarına karıp attı: kaldığı anlaııılmış ve ve defnine' Çam Ji,;,anına, ı:ezmeğe gitmek istiyen- d diıtl· JI 
nıah•us ,·alonlar v·e '·umar hane - - Sizi Kölemenlerin zuıu·m ve Z için harç alınmama•ı vekaletten kocamdiln vazg. eçl,, deu···. ;;ndil· .,. 

0 ~ ,. ruhsat verilm •tir. abıta bu tüyler ler vapurla ve rahatça bu mesafeyı' -• " 
· t" d t d k k müddeiumumiliklere bildirilmiştir. :Mahkeme ıcabını · .,~ıe • ıs ııı a ın an urtarma içı.ıı bura- ürpertici cinayeti hangi ananın ;ş.ı . 1 lr.I d A . d b . · ,urew ~;' ler vesaireler açtırmıştı. Bunlara, 

halkın zayıf ahlaklı olanla -
rı da devama başlamıştı. Bir kaç ay 
zarfında zührevi hastalıklar her 
tarafa yayılmı.ııtı. Asırlardanberi 

dini ve ahlaki inzibat altında neza
hetini muhafaza eden Tilrkler ve 
yerliler saf ve asüde hayatı; şimdi 
fuhuşun, kumarın, - Bunlardan 
doğan - hile ve entrikalann kor
kunç tehlikeleriyle karşıla~mıştı. 

Kumar ve kadın yüzünden, yer
lilerle Fransız askerleri arasında 
kavgalar, münazaalar, geçmsizlik -
!er de baş göstermişti. Yegane şi-
• :fıyet mercii, Mısırdaki {Mevki ku
mandanhğı) idi. Fakat buraya şi

kilyet için giden yerliler, haklarını 

·-. • lgeçmış o ac.a ar ır. ynı zamat" a u ~ disede rnati.Je tayını · .. ı.ıJl 
ya kadar geldim. Yüzlerce aske - ledıgını ar:ı>tırmaktadır. · k 1 il ç 1. dah ı. • 0td~ll _,,;,ı 

ı , ıs ·e e e am ımanının a ço .. raır- MÜTEFERRiK: karet iddiası mevcut hl<eıııv 
rimi telef ederek, başınızdaki bu ki tramvay ;ırasında bet göreceği ve buraMnın çok büyük davaıun asliye ceza nıa di 
belliları defettim. Yedi y~ından, Tünelden Şi~liye gide~ 157 nu- ıbir eğlence yeri haline geleceii ümit e- Belediye zabıtası gönclel"ilmesine karar ,·er . 
yetmiş yaşına kadar hepiniz bana maralı tramvay, kar~ı ıstıkıımetten dilmektedir. Akay idaresi bütün Ada- maaşları 
ve fedakar askerlerime minnettar gelen tramvayın ron'"rk basamağı- !ardan bu iskeleye bilet ücretlerini on 
olmanız Jıizırn gelirken bunun ak _ na ters taraftan binmiş olan 60 yaıı kurut yapacaktır. Js.lr.clenin yakınd.ıı in
sioi gii•terdiniz. Zavallı askerleri- larında Osman adında l:ıirinc çarp- ı•••na beşlanac•ktır. 
mi katlettiniz ... Şimdi sizden, bun _ mış, başından ve muhtelif yerlerin- -o--
ların diyetlerini isterinı. Yirmi dört den yanla~ı;ıı.ştır. Yaralı sıhhi im- TiCARET HABERLERi: 
saat zarfında, bu para geleeck. E- clat otom o bılıyle hastahaneye kaldı 

ğer bu müddeti beş dakika ge irir- nlmış, iki vatman yakalanmıştır. T"ft"k t d d" 
. . . . ç. § Kızıltoprak Bağdat caddesin_ ı ı s an ar ızasyonu 

senız, Şehır harıcınde beklıven d · · 
- e 169 numaralı Alının tren yolun- Tiftik etandardizasyonu için hazırla-

topçularımla şehri Dizide, sizi de dak ı. h · d k' tl d ·· t ·· k · · k ' .ua çesın e l o ar un saa uç naca nızamnamcyı ·arareaştırmak u .. 
mahvederim. te lokomotiften sıçrıyan kıvılcım • zere yarın Ticaret odasında toplantıla-

Diye bağırdı. !arla tutuşmuş ve Kadıköy jtfaiye. ra baJ)anacaktır. Toplantılara 30 kadar 
- Daha var - si tarafından söndürülmüştür. ihracat taciri i~tirak edecektir. 

Belediye 2ab1tası memur1arın1n 
maa~ları kadro ~elmediği için te:eh· 
huı etmişti. Kadro gcldıği İçin Belediye 
zabıtAaına iki ma~~ları birden veril· 
m.İştir. 

Sirkeci ıneyda!l• ~,rr 
l rııen . fi' 

Sirkeci meydanı açı ı P ~e 1ı ... av"/0 r1 
lı.cak depo, magaza, P ,, 1 etiııC~ ;r 
irenin in"aatı nafıa vek•. cdı1~1 ~ , j]a!I . ' 

Bir boru fabrikası nakasaya konmuş v~ b~dcl 1 e~' 
Belediyeye inti'cal eden sabık tir. l\Iuhammen ke~ııf şçıll _, 

kanalizasyon şirketine ait boru fab bin lira olan bn binala;.ı:ı ~JI 
rikasının işletilmesine karar veril- siltmeyle ihalesi 22 t veııı.le Jet' 
miştir. Bu iş için bir kadro hazır- günü, Ankarada nafıa biııde_.>lt• 
lanmış, belediyeye tebliğ edilmiş- yApılacak ve ihale aka -~çeJ ... , 
tir. hal lnşa faaliyetine ,ııeçı 

( 



l~k· BİR YIL DÖNÜMÜ 
~.~=:.:u~:~!.~~!:.t~=ki- ç~ harbi, bir istiklal Alman gazeteleri 
·':~an rnünaaebntı hakkındaki harbi halini aldı (Başt<uafı 1 nci sayfada) baıı11 ~nı dikkatti.Ba§vekil bu mü 

~ t\'\>cl ~ttikçe iyile§tiğini söyleme· Bunu müteakip kısımlarda i~e, Tür 
'.'ıliJ td l\.ralın açılış nutkuna cevap kiyenin muvaffakıyetli politikasın-

3 - Sayta.: 9 

Hatay anlaşması 
Ve 

• • 
lngiliz - l t a lyan 

itilafındaki müşkülat 

9 10 

1 
'tdilcıı Proje, mecliste hala müna· dan ziyade Fransız giyasetinin dö-

~ IO lllckte idi. Celen Bulgar gaze· Gu··n geçtı.kçe Çı.ndeki Japon nekliğive keneli menfaatine göre s· F g etes·ıvazı·yetı.nbugu··n 
l aöyı · ayar edilisinden bahsolunmakta- ır ransız az ~•de . •Yen mebuslar ara!\ında k d• . 

lıııte ('ı'dikkati çeken, Filibe meb'- kuvvetlerinin mevkii güçleşme te Jr dır. k• • d t• 0ldugv UnU yor \~ ug) gazetesi sahibi Gospo· Bu son Hatay haberleri, Berli - eS ısın en çe in yazı 
'dırrlgi Covedarof olduğunu yaz- l . . b" d nen nin başlangıcındaki zamandan daha ner Tageblatt gazetesinin ilk sayıfa . . . d ..• 

ar 8 ngılızce ır mecmua an ay kuvvetlenm"ış bir Çin ordusu bul - sında !'\Öyle bir serlevha ile hülisa Paris, 9 (A. A.) - ispanya harbı- ı laştırılmasından evve~k~ valzıybeteh d~ 
t ~ • u zat parlamento Hari- iktibas ediyoruz: • b l · ·· "I ·· Jd w d şıkayet e a se ı· 
.... llleni rei•"ıdı"r. Hu-ku~ metç"ı ek· d ·1 ~ maktadırlar ve Japon erkamhar - edi1mektedir: nin halyan - İngiliz münase et erı uze- nu mu~ 0 ~iun a~ . . ·~ .. Çin ile Japonya arasın a ı anı f ı d b ı F Jh k k y t aynıdır ve onu f l l'lıensupt"r. Gospod"ın Gove- bı" .. •esı· dü~manın kuvayı külliyesini "Sancak meselesinin hal şekli rindeki tesiri hakkında te sir er e u- yor. 1 a 1 a vaz~ e . <.ıc .. harpsız başlayıp devam eden kanlı .; v 

1 
ı h t k J d evvelkmden az-tıı:ı Yııclrn·ı h ezmekı "ç"ın yaptıg-ı her tes, ebbüste bir garibei hilkattir, alakadar taraf lunan Populer gazetesi, şöy e yaz.ıyor: ısa e .. me ... ça. ~e en e . • hı· tw,,"'(lc 

1 
c politik durumu ta - harbin ilk yıldönümünü idrak edi - d d ç k ı- f d h dd na 

~,.ı_ tı IOnra Bulgar harici siyaseti yoruz. Bu itibarla bir seneden- biraz daha yayılmak, işgal altına )ardan hiç biri memnun kalmamış. cingiliz - İtalyan münasebetlerı 0 - ır. un u ıtı a ın a 8 cı 1 v_e d • 
L, ~ Ve l aldıgw ı sahayı b'ır par"a daha genis- tır.,, ğuşları anındaki meşkukiyetten şim·d· i en. aleyh devamlı olmasını temın .e e· ~t ...... ezcümle Bulgaristan n beri sUren bu harbin bir hulasasını "' · 

1 1 
b 

1 
k k d k h 

8 

oy 
·••Utı b 1 }etmek mecburı'yetı·nde kalı,·or ki Gazeteye göre Türkiye ile Fran- mutazarrır olmaktadırlar. B.i.r ngı ız 1 ece na a ar oz varsa ep 1 -lı'r · aae atı hususunda şunlan göz önüncleb ulundurarak, netice- J k 

. , Buı' . leri hakkında bir hüküm vermek t.. bu da malzeme ve kıtaat miktarının sa arasında vücuda getirilen bu an- iazetesi geçen Şubatta Eden ın uza - nanmı,tır . 
'1ıı_. ~lrıstanın takip edeceği nas· mümkündür. daima ziyadeleşmesini istilzam ed.i- laşma, hukuku düvel bakımından 
~•cı ıiyaset, bence, bütün kom- in _ Ja on harbinin başlangı- yor. Buna mukabil öz yu:ılarını hır hakikaten bi~ garib:i hilkattir ve 
~>'1 a •arnirni ve iyi komşuluklar:ı Ç . P . r . ecnebi istilasına karşı mudafaa et- serbest Danzıg şehrı, Çekoslovakya 
'· 8•ıılaırnalara dayanan bir aiya- J cm~an~erı Ja~~nıa;d~1~.a 1 v~ mer- mek mevkiinde bulunan Çinliler veya Paris civarı muahedelerinden, 
ıı..._· 111 

meyanda ilk mevkii şark k~zı Çınde. rnutea .. 
1
• ımankar ive gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Çin ruh itibariyle, katiyen farklı değil-t~~ 1'·· • bırçok smaı ve mu hım mer ez er 1 i d. 

-"l)t • urltiye işgal etmektedir. . . geniş bir ülgedir ve bu vas mem- ır. 
~ U, •rarn12d t karşılıklı ışgal ettıler. lekette seferberlik, Avrupa memle- Gene 3 tarihli Frankfurter Zei- Hükumetler arası konferansı I\.,~ Ilıca' eleler va mkevcular ·ıyi ve Ancak modern harplerde mu - ketlerin de oldugw u gibi yıldırım sil- tung gazetesinde bu hususta iki ma i:..~ k e avga ' k. . d . . l ltına . 

Siyasi mülteci 
olanlara yardım 

Çekoslovakya 
ekalliyetleri 

Dil ve idari teşkilatta 
°"'~ir •r irade ve hüsnüniyetle çok vaffa ıyetın ere~e~~·. ışga a . ratiyle yapılmaz. Lakin gün geçtik- kale vardır. Birincisinin_ eh~mmı-

ll.. qlllanda v h 'k' ı ke- alınan sahanın genışlıgı ve ehc~~ı- çe memleketin haksız bir tecavüze yetli olmamasına mukabıl, Sıeburg Evian, 9 (A.A.) _ Siyasi mül- Prağ, 9 (A. A.) - Ekalliyetler sta· -.g :1f~ 1 e er ı ı mem e . ·1 d w ·1 d .. k v •etının . .. 
lı.~~ir 

1 
c.~İnc uygun bir şekilde hal· yetı. 1 ~ egı ' uş.~a~ u v: _ uğramış olduğu ve b~r .. ecnebi. ist~- kal~min~~n ?ı~an ve Pa:ı~t~n .g~n- tecil er yardım meıselesiyle alakadar tüsünü tetkik etmeğe memur koalisyo· 

murahhasları dinliyor tadilat teklifi 

ı...'li:.l'urltiye ile anlaşmak ve iş tah:ıbı,_ c~p~e gerısını.n kuv~eı ma. lası tehlikesine düştügu haberı Çı- derılen ıkı~c~sı, şayanı. dıkkattır. teşekküller tarafından yapılacak ta nun altı mümeasilinden mürekkep ko· 
'..,, tı Y•Prnak ı·dealı· Bulgaris· nevıyesının ımhası, ıktıs:ıdı, malı nin en hücra köselerine varıncıya Muharrırın kanaatı, yazının ser lepleri kabul etmek için hükumetler . d .. . ... 1 d a mesaı·s,·ne 
t.<. 

1

1İ Jt· ' k t k d t' · k lma ·ı ve · .. • · · mısyon, un og e en sonr ,~td r •Yeden daha ziyade ilerle· mu aveme u re ının ırı . s . kadar biraz daha yayılıyor. Mese- levhasında kısaca hulasa edılmış- arası evian konferansının komitesi . . H"k' . k 1r t 

\ i.· ilh;ı 2:İyade b l t Bu- bilhassa milletin miicadele ısteğı- ıa· matbuatın verdigw i haberlere gö- tir: Buna göre Fran:mnın .Sancakta- t . f d t k · ı a·1en teknı·k ta· ı·ı devam etmı~tır. u umetın e a ıye • 
-. d· yer umuş ur. . b . 1 .. 1 .. 1.. 1 t ara ın an es ı e ı 

1 
. h k'- d ,_. . 

1 
· k 

•r, lti b .d 1. 1 k nin azalması nıs etıy e o çu ur. Ş e ·alnız "Sze,.uan vilayetinde ki uysallığı Türkiye üzerinden, . .. ~ _ 1 d . k •te ler mese esı a ıun a.ıı.ı pro1e en o• lı.,' 11 • u ı ea ın yanız şar . . . b . .. . re :} .., " . . •. .. komıte, dun og e en .soma omı - . . . . . ~ ~u ıdare d ı·t·k hf'J. Çın - Japon harbını u goruş zavı- (2 000 000) dan fazla Çinlı asken cenubu sarkı Avrupada daha bu- . d . . misyona tevdı edılmı,tır. Bu proJeler •ı ~t h e en po 
1 1 

ma 
1 

. · d k ı k ·· · · ' e muhtırlar vermış olan ını ve "'~· aile kümele · arasında inki- yesınden tetkık e ece 
0 

ur.sa go- talim ve terbiye görerek harbe ha- yük bir nüfuz temini gayesini istih- Y. • . f d .. d ekalliyetler statüsü ile, dil kanunları ve 
ı dctildir. Bu i;~alin kan ve can rürüz ki Japonlar "askeri muvaf- zırlanmaktadır. "Kvangsi,. vilaye- daf etmektedir. ı;'.yl ası 33 cehmhı)~el t tard~ ıln ~~t~ron e- idari te•kilat hakkındaki kanundan i-
"c ..... . k . f l . . . s· k l . d b ·ad· rı en mura as arı ın emı .. 1 • y r. 11 • .. ı iirltiye ,·ıe Bulgaristanın fakıyet,, veya "as erı za er,,_ erı_n.e tinde de bu miktara yakın Çın.lı he- ıe.burg. ma a .esın e .. u .ı ıayı 

1

_ il 
1 

.... 
..._ '" b Bu cemivellerin talebleri, sure- barettir. Komisyon ea.a iyet er atatusu-~ .. tırıı temin eden reel bir po· esas olacak bu şartlardan hıç ırı- yecan ve hummalı bir faalıyetle şu şekılde ızah eclıyor: Turkıye, Yu .J 

V ., h 1 d D k J R y · t reti umumiyetle bir birine tevafuk nün tetkikini bitirmi, ve hükumete ha-i. ~tr 11 İni alması lazımdır.> sini baş~rarnamışlar ır. . em: o u müstevliye karşı koymak için as - goslavya, oı:n~~~a ve ~nanıs a~-
,,,~ ~.bukadar sarih ve bizim ka- y..or ki bır seneye yakın bır muddet- kerlik öğrenmektedirler. la, Balkan bırlıgı dolayısıyle. bag- etmektedir. Cemiyetler, muayyen zı maddelerin tadili hakkında teklifler
~,orc~ kom,ularımızla anlaş- tenberi d.evam e~egelen h.arptı:_ ~a- Çinin bitip tükenmek bilmiye_n lıdır. Fransa ise son zamanlarda bir muhaceret pliim yapılmasını ve de buJunmağa müttefikan karllr ver• 

~" ~ ı.. h .. •çbir mani kalmamıştır. ponlar bırçok hm.anlar H mu?ım insan hazinesi, karşı durulmaz bır gHşiyen bu bağların sağlamlaşma- ihtiyar edilecek masraflara dair hii miştir. 0

ut 1 k t 1 d b'lh ı · k d 't k' ku·· mler tesbit edilmesini istemekte-~ b un ıuitefehhümlerin zail mer.kezle~ c __ e .~e~_ırme sur~ 1Y .: sel şeklinde cepheye akmıy~ baş. - sın a ı assa a a a ar ve nı P. ım -o--

. Ulunduğunu görmekle mem- z~hıren bır ustunluk. elde etmış,~~- ladığı zaman Japonların Çınde. ış- bu hususta bir hayli ~pyret sarf et- dir!er. Bundan maada mültecilerin Ateş a lan otobüste yedi 
rünOyorlar ama hakıkat halde nı- gal altına almış oldukları mevkıler miştir. Filvaki şimdiki Hatay mu- mallarından bir kısmını beraber gö 
hai zafer., den pek uzaktadırlar. de nasıl tutunabilecekleri merak e- kavelesiyle, coğrafi hakımdan u- türmelerine müsaade edilmesi için kişi yandı .\h~ Buna mukabil Çinlilerin askeri dilecek bir mesele olur. . zakta kalan Romanya ve Yugo~lav- Almanya nezJinde teşebbüslerde . A A) B". ~ ··•a.n mektepleri . . k.k a·1 k l h . • . f .. . d .. k a· 1 Konstantın, 9 ( . . - II o-~:rliıı,,. vazıyetlerı tet ı e ı ece o ursa D ha bugün bile cephede ölen i Yanın arıcı sıyase ı u:1.erın e mu- bulunulmasını arzu etme te ır er. .. . . . 

~ ., ( ç· k ı· · · · J 1 r ta a . · ı . · k · · kt ııc· k ~ • tobus sehrın cıvarındakı hendekler ,ltıııcr .~· A.) - Almanya'da ın uvayı as ıyes~nın .:p.on a . - her Çin neferinin yerini ikı nefer e~sır 0 mı;>a ım ,an yo ~r· .. a a Tali komite, hukumetler :ırası .'. 
+.... ~1111 rcJ•rnini tevhid eden yeni rafından imha edılmedıgı, edı1e- tutmaktadır çünkü Çinli bu harpte bır Fransız - \ unan - furk gru- komiteye verilecek raporunu bu _ den bırıne yuvarlanarak ateş almış 
~~ A.~lkarılrnıştır. Bu kanun mu- mediği itiraz ~abu! etmez bir su - baba yurdunu, milletini, ailesini ve pu teş~il ~dilebi~m~ti~ ~\bun~: ica gün tanzim edecektir. Diğer cihet- tır. Otobüsten karbon haline gelen 
(ıılc14 ~an. mekteplileri c Halk r:tte der?al ~0~.e 5arpar. Japon _er- ecdadın mezarlarını müdafaa etti- bı.nda .. ngıl!er7nın e 1~ a 1 mum - ten hükfım etler arası komitesi umu ı yedi ceset çıkarılmıştır. 17 yolcu da 

diirt 'S?nı verilen ilk meptep- kanıharbıyesı butun gayret \'e hım- ğini artık anlamı!'\ ve bu uğurda kundur. ) enı te~ekkul eden bu mi müza kerelerine devam etmek l varalanmıştır. Bunlardan on ikisi -~I, ~n d B metlerine rag- men Çin kuvavı kül - f d .. • ld -ı Fransız - Yunan - Türk grupu- • ~ _ .. 'ııi ltd. e •taj görecekler ir. u . . . b . . 1 • k . camnı e ayı goze a ırmı:;. ır. . . h. _ h . B lk üzere bu sabah toplanacaktır. nin yaraları agır oldugu ıçm has-l!ıt~ rlaatın ·ı1c d.. . .. h liyesını bır çem er ıçıne a ara ım- A. . l· . •"k k k nun gaye·ı ı;;e, ıç şııp e'ıZ a an- . . . tcııı b 
1 

ort senesı ıçın u- ha edemedi, Çin askerlerinin ma - A ) nı zaman< a Çın ) u. se as e- }ardaki Aknan nüfllzunun önüne -<>- tahaneye nakledılmıştır. ~u er ilfiil kaldırılmı~ olmak- A k ti . . k d S rı makamları orduyu haınane te - B ) B k•ı• • b 
\ ~ııtııunıa beraber mektepliler, n~vı J uvve :rı~ı. d ıranı:. ı. "Son maYiiller güden veya bozgunculuk sed çekmektir. U gar aşve 1 ının e-

İsviçre ve harp malze' ~lla"lıc· dört sene stai gördükten çın - apon .ar .. ın e ne ır e - ya~an elemanlardan tamamiyıe te- yanatı ve Yugoslavlar 
' '

1 

rnckt ı d t h ·11 · dan .. ne de hır Tanenberg,, zafe- · ı k · · ı ·ad tı · t 11•• Frankocuların tayyare tdcb·ı ep er e a sı erme . . 1 mız eme ıçın ço < !H e ı ec vır - Belgrad, 9 (A.A.) - Bütün Yu 

' ' 

ı eceklerdir. ri elde edılemedı. Japonların her l 1 b 1 kt. d n ··t ·· ç· h"' f Bern, 9 (A. A.) - Federal meclisi 
· h k t· ç· l"I b er a mış u unma. a ır. u un ın ucum arı goslav matbuatı Kö eivanofun Sob-11..._ il •• A d "çevırme,, are e ıne ın ı er u . • . . 

"'lllt •e VUsturya a , . .. . h h k t" . ordusunda, sıyası daıreler ve sıya- .. l rania meclisindeki beyanatını tam tarafından neşredilen bir kararnameye ~ \tt h 'çevırme,, ve ım a., are e ını su- • l"d 1 .hd . t . . k b 
1 

Barselon 9 (AA) - Dun gece • 

mesi ticareti 

rl·ıı, 9 oşanma kanunları ya düşürmek suretiyle cevap verdi- sıd'lı er.er. ı adgı,I sıs emkırıın ~ u ,.e bu sabah' Franki~·t tavyareleri olarak neşretmektcdir. göre, silah, cephane, patlayıcı madd~· 
~ (A A ) . . . e ı mesı Çın or u arının ·uvveyıma w • - G . t l · b'lhassa bu bevana- ı h ı · "h ·ı b "e b · · - Resmi gazete, ler ve Çın kuvvetlerı daıma vakay1 . . . .. .• . Barselon ve civarını bomb·lrdıman aze e er ı • er ve arp ma zemesı ı racatı ı e u 

o~ k 1 A • . . nevıyelerını yukselttıgı kadar ara - < t y ·la , ·a ·ıe Rulgari'tan ara- . . . . ııı. 'd anına anun arının • sıyırmıya muvaffak oldu. Çınlıler 1 d k" . . Ak•d 1 . t•h t etmixlerdir. Monsacla civarına a- 111 ugo:s '' 1 :; maddelerın ıhraç ve ıthalı Federal ma-
. ~~ • a. dah,·ı ı k ·· b .. t.. . h b ı d - arın a 1 sıyası a 1 e er ve ıc 1 a - ı ' .. . . c:ıııdakı· da·ım"ı cJoı;tlıık paktının e - . 

''d 
0 

ma uzere u un çetın mu are e er en sonra, agır- 1 f k . ··. .. 1 k b"I k t h tılan bombalardan uç kışı yaralan- · kamların nezaretı altında yapılacak ve 'ı a levhid· h kk d k. k 1 . h :- d ar ar ı ) uzunc cıı çı a ı ece e - hemmivetinden bah~eden kısmını l'lirıi ı a ın a ı anu- h~larını beraber erın~e'. atta :- likevi de ortadan kaldırmıştır. mıştır. . ·· ~ . . . harp malzemesi ticareti hakkındaki ah· '.tıııın.~be:ıc§~etrnektedir. Eski ho· mıryollarının vagon gıbı, lokomotıf - . d ' . . . . I Bu sabah on tayyare Badalona tebaı uz ettırmektedırler. kama tabi tutulacaklardır. 
tı1:"llll\ .... e.rıne kısırlık, çocuk ·b· müteharrik vasıtalarmı ela düş Çın or usunun şımdıy e kac ar ır l b t ı ı ü k' · · ·ı 1 ·ı · y h d• • t • h' .. İt. "13lınkaf vak"aları da ilave gı 

1 

t k t k • t• 1 b" .. - verdiği kanlı muharebeler Çin ku - e -~ )Od~ a .a. mı; arc ır. ç ışı o - ngı ız a u ı cemıye ı- Poıı·vya ve Parag"' uay 
1\ mana er e meme sure ıy e ır ın- . muş, ort kışı agır ı;urettc yaralan- • h . . ··ıd .. 
lltt .. I tizam dahmnae ricat etti ve .reni bir manda heyetıne manevra ,.e cenah mıştır. nın meş ur reısı o u ralroyuşuyu kıtra 

., ete Verilecek mevzide yerleşti. Hatta, birçok yer- harbi lüzum ve ehemmiyetini anlat Londra, !> (A.A.) _ C. J. Gold-

~ ttı h lerde Çin askeri kuvvetleri düşma- mış olduğundan bugünkü Çin erka- nokta daha rnr ki o ela Çin kuvvele smithin seksen yaşında olduğu hal- Vaşington, 9 (A. A.) - Hull, Şako ~t ~ \l tariyet na terketmek mecburiyetinde kal - nıharbiyesi bu yeni harp ~anatında rinin yavaş yavaş ova mıntakasın - de vefat ettiği bildirilmektedir. İn- sulh konferansındaki Amerika murah-~ .,..\;: ~·) - Aıağ• Ka.pa t dık 1 arı kasaba 1 arın sivil ah alisini 1 da maharet i k lisa P elmişi ir. Bu va· dan gerileyip dağ 1ı k ve mania 1ı a. gi 1 tered c 1 i ber al J uda ism, bu zat ta haım dan Pol iv ya ile Puaguay "'"""" 
411J l~~ ~ ~abtı1nın ~alisi, dün Benes ta- bile birlikte götlirerek Japonlara ı ziyet karşısında Japonların çıplak razide yerle~mekte olduğudur. Fer- rafınd~n te<ıis edilmiştir. Goldsmith l da sulh konferansı ahkft.mı mecibince 1 ~~ tıırcır u edılmiştir. Bugün de boş \'e harap bir enkaz yığınından mıntakaları işgalleri altına almala- di olarak tetkik edecek olur:-;ak gö- yirmi senedenberi İngiliz Yahudi' . 't'b . 

1 
b .. t.l'f ld w 

\ '> 
1

1'1d b" l .. .. . . . . . . . . · ~. . . prensıp ı ı arıy e ır ı ı a a varı ıgına ~ 111 ttıar an kabul edilecektir. başka bir şey bırakmadılar. rı manasız ır şey o uyor. Ve Ja - runı:t. kı Çın ııeferı Japon neferıne cemıyetının reıs l ı gını ıfa etmekte d . . ld _ b .. 
•'' ti ~t,tı~llhfiller Hod:r.a ile Hra· . Binaenaleyh Japonlar pek çok ponların işgal rnıntakaları genişle- faiktir. Harbi başından beri takip idi. Edebi eserleri dolayı iyle ken- aır temınat a ıgını eyan etmıştır. 

"~~"~~ere verilecek m..ıhtariyet maddi ve insan fedakflrhğı muka- dikçe karşılaştıkları ve karşılaşa - eden ecnebi müşahitler bu nokta- di~ine incil tetkikleri için İngiliz a- Teferruata dair meseleler hakkında bir 
Adirlcr. ırıda cörüşeceklerini söy- bilinde elde ettikleri arazi kazan - cakları mü-. killer de o nisbette ziya ela tamamiyle h emfikirdirler. kademi3ince ihdas ed ilen altın ma- itilaf hasıl olur olmaz muahede imza e· 
~ cına mukabil karşılarında mücadele deleşiyor. Xihayet pek mühim bir - Daha var - d a lya \"erilmişti. dilecekti<. 

- yi ni z. Sama ty ad n ki evım im iş bu da Sa i be m ilte ne f fira ne başını öte- bire değişmiş? On n bir tür lii akıl 1 şimdi a ıı 1 adım. D airc rcf ik l erim den 
nasıl söz? Bunu da kim çıkardı? ... ye çevirerek: erdiremiyordu. Samatyadaki evin 1 bir Hayati efendi yok mu? işte 

Saibe dcmindenberi gö;;terdiği - Beyefendi ay
0

ıptır. Söylediği tarifinde bu kadar mutabık. muva- o zat Samatyada böyle bir ev tuttıı. 
metanete rağmen artık göz yaş- sözlere kendi ele inanmıyan bir ak- fık malümat aldıktan sonra inkar- Bu rivayet ondan azma olmasın? ... 
larmı tutmağa muktedir olamıya- törün sahte tavtırları cali te . ..;iratile da bundan ziyade israrın manası Hayati ev tuttuysa bundan bana 
rak gözlerini sile sile: dizlerime atılıp da beclaheti inkar- olabilir mi? Lakin Mail müşkül bir 1 ne? ... 

· liüs · Ü - İnkar etmeyiniz beyefendi... da bu kadar ısrar göst~rmeyiniz. me\'kide kaldı. Ne i:madı red, ne Bu inkara karşı Saibe yerin-
'1 (h o:.yın Rahmi G RPINAR No. 66 sı·ze ı"ftı·ra eden "ok. Beıı ale~·hı·- H · k. ı·w · · d k 1 d f l kl k 

< ~ıl' 11 • "' anıya e ı mert ıgıııız nne e a - de hakikati itiraf edebiliyordu. O en ırayıp yumru · arını :-;ı a-
l ~~~irtı azar istihkar atfile) ı di kendini korku ile karışık ciddi nizde ne yalanı kabul ederim ne de dı? Bir kaç ayda o melfın karı si- melek gibi halim, mütehammil Sai- rak: 

ttj~~~iıı ~·· Oturduğunuz kaba- bir infial yakaladı. Titrek bacaüla- iftirayı.... zin ahlakınızı kendi gibi nasıl boz- beyi böyle hali galayana, şiddete - Beyefendi utanma deniler 
~ %1 e ;reye gideceksiniz?' riyle odanın içinde bir iki gezindi. Saibeyi her halde aldatmak muş? Sizi karşımda yalan söyle- diişüren ~P.bep nedir? Şüphesiz, şeyi bütün bütün unuttunuz? Gü
~l'atllıa~nde içiniz sıkıhr ... !Saibe karşısında muzaffer bir kandırmak lazımdı. Hazır kadın- mekte bu mertebe cüretkar görün- l\Iailin Samatyada Şöhrete ev tut- ya bir fahişe sevdiğinizi bana 

--~:tlıı~i ~d.etiniz değildir. tavur ile kocasına bakıyor, onun cağız ağlarken rikkatini bütün bü- ce her derdimi unutarak yalnız bu muş olduğunu iı,itmiş olması ... Evet itiraf ettikten sonra onu bir haneye 
ii a~. Sô e~ınıze gideceğiniz i öyle titrediğini, bukalmion gibi tün arttırarak merhametini çek- halinize saatlerce ağlıyacağım ge- görünürde bundan başka bir sebep kapatmış olmanızı inkarda bu ço

cı:1~lal', Ylıyeyim de arabayı renkten renge girdiğini gördükçe mek için .Mail koştu, ZC\'Ce:-1ının liyor ... Evet Mail sen S:ımatyada yok. Bunu tutmakla kadın birden- cukça israrın manası nedir? .. Ha
~~ l'ıyıe ··t .Bu ane kadar kira taşı gediğine giizelce yerle~ tirmiş dizleri önünne atıldı. Yalvararak: bir ev tutdun. döşettin, dııyattın o bire tabiatini değiştirmiş o tehev- ya ti efendi ile içtiğiniz sn ayrı git
~ .... llllı da :Şındığınız bir eve olduğundan dolayı seviniyordu. - Saibeciğim 8eni ne kadar ~ev- kanyı içine koydun. Bu inkar ka- vürlere düşmü~. şimdi Mail bu riva- miyor. Karı kapatmak için size la
~. ~kel' .. enui arabanızla gi- .Mail bir iki gezindi. Sükut ik- diğimi bilmezsin... Bugün su ko- bul etmez bir hakikattir. Sokağın yeti tasdik etse zevcesi bütün bü - zım olan bir evi Hayati kendi nn-

~ '-, ~tıun :
0

hr~t hanım kıskan- rardan gelir. Böyle mühim anlarda nağa girdim gireli baııa ettiiin ha- ismi C\'İn rengi, numarası, sonra tün köpürecek.... lşin gi diı;.i onu mına tutabilir. Zaten o çapkınla bir 
~ ~ el'itııe e~dıriııden korkmaz- çabuk bir karar vermek lazım ge- karetleri işte affediyorum. Çünkü da takdığınız kafesleri avni aynine gösteriyor. Ret, tekzip et~e. muha- ayrınız gayrınız yok ... Hayatj efen
~, ,.'ioi>, ~ız. ~~.ak bu ı eyi getir- lir. Mail için in k iirda n b>1ıka çare affetmem ek elimde de ği 1... Senin 1 e haber verirsem daha bir diyeceğin ta hını kandırabilmek imkan ha- di dediğin iz herif kibar zade de-
~ ... ~at"adPün.uz.... yoktu. Şöhreti Samatyadan diğer beş dakika dargın durmağa ta ham- kalır mı? Yine inkara ciiret eder- ricinde görtinilyor. Olanca meta-

"" J ak ··ı d m A ı ğil ! ... Kalemdeki maaşı yetmiş beş ı ~ ~~ı?tda ı e\', ~i.izünü ka- bir mahaJJeye naklile bu şayianın mu e e em. ~ aşılan aramızı sen elimdeki delilleri ortaya koya- netiyle yine Mail redde cüretle = 

1 • ,~atııı n işitir isitmez :\Ia- esası olmadığını ispatı mümkiin bozmak için bazı düşmanlar böyle rım ... Sahtekarlıkta bundan ziyade - Saibeciğim ~eni iyiden iyi iğ- buçuk kuruşdan ibaret!. .. nasıl 0 -

~~~ı@al>sa~ah~.ı kesild\i. Çeh.resi zannediyordu. Eski ta\'rını bozma- "Samatyada ev" falan gibi bir ta- ileri vararak beni yei den bütün fal etmişler. Bu samatyad11ki ev key lur da o adam sekiz on lira aylıkh 
~ , ).ı ır kım yalanlarla seni iğfale uğra~mış bütün öldürme... fiyetinin aslı yok. Bu isnadı sen ne bir ev tutabiliyor bakayım? O ka-l t~t Uteaı.. renk aldı. Sonra mağa beyhude nefsini zorlayıp 1:1 .. . Fakat onlardan zı·~·acle bana "'I ·ı ı · d' f 
b 1ıe"i l\lben - •

1 aı ası şım ı sı ırı tüketti. kadar tekrar etsen ben de o kadar dar zihniniz karışmış ki inkara uğ-
ltlq ltöst morardı. de- kaşlarını çattı. Karısına d önerek: itimadın lazım gelir. Ne ile i~ter- Karşı<;ı~daki .. S~ibenin eski Saibe 

1 

redden çekinmem .. Çiinkü esassız. raştığınız bir şeyi alıkça itiraf edi-
et \le teetrııeğe uğraştığı - Hakaretinize bir de yalan, sen seni temin edeyim ki bu eledi- olmadıgını goruyordu. Fakat zev- (Vahleten aklına bir şey gelmiş gi- yorsunuz da haberiniz yok. 

•••Ure bedel şim- böyle büyük bir iftira il Eve etme- ğin şcyn a<lı Yoktur... ce•i n3'ıl olmuş da böyle birden- bi düşünüp a Inını sıvayarak) J1 a ! ... 1 (o.ha var) 
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t' t'N t SABA H 
Saytaı 2 

Elçimiz Başvekil 
nezdinde 

-«• ar.:ın:~:~~ ve is~!!~e~i~ oradan uzak- ~:~~~~v:z~~·~~~lbu-~'J-;~:m:~:~'..: :: BÜYÜ k 
_,ıye dolaşıyordu. Ç !aştı. ı 

..,ır ihtiyardı bu. Gözlerin- Kasketini gözlerine kadar in - Yağcıların talebi m a ç a r 
.ıaziıı ve yalvaran bir mana var- dirmışti. Kulaklarında ~e~derin müp 

Maliye tarafından t.aşirhaneden ok .. b k 1 dı. Yanaklarının esmeı derisini be- hem oğultusu vızıldıyor, etrafında spor musa a a arı 
yaz kıllar örtmüştü. Hafifçe kum _ tasalı yuzlerle birtakım adamlar ayrı bir te~kilat olduğu iddiagiyle 

burlaşan sırtında bir a ker kaputu kaynnşıyordu. Bu şamatıtlı, gürültü tasfiye haneleri için vergi tarhedi- du .. n de ya o ı I d 1 
vardı. Göğ ünü Sen Jorj haçı ,. da- tü hayat. ona yaptığı cen~n hücum len bağcılar maliye vekaletinin mec 
ha birkaç madalya ile sü lemişti. larrnı hatırlatıyordu, esrarh uğultu- listen talep ettiği tefsirin müzake- Okspor kurumunca tertip edilen mü-

Sol bacağı et ve kemikten değil, farla inliyen ormanların arasında- resinde Ankarada bulunup vekalet aabaltalardan dördüncüsü dün saat on 
ağır ve kaba tahta ile bir demir par ki karargühlan gözünUn önüne ge-

1 
k _ A k be••e Okmeydanında yapıldı Ba•kan 

~ . . le temas ar yapma uzere n ara- r · .. 
çasındandı. Saglam ayakla takma tınyordu. . .. . . Vasıf Erkmanm ve umumi katibin ne-
nyak, karlara gömüldükçe, bcmbe- Kalabalığın arasında, ağır ağır ya hır heyet gondermışlerdı. Mee- zareti albnda yapılan müsabakalara 
yaz panıuk!arın göğsünde küçük kü topallıya topallıya ilerlerken, harp lisin tatil devresine rastladığı için hakem n.zifeaini eski okçulardan ibra· 
çük yu>arlak delikler açıyordu. hikayelerini nakledecek Türkler bu mesele müzakere edilememiş, him ile Bahir özok. yapmışlardır. Mü· 

Pazar meydanındaki satıcılar, sıkıştırdığı zaman bölüğünün başın 1 
te..'7rinievvelde meclis açılınca mü- -.bakaya uzun menzil abılarile ba~lan· 

askerin hozuk, hoşııul-;uzluk dalga- da yeni Zağreden nasıl ricat ettiği- zakere edilmek üzere encümende miflır, her okçu üçer ok atmışlar, uzun 
ları kiikriycn yttziinii gördükçe bü- ni dinletecek bir adam arıyordu. gı'den he•·et menzil atı•lannı müteakıp' otuz metre-

kalmıştır. Ankaraya J ... 

yük bir korku ve can .sıkuıtı ı için- Hayatının en iyi, en mesut gü - tik hedefe atular yapılm••br. 
el şehrimıze dönmüştür. .... -. 

c lıa.,larını öte tarafa çeviriyorlar- ııunden, Generalin kendisini: Uzun menzil atıtlarında Ye hedefe a-
dı. - Kahraman!... tışta Nevzad Can, Celil Apak, Sıadi 

İhtiy r bunların onündeu geçti. Adiyle çağırdığı demden bah - Bir maden infilakı Tör Betol Or. Adnan Evnnm, Meh· 
Yakın köy~erden ge)Pni yük araba- setmck i tiyordu. fakat bir dinliye- c· d l "d met Noyan iyi derece almışlardır. Bun· 
1 di ·ı· d d ~ t 1 · d k' H' b' Roma 9 (A. A.) - ıtta uca e e 
annın sır.a sıra zı ı ur ugu ye- ne ra ge emıyor u ı.... ıç. ır Iardaa başka atışlara henüz ba1layan 

re doğru rollandı. Tekerleklerin kimse bu adamın bacağını nerede maden ltuyulannm birinde infilak ol· tsmail Noyan, Sadi Hotsc•. Aydın Oa
clibiııcleki kafe.-ıin önünde durdu, ve nasıl kaybettiğini. kendisine ni- mu~tur. Oç amele ölmüş, iki amele ağır tündai. Hüseyin. Aydin Erııman, Ci-
ya -,lı bir mü.teri tavriyJe sordu: jçin bir haçlı ni~an verildiğini öğren- 8\Jrette yaralanmıştır. han Borak. Tevfik Sırma. Besim Özok 

- İyi mi, semizce şeyler mi bu meği merak bile etmt!mişti. ------- muvaffaldyetler göstermişlerdir. 
kazlar? Bu bağıran, konuşan, giden ve den ötekine geçiyor. ~özlerini din- Okspor müsabakalanna Cumartesi 

- ~yi de laf .~ı? ... Birinci ~alt g~l~n insanlar ara~ında, dem~k ~en ,
1 

ıetecek birini araştlnyordu. Böyle günleri saat on beşte Okrnaydanında 
Hele bıl' hak, mubarck hep yag ! dısı yapayalnız ve zavallı bır ın - birini bulduğu zaman derin bir : devam edeceklerdir. 

İhtiyar asker .satıcının uzattığı sandı. Demek hemcinsleri kendisini ı - Oooh !. BarutgÜcÜnÜn ik:ncİ 
hayvanı dikkatli dikkatli yokladı, hakir gorüyor, dinlemek istemiyor- Çekerek anlatmıya başlıyordu. 
Jinde darttı ve sonra: lardı. ~u dü.;;ünce onu üzüyor, ~a - , İşte 0 zaman söz.leııi bir dere yıldönümü 

- Pek iyiye benzemiyor! dedi. rap edıyor, um.um~n kayıtsızlıgın- gibi gürül gürül akıyor, gözleri pa- Bir yıldır büyük bir rnuvaffaluyetle 
Bilmem bilir misin! ... Kazların en d~n .• d~layı cemıyt!tıne karşı sonsuz rıldnyordu. Topun gürültiı.~unü an- çalışan ve hiçbir defa mağlup olmıyau 
illii ı Bulgaristanda yetişir. Domuz bır ıglıırar duyuyordu. Satan adam- k . . rtl · · · Barut .. ücü buniin kulüplerinin yıldönü-. tatma ıçın MVU annı şı~ırıyor, " .. -
gibi olur kerntalar!... larla alan ınsanlara karşı sonsu:ıj k d 1 b . b - - ı~ münü &rutgücü sahasında fevltalad• • . ., . d . , . uman a arı agıra agıra soy u - -

- ere de dedın . . hır nefret U.} Ul orsu. d merasimle kutlulıyacalttır. Bu münasc· 
B 1 "st d B l' d f .. 1·· - k d ·· yor u. - u g:ın nn n... .aJkan dağ- ~aç e a o umu ·arşısın a gor- ı Sö 1 k - 1 · J - ı · betle haz.ırlanan programa aöre: y er ·en gu uvor ar, eg enıyor ... 

lnnnm taaaa ötesinde ... Hani Rus - müştü. Fakat korkmamı.. tı. Yılma- ı · . . . J 4,30 da bayrak merasimi yapıla· 
Tiirk sava:;-ı olmuştu... Bilmiyor mıştı ölümden .... Hallıuki ötekiler, l~rdı .onunla ... Fakat_ 0 ışıtm;yo~du calc, istiklaa mar§l söylenecek ve geçit 
musun canım, o savası General ls - ölüm düşünce 'iyle bile tirtir titri -' kı .. Zıra ruhu anlattıgı adam ar an resmi yapılacaktır. l S,30 da istanbul 
koblcf idare ctnıisti . vorlardı Ve bunların hiç birisinin 

1 
çok ötelerde bulunuyor. Uzaklar - ·ı B .. ·· d ı b ı ·, · .; · ' ı apor ı e arutgucu arasın a vo ey o . 

- lla, ha! ... İşittiğimi hatırlıyo- bile kendi ayarında, kendi değe - 1 da uçuyoı:du. Ruhu or~da: Balkan- Harbiye Yılmazla Barutgücü arasında 
•tım ı•·ıkat bu kaz da 1·yı'dı'r he rinde olmarlıaını dü;:.ünmekle biraz tarın ötesıııde, kanını ıçmış olan ° .. 1· t b ı 1 B t .. ·· • .... ' , - ~ ,. gureş, s an u spor a aru gucu ara-
1 e şuna Lir bak, kıçı o kadar büyii- avunuyoı-, te:;clli bulur gibi oluyor- toprakta, bir gün cesaretinin, kud- sında basketbol. Harbiye Yılmazla 
ıniiş ki, yürüyemiyor. Safi yağ mü- du. retinin ve azminin bir alev gibi par- Barutgücü arasında Boks ve 16,30 da 
bnrek ! Bunlarm hiç birinin göğ ünde lamış olduğu o toprakta, bacağını pi.ramit ve muhtelif eilenceler. 17,30 

Eliyle göğ"ündeki haçı gfü:;ter - Sen Jorj haçt yoktu. Olmıyacak da! kaybettiği, hayatın bir sırrı, bir ma da Bakırköy ile Barutgücü arasında te· 
di: Hele hiç birine Generıtl: nası varmış ~andığı o yerde, du - ltaütler maçı ve 18.lS de İstanbul spor 

- Bunu görmüyor musun?... - Kahraman! maınlı dağlarda kKrlı şahikalarda ile Banı~ücü araaında futbol maçı ya-
'Bana kcnclU verdi. Dememişti. Diyemiyecckti de.. idi. pılacaktır. .._. ~ 

Konuşurken, ihtiyar askerin göz Fakat her şeye rağmen. birini Şimdi bili 0 alevi gormek, o a- Amerika a tletizm 
]eri parlıyor, yüzü kızarıyor, göğ- bul~~- di~letmek, kend~sinin ne ba- teşte kavrulmak. ruhunun ölil so- • 
sii iftiharla şişiyordu. bayıg!t lıır adam oldugunu anlat - ğukluğumı ı~ıtmaık için. onu, 0 ok _ şampıyonası 

I~a kc.lini kulağının ü tüne çek- roak ı~teyordu. . şnyıcı ateşi, 0 tdlı ale\'i var kuvve- Son yapılan Amerika atletizm ,am-
ti; sesinin olanca kun•etiyle hny - Açhktan yan cansız b:r halde, t' 1 ··rı· k- . kl d piyonaaında Amerikan atletferi yine 

~ k . . . . k k ıy e u ıyor, oru uyor ıı. 
kırdı: sogu lan tıtrıye tıtrıye so a larda Ç k 1 1 t k 1 t b' · fevkalade dereceler yapmı,lardır. Ya· . ~ . - o o c urı arı sı < ın ızı, 

_Evet kendi eliyle ... Küçük za çarşıda bır aşugı hır yukarı dola- kın bir zamanda Avrupa turnesine çı-
bit Mikoııof llorra !. şıyor . .Muttasıl kendisinden bahse • def "ol!. kacak olan bu atletler şu dereceleri tu~· 

Karşısında knz alacak bir muş
teri olmadığını anlıyan snbcı, ka -
labalığııı içinde, gözleriyle ba..,ka 
alıcılar nn~"lırak kayıl•nz bir sesle: 

diyordu. Cenk hikayelerine birçok Meyhanecinin çırağı Lu sözleri muşlardır: 
defa başlıyor, fakat tamamlamıya söylerken bir taraftan dil kapıyı ı 00 metre Conson 1O.7 saniye 
mu\'affak olamıyordu. Çünkü pa- gö teriyor, onu kovuyvrdu. 200 metre Robenson 2 1, 3 saniye 

400 metre Mola 47,6 ~niye zarda .... Savaş menkibelerine aldı - Ayağa kalktı. Tahta bacağını 

- Ver şunu! dedi. Görüyorum 
ki enin kaz almıya niyetin yok .... 

ran tek bir insan bile yoktu. döşemenin üstünde tokurdata tokur 800 metre Brok 1,51,S dakika 
İhtiyar Mikonof unutulup kal - data savuşup gitti. 1500 metre Köningham 3,52,5 dakika 

110 manialı Volkot 14,3 !!aniye Ma ·al söylemeğe başladın. dığını, artık bir işe yaramaz oldu -
ğunu anhynr.sk iıleme kii üyordu. 

- Binbaşı Şuvanoviç de .. Sen 
ber Knrtalsın • fikonof !.. rlecH Ve Yoldan gelip geçenlere ka~ara ol-
beni kucaklayıp alnımdan öptü. muş gibi dirsek vurarak yoluna 

devam ediyordu. Fakat bu vuruş-
KöyJü, askeri arabasının yanın-

dan öteye itti: lar bilhnssn oluyor, inadına çar . 
pıyor, böylelikle öfkesini biraz ya

- Bıı kadar ge\·ezelik yetişir •• tıştırıyordu. 
Haydi çek arabanı buradan!... Müş Zaman zaman meyhanelere da-

terilere mani oluyor un.. lıyordu. Fakat ne ustalar ve ne de 
Asker bu laflardan glicenmedi, garsonlar yOz yeriyorlardı. Bilakis 

)·alnız gözlerindeki SJcak ı>arıltı alay ediyorlar, canını sıkıyorlardı .. 
ıöndü. Ve köylüye küskün bir ba- O bu istihzaları anlamamış gibi işi 

Çırağın sözleri ağır ve acı gel
memişti ona .... ÇünkiJ yüreği hala 200 menialı Volkot 23.6 saniye 

hatıralariyle çarpıyor, şişiyordu. 400 manialı Patenon 52,8 saniye 
Hikave ini söyliyemediği dinle- 3000 manialı Mak Klaskey 9,2 3, 3 da-

d 
.• : .. 

1 1. \ika 
teme ıgı gun er, onun en azap ı en c· . V L ,._ 6·6 65 . . _ ınt as;;m~~ , metre 
azapli en rahat~ız günlerıydı. Boy-
le günlerde: 

- Şeytanlar, dinlemiyorlar! ... 

Dinlemezler. iblisler! ... 
Diye kendi kendine homurdanı-

yor ve acı acı ağlıyordu. 
Maksi.m Gorkiden nakleden: 

Disk Zagar S l metre 
Cülle Rayan l S.88 metTe 
Çekiç Folvartni S4,68 metre 
Uzun atlama inserfild 7, 72 metre 
Yüksek atlama Yok.er ve Albriston 
Her iki'i de 2 metreyi aşmışlardır. 
Sırıkla atlamada Vamerdam 4.40 

metre atlamıştır. 

Güreşcilerimiz arasında 

Dün gece milli takıJll 
seçmelerine başlandı 

Büyük Mustafa ve Mersinli AhJll~ 
rakiplerini tuşla yendiler 

11 j\tl~· 
Dün akşam güreş federasyonu 72 kilo: Celal Atik (. ,-r 

tarafından tertip edilen müsabaka- Hüseyin (Ankara). J.JüseYJJl dl 

Jar yapıldı. Bu mü.:;abakalar milJi ni müthiş yordu ve bo.Y'ıııı•ber' 
takım gü~'.~şçil~riyle milli takıma tatbik etti. tik beş dalci~~rı 6~·t 
namzet gureşçıler arasında cere- re bitti. Kur' ada ff üse} 1 ·ıı 
ya;n etti. .Müsabakalara saat 21 F k t ·ık _ d k'k da }IiiseJI. a a ı uç a ı a ilcİ.ı 
buçukta başlandı. t b' dı ner 50~ 

tik Ü b k 56 k .1 d b e ır ~Y yapama . r .r 
m sa a aya ı o an a~ ltta d b. . madılB · ••ti' 

1 d 
a a ır ış yapa ?\• 

an ı. d k'k k ü .nştilet·· d a ı ayı aya ta g r" p 
56 kiloda Ahmet Çakır (İstan- d . 11• k d Anl<'arsll .,. e mı ı ta ım an t1 ,. 

bul) Mustafa Ak:kır (Ankara) var- . b d k'k d bükıtle ı . r· C vın on e~ a ı a a t ..t 
dı. Orta hakemı Sey ı enap, yan • 79 kil 1'f . r Ahflle 1 ı r 
h k · t - p 11• .d. . o ıt ersın ı .\bı:ııt 

a ·emı an renor e men ı ı. y İlk d k"k 1 rda r ..tl 
G .. b tt' o b . 1 k' ener. a ı a a . ve Jr 
ureş ser e::ı. ı. n es l a ı- 1 b' t tb'k ttı . tı 

k İlk b d k'k b b !:ki b't ze ır oyun a ı e . ııı 
.a: K , e~ aMı ~ /ra_ ;; 

1 
: 

1
: ba, lıyan güreş derhal yere IB d 

tı. uhr _ak.a d' us 'a1 a .. ufs eAghore~ı- etti. Adil güzel bir o;'uııurı11 
yor ve a ım ı. ..., usLa a, meue .. t t' f k t ok s 

• t ... l b' k f 1 1 t· kt Ah u~ e geç 1' a a ç pli" 
ga) e guze ır a a.rn a ı. . .- Mer.sinli güzel bir oyuoltı l qfl\$ 

met bu kafakoldan kurtulmak ıstı- lt Jd k bir ç» \µ ~ 
yor, fakat bunu ancak dışarı çık- a ına a 1 ve ısa d t.ıl 

'>Onra Adile ü; dakika 8 
makta buldu. Ahmet Çakır üstte... · :s 
Fakat her iki gür~çi altda da bir lip geldi. ~{Ilı ~ • 

87 kilo: Büyük l\f ll~ beş dJ~ ı 
şey yapamadıl:ır. ~undan Seyit Ahmet. tık ·rede~ 

Şimdi üçer dakika ayakta ele- lıerabere bitti. İkinci de\liP· A 
vam ediyCJrlar. Mu-:tnfa Ağır itti- lafa altı dakikada tuşln g 

11111 
• 

fakla galip ilim edileli. Son müsabaka sanı uıııd• 
61 Kilo: Halil Özel (Ankara) metle Çoban Mehmet ara;rerıı•~ 

Ahmet Işık (İstanbul). caktı. Fakat Çobanıı1 ~o bıl (' 
İlk dakikalarda Halil hakim ve da kolu ~akatlandığı iç.ııı 11 ~tı!· 

güzel b.ir kafakolla, Ahnı0cli alta yapılamadı. sonra ynpılll~ııtıı' 
aldı. Fakat bir şey ~ apamadı. İlk Dün ak..;amki znfı,;;abıı µfi 

. t 111 
·1 dakika berabere bitti. Kur'ada nnncla 56 kilodan Ahrtte 

Halil üstte gı.ire:;;ıj·or ve Ahmede 
oyun yapıyor. Bundan da bir neti
ce çıkmadı. 

Şimdi Ahmet üstte güreşiyor ve 
üçer dı.kika da ayakta devam etti
ler. Neticede on beı dakikada mil 
li takımdan Ahmet !ttifakJa galip 
ilan edildi. 

79 kilo: Mer ·inli Ahmet (İstan
bul) İsmail Tek (Edirne) Mer:o1inli 
A hme güzel bir bacak kapmal:'liyle 

kıma terfi etmiştir. o1' ıııı! 
Güre.5lerde bilhass8 ç 51111 

. .. teren b 
bır muvaffakıyet gos .. ,jıı 

. ·sı h 
lu Seyit Ahmet bize ı ıerı t 

yük ümitler veriyor. gel 
Haber aldığımıza göre 

11 
d~ 

harta r.>-ehrimizde buluJlfi ce~ 
• onll ·~ serbe.:-ıt güre:;ı şampıY 

11 
t1 

T k . d ~ 1 ·ı . . .. pıl!l e ır ag ı ı e yenı ) 0 

güreş yapacaklardır. 

lsmaili altına aldı. ve otn~ üç !'ani- -o-- •i1i 
yede tuşla galip geldi. • • cifıı;~ 

66 kilo: Feridun A kkınal <iz- Pentatlon bırıııt•1111ıı .;~ 
mir) Sadık Tunah(İstanbnl) ilk be.) 1938 ~ene!li İstanbul peodıkôi" 
dakikada Sadık hakim gUreşiyor ... ciliL: müsabakaları dün t(ak•t•r 7 
Ve ilk devreyi galip bitirdi. Sadık sında yapılmı,.;tır. Müs•b.• -1e ııt 
Feridunun ayaklarını kaptı.. Bfik- bir alaka ile takip ediJı:nıŞı.:lııf1 d',/ 
meğe başladı. Fakat Feridun çare iştirak eden atletlere aldı 111, ıe' , 
\.'i minder dısına kacmakta lere gtıre kupa ve madald'fll *,eJet1 
J • • • er" 
buldu. Sadık, Feridunıı tekrnr dilmi~tir. Alınan teknık 

1 
ı 

tuşa getirirken Feridun güzel bir zıyoruz.: 5. f'~' 
köprüye gelerek minder dı~ımı kaç 1 Birinci Calatasaraydan ,-; 
tı. Ve böylece tuştan kurtuldu. Ni- 25 35,99 sa)'ı . 7395)~ ı'I' 
hayet Sadık İzmirlinin bacak]ar1111 ikinci Güneşten Şerıf "' !"' 
yakaladı, bükmeğe ba:-;ladı. Üstiine Üçiincü Haydarpa~adııll of 
abandı, bir dakika kala za- 1830.20 sayı cfetl 
vatlı Feridunun imdndına gong ye.I Dördüncü Fenerbllhı;e 
tişti, neticede Sadık hükmen gnlip .. , 1471, 13 <11ayı Jte(ı~ 

87 kilo: Hiıseyin Yener (Amas- Be~inci Fenerhahçeden 1,, 
ya) Büyük .Mustafa (İ:;taubul). 1459,30 sayı . 1 ,zı.9~,~ 

Güzel bir güreşten sonra iki da- Altıncı Güneşten Ru~ lit ıı 
kika üç saniyede Mu tafa tuşla za- Yedinci Güneşten 11 

lip. şayı kışla değil, tevbih dolu bir nazarla pişkinliğe vurarak masanın birin - Münir Süleyman Çapan 

!'"'""",_..--'"!."""'!!"'!!!!!!!~----"!!"'!."'!!!!!!!!~~~~----~~--~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~""!"!'!!!!!!!!!!'!!"!!!'!l~!!!!!'!!!!!!!!~~~llll!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~------~--~~-:: •• ;JldeO 
nuyor. .Mademki şimdi şu siforı yö Pro:.pero İtalyandır. Siz Fran- - Bu tamam hattı üstüvayı o- - Geminin uıe,•ktl 

:YESiL KUMLU A A 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 20 

- Çünkü mutfakta bir tek si- su içinde bulduğunuzu söylemekle 
fon vardı ve o da zeminde bir kö- ~şi biraz izam etmiş olmuyor musu
şede sımsıkı bir yere sıkışmış bir ııuz? .. Zira bir sifon şişesinde ne 
halde duruyordu. kadar su bulunur ki mutfağı su 

- Demek ki bu sifon meçhul basmış olsun? ... Olsa olsa on niha
gemi projektürünü yaktığı zaman yet yirmi litre nıayi bulunur. 
patladı öyle mi? - Hakkınız var ama mutfağın 

- Öyle mösyö Dubreuil... lumbuzu açıktı. 

- Bunun evvela kim farkına - Şu halde her şey anlaşılıyor 
"ardJ? demektir. .Mademki lumbuz açık-

- Bizzat ben farkına vardım tı, bu açıklıktan içeriye bir dalga 
ve bu yüzdendir ki sizi rahatsız et- girmiş ve zemindeki eşyayı alt üst 
meğe cesaret ettim. Ben ekmek al- ederek sifonu dn parçalamış ola
mak için mutfağa girmiştim. Bak- ca'k. 
tım yer su içinde ve cam kırıklariy- - l\aptanla Zahrely ve Mete-
le dolu.... rek ismindeki iki ~!acar tayfa da 

- Demek ki karnınız acıktığı böyle diyorlar ama ... 
için mutfnğa girdiniz \'e sifonun kı - Canım amması yok görüyor
rık parçalarına bastmız. Lakin yeri sun uz ya! Herkes benim gibi düşü-

mese les i anlaşıldı ben de sizden bir sızsınız. Kaptan ~lurfi İrlandalı- tuz yedinci defa olarak geçişim. misiniz kaptan?... ·ııiıtl ~-
f dır. lkl·ncı' .~ u·· .. arı· nı·.·ster Brvcn - Demek ki hattı üstüva.vı .,.eç- - Tamamiyle eJJlcle cl'

1 
. ..t şey sorayım: Bana Macar iki tay a- " • J " e "Br" ,. . 1v 

dan bahsettiniz. Eu iki tayfa sa- Amerikalıdır. Bunlardan maada tin ha?... sör Jakob ·on:·. · ıd•· 81 

0 kın uzun saka11ı iki gemici olmasm. mürettehat arasında iki :Macar, - ~eçlik ya! ... A.~c.~k şu Alla- dakika e.v\'el ırt·ı·fll 8
·il< pif 

_ Hayıı· mösyö Dulıreuil balı- dört Şii ili, bit İskoçyalı var. Tayfa- hın belası kasırga yuzunden hattı 1 ki muavinim mudel-1' 'lif." c 

settiğım :\tacarlar sakalsız, bıyık- nın nıütekabisi ya İngiliz, yahut ta geçtiğimizin farkına bile varama - cidir; işine itimat eu~!c~ıc set 
sız, kısa boylu sap~arı iğrenç dişli İrlandalıdır. Bana gelince hem Al- dık. _ Ziyanı yok. Sız ·ol e~ 
iki ahbap c;avuşlardır. Aralarında mamm, hem Fran:;;ızım hem de Şi- Bu saf adam bir müddet pipo- alıp bir kere de ~iz ko11tı rof# 
bir kelimesini bile anlıyamadığım liliyim... sunun lülesine dalgın dalgın ·baktık Kumanda kaprU:;ünde ~ ··:"i~ 

- Tuhaf söylüyorsun Stirner? .. dan sonra ayağını şiddetle yere \'u- f d· h lk oımuştu1'· J>i' dilleriyle konuşup crevezelik eder- etra ın a a n D ,., i rup: jJlC"' ,ı~ 
ler ama her ikisi de yorulmak bil- nsan öyle üç milliyete mensup t nin bacasından ~ )v 

1 b·ı· · h' ? - Ne derseniz deyiniz Mösyö une,, d0grıı · l k delı'kanlılardır. 0 a ı ır mı ıç · ... man su-tunu havaya mıyen ça ış an _ Olur ya ı Ben babam tara- Dubreuil, ben senelerdenberi kap. 
Hatta cigara bile içmezler. t 11.ı f' ·ı d l d yordu jpC fından Alman, annem cihetinden an JJ ur 1 1 e 0 aşıp uruyorum. . . w• uz.er ıJ11 

Dem k S • Macarca b'l · L-k· b' if k d' Pr feso-ru-n ıstegı e - e . ız ı mıyor Fransız karımla çocuklarım bakı- a m ır gazoz s onunun en ı o . . . ·cıtııPet ıı' 
5Unuz?. mından da Şililiyim. kendine patladığını hiç görmedim. tan Murfı geuııyı. 1~ virİ olıı1 ıt• 

- Nereden bileceğim mösyö _ Sizi tebrik ederim Stirner ... Belki de yirmi defa elimden bu şi- ÇUnkü mayısın yırrnı 011111° , 
. 1 . ,J .. .. d .. ~ - ld L. 1 y,e tO 

Dubreuıl?.. Benim gibi bir gemıcı (Neptune) den ziyade siz canlı ş: erı yere ~uşur ugum o u. a- bundan yüz yıl evvc ı'05pc 
parçası dünyanın bütün dillerini bir Babil kuJegi imişsiniz. kın bunlar o ka~a~ kalın camda~ ri ile arkadaşı Mişcl. l' 
bilmez ya! ...._ İltifat ediyorsunuz mösyö yapılmışlardır kı bır defa olsun hı- "T emisinlll ,ı< 

. . b' l d D- d d emcrer,, g r:, 
Gülerek cevap verdim: Dubreuil. Şayet ben şimdiye ka- rısın~. ır.~ey ok mad.~:~. o~eme etl u- mıntakaya varmı~tık· tii\'ıı)<t tı' 
- Hakkınız var. Bunlardan dar dolaşmış olduğum bütün mem- ran, ırBsı onb:ent··ı 1

1~11Hkel n pal a - "Neptune hattı ii5 ıJ \'0111 ·JI 
başka (Neptune) de yabancı tay- sın..... unu ır ur u a ım a mı - " 1 doğr • lJJıl t 
fa var mı? le ketlerin dillerini öğrenmiş olsay- yor .. Bu işte bir dalavere var ves- tikten sonra şinıa e iJcııP s tlııı 

. • . dım burada lostromoluk etmez, gi- selam!... vam etmiş ve Anıer 1,1,}.11ıt1 t' 1 
- Neptune BabiJ kulesı gıbı j der büyük bir otelde tercümanlık Bu kat' beyanatından sonra be- ile (Va vay) adaları ı:ıit to 1 

bir şeydir. Her cins Ye milliyetten ederdim. ni eliyle selamladıktan ~onra elle marn ortasından geçeıı 1 
adam var. Mesela Profesör Ja-I - Demek ki çok gezdiniz, ziya,rira caketinin cebine soktu ve uzak-ı kip eylenıişti. ( JJ'll? 
kopsonla kızı Nl)rveçJidirlcr. ::Mös-

1 
de dolaştınız ha?.. laştı. 



Tf':Nl SABAH 

fstanbul Radyosu 
10. TEMMUZ· 938 ·PAZAR 

Öile netriyatı: 12.30 • P!Ukla Türk 
musikisi. 12.50 • Ho.vadis. 13.05 · Plakla 
Tilrk musikisi. 12.30 J\luhtelir Plak neş
riyatı. 14.00 • SON. 

Aktam netriyah: 18.30 • Hafif müzik: 
Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen. 
19.15 - Konferans: Doktor Ahmet Asım 
(Beynelınilel kadınlar kongresi). 20.00 -
Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden nak
len. Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafın -
dan Türk musikisi. (Suzinak, Hicaz, Hüz
=>· .20.45 - Hııva rııponı. 20.48 - Ömer 
Rıza Doğrul tarııfındnn Anı.pça söylev. 
21.00 - (Saat ayıırı) ORKESmA: 1-
Rosini; Tankred. 2-Gaııne: Le Salten -
buk. 3--Po:pl: Vals pudrc. 4-Defose: 
Serenatn. 21.80 • Klasik Tüıık musikisi: 
Nuri Jlalil ve ar1mdıışlıırı. 1--Peş:rev: 2-
Reste: Nevcivamm lutrc4!üp mcs:runı. şad 
eyre lbeni. Hncı Sadullah nğanm '3-Yü
riik .smnai~ Dilber nice lıir çıllıı. Sadullııh 

ağanın. 4-Şarkı: Ey felı:'.k bnıi hır.ak ki 
yannyım ağlıyıı} ıın. Ast.Ik :nf,'1lll1n. 5-
ŞnTkı: Derdi a_.c;knı kıldı cismim natuvıın. 
Rifatın. 6-Şarkı: Gıı:m eksı1mez neilen 
benden. Latif :atramn. '1-Sarkı: Ey benim 
çcşmimhı nıbtı feda etme bu mahctını.. 

8-Şarkı~ Ey bağı -edep gel !bezme bu 
şeb. Sa1ilıin. '9-Yönılt semai~ :PC?Tyad1 • 
mız ol yare ele ıığyare ele kalmaz. İ~mail 
Hakkının 10-Snz sema isi. 22. l O - 1\1 üzik 
ve varyete: Tcpcbnşı Belediye bnhçesin -
den naklen. 22.50 - Son haberler ve er
tesi günün programı. 23.00 - Saat ayarı 
SON. 

Ankara Radyosu 
Öile netriyatı: 12.30 - Karışık plak 

n~yntı. 1!.50 - Plikla Türk musikisi ve 
'\ 

halk şarkıları l3. 15 • Ajanıı haberleri. 

EllJ' 

Yeni bir yıldız: Madelene Robinaon. 

Sayı&: !I 

Soldan ::n,ia: 

l - esim yapar, ince kayık. 
:2 - ü:kırük, Bir ıne:ı:i deniz ,.,~ 

srtıa ı. 

:S - Pnr.ç.alanımş, :hayvan aya
ğına uygıun. 

-4 - Emir sigası. :1'.aZlı. 

5 - lKörJer. Sonunn (iz) ge
lirse temiz. 

() - Fena. Yuıt.. ~üncü şahıs. 

'l - Ali • Sonuna (e) gelir e 
y.nrdım. 

8 - Sual işareti. Alay için• ya-
pılır. Sonuna (k) gelirse dal. 

9 - Bay. Bir nevi yamın maden 
10 - Gibi... 
Yukardan aşağı: 
1- Hepimizıin sevdiğimiz şey. 

2 - Fena. Geyik. 
3 - Duvar. Baş tarafına ti) ge

lirse aıtı oktan biri. 
4 - Anadolu ismi (Hüda,·er-

Aktam N .. riyatı: 18.30 - Plakla neı,

ript. .l&.60 • Çocuklara masal (Masal de
de) 19. t 5 • Türk musikisi ve halk prkı

ları (SalAhatUn) 20.00 • Saat ayarı ve 

Son mevsimde Fransada birden- tinin evlendiği hakkında bir şayia di). 
bire meşhur olan güzel bir yıldız çıkmıştı. Güzelliği ile birçok seyir- 6 - Büyük kardeş. Bay. 
var. Henüz 25 yaşını bile doldur • cileri teshir eden Gusti hakkında 6 - Beygir ağzına. Durmadan 
rnıyan bu yıldız (Madelen Robin- çıkan bu şayia üzerine film muhar- akıp giden . 

.ı.--- arapça neşriyat. 20·15 • Türk musikisi ve son) dur. (Güneşsiz adam) isminde rirleri derhal harekete geçmişler- 7 - Su yolu. 
Soıd._ ~.. • • . ı..ık şarkıları (Amatör Cemile) 21.00 . ki ilk filminde üzerine aldığı rolü dı'r. Fakat Gustı"ı1ı'n çalışmakta ol - . 8 - Uçan. Hendesede bir ıstı-1tıı~· -nna: Yeıu aıstem donUk tondan y.apdmıştır. içinde banyo için Konferans (Behçet Kemal Çağlar) 21.10 -

1 1t-1c ·· .. d d k t' d fevkaliide surette yapmış ve birden dug"•u film kumpanyası ~·ıldızın he- lah. ~ '· ....., rdcn '-'.apılırujtır. Yulık mayosu ve ustun c c cc c ı var 11-. s.z:d 1 k t 1 H . l\f' .. " 
•t ~ • •• • - "" yo sa on or css rası: - emz " ıe ... bire (yakıcı kadın) ismini almıştır. 9 - Dil uzatmak. Söz dinlemi-

•okak · · - ı b' lb' d' gıyı1dikten sonra plaı gazınosunda gu- , 1 . ,,. 2 0 k G lt k l'ıf 1 nüz evlenmediğini bildirmi:;;tir. 
Soıd ıçın en guze ır e ısc ır. zner •• eın ıen · s ar y nıar • e o- Fransız film kumpanyaları ya _ yen. 

~ •rı ik• • zel bir yazlık elbise hükmüne geçer. dier der Liebe. 3-Korsakov Chanson in- Zarah Lander'in Adreai 
cı.. ıncı: Elbise ve ceket. Ceket d d . H h kıcı kadınnı şo"hı·etı' u··zerı'ne muka . 10 - Sıcaklarda ı'rtı'g-ı'mı'z seı·-J\ı Soldan ör Üncü: em manto cm due.4 -Fucik Traunidesle 5-Leopold Ju :.- • 

renkti ınuhı l'f · ki. k 1 d 0 vele vapmak istemişlerdı'r. Fakat Bazı okuyucular geçen yıl İs - bellerden biri. . e ı c;ıçe ı rep er ır. plaj elbisesi. Ev, plaj, bahçe için en gü- goslavische Perll'n. 22.00 . Ajans haber- " 
~ d ~eıncr ince dendir. Etdı: Ye •Y· --' --L:ld d- .. ül - .... •· Mant L. teri. 21.15 • Yannti programı Te istik- bu )'.tldız mc .müessesesinden .ayr•I- tanbulda bir_çok filmleri gösterilen Dıiiaidi Ajhı 

• ti ~ ~ e uıun mu~.ur. o ..-. u.ı kl"f d 
1 

ff 11..: ...... ıL .. o u nı. ma!"fl mıyacaiını te ı e en müessese -e- ve zam.a a ın~ aııuS''Ç'\. ... a-s...._. - :u vardır. pandı.ğı zaman yazlık enfca bir elbi9C, ' 

~ ~: Plij Clbise:!i. Kre- c:dteti. çıbnlmca b« mayo ohu. ·=,ı=·=u.= .. =r=k=ı·y=e==_==F==r==a=n=sa=== re bildirmiştir. 2.41.ll.an Zar.ah'uı .atlr.es.ini .sorm.alcta-
~ Guati Hu her Ev1enmedi dırlar . .Zarah'ın adresi sudur.: 

(Baştara.fı 1 tıci sayfada) lstanbul Bel~diyesi İlanları 
yıldönümü olduğu anla~alarm ruhuna t?tmamilc 

uygundur. Sovyet efkarı umumiyesi, 
ıcntcmasycoal me.s' elclerin hallinde 

~ (BC!§i<Lflflfı 1 .cı 'Sll:J]fada) kadele ve J aponyanın kati rnnğlfıbi Sovyet hükümctinin teşriki me.saide bu
~ltıC):~ra, 9 (A.A.} _ Bir zırhlı~ yetine kadar muharebe edecekler- lunduğu bu iki devlet arasında böyle 
ı,~ ıl alayı olan 11 ıinci Husar a dir. bir anfqmanın akdini tasvip ve takdir 
~Q ~.raliınkün olur olmaz Mısır- llankeunun vaziyeinden bahse- ,edereJt, anlaımaların fili kıymeti ve e
l~t ıstine sevkedfleceji miistem- den mareşal demiştir ki: bemmiycti o anleşmalarm tatbilcindc 

Yol müteatihitterinin dikkat 
nazarına: 

~~lt'l tarafından biidirilmek- - Bu şehrin elden çıkması, Çi- gösterilecek dürüstiye _ba~lıdtT. Beş senelik program mucibince 12 - 7 - 938 tarihinde ihale edile
~ S Bundan başka iki piya- nin onun.a ka_dar devam etmek hu- H:1' ~atde n:'adem1cı4 Tü& V: Fra~- ceii ilan olunan İstanbul ve BeyoğJu cihetindeki yolların iki ~ede 
' tI.. Filistine gitmek ü~ere sundaki kati azminden hiç bir de- •ız hukumeden fewaJadc muğlak bır inşası ve tediyenin malt senelere tabimi dolayısiyle üç sened-e vukn-

.;~~lfbr. _ ğ~c;ikUlc vücuda getirmiyece.ktir. Çi- vaziyet. içinde eski_ ibtil&fl~ma. musli- bulacağı zannedildiği bazı taliplerin mliracaatlarından anlaşılmıştır. 
l~ be b nin dahiline doğru ilerlemiş olaıı lıanc hır tal"ZI 'tcsvıyc bulahilrnışler ve Halbuki ihale bedeli üç sene değil inşaat müdtletince iki senede öden 
liorı yena ~ü~num kuvvetler, evvelce hesap mademki ~oi :zamanda Türk - Fır&IUI& miş olacaktır. Keyfiyet tavzihan ıiiin olunur. (B.~ (4'8~7t 

~ıetec.~k~n~, 9 (A.A.) -- İngiliz etmedikleri mntbiş güçlükle karşı- münasebetleriniıı heyeti umumiyesini ,
1

, ____________________ _ 

't Cltı •.etının kabul eden Mare- laşmakbıdır. lı.'sasen laponlanıı tarızim edebilmişlerdir, mezkur arlla,- • 
coınıe ay ş~k yaptığı beyanatta eline geçen a~azi nihayet birkaç ~nın mevkii .~eı'iyete ıginneaileA beml111•••- Ehemmiyetle Nazarı Dikkate 
......._ . denuştir ki; demiryolu hattından ibarettir, işte aiti memleket -'Ç1D hem de :umuıru sutlı Fabrikatörler: F:abrlkalannızda imal ettiğiniz malların ıman1lb-

~~l ~ın - Japon anlaşmazlığı o kadar. davası için heyırlı neticeler alınabilece- rını tescil ettirmek ve teşviki ~anayi mumelatınızı 
Sa~ındc İngilterenin bir uzlaş- Mureşal sözlerini şöyle bitirmiş- iini bek1emek hususun<la ltafi derecede süratle yaptırmak istiyorsanız. 
~i as.ı~ebbüsünde bulunduğu ha- tir: aehepler vardır.~ Tüccarlar: Bilcümle vergi işini~i takip ~tbinneği düşünüyıorsn'l'l1Z 

Çi 81?dır. - Çin - Japon harbi ancak Emlak .Mlhipleri: ıl-lülkiyetinizde bulun.v.ıı lum, M.ağaza,, DU~ ..,~ 
~--iç~ ' 1

r:_kendi hnrriyetini müda- y~ni ~aşlnm.ış t':,li.~i ol~nabilir. Çfo Hususi otomobiller apartmanları .satmruk istiyor.sanız ve,.;'.a ir.atgetire12 mlU 
'CI~~ lil._lıla mütecavize karşı mtlletı \'e Çrn ihukumeti, her :zaman lstanbuldaki lıu usi otomobil ke sahip olmak istiyorsanız veyahut gayri ı:ı::~olitı-
~ ~de\• ed' T 1.· d · c1 b b' c1ıııuı. ~it tapu rnuameliltrnıı \'.arsa. ~. i~ ~ ıyor. .,llponya ,&m en zıya e ugiin ır tek vücut ıplakalarmm beyaz zemin üzerine •~--,. 
•:~ .. !~aı .ol.1.lnau .arazi!·i geri \•er- teşkil eylemektedir. k1nmzı raknmlaTla yaz11mas1 ta- JLSUlllbu1 Babçekapı Dördüncil Vakıf Han Asma Kat '(). il 
"'l\ ~" de 1\f ALJ ve EMLAK lŞLERl BÜROSUNA mQracut etmeniz men-ı. 1

• ~ .. '- vıntn tamamiyet müt~-e- ·ihai zafer Çinindir. Bunda ikarrUr etm;ş. dahiliye v~kaletinin 
"''· · '"ııı:llk .. .., faatiniz !ktizasındandır. 
~ "d unu tamın .. dık~a, Cm kı- ikim51?nin 15Üphesi yoktur ve kalma- emriyle dünden itibaren plakaların 

" ı""' ... • • i••••• Telefon: 21985 ·•ı adım sonuna kadar mü mıştır. değiştirilmesine başlanmıştır. .......... ma .... ııi 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

350 seyyah ge1di 
Teofil Gotyc ı:apuıile .dün fehrimi

zc 350 seyyah gelmiştir. Camileı:i -.e 
müzeleri gezen seyyahlar bugün Akdc
nize gideceklerdir. 

Romen maarifinde 
tedbirler alındı 

sıkı 

Bükrcş, 9 (A. A.) - Maar.if Neza
retini vekaleten idare eden Dahiliye 

Nazırı /nmand Calinesco, muallimler 

arasında müfrit .aağ cenah talınkatına 

nihayet -vennCk üzere ıNddetli 'tedbm~ 

a1mt1tfr. Mu\\tc1if tedmat mtiess~m· 
ne yeni müfettiııler getirilmiş, Nezare· 
itin amumi !katibi ite mı:latelif müdürle· 
ri iplen çltaıılımştır. 

htelif z- bede bir i,'!Ok muallimle
re işden el çektirilmi~tir. 

'ise pencerenin altına giz1enerek Dly~rek etrafına kesldn gozlcri - İyi ki ooanuı .ııçrne atladın. gıntiğı devam ediyıordlL Dilk yavq 
• • odadan ışığın knmiJen çekildiğini ni gezdirmeğe başlayıp: Yoksa bu malı kıoJ~ kolıı.y cle ge- ~Tav~ korkru~ra btlşladı. Biraz soll 

Olu•• M c EM BERi• görünce pencerenin yakınında ihu - - Burası da fena bir yer dcğiJ- ıçfremiyecektin. dedi. ra gözlerini açarak gayet zayıf bir 
lunaıı ağaçlara tırmanar:ık kedi miş. dedi. Som·a kendi kendine: Bu esnnda diğer adamların her sesle: 
gibi birinci kata kadar çıktı ve ma- - .Acaba elmasları bu~ada mı? 'biri bir tarnfa dağılıp gözden ıkay - - Siz ha! 
dma La Düşesin bulunduğu odaya Diye sorarak birkaç dnkika i- bcılmuşlar idi. Diyebildiğini işitince kalbi ra-
)0aklaşara1k kapının at.kasına giz- çinde evin her tarafını ar.adı ve tek Libigo arabacının ~·anına sıçar- hat etti ve: 

'r lltq lendi. mil eşyaları yerinden <Oynatıp ı~I • - Niçin taaccüp ediyorsunuz? 
......._ il: Edgar Monte Tefrika No. 20 Madam dö Viledyo -evin kaınsı- masları lıulmağa muvaffak ofama- - (Pön Nöf) e diye bağırdı. Bu size o kadar fevkalade bir şeY. 

te ~ Siz b nı açmadan evvel: yınca: Dük arabanın içinde kar.ısiyle görünmemeli idi. Çünkü :sizi bulup 
t r erı Siz· iz~ takip edeceksiniz; arabayı sürdürürsün. Yarın saba- - Siz misiniz1 diye sual ettL - Hartrl Onlan emin ıbir yere yalnız kalınca kadının ağzmdnn gö~eeeğim tabii idi. 
tı llıel'itı ~ ~agırma)'l11ca i9eri gir-. hın saat altısında gelip (l\f azarin) Cenp veren ses beklediği şah- Jı:ormaş olmah. dedi. tıkacı çıkardı. Düşes henüz kalknıağa kuvveti 
1 "eıtrarı ... d aınıa bahçenin dt.Q dıva- sokag~ ındaki evimin pcnceı·eleri al- 1 a - ,_ a- d - ı.1 
1 ·• ı. ·• a R" "Y sın sesi olmadığını anladığından Dükün ümidi bu cihetten kesi - Madam Vi!edyo yo1un devam et- oma ıgından hen ıne ogru ya.n. a 
~4t • bira oz ve kulak olacak - tında dolaşırsın! Ben seni çağırı- kendi kendine: lince Ze\'CCSinin yanına gelerek: ·-.,.i müddet gözünü açmağa mu - makta olan vncayoya: 
\j~ia~a ka~ sonra hepimiz birlikte rım. - Dedi · - Onun sesi değil ı - Temiz hava ve soğuk Düıı. "1affak <0lam21m1şb. - Y::ıldnşmaymız! diye bağır-
tı·~l!ııı~ hir tar Yakla .. Uğımızda her Az vakit sonra eve doğruldu- Diyerek kapıyı açma'ksızm yu- ııyıltacakbr. Bu sebeple !kendine one k - it geHnee 1iı. 
-tııı ~idec. ~t~f~ dağılarak yerleri- tar_ karı ~ıkıp odasına girince tekrar geldiği zaman bağırmaması jcin ösyö dö Vii-ed,yo ara!la<lıızı i:cdi... - Niç2n senden. uzak Clı:rın::a • 
'ı-hbe bl;?taeb sınız. &m, Lıöigo, be- Libigor - lşte geldik dedi k d. k a· 
ı. .. a er 1 en 1 en ıne: kap eden t'Cdbiri aiaymı. Düşesi demir ibi onarı arıısına g-ım. Ccn benim zevcemsin. Ve bu j . "~ı.. cırı111 sre eceksin; giderken - Kapıyı açmak için ~ok zorlı- • 
•. 1 "lf! b ~an - Acaba bu kim olabilir? der Deyip hir :mendili "'U\ arhy~ak aldı ve -ev.ine k d.ar fl'öti.ın:lü. Henüz :ti·~·:r•a h r· "'m~"''te b1n1.nn "ıılrmck ~ du u k ına atlı)rarak mer- yacak mıyız? " ... :ı>« ı ""' ..... ~,,... ~ ... 
11~ \ı~ıı:o, baçırınanın sevda neticesi Libigo cebinden bir maymun demez Viledyo: Düşesin .ağzmı tıkndı. saat SL&bahın b.iri idi. orinlı:tıta kim- mecburiyetindesin. Seni görmiye • 

~ U~u h yan ve rizayı tarafeyn cuk çıkararark: - Benim I diye bağırdı. Dü e i sıkıca bir şal ile sardık- se yoktu, Du D.. i ser~S'tçe ıeva- 1idenbcri ne kadar gorcccğ!m gel _ 
~~~loıda u ?uğunu eşbap edecek- - .Adnm sende; çocuk oyunca- Hayret ve korkudan bayılmak tan sonra gı:nerck: ne nakled bilmişti. 1li. :Sann :·mıidcn .aşık .olmağa. t.."ş-
~it 1 hildi:ıderken arabacıya hiç ğı gibi bir şey.... derecelerine gelmiş olan Dtişes "kor- - Ağzı tıkalı olduğundan bağır Mö.sy·· Vileclyo e.·i!w cirıer :gir -ı lndım. 
~~~"declec:eli~ ~ola sapmayıp \>izim - Sen, araJannda kararlaştml- kun" bir fc'""nt kopararak 11.·ııı·nı·ın d 'hti ı· k d a· d.. h · -"'" ~"- "l · · " er . c:.ırn12 v ld 'tm . . 1 . ti • d . :.- ~,, .A mnsının n ı ma ı yo • e ı ve u- mez e.~en cnm1yc.1. ~~ ~nm Sôdinü tım&m\nyınca Düşese 

d~ sın, b. .,o an gı csmı mış o an ışal"e ıcra e ersın. üzerine dilşüve d' 
~!~ tı :tllu h !!.hne Yüz frank tutuş- Bunun nzerine ikisi birlikte ev- v·ı d. • r 1

• şcsi omuzuna alıp aşağı indi. Dışa- sürdü, kapı perdelerini indirdi :e sarılmak istedi; Duşes 'koca.ından 
~et-1~· :aen u a~2muza muvaffak )erine girer gibi evin bah~esine gir- le :_0

• rı çıkınca Libigonun yardımı ile Dü-lDüşesi ayıltmıik ;çin 'llğraşmıya bm; azakla{.ınıya çalıştı. Ve tahkir dolu 
· Sen .< Gıncgo) .sok.ağında diler. (Llbigo) paraloyu vererek - .Ala! Bayılm1ış bir kadını ida- şeaf arabaya yatırdılar. ıaa1. Halbuki odada soğuk sudan bir sesle: 

ıstediiin :rere lcadar kapının önüne geldi. Mösyö Viledio re etmek daha kolaydır.. Bab.a LibiJro: başka bir şey yoktu. Düşesin bay • (Devamı var) 
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Sa:vta: IS YENi SABAH 

İhtiyacınız olan mobilyalık ve perdelik 
duvar kağıtlarınızı 

evvel bir kere de 
kumaş tüllerle ve 

almazdan 

• 

'10 TEMMUZ ı9" 1"' 
es • 2 

Mağazasına uğrayıp malları görsen.it; 
fiatlarını Öğrenseniz ne kaybedersinıt· . ,.., 

Adres: Beyoğl~ istiklal caddesi Numara 353 
( Singpr mağazası yanında L T ele(Qn 40345 

.. 
Kumkapı Kürkçü başı 

Şehremini, Ereğli 

Ahırkapı, İshak paşı 
Sultanahmet 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Sayım ocagı 

Müddeti İcan: 
' 
Ocak önünde-

' 
Mandıra ve otlakiy& 

Seneliii 
Lira 

soo 

Teslimi tarihinden 94.0 ıenesi Ağustos sonuna kadar. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 
lihrevt hastahklarımutahassısı 

Ankara Caddeainde: Herıün 
ötleden aonra Telefon: 23899 

Yukarda yazılı mahll.ller kiraya verilmek Ozere açık ıırttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 12 Tem
muz 938 salı günü sabah saat on biri!" kadıır pey paralariyle beraber Çemberlıtaşta İstanbul Vakıflar 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoilu 
Netriyat müdürü: Macit Çetin 
Buıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya Başmildilrlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri . ( 4114) 

-~~~~~~~~~~-============o=-

300 DEFA 
Çalmakla bozulmıyan 

PO L Y D O R Gramofon 
plaklarını 

Gnımofon satıçılarından isteyiniz. Yeni imla edilen plılklar dahi pek 
yakında satışa cıkarılacakhr. 

İSMET SANTONİN BİSKÜİTİ 

Hasta kan Sağlam kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; hayat makinesinin en bi

rinci kuvvetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsjm değişmesinde tazelP.
mek, çoğaltmak, sağlığın .eJ!asını teşkil ~der-

Barsaklarda yaşıyan solucanları düş ürür, bu suretle çocukların 
büyümelerine, iştihasına, yilzlerine renk ve kan gelmesine 

yardım eder. Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. Kan, kuvvet, ıştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti arttı· 

Dr. Hafız Cemal tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 
mahsustur. Muayenehane ye ııv t2le
fon: 22398 - 21044 

~~~l!!!,11~~~~~~~~~~1111111!1!~~~~!!!111~~~!!!111~~"1 rır, işti hayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, fena 
~ düşünceleri giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine liizım olan 

(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

J'azudan başka günlerde öğleden 
ıonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs-

kalori ve enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Azami bir hafta i
çinde vücüdü tazeliyen ve gençleştiren ( FOS FARS OL ) hayat ek
siri bütün doktorlarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Ruhumuz 
da daima neşe ve heyecan yaratan bu deva bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda da büyük faydalar temin eder. Her eczahanede bulunur. 

. ·.:. ' .. - .•. ,:,'ı..,, ' - ~ ... : 

Varken ıztırab 

çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ 
ağrıları 

.· ~~·~· .. . . 

ve üıütmekten müte· 

vellid bütün ağ"rı, ıızı, 

aancilarla nezleye. ro-

matizmaya karıı 

K 1 · · t ··be d. · 1 " d ·· d 3 k 1ıııalıilif· aşe erını ecru e ınız. caoın a gun e aşe a ·ııe 

ismine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yeri 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. ~ _._. ....... _._.I ....... ________ ~ 

I 
: MUVAFFAKIYET .• · 

Erkekler, tabii ıüzelli~ 
tercih ederler. işte buru· 
zelliti de, COTY pudr•• 
aının inceliti, fazlı y•P'.'~ 
kanlıtı ve cnip ıı:ençlı 
renkleri temin eder. 

COTY PUDRAS( 

Gençlığın pudrasıdır, 

COTY ~ ~· 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Ôğ"leden sonra Beyoğlu Ağ"acaml 
çarnsında No. 33 Telefon:41358 

Satılık ar:~a~~ 
Suad.iyede, Asfaltta, p!Aıı ıJ' 

da büyük bir arsa satıl.ıkt!l" ,.sf11at 

Beyoğlunda Tarlabaşında ll~d• ~ 
lı e lumba sokağında 2 numara e<İ· 

d·In1 • dam Serp<Ka müracaat e 1 


