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YEN 1. 

HER SABAH 

"Zito,, lu radyomuz 
"Yeni Sabah,, ı netretmek üze

re bulunduiumuz aıralarda idi. Ga
zetenin çıkacaiını duvar afitleri ve 
el ilanlariyle beı1a.ber radyo vaıı
taıiyle de halka bildirmeyi karar
lathrlDJfhk. Afitler, ilanlar ba
sıldı, ııra lıtanbul radyoıiyle an
latmıya geldi. 
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900 Kr. ıenelifi 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 3 
260 Kr. 3 aylıiı 600 K. 
90 Kr. 1 aylıfı 300 K. 

Peeta ittW .. ıaa • lr•e•lf •-l•· 
1 

ke tler içia i l, 14, 7,1 •• 4 lir.. 

Çin - Japon harbi 

KURUŞ 

Yıldönümünde yedi 
suikast yapıldı 

• 

Çin baş kumandanı boyun eğmi
yeceğini tekrar etti. 

Çan kay Şek ve Cft 

Şanghay: 7 - (A. A.) - Muhas:ı- yasi halk meclisi ilk defa olarak top· 
matın yıl dönümü günü sabahleyin, tet- lanmı~ ve Çin halkı bu suretle ilk defa 
hişçiler, bomba veya tabanca kullan· olarak milli işlerin tedvirinc iştirak et· 
mak suretiyle yedi suikast tertip etmiş- miştir. 

!erdir. Bunlar, Japonlarla cÇine hiya- Hankeu: 7 - {A. A.) - Çin ajan· 
net edenlere> karşı tevcih edilmiştir. sı snntral Niyi.iz bildiriyor: 
Suikastler beynelmilel mıntaka ile Ja- Şan Kay Şek söylediği bir nutukta, Ja• 
ponların İşgali altında bulunan mınta- ponları Çin topraklarından kovmak a:
kanın muhtelif noktalarında bulunan minele olduğunu kaydetmi~ ve bütün 
mıntakanın muhtelif noktalarında ya- vatandaşların müzaharetinden ve Çin,• 
pılmıştır. ölenlerden bazılarının hüvi- in dostu olan devletlerin teş,•ikinden 

yctlcri tesbit edilememiştir. mahrum kalmadıkça boyun cğmiyece· 
Hankeu: 7 - (A. A.) - Yeni si· ğini ılave eylemiştir . 

• 
ispanya harbi 
WN>A.'.ANı.AN.A. '\.\ı/.J.l.AANN..N.NNı!VV"IVV"l'rl't' vr/V"I\ r ı l\VN'rr h 

iki tarafta taarruz ediyor ve 
püskürtü 1 ü yor 

Gönüllülerin geri çekilmesi 
katileşmiş demektir 

artık 

Kastamonulılar Başve
kilimizi davet ettiler 

Celal Bayar bu ay içinde Kastamo
niye gideceğini hey'ete bildirdi 

Kastamonu Belediye Reisi Bay izzet ı ve dün Kastamonu'ya dönmüştür. He
Okay' ın başkanlığı altında Cemal Ko- 1 yet Başkanı ve Kastamonu Belediye 
ral, Hüsnü Açıksöz, Sadık Ecevidli, Reisi Bay izzet Okay demiştir ki: 
Muharrem Celal Bayar, Refik sulamaz. - Başvekilimiz Celal Bayar'ı şimdi. 
Osman Karagöz. Abdullah Öziş'ten ye kadar Kastamonu' da misafir edemı:· 
mürekkep bir heyet ıehrimize gelmiş, (Deııomı 5 inci say/arla} 



~ayfa: ':2 
Y"ENI SABAH 8 

«Yeni Sabah)) ın tarihi tefrikası: 43 

Türkler karşısında 

o on Bo apart 
Yazan: Ziya Şakir 

Bona art 
ıh 

Kahiredeki 
ete geçirdi ı a r 

Kölemenler Fransızları ortalarına 
almışlar şiddetle kılıç sallıyorlardı 

General Dize, Kölemen siivari- cenup istikametine kaçarak çöilerin 
terini imha eder etmez, topçulara boşulkları içine dalm1ştı. 
emir vererek, Murat beyin piyade- Bu defa da zafer, Fran~ızlarda 
}erinin bulunduğu siperler~ şiddetle kalmıştı. Fakat bu çarpışmada - bi
bir ateş açlırmı~ ... Ve bu siperleri ri miralay olmak üzere - verdikleri 
bu şiddetli topçu ateşi ile iyice sars zabit ve nefer telefatının adedi, se
bktan sonra, ihtiyatta. bulunan pi- kiz yüzü aşmıştı. 

Pardon Mösyö 
moruk! 

Derdemez paralar uçtu 
.amma polisler derhal 

yakaladılar 

l•adeleriyle hücuma kalkmıştı. Bonapart, Salihiye şehrinde, 1b-
1nzıbat, intizam ve itaattan mab rahim beye ait bir baylı mal ve hay Çeşmemeyda ıh sabıkah yankesici 

rum olan Murat beyin piyadeleri, van ele geçirmişti. Fakat bunları .. H.üaeylıı 
daha ilk ateşte l'erlerini terkederek kamilen _ İbrahim beyin adamları Bundan. ıkı gıın ~~~el gKe Tepe· 
dağılmışlardı. Onun için bu siper- tarafından _ soyulan hacılara tak- baıında bır yankesıcıl~ vakası ol':°uş 
lere sUngü hücumiyle atılan Fran- sim etmişti. ve Parapalasta oturan ıtal~a~ fabrık : 

b 1 .ddA b. k e et törlerinden Armando nun ıçınde haylı 
sız ta urrarı, cı ı ır mu nv m Tabiidir ki Bonapartın bu hare- .. 

·· eden metris hattını zaptetmi- k h . . t• para bulunan cuzdanı aşırılmıştı. gorrn keti de, hal ın oşuna grtmış ı. . • 
muvaffak OımuQlardı k d' . (S )ta • ~ d')) Bu marıfetı yapanın sabıkalı yanke· ye ., · Derhal en ısıne u nı a ı . . .. . 

. ~ d . eıcılerdcn Çeşme meydanlı Huseym ol· 
Talı, Murat beye burac1a a yar tesmiye edilmiştı. d - 1 1 k 1 y 

1 t Y d k 1 n bı'rkar ugu an aşı mış ve ya a anmıştır. • 
0 mamış ı. anın a a a Y ı ı · - · -

1 
·ı b d - kaçmıya baş TEHLIKEL B R YOLCULUK µılan tahkıkata gore hadıse ooyle cer· 

at ı ı c cenu a ogru - . . 
k h tü 1 .. Ü ·u ı· . b h i t yan etmıştır: lamış... Artı er r u mı en E ımızde bulunan aıı usus a 5 b k 1 H·· . i 1 fah 'k .. 

mahrum bir halde, çöllerin derinlik rihler bu Unvanın bizzat Bonapart .. ..• 1 pa 1 u1seyın takyanT rbı ato· 
. - . d. runun arapa astan çı ıp epe aşınn 

1.erine dalmıştı. tarafından dUşunülerek, ken ı pro- d _ .
1 1 

d... . .. .. . h h 1 agru ı er e ıgını goruncc emen ız a· 
pagandacıları tarafından ortaya a- .. .. . . _ 

ld ğ k d d
. I ,, b lanıp onune geçmı~ ve soara gen do-

tı ı mı ay e ıyor ar.. "e unu 
· -.. b l - . nerek fabrikatörle karşılaşmışttr. 

General Dıze .ı.ıiurat PY e ugra- ellerinde dehi tutarak Fransız ge- H·· . . . ki b. 
k N·ı h · · k d (S 'ht } ok- d uscyın. avına ıyıce ya aşınca n· 

şır en, ı ne rının şar ın a, a- neralinin daha o tarı e ı um ar . 
ı .h. ) h · · d d ld k d ~ ·dd' ı· dcnbırc ona: ı ın şe rı cıvarın a a o u çn lığı kurmuş ol ugunu ı ıa ey ıyor-

- Pardon mösyö moruk 1 

Sultan Adil 

BULD 

Klor fabrikası 
açılıyor ., 

Merasimde Başvekil 
bulunacak, sonra deniz 

yarışları yapılacak 

E MEMLEKETTE &ASAEl 

Amele grevi 
Lıman işçilerinin talep-

Bölyesi de 
olurmuş? 

lerini müfettişler tetkik p . 111etre· 
d. ara vermeyınce 

e ıyor . . F . tte 
Liman amelesi ile liman işlet- SIDI ecı sure 

mesi arasındaki ihtilaf hakkında ya r a 1 adı il" 
i~ bi.ıı-osu müfettişleri ehemmiyetli Csküdarcln Dibağlnr mııh~Jl" 

1zmitte inşa edilecek klor ve crut tahkikatta başlamışlard1r. Müfet- de Dalcıbaba yolrnşunda S ;eci -
kostik fabrikasının temelatma me· tişlerin \'ereceği raporlardan sonra h evde oturan seyyar seb ; d 
rasimi Başvekil Celal Bayal'ln uğur ihtilafın ortadan kaldırılması için yaşlarında Hasan oğlu ~~~" 11 
lu eli ile bu pazar güniı büyük ,me- lii.zım gelen tedbirlerin alınma ına beraber ~ a adığı metresı onıı 
rasimle yapılacaktır. 1.400.000 li- girişilecektir. Dün de yeniden Zeynep J<fımil hastaha.nesı 1 
raya çıkacak bu büyük fabrika kim grev yapan amelPlerden bazıları iş ra tgelmiş ve kadından pfll"ll d 
yn sa11ayiimizin ilk müessesesi ola- bnşına geJmi"lerrdır İş bürosu aza- miştir. Hasenc parası oJıllıl .g:ı 
caktır. Senede 35.000 liramızın ha· lariyle vali Muhittin Ostündağm söyleyince Sami kızmış ~ kll\çe~ 
rice gitme:-inin önüne geçecek ve c:eisliğinde kurulan komisyon ame- başlamış ve nihayet bıçngını , 11rs· 
hemen hemen klor ve ~utkostik ih- lelerden hiç birinin açıkta bırakıl- •Tek kndrnı tam altı ycrinderı tob•· 
tiyacımızı tamamen temin edecek- mamasını kararlaştırmışlardır. t lnmıştır. Yaralı - ümune h~o ~· 
tir. Vapurlardaki tahlisiyeler ne ine knldın1mış '\'e tahl;;'l<:ıd~ıı 

Sümer Bank, fabrikanın açılış kontrol edilecek lanmıştır. Yapıl.an ilk tıık•''ıır•~ 
resmi için bir program hazırlamış- Deniz tica.ret direktöırlüğü bfıtün göre, Hasene çamaşır yı et[ll · 
tır. 1stanbuldan pazar sabahı da- deniz va ıtalarındaki tahlhıiye te- evlerinin masrafına yard

1!11 2.,ııısr.· 
k ·· A k t h ttA ~ız kaldıgı 4 vetlileri götürme uzere n arıt sısatmı 8lkı surette kontro)a bru;l - e ve a a panıs n pıır' 

trenine hu sui vagonlar bağlana · mL'itır. Deniz vesaitlerin de alaca- l.arda do~ Sım~iye. eld;etre9f!~ 
caktır. Ayni zamanda bu günlln ğı yolcu miktarına kadar tahlisiye vermektedır. ~amı _ bık 
daha parlak geçmesi ıçin tzmit kör- vasıta 1 bulunması mecbur~<lir. para aldıkça Ç lışma~~~ıı. be.tet-1 
fezinde büyük deniz yarışları da Tahlisiye vesaiti noksan olan gemi mış ve artık onu ke~dısını ııı)srtl~ ~ 
yapılacaktır. lstanbuldau bfitOn ler seferdım menedilecektir. Aynca ğe meebur saymaga ba ... 

11 
bidd 

kliipler de bu müsabakalar1t gire · ı vapurlardaki sandallarında bat- İşte dün de para aJamayın~r. 
ceklerdir. Şehrimizde bulıınan Ce· tı istiabı sevıyesinde olmasına dik- lenmiş \'e kadını yaralalll 
lal Bayar da pazar günü fabrikanın kat eclileı;cktır. Diğer taraftan ya- . --0--

temeıa:ma m~rasimi~i yapmak üze. pılan sıkı muayenelerde tıırçıık DENiZLERDE • e 
re tzn:ıt~ gıdecektır. Temelatma \'apıırlurııı tahliııiye sandallarının Jstanbul _ İzmir .. fit 
merasımınden_ sonra .. ~aşta C~lı\1 kullanılmıyacak derecede çiJruclüJ(- or 
Bayar olmak üzere butun dnvetlıler leri gorulmuştür. Bunların içinde hattı ucuzlablıY 11b 
deniz yarışlarını şereflendirecekleı- öyleleri varaır kj denize indirilmek D · 11 ·darcsi t~tJl ft' . _ . . ' enız yo arı ı . s 
dır. Gece de korfezde dem~rl~!ecc.k istendiği vakit yerlerinden çıkıır- _ İzmir ve Pire arasındtık1 •P"1' 
olan Yavuz zırhlımı~da büyuk bn mak k•ıbiJ olamamakta ve bır&ı. da 1 · r· tJ d cuzlallltı > • • • _. • ı.:rrn ıyu arın a u tıılô 
balo verilecektir. zorlanınca tahtaları yerınaeıı so- ğa karar vermiştir. Bu hilt .

11 
> 

kulmekteclir. retler ve kolaylıklar da ?.fer.'; g , 
Dutun hu sanda lların yeniden tunda tatbik ediJcn progı·tı11l 11 . . d d fstıı 

in .. ası veya ıamir edilmesi ıçm e olacaktır. Ayni zaman ıı ti KÜL TÜR iŞLERi: 
şiddetli bir mücadele başlamışb. ıar. 

d İb Demiş ve karşısındakinin kendisini f k"J b • h · • 
Suriye tarafına firar er en rn- Biz bu nokta üzerinde duracak h. . b"J k" b k d ı· 1 n 1 a a aıt ta rır vazı-

h' b t fi dağılan Köle- ' . teş ısınc ı e va ıt ıra ma an e ın 

k · ı · ı t ı ı ·ne r ..... sı ı cmır er vı~rı mı.:;; ır. _ zmir ve Pire sefer erı \'il ,, 

gitikçe fazlalaştıırı için J{.ntlpııt ~t>' 
ırnrunu11 yerine biiyük bir " 11 

nulması karadaşmı:-;tır. 

ım ey, o. ara a~a . . değiliz. Ancak; kendı propagan- yakalayıp sıkmış ve derhal uzaklaşmış· feleri tasnif ediliyor MAHKEMELERDE. 
men beylcnyle maıyetlerımlckı at- clacıları vasıtasiyle kendi.sine (sul-
lıları geri gelmiş ... Birdenbire (Sali- tan) ünvanını izafe ettirecek .. Ve tır.I 

1 
f b .k ~ d - b Cumhuriyetin on beQ.incı yıldonü· Sevgilisini yarahyan, 

• · · · 1 • tn yan a rı ator, tanıma ıgı u l'\· Y 

hlye) şeh:ını te~rar .. ışga et~~~ .. yahut; başkalarının verdikleri bu damın arkasından bakmış fakat bitta· mi.ı mfına ebetiyle resmi, hususi ve delikanli mahkemede POLİSTE 
Orada yemden hır Kolemen hu u- ünva111 hoş görecek kadar gö terişe b" . d - b· azl.ık ilk ve orta mektepleriyle lise- Bcşı"ktaşta Yenı"hamam sol<"<••ın erle' · k ld - ·ı • l · f ı yıne tanıyamamış. tanıma ıgı u "t. o 
metı uru ugunu ı an ey ~mış ı. . kapılan bu generalin, ağır ~aşlı adamın kendisine cpardonb deyip c-· lerınde, bu sene ~ezu_n olacak tal~- da l 7 numarada oturan berber lla- Trak vapurunun p ? 

Bununla kalmıyarak, Hıoaza gı halk üzerinde artık fena tesırler 1. . k b. h ı· ..,.ra'- yoluna be ara ında ınkılabım1za aıd F h tt· Ş'şl"<le B montı· cad I . . .... uş , 
den Kervanı atlılarına çevırterek, ha yapmıya başladığını buraya ehem- devam etmiştir. Biraz sonra sigarn n!- m_uayyen bır ~evzu uzerınde bır desinde 61 numarada oturan Meh- _ ~ ırııfl 'J" 

. ını il masına ır ay 1 şa.,- ~ . .. . . l san a re ın 1 ı o - erını aşınyorıa• ...,.., 
cıların bütün mal, eşva, ve hayvan- miyetlc kaydedeceğiz. k . . b' t-t- .. d-kkA .. u-n gu:t.el yazı mu~abakası yapılmıştı. t Al. k 11 .. • 1 'k' Dun nhtımda bagh dt 1.ıı1-• : . ma ırın ır u uncu u anının on • I me ı ııt ayrunnısa ı e ı l ay- le" .. ..ı 
l ğ tti t "" Bu müsabakava ait evrak, her mek- d b . t kt . kte vapurunda bir hırsız y.ıı "...r.fL' arını ya ma e rmış 1

• Hadisenin cereyanından çok de duran fabrikatör elini cüzd nına " - J an erı amşma a ve smnşme - d ki y- ı-1' 
Bun apart bunu haber alır almaz iyi anlaşılıyor ki; ruhunda önmez tınca yerinde yelleT estig-ini görmü•, teptc, o mektebin edebiyat ve tUrk- d" F k t .. 1 d h d tır. Vapurun salonun a r.fll~ • ır. a a son gun er e er ne en- ,

1 
• •. .

1 
• 1 k kıt., .,,,_ 

Kahiredeki fırkaya (Salihiye) isti- ihtiras alevleri yanıp tutu.,an gene- ancak 0 zaman biraz evvel meçhul bir çe muallimlerinden murekkep he- se kız Fahrettine yüz vennemeğe en ve ortli erı top ıyara 
11 

~tv-0' 
kametine hareket emrini vermiş .. ral Bonnpart, şark memleketlerinin adamın kendi,ine hitap ve aşınalığının yetler tarafında~ tetkik edilmiş, a- başlamıştır. Bundan muğber olnn olan sabıkalılardnn Hnsıı ıŞ ~e P 
Kendisi de süvari "ala~ını nıniyetine ve şark halkmın ruhundak.i incelik- sebebini anlar gibi olmuş ve soluğu ral~rınd~n .en iyı y~zılaı~ ~e·.:~ .. ta- Fahrettin evvelki gün kızı takip e- ~bat ta:afm~an .y~kalanf'l 
alarak ~ıldınm su~atı!l': Kervanın ]eri ~e hası;asiy~ti esasi~- bır surct~e karakolda almıştır. 1 n:sı se?ıl~ı~. maarıf ?'1u~urlugurı.c dcrek Hayd:ır:paşa vapuruna bin- lı e te lım edılmıştır. _ .. JaJJ 
soyuldugu yere yetışmıştı. . tetkık edememış_.. Bugun .n:ıu.htehf Fabrikatörün cüzdanında 180 türiı: go~ıd~rı:~1!.ştır. Ev~ellcı gun .maarıf miş ve vapur Haydarpaşaya yana- Ağacamiinden halı ~ 

Ilacı~arı SO)"an~a:dan hır kısmı- sebepler dolayısı~le .kendı!!ını nl- lirası 250 liret ve 18 İngiliz lirası ile 10 ~udurlugund:. y~ne ede~ıyat ve ş!M!ağı sırada tabanca ını çıkararak yakalandı I•~ 
na yolda rastgelmıştı. Derhal bun- kışlamak mecburıyetınde olanların, Jngiliz lirası kıymetinde bir at koşusu turkçe muallımlerınden mürekkep kızın üzerine üç el ateş etınistir. K dk "" . d ondıtfl r)' 
lan tepeliyerek ellerindeki .. ma!lnrı yarın herhangi bir lüzum ve mecbu- bileti vardı. biı· hc~·et bunların tetkiki~~ başla. Fkat iyi bir tesadüf neticesi kuı:şun bırsız~ı~ \~:k~~:.~:nfa~li olaıı ~p' 
ve eşyaları almı:, .. Kumlar uzerınde riyetle: ikinci şube memurları hadiseyi öğ· mış, dun de çalışarak re mı ılk mek lardan hiç biri kıza rastlamamı!;tır. l ı· · · T k saP \"e ı 

1 k k 1 h 1 1• t ı ı h t T .. k r l · . il ' e ı, yeuıcamı, aş n d .çe 
çırçıp a a an acı ara te ım et- - Eh artık bu adam, çok olu- renince fabrikatörü emniyet mudürHi · ep ere usus ur ıse cnnın m Fahrettin tabancasını da denize at- b. ·k· . 'd h 1ı secetı e tY_ 
mişti. yor. Bize, tnmamiyle yabancı ol· ğüne davet etmişler ve kendi"ine sabı· sabaka evrakını tetkik etmiş, arala- mıı:. \'e vakalanmı-tır. Tabanca za. ı·1r 1 1 lcdcı::ııı · e.n ~ k, Jandığ1Jll. <f 

O d S l.h. · 1 l b t · . . t" 8 ~ ~ ~ ım ça ıgı 1çm > a a eoJ 
ra an a. 1 ıye cıvarına ge e- duğu halde, adeta mukaddesatı- kalılenn 1esimlerini gö termişlerdir. rın<ıan eşer anesını seçmış ır u bıta tarafından denizden çıkarıl- dJğtmız Balıkesirli SaidiJl )' .~ 

rek fırkanın pıyade alayJannı bek- mızla eğleniyor. Fabrikatör. hadise gece olduğu için heyet çalıı;malanna devam ederek mı ve Fahrettin mahkemeye veril · 'f ti · •d a çı1'111 
l . B 1 l. 1 İb u· h ft k d b't·· - h nı marı e en me.) an H emış.. un ar ge ır ge mez, ra- Demeleri ihtimali olduğunu ak- yankesiciyi teşhis edemmeşitir. ır a aya . a ar u un resmı, U· miştir. Fahrettin müddeiumumi- d 41•· 
him bC'yin tahkim etmekle meşgul hndan geçirmiyordu. Bunun üzerine ikinci ıube memurlan susi ve ekallıyet mekteplerinin mü- likte hadisenın bu mahıyetini inkar ır.N ' t k. Sa'd' Be.roiJtıJJ .f 
olduğu şehir üzerine hücum etmişti. 

0 1 h "" k~ t" . 1 ~ derhal tahkikata başlamı lar ve bir lcaç . abaka evrakını tetkik ed,;cek, ara- etmiş. A-
1 

e . ~md 1büın .. k bir btıl1 
1{ 

ıb h . b B rt b h .. sman ı u ume ının var ıgına . . .. . . !arından seçilen b . t . k.. . • . .• . gacamıın en yu uı~ ~r 
ra ım ey, onapa ın u u k k d h · t · saat ıçınde Çeşmemeydanlı Huıeymı eşer anesı ve 8 - Canım sıl· h atmak ıstedıgı d ·ı Ü k··0 d f0"" .,-

d • 1 pe o a ar e emmıye verrnıyen, !ete gönderil ece~. d k- 1 tt d · a ca e ı e s u ar a .J4 
cumuna ayanamıyacagını nn nrnış- t b ld k'l · d M d k' h 1_ yakalayıp çaldığı paraları meydana çı· . grn en ve a e e e için havaya ilah attım, demiştir. n h . d kt'l ı·bsanıJl P"' 

t Y ı b b d . d'ğ· stan u a ı en e ısır a ı a ayrıca hır heuet b k'ld bütü ur an ve a ı o · . ..hl'• f 
ı. anıma era er &'ez ır ı ı o k f h·ı ü . 'b' ld lcarmışlardır. .J • u şe ı e n Fakat sonra da. k' 1 . . ld ~ l şılJilll.' ... , ( 

büyük hazineyi tekrar atlara ve he- ınb.1 sa y~e. ca ı z dmresıBgı ı a at~ Hüseyin, fabrikatörün cüzdanını a· vilayetlerden seçilmiş müsabalul - Ah beni .mahvettin HayrOn· meA:_rnu ç~. dıgı nhn ~ scc~e.41 
. 1 Ukl t k k b 1 ta ı ecegını zanne en onapar , evrakını gözden . k 1 gacamıın en a ı ileı:;, 

cm ere Y e ere açmıyll aş a- K-1 1 · rtad k ld ki şırdıktan sonra oradan uzakla,nken on · geçırece • ara a - nisa ... Bunu senin yanına bırakmı- ı d kt ·in 1fl P'. 
tı Y d b . b ü k. . o emen erı o an a ırma a r ndnn beşer tn ~· . k b ın ı an sonra, camı ·ıc1'' ~ 

n:11ş : .. anı~ a, m eş Y z ışı- artık bütün Mısır kıtasma (sultan) adım ileride duran seyyar ağızlı1'çı Ha· 1
. ' • n~:,ım ~çe~e ' u yaacğım ! diye söylenmeğo başla· Mehmet Sait kendisinin dı fıl~v 

lık bır suvarı muhafızı vardı. Fa-
1 

ğ hiik d' d aan Tahsin'in kendisine bakmasından yazıların sahıplerıne munasıp mfi. mıştır l'kl 1 d"l . ı'btiiJ1ıı ,<' 
F _ . . t . o aca ına me ıyor u. k . f ti • ·ı k . · ı e mcsa e ı mesı ..ııtJ 

kat ransız suvarılerı brAhım be- tüphelenmi,. hadisenin farkına vardı· a a ar 'tierı ece tır. -o-- Ü k k te · .. 1yıı ı;~,.... 
· d k. h · · d Bunu aklına koyan Bonapart r ere er sı gun ç.arş .1 

ym l":lnın a ı azıneyı uyar duy- . . . ğını sanarak hemen çaldığı paralardan ilk k BELEDiYEDE: 15 r. k 1 na bC clP' 
rnaz; askerliği, di iplini, ve hatta general f!ıze!ı de bırka~ alay as- iki tanesini on liralık zannile çıkarıp a· me tepJerde yeni h 1 ııa ve~ere l ça ına·e }to1ıtıııı,I 
başlarında bulunan Bonapartı bile kerte maıyeti~e celbetmış; _onunla ğızlıkçının eline tutuşturmuı ve parma· açılacak şubeler Binaların inşaat maıze- Aa ı sekcSca.te akıplcamı bİJ'Çol> '.:ıı 

'-~ k k k k b' h ld müştereken çol tarafına dogru bü- uca aı ya a anıp I"' _.. 
unuı.«ra , arma anşı ır a e . . . ğını ağzına götürerek cSusb İşareti ya- mes1" {ahlı"} ed·ı"fecek l d h 1 ı.:1· Jd ~ atı r 
ıb l..: b · k . . yük mıkyasta bır tarama hareketi- ı t b ld k . 'Jk kt 1 d er en a ı ıru ım ça le· Aıı.t 1' 
raınm eyın ervanının üzenne . . pıp derhal oradan uzakla~mıştır. s an u a l ı rne ep er e .. . d ı· ÜJ"Bev- ,,. 

t 1 1 d İlk h 1 d b . ne geçmıştı :Maksadı· o tarafa - o ü d k ' 1 · · d 1 k ı b ld ı __ ı_ b" ı · ca muezın e po ıse J1l ~1.t• a l mış ar ı. am e -:?, ır yıl- . - ' . Ağızlıkçı Hasan Tahsin tanımadığı on m z e ı yı ıçın e açı.nca şu- stan u a yapı a~ ma arın ın1&- . A- .. d b. 1ııılJ ::>"' O 
d 'dd t' 1 h f l doğru savuşan Kolemen1en ele bele · tesb·t t k o 'f t J ı · · t hlil h" tl · mış gac.amıın en ır " "' ırım şı e ıy e mu a ız an yar- . . bu adamın eline sıkıştırdığı paralar3 rı ı e me .2.€re maarı a ma zeme enm a ve ma ıye en· 

1 
d _ n1 t tır BtıJltl" ,,. 

mışlar; hazine yüklil develerin ve geçırerek ımha etmek, v~ artık .bu hayretle bakarken bunların ellişer lira· müdürlüğünde yapılan il~c mektep ni tesbit ederek rapor vermek üzere ç~ ın .~ghı1~11• at a mılınş • ve 5ııii 
l k d ki 1 d adamlardan gelecek tehlıkeye nıha ~ _ .. b ıı· ı · t 1 1 d b ı d" · · k il · nne ,wı &JJ\a yapı ış yan anna a ar ya aşmış ar ı. . lık ik ikağıt para oldugunu gormuı, V".! aş mua ım erı op antı arı ün e e ıyece te&1ame arar verı en ınşa .. .. .t. f t . tir 
F k t ·ık k J k d k'1• ı yet vermektı. bı'tmı·ştı·r Dil S K d k.. 1 l · t h il l"b t ,_ munu 1 ıra e mış • a a ı şaş ın ı a IJ\·a arı . büsbütün şaşırmıştır. Fakat hiç umma· . n, arıyar, a ı oy ve rna :zeme en a ı a ora uvar1Arının dı I 

geçer germez Kölemen ntlılnn Fakat Kölemenler cıvaya benzı- d v b. d 1 ı· tutuştu Adalar kazaları ilk mektep baş mu kurulması için biri belediye sıhhat di- Karısını hırakla ~ı;J 
~ ' ' ıgı ır zaman a zor a e ıne · ~ Jll" 

Frans1zlan ortalarına almışlar; bil- yorlardı. Bir kütle halinde görü· rulan bu kısmete biraz da memnun ola· ullimleri toplanarak mınblkalannın ieri de fen müdürlüğünden olmak üze.. Karngümrükte Sulta11 j1 ,,J 

ttin şiddet ve tehevvürlcriyle kılıç nilyorlar; fakat temas edildiği an- rak evine gitmiştir. ihtiyaçlarını tesbit etmislerdir. Tes- re üç kişilik bir heyet seçilmiştir. He- Jesincle sarmaşık caddesiııde ıı.11'. 
·rnlmıya başla~ışlardı. da, dağıhveriyorlar~ı. Hüseyin yakalandıktan sonra hadi· bit edilen ihtiyaçlar ve' hazırlanırn yet. biri İstanbul tarafında, diğeri de maralı evde oturan Abnıet~dJ1'' 

Çok kı a bır zaman znrfmdn, Hem Murat beyın, hem de lbra- seyi itiraf etmiş ve tarif ettiği seyyar a· zabıtlar maarif müdürlüğünce tet- Anadolu yakalilnda kurulacak olan ye- Saime ile kavga etmit' ve 1' ıııl? 
dört yüz Fransız süvarisi yere seril him beyin çöl tarafına akıp gitmcle- ğızlıkçı Hasan Tahsin ie yakalanarak kik, bütün İstanbul ilk mektepleri ni laboratuvarın yerlerini tayin ve le&- çakla dört yerinden yar:ılll 1' 
mişti. Uzaktan bu kanlı sahneyi ri, Bonaparta oldukça eht>mmiyetli para1ar istirdat edilmiştir. için Hizım olan şube adetleri tesbit bit edecektir. Lahratuvarlann yerleri- Yaralı tedavi altına .ahnJJl\.?t 
gören Bonnpnrt, çıldıNıcak hale gel bir telaş vermişti. Bu iki nüfuzlu Paraları kendisine iı\de edilen ital· olunduktan sonra ihtiyacın kar~ı - nin eçilmesinde. ıehre nazarım merke- kuta başla11mı~tır. 
mişti. Yanında bulunan emir zabit- Rölemen beyi birleşirler de, çölde yan fabrikatörü dün PoJi~ Müdürü Sa- )anması için icap eden tedbirle~ a- zi olmaları esası göz önünde tutulacak· k f 

Hırsız çocu ,, 
lcrini yolda bulunan piyade alay- yaşıyan knbilelerclcn adam te<larik lih Kıhç'ı ziyaret ederek te,ekkür etmi2 lınacaktır. tır. . ı;oı> 
1 rına koşturarak adeta, koşar o- ederlerse, yeniden bir takım gai- ve Tfük polisinin yakından şahit oldu- LaLratuvarlar kurulduktan sonra. Aksarayda Saraçkcrın;, >gŞ1 ~ 
dımla yetişmeleri için alay kuman- leler ihdas edebilirlerdi. Bunun ğu bu muvaffakiyetine hayran kaldığı· --o- Lina yaptıracak olanlar kullanacaklnn da 10 numarada oturan 1 11ıll~e danlarına haber göndermişti. için Bonapart, general Dize ile m söylemiştir. ŞİMENDiFERLER YENi MF..SA1 malzeme numunel'!rini buralara ııeti· İbrahim oğlu Burhan şc siıl', 

Esasen alaylar, uzakta değiller- fırkasını, o kızgm çölün derinlikleri SAATiNE GÖRE DEGlŞTIRILDI recekler, kullanabilece~ine ait rapor al· ~nnda Ferah sinemasın.~~11dC ~ 
di. Bonnpartın bu emrini nlır al- ne sevketmiş; köyden koye, va- Bjr baflık fındık ve ceviz ihracatı dıktan ıonra bunları kullanarak birnı seyrederken makine dnıı lıJ11~, ı 
pıaz, azami süratle arkadaşlarının hadan vahaya firar eden Murat Son hafta zarfında lstanbuldan Vi· Dokuzuncu işletme idaresi yeni inşa ettirebileceklerdir. Manıf firma} • sıh duran bir mantoyu ç.~ll11e ~, 
imdadına yetişmişlerdi. beyi ele geçirmek için ne mümkünse yanaya 146 75 kilo kabuklu ceviz~ yaz mesai saatlerini nazar dikkate ra ait ve inşaatta kullanılabilecek ev· sarayda bir ağacın koVllH1101ıŞ 

Şiddetli bir muharebe başlamış- yapılması için kati emirler vermiş- 6040kilo Amerikaya, 5040 kilo Süri- alarak banliyö hattı tarife inde safta olan malzeme için tahlil edilme- Jamıştır. Burhan yaka11l 
tı. Üçüncü dragon alayının atlıla- ti. Kendisi de, (Suveyş) tarafları- yeye. 2000 kilo Afrikaya, 6160 kilo değişiklik yapmıştır. 11 Temmuz den, ıüpheli olan mıı.lzcme için de tııb- adliyeye verilmiştir. ... 
rı fasılasız ateşe devam ederek, nı gezmiye gitmişti. Avusturalyaya iç fındık ihraç edümi,- pazartesi gününden itibaren sabah- !ilden ıonra Tapor verilecektir. Pençereden 0uştU 
Kölemenleri arkadan kuşatmışlar- Bu seyahat az kalsın Bonapar- tir. • .• k. s· k . Bu suretle, dayanıksız malzemeyi~ 1 ı .t1J 

lan sekızı ı ı geçe ır ecıye muva- 1 b' "dd h • b Salacıkta arka soktu• tı~ 
dı. Burada da mil ademe, dehşetli tın başına bllyük bir f eHiket getire- Jstanbula muhtelif yerlerden 16260 . .. . . . yapı an ve ır mu et sonra. att a- 1 " , 
bir boğaşrna halini almıştı. cek ... Belki de onun bUtün ikbal ve kilo iç fındık gelmiştir. salat eden banlıyo trenı 7 yı ellı ge- zan yapılırken yılı:ılıp çöken binalar in· Rüabn S yaşındaki oğ tJ ,e · 

1şte bu arbede esnasında İbra- saltanat hırsını, çölün kızgın kum- Hafta sonunda, lıtanbulda, bet ton çe gelecek, on dörtte Sirkeciden şasının ve bu yüzden mütevellit nüfus pencereden sokağa. düşfll6~ııtcl 
him bey de bir takriple hazineleri tarı arasına gömüverecekti. iç, on ton kabuklu fındık stoku kal- kalkan banliyö treni de on dördü kaza ve zayiatının önüne geçilmesi em· landığından hastahaneye 
nlmış ... O da tıpkı Murat bey gibi (Daha var) mıttır. çeyrek geçe kalkacaktır. niyet altına alınmış olacaktır. nu~tır. 
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lngiliz siyaseti Fenciler edebiyatçılar davası (Ba~tarafı 1 nci sayfada) 

.. F' aşizınin İncili İngiltereye bırakmak fikrinde ol-
'"'lıaoJin· Yazan: Ali Karni Akyüz auğunu gösterdi. çarlık bu hususta 

'ı.ı ı• nin cMuharrerat ve İngiltere ile mutabık kalırsa, baş-
'"'". ••erinin on birinci cildi Fımcilerin avukatı susacağa ben yersizdir. Yaşıyorsa onları yaşatan ka devletlerin itirazlarına kulak 

~ •ttı. zomiyordu. Fakat edebiyatçılar a- sosyal bir ihtiyaç var demektir. Av 
ıi.:.. ·" •ild (193 rasında gürültü arttı. Fenci avukat rupadaki meslekdaşlarımız bu yüz- asmıyabileceklerini açıktan açığa 
~ ... ( 6) yılı ikinci tef- temin ediyordu. Filhakika, İngiliz 
'• 

1 
.. 1938) yılı mayıımm otu- artık sesini duyuramıyordu. Fenci- den servet yapıyormuşlar da biz 

'lıı' llııiiıı.e k d k ·· !erin alkışları arasında kürsüden in- yapamıyormuşuz. Bundan dolayı do~anmaslyle Çar orduları ittifak 
L 

1 "iıııp a ar ceçen va ayn d' JI f tt . t'f d d k b' . t 1.1 d •. 1 nlardan ziyade ettıkten sonra Avusturya ve Fran-
"". ,, 

11
•re.torluk,, ilanından bat, ı. emen ırsa an ıs ı a e e ere ızı ez ı egı , o . 

dıı • edebiyatçıların avukatı ilerledi. takdir etmek Jazımgeleceğini zan- sanın, Prusyanın '.11.uh~lefetlerı çar-
tıı h,JdP..,.ya harbi de dahil ol- edı'yorum. Demek bu yoklukta bı'z ça. buk susturulabılırdı. . Fakat 1n-ıoL1 • in T 1 1 .. Heyecanını zaptetmiye çalışarak: 

ıCt·•r' . gı ız - ta yan muna edebı'yatımızı yaşatmıy- a çalışıyo - gıltere hasta adamın mırasını pay-
...._ •• ~~ Tre.blua carp, Sicilya ve - Sayın arkadaşlar 1 dedi. 1 kt . h t d k h t 
"" .. ,. ruz. Çünkü edebiyatı ölen "millet aşma an ıse as a a amı ne a a 
"'l•ıı.. teye.he.tlerini, ftalyanın Heyecanından boğazına bir şey d · k t 
..,, • c ô bir daha dirilemez. Lehi.stana yeni- evresıne so mayı ve yaşa mayı 
1..,,,1,İııiıı ~:"C~,.etinden.çek'.liti, ~~- tıkanmış gibiydi. nündeki bar - den hayat veren nedir? Ölmiyen e- tercih etti, bu ittifaka girmedi. 

~ ev t <laktan iki yudum su içtikten sonra r. Jl e., yı zıyare mı, debiyattır. Böyle olmakla beraber, İngiliz 

'~SON HABERLER ,. 
. . \ .. ' ' . . . ' . . . . 

Almanya ve Avusturya
dan çıkarılanlara iskan 
Milletler Cemiyeti namına bir teşek
kül bu mesele ile meşgul oluyor 

Evian: 7 - ( A. A.) - Evian kon· da bulunduğunu sğylemittir. 
fcranıındalci Amerika mümessili Tay
lor, Maksa bütün mültecilerle meşgııl 

olacak bir teşekkül vücuda getirme~ 

olduğuna göre Evian konferansının 

Fransa mümessili Hanrey BerengeT". 

bundan ıonra Fransanın diğer memle· 

ketlere nisbetle çok miktarda mülteci 
kabul etmiş olduğunu ve imki.n nisbe-~~•ti~ı nın Avuaturyayı lhakı key devam etti. Söyledikçe sesi açılı-

0 1 ' P k yordu. "Asrımız fen ve sanat asrıdır,, efkarıumumiyesi sınan ı impara-
1 Uİl •• alyadaki ltalyan - f t d' d l 
'·ı •nla dediler. Asrımız edebiyat asrı de - torluğundan ne re e ıyor U. n- şimdiki halde pek müstacel bir it olan tinde misafirperverlik an"aneleri.ne •a-
~,," trnalarını, "Hitler., in - Sayın arkadaşlar! Fenci ha-

• hb · ğil midir? Her işte örnek olan me- giltere hükumeti takip -ettiği siya- 'Almanya Avusturya mültecilerile meş- dık kalacağını beyan etmiştir. O da, 
1 

·~ • • •tıni ihtiva ediyor. tibimizin edebiyatçıları çürütmek 1 kil. · 
ı... "n deni dünyada edebiyat, fen ve sa- sette ngiliz ef rıumumıyesinin ,gul olması lôzımgeldiğini söylemiştir. ~) •• ı çıkan on birinci cild için yaptığı edebiyata hayran ol-
~) -Y•fe.JıJc natla müvazi gitmiyor mu? "Edebi- sesini büyük bir itina ile dinlemeğe Mümes•il, Amerika hükumetinin bu iç-

~iıı . tır. Eıerde (Musoli- dum. Dikkat ettiniz mi, hilmem, o ı 

'
~ iııa • .'1ııııı d_iye kadar netredilme- ne teşbihler, istiareler, 0 ne ediba- yat bir zevk, bir eğlencedir,. de - mecbur olduğu için, dahili ve hari- timada vücuda getirilmesine çalııılan 

'• lı l mek kafi değildir. Şiiri tarif için böy, ci siyaseti ve İngiliz efkarıumumi- beynelmilel teıekkülün Milletler Cemi;;.._ . ır reımi de vardır. Reı ne ifadeler! şin içine bu kadar e-
-~ --rıııd ( le br kelimenin dar hududuna sokul I' yesinin kanaatini hesaba katmak yeti komisyonunun ve Nansen ofisinin 

''t "• ı • Duçe) nin el yazı- debiyat girdikten sonra dinleyici-
~°': "Q· ın1' fU satırlar göze çar- !eri cezp ve teshir etmemek ve da- mak şiirin ne olduğunu anlamamak kat'! bir mecburiyettir. bir mütemmimi mahiyetinde olacağı 
"1tiiıı ıt fati t1 • • h d t1 vayı kazanmamak mümkün olur demektir. Şiir kalbin en samimi his- İste Tilrk cumhuriyeti Osmanlı kanaatında bulunduğunu ilave eylemiş-
~ hud 1 s er IÇID u u ar, !erine, heyecanlarına; fikrin en impa

0

ratorlug'unun bıraktığı çok re- tir. Konferansın mesaisi daimi bil' şe-
f 

1-, _ .. ut e.r mukaddestir. Hu- mu? Fakat o, davayı kaybetse de 
'- ••unaı. yüksek pırıltılarına bir tecelli vası- na hatıralara, harp zamanında a- kilde devam etmesi lôzımgdecek ve bu 

Amerika mümessili gibi bu meselenin 
ancak hükıimetlerin tesanüdü ve teşriki 
mesaisi neticesinde halledileceğini ili
ve eylemiıtir. 

Norveç mümes.siH Hanson, Millet 
Cemiyetinde ve Fransanın mültecilere 

kartı ittihaz ettiği tarzı hareketten ıita• 

yişle bahsetmiş ve vücuda getirilmesi 

teklif edilen beynelmilel teıekkülün, 
•I~. 

1 
•ta olunmaz, müda- kazansa da, asıl kazanan ben olu-

'~ ·.~r e.r.., tasıdır. Tabiatin güzellikleri çiçek- Jeyhimizde yapılan müthiş propa- mesajnin devamı konferansa iştirak e· mültecilerin mallarından bir kıtmını a-
lı. "-) yorum. Çünkü kaybederse zaten ka J · ki · k ) cıvıltıs d 1 1 'it d J d den devletlerin mümessillerı' tarafından lıp go"türebilmelerini temin için Alman-:°)l•ı il-;_q eler Almanyanın Avus- erın ren erı, uş arın ı .... gan a ara, ngı ere e asır ar an-
lliıı ' qa• kazanan doğrudan doğruya ben °- Resim, musiki, heykel, fotoğraf, bir hükumet merkezinde mesela Paris- ya ile müzakereye girişmesini telep el· 

"'•ı d' "' •ırasında (Muıolini) 1 • K b t . k b beri köklenmiş olan aleyhimizdeki .. , • acagım. ay e meyıp azanırsa u t b k · · ı ı · d'I · · t . .. ,. ıği aşa, muşam aya, mu avaya can hislere, ananelere galebe çaldı. Bu- ıe muntazam ıçtıma ar ertıp e ı mesı mıf ır. 
k... "1~•ol' . nutuktan alınmıthr. kazancını yaptığı edebiyata borçlu veren bu gilzel sanatlar ... Bunların suretiyle müessir bir şekilde temin edi- Vadüz: 7 - (A. A.) - Lihtenste· 

""
.~ı. _•nı., "Hitler,, in "Mein 1 - . . d 1 . 1 . b nu ordu ve donanma ile değil, sulh 

O acagı ıçın O ayısıy e yıne en h · b. ·· d' Fotog-rafa ha lecektı'r. Amerika mümessili daimi bir in hükumeti bir teblig· ne<rederek, Al-
bL ı·ı.-· Müce.delem• eserinde epsı ırer şur ır. - içinde, afif, dürüst ve müsalemetkiir v 

"-"'" ı haklı çıkacag·ım. Siz de sahit oldu- k t · · · ı r Hayat k t J'k 'hd d t Jk' t · t' k 1 ı ı k t' · ı t k .""of ... 
1
_ ı bir aiyaaet rehberi yaz. • re e verınız, sınema o u . ın bir çalışma ile yaptı. Kuvvet saye- se re er ı ı asını a e ın e mış ır. man ı a arının mern e e ı ı§ga e me 

'İ) 1_ '."'><te. nuz ki kendisi bir fenci olduğu hal- acı veya tatlı binbir cilvesini sahne- . d 1 b k b.ld' F k t k lb lngiltere mümessili Lord Vinderton, için hudutta toplandığını tekzip etmiı· 
•...; n :ıiyade fatizm naza- d d f , . 1 1 k sın e ga e e a ı ır. a a a -
~~ •. b•kkında "ltalya anaiklo- e avh~sını ennı terım be;l,ek' azban- ye alınız, tiyatro olur. Bunlar hep !ere emniyet ve itimat telkin ederek mültecilerin mensup olduğu memleket· tir. 
' •ı~;., • mıya ıç yanaşmamış, 1 a ıs aş- şiirdir, edebiyattır. Bütün bunlar - güzellikle galebe çok daha kıymet-'lerin, muhacirlerin muvaffakiyetle yer- Tebliğ şunları ilave etmektedir: 
1' 'lııı ı, hlakalelerıne ıadece tan başa edebiyatın •iir ve hül a d h b' ·ıı t t • 1 · 'h · I' 1 1 k 1 d · •Almanyanın memleketi askeri işgal 

"1 (ltı ' oynıuftur ve (Muaolini) d 1 f' k- "b v • y an ma rum ır ~ı e asa~vur e- lidir. Türk inkılabının muvaffakıye eşmesı ı tıma ı o an meme et er e ıs· 
1ıt; 1 Uq•rrer t ki ) o U üsun ar uslu una sıgınarak dilemez. Yüce dagların eteğıne sı - t• . t b 'k' . f d h'I ld • . kan edilmeleri şartlarının tahakkukuna alıma almak hususundaki her hangi bir 

'

, "" a ve nutu ar e- . t'f d . . B ~ı.. 1 1 . ı ış e u ı ıncı sını a a ı o ugu ı b h 1 ;>'>ıni,. . . . d ıs ı a e etmıştır. unu.un an aşı ı- ğınmış ücra bir köyde bı le ot yok, . d. k. İ .
1
. M 

1
. N yardım etmeleri lazımgeldiği kanaatin- tasavvuru mevzu a s o amaz.> 

liı' aıyaıetınden zıya e k' b" f . d h' f . 1 d . çın ır ı ngı ız a ıye azırının a , ""1011 hah yor ı ır encı a ı encı oma an ocak yokken bir saz, bır kaval, bir , . . 
did,~ ıtibarladır ":der. • . . . evvel edebiyatçı olmıya muhtaçtır. dinlenmek ve eğlenmek ihtiyacı da parlam.ento huzurun~a lehı.m~zde 
lı ıııu,.. kı on bırmcı cil- Fakat ben davamı bu cepheden ta- oyum bir dans bulursunuz. Çünkü sarfettığı dostane sozlerle ıftıhar 
,,•ı~ı.ı,;) •tın, ,olan <1:1~ha":'erat arruza geçerek kazanacak değilim. çalışan insanlar için yemek ihtiyacı edebileceğimizi yukarda temin et-
~ ı ı.· a 'Muıolını nın en B" . k . 1 h . . miştik 
~ ır •ıe . . " . • ır çevırme hare etıy e asmımın kadar kuvvetlidir. Sız fencıler, yıl · 

Şakadan yangın 
nasıl bitti ~ rı nazarıyle bakabılı- hattı ricatini keserek ona hakkımı 12 ay çalışır mısınız? Edebiyatçıla- İngilterenin Balkan devletlerine 

~ teslim ettireceğim. Çünkü biz ne rı hor görüyorsanız onların mesa- de para hususunda yardım edece- Bir çok kişi yandı 
A ·;:;::::::========= fennin, ne de sanatin aleyhinde de- isiyle vücude gelen eğlencelere de ğine dair sözler var. İngiliz siyase-

ı.0~t0p•a. ihracatı ğiliz. Fenle beraber edebiyatın da rağbet etmeyiniz. Bakalım, ruhu _ tinin asırlarda.nberi cereyan tarzı- ve boğuldu 
'\ ''ll lehindeyiz. Biz fencilere niçin ede- nuzun bu ihtiyacını tatmin etmeden na bakılacak olursa, İngiltere hü- Coimbre cPortekiz> 7 (A.A.) 

l ıçın nizamname biyat dururken fenne sülük ediyor- çalışmakta devam edebilecek misi- kfımeti kendisine her zaman Avru- Aragon kraliçesi Sainte isabel-
h sun uz? demiyoruz. Bunu onlar bize niz? Edebiyatın kuvveti nasıl inkar pada "asker,, temin etmeğe çalış- le yorıularının ikinci günü dün akşam 

A, azırlandı söylüyorlar. Her şeyden önce şunu olunabilir ki zaman olur bu söz ko- mıştır. İngiliz donanması ancak de- bir itfaiye ıalimi ile bitmiştir. Cum-
lı~,1 'l>a ,,_ d 
't "'•ltıa "'" ardizasyonu hakkında itiraf etmelidir ki insan demirden ca bir orduyu harekete getirir.,. As nizlerde hakımiyet temin edebilir. huriyet meydanında üç katlı bir binayı 

Japonyada tuğyan 
kac kişi öldürdü? 

1 

Bilinen mıktardan 
fazladır 

çok 

Tokyo: 7 (A.A.) - Ko Be mın· 

takasında vukubulan Tuğycr~'llar neti· 
cesinde 600 kişinin öldüğü ve 200 ki
şinin yaralandığı resmen bildirilmekte· 

dir. Tuğyan facıası kurbanlarının haki· 
katta daha çok olmasından korkulmak-
tadır. 

Tokyo: - (A. A.) - Dün ak~am 

ı;,''I O~ııs olan toplantılar da dün Ti- mamOI duygusuz, düşüncesiz bir kerler ! Hedefiniz Akdenizdir, ile - Fakat bazan Avrupa kıtası üzerin-' temsil eden tahtadan bir yapı vücud~ 
,.j_A.ı~, i~nda1ı:; •on içtima ile bitmiş- makine değil, etten, sinirden, kalb- ri!,, kumandası orduya yıldırım sü- de de harp etmek icap eder. Umu- getirilmişti. Yapının üçüncü katında 12· 
~ ~.~ ni '•catının kontrolü için ha- den, kafadan mürekkep fiziyolojik rati veren bir şiirdir. Atatürkün hi- mi harbe geliııciye kadar mecburi kişi ile bir çot:u1t bulunmakta idi. Mey
~;.~t lij <aınnarne zabıtları salı günii ve psikolojik bir varlıktır. Hisleri, tabelerini, muazzam nutkunu tahlil askerlik hizmetini kabul etmiyen 1 dana birikmiş &lan kesil bir halk kit-
~r Cctıtla ·ı I h a la .. t k fk" J d' 1 d ·11 t' h 1 · · ·· .. d ·ı · f nc•redilcn resmi rakam1ara göre, Tui-ı..,j •t lı rı ı e ktisat Vekileti iç eyec n rı muş eer ; me ure e - e ın, on ar a mı e ı eyecana ve büyük bir ordu teşkiline ehem- esının onun e yapıya ateş verı mış ~- • 

•n iııı "1ıırn Müdürü Mümtaz tara- rinde birlik olan bu varlıkların bir getiren ne şiirler bulacaksınız! Ta- miyet vermiyen İngiltere Avrupa- kat ateşin şiddeti karşısında itfaiye şa- yan neticesinde vukubulan zayiatın bi-
11,~nd•n~• edilecektir. araya gelmesi millet dediğimiz bü- rihi yoklayınız. Büyük kumandan- da çarprnmak vazifesini müttefikle l şırmıştır. Alevler ıahtaları sarmağa lançoıu şudur: 
"l> • ~İab tonra içinde yüzde beşten yük aileyi vücude getiriyor. Eğer !arın hepsini... Sezariarı Napolyon- re terketmeyi münasip görmüş ve başlayınca figüranlar merdiven iste- 382 ölü, 192 kayıp, 287 yaralı, 
ı.,,11,,,n htı~ ecnebi madde bulunan bir millette histen, eser kalmaz, ar- ]arı hep edebiyatçı bulursunuz. Na- onlara nakden yardımda bulunmuş meğe başlamışlar, nihayet korkudan 400.000 ne yakın ev harap olmuşvey" 
ı, !ltı;ı, ll·~rıce gönderilmesi menedi- kadaşımın dediği gibi bütün duygu- polyonun Mısır seferi pek manasız tur. Bu, lngilterenin ananevi bir si- şaşırarak meydana atlamışlardır. sular tarafından götürülmüştür. 
"' ~i~, .. , 0

1 

~lelikle arpalarımızın dün· !ar midenin etrafında toplanırsa o olmakla beraber ordusuna hitaben Figüranlardan ikisi yapının direkle- Tokyo: 7 _ (A. A.) _Saat birde 
'<I ~ neli. yasetidir ki dünyanın bugünkü va-
~~· kalitesi yükselmiş ola- millet yaşamak için yemiyor, ye- ehramın önünde: rine sarılarak dumandan boğulup kal- Tuğyan kurbanlarının miktarı Kobe "•I L mek için yaşıyor demektir. Yemek "Askerler! Kırk asır şu ehramın ziyetinde de tatbiki kabildir. mışlardır. Bunların cesetleri yangın mıntakasında bini geçmi•ti. 230 ceset 

1>nı '• • Ancak, bunu zamanın icaplarına v 

s;llııı .. 'bPalor diye de ayn bir llnıf için yaşamak ise hayvanca yaşa- üzerinden size bakıyor ve sizin za- söndürüldükten sonra bulunmuştur. bulunmuıtur. 63 7 ki•inin yaraland•gt" •• il adapte ederek sulh içinde iken • 

~ , ı·ı ıı cins arpaların da bu nam maktır. Biz vahşı erin bile böyle ferinizi alkışlamıya hazırlanıyor!,. At!.yanlardan üçü ağır surette yaralan- ve 463 ki•inin de kaybolduıı· u tesbit 
•ı dostlar temin etmek ve bu dostla- • 

ir, •ç edilmesine müsaade edil- hoyratça yaşamadıklarını görüyo- demişti. İşte bu da bir şiirdir! Ve- mııtır. edilmi•tir. 
" 1 rın başka tesirler altına girmeleri- • 

1 
"•n" ruz. En vahşi erden en medenilere zinli, kafiyeli koskoca bir divanda 

ı~ "'n b k d b k ne meydan vermemek daha makul t'"'" • k a ar ütün avimler bedii zevkle- hazan hiç şiir olmaz da, bir kuman-
"' "' 11 ş a ihraç edilecek arpa· olacağı şüphesizdir. Çekoslavak Almanları 

Prağ: 7 - (A. A.) - Dün öğleden 1 
ı; 

1 
•nd•rd' . . d rini ve ruhi ihtiyaçlarını tatmin e- da, bir söz, bir levha, bir fotoğraf, 

~ ~ ,,11 ızasyonu ıçın erece-
~ ıtır B decek sanatkarları kendi içlerin - hatta resimli bir kart şiir olur. Biz Bugün ikti•adiyatın aldığı şekil

lere göre, bir memleketin iktısat ba 
kımından bir devletin nüfozu altına 
girmesi •iyasi temayüllere de yol 
açacağı muhakkaktır. Onun için, 
vaktinde bir yardım bazı devletleri 
sair büyük devletlerin peyki vazi
yetine düşmekten kurtarabilir. İn
giltere politika•ının şimdi bu tarz
da tekamül takip etmesi iyi dil

Üsküpte bir fabrika 
oı., '''•• · u arada beyaz arpalar 
. .,._ Ye v den çıkarmışlardır. Sosyete için be- edebiyatçılar şiiri, edebiyatı işte 
~. ,-.Y, ı.ı . e ova arpaları da yedi d'• k 'ht" k d 

sonra Hodza, üç Südet meb'usunu ka· 

bul etmiştir. Mebuslar kendisiyle milli
yet1cr meselesi hakkında görüşmüşler

dir. 

Belgrad: 7 - (A. A.) - Osküpte 

tesis edilen Yuııos!a..,,yanın en büyü!,; o.. •aırn d ıı zev ı ıyacı ne a ar tabii ise böyle anlıyoruz. 
t. : ''-• e ilmişlerdir. Kontrol-
..., ,l'b • g" bu ihtiyacı tatmin edecek sanat - Edebiyatçı avukatın bu hitabesi 
ı,, .' ''•n .... ~'• yapılacaktır. Buııün- k' 1 t' . d k d 

hindro elektrik fabTikası Stoyadinoviç 
"'i ııc ar arın ye ışmesı e o a ar tabi- üzerine bir alkış tufanı koptu. Rei-ı lopl arcı Odasında tiftilı: ve Romanyada işsizlik 

tarafından açılmıştır. 
•ntılarına başlanacaktır. idir. Sanatkar sosyetesinin ihtiya- sin bir işareti üzerine iki tarafı tem 

e '\' cına cevap vermekle mükelleftir. si eden hatipler elele verip uyuştu- Brüksel: - 7 (A. A.) - Parlamen- Tren müsademesi 
! 

010, ' uru• Yagm· url.,. A . 1 ~ , ( ruz veznı atı mışsa, lisan sadeleş- !ar ve bu misak ile fen ve edebiya-
'r •lt•ıı A.A.) - Bugün Bolu ve mişse bu ihtiyacı duyan sosyetedir. tın biribirini tamamlıyan ikiz kar
,t~•d:: t:t~l Yağmur düşmüştür. Sosyetenin ihtiyacına cevap vermi- <leşlerden başka bir şey olmadığını 

to, İşsizliğe karşı mecburi sigorta kanu

nunu kabul etmiştir. İşsizlere yardım 

için sarfcdilccek olan senevi 900 mil· 
yonun 5 00 milyonunu hükU.met vere· 

Stettin: - (A. A.) - Bir yolcu tre-

ni Rostok eıvarında İçinde mekteplilet 

••tın· un ve mısır mahsulü çok yen eser yaşıyamaz. Bunlar yaşamı tasdik etmiş oldular. bulunan bir trene çarpmışhr. üçü ağn 
''· çiftçi sevınmiştir. yorsa fenci arkadaşımızın şikayeti Ali Kimi AKYOZ Hilseyin Cahid YALÇIN cektir. olmak üzere 13 çocuk yaralanmıştır. 

~ünülmüş bir tedbirdir. 

~-r----~------~------~~~~---~- ~~~~---------~----------------·---!!!!!"---- ı kadar kıymelli idiyse evvelce düşü- kat o surette ki zavallı kadın hasta- eder gibi oldu. Zile bastı. Biraz Mali bu teklifinin şiddetle red-R!a s A D o F l I neydin ... Ben sensiz durup oturamı- !ansın, i\lail onu kurtarma1< için son sonra içeriye Saibenin ha!ayığı dedileceğine intizarda iken Saibe: lliii. yorum .. Mutlaka haftanın yarısını kuvvetiyle uğraşsın ... Müracaat et- Gülendam girdi. Mail sordu : - Peki... Ben gidyiroum. Gece-
benimle geçirmelisin, davasına kal- mediği deva, baş vurmadığı tedbir - Hanım nerede- Keyifsiz mi? likleriniz orada her şeyin yerini bi-

MAHALLE KARILARI -----• kışacak... bırakmasın ... Lakin hasta kurtulma- - Hayır efendim keyifsiz de- liyorsunuz. Kendiniz soyununuz. 
'y ~ 

tıııı. li"' 
~· b,t11 .° useyin Rahmi GÜRPINAR No. 63 

'~Iı b
1

~ş? akşam içeri girdi. 111er- gelmek liızım. Karısı yatakta has
~l~ bir gtıda boylu boyunca kar-1 ta yatarken beyin öyle haftada bir 
tnD 8~lll!en aın heykeli gibi dikilen kaç gece gaybubeti, bu bapta ne ka
lıt~ 'lı, Sa·:se~ görmedi. Taae- dar kuvvelli meşru sebep göster~e. 
~i~0

1 fevltaı'. eııın istikbab çıkma- ne kadar muhakkak mazere.tler icat 
ı.eltt<t~. 'E: a~e b!r hale delalet e- etse gene ev halkınca fena tefsire, 
lı h '%iıı v endıkleri gündenberi kötü telakkiye uğramaktan kurtu
teıı,'~en :~b':Psiz böyle bir ihma- lamıyaçaktı. Karısı bir kalıp ya-

ıçiııdeno:uımemişti. Delikanlı nıyor da çapkın fütursuz zevkinde 
~<t' ltast · eğlencesinde geziyor. Denecek, bel
b~ i •~buz :. 01rnaıı ... Ha•ta... Fa- ki de Saibenin hastalığına kocasının 
~lııı~llıaıı1e ~r hastalıkla da Saibe bu gezintileri sebep olduğu hakikati 

]) ı.... Ulunmaz. Çok hasta eşelenecek .. Hayli zamandır karı 
~ıı. '<li, " koca arasında gizlice devam eden 
' ı.ı.a v · 
•I, ll~ hrd 8 '.resine girdi. Arka- facia patlak verecek ... Her gece e-
~Iı , ır (r

0 
esuyu, başından fesi at- vine gelmeğe kendini zorlasa beri

<i~ 'çiııde : döşambr) giydi. Oda- yanda Şöhreti nasıl teskin etmeli?.. 

~iıı~'te ba ;ş aşağı beş yukarı ge- Karı küplere binecek .. Beni böyle 
t•~t ll\taı 1 '' adı, O aralık zevcesi- yalnız evlere çıkardın da hizmetçi-

'· " tı ~tar ... •Ütıku ın ışını pek boza- ler eline bıraktın ... Kendin gelmez, 
her ak,am konağa görünmez oldun ... Canım karın bu 

Mail düşüne düşüne gezindi ge- sın. Vefatından sonra zevci beyefen ğiL.. !sterseniz size yardım etmek için 
ne kendi kendine: di hem kendi vicdanına, hem de a- - Ne iş görüyor öyleyse? Gülendamı göndereyim .... 

- Ben de ne kadar kendimi dü- leme karşı: - Şey efendim aşağıda Nimeti Sözleriyle yürüdü. Gitti. Bu 
şunuyorum. Saibenin hastalığı va- - Ne yapalım, baş vurmadığı- hanımla tavla oynuyor... muameleye karşı Mail bütün bütün 
him midir? Evvela orasını aklıma mız deva kalmadı. Heyhat ı Eı,ele - Aca ip!... Benim geldiğimi şaşırdı. Afalladı. Gözlerine ku-
getirmiyorum da Şöhretle olacak çare olur mu? Kurtaramadık. duymadı mı? !aklarına inanamıyacağı geliyordu. 
macerayı düşünüyorum... Diyebilirim. - Bilmem efendim.... Şu hali bir hakaret addiyle beş on 

Dedi. Zevcesinin hastalığı ağır- Bizi ruhlarının bütün samimiye- - Haydi git haber ver. Bey gel- gün konağa gelmemek için hundan 
sa? Tehlikeli ise? Biçare ölüverir- tiyle sevenler hakkında bu kayıtsız- di sizi istiyor ... de. bir gürilltü vesilesi çıkarmak yolu
se'? Mail o zaman izdivaç bağından lığımız, nankörlüğümüz onların Halayık çıktı. Beş, on dakika, nu düşündü. Şöhretin muhabbeti 
kurtuluyordu. Şöhrete olan mu- gaybubetleri, vefatlariyle ekseriya bir çeyrek geçti. Saibe hanımdan çoğaldıkça, diğer hissiyatına galip 
habbetinden dolayı kendinden artık hissiyatımız üzerinde bir aksülamel eser yok. Acayip kelimei istiğrabi- geldikçe anası, babası, karısı hak
hesap soracak, yaptıkla"ını mua- husule getirir. Kendilerini elden yesini Mail asıl şimdi hem de bir- kındaki hürmeti, sevgisi azalıyor 
haze edebilecek meydanda kimse çıkardıktan sonra kıymetlerini an- kaç defa salıverdi. Yirmi dakika daha doğrusu onları göremez, dü-
kalmıyordu. O zaman 0 fahişe ka- !arız. sonra nihayet Saibe geldi. l\fail: şünemez oluyordu. Evet... Zevce-

rıyı doya doy.a sevebilecekti. Saibe hasta ise halayıklardan - Bendeniz geleli bir sl\ati geç sinden gördüğü bugünkü muamele-
Bunları düşünüp gezeı·ken Mai- hizmetçilerden niçin biri gelip te ti. Neredeydiniz? .. Geldiğimi duy- yi hall'ııret addederek beş on gün 

lin nazarı aynaya isabet etti. Kendi hanımın rahatsızlığını haber ver- madınız mı? konağa gelmemek .. Bu günleri de 
kendinden utandı. Çehresi kıpkır- miyor? Bir şey lazım olup ıılmadığı- - Duydum. Fakat tavla oynu- sevgili Şöhretin y,.nında geçirmek. 

mız kesildi. Saibenin vefatını arzu nı sormuyor? Beyefendi soyunacak yordum da oyunu bırakamadım. Bunu çok düşündü muvafık bulma
eylediğini nefsine karşı itiraf etmek. mı? Oturacak mı? Kimsenin vazi- - Sizi oyundan kaldırıp rahat- dı. Bu uzun gaybubeti ailesince 
iste.medi. Vicdanını tenzih için 

1 
fesinde değil.. Saibeyi hasta zannet- sız ettiğim için affınızı dilerim. A- merakı davet edip de oğullarının 

t~v.ıl yoHarı aradı. Hakikatte zevce· tiği halde bile hilafı mutat, hizmet şağı buyurunuz. Oyununuzun ara- nerede bulunduğunu araştırmıya 
sının ortadan kalkmasını istiyor. fa. ine ~itap gösterilmemesine hiddet 1 ''soğumasın. (Devamı var' 



oayfaı 4' 

Bir aşk kontrolü 

Kızılaya üye 
yazma haftası 

--o-

Memleketin her yerinde 
bu cumartesi başlıyor 
4 Yıldanberi tatbikinden iyi netice· V ef ahların İnegöl 

seyyaha ti 
Suların üstünde bir sandal çal· onu imdadına çağırmıştı? Kendisi • ler alınmakta olan Kızılay eye yazma 

kanıyordu .. Birden, sandalın kenarı• ni bırakmaması için yalvarmış mıy. haftası bu yıl da memleketimizin hec 
na bir el y.apıştı ve şiddetle çekti. dı? Şuurlu bir haldeyken mi ona yeirnde tatbik edilmektedir. Kızılay 
Arkasından bir kol ve daha sonra asılmıştı?.. Biltlin bunlan anlamak Ankara merkez heyeti 9 Temmuz ile 
kolunun bir tarafına hareketsiz bir istiyordu. 16 Temmuz tarihine tesadüf eden <>-
kadın vücudü asılmış bir eı·kek mey Mark, onun cesaretini anlattı .. nümüzdeki hafta içinde ıehrimizde de 
dana çıktı. Son bir gayret daha Ne kadar gayret etmiş olduğunu, Kızılay'a üye kaydetmiye çall§&cak ve 
sarfederek erkek sandalın üstüne ta ki büsbütün kesilinciye kadar vatandaılarımız bu büyük hayır cemi· 
çıkmağa ve kadını yerleştirmeğe yardım teklifini reddettiğini bOtiln yetimize üye olmağa davet edecektir. 
muvaffak oldu. gayretlerine rağmen onun başına Merkez heyetinin hazırladığı proğ· 

Vefalılar İnegöllüleri 5.2 yendiler 

Kadını sandalın içindeki sıraya beta olmak istemediğini uzun uzun rama göre cumartesi günü ıehrin hüyiik 
yatırarak üstünü, orada bulduğu izah etti... meydanlarına yurttaşları cemiyete üye 
bir örtüyle örttükten sonra iğilip Nina bunları biraz öne doğru İ· olmağa teovik eder yazılar asılacak, ti
kalbini dinledi .. Kalb hafif bir hal ğilmiş ve gözlerini Markın üstüne carethaneler '"vitrinlerini Kmlay renk
de atıyordu. Bir sevinç nidası çıka· dikmiş olduğu halde dinliyordu. A· leriyle ve cemiyet tarafından hazırla
rarak kadınnı kollarını ileri geri ha rasıra: "Doğru mu? Sahih mi? .. di· nan ve cemiyetin harpta ve sulhta va· 
reket ettirmeğe başladı. ye onun sözlerini kesiyordu. zifelerini tebarüz ettiren yazılarla süs-

Birkaç dakika geçince kadın Mark sözünü bitirdiği vakit Nj. liyeceklerdir. 
gözlerini açtı. O zaman erkek onu na, içten gelen ve neşe dolu bir ses- Ankara radyosiyle hafta içinde kon· 
kendine doğru çekerek göğsünden ı le: feranslar verilecek ve cemiyet tarafın· 
sıktı. Kadın mırıldanır gibi: "Sev - _ Sevgilim! diye bağırdı. dan aza kaydedilmeğe mahsus beyan· 
gilim !,, diyebildi. Sonra Marka öyle ateşin bir ba. nameler tevzi edilecek ve şehrin muh-

. ~.ızgı~ gü~eş h~r iki .kaza~ede· kış fırlattı ki, genç adam adeta vii- telif yerlerinde hazırlanacak kulübeler· 
nm uzerındekı hafı! el~ıs4elerı ça· cudünün kavrulduğunu duyar gibi de müracaat eden vatandaşlar üye kay
bucak kuruttu. Denız hala, aidatı. ol<lu. Kürekleri bırakarak sordu: dolunacaktır. 
cı bir cazibeyle kımıldamaktay<l.ı.: _ Nen var, ne oldu yavrucu . Hafta münasebetiyle 14 Temmu·1: 
Biraz uzakta bir sürü enkaz görü • ğum? per~embe günü akşamı lstanbuldan da· Vefaya 5-2 mağlup olan lneröl takımr 
nüyordu. vet edilen sanatkarların da iştirakiyle 

K ~ -ıh· 1 G - Sövliveceg·im.. V f "d d J t ti1 it f b" 1 b' d "k m aza anı ve mu ış o muştu. a J " büyük bir mehtap eğlencesi tertip edi- c a ı man yur u sporcu an, a ra or ır ııo yapmı~ ve ır e mu e • 
neş doğarken yatın bUtiln yolcuları Bu sır~da vaka~ı. haber alm~ş lecek ve bir garden parti verilecektir. devresini cıvar vilayetlere her pazar 

1 
mel bir pas vererek bir 1ıol yaptırmak 

büvük bir sarsıntı ile yataklarından bulunan bır yelkenlının onlara dog. y . . . b' . . n gu"zel egw yaptığı muntazam seyyahatlarla geçir- ıuretile günün kahramanı olmuştur. " az mevsımının ırıncı ve e • 
sıçradılar Nina Be Mark da bu vol ru yaklaşmakta olduğunu gördü • l . 1 • tah . tt·g· 'ım'ız bu mektedir. Birinci ıeyyahatını Karade· Yirmi iki ıporcunun hemen en iyisi d~-

• ~ J encesı o acagını mın e ı 

cular arasında Sardunyaya gezme- ler. l\Iark yapılan işaretlere cevap eğlenceleri bütün tehir halkı sabırsız· niz Ereğliıine, ikinciyi Burseya üçüncü- nilebilecek bir halde idi. Hüseyin, Hay-
ğe gidiyorlardı. verdi. Sonra Ninaya döndü: lıkla beklemektedir. yü de fnegöl lcazaeına yapmııtır. fnegöl 1 dar, birer gol yapmışlardı. Cidden hu 

Ortası çökmegw e baghyan gemi- _ Kurtulduk sevgı'lı'm ı. Benı·m- Halk.evinin çalııkan ıpor kolu baıkant iki sporcu da çok kıymetli ve ince o· · Her felaketli zamanlarımızda imda-
nin güvertede toplanan kalabahg· ı Je beraber denı'ze çıkmayı 1·."rarla b öğretmen Bay Şevket sporu kendi mu· yunlarile futbol tekniğini bihakkın gö,. ., dımıza bütün imkanları ile koşan ve u 
arasından Mark, Ninayı bir kenara reddettigwini düşündükçe mu"thı'.". bı'r d hitinde yükseltmek için timdiye kadar termiolerdir. " gün verdiğimiz ianenin yarın bir er· ı 
çekmişti. Bütün yolcular, kadınlar vicdan azabı çekivorum. ~içı'n de- düşünülmiyen çok faideli bir usule koy· ı Cece parti binasında güreş müsab:l-,, dimizi dindirdiğini 60 yıldır görd~· 
tahlisiye sandallarının başında bek nı'zı' ı"stemı·yordun ?. Bı·r hı·ssı' kabl el h Ik mut bulunuyor. kalan yapılmıştır. bir lira vererek aza olmayı bütün a ı-
leşiyorlardı. Sarsıntının Qiddetinden vuku mu duyuyordun?. Cidden güzel bir programla çalışan ' 56 kiloda Ömer lneaöl Fethı' lstan· 

"' 1 mızdan hararetle temenni ederiz. .. 
üç sandalın ipleri kendi kendine _ Hayır bu bir hissi kablelvuku -O- Halkevi ıpor kolu bu görüıünde çok bulu sekiz dakikada tutla yenmi~ti. Bı::t 
koparak denize düşmüşlerdi. İşte 1 filan değildi. Sadece bir vehim bir isabet etmiştir. Bir hafta evvel be, sıfır !llllının istikbali parlalctır. 
iki:sini kurtaran bu sandal onlardan endişeydi. Daima kederli ol~rak Merkez bankasında Bursa pmpiyonu Acar idman yurdunu 62 kiloda Zihni İstanbul, Fethi İne· 
lıid idi. dururdum. Sen bunu sebepsiz sanı- Bloke paralar maalup eden Vefa takımın• iki 101 gölü dokuz dakilcada pek hakimane bir 

}!ark 0 anda kurtuluş çaresini, yordun. Halbuki bana göre bunun yapmağa muvaffak olmuolardır. Bay ııüreşten sonra tuşla yenmiıtir. 
denize atlayıp bu sandalların birine sebebi \•ardı. Seni tam manasiyle Bakanlar heyeti ithalat ve ihracat: Şeşket lstanbula kadar gelerek Vefalı· 66 kiloda Ali lstanbul, Mehmet İne· 
kadar yüzerek gitmekte bulmuştu. 1 sevmemiş olduğumdan korkuyor - tacirlerimizi alakalandıran yeni bir ka- l~rı almı~ Mudanyada .h~zırladı~~ güz.~) aölü üç dakikada mükemmel bir tar.z· 

Genç adam miikemmel bir yQ. dum. Bu korkum, bir deniz kazası· rarname kabul etmiştir. Bu kararname· ! bır otobusle Bursa tarılcıle lneııole go· da tuşla yenmiştir. 
zücü idi; Nina .da !Yi yüzerdi ama na ait okuduğum bir hikayeyle art- ye göre Türk parası kıymetini koruma türmiiftür. . .. 12 kiloda izzet Jstanbul Tevfik. lne· 
sukutun neticesıyle denizin t ş t b. . d b b' k h ı . k d k' b" 1 k 1 Futboldan ba,ka bır de ııureı takımı . . . . . . . w ı. aye ızım e aşımıza ır a. aıt ın a ı on ve on ır numara t a· ı . 1 • gölü aayı hesabilc yenmiıtir. Bu maç 
bır haylı derınhklerme ınıp çıkbgı za gelir de denize dUsersek acaba rarnamelerin hükümlerine tevfikan ya · davet etmış erdı. biraz çetin oldu. izzetin yüluek tazyi-
için sersemleıniş kuvvetini kaybet. . . \ . • lnegölde büyüle meydanda büyük 

. t' B .. . .,.. k b" k ben kurtulmak ıçın hemen sana sa. pılmıı olan ıthalattan ve halen Cum· h O 1 1 b" ··1c b" f" t cV• ki karııaında. Tevfik büyük bir enerji 
mış ı. unun uzerıne mar ır O· 1 k d b h k . k ar ete yazı mış uyu ıra ıo e: .. 
hı ile yiizmeğe diğer kolu ile de 0 _ rı aca ~.ıy ım: u a~:. e~ımle te. huriyet Merkez Banlcasında bloke pa· 

1 

fa lıman yurdu hoı ıeldiniu yazılı idi. sarfederek mukavemete çalıştı. Bu iti· 
nu siirüklemeğe başladı. Fakat can. başıma otn;ek ıste~edıgı~ı ve netı. raların, ithalatın yapıldığı memlekete, Vaktin rec; CJlmasına rağmen bütün ı. barla heyecanlı olan bu güreıte halk 

cede hodgam oldugunu gosterecek- b k t ih" d ·t·b .. ı .. 1 1 . f" h lk zevkli zamanlar geçirdi. kurtaran sandala yaklaştığı zaman . . - - u ararname ar ın en ı ı aren uç ay nego sporcu arı mısa ırperver a ı 

kuvyeti hemen hemen tükenmişti. mıydım. O ~nda hodka~lıgım, aş- içinde icra olunacak her hangi bir mal 1 meydanı doldurmuf, Vefalıları alkı,lı- lnezöl İdman Yurdu Halkcvi yardı· 
Kayığın içinde iki kürek, bir kıma, fe_dakarlık ve feragatla dolu ihracı suretiyle de bloke edilecektir.

1 
yordu. mile fudbo), güreı. atletizm ıporların· 

Lath su fıçısı, örtüler, bir kutu bis.I olmnsı lazımgelen aşkıma galebe ça Bu üç aylık müddet içinde bilfiil ihra· O gece mükellef bir ziyefetten sonra da eaaalı bir çalııma proğramma sa· 
gilvit, bir şişe röm vardı, ki bu ku· lacak mıydı. İşte bundan korkuyor. cat yapılmadığı taktirde bu hbil bloke istirahat edilmio pazar günü bir çok fe· hiptir. Bursa valili ayni zamanda spor 
manya sahile çıkıncıya veyahut im. dum. Evet bu dakikadan korkuyor paralar da 2/8337 sayılı kararnamo: daki.rlıklarla meydana getirilen henu~ ba,kanı aıfatile sporculara hiç bir yar· 
datlanna gelecek bir gemiye rast- dum. Fakat şimdi mesudum. Anlı- hükumlcrine tabi olacaktır. daha tam bir tesviyesi bitmiyen saha· dımdan çekinmemektedir. Kaza kay-
layıncıya kadar onları idare eder _ yorum, ki beni miçin senin hayatın da başkan Şevketin idaresinde maça makamı. belediyesi, bilhassa haıta 
tli. kendi hayatımdan üstündür. Aşkım başlandı. Bütün lnegöl halkı sahayı Halk partisi, Halkevi ve bütün halk tne 

Uzaktan sahili görmek suretile her vakit senin için büyük fedakar. LEMBERC SERCIStNE kaplamı tı. Vefa takımı: Kaleci Şadan, gölün sporile candan alakadardır. Ve-
kuv\'Ctleri tnzelenmt,ti. Mark bil • lığı ve feragati, yüklenebilir. Jşte DAVET EDiLDİK Saim. Süleyman. Abdüş. Lütfü. Hüs- falılar lnegölde gördükleri misafirper· 
tün \'arlığiyle ve gücü ile kürekle- , şimdi bunu .anlamış bulunuyorum; Lehistanm Lemberg şehrinde nü, Hüv.yin. Muhteşem, Adnan, Vahit, verlikten ıon derece memnun ve 
re sarıldı Nina onun karşısına otu mesudum ... Evet seni sevdiğim için 

1 
.. 

1 
d 1 c k 1• 1 .1 1 Haydar. müteşekkirdirler. Haber aldığımı· 

· • k d k ey u ayın a açı a a veyne mı e za göre Vefalılar lnegöl idman 
,.nrak: ço mcsu um ço .. serait.·e fabrika tor ve tacirlerimizin' fnegöl takımında Kaleci Adem, sa-

E • J h f K d Al' 1 ·ı H M h Yurdunu yakında Jstanbula davetle at· - •', ~imdi anlat! dedL de iştirak etmeleri için sergi komi· j ntr a ur ı. smaı . aracın e • 
N · YENİ SU DUBALARI k ff k 1 1 letizm, güref, futbol maçları yapacak· - eyı? ·· tesi Ticaret odasına bir mektupla met ço muva 8 0 an sporcu ar me· 

- Geçen vakalan .•. Suya atıl • Deniz Bank tarafından Alman. müracaat etmiştir. yanındadır. 

clıktan sonra ne olup bitti ise an • yaya sipariş edilen 250 şer tonluk YENİ MAHSULDEN Dostane ceryan eden hu maç halk 
lat ... Çünkü hiç bir şey hatırlamı- mazotla müteharrik iki su duba. üzerinde ~on derece iyi bir tesir bırak-
yorum lıeıı.. mın Hamburgda inşaları tamam. İLK SATIŞLAR mııtır. Vefnlıları ~ahaya gelirken ve c;ı· 

Jardır. 

Vefa idman Yurdu önümüzdeki pa· 
zar günü Edirneye giderek orada Edir· 
nelilerle ba!'fitetbol. güre§. futbol spor· 

Mark anlatmağa başladı. Niııa lanmıştır. Deniz Bank idaresi ame- Dün zahire borsasında ilk de- karken !'fÜrekli alkışlaria te»"i etmişler· ları üzerinde karşıla~acaklardır. 
bütün tefcrrüatı öğrenmek için is· le şef muavini Şükrü Palanın riya. fa ola.rak yeni yıl mahsulli 115 ton dir. Vefadan gittikçe iyi oynamağa ba~ * 
rar ediyordu. Ona yük olmamak i- setinde bir heyet temmuzun on be. buğ<lay satılmıştır. Bunlamı yüz to- lıyan kaptan Muhteşem iki mükemmel 
çin ne kadar zaman yüzmiiştü? Ona 1 şine kadar İştanbuldan hareket e. nu Mersin teslimi olmak üzere 4.25 gol yapmı,tır ki lstanbulda dahi hu 
bar olmakla yüzmesini giJçleştir • decek, dubaları teslim almak üze. 15 tonu da Tekirdağı teslimi 5.275 goller pek ender cörülmüştür. Cittik
miş miydi? Kuvvetten diişünce md re Hamburga gidecektir. kuruştan satılmıı,tır. çe gençleşen Saim Ağabey bilhassa saıı 

1 

1O-7-9 38 pazar günü sabah saat on· 
da Üyelerimizin Şehzadebaşı Letafet a
partmanında umumi kongrede bulun
malarını dileriz. 

Cnmartesi akşamı 
--o-- ~s· 

Güreş seçim müsaba 
ları yapılacak 

f darı t.fıJI 
Cüre .. federasyonu tara ın ~ f?° ..,. b"'tutı. 

rım bidayetinde Ankarnda u fiir~..-t 
bölgelerinin iştirakile yapılan biri1' 
aerbest güreş müsabaka~~rın~ı:rle ıt( 
gelerek şampiyon olan gur~çıbit 11\ 

li takım elamanları arasında k rtiiıf 
baka yaptırılması evvelce te a 

mişti. rt~ 
Bu müsabaka bu haftn c~rrı~~ııı" 

nü akşamı saat 21 de Tnksırn d;ı 
k b · sahıı yapılacak ve ço tan erı •. Tı.;~ 

mtıdiğimiz ınilli güreşçileri_rnıt)ca~ılı 
serbest güreş şnmpiyonlnrıle 
cnklardır. 

1 
cııı 

Serbes güreş olarnk yaP1
• n 

h ·nıııe karşılaşmalar Eylülde ııe rı k rılst 
cek olan Fenlandiyalılnrn çı ~ ~ 
Türk milli güreş takımını seçme 11d• 
sile tertip edilmiş ve ay~ı ı:~~;e ~ 
kinci planda bulunan gureşÇI ek ıÇ 
takıma terfi imkanlarını vefl1' ;.ttıf 
ha7.ttlanmıştır. Bu miisabakalıt~ iiteı 
edecek pehlivanlar üç katngor• 
de toplanmaktadır. ı-tıı~"1" 

56 Kilo milli takımdan. biti' 
··reŞ 

Kenan. Ahmet ve serbeııt gu 
cisi Ankaradan Mustnfa. r ,Aı,: 

,, 41;) .Jı 

61 Kilo: Milli takımdan 1
" bılıv 

b .. b' . ·si (!ıtnfl met, ser est gur~ ınncı .I' 
Halil. S ch1'· 

66 kilo: Milli takımdcın ~ rid~~ 
best güre~ birincisi İzmirden ;.J•r' 

72 kilo: Milli takımdan .:~i A 
• "J\V" 

Hüseyin ve serbest güreş bıfl 
karalı Celiil ;111i /ı 

79 kilo: Milli takımdan Mt:1~
9ı.jrd•i 

• • CI' 
met, serbest güre~ birincı!l 
İsmail. .. ~!; fl1~ 

8 7 kilo: Milli takımdan Bu . p.ıtı' 
b .. cıısı tafa ve serbest güret ırın 

f 
yadan Hüseyin. çcb~ 

Agır sıklet: Milli takırnd21.".flci!İ 
Mehmet ve serbest güreıı bı1'1 
tanbuldan Samsunlu Ahmet• 

-.o- - ı· 
1'11) 

At yanşlan 24 T etı1 
da başlıyacaktır "' 

d·de r 
24 Temmuzda Veliefeıt 1 ıııV 

ııt <f' pılacak olan at yımşların eııt · . 
lıkları tamamlanmı~tır. :S~ 8.oıb1 
rışları yine emekli süvarı ~ııtiJ'• 
şısı Fikret Atlı idare edec ıı•~ 

Yarışlara ait bez afişle\ıııô 
lar vesair reklAm vasıtaları ı.ıtı ti 
den itibaren sokaklara, ~aP ıı ,·r ~ 
vesair gibi nakil vas:taı:ırııtlıf'°'' 
mumi yerlere asılmaga )JaŞ 
tır. ııe> e 

Yarışların komiserle~ .ıt<ıi 
vezin heyeti, kayıt heyetı. ç\'iıl r 

• 1 . de tıı. .~ .. muvasalat komıser erı cılllıv 

dilmiştir. Kayıt heyeti 1srh ve~, 
bir hafta evvelden itibarcll1' tı' 
f endide yanşa iştirak edece .. ,, . e il" 
vanların kayıt muameleS111 

yacaktır. b~I' · 
Koşu sahasının mtınasiP ıtl 

• . . ·n gO . ' 
rine komıserler heyetı ıçı lC:ı 
beton daimt bir hakem kll ~11ıe 
p1lması kararlaştırılmıştır. 11~e 
inşasına bugünlerde bn~~ böl 
bu kuleden, bundan sonr\til'· 
yarı<;lardn istifade cdilece 

~ ~' 
kunç, o derece dehşetli bir manzara İnsanı heyecandan deli eden lıu - Bize br bomba attılar, dedi, - Bilmiyorum, ortndrıJl ~ 
ile karşılaştım ki hemen arzum hi· hal belki bir çeyrek devam etti. Bir fırlatılan cesim iki ucu mahrut şek- muş. ro <1 

lafına mösyö Prosperonun üzerine denbire kuvvetli bir projektörCin !inde madeni bir ilstlivane idi. Bel· - Aman mösyö Prosııctıııı' 
atılarak kendisini yakasından kav. ışıkları karanlı~ı geldi ve (Neptu- ki de el biiyi.ıklüğünde bir humbara kaybetmeden keyfiyeti ka.P 
radım ve salonun lıımhuzu önüne ne) den (:rn) nihayet (40) metre Lakin acaba neden patlamadı? ber verelim. . ~)·6 ~·r 
sürükledim. Zulmet arasında bir mesafede orta hacimde bir vapurun - Atılan şey şayet bir bomba veya - Siz şaşırdınız mı mo· ,.ııılı: 
ışık beJirmişti: Dosdoğru üzerimize silik hayalini farkettirn. Bu gemi el humbarası ise sivri tarafından reuil, bu karanlıkta ne yaP iıc 
gelen bir geminin ışıklan .. Tıpkı dırlgaları yararak üzerimize doğru güverteye soplanmıştır ve vakti ge- ki.. Dikklit ediniz ynhu acıı 
bizimki gibi kudurmuş dalgaların geliyordu. lince patlıyacaktır. Vakit kaybet· deceksiniz... . lift 1 

üzerinde sallanan ve yaşadığımız Projektörün kuvvetli ışığı gil- meden bu cehennem mahkine~ini . 1 • dıJl ı 
Soğuk kanlılığı muhafazaya uğ. tn gemi su yapmıya başlasa mahvol· z· h Ben bu nasıhat erı çı~ 

heyecanlı dakikalard~ direğindeki vertemizi parlatıyor ve gözlerimizi bulalım ve denize atalım. ıra epi bir halde değildim avazıfll 
raşarak cevap verdim: duğumuz gündü. fener bana bir ölüm ışığı kadar kor kamaştırıyordu. Sonra meçhul va. mizin selametimiz silratle hareketi- ti 

- Açık denizde bulunuyoruz. Mösyö Prospero gene bağıra • kunç ve mevtai görünen bir gemi.. purdan atılan uzunca bir cismin mize bağlıdır? kadar haykırarak: dtfll ., 
Guayakl hizalarında olsak gerek. rak: Yüzlerimiz korku ve dehşetten projektörün tenvir ettiği ımhayı ka- - Bu karanlıkta ne yapa bili- - Kaptan, diye bnğır S 
Bu havalide kayalığa falan tesadüf -Şayet, dedi, girdap içinde lumbuzun camına yapışını-, bir hal- tedir. (Neptune) in baş tarafına düş riz? elimizden ne gelir?... ter Bryce, profesör Jakobs~~;jıı} 
etmeyiz.. gemi batacak olursa hiç birimiz kur de hazan yükseklere çıkan, bazan tilğilnü vuzuhla gördüm. - Bilmiyorum. Gedelim de bir çabuk bir el feneri yctı., 

Biraz sonra karanlık tn bastır· tulamayız.. da denizin karanlıklarına dalşyor· ?rfö!lyö Prosperoyu kolundan ya- fener alalım .. Geliniz .. Geliniz.. ç b k ı ç b k 1 ıı' 
dı. Elektrik düğmesine dokunup e· Cevap vermedim. Zaten ne ce· a u .... a u .... .A 

J kt 'k lA b 1 km k . t d' b"l' d' k'? B k d" muş gibi ayaklarımızın hizasında kalayıp: Çılgın gibi güverteye fırladım. Ben bo"yle u"mı'tsı'zlikle ~e tt•fT e rı anı a annı ya n ıs e ım vap vere ı ır ım ı .. en en ı k b 1 b ~ · · k ., ,. .. rı 
ay o an u ışıgın ınıp çı masını - Gördünüz mü. diye haykır. Her adımda sendeliyordum. Güver zım çıktıC..ı kadar baifırırl~e.Jl ,.fi se de cereyan olmadığından liimba· hesabıma mukadderata boyun eğ. d' <l k · ,., "' ~· seyre ıyor u . dım, bıze bir şey fırlattılar. Acaba d . 1 b . t d )\Sl d 

lar yanmadı. Ne olmuştu? Hiç miştim. Lakin profesörü ve bil has- Böyle giderse iki gemi mu hak- bu attı klan şey nedir?... teye ~arpan enız er enı ep~- e~ lıkta birisine çarptım. A ·
1

e 
0 

J:~..,. 
şüphe yok ki semai bir hadise yüzün sa onun henüz pek genç yaşındaki kak surette biribiriyle çarpışacak· Arkadaşım şulardan sırsıklam tırnaga kadar ıslatıyordu. Mosyo gelen bu adamla müsaden J1 i~'ll" 
den elektrikleri~ de bozulmuş o- kızı Astridi düşünüyordum. p e d k. kaısı l· )ardı. Gerek meçhul geminin ~ilva. bir hale gelen camın arkasından dı· rosp ro: şid etli olmuştu ı az. -a.ef 
lacaktı. kızı Astrid'i düşünüyordum. Akl k b · · d' ...ı. k P 

l\ıaamafı'h kı· risi, gerekse (Neptune)niin kaptanı şarışı farketmeğe uğraşırken bir· - ınızı ay ettınız. ıyor- de yere yuvarlanacakd · .,d 
düşünOyordum Etraf gittikçe kararıyordu. Ar. !lrv'' 

d b 1 w '"1 k k • müsademenin önünü almak için hiç denbire ı>roJ'ektör sönüverdi. Hat- du. Dalgalar bizi ııUrilyilp götüre. versin ki elime bir halat P ,.~f için e u undugumuz şarı. ar arşı. tı etrafımda hiç bir şeyı f arkede. , 
sında karanlığın aydınlığın bizlerce mez olmuştum. Bu karanlık içinde bir şey yapamazlardı. Çünkü gemi ta direkteki ışık ta kayboldu ve ke- cek, dikkat ediniz, iyi ve sıkı tutu- ti de biltün kuvvetimle oıı~ıfllı > 
ne ehemmiyeti olabilirdi? Taliimiz ne kadar zaman geçti? bilemiyo- tere kumanda eden artık insan azim sif karanlık etrafımızı yeniden sar- nunuz.. tım. Ayni zamanda gırtlııg 
münhasıran tesadüfe bağlı idi. Şa- rum. ve idaresi değil, ka!nrganın yenil. dı. İtalyanın sözilnü kestim: tarcasma: _ oaha ~ / 
yet bordamızdan bir levha kopup Lakin birdenbire o kadar kor- mez kudreti idi. l\Iösyö Prospero da: -::\teçhul vapur nerede? ... 

:YESiL KUMLU ADA 
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YEN l ~ABAH Sayfa: 5· 

~iz ve denizcilik 

Öü lstanbul Radyosu yanın en büyük 
e ı e 1 TEMMUZ - 1938 • CUMA 

gem 1 er J Öğle nctriyatı: 12.30 Plllkln Türk mu-
sikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 - Plakla Türk 
musikisi. 13.30 - ~1ulıtelif plfık neşriyatı. 

it' 14.00 - Son. 
l\a(\ tan d• • • l • d• h • Aktam netriyatı: 18.30 - Plakla dans 

l' e }f' )Sim erı ne }f ve angı musikisi. 19.15 - Konferans: Ali Kaml Ak-
•ıı yüz (Çocuk terbiyesi) 19.65 - Borsa ha -

nıı etin bayrag'"' JDJ taşırlar? berlcri. 20.00 - Grcnviç rasathanesinden 

rı: Hüzzam, uşşak, kürdili. 20.45 - Hııva 

r 
• ••• naklen saat aynrı: Mfizcyyn ve arkadaı:la-

• raporu. 20.48 - Ömer Rıza Doğrul tanı
fından nrnpça söylev. 21.00 - ORKESTRA 
1-0ber: Ln müct dö Fortiçi. 2-Knlman 

~tıı-
~t~ ""'llil. li ~ etin 'b nuınımıuı. muhtelif memle· 

'4ti!tlc lllıdıralarım ta§ıyan T ransat· 
ııJ r l:clir B I • • .. dd . 

Pıtı) · un nr ın gov en, pı· 
~'Y~• Pcı.r " • • 1 b "«tr~ k ,an pırınç om uz çer· 
~, k &.t kat güvertelerile beşer sa· 
~'ata.ot Yanoslara hakim kıldığı yü-

Q Yar y·· .. 1 ıı d . • uruyen apartman ardır. 

• • • 

pılmıştır. Sür'ati (29,6) mildir. 
Alman bandıralı cEuropu ( 49 7 46) 

tonilatoluktur ( 1928} de yapılmıştıt. 
Sür' ati (3 I, 1 ) mildir. 

Das varın nob zcytn. S-Delibes: Lakme 
4-Translntör Screna. 21.80 - Muzaffer 
İlknr ve arkadaşları : Şntnrnban, 22.1 O -
Tcpebaşı belediye bahçsinden naklen: 
Varyete müzik. 22.60 - Son hnberer ve 
ertesi güün programı. 23.00 - Saat ayarı 
SON. 

A vnıpa Radyosu 
SENFONİLER: 
20 Berlin kısa dalgası: Senfonik kon

ser (R. Strauss). 21.25 Peote: Senfoni 
22 Pnığ: Papüler Çek senfonik musikisi. 

HAFiF KONSERLER: 
'1.1 O Berlin kısa dalgtısı: Karıtık kon

ser 8.16 dwnmı. 9.30 Askeri bando. 8.60 
Pnris Modiyal plfık. 9.16 Keza. 945 ke
za: 10.85 keza. 13 Bcrlin kısa cialgası. ha 
fü musiki. 14.16 keza. 13.15 Paris Mon
diyal: konser akli. 14 keza 13.25 Bükret 
pliik konseri (14.30 keza 17 Va~ova: raıl
yo orkestrası. 17.45 Bertin kısa dalgası: 

h sonu konseri 18.50 keza, Berlin kısa 
dalgası. Konser nakli. 19 Pariıı Mondlyal 
pliık müsikiııi 19.20 Praf: kanoık prog
ram. 20.15 'BükrelŞ. Ravelin ~•erlerinden 
plak konseri. 20.80 Vıu~ova: Amerikan 
musikisi. 21 Belgrat Radyo orkestrası. 22 
Vlyaa orkestra, Sopran (hafi! parçalar) 
23.15 Prağ: plfık musikisi. 24.10 Pctte: 
Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 

.1 Elııl LWA 
bilmece 

Yeni çocuk artistler 

Hintli Sabu 

Sinema aleminde (Şirley) in kazan
dığı büyük muvaffakiyet sinema pat
ronlarını yeni ve çocuk artist bulmıya 
mecbur etti. Şimdi Amerika'nın ve Av
rupa'nın tanınmıt film kumpanyaları, 

dünyanın dört bir köıe5inde film artiıı· 

ti olacak küçük çocuk aramaktadırlar. 
Fak.at bunların ıartı şudur: Çocuğun er

kek ve 14 yaşından büyük olmamaııı. 

Şimdiye kadar bulunan ıinema ar

tistlerinden iki taneııi film aleminde ha
kikaten sinema patronlarının yüzlerini 
ağartmışlardır. Bunlardan biri (S11bıe) 

ismindeki Hindli yıldızdır. Bu çocuktil 

artistliğe karıı müthiş bir iıtidat vardır. 

Bunun ilk çevirmiş olduğu (fil çocuğu) 

filmi pek ziyade muvaffakiyet göster
miş ve film patronları derhal bu c;o-

Nevyorklü Tommy Kclly 

Soldan sağa: 
1 - Bizden. 2 - Japonya' da bir 

tehir. 3 - Baltık devletlerinden biri, 
nida. 4 - Temizlen, enzcııe. 5 - Bo· 
ru sesi, eski bir spor, ormandan açılan 
tarla. 6 - Nida i~areti, sarahatle söy
lemeden anlatmak, san'at. 7 - Renk, 
itimada layık. 6 - iyi olma. 9 - Ge

cul la 5 ıenclik bir konturat imzalamı~ niılik, meşhur bir isim. 1 O - Ateşin 
larıJır. ıiyahı, meıhur zengin. 

t tinci yıldız da T ommy Ke1ly' dir. Yukarıdan ..-iıya ~ 
lltt evvel ismi Tom Sevyn olan bu l - lstanbulun en mcııhur semtine 

yan naz da Nevyor1c.1udur. Tom Kelly mensup olan. 2 - Hazer kenarındaki 
iıımi altında Ho1ivuda gitmiş ve orada Türklerden, harabesi meşhur mabetle
birdenbire ıöhret flahibi olmuııtur. Şim· 1 rin bulunduğu yer. 3 - Husu~i. bir 
diye kadar çevirdiği filmlerde Bilhassa Ruıı ismi. 4 - iktisadi. 5 - Sabah ay
cski zamanların (Ccki Koğan) anın rot-1 dınlığı, çerçeve. 6 - Mobilya. 7 -
!erini tamamen hatırlatmaktadır. Hat- ı (ikinci harfi yok) Çekici manasına ge
ti. Holivud' da buna küçük ( Ceki) di- len bir kadın ismi. zam n. 8 - Alman
yen de pek çoktur. Mamafih o her yeni cada bilgin, edat. 9 - Çok içen ve çok 
filmde biraz daha açılmakta ve sinema- satan. 1 O - Sual edatı, dost bir mcm
da tamamen kendi hakiki hüviyetini leket payitahb. 

gösterebilmektedir. Bu muvaffakiyet Dünkü Bilmecenin halli 
Tommy'ye çok çabuk töhret temin et· 
miştir. Holivudda paraııız şöhret olma
dığı için o nisbette de zengin olduğun•.ı 
~öylemek fazladır. 

~ı cııız de 1 . • 1 d ~il • • • v erınm yan arın an ge-
~t ~d~ bulunduğunuz Akay ve4 

Amerikan bandıralı cLeviathan> ya
ni Almanların sabık <Faterland> trans· 
atlantiği. ( 4894 3) tonilatodur. ( 1914) 
yılında yapılmıııtır. Saata (30,6) mil 

kateder. 

15.80 Pnris Mondiyal Dclibesin "Le 
roi l'a dit,, opeTIU11. 20.40 Counııdnln mra- ================================================== 

Hayf ada yine kanlı 
had·seler odu 

~ bir ctihayriye vapuru size mini ltalyan bandıralı cKonte di Seııvoiu 
ta ..__&andalda imiısiniz hissini verir. ( 46502) tonilatodur. ( 1932) de ya-

-<.tllllctl · il tcfıı.h 1 ve heybetli teknelerden pılmıştır. Sür'ati (29,3) mildir. 
li!.~il ~Vallı Ve debdebe havası kar;ı· fngi1iz bandıralı c Akuitanya >. 

~ti\ 
1 

(71) numara ve yahutta- (45647) tonilntodur. (1914) yılında 
ı. .k..dıı anıış> size, hırpalanmış bir yapılmı§ltr. Sür'ati saatta (29,6) mil· 

, ~•lb"lllt~r çıplak ve bayağı göriinüt. dir. 
b~tilt 1 o Yanmdnn geçtiğiniz Trans Fransız bandıralı c n dö Frans • 
~ d~n daha büyüğü, daha büyüğü· ( 43450) tondur. ( 1926) da yapılmıı-
~ "atd~rnetliııi, onun da fevkinde tır. Sür'ati (28) mildir. 

BC!t\la ır. Kanada bandıralı cEmpres of Bri· 

garthe opcrsL 2.3. Varşova. Opera musikisi 
ODA MUSİKİSİ ' ı 
17.30 Berlin kısa dalgası: Oda musi

kisi konseri. 
RESİTALLERı 
10.80 Berlin kı!a dalgası: Şarkılar. 15 

Berlin kısa dnlıınsı: Gece şarkılan, 21.50 
Pe,te: Znci tarkıları. 22.30 Bertin kısa 

dalgaaı: Şarkılar. 2315 Belgrat; Muhtelif 
takılar. 

DANS MUSİKİSİı 
10.45 Berlin kısa dalgası 23.15 Peşte 

(p!Akla). 

ve 20 kişi öldü, 38 ağır 
yaralı var 

100 hafif 
İspanya harbi 

Londra, 7 (A.A.) - Hayfadan 22 kişi ölmüştür. Yirmi kadar da (Baştarafı 1 nci sayfa.da)· l'~ hep bir arada ve birbirler:ile tain> ( 42 348) tonilatoluktur. ( 193 l) 
~ tiıııt1 ederek seyretmek imkanı ol- yılında yapılmıştır. Sür'ati (29,8) mil· 

!it ~ aıt (35000) tonilatoyu aşaıl dir. 
Mersinde mağa. 

zalar açılıyor 
Başvekilin umumi mü

düre cevabı 

bildirildiğine göre, dlln şehrin mer- yaralı vardır. nezareti tebliğ- ediyor: 
kezine atılan bombadan iki::;i ağır Kudi.is, 7 (A.A.) - Dün bir Şark cephesinde düşmanın taarruz· 

r İtin~~ biz <muazzam bir tc1'ne-. Felemenk bandıralı cAmsterdam> 
&:-: -..•nd ~ •"l\di . en çıkarız. (36000) tonilntoluktur. ( 1938) yılın-

~ ~)'ııırı a~ okuyucu, hep birlikte da denize inmiştir. Sür'ati (26.6) mil· 
tJ;ıt~lıttı. crı büyük gemilerini gözden dir. 

olmak Ozere yalnız altı kişi yara

lanmış fakat kimse ölmemiştir. A-

müsademe esnasında müsellAh çe- hm geri püskürtülmü~tür. Bir hava mu· 
teler ağır znylata uğramışlardır. harebesi esnasında iki Frankist tayyare
Devriye, bir petrol borusunu tahrip si dü;üriilmü~tür. 

~1 a11~~tı· u·· Fransız bandıralı cParist. (34069) 
ti~''~<ltlrı un~nın en büyük gemisi tonilatoluktur. ( t 921) senesinde yapıl· 
(~;· ( 19 

34 
« 0ımnndı> transatlanti· , mıştır. Sür' ati saatta ( 26) mildir. 

Sil 423) ) yılında yapılmıştır ve işte dünyada tebdili mekan ettirdik· 
~~ (3

6
;0 nilU.to mai mnhrccindcdir. lcri su (35000) tonu a~n büyük tran• 

Ankara, 7 (Husuıi) - Mersinde 
umumi mağaza1ann temel atma mera· 

ıimi münasebetile müdür Fahri Ba~ve
k.il' e ıu te1gr-an çekmiştir: 

raplar. protesto makamında mağa

zalarım kapamışlardır. Hayfadaki 

araplar, nümayiş l l>mak te~ebbü
sünda bulunmu~lardır. Mağazalar 
kapanmıştır. 

Londrn, 7 (A.A.) - Röyter a-

etmekte olan tethişçilere ateş ede- Burgos: 7 - (A. A.) -Teruel cep
rek içlerinden dokuzunu öldürmüş- heaindc Franko kıtaları 25 kı1ometrc 
tür. ilerliyerek düşmanın Tenıel'in cenuba 

Hayfa, 7 (A.A.) - Nümayiş ıarkisindeki mevzilerini tehdit etmeğc 

yapan Araplar, sokaktan geçen başlamııılardır. 
beş yahudiyi yaralamışlardır. Paris: 7 - (A. A.) - Gazeteler, 

itt "lll'\ar.ı~ ın~ldir. satlantikler bunlardır. 
'il tıcr:tc ıl<lnci gelen gemi İngiliz· Bu miktara İngilizlerin, Fran91zların 

~ inde çc Meri> gemisidir. ( 1935) meşhur cNormandi> leıini gölgede bı
df: tıı<li ~ttp~lnuştır. (612 35) tonila· rakmak ve cAtlantik Okyanoaunun 

Q tecındcdir. Sürati (33) mil- mavi kcndclası> dedikleri sürat reko-

~ta.~~dıtn 8Q runu Franm: gemisinden almak kastile 

1 
~ti._ .knra cesamet emısilc gelen in,a etmekte olduk.lan cKuin Eliza
rı, tıtı ·l 

Umumi maiazaların bugünkü temel 
atma töreninde hazır bulunan tüccar ve 
alakadarların, ille olarak Menin'de 
yükselen bu ulusal eserinizden ötürü 
derin t~ltürlerini, duydultlan ecvinç 
)erle ve acizlerinin ıonsuz tazim hisle· 
rimle birliktıt müsaraat eylerim. 

jansı bildiriyor: 
Hayfadan bildirildiğine 

şehrin merkezinde atılan bir 
hadan dördü yahudi olmak 

Kudüs, 7 (A.A.) - Resmen bildi- İapanyad çarp ıın ecnebi gönüllüle

göre, rildiğine göre, dünkü Hayfa hadisele- rinin geri alınması mesele i hakkındaki 
bom- rinde 20 kişi ölmüş ve 38 i aiır olmıtk İngiliz planının tatbik şartlannı tetkik 

üzere üzere l 00 kişi yarıtlanmıştır. etmektedir. 
Popüler gazetesinde Lcon Blum. 

Mehmetçik Halayda 
töyle yaz.ıyor: 

clngiliz-ltalyan yakınlığı mihrabının 
önünde büyük adaklar adanmıştır: Er 
ier tahliye keyfiyeti bir tahkikat ise -bıı 

Umumi mağazalar Umumi Müdürü 
Fahri Atamer 

~ntt. b er gunlardır: bet> i ilave etmeliyiz. 
~ . ıı1ar, <ındıralı cBrengoria> yani Bu yeni geni ikmal edilince tamam 

11ti·· rı sab k · rs2 "' ( 19 1 clmparator:> transat- ( 85000) tonilato mai mahreeinde ola~ Bay Fahri Atamer; (Ba.ştaTafı 1 7lCi sayfada) 
metre mesafede bulunan askeri has 

Türkiye - Suriye hususta Çambörleyn ve Halifaks'ın }. 

~İr 101) t ~2) de yapılmıştır. cak ve uzunluğu (300) metreyi bula-
,.' Otıilatodur. Sür'ati (30) mil- caktır. 
~ 1 l<ırı~ ü.ıı ba.nd (35000) tondan aşaiı büyük ükte 

fıi!.... 'llolııkt ıralı cBremen:t ( 5 1 7 3 7) gemileri Lu listeye dahil etmiyorum. A· 
jıttt, s;~· .< 1929) senesinde ya· dctleri etliye varan bu devler yukarıda 
~~l'~ br ı:ıtı ( 31) mildir. isimlerini sardığım dev babalarına nis· 

ill(ıftık andıralı cRekn (51062) betle küçük kalırlar da ondon ... 
tur. ( 19 32) senesinde y:ı- A. Cemaleddin Saraçoğlu 

ij~~.~y vapurun i Kas amonulılar 
~ d~tnıe eşebbüsü d;k. Ken~~.~~:: 1,:ciK:.~~:~Y• 
b ~ iı~t·· aştarafı ı ncı sayfada) geleceklerdi. Fakat fırsat olmadı. Bu 
b

11 
:ta;~~ büyüyen iki çocuğu ile ba, yıl Kaııtamonu halkı Baıvek.ilimizi ara

~ flcdo.~a~ı talihııiz anne. Fahrettinin la11nda görmek arzusunda bulundular 
• tııf:tr lınj samim• b 1 l nl ve muhtelif teşekküller namına murah-
•\ L l'ai d ı u mamış o m. ı eı 'f:t\Q .• rı en tamamile kurtulmadık· hnslar seçerek bizi Ankara' ya 1ıönder· 
~ı~~ıle Yeniden barışması imkanı dıler. Bnşvekil o esnada İstanbul'a av· 

' ~1t lar Cevabını venni tir. det ettikleri için hu raya geldik. Tazim· 
~ıt ~hfilft;ın çolug" u ş .. d' lcrirnizi sunduk. Başvekilimiz bu ay i· 
q • .. ta nu, çocugwm, ı- • 
~~ hiU tı Perükar salonu da dahil , çinde muhakl ıık surette Kastamonu ya 
~ btı~. de clindck · .. te~rif edeceklerini va ad buyurdular. 
ııq 

1 
"Qı_, l ı varını yo~nu bıı ıı:orku 0 11n Hasan Fahrdtin, ken· Vnzifemizi yaptığımız için bugün Ku-

l 
d- '~ rı.ç bir "c~c k t tamonu'ya dönüyoruz.> 

.. ıt,.r l) ~ " ·ap ırmı ve vn· 
ltk ıış1ı;;1 H ·· · d k d' s· 11· l . • • • ' . ~ tı1r b· I " nyrunı n an en ı· ıvas mua ım erının gez.ıntısı 

d~ i ~t"İiııni ır C§nıesini istem~tir. Sivas, 7 ( A.A.) - Kültür Direktö-
1İt~,11tıt1cı:ı sanın hem nilcsi ıden, hem rünün başknnlığı altında 40 ki1'ilik bit 
ı- 1111 tnnhruın tt'" · F h · · .. .. k f"I · M 1 Et· -l\ ~ t~cld c ıgı n rettının ogrelmen a ı csı, a atya. · azıg, 
~~ İti altı:~nıcsi Üzerine 7.atcn içki- ,Tunceli ve Oiyarbakırda bir yurt ge· 

~ b ~c!I!!! ~ne Yaptığını bilmez bir 2isi yaptıktan sonra şehrimize dönmüş
\. :Q.'hkırı1 l k dbnht ı.ı.dnm, evi- ; IC'rdir. öğretmenlerimiz bu gezilerden 
b 12~ bir ka~ an ve k<'ndisini mah- çok memnun olmuşlar ve kıymetli bil· 

•t ~it ııı<l tabn nnznrile bnktığı eski ıiler edinmi~lerdir. 
n" tıllıi t' :ıncasını çevirmiş , e üç Mnreşal'ın tefekkürleri 

"-ta..,~c.~ct vır.. Ankara, 7 (A.A.) - Genel Kur· 
,"ll't\İ ersın k' F k L l,.t b Ve lia h 1•.. ahrcttinin fazla may Ba~kanı Mareşal Fevzi Çakma • 

~~bt 0 ea l:İt r .0ıılugu yüzünden mer· kuvvetlerimizin Hatay'a girmesi dola· 
lij aı del\ bu :ış ve dünyada h er şeyi yısile aldıkları tebriklere ayrı ayrı ce· 
1lııu1;-k fel~k e~baht adam, bir de ka· vap vermdt imkansızlığı yüzünden te• 

· Chnden yalasını kurtAr- şekkürlerinin iblağına Anadolu Ajan-
sını tavıit buyurmuşlardır. 

tahanede bir mola vermiş ve yüz
lerce kamyon Hataylıları 18 sene 
hasret kaldıkları mehmetçikleri ne 
kavuşturmuştur. Orada ordumuz, 

Ankara. 7 ( A.A.) - Bu sabah sa-
at 11 de Türkiye ile Suriye arasında 
akdi tekarrür etmiş olan dostluk ve 
iyi komşuluk muahedesini milzalce-
re ve ihzar fçin, tarafeyn murahhas-

radelerinin knti ve ıamimi olduğuna ka 
niim· Bu taktirde ispanyanın vaziyeti 
ve Avrupa vaziyetinin h~yeti umumi· 
ycai üzerinde bu hal öyle bir tem hu-
sule getirecektir ki, bu neticeyi bütün 

Umumi Mağazalar Umumi Müdürü 
Uk umumi mağazamızın temel atmıı 

merasiminin icrası vesilesile çektiğiniz 

telgrafınızı. eon zamanlardaki büyük 
ve fazla me~guliyctim dolayısile ancak 
bugün okudum. Kredinin ucuzlaması 
ve tevziinin inzibat altına alınması hu· 
ausunda Cumhuriyet Hükumetinin gös· 
terdiği gayretin yanıbaşında umumi 
mağazaların memleketimizde de kurul· 
mHma büyük ehemmiyet verdiğim ma· 
lumdur. Temel atmn merasimine işti

rak etmek isterdimç fakat bu arzumu 
küııat merasimine bırakıyorum. 

başkonsolosumuz \'e Kolonel Kole lan hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş- kalhimizle İstemek bir borçtur. Yalnız 
tarafından karşılanmış ve saat 12 ta Arasın reisliği altında toplan- lngiliz planının tatbike konması, umıı· 

Memleketimizde hükumetin de işti· 

rıtkile büyük bankalara vazife olarak 
verdiğimiz bu işin kısa bir zamanda 
teessüs etmeıini ve muvaffakiyetli ne· 
ticeler elde edilmeaini çok yakın bir a

lftka ile beklemekte ve temenni eyle· 
mekteyim. Telgrafınıza teıekkürler e· 
derim. 

B ıvekil: Celal Bayar 

-<>---

Yerli mallar sergisi 
hazırlıkları bitti 

de şehre girmişlerdir. Şehir baş - mışlardTı~: k A k . B 
1
• d mi bir hüsnüniyet kar ısında bile ol· 

tnn başa donanmış ve caddelerde ur s erı ey an a duk b' .. -'d 'k 
A d l 

ça uzun ır mua et geçtı ten sonr 
bita cins ve mezhep biltün Hataylı- Beylan, 7 (A.A.) - na o u ,__bil lab 1 ___ ,_ 
lar taarfından ayni coşkun tezahü- ajamıının hususi muhabiri bildiri- ~ B.l 

0 
ibcce1'd tir. b 1 .1 1 um, un an sonra eyne mı e 

ratln karınlanmış ve caddeler-Oe yor: ._ ı·· 'd · • k dd-, . . . .. . a;ontro un yenı en tesuııne te a um 
yüzlerce kurbanlar kesılmıştir. Ha- Turk kıtaatı dün akşam buraya edecek zıı.man znrfında Porteki7. kara 
tay gençlerinin bandosu ile çok gil- gelmiş ve içten gelen yüksek bir te hududu ile bütün deniz hudutları Frnn
zel bir resmi geçit yapılmış ve as- zahürle karşılanmıştır. Bu müna- kistlerin lehine olarak bilfiü nçık bulun· 
ker1erimiz hiç bir yorgunluk eseri sebetle şehitler abidesine merasim- duğu esnada, F:ranmz hududunun cum· 
göstermeden geçit resmini bitirmiş le büyilk bir çelenk konmuş ve abi- huriyetçilerin zararına olarak tamamiy
lerdir. Geçit resminde, yollarda de önünde kurbanlar kesilmiştir. 1 ı __ 1 kal '--t ~ kta e awp ı ıp ıı;a mıyac:agını sorma 

kendlerini askerlerimizin ayaklan Antakyada Cotkunluk .. 1 d t kt d" ve şoy e evam c me · c ır: 

altına atan kadınlar hilngiir hüngür Antakya, 7 (A.A.) - Bütün An G • ı · · ._ ı d • • • • c. en a ınma ıı11 'oaşıamn an ev· 
ağhyarak, ıhtıynr saka•lılar ve takya sevınçten geceyı ayakta ge- 1 bey l ·1 l ı- t ı·· 'd t · ve oe mı c ,.on ro un yem en csı· 

genç kızlar çiçek atarak samimiyet çirdi. Dün köylerden yüzlerce ka- · · · ab •• : Lo d __ı· d h · sım ıc e..urcn n rn .,.anı a a ~ım· 
le ordumuzu karşılamışlardır. As· file halinde milli lova!etlerle An- d'd h · t · ı · t -• , .. • · • ı en cum urıye çı en mu azar.ır ıc;.o.• 

kerlerlrnız Pınarba~ı mevkıınde ıs- takyayn gelen halk şehrın esa~en kt d. Ew b 1 ·ı ı ı_ ... 1"' me c ır. ger eyne mı e .ıtonuo un 
tfrahate çekilmişlerdir. Diğer ta- kalabalık olan nüfusuna bir kat da- t .... d 1 aı· 1. ... 1 eessusun en evve m ı aı;onuo aynı 

raftan Hassadan girenler Aktepe ha katılmış, zengin tcm•irat altında şiddetle takip edilecek olursa. bu mu
nahiyesinden geçerek Kon'kurlu pırıl pırıl yanan sokaklar iğne atıl- savat.sızlık t hnmmülü kabil olnuyacak 

Bu ayın 22 sinde Galatasarayda köyünde istirahat etmiş ve Kırık- sa yere dOşmiyecek hale gelmişti. derecede vchamet k~bedecektir.> 
açılacak yerli mallar sergisi hazır- hana girmişlerdir. İskenderun me- Bu memul harki kalabalık iaşe işi
Iıkları tamamlanmıştır. Sergiye ~alihi Hns!la müfettişi kumandan ni ve gerek santral, gerek şebeke te 
iştirak edecek bütün milessese1er \'e ~uhaylarımlZ şerefine bir öğle 1 sisatı hesaba katılmamı~ olan hu 

Figaro şöyle yazıyor: 

bugünden itibaren kendilerine ay- ziyafeti vermiştir. Hntny şenlik i kesif l envirntta elektrik idaresini 

rılan yerlerde pavyon inşaatına içindedir. imkansızlık içine sokmuştur. 
başlıyacaklardır. ================================= 

Bu yıl sergiye iştirak eden mü- S A D E Y A Gv M U B A Y A A S 1 
esseseler 150 den fazladır. Şimdiye 
kadar hiç bir sene bu kadar rağbet 
görülmemiştir. Bu seneki sergının 
son olacağı ve gelecek yıldan itiba
ren yeni inşa edilecek sergi binasın• 
da sanayide il.erleme sergi~inin a 
çılmasınıı başlanması mukarrerdir. 

Darüşşaf aka Direktörlüğünden : 
Mali sene .sonuna kadar mektebe lOzumu olan 4500 kilo sadeyağ 

münakasa ile alınacaktır. 1J.k teminat 303 lir.adır. Şeraiti öğrenmek 
istiyenler Nuruos maniyede Türk Okutma Kurumunda görebilirler. 
fı..11Jesi 11-7-!>:38 ırnz~, le ... i günii snat 13 te y:ne orada yapılacaktır. 

«FransanU'l lspanyol itilafına karşı 
vaziyeti bir müddettcnheri h er sahada 
ehemmiyetli Lir sekilde düzelmiştir. 
Memleketimiz §İmdi ademi müdahaleyi 
evvelce yapılma"ı lazımgelcn şekilde 
tatbik etmektedir. Bu tarzı hareket ha
riçteki menf aatl rimizc hizmet etmi~tir. 
Paladiye ve Bone'nin beynelmilel va· 
ziyetimizi pek his!ledilir bir şekilde di.i· 
zeltmi~ olduklarını itiraf etmek lazım· 
dır. Fransa ile lngiltcre arasındaki .silo 
birlik, bu siyasetin temelini teşkil et· 

ı ('ktedir.> 



· Sa:rta: 8 

HASAN çil LOSYONU çlKTI 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekelerini Katiyen İzale Eder. Şişesi 50 Kuruştur.HASAN DEPOSU 

Diş doktoru diyor ki : 
"İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 

tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı, Mtl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı, içinde 
hamız olmadıktan başka ağııda ki hamız lan da 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva etmeli 

nihayet koku ve lezzeti nefis olmalıdır.,, 

İşte Radyolin budur! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLİN kullanınız 

1
DEN iZBAN K

1 

İZMİR İLAVE POST ASI 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

1- Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 
ile 20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alaka 
dar muhtelif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeo
lojik ilimleri tahsil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması liizımdır: 
A - Türk olmak 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak "Sıhhi muayeneAnkarada yapılacaktır. ,. 
C - Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, olırunluk vesikasını 

haiz bulunmak. 
D - Yaşı 18 den aşağı ve 25den yukarı olmamak. 
III - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden 

hanırisini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Mü
sabaka notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul e
dilmiyecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir Her iki meslek için mecburi 
b - Hendes~ .. .. " " .. 
c - Fizik 

" " .. .. " d- Kimya 
" " " " .. 

e - Ecnrbi bir dil .. .. .. " .. 
f Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 
ır - Müsellesat .. .. " .. .. 
h - Mihanik 

" " " .. .. 
i - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j - Zooloji .. .. .. " .. 
k - Botanik " .. .. " " 

TOKAL ON 
KREMİ 

ile tecrübelerini yap 
mak için bir cild 
mütehaasııı tara .. 
fından 17 ili 72 

Yatlarında 

107 kadın intihap 
edilmiştir . 

İşte neticeleri : 

Siyah benler 

Tecrübesi 
Yapılan 

17 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla bera- Açık mesameler 

ber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühen- Burutukluklar 
dislik için kazananların ilk 12 si vejeoloğluk için de, ilk 8 i arasında bu Gevtek cild 

19 

22 
14 

lunmaları şarttır. Yağlı cild 
Üssil mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift Kuru cild 

sayılacaktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mü-

18 
17 -107 

Muvaf-ı 
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 -100 

,. 
Herhangi bir kremi kull~~;;i 

dan evvel bu basit tecrU 
yapınız. 

Her hafta: Pazartesi günleri saat 16 da latanbuldan kalka
rak lzmire uğrayıp Pireye &'İtmek ve Pireden pertembe, iz .. 

mirden cumartesi günleri kalkarak latanbula dönmek üzere lı
tanbul ile lzmir arasında 2 inci posta ihdaı edilmiştir. Bu poı
tada lıtanbul yolcularına Menin yolu postalarına mahsuı o
lan ucuz navlun tarihi tatbik edilmektedir. 

hendisliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek 
ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 kişi, de, maden işletmeleriyle ma 
deni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak Uzere "Tica
ret ve Organizasyon Mühendisi,. olarak yetiştirilecektir. 

--o- Rl~y· 
nermin ve genç kılar. YA ) 1"' 
BAH, Beyaz renkteki (yağsızt ~ıl' 
kalon kremini sürünüz. GaYe .,ıll' 
leyici, kuvvetlendirici ve be) ıi~ 
tıcıdır. Siyah benleri eritir~er fi 
mesameleri sıkıştırır. En e~ 10ııl· 
sert bir cildi beyazlatarak·ınıııı' 

Her Sabah daha genç Jeştirir ve yumuşatır. 13~0 )'~ 
pudra için ideal bir esastır'. o<ıl 

. b ba.ıt ,,. 
.. .. v ' f larındakı kadınlar, u · goT' VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka

dar Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve 
bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

oorunmege ca ışınız. sayesinde Şimdi 80 yaş}a;!n:;inlll;I 
ı nebiliyorlar. Yukarıda 1 kreJ11l 

••••••• Acentelerimize müracaat olunması ••••••1111 
111'1 ................................... ~ 

VII - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır, 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son 

müracaat tarihi: 24 Ağustos 1988 
b - Sıhhi muayene tabiri: 26 Ağustos 1938 

BU AKŞAM YATMADAN EVVEL cild unsuru olan Tokalon ,o~· 
yüzünüze pembe rengindeki Toka- kullanmadan ve kullandıJ<tn;irıl' 
!on kremini silrünüz. Terkibinde, raki kadınların hakiki f?.190~ 
genç hayvanların cild hüceyrelerin- !arıdır. Başka hiç bir ınf~fı'io" 
den istihsal edilen Biocel cevheri ile kabili kıyas olmayan ticeıı1 

vardır. Siz uyurken cildinizi bes- kremi daima mütehayyir ııe 

Şirketi Hayriyeden: c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 Ağustos 1938 
!er, buruşuklukları giderir ve taze, verir. 

·1•~'° pı 

Önümüzdeki 9 temmuz 1938 cumartesi günü hoparlör tertibatı 
ve elektrik tenviratı ile hazırlanan 

71 ve 7 4 numaralı vapurlar 
MUT AD LÜKS TENEZZÜH SEFERLERİNİ YAPACAKLARDIR. 

74 ıaat 14,30 da 71 ıaat 14,45 te köprüden kalkacaklardır. 
74 numaralı vapurda en yüksek SAZ HEYETi ve 71 numaralı 

vapurda en yüksek SALON ve CAZ 
ORKESTRASI vardır. 

Boğaziçinde mukim sayın yolcularımızdan tenezzüh vapurla
rına Köprüden binmek ve avdetlerinde Köprüye kadu gelmek 
iatiyenler, iskelelerinden alacakları tenezzüh biletiyle batka 
ücret vermeksizin, poata vapurlarından İıtifade edebilecek· 
!erdir. 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuddur. 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARA Ç O C L U 

Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

ÖLÜM CEMBERi 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanlarını, hüsnühal varaka 
sını, mektep şahadetnamesini veya bunlarıA tasdikli birer suretlerini, 
4 kıtlı fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi mu 
ayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan 
apartmanındaki Enstitü Merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

(2007) (3822) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
satınalma komisyonundan: 

DiKKAT: 30 Haziran 938 de 
bazı teknik ıebepler dolay11iyle 

1 Kadınlar için 1 

1 - Gümrük muhafaza örgüdündeki kara vasıtaları için şartna- I 1 
mesi mucibince ili adet motörsıklet lastiği ile 20 tane 5X30, 20 tane ••••••••••••••ili 
600X20 ve 44 tane 6X32 cb'adında iç ve dış kamyon lastiğinin 

16-7-938 cumartesi günü saat 1 l de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak

tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 9420 lira ve ilk teminatı 707 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - lsteklilerin o Rün eksiltme saatindeıı bir saat evveline ka-
dar 2490 sayılı kanunun 32 inci madde~i hükmüne göre hazırlıyacak

ları teklif mektuplarını Galata eskı ithalat gümriiğündeki komisyona 

vermeleri. (4004) 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

D.ıhihye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde oğ!cden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

ki de hizmetçi, yedi ki~i oluruz. 1- Bu iş lıitınce evvelce :ıönclerdi- na bazı şeyler vereceğim, Mnarin-
şimizi görmek için bu kadar adam ği.miz aletle_ri bize verece~lerdir. 

1 

deki eve götüreceksin. 
kafi. işte Hermanın verdiği ilaç; Bız derhal ışe başlı~arak, lazımge- iŞLER YOLUNDA 
sen bu iliicı bizim adamımıza verip len kasaları kıracagız. Soııra ev - ,

1 
,,.

1 
d L"b" ·ı b b 

• • j,\ • v ı e yo, ·I ıgo ı e era er 
o da gayet mahirane bir surette i- den çıkarken arkamızda ıkı cenaze ki . t 

1
• 

1 
h 

k 
_ 

1 

yapaca arı cınaye p an arı azıı·-
şimize set çeken hizmetçiye içire - bıra acagız. 

1 
k H d B 1 "k ·· 

Ô 1 1 O . d "k L"b" ıyara , crmanı a e çı .aya gon cektir. Hizmetçi hasta düş~rek has- - ye o sun. ıa a ı en ı ı- d d"kl . d b .. 
er ı erın en eş gun sonra, 

tahaneye gittikten sonra bizimkiler go olayım. Nasıl olsa bundan son -ı G d t ld v·ı d d · 
· .. İ . ran o e e, ı e yo a resıne şu Yazan: Edgar Monte Tefrika No. 18 den birini onun yerine koyarız. Hiz ra şovalye sprınyol olarak ya~ıya- t k ld". 

metçinin kabul olunduğu gün Mös- yacağım. Bu da bütün şüpheleri ez ere ge 1 
• 

Sonra birden yüzü değişerek: ı bulunursun. İşlerini tanzim ettik - yö Köleni ziyarete giderim. Ertesi üzerimden kaldıracak. "Her fey hazır. ite başlayın!. ,, 
- Bana itaata hazır mısınz? ... ten sonra doğruca Amesterdama gi- gün yine ziyaretine gideceğim fa- - iş, gündüzün olacaktır. Dük, bu tezkereyi alınca, gard-

tliye sordu. dersin. Orada Yahudiler mahallesin kat bu defa beraberimde büyük bir - Gözlerimiz iyi görsün diye roptan gri bir elbise aldı. Bunu si -
Herman de ismini söyliyeceğim bir tüccar sandık da bulunacak. Onu alıp bir değ ilmi? yahlarııı altına giydi. Koltuğunun 
- Bir şartla... vardır. O adam elmas ve milcevhe- tarafa saklıyacaklar. Ayni zaman- - Alayı bırak. ötekiler, benı altına da makyaj kutusunu alarak 
- Her birinizin yapacağı ışın rat müteahhidi olduğundan onun - da birer, birer eve girerek her biri tanıyorlar mı? Heldor lokantasına, yemeğe gitti. 

hududu var. Ben kimseden yapamı la da bu iş için iyice anlaşırsın. Bu bir tarafa gizlenecektir. Herkes - Eskiden olduğu gibi.... Orada husus! bir odada yemeğini 
yacağı şeyi istemem. Herman ev - seyahati çabukça bitirdikten son- Mösyö Kölene ziyaretçiler geliyor - Bu işten sonra da düşesi ka- yedikten sonra hesabını da gördü. 
veıa sal!A söylüyorum; Ren Be içi- ra gelip beni Brüksel de Belvü ote- zannetmelidir. Bunun için hiç patır- çırmak için Kaşana gideceğız. A • Garson odadan çıkınca derhal kapı 
kaya gideceksin. Brüksel de bir hay !inde bekliyeceksin. Anlaşıldı mı? tı olmaması liizım. Hepiniz tanın - dama da ihtiyacımız olacak her - -yı sürmeliyerek, yüzünü boyam ağa 
dut çetesi vardır. Bunlar en hain - Anlaşıldı. mamak için elinizden geldiği kadar halde. başladı. Artık bambaşka bir adam 
cinayetlerle ve hırsızlıkla geçinir - - Şimdi sana Libigo. güzelce tebdili kıyafet etmeğe gay- - Gribuval züppesi ne olacak? 1 olmuştu. Elbiselerini altındakini üs-
ler. Fazla olarak bu adamlar hü - - Rica ederim, şövalye İspirni- ret edin. Eve girince şunu soraca - - Sen onu, açık gözlerden bir- tüne giymek suretiyle değiştirince 
kümetiıı eline geçmez. İşimize çok yol ismiyle çağır! ğız: kaçına takip ettir. Buna birkaç gün artık onu tanımak imkamızlaştı. 
yararlar. Sen gidip bu adamları - Şövalye İspirniyol ! Bana em- - Mösyö Kölen evde midir? "vvelinden başla. Takip edildiğini İşini bitirince, nazar dikkati 
görmelisin. Ben seni Hiyana, Diğ- niyetli, cesur, mahir, güzel giyin - Sonra biribirine parolayı söyli- 1niayınca tabii eve gitme7.; bu sıı - celbetmeden lokantadan çıkarak 
mayime, Van Humbaka, Kotir, Ko- miş üç adamlazım. Bu gibi adam - yecekler. Parolayı bilmiyen eve a- retle ondan da kurtulmuş oluruz. doğru Kölenin evine gitti. 
romyere tavsiye ederim. Sen, on - !arın elinin altında hazır olduğunu lınmıyacak. Herkes girince kapılar - Peki, bu akşam karı ile arala Kölen bu ziyaretçiyi tanıyamı-
larla göndereceğim tabloların öte - evvelce söylemiş idin. kapanacak. Hizmetçiler kahyayı undaki parolayı da anlartm. yarak: 
ye beriye satılması için müza]cerede - Bu üç adam ile ikimiz ve i- derhal bağlıyacak}ar. - Evvela Grand otele gel. Sa- - Kiminle müşerref oluyorum; 

çekilmesi mukarrer olan 
15 temmuza talik edilm~/ 


