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l'EMMUZ 

iDARE YERi 
lataalnal Nunıoamaniye Ne. &4 

TeltTal ı Yen iaaltah saseteai 
lataalt•I 

Telefon ı - !07N 

Birinci yıl - No. 7 4 

ZONGULDAKTA 
~MÜSAHEDELER 

Yazan: Hüseyin Cahit YALÇIN 

.,,, Zon~uldatın umumi bir manzarası 

ıiME:LE'ME5'ELESi 

Şark vilayetlerimizde 
kültür sitesi 

Maarif vekili seyahatin
deki tetkiklerini ve 

kültür işlerimizi anlatıyor 
Erzurum, 16 (A.A.) - Maarif 

vekili Saffet Arikan, Anadolu A -
jansı muhabirini kabul ederek, aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Büyük Şef A taturkün yıl
başı nutuklarında doğu bölgesinde 
bütün müştemilatiyle bir kültür si
tesi kurulması hakkındaki direk -
tifleri ve emirleri maliimdur. Do -
ğunun kültür hayatında büyük bir 
inkişaf yapacak olan bu hayırlı mü 
essesenin nerede ve ne gibi esaslar 
dahilinde kurulabileceğini tetkik i
çin başkanlıktaki bu işlerle ilgili 
arkadaşlarımla birlikte Diyarbakır
dan başlıyara, Siirt, Bitli~. Muş ve 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yahudilerle Araplar 
boğaz boğaza 

A~ONE ŞARTLARI IHERYERDE, 
TUrki)'• Ecnelti 
IOO Kr. aeneliii 2400 K. 
IOO Kr. 8 aylıjı 1200 K. 3 
260 Kr. 3 aylıiı 800 K. ~ 

90 Kr. 1 aylıiı 300 K. 
Peata lttiluuluaa s lrw••lt •••l•· 

ketler içia 21, 14, 7,1 n 4 lira. -
KURUŞ 

Şarki Sibiryada harp hali ilanı haberi 
""'""-"-A-AA~JV'VVVVV...."""''V'.."-A-~'~VV'VV~V....'V'..~~;v>JV'VV'VVV~ 

Rusya ile Japonya 
arasında bir hidise 

Huduttan Sovyet kıta/arının geri 
alınmamasını Tokyo tahrik sayıyor 

Yine pazarlığa dair 
Ga liba tatb ikatında en ziyade 

Japonlara göre 

RUSYA 
MEYDAN 
OKUYOR! 

TÜRKİYE· SURİYE 
Bir Belgrad gazetesine göre arada 

nazik meseleler zuhur ediyor 

Türk bayrağı ve Türk asker i Hatayd:ı 

Betgratta çıkan ytırı rcsmf Sa
mıprava gazetesi Hatay anlaşmasın
dan bahsederken şunları yazıyor: 

"Fransa ile aktettiği politik ve 
askeri anlaşmadan dolayı bu anda 
memnuniyet izhar eden yulrıız Tür-
kiye değildir. Hariciye nezaretleri 
dairelerinde ve Cenene evrakı ara-
sında hakikaten uzun zaman sürün 
müş kalmış olan İskenderun ihti .. 
lafının tasfiyesine tekaddüm eden 
bu şuur hareketini, bu kat'i safha-

müddeiyatını memnuniyeti mucip 
olan bir modusa mazhar olduğu 

bir anda hissedilen memnuniyeti i
fade etmek üzere miittefik Yugos
lavyadan da Ankara istikametin -
de memnuniyet ifndelerinin yol al
maları lazımdır. 

Bundan sonra, her şeyden evvel 
hudut meselelerini tei;bit ı>decek o-
lan üç taraflı Türk - Fransız - Su
riye anlaşmasını akdi kalıyor. Bu
rada birçok nazik nıc~eleler zuhur 
etmektedir. Zira Türkiye Suriye a. 
rasında, bazı aksamı yalnız şimen 

difer hattı ile temsil olunan, yed. 
yüz kilometre uzunluğunda bir hu-
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Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 52 ----.--..... 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

İki azılı kardeş 
jandarmayı 
yaraladılar 

Hem de jandarmanın 

(ISTA~BULDA VE MEMLE 

Vali ve ar kadaJa-J 
rı dün geldiler 

Kamutayın kabul ettiği değişiklikten sonra 
• • 

Yeni kazanç vergısı 
- • ~-. • •ı •• ·' • .;, • ~ • Yazan: Ziya Şakir 

Rehin İnsanlar 
kendi tabancası ile Avni Yağıza göre bt! bir 
Akhisarın 'farmara nahiyesin- karar değil, bir derstir tatbikine da· r 

de jandarma karakol kumandanlı- b 
ğı yapan Esman onbaşı. berber A- Temriz mahkeme i dördüncn c~ M ı· V k" l ~. • h J d w l İZ3 -

1 M 
·ı . 1 ı . . sım ve kardeşi topal namlarında iki za dairesinde muhakeme edildikten a ıye e a etının azır a ıg ~ 

Napo yon, ısırın 1 erı ge en erını erkeş adamın tecavlizOne u •ramış sonra beraet eden vali ve belediye name·. Vergı· kı·mıerden tarholunac3 • k •• l d• ve tabanca kurşuniyle başından ya- reisi Muhittin Üstündağ dün sabah 
etrafına toplıyarak hır DUtU SOY e } ralanmı~tır. Hadise nahiyenin en Anknradan şehrimize gelmif, vjl ~ b"' de irmenleri ,_.üzde .. 25c, /,ıob. r 

kalabalık yerinde ve gündüzün ce- yet ve belediye erkaniyle şehir ınec- BOyOk Millet Mecli l Kazanç ... ' il • 
Vergh•inde bazı tadiller )'aptı ve mil tahzarat rapanlar yur-. de ,er· 

Osmanlı hükumetinin pHi.nı, şu şer \"e fesatlarından mah"uz ve e - reyan etmiştir. İki mlltecnviz kar- lisi azası tarafından karşılanmı~tır. b tın d bu tadiU\ttl göre vergi rneriyet beler )'Üzde 25 - 50 nis c 
idi .. Cezar Ahmet Paşanın kuman- min bir hale getireceğim ... 1E~ huz- deşler yanlarında :Knndir oğlu Ziya Vali ile beraber muhak~e c i- nıevkline girdi. Maliye Vııka.ti yenl gh·e tabi tutulacaklardır. . Jll,~· 
da ettiği ordu, cenuba dC'ğru yilrü- zerı kiram! ... Ben bu hayırı ışi gö- ela olduğu halde dükkanda kafa la- len daimi encümen aza~m an Av- tadiller hakkında bir izahname ııa- • t birincı ef 
Y

ecekti. Bu ordu, yürüyüşe devam rlir.ken sizlere de lazım olan şudur rı tüt ülemişlerdi. Asım ve Hasan ni Yağız gazetecilere dava hak- zırl,·ımt~·tır. Bu izahname şunları Kanunun muvaka k unlll ,·e · · · ~ desinin ilk fıkra ı lıu nn .1 ı-ellt · ederken; (Mekri) ve (Rados) da ki; memleketin inzibat ve asayışıne karakol kumandanına karşı öteden- kında demiştir kı: tuvzih etmektedir: Jtll" 
bulunan fırkalar da, donanma ile dikkat ediniz. Burada bırakacağım beri muğbertliler. Bu kafa ile ona - Bir heyet, yani hepimiz a- Mahalli hükumetin müsaadctiy- ~~~~:ı~~~8iı;:!~;1;:İ; ~~~~jlerJı1İ;t;. 
Mısır sahillerine nakle.dilecek ... askerlere hiirmet ve jtaat gösteri - çatmak ve çar ıda kargaşalık ya - leyhinde yapılan tasniat cumhuri- le milli veya beynelmilel mahiyette d 0vve · · · k k · f · ı bu kanunun mcriyetin en 1., "" 
Ebukırda, 'karaya dokülccekti. niz. Eğer, ben gıttikten sonra, as - ratmak istembşlerdir. yet ad!iye:'ının yü se ır anıy e açılan panavır ye ~ergileri tesis ve 1 rııs '' 

d·- · 'b" " he dilmiş bulun un bu un . \e 
Böylece, Fransız ordusu ikiye kcrlerime karşı en kiiçük bir har.e-

1 
Ev\•eıa Ha an bir ha_yvana __ lıine- k11 .arşılaştı. K_ ara.· d.a d_ eı_1il _ ıgı g. ı ı idare edenlerin elde ettikleri kn- öre • - bu kanun hükümlet'ine g. '-tıl f 

aynlncaktı. Ayni znmancla, Mısır kette bulunım olursa: avdet etti - rek çnr ı içinde dolu dızgin surme- ıııımıı h;ıysıyetının ıstı<llal yplıyle zançlnr. r;.nllt '11 
- · h · · · ı d · - h ı k ı - h k.k t• den tarholunmasını u •·rı halkı da isyana teşvik olunarak gım zaman, epınızı mesu e erım. ge başlamış \'e E ·man on a~ının o- as a yı ·ı amıyacagı,, a ı a ı, en Panayır ve sergi pavyonlarında . . b ti arlv 

Bonapart üç ates ara ında bırakı - ~aben, bur.ada bırakacağım kuman- turduğu dükktının önüne gelmiştir. yüksek kürsüden haykm)dı. Bun. te~hir ettikleri maHarl sergi içinde maktadır .. Vcr~ı nı h~le mu"' .,... 
' "' d l b"tl k t'' . d d h b ı·- b' .. l k' ., olanlar içm aynı veç ı b'r.,. lacakb. an ara ve za ı ere, a ı emır ver Hasan, karakol !;omutanının an a a e ıg ır .wz o amaz ı, satanların kazançları _ . ddede ı 

d . E- b' t k k · · b ı "h b · b b' ·1~ t k1·- · )'aınlacagına daır ma Fakat Bonapart bu pianın tat- ım. •ger ır e · as erımın urnu .'çarşıda hayvan sürülmez.,, ı tarı- enım una ır şey ı nve e ıne ıgı- Panayır ve sergilerde bktmta, 1 kt1ıdır· 
' k b · · ·· ı ş , k .. k' )-·ıt mevcut bu unmama 1'j 

bik ediJmesine vakit bmıkmamış .... kanı1ya~a1k bolursah;. top
1
tve .. tuüm ara na karşı elıııdekı ba~to~u oAnakvur- bme bl~ztkım o su

1 
n~ .

1 
un.l at~ıımb. ı dansing, bar, birahane, knhvehan~, Şimdiye kndar ayni dük e tf 

Mısırda kapanıp kalmamak için, ateş erıy e u şe rın a ı us ne ge- makla mukabele etmıştır. r asın u ır arar c egı , a~anıe ı ır gazino, lunapark, sirk, tiyatro, sı- . . . . . den ' ır 
hareket husu unda Türklerden da- tirileeektir ... İşte size ı;öyliyeceğim dan kardesi A ım da gelerek onlıa- clel'stir. nema ve saire gibi eğlence ve i tira- muhtelıf ış!crleü~:_tıgdndı.te :mUkcll .ı . . . . · . tak olmıyan m ı.ça ı ef\11 
ha çabuk davranmıştı. J son söz, bundan ıbarettır. sıyı bclınden yakalamış ve onu ga- ---<r-- hat yerleri işletcnlerm buralnr<la h "·' . . 1·şgsl ~ 

· D · t' '. 1 çalıştığı ''e er vır.ının s• 
emı ı. fıl avlıyarak tabanca ını a mıştır. 1 temin ettikleri kazançlar. .. l eın ,.e J * Bu parlak nutuk. işin tehdit ta- Tabancada altı kurşun bulunu- POL STEı Yukarı<laki fıkra1arda ynıılı kl ımlarda_ bolme, cam~ ( ış 'Oıdll •. 

Bonapart hareket ederken rafı idi. Daima iki cepheli hareket yordu. Asım tabancnyı ateşlemeğe • • •• ~ah ıs ve müesse~elere bağlı olarak re gt.lıt haılle~le ~~~:rılm·~~ ndıl ıı1 
Bonapart, son hareket kararını eden Bonapaı1:, şimdi işin • yine • başlayınca vaziyetin \'l'\hametini an Kendı kendıne yuruyen ~ergi içinde kullanılan mC'mttr, müs- ~kA<lırde _verg&lcr~n~n taı ıı • 

verdiği zaman. Cezar Ahmet Pa - halkı kandırma cihetine geçmişti. Jıyan karakol komutam derhal to- bir otobüs bir kazaya tahdcm ve I~çiler; kılat çc~ılmekte ıdı. d• ıı:; 
şaya bir mektup daha göndermiş- (Bugünden itibaren. her kimin pal Ilasana s.anlmış ve onu ateşe Bir ay kaznnç vergi bden mü • Yenı kıınuıı bu hu ustB 
ti. Ve ona da, MıSlr halkına söyle- davası var a. kadı efendi ile belde- karşı kendine siper edinmiştir. Böy sebep oldu te~ma olacaklardır. blr kola~·Jık bulmuştur. tıı~d 
diği sözleri tekrar ederek remden rıin ulemasına müracaat etsin.) lelikle muhakkak bir ölümden kur- n·· t "k"d K t l Bunlar .':iergi ve paııayırlanla Bu gibi hallerde rese~deJl ~, 
bir aldatma tecrübe6 ine girişmişti. Diye, şehrin her köşe inde tel - tulmuştur. Iltına rağmen çıkan kur p, ~~ :e~te ~aa \ ı e. 3 .. ~; u ]~~ devamlı şekilde çahşmak suretiyle komi yonlarınca o maba s)-rıt' 

Bonapartm bu mektubu da kar- Jallar nida ettirmişti. şunlardan birisi onba{ınm başına, ,ayazı 
1 

at 
1~ .. a ça/~8-~ S '\ J~ ~d bu bir aylık vergiden istisna edile- ahsın his esine·düı;en kısınl a)'~ 

gaları bile güldürecek mahiy~tte i- Ayni zamandaı her mahalleden diğer bir kurşun da orada bulun- ~um. ar~.ı 1°: -~~ şo. ~r~ .· !l~ k'ış 1 
e1ceklerdir. Sergi ve panayır bir ay- cak ve her şahı~ hissesiıı\arıı.tı6 

di Uzun uzadı va bir b.kım mu - birer murahhas istiyerek: makta olan Akhisarlı A hnıet ismin. o_mdon ıt b~. ~~ afsı ıçelı ı.~~!I. et l . ga- dan fazla devam ettiği takdirde bir gayri safi irat üzerinden ttİ tar 
· · B . 

1 
k t• .. b" . . . . raJ a o o u"un ener ennı amır ır !k' t 1. . b t" uorc ,·er,, 

kaddemeler<len, dost~uk ve saire 
11
- en; yıne nıem ~ ~ ınızı ır de b~r s~tı.cıya ısabet etmıştır. derken otobüs hareket ttmiş, başı ııydan fazla gtinle~ ~çin ~ııznııç ı ce ve ı nıs e ıne ~ 

teminatından ~onra · yıne mahut te- felaketten kurtarmak ıcın beş on Kan ıçınde kalan yaralılar ken- k t k 1 ki . lt 1 k 1 vergisi tahakkuk ettırılecektır. holunac.aktır. 1roli' 
~ ' ! u k d "'I d - kl . ar a e er e erın a ın' a n mı:;, . . . . . de " 

raneyI tekrar ederek: g ıı a ar u ısır an uz:ı aşıyo - dı halleriyle meşgulken .suçlular ·ü· ü el 1 t · Eski kazanç kanu. ııu 120 kuru- Biletle gırılen ve ıçırı d ç 
D 

. . t . t ·-. k ~ z n en yara an mı:'! ır. 1 'f e ~ 
(Ben Mısıra, Köl1?menleri tedi - rum... aıma sıze avsıye e tıgım derhal hayvana atlıyarak ve ala- .. .. . · ı;;a ka,dar olan işçi guııdeliklerinden ma yon yupılmıyan yer.". Jllıı~ 

be geldim. Onlara, lilyık olduklarıjgibi kadı efendiye ve ül~ma züm- balığı tehdit etmek surr.tile kaç- Koprude bır kaz 60 kuruşunu vergiden muaf tutmak ,ırlarsn duhuliye biletıerınıll )'~~ 
cezaları verdim. Fakat bunlıır-<lan resine hürmet ve itaatta kusur et- mağa muvaffak olmuşlar ve Tur- Dün :ı~d>ah saat yedide, Hikmet makt'll idi. Yeni kanun ise vergi vi olduğu meblağın tamarrıı · 
bir kısmı, Şam tarnfümna firar meyin. gutlu cihetine doğru açılmışlardır. kaptanın idare indeki Baidad :ııa~ :muııfiyetini 80 kuru~a çıkarmış bu· belediyeye ve elarülacezc . ~l

1

bilt' 
etmişlerdir. Onları da oralara ge -1 Dire tenbih etmişti ... Böylelik- Müddeiumumi MuQtafa Dinç ile puru köprüye yana~ırken Kıınkiiy lunmaktaclır. damga ye tayyare J"C nıi 1"1~1 

r ~ 
tip tepeliyeceğim. Bu hususta hüku- Je )lısır halkının ve ulema zümresi-• jandarma komutanı yiizbnşı Mahir rıhtımı tarafındaki {l\} markalı du Doğrudan doğruya ecnebi mem- 1cr üzerinden alınan .vergıle 41 

rnetinizle gizli bir ittifakım vardır. niıı hoşnutluğunu kazanmak ist-0-
1 Yılmaz derhal Marmnraya giderek baya çarpmıı,ı, dubada b;r metre lekctlerdeıı mai jthal edenler, dnhiJ olmak üzere müşteridcn 9,~ 

Onun için iz, bir tarafa çekilin be- mlştl. takibata koyulmuşlar ve etrafa te- yjrmi santim derjnliğindc bir )·.ara Doğrudan doğru)'a getirtmiye- huliye ücreti olarak ldıkiıırt 6 il 
nim orduma husumet göstermeyin. Halbuki ne halk, ne de Ulema, Jefon etmişlerdir. nçmlı;>tJı'. Vnpurun br,y.ası .sıynl- rek bir '.komisyoncu venı. bir 1fabri- nın tamamı üzerinden yü.ıdC ~ll 
Hele şu işimi de bitircvim. Ondan artık bu iğfalkars.ne sözlere alda- Suçlular gene yanlarında Kan- mıştır. ka mümes"ili veya diğer bir ilha- betinde vergiye talıi tutula~e c•' 
sonra, Hindistanı İngilizlerin elin- nıp, ehemmiyet verecek halde de- di-r oğlu Ziya da bulun<ltığu halele Ciğerden Zehirl~ndiler tatçı vasıta iyle gene .ecnebi mem- fal'dır. Bnetle girilen yerler ıjı f 
den almak için çekilip gidcceğjm,) ğillcrdi. geceleyin Organlı i!'ltaııyonunda ya- leketlerdcn mal g~tirt~nlcr, tı.ean arti tlerde.n almacalc ~.eru"# 

Diye, çocukça bir .,·al:\n s6yle - ••• kalanmı~ludır. . Dü_n ge:e saat 12·3? da Gureba Bir komi ·yoncu :ve)'fl ithalatçı killeri izııhname-de a~·n hlJ1' 
mekte idi. 1799 - 1213 tıenesi ramazan a- Kazaen yaralanıın Ahmedin Hllseyı~1 aııa mahalle.ıuncle Horhor t.arafmdan getirilmiş ol.an ma!Jarı halinde gösterilmi~tir. ltl'e~ 

Pek alll anlaşılıyordu ki biitün yının beşine! günü idi. l\b~isa hastahane«incle öldtığil söy- c~ıddesınde 8 2 nu~a~alı c~de ot.u- kismen veya 1am~~en ?c:ir alan. Rcrıebi memleketle.r~en j~I~~ 
bunlar, korku ve zaaf eseri idi. Daha gune, doA-maya başlar - lenı~r. r,rn ~edatyve ka:ıı:ıı __ Ba~dıye, şe- lar, kazanç ver ısın~ tabı Qlac.ak- yurdumuzda bar, dnnsınH• eri~ 
Bonnpartın şu andaki ~aziyeti, e- iken, şehirde büyük bir faaliyet baş kercı .~ok~gınel_akı cıı:ercl~cn aldık- !ardır. knhve vefa lokanta gibi 1 ~ 
]indeki çilrOk kağıtlarla son bir gö ter~lşti. . . KOLTOR iŞLERi : ı_arı ~ıgerı y.e~ışter, ~ı~ muddet~son- lzahnamede ithalat ve ihraco.t ücret mukabili numara f~~liJI 
Blöf y.apmak istiyen bir kumarcı Şchır dahılınde merkPzlerde bu 1 ~ ~~ncıla?arnk. zehır. enme altı.me- tacirleı·inin kimler olchıiu ve ne şe- \'.C)'a çalgı çalan ,·e şarkı sD) !OP 
vaziyetinde idi.... Fakat a ıl garibi lun n Fransız a kerleri, önlerinde Tıbbiyenin bir çeyrek tı gostermı~lerdır: lkısl de Cerrah- kilde kazanç vcrgisiııP. tibi tutul- ter ve aynj ek:ildelci çalış.an ... 
şurasiydı ki; dostluğa knrşı yaptı- borular, trampetler, bnndo mızıka- asır evvelki mezunları paş~ hastahanesıne .kaldmlmı lar, malan lazım geldiği ~yrJ ayn gö.s.- tebaalarmın nrgileri a\dı)cl~~, 
ğı ihanetle Türklere acı bjr ders lar olduğu halde ağır l'ğır ~ehirden . . . takıba.tı bıt~lanmı:ştır. terilmektedir. İzahname komit;yon r~in yO:ıde onu nisbetinde tt 

. 1... 1 ~,.1 k k 1 Tıp fakülte.-;ı 329 senesı oıezun- 1 · h t .J vermış olan Bonapart daha hu!U Çhu) or ar .. nı enanna uru muş . . . Otlar Tutu~tu culuk yapan arı ayrı ayn ıza e - n c.aktır . ..ı r .. . ' ı bU ük ü lil d 1 . tarı mezunı)·etlerrnın 26 ıneı yıl . - b' 1 · dİJ' Turklcrı kandıracağını znnnetmck· o an y ve s ça ır arın ö - .. '.. .. .. . .. ~ .. Dün saat on dörtt.e F'lorya ı"le mekte ve verzıye ta ı tuıu m.a şc- B 1. • te gtr -"' 
A o d · ı· d. 

1 
d donumu mun sebetıyle dun Buyuk- . . . . 1 J .. u 11.anunun merıye tfb,.. 

te. Ve daha hala bu gülfinç plii.n- n n e sç ıma e ıyor ar 1• • · Yeşilköy ara ında tren hattındaki kıllerını ayrı paragraf ara gcı ter- h ı 1938 t Ih" den 1 
]arla bir iş göreceğini ümit etmekte Biraz onra, ehrjn ulemn, eş - adada Akasya otelınde hır tophrntı mektedir. 1şgal ettik!eri mahallin az _ran ar ~n nrttstlt 
itli, raf ve muteberanı ile ihükOmetin bü yapmışlardır. Her sene ynpıla11 bu otlar tutuşmuş, itfaiye trırafından uuyri j;afi iratları üzerinden werii- ~:erlı ve ecnebi bilumu~. ': ·erııt11 

derhal yeti., il erek öndü rt.ilmüştür. P 1 la ·e şarkı so~ Jı) 
Nihayet, hareket günü takarrür yük memurları da atlarla gelmişler. toplantı, 25 inci ~·ıl dönümü dolayı- fe tibi bulunan mükelle!lerfo ver- ça gı ça n "' .1,1Jl , 

eylemişti. o gün Bonapart, bütün Teşrifatçılık vazifesi ifa eden Fran- iyle daha parlak bir ,ekil<le olmuı,- Bir Kadınm Sinirliliği gi nh~betleri ayrı bir cetvd halinde tem~il, konser ve her nevl oY ııJ1 • 
~Iısırın ricaline, ülemasına, ve bel-ı !llZ memurları ~arafından ~arşıl~- tur. Toplantıda, 329 mezunların- Samatyada i!-itasyoı:ı civarında tesbit edilmiytir. Bn .cetvel dışında Y~.tıeri~in .v.cr~~leri yeni j{ll'~~ J' 
hbaşlı zevatına, Mı ır hududuna nara.k derece ~e mertebelerıne gö- dan Bursa savlavı doktor Osman tarakçı HfümO l'Okağın<la Şevket a- kalan husm.n mektep açanlar, en- kumleıı daıre:;mde hesaP 
k~dar l>~_raber ~i~ileccğine dair e- re scdirJ,cre )'erletmi~lerdi. Hep i - Şevki Ulutlak, Ordu ·aylavı z;ya partımanının ikinci ka• nda oturan lrnzcılar l'üzde ~·irmi, jehir ve ka.a- olunacaktır. 
mırler gondcrmı tı. ne, kahHler, çubuklar, şekerler. N· k' 11 .ı. 1. t . b ,'ı k terzi Koçonun kızı 23 ·aşında Fo- d il~ 

b l . . . . a ı, e\ ue ı sana OT) OJr.11 aşuo b 6 b • d 11 11 f t n 
Bundan maksadı da; bütün bu şer ket er ıkram edılmıştı.... A.rtı~ toru Tevfik İsmail, Haydarp ı;ıa fo, okağn gitmek hu usunda :l rar Zonguldakta azı ın onum un p 

ze\•atı Tehinc olarak vanında bu _ her es tamam olmuş; herkes ıntı- N .. h t h .· b d kt eden küçük kardeşi söz il nü dinle -
. t• . . umune as a ane ı aş o oru • d 

lundurmak ... Tam ordusunun hııre- zar vazıy:~ıne geçrı:ıştı. . Kazım, Ha~eki hastahanesi kulak mediği için sinirlenmi.,, tı!abi bir mu'_'şahedeter yan J 
ket anında, halk tarafından bir lh- Tam ogleye dogru. uzaktan hır , . . , .. . . . ~ . .. . buhran netice inde 10 metre yük- f I 
t'l Al 1 'ht' 1 • • .. - •• ı borazan uzun uzun bir· \e nısaı) c muteh;u;.)ıaı Nı cı, Sule)- eklkteki pencereden okaö-a dü - B k k" k M hmutbe ~ 

1 a yapı ması ı ımaımın onunu · ' ' · man Fehm' Çer ah · a hastaha c (Ba11tarafı 1 ifci :tıay/ada) a ı.r oy azası a ~ ,•-; 
maktan ibaretti. - Tiiiiiii !....... . ' . 1' r .. pa - müşUir. Fofo muhtelif yerlerinden y hiye inin lkitelli köyOJlde pı 6-

Yinc 0 gün, divan .nza ı olan U· işareti çekmişti.. O zaman bu ne~ı bevlıye . mutehassısı lh n ağır surette yaralanmu:ı, Ha eki d l d h han me:vkiı'nde du··n 6 bjD ? ''A 
Anf ve aynı sene mezunlarından ~, ni.betle daha f u:la gı a a an, • • k d f d l Jc tır ) il_.. 

lemıı ile Mısır kadısı Ya~makçı zn- tan borular ve trampetler: . . . ha ta hanesine kaldırılmıştır. •ıhhi ,_rtlar içinde yafıyan amele a ıır un a ı yanmış · J 
ele Efendiyi, Mısır Yeniçnj aK-asını, _ Jlazırol !... bırkaç askeri hekım bulunmuştur. Su Doldururken yıprattırıcı bir yorgunluktan da Uç kola ayrılmı9tı. f'".ıı 
ve hükumetin diğer yük eı rütbe- .. .. Tıbiyeden 329 enesinde 117 vikııye edilmit oluyor. Soğuk:-1u mevkiinden bıı.Ş11 ;,. 

Çalmıya. batlamış... Butün as- hekim mezun olmu• bunlardan bir Dün gezmek üzere Floryava gi- " cP1 
li memurhmm huzuruna eelbcde - . . "' ' Bunun yeni bir ba91angıç oldu· Arpalı Derebası ve Kara .. '6~ 

. ·~ . ker kıtaları hır kaya halnıe gelmiş· k f t t · i dl 6ıı 'kt i k ı den Beyoğlunda Tepeba~ı cadde- ' ı te~ rek, onlara fa.sıh :ve belıg bır nutuk 1 • ısmı ve a e mış, 11 m ~ a ğu unutulınıı.malıdw. AJIMlenin bey.den geçerek Karta 1 

· ti t D" kil t ı t 6.. k' r sinde 41 numaralı mağazada ırat etmiş; · mış ır. un op an ıya <> ı~ı- köydeki hayatı ile kömür havza· nfüayct buluyordu . . e~ 
- Benim kılıc..ımdao firaı· eden Büyük ünif ormalıı.nm giymiş, den 26 sı iştirak etmi:;ıtir. çal:nn Hils~•in Florya ç;şme~inden ıı bizjm elimi;ıe geçmed~n evvel İitanbuldan Y ngmıı ye~ Of 

Kölemenler, Şam taral"Jarına kaç.a- ve Ot gibi beyaz bir atn binmiş o- Toplantı gayet samimi bir hava u 
1 
oldurur en ~ecep oglu on beş ecnebi fİrkeller zamanında aürdü- fajye çok nıüşkilflt çekıntşt~· .A 

.• d · t tl hb ti dil YA arında Fe:vzı Akar yanına so- .. . .. k .. 1 .. ··n )SJ"ı 
ı·nk Cezar Ahmet pa~.:ıya iltica et- lan General Bonapnrt Napo1yon. ıçın e geçmış, a ı şo e er e - k 

1 
k ğu mahrum hayat 4üaunUle<:ek o- man y.angmıııa oy unu h'f 

.. • . u ı:ıra pantalonunun arkıt cebin- .. .. · • tad ·ı. d"' kO 11a 11 

tiler. Maale cf, Cezar Ahmet paşa arka ında yaverleri ve emir zabitle- mış, eski mektep hatıraları ynd o- d k' .. d 1 k k 1 luraa ne buyuk br terakkı adımı ~- mu ı .. en un yangı ple 

b l k b 1 
. . . . 

1 
k . . Jıınmuştur. e ı cuz am~ı ça ar en ya a an- min edilmif olduğu t~dim edilir. A- köylü gelmemiş ve beş 011 o.. >" 

un arı ıı u etmış; ve kendılerı- rıy e, berra Mısır gfineşımn altın- mıştır. Fevzı mahkemPve veril- .. d 1 kl 1 ki y dan i$e 
. . . . Öğle yemeğini hep bir aradn i . · ınelelerle boyl yakın an ınetcu o· aya arının çıp a ıgın 

ne hnuaye vaadeylemıştır. Ş1mdi ha da parı parıl parıldıyan çelik .sOn- ' m otır. 1 - ·' 'ht' 1 1 :ram"mıgtı.. 1t . • . .. . gene ayni samimi hava içerisinde an ve oaıarı~ ı ıya' f.l"tnt An a• '" .v ~ • .. 010~ ~ 
her aldım kı, bu Kölemenler, Ce - g~ler ve kılıçların on ünden geç - yiyen rubu a ırlık mektep arkadnş. Karpuzu ~~rtarırken Canı mAi• ve temın etmeğe çalıt•n cenç ltföıye bu yuzden ~ok ui''' 
zar paşanın verdiği askerlerle bir - mış .. Çadırın önünde, büyük bir çe- Jarı öğleden sonra da Adada bir ge Gıdıyordu. miihendialerirniı: :vatani ve inu.ni çekmiş ve ncnk altı a~t ·ııı'i 
leş~işler; bu tarafa doğru gelmek- viklikle yere atlıyarak, teşrifine ziııtlye çıkmışlardır. Bakır köyde Ebüzziya <:adde in· ~ir vazife g.örm~n.in verd~~i .. ha~ı tan sonra yangını söndu~ı ti 
tedırler ... Eğer bunlar M1sıra gele- muntazır olan halka: MÜTEFERRİK: de 24 numaralı evde oturan Ç;mıı- hır memnı.ınıyet ıçınde buyuk bır K 1 h d ııııl 
cek olurlarsa memleketı· mah d Merhaba ı kapıda 12 numaralı dükkanda el- fevk ve heyecan ile daha yapılacak lZl ca amam a ,, 

' ve e- - .... Z b' ld .. •• tl ~ 
cekler; sizin hepinizi de k 1 t Diye Müslümanca b" ıA iraat vekili geldi bi cci Mehmet oğ"lu ::ıs J'aşlarında .şeylerden hararetle bah6edİyorlar. ır yı onunt / 

ı ıç an , ır se nm ver R . Ik" Ş" h k k. 1 • ht 'h . A A) 
geçireceklerdir ... Ben sizi, bu felil.- mişti. Ziraat vekilimiz Faik Kurtoğlu Be~z~ .. e;vt.e ı geccd satat 20,3k0 da J up e yo ı ~m~.kenınkl~kul ~ ·tııy-;- Kızılcnhamam, 17 ( ·ş~reJlf 
.k • • . . dUn sabahki Ankara ekspresiyle a ır oy ıs asyonun a ren be Jcr- an ve mzmevı yu &e ı erı ı e e tat<lrkün Kızılcahamamı ı-c~ 

etten de kurtarmak ıı:ıtıyorum. Ve Bcklıyenlcrın bu selama ne şc - . . . . . kcn elinde bulunan karpuz tren "·o- i•tjgal edilecektir. Onları biraz daj ı· Afkl . 16 t oııontt ., ı 
. . . . . . . . . şehrımıze gelmıştir. Ilırkaç gün is .. .. . " T < ıru en emmuz g 0cr 

ordumla, onların Uzerıne gıdıyo - kılde mukabele ettiklerıni bılmıyo- t b ld k 
1 

k 
1 

k"l lunn duşmuş, Rcmzı, hattın üzerhıe eilendirmek istiyec.ekler, ainema- lerine bayram olarak kabul~ •i 
G. d w. • k 

1 
. an u a a aca o an ve ı , Ana- . k k 1 k ~ . . _ . . ııJlv 

rd~m .. (.U ı e)cckgım1 ~er,kuzak d.eğıl - ruz. Anca ma Om olan br cıhet doluda bir tetkik seyahatine çıka- ıBnere darpb~zdu ab:na ı::ıd· • temıştJr. lar yapaCAk~ar, eglenc tet~ıl&tla- dört y.ıldanberı ,bu muthık ~JıJtıS 1 ır. reyş a esme adar gıdece- vnrsa; Bonapart burada fazla kal- t . w u sıra a Jr en ıre t'• ırne posta rma ehemmıyet Yerec,.lderd1r. Bu- yilk 1.nr bayram olarak u ~ 
y. ş· ,.1· cnk, bu sırada zmırc de ugrıyacak trenı· gelmı·ş lokom t'f R · .. ld d'I . 1 .. d" 1Jt1 gım.. ım1.1.ı oraya toplanmış olan mak istememiş; . , A • c 1 ~. em.zıye gun e e e 1 en netıce er' ve fule I\ızılcahamarnlılar dOn ~ ,e 
Kölemenlcri kamil en imha ettikten - Buyurua gideli tır. V ~kıl, se:y ahatin~e, alakadar- çarparak kenara atm~, sag omuzun çıkarılan ifler yarmı daha büyük dönilmilnü ~onsuz bir se,·ıPr \'e 
sonra dönüp geleceğim Böylece Demışti ... m. larla, _zıraat kongre ı Julzırlıkla- dan yaralamıştır. Remzi, mueiu bir ümit ile beklemeğe bizi aevk .. ~e içeri!inde tesit eytemi~ıer Peı 

' · . .. · rına aıt temaslarda da bulunacak- kabilinden bir tesadüfle muhakkak diyor. lu Atalarına kar~ı olan içtell 
. memleketinizi, artık onların bütun Daha tır b' ··ıu d k ., - var - · ır o m en urtulmu,tur. Hüseyin Cahid YALÇIN gilerini izhar etmişlerdir. 



Evvel zaman içinde! 

ANADOLUYU TAKSİM ~~Yada hükfımetciler 
~Çın döğüşüyorlar? 

~Uh~anyada httkumetçiler bir k 
~ll;a neşrederek hangi gayeler Cihan harbi içinde parla bir. 

Berlinde İngiliz 
sefirinin ziyareti hUt~n :u harp etmekte olduklarını • f 

Oeıı nyaya bildirdiler. pro1eye ait yeni i şaat 
h~k eraı (Franko) kuvvetlerine J . f Ç k J k 
lo),

11 
llıahrurniyetıer içinde karşı ltalyan gazetelerinin Tatay iti- fakat İtalyanın bundan haberdar spanya ve e OS ova 

Sayfa: 3 

Amerikada yıldırım ve sıca~ 
yüzünden yangmlar çıktı· 

'~Urrı.buriyetçiler su (13) nok- Hifı münasebetiyle hiç bir mütalaa edilmediğini yazmaktadır.. meseleleri gÖrÜşÜldÜ 
"· hıtkkuku için hap ediyor- yürütmediklerini yazmıştık. Bütün O zamanki İtalyan kabinesinin . . 

ı · İtalyan gazeteleri bu mevzuda yal- hariciye nazırı Sinnino İtalyanın . Berh~, 17. ~A .. A.) -. İngıltere-
ı..._ ~ - laPanya • t 0 kJt!J" · nız Alman ve Fransız O'azetelerinin Londra sefiri İmperiRli'ye çekmiş nın Berlın sefırı Sır Navıl Hender -
.~ıı,;.. nın ıs ı " mı ve b h . . - t F v 
~\. .... :eti nıülk" · ı t • t fikirlerini alıyorlar. olduğu bir telgrafında, bu gizli ha- sonun arıcıye mus eşRrı on ayş 

" ıyesın emın e - k ·ı ld y ·•1Ak t 

Ateşi söndürmeye uğraşanlara tay~ 
yare ile yardım gönderiliyor 

2 3 Tarihli (La Stempa), bazı rekatın İtalyada bıraktığı acı tesir- za er ı e yapmış 0 ugu mu a a San Fransisko, 17 (A.A.) - Su temin için hadise mahalJinde bir 
~ -.ı; İapanya topraklarım ecne- Alman gazetelerinin bu hususta leri ifade etmekte ve ezcümle şöy - h~kkı~da nasyo~al. Çaytun~d~ mü- lar ve ormanlar servisi, yıldırım yü tayyare gönderilmiştir. Satı yakı-
\t~ rt kuvvetlerinden temizle- yazdıkları yazıların bir hillAsasını le demektedir: hım bır makale ıntışar etmıştır. Bu zünden San Fransisko mıntakası - d k d 1 • ld •·· 

. ·ıAh k t · 1 a·· · ·ı .. nın a sıca a gası ve )ı ırım )U-a ....._ yapmıştır. Bu hülasalarda Alman Biz bir müttefık, ve sı a ar a - gaze enın marcşa orıng ı e mu- nın 250 muhtelif noktasında yan - . . 
'-~ b· I>ernokrasi esnı-lanna daya- gazetelerinin, Fransanın bilateral daşlarımızın samimi lıir dostu ol -,nasebetleri olduğu malfımdur. gınlar çıkmış olduğunu bildirmek _ zünden zuhur. ~t~uş olan. orman 

4 ır halk cumhuriyeti kurmak anlaşmaya temayül göstermesini masını istedik, yoksa filan veya fa- Yarı resmi muharrir, bu müla- tedir. Ateşi söndürmeğe uğraşan yangınlan 2~kışınm gayretıyle ba~-
lttiııı,~ .Bu cumhuriyetin adli ~e hoş görmekle beraber Akdenizdeki liin grupun himaye ettiği bir mahmi katın mevzuunu bilhassa .ıs.panya yüzlerce insanın iaşe ve levazımını tınlmıştır 
~lıııı bünyesini serbestçe izhar İtalyan menfaatlerini önlemek hu - veya müşterinin rolünü oynamak, v~ Çek?slovak!a meselelerının teş- -
4- te: &l'zui tnilli dahilinde vücu- susunda gösterdiği dolambaçlı po _ İtalyanın hiç bir zaman razı ola- kıl etmış oldugunu kaydetmektedr. y 

1 1
. h, F H • • N 

6 ~inek, l~~~~n.ın ~u~a bir t~zad te~kil e~ - c~ğı bir keyfiyet değil~ir. Bu ta~ - -o- ugos av ımanına ır ransız ancıye a-· 
\tdeıı İspanyol birliğini izrar et- bgını ılerı silrmelerı, tebaruz ettı - tırde yalnız kalmak bın kere mu - Sovyetler Letonyayı 
'lıııek_ ınahalli hürriyetlere riayet rilmiştir. recc~htır. İtalya, şü.~h.~siz.ki, bu • kruvazo··rumu··z gidecek zıkının hı•r nutku 

6 Hatayın, Tilrklerin eline teslim harbı sonuna kadar buyuk bır ener- protesto ettıler 
"Ilı~ .ispanya devletinin, vatan- edilmek suretiyle emniyet altına a- ji ile sürüklemeye devam edecek - M k 17 (A A ) _ L t _ 
~ diııı Çtıınai hayattaki haklarını lınmasını, Fransa kadar İngiltere - ti, fakat aleyhimize yaratılmak is - d k~s s o~~· t l .. 'ı3 t e ~n lngiliz ve ltalyan filoları Fransa kuvvet ve satve-
' .... akidelerinde serbestii vicda- nin de arzu ettiğini de kaydedilmiş- tenen vaziyetten sonra, istikbal y.ah. adı b~\:.}Le te çıtsı e~~uzS a- d . t d k ti• • d d ? 
'ı. ~eftuı . f 1 k 1 k .. .. .. rı ın e ır e on ayy:\re~ının ov- a zıyare e ece nı neye me yun ur 

" etmesini temin eyle- tir. az a aran ı gorunuyor.,, • .. . . . . . . 
7....._ (La Stampa) gazetesi, "İngilte- Bu muhabe~e, İngilter·e·h.arici- ~et hududu uzerınden .11? de~a uç- Belgrad, 17 (A.A.) - 23 tem- Pans, 17 (A.A.). - Harı~ıye 

'ette l>evJetin haklı ve meşru renin Balkanların fethi meselesin - ye nazırı Grey'ı, İtalya sefırını yu - ~uş olmasını Leton y hükumetı ne.z- muzda Akdenizdeki tngiliz filosu- Nazırı ~· ~one, radıkal sos.yahst: 
\ı at elde edilmiş mülkiyeti zı - deki merkantilizmi" başlığını taşı- karıda bahsi geçen ittifaktan ha - dı~d.e protesto etmege memur edıl- nun bir kısmı Trikeniça limanına ler komıtesı tarafından verılen bır 

8 tına almasını teml.n etmek yan bir yazı~ında, Tataresko'nun berdar etmek hmmsunda bir karar mıştır. 1 kt· B. İt 1, r·l ziyafete riyaset etmiştir. '1 'l> , 8 t k t .. b h" geece ır. ır a)lnn ıosunun N D 1 d. bük. f t 
~ eııti "e:ebeylik sistemine daya- Londra seyahati hakkında tefsir - vermeye sevk etmiştir. Bun~n. üze- d. ~vlkyed mf a lamakınak~orle u da- gelmesi de beklenilmektedir. Prav f dazır,·kt a ad. ıye ı· umh edı a-
~i .. l'istokratik mülkiyet yeri- lerde bulunduktan ve Romanyanm rine, dört devlet arasında hır ıttifak ıse, ı e a o ara va ı o muş e- . . . . . ra ın an ı ısa ı ve ma ı ı;ıa a a ya 

l'\~a~ olacak esaslı zirai ıslahat İngiltere ile bir kredi akdetmek ar- yapılması için bazı teşebl:ıüsata gi- ğildir. Ve Leton tayyareleri son da gazete~ının ıs~ıhbarntına g~r~ pılmış ~l~n .işleri hatırlattık~an son-
9 ' zusu karşısında İngilter~nin diğer rişilmiştir. İtalya, Konya, Adana zamanlarda Sovyet hududu üzerin- temmu~ n) mel~ bır Türk kru~azoru ra harıcı sıyaset meselelerıne te -

~~~ A.rneıenin hakkını koruya- Balkan devletlerini de maddi yar - ve 1zmiri istemekte, İtalyanın Dal - den birçok defalar uçmuşlardır. de bu lımanı zıyaret ederektır. mas etmiş ve şöyle demiştir: 
~ekk:aıni] kanunlar vücude dım sayesinde nüfuzu altına almak maçya metalebatına muarız olan Kazaya uğrayan tayyare -o-- "Fransanın kuvvet ve satvetinin 
b •. 10 ' istediği bazı rivayetlere atfen bil- Rusya ise yine itirazlarda bulun - .. .. y • • her şeyden evvel Fransız vatandaş-
~!';- Irkı bünyevi, manevi ve dirildikten ıııonra Büylik Rritanya - makta idi. Vaziyetin karışmış ol- Şerburg, 17 (A.A.) v- Dun og- Sovyet Rıcalınden bazı- ların sai birliğine bağlı olduğu çok 

~ 11 hakırnıardan ıslah etmek, nın bu proğramm tatbikine evvela duğu bir zamanda ve Rusya, pat - leden sonra kazaya ugramış olan )arı tevkif edilmemiştir bedihi bir keyfiyettir. Fransız ~·a -
~;; Orduyu mitletin hadimi Türkiyeden başladığı hakkındaki lamak üzere olan ihtilalle meşğul deniz tayyareı5i, birkaç güne kadar tandaşları, biribirlerine karşı ne 
12 ....._ ktıı haline getirmek, bir düşünce, ou suretle ifade edil - bulunmaya başlamış olduğu bir sı- ilk Şerburg - Dakar seyahatini ya- l\fo:1kova, 1.! (A.A.) 1~-: ~ovyet kadar muhabbet besliyecek olurlar 

ıı., e ~e d liUkumete teşkilatı esa- miştir: rada İngiltere ve Fransa hakiki pacaktı. R. S. T. ~· R. yuksek ~ec,~sının top- sa muhteşem mirasına tevarüs et-
"ll~l okt · . ' y t .1 . k" . . 1 k. dl b.ld' kt ·k lantı~;ı bırçok Sovyet rıcalı hakkın - · Jd kl . t k ~ 1 1'tı lloı· . rınıne dayanı:ıcagım ve ngı tere, Tür ıyenın demıryo u ma .ı;a arını ı ırme e gecı me- Kanatlarının açıklıR"ı 40 metre . l mış o u arı .,:a anına arşı o an 

~all ıtıka aleti olarak harpten inşasına ve maden faaliyetine sar- diler. Fransa, İtalyaya İzmiri a-
1 b t , . d h b .. 

1100 
b , da son zamanlarda harıçte dolaşan vazifelerini o kadar iyi anlarlar, 

h.la edeceğini teyit ettirmek !edilecek olan 10 milvon sterlingi labileceğini fakat Mersin ve Adana ~.ank u at.}·.)dare
2

e etr·· ı~ı 
1 

e) şayiaların esassızlığını isbat etmiş- 1 daha çalışkan ve daha sakin olur_: 
.~ -..... l • · .. . d h. b. h k .dd. d . .,ır uvve ın e mo or ııu unuyor- 1 F d" 1 . 

~Ucuı 8Panyanın yeniden ima- ikraz ~tr_niş olmakla, bu de:let ara- uzer~~ ~ .ıç. ı~ a ı. ıa e. emı - du. tir. ar. ransız ıp omasısi de bu sa-
lata larını vnkfedeC'ek İspan- sında ıyı münasebetler tesı.s etmek yeccgını bıldırdı. lngı!tere ıse bu- Elçilere ayrılan locada Bayan iyede Avrupada cereyan etmekte o-· 

f\" Uınunıi bir af iliin etmek. yoluna girmiş oluyor. Ru 1 O milyon- na itiraz ederek 1zmiri vermeyip • Litvinof ile kızı görülliyordu. Biz- lan müzakerelerde daha nğır ba -
"ili>; • • luk kredi, yüzde beş huçuk bir fa- :Mersin ve Adanayı bırakmak ar - ı·k. AJ zat Litvinof da hükumet locasında sar . ., 

Oıı •ıncı yıl hazırlıkları izle ve 10 senede ödenmek suretiy- zusunu göstermekte bulunuyordu. 1 manya s ı· tl b" . ••t 1 s .. t ·- -<>--
be · 1 kd d"l . . 1 . •Y l t b .b. . ti d t h d ta ın en ıraz o eue OV.} e reıs 

1 
C Şınci c h . b e a e ı mıştır. ngıltere, dıger ta- ş e u gı ı vazıye er en e a - • • . . · · f ı M • f 
· lt h um urıyet ayramı f' . T". k. İ ·1 d d.. d b. t k t "k 1 1 Kendılerıne go··re 1914 vekılı Petrovskmın arkasında da a ya - acarıs an ~. ı_li · l"'artisi G 1 k . ra tan, yıne ur ıyeye, ngı tere e U8 e en ır a ım en rı a arc a . . 

~~ı· ltıatnarne hene] mer :tı~ce imal edilmiş olan harp malzemesi Loyd Corc'un İtalyanın aleyhine oy-ı ve 1938 deki farklar ~eıofun yan~n~a oturmuşt.~ ... İeJof 
."11 

11tıatnarn d azır anma a ır. almasını teminen 6 milyon sterling- nadığı roller, kitabın bu hab:s üze- ıle Petrovskının yanynna gorunme- •• 'e teçrneai ie. e bayr_amm . ~are- lik bir kredi daha açmıştır. Ayni rine olan kısımlarında faş edilmek-; Rerlin, 17 (A.A.) - Frankur - 1 Jeri heyecan uyandırmıştır. Çünkü Macar Başvekılı Romaya 
'lııı çın partı ve vılayet- d .. . 1 t d" 't 'I ·t d v b. b k l 1 . . k. . k. •d• Cu acak tedbiri , d zaman a Turkıye ve ngilten ara- e ır. er ueı ung, yaz ıgı ır ~şma ·a e- e1ofun bızzat Petrovs ıyı tev ıf gı ıyor 't llıhu · er 'ar ır. d k. ·kt" d" ·· b d · 1 · - · · 1 d 1 t 

1( ıı.. rıyet ha . h 1 sın a ı ı · ıga ı mu a eleyı teshil R ı·d k 1• • de 1934 ve 19!18 ağusto ·!arı ara~ın- ettıgı savıa arı o aşmış ı. B d t 17 (A A ) ... 1 11 
.. er . .} ram mı azır a- . . .. . • . . oman ya va 1 e ra ıçesı 1 

• • • • u apeş e, . . - ,j,l aca-
~de b·e V1layet ve kaza merkez- etmek ıçın Turk hilkumetıyle hır .. 1 da bir mukaye.se yaparak ::>iyasi mü Buna mukabıl Ukranya lıderle - ristanın Berlin sefiri, dün Berlinden 
tL 1l'er k klerinO' anJacı.ması da ıtkdetmistir Bukres, 17 (A.A.) - Romanva · t ç b . K · · t" d i • ."" te Utlama komitesi faa- . 6 

'( • •• • • ' v • • • ." cadele bir harbi intaç etmeksizin rınc en .u ar \ e o:.«ıor ıç ıma a avdet etmiş, ve baş,·ekil B. lmredi 
.'111 ıtıb Çecek • .. . .. . Yıne aynı gazeterle İtalyanın hat Y orgunlugu sebehıyle bır mud- . bulunmıyorlardı . . . .. 

ı. ar ve eylulun ılk guntın- h . . ·ı 1 . d ' . . tandan geçmek su f ,1 D dd Almanva ve ıtalyanın hayati zaru- · tarafından kabul edılmıştır. Mute-
'l'ııı en iki a 1 k h arıcıye otorı e erın en hırı olan ve , re l.\ e res en . • k.b B ı d. ·b· h .. k. t 
rı 1 ed Y ça ışara azır- k. f. l d Ald ., · Çernoçive gelmi ·tir I{ 1. . • _ retlerınden birçoklarının tahakkuk a ı en · mre 1• naı ı u ume 

\ "Ullı ecektir es ı se ır er en ovrandı nın u- " ş · ra ıçe, se.) a H t" .1 .. .. ü R 
ttt huriYet b · d h" mumi harp hatıralarını muhtevi bir hakkında Nasyonal Çaytungda mü- etmiş bulunduğunu yazm:ıktadır. Frankocuların tazyiki or ~ 1 

e gohruşt~ ş ':'fe . odma.}k'a .}d'~-
. eıe,.. ayramın a şe ır- k' b ·k·· . . .. det burada kalını tır pacagı seya a ın arı esın e en ı-

Cultı 1 ışık içinde çalkanacak- ıta ın me\ ıı ıntışara çıkması u- ş · Bu gazete, 1914 de ne Alman- Borsclona, 17 (.A.A.) - Nes - sine şimdiki siyasi meseleler hak-
~ı.~ttt .. huriyet ba~·ramı sabahı zerine, bu eserin bazı kısımları dB.~ geckel •. kralın treni ile Sinaya yaya ne de Alman giyasetine hakim redilen bir tebliğde t>zcümle şö; - kında malu"mat vermistir 
.. ~ " b" J hülA d 0 l . r B h.T ya onece ır .. . 

lk, ır kabul desmi ya- . asa e .ı .mış ır. .u u asa.~·ı teş.: f . . · . . . olmasını bilmiyen ikinci \'ilhelm·e le denilmektedir: • • 
ulll, evvela Partide parti k~I eden ıkı uz.~~. sütunun d~rtte u- ngıhz kralı ıyıleştı şiddetle hüciimetmektedir. Sıırk cephesinde Frankistler bu Macarıstanda Yahudı 
d~ . l'ı, bilah . A çu İtalyanın kuçuk Asyadakı emel- . .. .. . . . t ·ı 

tllı• lır \1 are vılayette res - l . d b h t kt d. ,.
1 

k l Londra, 17 (A.A.) - Kral, bu- Avrupa ıo;ıyasetinin kararsızlık- gun de tazyıklerıne devam etmış- gaze eCI er 
~dıı e llıüess t ü ·ı erın en a se me e ır. l' a a e, .. L dze k d b. . . 1 d. T 1 t k d h 

~d lll')e. esa m messı - "1 .. .. . gun o , par ın a ır gezıntı !arını Vcrsay muahcde~indenberi er ıı-. a es mın a R~ın a cnm u- Budapeştc 17 (A.A.) - Mat. 
ıı.ı.·ı~ıı ti, ecnebi devleti . t talyanın kuçuk Asyadakı emelle- ' pmı-ıt r Kral k. l. . . t ·ı p·k 11 t .· . . 1 ' 

1( llsoıosla k b ı · rı ve ıhaııetın mes um kahramanı: t ~· ·· ·· ı l . . ·rl t d ki ı d \ 
'l\t ko erı em- . . . , ) a " 1 • ve 1 :ı ıçe, pazar- , Almanyanın metali batına cevapla- rı) e çı er, ı a 0 epesını gerı a - bu atta çalısan yahudi muharrirle-
C edee r a 11 resmıne . v · e:;ı gunu Jon< 1 a.} a a\ e e ece er rın menfili~·ııP. ·ıtreden nwzkiir mış ar ır. rin ve mesai arkada~ları miktarının 

• lıtııh • ekJerdir. Loıt Corc" ba~lıgını taşımakta ve dir. . . • , M k "k d d ·· · \ · · · · 
do~ ·Urıyet b b d • h d k.. gazete ~ımdı kudretli A lmaıwa ve e S' a a ma en ame- yu.zde 20 olarak tııhcl•i: cdılmesını 
ı "ili ayramı günü öğle- un a, umumı arp '!sna~ın a u- A •k C 1 • • • 

1 
· ' · . k" · 

~t L Ordu . ..k A Ti . f ı 1 1 . merı a um~ıurreısının talyanın tazyikleri kar:::ısında bu 1 ı . d ı . t tt• derpış eclen kanun ah amına tevfı-
tt...~lebeai' tcemfıyetler ve mek- çu d styakn.ın 1 ıd~I c.ev cı.Jt e.rı alra- Okyanus . t• . cevapların memnunivPt . verici bir e erı ma en erı zap e 1 kan ve dün gece hülnimet tarafın-
.• ıt .. ara ından parlak sın a a sım e ı mesıııe :ıır o an gezın ısı · 1\tek~ı·K· 0 17 (AA ) Jeıı·ko d b b ta · d d'J · 1 k 

~L~'ııd •esrni ·a . . . . . . . .. . . şekil aldığını kaydettikten sonra, ... :; • · · - an u ap ıs ar e ı mış o an a-
•"hı en 8 J pılacaktır. Geçıt tasavvurlar hakkında tafsılat verıl- Sanclı)ego Kalıfor•ııya,, 17 (A. . . hükfımeti dahilinde madcıı amelesi rarname mucibince bütün gazete-. 
~ıtıı't-' konra halk eğlenceleri mektedir. :Muharrir, J 91 il martın- A.) - Reisicumhur B. Ruzvelt, Alman~~nın Avrupacla kendısıne hükümet nıerrurlannın da müzahe- ler, 20 ağustos tarihine kadar me-

~,tı: l'er ;::r devam e_decektir. da, Fransa Rusya ve t~g!ltere a.ra: Büyü~ Okya.~usta bir ce\•eıa.n yap-, pek tabıı olarak d.üşen ~evkii i~~~l reti ile: ccııC:bi nıi:es~e-selere aıt /e- mur arkadaşlarının bir Jic;tesini 
· zafer takları kuru- sında Osman!~ .d~vldının tak~ımı ~.a~ uze~c d~n .akşanı IJus ton kruva etmekten başka hır ş~y ıstemedığı- di altın vı gürı'ii' mr.<lenirıi zaptet- tanzim ve hfü:Omete tevdi edecek-

hususunda bır ıttıfak yapıldıgını zorune bınmışlır. ni yazınaktnchr. mişlerdır. Dun •rı işleteceklerdir. lerclir. 

\, ~ §A~K!?ARP Fl 
\~~d .Gaeyin Rahmi GÜRPINAR No. 74 
\"tu erın· 

~illa tat;ı efendilere böylece j "dırmassnnız sonra bozuşuruz ima-
la Uıı1tu 1 tuzlu anlatılacak -

1 
"mm.,. · 

d~~~llıu~d Saınatyadaki evin~z ' imza 
'~ ~'rdır u~. Hovardalıkta hır Şeyda 
~ 6~uıllı,ı kı kimsenin gönlüne ~f ektubun okum .. ası bitince Ha-
. ıc11Uıı lti. Şöhret hanımdan yati bir kahkaha kopararakı 

~·t 'l't he: de olduğunu sora - Maşallah Şeyda beyefendi me -
~~l diye 1/nı gönlum Mail bey- ğerse okur yazar takımındanmış! 
ı~e 11 ae8 a:e eylerse tarafı - O benden ziyade imlasız be!. .. Bu 

4 ~itıı hediy:ı atılmaz. Sizi birbi- mektup kendi hüsnühattı mı? ... Vay 
»~ 1/lllcını .. eYler çekiliriz. Yok anam babam ifade vay!. Bu zat 
~~~- eral'tıı~gı1? ~e.yda beydedir tulumbacı reisliği etmiş mi acaba? 
~~3 baş ev

1
, bıldınrse siz de bu Ne güzel Racon keaiyor. kitabete 

t ıt!llıı. 'l' gıp hanımı bize ba - bakılırsa ben onun yanında vilayet 
ı <tab arn b · \ b'~ er) i .. u ış mertçe olur. mektupçusu gibi kalırm. Vay Han-

~~t Çıda bnııı. Yarın akşam dış tavallı be! Nasıls:ı isminin imlasını 
l~~ telirse e~Jıyoruz kendiniz öğrenmiş. Onu hatasız atmış kırk 
~ 11> l>ah nıı Yüz yiize görü - bir kere suratına (aksıra) yım da 

~'t(in llda InUnaı:ıebetli olur. nazar değmesin ... Bu edibane mek
Çı:e anı,arnıarız gönlün ha- tubu sarhoş iken yazmışsa onu bil-

•rttıay~ıı. Raconsuz ma - rnem? .•. F'akat eli kalem tutan bir 
ı. Bu mektuba al - adam ne kadar sarho~ olsa yine bu-

kadar saçmalıyamaz ... "Haber" ke-' gimizi tercih ettiğini söyletecek ve 
limesi "habir" şeklinc!e telaffuzu alacağı cevaba itiraz etmiyecek 
veçhile yazarak yeni imlaya tas ta- cckmiş.... · 
marn uydurmuş.... 1 

- llu lftflar bü.,lıiitiin saçma 
- Sen imlaya ifadeye bakma 1 caııım ... Karı Şeyda beyi tP.rcih ede

bize bildirmek i:ıtediği şeyi anlat - idi ondan kaçıp ~aaa gelmezdi. 
mı:;; ya?··· - Peki bunlar ~açına olsun. Ka-

- Evet onu güzelce hem de rı kapattığımı velilerimc haber 
mutediliine bir füanla anlatmış ... vermekle beni tehdit ediyor. Buna 
"Siz benim sevdiğim karıyı aşır - ne dersin?. 
mışsınız sizi şöyle keseceğim böyle - 1şte bu ihbardan hakikaten 
biçeceğim., gibi tehditlere kalkıs - korkulur. .. 
mamış. Ortaya bir racon koymuş - Herif böyle bir halt ederse 
ona göre meseleyi fasledyor. halim berbat olur gider. Racon kes-

Nikah mek için dış kalkapçıya vuku bulan 
İmlı1sızlıktan, ifadece bozuk - davete icabet edecek miyiz? 

luğundan sarfınazarı iki arkadaş - Bilmem işin orasını da dişim 
mektubu, sırf miıht~viyatı nokta - kesmiyor. Şeyda beyin matizliği 
sından tetkik ederek sekiz on defa biraz belalı olurmuş diye çok duy
okudular. İfade pek adi fakat ma- duk. Bir derde girmivelim. Ben 

şeyi gi. lcınek '!.:ahit olamnz. Dün - ı Çi.inkü ~~ihret bu nikahı kabul e
den beri konakta ne oldu ne bitti derse seni Şeyda beye tercih etmi~ 
haberin var mı? Belki de şimdiye demektir. Artık bu husu!l-ta tekrar 
kadar rluymuşlardır.... reyi ıo;orulnıağa hacet kalmaz. O 

- Böyle söyleme birader beni herifin kalın kafa~u da bu hakikati 
şimdi çıldırtırsın... . anlamış olur. 

- Ne olacaksan bir ayak e\•vel - Evet bu nikahla bir çok müş-
oluverirsin. Bu kapatma keyfiyeti- kilat bertaraf edilmiş olacak. Ba -
nin Ciyle aylarla gizli tutulması bam beni huzuruna çağırıp da 
mümkün olamaz.... "Bir karı kapatınışs1n·• tekdirine 

:\lail şakaklarından aşağıya no- kalkarsa: "Hayır o kadın kapst -
hut gibi ter dökerek odanın içinde marn değil nikahlımdır,. der işin İ· 

iri iri adımlarla gezinmiye başla - çınden çıkarım. Para vermezse yük 
yıp: te hafif pahada ağır hayli husmtı 

- Bana ııe yaparlarsa yapı-ın - eşyam var. Onları birer birer sat
lar ... Yalnız Şöhreten ayırmasın - sam hiç ol:ııas~a beni bir ~ene ge -
]ar. çindirir. 

- (Gülerek) En ~vvel yapacak iki arkad:ı' bu karar üzerine 

!arı ~ey ~eni Şöhretten ayırmaktır ... Samatyadaki eVt dönerler. Hele şü-
Mail haykırarak: kür Şöhreti evde bulurla~. Fakat 

na mühimdi. sana lafın kısasını , .. ·r ~. · . ., n· M ·ı - . w< • SO.} I.} e t'ım mı... - Nikah edersem na:: ıl ayırta-, karıda \"İne çehre asık 
ıçare aı aglam&h olarak de- Bu herifin tehditlerinden hiç kork- b·ı · 

1 
., 

1 
• · ··· 

di ki· ı ır er.... Iclecandan söz sövlemeğe Ma-
. 

1 
ma. Şayda sana şimdi bazı teklif _ _ . . . · 

- şte ben sıfırı tükettim. Hay- b . .. .. - O başka ... Kalemden aldıgın ılde ıktıdnr kalmamış olduğunu gö-
di bakalım baba Hayati ne olursa )erde uluntı) or ... Şoyl~ şoyle yap- , maaşla geçinmeğe razı olursan? .. rerek miiııasip bir zemin ile söze 

senden olur. Diplomatlığının bu iş_I massan babnmza kayın babanıza Daha dogrusu razı olmak değil az girişmek üzere Hayati Şöhrete der
te de göstermelisin. Şeyda bey be-' keyfiyeti haber veririm diyor. Run- para ile geçine bilirsen, bu azlığa ki: 

nim k~~ oldu.iCumu haber almış. dan hiç korkma varsın etsin. Çün- bu sefalete Şöhrette katlanırsa bir- - Hanım Mail heyle biribirir.izi 
Nazenını kapadığımız · d ··Y k.. d 1 · b · · b ·· · · . .. evı e ogren- u pe er erın u ışı u gıın duyma- brınızden ayrılmazsınız. Buna Şey- se\'iyorsunııı ... 
mış. Şohret hanıma il<imizden han- sa lar yarın duyacaklardır. Böyle ı da beyin de bir diyeceği olmaz ... ( ilaha var) 



Sayfa: ıo 

Bir evlenme hikayes i 
Yazan: Faik BERCMEN 

YEN( SABAH 

Arada bir 
~"" 

Yine gürültüye dair 
Her sabah iskele baıındaki kam

bur müvezziden aldııtım gazetemi 
dairede, öğle p aydosunda, okur -
dum. Devairde yaz mesai saatleri 
tatbik edilcliberi bu itiyadımı kay
bettim. Öyle ya .. Altı "ııatten iba-

Yeni Türkiye rekoru 
... 

. :-.ıanıık 
müdafii İzzet ve kalr·rı • · . 1u · 

. \'l n 
vesinde bu kıvmetli ııet;ce. i<. 
, · · "etlfl• 
hafaza ederek sahayı ter" bUI • 

!erdir. Oyunun sonunıla /stan. h•' 
Bi. arkadaşım bana ~unları an-· En makul sözü bu arkadaşım ret çalı~ma müddeti içinde, masa- Dünkü atletizm müsabakalarında 

4X1500 ve 300 metrelerde yeni 

-ı-bi'·etı spor emeklileri bu maır u · 1 il' 
d d 'kl · d e,•a< nıaç · lattı: söylemişti. , nın üzerinde tınazlar gibi yığılı ev- me eme ı erın en r .. ··irniJll 

- Bir zamanlar ben de evlen- İşe giriştim. 1 rakı bırakıp ta gazete okunamaz lif etmişlerdir. Futbol rııe~Ji(e pli 
hitamı münasebetiyle bu te :ıefllt' meği ta;arlamıştım. Bu bende a- Komşularımdan }'aşlı rn vaktiy- ya! .. Kalem amirinin sevimsiz bir 

\·eıı 
alesef mü.bet bir cevaP 

Türkiye rekoru yapıldı 
deta bir fikri sabit haline gelmişti. le çok görmüş geçirmiş &<İl bir ka- ihtarına uğramak muhakkak. 
Nerede biribirinin koluna girmiş, dm vardı. Zaten o dl her zaman 'ı Daire tatil olduktan ~onra eve 
ve biribirine sokulmuş bir çift gör-J bana: giderken vapurda okurum. dedim. 
sem yüreğim bir tuhaf olur ve içim- - Güzel evladım, seni evlendi- bu da uymadı. Dün Kadıköy stadında milli at-' !iye edildi. 

miştir. kl~b 
Oyundan sonra Heyko\Ii t', 

reisi Ilay Hüseyin bu kı' nıe. Sd 
den: Ne güzel! Ne ~aadet ! di;•e receğim ! derdi. 1 Köprüde Kadıköy iskelesinin letizm takımımız tarafından rekor/ Alınan dereceler ~unlardır: 
söylenirdim. Artık sokakta, va- Onu buldum. 1 yük bileti verilen yerine dayanıp a- kırma tecrübeler yapıldı. Müsaba- 1 - 16 numaralı %rpi Burhan 

t ıi"'tır, 
kımı Bey koza davet e 11 '. • b 

~ 1çıP 
husuöta bir karar verınP lar ~· 

k Ptaıı . purda, sinemada gözlerim hep biri- - Hay hay evliıdı"1 ! dedi. Kız- yakta duran ve büttın harflerini kalar çok heyecanlı oldu. Ve birçok ! (G. S. 54.6) 
birine sokulmuş çiftlere takılıyor- lar sana kurban olsun! Elimizde karabaş tecvidinin bilhassa id- yeni rekorlar kırıldı. 2 - 2 numaralı ş~rpi Salahat-

hafta matbuat takım~ a ııııl 
k ,e ~ . 

yeti bir toplantı yapaca ıııe~V 

cak neticeye göre Bey koı ·~i ~·ıs· 
!eriyle yapılacak maçın tarı 

du. Ve dakikalarca rmlara, büyük hazır bir tane bile var. Evin tek gamı maalgunne kalkale usul- Bilhassa 4Xl500 de ve 300

1 

tin (Anadolu) bir saat. 
bir hazla bakıyor ve şıpşirin, güp- kızı. Güzel, kibar, tahsilli. Tam lerne tatbik ederek izhar eden metrede kırılan rekorhr çok ~aya - 3 _ 9 numaralı •arµi. Hayri 
güzel bir yum kurmağı tasarlıyor- istediğin gibi. Hem de konak gibi 1 bazı vakit sakalı bıyığı traşlı ve nı .. dik~attir. Ç_ünkil 300 metred.e ı (Fenerbahçe) bir saa; bir dakika 
dum. iki tane de evi var... bazı vakitte ikisi birden uzayıp bi- Gurenın yaptıgı derec<ı beynelmı-ı M.. b k .. b k h .. 

laştırılacaktır. • 
0

0>"' 
Matbuat takımı k,.ptanlıl' .ıııd• usa a aya, mu~a a a arıcı 

Çapkınlığım falan yoktu. Ama Paraya da düşkün değildim. Fa- ribirine karışmış ihtiy;ır müvezziin: Jel derecedir. . 
hiç hiç yoktu. Bir çöl münzevisi· kat kadının bir evi olursa fena bir -Tannn, Cumhuriyet, Akşam.. Alınan dereceler •un!ardıı·: , gıren Fenerbahçeli Nevzata ait 12 

D ,. A d 1 H' . ' 3 h3
' un na o u ı,aı · .,pu 

İstanbul spor tekaütleriyie ).,, ııil 
o"rtı~ 

ğımız müsabakada bize u. tJ~ı · kadar yalnız ve kimsesiz bir hayaq şey sayılmazdı. Hiç olmaz•a ev ki- Son Posta, Garagatir (Karikatür Uzun atlama. 4 il;1cü katagori. metre kaheli kelebek ismindeki şar-
geçiriyordum. Hani çirkin bir de- rasından kurtulunurdu. diyecek), Akbabaaaaa. ı:Eye sa mi- 1 - Çaroğlu 5,95 pi 54 dakikada ikinci oldu. misafirperverlik gööteren ,·e k pi' 

likanlı değildim amı: beceriksiz Ertesi günü haber geldi. ayı hiç de hırpalamıpn sesiyle de- 2 _ Cemal 5.85 Müsabakalar baştan •onuna ka- b. d . f • ,.errıır . 
mımıza ır e zıya e.. 

11 
tı 

zaketini gösteren A. Hisarın 
şekkür ederiz. 

dim işte... ihtiyar komşumla beraber vamlı müşteri tutmu,, belli başlı 3 - Hayri dar heyecanlı oldu. 
Gecelel'İ, boyuna evliliği dü~ü- gidip kızı görecektik • Asri birkaç eski müvezziin satı5 nidaları 200 Metre manialı: 

nürdüm. Ne rüyalar ne rüyalar ... görücülük.. Biribirimizi beğenirsek arasına Bay Abidin Daverin Cum- Bu müsabakaya giren Neriman 

Odamıza kırmızı perdeler asacak- ı helaliyle bir ev bark kuracaktık. huriyetteki hem nalına hem mıhına son tura kadar güzel koştu. Fakat Matbuat takımı Ten ı' s macıarı 
tım. Malüm y:ı kırmızı aşkın ren- Uzatmıyalım... sütununda (<\1üvezzilerin kıyafeti) yarışı bitirirken, son maniada ayağı 

1 
gidir. Geniş bir karyolamız _ola-ı O gün bir sinek kaydı traş ol - , başlığı altındaki fıkra•ının intişa- takılıp düştükten sonr:ı, tekrar kal- İ 1' 
caktı.. :\!untazam e~yamız ılah ... dum. Ve tam saat uçte ıhlıyar kom- rmdan bır gün sonra arkalarına karak koştuğu halde 30 •aniyede Dün emekli stanbul- Kupa Dağcıh 
l\lağazaların önünden geçerken du- şum la evden çıktık. O bana: birer gazete ismi işlenmiş gümüşi b' · · ld E" - t k ı l l d• k J clı 

ırıncı o u. ger ayagı a 1 ma - spor u arını yen l kulübünde a ~·' 
rur ve alacağım çay takımını, ta- - Otomobille gidelim gösteriş- renkli göğüslükler giyip Fransanın yıp da yarı•ı bitrseydi 25 •aniye! u·· J;ortlB''C 
hakları, bardakları kahve fincanla- li olur nasihatinde bulundu. kürek mahkümlarına dönen sekiz- f ki · b" k k kt 111 Matbuat futbol takımı bu sene Dag"fcılık spor klü •ı · .1,;:• 

1 ar a yenı ır re or ·1raca p ı. a- . l . Jlı"' 
rını tesbit ederdim... Salona girip oturduğumuz va- den on dört uas.·ına <adar başka f" b (30) · <l · 1· t ılk maçını stanbulspor ı•meklı ta- da devam etmekte olan ;\fU ... d' , ma ı u •anıye e yenı ~ an- . . ıa" 

Bu fikrimi söylediğim bazı ar- kit müthiş heyecandaydım. Adeta başka çağlardaki çocukların ava- tan bul rekoru olarak kabul edildi. ! kımıyle yaµmıştır. ~mıdolu Hı$ar.- tündağ kupası tenis m~Ç ~ıll 
kadaşlar: bir imtihan odasına tıkıl mi" gibiy-' zeleri de karıştı. Bunlar yolcu ile 4XlOO (3 ) .. .. k . sahasında buyuk hır kalabalık o- nihayetlenmiştir. OJdııkC8 . 'e' 

·i uncu atagort: .. . . "llLIO"'Jii)' 
- Sen evlenmeli.sin, rahat eder- dim. Küçük hanım meyd~nda uok- beraber vapurlara girerek: 1 H d 17 2 · nunde yapılan bu oyun •ıddetle al- balık bir seyirci kutle•ı 0 " , - ay arpasa , ycnl re - · ta•· 

sin! dediler. tu. Herhalde süslenmekleydi. - Yüz paraya Kurun... k ' kı.5lanmıştır. Bu mılç munasebetile ra edilen müsabakalar b:l7 j]I tl' 

Bazıları ise bu fikrime kahka- Bacak bacak üstüne mi, yoksa - Son telgraf ... Yeni çıkan ka- or. Anadolu Hisar spor klübü matbuat rete kadar büyük tıır alak
9 I'' 

halarla gülerek: topuklarımı birleştirip mi otura- zanç vergisi kanunu b•ş kuruşa... 2
- Akın Spor. takımı oyuncularına bir öğle ziya- kıp edHmiştir. İlk karşıla~~:ıe l' 

- Dertsiz ba~ına dert mi ala- yım? diye düşünürken kapı açıldı - Herkesin kitabı .. Yeni çıkan 4X. 1~00 Büyükler: . . feti vermiş ve bu münasebetle çok çeıı haftanın erkeklerde fı 1·SP 

caksı~ '. Deli mi oldun. bu zamanda ve yeşı ır. e ıse .gıyı.nış. u~unca ve vapu~, tren tarifesi b.e~ kuruş.. mal ye Recepten mürekkep takım t"ır. .an uat - Te yan &ra·d for"'•• 
·ı b' lb' . . 1 Kuçuk Besım, Art.:ın, lzmıth Ke samimi ve eğlenceli s:ıatlu geçmiş- ' S 1 •ında . ~ 

evlenıhr mi dediler. dolgunca hır kız ıçerı gırdı. İrı boylu başka bırı: .nı1tır. Bu sene fevkalil e ,.d41" 
güzel bir koşudan sonra yeni bir T k 1 h k rııU ·..ti 

İşin garibi bu ikinriyi söyl •iyen- Dudaklarını sık sık ısırmasından - Maryan, Kandid. İllüstretir Türkiye rekoru yaptı. a ım ar sa aya şu adro ile da olan Suat bütün oyun -, .. 1er-, 
!er evli olanlardı. onun da heyecanlı bulunduğunu Çaytung diye ciyak ciyak bağırır- Yeni rekor 18.12.5 dir. Eski re- dizilmişlerdir. Ma

1
tbuat takımı: CP bariz bir hakimiyet 'kg~~i (~: 

Bir gün aile dostlarımızdan ki- sezdim. Şöyle bir kenara olurdu. ken aralarına katılıp hepsinden tiz Foto Namık - zzct - Ercüment, ilk seti kolaylıkla 2X6 ı 1 ,, y 
kor ise 18.55.6 idi. 111 ıs• · 

bar bir kadına misafir gitmiştim. Bu sahneyi anlatmak imkansız, bir sesle: urat, Ahmet Adem. O"man Sala- çüncü setleri 1X6 kazanıı. Jıllııl 
Kadın yirmi yıllık evli idi. Munta- azizim.. Pek acı, pek komik pek - Çayırda, bayırda, Adada, 3oo Metre ko,u: hattin - o,man 111ünir - Sedat Şazi tiyle tek erkekler birinci~! :.ps~ 

. bd l b' d' B' t 1 k 111 d d h k 1• 1 b Memleketimizde ilk defa olarak Tezcan _ Fuat tur. Aradakı' bu··yu··k ya.•. far .. ı'"' zam, evcımen ve görgülü bir hanım- a a ca ır şey ı. ız sa ı ı o a a er ese azım o ur; su ar 0 
"• 

dı. .. Fikrimi ona da açtım bana: iki mal gibi kendimizi pazara dağı yüz paraya... yapılan bu koşuda Güne~li Güren İstanbulspor: men Telyan bu maçta ufll ~~ 
- Vallahi çocuğum! Sana ev- çıkarmış, nefasetimizin, sağlamlı-· Diye avaz avaz bağıran satıcı- yeni bir Tilrkiye rekoru yaptı. Bu ı Lütfi - Adnan - Nuri - Hamdi - kadar muvaffak olam .. rııışt~~'' 

len meyi tavsiye etmem ı dedi. Bu 

1 

ğımızı". :etkiki?i ve neticenin söy-1 nın yaygarası arasında sabahın se- 'ekor 36.3.10 dır. Gürenin aldığı bu İsmail - Sami - Sala ho.ttin - Şakir - vetlı rakipler karşısı'l.:la ılB~ibi ~ 
taşıması ve söküp atması 0 kadar lenmesım beklıyorduk.. kizindenberi durmadan işleyip şiş- derecede beynelmileldir. İhsan Kemal · dafaa ovunu tatbik e:rııeJc. al~ 
zor ve ağır bir halka ki .. Muvakkat Kaçamak bakışlarla kızın por- miş bir kafa gazete okur ve okudu- 2 - Zara lstanbulspor. Oyunun ilk dakikaları İstanbul- hataya dilşen bu oyuncu f1 ''.1oııl' 

1 

t k b · h.k. · t· re"' <.ıl münasebetleri tdercih etmelisin! tresiyle, boyunu posunu tesbit ede- ğunu anlıyabilir mi? 3 - Mehmet Galata~aray. spor a ımının arı7 a ımıye ı ~abakalarında daim~ · kş 1" 

Muvakkat münasebetler mi? Bu be bildim: Kara gözlü, kı<ra kaşlı, buğ Ben de eve gidip saat üç buçuk- 300 Me tre 3 üncü Katacori: altında devam ederken matbuat ta- mahkümdur. İkinci rr:Usab
9 d'1 

nim yiyecegım halt değildi. Onun day benizli, etli dudaklı, altın dişli ta öğle yemeğini yedikten sonra Bu da yeni rekor tesl;ôti iç;n ya- kın:ıın'.n. fı~sat kollıya.n. muhacim - le kalan tek kadınlar ar~;'~•-'' 
ıı;ın bunu aklıma bile getirmiyor- idi. (Altın dişli insanları sevmem) hazmın verdiği rehavet altında sü- pıı,Jı. lerı bırıbırı ar~asına ıkı gol atmış- pıldı. Bu müsabakanın ~e eli rıJ1 
dum. Gerdaııı iki kattı; bacakları güzel- zük gözlerle gazetemi okuyorum. 1 - Haydarpııpdı.n Mnu~f .. ı· !ardır. Bu vazıyet kar71sında İstan- ki galibi Bayan Goroskı.eı.eı'l 1 

Bir akşam yanıma akıllıca bir diyse de göğsü pek şişman ve fazla * '39.8.10 da kazandı. bulspor mülekaitleri matbuat takı- bi Bayan Kortelliye j}cı -ge1el" 
arkadaş geldi. Ona açtım, herkesin gibi görünmüştü. Hallerinden ken- 2 _ Merih Fenerbahçe mının tazyikine boyun iğmeğe baş- l:nlaylıkla 6XO - 6XO galiP 
söylediklerini anlattım; arkadasım: dini beğenmiş olduğu okunuyordu. siz: 3 _ K~zım. lamışlardır. Kalabalık bir seyırcı birinciliği hak etti. tJI'~ 

_Sana şu fıkrayı tekrarl,ıya-I Hoşlanmamıştım kızdan .. Fakat Bundan " >ır• rni•ah,:,kalar 1.ıı·t. kütlesinin de leşçi sadalariyle büs - Muhtelit müsabakalar et#' 
- Sıkılma evladım! dedi. Sana " b ı P "" 

yım, dedi. Adamın biri senin gibi vücut ve yüz güzelliğinden ziyade nice kızlar bulurum ben.. ti. Kazananlara mükii'atları veril _ ütün açılan matbuat takımı •tan- ~dildiği kadar sıkı cere):a .~~~.il 
evlenmek istemiş. Gitmi~ eski e"ıı·ıe ruh ve huy güzelliği lazım! diye dü- di. İstanbul atletizm a.;.a>ı!ıg- 1 ve btı bulspor emeklilerini 18 çizgisi da- NPticede Bayan Goroskı •111 .• r 

., • Bir tuhaf oldum. Afalladım . h ı· te ~ 
re sormuş: şündüm. mii.~abakalarda hiç durmadan ralı- a ıne hapsederek adetıl tek kale yan muhteliti Bayan l{or fı"" 'l· 

Sanki bir tepeden a~ağı yuvarlan- • - b ı ı Jc " 
- Yahu! Deli misin! demişler. Mükaleme sırasında kızııı pek şan kıymetli sporcumuz ve atletizm oynamaga aş amış ardır. çiftini 6Xl - 6Xl ye nere 

0
aoiJl' 

Bak biz ne kadar pi•.manız .. Sakın okumuş takımdan olmadığı da an- mıştım. manitörü Naili :\lorani t~brik ede- Birinci devre matbuat takımının sabakasını kazandılar.. ef~v 
Şu beğenmediğim kaba kız de- '"t d. ·kı · ft d ha!. .. . 1 !aşıldı. Buna da eyvallah ... Tek sa- riz. mu ema ı tazyı erı altında bu ne- mühim karşılaşması çı. . )111'.ı 

mek beni beğenmemi,ti. Ya hoşu- t• ·ı k t İk ' dı (" 
• Delikanlı bu sefer gitmi" bekar adet olsun da. . • Gelecek hafta Kııdıkoy stadın- ıce 1 e apanmL5 ır. ınci devre arasındaki müsabaka ı ","·ı • ,; 

· · ma giden biri olsaydı beni büsbü- h 'k" t k d d b ıd,. ' 
kalıp vakti geçmiş olanlara ba•. vurl Neyse .... Mülakat hıtti. da İstanbul bırıncilifri uqpılacaktır. er 1 ı a ım a a azı tadilat ya- kuvvetler arzeden Pa ' 0ı • tün bcğenmiyecekti. " , ] 1 ·· J c·nıC l 
muş; onlar da: Kapıdan çıkarken kızın elini ll!üsabakalar bu a.vııı 23, 24 ve P1 masına uzum görü müştür. muhteliti ile İbrahim .ı ,-~'I 

Evlenmek fikri yerine müthiş B d tb k Jc~ a0 
- Evlen, evlen! demisler. za- sıktım. Pek yumuşaktı. Demek ev 30 unda olacaktır. u evre ma uat ta ımı yedek meneyç çarpışması fev • 1 1 · bir bedbinlik bastı. Çirkin bir kı- 1 k ki d - S b ı bıı,< ' manı iken bir yuva kur! Biz evlen- işi yapmıyordu. Alışır diye dü- o ara sa· a ıgı, a n ıaltin. Selim, yecanh oldu. Oyunun. 'dJll 

zm hoşuna gidemiyec~k bir herif- Yelken te ·k o c l ·tı· J;eı mediğimizden küpekler kadar pi~- şündüm... ŞVl •man ema gı ı oyuncuları da da kolaylıkla üstüst<ı tiÇ . ~ıl 1 . tim. Fana halde canım sıkıldı. O k d ı k ' 1 .:r manız... Cevabı yollıyacaklarclı. müsabakası a rosuna a arak büsbütfin kuvvet- zanan Baldini çifti her ·:'.el pı 
anda bütün düşüncelerim dağıldı ı· b. k'l 1 t 11 · · d .,.ıı• Çocuk, düşünmüş, tas,ınmrn, ve Aradan ür gün geçti. Üçüncü ı ır ~e ı a mış ır. cıncı evrenin te bırakacak derecede ., e~ 

• ve ebediyen evlenmemcğe karar ver İstanbul su sporları ~ıan!ıu.ı ta- 20 · d k'k d h f -,nı • ~una karar vermiş: ü .. k 'h . •· ncı a ' asın a santra a oynı- yun göstermelerine raµ o'"'~ 
g nun a şamı ı lryar komşum i•- dım. Neden mi? Evet.. gururumun, rafından tertip edilen biri;ıcı tes,'\'ik Ah t Ad · •· ı ·· J il' ·ıı "Evlenen de pişman evleıımiven t k . . t k . k 1 yan me emın ayapıy e uçün- genç ve daha enerjik J _,,. 

, e sız ıs e sız ·apımı çaldı. çeri izzeti nefsimin ve gençliğimin kı- nıJsabakaları dün ~lorl·ırla "ll'"lıldı. ,, il · · t k l"b· · da'' de ... Bari evleneyim de öyle pişman . . h ı· d ' cu go erını a ara ga ı ı.vetı temin karan ı-akipleri karşı•ıtl 
gırınce a ın en meşum bir haber rılmasını, incinmesini bir daha iste- lllü~abakalara 10 şarpi girdi Ya d tb t t k d f 

olayım ... ,, getirdiğini anladım. Mukaddeme- medim. e en ma ua a ımı e ansta fe - retni kabul ettiler. 11, rışı sekiz şarpi !Jıtirdi Biri diskaJi. daki.r bir surette çalı•a~ kıymetli (Devamı 5 ;ırci S~ 

'f'eııeııecaıeııs~ııeııecraoeıoe111Eıaeıce:ıoe:ıoe;ıoı:;ıoı:3QE30E30i3Cll3Cllaaıso8Clecı~ J halde onun bo~lukta :Jerleyip derin- bir .meclıuriyet ıdı. Dığer taraftan! veti ile belki siz muvaffak olursu _ Astrid tayyareyi .ur•t1.1 

YE S I
• L K u M L u lik dümeninden iki adım mesafe- derınlrk dumenı dar bir zaviye şek- nuz. metreye kadar yük•eıtrıı i ~tlı·u 

A DA 
de durduğunu ,.e hemen tamirata l"nde ık ld - d b d ıı· b" k b0 

ı -" ışmış o ugıı~ an u ü · ıç ır elime söl"lemeden Ast- Artık •ema sincabi ,,:~ı 
basladıg-ını gördüm. n fk- 1.ı· · te l · "d'. ı - d"•' • · me u ı ır vazıye ge meyınce rı ın e ini tuttum ve bu nermin eli örtülnıü<tü. Rüzgar i,;e • .:t' 

Pilot mevkiinde oturmu~ gözle- tayyarenın düşmesine mani olmak. ş i ddetle sıktıktan . onra ben de ip _ tikçe •tlratle·iyordu. r~~'l;ı: 
rim itrifa mü~irine dikili bir halde da im~iinsız bit· şey~i. ,, . • !ere tutuna tutuna tayrarenin dü _ betmeden ge~iye dörırıı~~ııı~ 

l9oeııecıecıeceıcıeııeııeıııeosıııeıoe111Eıaeıoe:ıoe30E30E30E30E300!300!30t3llaaısoeııecı8' 1 aıçak sesle aletin kaydettiği rakam- Aıtık arkama donup Astrıd e j men khmına yaklaştım. ldı. Şimdi dümenimiz ~ı~··· ~· 
YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 28 !arı kendi kendime (ekrar ediyor, bak~ıya cesaret bile ~demiyordum. Bereket versin ki hav:ı ceryanı katettiğimiz yolu bu seıe~ıfl' 

Sözümü ikmale vakit Lırakmadı 
ve büyük bir şiddetle: 

- Mutlaka muvaffak olmalı -
sınız l\Iösyö Dubreuil, dedi, hem de 
vakit kaybetmeden muvaffak olma
lısınız. Anlıyor musunuz, her ikimi
zin de canlarımız bu muvaffakıye
tinize bağlıdır. Şimdi söyleyin ba
na bakayım: İrtifa müş'iri ne irtifa 
gösteriyor? 

- 1240 metre. 
- Şu halde henüz pek geç kal-

mış değiliz. Fakat şayet muvaffak 
olamassanız mahvolduğumuz giln
dür. 

- Astrid, düşenin ha !atını ben
den iyi tamir edebileceğini zannedi 
yor musunuz? 

- Şüphesiz bundan eminim. 
• - Şu halde direk•iyonu bana 

veriniz halatı siz tamir Pdin. Zira 
aceleliğim yüzünden felaketinize 
sebep olmuş olurum. Tayyareyi ha
va.da sabit tutmak için nasıl ma • 
nevra yapdığınıza dikkat ettim. 
Tereddütle bo~ vakit geçirmiyelim 
olmaz mı? 

- Demekki benim yerime tay
yareyi idare etmeyi deruhte ediyor
sunuz. 

- Ediyorum. 

Genç kız bana hayretle dolu 
gözlerini bir kere dah:ı dikti sonra 

bir kelime ilave etmeden aletleri 
deri ceketinin ceplerıne soktu ve 

bir cambaz maharetiyle potrellerin 
üzerinde ilerlemeğe basladı. 

Ben heyecan ve helecanımın 
şidd&tinden boğazım kı•ı !mı~ bir 

lakin her hangi bir tehlike zuhu - Dakıkalar .bana asırl:ır kadar uzun benı kaldırıp atacak kadar kuv _ kat'edi orduk. Tahmiıı\ffl 1411 

runda genç kıza yardım edemiye- g~lıyor ırtıfa m-~~fri ise .. tayyarenin vet~i d e~ildi. Ben cliime• :i kurtar- re on Xakika kadar yol 'rı~ı 
cek bir mevkide 'bulunduğumdan gıttıkçe du~tugunu go•terıyordu. maga ugraşırken tayyare denizin N , . d maııl' , 
kendi kendime lanetlN ediyordum. ~man yarabbi! .. Her ikimiz bu az-1 sathına o kadar yaklasmı~tı ki dal- onra : eptu~: nın un i:.:lı1'. 

İrtifa müşiri ~ira;iyll' (1000) gın sularda. can mı verecektik?. 1 ga serpintilerini .vüzlirnde hissedi - recekt~.k'.. Kupe~te~e e ~ti' 
metreyi, (900) metreyi, (800) met- Bırdenbıre yanı başımda Astridi yordum. Nihayet dümeni yakala _ rafı gozluyor, lakın 11 10 ııı· 
reyi göstere göstere (500) metreye gördıinı. Genç kı~ın yüzü ter içinde dım ,.e gerer.ek bütc;n kuvvetimle de dumanını göremiY0r.~~fll 
kadar düştü. Bana iiyle geldi ki kalmıştı. Bana yuksek se•le: asıldım \'e yerınden oynatarak gev- çeyrek saat kadar böyle' 
şimdi daha süratle dii<ü,·vruz. Zira K tt' A t 'd'd t ' , - aç metre irtifada,·ız ! Diye şe ım. s rı e am o aralık bun- dola•tık. ~ı 
saniyeler geçtikçe denizin sathın - sordu. ların manivelesine dokunmuş ol _ A' t 'd d k"k d bir b~ 
daki köpükler daha \·azih surette ı k' rk· .. " rı a ı a a .O 

- 60 l\!etre. Cevabını verdim. ma ı ı u ı dumenler vı>ziyet de - .. · .. .. .. i"imi · · 
gorunuyor, Dalgalar daha büyü _ ği~tirdiler, Tayyare de .vükselme _ mıyı gorup gornıed g ·e•~~ 

'b' ı· d Genç kız pirinç kollardan biri - he' yor gı ı ge ıyor u. ğe basladı. büyük bir merak ve · J;(,ı. 

Bu kadar dalgalı bir denize tay- sini. :utara~ bidine kadar dayandı Ast;·id'in yanına döndüğüm za _

1 

de bulunduğunu sık sık te :ı, ;'f' 
yare ile inmenin imkanı yoktu. Tay- ve ılaye ettı: 1 man genç kızın yüz'i sap sarı idi bu suallerden anlıyoruf!I· • 
yaremiz denizin sathına konunca - Bütün cer~ranı ,·ermeliyiz. İ<- amma gözleri parlıyordu. Bir elini 

1 
aı·alık bana : h 01'1 

dalgaların hücumları k ı tikam t d.. · · d.. ••t· A ıı • ·arşısıncıa e ume11111 ııze .. •m. n - bana uzatarak: j _Sakın pusulanı 
bir oaniye içinde alt ü"t oiacağı mu- cak dlimcni '1kışık vaziyetinden ı d J - Gördünüzya Mö.-yö Dubre _ olmasın? Diye sor u. ·r {e~ 
hakkaktı. Binaenalc)·h tay)·areyi kurtaramadım z'ra kuv,·etim kafi ı d b1 

1 
uil dedi bu gün birlikte ölmemiz - Hayır pusula a 

denizin sathından hiç nlma"a (~O) gelmedi. İ;ter;eniz siz de bir tec - mukadder değilmiş. HAmdolsun delil · •. :. ıv-1'' 
metre irtifada bıılııwl~""·:ıık kal'i,rüLe ~din:z. !\ede ol.<a e,-kek kuv- \ kurtulduk. 



1931 Yt..N I SAB A H 

DEN 1 Z C İ L I K Sark vilayetlerimizde 
(Başta.rafı 1 ncı sa11f ada) 

lVI 
Van gölü sahillerinden Karsa, ora-

t 
' d t dan Sarıkamış yoliyle buraya gel _ 

Ore anya nın es anı dim. Bir kültür milcssese.:;inin en 
mühim unsuru öğretmendir. Öğret-

A menlerden azami randımanı alabil-

l'\t}a Qk } mek için dersini hazırlıyacak kafa 

f 
s yanusunun mavi korde asını yirmi seneden ve kalb sükiinetini lemine ihti -a ı yaç vardır. Tetkikatlmızda bu e _ 

z a direğinde dalgalandıran o zamanın bu koc;\ sasları gözönünde bulundurarak 

t 
hazırlıyacağım etraflı tetkik rapo -

tansatlantiği SOnUnda bozmaCJ eline düştü runu Kamutaya sunacağız. Umumi kültür işlerimiz çok i-

la - 3 - • ri~adan,. İngiltereye eşi L~_sitania sürati. 25. mil~cı; fazla bulu.udu. yidi:: .At~tü:k .re_j!minin bize bah _ 
~ı ser Utetaııia işi ağır bi,. e . ·d· Kınsale m Old Head mevkıı açık - Hıç bır hukumdar ebcdı salta - şettıgı bınbır ıyılıklerin biri belki 

ıı Uııek :r aı·asındaki ikam~tg n~da~: lannda torpil~.ener~k k~ıd:n, erkek, na ta nail olam~z. Saltanat tacını de en ba., lıcası asırlardan beri müh-
~r le ınu Zdı. l\Jahmkat . ._. _ çocuk 1198 nufus ıle bırlıkte battı. başmdan almaga hazı.rlanan genç mel kaim ş 1 krıw· • 1 . . . ııııl · ~; thiş bi islik /·.ı ~zu:ı surer l 915 ağu to unda l\1aut'etania rakibinin elinden kurtulmanın ça- . ~ 

1 0 

an 
1 

ur ış erımızın 
1 

t zi?a!zeme ~ ,P • 
1
C11\.e ılerler- 10.391 zabit \'e efrat taşımak sure- resi kalmamıştı. 1929 temmuzun- saglam esaslara ve yanılmaz me -

eJc 1 • ~ııı esı de Pek ~e e~:;.~ . 1·:1.~elemekltiyle Mondorosa üç sefer yaptı. Ak- da yeni Alman Tran atlil.ntiği Bre- todlara dayanarak seri inkişafıdır. 
ıcırJ \ııı azdı. lloy· 

1 
• •• ı. ış cı en sayı denizde Mauretanin, az kalsın, eşi men Cherlıourgdan Ambrose fene- Cumhuriyet devrinde \'arolmağa 

b~ al hacıarıa. a aı 1 '~zıte etm.ek, fır- Lusitanianııı uğradığı akibettcn o rine kadar olan mesn feyi 27.9 mil ' başlıyan kültür hayatının asırlarca 
tı~arın h ıı~ı i.amır ve. yemlemek, dn payını alacaktı. ~Inuretania sil- vasati siiratlc 4 giln. 17 saat, 42 da- sürüp giden bocala 1 1 k • 

e Yapıepsı, bu kısa ıkamet de\•- varisi Captain Dow sancak baş o- kikada katetti. Bu -.;i.irat, Maureta- k· b 1 . ma ara ıy as /1 lreın·1dı. Bu teehhürlere rağ- muzluğundan yaklaıınrnkta olan bir nianın süratinden 1,5 mil fazla idi. :l u ctmıyecek derecede hareket-
' .er Ya~t fl08 senesi ~ç~ııcle on iki torpidonun izini gö;miiştü ! Fakat bu yaşlı kahraıı:ıan gemi son lı ve ol~undur. 
~dan 

0
1• Bu sene 1çıııde Lu it Dilmen derhnl iskele alabanda- bir hamle daha yapmadım bırakı- Erzıncan, 17 (A.A.) - Doğu se 

"' \azan kyanusuı_ı m.avi kordelil- ya ba~ıldı. 'foryitlo beş. ~ademlik lamazdı. ~ .. .. 
1 
yahatinde bulunan Kültlir Bakanı 

'cfll.rıl'an rnış ve yırın: seneden faz dar bır saha ıle hedefım şaşırdı. -929 agustosunun uçuııde Mau- Saffet Arikan buraya gelmistir 
llı~tır ın -en yürük gemisi olarak Kumanda köprilsü üstünde hüküm retania Cherbourg tarikiyle Xev - , Dün gece orduevi b h · \ d · b 
llk p. süren itidal ve silratle karar bir a- Yorka gitmek üzere Southhampton- 1 • , • • a çesı~ e .e 
ınd ervane açışını 1~08 senesi radn birleşerek makine dairesi, ka- dan hareket etti. Elinden geleni ~dı.} e tara~ın~a~ \ekıl şerefıne bır 

, ~. 'P a Nev - Yorkn giredken ta- zanönü gibi geminin alt kı ımların- yapmak için emir almıştı. Pervane- zıynfet verılmıştır. 
~ z aıtervanelerindcn bir tanesi da ve işlerinin başında mahsur ka - devri 205 ile 210 ara".ında mütehav -.;,ı<ttlıı.rılllda bir leşe dokunarak hp pervanelerin her devrinde ŞİŞ· vildi. Fakat makineler 180 devre Macar ricali 
,~ı_aın Pndan biri kırılmıştı. üç lenmek tehlikesiyle yürekleri titri- göre ayar edilmişti. Gemi bu seferi 

4
a ış \'e eı:·~ne ile o seferi ikmal yen insanları elim bir fıkibetten kur 2~,9 va~ai süratle batıya giderken ı·talyaya gı·dı·yor 

ta ıarka a~ nı ahval ve şerait altın- tarmıştır. kı kcndı Okyanus rekorunu beş sa-
~ılan b.doğru 18.72 mil süratle Bunu müteakip d!inyanın en yü- alle kınlı. Bremen 4.5 saat~~ ka -
~te, va ır ~efcr milr.tesn~ olmak rük gemisi yeni bir tadilata uğrı - zanmıştı, fakat Alman gemısı ha -

la sek~atı sliratinc yaklaşan bir yarak hastahane gemi~i haline c:ev- vanın lütfü mahsusuna ma~har ol - İtalyan . Yugosla V • 
· l9os ~~ ~ef~r d~~a yapmıştı. rildi. Umumi salonlar hasta koğuşu muştu: Du •. Maur~tann_ içın göğüs ~nelik ırıncıtcşrınınde .ı\laureta- şekline konularak yaipahklı yatak- kabartıcı bır hezımett!. Vatanına Macar anlaşması mı? 
~1 ı:ıuıdu muayene için sarfeden a- larla donabldı. Promenad güverte- dönerken yaptığı 27.22 millik Yasa-!'or l ııı.,: }Mesi ikinc'k fin un da ,iyle ait güverte olduğu gibi kulla- ti 'ti ra lle bir rekor daha Yara \lı. ( BaşW.raf ı 1 .,ci sayfada) Bizim sahillerde de çok tath modeller rörüaüyor 
ı.,~ e d<ik~:f tt~ olan usule göre, yek- nıldılar. Mauretania 2307 sıhhiye l 9ZD ela, yıllarca faydah bir ha- Harici siyaset sahasında, halihazır- Bu deniz mev~iminde memleke-
•ıa 1lb Ye: rnuş dörder kanatlı bir- erkanı ve 6298 hasta ve yaralı ta- yat geçirmiş olan, bu 5ayanı hayret da · 1 lrıJ~eket etı pen·ane ile N"~v - Yorka şımak suretiyle Mondorosla South- eski gemi hala fa~ı~ah. seri .gez~l~r ılk planda mevzubahis olan mese- tin sahil şehirleri, hele İstanbul 
~~ek Uz ;t~· Asıl pervaneleri bir hampton arasında üç sefer }'aptı. yapıyordu. Harptekı hızmetıne ıla- le, Çekoslovak me:.elesidir. Ve Maca - plüjlarla dolup boşalıyor. Avrupa
~ llatları erıne civata ile bağlanmış Gelibolu yarımadasımn tahliyesile veten Mauretania 319 sefer yap- rista.n Çekoslovakyaya karşı muahede-\ da olduğu kadar değil, fakat bizde 
~~lan 

0

a Yapı~mııY-;ı. Batıya doğ- beraber gemi bağlandı ve hasta ha- mıştır. . . . 1-erin yeniden gözden geçirilmesine mü- de bir sahil modasının tceı;sil.s ettiği 
; l "'ı·ı ~e.ferınde \'asa ti sürati ne tertibatı söküldü. Bu meşhur gemınm Fırth of teallik olan metalibini Almanyanın mu··_ • ı d • b ··• ıd F nı, mayo ann tenevvü tin en, her se-

la ... U Yo} 1• ak at avdet seferin- Cunardın gemisi bir k 0 re daha Forthdaki Rosyth'e olan !'On sefe- zahereti ile ileri sürmeğe gayret etmek- b 
''> bn vasati 26 mil aşmış \'e ay- nakliye gemiliği yaptı. 1916 sene- ri 934 temmuzunun birinci günü - se. attii her ay değişme>inden ve 
-., ~bnu •cı·ırede knlınıştır. <i birinci ve ikiuciteşrin ayl•rrnda dür. . . .• . . tedi<. Alman - Macar dostluğuna ka.· a"'·upa modellerine yakla~masından 
"ı.ıı.d nı~•kıp edM ıiç sene içinde Som cephesinde se~er~h mevte uğ- Türk deıuzcılı~ı h.r senenın 1 şı bir müvozene husule getirmek için anlıyoruz. °Renkli renkli kumaşlar, 

q. llıa d ~Yene fasılalariyle Mau- rıyan orduyu takvıye ıçın Kanada- temmuzunda ~endı bayramını kut- İtalyan - Macar dostluğuna yeni bir çeşit çeşit biçimler daha ziyade et 
~ı~·131~ 1 mac~.a~. ~tlas denizinin nın hisse ine düş~n 6000 ~abit ~e ]ularken yi:mı scne~en faz!~ ~~ya- esas tedarik edilmelidir. Ve Budapeşte ve deniz rengi görünen ııahillerde, 
t l'. :nu dan oburune gitmiş, gel- efradı N'ova Scotıada Halıfax lı - nusun mavı kordela:'ını dıreg!nde hükumeti, bir ltolyan _Macar_ Yu 1 ~ .1 d Ilı ~r l'ah devre içinde seksen :sekiz manından Liverpoole getirdi. Rü • 1 taşıyan lıu şayanı hayret gemınin P RJ ar a buna rağmen çok tatlı ~~•i 2ii""ı. ve bu •of erlerin vet _ yük Bri!Jınyanın en kar• günlerini ayni günde bozmacı eline gitmek il- go•lav komhine•on~nun ltalya --: A- modeller gösteriyor. Ekseriya sırt-
~. nııı vnsati süraile bitir- teşkil eden bütün HH 7 ı::enesi Mau- 1 zere olduğunu hatırladıkça kalbin- vusturya - Macarıston muahedesı ye- lar tnmamiyle açıktır ve mayolar 

ti\'e retania Grenockta bağlı kaldı, fa - de bir sızı duyar! rine kaim olnbileceği mütaleasındndır. iki parçadan bir göğ:'le bir de belden 

t nltırkr~~oldnn J...iverpole yapılan kat 1918 ~n. ilk günlet'inrl~ Anıe~i~a .. Bu g~minin R?s~h'de romör - Budapeşte. 17 (A.A.) - Başve kalçalara uzanan kısımdan ibaret-
d· U liın ort seferin otuz heşi dört kuv~·etlerını ~rans"Y~ _t'1ı::ımak ıçı.n korlerle .. ıh at~. edılmış, arka:::ında kil B. Bela dö imredi ile Hariciye tir. Fakat bu iki küçük, birer men 
t el' tü anda geçmek fizere on ve- yemden naklıye gelT!!S\ o!nu. Bu ış Forth koprüsu ve cenaze alayında- . . {•I bi •~e ikmal edilmiştir iı u garp cep hesi nl Am erik" n l<"VV eti e- ki matem sorgucu gibi bu 1 ut! u se- nazın B. de K.au) a ~e ref a katın de- dil kadar küçük parçalar içinde o 
r 

1 
~U r ışti; fakat htı Ok k. riyle takviye etmek suretiyle fasıla maya kadar dumanlar saçarkenki ki zevat, resrnı bır zıyarette bulun- kadar çeşit var ki... E"as vücudü 

~.. "ate ·ı ~ Y se va- d" ·· ·· h l. · t d - l b 
1

• • k ·· b b h R h ı~ l•k·ıı ! aveten iseisnal bazı se- sız ve ı ay surdu. a ını asavvur e en Y•• ı oya uır ma uzere u '" a omaı·a are- mümkün olduğu kadar güneşe, ha- Bunun için size sade bir idman 
deloel!

1 
.. erı de olmmıtur. 

1909 
ve ~bı.uretania ham al":Ş-;"';n i~th resmi muazzam Oueen Marynin sa- ket etmişlerdir. vaya ve suya arzetmekten ibaret 

0
• t . w• ~-ıe.06 uı !eri~l e batı Ya 

01 
an sefer- li ni kaba denizler ı e h o ğuş urken. ha- lon unda asılı duruyor. • , lan bu sah il mOda•ına mukabil arzı ta vsıye edeeegız. Bunu her 

llıa Uteta ~asatı surat hasıl eden ber. almış.tı; mutarel e haberını de M. Naıl Ruaya ı le Jaoonya plaj mevsiminin gecelerine ait mo- gün yarım saat kadar yaparsanız 
~7~~.ın..01a 19IQ. martında ve 1911 aynı şeraıl altında. duv<!u. Bu !'.u - • Ilı. \ln e Ü tl h ı d k f d T } dada bir hususiyet vardır ki, kadın vilcudünüzdc elestikiyet, ahenk Ye 

'tııı ı) il n ~·· ksek sürati olarak re e cep e er e ·ı e. rn ı .gerıye, eDJS maç arJ (Ba.,tarafı 1 nci sayfada) oı" ta' tesçıl edilmistir. Bundan vatanlarına taşımak Çl!I büyuk va - . . . . _ !arın bilhassa buna diltkat etmesi güzel görünür bir uzamayı temin e-
• l'ıtıı llıam on d k b- - purların hizmetlerın" !Uzum a.\rlın- o·· - " nııı tahşıt edılmış oldugunu haber l. G" dü k d u~. Us o uz sene utun . '-' "''" orduncu 1ayfadan devam , kt tl' ll. d" . k 1 . azım. un z, ne .a ar çıplak debilirıoiniz ... 

"li ın Seferlerinde bu mü~ 
1 

me devresı gelmişti ve rn19 mayısı· .. . . '<erme e ır. a ısenın uvvet erı k 1 k ~ .. l\•hafazn et it• · eece nın 27 inci günü Mnııretnnia tahli- Mu<abaka sonunda Cımcoz çıf- iskandil derece•inden ileri gitme- ve açı 0 ursanız gece 
0 

adar ka-ı Uzunca bir merdiv.ni bahçenin 
ı.,'!f.au,P li!ZİlıE{"d;[jNDE ye edilip sahiplerin• iade edildi. ti. se:ıe~i 6~4 - 6 • 2 - 4X6 - 4X6 gi- sine ihtimal \'erilmemektedir. ianml ıytla ~a~ışınb~z:b. ~ü.ndfız ve g.ece veya taraçanm bir tarafına ufki o-

ttt ''le n~lanıa silrat ve güven iti- . Bundan son~a Mvurctırnıanın bı buyuk bır farkla kazanmıştır. Ş k" s·b· d . uva e erınız ırı ırının tamamıvle 'lt:iı~lline geçilemiyen bir şöh- nayr.tında fena bır ·l< ", ı'.~;ı" ~<t> Oyunların niharetınde dağcılık ar 1 1 ıryaya aır zıddı olmalıdır. Mu•lin, çiçekli ~u- larak iki başından mıhlahnız. Bu, ~/'Ya re!ib. Avrupadan Yeni fP~alık h~rı>ten dolayı deiı,ldı. <'.e- klübü müdllrü Ziya Nala bir nutuk bir haber ral ve organizadan yapılan ropla- iki metreden eksik olmamalıdır. llllatı ı sene daha muhacir i mı de, murettebat da ı:nr .• m aıır .. ·r ·e ek .. b k 
1 

. , . k rınız uzun ve bol olmalıdır. Gündüz Bir i~kemleye ~ıkarak berdivenin 
k l9l

4 
• rneşahı·r \'e ::ıevy"h ta ı'dış .,"artlariyle karşılasahi'·~ ~ rk Lir hal- so) ı3 r muga a a. ara ıs_. tıra e- :\Ioskova, 17 (A.A.) - Tass a-<~rı~ , n ş · d klü l t kk k • alabildiğine teşhir edilen bacakları basamaklarını ellerjnizle tutup is-

i;" At senesi ağusto. b. . : de idiler Mauretanh Nev - Yurk-- en P ere eşe ur etmış ve a- jansı, ~arki Sibiryada guya harp 11: dot~Uretania Liver;~~ldeı~ıı~~- Southh~mpton hattı İl.erinde 1920 zanan. o.yunc".lara kupalar hediye hali ililn edildiğine fe mareşal Blü- nız geceleri kimseye görfinmemeli- kemleden kurtulunuz ve merdivene 
!o; ~•r u ~ferine kalkmıştı. Dört d! yedı sefer ve 1921 de de yalnız edı!mış!ır. llusabaka puvanlarının herin de orn kumandanlığına tayin dir. asılınız. Sonra ba•amaklan birer ~ ı.''"'•~ı il ova Scotiadaki Hali- d_ort. sefer yaptı. Bu .ıral.arda ~asa- umumi tasnifinde dağeı!ık klübü edildiğine dair cenubi Amerikada Uzamak• vücude le· birer tutarak atlayınız. Berdiveni 
lı~ •~at ~· gıt?.'e_k üzere telsiz tı '?ratı yalnız 18.23 mı iden ıba • 25,5 Fenerbahçe 10.5 Güneş 4 pu- çıkan haberlerin katiren esaMız ve bir baştan bir ba~a geçiniz. Geri 
~ ı.etı Al dı. Duyuk Britanya hü- rettı. im !ı.l d B .. .. k nasu··p ve h k k 1... ~au;' llıanyaya harp ilôn etmi Bundan sonra gel•n afır külfet van a '.' ar ır. . ~. suretle buyu uydurma olduğunu beran etmek • a en Verme dönünüz, bu hareketi boyuna tek· 
~ı .:.:anıa harp vııknunda ya~ ve zorluklar, iyi cins kömiirün bulu- kupa dagcılık klubunde kalmıştır. tedir. Uzamak, siluelinize ahenk ve raı· ediniz, ayaklarınızın a<ıb yere 
'-tttık to "azörlük etmek için altı namayışı v~. Hl21. de "u.~:~a g~l~n Fransa bisiklet tu U Sovyetler işgal ettikleri yerden tena!'lüp vermek, adalenizi kuvve~ıdokunmaması, vücudfinüziln bütün 
'\et~ ~·arı~ı tabiye edi!ebiir.cek ev _ y~ngın E guvertesındc butun -~ı~~n- r k l . leşt_i.rmel<, tanzim etmek istersiniz ağırlığının adalelerini?-e yüklenme-
~· taı ',1lış!L Maaınaf:h hükıl- cı ".nıf ka.mnralar! yakmış .ve ustun- Jler sene yapılan ve dünyada çe İ mıyor t b '>ııı:litle~~ı~~en sonra Cunardın clekı_ ~ gu~e:.tesı~ı ~~ ta.hrı~ ederek züyük alaka ile takip edilen Fran~a l\Ioskova, 17 ( A.A.) - Sovyet a 

11

••• si 15.zımdır. 
ttti. ~llda~ı ıfa için birinciteşrin gemının kotu talıhını bır kat daha bisiklet turunun yedinci bölümü kıtaatınm 13 temmuzda i\Iançiko 
~ Okyanus yoluna devam berbatlaştırmıştı. devam etmektedir Halihazırda ba- arazisine dört kilometre derinliğin-

te1.11, L. M A HRUKAT y A(jA . ' de gi d' ~. d . J k kl • ~."llliaQöyle olmak! b b ÇEVRiLDİ yon - Po arasında bulunan müsa- r ıgıne aır apon ayna a - İ ~ "~ô hi b a ern er Mau- b.kl b" gil p h · d . · rından çıkan haberler, hariciye ko- o•• rJef l• llıL-l' oı ç ir vakit )•ardım 
1 

kr _ Bu yangın hadi.sesi geminin şek- ı ar . ır n o şe rın e ıstıra - f •• 41"! 4·~l~a.harak kullanılmadı. cun:ü !ini değiştirmek için 1deta bir ni- hat ettıkte~ ~onra yollarma devam miserliğince tekzip edilmektedir. par ıı ••• 
S. bı, h büyük bir ticaret gemisi- met olmuşt}'· Cunard kumpanyası edeceklerdır. Bu büyllk çe ki*me • Hariciye komiser mııa ı·ini, Sov - ~ ş aı• rı• Size 
tob~nın r:r~ gemisi gibi kullanıl _ h~~arı_ tamır ederken 250.000 İn - nin asıl zorlukları bundan sonra yet kıtaatının geri çekilmesi hak - p 
Ilı~. ecJiı ~ış bir bat:ı olduğu tec _ gılız lırası sarfederek kazanları da ba~lı.,acaktır çu··nk·· b d kında Japonyanın yaptığı talebi ~ "\'' ttıııır - k b" kl . d" ...... k' " " · u un an sonra ~~ 1 ıı k Y 1• Bu tecrübe Alman yag ya ar ır şe e çevır 1• ~Y.la 1 - k b dil k k t reddetmiş ve İ!'lgtıl edilen yerin Sov- ~ ~, Un b ru\'azörü 18!l7 d Ok neler de elden geçerek muayene e- a c ece ısım amamen yorucu- . . · v • >ıı' c,.;.ı ~enıisi 'Kai ~er ~V il h{ı::; dildi kt~ n sonra 19 22 martında e> ki dur. .Pirene dağları. açı 1 dı klan son ~~! ~r~ zısı nden bııl u nJ ugıı n u be yan • l A // /1 ~ 'dıı, bilnın uğradığı ii kib etle te- m esa IRıne baş 1 adı M a u ret• nın a At- ra musaba kanın galı p !eri hemen he "tı r · • . . {/ {/ V l de ~~~ tarı_:. Bu gemi J 914 ağusto- lns Oky~n~sunda on hir ve erteı:1! men anln~ılmış olacaktır. Halihazır Bu hadıse ıle o:taya çıkan me-
t"cı de k.öbı .:Afrikada Rio <le Oro s?.ne ~n ıkl tam !'lef er :yaptı. Vasatı da umumi tasnifin bn~ında Fran _ sele ~ovyet - Mançıko hudutlarının 
ı_~k~tı da ~ur alırken yakalandı. suratı harpten ev~·~lkı.ne yaklaşı - sız bisikletçisi Andre l~erlük bulun- tahdıdi meselesinden ibarettir. 
('d on arp kudreti kalmamı~ yordu. 1923 senesının ılk aylarında . . . . ~U 'l' f Un sliratinden d b. · ilk seyahat tecrübe~ine başladı. Ge- ~akta dır. Takım ıtıbımyle Fransa mu\·affakiyeti gö!'termi~lerdiı::--
~. ,:•ıo~~I~ .•Urati olan ı~::ıh~ly~~ mi, birkaç hafta için ~ir Amerikan yınc başta bulunmaktadır. Yarışlara İzmir, A~kara, Es • 
r~l'~len 
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1 dı. Kısa fakat zorlu bir kumpanyası tarafından kıralanmış- kiı;:ehir, Konya, l stanbul, Edirne, 

~ .e ~ğon~a l{aizcr Wilhelm der tı. (•) Bunu takiben her sene öte- B' • Arlana, Mersin, Bursa. Kocaeli böl-
\.·t-~~~tı tic hır suda battı. Alman ge ye beriye vaki _ola~ tfltil giinleri s:- ı s ı klet yarışları gPlerine mensup 36 mü,.abik isti -
"akı. ltıu aret akmcılığı aleminde ~·ahat seferlerı rnustesna olmak u- . r:ot-ı"'ll"ktır Vaffakyetıeri olduğu mü- zere mutad Okyanu~ şeferlerini yap Milli takım rak etmiştir. Neticede mılli takım i ı e 
~u 11"kıa . li'akat k"' .. l tı namına na'l!ına bu yarışlara iı;tirak eden 
~ ttııı tı \' . omur a manrn · • l k ) h "~ ••in ı:.:•ır v~kayiin hildilsile - 19~6. d~ ~lauretania dahilen bü gıren er azandılar ( r an (Kicaeli) birindliği, Eyüp c o T y R u j u 

ll {:°(!lllhı· uvazor muntazam bir yuk bır ıhtımama mazhar oldu. Ya Bisiklet f d . f d (Ankara), ikinciliği, aimışlardır. 1,ı U •eb 'Yle boy ölçüşemez. tak kamarası a8rileştirildi, umumi . . . e er••>. onu tara ın an Jstnnbul bis ikletçileri bu müsaba • Ve 
~~esere .ePtcn l\fouretania Ç k- salonlar yeniden döşendi \'e silslen- teıtıp edılen 150 kılu'llctrelık mu- kacla da kendilerinden beklenilen 
~~ !ldı ~ıe başlayıncaya kada:~~gw,_ di. ~k! s~ne sonr~. rn~kine dairesi de k~vcmet yarışı dUn Topkapı - Kü - 1 
lti'!.!!tnh,· bu seferin açılnıaııiylc aynı ıhtımamı gordu. Bu, muayene çukçekmece arasıııda yapılmıştır. c crecelerj nlmaktan çok uzakta 

t · l" ,,ı ku11 ~ ve tec ··b d d h .. .... b.. . G l r lrnlmışlnrdır. la "'lü anmak fırsatı zuhur . ru ~ e en. a a us.un 11 ~ey-ı eçen ıa ta yapılan sürat müsaba-
~aıd n ib llıayısmda içlnde 3182 nü- dı. Adeta yemden yapmanın bıraz kalarivle fevkalftdc ı ~ k t 1 • Kadıköy Halkevinde ıo.e ı.ı •ret a k • • daha hafifi idi. Yeni kondansörler, b • • 1 . a.a a op ı,aıı t ev s i ye 
~ n • ltiJ ~ureta~iaerı k1ta 1.ar olcluJf~ ye1ıi tutulmbnlar kanuldu: tarbin- _u ) a~ış ar tlıkkatle takip edilmiş. Kadıköy stadında atl~tizm İnü-
lb deki ftf devı ' .n.ıklıye gem~sı ler ıslah edildi. Bunlar yapıldıktan tır. Musabakanın tertip edildiği yol sabakalan yapılırken Kaclıküy hal- e d I Y O r 
~~tı"kı~iıtıni :J~erınt ~g~. dbenhı : sonra seferlerinin çoğ:unda vasati !arda ahali bisikletlileri tesci ede - kevi A. B takımları Harkahbo ta _ r--' t~ı.ecc·h rı l\t ın a ussu a rı r 'k alkısln l d .. . . "-=- ~ '~tıı eh oncloros limanına mu··- (*) M t . b • ( • _ ~ ·, mış ar ır. Surat müsa - kımlariyle karşılaşmı7ıardır. B. ta- ------• \ 

e •• South aure anıa u gezı ae erın bakalarınd b " .. k . 
19

1 
ille Sefe . h_ampton'dan ha- d~ f~tanbula da. gelmi~ v4: limana .·· . a uyu bır k~dret v_e e~ kımlarında 1-0 Barkohlio A takım-

6 ınay rını ynptı.. gırmıyerek Yenıkapı ônlerınde de- neı Jı saıfeden Ankara bı~kletçılen larında da Kadıköy haikevi galip 
ısının 7 nri günü Ame- mirli kalmıthr. mukavemet yarışlarında da ayni gelmiştir. 1 




