
Bizim imar namile ortaya koyacağımız 
§eyler, hakiki tarihi kıymeti haiz harabe
lerin bir taşı kadar maneviyat ve güzel 
sanatlar bakımından kıymeti haiz olamaz 
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Arap ;;~k;tt;jfl '.Papaya yapılan hücumlar 

arasında hi~ i~tirak f Mussolininin Hıristiyanlık teeebbusu • 
Suriye, ko'.11şula~nı ! aleminde Cıkardığı hadise 

kongre akdıne çagırdı t ' 
Şam: 31, (A.A,) Suriye hükıl

meti, komşu arap devletleri ö
nümüzdeki teşrinievvel ayının 

ilk hartası tçin bir parlamento
lar arası kongresi tertip etmiş
tir. Parlamento rejimine malik 

İtalya ırkçılık yapmak için neden Papaya hücum 
ediyor? Alrnanyaya cernilekarlık için mi ? 

olmıyan arap devletlPri mes'ul Paris, 31 (A.A.) - Gazetelerin 
siyast şahsiyetler göndermek su- mütaleaları, bilhassa B. Musolininin 
retile kendilerini temsil ettire- Papanın nutkuna vermiş olduğu ce-
ceklerdlr. Kongre tararmdan itti- d . a· 

vaba aır ır. haz edilecek olan kararların a-
rap memlekellerln siyaseti üze- Epok gazetesi, yazıyor: 
rinde umumt bir tesir ve ~u- "Putperestli~i~ d~il3sılnsını. his ... 
mulü olacağı tahmin edilmek- setmekte olan uçüncil Alr.ıan ımpa-

•• • • • • ratorluğu zimamdarlarının katolik· 

A 1 d 1 
'f' 1 Iiğe karşı mücadeleye girişmelerin-manya a 001 iZ de ve ırk fikrinin müdafii kesilmeıe- , -~~ -

dostu Ve duomanı - rinde hayrete ~a:an bi~ cihe~ yoktur., Övr azete.tj, yazı. 
y Fakat İtalya gıbı katohk 1§.tın an'a- g 

· d k b" 1 k t• · l yor: • nesıne sa ı ır mem e e ın aynı yo 
r \ • • b' l . t b" h l j "Plpa. Musolini'ye • Jara. gırmesı ız erı şaşır an ır a - k . 1 lk" h"ta 

J • • arşı cır arane ı -
ı dir. Katolık ırklar arasında hıçbir b . . . t d k 1 
! esını ıra e er en -
j fark gözetmemektedir. Papanın da tal d · (\ ükö ü d 

h 1 tt w h'J k tol'kl'k b '·t ·· ya a • r r ne u-atır a ıgı veç ı e a ı ı u un . t k' ed 1 · i 
~ . 'ld' B hı . . çeyı a ıp en erın n-

beşerıyete şamı ır. unun rıstı - • 1 J"k" k h" 
w • • • sanı ve a ı a ı ve ar ıs 

yanlıgın mcrkezınde hatırlara getırıl . . . 
i iktiza ederdi. lerım yukselt.mek te-

mes bb .. ·· d b 1 
Papalık ile mücadeleye girmek - şte usuBn e uüubnmuedş -
. . . . 'dd" t hl'k 1 d ur. u m arez e te reJım ıçın cı ı e ı e er var ır. k " k kt n· 

ım azana('a ır. ıp-

ltalya hükumetinin hattı hareketi an- 1 atların esk' bJ u-
cak bir suretı.e iz:h edileuilir; Al- ~:silleri şO ;

0 
:ı ~r : 

manyaya cemılekarlıktn bulunmak. Papaya karşıy aslay ka-
Papa, aklın, basiret ve hakikatin zanmak imk4nı yoktur. 

sesini ima etmiştir.,, Şimdi bu mesele gtınnn 
La Repüblik'den: meselesi olmuştur. Mu-

-

" Papanın sözleri hıristiyanlık solininin cevabı her ta
aıeminde bOyük akısler hasıl ede- rafla hayretle karşılan
cek ve dJktatnrlere ihmal edileml- mışbr. Nazilerin ltalya
yecek ruhant bir kuvvet mevcut dakl noruzu çok bOyOk Mu .. oliai ve hGcum c. ttiti Papabk makamı: 
olduğunu ihtar eyliyecektlr. ,, nisbetler almaktadır. ,, Vatikan 

h #:J;. . 
ı· .. ~ " 

... ] '· . .. ,. 

DGıakil y•rıılardaıa Ye •eyircilerde:ı bir a .ı.hne ( Tafsilatı 
Spor sütunumuzda ) 
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Fransızların kazdıkla
rı lagımlarla hücumları 

~ENi SABAH 1 

yapma (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB"BJ 

VE Dahiliye Vekilinin ri- Hayatı ucuzlatmak yolunda 
Yıkma yasetindeki toplantılar 

(Baştaı·afı 1 nci sayfada) Sınai mamullere ait bazı 
Müdürü umumiler bu oeni sevkeden noktalardan biri de ' I ı t • ı • 

budur. Doğrusu mimar Sedadın bu sene faaliyetlerini bir ve r g 1 e r 1 n e n z 1 1 
suallere karşı malumatsızlık beyan 
etmesi mimar Sedadın yazılarının raporla Vekalete 11 
bende hasıl ettiği endişe Ye ıstırabı b~ldirecekler B il k f. l. t . v ki er 
teskin etmedi. Bu şeyleri bilmem de- Bir kaç gündenberi Dahrnye Ve- eş yı ı mua ıyet ıs esı e 
mesiyle iddiasını nakzetmiş olduğu- kil.Jetinde, Dahiliye Vekili ve Parti h • k b l d•1d• 
na hükmedemedim. Hapisha~enin genel Sekreteri B. Şüşkü Kayanın e yetınCe a U e 1 1 ı.ı. 

Fransız karargahına bı.rdenbı·re inşa tarihi, banisinin .. ismi mımar başkanlığı altında miisteş:ır ve mü- b" . . . k"n nisbetinde .itil" 
S d t h l l b ı f k t h Sınai mamullerin maliyeti üze- ır prensıpın ım a · d' ·le .-e a ça meç u o a ı ;r, a a o a- dürü umumilerin de i~.tirakiyle ya - hakkukunu temin maksa ıı Jtılııl'' 

b• ""k" ""k .. •• pishane içinde bir Türk sarayının pılmakta olan toplantılar bitmiştir. rinde müessir vergiler arasında en- .. oıa ıı garı·p ır su un ço muştu k t l du"strı"m"z ı'ç"n lu"zumlu olan fakat diki ... ümrük resimlerın>n_ • )1 •• ır . tamamen veya ısmen mevcu oma- Bu toplantılarda müdürü umu- ı ı • •· . b" ]ı•te .. 
b b. · t k"I t memleketimizde yetis,miyeıı ilk mad sı esa~ına milstenıt ır , 1 .. t k . sına u n· manı es ı e mez. .1 k d" d . 1 · · faaliveti • 

Bu baskın nümayişleri; birkaç ge- !aylar da, hücum kuvvet erını a vı· · · · mı er en 1 a.ıre erının , delere mevzu vergilerin tesir icra mayı tercih etmiştir. J11'' 0(ıye· Sonra, eskı eserlerı kJruma ce- h kk d . h t . 1 d" u• Ce, üstüste devam etmis.ti. Bu nıiiddet ye edeceklerdi. · · f t · b a ın a ıza a vermış er ır. etmekte oldug·u nazarı dikkate a- B 11 k "Ik madde n b mıyetı azasından E dale tın u- D hT kT B Ş"k .. Ka a eş ~ı. ı ı . . . kol• zarfında da lağımlar lıir hayli ilerle- Cephane sarfıyatına ve asker te- rasının Sultan birinci Ahmedin Da- a ı ıye ve ı ı . u rut k" Y • lınmı~tır. cetvellerının yerını tutııcr. dııt old 
· · lefatına bakılmıyacaktı Tam iki ay- .. • . ala0 kalılara bundan sonr:ı a ıp e- Büt" d - ·11 ti ke dı· ı · d · dı·,., ka .. ,. mıst;. · ruşsafakas ı olarak yaptırıldıgını ıle- • . un me enı mı e er, n usu sayesın e, şım , ~ ııı• 
. Fakat Fransızların bu manasız danberi bu kale duvarlarının karşı - ri 'sürdüğü halde bu iddia da doğru d~cekl_eri faaliy~tl~r hakkında yenı topraklarında yetişmiyen sınai ilk ğu gibi mahdut endü~rilere ıııu.fı· 

bareketle;i hem Cezar Ahmet pasa • sında bek~eyer_ek: her gün. yeni bir değilmiş. Olabilir. Fakat vatanımı- dırekt.~fl~r .. vermışti.r. .. .. . . maddeleri ekseriyetle tamame~ yen zamanlarla ölçül:.ı_ ~:~s ııı.ıı•· 
nın, hem General Smitin, hem de ka- muvaffakıyetsızlık.le maddı ve ma - zın maddi ve manevi bütün mukad- l\!uduru umumıler, onu1'.'üzde_kı gümrüksüz ve hazan asgarı yetler verilmiyecek, bıl~ "n endır 
lede bulunan iki Fr~nsız.~pçu ve m_ü 1 nevi şeref ve .kıymeti_ni ~a~beden or- deratiyle alakadar olan biz Türkle- sen_e iç_i_nde taki~ edeceklerı f~al'. ·gümrük resmine tabi tutarak mem- linin büyük ve küçü~ :~ıubir ıııııl: 
hendisinin nazarı dıkkatını celbetmış dunun askerlık baysıyetını kurtar - rin su meselede aradığımız nokta yı- yetı gosteren hır rapor hazı. lıya- Jeketlerine ithal etmekte ve bu ver- trilerine 

4
amil ve mue:-sır ··er ıs 

ti. Bunda bir maksat aramak lüzu - 'mak için, ne m!lmkünse ~·apılacak .. kıla~ak binalar arasmd3 k:ymetli bir rak vekalete verecektir. ginin ağır yükünden sınai mamul- fiyat temin edilecektir. Dı~Jel dl1' 
munu hissetmişlerdi. Ve aralarında Kale, Türklerin elinden cebren alı - Türk eseri mevcut olup olmadığıdır. ~ !erini korumaktadırlar. Endüstri raftan, bu suretle gerek M'de ıf~ 
yap~ı~la~ı r_ııüzakere es~aaı~da. çok nacaktı. Bu eser kimin tarafım!an yaptırıl- POLiSTE: '.'1üesseseleri _de, muht:~ç ol~ukları releri ve gerek .. iş sahipl~~~ııı9tıt · 
::akıkı hır ısabetle şu hukmü ver • Bunu böyle düşünen, yalnız Bo- mıştır, neden yaptırılmıştır, bunlar ılk maddelerı beynelmılel fıatlarla şartlardan ve !uzum.uz d r . 

• .nişlerdi: napart değildi.. Bütün Fra~sız Ce - şimdiki halde ikinci derec~de kalır. 12 aşında yankesıci tedarik imkanlarını böylelikle bul- !erden kurtulmuş olacaklar t;,
1
n t: 

Fransızlar; -~erhalde. kale burç- neralleri, zabıtleri vı; ~atta a~ker - Tarihini hanisini bilmiyoruz diye, şa- .. Y ,· . . . _ makta~ırlar. .. • . . Yeni sistemin faydal~fl:de ı 
!arının altına lagım kazıyorlar. Fa - !eri de ayni düşünce ıçındelerdı. yet ortada tarihi bir eser varsa yık- Dun 12 yaşında yanke. ıcı bu ço Celal Bayar, hukıımetının prog- ri de şudur ki memleketırn1 W 1 

? ' cuk yakalanmıstır Galııtada oturan d .. ·ıı- · t'h ı r f .. · rnoır •ı' kat, nereye·.... Generaller ve ağır başlı zabitler, böy- mak icap etmez a. . . ' ·. ramııı a mı 1 ıs 1 sa ma ıye 1 u- tişmiyen ilk maddelerın 1: ilı• B h .. k .. d"kt n oonra bu" - . . . . Paposta ısmınde hır ad~m gezmek · d .. sı' g· ve res·ımlerı· . • .. "k orcre· ·' u u mu. ~er ,1 
e . " . • le bam bir hayal peşınde, Fransız or- Onun ıçın, şu veya bu mlıtehas- . . .. . . .. _ zerın ~ mues r ver 1 ~ veya asgarı gumru V< ·ııe'"'" 

tün kale muhıtı şıddetlı hır taras- d f h . t" . arsa sıstan ikinci derecede ehemmiyeti ıçın dun yerlı mallar pazarına gıttı ve harıçten almıya mecbur oldugu- suretiyle diğer medeni ıııı !"'il 
"· 1 . usunun şere ve aysıye mı s • .. . b"r s rada kalabalık arasında ge 1 . ııe ... 

aut altına alınmış; rıatta gece erı, k 1 t ld.. d dola • haiz noktaları soracak yerde göz ö- gı ı : 1 . • • muz iptidaı madde er üzerıne mev- kabul etmis oldukları bel' tb·V b. k f d · ık ca macera ara a 
1 ıgın an zen Arıf bırdenbıre Paııostaya yanaş .. k ld d t · ı· ' ıs kaleden dışarıya ır aç e aı ç a- B ta f h ld kzıyorlar nünde mevcut bulunması icap eden . zu rusumu a ırmayı., va e mış ı. usulleri endüstrilerimizde Al 1 k b 1 d "b" d d 1 t 1- Y1 onapar ena a e ' ... . . .. . mı• ve cüzdanını asırınıştır. Fakat l055 ı t ··k· . . · k _ n r rı ara urç arın ı ın e . o _aş ırı Fakat bu tehlikeli va1.iyette, bu me- realıte ıle ugraşmak daha kestırme, ., ' ., .. . . . sayı ı eş\I ı sa.ıayı anu başlıyacağız. Bu tarzın e -.ııı: • 

mış; fakat, hiç bir şlipheli bır ha - 1 . ta tm kta çek'nerek daha tabii olmaz mı? Kıymetli bir es az sonra zabıta bu kl.çıık ~ankesıcı nuna müzeyyel 2261 s<ıyı!ı kanunun . . 
1 

k t' "zde yetı'ı)' 
:eket görülmemişti .... , Yine uzun u- sbe ehyı ?rb yak a ad in h 

1 

g" ' ki eserin mevcudi"etini te•lim için çocuğu yakalamış ve içinde 355 ku-1 birinci ve ikinci maddelerine göre netıc_e1 •kı, medmd el e ımı Je•inio .ıel 
.. . u arıs aş uman an a esap or- , · .. h. . . . . . yen 

1 
ma e er mese · ııeıv 

zun muzakere ve milsahedelerden k . . 1 . t' . . b ki' Türk mimarı bile olmağa hacet yok- ruş bulunan cuzdanı alnrak sa ıbıne 1 şımdıye kadar tatbik edılen beş se- . . d . d .... n usu IJ'' 
sonra, eğer Fransıslar böyle bir te- me 1 IQ!dn mese enın ne ıce~ını e ı- tur. Güzel sanatlar akader.;isinin ec- iade etmiştir. Suçlu çocuk Beyoğlu nelik ilk madde muafiyet cetveli - dıdcı ve kaımb~t .egı~e ·ınal vir 

. . tlak . k 1 . yor ar ı. "dd . •1... t 1. d"J · . ..k .. 
1937 1

, 
1 

d kurtulara sa ı ~e not şebbüsü varsa, mu a ıç a e cıva- . . nebi mimarları bile bu bapta bir fi- mu eıumumı ıgıne es ım e ı mış- nın hu mu ma ı yı ı sonun a • d ... 
. · · 'k f d Askerler ıse, sefalet, mahrumı - . . , sa baglanmı" olması ır. ~l" rındak.i cephanelik ıstı ame ın e o- . . . hl"k r kir verebilirler. Evvela böyle bir tır. nıhayet bulmuştur. , ' . . r.or!ll 'f" 

lacag"ı tahmin edilmi•ti yet ve bılhassa veba gıbı te 
1 

e 
1 

• .. d" t h kk k d Tatbikat bu usulün ''eni hüku- Sınaı mamullerımı/.e ool•.ıı 
, · b. ha tal k k d h .. eserın vucu u a a u e er ve mu- 8 . l. t'k ti d , • . . . d ği ve 'il" 

•Bunun üzerine, üç tarafı denize, ~r . :. 
1 ar~ısı; a e~ g~~ea: • hafazasına lüzum görülürse sonra 0 ır as 1 pa a 1 met programının rnhuna uygun ol· t'.\fıatlar~t·e~ı.n ~_ece deJişO'~ i-

ve bir tarafı da karaya müteveccih .n ız ırap ve or .. u çe me _n e, eserin hüviyetini uzun uzun araştı- Hasköyde Kazım isminde bir şo- madığını gösterdiğinden İktısat sıy e en us rımız~n l o ,·e 
olan (Burcu Kerim) ile sahlldeki T~rk kurşunıa:ı, Turk g!Jllele~ı ve rabiliriz. Şimdi acil bir surette ve- för kamyonunun tekerliVini tamir e- Vekflleti, ayni kanunun ihi11ci mad- 1 mühim amil olacagı uınu bnır'ııtı~I' 

· b Türk palaları ıle can vererek hır an , . k ·ık t" · ·ı · · ce •3 \ 
tepeciklere nazır olan (Hazıne ur- . . receğimiz karar yalnız kıymetli ve derken lastik birdenhire patlamış, desıne uygun olara , muayyen ı , un sanayıcı erımız . · ter' .• 
cu) nun kuvvetlendirilmesine, ve ge- evvel kurtulmayı tercıh edıyorlardı. tarihibir abidenin mevcut olup ol- şoför ağır surette yaralanmı,tır. maddeleri muhtevi dar çerçeveli biri beklenilen tenzilatlı ]ıste 1 ediltt'' 
celeri bu iki burç arasında, fed~i ef- ~·: madığını tesbite inhi•ar etmek icap ' ' muafiyet listesi bazır~amakta~sa ı' ~illeri heyetince de kabıı 
rattan mürekkep küçük devrıyeler eyler. Motosiklet otomobiHe çarpıştı hük .fımet programına gırmış dogru tır. BÜYÜK HÜCUM 
gezdirilmesine karar verilmişti. Çün- Bu noktada gazeteci arkadaşların D. F b h d 

1 
· otomobil 1.1f1 

kil, cephaneliğin altına, ancak bu iki Büyük imtihan günü gelmişti. muhterem Hikmet Onata atfettik- k un 
1 

ener a çe t 1~ T ·ı1 h z J } d baf Pf 
burç arasından girilebiliycrdu. Türkler, Fransız ordugahında cere- !eri sözleri pek dikkat:ı şayan bulu- .azdaskı .0 muştub~·ı FŞo orb hrıedın 1 aKre Hem suçlu, em e ze e en 

k d .. . .. . sın e ı otomo ı ener a Ç en ı- J ,Gece, ortalık arar ıgı zaman, yan eden ıAlerden haberdar degıller- yorum: k · t'k · l · t k b" •• ı •• b d l 1 er 
. . . zıltopra ıs ı ametınt e gıc er en ır- u una er er o an yer fedaı efradı iplerle kıılenın hendek- di. İki gündenberi devam eden de - "Ahırkapıdan ta Eyübe kadar u- d b" f k d k guç 

1 · · d" · ı Şii h ı· ı · · ·· k' k 1 · · "d r· İ en ıre ren yapara urma mec-

1

• erme ın ırıyor ar... p e ı yer erı rın sukun, Ak a a egının mu a ı - zanan stanbulun neresinde asarı a- . . d k 
1 

t A .ı. d )ef 
. 1 y 1 t k t .. 1 . d b" kl"k . 1. H t t burıyetın e a mış ır. ır.a an mo- Y . k'' I . yer gezıyor ar. er ere ya ara· opragın erme e ır gevşe ı vermış ı. a - tika yoktur? Esasen stanbul başlı . _ . . . . . . Jk' b m kırdı ve enı oy erın 

altından kazma sesleri gelip gelme- ta: başına tarih demek değil midir? Üs- torsıkletle gelen Kamı! !Sm_ınde~ı ~il ı zor a ca . . . di 
diğini dinliyorlardı. Ve tabiidir ki, - Fransızlar, aczlnini anladı - tüne tarihi kıymetler iznfe ettirilen ge_nç_ duraı;ııy_ara~ otorıobıle ~ındır- polise hakaret ettı tesbıt edıl fll,i~ 
biç bir şey görüp işitemiyorlardı. !ar. Artık hücumdan vaz geçerek bet" abideye el dokundurulmıyacak o- mıştır. Kamı! agır surett~ yarala- .. M R t Dahiliye vekaletine grledo •ı 1" 

Ç .. k" F ı k d ki · · · · · ı . narak Numune hastahHneı;ıııe kaldı- Dun akşam uammer ve eşa . el< 3• ıl' un u, ransız arın az ı arı çekıtip gıtmek ıstıyor ar. !ursa ımar etmek istediğimiz İsctan- .. . . .k. k d k f 
1 

. · · t t mata göre Köşker ve Çıç ı·of 
- • (Al" b h" d ·ı ı· · · ı b"l b .. . rılmıştır Şofor yakalanmıstır. ısmınde ı ı ar a aş a a aı ı ıyıce u 

1 
ıı ,. il' lagam, ı urcu Izal'ın a ı er ı • Dıye, bazı rıvayet er ı e aş gos- bul şehrmi Okmeydaııının arka tara- · . . .. 

1 
d k" zele faciasında harap o :ı l< 0ırı 

yordu. Bu burcun mesafesi de, iki termişti. fına kurmak daha muvafık olur. Bir otomobil ilç kıza çarptı süledhıktenl sodnra b~~yog u_n a. ıl uı·r· deki enkaz tamamen te~ı 1-etıe' ·· ıı· t ki • · d 1 t · t b k zd 'k . . . " mum ane er en ırme gırııuş ere ı . . .. •Jcrıo «" yuz e ı me re uza ıgı geçıyor u. ş e, vazıye u mer e e ı en, Benı bu makale ıle me6eleyı ehem . . tir. Yenı kurulacak koJ ılı' 
Bonapartın istilıkAm bölilğü, ha- (Mayıs ayının 10 uncu !liinü) sabah- miyetli surette ortaya atııı:ığa sev- Dün Kadıköy iskı•le meydanında 

1 
Ne yaptıklarını_ bılmıyen bu kafad~r ri tesbit edilmiş, bun:ı ait oıJdilJll 

lcikaten emsalsiz bir gayret ve feda- leyin şafak sökmeğe b:ışlarken, ev- keden iimil işte bu fıkrada ırordüğüm bir otomobil kazası olmuştur. Ne- !ar az sonra saga, so;a çatarak evın !ar hazırlanmış ve tasdik ~-tır· 
karlık göstermişti. Kazdıklan Uç Ul- vela sağ cenah bataryasından, son- zihniyet oldu. Bu zihniyet hüküm- vin, Mediha ve Tali isminde üç kız j camlarını da .. kır~aga __ başlamışlar- üzere Bakanlığa gönclerHıııı~ et~e~ 
ğımı, sekiz on gün zarfında bitirmiş- ra da merkezdeki beş bataryadan ran olursa lstanbulun bütün güzelli- dolaştıkları bir sırada Muzafferin i- 1 dır. Bunun uzerıne ha<lıse ~e~ıne}~ Çiçekdağı mıntak:ısının Jll11~#' !erdi. başlıyan hafif topçu ateşi, birdenbi- ğine, bütün tarihi kıymetine ve me- daresindeki otomobil üçüne birden len zabıta memurları, '·ak~ ~mıll.eıını Ödemişler köyü, Köşker ııı~0 ,ıır 

Bu işi bitirJp gece hücum~arı da re şiddetini arttırmış ... (Ali burcu) deni değerine bir fatiha okumak icap çarpmış ve yere yuvarlamıştır. Kız- Y~kalıyarak karako;a gotıırmuşler- nın merkezi de Akpınar ııoı ~ 1ııl~ muhtelif fasılalarla devam edıyordu. Ü er'ne çevr"Jen toplar bütün deh- edecektir. İstanbul baslı basına ta- Jar muhtelif yerlerincleıı yaralandık- dır. Kalyoncukullugu karakolunda haz edilmiş ve bur:ılardıı ~,J.I k ·· 1 tk k ti · z 
1 1 

' · · ' · · d · ı ı km· er ve memurlara hakarette bu- ,ıl Fa at bu hucum ar, ar ı ıyme erı- setleleriyle gülle yağdı~mıya başla _ rıh demek ise 0 tarihi yıpratmağa, !arı ıçın te avı atına a ınmış, ve şo- o ıs . . . . müfettişleri çallljmalarına . e 
ni ka~bet~iş .g~bi_ gör~nüyordu. Ka - ~ıştı. yıkmağa, mahvetmeğe hakkımız yok for hakkında da tahkikata tevessül lunmaktan çekınme~ışle:du. Zabıta mışlardır. Köylere, evıerı;ıı •1 
ledekıler bırbırını takıp eden, fakat B t 24 d k" t k b .. tur. Bir harabeye ceblet haselıiyle olunmuştur. zabıt tutarak curmu meşhut pilin ve tipler Kırşehire vat ~11 hiç bir netice vermiyen bu hücum- "k onapar(Alı~ b çap)ın a 

1
k e u- tarihi kiymet izafe etmek gültınçtür• mahkemesine sevkedilmişlcrdir. Dün köy planlarının tanziıniııe b~ 01i' . . yu topu ı urcu nun arşısın- · Diln Ahmet isminde bir ameleye 

1 
ı b . f h k d /»' ır Jara alışmışlardı. Onun ıçın Fransız k' ' 1 • . . t" .1 . T Fakat hakikaten tarihi kıymeti haiz . . . duruşma arı yapı an u ge.ı~ er a - tır. Köşker mıntakasın a ~ol,. 

piyadelerinin, hendeklere kadar so - da 
1 

meza: ıgın ı~ıne_ ge ırı mış.. o- olduğu mütehassıs bir he~·et tarafın. şoför '"'.zarosun ıd~res.'.n~: bulunan kında müddeiumumilik tarafından Hamit, Demirci, KaraııucaJı'..;io~'" 
kularak kale bedenlerine ku~un at- pun mevkı!, servılerın arasında ya- dan te ·n d"l 1ı· . lı . h <Jtomobıl çarpmış 'e al{ıı >Urette )a- tevkif kararı verilmiş ve nıaznunla- . . t b"t eli! enı· araıı· ~,. 

·. mı e ı en ır nara eye, er- 1 • b 1 t y 1 rının es ı e en y "e .• ti l!alarına lüzumundan fazla ehemmi- pılan toprak tepeciklerle setredilmiş- hangi bir imar maksadiyle olursa ol- ra anm~ga se e~ 0 m_uş.ur. ~ra ı rın kanunun 175 inci maddesine gö- arsalar parçalara ayrılnll~ .. ·l~J<'. t · 1 d · B' t B t b t ı .. : amelenın sıhhatı tehlıkede oldugun- . . t· . J Jı;O) ıf .•e vermıyor ar ı. tı. ızza onapar u opun yer eş- sun, el surmek medenıyet namına h . re cezalandırılmalarını ıstemış ır. mara çekmek suretıy e ve'I -~ 
• . . . .... . . b" . . Ç" k . . dan derhal Cerrahpaga h:ısta ane•ı- R t k"I t t k . ted"·. · .. f "k d' . . S 

11 
ı. pe ,,,.. • • tırılınesıne nezaret ettıgı gıbı, he - ır cınayettır. un ü hızım imar k ld 1 f" h. kk d d t h eşa ve ı u ma ıs ıgını soy te rı e ılmıştır. a aA, .,

1
1 ... 

Bu vaziyet mayıs ayının sekizinci defi de kendisi tayin ederek, müte _ namiyle ortaya koyacağımız şeyler· n~ a ırı mı ış } 0 or 
1 

a. m a a a liyerek itiraz etmiştir. H5kim du-ı Köşker köylerinin arsa B) g "nüne kadar devam etm' t' V h k"k' "h' k . . kıkat yapı maga baş anmıstır. 2 8 938 .... tel .. t . . b 1 .• ıl' u ış ı. e o d' . kta te tm . . a 1 1 tarı 1 ıymetı h1ız lıarabele - . ruşmayı - - gunu trar ruye ışıne aş anmıştır. oael"" .. b'· uml ka k 'im' ma ıyen aynı no ya a ş e esı ı- . . . . 
1
. te 

1
. da . .,y 

gun, uc arın ar sı esı ış; . , . rın bır taşı kadar maneviyat ve güzel Limanda iki kaza etmek üzere faıllerı po ıse s ım Çiçekdağ mıntaka~ın . ~~-F k ·nı · b" ü çın topçu kumandanına kat'ı emır- . . . .. .. 
1 

·ııın ı•' ransız .. ~rarg~ ~a ~arıp ır s - . . sanatlar bakımından kı.vmeti haiz o- .. . . etmıştır. ler ve Hamıtuşagı koy erı ıJI'I' • 
kilnet çokuvermıştı. Turkler, bu ha- !er vermıştı. lamazlar: Milyonlara malolsalar bile! Dun lımanda hır sandal_ kaza~ı ol- lcileri yapılmış ve .arsalar P ~ıl 
li de tabii addetmişler: Ali burcu, Akka kalesinin zayıf Onun için, İstanbuluıı tarihi hatıra· ~uşt_ur. Kaptan Os~an .. ıdaresınde- Balkan antantı ra ayrılarak geııe numarıı. çee~ 

- Bonapart, boş yere askerlerini noktalarından biri idi. Hatta bir kıs- !arını mahvetmek pahasına, yapıla kı uç num.a:~lı .'.1'1otor .g"uzel sanat- suretiyle köylülere yeni e.~1 .,. 
vordu Şimd" de · tirahat ediyor • k o · h k · · . !ar akademısı onunde hır s~ndala çar .. .. ·ııııl\'tı .JJ 
' • 

1 

ıs · mı harap oldugu halde uzun zaman ca g ya ımar are etme :ut faalı- , . (B~tarafı 1 ncı sayfada) kurulacagı yerler go•terı r Demişlerdi t" Ok d k parak batırmıştır. :Sandalcı Halıt . _ .. 
1 
. .., 1ıı~9 · öylece kalmış· Bonapart meselesi ye ın mey anının ar a tarafında- b • 1 ak .. "k k " 1 t münasebetleri idame etmek arzusunu Mılli mudafaa bakan '". .. T .. kJ · tab ·nı · nl d ' k. çı lak t ki " 'h ogu m uzere ı en ur,nrı mı• ır. . . . . •ecı ·A,.. 

ur erın mı erı ya ış e - h tti"" C Ahm t ı P opra ar sar:asına tevcı . . . beslemekte bıılundug"unu ve Balkan derılen ve ıçınde tesvı> • . ..,.,.. ··ıd· B t · · akika zu ur e gı zaman, ezar e pa- d"l · kt , Hadıse hakkında tahkıkata başlan- defl1' .. ~ gı ı. onapar askerlerım h • . . e ı mesı gerçe en pek dogru olur. antantı devletlerinin Bulgaristana goz dülger, camcı ve . <>'ı , 
ten istirahate çekmişti. Fakat bu ~ şa. ~rafından çarçabuk tamır edil • Hüseyin CAHlT YALÇIN mıştır. karşı ayni muslihane zihniyete sahip mürekkep beş yüz kişilik ırı,,. 
ti.rahat.. ask~~lerin .. yo~ğ-u~luğunu mışti:. . Vakit, tam ilcindi zamanı idi. Kıymet, Cemile, Cemel ve Adil .is ve ayni teşriki mesai arzusunda ol- tası Yozgad& ~~r.1111". blılunııı ôd~ 
dı~le~~ırınek ıçın degıl; bıliikıs artık Boyle olm~a beraher (A~ı bur- Fransız bataryaları, sim siyah du _ minde dört kişi diln ge-~mek_ iç_ın duklarını nazarı itibara alan, zirde Kıtadan. yu~ ~ılik.~ır g~1:rruıı 
talıhıru son defa olarak tecrübe e- cu), tam yedı bataryadan yagdırı - manlar içinde idi. Bu dumanlar, Sarayburnundan bir sandala bınmış- vaziülimza, bir taraftan Balkan an- !ere .yuz kışılık diger blt ,0ıı 9ıı~ derek her ne pahasına olursa olsun, lan o müthiş topçu ateşine karşı do- dil.,manın piyade siperleri üzerine !erdir. Fakat sahilden biraz ayrıl- tantı daimi komisyonunun halen re- Hamıtler mıntakaııına ;nıırd" r 
vaziyete netice vermek içindi. kuz saat kadar mukavemet etmişti. doğru kayıp gidiyordu. Ortada bir dıktan sonra sandal dalgadan devri isi sıfatiyle Balkan ant.antının bütün geri kalan kısım ~ AkP r ~~~I 

Fransız ha., kumandanı biltün Artık ikindi vakti kale bedenlerinin tek düşman askerleri görünmüyor _ !erek denize düşmüşler, kazazedeler azası namına hareket eden son ekse- rakılmıştı~. Şımdiye kada deli fjjıi 
k t . · t ı ak T · ki ' k · ı · kıl ' b 1 d du. Mezarlıktaki 24 lük top mütema- etraftan yetişenler tarafından kurta- lans B. Metaksas, diğer tııraftan Bul narda yem kurulacak evıerpülııtı,, uvve mı op ayar ür ere arşı sıper erı yı mıya aş amış; uvar- • . . B K" ·· t li ı lljtır ..,,,. 

. . .. . . . diyen işliyordu. füiyük ırülleler rılmışlardır. gar başvekılı son F ıselans . ose- nun eme açı m · ııP"'I s~n kozunu _o:namıya _karar vermış- !arda bilyuk çatlaklar belırınL,tı. . bava boşluğunda cehennemi ıslıklar ivanof, temsil etmekte 'lldukları dev- yeni evlere ait kapıl~rı /e jV 
1 tı. Bunun ıçın de, hır taraftan as- Cezar Ahmet Paşa, bu muannı- çalarak geçiyor; büyük bir gürültU Bir çocuk pencereden düştü Jetler namına bu devletlerin müteka- başlamışlardır. Öde~ • ~J 

kerlerini dinlendirirken, diğer ta - dane topçu ateşinin altından umu • ile cidarlara çarpar çarpmaz; kor • Beşiktaşta Abbas ağa ~mi.i k~r- bil mü~asebetlerinde a:le~i teca~ü_z köylerinde de temel ıoşasııı ;ıJ' 
raftan da hücum hazırlıklarını ilana- mi bir hücum çıkması ihtimalini na- kunç bir şakırtı ile taşlar dökülüyor- şısında oturmakta olan Ugur ısmın- meselesınde bu devletlerııı her bırı- nılmıştır. . . . JdP e 
le girişmişti. zan dikkate alarak bütün müdafaa du. de ve 6 yaşında bir çocuk evin pen- nin akdetmiş olduk.laı·ı itilaflar mu- ~asadın i~m~l•ı ?1.ü~~:ce:ıı:ti!A 

B h 1 ki .. il'- h" k ti · · if b d bul Birdenbire mezarlığın önündeki ceresinden sokağa düşerek vücudu- cibince her ne suretle olursa olsun lı ınşa faalıyetinı gırı.ş ~ u azır ı ara gore, ,.. ucumu; uvve erının vaz e aşın a un - . . • ~; 

. . , . . eski, harap ve kuru Ç<!Şmenin arka- nun muhtelif yerlerinden ağır suret- kuvvete müracaattan ıstı:ıl<af etme- ud~v if Fransız ordusunun ~ resur, en pı~- masını emretmı~ • _kendısı de, Fran • sından kırmızı bir bayrak kalkmış; te yaralanmıştır. Çocuk sıhhi imdat ği taahhüt ettiklerini ~e kendilerine imza edilmiş olan Trak~a :eriÇ • y 
kin, ve her yerde daıma rnuvaffakı- sızların hareketını yakından taras • bir kaç dakika, öylece durduktan otomobiliyle Etfal hastahanesine kal müteallik hususatta Növyi muahede- dair mukavelenamede mun ıııell 1 r 
yet kazanan General Kalberin alay - sut etmek için, - (Salih Peygam- sonra, sağa sola doğru sallanmaya dırılmış; anası İkbalin ih!n:ı.li görül- sinin dördüncü kısmında münderiç kiimı tatbik etmekten vaıgcÇbe)şO 
kırı icra edecekti. General Ranbo ile her) in ismini taşıyan - (Salih başlamıştı. düğünden hakkında zabıtaca tahki- ahkamı "Askeri, bahri ve havai mad- karrür ettirmiş olduklarını 
Ceneral Lan'in kumanda ettikleri a- burcu) na gelmişti. t })aba var) kata başlanmıştır. deler., ve keza ı4 ll•mmuı.da l.ozanda derle~. 



.. 
.... 

Devletler ve işp~nya 
b~gıhl·ltere Türkiyenin k ) , ı• d k • h • ~ aııınasına yardım ~ Avrupanın köşesinde iki seneden beri süren anı spanya a 1 arp yıne 

ediyoı , harbin siyasi sahfalarının hülasası4 k l . 
~li'.ee The Sphero mecmuası Yazan: Sabık Fransız Hariciye Nazın Yvon Delbos ÇO çetin eştı 
~~~ u;~mi kalkı~ma . hare- Sunday Times ! de: Ji gayret etmek ve ~u s.~retle A: -ısına çalıştı. Onun ha~0ke_ti, te~ ba- • .. • • 

ı\rıkaraş )le b~hs~dıyor. General Frankonun idaresi altm- manya ile ltalyaya bır nu;n~n~ gos- şına hareket e~me;neg~ dıkkatınden H'u'kuAmetcıler muthıs hır mukavemete nı Ver' •v~ta~~rhun .. ku.rma~ da isyan çıktığı vakit Fransız de- termek müreccahtı. Bu ıkıncı hal başka hudut bılmıyordu. İtalyan ve 
'lıı esa dıgı Turk ~~d~str.ı . bı- mokra5isi resmi hükumete hayırhah sureti kabul edildi. Alman istinkafını kal" .alm.ıyara~ k ı'd 1 d.. 1 f f 1 
toktan·bsıdır. Endustrı ışınde idi hala da öyledir. Böylt: olmakla Kontrol tedbirleri kontrolün idame ve tl\kvıyesı teklı- maruz a 1 ar; uşman an u unuyor ar 

'<tııı aşhyan Tl\rkler sadece ' k b' . . 1 k ti · fik finden sonra bu teşeb'l:>üsün ademi 
k ~rda adet olduğu iizere ge- ?e~aber 1936 -. 25 :emmıız a ıne . ~~ze bırço~ men~ ı>. e. ~~~·ıla ~ muvaffakiyeti bunu kendi budu ~ Barselon, 31 (A.A.) - Ebr cep- yerlerinde tutunabilmelerine medar 
t~asta istikrazlara kapılmak- ıçtımaında .resmı hu~O~ete har? rıımızı ha.ra:e.tıı. tas~ıp./l: n 1~ ün- dunda kabul etmemeğe mecbur ve besinde cumhuriyetçiler, Gandesanın olmu:,-;tur. Maamafih hükiimetçiler. 
llıe Ulrnuş olmakla kalmamış- malzehmesı vermemege arar ver.ı- dıkları bıldırıldı. ~~u..., ?-u t k a beynelmilel kontrolün tatilini intaç takriben 30 kilometre ~imalinde ka- yeniden bir miktar esir almışlardır. 
~i ltıleket içine yHtırılmış olan !ere~: ~u s~retl~ başka d~vletlerın d~ bazı k~t'i .~aahh~tlerı ~a~ ~Y n ettiyse bundaki kabahı~t Franganın in Fayonda çok şiddetli bir mukave- Ebr boyunca Frankist tayyarelerinin 
dasernıayesinin biiyük bir kıs- d.a~ılı ışlerı.ne ,arışm:ıma pren - bır ademı. r_nuda~a e me ~: ~: a~~ değildir Bununla beraber Fran - mete maruz kalmı~lardır. Daha ce- pek ziyade faaliyetleri görülmüştür. 

satın al k k 1 t" . .. sıbıne ve bılhassa İspanya harple- kondu. ltılaf luzumuna z · . . b d v·ıl lb D"l .... d "d Gandesanın cenubunda hükumet-ıı . ma uc re mı gos- . . . . . . . 11 d k" sa mütemadıyen umumun avnı sı _ nu un a ı a a o asnz onun e şı 
'1tı ine iŞierdir. Türkiyenin sana- rının ~ır .. Avrupa hakrbt halını a~mt~- delıl olan bazkı mahfe erb e ı mmuu··- fatla bulunacağı bir kontrolün tek- detli muharebeler olmuktadır. Tak- çiler kazanmış oldukları 'Jlevzileri 
~ Jlr .. sının onune geçme arzusuna ım ı- halefet kırıldı tan sonra unun - . .. · · hk' t · l d' 'lttı · .ogramı teveıIBu eden pa- 1 dild" V k R . .1 B ı· · bb' 1 . b··t·· ı:k dar mem- rar tesisini temin etmeğe çahstı. E- Vl]'e kıtaatının vurudu Frankıstlerın ta ım e mış er ır. 
~ ıstısrna t . T"' k. sa e ı. a ıa on.a ı e er mm teşe ıs erı, u un a a ıı . 

r e meyı v~ ur ıye • k ı h"k ·· ·· .. d' hir k . ' .~ asilere teveccühünün hilfiil yardım leketlerin tasvibini ve bu siyaseti ger bu ontro u mumı sursey ı 

'
~al'ını ,,azanç teının etmeden bu halini alacag-mı anlam<ık için keha- tenfiz etmek için tertip edilen ted- Fransanın tasavvur ve kararının 

•ermek korkusuna kapıl- b' ü · .. 
ın A. • • • nete lüzum yoktu ama o sırada da birlerin bu memleketler tarafın - hayrete şayan ır n muncsı ve gu-

..: vrupa mıllr.tJerı camıa- ' k ld 1 t' 1 · olacaktı Geçen yaz '4l'fııek ü -. •· · ~ İtalyanlarla Almanların karşı tara- dan neşPini temine muvaffa o u - ze ne ıce erı · .. 
! ediyor zere _tec~ız e!.me! 

1 ı::;- fa yardım etmek niyetinde oldukta- lar. Bu tedbirleri icra ve kontrol 1 yapılan korsa~hk _lıareketlerı.nın 1 
Gltsy • Çunkü Turkıyede nna delil yoktu etmek lazımdı Bunun için Fransa arkasından İngıltere ıle tamamıyle 
ıı de~ınlar devri ve onlardan Fakat birka~ gün icinrle İtalya ile büyük Brit~nya merkezi Lon - mutabık kalınarak Fransanın teklif 
~G k er unutulmamıstır. ~ . k"l·t ·· ett·-· N•·on konferan ·ı ..;anlam bir l' le k . ~ ~ . harp tavyarelerinin Fasın Fransız- drada beynelmilel hır teş ı a vu - ıgı 1 .• ::; • r. 
• b· r endı ba~larına kafı de- • . . . . . . "f tt'l B hattı hareket ı"ttihaz ettı· · kırk sekiz 

Basra petrol 
madenleri için 

Irak hükumetinin yeni 
ve mühim karan 

Amerikadan Av
rupaya tayyare ile 

lıl.' ıl · tt • • • mıntakasına ınmesı Romanın Gene- cude getırılmesını teklı e ı er. u • · .~ iı ve tecrube edınıncıye ' · 1 t rf da müe~~ir tedbirler tat-
- 4İllJdilik ecnebi mütehas~ıs - ral Frankoyu kuvvetli destekledi - teşkilat eylülün 7 sind~ ılk top an - s~a z~. ın .~· . • Bağdat, 31 (A.A.) ·- trak hüku- Vaşington, 31 (A.A.) - Tica -
n~aje . . · . ğine delalet etti. Fransanın resmi tısını yaptı. :Müteakip toplantıların bık edıhp Akdenızde kor:sanlıgm . . .. . 
lelin· edıyorlar, ecn.eb~lerıp hükumet hususunda bizzat riayet çoğu yalnız çok esaslt nakz ve ih- kökü kesildi. Milletler Cemiyetinin meti, Basra petrol madenlerini ış- ret nezareti, Nevyork - Dublen Be-

izinsiz Okyanosu geçen 
tayyareciye ceza 

'4tett1e alıyorl~r ve .ç?k ıhtıyath ettiği beynelmilel bir kaidenin asi- laI i~hamlarına sahne oldu. Diğer müteakipki celsesinde Fransa ile ıetmeğe karar vermiştir. Bu işlet- ferini mezuniyel'>iz yapmış olan tay 
~t; fak ecne~ı .. kredım lcullanı - !erin lehine bu ihlali karşısından tarafta ecnebi devletlerin İspanya- büyük Britanya, maalesef icap eden menin imtiyazı halihaı.ırda Hayfa ve yareci Karrigen'e bir prensip ceza-

t r ~a""'a .. d' , , .. k' . Fransız hükumeti hem bu vazıyetı da müdahale tehlıkesı, Fransız u- e serıye ı J • Trabulusşam petrollerini ısletmekte sı vermıştir. Nezaret mumaıley ın bi at butun bunlar muvak- . . . · h k · t' temin eıfemi'-·en fakat . f · · · h" 
6 "' n ıçın ır l ur ıyenın · · k 'hl ·1 d · ··h· b' f'k' · rıu hari i d · d .. t v kabul etmedi ve hem de mücadele- dutlarını ve Fransız muvasalelerını na z ve ı a e a~r mu ım İır ı ır olan sirkete verilmiştir. Bu Rirket ticari pilotluk ruhsatiyesini dört a-~raı- c yar ım ::ın r.ıus ag- . . k · t' d d' d. ·· ... k çok had dermevanını teskıl ed0 n spanya ' " ı , 

1\ kend' k d" · "d d Y1 tahdıt etme nıye rn en vazgeç - teh ıt e ıyor gun geçıı çe · . ., b' · d !rak _İran hududunclnki Jletrol ~a- gvustosa kadar iptal etmiştir. Bu ce· ~a ı en ını ı are e e - . . v b" · d ı meselesı hakkında ır kararı es - ' j ı 8t llıanıar 1 kti medı. Netıcede agustosun ırın e u- oluyordu. · : - ı ak a Karr"ganın bütün dünyada ka ~belik sın ~r~e? ge ece r. . mumi bir ademi müdahale itilafı! Nakz ve ihlillin önüne geçmek i- tekledıler. tıhları müste:ma olmak üzere .r .. jz ' 1 • • • _ , 

denb . aı ısbhs~l kıymetle~ı teklif ederek sulh m~nfnatine ha - çin birincikanunun 9 :1.unda Fransa Elzem gaye elde edildi P•.:rol sahalarının monopolüne bılfııl zanmış oldugu sempatı sebebıyle böy 
ıa.~~i ~ö:~rhe_r ~ene devamlı b~.r reket; bu itıilafı diğer hükumetler ile İngiltere canlı bir kontrol tertip Hemen iki devlet bn mesele hak- sahip bulunmaktadır. le haf~f tertip edilmiştir. -
,"'\ 2o ın·ı mıştır: kl 

91 ~3 ldke hu. tarafından kabul edilmedlği müd - edilme~ini teklif ettiln. Ayni nota- kında İtalya ile bir itilM akdetme - o--. 
~il ı Yon Tur ıra ı ser. . . t 1 1 h 1 . h·t e - l f k t b' . . t . 
esurnerBankı kurdu. Men- det cumhurıy~tç~ .spanyaya ma ze- da spanya .ar

1
p erme ~ ~mkl:'/ - ge 1çalıştı ar, a a k:r1~nf~ı. eşdrıdnt Fransada son derece 

?nin 1 il 1 me göndermege ızın vererek hak ve mek maksadıy e tava~·sıı e ı ın- de talya bunların te ı mı re e -
e,,.i era • se u oz, cam ve • k d' d b ı ı l F k t b .. tiln ganet t· B d ·· -ıı ·ı ı modern bı·r hastahane 

Denizlerden Fransaya 
petrol nakli e~1. 1 rrıaddeler istihsal için tan- adli muhafaza etmege arar ver ı. e .u unc t1ı ar. ~ a lıu t kl'f. ı: un :ın s1~.nrah g1o1 .n~ı. u er me:e, ~-

lttiş ol b J'k 1 ~ Harbe ramak kalmıştı ve hımmet ere ragmcn u e ı su- sıyle kontro un a ı ıçın umumı nır .. .. . 
\ e etrn k a.~ eş sene 

1
• P anı Bu kararın aknbindeki hafta i- ya düştü ve kontrol planı muhale- esas üzerinde müzakereler devam Viyen, 31 (A.A.) - B. Löbron, P~rıs, 31 (A.A.) ·- Figaro ga. 

ndanb e . uzere ~u mıktar 0 

9inde dog· an son derece ciddi bir fete rastladı. Lakin kontrol tertip ettiı ve büyük Rritanya ile İtalya buraya iki kilometre mesııfede Salo-
1 
zetesı yazıyor: 

~ erı 65.500.l•OO e çıkarıl- . . ı . 1 "0 · d . . .. - kd · L' d d • d · rı · olan son u"ll4 ·· d f t' tab" ell'ılek . . . gerginlik sulhün mulıafazası için edıldı ve 1937 şuua ının - sın e hır prensıp ıtılafı a ettı. "ransa a mon agın a ınşa ec ı mı~ · mı ı mu a aa nez::tre ıne ı 
bifh etın muhtelı! yerlerın- , . • . .. .. .. . . . . k l - . d h t h .· . • K b .. 1 k •t . . 30 h . 

cıq assa l<ayseride ve Xazilli _ ademi müdahale pren"ibine riaye- g?n~l!u_lerın gıtme .ın: ya·~ ec 
1
en aynını yap~~ga çalı::ıtıys_: de Sın - dereced? m~t~n d as ~ ane) ~ d~ı) ~- ard urtn .ar ;.~ı .esıı!ın azı -

~e~~n mensucat fabrikaları ile tin ne kadar lazım ol.tuğunu gös _ ?ır ıtılaf kabul edılclı. Ar ası~c an yor ~fu~~olı~.ı bunu bııgune kadar ret e~~~· t ~ e~. e~.ı~e~ \:a ı e~e r~.n 
1 
ada):~~ ~ ~mı~ oı~n t az~sı son 

ı4bl\J kağıt ve kimvevi madde- terdi. o zaman harbe~memize ra _ Ispanyada bulunanları da gerı ç~- gayrı mumkun kıldı. Massı an ra ı ırı .ı~. erı~ed;~~ .. - gun er e ı Oke a o ara h?I~ a~~ış-
ti~aı : . mak kaldı-mı bugün herkes bilir. kerek bu itilflfı tamamlamak teklıf Bu suretle yapılacak olan ade- decek olan Ron nehrı tızerın ı op lar ve Atlas yanusu sa ı erm e~ 

h Canlı a:ı eld~ :clılen terakkı- .Muazzam ~ilahlanmn ı>rogramına edildi ki. fikrıimizce bunun İspan - mi müdahale kaidesini tatbik et rünün temel taşını koymuı;ıtur. Re- Fransamn merkezine petrol naklı 
il ınısallerıdır . ı t . . l b •• te k" v· ·en'e . . b" b.. . k . llro,,. ·.. • daha başlamamıs olan lnt}'iliz hü _ yayı kurtarmak ve harbın .sonu o a. mek gayrı mümkün cldıı. fakat 3 - ısıcum ıur, unu mu a ıp ı~ . ıçın ır uro ınşasına arar verrnış-
da oranım en muhım kısım - • o . b" .. k . - k l .. d l . . • ı.. "t 'lk h . r k'tab l r koleksı l d" c il biri . . ,,. .. kumetinin kat'i bir bitaraflık siya- bılecek ır mutare evı zarurı ı panya muca e esının umumı uır aı ı ırıs ıyan ı e e. - er ır. 
,,_fabrikanı ~eşkıl eden Karkabuk ~eti takip etmcg-e karar vermis ol- mak gibi iki katlı fayda<:ı olacaktı. harp haline dönme~!nin 0aün? g~ç- yonunun vaıedileceği Sent .Andre Lö- Bu iş için tahmin olunan bütçe, 
,~e. ı ınşaatının mu ave- .s • ' • • 11 · b kT. · d k' · · ·· · ·aret et · 'b ~. t.r • duğu da malfım<lur. Fakat ne Fran- Siper istendi mek olan elzem gay~··ını e c c ettı a ı ı:sesın e ı zavı) e~ ~ z~) - 150 mılyondur. Boru bhn ata ma-
el't l nrup a reknbet eden F İ • . ""d"" · r B Löbrön yenı tıcaret oda- k 1 · · Jt d • • nıriJ" f' , t f d sa\'l takip etmeğe ne Je ~ilah vere- Bu tescbbü::;lerin kabulünü ransız ngılız tesrnu u mış ır. · • ruz a maması ıçın yer a ın a :> a-

q f:d· o ız ırması ara ın an • • · . t ttikten ~onra Suprefek- k 
i 

1lıniştir. Bu mukavelenin rek onu desteklemeğe karar verme- temin etmek içjn ardı ar:ısı ke:;il Ademi müdahale ı 1mumun m~1ı. s~~ı -~ıyare ~ . · . 
1 

pılaca tır. 
ltıua 1 · 'd' d • ı · d · ·· . k 1 1 k 1 · ..:ı R f . d' N k ·hı •11 d 1•• turlukte verılen bır zıvafette bu un- D lf ' k ~~ ?tıe]eleri her iki tarafın mış ı ıse e, umumı ıır a emı mu- mıyere ça ışı ma azımuı. u ga- aatıııe ır. - ı a z Vl! 1 :ı. er ~n vll- • . •• •• D· . o us un arısı 

o. huıı · d h 1 · t" · · f d v ·· d 1 · · l .. k .. h"'k . .. t f mus ve zıyafetı muteakıp .ımnas)On •ı nuııiyetiyle başarılmış ve a a e sıyase mı ın az a r ransaya ye muca e enın uzamas.nrı manı o - yu zarar goren u u~::~r ara ınrn; .. ~ , . . . .. . 
~enesj baharında iştirak edecekti. 1 mak, İspanyayı mukadderatına ha- vasallıktan va kasını kur~~rma ıc idn do Faust un temsılı ıle kuşat resmı Bern, 31 (A.A.) - Ahiren orta-
. · inşaata! b~ş- Bu vazivet dahiliııcle ne vapıla- kim bırakmak ve sari hn-;talıg" ın ö- General Fr~nkonun d \ mcnfa~tiı;e- icra edilen e."ki tiyatroya gitmiştir. da dolaşmış olan şayialara rağmen ıı zamanlarcla ngıl- • .J ' ' b' · · •,· h Ik 1 
e 'l'urki. caktı. teki memleketlere yayılmasına kar- dir. Bu, kendilerinin ~övlerlikleri 10 ın seyırcı reı:sıcum uru a ış a- müteveffa Dolfusün dul zevcesi Al-t~ ) e arasında yapılmış . "d h 1 bb.. .. .. l t f b' . 'b' • l · mıstır k 

1 l!di a 1 Ademı mu a a e te:.c u:;;umuz- şı spanyanın e ra ına ır sıper çe- gı ı, eger spanya ile or.<ın mfütem ·, · manyaya asla dönmemeğe arar ver-
i ~Şeb~·~şmalar: lıu muvaffa- den vaz mı geçmeli, Fran~anın t - virmekti. En nihayet Almanya ile lekelerinde tasavvur w er:~elleri miştir. Kendisi yakında İsviçreden 
~illeyi d~~ten .d~gmuştur. Sa - talya ile Almanya tarafınrlan mağ- İtalya (Jenev) de mtizakereyi ka- yok i!'e müdahale ecıen?f!•·.n de men- Bizzat itilafın mevcut o!acağı bir ayrılacak ve çocuklariyle birliktP. İp. 
llıiJ içi ~~er. ı~ti~sal sahala~ı- liip edilmesi tehlikesine mi düşül- bul etmemekle, bu memleketlerin faatincdir. Yegane neti.!e~i harbi u- mütareke ve bu suretle kolay olan .

1 
d kt 

tatb·n. ır ı~ı~ı~ı beş s~nelık meli, yalnız Rusya ile bir yarışa mı I beraberliğini temin etmı>k için ko - zatmak ve onun deh':'<>::ııi ~rttır - bir tavassutla kıtale bir nihayet ver ı gı tere e .oturaca ır. • 
lkıne gınşılmek üzere- girişmeli ve yardım muahedelerinin mite Londrada teşkil edildi. mak olan bu ağır fedak:"u·lıkları ne- mek lazımdır. - Çünkü müsellah mü Parıste yeraltı trenı 
~ tesirsiz olacağı bir mıicadde mi der- Maale~ef teşebbüs edilen hareket den ihtivar ediyorlar? cadele ortasında gönüllüleri geri k ld 
~ piş edilmeli idi? Ümitler, Fransa - ıümit edildiği kadar muvaffak ola- Eğer bunlann Ft"ıııs~ya, :>iiyük çekmek gayri mümkündür. Fran - , azası O U 

tatistanda Bankacılar nın tek başına kalmış olması - pek ı madı. Bilhassa İtalyan müdahalesi Britaııynya ve 1.sp:ınyo: m!ıictiııe sız siyasetinin mütemarli}en takip Paris, 31 (A.A.) ·-Çok şiddet-
1l·a, 31 . büyük izam edilen - dahili dertleri arttı ve hatta resmi ve :ılP.ni bir ma- 1 kar~ı b~~·rn tasavvuı ları va,..:;a bu etLiği gaye budur. Keza İ:ıgiliz siya- li bir metropoliten mii"ademesi ne-
\ltıenr (A:A.) -. Bulgarıs- ve tek .başın~ kalmı~ bir Fransa):a hiyet a~dı. F.ena ~adi~~ler cl?ğdu v~ ta:;wv·~~ı:~rın .kati~'E:!!' talı, icl·.ı~ et- setinin de.gayesi budur. E'~er F~an- ticesinde arabaların cnmları parça 
b~11~ aatıerı olan bırçok Fran- karşı bırleşmış Totnlıt,~r clevletlerın çok felaketlı nctıcelcn olabılecektı. mıyecegını bılmelıdıl"ler. Bunların sa ile İngıltere İspany:ı nıe"ele~ın - parça olarak etrafa ~avrulmuş v6 

ltı.,i <tlarının mümessilleri pa- çok yüksek inkişaf etmi~ silahları 1937 mayı~ının sonunda (Deııt~ch- hepsi bir milletin can ç:ekişmesine de uyuşamazlar"a, bütün sahalarda hadise yolculrın pek k'\labalık ol 
tııu ~Unu buraya geleceklerdir. üzerine bina ediliyor ve bu amiller land) işi ve "Almeria., nın bombar- nihayet vererek umumi bir harbin böyle te:ıiri olan bu iki memleket te- duğu bir zamanda vukua gelmiş ol
~ '.lltıesgiller Bul aristana tak _ hesaba alınıyordu. Frnnko - İngiliz dımanı; Almanya ile İialyanın kon- önüne geçmek için Londrada yapı- sanüdünün bu husuuı gıı::ri müm- duğundan bunların feryatları etraf 
~ "'00 b\iJ.' f g k b" . . tesanüdünü idame ve takviye et - trol komh;yonundnıı ayrılmaları; lan gayretleri. kuvvetlımdirecektir. kün olacağı gözden kacırılmamalıdır. l çınlatmıştır. Üç kişi yaralanmıştır. 

açılın ~on ranklı ır tıcarı mek ve büyük Britanva ile birlikte, ı Akdeniz.de bitaraf gemilerin tor - :Mesele yalnız, tabii hakkaniyet ve Bunların İspanyada ve başka yerde Hastahaneye kaldırılmış olan bu Üt 

~ tııu~ ası için Bulgar hükume- memleketlerin coğunun girecekleri 

1 

pillenmesi ve ilh. te-:irine güvenilir garantiler üzeri - birlik ve nüfuzu, bunların akıl ve in- yaralının sıhhi yaziyetleri iyidir. 
akerelerde bulunacaklar- muhakkak olan bir ademi miidaha- FranRa müessir kont.rol ile Ak- ne kurulacak bir itilfifla İspanya safa davetlerine kuvvetli bir destek- Münakalat saat 19,15 te tekrar bar 

le itilafını vücude getirmeğ'e iki mis- denizde muvazenenin bozulmama- mücadelesini rnevzile:;;tir:ne değildir. lik edecektir. lamıştır. 

~ -- izin almadan k:ı pıyı •çını* ve içeriye G fil<Um ler yaygaraya, il oca K e - nu ona, ondan nldığııı ı bize satar-' ru n d ışıııa çıktı. Biraz cin ha gi ttl 
i!!' s A D O F 1 Şöhret girmişti. fise bütün efradı aileı;iyle şerirliğe mış ... Böylelerinin şerrinden cenabı- 1 artık eyice yoruldu, kesildi. Kabris _ 
'iiiİ. Zaten ev\'elce Marn aşağıda zap- başlayınca va· veyla mahalleyi tut- hak cümleyi muhafaza buyursun. tan duvarından yu\'arl:ınmış bir ta-

tedemeyip Nefisenin lmkıcılık oda - tu. Evvela bekçiler, mnhtal'lar, son - On Sekiz Sene Soıım şın üzerine oturdu. Nefesi nefesini 
y MAHALLE KARILARI sında gürültü çıkarmıya sebebiyet ra en yakın merkezden zabita me - İlk bahar güneşinin ilk altın ı- takip ederek dinleniyordıı. Uyur gi-
-~. 1;·· . verdiklerinden dolayı hirbirine gi - murları yetişti. Orada meycut olan- şıkları Yenibahçedeki "Gnrabayı bi bir müddet gözlerini kapadı, zih-
"~ · useyın Rahmi GÜRPINAR No. 88 rerek şaşırmış olan ev !ıalkı ne yapa- ]arın birer birer ifadeleri alındı. Da- müslimin" hastanesinin sarı badana- ninden bir şeyler geçirdi. Düşünce-
l~~:··. <Maile hitaben) Beye - nin birj bir koltuğuıııı diğeri öbür caklarını bilmez bir hıılde iken tek - h~ bu ilk isticvapta bakıu Nefise - lı duvarlarına, o hayır yurdunu dol- !erinden ürktüğünü gö:;;terir bir tit
~ ır~~ızj fare mi yedi? Bu ka- koltuğuna girdiler zavallıyı araba- rar kapı çalınmış, ba.tıçede dolaşan nın dolandırıcılığı, sefilce deıdseleri duran ha.stalara yaşamak ümit ve reme ile yine gözlerini açıp etrafına 

~~; a.hlınız değil mi? Buraya ya indirdiler... Recep ağa yine açmakta gecikme - bütün foyası meydana çıktı. zevkini verecek bir ferahlık verdiği bakındı. Her taraf zümrüt gibi yeşil-
tııda llıış ona da sorsanıza? .. Ku :. rnişti. Mail, Hayati, Nimeti hanım, Şöh- bir günde idi ki büyük kapının loşlu- liğe bürünmüş ... İlk baharın feyzi ile 
1nı~<l:atan bu zavallı Saibe ni- Saibeden sonra Mail hiddetle ba- Bu de~~ g.~lenl~r ?ü.lsümlerdi. He: ret, Gülsü~le~ çol~k .. ı;ocuk.,h~_P ~!rer ğu içinde ~oltukl.arınrla birer kir.li h~r ta~af cennet gibi. Hafif bir rüz-
~lt il kurtulduğu için bence kıcının evine girince içeride bir gü- zaman gorduklerı ıstıskal ve ademı defa Nefısenın yuzuııe tııkurduler. bohça, ellerınde bırer okka ekmek bır gar e.ı5ıyor, kuşlar cıvıldıyor. 

~ ı~ ~ tebrike şayanrlır. Sizin la- rültü kop:ıcağını arabacı anlamış- kabul hilafına bugün böyle ilk vuruş- Bu melun karının layık olduğu ceza- kafile çıktı. Bunların arasında pej- Hastahane yorgunu, güneşin il -
( .\)J~~e ?u Şöhret gibi karılar- tı. Safai efendi aile:-:inin emektarı ta k~pınm.. açılmasından. fevkalade Y~ görmesi için lazım gelen muamele- mürd~ .kıy~!~tli, elli yaşlarınd~ ~a- timaları altında dermansız vücudü -
~~i Sızi biri birinize müba - bulunmak hasebiyle sadık Recep a- hayrete duşerek çocuklarıyle, boh - nın yapılmasına başlandı. dar bırı eşıgı atladıktan sonra ıkı e- nü mtmaya uğra~arak: 

c !) 81~~··· ğa bir türlü dışarda uuramıyarak, ~lariyl.e iç~r~~e yürüyüş ctmişl~r. - . B~~ücü k.a-~ının hüviyet -~e ma- lini semaya kaldır~~ak ikinci defa _ Of ı Baharın bu güzelliği için-
t b~~d da evin içinde birçok çığ- lüzumu takdirinde hanımının im da- kimsenın sozune kulak vermeksızın hıyetının tayını hakkınrla o gun Gül- olarak hayrat sahıbıne yana yana d .. 

1 
.. .. b'" .··k b" h .. .. k 

~ &h ı d' 1 d . k d 1 1 ·· 1 . k b" "k d .. . d e gon umu ne U) u ır uzun ap-ild1 ° du. Güriiltü arasından dına kosmak üzere evin bahçesine mer ıven er en )'U arıya a mış ar- sum erm pe uyu yar ımları go - dua ettı. Bu a am kışıTJ son kısmını . . . 
'nı 1\ ııad ~ d ··ıd·· h t h d · · ü t lıyor bılseler ! ... Bu yaşta kımse.sız • aş11 asının ~öv le dediği ya- · k 1.. h. 1 . t" B ı. ru u. o as a ane e geçırmış VP. o g n a-

l{ 
1
Yordu: " • gırme uzu~un·u· ısse~ emış ı. u Mailin girmesinden sonra zaten Nimeti hanım arabada Sa.ibeyi burcu edilmiş bir kimsesizdi. lik ... Kendi yurdunda hikeslik ... Ga-

"ııah arı~a Paçalığım, çocuğun kararı.nı tatbık ıçın su ıstemek b~- evi~ içinde söylenen sözlerin perde- ayıltıp cerep ağaya artık çek ~mri- Ağır adımlarla sokağa çıktı. Sur riplik. Hastalık. ...... . 
~I' 

1 
Ugur geldi. Baksanız a hanesıyle kapıyı çalmış, açılınca ı- lerı gittikçe yükselmt>kte iken Gül- ni verdiği sırada iki eli7le yüzünü cihetine doğru yola düzüldü. Der- Dedi. O esnada sıçrıya bağrışa 

~ıı k:f döşeli dayalı .. Nefise ka- bip içeri girerek hanımı bu evde bu- sümlerin üst kata hücumlariyle şa - kapayarak: man.sızhktan beş on dakikada bir du- bir alay fukara çocuğu geçiyordu. İç-
~ ~ille dar Parayı nasıl kazanmış? lundukça kendi de bahçede dura - mata büsbütün büyüdüğünden Re - - Aman yarabbı sana sığındım. rarak kah elindeki deyneğiııe daya - !erinden kumral saçlı, mavi entarili 

~ a"ab
0 

aralık odaya Snibe hanı- cağını kapıyı açana anlatmış, ar - cep ağa küçük hanımın imdadına Bu Nefise karı ne mt>lun bir mah - nıyor, ve kah omuzlarını bir duvara beş altı yaşında bir kızı kolundan ya

~~tı haı:ı 1acısı Reeei ağa girdi. Ni- tık dışarı çıkmamıştı • koşmak, zamanının artık gelmiş ol - !Ukmuş ?... Ben de böyle her şeyi he- dayayarak rahatca bir nefes alıyor, kaladı. O, öpmek istiyor, kız çırpı. 
Cjlu ~ hemen Recebi çağırdı.. Recep ağa içeride iken bir daha duğuna hüküm ile o d~ yukarı fırla- man noktası noktasına nasıl biliyor? sonra yoluna devam eJiyoıdu. Ya. - nıyordu. 

ır ha
1
de b:elunan Saib&- kapı ı;alınmış arabacı PVdekilerden mıştı. Diyordum. Mı>ğer.se bizden duyduğu- vaş adımlarla Topkapı'.'a varrlı. Su-

'ı- Daha var -
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• MESULIYET 
Bi~ deniz hikayesi Nakleden :M. NAİL 
Ana yurda dönen trampet gemi-' Nihayet, şark ufkunu yavaş ya -

sinin köprü üstünde, etrafını ihata vaş ağırtarak, şafak söktü. Ve bir 
eden, ziftten daha siyah, karanlığın saat sonra da gece, yerini gündüze 
içinde birer hayal gibi görünen gül- bıraktı. Buzlu ve karanlık sema do
lemsi iki şekil, önlerindeki rüzgarı nuk aydınlıklarını hırçin denizin üs
kesen yelken bezinin gradinlerine ya- tüne döktü. 
pışmış, denizin tuzlu suyu ile yanan Küçük kaptan ansızın çift dürbi
gözlerle provalarındaki zifiri karan- ni silerek gözlerine uydurdu ve önün
hğın içine dikkatle bakıyorlardı. deki ufku taradı. Sonr" da birkaç a-

YENi SABAH 

Mevsimin ikinci at 
yarışları yapıldı 

bir lira 
vardı 

Müşterek bahislerde 
200 Ura kazananlar 

ile 

Bu iki hayalin kısa ve tıknazı a- dım geri çekilerek pusla tası içinde 
ra sıra dümenciye dönerek: rakseden karta göz uciyle baktı. Yüksek yarış ve ıslah encümeni Talat Ş. ın San kuşu birinci, Şem 

- Dikkat et evlat! diyor ve sesi- Raks eden pusla kartına bakıp tarafından tertip edilen mevsimin i_Jsettinin Bahtiyarı ikinci ve A. Geli-
nin kuveti rüzgarın uğultusunu aşa- dökerken kertelerle çe;•rek güverte- kinci at yarışları dün kalabalık bir şin Ünlüsü üçüncü gelcliler. 
rak açıkça işitiliyordu: !erin siyah markaları yavaş yavaş seyirci kitlesi huzurunıla Veliefendi Bu koşa nihayetinde bo.hsi müş-

- Dikkat et, kaçırma! kayboldu ve hurufatla yazılmış alev koşu yerinde yapıldı. Müsabakalar , tereke girenler 415 kunış aldılar. 
Bu küçücük gemi ilerlemeğe ça - renkli bir yazı gözlerinin on üne gel- baştan nihayete kadar büyük bir inti Dördüncü koşu: (Yalova koşu-

baladıkça küpeşteleri suya gire gire di. zam dahilinde cereyan Pderek alakay su). 

Profesyonel serbest 
güreş müsabakaları 

Dünkü güreşler heyecanlı old~ .. ~ 
intizam içinde cereyan ettı 

yalpa ediyor; rüzgar, yağmur ve de- Bu, bir ihtardı. la takip edildi. İki yaşında ve koşu kazanmamış 
niz serpintileri bu iki kişinin yüzüne Bu ihtar küçük pııntoda italik Birinci koşu: yerli halis kan İngiliz erkilk ve dişi • 
bir kılıç yarası acısiyle vurnyor, göz- harflerle haritanın üzerine basılmış- Dört ve daha yukarı ya.~laki ya- taylara mahsustu. İkramiyesi 500 
!eri biber gibi ~-anıyordu. tı. Harita okuduğu pertasıza bürüne- rım kan arap Ye halis kan arap at ve lira idi. Birinciye 40(1, ikinciye 75 

Rüyet pek zayıftı. Yüzlerini kam- jrek akseden ihtarı okudu Hatta her kısraklara mahsustu. Bu koşuya gi- üçüncüye 25 lira mükafat vardı. Sik
çılayan rüzgaara karşı göz kapakla- kelimesini, ezberleyinciye !:o.dar, tek- ren hayvanlar 200 - 40(l - 600 lira ol- !et: 56 kilo, mesafe 800 metre idi. 
rını _aş~b~l~ek- olsalar b~e iki mil- ı rıır _t~k~ar ?kudu. _ve_ bun.:ı rıığm_en mak üzer: satıhğa çıkarıl~~!lir_d.i. . _Günün en heyecanlı yanşl~rından 
dı!>.1 ılerısını goremezlerdı. Yüksek ve gemısını ve ıçındekılerı helake suruk- İkramıyesı 155 lıra olııp bu ıncıye bırı olan bu musabakıı.vı butun tah
beyaz sorguçlu dalgalar güvertele . ' !iyen bir çılgın adam ı;ıibi yoluna de- 110, ikinciye 30, üçüncüye 15 lira mü minlerin hilafına F. Atlının Oya'sı 
rini yulıyarak ve kısa '\'ÜYerte ku - vam etti. Çünkü buna merhurdu ! kafat vardı. sikleti: dört yaştakiler kazandı. Bu müsabakaya altı at iş
yularına gürliyen çağlıyıınlar döke- Hiç kimse onu durduramazdı, hiç 58 k'.lo be~ ve daha yukarı y~ştakiler I tir~k -~ti_- .~~i~~iliği S; Temelin E
rek paslı bordalarını, tekrar tekrar, kimse onun işine karısamazdı; çün- 60 kılo taşıyacaklardı. 200 lıra satı- cesı, uçunculugu M. 1: ıldırımın Yıl
şiddetli hücumlarla dövüyor ve bu kün ona kimse cesaret <>demezdi! Hiç lığa çıkarılanlardan dörder kilo 400 maz kıı~·ası kazandı. 
kumlara dökülen çağlarnnlar hasır- kimse onun kararlarına itiraz ede _ lira satılığa çıkarılanlardan_ iki~er Bahsi müşterekte ria)·ana bilet _ _ c- d b' 

~ . " .. · .. .. . . .. . . · · · · . . · .. Dunku ureşler en ır enatanten~ 
dıyarak gırdaplar yaparken, küçük mezdı. Çunku o gemının sııvarısı ve kılo tenzıl edılecektı. MP~afe 2000 alanlar 14 lıra plasede 415 kunış ka- di. . 
gemi omuzluklarını kaldırarak 0 bir i süvarinin sözü de kanun idi. Ve şim- ıı:ıetre id!. M_üsabaya on _ha~van i~- zandıla'.·· . . ı Geçen hafta tehir eJikn profcs-ıkilde beraberlikle neticeı:ni f!~ 
hücuma hazırlanıyordu. di pusla kartının üstünıle hayali rak- tı_ra~ .:t.tı. Musa?~~a netıc:sın~e b~- Beşıncı koşu_: (Han.-hl<ap). yonel serbest güreş mü.'<:l.bakaları . Üçüncü d~vrede he~.;~ tsıtl'ır.fll 

Karayel fırtınası ll'lın sürdü. Bu seden ihtar onun budalalığiyle eğle - rıncılıgı R. Özçelıgın VII Ceylanı, ı- Üç yaşındakı yerlı yarım kan ln- dün Taksim stadında icra edildi. Beş nın mütemadı hamleJerıY -ıet ~ 
gece, beşinci gece idi. Havada da ihç lniyordu, ona taan ediyor ve onunla a- kinciliği S. Temelin Mıısulu, üçüncü- giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. !bine yakın kalabalık bir seyirci kitle- ayakta cereyan etti. Ve roU_'JıiO ~ 
yatışmak alametleri yoktu. Çok fena lay ediyordu. Fakat o, yine ihtarın lüğü K. Köktenerin Lfüesi aldılar. İkramiyesi 255 liradır. Ririnciye 180 si önünde cereyan eden bu müsabak:ı. ı mında iki güreşçi bera!ıe~ 1 

hava şiddetini arttıracak ve denizler dediğine kulak asmadı. Üç yıı~ında v_e bu sene zarfında ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ikra:n'.- !ar halkımızın güreşe karsı olan eze!ildiler... .. .. .. . . , 
daha büyüyecek ve daha azacak gibi TEMBİH kaz~nçla~ı 500 lıra~. dcldurmıy~~ ye .. vardı. Me~~fe 1400 ~et_re ıdı. iptilasını bir daha ispat etti. Mem- Dorduncu m~sab•k1 · 1110ı<1il';_, 
görünüyordu. Hava buz gibi soğuk- . . . yerlı halıs kan İngılız erk~k ve dışı 1 Musabakııya <lort hayvan ıştırak et- nuniyet verici bir intizam dahilinde Kara Aalı - Çor( ~-
tu ve vıırdasilonun gradin halatına Poyraz geçıdındekı Far adasının taylara mahsustu. İkramiyesi 3551ti. Günün en heyecanlı ohn bu koşu- cereyan eden müsabakada •ırganizas- İlk güreşlerinde beraber:, ~~ 
yapışıp daran iki kişi de ciğerlerine arkasında kalan kayalıl'.la~la ana ka- lira olup birinciye 280, ikinciye 55 yu üç hayvan at başı olarak bitirdi- ı yonda güzel bir şekild~ başarılmış- bu iki güreşçinin müsaba~a::.~ ~·1 
kadar ıslanmışlardı. Bu daimi su bas ra arasııı.dakı akın~ı, ruzgar bılhassa üçtincüye 20 lira idi. Siklet: 58 ki- ler. Neticede Celal Rayo.rın Biııte- t ır. canla beklenmekteydi. Bıı)~,eı?1 
kınına muşamba bile dayanamıyor _ yıldız b_atı rubu ~ıresınde~ eserke~, lo, ~~safe 1800 met~e i.ii. Koşuya iki pesi birinci, Mareşal Fevz.i Çakma- \ Müsabakalara tam ~aııt dörtte lar arasınd_a sah~y~ çıkan ~r1-· ~~ 
du. pek kaıarsız ve bıı:ııenaleıJ t soıı deıe at ıştirak ettı. Netıcede F. L. Kara- ğın Kopu ikinci, t. Nalçının AI Cey- başlanmıştır. İlk olarak başaltı mü- halka takdım edıldikten ~~, ~.,.., 

O fena gecede bütün fırtına ilah- ce~e ~or_k_ulıı oldugu'llllun payet par- osınanı~ _Ş'.pk'.'8ı birinci, S. Onurtağ- . lanı üçüncülüğü aldılaı·. Bahsi müş snbııkaları yapıldı. Bu ;:üreşlerde Ali bu güreş.in. !enil~5incı;e ,-$~ 
ları bu küçücük gemiyi merhametsiz lak _bır 1.ıı~et . ol~adık;a ~" oeçıtteıı ın Ate~ı ı~ıncı oldular. ; terekte ganyaya bilet alanlar 450 ku bilhassa pehlivan köylü l\fostafa ile dev~n_ı etmesını ıs~ı Jlı ııer l~ 
kuvvet ve kudretleriyle kaldırarak, geçilme:ınııı ~a~ıyen _tı. V.'lyeye şayan Üçuncu koşu: 1 ruş kazandılar. Dört ve heşinci ko- Romanyalı Ahmedin güı·esi ievkalacte rakibı de kabul ettıgınden ,t ıi'' 
oükerek, ezerek oynadılar. Ve bütün olmadıuı geını_cilere ıhlar olunuı·. . Dört ve daha yukarı yaştaki ya-lşularda müşterek bahis mevcut ol- heyecanlı oldu. Her ~aniye oyundan

1
snatte ikişer dakika ;.o;tiral'.· ~ 

gece geminin ufacık, tefC('ik kapta- Keza._arazmm tab~atııı~a _demır rım kan arap ve halis Jrnn arap at velduğundan dördüncü koşudaki 6 ve oyuna geçen pehlivanlar. lıu müsaba
1
mek karariyle m~s~lıakn.~:lfl'dİ~ 

m gemiyi kollıyarak, idare ederek ve bulu~ugıı_ıı®~. mev~ı~ cazıben'.n pus- kısraklarına mahsustu. İkramiyesi beşinci ~oşu_daki 2 numaraya bile~ ıı k~nın ~ısalıgınıı rağ'.'1c~ lıalk:ı. . çok 1 dı. Maç Kara Aalının mu~i- .;e_ 
yorgun ve yanan gözlerivle şa•kın ve lalaı uzerındekı tesırı qayet kuvvet- . . . . . . . . lanlar bır lıralarına karsı 200 !ıra guzel hır maç seyrettırdıler. Neticede cumlan altında cereyan et 11-~'1 

· ' Y l" ı nd lala · · tash "h. 190 lıra bırıncıye 120 ikıncıye 50 il- · .. et ' !' perişan, önündeki zulmeti delmeğe tı 0 ı~asedı ila~ pusl drkııııce 
1 
il 1 ve _ .. 

20 
li .d. kazandılar. pehlivan Köylü Mustafa Romanyalı ra Ali şimdiye kadar se; r. de~.I' 

çalışarak köprü üstünJen bir lahza evzııı .. "''f o ına ı ça ~·-a '. e yak- çuncuye ra ı ı. Ahmedi 10 dakikada tu~la yendi. güreşlerind.i n en mübiillferı~ ~ ~ 
ayrılmadı. laşmak ıtımade şayan deyıldıı·. Siklet: Dört yaştakiler ~6 kilo beş Fuar kupasına hazırlık İkinci müsabaka: rini yapmış oldu. Oyunıııı 11• / 

K . k . . . . İhtar bitti. Ve pusla kartının ıs- İzmirde :vapılacak ~uar kupasına . K A · ·· el bir I endınden baş a gemı zabıtlerının il b" . ct·· _ ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo ta- · · Molla Mehmet ıle Adapazarh A- kıılarında ara alı guz ·eı• 
üçü de, sırıısiyle, uzun ve rahatsız uy r~rd __ e Fır cıhdeted on~:~kte olduırunu şıyacaklardı. 1938 senesi zarfında gidecek olan İstanbul altılar muhteli- rif arasında cereyan etti 13 dakika lile rakibini altına aldı ıse ne l 1. 
k · I kl be . d dakl gor u. erya e er gı..,ı: t" k ır 1 d b" .. . d M 11 . ı.ııÇ ·,;} usuz u arını, zgın ve u arı v· vl. t ı v· . ı . . 1 . kazandığı ikramiyeler yekunu 300 li- ı en ı ara arın a ır s•çme musa- devam eden bu miısabakıı a o a ğe muvaffak olamadı. Bır~ .)>Y_, 
~ilitli ~'.r halde,_b~ türlü hırçin hül- ti. - ıya e a · ıya. sınır enmış- rayı dolduranlara üçer kiln 500 lira- bakası yapmışlardır. V~fa. Hillil, Me?m~t rakibini iki üç def" ~öprüye ka sonra da Çorç MoronUJI f~:ı,ırt: 
'alar ıçınde geçırdiler. _ Du··mene dı"kkat et 1 Sü!evmaııi.ve, Topkapıdan miites.ek- getırdıkten sonra tuşla yendı. bir ayak oyununa şanit 0 1 

yı dolduranlara beşer kilo ve yedi ' deıı .~ 
. Gece y~rısınd~ _ikiye bölünen se- h f .·· . . kil bir takımla Beykoz takımları kar Üçüncü müsabaka: Kara Ali bu ayak bükmesin ;lf'. 

kız saat, sınırlerının ~erginliğinden - Hay, ay e endim~ yuz lıra ve daha fazla•ını kazanmış M'"liı · ·ı kta be · ·· t hl"k r d kikala · df~teO ~f 
.. • ' Serdümen cevap vermi~ti. Fakat · · . · şılasmı,,U.rdır. Aralarım!a · anlaş- u yım ı e ço n rı gureş mey e 1 e 1 a r geçır P 

az kalsını gırtlak gırtlagıı gelecek o - .. . olanlara yedışer kılo ılave vardı. Me- · ' dıınlarında görmediğimiz memleke- kurtulmağa muvaffak olu)'~r- ·,,; 
lan iki tanesi arasınd'I vP.rı yarıya pusla kartı donmekte <levaın edıyor- safe 2400 metre idi Bu ko*uya yedi ma olmıyan altılar mulıteliti dün t" t k "k .. .1 . 'i b" . be d k'k b be J"kl nctf~l . . . ·. ·. · du. · . _ ... ın en e nı gureşçı erın• en Lrı o- ~ a ı a era r ı ~ bııı. 
P_ a_y e_dılmıştı. Şafaktan ikı saat evvel hayvan i~tirak etti. Ve neticede: Be~ koza 4 - O maglup :>lmıı~tur. · lau Manisalı Riiat arasında yapıldı. İkinci devre Kara Ralinin ,, 

Geminin provası ufuk ü,erinde a- e<>'/ 
ıkıncı kaptan tekrar köorü üstüne l!k on bes dakika her ki pehlivanın h .k. · t" lt d ·aıı . _: . . • . !evli bir daire resmederken pusla kar ·. 1 ı a ımıye 1 a ın a cer ev · 
çıktı. Ve vnrdıyııdan degıştırdıgı a- . . .. .. - - - • • - - - saldırışlariyle nihayet buldu. Ha- yirminci dakikada Kara p,tı. ~ 
dama kısıımı• dişlen" arasından b" tı bır anda gerı dondu, kemerde yan k h t" . d"". ik" d k"k . . . k"b" . ;,e ıı1 v ır- .. .. . .. .. em eye ının ver ıgı ı a ı a ıs- bır salto ile ra ı ını yenm~o 
kaç k !. .·· ı dikt t ustu morumsu hır koruk çukuruna . . . . ,. e ıme soy e en sonra somur .. _ .. . . . tırahatten sonra ıkıncı devreye baş- fak oldu. ... .. 
k b.. -k't · · d . d" · daldı. Ve ruzgarın suruklt•yıp getır- .. . . . ·ı· fD" an ıı su u ıçın e .'ar ıyaya gır- .• . .. .. . .. .. landı. Bu devrede de Mıılayım her Tekırdağlı - Babae•kı ı j1' 
d" dıgı kuçuk hufrelerın u•tıınden yu - !'k b ı. . _ . . . ne pahasına olursa olsmı kazanmak Geçen hafta yarım saat' 1 ,.ıı 

Fakat gecenin karanlığı devam et- varlanıp gelen ~a'.n •e telılıkelı bır için daha atılgan bir giires yapmağ:ı. ı sabakadan sonra berabere ~·- ! 
tiği kadar küçük kaptan, bir kerecik ~nesi, ~ü_reklerı tıtreten hir gürültü ba.~ladı. Manisalıya ayakı_;. bir oyun güreşçilerin müsabaka,ı tııtıfll11;,t, 
olsun, kumanda köprüsünü terket _ ıle g~mının bord~sına vurarak çıl - tatbik etmek isterken l'!ifatın daha diği kadar heyecanlı oldu. :6~ 
medi. Sabrı \'e tahammülü tükenmez gın bır savletle flıkaları. uskondrala- mahir bir oyuniyle kendi,; köprüye linin mütemadiyen minder ıt 
gibi görünüyordu. Ara sıra, sürüne, rı velhasıl kaldırabildiği hPr şeyi ye- Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün düştü, güçlükle bu vaziyetten kurtul kaçması müsabakanın bi.:lU~ ~P 
sürüne, vardasilonun rüzgar sığına- rinden oynatarak, kırıp dökerek ge- ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. duktan sonra güzel bir kafakolla Rı- ni silmiştir. Birinci on b<'o :;! 
ğında piposunu dolduruyor, yakıyor minin üstünden aştı. fatı altına aldı. Fakat. o cta bir şey ayakta geçti. İkinci de,·rc 
ve hemen mevkiini alıtordu. - Daha wr - - - - • • - - - yapamadığı için bu devre de bu şe- (Deramı 5 illci saYfll' 
~ ................................................. '!!!"!!!! ........ !!!"!"!'"'""!"""! ................................................ ~ ................................................................ ~.~!""'.. ................................................................................................................................................................................ !!!'!!!!!!!!"'..~/ 

bakasının fevkine çık?bilecek bir meseleyi halle uğraşıyorum ama bir'mış olan hendek bir ild metre daha kaptan Murfi bir halka te.~'k1 

tayyare icat etmek büviik emelim- türlü ce\•abını bulamıyorum. uzamış oldu. Çalışanlar :ır:ısında Mö8 ler, aralarında konuşuyorlard1•• 

Y ES I• L K u M L u A o A <lir. - :Ne meselesi baba? vö Prosperonun neseli ve hareketli Birdenbire karsımda durı•0 •. 
Bunun üzerine Astrid bana fa - - Mösyö Prosperııııun ölümüne ~ücııdü artık görün~iyordu. İşte o ner bir kelime söylemeden old0

'1 
raziyelerinden, projel~rinden, ta - ait bir mesele kızım. Zira ben o kıı- kadar. Zaten bir gün gelecek he - re yıkılıverdi. Bu vaka. o pdl'. 
savvurlanndan uzun u2adıya hah - naatteyim ki zavallı tlJstuınuz tabii, pimiz birer birer bu fani ılünyadan buk olmuş, dev cüsseli yavuı. 

~eoecıaaecıeııeııeıııeıeeeeeıoe:ıoe:ıoe:ıoe:ıoe30E31E30E30E3ll3'13'1311181118111EIO~ setti; neler yapmak fikrinde oldu- ölümle ölmemiştir _ve bu ölümü_:ı al- böyle elimizi, eteğimizi çekmiş olmı- tıpkı yıldırımla vurulmuş b~ 
ğunu anlattı. Ben o yaşta bir genç tında mutlaka bır oro,;topogluk yacak mıydık? .. d · ·b· .. 1 • h" d< 

1 
gov e.•ı gı ı oy e anı . ır . 

kızın bu kadar sağlam ve esaslı bil- vardır. Bütün bu düşünceler doğru ol - . . . . . kett' 
·ı I ·· hh ] h t B" ük" c··ı kl b b k d" . d . devrılmı•tı kı ben bır hare 

YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 42 
gı ere muce ez o ma~ınıı ayre _ .. uy o .ge _ ~a ~ era er en ırrıı art.sıra erın · . . de~· 

O gün akşama kadar profesör sessizlik benim de a"abımı bozma- ederek kendisini -zevkle dinliyor - llfosyo Prospero kıraz ormanlıgı hır htizne kaptırmaktan koruYamı - bulunamadım. Hayret 'e 
Jakobsonu sakl~mı~a bir türlü mu- ya __ ~aşlamış olmalı k: genç kızdan dum. En nazik itirazlarıma kuvvet- kenarına defnedildi ve ismı kabrinin yordum. Kara düşünce'eriıni dağıt - ağzım açık kaldı. ; 
vaffak olamadıgı bır asab.yet buh - musaade alı:ıadan yanına yaklaş - le, mantıkla cevaplar yetiştiriyor, başındaki granit kayı.lığın üzerine mak için ben de ameie arasına ka • Etrafımızda bulunup S ~ 
ranına_ tutuldu. Çadırındanı ar~ık a- tı~ ~~-Y.aptıg~_resme b_nktım. V.akı~ icabında ileriye fenni deliller sürü- hakkolundu. Artık_ kır":'ız'. kumlu j rı_şt'.m ve saat geçtikçe büyüyen ge - yere yuvarlandığını gören.ıer dl, 
melenın çalışmaktan vazgeçmış ol- gordugurn resımden bıç hır şey an yordu. adanın çorak topragı '.alıhsız arka- nıslıyen hendekte dola•mıya basla- lular. Yostrom onun r,e•edı ~ 
duğu kayalara kadar mütemadiyen lıyamadı'.11 ama bu ha~eketim ara - Astridin tatlı ve ca?.ip mutalaa- daşımıza ebedi bir mesken teşkili dı~. · · zın önüne kadar naldolundU <il/ 
gidip geliyor on adımda b~r duru- mızda _bır muhaverenın başlaması- ]arı bana bulunduğum muhiti de, edecekti. Ta uzaklardan bu ıssıza-. Neticeden memnun olmamaya im kı Mösyö Prosperoya yapılıı' 1~ 
yor; uzun uzun Neptune ye bala- na vesıle oldu. Mösyö Prosperonun ölümünü de u- daya kadar gelp burada son nefesi- kan yoktu. Bu gidişle bir haftaya var • "b" k d" .. k t ak i(İ~ 
yor, sonra yeniden ga:vesiz, mak - Astrid tekerlekler olduğunu zan nutturmustu. Can kuhğımla güzel ni vermiş olan zavallı Prospero şim- maz. Şayet mevcut ise n-arp tarafı- gu ~ 1

• en ısını ur 
11:n'. re' 

· · · u·-· ··t dd"t k .. "k d · I · ' ' " haylı ugra•tık Halbukı bıça satsız ~ezmn~ dev~m e~ıyo~da. e ıgım __ mu ~a 1 uçu . aıre erı konferanscıyı dinliyor, ihtisasıma di Okynusun kudretli dalga sesle-ının dehlizinin methali de temizlenmiş .. .. '. · .· . e 1, 
Astrıde gelınce yıne plan çızmek parmagıyle ı~aret edere~· ait olan noktalarda ben de görüş - rini dinliye dinliye son uykusunu u- olurdu. ner kuçuk bır hayat eseıı bıl .rı' 

işin~ koyul1_'.luştu ama_ dalgın ve_ is- - B~ d~ırelerden bır şey anla- !erimi izah ediyordum. Ancak pro- yuyordu. I Halbuki Mösyö Pro~peronun ö _ medi. !'albi~i dinledim, atııl1' 
teksız oldugu her halındcn bellı o- dınız mı: d~ye ~ordu. fesör Jakobsonun çadıra girmesi il- Akşam üzeri Profeoör Jakobson jlilmilnün üzerinden henüz virmi dört Boguk hır sesle: • ./ 
1 d A asıra go··zıer· . b k 1 - Büyuk bır şey anlıyamadırn . di k" kı k 1 d d • Öld"" d di b" ~ uyor u. r . ını ana a . . . zerıne r ı rmızı ıım u a a a Kaptan Murfive tavf• nın kayalıg"ı saat geçmı"sti ki tahaddüs eden yeni - u, e m, ıçare 

ama bu resımlerın tayyarenızde vil- • . . ' , " ·· .. .. 
dırıyor ve dalgın dalgın beni tetkik cude getirmek istediğiniz tadilatla bulundugumu bırdenbıre hatırla - açmağa deYam etmeleri emrini bir vaka bütün tahminlerimizi alt - de oldu. rı l 
ediyordu. Bana bir sır tevdi etmek alakadar olduğuna tahmin ediy-0- dım. Profesör çadırın kapısında bir verdi. üst ediverdi: Profesör Jakobson sal"'3 ·ıı" 
istediğini fakat buna bir türlü karar rum. müddet durduktan sonra gelip kızı- Yine kaya parçaları kazma dar-, Ben, Stirner ve Cons<ın hendeğin miş yüzü iri ter taneleri döl<~ 

. veren_ıediğini anlıyordu~. .. .. -.- Yanılmıyo_rsunuz Mösyö Dub- nın yanına oturdu ve: . ~eleri altında çökn_ıeğe, parçalanma- kenarında ayakta duruyorduk. Arka- nı ile çıldırmış gibi idi. __ .., 
\ Bır arahk arada hukum suren reuıl. Dunyayı ıhata enen hava ta- - Çocuklar, dedı, ben de hır ga başladılar ve hır g-iin evvel açıl- mızda da profesör J:ı.kobson, kızı v~ (11""' 
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HALKEVLERİMİZ 
Zonguldak Halkevi 

nasıl çalışıyor ---

YENi SABAH 

SPOR , Rus - Japon harbi 
başladı mi? 

(4 Oncn sayfadan devam) matbuat ~alesine kada~ ~n~iler. 'A.- (Baştarafı 1 nci say/ada) 
ı - Aiuıtoı - 938 - Pazarteıi yenmek için çok atak bir güşen ya- şıcı Muhsın İzzet muhıttmı sahada ordu tankları ile topçusunun Jnpoıı 

lstanbul Radyosu 

. ~~le neşriyatı: ~'·ao P!ikla Tü~k m~- pan Tekirdağlı rakibini güzel bir hacamathyarak nakavt eti. İzzet sa- - Mançu müfrezelerine hücumu ile 
sıkısı, 14.60 Havadıs, 16.05 Muhtelıf plak 1 . h d kt y .· (K ) d 

. t 16 oo SON tek kolla altına ~~Jı. Fakat brahım a an çı ı. eı ıne urun an baslıvan ve sabah saat 6 da ihtilaflı 
neşnya 1

• • • S l' . d' O k ki' ld ' " . Akşam neşriyatı: 18.30 Pliıkla dana bu tehlikeyi biiyiik bir soğuk kanlı- e ım gır 1• yun ço zev · 1 •0• u: tepelerin işgali ile biten harekat es-
musikisi, rn.16 Rıfat ve arkadaşları ta- Iıkla atlatarak ayağa kalkmağa mu - Çok geçmeden Beykozlular da ıkmcı na:;;ında, Sovyet kuvvetleri. muhak
rafından Türk musikisi ve halk ı,arkıları, vaffak oldu. Müsabaka Tekirdağlı- gollerini çıkardılar ve maç .f - 2 mat- kak olarak zayiat vernıislcrdir. Sov· 
19.51 .Borsa hnbcrl~ri, 20.c.ıoo Saat ayarı: nın mütemadi amleleri arasında ikin buat takımının galebe~iyle bitti. ·et to usu saat 7 ·e do~· bazı kö .. 
Grenvıç rasathanesınden naklen, Mustafa . . . Ik' · d , t t tak ) pç ' l' gru l' 

cı devre de nıhayetlendı. ıncı e\ re gene ma oua ımı leri bombardımana devam etmiştir. 
Çatlar ve arkadaşları . tarofı{ldnn Türk Ü ·· t·· 1 ··ğu ·1 t' \ " S d t 
musikisi ve halk '3rkıları, 20.40 Hava ra- çüncü devre Tekirdaglının bariz nı~ us un ıı ı e ge~ ı. ·e e a , Seul, 31 (A.A.) - Kvanktung or-
poru, 20.43 Ömer Rıza Doğı-ul tarafın - faikiyeti altında cereyan etti. Ve bu Ah, Sedat olmak üzere üç gol daha çı dusunun ikinci resmi tebliği: 
dan arabçn söylev, 2ı.oo Snnt nynn: Or- arada 1brahimin sırtı birkaç kere ye k?r.an .mat~uat takımı ~hada~ 7 - 2 Çankufeng ve Şatsaopiııg tepele-
kestra: re geldiği halde minder harici sarıl- gıbı agır hır sayı farkıyle galıp çık- ı·inin geri alınması harekatı esnasın-

ı - Mcndclson- Rüy Bla..11. d • d ·· b k b l 1'kl tı " t ıgın an musn a a era ıer ı e ne- · da Sovyetler takriben iki yüz ki~i 
2 - Ramo: Mönue. t' l . ld Y Ik .k ~ bak J 1 ' ' ,. 
21.80 Fasıl ıısz heyeti: tbrnhlm ve ar- ıce enmış o u. e en teşvı musa a arı zayiat vermişlerdir. Bunlar arasın~ 

kadaşlan tarafından ,22. 10 Dömnrini ida- Matbuat takımının dünkü İstanbul yelken teşvik müsabaka- da harp sahasında terkediJen 30 ölü 
resinde mandolin orkestrası, 22.50 Son oyunu 7-2 )arının ikincisi dün Moda koyu ile de vardır. Japonlar, 11 t.P.nk, iki top 
haberler ve ertesi gilnün v.roğrnını. . . . .. . . . Fenerbahçe arasında vapılnm;br ve mühim miktarda gaz maskesi el-

Daımı bır anlrenoriln ıtlaresı al- · \ · ~ 
Ankara radyosu tında muntazaman çahı:ı~m matbuat D.enizd~. şiddetli rüzgar olma.sı hasa- de etmi:~lerdir. Japonlar ~a arnl~-

~ . ~ takımı dün de tstanbulspor tekaütle- bıyle musabaknlara tam vaklınde baş rında bırçok subay olmak uzere, mu-
ı. Aruıloı. 1938 Pazart~aı Pl'Ogramı 1 la , k d · d · )d'kt h' • ·· t · · ] d' 
Ö 

. o K k 1.k rinden sonra Be\·kozu 7 ? uenerek nmamış \ e anca enız dZe ı en ım za.) ın veı mış er ır. 
ğlc neşrıyatı: 14.3 arışı P a ncş- , • - - .J 7 , d ·· . .. • • 

riyntı,14.60 Plükln Tüı·k musikicıi ve halk Sgalibiyet adedini bu sureJe üçe çı- sonra 1 ,30 a başlanılmı:;-t~r. M ~sa: 1 Japonların yuk mesulıyetı 
şarkılan, 15.16 .Ajn~s haberle~. . ! karmış oldu. . b?kal~r o~dukça kala~~hk bı~ se?·ı~cı !~kyo, 31 (A.A.) - Havas mu-

~k~m neşnyatı. l S.3?. J lııkla dans I Dün saat 11 rnpurıylc Bey koza kı~lesı taıafmdan takıp . edılmıştı.r. babın, Çankufeng ve Şatsaopfng te
musıldsı, .19.15 Türk mus kısı ve halk far- giden matbuat takımını iskelede bek Müsabakalara 18,40 ta ruhayet verıl- pelerinin isgali hakkında Japon or-
kıları (Tıkmet Rızn) 20.00 Sant ayarı ve • • l . miştir. Yarışlara on tekne iştirak et , \ .. .. . ~. ~ . 
arapça neşriyatı, 20.15 Türk musikisi ve lı)en meşhur Kelle lırahım karşıla- . . . . •. . dusu namına soz soylemege salahıyet 
halk şarkıları (Handan), 21.00 Pfük neş.. dı. Ve hemen bir otobüsle gazeteci- ~ı!tır. Bunların yedısı 'Ll<.ıla Şarpı, tar binbaşı Akiyama ile bir görüşme 

~llguldak Halk.evinin tertip ettitl Köy bayramında çardak oyunv riyatı, 21.15 Stüdyo Salon Orkestrası: ler doğruca Akbaba tepesindeki ga- uçu ~e. y ~o.ı~. Kabadı~-. . . de bulunmuştur. 
tııı Ongoldak, 26 (Hususi) - Zon· a - Jose Padouk: Paraphrnse. zinoya geldiler. Fakat eski Beykozlu ~ı.rrncılıgı Suna ısmını taşıyan Binbaşı Akiyama, Havas muha-
•k·~lt llalkevi, tanınmış halk mu. b - Rubinstein: Romanze. olan Şazi Tezcan gazetecileri buraya şnrpJı kazanmıştır. ~urner ~spora birine demiştir ki: 
~eısı sanatkarı Osman Pehlivanın c - Allatter: Aubadc :ıu Derger. vayan getirterek yorgun bir halde mensup olan bu teknenın uldıgı dere Bizim için mesele bitmistir. Kuv-

tıllek t ç - Bee~~vcn: Adngıo sostcnuto. Bevkozun karşısına r·ıkaı tmak ve ce 5o dakikadır. İkinci Anadoludan vetle Mançu anızisini '-'eniden iş.,.al fer k e e gelmesinden istifade e- d - Montı. Czarılus. . ~ Saı:·ıı~u· r:o 10 .. .. .. G 1 t . • " • • 
~~ bir konser tertip etmiştir. 22.00 Ajans hnbcrleıi ve Hava raporu, Beykozu galip çıkarmak istiyordu. a a 

1 ~. <> :' ' uçunc~ .. a .. a asa- ettik. Başka bir şey istedi!;rimiz yok-
loıı._ıengin bir progr:.mla verilen 22.16 Yarınki proğram ve SON'. Gazeteciler yarım ı;;aatlik bir yo- raydan .N ıyazı 52·~5• d~rdı~ncu Fe- tur. Sovyetlerin niyetlerir.i bilmiyo-
la~r, büyük bir aldkn ile karşı • lu yürüyerek Beykoz çayır na geldi- nerba~çcd:n Be~rı. B~şmcı Anadolu ruz, fakat eğer Sovyetler bu ··evzi-
liır:.ıştı:. Osman Pehlivan, halk y 8 k' I' • ler. Çayırda kuzu ziyafetine geç.ildi. dan Nı:azı gelmışlerclır. leri geri almak teşebblsünue bulu-
Gıeın~lerınden henüz plaklara geç- unan aşve 1 ının Bundan sonra Ahmet İhsan maçı ida . 1 ~ıva Galat~caraydan mesudun nurlarsa daha çetin dakikalar geçir-
tııld ış olan mühim bir kısmını, Zon f re etmek üzere sahaya çıktı. Yanın- ıdaresı~de 63 dakika, meğe hazır bulunmalıdır. 
du ak llalkevi adına plaga dol - .. J ef gra 1 da mıntaka sekreteri B. Halit -var- IJ 1 azıcı Fenerbahçeden 56· Bu tepelere, mukabil ht.:cumda bu 

l'rııayı kabul ve vaadetmiştir. l Koy bayramında köylü kadınlar dı. Arkadan ev\·elfl mathuat takımı III Sumerspordan Ceh..l 72 daki- lunmak kararı, Tokyoya sormadan 

~ İkinci gezinin "Kozlu,, köylerine düz mavi formalariyle s~ıraya çıktı. ka. her türlü harekatta bııluıımnk için 
) %onguıa k H lke ,- "k" c· bil- yapılması kararlaşmışhr. Giridlileri, alçakların cezalan- Biraz sonra da aralarında eski Sü- Atletizm müsabakalan tam salahiyete malik o!nn Japon ku-
lu~ resim :ergis~ni ~~~~~~ ~arar Halke.vinde hastalara parasız dırılmasında bizzat harekete leymaniyeli Ahmet, Kumkapılı Gag~ Federe olmıyan klüpler arasında mandanlığı tarafından :ıahallinde 
~~l'ıniştir. Ressamlarımız Halkevi- bakma ve ilaç dağıtma faaliyetleri davet ederim su Ahmet ve nşıcı Muhsin }~elle 1b- yapılan kupa maçları gaJibrYeni Şiş- alınmıştır. Japon muk.:ıbıl hücumu, ... 
• ~ıı kararıı . 1 k' la ı ilerlemektedir. Zongul<lak merke- rahim, llüsemettin olduğu halde gel- li klübünün senelik atletizm müsaba- sabahın saat ikisinde haşlamıştır. 
<ttd 11

' sevınç e arşı m ş - ) B k'l d·ı k ·ı H b' R 1 K 
'er ~r. Bir yıl önce yapılan birinci zinde iki. hastane, bir di~pa~s.er ve Atina, 3~ _<A.A. ~ ·-: ı= . 8afşvk~.·ı ı ek~k· H~ _em ı e B. Hnlit lisansları bakaları d~n Ta~si~ stadyomunda kö 

1 
3: .ıy00e nbazır1ı, us n~-ın ore 

l R•Ye, ınü t k'l • 1 h (18) hekım vardır. Kendılerını can- l\Ietaksas, Cırıt umum. 'l:a ısı a ıa- 1
1 tet ı ettıkten sonra maç başladı. kalabalık bır seyırcı huıurnnda ya- Y crını m arc ıman etmış olma-

'eltt s a ı ı essam ar ve ey- k. 1 f k . t. G.. d . . ~ k üh. h. l;. h . 
1~ i t~Şlar birliği 150 ~'e yakin eser- la b~şla ~lkü ~:ol~na bağ!ıy~n .kıy-ınakis: _aşağıda ·ı te ~tt·a ı11~et ·~ış ırt: I Bu~eşe1~ tişm1 esme rfagmen ilk golü pıl?ı. Müs~bak.al.ara 65 atlet iştirak sı1nı çko t m}Jlkk~m v

1
e veka tımd' ır adıse 

1 Şırak et . t' B . t b metlı hekımlerımız Halı<evımızde Gırıt halkının, mll e.'lc c ı zıyare - 1 esım \.OŞa ay tara ından yapan mat ettı. Resmıgeçıdı mOteakip mOsaba o ara c u ı ey em · e ır. 
oı mış ı. u rcs.ım ve a • ' ·· t 

.... ar, büyük b' ,.,.b t k , seve seve kabul ettikleri sosyal va- !erim esnasında bann karşı goster- buat takımı çok geçmeden Sedat va- kalara saat tam sekiz buçukta baş- Çarpışmanın vuku bulmuş olma-

.. ,\.. ır raıs e azanmış 'e • k~ 1 h' d k' h. t . 1 .k. . l d k. ı· t S l . . '" rııın bı· k t 1 tı zife ve hizmetlerinin hudutlarını dikleri millı mü umet e m e ·ı ıs- sı nsıy e ı ıncı go ü yaptı. Goller ya 
1 
Jnndı. Kazananlara madalyalar tev sın a ı mesu ıye , ovyet ere aıttir. 

~~ r ısını sa m a ınmış . . . . . . 
~ .takil ressamlardan (D) upu gittikçe genişletmektedirler. siyatrnı filıyatla ıspat ve teyıt eyle- pıldıkça matbuat takımı coşuyor, coş zı edikli. Sovyetler ~eç~n. gece, çok ısabetH 
ı... 'kinci 

8 
• . ti k d grkt' Halkevimizin teşebbüsü ile ya - miş olmasından dolayı çok memnu- tukça da gol yapıyordu. l~e bu ara Neticeler şunlardır: topçu faalıyeti ıle tankl!nfa. hücuma 

"Q ergıye ış ra E' ece :ır. B' ka d ı· · · b··t·· d Ul · d ·· ·· k Ik l d 1 b tı· d ht b"l tt. suretle . k . 1 k kında bir (veremle mücadele cemi- num. ır ç e ının ısyamnın u un a vı e uçuncüyü y~ptı. Nihayet 100 metre· 7ara Kaltaku"n 12 9 a ışmış ar ır. sa c ı en a , ı 
'il' sergı, ço zengın esece - . . . . . · "-' • ".... . . . . 
ıı.. • Sanatk· 1 d · k '' yeti) kurulmak üzeredir, hazırlık- Girit mıntakalarında tnk.bıh edılmış Beykozlu gedıklı sporcular sıkı bir 200 metre. Zara Kaltnkvan 16 hassa, taammüdü göstcrnıektedır. 
,.G ar anınızın, ma en o - . ·~· ak · ~ - J • 

~r havzasının hususiyetlerini be _ lar tamamlanmıştır. Ha'kevi, cezae- ve bizzat ]fanya halkının g0sterdıgı ın. cs~asında matbuat kalesine ka- 6/10. Başvekil hareketi protesto etti 
ti en Yeni tablolar hazıl'lamakta vinde bulunanlara ve fakir köylü - aksülamel neticesind~ ·ı~tn<laı.1 . ~al- , dar ındıler. İzzet .l\l~hitti~ Beyko- 400 metre: Zara Kaltnkyan 54 s. Tokyo, 31 (A.A.) - Hnriciye na-
._ du1cıarı ani 1 kt d S . , lere çamaşır dağıtmnk hazırlığın - dırılmış olması geyfıyetı, Gırıtlıler zun forlarını hatalı bır şckılde dur- 1500 metre: Orhan 4 30 s. zırı, Moskovadaki Japon buyük elçi-
.,..~... mu ma a. ır. ergı;} e, . . . h . - . d 1 K 11 İlı h. ' 
ııı. .. eden b-tu' 1• . t' dadır. ile Elen mılletinm eyeti nmumıyesı urcu. e e rn ım urnkt:an sıkı 3000: Orhan 9,10 sine Şatsooping hüdisesini Sovyetler 
'tk u n ressam arımız ışı- . . .. . k' k 1.v • k 1. b' -t k k B . - - · ·•· · · U~ edebileceklerdir. Serginin 29 Zonguldak Halkevının, guzelJı- 1 arasında ı ardeş ıge yenı uvvet ı ır şu ~e ere eykozun ılk golunu Yüksek atlama: Agop Salah 1,55 Bırhgı hükumeti nezdınde protesto 
~ ~e~in cumhuriyetin 16 inci yıl ği ve bolluğu ile takdir edilen yayın 'bir bağ daha iUlve etmişlerdir. yapb. Bunl~ ~~ra rnntbuat takı- Tek adım: Yavro Kırakosyan etmesi için talimat vermiş ve Sovyet 
btharn1 günü açılması kararlasmış çalışmaları, gittikçe ilerlemektedir. Giritlileri milletin h<!yeti umumi-

1 
mı gene sıkı bır hucum yaptı. Ve Os- 6,27 kıtalarının 30 ve 31 tP.mmuz gecele-

. ' "Halkevinden köylüye öğütler,, ad- yesinden ayırmağı kurmu!' olan ufak man Kavrak vasıtasiyle dnr<lüncü go Gülle: Yavro Kirak<>sy:ın 1,89 rinde ilk önce taarruz etmeleri dola-
~ knnr ...... _, lı bir seri neşrine başlanmıştır. İlk miktardaki alçakların tevkifi ve ·şid- lü yaptı. Beykozlular da r.nnlandılar Disk: Yavro Kirako yan 33,30 yı:;iyle hadisenin vukuundan rnesul 
~· broşürleri, kıymetli hekimlerimizin detle cezalandırılması için Girit hal- A k d olduklarını da tebarüz ettirmiştir. 

~t l<:ırk~ e~rgeme k~rumu başka- eserleri teşkil etrnekterlir. Baı.ı se- kını yalnız yardıma değil fakat bizat r a a b k 
~ içizıd a.relı Saylavı Fuat, son haf- beplerle hazırlığı tamamlanmamış harekete davet ederim. Girit halkı- şının aşını e- Irkçılık Amerikada mı 
~lttun fe z.ongul~ağa gelerek k~ - olan "Karaelmas,. dergisi, 100 say- nın Elen kolektivitesi ile mutlak te- doğdu? 
tcıe b aalıyetlen etrafında tetkık- !alık büyük bir dergi halinde, bir- sanUdünü hep birlikte ispat etmemiz d b ? ltalyan gazeteleri bunu 

:ll'ııtıla~l:nmu~tur: .~at ~~ayı~ kaç gOne kadar çıkarılmış buluna- için Giritlilerin bann bütün yardım- sen a am meczu mu e ispata çabfıyor 
eticeıe dan ılerı ıçın kı) metlı caktır. !arını vereceğinden eminim. Roma, 81 (A.A.) - Gazeteler, 

tııal' r elde edilmistir. Fuar U- M" B J b k 
~e;· lialkevinde "Ç~cuk,, mevzuu uze . 00 arJD ir te ke ffiU•• daVJ.ffil• Papanın ırkcıhğa ve bilhassa faşiz-

~er 1~de çok değerli bir konferans Zongu~dak Halkevınde, geçen Almanyada lnoı·ıı·z ve miu ırkçılık temayüllerfoe karşı yap-
.\ı-rtrıu1'tir. Fuat Umay, Amerika ve ~alkevlerı b~yramı~cla _açılan '.Ta- haJJ•S yobaz oldukları anlaşılıyor tığı beyanata B. Musolininin verdiği 
'- "a rıh ve Medenıyet 'l\ı uz-'sı epey zen d f cevabı tebarüz cttirmek~cdir. Gazete-11ıytrı.. . gezilerinde gyriişlerini ve . . . .u • ". " _ - d •• 
alllatet}ı tetkiklerinin soııuçlannı ~ınl~şmış~~· .. Jlalkc~·ını~ m~rac.~atı 08 U ve usman 1 (Ba~tamfı 1 uci sayfado.) 1 Maktul boynunu neden uzatmıt lerin ilk sayfalarında, ''Duçenin kuv 
~a lrııştır. Konferansı sonuna ka- uzerıne Kultur Bak,rnlıgı, bu muze- tekini yoln indiriyor, arabacının gö- Bunda dini bir inkiyut görülüyor. vetıi sözleri., "Duçenin sarih sözleri,, 
ti/ hti.Yük bir aH\ka ile dinlenmi _ nin "Vilayet miizesi,ı haine konul- (Baştarafı 1 11ci sayfada) zü önünde ba~ını kıtır kıtır vücudün- Zaten katil arkadaşının boynunu gibi rnan~etler vardır. B. l\Iusolini-
~·- ş masını kabul etmiştir. 1\Iüzenin pek ıer ile Ribbentrop nrasmda çıkan ih- den ayınyor, sonra bu kesik başı e- kafasından ayırdıktan sonra gayet nin "Irk meselesinde de ileri gitme-
~Yal ı. .... _1·-~•-.:... yakında, birçok kıymetli tarih eser- tilaf yüzünden Lonclra eyahati proje Jinde taşıyarak kaçıyor. Takip edile- müteessir bir vaziyette kaf:ıyı tekrar ğe devam olunacaktır,, cümle:::i de ga-
. ~ }eriyle doldurulacağma şüphe edil- sini iptal etmiş olduğunu istihbara- rek yakalanan katil cin:ıyetini kı:ı yerine yapıştırmıya çalışnrak: yet büyük harflerle dizilmiş bulun-

tiııe ":Ruldak Halkevi, koy gezile- memektedir. Çaycuma ile Beycuma tına atfen yazmaktadır. Eu gazeteye kardeşine kar~ı maktulün fena bir - Haydi Allahım, kerametini maktadır. 
tıı·~tir. Ssosyal çahşmalıır~ hız ver- arasın~a, ~O u~cu kilometrede bir-1 göre, yüzbaşı Lorcl Halifaks ııezdin taarruzuna atfetmiştir. göster de şu adamı dirilt bakalım! Giornale D't~~lia,, gazetesinde 
>uk t ?n zamanlarda Fılyosa bü- çok degerlı tarıh parçaları elde edil deki ilk vazifesini ifaya r.azırın ma-ı Fakat dün de cinayetin esrarı~ demiş... Gayda, ırkçı polıtıkasını. İtalyan en-
~lıııttı~Zıden çok feyizli neticeler miş ve bir şehir harabesinin ana iz- lCımatı olmaksızın memur edilmiştir. zülememiştir. Vakanın alelade bir Sonra kesik başı göğsUnde sıka telektilellerinin son beyannumcsi ile 
"-aııı Itır.~ Başta vali ve Parti baş- leri belirtilmiş olduğu haber alın - Ribbentrop, İngiltere i!e olan ra _ cinayet mi yahut müthiş bir taassup sıka deli gibi uzaklaşmıştır. Katil izah etmeğe ve ırkçılığı ilk defa ola
~.Ure~ dugu halde . ~hlkev~ilerden ~ış~r. Halkevi heyeti, yakında tet- bıtalarına ve ahiren Londrada bulun eserimi yoksa kadın yiizünden mi ile- yakalandıktan sonra ilstilndeki şeyh rak _Amerika birleşik dev~etlerlnin 

11l'osa e~ (~5~) kışı hususı trenle kıkıne çıkacaktır. Halkevinin te - muş olmasına rağmen nnzi fırkasının ri geldiğini anlamak mümkün olama- Abdullah isminde bir }~bazın vermiş talbıka başlamış oldutunu ıspat ey-
~l~Jı b &'ıtmıştır. Burada lncikum ~bbilsiyle Vilayet merkezinde .• mü İngiltere alevhtarı grupunun reisi- mıştır. olduğu müteaddit muskal:ır da bu- )emeğe çalışmaktadır. 
).~~lel'c:hçesind.e. ~ehirli ve köyl~ ze,, açılması, büyük bir memnuni - dır. Göring İngiltere ile itilaf taraf- Feci vaka cereyan etmeden define lunmuştur. Şeyh Abdu1lnhın evinde _ 
~hiı-iyJ :halk, 1çıçe ve cancana hı- yet uyandırmıştır. tarı ise de Göbels, Himlcr, Rudolf, aramak üzere yola çıkan iki arka- yapılan tahkikatta ta buranın bir dıktan maada başına takke giymeğe 
le llla~:ı kayn.aşmışlar.~ıı:_. Köylü i- D6,eme, sinema ve sahne Ribbentrop Ctaraftarıdırlar. daşı tanımakta olan arabacının ver- tekkeden farkı olmadığl anlaşılmış- ve evde de post üzeriııe oturmağa 
aı, ı hellı ba~lı hukumet adam - d'x.· · h ta .. ı..-t·ı kad tı K til kt ıu d 1 • ?lıüt . . • Halke\•foin bUtün od l - ıaı ıza a gore AA ı ve ar aşı r. a ve ma u n e bu tekke- ba!'!Jadı. Kardeşim o Mehmet denileL 
tııı ehassıslar bu gezıde bu 'a ve sa on ı d tt·~· · dd t d f. · ~d · ı · d ' 
~I arak k.. .. - !arının modern bir surette d" en - • • • •• "" yo un evam e ıgı mu c çe e ıne- nın mu avım erı arasın a oldukları kısa boylu mendebur herif ile nasıl ve 
b et'i ij.. ~ylulerle konuşup onları mesi müteahhide verilmiFtir oştkı' a- Fılıstın sukun den ziyade bir kadın meselesinden ve buraya sık sık devam ettikleri de nerede tanıırtı' bilimyorum Gu' nu··n 
C\.uyı «erınde aydınlatmışlardır ' · · b h t · ı d' K til' E · · tah kk k t · ti "' · · ~ ~ . U Ve k · ya kadar moble teslim alınacaktır. •• a se mış er ır. a ın .. mıne ıs- a ~ e mış r. birinde o da bizim eve geldi. Ve ilk 
t ~'Ye li ~kul. çocuklarından (500) Sinemanın kanapeler· gel . t" S _ teeSSUS etmı•yor minde bir ablası varmı~, maktul bir Katılin hemşiresi şunU..rı söylü- d be . L.~. i l 
~~ rtı a evı adına gazete ve ço- ı mış ır. a müddettenberi katille ayni evde otur- yor: an a nım namaz IW'lt le do aşma-

tı~. ıı:crrıu~ ve kitaplar dağıtılmış- l?nda y~pıl~cak~ tadilatı müteakip • .. ... duğu için bir gün kadınla yalnız kal- - Ben kardeşimin başma bu be- mı tenbih etti. Evde ne k.ıtdar şnpka 
~G.}'lU,v~kevı hekimleri (200) hasta sınema ışl~tılmege b~şlılnacaktır'. • ~.udus, ~1 (A.A.) -. ~aliki.lı dıkları bir zamanda kadına tasallut lanın geleceğini evvelden bilirdim. varsa )'ırttırdı. Kendi,ini dinlemek 

eı-...... bakıp parasız ilaçlarını Sahne tertıbat ve tesısatı da aynı ısta~.) onu cıvarında milsellah bır t . b .. . kad da evd B · d" 1 . 1 d b h . te ed' ' · · · be · k d ·mı •· ··ıı~ı · d t d . 1 . 1 . d ı... kt e mış, unun uzenne ın en enı ın emış o say ı u aller bası _ ıs m ıgım ıçın nı ar eşı e 
-..ıto0 erdir Halkevi grupları (Hi zaman a yapılmış olac1ktır. çe ~ emıryo u ış erın e çau.yma a k k . t· v t . .. 1 na 1 -..:ı· 0 b' ..:ı f b · d"· d'· a·· Ka d-·me m"t dd't d 
~ ll(i) · - . açara vazıye ı aKa .ıf>ysıne soy e- ge me~ı. na ın ııe a o adam- OY ur u. r -yı u ea ı e-
4 el'eJc fo ve (Öteyüz) köylerine gi- Spor ve stadyum olan 8.tkız _arap ameleden. ~ürek - miştir. Yolda bu mesele etrafında la düşüp kalkma diye söylemiştim. talar şu adamı evimizden defet d& 
ı ~eritıd lkl~r ve eski tarih ese~Ie? Spor faaliyetleri için esaslı ha- kep. bır ekıbe taarruz etmıştır. Bu müthiş münakaşalara tutuşan iki ar- Allah kahretsin o Abdullahı ! Nihayet dirnse de: 
flel' rtıil); etildler yapılmıştır. Koyl~ zırlıklar devam etmektedir. Eski sekız arap ortalardan kaybolmuş - kadaş arasında İfakat isminde diğer kardeşimin başını yedi. Zavallı kar - O benim Mehmedimdir ! Beı& 
~~tı~ıat havalar çalmışlar ~e yerlı parti binası, spor klüplerine tahsis !ardır. Ayni mıntakada tethiHi - bir kadının da ismi geçmiştir. Vaka deşim gayet çalışkan Ye uslu bir ço- peygambere nasıl el kaldırırım! dedi. 
,~\'ıtıirı ~Yııamışlardır. Bugün. Hal- edilmiştir. Hususi idare tarafından ler, bir arabı öldürmüşlerdir. Nab- mahalline geldikleri zaman maktul: cuştu. Evvelce Kbprülilhanda Al- Bunun üzerine evden kaçtım. Ve vazi 
~.1Yet1eri emen .. bütiln şubele:ı, fa- yaptınlacak oıan yeni ve modern lusta hükumet memurlan birçok - Ben artık define aramaktan manların yanında eksper idi. Ayni yeti karakola giderek anlattım, fa. .. 
ı~r. ltaıkn~en or~ekler .veı;n~ıer - bir binada spor için bir (salon) ay- kimseyi tevkif etmişlerrlir. vazgeçtim; ileriye gitmiyeceğim. zamanda çok iyi bir makinistti. Öl- kat karakoldan kardeş arasına girile 
to ıı not ı~te~le:ı ve_ köy ıh~ıyaç - 1 t:ı Stad . . . d" ka- Beyrut, 31 (A.A.) -· Dün saat Demesi üzer.ine katil hiddetlenmiş dürdüğü adamla benim münasebette miyeceğini ileri silrerek bu işle ali-
ı. lllan"nedılmıştir. Butfln, Filyosta nd m14 

4
r
0
• b' Y1~m ıçtoın 1tım ıyte B 20 de Kud"ste K al J . dd ~ · ve yanındakine şidetli bir tokat at- olduğumu söylüyorlar. Bu katiyen kadar olmadılar. 

"'lild .. (11} k" h na. ·ı z ar ( ) ın ıra p anmııı ı. u " r orJ ca e:sın- - v d v. • • • 1 . 
~ llklıJ oy a ı e on - . · d .k. b b t:ıktan sonra saçlarından yakalıyarak dogru egıldır. Ben senelerdenberi Arabada ısını geçen fakatin de 
~etli \'e ar tarafından sesli, hare - ~ara, ıcap e~erse arttırılac?ktır. ~o- e 1 1 9m a patlamıştır. Btı sıra- şosenin ortasına kadar getirmiş; ce- Azmi isminde biriyle sevişirim. Kar- Şeyh Abdullahın tekkesine devam e-
Q~ bi Ç~k canlı gösteri!erle bü - guksu serntınde, maden dıreklerı - da caddede? fazla miktarda insan binden çıkardığı bir pal!l ile karşısın- deşim eskidenberf içki kullanmaz, us den müritler arasında olduğu anlaşıl 
~%r. rıı lcoy baJramı halinde yaşa- nin bulunduğu geniş saha üzerin- geçmekteydı. Yedi kişi yaralan - da boyun eğen arkadaşının kafasın1 lu bir adamdı. Fakat iic; dört aydan mıştır. Tahkikata devam edilmek ü-

6l> & ~lkevi köycUlak kolu, ~eni de, stadyumun kurulması uygun mıştır. Suikast faillerj kaçmışlar- kıtır kıtır kesip vücudünden ayır- beri her hali müthiş surette değişti. zere katil Bakırköy hast.aJıanesine 
6eıılerin• h ı ktadır .. "l ·· t ·· d G .. ..:ı " asır anma . goru muş ur. ır. mıştır. l.ID'4e 'lD defa camie ıritmeie haşla- getirilmiştir. 
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Saria: e YENi SABAH\, 

[ Istanbul inhisarlar Umum Müdürlüğünden ----------------------·--------------Cl N st 

Kalın Makine kA. 
İnce .. 
Müsveddelik kii. No. 
Çizgili kağıt No. 2 
Çizgili kağıt No. 6 
Karenaj ka. 
Büyük karbon kıl. 

Küçük ,. ., 
Sünger kağıdı 

n ı:ı tt a l ı:ı~ r1 zarf 
Sarı zarf N o. 7 
Siyah kurşun kalem 
Renkli kurşun kalem 
İyi cins renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekk~p 1/ 2 kiloluk, 
İstampa mürekkebi 
Büyük el defteri 
Küçük " ,, 
Mukavva kaplı el defteri "100 yap,. 
İmza kurutma def. "20 yapraklı,. 
Büyük tel raptiye 
Küı;ük " 
Toplu iğne 
Istampa No. 2 
Cetvel tahtası 
Küçük sünger 

.. 

Sicim 50 gramlık 
Miırekkep lastiği "Pirelli,. 
Kağıt kıskacı 

Zımba makines; 
Tüy süpürge 
Yazı takımı tip 3 

.. .. 
Musannif 
Klasör 
Sumen Tip 4 
Çakı 

.. 4 

Miktarı Muhammen bedeli 
beheri tutarı 

Muvakkat 
teminatı Şekli 

Lira Krı. 

Ekıiltınenin 

Günü 
Lira K. S. Lira Krs. 

4000 Top 
5000 
3000 
2500 

750 
650 

1000 

" 
" 
" .. 

Top 
Kutu 

2500 .. 
20000 Ta bak .. 

600 Kilo 

1 18 90 
66.-
49.99 

2.-15.60 
1. 25.-
2 70 49 
1.83-

84.-

30000 Adet "100 ad ~di ., 1. 30.-
100000 Adet "100 adPdi,, 72.-

20000 .. 0.97 
10000 .. 4.20 

6000 " 8.90 
1000 " 8.-
1500 Şişe 24.79 
1000 .. 
2000 Adet 
5000 .. 
1000 .. 

800 " 
1500 Kutu 
1500 .. 

3.75 
21.95 
4.-

23.75 
93.50 

3.25 

4756-
3300 -
1499 70 
5390-

937.50 
1758-18 
1830-
2100-
300-
216-

390-
720 
369-
420-
80-

37185 
37 50 

439-
200-
200 -
237.50 
748-

97 50 

356 70 
247-
112 47 
404 25 

71 81 
13186 
137 25 
157 50 

22 50 
16 20 
29 25 
64-
27 67 
31 50 
6-

27 88 
2 81 

32 92 
32 92 
15-
17 81 
5610 

7 31 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

" K. Zarf 
A. Eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık 

" 
Pazarlık 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Pazarlık 

Açık eksiltme 

" Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

Açık eks 
Pazarlık .. 
Açık eks. 
Pazarlık 

4000 ,. 10.50 420 - 31.50 Açık eks. 
500 Adet 17.50 87 50 6.56 Pazarlık 

500 .. 11.90 59 50 4.46 .. 
1000 Adet 1 50 15 - 112 Pazarlık 

4000 Yumak 5 75 2 30 17 25 Pazarlık 
5000 Adet 5 50 275.-· 20.- ,. 

500 " 17.- 85.- 7.22 .. 
500 Adet 24.- 120 - 9 - Pazarlık 
250 Adet 24.- 60 - 4 50 PazarM 
100 ,. 6. -.- 600.- 45.- Açık ekıı. 
150 ,. 1. -.- 150.- 11.25 Pazarlık 

80000 ., il. 99. 5 1198.50 89.88 Açık eks. 
3000 " 46.95 1408.50 105.63 " 

300 ,. 55.- 16fi-~ 12.37 Pazarlık 

4-8-193S .. .. 
4-8-938 

,, 
4-8-1938 
ij-8-938 

" 
.. 

5-8-1938 
5-8-1938 
6-8-938 
6-8-1938 

" 
" 
" .. 

l!-8 .,38 

" 
" .. 
" 

" 
" 
" 9-8-193!\ 

9-8-1938 

" .. 
9-8-1933 

9-8-1938 
.. 
" 10-8-938 .. 
" 600 .. 12.50 75.- 5.62 " " 

Saati 

10.-
10.15 

. 10.30 
11.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 

10.30 
11-
10.-
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-

11.15 
11.30 
11.46 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
11.30 
11.45 
10.-
10.ll'i 
10.30 
10.45 

I. - Şartname ve numuneleri mucabince satın alınacak yukarda cins ve miktarları yazılı 37 kalemkırtasiye levazımı hizalarında gös
t<!ri!diği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltmeler yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin %7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve SH

atlerde komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7.5 
güvenme parası makb·ızıınu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazılı eksiltme saatlerinden birer aaat 
evveline kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. (4616) 

ır eczacı a asına ıyaç . 

dı t .. t ld" Di 1 tarıfeye yapılmış olan tadil ve ilave mülgadır. 
var r. ş mua ace ır. p- . . . . . 

• 1 lı 1 1 t 
"h 

1 
2 - 16.25 te Kıiprüden bır vapur hareketle Beşıktas, Kandıll 

oma o an ar ercı o unur. · 

ı t kliı • y . t h Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçesi iskelelerine uğrı 
ste erın enıpos a ane 
arkasında «Emek,. ecza do- yarak Beykoza gidecektir. (Bu sefer cumartesi günleri yapılmaz.) 

1 
S - Saat 16 da Köprüden Harem_ ve Salacağa giden vapur 15 

posuna müracaat arı. 1 -
dakika sonra hareket edecektir . ...................... 

ZAYİ HÜVİYET VARAKASI 
6.11.933 te tıp fakültesinden 

aldığım hüviyet varakasını kaybet
tim. Hükmü yoktur. 

741:l İlhan 

ZA YI HOVIYET VARAKASI 
6.11.933 te tıp fakültesinden al

dığım hüviyet varakasını kaybet -
tıim. Hükmü yoktur. 

670 Şecaattin 

l A0USTOS 1938 _. 

Diş doktoru diyor ki: 
Kıaa bir müddet "RADYO

LIN"kullandıktu ıonra, ditle-
riniz inci ırlbl parladıktan ba'• 
ka mikropların kimllen mah• 
volduğunu, zararlı aalya ver.===-~, 
ifrazatın kesildiğini, diş etle· 
rindeki iltihabların durduğunu 
ve nihayet ağzınızda latif bir 
rayiha baıladığını duyacak-
ıınız. 

Gayet temiz - Cayet 
sıhhi - Gayet ucuz 
Her gün sabah, öğle 
ve akşam yemeklerin· ll~!~~~Sı~ 
den sonra dişlerinizi 

RADYOLİN ilefırçalayı~~ 

Matbuat Emektarları 

1 

İşçilerin hasta, malül ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve müsamere 
6 Ağustos 939 cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 

Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaralaTlı 
dans müsabakaları ve zengin prograııı 

fVVVYV'f'r ,f\/V'f"f'IVVV'VVVVV• •' • •'' ' • ~ 

"Matbuat l9çileri Birliği, işbu müaamereye herkesin iştir~~ 
edebilmeai için duhuliye ücretini gayet ucuz yaptık• gı 

fevkalade ehven ıurette bir de büfe temin eylemiştir. 
Biletler Cağaloğlıı yokuşunda Birlik merkezinde satılmaktadır. 

Doktor Şükrü Fazıl 
fıkel 

Doğum ve Kadın Haatalıkları 
Müteha11111 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. 

Telefon : 21503 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

. pa· 
Cerrahpaşa Hastahanesı 

hiliye Mütehassısı 
la· 

HergUn öğleden sonra hasta 

rını kabul eder . 
'ı Çarçıkapı Tramvay duraır 

Ahunbey apartmanı J'l'o. 2 

4 - Köprüden 16,10 da Yeniköye kadar yapılmakta olan 146 No 

1 lu seferin 5 dakika sonraya alındığı ilan olunur. 
Teşekkür 

Aramızdan uful edip cennetine
1 
.. ••••••••••••••••••••••••••

kavuşan kıymetli refikamın gerek , 
TAlbilfllü %1Lill1LEH. 

cenaze merasimine iştirak ederek / •••••••••••••••••••••••••••ııı 
gerek mektup ve telgrafla taziyet- D E K O R A S Y O N 
te bulunup en elemli günümüzde bi-

ze te~elli vermek suretiyle kıymetli MağazaSJ için mevsim yoktur, 
Her ay en modern mallar gelmektedir. 

Beyoğlu 1stik1Al caddesi 

alakalarını gösteren muhı:erem ze-
1 vata ayrı ayrı teşekküre çok acı 

tee~sürlerimiz mani olduğundan bu 

,eşekkür tavassutunu kabul edip 
gazetenizle neşretmenizi rica ede- iıı•••••••••••••••••••••••••••lllİIİI 
;iz. 

Aile namına 
Zevci- Hayrettin Murathanoğlu 

1300 Liraya apartman 
Yapmağa müsait Haydar

paşada Çayır boyunda No. 88 
ahşap dört katlı ev satılıktır. 

Galatada Muradiye hanında 
Gümrük komisyoncu Çaker 

Yazaroğluna müracaat. 

"Gülhanc,, ye şükran 
Uzun yıllardanberi yakalandı -

Kapalı Zarf usulile Eksiltme ilanı. 

Muğla Nafıa Direktörlüğünden: 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla - Köyce 
ğiz yolu üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve sedde inşasiyle iki baş
ta şose, imla ve hafriyat işi keşfi bedeli 28500 liradır. 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, betonarme büyük 

köprüler inşaatına ait fenııi, hususi ve Bayındırlık işleri genel şartna
meleri ve keşif hülasa cetveli ve proje. 

B. - lstiyenler bu şartname ve sair evrakı 142 kuruş mukabilin
de Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3. - Eksiltme 17 Ağustos 938 çarşamba giinü saat on dörtte Muğ 
la vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

ğım, bilhassa son günlerde beni 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2137,5 lira. muvak-

(Hayat) ın manasından da uzaklaş kat teminat vermesi. 
tıran sinir hastalığını en kısa bir 1. - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

zamanda tedavi eden Gülhane asa- 2. - Bayındırlık işleri dergisinin haziran 937 ve resmi gazetenin 
bi hastalıklar mütehassm doktor 3645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye tevfikan veya ben • 

profesör Nazım Şakir ve değerli a- zeri inşaat yapabileceğine dair yüksek Nafıa Vekaletinden alınmış mü

sislanları Mevlüt, Sami ve hemşire teahhitlik vesikası. 
Bayan Huriyeye sonsuz minnetleri- 3. - 10.000 liralık betonarme köprü veya betonarme döşemeli 

mi sunmayı vazife telakki ederim. bina insaatı yarımı< ol >ıa ı. 

İhsan Haydar TAN 6. - Tekllf mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 

kadar l\Iuğla Nafıa daireJinde eksiltme komisyonu rei~Jiğine makbuz 

·------------~ mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubun nihayet 
Doktor feyzi Ahmed altıncı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

Deniz hastahanesi Cilt ve mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

lührevi hastalıkları mutahassıs 
Ankara Caddesinde: Hergün 
C:ğleden ı nnra Telefon: 23899 

Postada olacak gecikmeler kabul 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARA Ç O C. L U 

\ıJb5) 

---~J::'. ·~ ----· Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldığı yer: Matbaai Ebüzzi,va 

KAP.Si 
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