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Yurttaki ve 
Hataydakilerin 

tebrikleri 
~-

Başvekilimiz teşekkür ve 
selamlarını iblağ ediyor 

Jıtanbul, 8 (A. A.) - Barvekalet ' 
Huıuıt Kalem direktörlüiündcn : Son 
Hatay anla~maaı ve bunun neticesi ola
rak askerimizin Hatay'a girmesi vesi• 
lesile ıterek yurdumuzdaki gerek H a
tay" daki vatandaşlarımızdan alınan v e 
millt davamıza kendilerinin yüksek a· 
laka ve samimi duygularını gösteren 
telgrafların çokluğu dolayısile bunların 
her birine ayn ayrı cevap vermek im
kanı olmadığı için Baıvekil Celal Ba
yar, derin teşekkür ve selamlarının ib
lağına Anadolu ajansının tavassutunu 

rica etmektedir. 
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KURUŞ 

Türkiye - Romanya paktı 
• 
Iskandinavyadan Ege 

denizine kadar .. 
Yapılan ve yapılacak olan paktlarla 

Bitaraflar cephesi mi kuruluyor? 

Romanya kralı Majeste Karol ve Bükreşten bir görünÜ:f 
Brener Tageblat gazetesi ıu h eberi bir ihtilaf zuhurunda bitaraflik garan· 

veriyor: 
Romen hükumetine yakın bir mem

badan bildirildiğine göre Türkiye Baş
vekili Celal Bayar ile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras yaz sonlarına doğru 

tisini istihdaf etmektedir. 
Beck tarafından teklif edildiği gibi 

coğrafya bakımından birbirine bağlı 
devletler bloku arasında böyle bitaraf
lık muahedelerinin Kral Karolun sem· 

iadei ziyaret zımnında Bükreşe gide- patisine mnzhnr olduğu söyleniyor. Bu 

ceklerdir. Bu husus Kemal Atatürk'le planın tatbiki lskandinavyadan Ege 
denizine kadar uzanan bitaraf bir hat 

Kral Knrol arasında takarrür etmiştir. 
husule getirecektir. Bununla beraber 

Bu ziyarette bir Romen - Türk paktı kollcktif paktlar vücuda getirmekten 

hakkında müzakerelere girişilecektir. ziyade iki taraflı nnlaşınalar akdi daha 

Bu pakt, Almanya ile Rusya arasında muhtemel görünmektedir. 

Limanda bir kaza 
Trak bir mavunayı 
batırdı, ~ir çocuk ve 

bir tayfa kayboldu 
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Yt.NCiABAH 

Bir yıldönümü 
~ 

l{a~atbuat hüriyeti Harf in kili hı bize 
neler getirmişti? 

'a~ra Uat kanunu tadil edildikten 
tiıı İst'~azeteıerimiz, gazetelerimi
& ar~d halinden bahse başladılar. 
ı(ı.tdit·a matbuat hürriyeti de 
~llıtrikıYor, Bu münasebetle bir 
~el'ilta an gazetesinin İngiliz ve A-

t•tısın~ .ı~zetelerinden bahseden Arap herfleri Türkçeye çok zararlı 
i oru ıstıfadeye şayan görerek 

~L.){at~=uat hakk d 1 t t olmuştur. Türkçeye uymaz 
'lttd ın a yapı an e -
~tda: t~Yanı hayret görülen nok- Selanikte çıkan Nca Alitia gazetesi çeyi yazmak bir sürü bilgiye muhtaçtır. 
tıı '8tın .

1
1
t de şudur: On dokuzun- harf inkilabımız hakkında ıu mahimah Mesela önümüzde kdm, ftr, nfs v. s. 

ltült~ k nısfında, yani İngiltere- veriyor: gibi kelimeler bulunsa okuyabilir misi· 
tıııda r, kudret ve nüfus saha - Komıu ve dost Türkiye'de yapılan niz~ 
~ de\'~Utatli bir terakki göster - harf inkilabının onuncu yıldönümü par· Eski harflere dair sizi tenvir ettiğime 
~e ırde but- ı k t · · ~•lnı . ' un mem e e ıçın- lak bir tarzda tes'id edilecektir. Bu de- kaniim. Arap harfleri adı verilen bu 
'it\' Z üç tane gündelik gazete ği§menin bilgi seviyesi üzerinde oyna- kangren her türlü fikri inkişafı çürüt
~-lı'ırıış e bunların üçü de Londrada dığı rol ve kısa bir zaman içinde fikri müıtü. Binaenaleyh yeni harfler Türk 
~t tarİh~~ vaziyet Amerikan mat hayatta yaptığı azim tesir berrak bir milletine yeniden doğma fırsatını ver
~tltkın 1b~e _ka~ıl_aştırılrsa ~~a~a surette &Öze çarpmaktadır. miş ve aaırların yaptıiı haksızlıktan in
~· l l' YUklugU deranl goru - Binaenaleyh, bu iıde önayak olan tikam almak üzere, seviyesini yükselt
~ l'i~a ~~muz 1839 da Birleşik A- Atatürk'ün dehasına hayran olmamak miye sevketmiıtir. 
taıet~kfiınetıerinde 116 günde- elden gelmez. Türk harf inkılabı, belki 1 770 senesinde Murad I1l Utin 
ll't 'I çıkardı. 1837 da bu sa- bilmiyenler için idi bir harf değiımesi harflerini kabul etmek istemişse de üle

'-ılııtişa azan Amerikan gazete- ve Arap harflerinin yerine garp harfle- ma sınıfı mani olmuştu. 

.SON HABERLER 
İspanya harbi 

Bir tepe alındı, verildi 
ve geri alındı 

Anlaşılan muharebe kısa bir 
sükunetten sonra gene alevlendi 
Barselon, 8 (A.A.) - Müdafaa 1 tekrar elimize geçmesini temin et-

nezareti tebliğ ediyor: , miştir. , • 

Ş k h · d v·11~ v· J Salamanka, 8 (A.A.) - Umumı ar cep esın e ı a ıe a . 
. karargah tebliğ edıyor: 

mıntakasında muharebe şıddetle Ka~tellon cephesinde Tales mm 
devam etmektedir. Kıtalar1mız 221 takasında Veo kasabası kıtaatımız 
rakımlı tepeyi işgal etmişlerse de tarafından işgal edilmi~tir. 
Frankistlerin tayyarelerinin yardı- Ortana mıntakasında Castro ve 

mı ile yaptıkları bir hücumu neti - Villa Vie Ja şatolarının garbından 
cesinde tepeyi tahliye etmeğe mec- geçerek ilerliyen kuvvetlerimiz Nu
bur olmuşlardır. Fakat parlak bir les ka~abasını da garpten ve şark
mukabil taarruzumuz bu tepenin tan geçerek geride bırakmışlardır . 

Sayfa: 3 ~ 

Suriye hükumetinin 
vaziyeti 

(Baştarafı 1 nci aayfada) 
yetine uzaktan bile olsa bir paı"

çacık yaklaşabilecek bir yekfin teş~ 
kil etse idi o zaman müfrit mflll
yetçiler ağzında bir bahane hi:z.me
tini görebilirdi. Şimdi aklı selim için 
buna bile imkan kalmamıştır. Bi
naenaleyh, Suriyeli dostlarımız Ha
tay meselesindeki davalarını hiç 
bir bakımdan müdafaa edebilecek 
ve haklı gösterecek bir mevkide 
değildirler. 

Asırlardanberi, Türk ve Arap 
bir arada yaşadık. Bu memlekette 
Osmanlı imparatorluğunun ne ka
dar siyasi hukuk vermesi milm
künse bu hukuku müştereken pay
laştık. ı~ıamiyet bizi tek bir millet 
haline soktu. Bu kadar sıkı bir kar-
deş hayatı içinde, Suriye hudutları 
kenarındaki, bir Türk ülkesinin i
çine Arap unsuru karışması pek ta
biidir. Fakat bu küçük ekalliyet. 
şimdi milliyet ölçüsüne gö~ 

ayrılırken, Türklüğü çiğnemek, ec
nebi bir tabiiyet altında ·bulundur
mak ve anavatana iltihaktan me-
netmek iddiasına kalkamaz. Bun
da her zaman eli boş kalmağa 

b.. ~or r Sahasına çıktığı za han rinin kabulü sayılabilirse de böyle d~- 1908 meırutiyeti rüesasının becerik
.""l!Qelik ede ondan evvel altı tane ğildir. Hakikatte pek muilak olan A- sizliii de Arap harflerinin devamını in· 
~illa gazete vardı, :halbuki o rap harfleri yerine sade bir alfabe ika- taç etmişti. mahkümdur. 

~liı ,\L~ndradan başka hiç bir me edilmiş ve Türk milleti dil esaretin- Kemalizm inkilabı bütün eatrap]an ı·ngı·ıı·z başvekı·li- 1 Türkiye ve Hatay ihtilafları esnasında VeA 

~te 'l::ınde bir tek gündelik den de kurtulmuştur. ezerken, harf değişmesine engel olan- hatta şimdi bile bütUn Arap ülke-
~ ~·r~ ~u. . . . ikinci xı. asırdan sonra Tura~i lan da yolundan atmıştır. Kudretli bir • b. h k t• s t R !erine sirayet eden bir propaganda 
~ hıı .\' suretle ızah olunabılır Türkler, Kur anın yazısını kabul etmı.ş- yaratıcı olan Kemal'i tek zaferler tat· nJll Jr are e ) OVye USya Türklerin tekrar bir tecavüz dal-
~ ~'kııı tnerikalılar, serbest mU- ler; bir müddet sonra Uygur yazısını min edemezdi. Bu büyijk fikir zaferinin gası halinde Suriyenin üzerine ya-

~ '-tıa~ d:_ınokrasi u.sulle!!. için bırakmışlar ve 1928 de L!tin harfler~n~ kıymetini kavrayan Türk milleti de ön- Sulhu kurtarmaya nasıl Çıkarılan rivayetlerin yılmaları tehlikesini ileriye sürü-
~~iyı tnudafaa teşkıl ettıgı na- kabul edinclye kadar Arap harflerını derine tapınmaktadır. yor. Bu sözler sahiplerinin geniş 
tlJi leıtıi e ın.atbuat serbestisini ka kullanmı§lardır. Dünyada Kemal Atatürk kadar se~ yardım etti aslı yoktur yor. Bu sözler sahiplerinin geniş mu 
ti~et, :~t ıl.e himaye ederken İn- Arap harfleri, Türk milletine çok za- vieln tef yoktur. Ankara Atatürk'ün Paris, 8 (A.A.) _ Edenin nut- Ankara, 8 (A.A.) _ Samimiyet hayyilelerini gösterebilirlerse de 
" t 01 erıkada ana lisanı İn - rarlı olmuotur. Her ~eyden evvel ı.or asri saadetinin bir nümunesi olarak a- ku hakkında Ordre gazetesi şöyle ve resanetini her vakit muhafaza mantık ve muhakemeleri hakkında 
~l buı an halk arasında neşvü- olduğu ııibi, Türkçenin telaffuzuna d.ı ıırlarca yaşıyacaktır. Türkiye bu bü- Türklerin Suriyeyi istilası! 
~ an b yazıyor: eden ve edecek olan Türkiye - Sov 
'"L llıaL U gibi temayülleri bal uygun değildi. Bunun İçin Türk milleti yijk yavrusuna ilelebed minnettar ka. Suriyeli komşu ve dostlarımıza 
"'" ' lray · "Ahval icabettirdiği zaman ka- yet münasebatı etrafında Hatay 
ı._ tden ~ esıyle senelerce gaze- Acemlerden de bir kaç yazı almıya lacaktır. gayet açık bir surette temin edebi-
~td l(Cır İ tiyet ve enerji ile hareket etmenin meselesi vesiletiyle işaa edilen muh 
ta. e ilo. Verg.il.er aldılar. ngil- mecbur kalmıştır. Onuncudan yirminci asra kadar dini liriz ki bir taraftan bütün Suriye 
'< .. n sulh için tehlikeli mi yoksa bilakis telif şekil ve mahiyetteki haberle-

' 'lelerin pve1rgısı ~8.53 e kadar, Türklerin eıki d~n~ taass~pl~rı taassup fikri terakkiye engel olmuştu. faydalı mı olduğunu tesbit etmek rn hepsi de tamamiyle asılsız oldu- bize hediye olarak takdim edilse 
d. 'le '-.:1)'.

1 
U ve.rg. ısı 1855 e ka- kadim dillerinin ahen~ı.nı kay. bet_tı.rmış· 1928 den 1938 e kadar yani on yıl i- biz onu kabul için elimizi bile uzat-

"\'' .llcıg t _ lazımdır. Çemberlain, bu iki tez- ğunu Anadolu ajansı beyana me-
Qı "'t . .vergısı 1861 e kadar tir. Keza bu harf degıımesı, dılın de çinde on asrın hataları temizlenmiştir. mayız. Bizim uzattığımız el ancak 

" rnışt den birincisini müdafaa ediyor. E- zundur. 
~~ .\rıcak ır. değişerek kaybolmasını intaç etmiş ve Celecek nesiller Atatürk'ün mukad- den ise ikincisini terch ediyor. Ha- müstakil, dost ve kardeş bir Suri-
f,. 8otıra lnbt~ _vergiler kald.ırıl~ık.- gitgide Türk mille.tinin milli vicda~~· des adını hürmetle anacaklar ve biz yenin elini sıkmak için ola bilir. 
~e 8et1b gılız ırkının tam bır ı- medeniyeti ve zekı Kafkas ırkının bu- eski yurttaşlar da Yunanlılarla birlikte diselerin şmdiye kadar Edene hak Bugün, Türk ordusunun Suriye-

d est'. verdiğini itirag etmek lazımdır. Bun Bulgar Başvekı'lı'n'ın ı 'besl dı~~~e nail olmak hu!'M.1- !ün güzellikleri ortadan kaybolmuştur. daima, dost kalarak Türk terakkiya~ı dan sonrası için de Eden'in haklı yi kolaylıkla istila ve zaptedebile-
lııı... latb'k e ıgı tabii arzu ve tema- Renanın Türkleri yalnız tahripçi ad· karşısında sevinç duyacağız. 

1
. t b t ceğini zan ederiz. Hiç bir harici 

l'1 htılab~t ~ahasına girmek imka- detmesine rağmen, Lenorman bunun Silve Mayopulos çıkacağına inanmalıdır. Esasen meş mec IS e eyana 1 kuvvet Türkiyenin bu tecavüzüne 
"t ı.. ıld B t bur 21 mayıs akşamı hadisesi üze-

"l:tb"ftt ı. u suretle ngiliz -
1
aksini iddia etmekte ve Kemalist inkı- - muhalefet etmese bile Türk Cum-

t ...., rn tb Yugoslavyada makine- rine bu dava halledilmiştir. çam . b.' .\ın.. . a uatlnrını kurmak i- labı da Kafkas nlcının son mucizesini Sofya, 8 (A.A.) - Başvekil ve huriyeti gözünün bebeği gibi üstü-
.~L "l'ikaı ı h k l . berinin o akşam enerjik davrana-Cı. ~ ,.. ı ardan daha geç baş yaptığı açıkça ortaya koymaktadır. < }eşme are et eri hariciye nazırı Köseivanof mebu- ne titrediği ordusunun bir damla 
'f "

1ecbu · h k rak sulhü kurtarmıştır. · rıyetinde kalmışlar- Bu münasebetle Arap harfleri a - san meclisinde kralın nutkuna ve- kanını bir "fütuhat harbi,, uğrun-
h Belgrat, 8 (A.A.) - Maliye na 

t..,'l~tta • kında biraz malOmat vereceğim. Türle- rilecek cevap miizakere edilirken a da dökmek hatasını irtikap etmez. '•< "\' zırı Lettiza, Yugoslavyada makine-
t~~Ci"ıı.: ergı.ler kaldırıldıktnn ve çede kelimeler çok hecelidir. Demek o- fngiliz hükümdarlarının şağıdaki beyanatta bulunmuştur: Diyelim ki Suriyeyi kuvvetle igtiJa • ..,1 •ıgıll b !eşmenin inkişafı çerçevesi dahilin-
ıl d ~?ne lı ırdenbire vaki olan )uyor ki, fazla sesli harflere muhtaçtır. de hükümetçe ittihaz edilen yeni seyahatleri "Son dört sene içinde memleket ettik. Bununla iş biter mi? Çünkü 

~, 'lıi, i k~reketi başladıktan son Arapların elif, ayın, he, vav ve ye tedbirler hakkında matbuata beya- L d 8 (AA ) _ Resmen mebusların iştiraki olmaksızın ida- asıl zorluk istiladan sonra başlar. 
t ~ tutuı .. n ışaf ve terakki sahasın- harflerile harekeleri bu işi göremez. Zi- . on ra, · · · Suriyeliler gibi siyasi olgunluk dev-
' t qn y 11 k natta bulunmuştur. Bd yeni tedbir- bildirildiğine gore, İngiltere krah re edilmiştir. Şunu beyan ederim 
"ll~klı 0 ar Amerikalılardan ra bunların muayyen bir sesleri de yo - resine gelmiş, topraklarında birçok 
{ o)n 27 !erde bütün memlekette motörlü a- k 1. . F~ . tt d'· ki bu müddet zurfında hükümet:\ 

~ıa U\arda 1uşt~r. tur. Hatta diyebiliri~ .k~, .Arap~anı.n rabalarda kullanılan benzin vesai- ve ra ıçesı, ransayı zıyare en o medeniyetlerin inkişafını görmüş, 
" il bu ,, hahsı geçen rapora na harfinden ancak on ıkısının sabıt hır se· nüşlerinde, temmuzun son haftası hareketlerinin bütün mesuliyetini bu ananeleri ruhlarına sindirmiş, 
~ ~ ı. leun 1 re fiyatlarının Relgraddaki fiyat -
~ 111an ngilterede pazar gü- ıi veya telaffuzu vardır. Sesleri ve şc\ lara muadil olması derpiş edilmek- zarfında yatla İngiltere sahilleri bo tamamiyle deruhte eedr. 1935 de milliyet hissini tatmış bir millet ec-
~t~ ıs21ta~eteler de dahi] olmak killeri sık sık değişen bu harflerle türk- tedir. Bu tedbir, petrol kumpanya- yunca bir gezintide bulunacak ve iktidar mevkiine gelirken kralın nebi bir tabiiyet altında rahat ra

( :al'ıılıka~~n~elik gazete vardır; lariyle yapılan bir anlaşmadan son ağustosun bidayetinde lskoçya sa- tavsiyeleri mucibince memlekette hat oturur mu? Suriyedeki milli ha-
\t ıet .. 1 • merikadaki günde- lerinin devlet veya u:numi menfaat ra ı'ttı·haz edı·ımı'ştı·ı·. Benzı·n v·e.~ aı·- . . . t . . . "ddt ted reketi boğmak için bütün enerji~i-'lt "erın ... hillerinde olacaklardır. Kral ve kra nızam ve asayışı esıs ıçın cı · 

ı. dır. h mecmuu 2242 yi bul namına zararlı görülen bazı haber- reden alınan gu··mru·· k re". ı'mlerı·nı·n 1 ni yıpratacak bir milletin başka ta-
-t .ound b d b' ,., "e bundan sonra Bal moral "'atosu bı·rıer almag-a, kanunu giddet e ve t.. '. l)\Uıtt an aşka gazeteci - lerin neşredilmemesi husuııun a ır "t 7 • - • raflarda rahat bir nefes alma,.ı, 

."ltıtl "erek · · indirilmesi, satış fiyatlarında mü- na giderek bir müddet orada otura fakat adilane bir tarzda tatbik et-~ eltıe ıstıhbarata dayanan anlaşmaya varması bize nazaran sait bir tesir yapacaktır. kuvvetli, yeni nesil bir kütle vücu-
'' .\rrıe t.eşkilat İngiliz matbua- çok daha kolaydır. caklardır. meğe, sosyal sulhu muhafaza eyle- de getirmesi kabil midir? Bu kadar 
ı7e tô ~ıkadakinden çok daha Böyle bir anlaşma, şayanı arzu j 1 Amerikanın Çinde ve Japonyada meğe ve nihay~t devletin otoritesi- basit, göze çarpar hakikatler kar-

t~, 'ikiy:t~lUy~r _ve Londranın ta- olsa dahi, Amerikada kolay kolay apon arın protestosu parlak ticareti ni kuvvetlenclirmeğe lUzum vardı.,. şısrnda, Türklerden Suriyeye karşı 
(.

11 ~ilıı 1 ' ~ukumet merkezinde mümkün olamazı çünkü mühim ga- Tokyo, 8 ( A.A . ) - Domei ajan tecavüzi emeller beslemek çok ha-
• •ti Du d . b.ld' a··· s d Vaşinoton, 8 (A. A.) - Amerikan Bulgaristanırı komşulariyle mü-'t ~ ~tde 6 n elik gazeteleri a- zetelerden biri veya ikisi yapılan sının ı ır ıgıne göre . .., anghay' a- • fiflik teşkil etmez mi? 
~>le rehÇıkan müstakil gazetele- tavsiyeleri dinlememek suretiyle ki Japon n:ıak~mları. beynelmilel firmaları, ihtilafın ilk senesi zarfında na:ıebatından bahsederken başve- Biz Suriyelileri çok iyi bili-

:· her olacak vaziyete so- bütün matbuatı neşriyat mecburi - ve Fransız ım:ıyaz mıntakaları ma- Çin'e 12 milyon dolarlık, )aponyaya kil şunları söylemiştir: riz. Onlarla Osmanlı Meclisi Mcbu-
1 tl~Utun b yetinde bırakabilir ve süküt politi- kamları nezdınde diın. muhasama- da 7,S milyon dolarlık herp malzemesi "Türkiye ile olan dostluk müna- sanında yakından arkadaşlık ettik. 
't~ı ltt Unlar şunu ifade eder ki kasını imkansız bir hale sokabilir .. tın yıldönümü sabahı cereyan eden satmışlardır. Satılan malzeme bilhassa sebetlerimiz. bir müddet karışıklık Fakat mukadderat bizleri biribiri
\11eıe d:t~uatında temayüller Belki de Amerikan matbuatındaki kanlı hadiseleri protesto ederek, bu tayyare ve motör gibi şeylerdir. Bu- eçırdi. Fakat şimdi münasebetle- mizdcn ayırdıktan sonra, onları 
~·r lııatb ıtudur. Halbuki Ame- çeşitlilik sadece hayata tad veren hadi.:ıelerin tekerrurüne mani ol - g. . "

25 
t 'hl' b d" d tı· k mahküm bir millet halinde tekrar 

"a Uat d · • · nunla beraber son altı ay zarfında ]a· rımız ı., arı ı e e ı os U 
t. ~ ~a~·l) ın a ise merkezden bir amil değil, aynı zamanda naza- mak içın ıcap ettıği zaman tedbir aramızda görmekten hiç memnun 

lıııu11 .a~ temayüller hakim- rımızda çok büyük kıymeti olan ser almak hakkını muhafaza ettikleri- ponya, Çin'e niabetle pek çok malze· paktının zihniyeti dahilinde inkişaf olmıyacağımıza ve bir fayda ta!SaV-
ıçındir ki İngiliz gazete- bestimizin kuvvetli müclafiidir. ni bildirmişlerdir. nıe satın almıştır. bulmaktadır.,, vur etmiyeceğimize emin olabilir-

~ -~ ler. Onlar hakkında temennimiz 

~ ~ de göz gezdi.rdikleri sa tırlarcl::ın bir dı, belki cariyeniz de ederdim ... Lfı·ı - (Tebessümle) yavrunuz Mak- şudur: Müstakil olsunlar, ba~tiyar ' - s D o -ı kelimecik anlamıyorlardı: sa- kin ne yapayım kabil değil... ·bul eyi bir babalık hi.ssiyle değil olsunlar, var olsunlar, fakat bızden 

A F yıfaları ellerinde hi-~siyatlarını - Demek o kadar bendenizclerı 'mahaza sözlerinize bir sefkat his- ayrı olsunlar. 
kd . - · el · ı k · · ı · ı· · t ı· . p •k t h f ı . · Onun için, herhalde iyi izler bı-ye ıgerın en gız <·me ıçın r)JJ·er ne 1 e cc ıy orsunuz. e u a ···· si vermek içın dile alıyorsunuz. Çok .• .. 

" MAHALLE . KARILARI ufak perde olarak tutuyorlardı Rü- - Zannettiğiniz kadar tuhaf de ... k.. k k' ,,·. ~. . rakmaması tabıı olan nahoş sozlere 
1 

- . . . · · şu ur çocu ımse.,ız degıldır.. O- kapılmaktan ise biraz da realist 
~- yük fırtınalardan evvel görülen sü- gıl efendım .. Daha bey nınıızde ne nu sevecek ben varım biiyük peder- .. .. ' . . . .. 

\ ~ Lı k. t ı. . b h ı· d h . . tuhaflıklar •·ar kı" onlara nı"slJetl"' . -- .. . duşunerek arada ıyı kom:,mluk mu-
" ı. 'lÜs•yı'n Rabmı' GÜRPINAR No 64 une e uenzıyen u. a 111 a a zı_- ~ • " 1 b~ k ld 1 N b ıı. ~~ .... b h ' k· 1 erı, uyı.ı va e erı var ... • e en, nasebetlerinı.Ien tahaddüs edeb-ile-"' ltJa.. • yade devamına :\faıl sabredemedı. u ıç a ır... d k . . . . .. h bb . 
ı da •sa k z S 'b h f d' 1 ne e erımenız sızın mu a etı- cek mü~terek faydalara ehemmiyet 
~ tıa ' apatma keyfiyeti j bildiğinden mümkün olduğu kadar Ne var? ~evcesine ne olmuş'! Bunu - aı e anıme en ı. Kocar.1-
~ ÇQ~~k~rsa zavallının işi bi- biçare kadına nazlanarak, kafa tu- pek ~erak ediyordu. Gazeteyi elin- za hitap ederken çehrenizin aldığı nize müftekir değiliz ... Siz bütün vermek daha muvafık olur zannın

qt h.. ha111 ü Mailin babası, gelini tarak idarei maslahat etmek yolu- den bır tarafa bırakıp ilk ~uale ken- tarzı küstaha neyi görmek ister- muhabbetinizi öyle bozuk bir kal- <.layız. Bugün Suriye hala manda 
,·l'<liii mı hemen oğlundan ziya- nu düşündü. di cüret ederek: seniz lütfen aynaya bakınız ... Mak- bin temayüllerine miihtaç olan yi- altı~dadır ve Suriyenin ·:va~det~,, 

'~~ t •ra~den bu "Şöhret,, beliye- Akşam oldu. Hep birlikte yemek - Hanım gündtizki hakaretin!z sadınız i~tiskal ise bu hakaretlere ne öyle bozuk karılara ha~redi- te ·lım olunmamaktadır. ~urıyenın 
,Lıtıa}ıd nda ıneydana çıkar çık- yendi. Saibe pek soğuk bir tavır den sonra bu akşamki münfeilane lüzum yok. Herif ben senden nef- niz.... s1.anlı tarihi .yal1nız dŞ~m r.~düds~ümad~-

t ~ d Utn b · d .. k • t b · h h t t d · b b · d h 1 .. . . . arının eserı o ma ıgım ı ıa e ı-~ t1ı~ erlıaı . eyın dizginle:i kısı- g?steriyor?u .. Zevcesinin halin e s~. ~ ~nuz enı ayretteı~ . ayre e re e ı~·o~um u eve ır a a ge - _ (Gozlerını açarak) Saıbe 
1 

B MU 
1

.. 
1 1 

b' l'kt 
iaı-.. ilk, rıa . ıeap eden nasıhatler bır fevkaladelık var ama Allah en- duşuruyor. Maksat tahkır ıse gön- me de) ınız... "imd; çıldırırım Bir kaç aün za yor ar. u "' s uman ara ır ı e 

l4 "'.()lurı Sıhatıe olmazsa tekdire camını hayır eyliye. Bakalım sonu düzki kafi.. . - Beyefendi çoktandır !'İZ bu ., • ... e- r- ayni hukuka malik olmaları icap e-
' lllıtı acak O d .... b .. l t k . t' fında böyle nasıl tıynatini değiştir- de.::ek başka "millet., !erden bahs 
l '~ıı de .. a olmazsa Ma- ne çıkacak'?... Saibe gözler·ın·ı kı'tabın ."atırla- sozu ana soy e me ıs ıyorsunuz .. d. ·} (D'kk tl b k k) k 
Q ~ Par " ın · 1 a e a ara yo s.a sen olunuvor. Doitumuz Suriyeliler 
ı ~Le ti•-· a bırakılmıyacak.. O gece karı koca dairelerine çe· rından ayırmıyarak gu·ya bu so··z. Fakat buna terbiyem müsait değil- lk' S 'b d - · . · ? • • 1111 ~1n k zevcem evve ·ı aı e egıl mı ;,ın · böyle iddialar ve zorluklarla kar-\'% tıış ..., aleminden aldığı kildiler Beyinlerinde yarım saat- 1 . d 'b· h' dir. Mahnza çehrem, sözlerim ~ize ~- ık· 1\J ·ı 1 k t °" llıtı ·• 1aaşı . • erı uymamış gı ı ıç cevap verme k ·· t h ·· .. .. .f d - ..... ız evve 1 · aı 0 ma ıy- !'lılasacaklardır. Suriyenin ve A-

~,. hep a geçınsin... Deli- ten ziyade bir müddet sükiitle geç- d' ,.,. ·ı b . us a . ane gorunuyor~a ı a atımı neti_nden_ u.zaklaştığını:ı: gün~e. n - r\apl,ıg- ın \'ahdetı· Tu" rk Hatayın ana 
.re.~ı o atın t t b . ı. lnaı eş on Ranıye cevap bekle- . a· ~· . f. l"kk' _ 

\ ~ ı· nde ası, u ması a- ti. Her ikisi de gfıya yekdiğerıne . ıste ıgınız surette te ~ır ve te a . ı ben carıyenızde de böyle degışme vatana iltihakivle tehlikeye düşe-
..._ 

1~C\~·ı ı. ... Ayda doksan hazan söz sövlemekten korkuvorlarmış dıkten sonra: de ı-erbestsiniz.. . h ı ı J 
·~~tı .,.eçe J J B .. ·· 1 w wm üne ~aşı amaz.... . cek değil, bahsettiğimiz iddialar l(;r "erecek n ınasarifin menbaı gibi birer tereddüt ve ihtizar için- . - . ::.a. sohz soy emem.ege ye- - (Hiddetle) yetişir hanım!.. - Kulaklarıma ınanamıyaca- tahakkuk ederse tehlikeye düşe-
~~ 11 d(i "· deydiler. Mail göz uciyle karısının mın mı e ınız anımefendı? ··· Seni istemiyorum buradan defol ğım geliyor. Nezaketin, terbiyenin cektı'r. Bu zorluklarda Surivelilere 

\ .. ~~ Şilnc 1 · S 'b k't b .. 1 · J 
'te ~'ib . e erıni buralara ge- haline dikkat ediyor, zavallıyı her aı e 1 a 1 goz erınden ayırıp: demenin daha bundan nazikanesi mür.essemi zannettiğim bir kadın bugün bu kadar hücum ettikleri 

\j~lltı~ltıiye~ ~l.e bozuşmak hiç işi- vakitten ziyade solgun, zayıf, elem- - Yemin etmedim efendim .. Bir olamaz,·a kerimem makbule'-'i ge- ağzından şu .:.özleri bundan ziyade Türk komşularından başka acaba 
~ '"egın· · J J 

endin· ı_anladı. Fakat zev li görüyordu. Saibe eline bir kitap, kadının zevcıne karşı söz söyle- tirtiniz. Yavrumu bir parça göe- işitmemek için hemen gid~yim.. kim yardım edebilir! 
ı Şiddetle sevdiğini kocası da bir gazete aldı. İkisinin memek için yemin etmesi kabil olay yim, ~imdi giyinip gideyim. (Devamı var) Hüaeyin Cahid YALÇIN 
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Sayfaı 4 

Ali babanın oku 
Y aı:ao : Yaşar Sihay 

\>ENi JABAH 

F ransanın işgal 
ettiği adalar 

Japonyamn protestosu
na Fransızlar niye cevab 

vermiyorlar ? 

• • 
lzmitte denıı 

Ali babanın oku dediğimjz va - 1 cenin ne olduğunu sormağa başla - Paris, 8 (A.A.) - Matbuat, 

Atletizmde neden bu 
kadar geriliyoruz ? yarışları 

-----. b•1# 
lzmit Deniz F estinli t~rt•P 

kit salan, yay ile atılan ok sanma- mışlardı. Lakin, her geçen yolcu on Parasel adalannın işgali üzerine 
yınız. Bu hikayede ok giizel bir cins lara: Ayıµ ayıp gençsiniz. Biraz Japonlar tarafından yapılan protes 
köpeğin ismidir. Ali baba dört etrıı- yorulunuz ve bulunuz, cevabını ver tolar baklanda tefsirlerde bulun - den: ••"' 

fı yeşil söğüt nğaçlan ile bezenmiş mişlerdi. maktadır. Mısırlılarla yaptıg" ımız müsabaka- 1 - Aşağıda ioimleri yazıh d• ı.r 
k Lö J .. l 938 uıribı• olan şirin Akçay köyünün en mahir Köyün iki delikanlL~ı artı yo - ur şoy e yazıyor: daılar 10 Temmuz 1 Jl# )>I' 

avcılarından biri idi. Onun bütün rulmuş halsiz bir vaziyette yeşil çe- "Eğer bu adaların hakimiyeti lann Verdig" i aCJ derslerden biri mitte yapılacak deniz yarı~•~'. 
merakı iyi bir av köpeği yetiştir - menlerin üzerlerine uzanmışlardı. münakaşayı mucip bir mesele ise ·kem olarak intihap edilrnifl~r ~,.<'' 
mekti. Nitekim, buna da muvaffak Bu sırada güzel ve binbir renkli ke bu münakaşaoın Annam ile Çin a- Balkan atletizm oyunlarına bir bu· faalıyeti bu defa de eıb teşkilat men· Pazar günü aaat 9 da ızınıt< ıı"' 
olmuştu. Küçücük iken almış oldu- k!bek gelerek bunlardan birisinin o- rasında yapılması liizımdır. Çünkü çuk ay kadar kıaa bir zaman kaldı. Bir ıupları ıenkiı ettiler Yazılar. ve çızilen edecek trenle gidileceğinden b~.J~,,.. 
~u _Ok~ ~endi el. ve emeği ile ye- ın_uzuna kon.du. Aman şun_u tutalım bu adalar hiç bir zaman Japonla - aenedenberi gayri muntazam bit ourette vanın devam etıin. Ahalinin kulakları dcaakşlamnenmW'HaumyduazrpN~:ıi ~:ı;,_:::ıan (>Jtl' 
tiştırmı~ti. Ava ~derken muhakkak dıyerek peşınde avlanmaga başla- 1 t B d b ka bu a çalııan atletlerimizin kuvvetini Mısırlı· artık dedikodu ile ünsiyet peyda etmiş, · . . dı b k il 1 b" t rın o mamış ır. un an 84 -

1 Oku almadan gıdemezdı. Akşam - !ar. Kele e g ze ır papa yanın . . • .. . lar kar,ıaında ölçmek imkanını hulabil· la.kat gönül arzu eder ki asıl hareket !erini almaları rica o unur· . f.I"" 
lan bütün avcılar köye döndüler mi iiznine kondu. Tutmak için papat- dalara hiç hır asken mükellefıyet Ahmet Fe•heri Riza Suerı•, dıo'' 

dik. müıabakale.rda yeni bir iki Türki· bir parça da aahad .. baş ııöıteram. At- ... • G f'l"' 
hepsinin "ÖZÜ Ali babanın av •an- yayı kopardılar. Lakin bu sefer de tahmil edilmemiştir. " 

1 1 
. .. b k k bil' 

1 
Naili Moran Vamık ezen. r·'-"' 

• Y ye rekoru kazanılmaıın& raimen vazi· et ertn muııa a a a ıyet CJ'ını arttır· • K.jJtıil t>'' 
tagına dikilirdi. Avcıların çantaları başka bir çiçeğe konmuştu. Onu da Lö Jur, bundan sonra Japonlar . . . 'b .1 . 1. ,_ . . . Üstündağ. Şazi Tezcan, . 8.,ı. 

1 yetı umumıye ıtı arı e ınce ıyecc1t O· mak ıçın harıçle temaalaT tertıp etmek jz ,_. R. S . S ı-• ·tıin. ,Nurı. · .. tr bcımboş iken muhakkak Ali baba- lı:opardılar. Böy elikle biraz sonra, tara!ınd.o.n yapılan protestonun Ja- 1 le h' ü h . ,_. b db' 1 k L . d b. d" .. d' A h eu ıza, aıt e ana . ,. .-
, • ursa lÇ ş p eeız 11.ı e ın o mama ço5 yerm e u uşunce ır. ma e· ı 

2 
_ lstanbul deniz ku)üplerJJ'l . fj' 

nııı çantasında beş on avlanmış kuş ç?cuklarla ellennde koca bir d:met ponyanın dahili siyasetinin icapla- elden gelmez. me.n hemen bütün yarı,larda olduiu gi· ._. ·ı 1 -'-olan lz.ınit perııı " 
bulunur ve Ali baba herkese, kera- çıçe kolmuştu . Fakat, kelebe&'ı tu- . 1 il'- d 1 1 d • . • b .... b' .

1 
ruı ı e yapı ac-... ırt• 

ti. . Okd ld • .. l di tamamışlardt. Arlık yorgun bir va- rıy e a .a ar o up oma ıgını sor- Aıletızm varlıııımıza. u ıozu ıçı. bi feci hezimetlerle kor,ılanac.ok olu19a 1 ı k. t ek istiyenJ•r me nm a o ugunu !!Oy er . . k 
1 

.b. b 
1 

G" 1 . nşarını a ıp e ıu 
1 

dı•· 
Ali baba senelerce evvel bir gün :ıiyette köye dönmüşlerdi. Tam kö- maktadır. m~'. atan gı. 1 u ~yorum.! oz en- bu organizasyonlardan iaıilade bekle- vapurdan iıtifade edebilecek et .1•~ 

· · · · · · k ı d Epok yazıyor· mw bıraz. ııenye çevuecek. o uraak. va· m·'· t bı' a a'nası• olur Bu~u"nkü h t 8 d .;. kahvede köyün yaşlı başlıları ıle yUn ıçerısıne gırer en tar asın an • · . . . -· "-!"· b'J•k' d e r 2 m 4 
• • Kocaeli vapuru saba saa d' 

d · k Al" b b -ı k "Ş' it V t- ç· d · t d' zıyette hıçbır deııış"' "'olmayıp ı a ıa k · d" ü d..... k .. 1 _1• •• re'!·" gorüşürken ai:ıından şöyle bir ıöz önme te olan ı a a ı e arşı . ıma ve asa ı ın e ıs e ı- .. . . . • me an•zmanın uı n ugu ço ııuze hane rıhtımından kalkac"" ,ı.,,.· 
kaçırmı~: !aştılar. Alı baba bu iki çocuğu el- ~ gibi ilerliyemiyen Japonya, gay- "'.~t~ıı b'.r gerıleme oldug~nu lı.eyded~- bir ümit vardır. O da atletizmin iıtik· ı,..ı müsabaka mahaline göıuı:;..ı; 

- Eğer Tanrı na~ip eder de !erinde çiçeklerle görllnce yDz met- retlerini cenuba tevcih ederek Hon bılırız. Bır zamanlu atletızm kelımeoı· balini kurtarmak. Bunun için küçükler Yarıılar eemiden ve •a!Uldeı> 
· b ' · k d -ı d kt I İ . . nin )'1llıyabilmelİ Semih. Mehmet Ali. · yetmış eş yaşına gıret"l!em, Oku re a ar 1 er e oynama a 0 an kong ve Singapurdaki ngılız müs- araaında aık 11k müsabakalar ıertıp e- lebilir .. 

1
_.tP" 

bu köyün delikanlılarına bağışlıya- diğer_ k?y ~ocuklar_ını da çağırdı. temlekelerini ve Fransız Hindi Çi- ~eoim. Veysi gibi -~ir~·ç e~ektar ati~ derele yürümeğe çalışılıyor. Pazu ııUnü Adapazarın• "'" l• ~,ı 
cağım demişti. Ralbukj, Ali baba Hepsı şımdı çevresınde toplanmış· tın çalı1ma11na bag ı ı ı. ıllar geçtı. k . . hen Haydupa.,.dan kalkacak. 1~0 .... 

- 1 d B"l · k b 'k' k Al. nisini tehdit etmektedir. Almanya M 1.1 .. 1 ld' Atletizm ço heves meı eleaıdır. 1 -•t • :JI bu sözü on sene evvelisi ~öylemüsti. ar ı. ı mıyere u ı ı çocu 1 emlekete muhte' antrenor et ge ı. H .
1

.. ..
1
•
1 

-· . tren lzmıtte dure».kt1r. ı••- e i 
. . • b b b'l .. · . .. .. 1 d' ise Japonyaya müzaheret ederek . er tem" ı temaıta yu~ eneceııımız B tr<" • Şımdı tam sek8en ya.,ında oldugu a anın ı mecesını çozmuş er ı. Hariçle temular arttırıldı Fakat eıkı· . • . .. .. tren gece uaı 23,30 dır. u "0 JI' 

· · · Al' b b · t a·-· k- a o ·1 b k · J d 1 ı hezımetler hal.kta olducu gıbı bu kuçuk B ıt•". J.t hı.ide sözünü yerıne getinnemış ol- ı a anın •~ e ıgı, oy n n yeııı u memle etın parase a a arının denberi devam eden müzmin vaziyette . . .. . A.kay vapurları yolcuları o.··•"" 
- ·· · · · d.. ı· ki · d ti · I · k · · · · · · ısııdatlar uzerınde de çok fena teaırler d I•~ dugundan butı:rn kendi emsallerı o- uz .u ,erın eye. ş~ış o an çıçe - ışgalını prote~to etmesını tasvıp et- küçük bir salah eıeri gözükmedi Yani . . .. . . .. Adalar ve Haydarpaşa art 

nunla •ö"lö ıa-tife edı'"or. lerdı Zıra çok ıhtiyarlamış oldu - kte . l k f. t· . F I '~ b b . k j bırakabılır. Bana oyle gelıyor kı buııu.n nakledec•ktır' . 
..- ,J ~ J • • ' me ve ışga ey ıye ını ran - mem eKet sporunun u ou esı artı .. •• ~ 

_ Bırak canım Seksen y .. ına ğundan artık iğilerek köyünün çi - . . . . . . .. .. kuçukler ve halk ara.,nda bu kıomo aıt 
· -, . . sız em peryalızmının yenı bır teza- göçmek üzere bulunan bıı çuTuk tekne b 1 .. d.. ı ı k U k AfyoJl g irdin Hala köpeg-ini kövün del' - çeklerını koklıyamıyordu. Gazel . . . 1 aş ıyan uç ort aene evve mem e e· şa ve L .. 

. • ı . . bu··ru" addeylemektedı·r Bereket ver ~kimden kurtulamadı. Bır taraftan bır . . v• 
kıonlılarına hıığ~hyacalcsın. Bu sö- kelebek onların bılmeceyı çözme le- . . . . .. · • . . \ ~ . ·- t n lan 1 tımızde muntazaman ceryan eden ııü- ") Afyon si"'' ı•I 
zünü yerine getirmedikçe daima on rine yardım etmişti. Ali baba şimdi sın kı, lngılız tezı boyle degıldır. " gedık kapanırken dıger tarafa açı ı zel müsabakaların bilhassa Balkan o- Uıak, (Husuoı -

1 
r bİ'• 

lara kar~ı mahçup bir vaziyette ka- çocuklara: Ovr, yazıyor: 1 b.a~a bir r~hne ~ibi ~aybe.dilen biı iki j yunlarının neticesidir. Vaziyet buııünkü !iği muhtelit takımı Uşak geoÇ;" rfl1~ 
lacak:;.ın, diyorlardı. - Alın Ok size anamın ak süta "Japonların, Hanov ve Cenubi sur alçı yerın.e, .hu~ayı nabıt bırkaç ya-

1
düştüğü ıekilde devam edecek olursa, ile Uşakta bir maç yapmıftır . .JiP ,J' 

Ali baba latifeyi seven bir a - gibi helal olsun, diyerek bağışlıyor- Çin denizi üzerinde daha büyük bir n multavemetçı 11°_ ru·y·oruz. Onlar kay- atletizmin istikbali derken birkaç ıene Uşak ı:ençler birliği 4-2 ile i 0 • '(r 
d b 1 b k 1 k · · E · .. 1 n Aft• f ~ damdı. Fakııl, insan her gün, böyle u. ----- nilfuz ıw.hibi olmak üzere günün o uyor. yerme ır ı ı at ayıcı çı ıyor. sonra aahada yarıpcak emektar birkaç mıştır. rtesı gun yapı a . A ı 

sözler işitl'mezdi ya ı f Bu ıuretle bız de. Balkanlı komıuları· ı I "f ,_ . • l ran idman yurdu maçında '°" . . .. . spanyoJ limanlarında birinde işgalini derpiş ettikleri Hai- mızla bu yoldaki mesafeyi bir karıı bi· aı ete de teıadu etme"' ımkanını bu a· !ular 2-1 ile galip ııelmiştir. 
Rır ak~m eve gayetle duşunce- . . k mıyacaiız. Mısırdan ııelen yedi aekiz I rı 

li gelm~ ve bütün hane halla me- lngiliz gemileri ve ticareti! nan adasının cenubunda ıs~ınat no le kapatamıyarak gittikçe açıldığına •e· j ._. ·1·L b' '- d ld • • Ati ti müsabaka• fr 
. . . talan elde etmek arzusu ıle Para- . . B '- . . '"" '"' " o;a ronun a •gı umumı pu· e z:m 30 d• raklanmL~tılar. Şımdıye kadar eşı Lo d 8 (A A ) Ge .1 • yırcı kalıyoruz u csn """c' netıcenın . .

1 
b' . b'ld··· . d ı 7 11 

n ra, · · -- mı en sel adalannı bizzat işgal etmeği b b' 1 • k . I' d van vazıyetı e ızım tuta ı ııı:ımız pu· Dün Kadıköy •tadın a ' d•~ 
E ma hatun onun bö·yle du'"•ün İs l' .d l · ı· se e ı, at ctızm me anızmasını e ın e \ d . . h 1 1 d k b 1 1 . . 1 , t·r•fırı ti' • - panya ımanınıı gı en ngı ız ar- düşünmüş olmaları ihtimalden uzak k" 1 . k .. d van ereceaını eoap amıt o aay ı • tan u at etızm •ıan ıgı ~ )•11 . 
celi bir V.l:lZİyette eve gelmiş oldu - tö l . k ·ıe . b. b tutan ım!c crın no san mesaıaın e a· . tip edilen Pcntatlan müsabıı.lc• it~~ 
_ h 1 ma ren omı st ır eyanname değildir. ,, k 1 lmaz ı rakkamlar araıındakı uçuruma akıl t=- ~ if' 
g~nu atır ıyamıyordu. F~vkalide neşrederek, Frankist İspanya ile Şangbay, 8 (A.A.) - Japon rama yan '' .. o .. . . riştirmelr biraz güç olurdu. Bu hususta pılmıştır. Müsabakalara rn• ,ılel 
bır şey olmuş olsa gerek dıyorlardı. ticaretin Alman ve İtalyan mües- General konsolosu dün beynelmilel Bundan uç dort sene evvel, yanı , bazı kimseler tarafından cAtletlerimiz her tarafındsn gelen yüzlerce 
O gece Ali baba erkenden yatağına seselerine tııh•i.s edildiğini bildir- Balkan müsabakalarının memleketı· tirak elmiıtir. 
girerek yattı. imtiyaz mıntakasında Çin tedhiş • mizde yapıld•ğı zaman, ıporumuzun kabiliyetini tamamen gösterdiler: aılet- Bu ak•,.mkı" gu"r•şlet ,,. 

S b hı . t . ,._ k ın.iştir. Komite bu s-ene !ngiliz va - lerimizden fazla bir şey beklemek doğ- ,,_... • ~ 
a a eyın an yerı a,.arır en. purlarının Cumhuriyet~i lspanyaya çilerinin faaliyetine mani olmak i- bu ıube11inde ümit •ericı bir hareket 

• J • ş h b 1 d - ru değildir.> gibi mütalealar yürütül- Mili" .. f ._ '--ınıınıl:la • ~.I camı av u~unda oy~n •ocukla- 290.000 ton maden ko"mu-ru·· naklet- çın ang ay e e ıye meclisi tara- .. -1 .. b .. d d h ı· · · ı ııureı . ~.. L,1>".., "' goru muş u yuz en e ay ı acvınmıt· d'" .. - .. . . . y . k d d - " .-
rın gürültüleri ile uyandı. Ve oyna- tijtini buna mukabil Franlri~t liman fından ittihaz edilen tedbırleri ka· tik. Ne yazık ki. bütün Balkanlı doıt- ugunu ıııtlım. enı a romuz ~ best güret pmp:y~~luıı~nubııl<'JJ' tf 
makta olan çocuklan ba,ına toplı- lanna 28.749 ton kömilr ta.'.llndığı- fi gomediğini söyliyerek keyfiyeti larımızın da takdir ettikleri mükemmel \vakit muvaffakiyetli neticeler belcliye· güreıçiler araamaaT ... ,_".'u•:tsd•~d• 
yarak onlara: nı tasrih etmektedir. •iddetle protesto etmi•tir. . h kk d h .. b ceiiz>. Bugünkü mevcut aruında bir Ufi'm saat 21 de a1<1ım ,1 v -, organ1zasyon a ın a ve u mu.sa a· . . .. .. ,. 

- Delikanlılar, ben on sene ev- Beyanamede •öyle denilmekle- n":. 1. 8 (A A ) Partı'nı·n ._ ) 1 I . . k 1 b' l •kı mustesna olmak uzere senelerden· pılacaktır. 0Jı v ı>d ın, . . - u ara at et erimızı ço öz ü ır surette b . h' b' f .1 I k d d'l B .. 1 · · t ni:ı.ıırn' velisi Oku si•lere L,.g-ıslıyacagı· mı d'• .· b d H'tl . d . • . .1. k 1 1 en ıç ır erite ı er eme ey e ı me· u gurc• er ıçm am • ~ "" . ~ aşın a ı erın ııımı mumessı ı çalıştırıp mü emme derece er alma· • 
söylemi,tim. Artık ~mdi kat'i ka- "ispanya sularında İngiliz ge- olan Hess, Göringe bir mektup gön~ sında büyük gayretleri dokunan idare· miştir. En kısa bir heaap bunu gösterir. de ring hazırlanınıttır. A 
rarımı verdim. Lakin, benim bir bil- mileri bombardıman edilmektedı"r .. d k k d' · d f .. d \ Yarı mukavemetçi Recep bugünkü rııJ' 

erere en ı~ın en, stnı muca e- cilcre bir sürü hak.aız neşrıyat yapılmıı· d• •• • de }<Or 
mecem var. Eğer, bunu çözerek ba- Bu gibi kor.ıanlık hadselerinn de - lelerini hatırlatan "patron,. ve tı o tarihlerde yapılan bu kuru ve ya· tuttuğu derecelen daha lzmitten ııefdi· Men ıres uzerın ~$' 
na istediğimi getirecek kadar akıl- vamı İngiltere hOkümetini hpanya "müstahdem., tabirlerinin yerine van neşriyat oahiplerınin gayesi mem· ği günlerde de. aıağı yukarı tutabili- Küçük Menderes (sl:ı.lt b"',.ı,·1, 
lı olduğunuzu anlarsam verecetim ticaretinden daha mühim olan Uzak ta-bı'r• 0

müe~~ese ~.efi,, ve arkada.!-1, 1 k ı d · d b' ı·k ı d h yordu Hani senelerce süren çalı•ma B •·" .• dedi. Çocuklar, hep bir ağızdan: e e •porun an zıya e 11 e 1 e a a ' da bir büyük şüt, aş·y· a .. "°".ıco"P'•Iil' Şark ticaretini korumaktan mene- )eri ikame edilmesinin nasyonal d - b' ( t) · ı · d 'b ve emeklerı·n neticeoi> k 
- Bilmeceni çözece·g· ı·z. so-yle oıırusu " pos mes e esın en 1 •· dig" er bir şüt ve beş kuçu ,,.ı ~ 

den bir masebak ihdas etmış ola - · D E k b d ı le d 0 • 0 " 
Ali. baha, dedı'ler. sosyali't partisınce arzu edildiğinin ret gibiydi Bir ıaraf yazdı. çizdi. i· • i ir söz var ır: c ste ve üzen· k .. tm' ti 23• el 

ca ktır Rası ta arrur e ış r. jıı 
1 Alı. lıaLa, istedı'g'ı'm •o"yle bı'r şey ' " biltün nazırlara bildirilnıesıni isle· ğer taraf muhik cevaplar verdi. Fakat le yapılmıyan işlerden bir netice hek- · bU ·~ 

" v Al h · J • 61 kuru~ keşif bedeli olan ,, ;'J' 
dedi: man mu anp erı miştır. bu k;ı.lem dala,maoının netice•ini kım· !emek abeotir.• Bugünkü şerait altınd3 ' A k rav ı• 

temmuzun 21 inde n a o~' 
- Dili yok lakin, konuıı.ur. Ye. Polonyada --0- se düşünmedi. Çünkü. efkarı umumiye- lda bu istidatlardan başka hirşey bek- )(O 

vekaletinde münakasaya 
rinde bırakıldığı vakit gQler. Baş. Varşova, 8 (A.A.) - Polonya. Bir hava rekoru ye arzedilen bu yazılarla, ezeldenberi lenemez. Ufak kategorilerdeki ııwçler· ve ihale edilecektir. 
ka yere götürüldüğü vakit ağlar. da altı gün kalan e;;kj Alman mu- üzerimize çöken dedikodu imıini verdi· /den çok şeyler bekliyebiliriz. Fakat bu, , 
El ile dokunuldu mtı ha!ltalanır. haribleri cemiyetinin murahhasları, Berlın, 8 (A.A. )- Alman tay. ğımiz heyula sahneye çılr.ıı Ve murdar ne de olaa bir ümitten ihareıtir. Balkan Tatil günlel'! 1,~"' 
Koklandı mı solar, susuz kaldı mı şerefine verilen bir veda ziyafetin- yarecisi Flinscb, motöT"üZ tayyare yüzünü ııöotererek uzun uzun ve mana- yarıılarına az bir zaman ko.ldı. Bu llfilll bayram ve uıııuın• d~f ti' 
iilür. Bilin bakaytm nedir? de hazır bulunduktan 'onra mem . ile yeni bir rekor kırmıştır Bre . sız bir ouretıe sırıttı. durdu. Zamanla müddeti de her sene olduğu gibi çalıt- rin son günleri cumaya te'~~~lı 

Köyün delilcanlılan bilmeceyi leketlerine dönmüşlerdir. Ziyafet- men tayyare meydanından hareket bir tarafın ıdrakıizliği arttı. diğer tara· ma değil de ı.a...vvurlıula geçirecek o· derse cumartesi günü de ~' 
fÖzmek için seferber olmuşlardı. te eski Polonya muhııribleri birli- eden tayyareci, Lübek'e kadar gide fın usancı çoğaldı Ve ıeşkiliıın otori· lursak acı bir hczimeıe ıimdiden intizar pıl~ası takarrür etmiş, çe rioı fi 
llatta birçoklan, köyün ortasından "inin şefi Roman Goreki ile Alman rek tekrar hareket noktasına don- ıesı bir ikbal ... ndalyeıi gibi şekil de· edebiliriz. Fakat bu vaziyette artık u- bayram ve genel tatil gilnıe il~<' 
geçen şo•enin kenarına oturmuş, murahhas heyetinin reisi arasında milş \'e bu suretle 314 kilometre ğiştirdi. sanç ve ümitaizlik doğuracaktır. kanuna bu hususta bir fıJ<rB 
gelip geçen ihtiyarlardan bu bilme- nutuklar teaati edilmiştir. katetmiştır. Eskiden daha topal bir hale düıen A. ç. dilmiştir. 

- /. 
~8101811811EltlE;ıtlE30E3113aEllEIC1811811611EıtıE•30E311EllSCEICl8113116EltlE•30!il i men im k .fı n.,ızd ı. Bir lar;ı. f Lan su 1 a. 

1 
nn hücumu karı;ısında bunalırken 
bir tar-.ıftan da denıze suruklenme· 
mek için vardavelıilala iki elimizle YESiL KUMLU DA 

YAZAN: T. Vallerey 

- Kimdir o? .. diye haykırdım. 
Etr11fımdan birçok ayak sesleri 

işitiyordum. Zulmet orta•ında bir 
ışık parladı, bir cep elektrik feneri
nin ''ığı ve bu fenerden taşan ziya 
hüzmeleri bir an için mösyö Prospe
rcıyu aydınlattı. Bir takım kimseler 
bize doğru koşuyorlardı. Kaptan 
lllarfi, profesör Jakobson ve dört 
beş tayfa ... 
Heyecanımızdan 

yet soğuk kan h 
lliurfi seslendi: 

habersiz gibi ga. 
aörünen kaptan 

- Ne oluyor? ... Ne var? ... 
- Yeşilin, koşun ... Geminin baş 

tarafına bnmba gibi bir şey fırlat
tılar. 

- Biliyorwn, projektörün 
lan sayesinde karşıkı geminin 
tarassutla meşgul tayfasından 

ışık

bizi 
biri-

Tefrika No. 19 

nin gemımıze bir şey fırlattığını 

gördüm. Maamafih atılan şey infi 
lak etmedi ve bundan ~onra infilak 
edeceğıni zannetmiyorum da. Her
halde bir dalga bu acayip nesneyi 
göverteden alıp denize sürüklemiş
tir. 

- Hayır, hayır, atılan şeyin bir 
ucu sivri idi. Bu itibarla denize 
düşmeyip güverteye saplanmış ol
ması muhtemeldir. Lambanızı bana 
veriniz de gidip bir muayene ede· 
yim .. 

Profesör J akobson da: 
- Haydi gidelim! Emrini verdi. 

Geminin merminin atıldığı kıs-
mına varmak için beş dakikadan 
fazla vakit kaybettik. Sulardan 
sırsıklam ve kaygan bir hale gelmiş 
olan güvertede yürümek hemen he-

sımsıkı yapışmak icap ediyordu. 
Bereket ver >rin ki o aralık ka-

taya varabildik. shrdlu shrdluuuu 
sırga biraz hafifledi ve istediğimiz 
noktaya varabildik. Yoksa oraya 
kadar gidebilmemiz · çolı: ~üpheli 
idL 

Profesör Jakopson her tarafı 

iyice muayene etti ve atılan made
ni sivri uçlu şeyin güvertede husu
le getirmi• olduğu derin izden baş
ka bir şey bulamadı. Lakin o ma

deni üstuvane meydanda yoktu. 

Her tarafı aradık bir tarafta bula-

madık. 

Kaptan Murfi: 

- Gorüyorsunuz ya, dedi, hak

kım varmış. Bomba hedefini şaşır

dı ve bir dalga bizi kurtarmış oldu

Profesör Jakopson dalgın dal-

gın cevap verdi: 

- Evet, lakin bu şüpheli gemi
deki haydutlar acaba teşebbüsleri
ni neden dolayı tekrar etmediler? .. 

Gazoz ıifonu e•tarı 

( Valparazo) dan hareketımiz 
den beri (Neptune) nün tayfasın

dan bir tek kişi ile ahbaıı olabil
miştim ki, o da iri yarı, kırmızı su
ratlı, akçıl sakallı bir denizci idi. 
(Stirner) isminde olan bu adam 
Fransızcayı pürüzsüz söylerdi ve 
geminin lostromosu idi. 

(Stirner) acaip bir mahlüktu. 
Kendisi o kadar acaip muhakemat 
serdeder, müşah ede lerini o kadar 
komik bir tarzda ileriye sürerdi ki 
bunlan işitip de k&hkahalarla gül
memek elden gelmezdi. Ben ala
kadan ziyade işsizlik yüzünden bu 
adamın ardı arkası gelmiyen tu
haf mütalealarını zevkle dinledi
ğimden kendisi sözlerini dinlete
cek bir kimse bulmuş olmak guru
rile beni sever görünürdü. Mayısın 
5 ci günü ben giipeşteye dayanmış 

bir halde denizi seyretmekle va-
kit geçirirken bu "Stirner., piposu 

elinde bana yaklaştı ve ne yapaca

ğına karar vermediğini gösterir bir 
tavırla bana mütereddit mütered
dit baktıktan sonra birden karınru 
vererek: 

ııır, ' " - .Mösyö Dubreuil, dediı müsa- rince kafam tuzla buz 0 ~e I"' 
ade ederseniz sizden bir şey sora- sifon şişesi elenizde patlar 

1 
ı-3~ 

cağım. yet şayet bu şişe parçalar ,ııI'ıl' 
- Hay hay!. .. Sorunuz baka- den ölmezseniz kafamı pMd,ı" 

Iım. olmak cürmünden dolayı 
- Siz kimyagersiniz deii'il mi! 
- Evet dostum, kimyagerim. 
- Pekala mösyö Dubreuil söy-

leyiniz bana bakayım: Projektör 
ışığı uzak mesafeden bir gazoz si
fon şişesinj patlatabilir mi? ... 

Bu sual o kadar tuhafıma gitti 
ki kahkahayı bastırdım ve: 

- Canım böyle şey olur mu 
hiç? ... cevabını verdim. 

- Ohalde gazoz sifonları neden 
ve nasıl patlarlar? ... 

cında can vermiş oltırsunuı·ııil 
- Affedin mösyö oub~I 'J 

bunları söylememe sebeP ııel" 
. . st 

mutfakta sifon şişesının p 
yere patlamış olmasıdır. , 11 

- Hakkınız var. J{aP.
1 

P 
bana bu meseleden bahsettı·. 1ıoJ 

)•U• 
ket veroin ki bu infilak ,/ 

kimse yaralanmamış. 81,~. 
E t k. . yar ~ 

- ve , ımsenın ~it · 
mış olduğuna göre geııı_ideşu ~,l' 
cadele olmamış demektır. ırıl 

. gıı 
bomb~ bir mutfakta bır tl~l 
fonunun kendi kendine ~8, 

Patlama olabilir. mesini nasıl izah edersinıı · 
'·ırı· 

- Bir sifonun patlaması için 
şişenin bir yere çarpılması lazım 

gelir. Yahut ta sifon şişesindeki 

bir çatlak yüzünden ant olarak bir 

- Şu halde mösyö Dubreuil ben - Nasıl izah edeecgı r' 
bir gazoz sifon şişesini alsam ve af- yalpa yüzünden yere düşUP 
fınıza sığınarak söylüyorum, sızın 

kafanıza hızla vursam ne olur? ... 

- Üç şey olur dostum. Siz ırı 
yarı ve kuvvetli bir adam olduğu

nuzdan sifon şişesini kafama indi-

mıştır. 

- Bunun imkanı yok 

Dubreuil... Jl '-" 

- Niçin imkanı olrıı8 ~1 .~ / 
ııJıB \ -D 
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Karadan kurtularak 
al beyaza kavuşan 

Hatay 

Greta Garbo evlendi mi? 
kendisi bir muharririn bu sualine ne . 
"evet,, nede "hayır,, cevabını verdi ~ 

Limanda bir kaz el 
( JJaştar:aft l ncı sayfada) ı rck geç vnkite kadar kazanın cereyan 

manyada yeni yaptırıp Mudanya hat- şeklini ve ınes'ullerini tesbite çaJı,. 

I tanda i§iettiği Trak vapurile yirmi ton- mıştır. 
luk bir kum kayığı arasında vuku bul- Trak süvarisine göre 
muştur. Hadise etrafında aldığımız Müddeiumumi muavini kazanın vu-

malumatı yazıyoruz: ., lı:ua geldiği yerin civ.anndaki gemi kap-
istanbul limanında kayıtlı Yusuf oğ- tanlannı ve Trak vapurunda buluan 

lu Salih lcaptanm idaresinddti 20 ton- Alman müteha ısını şahit olarak din-

Sayfa~ 6 

Vekiller 
geliyorlar 

Ankara, 8 (A.A.) - Adliye \"e 
kili Şükrü Saraçoğlu, hariciye veki 
li Dr. Aras, nnfıa vekili Ali Çetin
kaya ve gilmrük inhisarlar vekili 
Rana Tarhan bu akşam saat 19,15 
te l<alknn hususi trenle İstanbuJa 
hareket etmi,,,ler ve istas.} onda ve
kaletler erkim tarafından uğurlan-

mışlardır. (Başfo.rafı 1 nô sayfada) luk cNamık Kemal> adındaki kum ka- leıniştir . 
Halk askeri 16 kilometre me- yıaı evvelki akşam lzmitte Dil iskele- Mavna hptanile Trak süvariRni:ı ========================= 

safeden kaı\lhldl. Brkaç yüz atlı sinden kum yüklemiş ve istanbula gel- geç vakite kadar ifadderi alınmıştır. 
birikmişti. Reyhaniyeye beş kilo- mek üzere yola çıkmıştır. Trak süvarisi ifadesinde demiştir ki: 
metre rnesafeuc Çatalhüyükte isej Kayıkta Salih kaptanla kardeşinin _ Ben saat iki buçukta yolcuları 
600 atlı bir o kadar da yaya kahra- \çocuğu on yaşında Cemal ve Üç te tay- boşaltm11, fan<laklı açıklanna demirle
man Türk a kcrfoi bekliyordu. Ka- fa vardır. Kayık dün öğleden sonra li- meğe gidiyordum. Bu ıırada Salıpuan 
sabada ve Cİ\'armda toplanan halk 1 manımıza gelmi~ ve kum yükünü bo- ilerisinde Namık Kemal isminde bir 
onbini geçiyordu. Belediye önün- ıaltacağı Beşiktaş iskelesine yanaşmak. mavnaya rastladım. Düdük çaldım, 
deki meydanda geçit resmi yapıldı. üzere ağır ağır Salıpazan önlerinden tornistan ettim. Fakat mavna sularLı 
Ve asker takviyeli alayın kumanda ileılemeie devam etmiftir. üzerime düştü. Vapuru yavaflattiiım 
Dl albay Şükrü Kanatlı ile Reyha- Taan bu sırada Tophane rıhtımından halde çarpf!llla vuku.a cddi. Mavna 

Basvekit seyahate 
cıkıyor 
' (Baştaraft ı nci sayfada) 

gitmesi çok muhtemeldir. Bu seyahatte 

Başvekile iktisat Vekili Şakir Kesebir 
ile bazı ilttisadi müesle8elc.r c.rönı ifti
rak edecektir. 

niyeye dün gelmiş olan Tunm;lu kalkan Trak vapuru manevre yapıp derhal battı . 

::::::::====================================== nişancı taburunun kumandanını se- Sarayburnu i.tiltametine dönebilmek Mavna süvarisine söre 
"" CBunlan biliyor musunuz=ı lamladı. için Salıpazann.a doğru gerilemiş ve Halbulti Namık Kemal yelkenlisinin iktisat Vekili Şalür Kesebir dün !la• 

iktisat vekili 

, _ Antakya başkonsolosumuz ve dönerken Salih kaptanın kum kayığına kaptanı Salih dün gece bir muhaniri- bah Ackaradan ıehrimize gel~ ve is-
~ ~-.L p t• • · k- b · d rarpm t tasyonda Vali, polis müdürü ve iktisadi 

.ı ~d·~~ .... çiçekler neden solar ? lıualc köpekleri ve bu kabil hayvanlan ar ı reısı ve er · anı u mcrasım E: "' ış ır. mi7e gözyaşları arasına şunları söyle· 
qh. .. h b Ju d J Çarpı" :_ıd t]' 1 u• k ml 'y'ce mahafil erkanı tarafından karsılanmı'"-
l ~~tı~ ~' .çıçeklerin birdenbire ıol- tanırlar. Bunları görür görmez derhal azu• u 11 u ar. " şıo e ı 0 

m "" u a 
1 1 miştir: · 'S "tbİtıj d.~·orurıünüzl Acaba bunun se• müdafaa vaaıtasma geçerler. Kabar- Reyhani,re baştan ba~a donan- vüldü olduğu için kayık derhal batmııtır _ İzmiıin Dil iskelesinden kum yük- tır. Şakir Kesebir dün Ba~vekil Celal 

9'ı...t U§iind" .. . . .,. ç· ,_, le .,
1 

m1ı\tır. Buradaki manzara lskende içindekiler denize dökülmüştür. Denize 1_m-ı•tı"ı.., 8_,.,,-ta•a d..W..u Fmdı'-'lı '"'çık- Bayat' ta~nndan kabul edilmi;ir. Pa-
ı . .,"'t • • unuz mur ıçeıuer ya· ma ıurewe karşısındaki düşmanlarını -. ~ v K -yııt ., - .. • 'ıt .. "tıı.:ı •çın ııu uh B d ı. k k run ve Antakyakinden farkh ve dıt düşenlerden kaptanla iki tayfa deniz· !arından )'olumuza devam ediyordult. zar günü Başvekil Celal Bayarla birlik-
.ı ~İai t Ya m taçtır. u suyu a a;or uttu larını zannederler. Maamafih • '<\~ J;.~c1 darilc eder. Kopanlan ve 

0
_ b. dah • d ._ b l ha pitoreskti. den kurlarılmııtır. Fakat kaptanın kar· Bu sırada Trak :ııon .tir'atile arkamız- te zmite ıriderelc Klor fabrikasının te-

"-- ._ t ız a ıyi üşünürse~ unu şöy e K" 1 .. k d 1 Ü b 1 d . . v 1 O d k. C 1 ·1 mel alma merasiminde bulunacaktrr. 
L~ h..ı -C•layin bir yere konan çiçek tabii) cdebiliri

7
• Kedi böyle yapmakla oy U 3 ın ar ç t ara a arı eşının çocugu yaşın a 1 ema ı e dan geldi. Bir kere düdük çaldığını i- _ _ _ 

;11\i ~dığın<L.n dehral olür. Hal· daha sağlam olarak yere basıyor ve a· üzerinde çok çeşitli frapan renkte tayfadan Satılmışın denizde kaybol- ,ittim. Fakat bizim motörümüzle bu ka- - - -
'"-ı •çınc k . -'-l d ı._ ,_ elbiselerle nazarı dikkati çekiyor- duldan görülmüş ve bütün aramalara dar ,.,.bu'k manevra yapamazdık. Hal- kaplarla Yahudiler 

'

""t llr. l• onan ÇIÇc:& er aoa ÇO&. daleleri gergin olduğu için kendisini r-o·ıaa f'h ,__ l da h du. Albay kasabaya girerken ku- rağmen dün akşam geç vakite kadar bu'-' T '·a'- da '-ı'ç manevra yap-·dan 
tL 'İ.i rna ı uun arın a:ratı daha emniyette görüyor. IU • .. n ·~ 
~"it\Jcrr;!1c~ Çünkü sıcak olan odada rulan takın önunde siyaha bürün- bunlar bulunamamıştır. doğru üstümüze geliyordu. Feryada-

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

~tıi habrn olan ikinci esaslı madde4 P•Pllian ....ı lrontlf'B' ? mfiş mini mini bir Türk çocuğu ta- Hadiseye müddeiumumi muavini ih- baıladılc. Kaptan buna da aldırmadı. 
~Yl bulamazlar. Papağan konuşur derler amma .. bu rafmdan karşılandı. san el koyml14 ve beşinci şubeye gide- Son sür'atile kıç sancak omuzluğumuza 

SU&KASTÇI Y AHUDll..ER 
Kudüs, 8 (A. A.) - Bu sabah Yafa 

lcapftlt enoannda bir arap otobüeüne •• 
hlan bir bombadan üç yoku ölmüş, on 
bet yolcu yaralanmıştır. Bu 1Uikastı ya· 
pan bir yahudi kadınla iki erkek tev

kif edilmiftir. 

~-1\~ .. aeden bbanr 1 doğt'u d~ildir. Buna Papağan taklit e- 20 · enenin matemini temsil e- bindirdi. Mavna derhal ikiye bölündü 
1 ~iltııı ııoren kediler birdenbire a- der demek daha doğru söz olur. Çün- den bu küçük Türk kızı Tiırk ko- ayrılmadan önce, Halkevini, hükfı- ve battı. Kendimizi eularda bulduk. i "~ ~bdayayarak sırtlarını le.aldırır- k:ü Papağan bellemiş olduğu biı-kaç ke- mandanının J<asabaya ayak basma- met daireaini ve belediyeyi ziyaret Vapur hali hızını alamamı" bir hayti 
~11dir 1( ararlar. Bunun sebebi tabiat· limeyi tekrarlar. Onu da bilmiyerek.. siyle birlikte mateminden sıyrılarak etmiştir. Bayrn.m yann akşama ilerlemişti. Bu sırada motöder ye-

cdılcr kendilerine düşman 
0

• Yoksa konuşmaz:. albeyaz elbisesiyle ve büyük bir kadar devam edecek ve gece bir tişti. Kılavuzluğun üç numaralı motörü ....... •••••••••••••••••••••••l!!I heyecanla kıtaata hoşgeldin etti.. feııer alayı tertip olunacaktır. bizi kurtardı. Fakat bir saatten fazla a- ARAPLARA KARŞö TEDBiR 
T e m m u z B ı· ı m e c e s ı· 1 ~avrt~c.nğız temsil ettiği rolün kud- Antakya, 8 (A.A.) - Dün ge- raştımaya rağmen kardeşimin çocuğu Kudüs, 8 (A. A.) - Arabların mu-
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----· sı tesm altında htingür hüngür ağ- ce Antakyada muhteşem bir fener Cemal ile tayfadan Satılmışı bulmak kabelede bulunmalan ihtimaline karşı 
lıyordu. Biltün hazır bulunanları alayı tertip edilmiştir. Alay, kon- mümkün olmadı. Hadiseye Trak vapu- Kudüs'ün yahudi mahallesinin başlıca 

1 ( r_k') · it· da ag~lattı Ç ·k k d l · l h · · d .. ·ı· - ıı:.ıı ı nm a sı. . · . eı es ar eş erın u- so os anemızm ve or u mumessı ı- ru sebep olmuştur. Çünkü biz. Beşiktaşa meydanına nöbetçiler konmu,tur. 
2 - Mezopotamyada eski bir mo- zun elb~s~lerı manzaraya başka bir mizin ikametgahrnın önünde uzun gidiyorduk. o arkadan geliyordu. Na- AVAM KAMARASINDA 

deniyd. 
3 - Yaygari\. 
4 - lnnruş. r 

Manası olsun. 

Bu bilmeccmizin müddeti dört h:ıf
tadır. Doğru halleden)et'İn bilmece ka· 
ğıtlarını doğrudan doğruya (Yeni Sa· 
bah Bilmece Memurluğuna) gönder-
mesini ricc ederiz. 

Doğru halledenler arıısında ( 50 ) 
Jcişİye muhtelif hediyeler vereceğiz. 

Hediyelerimizden bir tanesi saat, kıy· 
metli bir kitap, muhtıra defteri, boya 
kutusu, ufak kitaplardır. 

Dikkat 

n~enk ıluve ediyordu. Süvarileri- uzadıyadurnrnş, başta mızıka oldu- sıl olur da biz onun üstüne dü,eriz '> Londra, 8 (A. A.) - Avam kama· 
~ız çok muntazam geçtiler ve da- ğu halde istiklal marşı ve diğer mil- Yandan veyahut önünden geçmek i5- rasındn Makdonald, sonbaharda yeni 
kıkalnı·ca alkışlnndılar. 1i marşlar söylenmiş ve Büyük Şef teseydik bu doğru olurdu. Mavnada 

Fransız kıtasınm kumandanı, Atatürk için tükenmez sıhhat ve b k ... d'k B d b le k t ı 1 
lb 

. eş ışı ı ı . en en aş a ur u an ar 
:ı ayımız ve subaylarımız şerefıne saadet temennileri tekrar edilmiş- H" . 11.1 h tt H · · ı 
b

. ·· • 1 • . useyın ve n a mu ur. epımız ne-
li" og e ycmegı \'eri.li. Yemekte tir. Balk snbahlara kadar eğlen- b 1 1 

kadehler Atatiirkiin sıhhatine ve miştir. Havaya fasılasız fişekler 0

0u.uyl uz. h' l . h . d T k .,.: d ın enen şa ıt erın epsı e ra • 
JıU or unun şerefine kaldırıldı. atılmıştır. .. . . . 

Diğer taı aftan hnlkevi tarafın- Antakya, 8 (A.A.) _ Halk ıuvnrısı aleyhın~e şch~dette_ holurunU§· 
dan da b]r Y"'mck ·ı ~ b p -' · · b k Abd .. 1 . lardır. Maamafıh bugun ehlı vukuf hu-' .... verı m.ş ve u anısı aş anı u ganı, yarın 

bir liva gönderilinciye kadar Mıstr' dan 
gidecek olan iki taburun Filistin' de ka· 
lacağmı söylemiş ve §Unları ilave et-
mi~tir: 

- Dün akşam yüksek komiserden 
aldığım bir hnberde, Hayfa' da vaziy<."· 
tin sakin fakat gergin oldu~u bildiril· 
mektedir. 

yemekte süvari kıtamızı bir subay akşam ordu şeı·efine büytik bir zi
tcmsil etmiştir. Bu yemek de çok yafet verecektir. Ziyafette delege 
samimt olmuştur. albay Kole'den başka Fransız or

Çok kahır ve tazyik gören Rey- dusunun diğer mümessilleri de ha

zurile '\'e deniz ticaret müdürlüğü fen 
heyetinin iıtirakıle hadise yerine dal-
gıç indirile..:ek, ne taraftan çarptığı Salomon adlannda üç musevi genci 
meydana çıkarılacak. kabahatin kime Mehmet fmninde birisinin sandalına 

haniyelileriıı sevinci hudut~uzdur. zır bu1unacaktır. 
Şu anda, meydanlarda ve Halkevi- Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu 

ait olduğu anlaşılacaktır. binmişler. Gençlerden biri arkada ka-
Bir kayık deVrildi lanı.k Y';ks,.kten sandala atlayınca snn• 

Bundan evvelki müsabakada kaza· nin önünde davullar çalınmakta ve ajansının hususi muhabiri bildiri
nanlann hediyderini bir hafta zarfında milli oyunlar oynanmaktadır. Al- yor: Zeki Arzusi Hataydsrn çıkmı.

bay Şiikrü Kanatlı fie) haniyeden tır. Jlrılebe gittiği anlasınyor. 

Dün akpm saat on dokuzu on beş dal devrilmiıtir. içindekiler köprünün 
geçe köprünün Haliç iskelesinden Oje- dubalan altma gitmişlerse de yetişen 
ni isminde bir le·-'• 'Benyaaef. Kohen, ı kayıkcılar hrpaini kurt.umıılardır. 

almaları rica olunur. 




