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~L~~~.+h~ 
~ ~ llıçuko hudutlarında bir tepe· 
~ llılar tarafından İHali, uzak 
't ~..._ birdenbire büyük bir fırtı· I 
t\ı °l>ardı. Japonya ile Ruıya •· 
~da notalar teati edildi. Sefir- ı 
~d hariciye nazırları ıörüttüler. 
t · .' Çok mayhot ıözler oldu ve 
"'llıı , . 
,, J•nılar tarafından matbuata 
l.ti • teblii edildi. Siyaset blöf-

' ile Pek ülfet etmemİf o
~ taı., uzak tark vuiyetini biraz 
,,::~ takip etmiyenlerin tel&fa 
8e J kte hakları vardı. Rusya 
'~Ponya ınünaaebah hemen be
'- ile ~Pa~k ve nihayet uzak tark
'tleeıi meçhul mUthit bir mü.a-

t:' batlıyacak zannolunabilirdi. 
8-ıı~~at bu alet birdenbire ıöndü. 

1 ~~.•rada tehdit ile kar1,:k acı 
~ ~hiç teati edilmemit gibi, bir
~·tiin •ükun ve aükut içinde 
~ Nihayet, muhtelit bir ko
'-ı . ~n hudutlarda tahkikat yap· ı 
~ !çıra Japonya tarafından bir 
~I> "a'ki olduğunu telgraglar ha
t- t~~diler. Birçok i9lerde oldu- ! 
S ı, hundan da meselenin ko· 
iL · 

0?• havale edilme~i bir tetkik I Ç b 
~'••nı· d 1 Jngiliz ailihlanmasından kQçük bir nümune ve Başveki em erlayn .. ,, .• manasını tazammun e er. 
' ey, uzatarak altüalite olmak- Londra, 27 (A.A.) - B. Çam- ni feda etmeğ& miltemayil ol-
~ ç.ı~arrnak, ehemmiyet ve ve- 1 berlayn, avam kamarasında duğumuz zihabına ka oılmama-
~" tın.ı azaltmak, nihayet ,öyle irat etmiş olduğu bir nutukta sı icap eder. Silahlanma prog-
~~ . bır Pamuk iplitine bağlayıp hükumetin sulh gayelerini ta- ramımızın tatbiki sahasında ~ lçirad k k • • b d 
!'ı ile· ell çı mo. ıçın un an rif ettikten sonra şöyle demiş- seri terakkiler elde ettik. Gün-
ı, 1 

t.rafm izzeti n~fıini muha- ı . . · · · · 
,~decek bundan uygun bir hal tır · den güne memleketım:zın sı-
lbL~1 olamaz. Maamafih bu uzak 'ı - Hiç kimsenin bizim sul- lahlı kuvveti, kelimt'nin tam ı 
.;~ zorlukların haJJedilip sulh hu araştırırken İngilterenin şe- mana iylc, daha müthiş bir hal 
~~fınun teeaaüs etliği veya ede- • refini veya hayati menfaatleri- almaktadır. 

lJ"ttlanaaını ifade etmez. ı .. ~-. • • ••....,•• •• •• •• .,,..,., ......... 

~~~~;;~~~~~:~J:~~f~ ELMAHRUSE YATI ~ 
1 
tedbırler bu zaruretı mum· 

~~ duğu kadar ileriye, uzaklara 

~ ' matuf olabilirler. Fakat K ] h k ..., 
~··'~'.ken teyin hiç vuku bulma- ı Mısır ra ının seya ate çı acagı yat 
"llftı·''trıa ümit edilebileceği için, • K J ·ık h 
~ti)~ •k~tin hiç olmazsa meçhul bir limanımıza geldı ra ın 1 seya a-
~iıı ~~.•lık olunması bile beter İyet t 

, "~~" br nimetlit·. tinde Türkiyeye geleceği söyleniyor 
,,.:tunkü vaziyet harbe müaa•t 
~ .~ Yani taraflardan biri bu-· 
'~ t 1 

daa edeceği bir hıtrp hft1İ•'l• 
•lip k" 1 'k . "llaa Ye ar ı çı acıunna eının 

~'- Ydı uzak fark aahralarında 
J '41l ··ı~ '~ 1 ah patlamıtt1. Fakat n~ 
•iiıı ~·)a, ne Sovyetler Birliği bu
\ tt~ lızalc fark hıırbinden kolay
--~~ l ıp çıkacakları nakkında ü-
' "eal' ~ 1Yenıezler. Binaenaleyh, 

~~ 'tiirültülü konutmalara, açık 
iti ltı "lı tehditlere rağmen, zava
~~hafa:za etmek ı,;artiyle, uslu 
~. '" kendilerini mecbur bilir-

1. J, 
~li.._:011Yanın askeri kudretini 
~"'-ltı e herkes müttefiktir. Böyle 
~h~" beraber, Japon orduları 
'~ ~•tıın Avrupa ordularına na
~h'ltk•zı geri tarafları bulunduğu 
~ ~ aktır. Japon donanması 
~ ~~rika ve lngiliz donanmala-
'~ "•'kiyet iddiasına kalkamaz. 
~ttj }';l'lın aııl kuvveti coğrafi va· 
~ ı,t~ erı ileri geliyor; Japon a· 

.. 

~it ~~~ farktan ve cenuptan ge
~'fll\dlıc:urn1ara kart• adeta tabiat 
~ il •n himaye edilmit olmaaın 
~it etet ediyor. Fakat Rusya da 
)jlt, ~lrkta kendi evinde aayıJabi
~)'~ ev- çok büyük olduiu ıçın 
Ilı İitı it n ~zak farkta rahat rahat, 
~ 1>,~ .. •hıliyeti ile bir harp yapa
~-1>~1 tÜpheıizdir. Fakat bu har 
~~ata mecbur o1uraa bugünkü 
~ tila· kuvvetlerinin Çarlık ordu
"ı t,. • lcendilerini kolayca mailup 
'- 'l'ec: ki 

't~ilir. e eri muhakkak addo- Yukarıda: Vali munini ile poli• müdürü yattan d6nerken [Uzakta 

~41 'icat ırörünen Elmahruao yatıdır] Aşatıda: Elmabruae kumandanı Mahmut 
) ih, tneaelede yalnız askeri Hamıa paıa fstanbula çıkarken ••• 
s'~ııı:t ::1

•r. hakim değildir. Harbi . .. . . 
'

1
1- ' • kerı kuvvetler :)'apmazlar. Dün akşam saat on yedıde Mı·+ Hudaı Karataban, dcnız kumanda-

Akdenizde bir lngiliz 
vapuru daha battı 
Valansiya, 27 (A.A.) - Belvin 

adındaki İngiliz vapuru Majork a
dasından gelen bir tayyare tarafın
dan Gandiya limanında. batırılmış -
tır. Bu vapur, ademi müdahale kon 
trol komitesinin rnilsaadesiyle yük
letilmiş kömürü havi bulunmakta. 
idi. 

Londra büyük 

elçimiz geldi 

...-- -

ABONE ŞARTLARI IHERYERDE 
TUrldY9 Ecaet.l 
IOO Kr. ....tlil 1400 K. 
100 Kr. • aylıfı 1200 K. 3 
2.0 Kr. a aylıfı •OO K. 
to Kr. l aylıfa 300 K. r.... ittıM.... aira_,, --··· 

ketler iti• Jf, 14, T,I .,.. 4 lira. 
KURUŞ 

.l'{afıa Vekili Elektrik ıirketlnde tetkikat yaparken 

l 

Elektrik şirketinden sonra tram- n temas edeceklerdir. Nafı.a. Ve
vay ve tünel şirketlerinin d& hükfı- kAletl her iki şirketin hükumet tara 
mete geçmesi için yakında Nafıa fmdan satın alınacağını kendilerine 
Vekaleti ile şirketlerin murahhasla.. (Devamı 5 inci sayfada) 

Sovyetlerle Japonlar 
arasında bir çarpışma 

Tokyo, 27 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğde bildirildiğine göre, 22 tem
muzda 1500 Sovyet askeri, Hintung 
köyünün karşı~ında kain ufak bir 

Fethi Okyn adacığı işgal etmiştir. Ayni gün zar-
Londra büyük elçimi7 Fethi Ok- fındaı itp kadar Sovyet askeri, Us

yar mezunen İstanlıula gelmiştir. suri nehrini geçmişler. Hsingtung 
Elçimiz bir müddet lstanbulda Bü- ve Yaolintsc köylerini işgal ederek 
yükadadaki vnıasında kalarak isti- müt<?addit evi at~& yermişlerdir. 
rahat ettikten sonra tekrar Londra- Saat 21 de üç taraftan hücum e-
ya gidecektir. den 5ı0 Japon Manço askerinin ta -

HER SABAH 
arruzu üzerine l\lançu sahilini ter
keylemişlerdir. Çarpı~ma, 5 saat 
silrmüştür, Vefiyat miktarı maliim 

Daniskası bizde imiş!... değildir. 
23 Temmuzda, Japon makamla-

Avrupa gazeteleri yazıyorlar: rı, harbin Sovyet konsolosluğu nez-
Berlinde her adım ba~ında, karfıla- dinde enerjik surette protestoda bu 
rına b8.flarına aepet geçirilmif yaya Iunmuşlardır. 
yolçular çıkarılmak sul'etiyle, fO- Tokyo, 27 (A.A.) - Gazetele -
förlerin dikkatleri deneniyormu~. r)n yazdıklarına göre 11 temmuzda 

Ba,ına bir sepet geçiriy dolu on kadar 1\1 ançu askeri, Ussuri neh 
dizgin gelen bir sofcrün kendisini rinde üç Sovyct top çekeri ta.rafın-
ezip ezmiyeceğini denemek cesare- dan hücuma uğramışlardır. Bu top Sovyet Harbiye Nazırı general 
tini gösteren bu batı aepetli Y"Ya (Devamı 5 inci sayfada) Voroşilof 
~k~arh~h~~hd~u aru~=~====================~=====~ • dan seçilmit olaa gerektir ve kendi- 1 • 1 e 
lerini ~esaretlerinden doiayı tebrik ngı terenın tavassutu 
etmek ıcap eder. 

Ya toför dikkatsiz ise, yahut ta 

arabayı vakit ve zamanında durdu- Lort Rünciman'ın hakemliğini Südet 

rau;::~;~leden bizim ,oförlerden Almanları da kabul ediyorlar 
biri&ine bahsedecek olduk. Muhata-
bımız güldü ve: 

- Bu uıul bizde de var, hem 
çoktanberi tatbik olunuyor. Cevabı
nı verdi. 

- Aman deme!. .• 
- Öyledir. Yalnız bizim dik-

katimizi deneyen İstanbullu yaya 
yolcuların hatlarında sepetleri yok
tur ve bu itibarla onları hakiki ya
ya yolculardan ayırmak milfkül • 
dür. 

Sonra da ... 
- Neye durdun, devam etsene. 
- Sonra da aayıları öyle Ber• 

~ .. t. llıılleı- de mü.ait bulunmalı- rm Elmahruse yatı limanımıza gel- nı albay Mahmut, misafir paı:ıanın 
K <11:1a1t ' 
~"4llli ı/ eı-i teçhizat geı-çekten ve- miştir. Mısır kralının yakında bir mihmandarlığına tayin edilen d& - - Yaya kaldırımlarını bırakıp, 
~ '- "'1:~ •ur~tte harbe giritebilsin. deni_z seyahatine çık.nca~ı bu yat ni.~ .?inb~şısı Rifat Özdeş, ~~lis mil- inadına yapar gibi. caddelerde ~o
~"-)•el er ıae ne Japonyada ne tamırden sonra tecrlibesı yapılmak duru Salıh Kılıç, Mısır sefırı Gaza- latanlara bakılacak oluraa a-alıba 
~ a muvaffakıyet ümidini üzere Tilrkiyeyi ziyaret etmektedir. ' irli, 1\Tısır konsolosu ve sefarethane İııtanbul sekcnesinin yarısından faz 

lindekiler kadar mahdut değildir. 
- Ne kadar tahmin ediyorıun? 

"'-~~it, harbi tavıiye eyliyecek Mısır kralı Majest& Faruk'un erkaniylc, İstanbul gazetecileri ta- lası ... 
'l'et arzetme7l~r. deniz yaveri ve Elmahrus~nin ku-p afıııdan hareretle karşılanmıştır. Şoföre verecek cevap 
.,. .. <Devamı f nd sayfada) mandam ve bahriye nazırı. l\Iahm_u~ı Sefarethane erkanı, ve gazeteci- dık. 

'-aeyin CAHIT YALÇIN Hamza Ps. dün akşam vah muavını (Deı•(fmı S inci aa.yfadtt) 

bulama·ı 

* 
Sadet Almanlarını• reiıi Henlayn bir nümayitte 

Yazısı 5 inci • yfad3 
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Napolyon Bonapart Ruslar Adliye sarayına Katil Recep hak- İyi, temiz, s~f 
(Baştarafı 1 nci sa11fada) bir komisyon yer kındaki şahiler SÜ t t e ffi İDİ i Ç.Jn 

Japonya çok disiplinli, fedakar 
mütehammil bir millet arzediyorsa arayıp bulacak çare 1 er 
da felaketli bir harbin doğuracaiı Kavgadan sonra kolkola 

Yazan: Ziya Şakir 

Verilen rapor setaıet ve ıstıraplara bir ötü ataıe- Bugün Belediyede bu- giderlerken vurmuş .... ıı 
tiyle kendisini bıraknuyacağmdan, Sü'i:çülerin ve kapları 
Bir aksülamel göstereceğinden pek nun için toplanılacak Bir kaç gün evvel Karagümrükte tem·ı·zıı·g--ı" başta geJİYO~ 

F k C Ah 
hakla olarak korkulabilir. Bu ak- Dramanda Yahya adında bir arkadaşı. . 

a at ezar met paşa Napolyon- aülamel iae kanlı ihtilaçlar içinde . Adliye sarayının Sultanahmet na öldüren ciğerci Recebin muhakeme- Slit satı 1 sıhhive müdürlll~~ 

d d h 
cereyan ederek neticesinin nereye cıvarında inşa edilmesinin muvafık sine dün ağır ceza mahkemesinde meş· tarafından ~ıkı surette koı.trol e~t 

an a a az talihli değildi varacağı meçhuldür. Herhalde Ja- olup oln:ııyacağmı. tetkj~. etme~ ~-, hut suçlar kanunu hükümlerine uygun mcktedir. Yapılan teftişlcrd: ıö-
ponlar için mağlubiyet bir rejime zere vah ve belediye reısı l\iuhıttın olarak bakılmııur. güğümlerinin temiz tııtubnadı!J~,·lt 

.Bu çareleri buluncıya kadar, (Bu iki zabit, Bonapartın bütün rnal olacak ve bunun .arambları Üstündnğın reisliği &Jbfüla bir be- iddianame ve kararname okunduktan rülmüştür. Sıcaklar munı:ısebe 'et• 
nümayişlerle vakit geçirecek; ka - harp usullerine vakıf oldukları için, çok devam edecektir. Zaten, Ja- yet teşkil edilmekte olduğunu yaz- tan sonra ciğerci Recep hadiseyi şoylc bakteriler çok çabuk tcke~iir\ı ço 
ledekileri, topçu ateşiyle yıldırma- öyle tahmin ediyordum ki, hizmet- ponya fazla bir nikbiolık ile atıl- mıştık. Heyette İstanbııl cumhuiyet anlatını~ur: mektedir. Sütlerde bakterıle ,, içiıl 
:ta gayret edecekti. terinden son derecede istifade edi- dığı gayri resmi Çin '!ıarbinde bir i mlld<leiumumisi Hikmet Onat, bele- - Eve &idiyordum. Yahya ile kar- ğalmasına meydan verilntcıne.ır. 

Kalenin önündeki istihkamları lecektir.) aenedenberi epeyce yorulmuftur. d_iye im:ır ş_ube.~i m~dfi~iı Ziya, maa- ~ılattım. Benimle kavgaya ba~ladı. To- belediye şu tedbirleri alacaktır Jet· 
arka.dan zaptedebilmek hulyasiyle, Cezar Ahmet paşa, amiral S- Jepon tetkilatını, Japon kuvvetini nf vekale!ı mu~av~r mırnar}m,ndan katladı. Bıçağını çekti, öldürecekti. ı _ Mandıralarda, siithan~jle· 
sUvarilere sol cenahtan bir hücum mit.in gönderdiği bu habere son de- bu Çin harbinin mühim surette sars- Sedat Çetıntaş, güzel sanatlar a- Ktfııdimi müdafaa etmek Şçin bçağımı de kullanılan sular muayene e 
yapılmasını emretmişti. Süvariler, recede sevinmiş; iki Fransız zabiti- tığı iddia edilemezse rle ba~ına kadem isi mimar profe.:IDrJerinden çekerek onu yaralamak iskdi~ Fakat cektir. uııııı-
bu istihknmlara yandan saldıracak- ni de, büyük iltifatlarla kabul et - epeyce dikkate 'ayan bi~ dert açtı- ! Asım ve diğer fötisas sahibi birkaç ötmii, .. . Kaçamazdım. Onu vurmasay- 2 _ Süt güğümleri boş . ~ıece~ 
}ar; muhafızları kıhçbm geçirecek- mişti. ğı da meydandadır. Japon maliye- zat bulunmaktadır. dım o beni öldürecekti. dukları S'lr.nda gözden geçırıt bit 
)erdi. Bu zabitler, yapacakları işi ka- ıi zaten sıkı91k bir vaziyettedir. 1 _Heyet, bugii~ saat on birde be- Bundan ıonra hidiseyi gören şahit- temiz tutulup tutulmadıklatı t" 

Fakat bu hücuma kalkan süvari rarlnştırmak için ka1eyi ve müda- Böyle terait içinde Ru5ya ile olur ledıye fen heyeti müdürlüğünde ilk lcr dinlenmi tir. Şahitler hadiseyi ıöy- edilecektir. ıartll 
alayı; sol cenahtaki sahile iner in- fan muhitlerini tetkik ede dursun- olmaz feylerden dolayJ kolay ko- topl.an:ı .1nı ya~acak, adliye saray le anlaunqlardttı l - 8 - Süt işlerinde çaıışan·tıt· 
rnez; İngiliz donanmasmın, ve fener lar, biz tekrar Bonaparta dönelim. lay bir harp çıkarmıyacağına in- proJesının ilzcrınde çalı{acaktır. - Yolda Receple Yahya kavga et- temizliklerine dikkat olnı~a~a~arııı 
burcundaki bataryanın ~iddetli a- Bonapart, bir taraftan harp işle- tizar olunabilir. Japonyada miifrit 1 meğe bafladıkları zaman ayırdılar. Son- 4 - Süt konan her ne·.ıı kaP ~ 
teşleriyle karşılaşmışlar; ·derhal sa- riyle me,gul olurken. diğer taraftan harp taraftarlan ne kadar kör o- I eı·r ırz du"Qmanı kafı'I ra ilci arkada, kol kola girerek ilerleme- mikropsız sularla yık:ınınaSl t 
ğa çark ederek mezarlıkların arası- da kendisine yeni kuvvetler ve yar- lurlarea olsunlar hesaplı hareket Y ğe başladılar. Bu anda Recep Yahya- edilecektir. ' rı ;t 
na dağılıvermişlerdi. dımcılar tedarikine teşebbüs etmiş- edecek tefler ıneYcuttur. 18 seneye mahku"'m oldu ya: ·Yapma, kardeşim, yolda rezil 0

• 5 - Hayvanların othıdıld~ 
Bonapart; bu manevrasının da ti. Evvelce (Nasira) ya gönderdiği Ruııyaya gelince Sovyetler ide- luyoruz. Herkes bize bakıyor. Payla- halar kontrolden geçirile~e1'tı~tıfr 

matlup neticeyi vermediğini gö - General Klaber ile General Meno, I resi timdiye kadar gayet candan bir famadığıouz nedir ki? •• Gel gidelim... Belediye İstanbulda sut, ııı • 
rilnce, artık topçu ateşini kuvvetlen o havaliyi işgal ettikten sonra, bil- aulh taraftan gibi hareket etmiftir. Maksadına nail olama- diyordu. İki arkadq OtU% adım kadar kontrol ve tevzi işleri t~ıı.ziırt ~j' 
dirmişti. Ancak şu var ki; buna da tün o civarda.ki kabilelere Bonapart Bir inkılap yapan ve bu inkılabın .., ··ıd.. gittikten ıonra Yahya tdı:rar Recebe nuncaya kadar süt işlerını bıJ 
uzun zaman devam etmek mümkün namına beyannameler göndermiş _ muvaff akıyetine bütün gayretleri- yınca çocugu O unnüş ha)·kıtdı: •Sen neden bana öyle fma da idare edecektir. 
değildi. ÇilnkU, topç.u mermileri de ]er; şeyhleri Nfiriseye davet ederek ni tevcih etmek mecburiyetinde bu-' Osküdarda Paşaköyünde beraber fena bakıyordun? Maksadı.na söyle ba
ıızalmış; arbk her gülle, büyük bir müzakerelere girişmiş!erdi. lunan memleketlerin hari.çte mace- çobanlık yaptığı 18 yaşında Şabanı öl. ka}"m.• Recep daha cevap vermeğe va. 
kıymet ve ehemmiyet kesbetmişti. Bu kabilelerden bazıları, vak _ ra aramamaları kadar ak::llıca bir dürmekten suçlu Rızanın muhakeme- kit kalmadan Yahya ona ıiddeıli bir 

Muvaffak olmak için her çareye tiyle Cczar Ahmet Paşadan bir hay- politika olamaz. Ancıık, çaresiz si dün ağır ceza mahkemesinde bitiril- tokat vurdu. Recep yere düştü. Yah· 
başvuran Bonapart, İngilizlerin at_ li tazyik görmüşlerdi. Bunun için - kalıp ta, dahilindeki e-fkiırı umumi- mit ve karar tefhim edilm:şt1;. ya da üzerine çullandı. Yahya bıçağı. 
tıklan mermileri toplatınıya ve bun bilhassa - (Safed) bUidında bulu • yenin dikkatini batka maceralara Yapılan tahkikata ,.e cereyan eden nı çckıni , Recebi vuracal.:.tı. Fakat bu 
]arı kullanmıya başlamışh. Bu da nan kabiteler, Bonapartın iğfn)ka- çekmek ve bu ••yede rejimi kur- muhakeme safahatına göre hidite fOY· sırada Recep yerden birdenbire kalktı 
askerler arasında, yeni bir ticaret rane beyannameleriyle General Kla tarmak emelinden harici harpler le cereyan etmiştir: ve çılcardığı bıçağını Yahyanın karnına 
hissi uyandırmıştı. berin bol bol vaitlerine inanıver - doğabilir. Ruayada ne efkarı u- Rıza, Şabanı bir akşam odasına mi. doğru savurdu. Yahya: «Ah!• diye ba-

Piyadeler ve süvariler, btı gUI- mişlerdi. Bu kabilelerin en nüfuz- mumiyenin bu kadar hükmii vardır safir çağırın~~. ve gece yattıl:tan sonra cır.ırak yere dü~tü. Receı;rı kaçtı, Ya· 
leleri top)ay1p getiriyorlar; dört lu şeyhi, Tahir Ömer oğlu şeyh Sa- ne de ııe oluraa olsun rejimin mu- 1 çocuğa tasallut etmek istemiştir. Saban ' rnlı Yahya hastahaneye kaldırıldı. Son· 
gülleyi bir frank ücret mukabilinde Hh, Fransızlara karşı o kadar bü _ k~~d~ral~nı leh~ikeye atacak kadar 1 buııa miiınanaat etm:, ve çalmını ~çeke. ra Recep gece evine gelirken yakalan-
Bonaparta satıyorlardı. yük bir sevgi göstermişti ki; o tarih- muthıt bır dahıli sıkıntı vardır. rek Rızayı bu fikrinden vaz geçirmek mış ... • 

Gülle meselesi, böylece halle - te hakimiyeti altında bulunan yer- S~~r~ ' uzak farkta Japonlarla istemişıfr. Fakat gözleri kararan ve Bundan sonra morı raporu olı:undu. 
dilmişti. Fakat, barut.... leri, kamilen Bonaparta takdim ve muthıf ve çetin bir miicadeleye giri hayvanlaşan Rıza çocuğun l!lİndeki ça. Maktulün yara neticesi dahüi nezften * teslime hazır olduğunu bildirmişti. tece~ ~~aranın Avrupa kıtaaında kıyı alıp bir kenara fırlatmış, 10nra lem- üldüğü yazılıyordu. 

Barut da tükenmek üzere idi. . Dürzi kabilelerin şeyhleri de ge kendıaının arkadan vuruln;ııyacağı- di bıçağını çl!kerelc Şabanı bir ~ole yer· Gclmiyen üç ~hidin celbi için mu-
Ve bu mesele, Bonaparta büsbütün hp Fransız Generalleriyle görüşmüş n~ ne ~~erec~ye kadar emnıyet ede- !erinden yaE"alıyarak öldıirmÜitür. halcane bugüne bırakıldı. 
şaşkınlık vermişti. iseler de onlar, şeyh Salih gibi tcs- bılecegı de ayn bir mcS1?ledir. Sonra caedi sırtla)·tp odadan d • o---

Bereket versin ki bu aralık ta- limiyet göstermiyerek, baştan sav.1 itte bugünkü fU vaziyet kartı- rı çıkarmı ve c:vatdalci fundalıkların":. 
lih, Bonapartın yüzüne gülümsemiş- ma bir cevapla çıkıp gitmişlerdi. smda ne Japonya ne Ruaya için rasına saklamıştır. BELEDiYEDE: 
ti. At çatlatarak Yafaclan gelen bir General Klaber, şeyh Ş;tlihin d~rh~J bir muharebe \ıkarmakta Fakat ce5edin · tesadüfen orada bu- S k 11 •• 
süvari, oradaki mevki kuma11danın yanına birkaç Fransız zabiti ve b"ır haç hır menfaat tasavvur edilemez. O U U camıı lunması üzerine Rıza yakalanmış ve ağır 
dan, şu haberi getirmişti. mUfreze süvari katarak ihtiramla Onun içindir ki iki taraf la "galf!ri,, ceza mahkemesine sevk ed:Irniştir. Atatürk köprüsünün Azapkapı 

Oniversifede geçeıı '8 

kalan talebe 
Eylul imtihanları dah' 

iyi netice alacak ~al"' 
Üniversite Edebiyat ve feıı f ~ 

!erinden haziran devresinde nı~ .... ,., 
• _ı µ.ı..-

ve her sınıftan geçen ve iıona-e ılrP,, 

dönen talebenin listesi ~ıd'İSI I' 
Şimdilik mezunlar ve sınıf g~~· 
dedi iyi bir aetice {ade etıneıU ıf 

~ e, 
Alakadarlardan öğrenildiğine go~ _.;(. 

,.oı r: 
lül imtihanları neticesinde daha eji i" 

dürecek bir durumun elde edile'. ,f. 
k .. lıefl mit olunmaktadır. Fen fa u . ·eC ; 

K.B.• imtihanlarında muvaffak•~ flJı>
beti daha ziyadedir. ..f.K.B.• d ~ 
vaffakiyetsizlik en ziyade kirnf' 
dedir. 

' 
(Diinkü gün, limanımıza dog"ru Bonnparta "'Öndermi~. ti. Bonap"'rt, yi dütünerek kafi derPct:de ma<>ru- f cihetindeki Mimar Sinanm eserle-

0 a .,, Di.in te him edilen kaı:ara göre, Rı-
. yaklaşan iki Osmanlı nnkliye gemi- memleketini yabancılara teslim e- r~ne ve müteazzimane .;Özler söyle- za, ıuçu ıabit görüldüğünden 18 sene rinden olan Sokullu camiinin önü a- MAHKEMELERDi: 
ı si nazarı dikkatimizi ccibetmiştir. decek kadar zillet &'Ö"tercn bu be- dıkten~sonra muvakkat bir uyu~ma ağır hapse ve 60 lira mahkeme masrafı- çılacak, cami uzaktan görlinebile- ·y~ 
.~Bunların uzak bir yerden geldik - devi şeyhini parlak bir mesarimle tarzına dökülmütlerdir. nı ödemeğe mahkum edilmiftir cek şekle girecektir. Köprü ile ca Babasını öldürıtll , 
1 )erine, ve kalenin bizim elimı"ze karşılıyarak son derecPde izzet ve H 1 mi arasında bulunan dUk_kan v_e sa- bb•• d crJit üaeyin CAH r YALÇIN d teşe US e en ey Jf' 
,geçtiğini bilmediklerine hfikmedile- ikram göstermiş .. Bütün a~keri mev ==================== TiCARET iŞLERi: ire yarı masraf vakıflar ı are~ı. ya- ,ııP 
\rek bu gemileri gafil avlamak ve zileri gezdirmiş .. Onun şerefine bil- rı masrafı da belediye tarafından ö- Çorluya bağlı bir köyde ~111" 
harbetmeksfain yakalamak için tün topçu lan kaleye karşı ateş et- MÜTEFERRiK: Magw aza ve dükkanla- denmek suretiyle istimlak edildik- rada yatarlarken babası ırı; il 1" 
derhal kaledeki Fransız bayrağı in- tirmiştf. ten sonra yıkılacak, burası Ye-i öldürmek maksadiyle bnşıll ~tslll" 
dirilmiş, yerine o3manlı bayrağı Sonra; hayatında ilk defa bu Düyunuumumiye nn öğle tatili şil saha haline ifrağ olun:ı.caktır. ralıyan Hasan ve arkada~ı )( Jd dl' 
çekilmiştir. kadar çok top ve asker gören bede- anlaşması Sandalcısız sandal din ağır ce:a mahke1?1e.sı11a~et1'" 

(Ge ·1 h' b' d v· ııe hl . d • h Mağaza ve düklcanların saat birden ruşmaları dun bttmı;;tır. 11" 
mı er; ıç ır şey en şüphe ı " Y nın o erın ayretinden isti- üçe kadar olmak üzere günde iki saat Kiraya verilen sadalluda san- k ö H '){ ehırıet ) ·r 

etmeden, doğruca limana girmiş _ fade ederek onun hisJiyatının bUs- Londrada kredi an!a!{ma~n mO- 1 1 dalcılar da bulunacaktır. Bu su- a
1
rara g reh asan vehk.fı""' edilfllı 

1 di b · öğle tati i yapma arı hak.kında İf da:re- u• ,1 
er r. Ve girer girmez: zaptedH- . ütün kendi tarafına ~eldirmek i- zakerclerinden sonra D:ıyunu umu- . k retle sandalcının 1·,.ı'nde bulunma _ 

1
m şerf!kenet apske ma

1 
n.J .... ~e ~-• 1 d' . ı.ı üçüncü mınta a amirliği tarafından ~ u<>'' 

mış er ır. çın: miye anlaşması için tema<ıJar vap- . ~ . 1 k 1 er, a a gere ya!I arı . gt' 
(t ta b m k Ü P 

. · hazırlanarak bdedıyeye eonderılen pro- ması yüzünden vukua ge en aza a . ~ f'fletİcJ •, 
s n uldan gelen bu gemilerde, - Şu koca TOrk kalesini görO- a zere arıı:ıe geren T·frk heve- . . . . . . nn önlenmesi dOşilnUlmektedir. rck muhtelıf kanunı ha 1 rı jııd1 

y f k 1 . • k t'nd r k·ı· • 1 Jtnın tetkıkıne devam edılmdı.tedır. bl d in e 
a a. a esını ta viye etmek için on yor musun?... Birkaç gUn sonra, ı en ma ıyc ve a eti nakit işleri Bel d" . kl"f _ . Sandalını kiraya verdiği eanada için be erden olayı bu ceza. • 5eıı ' 

top ıle külliyetli miktarda barut, toplanın bu kaleyi bir toprak yığını umum müdürü B. Halit Nazmi bu-' . eod.ycnıdn te ,_:.~ uzenne projeyi de kendisi de bulunmıyan sandal rilmiş ve neticede Hasaıı ıkı ıııcOfll 
g ülle ve k b . h r t• k t . d gün Ankarava do-necektı'ı·. Ucartı . ası • tetlLİ.; etmiı ve noktai 11 { h t d b' h M Jfl!l e-um ara vesııır birtakım a ıne ge ırece ·.. çın ekileri de; J ·ıd· sahı'binı"n ehlı'yetı' gerJ· alınacaktır. ;ı e me e ır sene ~.P· · se11 . 

b 
nazannı bı ırmittir. Oda da projeyi bır · 1 

harp levazımı bulunmaktadır. en aşta size birçok zulfimlerde bu- olmuşlardır. Mehmedııı, tıı?ı 1' 
1 C Tu."rkofi · k•ı• muvafık bulmuftUr. ôile tatili yazın B ) d" d kt J ·-· den (Bunlardan maada, AkkaAda bu- unan ezar Ahmet pa~a olduğu s reıs ve 1 ı e ~ ıye o or arı lik mOddcti ikmal ettıgın 

dörı ay iki saaı, ~enin mütebaki ıe- ı 
Junnn Cezar Ahmet paşaya tes1im ~nlde, a.skerlcrim kamiJen sOngü- Ankaraya gitti l<lz ayı da bir buçuk aaat yapılacaktır. Fakir ha1k, bilhassa geceleri be yesine karar verilmiştir. 1'8tB 
edilmek üzere "otuz altı bin altın en geçırecek. Artık ondan sonra, Haklarında hafıa tatili kanunu tat. lediye doktorlarını bulup hastalan- Polis komiserinin 
vardır.) " bu dağlarda, bu çöllerde, bu deniz- Rir müddettenberi %hrimizde nı baktırmakta müşkillüta maruz l d · bile ~dilmiyen LoSCanta, hamam, tütün. suçluları • 

Bonapart, raporun alt tarafını er_ e, hayatınızdan ve servetinizden bulunan Türk ofis reia vekili Nihat kalmaktadır. Belediye doktorları- . ,ıcıi' 
l k cü, kahvehane ve saire eibi yerler öile ,_ plise "' 

okumaya lüzum görmemişti. Ba • emı. n o ara yaşıyacaksır.ız ... Hiç bir Ankarayn dönmüştur. Nihat Türk nın muayenehaneleri \r"e evleri kay Feriköyünde eski polis .. o 0ı;tjjıl'.,. k d k İ tatili yapmıyacaldardır. k fi 
rutların, güllelerin, kumbaraların ımDse e~ t• orkmıyacaksıoız. ofis stanbul şubesi müdürlüğünde makamlık binalarının gl\yri mOsait den İsmail Hakkıyı yaralıy;'•tsııı'a ~ 

k b" cmış ı. tetkiklerde bulunmu~. tacirlerle te- B d 1 t d 1 oluşu yilzünden sokak aralarında, ne sebebiyet vermekten suçu - t "" 
;:tişıt~\ ır z.a:n~nda ~erhal ~kkaya Bonapart, şeyh Salih ile vanında- maslnr yapmıştır. Bu arada tacir- eş ev e arasın a yo CU uzak semtlerdedir. Bundan sonra Remzinin muhakemesine \diin ~~. 

ırı mesı ıçın*emır vermışti. kileırne bü,til~ Mısır ~il~esiyl~ ~~ır~ye_k~ !erin muhtelif dileklerini de teıJbit Ve bağaj tarifesi - kaymakamlar belediye doktorlan- za mahkemesinde devam edil~1~e v· 
1\iaamafih, Cezar Ahmet p~..;ıa ~ .. ın lkegabneb 88

1 
hıbı ve malıkı gıbı eden Türk ofis reis vekili Ankarada Balkan demirr.olu kongresinin mesa- na münasip yerler temin edecektir. Muhakemenin dünkü cefs~sıJ1~~ 

·-..' gorunere , a a arından J·alan mem- . rar verilecekti. Fakat Reıuzı 1.;41
' 

, d B k da bu dılekler üzerinde tetkikat isini bitirmiı olma11 dolayısile Türk mu- K ·sk 1 • d• P a, onapartta.n az talihH değildi. le etlerde, istedikleri gıbi tasarruf . . . . . ya- asımpaşa l e esı meye bir isıida \'ermiştir. Bu~ .. , jr 
B t b l pıp netıceyı ktısat k ı d rahhası Naki Anlcaraya dönmiiftür. Ro- d ıJll" 1• • onapar , en una mış bir zamanın ve hakimiyet hakkına mal~k oldl•k _ • 1 ve 1 ıne arze e- Kasımpaşa vapur iskelesinin se gecesi bir düğünde bu1un US .. ., ıY 
d b ld ğ b J cektır men, Yugoılav, Yunan ve Bulear mu- bıJ"#, a maz ar o u u u nimete sevi- arına dair ellerine birer de sahte • pek yakınında bulunan barakalar, mail ile beraber olmadığını ve ..r.ıe · . 

· d k 1 ·1· rahhasları da bq devlet aramda tat· a.PT• nıp urur en; ngı ız amirali Sid· ferman vermişti. Bunun mukabilin- y J" M il · odun depolan Kasım paşa belediye- isimlerini verd.lği !müdafaa. ş ..... ; jltı' 
n g· 't d C Ah er ı a ar sergisinde bile edilmek üzere hazırlanan yolcu ve _-m ... ey ımı e, ezar met paşaya de de ordusunun muhtaç olduğu er _ si tarafından yıktırılmakta, odun dinlenmelerüe iıbat edebıl~ .. 

h b · ö d · ti b • d h ld bagaj tarif derini bimilen memldcetleri· şu a en g n ermış : tak, yağ, koyun, et, de\'e gibi birta- eş pavıyon a a açı ı depolarını geriye rcktirmektedir. sürüyordu. .._..ı1· 
( l<"r ·ı · .:ı 1- ne gitmişlerdir. "' JY ansız gemı erınnen zaptetti- Jl.ım şeyler istemişti. • Bu suretle iskele civarı bir meydan • 'Bu istida okunduktan soıır•ı ll'jjd'' 

ği?1iz .ağı; t?plarla, barut, gülle ve- Cahil, basit ve iptidai zihniyetli ?~uncu ve ~onun:u yerlf maJJar Tarifeler bq devletin demiryolu ida- haline konacaktır. ilin de annesi hasta olcluiunda~ ~ lı1' 
saıreyı kamılen gjze gönderiyorum. bedevi şeyhleri; Bonaput .n bu söz _ sergısıne yeniden mCırac4ıat eden- resi tarafından tasdik edildikten aonra fauuu hazırlıyamadığını ,öyle!Jllf_.,. il" 

(Ayni zamanda size mfihim bir lerine ve vaitlerlne aldanıırak bilyilk !ere ~ilnasi~ birer yer gösterilmiş tatbik ahasına ltoııacaktrr. Çöp istasyon lan mattttt de heyeti hikimec:e şa>' 
01 

ısı· 
mesele de teb~ir ediyorum ... Bize, bir sevinç İ";nde memleketlerine dön ve dun sergıde yeniden beş pavyon f I b 1 .. .. k 1 ·ı· üdafa•'1 ii-

Fr Y"" l • fu f b } S k kl d b l d t ·· u gorunere smaı ın ın ·ıti il' 
iki eski ansız zabiti müracaat et- milşler; yakin bir istikbalde nail ola- açı mıştır. zmır arına S an U - o a ar a az yer er e mevcu çop 71rlama11 ve Remzinin ika~e eııl::' ;(' 
t · D .. n el • • b • ı ki · k l aandllarının tamamen kaldırılması Jca.. .. _ _ 
ı. cakları bOyQk refah ve ıı.aadeti bUtün u e sergıyı ın erce şı gez- dan İştira ec ecekler dafaa phitlerinin de çagrJı:ııa ..... 

Bunlardan biri Sömik adını taşıyan, kabilelerine tebQir etmişler .• Rnlktan miştir. Şimdiye kadar sergiyi ziya- rarlaştırılmış ve kaldırılmasına başlan- bırakJllll1i' .. 
"' " d 1 t · -· · · · · k • · ı b l .B l · d 1 · muhakeme baıka güne meşhur bir to~u zabitidir. Kont dil topladıklan ~eyleri de • bedeUcri ret e en er, 200 bini bulmuştur. zmır sergısıne ııtıra ıçın stan u mışttr. " un arm yerme, uvar ar ıçe-

Filipo ismindeki arkadaşı da, yine (bilyük zafer) den ödenmek şarti ~ Bu seneki sergi, şimdiye kadar açı- müml!SSilliğine müracaat edenler gün- risine gömme, kapaklı çöp istasyonları 
Fransanın maruf harp mühendis _ le - Bonaparta göndermişlerdı. lan 9 serginin görmediği rağbetle dengüne çoğalmaktadır. Yerli J\{allar kurulacaktır. Bunlann kapakları lastik-

' ]erindendir. Her ikisi de kraliyet ta Bonapart, (Ccbelülüonan) hi- karşılaşmıştır. Sergisi kapandıktan sonra da bir çok fü. lerle sıkıştırılmış olduğu için ne içerisin-
raftarı olan bu Fransızlar, Bona _ kimi (Emir Beşir) e de adamlar Türkofis müdürü malar tzmire nakledeceklerdir. de mevcut öte beri dışarı ıttabilecelı:, ne 
part Napolyonun şiddetle aleyhtarı göndererek, hem ordusunun ihtiyacı Nevyork serğuine i~rik için de ha- de taaffün n~redecektir. Bu iıtasyon-
())dukları için, kaleye gelip size hiz için bazı şeyler, ve hem de Hiristiyan İstanbul Türkofis müdürlüğüne ta. zırlıklara ehemmiyetle devam edilmekte larda biriktirilecek olan ~öpler arabalar 
met etmek istiyorlar. Kendilerine, dağhlardan blı- miktar ırönüllü as _ yin edilen Cemal ZiY.a dün akşam h- dir. Nnyorlt sergisinin İstanbul mü· vasıtasile Q)p iak'1eleriae nakledilecek, 
tamamiyle emniyet ve itımat ede- ker istemişti. mirden ıehrimize gelmiıtir. Bugüa y. menilliğine her gün bir çok müracaadar mavnalara yükletilettk denize döküle-
bilirsiniz. ( Daha var) ni vdif uine baılıyacaktlt'. vaki olmabldll'. cektir. 

~ 

Çöp arabala~ı nıtnt 
Belediye temiz1ik' işlerı trtrı' tol"' 

··ple t 
lUğil parke sokaklarda ço f!1l~ • 
lnmak W-in el arabaları yaptırıe.,; '!' 

•y .. be ı· " 
Yeni arabaların diln te.c~u ile şr', 
Pılmış ufak tefek tadıbıt 111şıl ' ~. nıı 
baların kullanılabilecezı 
mıştır. 



.... 

BALKANLARDA 
Aınin diyelim! 1 ı• •ı 

~~"':.::,:"u"!::~1~:~.~~:: Almanya i e ngı tere Filistinde silAhlı Yugoslavyanın harici 
~.~~~:~;;:~~7~:S:~: arasındaki rekabet çeteler dolaşıyor siyasetinde istiklal 
~~:::~ın~: ~:·~!;'!.:::: Markism, Balka~larda_n alınan ma; K~.tat tedhişçi~e~Ie. Elindeki sahiller Yugoslavlara harpten ev-
~"'."··. ile gelen Fran•a ••• ların fiatlarını yukseltıyor. Neden. mucadeleye gırışt~ . lk' d d h b'' "k 1 t'kla"I temı'n ed'ıyor 
""iti fl~dı artık bar~·~~· ~lan A • • Kudüs, 27 (A.A.) - Kudus .cı- ve ın en a a uyu ıs 1 ~ ı.ı d"f.,,anlaron b'roborlero~le )ngHi z 1 erôn G rea t Rritai n en d \ Herkesçe ma! umd ur ko bırç o_k varın da müsell ii h çetelerin fa ah - . • • .. .. .. ' . • - r ~ ~luıtuklarmo, neler ••Y· the East mecmuası Bnlknıılarda ve Balkan mahsullerı ve ~ılhassa bug. yelleri görülmüştür. Bu çeteler, te- Belgrat, 27 (A.A.) _ 8plıt ıske- \ e ?u~un dun) a ~le dog~udan dog ~-~. ~· "'ur.,,alan anlatıyor- T .. k' de lngiliz ve Alman ikti- day ve petrol dünya P•Ya,.sındakın' cavüz hareketlerine devam etmek- lesinde yapılan muazzam bir ka- ya ırtıbatını temın etmeKtc olan ge. ~ ! .\1-n muharôplerô tem· a".:"i ~t~nın, maliyecilerinin tcşeb- den çok daha yüksek fiyntl_arl~ ar- tedirler. Dün .akşam 'ıirçok çiftçi bul resminden sonra başv~kil B. niş ~ahiller sayesinde .!'.a,rpten ev
\ ~ "':"; dördünde, ••kô F raB- ~üs!~ rini şöyle izah c diyor: zediliyor. Fakat bu mevzu u~~rm de kolonileri ne fa nrruz edilmiştir. As- Stoyadi noviç, beraberin de bırçok na v~lkı _zama_n ~a~ daha zıı. ad e : ~~~ ~ ll'JpJeri timal m1ntakası re- ı Şimdiye kadar bu ~ütunlarda yapılan tahkikat bunun tabu se - k . t k ·i ·e kıtaatı tedhi'<çilerle zırlar ve diğer bir takım zevat bu- kıl bır harıcı .sıya.set1takıp .ed • 
\ a.. ~le Ye idareıi altında, "Lil- v k 1 1. b hsett"ıgrimiz veçhile beplerden doğma bir hareket olma- erı a ~ :> • • • t' ·r ~ lunduğu halde beledive dairesine B. Stoyadınovıç, talya ıle akte-

"'h..:_ uır aç c e a a · 1 . b. B Ik mücadeleye gırıRmış ı · . .
1 

. 
1 

·t·ı ·f h mmiuetine ~L ·oqe relmifler kasabayı gez- Al A panın cenubu ~arki- dığını gösteriyor. Hıç ır a an ' gitmicı ve orada Yugoslav radıkal dı mış o an ı ı a ın e e ,, 
.., > L manya, vru ., . d .. d -<>-- v • b "t!lii! Ad .,, tik mer ~ • ueledôy• da;rcoônô zôyaret sindeki memleketlerin ~arp demok- memleketi yoktur kı ora. a gu". e- birliğinin bir konferansında hazır ışar_et ve u ı ı~ nıa • ~ "· llelediye dai .. oônde bôr ,.1 . d ğru temayül gOstermek likler • yani bir malın •hzarı. ıçın ltalya _ lngiltere bulunmuştur. kezınde sulhu tem'.n etmekte oldu-~'· '"uha.ôbi •Öz Alarak, ôki rao• erme 

0 

ta amlyle farkın- sarf edilen me<ainin bedeli lngıltere • . Bu münasebetle B. Stoyadinoviç, ğunu beyan etmlştır. Bu sebepten 
'.,. .. ı;.. ••ki muhariplerinôn bu ~e :ldu!::~~ı:r '::aı kanlora yapı- veya Amerikadakinden düşük. ol- R~ma, 27 (~A~ p- ;~nt ~~·~ mühim bir nutuk irat ederek bilhas- dolayı İtalya ile yap_ılan anla~a ve 
"l..;"'lc •lele •ererek hôr sulh •• a ırİ T a dımlanndan haş . , masın. istihsal fiyatı da bu yuksek no, dun akşam or or ı e u sa şöyle demişti" dostluk geçen senenın mart aıından ~t Yazifeıi batarmakla mü lan ngı ız r r T .. k' e ·e açı- satış fiyatları için selıe.p teşkil ede- bir görüşmede bulunmuştur. - Onbcş milyon nüfusa sahip beri harici ~iyasetimizın rnustakar lduldarını takdir ettiklerini nut kt al~ı·amkış adr'lve_ ureseıyles.}i hak- mez. Salahiyettar membalardan alı - büyük ve kuvetli bir devlet olan ve devamlı amillerinden biri olmuş. lan ngı ız re ı erı m I b b' " k ·· b .. ·· "liııe kında ne düşündüklerini halen Ber- Bu hareketin asıl se e 1 mar - nan malümata gore u goruşme, Yugoslavya, bugün elinde bulunan tur. 
\,,,belediye reiıi de bu nut- r d b 1 nan Türk delegasyonuna çılıkı, tır. Yakın zamanlar~ .kadar İngiliz _ İtalyan anlaşmalarının tat 

'il laeıe ediyor ve e':Z'ancümle: :nık:a ~i~dirmişlerdir. ekseri ~ngiliz iş a?anıları ıçın Av- bikiyle alıikadar, bundan evvelki y k R ç ko lova k yada· ~ ... ••kôHnizo (va"i Hitlere) ç Maamafih Berlindeki Türk de • rupa Vıyanada ~ıhayet bu_luyor- görüsmelerin bir devamı teliikki o- a aSJZ 0men e S ~,,. ki bôricik gayemôz oulhu l s ·onunun reisi bıılıın•n kıymet- du. Cenubu şarkı de,·!etlerı fena , • • J ı• •ı• t t 
'i:; ...... k içôn maJetlerin birl•f· 1~'!;'.ü~k devlet adamı B•y Numan halde ihmal edilmişfü. Bu~un net·i~ lunmamalıdor. _ boynu lStiyOf ar Dgt iZ aVaSSU U ""·~~•kkuk ettirmek~ir, diyor. :\lenemeııcioğlu her haklc Alman- 1 cesı olarak Balkan ı~tı:mt ve malı) - • -:-° . 
"1..:"llılıh,, ten huıu~i otokarlarla 1 - . b hazırlamı;;tır si gitgide Almanya ıle İtalyanın e- Amerıka Malıye Nazın Parıste L.~ 1 - ara verecegı ceva ı , " · . d ı ı · · [' =~ e~lci Alman muharipleri Türkiye, Avrupanın cenubu şarki- lin~ ~üşmOş .ve .bu mıhver e':' e - Pa~is, 27 .. (A.~.) .-:-: Sal~.hıyet~r ~ bıdeııni ve içinde (1000) . d k' d·- emlekctlcr gibi mü- lerının kcndılcrme haı; bır tıcaret mahafılde ı-;oylenıldıgıne gore, dun lııa. ~ .\lnıan aıkerinin de medfunt sınk cb"I 

1 ıgetlr m · tinnt ettig· i tak _ tarzlan olduğundan, Balkanlı tüc- kil Bone - .Morgentau görüşmesinde ı..~11~. e a 
1 şar ara ıs ı Aa•ıA r· ·· t kel' ı ı · b h u p - 27 (AA) Südetler par ., •• ,.hrin kabriot•nm• zôya. d" d h h · memleketle ticare- car yavaş yavaş a ı ane ı» •- dış politika mese e erı mevzuu a • Roma, 27 (A.A.) __ Pelermo • rag, .. - '. • • 

11 - ti de ihmal etmemitlerdir t ır ~. er anghı d r Türkiye ve mesinin manasını unutmuştur ve bahsedilmiştir. B. Bonne B. Mor- niversite~i profesörlerinden biri es- tisi dün akşam Lord Runcımanın ta-""a-b· • · • e gırışmeye azır ı . . ·k~ · . . t · d ld ıı. acdarını fE:liketleranı B lk k 1 hiç lJ°r grupa bunun da sebebı hakı .ıparanın ma- gentau'ya Avrupa umumi vazıye I ki Romen yazısının ve kanın deve- vassutunu kabul etmeğe ama e o u-

ltalyada yaka ve kravat 
aleyhinde propaganda 

Alman partisi bu ta
vassutu kabul etti 

1...:"' '" t , a an omşu arı ' b kal .. l ı· Ç . . . . B t· B Ç .~ •trnıf olan eıki muharip- ilt"h k t k nı·'-·etini tasımıvorlar. nasını unutmaya mec ur ' ma - hakkında, ezcum e !lpanya Ye e ranını teshil etmek için de 'yakasız ğunu bıldırmıştır. u par ı . am-ıı.ı "'l 
1 

n e me " ' J J J • 1 F .. d ·ı k ·· b ~ • 1 
,,.._ ~irôbôrleriy le bulut~· Balkan ticaretinde A ima nya n ı n bü- sı d ı;; . . . •. koslovaky a . m e_s_e e er~,. e ra nsı z. · Rom en boynu.. den il en tc ı e b bu, tar berlay?a gon erı me uz•re u va-'..,ıı, .... ~ı, rünlerl >•detmelen· yük bir hisse alması pek tabiidir. B~dellerı m_ar~ ıle odenen m:ı: lngı~ız ışbırlıgı. hak.mdn sarıh zının kabulünü teklif etmiştir. dıde hır not kaleme alııı8,'ıştır. _ ~•· ı ı.hınde yapılan en .parlak fakat bugilnkü hiikimiyetini tesis !arın fıyatları yu~s~k r;lm~lır'.ı~ .. -~ malumat vernııştır. '" ,Jurnale Ditalya, Fransızların iİ· Partinin organı olan Dı Zayt, şoy. 

, , .. den daha beJ;i: hır oulh- için kullandoğı metotllnr tabii de • zn Helg_rad ve 8.ukıe~ '~~~dJ.ııırıd. R. llorgentau, akş •• m, cenubi lemin başına belil etmiş olduklan, le yazıyor: ~ bhaoı yarattı~m• aöyHyen ğildir. Bu nıetodların normal bir sık sık ışıtılen sozlerr~enr.ıı · Fran._p hareket clmııtır. yakalık ve kravatı tehzil vadisinde "SalBhiyettar mahaf'I, Südetler ı,,"-ı.!"••teoQ,in temennilerine şek 1 e soku 1 m ası tam anı iy 1 c Alman- Lüzumu . dan faz!.~ ~ th~l- ~!un an veril mi•tir. Fakat hn ki kn' şu ıl ur ki bir takım yazıl ar y azmışhr. fırkasının kendi. nok t."~•.1.nrını ta.;-
t. ı... harlf taraftaro memleket yanın elindedir. mallann duşuklugu Balkan' ihraçatçılarıuda" bir kısmı f rih etmek suretıyle mıllıyetlere aıt °"· leleri de İftirak etmekte- M k ) k Hakikaten ele öyledi•·. M eselfı ngiliz donanması mu"'şku-ı meselenin halline .vardım et-ar çı ı Almanvn tarafından m,ıılarına ,·~-

bugün Yugoslavyadn ilixunrnndan " y .., 1 d ld • b t k 
Balkan mizı.hçıları son zaman- rilen yükı:ek fiyatın sahte CP. 7 ilıP.:-i- ugos avya a meğe amade o ugunu eyan c me -çok fa~la fotoğraf nıııkiııcsi st1Jkn ted' 

)arda '-'eni bir ekonomik doktrin i- ne tutuluyorlar ve bu y ıir.:sek fiyat- B ~t • d' ır. 
a. J F .. vardır. Bu makinelt!t", /dman:ya~ a Belgrat, 27 (A.A.) - . ...,. oya ı- Loı·d Ru'"cı·manın hı"ı· mu·· şahı"t ''e ~§a evzİ Çakma· k cat etmişlerdir: "Marki m,. (.Mark- ların rakamdan ba'ik:ı bırşe~· olma- I d ~ ihraç edilen buğc.lay VI' c>tc muka - k 1 noviç Petka vapurunda ıman a h "f .. ·r ed •.. ~ nkaraya gı•tn• rılık). Bu tabir de tıpkı Marxim dıklarını yani sadece '"nar ,. o - ' 

1 
. . müte assıs vazı esını ı .:ı ecegı \e ~ bil memlekete ıtıı:ı l eılilı11i);tir Fa- demirli bulunan ngılız d1Jnanması . . . .. • . ~ ..ıı. gibi Alman mahsuludiir, fakat bu 1 . • .r 1 • ı cluk:nrını unutuyorlar. . 

1 
. • k b 

1 
tm ·ı,,.tı·ı· B Sto'-·ndı'- bu ışı yaparken İngıltere hukumeti-~ b +_ kat Yugoslav ar toiogr:ı . ('ı ıga ı,:rı ı: • amıra mı a u .,. . . ,, . .• . . h ""k. . 1 

., , .. ah umi•drki urıı, Kf'· yeni marka Balkon iş ndamhırı için he,·esli ve meraklı bir nınıet değil- frgilizlere r öre Tngiliz lirası noviç, müteakiben Oorspit kruvazö- nın. ve dıg_er herhangı bır u umet~n ~ ~"<k htanbula grlrn &ki- Das kapitali okuyan hiı· kimsenin gi dir. Binaena•e> h fotoğraf ,,,.k;nclo- s·ğ!am. Mark ise... rüııdc amirallik ziyaretini iade et- tesır ve nufuzundan azade kalacagı \~~ >'tı ınuıniye Reisi Mare~al Çak- rişecegı propagandalarclıın la ha . k "f' d 1 1 l 1 ~ - Bu rı,·ız"''rl•t bakıl.·tc.·tı. olursa Bal- keyfiyeti vazi.lcti çok iyi bir surette . 'Ilı alt rı ·a ı erN'N. ~ a 11·1 . ıu amnı.ıgı•ı- ... • ~ miştir. ~ ·,, ıa...ı.ı .ı..,,...ır Anka.ayo tehlikelidir· ' dan bun lam fi,.,, il"'' d "' d ı or ' • kan fh·a t meselesi ek<>nmr. ik olmak- karşı lanmağa şayan bir tarzda ten • 
Balkan mizahının biraz ağırca b · •1 k ·ı ' cı·ı ' . · d 'k 1 "k•· F~ k t Bal f il vir etmistir ~ . . . . . . . .. .. unun net:~c":-1 1 o ar.l , .rac \. ı en itan zıya e psı o 01ı ıır. a a - ·r dusuna gönü ü " · " Jl~....,•n • "'Ju b u••n olan bu mısalınde b.ırço], kuçuk.ma malların finı : !<ırı .viık 7 l!İ.V11'. kan nrnhfcllerinin marka uır ticaret ngı JZ Of • j • 

··•"" cıog ug ı d n ı t ı ı ı ın gümüslerı t.!h • na ar var ır. u mısa vası .• ·ıy e Daha mühim bir di';or misal dP vasıtnsınılaıı ziyade bôr nıiznh mev- yazılma ta ep erı spanyan ~ioıc rıınize geliyor Balka~larda '.011 

zamanlurda_ on sa- sanayi makineleı-idir. •!iN ok Bal • zuu nazadyle bakmağu başhımaları Loııdra, 27 (A.A.) - Avam ka- Perpinyan, 27 (A.A.) -- Cumhu-.__ .... Al fa geçırılen bırçok nıc ielelerın esas k 1 k 1 • ·ıh , .. · • h k'k" ı · · ·· . · ·ı 1,. "'•• ı;oem anl.,ma" mü- . . .. . . an mem e et erı ve in a . a< • u- \•nzıyetın a • ı eep ıesı•.ıo ııoı u · mara'1nda sorulan bir suale cevap riyetçi lspanyol h0k>1metine ait ve 
.... ~ '" b;,,,,;, olmaoı müno..,brh- ve ~ebe P 

1 erın~ ~o~m ek, ka oı ld ıj"" ~~ ~.-: gosl a vya ve Rom nny a son iki üç mekte olduğunn işarettir. Ve madem ve,.. 
11 

harbiye ııazm il orbe lişa de 56 milyon frank kıymeti ude çubuk 
L' ı/' V •kaı,u Umumô katibi Nu. s:ı a bu m ese e eı a' as~ n da, ngı "' . "On e içinde A 1 nı a ny ayn , •• ıım ı ı ol- ki 1 ngi!i z ticaret ili em i 1.ıı gd n artık miştir ki : , .. •ikke halinde 118 ton gümüş Fran ""L "''ınaıciog·ıunun riyasetindeki nufuzunun artması, son zamanlarda • dukları ihracata mukabil oradaki uvanmıs \'e Belgrat ile n .ikrecıin İn- ı t ı l · sa'-·a gelmiştir. Bunları ""mhtevı olan 

"" kt d'I ·· t k h · • ·v ;; t ~ • · • - Orduya yazı mn a ep erı, ,, 

'~ .... ,. ~hah ,ehrimize dönecektir. a e 
1 

en muş ere arıcı sı. a~e 1 kliring marklarını geri cckeLilmek giltcre c·iv·ırıııdaki pivasalurdan da - · · 'k · · - rf kasalar Parise sevkedilmistir. 
·q , - J • • ")· bT B ı · • · 1938 ı>encsının ı ·ıncı uç ayı za ın- . .. .. "rk - Alman anlatması piya- an aşması \e saıre sa.: ı a 1 ır. e - ı için makine ithal etmb)Pr ·ıir Muma hn sağlam değilse de lıic oıınazsa on- . · 

1 

· dd 
t t b ı k d· b 'T' 1 " - ' · · • • · da geçen seııcnın avnı av arına nıs ÔI d .., J s. hl"1tnuniyet ura.ndırmıthr. gra an san u a a ar u un po- kinelerle Avrııpanın cenuLu Rarki- )ar kadar ımğlam olduğı ınu oğretmi~- ' . • • en ag sporcu an 

lTk k J • d k ·" J .. • : betle 3HOO fazlasıyle, 15500 e var-h}ı 1 1 

a mer ez erın e on;.ı.,u an gu- sinde birçok veni fabrika
1
ar mey - tir. Balkanlı tüccarların makfıl bır • b · b t d d Şanıonı'ks, 27 (A.A.) - Öiirenı·ı. • 1 ·· (~• k" ) t f d • mıştır Eger u nıs e evam e er .., iye Vekı·l ge dı· nun mevzuu • ıar ısm c ra ııı a dana çıknııstır ki Lun1ar aarı> ile miktarda s·ıg~lam lngiiiz lirasını bü- · · · 

L. t J • • d bT ' ' ' ,._, ' d • • sa 21 mart 1939 da eksık ancak diğine göre, "Korn lJii Şamuva,. te -\ ~h V , op anı) oı ene 
1 ır. rekabete giristikleri takdirde mas- yük miktarda kötü marka tercıh e-

20
• b' 

1 
kt ı ı.ı.._. eac;ili Dr. Hulüsi Alataş 1 · ıt · B lk ı ·I ti · · . . .. .. ııı o aca ır. · pesine tırmanmak istiveo bir Alpi-, .. ~ _. ngı erenın a :ın < ~,,: e erı - raflarını koruyamıyacn k vazıyete deceklerı kuvveti~ muhtemel goru -

1 

• A • 
I.' ". ıı.ltaradan gelmiı, Park ote- 'kt d" ı· d ı d ı. ı ı• 

1 
Uçuru an bır abıde nist dün bir kazaya kıırhın olrııuı;ıt ur. ' ne ı ısa ı ve ma ı yar ım ar a uU · dfü;1erler. Bu zoraki ı>ndü:-.trinin ver-1 niiyor. Bu hususun anl:ısıinws ı )a - · .. . . . . . . . \ıı.,. 1 """hoı .,m;,,;,. Vd;t b;, lunması meselesi şimdi Whitehallde diği mahsul lngiltcre veya Amerika kanlarda fiy"lların dü ~ıirfllmesi için Virana, 27. (A.A.) - Nasyonal Ke~dı~m~ıı ımd~d~n~ bır ~afıl~ gon-

....... butda ~.J,.ak •••••h" •· muhtelif vekiiletler mümessillerin- da imal edilen aynı mnMan çok rla- ilk nrlımı U!şkil edecoktir. Binaen • sosyalisUcr'. ~ınz • Salzburg yolu~- derıl'.'.ıışhr. Alpınıstın vaz:yetı n:eç-lı den müteşekkil bir komisyon tara- ha pahalıdır. alcvh Whithalldaki vekaletler arası da Şuşnıngın ılk karısının adına dı- huldur. 
""1iye V k ")" gitti fından tetkik olunuyor. lııgiliz iş a- Bazı Balkan devletleri bu hare· ko;,.isyonu takdir ct"'elidır ki eğer kilmiş olan iibideyi dinamitle at. Diğer faraftan per<)Cnobe goinü ~i>~ e l l damlarının Balkanlarda karşılaştık kete mukabil tedlıorıer :.lmak hu - Balkanlarda lngiltereniıı hakiki hır mışlardır. "Yeşil tepe,. ye tırmanrmk teı;ebbO-~~.:ç gfindenberi şehrimizde !arı müşkfillerden biri d e Balkan s usuııda elleronden yelen her teşeb- ticaret işine girişmek niy••.ioule oldu- Malüm olduğu üzere, Bayan Şuş sünde bulunan iki Cene•reHjon de 

\ •lı llıaliye vekili Fuat Ağrah memleketlerindn ihraç edilen maJ. bü,. bnıvurmuşlardn· l!oın.ny•da ğu isbat edilir.ıe Bnlkanla•,la yi;ksek ning, bu yol üzerinde 13.7. 935 ta. henüz hiçbir haber alınnm•.mı;tır. ~Ur~l!ıki ekspresle Ankarayn !arın ziyadesiyle yüksek fiyat taşı- •erbest dövizli memleke,tere ibra- fiyat davası ortadan kalmış olacak- rihinde bir otomobil kaza ında öl Bunlan aramak üzere •le bir kafile 
malarıdır. cat yapan tüccara yiık::ek primler tır. ı miiştür. gönderilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!9 

O ·- lük ve falcılıktaki hskhıliğini ni- j elen anlar ... Kendisi oöyle hafta - ' mekle beraber Hayatinin daha er- ' hırsızlama muhablıetJer tatlı o • !!!- s A D F kfıhııı Hktiııdc gösterdiği murnffa- !arla benim yaıiıma uğramasın ben kek tosun rnri çehrt1 sini , kıvrık lur ... lliiİİıı kiyet!e mnnen ve madrle\en sabit burada acaba beyim ne vakit ge- siyah kırıklarını • sevdaları çoğalt- O gece tepsiye istif edilen bu 
oldu. Şöhret nikahın ertesi günü' lecek diye gözüm pence!'elerde ay- maya merakı olduğundan _pekte ıa muhabbet tatlısı bir kaç akşam son-

1 ~... MAHALLE KARILARI çardaklı bakıcıya gitti. Minnetle !arla bekliyeyim öyle mi? Oh ku- kayt görmiyen Şöhret herifin bu ra fırına verildi. Şöhret yine Maili ~ Lı Nefisenin elini eteğini öptü. Mev - ~ k B ·· ü ·· · 
: ~u" · R h · GÜRPINAR N 84 zum yagma vo ··· en oc mu m - b" d - J k ·· t sevivor, Havati '-'İne refikine karşı 1 ' seyın a mı o. cut parası neden ibaretse hemen • taarruzuna ır argın ı gos ere - ,, ,, ,, ~- 1{
0 

k :,;andan çabuk çıkarırım. Beni nere- 1 k arkadaslıkta devam ediyordu. Bu L~ d .. hr rn. a Kızım ... Hatta ya-ı ni temine uğraşması hep bu söz - hepsini takdim etti. Fakat nikahın re : . 

~·L .. ı H h den ve ııe şartla aldığını pek aklın- D d d d 
1 0 

k la bu f h".,e .. d t t ~~ıı l!d aıı bey Şöhreti kendine lerin martavaldan ibaret olduğunu ertesi oca anımın i~t!hracatına - e e e e ... nasıl söz çap ın a ı,,, .. ra~ın a u u -1 1

~ı~ ~ek. Yine korkma... Bu hissettiği halde bile yine yüreğine pek muvafık düşmedi. 11 af tanın dan çıkarmasın.... kaka bebek ? . . Ben ada mm ağzına şu veren yeni mu ha o betin bütün 
, IQ ş6hıYılması nıutlii le 1 izım. bir parça su serpilmiş v. o gün a- ç ?k g~n l erini. Şöhreti_n n_ez dind_e ı:e- Söz 1 eriyle hiddetin den ter ter te-

8 
v uç ı a kırmızı biber rl oldururum. hikmeti, mazereti ! "Rnn ıı bir sen 

\, t .• ~1• 1_,retın Maile yaptığı bü- ralarında çıkan münazaa üzerine çı_rm.ege yemın etmış, ı_kmcıy.ı bı - piniyordu. Hayati Saibenin ziya - z t . . h k''Jh bileceksin bir ben,, diistürü olmuş-
b l\ah h 1 - .a en ıçım amam u anı 
'' ~ olunca bozuluyor. On- zevcinin üç dört gün Şöhretin evine rıneıye er suret e taktır.ı eylıyece- de keyiMz olduğundan bahisle Şöh- "b. - d 

11 
aea • ın tu. Mail duvmadıktan, bu işte bir ~ ~~tı ebre bozulsun yeniden yap- "t . k k d" el k 1 ğini el yazısiyle muharrer senedle reti te"kı"ne, ·u·aı·ı blı ak.".am 1 gı ı yanıyor agzıma o< ur g 

t, (i.,,,
1 

' gı mıyere en ı yanın a a ması b'Jd" . k M .1. "k ~ lu " ge e - b.b · t · k d şüpheye duşmedikten ı:;onra bu mu-~ l'iıı "1.1 eri artık tutturamaz. . . .. . ı ırmış en aı ın m ahtan sonra ı erın a eşı aç para e er ... 
~ '~ı s: Şöh~eti Mailden boşatıp bıçareyı •. J.~oca. hanıı:ıın s~z~.erı ~a~- gid!p ~ö~t be~ gece gelm~yişi ~ö~- cek, yarın .akşam nıntlak burada - Hayati efendi gözlerini iyi habbetin Şöhretle Haya tiye yeni ~bir •a R6ndereccii'im. Sözüme kında küçuk hır ümıde duşurmuştu. retı buyük hır teIAıa diışürmtıştu. bulunacak gibi sözlerle avutmıya aç ... Ben senin anladıklarından de- bir zevk bahşetmekt•n başka ki • \ c..,.~• dişini sık. Hoca hanımı ziyaret günü gel • Zevci beyefendi ilk ayrılışında böy. uğraşıyordu. ğili m. Vah zava l h Mail yah ı.. m e ne zararı olabilirdi ? ... ·~ e~ ırıı Vermiş, ve nikah da di. Saibe gidip gitmemei'i düşündü. le devamlı dört beş gec& gö- Hayati bir ak~am Şöhretin evi - _ Elmasım ne cları!ıvoi"sun? Se- Zavallı Mail şöhretP.hayatını 
\ 'tti. Olacağı gün Saibeye ihbar "Denize düşen yılana sarılır,, mi- zükmez ise bu nikahın istikbalin • ne zil zurna sarho, g~Jdi. Karı yi- · "k'h tt" · · · -ı · ı d K vakfetmek için bir kac. a"lık öm • 

c.- d n hayır um J ? nı m a e ı ışını sag am a ı. o - ,, ~ ~aibe b h b · l ı · H '- ·ıı · e u ur mu · ··· 'lıa·ı· k b • -
' •e u a orı • ınca ye- sa ınce oca nanımın vaı erme ne~ ı ı sorara agırop çagırmıya can gelmiyor artık .•. Sen onun gön- rü kalmış Saibeyi terke. türlü vesi!e-tıı tapa ~ . . . .. Şöhret kendi kendıne: b 

1 
d N"h ~~ cagını bılmez bır hale fallarına emnıyet yuzde beş, on N"k" h aşa ı. ı ayet delikanlı bedmes- lündeki eski rnevkii kaybettin ... A- ler arar, vicdanını mli:,;terih ede • 

b· en tıik·h . .. . . . . - ı a halkasını boynuma b. d"ll ~ •ı•, '· a ın ertesı gunü Ala- nısbetınde caız olsa bole ıu küçük tane ır ı e: >"P değil ya?.. Onun na"l bir fazla cek beyhude iddialar icadına uğ. tıı l\On ~ ge~irdiya artık Mail beyefendinin c· a ıq ~habb aga gelmesi ve kendi- ümidi boşlamamağı her hıı.lde daha her emrine itaate mecbur bir zev- - , ıv mm zorun lıe? .. Mail Saibe 
1 

varsa senin d~ Mailin üze-

~ ..... '•h et Yolund, sözler söy- muvafık addederek nihayet g;ıme- .cesi oldum. Canı isterse yanıma g~lme~se gelme in. Benim kara ri;ıe kara kaşlı "Bir lla)•ati" n olur. 
\; •tııı 1 ••us Şöhroti koııdine ni- ğe karar vermişti. gelecek. istemezse· gelmiyecek. E- gozlerım mıi teselliye kifayet et - Kim duyacak? (Kalbini göstere • 

'

1 

~.,~ ~Iıııası karıdan bir ayak Şu aralık Şöhretin hali de oaya. ğer bey zihninde böyle kuruyonıa mezmi? · rek) buradan can çıkar <'r çıkmaz. 
' ot"'ekten ileri geldiii- nı dik katti. Hoca hanımon büyücO- ne kadar hata ettiğini çok ıreçme • Diyiverince Maili ~iddet!e sev-, Bir "n bileceksin bir ben ... Röı·le 

raşırken berj yanda böyle bir sev

da oyunu başlaması Mailin mevki-

ini kan tüküren Zevresininkinden 

daha elim bir hale getiriyordu. 

- Daha var -

-t• 



spanya harbi 
Elir nehrini geçen hükOmetçiler 
mahv mı edildi, ilerliyorlar mı ? 

Profesyonel serbest Atletizm birinc!l!k~ 
güreş müsabakalan cumartesiye bıtıJua yazısı 

fi 
Bu hafta Taksim Kazananlara k1JPl ec6 

.. ın bıyıkları altından giiltim- çinde ellerinden kurlulup kaçabil- ı·k f .dd. d F k stadyomunda yapılacak madalya tevzi edil_ ~ 
.. ı ve sonra kadına dönerek: mek için çırpınıyordu. Zavallı kız- İ tara ayrı ayrı 1 Ja a... a at ~. 

Yazan : Doktor Mecdi Emin Sayman 

- Kız avrat! Galh bir iki dön cağızm üzerinde, kısa don ile ince Geçen pazar Taksim stadyomunda ya. fstnabul atletizm ajaıd ..... JI# ,_. 
bahalım. bir gömlekten başka bir şey yok - harp devam ediyor! pılaral.: c.tan profesyonel sttbest güreş 11 gün miiddetle devam~,..,., 

Dclikanblann dili dnrmı;·ordu: tu. Dudaklarının kanı 'kaçmış kor- müsabakaları tehir edilmişti. Müsabaka- tanbtıl atletizm birincı1ildft'f. fJo ~ 
_ Yaşa yavrum Safiyem Gur - kudan gözleri büyümüş .. Kalbi u- Bar1elonaı 27 (A.A.) - Resmen bir kilometre iler1emişlerdir. lar bu hafta Tak!im stadyomunda yapı- marresi günü sona ~e~.:,_., 

ban olam sana. zn'ktan belli olacak ~aar kuvvetle bildirildiğine göre, Ebr nehri öte- İtalyanlar da öğünüyor lacalctır. Buliar pehlivanlarına karşı bir atlet kadrosunun ışrirak itf 
_ Aman Snfi}·em yavaş, yavaş çarpıyordu. Adım .ıtamıyacak b.ir sinde ileri h~reke:leriue deyam e - Roma, 27 (A.A.) _ Gazeteler, bizden Kara Ali, Mülayim ve Dinarlı miisabalcatarmda mevsi~- eo.__a,M 

Snfiyem.. haldeydi. Delikanlı:u, daha !azıa den Cumhurıyetçı kuvvetler, Gon- Franko kuv•;etlerinin Teruel _ Sa _ Mehmet "·e Yarundünya Süleyman çıka· celeri bddr.nmektedir. ~i.. 
- Aslan Safjyem.. cebretmeden onu Mat:mudun srrlı- deza yakinİnde kain Villilbayı gont cephesindeki taarruzları es _ caktlr. Bundan b~~ka ~yü~ m~abaka- hayetll\tldilcun sonra ~ fi 
Bir köşeye bağdaş kurmuş olan na bindirdiler. Mahmu~ önde, di - zaptcbnişlerdir. nasında İtalyan lejyonerlerinin sar- larında yarım saatlık çetın bır müsabaka. cak ve kazanan atletlere k1IP' 

post bıyık Ali, başını önüne iğmiş ğerleri de kolkola sarma.~ dolaş... Halihazırda şark cephesinde ya f e.tmiş oldu klan faaliy~t hakkında dan sonra berabere kalan Tdcirdağlı Hü- dalyalar tevzi edilecektir. a • Jiı 
göz ucuyla dostu Safiyeye laf atan- Bağnşa, bağrışa ilerliyorlardı= pılmakt.a olnn taan·uz sırasında birçok malumat ve tafsilat vermek- seyin de Babaeskili ibrahimlc bir revanş SJ k lll~ 
!ara bakıyor, müthiş surette hiddet- _ Hey! ::\ılaşaHah, maşallahL. cumhuriyetçiler 4.000 e.iiir almışlar- tedirle.r. Bu malumat, 13 temmuz. maçı yapacaktır. • j avyaya arşı Jılt:J 
leniyordu. Bir defasında kendini _ Bize maşallah demeyenin ••. dır. dan 20 temmuza kadar cereyan et.. Uzun müddt:ıtenbn-i şehmni1dc bulu. takımlann haZll' i/Jll"'!3 
zaptedemiyerek homurdandı: Afyonumuza haşhaş, tavuğumuza Frankoculara göre miş olan hadiseleri ihtiva etmekte ~an Aınerilca şampiyooları.ııd.an Con Şcri j Yakında bailıyacak olall _,,., 

- Vay imanım.. kış, kış diyenin... Bürgos, 27 (A.A.) - Biiyük u- ve "Littoriyo,, "23 mart,, ve hatta bu haftaki güre~ mü.sab.llalmna ittirak l festivali eğlenceleri m~ 
Fırıldak Mehmet işi anlamıştı.. Gece yarısı bu kaba musiki kö- rnumi karargaha men..=mp askeri bir şi~d~. inhilal etmiş ol~n "Jt'~rsc Az: etıniy~k 7 ağustosu Mülay~ v~ya ~- leketiıuize davet edilen ~ 

t:lu orta bağırdı. yün içinde korkunç akislerle yayı- şahsiyet, Barselonadan gelen ve dure fu·kalarının mutcvalı hareka ra Alı ıle tutu,...acaktır. Tekirdaglı Hu- ya takımL ile 25 ve 27 ....... 
- Arkadaşlar! Bugün oyun lıyordu. Çoluk, çocuk. genç, ihtiyar Cumhuriyetçilerin Anıposta mm - tı hakkında sarih bir fikir vermek- seyin de ayni tarihte kendisi&ıe ıneyd:w rinde Milli Kümeye memdl' ~ 

günü değil, dert günü biliyonuz bütün köylü damlann ü:ı~itne çıkmış tıkasrnda Ebr nehrini geçmi~ oldu - tedir. <Jkuym bca>altı pchlivanlaruıdan Manisa- li dört talcımdaıı ayrılacak ~ -
mu? Bu zevli: aramızdan getsün de. fakat palalı bıçaklı delıknnhların Iarma ve Mili lerin hu mıntakada 1 Bu icmali neşretme1<te olan Nes- lı H.·dil "eyahut başka bir rakiple gün- tin çıkarılacağlnl yazmifbk. 
gardeşimiz l\fnhmudun derdine ba- önüne geçmeğe lrim~c cesaret e- b .. ük b. r~ . t ld t . sajero gazete i, bu işi şu yolda nak- tr~d •• ir. Oin.ıı.lı Mehmedin de Muli· me maçlarıııdan sonra ~ 

. ~ .., ~ . • uy ır nıuza .Lerıy" e e c mış . _..ı,.. 
hah!.. demryord.~1 .. Agızdan .. gıza · T bulunduklarına dair olan haberi 1 letmektedır: . }İm '-r. y:ıhut Kara Ali ile karııl<l.1ur1l- len futbolcularımızı bu ~-. 

Bu söz üzerine daha fazla cam - Gulızan kaçırdılar .. Namus t k . t . . Hnreket noktalarıııf' 50 kılomet ına" dtitünülmektedir. !amale için 21 ağustosta Giill'I 
l 1 ı... k .1.u dost I e zıp e mıştır. S sılolmış o an pa a vtJ•ı -~ , :u bozdular. .. . . . . re mesafede bulunan Teruel - a- tasarar. muhteliti ile fdd' • 

Safiyeyi yanına alarak çıkıp gitti - - Kendi düşen ağlamaz. Koy nu ~at, cumhurı) etçılerın sa - gont hattı üzerinde cereyan etmiş Davis kupası muhtditi arasında bir ~ 
1 S "ft teıı· d ... o . . b . d. d ne dece Flıks Ye o .~ko r.ııntakalarına . .ki . h f er.. az çı e ı urınu~.u. yun muallımı Hasan eye ver!lle ı e _ olan muharebenın ı ııcı a tasının Uzun müddeuenberi devam rtmrkte lacaktır. 
verini deg- istirdi kumar başlamış- olacak 1 sokulmuş ve 2.J temmuzda Ebr nch sonunda lcJ···onerlerinin fırkalan ı . . _._ d o_

1 • \ , • • •• • .J • olan Davıs kupa~ı tenıs ma., ... rın a 1><ö1 • T k • 
t~ .. Yenilenler tavu.k, ka:· hindi ge- - Ulan kır l\l~h~tıt tıı~n~yı_go· ri ü;ı:erind e birkaç köpri.i kurmuş ve hacii"atm dn isbat etmi:;ı olduğu veç kanlı kom~umuz Yugoelavlar yeni bir za- ~ .s.ımspo_r ~ 
tırıyor odanın genış ocagrnda yanan ziınden \•urdu. Köpoglu .. gıbı soz - nehrin sağ snhilincle mevz i almış ol- h.l .1 . d ~ . d·ı k f k 

1 
d ~- d.. ~hnmızın fmalade ~ 

' . ı e ı erı\•e ognı ve ıcra e ı ece er aıanmt ar rr. U"C"Cen ay unyanın bir ~ 
iri klitüklerin ateşinde kermıç ya- ler dola~ıyordu. duklarım ilave ctnıişlir. Frankislle- bir sıçra~a hareketirıin talJii bir en kıymetli ~ampiyonlarma malik Amr· lerindttt Taksim spor, 
pıhyordu. Dcstilerdcki şaraplardan Hacı Bayram ağa ile karı c; ı, şak- rin tayyareleri bu köprüleri tahrip üssü olneak ohrn bir. hatt ı ele ge - rikalıları yendikten sonra Yugo,lavluın 1 yapmalı: üzı;n~ Borsaya C:::.,. 
tas tas doldurup beraber atı~trrı- şırmıs bir halde diı.\erine \'Urara tir. Bu haftadan sonra .~ 

' 1 1 ~ elmi~ tir. CumhuriyetC'iler btkriben çirij işgal etmi..Jerdir. rurnuvnda büyük bir rol oynıyacakları 
1 

T L • -. ~ 
yorlardı.. Yuvarladık an şarap ar haykırıyorlardı: ' _ ede o an usrm &por u.. --'* 
pek fazla tesir etmeğe ba;:ladı. Her - Ah! Gitti namuc:; gitti. • anla ılmışıı .. Bu hafta Bruksclde kar· şamp;yonu Acar idma• ,.,.-:· 
b . d ı·k l .. . d K •ht• 1 H Ba\!' ram a lzmı·r fuarı Cebelu·· ttarıkta şıla an Bclcıka ve Yugoslav takımı Bat. k !L! • d ~ ır e J an ı gogrıyor ~: öy 1 ıyar arı acı . - . aı , uuncı oyunu a 

_ Haydar L. ğaya: • kan du~tlarımızın O - 5 g:bi kati bir ga· edilecek diğtt bir iakrınla 

- Yok mu Allah dostlar düş - - Can ağ oln. Dü .. ünme. Allah son hazırlıg~ 1 lngiliz müdafaası libiyetile ı~ticelenrubtir. Maçlardan ev· tıı-. 
manlar.. göstermiyc gövderc nüzul saı>lanır vel Yugo~avların bu kadar kahir bir 

_ Hey!... da._ Sonra kız oğlan bunlar seni - • - d tarL:la kaıan:ıcaL.ları ümit edilmemekte 

1 

Japonya Ve 
Kır Mahmut ayağa kalktı: kurtaramaz. Gcııçlük değiil mü? 1 İzmir belediye reısı Avam kamarasın a idi. Tokyo. 27 (A.A.) 
- Ölüyom, yetişi11 arkadaşlar, Meret işte böyle sarp". çalar... lstanbula geliyor harbiye Nazırının cevabı Bclc;ikal.ıları da yendikten sonra Yu· limpiyat komitesinin da s0• 

yanıyom. Aşuh oldum aşulı.. • Başka bir ihtiyar: goslavlar fın~la kalmı~lardır. Bu oyun- evvel, temmuz içtimaı~ın ·ne. 
Her ağızdan bir cevap veriliyor- - Bayram ağa ne ağla.yon İzmir Fuarının açuı'I tôreni için Londra. ~7 (A.A.) - A \'Um ka· da ıekler musabaka11nda Yugoslav J. sinde aldığı bir karar U~ 

du: ki? ... Benim karı, :4enin kan; hep yapılan hazırlıklar, l>~ ;rı:ıe yirmi marasıııda işçi muh:!l Pfel. partis in· Pollada BekiltaJı Vanden Eyud'ı ı x 6 · l pon atletleri mühim nu 
- Ulan doldur a~uh 1\fohmut şe- kaçırdık değil mi! G~mm keçinin ağusto cumartesi günü lzmire par- den Ilender~on, Cebeluttarık ve i x 6 - 3 ' 6 ve F. Puneet (Yug.) Bel(i- rak helsinski olimpiy&tlafllll 

refine.. çıktığı yere -0ğlak da çıkar derler. lak biı· giin geçirecektir. Gellta. ch·arında, C'!oE'lü~arıkı ırn kalı Laeroire 2 x 6 . ı x 6 . 4 x 6 ga. rak edecektir. 
- Ulan imanı kınk doldur.... Bu sözü atalar söylemiş. bunda :ırn- Belediye ve fuar l:on~itesi reisi boğazı tehdit eder mahivette yer- tip gelnıi~tir. ======::::-'.==::::::::::::::::::;.;.-
- Haydar! Çek, Mahmudun nacak yakılacak ne ,·ar ki!... S~z Dr. Ray Rehçet Uz. Büyük Şef Ata- leştirilen toplar ~lt-s'ni mevı.uu Davis Lupasının diğer maçlarında At. 

şerefine çek.. sırasına geldi de söyliyornm, senm türke lzmiı·in tazimlerini arzetmek bahsetmiştir. man ve Fransız reniscileri karşılaşmıılar· 
Fırıldak çok kurnaT. bir delikan- anan bile benim babama kaç mı .. ve hasretlerini bildirmek uzere fs - Cevap veren harbiye nazırı Hor dır. Teklerde: Fransız Ch. Buson Al. ı 

lı idi. İş idare etmeyi güzel bili - on l'ÜD durmu., durmamış, beğen- tanbula gelecektir. l:;tanbulda Şef- belişa demiştir ki: 1 man Re<le'i 7 x 9 • 7 x 9 yenmittir. 
yordu. Ayağa kalkarak seslendi: n1emiş, hn babam bu defa da senin ten manda na~vekili de ziyaretle _ Cebelüttarık yarıındaki toıJ- ÇJderde: G. Vataza . H. Heukel 

- Ulan zivanadan çıkman. Er- babana kaçmış •.• Biz;m köyün işi lzmir fuarının açılma törenine ri - J L · F 
Jar, eğer oldukça kuvvetli :se, Cel.ıe- Alman ~ihi Y. Peta.rs. • özoı: ransız 

kek olan Hacı Bayranım evine. Siz böyle, kaçırıla gelir, kaçagider. Sen yaset etmeledni i.~tirham edel·ektir. edcbı·rı· r. çı·frm· ,· ,.atin bir M..,.tan soma 4 x 6 • 
b k' lültank'ı bombardıman ,.. -... 

ötesine karışman... keyfine a . İzmir belediye reisi r~tanbulcla bıı - 8 v 10 .6x 2-4 ' 6-6 X4 yenmeae m~ 
• d b. ·ı· ıı B - - t · t Bunlara kar:;ıı müe!:sir surette h:tre • • Her agız an ır ce\'ap ven ıyor ac1 ayram agaya saz esır e - ıunruı vekilleri de fuar1 <lnvet e<le -

k · t• O h. kı>t olunahilc:cPktir. Ceuta civarın vaHak olou~tur. du: me :zama.uı ço tan geçmL';> ı. , ıç cektir. 
- Ulan va.,sa kerata herifL kimsc'l·i dinlemi,·or, boyuna düşü - daki toplar <la, bütün toplar gfüi, F turu 

.J ~ ,J Fııar gunlerinde ccnlı: devletler b. d f k ı· ransa 
~ sefirlerinden bazılarının da 4miri 

de yine sesim çıkmaz ulan ne her- - Namuc;um. ah namusum.... . mizde~i m~vcut va~ıtalar!:ı ~erta- Fra115;1 tunında ton bölümde gayet 

Almanya ile ı· 
anlaşmas11ıı 

piyaSaii8tdtd 
lliracat malları 

talipler artmaya 
- Eu ı·manı kırıg·ı bı"r ko\·a ı"rer nüyordu •• 1 muhtemel ır tehlike !r. a at e ı-

1 ziyaretleri muhtemeldır. f d lemıvecek b tchlıkedır ol g elesin be fırıldak!... Gitti namuc;um... ra e 1 • ır · · şayanı d:kkat bir hidi~ mulfllı-. • •. ~ • ..:.ıı-
Bu sene fuarda al.<; vni .. yapı - . . ması pıyasada gayet ıyı 

- Yasa fırıldak knrde~ •• va..,a!.. Adamcağızın beyaz SRkahnın ü- ı _ .. Şimal memlel.-etleri ar ·smda •;m,~ lı:adar baıra gjd<,1 Bel<-· ıf d b- ..•. bir 
• ~ ) - .ı l d l " ,. _ _ . . t catc; ar arasın a uyu.. ~ 

Birçok gilrültülerden sonra hep- zerinden inci tanesi ~-:bi güz yaşla- acagınuan pevyon aı a mnn go~e ~ kalı Var Nrk'in 50ll bölümde ycrtnı • . ~. 
·l . ..1 , dü lla.z.ırlıklar yapılıvor. ~Ullrda teşhır 1 tokholm, 2 • ( A.A.) - Hollan- 1 uyandırmıştır. Ynı anı..a-

ıi birden bıçak, tabanca, ellerinde r~nı~ı yuvar an:ı, J uva: ana l ~c - edilecek emtia fiya.tlnrmda büyük da harici~·e ıınzm B. Patijn, berabe- talyan Bartali'ye bırakmıştır. ftalyb~ Almanya il yapdacalc ti.-i 
BOkağa fırlıyarak Hacı Bayram ağa şuşu, en katı knlplerı sızlatl) orclu: b. 1 - h •t lrt:ak mümkün- rinde Yefikası olduğu 1 alde tayyare Bartali aradaki farkı kapatmış ve ır 1 hududu kontnjanla tahdid 
nın vine doğru düzillmfüılcrdi. Her Hacı Bayramın :;adık doc;tu Velı 1.~ uc~.z u~a :,a 

1
• 

0 
• ile Kopenhagdan burava gelmiştir. utlik bir mesafe ile arayı a(lllqtır. Ar· ' ı t h ··ı· · tük ....... Bil dur Çunku beledıve bu .iŞle yakın- • 

kafadan bir ses çıkn·ordu: c ayının a ammu u t enmı:;-Ll. · ~ · Kendisi 1 veç h·ırich"e nazın B. uk Brlçikalılaruı yarlfl kazanması ihti· 
- Azraile can ~ermiyecük. tfin köy gençliğine hitaben bağır- dJan alakadar ?.ım.~ktadır~ • Sıı.ndlı!~· tarafında;1 Jt.~·r~.,·ılsnmışttr .. 

ı d ık k t ti ınali kalmamlJltr. 
- Salavat verin, hey düşman- mağa baş a . 1 : ~ _ uru ınum ıcare R. Patijn, busu,.,i ziyaretlerde bu -

lar!... - Ulan ımanı kırık koı>ek ogııl- Seneııin ilk üzüm mahsulü, l\le- lunmak mak.sndiyle birkac gün ls- Stokholmda atletizm 
- Namussuz felek! Alma canı- lan ... Biz de deHkanh idik, ben av- nemcııdcn hmir borsasına getiril - tokholmdn kalacaktır. 

~ı h ~,.. imanı yok... radımı çeşme başından kaçırdım. . f Ame.rikadan Anupaya gelen Arne-

Bağıra çağıra Hacı Bayram ağa- adet k•yda (kaide) böyledir. Kapı mı~l~r. kuru üzüm mahsulü, bayrak --<>--- rikalı atletler geçen pazar &ıinü Stok· 
nın kapısı (J-nu··ne gelmı·eoı·'" Mu··ıhz·q Jorılmaz a\•ıptır nvıp !... b. b. J "it J · ı · · ··· l · - ·· d 

"' - Y •• •• •• • \'e çiçeklerle SÜ lenen ır otomo ı- ft<n ere - aponya holmde büyük bir seyırcl .. lt nı onun e _ ~ . _ Koyun ımamı :Mehmet Hafız da . . . . 5· 
•aralan UJrlii, turlu lthfurler saru- k le konmuQ ve •ehırde g-ezdınlmıs - - k 1 • fh d ı k c.ıı··mıtlardır 

1 d k l d ı b. laf & arışmıştı: ., y '\ muza ere erı ne sa a a ar,. ~ • 
ruyor ar ı. apıyı omuza I ar, ır 11- d ··k- 1 k. b tı•r Madar hevecanlı olmuJtur. Naice· k . . - u a:ra şu ur o sun ı aşı- • . . 
hamlede a~ı yere Tıtttı ve ıçen mıza tnş yağdırmn·or ahir vakit Eksperler ınah::;ulün normal şe- Tokyo, 27 (A.A.) - Harıcıye ler ıunlardır: 
daldılnr; evın avlus1ında haykın - .. _ • . ·_ kilde iri taneli olduğunu görmüş- nezareti namına i'ÖZ söylemiye 
)'orlardı: yaklaştı. Buyuk, köçuk tanınmaz 

1 
d. alahiyettar hir zat, hariciye nazı-

- ltacı Bayram elayı biz rel- oldu, kıyamet ilimetleri zuhur ede- er ır. . . ;.i ·le İngiltere bü't·ük clç.isi arasm-
du .. k geldi, kitap boy le \'azıyor .. Tövbe Bu seneki mahsul çok nefıstır. d ~k. .. .. 

1 
d. . d. k d 

·· _ : . . ı .. . - ff k a ı goı-uşme er e, 8 1 m ıye a ar 
Go··zu··ne kurban m=~-.eır· •el estağfurullah... Tovbe varabbı 1 tık mahsulıı getırmege muva a o- .k. . d 

1 
h . tı· "le 

- UNU .. - • ı ıncı erecet c e mmıve. ı mes.. -
4ük. Ayahlarının altını öpeyim bak tö\•be estağfurulI.~h.... lan }lenemenli müstah.<ıil B. Meh - lerin mevzuu bahseuildiğini, esaslı 
aın kusura. !mana gel... _ M~ıh~veer, mu,avcre ç_ok U7.Un met Cm1 cr takdirname i?e taltif e- meselelerin o kadar yakında müza

- Bayram baha ellerini öpeyim, .surmuştu. Hacı Bayram n~a .aya~- dileceği gibi kendisine b!r pulluk he keresine lıaşlanamıyacağını bildir -
ayahlarını seveyim.... ta duramıyncak kadar bıtkın bır diye olunacaktır. miştir. 

_ Biz geldik ulan bir kah- halele bulunuyordu. Köy bekçisi ı --o-

\'e yok mu?. çop~r Ylusuf, ~du~ciroJ(lub,. Tilk'. Zelzeleler devam ediyor 
Hacı Bayram yat:!ğmdan sıçra- Şakır ko arma gır ı er onu ır ccmı 

-0-

Gönüllülerin çekilmesi 
mış don gömlek, elinde çıra dışarı gafir halinde köy odnsına getirdi· ! İstanbul, 27 ~A.A:) - ~u gece 

f ı t ıht. . d Jer fsten camı görünmiyen bşe nu- saat •kiyi 30 dak1ka 36 sanıye gece Londr:.,. 2. (A.A.) - İspanya 
ıramış ı... ı.}ar a am şaşırmış . · .k~ ti ta f d - .. 11 .. 1 • 

mara gaz lambası y1:tkıld1. Ocak şiddetlice bir zelzele kaydedılnuş- bil. ume. r:ı ın a? go?~ u erı~ 
bir hnlcle: başındaki büyük mindere Hacı Bay tir. l\lerkez üstünün İstanb~ldan 1 ç~~ulm~ıne ~ü~eallık 1ngıhz tekh-

- Ali, ulan Fırıldak .. Ne var?. ramı oturttular. Ocak içir.de üç beş mesafedi 530 kilometre tahmın e- fıne dun venlmış olan cevap, bu ak 
- Biz gelduk gözünü severim iri klitük ateşlenmişti, odanın bir dilmekteılir. şam neşredilecektir. 

kuwrab~~. kd .. -ctı·. h :.============================= B d 1 d b . k güğüm a ar m gov e ı sıya cez- -
u sıra a genç er en ır açı . . .. ı ·· - k 1 • - - -

d G ·· ıı·· ü · d k 11 vesı ateşe süıilldu, utun ese erın- - - - B • a u uy yerın en a c;ırmış çe - ki d ld 1 i G. .. \ 
ke, ite sokağa çıkarmaMa çalışıvor- den çubu farı fo lurh~ u.t ıtruzkJ.t-

. . • lı· ortada ırı ırı ızme e mc e 
lardı. Bu vazıyetı Hacı Dayr.ım a- • . . . . . 
w ·· ·· d ı· · ·b· 1• ıdt Kahvelerı ırı fıncanlara doldu-gn gonıncc, e ırmış gı ı e m e ge- · . w 
· d ·w· k J b . ·ı d l"k 1 rup birer, bırer agalara sundu. Kah 

çl ır ıg!. a . ın ırldsodpa Fı ek te hı ·an ı,- veler büyük iştiha He hopurdatıh -
aı·m uzerme sa ır ı. a ·a u sa - . . 

d b d k 11 yor, çubuklar ç.ekıldıkce avurtlar 
ınş on on eş genç a amın o arı • 

arasmda yere serilme.::iyle netice- şişip, şişip boşalıyordu. Burunlar -
lendi. dan bir fakir bacası kadar çıkan 

Delikanlılar daha fazla köpür- dumanlar odanın tavanında kesif 
müşlerdi. Bağrışıyor, ·~n ıraliz kü - bir sis tabakası vücude getirmişti ... 
fürler savuruyorlardı. Gülizar ara- Boyuna çekiştiriyorlardı. 
larında şaşmnı~ ... Müthiş korku i- --Sonu yarın-

Baş, diş nezle, grip, romatimıa, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında pnde 3 kaşe alınabilir. ---··---

200 m~e: 

1 - Johanson (Amerika 20,9,10. 

2 - •umgar (Holanda) 21,6,10. 

1000 r. •· 

l - Bark (Amerika) 2,.U. 

2 - Haglund (İsviçre) 2,31,5,10. 

110 metre manialı: 

1 - Volcot (Amerika) 13,9,10. 

2 - Lidman (İsviçre) 14,4,10. 

Yüksek atlama: 

1 - Cruler (Amerika) 2 metre. 

2 - Luoak {İsviçre) 1,98. 

Disk: 

] - Heival (iıviçre) 49,84. 

2 - Bug (İsviçre) 4a.75. 

Cirit atma: 
ı - Nikkanen (Finlandiya) 75,03. 

2 - Atterval (İı;viçre) 72,55. 

1 X 2X 400 Bayrak: 

1 - Amerika takımı 1,56,3,10. 

2 - Stokholıyı 1.59,3,10. 

Bu müs.-ıbakalarda bütün dereceleri 
Amerikalı atletler kazanmıştır. Bilhas-

sa zenci koşucu Jomansonun yaptığı 

20,9,10 onluk derecesi parlaktır. Ufak 

bir farkla yeni bir dünya rekoru kırma· 
sı pek muhtemeldi. 

~d 
Okyanus seyaı.. 

Lizbon, 27 (A.A.) - _,, 
tayyaresi, Asor adalarntd 
gelmiştir. 





Sa.vta: S 

"-Evet karde;i n, dokto
run tavaiyeai üzerine her 
&iin 3 defa dişlerimi 

RADYOLIN 
dit macuaile fırçalamaj'a 
baıladıktan ıonra dit elle
rimdeki iltihaplarla agzım 
daki fena koku tamamen 
geçti. Zararla aalyalar da 
durduğu için midem düzel~ 
di, ittiham açıldı. Dişlerim 
eski parlakhğanı tekrar 
kazandı. 

Siz de her 
yemekten sonra 

RADYOLİN 
, ... • .. ' , .. ,r:F 

{a•»i;:liT.~piWllli!@·ı .. *fı~t'~f~~ 
~- t::~~: ... ~··~-~ 

İstanbul Radyosu 
28 - Temmuz - 938 - Pcrtcmbe 

Öğle ne~riyatı: 14.30 Pldklıı Tilrk mu
sikisi, 14.60 Havadis, 16.0ö Plakla Türk 
musikisi, 15.30 1ıfuhtc1if plak neşriyatı, 

16.00 SON. 
Akşam neşriyatı: 18.30 Hafif mfizik: 

Tepebaşı belediye bahçesinden naklen, 
l!l.15 Spor musahabeleri: Eşref Şefik ta. 
rafından, 19.65 Boraa hııberleri, 20.00 
Grenviç rasathanesinden nl\klen saat aya
n, Sadi Uoşses ,.e arkadaşları tarafından 
Türk musikisi (Suzinak, Karr.iar), 2 :.40 
llava raporu, 20.48 Ömer Rıtn Doğrul 
tnrnfından arapça söyle\•, 21.00 Saat n· 
yarı: Orkestra: 

1 - Tomas - Reymond. 

2 - Lchar - İdeal gatın vals. 

3 - Glinka - Eleji. 
21.30 Semahat Özdenses ve arkadaş

ları tnrnfındnn Türk musikisi (Hüzzam, 
"ahavcnt, Hicaz), 22.10 Konser: Novot
nidcn naklen Orkestra M. Kemal Akel ida-
resinde. 

1 - Orkestra: Skizen avus ruslant 
potpurri - O Fetras -

ras. 

2 - Şarkı: Tenor Bnkens. 

8 - Orkestra: Bcrsöz, .Toslin. 
4 - Şaı kı: Bariton Yunka. 
li - La serennd vals cspanyol O Fe~ 

22.60 Son haberler ve ertesi 
pr9grnm1, 23.00 Saat ayuı: SON. 

Ankara radyosu 
28. Tr!mmuı:. 1938. Per!embe. Proiramı 
ö-·ıe neşriyıı tı: ı 4.30 Kanşık ıılıik neş

riyatı, 14.50 l'liiklıı TC:k musikisi ve 
halk ş.:ıı kılurı, 16.15 Ajans haherlcri. 

Akşam nl'şriyatı: 18.30 Kıırışık pliık 

neşriyatı, l 9. 1 G Türk muOJikisı ve halk 
o:ırklıırı (Makbule). 20.00 Snat ayıırı ve 
arupça nc~riyat, 20.15 Rudy(\f,.nik temsil 
(Gençler gurubu tıırnfından), 21.00 Şıın 
p!iıklurı, 21.15 Stüdyo Esılon Orkcstraııı: 

1 - I.cuschncr: Der P:-öhliche Wnld. 
2 - Bust: Schwııbenıııödel. 

8 - Joc Rixner: Kir<!crrnıın. 

4 - Puul Prsil: Sing, "ing, Vöglesin. 
5 -Hcı·bert F. Hcnnig: Kleinc Bo -

nıınzc. 

22.00 Ajans haberleri ve SON. 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i~: 
1 - Nazillide Cürüksudan Saraykö:,r ovasının sulanması için açı

lacak kanal ve sınai- imaıat, keşff bedeli "400.008,, dört yüz bin se
kiz liradır. 

2 - Eksiltme 6 - 8 - 938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 
l 2 de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Jstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır
lık işleri genci şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750 lira 32 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 70.000 liralık Nafıa su işlerini taahhüt 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine \'e bu kabil nafıa işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci madde
de yazılı saatten bir 3aat evveline katlar sular umum müdürlüğüne 

makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (2473) (4567) 

r.!.. 13 üncü yıldönümü Cumartesi 
akşamı 

Büyükdere Beyaz Park yüzme havuzunda 

Münir Nurettin konseri 
Beyaz Parkın 13 üncü yildönümü münascÖctile sureti 

mahsusada hazırlanan konseri sabaha kadar eğlenceler ve 
numaralarla dolu muhteşem bir KIR BALOSU takip edecektir. 

Duhtiliye serbesttir 

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doium ve Kadın Haatalıkları 
MütehaHuı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 85 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar ha!!tala
rını kabul eder. 

Telefon: 21503 .................... 
DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Fennt Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Befiktat 

Erip apartıman 

Tel: 4439:>, Ev Sua
diye istasyon yanı 
Ücreti, hnkes kudretine göre verir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

......... 11111 ..................... ırmıcmmmmımmli Hayn Omer 
~ ........ ll!!lllınlll ............ ~ .. m!P.!~l!Jl1lım:.ISIC~~ 

Marangozlar ve inşaat mühendislerine müjde 
Son sistem makineleri le ve yegane Türk 
mütehassıslanmızın gayretile imal edilen 

Kuru Kontraplak 

çarpılma ve çatlama gibi biç bir arıza göstermeyen yegane 
kontraplaktır. Makinalanmız her nevi ağaçtan kontraplak 
imal etmekte olduğundan Kızıl, Kayın, Kestane ve Ihlamur 
ağaçlarından kontraplaklar aulunur, ve kontraplaklarımızı 
daima zımparalı bulacaksınız. 

Kurt Markalı Kontr~pl~k ... arayınız; çünkü menfa
atınız ıktızasındandır. 

Satış yeri: 
İstanbul Tahtakale Balkapan han caddesi No: 17 Hasan 

Ali Galip ticarethanesi. 

lstanhul Yüksekkaldmmda 68 numarada Hasan ve Ali 
Galip Ticarethanesi 

Tahtakalede Baltacı han ağzında 
Ankara Niyazi Kırman ve ortağı Anafartalar caddesi 

» Y asef Bonomo Anafartalar caddesi 
İzmir Ihsan Kayın ve Nejat T ezol 
Balıkesir Hilmi Çakır Yeşil cami civarında 
Bursa Keresteci Jsa Süleyman Niyazi ve İbrahim Hilmi 

Ticarethanesi 
Ayvalık Hüsnü Rıfkı ticarethanesi 
Kastamonu Emin Bey Ticarethanesi 

UMUMi SATIŞ YERİ: İstanbul Tahtakale Baltacı Han 
No, 19 Telefon: 22985 Telgraf: Kagıtcı 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O C L U 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
Ç<lr~JS1nda No. 33 Telefon:41358 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve arkada:,ları 

28 temmuz Perşembe 
akşamı 

Büyükdere Aile Bahçeıinde 

Bir Donanma Gecesi 
Sabriye Toksesin kıymetli konseri 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

• Zührevi hastalıklanmutahassıs 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra Telefon: 23899 

~ ............... ... 
ÇEKLER 

Londra 
Nev-york 
Parls 
Milano 
Cenevre 
Amsterd 
Berlin 
BrUksel 
Ali na 
Sof ya 
Prag 
l\fadrid 
Varşova 

Burhtpeşte 

BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stoklıolın 

Moskovfl 

Kapanıt 

6.20 
125.835 

3.4825 
R.625 

28.8~375 

69.2-t 
(;Q,!)925 
21.ao 

1.14 
l .537f> 
4.37 
fi.20 

23.7B2!) 
24.92 
0.9375 
2.87 

36.:H 
81.965 
23.787:) 

,-~SAN' ATIN BİR HARİKASI 

Her 
cazip 

POL YDOR ŞiRKETİNİN 
Sureti mahsusada Alınanynda 
imal ettirdiği 

300 DEFA ÇALMAKLA 
BOZULMIYAN 

mevsimin 

Gram of on Plaklarında Bulacaksını~ lrlll-' 
Memleketimizin tanınmıt bestekarlarından Mustafa Nafıı 

ve mui'&nniye Fahriye Öz Ses'in : ) 

N 8 O O 8 SENi BEN NASIL SEVDiM. ( Hüzzam şarkı t1ıca' 0 ı GEÇEN AKŞAM BANA SÖZ VERDIDE ( 
şarkı) 

------ Bütün Bayilerden 

Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonundaO: 

Muhammen. Mıwakkat Eks!Umı 

Cinsi Miktan Fiat Tcuıinat Şekli Gün 

Çorap 5766 çift 30 k. 214.6!) Açık 3_3_9:;8 
Mendi~ 3832 adet 15 k. 
Gravat. 1860 ,, 30 k. ,, 

" 
,, 

Patiska 3500 metre 67 k. 304.50 Açık 3-8-938 
Amerikanbezi 3500 ,. 59 k. 
Paltoluk kumaş 1100 ,, 460 k. 37!>.50 Kapalı 3-8-938 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu için mevcut şartname ve n 
leri gibi yukarda cins ve :nıiktarları yazılı altı kalem eşya ~~ksil 
nulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğluncla İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
l\IüdUrlüğü bin:ısındaki komisyonda yapılacaktır. ~ fr 

2 - Alınacak eşyanın cins miktar, muhammen fiat, .Muv · .. "'2.. 
minat, eksiltme şekli gün ve saatle~i y.ukarıyn yazılm~şbr. n 

90 
~~· 

3 - -İsteklilerin cari seneye a1t tıcarct odası vesıkası ve ...4 ;.iP 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat teminat makbul 
banka mektuplarını belli gün ve. sa atta komisyona ve~mel~ri.~ 

4 - İstekliler Çenıberlitaş cıvarında Fuatpaşa türbesı . 6~ Leyli tıp tabele yurdu merkezindenşartname ve nümunelerı 1 
ve alabilirler. ft ~ 

5 - İstekliler kumaşa teklif edecekleri fintları hem rakknJll t1. 
de yazı ile yazarak ve zarfın tizerin i mühürliyerek ihale sar.tindell 
saat evvel komisyona vermeleri. ( 4,:46) / 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--- ------· 

Or 1 Haf iZ Cellll 
(LOKMAN HEKİM) 

,. 1 
Yukarıdan &fağı: 

1 - Bir hayvan, Il int pre •ı 
Sağdan sola: 2 - En iyi, odunun yandığı 1'J. 

- Yorgunların aradığı, bak 
ı - Bir böcek, 2 - İşareti, 3 D . k d 

5 
c-0nurıl enız uman anı, - ,.:"I 

- temiz, hasım cihazlarından biri, 
1
. k" ba.,. 

_ . . . . gc ırse es ı çarşnm, ann, 
4 _ Bırdag. 5 - Cemının ıstıkame- ki 

6 
B' h an 

çoru ara. - ır ::ıyv. ' 
ti. insanın freni, 6 - Notta bir sec;, fabede bir harfin okunuşu, _.,........, 
sene. 7 - Duvarda ü.,tiir.c eşya ko-

7 
D 

11 
h tah · 8 -

- c er as ane::ıı. nur, ke if. 8 - Aklını başına al!, . 
1 

t 
1 l'k - mah 'U" ; let n ğünü dinlemek, işaret nıdas • ~· p ı yapmaga s "' .1 • " - • b•~' 

Neıriyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
Viynna Tohum serpen. 10 - Kainat, dün-ıArkn, sonuna (z) glırse hm••11•••••••••d ya. lcısmı. 10 - Bir renk gÖZ· 

kendine şöyle homurdandığını işit-' - Deve kuşu cesametinde var- - Haklısınız Profesör, dedim, hfıdisc mağaranın kapısına 
ı · d civa dehlizin bir kısımını doldur - geldik. Ancak kırmızı kurrıld ~ • tını: ı ... 

Y ES 1 L K U M L U A O A 
-Biz buraya dva aramaya - Gözlerini gördünüz mü? muş. nın temiz havasına kavuştu 

' gelmedik ki... Sonra civaya dalan -Hayır teferrüata dikkat ede- .Mfü~:vö Prospero da dPdi ki: zaman bize öyle geldiki sa• 
, bu hayvan da nasıl bir şey?.... bilecek vakit bulamadım. - Benim hayretimi rrıucip olan bir rliya yaşadık ve vinc .sa.~ 

Astrid babasının homurtularına Bura ela Mösyö Pro~pero lakırdı- iki nokta var: Birisi duvarda Leo- bir uçurumun büyülü rlerınb 
bir cevap olmak üzere: ya karışarak: nald Hanri'ııin isminin harflerine de vakit geçirdik. 

- Acaba, dedi, biraz beklesek - Şayet, eledi, bu hayvan bir henüz tesadüf etmemiş olmamız, O gece tabii hepimiz 311 
YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 38 olmaz mı? Hayvan belki nefes al- böcek azmanı ise her halde bizim ikinci i böcek azmanı bir mahlükun yattık ve deliksiz bir nyku U 

... . . .. . . , .. .. mak için civanın sathın.a çıkmaya bilmediğimiz neviden bir mah- her türlü gıda maddelerinden mah- Ertesi sabah Profesiir JakO 
vaffak olamadıgım nıdayı hayretım - Hayvan gozlerınızıe gordu- mecbur kalır da kendisini görürüz. IUk olacak. Profesör Jakobson ba - rum olan bu tahtezzemin mağara- d' k .. 
den ürkmüş gibi bir kere tos geri ğilne daldı! .. Diye haykırdım. Profesör Jakobson k!zının söz- şını ~alladı ve: da ne yiyip ne içtiğidir. de ım ı. .. .. t 
tt' it k ·ıd· S k ı ·· ı · · ı d" .. - Bu adada artık yapa""" e ı ve vızı ı esı ı. onra ço - Iayvnnı goz erınız e gr u - ]erini işitmemis gibi. _ E\·et dedi mechul bir ha,· _ ltnlyana Profesor Jakobson ce- · . a"'gır b" c b"r n-o"le düşmes· · ü ··? \ • ' ' · • · Ja bir işimiz kalmadı Bın• ır ~sının . ı. ':" . mı n z mu·.. .. _ .. .. - Bütün bunlar akla sığar şey- van karşısında bulunrluğumuz mu- vap \'erdı: . . . . : uırılO 

andıran ~ır ses ışıttım ve yemden - Gordum. ~şı~.ı ... goruncs kork- ler değil! Diye söylendi, şayet vı _ hakkak. Hele civaya dalması gös _ _ Evet, Leonalcl Ha~rı b~ du- gıdıp bır kere de Yeşıl K 
her şey sükOta daldı. tu kaçtı ve bu_ golcuge daldı. zıltıyı bizzat işitmemiş olsaydım teriyor ki bu mahllıkun kudretli a- 1 varlara ismini hak ctrnegc !uzum yı görelim: 

. ~r~ad~şJanma scsle~1('r~k ken- . ~enıl Altı Yolu Mösyö Dubreuil'in bir hayal gör- yakları olduğunu ispat eder. Çün- görmemiş, çünkü kendisi bu dehliz- _ Her şeyin vakti var 
dılcrını çagırdım ve ben ı.erıye atıl- Hepımız artık durrunlaşan sat- mliş olduğuna hlikmederdim. Nasıl kü civanın kesafeti suvuıı kesafc _ den geçtiği zaman civa henüz bu- D 
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d h .. · d h , ıı · · · k tt' · . . ~ . _. . u )reuı . eşı um u Jlıfrl'l ım. ı uzerın e a)a erımızı a se ıren bir hayvan bu mösyö Dubreuil?.. tinden (13) defa daha fazla olclu- ralarını ıstıla etmı~ <legıldı ve rol . " ,, . . tte sd Arkadnşlanm kosa k b b · "l .. ·· .. d d ı . d k 1 .. kı N adası gıb1 bu !laa """" 
. .. _ _ ~ ra ana Y~- u c.ıva .go u onun e o __ aşıy_or ~-." - Ben de pek iyi göremedim ğundan bu hayvanın kuvvetli ayak- açıktı. Bocek azmanı meçhul hay- . . .. .. .. .. dern Jd r · 
bşmege u~raşı_rları,:en ben daha .•- Astrıd cıva tabakasının .uzerıne ıgıl amma iri gövdeli bir kaç çift ayak- !arının yardımiylc civa içinde yü - vanın ne yiyip ne içUğine gelince d'.bınc gomulınuştur. ~la ~ 
Jerlemek ıs~edım lakın amudı hır miş ve tipkı bir aynada aksini sey- lı bir mahlUktu. Böcek azmanı bir- ... ... , . . b Ik' de bu ha van dehlizin daha gun burada bulunuyoruz b - ~hlll': 
kaya duvarıyle karşılastırn. Bu ka- d "b" ül k k d" b k ı uyup lu\ arın altından geçtıkten e ı Y • • • • l 't' d b' ere aP.- .... 

.. . ~. . re er gı ı g ere en ıne a ı - şey Bana kanatlarım sallıvormuş- d hl'·· d h ·ı ; · d b' ilerisinde me\'cut bir +akım vosun - ışımızı n ırmc en ır Y M" r. yalık duvarın onünde bır cıya göl- .. . . . . . :·· . " . sonra e ızın a a ı er.sın e ır • . • ·-, · .. ıeri tet~"' 
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sanki içine bir şey diişmüş gibi elan du. . değilim. Çünkü söylemiş olduğum civadan çıkacağı muhakkaktır. De- kayasiyle gıdasını temin ecliyor. Hiç delım. . ·- . .
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durgunlaşmamı.şb. . Pı vH:., ... :. Ja? on::.c-.ıa gelınce o gibi ben de bu acaip mahliikla bir- mek oluyor ki bu gölcükteki civa _ şüphe yok ki tabiatin bir çok ır - - Hangı dı~er de~l.ızl.etl dt 

Profesör Jakobspnun kolunu ya- bıze dehlışın yolunu kapayan il denbire karşılaşınca ~aşırQım doğ - yı bir tulumba ile dışHrı.ra basabi - Jarı \'ardır. Bunların henüz beşerin adada dün totkık ettı:;ımız 
kaladım ve elimle ch·a gölcüğünü dik granit duvardan gözlerini ayır- rusu. lirsek biz de dehlizrle ilerlemeğe l bilgileri tayışiyle kavrayamıyor... 'erden lıu~k:ı. dehliz \';ır mı? 
işaret ederek; ınıyordu. Hatta bir aralık kendi - Vücutça ne irilikte idi?... devam erlebiliriz. 1 Avdet yolunu tutarak ve 1..ı:ıı: ( .... . 


