
PAZAIJ 
17 
MUZ 

1933 

IDAR! YERi 
fataalnal Naraoe~• No. &t ..... 
T elsTaf ı Y: i.aa•ah •as•t••i 

ı. ••••• 

ABONE ŞARTLARI IHERYERDE 
TUrkiT• Ecael.i 
toO Kr. MD•litl 2400 K • 
IOO Kr. e aylıtı 1200 K. 3 
2.0 Kr. 1 •Tlıfı toO K. 
to Kr. t •Tlıiı 300 K. 

P .. ta itti••••- sf.,.••lt •-1 .. 
ketler itla il, 14, 7,1 .,.. 4 lira. 

KURUŞ 

~----...... --------------· 
ZONGULDAK TÜRKİYENİN 
~KARDİF,, i OLACAK .. 

Vali Muhittin Üstü~dağ ve 
arkadaşları beraat ettiler 

~ 

ICömür istihsalcltı mız senede 
Müddeiumumi ağır bir iddiada bulundu, fakat hakim

ler heyeti uzun müzakereden sonra beraat kararı verdi 

"5.000.000,, tona cıkıyor Müddeiumumi 
,,~ ' 
~arabük,, yurdumuzun en mühim neler iddia 
bayi şehri olmaya-namzettir ediyordu? 
~z ı m u" şah e d e 1 e r 1 ""'"'An"""ka"""ra"',"'1"'6"'{"'T"'d"'e"'f"'o"'nl"a") "-""B"'u"'g"'im"'. "'sa--

at onda İstanbul vali.si. Muhittin üstün
dai ve arkad•şlarının muhakanesine de 
vam edildi. 

Baımuavin Arif Çankaya iddi.•name
ıini serdederek ezcümle demiştir ki: 

- Vazifeyi suiistimal suçunu teşka 
eden noktalarla sübut delilleri. şöyle hü
lisa edilebilir: 

H8kimler heye~i 
ne sebeple beraate 

hükmetti? 
mcsi ve sebebinin izah olunmamasa. 

3 - Gerek Anastas tarafından vu

kubulan teklif ve gerekse bilihara Eı 

ref e aidiyeti anla~ılması üzerine satıla. 

cak malın tasarruf vesikaları teklif ve 

pazarlıkla da olsa belediyenin zarar • 

dan L:orunması için yukarıda izah edi ~ 
len şekillerde tetkikat yapurılmamasL 

1 - Menafii umumiye kararının a- Vali ve Belediye Rei•i 4 - Belediye ve menafü umumi~ 
lanmamması Muhittin Oatündaj namına hareket eden vali Muhittin Ü• 

Kudüs, 16 (A.A.) - Dün öileden 

tonra Kudüste patlayan bi.r bombadan ö

lenlerin miktannı yirmi olarak tahmin 

2 - Arsa Eşrefe ait olduğu halde A- ı sinin malı olduğundan bahisle teklif vu· \ tündağ ve aıkadaşlarının inkarlanna 
nastas tarafından verilen istidada kendi kuundan sonra E§rcfin rnevzubahis edil· (Sonu 3 üncü sayiada) 

Çekoslovakyada 
s'eferberlik mi? 

çıkarıp o muzir hayvanların avlan
ması masrafını bu yağ aab.fiyle kar
tılardı. Düyunu umumiye idareainin 
memleketten vücudü kalktığı( aıra
larda bu Yunus bahtından yağ çı
karına dairesinin ancak maarafım 

koruduğu görülerek o tefkilit lii
ved ilmif. Tetkilit lağvedilince de 
Yunus balıkları köprü önlerine ka
dar sokulmıya hatlar oldular. 

Yunus balıkları Kftdtköy iske
lesi önünde yarıtlar tertip ile cün
büt ettikçe "Ulus,. da. b iz de çiro-
za hasret çeker dururuz. 

Binaenaleyh ya Yunus avlama 
masrafına katlanmalı. ya çirozdan • 
vazge~meli. İkisinin ortaaım biz 

etmek doğru olur. Ağır ve hafif yaralı- bulamadık. Bilemeyiz "Ulus,, ne-

larm miktarı ise yüz kadardır. Suikast-' der. 

(Devamı 5 inci sayfada) * 

Adliye Vekili diyor ki: 
Her cürüm sür'atle 
cezasını görecek 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
Yalnız meşhut suçlara ağır cezalı
lar da ithal edildi. Bu suretle heı 

cürmün süratle cezasını görmesi ta 
min ediliyor. 

Ancak, tahkikat ve saire ıfbıl 
esbap dolayısiyle, mahkeme, me
seleyi üç gün kadar uzatabilecektir. 

Noterler ve avukatlar kanunun
(Devamı 5 inci sayfada) 

Dün Şeref ıtadıada müsabakaya girenler (Tafaililı apor aülunu:n u:ıd a) 



L S 

Sayfa: 2 

Yeni «Sabah>> ın t arihi tefrikası: 51 EllBllll:Ei~i*Zl~ 

Türkler karşısında 

ar 
Yazan : Zıya Şakir 

• a eşesız 

Efendi! Zatı şahane aşırı 
derecede mahzun ve rnükedderdir. 

,Y "f: 'W l 

Zonguldak 
Türkiyenin ''Kar

dif ,,i olacak 

(ISTANBU LDA ,,Vf!. MEM,EKETTE S 

aza 
(Baştarafı ı nci sayfada) Bir milyon lira sarfile kl8f 

Ka~~~~~·g~;~~~:ı:~0;:!~::c~l:: Eminönünde yapılacak Bir tramvaym arkasından giden motosı' b 
r !stanbul Ticaret ve Sanayi odası t d f 1 .. •.. em emen 

~:~~:~:nbe~~:ı:e~:ğo~an s:';~;~~ lktısat Vekaletinin muvafakatiyle ram va an a ıyan cocuou cıgn 
"E Eminönü meydanında büyük ve ye- ld ' ' 1 df 

s::tu::n~ir~:~~=~·1mıza g;;lm~~~r~ ni bir ticaret sarayı binası inşa et- ic, in devri i ve binen gene, yara an oto 
"Ege,, ile avdet edenler arasın- meğe karaı: ~;ermştfr. . .• ,.e J11 

da aazete başmuharri.deı;inden baş- Bu hususta bir müddetlenberi Dün akşam saat on yediye doğ- ı yaya kaldırmuna ç~vırmış Jdırıl111ı! 
ka Zonguldak mebusu Ragıp, Eti hazırlanmakta olan proje ikmal e- ru Eminönünde pek fP.ci bir kaaa siklet de bütün hızıyle ka. ,,e S• 
Bank müdürü İlhami, Meclisi idare dilmiı;.tir. olmuş Sami isminde motosikletli kenarmaı ç rparak devrilnıı; ıığır 

d Hazırlanmış olan bu projeye gö bir genç bir bacaksızın haşarılığı mimakin nin altında kaıura 
(). rada mukavemete karar vermi ... ı;.. bu makule cebb rl&r elinde btthm- nisi Hamid d.e _bttlunrnnkta ır. 1 ~ b 

1 
k z ld ,;. re; ticaret sarayının inşası için bir yüzünden ağır surette yaralanmış- surette yaralanmıştır. _,i~ o· 

ıerdi.Halbukl. Tepedelenli og~lu Mah ması ha biyle, Mısır ülkf'sinin mü- Heyetle ır 1• le ongu a1roa ve -~ eflleı...-. ~ ·~. • . • kA ı d b r k 1 Kara büke ··Yenı s b h milyon liraya yakın para sarf etmek tır. Motosiklet Arifi çıgn~ .~r9 
tar Pasanın kumanda ettıgJ altı hım yerlerı ıs ih am aT an a 1 a . . h f t ~k~ı" . namı~~ icap etmektedir Sami motosikleti üstünde tı:am- makla beraber kend~ioı sı). ıJ(lJ 
bin SU~1ari, ve bizzat kendisinin ku- mış; Fransızların istilfısını kolaylaş gıtmış ve J eye ın ; ı ~rın~ ~a . 1 

Oda böyle brr bina yapmaıra ö- vayın peşi sıra Eminönünden geçer- geçmiR ve bu başarıyı b:ıcdı 
mandasında bulunan iki bin piyade!tırmıştır. Devleti_ ~iye; yakın za.- oHl~uş. buC uh~tnY 

1 
~u .ahmti rımız tedenberi karar verdiği için her yıl l1 ken tram\•aydnn Arif adında bir ço hafifç~ yaralamıştır. tİ'ıc 

·ı Pr k l .. l • "kl ne- manda Mısırın ıstırd2dına muvaf- useym Ja ı açının ı sas ve k sure . ıs ı e eveze n esı tı-ıerıne yu e • • • · l\I d ı .. h d 1 .. b ··nelen itibaren odanın varidat fazlası bu nam altın- , cuk yola atlamış ve birdenbire ken- Tramvaydan aıtıarııa . ,_.11r• 
k d k. Fr l ı kıJı...+a.n e fak olacaktır O zaman ı ır a muşa a e erını ugu 1 k 1 . . . . Arifi~ re ora a ı ansız a.r ~~ - . . . · . . r b" A h li d kı hsusamaz- da Merkez Banka~ın~ yatırı ma - dısım motosikletin önünde bulmuş- birdenbire önüne çrkan t pi~ 

çirmiş, içlerinde bir ccmernl olmak,yenı bır ıdare tarzı .takıp edılm~ ı. ır serı a n e 3mı ma tadır. 
1
tur. Arif kendisine süratle yakla- mamak için kendi hayatını e ~e 

. . · d .· tm·...ı-· o. d k a ve denız kuvvetlerıne da neşre başlıyoruz. . ~ r sırı·· üzer: bır mıktannı a e~ır. e .ı .,~ı. 1 _ı a ? ar . . . Şimdiye .kadar Ba!lknya vcrıl - şan motosikleti görünce şaşırmış ve ye koyan ve bu uğurda a~t ıı;.t 
Ve; maktüllerin kellelerını, esırle- bır nıznm vermelıdır.. a::_çı bu: IKTISA T VEKILlNIN mis olan para ancak 30 - 40 bin li-1 bir tarafa kaçıımanu.<1tır. Bu vaziyet yaralanan Sami tedav1 edılfll ~- · 
• • J 1 l ·· '1 b. d .. ş an istila etmış- BEYANATI " ' ·ııe ti rın elle:rıne vererc~, ~un arı. a ay a ~un "'' ısırı, ır .. u m . _ ra.y:ı geçmediğinden Odanın malı o- karşısında Sami tramvaydan atla- re Cerrah paşa ha!rt"ah11ne!'!~ tn 

İstanbula göndemuşti. Padı h O- tır. Fakat bu d~ma~ orad~k.ı d~ Zonguldak, 16 (A.A.) - İktı - )an ticaret ve zahire borsası bina- yıp birdenbire önüne çıkrnış olan dırılmıştır. Zabıta tahkıkB 
çüncü Selim, Tepcde1enli Ali Pa - ğer bir d?şı_nanı ımh_:ı ?.ylt>m.~tı. Ya.- sat Vekili Şakir Kesebir Karabük- sının satılmasına kaı·ar verilmiştir. Arife çarpllllılmak için motosikletini koymuştur. 
şanın bu hediyesinden son derecede rın da •. ıs~rdat ?1~yessP.r olursa, ten Ankaraya hareketinden evvel Bu binanın kıymeti iı.;e 160 bin li-
ı;evinmiş; uhdesine, (Vezaret) rüt- Devleti Alıye, eskısınden fazla fa - kendilerine Zonguldak Karabük radan fazla değildir. Ru suretle o- • 
besi vermişti. ide göre:c~tir.) seyahatlerinde refaketetmi!";I olnn A, daıun 200 bin liralık bir parası o - Pazarlıksız satış lzmir fuan 

Müttefik Türk - Rus donanma- De~ıştı. , . nad<>hı npan ı muharririne aşağıda 1 ıacaktır ki bu da. binanın inşasına , 
ları, yalnız Korfu ad'lsını zaptet - Y~n: Sad~rnzam Y ~suf Zıy.a Pa- ki beyanatta. bulunmuştur: kafi gelmiyecektir. iSl 
rnekle iktifa etmemiş!erdi. Akdeniz- şa, du .. uncesınde ~akikate_n .1 abetl Yurdumuzun en mühim kuvvet Bunun için kitibi umumilikçe halkın vaziyetini düşü- lzmir Belediye re 
de, Fransızlann ıidaresinde bulunan etmişti. Çünku Vasıf efendının bu ve servet menbaalarından biri olan bagka imkanlar aranmaktadır. nerek fı"atlan hükumet şehrimize geliyot t · 
bütün adalan da z~pt.ede~ek, ?ra-ı risa~esi, Ü?ü?cü Selime, bir hayli te- Zonguldak kömür havzasmdaki gör ' le 0Jııtl .. 
)ardaki Fransız bııkımıyetıne uıha- selh vermıştı. düklerimden çok memnunum. Bu DENİZLERDE tesbit edecek 20 Ağustosta açıJacıı ıır:ı~ 
yet vermişlerdi. \ Çok gariptir ki; aradan bir kaç milli hazinenin daha verimli ras - u d mir enternasyonal fuarı. ~:tıe de' 

Görülüyor ki: harbin talihi, ya - gün geçer geçmezp donanmadan ve yonel bir surette istismarı için muh Boe,, kurtarıl l Pazarlık ız sa~ hakkında hü • lanna biiyfık bir ehemnm 
vaş yavaş Türklerin ytizilne güliim-1 Tepedelenli Ali Pa~adan da mu - eelif tedbirleri ve imkanları mute - Geçenlerde Çanakkalede Çar - kumetçe yapılmakta olan .tetkikler va~ olunmaktadır.. . ,·c:i (t .~ 
süyordu. Ve Mısırın isğali hakkın- vaffakıyet haberleri gelmiye baş - hassıs arkadaşlarımla tetkik ettik. dak mevkiinde karaya oturan Nor- sona ermiş, bu husustakı k~n~n lzmir fuar komltesı rı.:J- ,,il ı( · - • ·d d · t• etm;,.+i.,. b }\f!P ,,tt 
da amitler veriyordu. lamıştı. O zaman, hem halk ve hem Verilen kararları Ankara da hazır- veç bandi:alı "Boe,, vapuru kurta - dun resmı cen e .. e ın ış~~ .. :":'" · Iediye reisi Behçet Uz u 1trifl)JJ'. 

Mısır meselesi, !sb.nbul ve A- de Padişah Selim, biraz teselli bul- lıyarak 1stanbula tekrar geldiğim rılmı.ş, Türk gemi kurtarma şirke- B.u. kanuna go_re; eylulun bı~n- ri:-;inde Ankara yoiiyle ~e 1 ~e ,e 
na dolu halkım cidden miiteessir muşlardı. zaman sayın Başvekilime arzede - ti vesaiti ile dün Şarköy limanına den ı~bare.n ~ü~umetçe her yerın gelerek, bur.ada ticaret ocl~9 bil G' 

etmlşti. Bilton mü lilmanlar; Mısı - Yine bu sırada, dikkate şayan ceğim. Çatalağzında yeniden inşası getirilmiştir. hususı va:ıyet~nı ~e ~:m!eket hal- Türkofis ile bnzı temaslar 
rın ta bit serveti, ve iktisa<lt ehem -\bir hadise vukua gelmiş: bu da her- düşUnülen kömür limanı ile yine bu Vapur uzun zaman kötü bir ka kının ~alı vazıyetı. goz?n~nde tut~- nacaktır. ıı,.ri'' 
miyetinden ziyade, llic&.r'ın kn - kesi pek 5e,'1ndirmişti... Bonapar - sahada tesisi rnevzuubab.s büyük ~ yalık üzerinde kalmış olduğundan larak fıyatlar tesbıt ~dılece~ ~e bu- Sergiye memleketten "~,ete!~ 
pısı olmak itibariyle büyük isJam 1 tın ileri hareket hazırlıkları ciddi- lektrik santralL ve hamızı kibrit ve bir hayli hasara uğramış, muhtelif tün satıcılar ~u tar~~ı~e~ ıtı?.aren ten ziyaret maksadile sr_~;(!Sİ i~1 
ülkesinin, bir hırıstiy:ın orclusu ta- yet kesbedcr etme4, e.lli kadar Fran- super!osfat fabrjkaları sahaları il- yerlerinden yaralar almıştır. hükumetin tayın e~tıgı fıyat uze - azami kolaylıklar gösterı e d(f, 
rafmdan işgalini bir tiirlü hazme- sız askeri, bir kolayını bularak A- zerinde yaptığımız tetkikat rla çok Vapur, burada bir müddet kala- rinden satış y:ıpmaı,ra başlıyacaklar gerek deni;ı;yolTarı gere~ tttftl 
demiyorlardı. dalı bir Rumun gemi:;ine binmiş - faydalı olmuştur. )leml~ketimizin rak iyi bir tnmirden geçirildikten dır. . Demiryollarıncla yüzde el 

1 
-:tof· •(. 

Bu meseleden en :.Cazla m~tees: rer, Mısırdan firar etmişlerdi. Bun - en ybüyük bh· endüstri merk~_zi ol: sonra icap eden muamele i~mal :- Kanuna aykı:1 şe~ılde ha::! 18.t yapılması ~em~ otant~~jsllf Jf 
sir olan, Padişah (ÜçfincO Selım) dı. Jar, ltalya sahillerine çıkarak o - maga namzet bulunan Kerabuktekı dilerek yoluna devam etmesıne mu- edenler bu hu u::-ta. l.anu.ni ta Ayrıca, Gumrufc ve . ..., 11 tı'~ 
Selim, Fransızlara lüzumundan faz.

1

1 radan. memleketlerine gidecekler - demir ve çelik fabrikalarının inşa- saade olunacaktır. yapılmak üzere tayın ~dılecek me- Vekaleti tarafından hart'.1'·:e1' o , 
Ja kıymet ve cbemmiye.t verdiğin - dL. Fakat yolda Fırtın ya tutul - atını programımız dahilinde iler - Memurların gece ücretleri murlar taııafm~an ta.kip o~n~ak fuarını gezmek üzere gel;eıerf ~, 
den dolayı kendisini bir türlü af- mu~lardı. Akdeniz adalarından lemiş görmekten de ayrıca memnu- Liman memurlarının gece mesa- zab~t tut~ılacak ve ha~larm a a - yolculara güm~k muaJT1e g6'°'efl~~ 
fedemiyor ... Hundan dolnyı, bütün (Sifnoz) adasına çıkmışlardı. num. Bütün bu gördüklerimiz iktı- ısı ücretleri talimatnamesi çıkmış, nunı takıbat yapılacaktır. kım~nd~n azamı kolaylık ~e (B , 

vaktini tenha köşelerinde derin de- o sırada Ha an çavuş isminde sadi kalkınmamızın yükselmekte o- dün alakadarlara tebliğ edilmiştir. mesı iç.ın biltün gümr~ld lJir t' 
rin düşünmekle geçiriyordu. bir zat, iki adamiyle bir işi için a- lan kuvvetli ve sağlam temellerini Bu talimatnameye göı"e; liman POLİSTE: arada İstanbul gümrfıg{ille 

Saray, artık neşesini kaybet - daya gitmişti. Ve kn.z.a.zede Fran - teşkil ediyor. Yurdumuz, Atatürk Rube amirleri İstanbul ve İzmir li- Sabıkalının marifeti mim gönd~rilmiştir. 
mişti. Saz alemleri, p r1ak içki zi- sızların adaya geldiklerini işitmişti. devrinin bu feyizli eserlerini az za- ~an reisleride ve vekillerine nö - --o-
yafe_tleri, b.ir anda dııruvermi~~i. I Bu zeki ve becerikli adam, de~h~l n:ıanda büyük inkişaflarını görecek- betçi kaldıkları beher gece için Sabıkalı Hayrı, dün Tophanede 
Padışah Selım, adeta . (Revan koş- adanın koca başısı ve gemınm tır. Seyahatte bana refakat eden lOO, inzibatı temin ve kontrola me- Ömer. oğlu ~ Phmet ad!nda_ bir Ka- MOTEFERRIK : "'" 
kü) ne kapanmıştı. Vakit vakit, kaptanı ile anlaşarak, bir hadiseye matl~_uat mümessilleri ark:ıda.)arı - mur olanlarla fen memurları, ve rade~ı~ yol.cu~una eskı bır vapur fetSJ,.._ 
koşkUn kapısından çı1uyor .• Mille - meydan vermeden 0 Fransız as _ ma bilha~sa teşekkür rderim. Kö - mülhakat lim~n reislerine ve vekil- biletını yenı dıye (410) kuruşa sat- Şimendiferler koll g;tt;Jıf 
tin ve hükumetin i lerine lakayt \erlerini bastirip esil" etmiş; ayni mür havzamızı ,.e muhtelif endüstri )erine 75 ; müstakil liman memur- mış ve yakalanmıştır. Murahhaslar Ankaraya rJer•' 
~a~dığına ne.damet e~miş g~bi, başı gemi il istnnbula.: ge.tirmişti. ~e. liman ~şleri~zi görme~ ilz~re }arına ve vekillerine 50, liman m~ Acaba mahsus mu çarptı Balkan şimendiferleri )\~ g ~ 
onunde, mel~l ve perışan bır kıya. - Bu vaka ~erek İstanbul halkımı ıhtiyar ettıklerı .hl~ zahmetın ycrın- muriarına ve makinistlere 40, tay- Şoför Dimitrinin idare!lindeki sı, dün de devlet demiryo!l~0pfil''. 
f ette, (Hırkaı saadet) odasının pen- ve gere.k Padışahı son derecede se- de toplad~klar~. ı~tibala~ln karşılan- fa ve odacılara da.: :w kuruş veril- Üsküdar belediyesi tamirat kamyo- cu işletme mfidrülffğunde , 
cerclerine doğru ilerliy.or. De.:ııir vindi~mişti .. A~etiı. bü~ük bir zaferi ımş olacagını umıt e<lerım. mesi kararlaşmış bulunmaktadır. nu Bülbül dere~inden geçerken 1- !arına devam etmiştir. . fC b~ı:' 
parmaklıklara sarılarak, se ızce neş~sı vermı\ tı .... :aclışahm mem - TETKiKATIN NETICESl cadiyede oturan tzzete ~arpmış, Dünkü toplantıda ~~~ :ı bil ~:ı'ıf 
k:ıpırdıyan dudakl nnm arasından nunıyet dere.cesmı şundan anfuma-, Zonguldak, 16 (A.A.) - İktı - İktisadi haberler başından yaralamı~ıı·. İşin şayanı gaj tarifeleri g6rüşfilmuş, t1 ıl 
dualar e~iy.or .. Suçunu bilen mah- lıdır ki, Hasan çavuş ile.: iki adamı- sat vekili Şakir Kesebir buradaki dikkat olan tarafı şoförün yarala- ta murahhasların mütnfeal!! 
kOmlar gı~.ı tekr r revan oda ınn na~ ~irer çelenk ~e birer kü~k ~lCp tetkikatını bitirerek ~ara~ükten Takas komisyonları dığı adamla ayni evde oturmasıdır. mıştır. ıt~~ 
dönerek, )ıne orada kapanıp kalı- muhım mıktardıı. ihsanlal! venlmış - Ankaraya hare-ket etmışlerdır. Bu Maliye Vekaletince göııülen Hi- Hadisede kast olup olmadığı araş- Konferansa iştirak edel1 f(ı~ 
yordu. • .. .. ~i. Sif~~ dasmm koc~ .b~ seyahatta kendilerine reiakat eden zum üzerine takas komisyonu bu - tırılmnktadır. Yugoslav, Bulgar ve Yunfitlııfl~J 

Pndışn~ın gunden. gune art~n ıle gemınm knptanı, ve yırım . hır gazeteciler de geniş tetkiklerde bu- lunan yerlere bir tanıiın yapılmı.ş, H l 1 At hasları beraberlerinde JYll?' re~ 4• 
bu tec .üru. s:ıray er~anını_ da,_ lı_~ - n?fe~ tayf.ası da, ayrı ayrt taltıf e- ) unmuşlra ve havza hakkında kay- kambiyo müdürlüğü bıı )unan yer - ayır l eV a mız, devlet demiryollarl tıC:fıJ ~1~ 
k~m.et rıcahnı de ~erm derın duşun- dilmışlerdı. da değer kıymetl malilmat elde et- )erde bizzat kambiyo müdürünün, Be.~ilot~şta Yewnimahallede Ta - iresi reisi bay Naki de uld bllrtJ 
durüyordu ..• Yem Sadra-zam olan mişlerdir. Bu malumata göre rnem- kambiyo müdürlüğü bulanmıyan tar Huseyın sokagındn l numarada de dün akşam AnkaraJ11 
Yusuf Ziya Paşa, Erzurumdan İs- 1f: Jeketin endüstrllesme programı da- yerlerde en büyük maliye memuru- oturan Halis, kayınbabası ve oğlu etmişlerdir. j\~~ 
tanbuln henilz gelmisti. Padişahın Vakıa bu vakalar ve hadiseler, iresinde 3rtmakt~' olan kömür ihti- nun komisyona iştirak eb:ıesi bildi- ile kavgaya tutuşmuş ve neticede Konferans rnurahhasııırı ıt~fT 
b~ teessi.irüni.i göı:ür g?rr_ncz, buna Mısır meselesi ile aln_kadar değildi. yacını karşılamak için istılısal prog rilmiştir. kayınba~ası ile oğlu tarafından bı- rada bir gün kaldıktan soıı~,rJ/ 
hır çnre bulmak ıstemıştı. Bu ze- Fakat asırlardanbcrı devam eden ramlnstırıfacnktır. Eski Ctç senelik Aynca, bu arada komisyonun çakla yüzünden yarahnmı,br. lstanbula dönerek ınilZ9 

ki vezirin aklına nihayet bir çare dostluğu ihlal eclen Fransızların kömu; programı yapılırken düşü _ her toplantıdan ve bu toplantılarda Suçlular yakalanmış, yaralı te- devam edeceklerdir. 
geJmi~; Müverrih VaSlf efendiyi Ba şurada burada uğradıkları hezimet nfilmüs olan rakamlar tekrar göz _ görüşülen bütün meselelerden Ma- davi altına alınmıştır. 
bıaliye celbederek: ve mağlubiyetler. halkın mahzun den g~çirilmiştir. Tahminden fazla liye Vekaletinin haberdar edilmesi -o--

- li:fendi!. .. Zatı şah~ne, aşı - ve müte~r ka~bine hiç oı.m~zsa, artan ihtiyaçları karşılamak için tebliğ edilmiştir. Yeni binalardan 10 MAHKEMELERDE o1 
n derecede mahzun ve mükedder - az çok bır teselh, ~!ısırın ısti:rda.t yeniden hazrrhldar yapmağa karar BI k ı İhtı"la"s saba o1tı1te' 
dir K d. · · t ıı· tın k -k l w d b. u :... k o e para ar • 1 y k ıL . en ısını ese ı e c , mu - o unacagına a ır mu~ verme - ven1mistir. Evvelce 1939 da ı mil- . . . . sene vergt a tnmı aca ı 
tezayı ubudiyettiı'. Sizler tarihşinııs teydi. . 900· 000 t .hti ld w h _ lcrn Vekıllert Heyetınce ven - 10 yıllık yetim maaşııır .ıpll , on . ona ı ynç cı ugo e .. 4 ~7912 Şehrimizde yeni y.ıpıln.n bir bi- ç·•ıtı> ..ı 
smız . .Malumdur ki. geçmiş znmaı~- Ayni zamanda bu küçük vaka- "'aplanmış ı·ı\·en .... ı·mar· bu mı·ktar 2 len yeni bir karara ıore, t> •• de zimmet ve ihtiHi.s su .. ~10ıtil ~ ., .,. T k na Uç sene için vergiden muaf tutu- k 

1 
··dur l>. " 

larda da bu gibi haller ola gelmiş- lar, hükumet erkanını da cesaret - milyon 200.000 tona çıkarılmıştır. sayılı kara.rnameden önce, ur luyordu. ı~tanbulun iman düşünül- layı Bakır öy ma mu ffld1
• 

tir .... t~di,. ~ir A ri~ale _kal~me alsa-,lendiı·mi~ti. . Hatta Bo~apn.rtı~ Mı- 1940 için ikr milyon 450.000 tona ih parasın.ın kıymetini koruma hak - düğü ve bir de plfın hazırlandığı hasebe müdürli Ah~ct :a:J<.ıı.d~ 
nız .. Mılletı ıslamıyenın, duçar o- sır sahıllerınde. yaptıgı tııhkımatn tiyaç vardır. 1940 dan itibaren se- kındakı (10) ve (Il) ~ayılı kara:- için imara baslandığı zaman mua- meyyiz Galip ve dıger ııJllobıı~ 
lup savuşturmuş olduğu nice nice rağmen. oraya bir ince filo gönderi- nede SOO.OOO ton arttırılmak üzere namelerin bu husustalh hilkümlen- . . . · - ağır ceza mahkeemsinde 

ne tevfikan v~pünucı. ithalattan mü- fıyet müddetı 3 $eneden 10 seneye 1 d o • 
vakayi ve hadisntı şöylece muhta - lerek sahile asker dökülmesine ka- bes milyon tona do;;.,.n çrkanlacak- ., Y k 1 k y . b" 1 1 o unuyor u. ıııtl t· ' 

\ 
0

• ~ tevellit ve. halen Merkez Bank.a.<nn- çı arı aca tır. enı ına ar yapı - Durusmaya dün de de" ıJ ~' 
sar ve mUfit bir halde bir raya rar verilmişti. .tır. Bu miktara varabHrnek için is:- k ı ı tı k b · ot 

B ık da bloke bulunan meblii1Harın it - ma.sını 0 ay aş rma ıçm una hr kuf rııP 
toplasanız.. e i bunun kıraeti ile Tırhal sancağı mutasarrıfı Kö - tihsali rasionnlize etmek !fizımdır. < • ... • b 1 d" ı.ı· k d 1 ·ı - t · muş, sonra e 1 vu 
zatı şahane teselli bulup mizacı hü- se lustafa Paşa, bir fırka askerle, halatrn yapıldığı memlekete bu ka- e e ıye ır arar a ıa ı ave e mış- t . p!V ~ Y · 1 k b 0 1 k k muş ur. ıll ...ı 
mayunlannda bir ferah hnsıl olur. Anadolu sahilinde (Mekri) lima- "Kopo pinas,, davası rarname tarihinden itibaren üç ay tır: :nı yapı aca ~na arın 80 

a Raporda zimme .;e ,,e ıv 
Demişti. • nına gitmişti. Oradan Mısır sahille- zarfında her hangi bir. mal ihracı kanalızasyonlarını, cıvarının tan - t ld w b.ldiriliYor JJ' · .b. . b 1 d. . d mcvcu o ugu ı . • ofı> 
lüven-ih Vasıf efendı, bu tek - rine ge"mek için (Cezar Ahmet Çannkkalede bir çarpışma neti- suretiyle de badema bloke edile - zım ve tertı ını e e ıye ınşa. e e - . östeıilı) t~ :.- cek ve sonra bu masrafı mal sahip- tarlar da ıakamla g t>Ll 

lifi memnuniyetle knbul etmiş. .. Bir Paşa) ile muhabereye girişmişti. cesinde batan İtalyan bandıralı cektir. s·· ı "deli ak.Dp11 ııı 
k il f d h k"k l . (AkkA) k 1 . . k •ttiha "K . d H t 1 k .. - d M lerinden 10 senede muayyen taksit- .~z o.dand. ı a mı·ni bıı#' .ı aç g n znr ın a, n ı a en mazı- u a esını mer ez 1 z apopınoı, ı:apunı avasına as a 1 yuzun en ısır- )erle tahsil edecektir. ra gore, ı ıanames _,,. .,. 
den ibret alınacak küçfik bir risa- etmiş olan (Cezar Ah411et Paşa) ya dün de asliye ikinci ticaret mahke- • • Y b" h üzere evrakı tetkik etnJcPııl e 
le vücude getirmişti. Ve bunun so- şimdi de, (Mısır Seraskerliği) ün- mesinde de,ram olunmuştur. Dünkü dan mal gırmıyecek aman ır ırsız hk d b t I bi }{ıtb 8 
~una da, şu mütalaosı dercetmiş- v~ı veri~.mi~~· v_c kendisine Pa. - cels~d.e vapu:~n. bat~ğı n~da kıy-: Haber verildiği.nP göre; M~ır- Polis ikinci şube memurları dün :e~ d~~a~m:yı uba:k: bir gtııt 
tı: dış.ah Üç uncu SeJım tarafından hır metirun takdırının bn· e:hh vukufa da El bebe, Elgarbıye, Eldehalıye, yaman bir hırsız , akalaml!dardır. 

(Kölemenler, Mıslr ikliminin adet samur kürk, bir adet murassa havalese kararJn.ştırılmıştn-. Elmenufiye, Elkalubiye, Elcizc mü- Hırsızın üzerini arıyan me~urlar rnktı. 
--0---eıeJctti~ bunca ha-ıl&t ve büyük menfaatle- pala, bir çift mücevher işlemeli Ehli vukuf heyeti, Deniz Bank di.irlüklerinde (humm!l.yı kulai Epi- (l02) 1. b. t b - d . a· f. 1 . h d k p· ( . b ) h d. d l b . B S d . S . . ") d ·1 b. 1 ... l k k ıra para, ır a anca uç e riru ken ı ne ıs erme asre ere ıştov yanı, ta anca e ıye c il- bateryn şu e,,1 . a ettin crım, zob • a ı verı en ır ıas .. a ı çı - f. k 1 . . 1 d" S 1 t 1 

• A 

1 
· B d b k . . . . . . . ışe c e geçırmış er ır. ı nş ırı an 

ıtlaf etmekte erdı. un an aş a mışti. Liman inşaat mühend:st Ha~ ve mıştır. •. 
(Harcmeyni Şerifeyn) ile hükfime- Cezar Ahmet Pnşanın vazifesi, tüccardan Suat Karaosman oğlun- Bu hastalık dolayıc;iyle, önü a- sabıknlı hırsız h.ıgork bunları Ca-
ti seniyeye gönderilmesi mutad olan maiyetindeki ordu ile l\Iısır üze - dan teşekkül etmektedir. Jınıneıya kadar hükum('tçe l\lısır - miikebir caddesinde oturan sütçü 
emvali de, bir çok hile ve behane- rine yürüyerek Bonapartı tardet - Ehlivukufun takdir edeceği kıy- dnn gelecek çift tırna kh hayvanat Markondan çaldığını itiraf etmiş, 
lerle çiirüterck bazinei hümayun'a mek, memleketi isritdat Cl'lemekti. met üzerine açentenin ne kadar naz il& bilumum madclelerin yurda so- mallar sahibine inde edilmiştir, 
zarar vermektelerdi.. .. Memleketin, - Daha var - minat vereceği karala!itırılacaktır. kulmamasırıa karar verilmiştir. suçlu adliyeye teslim edilmiştir. 

Kınalı ve burgazda jJtı 
Nafia Vekaleti Kınalı ~;tı~. 

• • aıı tJ J)~~ 
adalarına elektrık tesı., 11 ıı 

· ıe J11 9 ~ karar vermiş ve bu ış 011eıı 
de meşgul olmak uzere ın 
ler tayin etmişti . 



Vali muhittin Ustündağ Bazı müşahedeler 
1
Ne zaman bitecek ve arkadaşları beraat 

ettiler ~ :::ll)•yı kaaıp lcavuran ve bir 
~ol •um Yavruların hayatına 
~? '" kanla harp ne zaman bite· 
~~ 8uıün bütün A vrupanın 
~~nl, cevabını bulr:n•Y~ ~ğraş- Müddeiumumi agv ır bir iddiada bu-
hijİııd 'Ual korkunç hır ıatıfham 

~~İilt~~ulhıeverlerin beyinlerin- lundu fakat hakimler heyeti müza-tn P duruyor J 

'-b~~i ••Panya·d"hi~i boğu,ma- kereden sonra beraat kararı verdi 
~~~ n evvel bıtmeııınde rol oy-

lrıuhtelif amiller vardır ve 
11.ı ..,._ d (Baştarafı ı nci say{ ada) Hakimlerin kararı 
~ t 1 ın a her ,eyden evvel 
t.. ten cihet yiyecek meıeleai- rağmen mezarlık için aldıldarı nnuinin Hakimler heyeti bir •aate yakın mü. 

t vazgeçilen miiselles arazi civarında mev· zakereden ıonra vali ve arkadatlarınm 
~ :'ıllcocular tarafında cıda it· cudiyetine mezarlıklar müdürlüğünün 1 beraetine hükmeden ıu kararı vermif -
)tı. ~~ 15 ve 23 ağııstoı; 933 tarihli yani Eşre· . 
··~İt n hemen normal bir vazi- tu: 
\ Çt • l'ahdidata tabi olan pi- fin maliyede iştira ve tef uru~ tarihindıon Esbabı mucibesinin tafsilatı bağla-
..,, t \re 1_ h · daha evvelki tarihli müzekk,.resile bu ma kararında gösterileceai veçhile asri ''ili .,,_ "• ve ıibi a2 ehemını- • 
~ ....,ddelerdir. müzekkere üzeı·ine bu ar.ı~inin .mezarlık me;.ı;arlık tesisi için belediyece satın alı. 

ıL tlbulci h''k• • h . ittihazına elverişli olduğuna daır hı!zıs· nan arazi pazarlık yoliyle alınmış olup 
" L u umetçıler cep eııın-
l "tliye t • k. . ı;ıhha mütehassısı tarafından yazılan 16 ferlerine tahsis edilecrktir. 
~ amamıyte bera ıstır. . . f" 
f ~.. teşrinisani 9H tarıhlı raporla ve E!!re ın bu ı.uretin ihtiyarına mabi kanuni bir Se· 
'ıi.L-~'ttrıalarda alınan esirlerin . . - bb'' · 

\.:_ ~ L _ 1. böyle ucuz bır fıyatla teferrug teııe U· bep mevcut bulunmama,;ına ve arazı, 
.~.. q"ılıraa (Banelon) da l • d • l · b 
~~' P.k • sünde bulundugu da cereyan e en pa· tarafeyne mefruz olarak muame enın u i."' . :ııyade aıkı,mıtlır. Bu . . . 

ııı ..... • t d·-· .b. k zarlı.le muameleleri ve ceıc.yanı tahkıkat ~ekilde tekemmül ve ıntacı halın • 

~ le • ·•. ll e ıgı gı ı arnmı . . , 
d kı h ıd b 1 d. d k · · 1 • k nıümesslllerinin •çın &Ünde hiç olmazsa ile muttalı ol u arı a e e e .ye e artı ıstım a 

~ ~eta aarfetmek mecburi- menfaatini sıyancten bu araziyi emlaki miJ mev:ı.uubahis olamıyacağına ve pa-

~ır. lokantalarda bir tek liyeden doğrudan doğruya istim!ak et· zarlığın istimlak komisyonunca yapılmış 
~ ·~(3) Peçetaya, bir poraiyon mek ellerinde iken bu cihete yaan~ma. olması hul<.ukan imtiyazlı mahiyette kalıp 
' 'tlcıwı'' ~~etay~ satılmaktadır. mq olması, bu husua mauliyet tevcihine bir veçhile 
\~lre;;._, alanaıya,, mıntakaaı· İ§te sübutunu, bu suretle arzetti~im eşu tetkil edemiyec:eğine ve pazarlı.le key 

"il\" tgı zahire ile geçinmek· fU h:ıreletin cürüm vasif ve mahiyetini fiyeti kanuni vazifedar olan encümen be. 

~ 
1'-tıdan c•phen·ın yarılması 'h ) d 

l ""' de tahlil etmek isterim. Buna ı ma en· lc:diyece tasdik edilerek hukuki şekline, 
il.. •te·"· ••kıtık olan vaziyet kil 
._.. hı mez. Çünkü ihmalin unsurunu tq · e· te~ebbüs edilen müselles araziye takdir o 

' lltkülletmi~tir. den vazifeyi yapmakta ihmal ve terahi lunduğu anlaşılan kıymetle halen bu c,-
~ (" )ena,, da amele sründe veya a·mı·rı·n kanuna ao-r• v•rdı'g"ı' bır' •- d . . .. t ~ ~O) • ~ ~ vard:ıki arazinin Kl}me erını gos eren 
-, M t. ...ntimlik ekmek teda- --• l "'t-.1ı emri makbul bir ıebep ulmaksızın yap· vesaika müsteniden yapılan mUKayeseye 
~.' ltle1'etdirler ki bu da bir- mak keyfiyetleri burada yoktur. Bilakis E~reften satın alınan arazinin ta1'diri kıy 
'lı~ ekmek demektir. Bu iti- vazifeye taalluk eden bir iı yapılmıştlr. metinde hususi bir maksadın takip olun 

~ •t ~ız kalan amele zayıf düt İcrai bir fiil vardır. .•• • duğunu ıelbede<ek mahiyette görülmesi. 

' •ıtediği gibi çalıtamamak Fakat L:anunun emrettıgı merasım ve ne ve belediyece teferrüğ olunan arsanın 
\d'ı Q-lakçılar da balıktan eıldilin dışında yapıldı'ı için vazifeyi fariğ E9ref tarafından ceste ceste tefer· 

~~~İ Zaman mahsulleri elle- suiistimal cürmü tekehvvünb.v~. tetekk~ ruğ edilmiş bulunması muamelenin kat'i 
llld,~ • 1 etmiştir. İşlenen ıuç er ırının yaptı · l l k 

•lınıda dıren çı v• nı"ba·ı •afhasına naıaran yo suz u sa-

~ 
n ava na - l l . kd·~ . : .. ıimamı ~ • 1t arı muame enın ye ıgerıne .... 

(l \>e hu tehirde ekmeğin ile tekevvün ve tekemmül ederek netice· yılmıyacağına ve çünkü idari muamelat 

~~"'d:.) Peçetaya aatılıyormuf. inmiş olmasına gör cümlui de hemfiil. hengamında bu hususun tekık ve tesbiti. 
,, \ •d) e gelince vaziyet büs- dirler. Hareketlerine tevafuk eden ceza ne lüzum olmadığına göre muvafakat 

"'°"kunçmu,. Bu ,ehirde srı- kanununun 240 ıncı maddesinin ilk fık· yerinde buluınasın:ı ve bedelini:ı tefer • 
~ ı.. deleri d. l rasına tatbikatı cexalarının tahdidi talep ruğdan evvel tedi)·esi J..eyfi)'etinin bütçe 
. ~ <tttli_ na ırattan aayı ıyor-
~· ~~Udi·~" fazla yiyecek asker- olunur. vaziyetinden tevellüt ettiğine mütedair 

'"°' lt ~•.halde aon zamanlarda Valinin vekili söylüyar tedafüat dahi mev:ıuata uycun telakki 
)ı....,. t • fı derecede gıda alamı edilm~ine ve bu arazinin fariği Eşrefle 
•"' '41c· - Bundan sonra vali Ostündağın veki. ~L~~ ~,- 1

1\ bütün bu mahrumi- 'uçlulardan vali ve belediye reisi Muhit· 
"il tın li avukat Kenan ,öz alarak hadise hak· 

~>İt\ ~· en hük\ımetçi İııpayol- kında geniş malumat vermiş ve müek· tin Ostündağın muarcfesi iddiası muma. 
'~lı\J, d'" .. ceaaret, feragat ve fe- b t ileyhin himaye edildiğine istidlal ve ih-

ıı. kilinin kanun ve nizama uygun are .... et 
dıto, ,manana kartı koy- · · d l'l J ·· 1 d' 

~ ~ijp !amyonları 
~1-t . 
~ ~ l< a ımrendiler mi? 
>aıı ı. llrtuluşta cok feci bir 
) ıs;az • 0ıı aıt ası olmuş, bir çocuk 

11 ~araı 
111da kalarak ağır su

\"!: edi anarak ölmüştiir. 
ııd l'enin f'" H" . . . ~ e 14 • şo or u~eyının ı-

~ llttuıu 1 numaralı çop kamyo-
1~da 

6 
ş Yolunda giderken Ya-

~~! bac:~1n<laki çocuğa çarp
"ıır lı\U gını kırarak altına al
t l\ra b ddet Yerde ı;ilrükledik
t ~ a~ıra!ıncıan ve birçok yerle
,1tıtıı~ h Urette yaralamıştır. 

ettiwini ileri sürerek demi~tir ki: tıcaca mi.ısaıt e ı sırasın a muta ea e ı-

':._ Beni bu zahmete katlanarak hu- lemiyeceğine ve çünkü istidlal ile mÜc· 

t. •n kuv"·tt Ostündagw ın rimiyete müntahi bir neticrre vüsulu adli zurunuza ge ır~ 

1 
mevkii değildir. Kendisini çok emin bul. esas ve kaidclerile kabili telif b~lu_n~ama 
duğum şerefinin müdafaasıdır. Huzuru· masına ve gene 5uçlulardan llaınıdm bu 

nuza ona sür~lmt!k .. iste~~n lekeyi sil· \ muameleye herhangi bir ıure~le iştiraki 
mek için geldım. Muekkılım masumdur. u;ışen bÜbut bulmamasına bınaen suç. 

Bu hadisenin mesulleri bugün huzuru- 1 luların memuriyeı va1ifelerini suiistimal 
nuzda bulunanlar deiil, hadiseyi bu çı1'- "ki . h kk •- . b b 1 • . . ettı erı ta a u" etmcmış ve u se ep e 
maza sokmuş olanlardır. Adaletınıze m· . l . · "dd" . d .. .. 

1 
· 

tiı:ar edi>·orum. 
Bundan sonra vali Üstündağ ayağa 

kalkarak: 
- Makamı iddianın söylediklerini ta 

mamen duyamadım. Anladıldarıma ce· 

vap vereceğim. 

Demiş, •eaer bu itte bir zarar mev· 
zımbahiue belediyeye deiil, adı geçen 
araziyi değerinden az fiyatla Eşrefe sat· 
mış olan vcreseyc aittir... diye ilave et· 

teczıye erın~ a:t ı ıa yerın e goru memış 
bulunduğundan reddile suçlu sanılan 

vali ve belediye reisi Üstündağ sabılc re· 
is muavini Ham:t Oskay, encümen aza. 
ları Avni Yağ12 İhsan Namık Suphi 
Mehmet Ali ve Şerefettinin duruşma· 

larına mevzu olan fiillerden beraetlerine 

temyiz yolu açık olmak üure soz birli· 

ğile karar verildi. 

Kararı dinlıyen m;ıznunlardan Avni 
miıtir. Yağız: 

(Baştarafı 1 nci say/ada). 

neticeleriyle işte Zonguldalcta kar~ılaşı

yorsunuz. Bu ıözler sadece bir edebi. 
yat değil, nezaltte vazifesi olarak 
iradına lüzum hissedilmiş merasim cilm· 
leleri değil, göz önünde bir hakik'!tten 
ibarettir. 

Bu nasıl olmuş? Çünkü Türkün fıtri 
kabiliyet ve istidadı ilin1te, muntazam bir 
garp metodu ile birleşmİf ve bu birleş· 

meden işte böyle bir mucize doğmuştur. 
Zonguldak yaşıyor. Nebati bir hayat ile 
sönük sönük, için için değil. Genç, ber
rak, bir temiz nehir gibi, etrafa feyiz ve 
hayat vererek, etrafı canlandır;ır:ık )'a~ı· 

yor. Zonguldakta iyi bir mutedil bava 
var. Orada Türk azminin, cehdinin, i1l· 

• 
ispanyada harp kızıştı 
Her iki tarafta muvaffakiyet iddia ediyor 

Rarselona, 16 (A.A.) - Resmi teb. 
li~de ezcümle ıöyle denilmektedir: 

Sarrion'un cenubunda düşman batla. 
rını hafifçe ıslah etmiştir. 

Alcora ve Sueras mıntakalarında ciim 
huriyetçiler Mu de Mato, Loma Del Al. 
mo, Mas del Parchano'yu işgal etmişler 

clir. Albento~1 civarında .. -iimhuriyetefı· 
ler dokuz fran~ist tayyaresi d~ürmÜş· 
!erdir. 

tebliğde ezcümle denilmektedir: 
Teruel cephesinde Valborıa mıota • 

kasında Cencerrosas ve Calalizo kıtaatı• 
mız tarafından i,gal edilmiştir. 

Arrion ve Manzanera mıntaakların· 

da birkaç kilometre derinlikte üerliyerek 
Mas de Albentosa'nın şimalindeki Al • 
bentosa nehrini. geçen ku\"vetlerimiz Ru 
bielos yoluna hakim bir vaziyettedir. 

Cuma günü tarafımızdan binden fazla 
tisasının hararetini hiısediyor ve bunun· 

· Salamanka, 15 (A.A.) - Resmi bir esir alınmıştır. la aiz de ısınıyorsunuz. Eğer hayat ıizı 

yormuş, hayal sukutlarına uiratmak ve 
içinize biraz acılık, biraz reyb ve terrddüt 
vermişse burada hepsi ruhunuzdan silinip 
gidiyor; kalbinizin derinliLJerınden O\Cnl· 

Atatür'kle Amerika Cumhurreisi 
arasında telgraflar 

Ankara, 16 (A.A.) - Amerika- refahı hakkındaki ı;amimi dilek -

mn milli bayranıı dolayısiyle l'eisi- lerimi takdim ile bilhassa bahtiya-

nuniyet, itimat ve nikbinlik fı~kırıyor. 

Çünkü görüyorsunuz, itte, bu çocuklar 
İstanbulun, büyük merkezlerin cehavet 
ve zevkini tekmelemişler; yalnız veya cumhur Atatürk ile Amerika Reisi- rım. K. ATATÜRK 

ailelerile birlilcte ücra vadilere, tepele- cumhuru Roozvelt arasında aşağı- Ekaeli.ns Kemal Atatürk - T~ 
re gelmişler. Hevc.:ıle, aşkla, vukufl• ~a- da:Ci telgraflar teati olunmuştur. kiye Reisicumhuru • Ankara 

lışmağa başlamı~lar ve burada yalaıı bir Ekaelana Franklin Roozevelt - Ekselansınızın çok dostane teb-

if, faaliyet değil, bir de manevi hayat, Va~inıton riklerinden fevkalade mütehassis O· 

medeniyet yaratmışlar; ayalı bastıkları Amerika milli bayramı müna - larak samimi teşekkürlerimin ar-

topraklara manen can verıni~ler. Şimdi bu 
toprakların altında ve üstünde makiııeler 
çalışıyor, havai arabalar gidip .:eliyor, 
lokomotif düdül<leri çınlıyor ve Türkün 
kelu, vücudu ve dimağı iıliyor. Öre ta· 

rafta temiz tem:z küçük villalar yükseli . 
yor; çocuklar için bahçeler yapılıyor; 

mektep kuruluyor. Bütün bunlar gozu. 
nüzün önünde doğar ve büyür bir halde 
canlı canlı. Bu muhit içinde birkaç saat, 

sebetilı: t!kselansınızıı en hararetli zına mUsaraat eylerim. 
tebriklerimi ve dost büyük milletin FRANKLIN ROOZEVELT 

Zaferden sonra 

"I1uges,, e ziyafetler 
çekildi 

Fırtına 

Ankara ve civarında 
fırtınanın bazı zararları 

k ve birkaç gün kalıp da burada i hanyi te· 

Nev)'ork, 16 (A.A.) - •Hughes• Ankara, 16 (A.A.) - Ziraat 
arkadaşları belediye dairesinde reis Vekaleti dünkü fırtına ve dolunun 

neffüs ettiğiniz zaman, siz de etrafınızda· •Laguoı.rdio• tarafından parlak bi tekil. memlekette ziraata yaptıiı zarar-

ki neı,cden, azimden, ümitten, faaliyet· de karplanmışlardır. Mctropolitan Klup 

1 

l~rı tetkik et~irmekted.ir. Ankara 

ten hisse alıyorsunuz. Si:ı de muhitiniz. •a tanarcci ile urlcadaşlarının ferefine cıvarrnda yerınde tetkıkte bulun -

le beraber büyüyor ve yükseliyorsu11uz. büyük bır öğle ~eınC'ği verilmistir. Yol mak Uzere memurlar dolaştırılmak 

Ötede Üzerine basıp gec;tiğimi.r: kö· üzerinde halk drvri(lem lahramanlarını tadır. 
" çaları burada adeta hakiki bir Burrt·ı·n o··;;.ıeden sonra bizzat müs-mur par şiddetle alkışlamıştır. "' 6 

a~k doğuruyor. Genç mühendisler kö • -o--- teşar civar köylerde bir tetkik do-

mürden bahsederken, gözlerinde bir şef· ]aşmasına çıkmıştır. Ankara civa-

kat, parıltısı uçuyor. Kömür kuyularına Kredi F ausiye talilileri rında mühim bir zarar olmadığı tes 
bir idealin kucağına atılır gibi koşuyor· Kahir.:, 15 (A i' A · ' - Yüzde iiç fa- bit olunmuştur . 
tar. Bunun içindir ki burada bir hayat izli ve ikramiyeli Mısır lcredı fon5iye t:ıh VilAyetlerden heniiz cevap gel-
vücut buluyor. Siz gördiığüni.iz netice- ı villerinin dünku çekilişmde: memiştir. Ankara civarında fırtına 
terden memnuniyetinizi saklıramadığınız l90J ıı.cne:ıı talıvilluınrlen 786.308 ekinlere büyük bir zarar vermemiş 
zamanlar, onlar s!ze eksikleri uyarak da· il d .se de toprag~ ın asıl mrınbı't kısmı o-numara 50.000 ... : , uııesi tah vi erin en ~ 
ha iyiye doğru ko~mak istediklerini 56.421 numara 100.00CJ frank ikramiye lan satıh toprağında f'pey bir aşın • 
gösteriyorlar. iyileşme ve yükselme Y0 • ma yapmrn,tır. 

kazanmı~lardır. 
lunda onlarda derin bir kanaatsizlik var. --0--

Şiarları şu: Daima daha iyiye doğru.. -o-- Viyanada da yahudiler 
Baıılarını unutarak şonra acı bir ne· 35 Bin tonilatoluk 

daml.'t hi~s:ne düşmek korlcusile, isim uç zırhlı akın halinde kaçıyorlar 
zikretmekten Çt'kiniyorum. Burada mes· Berlin, 16 (A.A.) - H.ıvas ajansınıb 
teklerine hat..ik:ıten hudutsuz bir muhab Vaşington~ ~ 6 ( A . ı~ . ) - ~ahri- muhabiri bildiriyor: 
.__ ·ı b -1 .. k .. h ndisler ye nezaretı butun deııız tezgahları-uct ı e ag ı pcı-. ço genç mu e Viyan:ı >·ahudilerinin hicreti olduk-

'' 

·· k b h · ld t• •na yaptığı bir tamimde nihayet 12 
ve şe er gorme ten a tıyar o um. ..- • • . . . ça seri bir ıekilde devam etmektedir. 
ıe memleketin emanet edileceği ı;ençlik il5tcşrıııe kadar otuz. oeşcr bın tonı- Rheinfront gazetesi yahudilerin her 
böyle inkılap idealine candan iman et· latoluk ilç zırhlı yapmak üzere tek- gün takriben 700 pasaport istediklerini 

mif· okumu~, fedakar, ve azimli gençlik. lifte bulunmalarını bildirmiştir. bildirmektedir. Bunlardan 500 veya 600 

tir. N evyork Tıme~ gazetesinin yaz- nün verilmesine muvafakat edilmektedir. 

Hi'seyin Cahid YALÇIN ! dığına göre 45 birı toni15toluk gemi- Diğerleri ise alakadar maliyeye olan 

========================= 1 

!erin planları bahriye nezaretinde borçları dolayısile verilmemektedir. 

Cam adam hazırlanmaktadır. Bu p!iinlar bir Ayni gazeteye ıöre mühacirlerin bü

Dündenberi şehrimizin 
misafir 

scneye kadar ikmal edilmiş olacak
tır. 

• 
yiik bir kısmı cenubi Amerika ile Kana. 

daya gitmektedirler. 

d• hk l • Cenevre, 15 (A.A.) - Dünya 
Bulgar ın i ma eme erı Yahudi komitesi Evian konferansı

Sofya, 15 (A.A.) - il\Iebusan ~ baatahell'len kaldırılmış, Şi.ı:li 
~ l'tal'ıla anesine götürillmüş ise 
l' ~I~ Şofttııyarak ölmüştiir. 
· or Hüseyin yakalan-

Sonra diğn maznunlar söz alarak - Biz esasen Ciimhuriyet adliyesin-

Onuncu ve sonuncu Y erlimallar ser· 
gisinde te~hir edılecek olan cam adam 
getirilmi1, dünden itibaren, hazırlanmıJ 

olan pavyonda montaja ait faaliyetlere 
başlanmı tır. Cam adam, ambalaj halin. 

nın toplanması münasebetiyle bir 
meclisi bugün Bulgaristandr. şeriye 
mahkemelerinin saltahiyetini aile beyanname neşrederek Fram~ız ve 

kanuna göre harrkl'l eniklerini 'öylemiş den başka bir karar beklemiyorduld işlerine ınhisar ettiren kanun layi- Sovyet hükümetlerine teşekkür ey -
ve beraetlerini ı~umi lcrdir. Demiştir. de •27• ton ağırlığındadır. 

~ Evdeki kadınlar Liıı tGrlü rkalar, is

sını ittifakla kabul etmiştir. lemştir. 

tirhamlarla nasılsa ŞCihrcti o ka
pandığı odadan çıkarmağ'a mııvaf -
fak oldular. Reyle harıştırmağa uğ-

~a· Üseyin Rahmi GÜRPINAR No. 73 ile geziniyordu. 
~ı 1Ja11 . Mail sevgilisiyle y:ılnız bir oda -er ~ekt1• Saıbc meğer ben sa-ı kıılbimin peyda etliği rikkat tesi - ela kalınca gözyaşı clökerek ayak _ 
;t~İşittı ~rnişim? Ne kadar e- riyledir: l~vct sevipte sevilmemek, ]arına kapandı. Bir af koparabilmek 
~ !:ı31e · .. Hep o sözleri sen muhabbet iııteyip te hakaret gör - için bin bir dereden su getirerek sev
~ aı~l>nevrnidiyle söyledin? •. mek ne kadar acı imlş? ... Bunları gilisinin azat kabul etmez bir kulu 

t~llı ll han c.~hennemi kesilme - tecrübe ettikçe senin ne mertebe kurbanı olmaktan başka bir şey ol _ 
' 'tıı~ı<lıttı a ~Yle çıkışmayı göze mihnet zede bir kadın olduğunu madığını anlattı. Bir çok vaitlerde 
~ ıt ~ Sevıy· Zavallı karıcığım.... anlıyorum. Snna çektirdiğimi bulunmaktan çekinmedi. 

büyük bir ricam \'ar. Bu giın so · ' vatlı delikanlının sevdasını niçin 
kağa çıkma ... Bilmem içimde bir sı· biısbiltün alevlendırdi? işte bura
kıııtı, tarif olunmaz b!r hal var ... Ne- ya bir türliı akıl trdiremiyordu. 
den bilmem, bu gün tıir tarafa git - Yureğ'ini kaplıyan o korkn ve he -
tiğini gönlüm istemiyor .... Seni elim- lecan ı;okakta, kalemde hiç bir mu
den kapucaklarmış gibi geliyor, git- hitte eksilmiyor artıyordu. Biri ge -
miyeceğine söz ver bakayım. "Git- lip Şöhreti o e\•den aşıracnkmış gi
mem" de bunu ağzırnlan i~iteyim de bf bir \'ehme kapılıyordu. Hemen 
içim biraz rahat etsin. akşamı edip Şöhretle buluşmak ar-

- (Gönü1~üzce) Gitmem... zusiyle çayır çayır yanıyordu. Ka-
- Yok yok ...• Bu "gitmem" sözü lemden kaleme, odadan odaya do • 

pek kuvvetsiz oldu. B~ı yemin et ba- laşt. En ~evdiği arkadaşlarının söz

kayım ?.. !erini beş dakikadan ziyade dinle -
Şöhret yarım ağızla bir yemin meğe takat gösteremiyor, oradan 

Arkaıdaşının bozulduğunu görün • 
ce Hayali telaşla sordu: 

- Ne Yar'? Ne oluyorsun? 
- Mektup Şeyda ueyden .... 
- Jşin aynasızlığına bak sen 

şimdi ... Bu aralık her şey tamamdı 
da yalnız bu mektup eksikti... A -
valın zoru ne imiş acaba? Ne isti
yor? 

Hayati Mailin omuzundan u
zandı. İkisi de gözler!ni mektuba 
diktiler. Suturu atiyeyi m nl mırıl 

kıraate başladılar: 

"(Mail) beyefendi! 

t 
111 •· orurn · · · fik b' d'~ · ı k k ·· w · m ıı.ıı ""kti , mczıyet.ını y - ır ıgerınc en çc ere ogrenıyoru · Şöhret hep bu sfüleri kaşlarını Mail sokağa çıktı. Ak~am ettik- tiyle buluştular. Niçin üç dört gün- "nımı evden aşıran giz imiş.~iniz 

lli~~ar?tla~ e~iyorum da yine Kabahat hiç kimsede değil hep ben- çatarak kolunun dantelleriyle oynı- }eri kavga ve gece ge0irdiği ıstırap dür Samatyadaki eve nezaretten "diye edilen tahkikahmdan olveç. 

etti. oraya geziniyordu. Nihayet Haya- Zevcem makamında Şöhret ha • 

b~lliın kurt elırnde değil... Fa- de, hepbencle... yarak derin bir sükutla dinledi. Ni _ saatleri Şöhrete olan iptilasını, çekilmiş, Şöhretin nerelerde ge _ '·hile anlaşılmıştır. Sizlnin kim 
~ ~·l}ı ~önıı~tarnıyorum '? .. Çün- Yarabbi ayakJarım kırılaydı da h •et kaleme g't k ld' sevdasının şiddetini evvelkiye nis- · t d - d"kk t t · ı ',oldugwunuz taharrı· kılınclıkta Mer-ır t· ~ll'ld d·- . h ·ık d t a; ı me zamanı ge ı. zıp oz uguna ı ·a e memış o -
l~iıı ıylletsiz·e ı~er bır mel- o rezalet ane)~c ı a ım:mı a amaz Şöhrete dedi ki: beten bir kaç derece büyüttü. Bu duğu için Hayatiyle biraz kavga et- "zuk efendi zade oğlu (vagfai) 
~~/'Jet bö ın clınde, Sen be olaydım. Çolugumla çocugomla ge - _ Bugün senden hiç ayrılmak münazaada sevgilisi adiliğini, ter - tiler. Sonra yine barıştı!ar. o aralık "efendinin kızının kocası bulundu
~,11 1a~lıy0;le iğrenç bir koca çir<liğim o sakin günlerim meğer be- istemiyorum. Lakin ne çare! kalem- biyesinin azlığını, vicdansızlığını odacı Mail beye bir zarf uzatarak: "ğunıız tebeyyün olup zrıdeliğini • 

~lli11 Çin işt:an .. ben de müstek nim için ne büyük bir saadet imiş? .. de de görilnmezRem babam nerede yani sanatının icabını meyda- - Bu mektubu şimdi sizin için "ze yakışmaz bu halleriniz çok a-
~ htır k . w~Yle ağlıyorum. Mail hüngür hüngür haykıra hay- w na koymaktan, kendini Ma- l 

~(it S{!~ti-~ IUgunü benim yil- kıra ağladı, ağladı ağır ağır vücu - bulundugumu merak eder belki beni ile karşı bir ev hammı gibi gös - bıraktılar. Mail zarfı aldı okudu. "yıplanmıştır. Şöhret hanımı nası 
ile. ttı~;~ .. Zahmetıeri, anla _ dünü bir knygınlık istila etti, niha· aratır. Kendisine duyurmak isteme - termek için takındığı maskelerden Filhakika kendi namına gönderil - "aşırdınızsa yine öylece tarafıma 

tıı 11%.1\ uı hal? ... Evet bun- yet daldı. diğim bazı şeyleri haber alır. Sonra bir kaçını daha yüzünden ~ıyırmak- rniş olduğunu gördü. Mektubu aç- "göndermeniz beyan kılınır. Bu be-

'~tı ~llreı-..· Şöhret isimli çirkef Sabahleyin döşekten kalkınca başıma bitmez tükenmez dırıltılar tan başka bir harekette bulunma .. tı. İmzaya gözü ilişince benzi at - "yanımıza kulak asmass:mız aşı -ıı · ~ıttıe t 1•1e?b • açtığı unulmaz Mail akşamdan şiddetli bir dayak çıkar. şte bu mecburiyetten dolayı dı. Karının bu kadınlık eksiklikle- tı. Kili gibi oldu. Dudakları titre - "rıntı keyfiyeti pederiniz ve maan 
esı, •nların acısiyle yemiş qföj vilcudilnO kırık buldu. senden ayrılıyorum. Fakat senden ri 1'1efretini mucip olacak yerde :ıı• meie, a-özleri kararmata başladı. (Devamı var) 
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g.., ı çö en seçim işlerile uğraşacak Su sporlarının ikinci Bugünkü sP_or 
İskenderun, 16 (A.A.) - Ana- hareketlen ç 1;111e • l ·1e e 

Ya dolu Ajansının hu~u-;i muhabiri •k •• b k Büiklet - Topk•P
1 1 

ı bildir·i·yor: - . . teşvı musa a a arı cede. (Sa~t 6 da). - g,· 

( Dü k- lı d d l Turk ordusunu kar.-ı ama omı-
n ·u nuı a an evam ' o d ) ) 

· 1 k l Atletizm müsabakl'1ııı·ı 
tesi tarafından ordu -;;erefine epey İstanbul susporlan ajanı tarafındanJ 3QO metre erbest Lüyükler: dıköyde (16,3 a · 4,30 dl · 

_Rotasına alı~·orum, efendim. 1bm hükmü altında kalacaktı? Göğ- müddettenberi hazırlanmakta olan tertip edilen ikinci tc~vik müsaba-1 1 - Halil G. S. 5 ,44.4 Yelken - Mod•t'· {~'111po1' ıı· 
Biraz rüzg-:lr üstüne kaçıyor da.... uııü yumrukladı. Parmaklnriyle d ti b k erıJecek katarı dün Şeref stadındaki yüzme 1 400 m tre küçülder: Gneteciler - •tan "" 

. . ld S 1 gar enpar u a !'am v -

1 

1 . B · G 2o ,_ ı A H' nda. ""'. Saat ikiye kadar her şey üçün - dızlerınde trampet ça ı. aç arını • ' l havuzunda yapıldı. Mü. abakalar- 1 - brahım eyırnz . ıum arı, · ıaarı .... - . ~ .. 
k 

tır y K VVVV'"'VVV°VV°V".-..r~ - J{t\' 
cu kaptanın kc~rfince gitti. Şarki I çekti. liiç bir şey, hiç bir ~ey uy u- · k d il da birçok seyirci bulunmu.,tur. 2 - Recai B. · • • bn'·ntl ~. 

Toplantının her ba ım an m - ._ .. ·· k M•.ıhtefüie:r de ıse .,. d. t Ab:.• 
Akdenizin cenubuna doğru yol a - sunu dağıtamadı. Yalnız Beykoz klübü dun yapı- ı 4X200 b:ıyı"3k .ı·uışı uu.ı•u Jcr; \ a r> 

l ı · · b' · ı Kurtelli çifti; bnyr.n e 1 ~· • lan geminin köprü üstünde bir . C'cp düduğünü öttürdü. Köprü kemme oması tçın ır ~ey esırgen- lan büytikler müsabakasına girme- l - G. S. takımı Jl.43 f 8 e 
aşağı, bir yukarı geziniyordu. 1 a ltında b<>kliyen vardiyayı soğuk memiştir. miştir. 50X5 baywk yan~ lcüı;Gkler ! Giudorf çiftini yenercl< ;~r111aıı te~ 

Saat ikide vardiyad:ın çıkan 1 suya gönderdi. Su gelince birazını Antakya, 16 (.A.) - Kayrt ve Dünkü müsabakalar birer teşvik 1 - G. S. 2,54 mıştır. Uugiin final nıaç t 1 

serdümen yukarıya biraz daha · ı - ı içti. Geri kalanını nvucuua döke- seçim muamelatı hakkında Cevat
1 
mahiye.tinde olduğu iç.~n _h~ti.i~ d=-ı 2 - Be iktaş 3 dakika erkek şampiyonluk~ ~cin su:ı:ıJ: 

cak su getirdi. ÜçüıH'Ü kaptan fin- 1l"(>k gözlerinin etrafını onılıya ova· Açıkalın ile Kolonel Kolc.' arasında recelerı Galatasaray yuztıcu,Prı bu- 3 - B~ykoz .. . .. . Telran. çH1 er.kek Jcı•1 ~teJ; ~ 
canına biraz daha kakao ilave ede- lı)'U yüzünü yıkadı. Oh! Şimdi keıı temaslar devam etmektedir. !yük bir farkla alm1şlard1r. Evvcl- 1 100 metre sırt ustu bu.;•uklc.r: Cimcos \'C naldini _ JJif{C. v.ıı>'~ 
rek keyifle içti. Saat iki buçuğa dini daha iyi bulayordu. Alınan malümata göre, kayıt cc bulunmıyan hakcmlel' lbu gün J 1 - Şamil G. S. 1,26, ~ . dın içiıı bayan Gadetsk.S ,.~ ,011Jıı$ 
kadar her şey yolunca gidiyordu. Boş şişeyi harita kamarasına l ~ t M'll tl C mivcti ko ç.ağmldtğından :f'nzla ahada i patı Bundan .sonra Beykoz ve Beşık- Kurtclli ve mulıtelit ı::arrır1: odtı~· 
Bir aralık yorulduğunun :farkına koydu. Yorgunluktan tekrar uyku m~ame a ına .1' ı e ~er e. • d - vücut etmi!';lerdi. Dün alman dere- taş küçüklerinden mürelckep bir irin de bayan .Arevvan ~ G_o:irtJefİ 

b t d B f k . h · d mısyonunun bıraktıgı verden evam ·. h 1- t k G l t ., .1 , k.. 1" • • _.~uı Y-vardı. Başı, beynini sızlatan bir as ır ı. u sc er 1 epsm en . . . . · celer şunlardır: rnu te ıt a ım, a 11 a~ar •. ) u- ık;y ve bayan f{Ti.g - l{~r" 
sarsıntı ile göğsünün iistüne dü~tü- baskın geldi. Hay Allah belil.smı edılecektır. Seçımı Cevat Açıkalın 200 metre serbest büyükler: çükleriyle sutopu maçı yapmıştır. karşılaşaea1daraır. dıe!I!' 
ğü \'akit vardevelcnin üstüne Y1 _ versin! Vücudünü, dimağını tahrik ile Kolonel Kole, halk p~rtisi baş- 1 _ Ga!atasary Mahmut 2 32 3 Birinci de\"Teyi Ga\atasanı.ylt\u BaYan Corodet:sk'Ynin k•.,.fııt' , , b ' f . 'Jfl\lı' .. t 
kılıyordu. Başını iki elleri arasına için ne yaptıysa fa)•da vermiyordu. kanı Abdülgani Türkmen ve vali 100 metre serbet üçükler: 1ıa~im ~i.r o~und~n sonı:a . tr 51 ır clıl gene şampiyonJuğtı rnttbttl • 
alarak artı. Kendini çekip çekiş- Saat üç oooof ... Varj·idanın so- Dr. Abdürrahmandan mürekkep ı - Kemal G. S. i,17.1 galıp bılt~ınışlerdır. , İkıncı de\•r~- etmesi ımuhaldtıiksa da 1\'011 ~ 
tirmek gerekti. Uyumağ:t cesareti ııu gelmek bilmiyordu. Harita ka- b" k . • .d d.. k ve gav:ri 2 - Mehmet G. S. 1,18,5 .de muhıcJtt takım .ço;c. canlanmış '\e arkaaaşı Arevyan ile ~ıırı'Pı:r. 'f)1' 

d k . el' b' .. tt ır omıS) on ı are e ce . k b 1,...1 ta •-ted ~ 
yoktu. marasın a ı se ıre •r goz a ı. .. . - t d 100 metre serbest hürükler: arka ~r ti}'a es a.n ç..ı...,...rmış r. malan ştipheli göriilmel\ llİ'-e 

Şimdi de bütün vücudunun sr.r- lSefalet ve istek ikisi birden o sedi- Tu:klcrı~ de ~.ulun~u~u mm a~a .a 1 - Vedat G. S. 1.18,2 Fakat G.alatasaraylı küçükler de ba~'1\n Garodet.o;lcynin f{ttrte r,.IJ O' 

sıldığının farkrnda olma.dan dizleri rin üstiindc toplanrnı~tı.. Bu azap- seçımlerınc muteallık ışlerde komu~ 100 metre sırt üstü: muhtel it in sayılarına mukabelede lan faikivetlni Kt'isin Are\~tttııı•~ 
bükülüyordu. Duramıyacaktı, pek lı vardiyayı beklemekten~e şu sedi- yona bir gayritürk aza iltihak ede- ı - l\Iaruf G. S. 1,39 gecikmemişlerdir. O~!~r da. beş lan faiki~tini rnüvazenede ·(3 

çok yorgundu. Göz kapakları kur- rin üstüne yıkwermek dnha tatlı cektir. 2 _Kemal G. s. l,'ll · .sayı .:raparnk beraberJıgı temın et- tadır. d 1' g•lib / 
şun gibi ağırlaşmıı:tı. 1 geliyor<lu. Dümen evine sen deliye- -o- 200 metre kurbağalama; mislerdir. it aç ta 5 - 5 berabel'e bit- T~lc erkeklerde Sul\ ~('üll'' 1 

Aşağı yukarı gezinrneğe başla - rek girdi. Uzaktan pusulaya bir Eskı· hamamlarımız G S 3 '>6 > mı' . t1·r. ti beklenmekte 4se de e .. d· ~;ııi ~ 
1 1 

·· d' di B' ı. rt k ı 1 - Semih . . , .. ,:.. ,, ,. ı;;- "' 
dı. Kalça başlarını vardavc c ere goz gez n· · ır .u.e e açmış· Türle Tarihi eserlerini koruma heye- ·Dünkü m~b.akalaı· çok munta- Cballeuge) 'kupasınd~ ,. '\'etıi ~ 
vurarak sağa sola yıkılıyordu bu _l Serdümcne döndü ve sordu: 2 - Şamil G. S. hayli zorl~·an Tely.andatı . 

ı B ? s b- ı · d . tinden wçilen btr komi:.yon tstanbulda- 100 metre kurbağalama: zam olm~lur. Bilhassa susporları ıı' 
ııun zararı voktu. Kendini uyanık - u ne· en oy e mı umcn 1 p1·izler umulabilir· . ,0.,f -~ • " tu ' S d. ı · h · ı J•'ftal G S 1 ::n ., aJ'nnını bu muvaffakı.yeti ıdcn dola- .. Pb- ' 
tutabilsin de ..• Ne oluyordu- J{ıya _ tuyorsun. er ti men cevap ver - iti tarihi eser en ve e emmıyet ve ma· - " · · •' •" Çift erkekler şarnP•> Ll'İ Oı. 

dl.. h' 1 . . b' k - f ı· t 2 - Şerif G. S. yı tebrJk ederiz. İ . c·rncoıı) 1 J;,ııı 
met mi kopuyordu. Hayır, onun ka- · . . . ıyet ttını tes ıt etme W:r aa ıy e .geç- gelince.: ( brahım ı ff; _ :sıı. "~· 
fasiydi. Hastalanmış gibi uğuldu- - Affedınız efcndım, çok yo - miı bulunmaktadır. Komısyon. tetkıL:le· 1 nadığı takdirde ve Ja 1 rıfll t t· 

yan kafasını karanlıkta bil' para- 1 ruldu~. .. . . rine eski hamamlardan b~lamı~ttr. fş. Ok atışı mu·· sabakası çifti ise dünkü fena ()yun 
11

s,,... " ı 
Ç
ola vurmustu. .üçuncu kaptan dargın bır ıfa- raT ettikleri takdirde c.1111cpo ıı ... ' · 

· tanbulun eski hamamlan geuhndcte, ~ r 
Aman varabbi ne tle sızlıyor - ı de ıle: mitaj çiftinin buseneln .ıdi!· 

• ' ''-"orgun m ? vorulacak ııe kimler tarafından in- edildiği ve etti· ht_..,~ da! Gezinmeğe bıraktı! Dimdik - .ı.. u · .ı.. r- malnrı çok daha mu ~· 
duruyordu. Biraz ,arkı söylem eğe yaptın? va.rdi.yn~~n yarı:~nı ~~prü rildiği, tarihi noktadan ehemmiyetleri D .. Ok d d k .f bir halk a 
'.·el tendi, beceremedi. Belki de bi-ı altında ~eçırdın, oy le _degıl mı. .. tesbit edilmektedir. 1 un mey anın a esı Rekor kırJtl ~ t_,,. s a- b t a . · rıııc1 

... ~ 
r az daha meşketmek lazımdı. i . :r umen acınır ı: arz. a goz- k• } • k d Jd f İstanbul atletızm sJa ter ıırP 

Acaba saat lrnçt:ı? Üç buçuk ol-ılerını kapadı. K~vvetlıcc ~ır yut.- o ranzecle hoı·ul horul uyusun. Jİ eSJ arŞISlll a yapl ] Ve ffiUVa - fından tertip edilen ntlet 1ıı11 f'? 
malıydı yolunu harita kamarasına kund:ı. Başka bır şey ı:ıöylcmedı. .. ~~~~c~ kaptan, gözü s~atta, }i • } } d• ela rekor kırma müsab::ık~ 

. d" N 1 c·· 1 · • t l k 'üçüncü kaptan tekrar dışarıva çık- kopru ustunde dolaşıp duru.) ordu. fakı· yet • netJCe er e 5003 er 1 tacaktır. 
Çcvır ı. e. oz erını saa o ma • B d k ' k t• ·g"1' 

tı O k d. - ı ~ 'd ğ eı:ı a ı a geç ı 1 gibi açtı. Üçe çeyrek mi var? Bu · ' en ı agır ıgını gı erme e .,. ' .... - .. .. . . . . . • j l ı 
kö 1 

..:ı 
1 

k' B çahşnca.ktı. Bu iş başkalarınkinden Hiddetle cep dudııgunu çaldı. Beyoğlu Okspor Kurumu tara-ı sporcu ı~tırak etmıştır. Uzun mesa- B;sik.let birınC .11tfJ' 
r o asıcu -uurmu~ o aca . unun . . b k f 1 . 1 h d f t 1 .. ıııtÇÇI> ı• 

d 
. k ~ 

1 
d Çü k- b daha mühimdi. İkinci kaptana ne oldu, gıtsın, a - fmdan tertip edilen ok atış1arının e atış arıy e, e e a ı~ arı uze- Bugün Topkapı ile l{üçı.ı t1'ii1'~ 

a ım anı o amaz ı . . n u u, .:ı el' D k 1 1 · d ı ·· b k ff k ıc >-
l nftal k sant· bir gün evvel kendisi Patı. .. Yıkıla, ),kıla güverteye sın .diye vardiyayı gönııer ı. o uz beşincisi dün saat 15 te stanbu un nn e yapı an musa a n ~ı~va a. ı arasında 150 kilometreli ..tıf• 

k
1ormuı tu . 1 indi. İğri boyunlu güverte manika- dakika geçe ikinci köprü . üstüne en eski stadı olan Okmeydanmda ye.tJi netic. el.erle sona crmıştiı'. Dün 1 cıır.• .4 ş k ed ı bis'iklel: birinciliği )'npı n 1, 1·1bv-· 

O Ü Ü 1
• t . . 

1 
.• !arından birine ayağı takılıp yu - Çlktı Düşünün, dokuz dakıka bu!. kesif bir halk kitlesi lıuzurunda kü atışa ıştira en sporcu ar şun- r v ıı> 

ç ne r.ap an !leyır 3urna mı · .. t ~ 1 d Bugiinkü müsabakatıı bili 
yazma -a karar verdi. Bu meşgale varlandı. Bir müddet yerde öylece Hem de aceleye lüzum gos erme - yapılmıştır. ar ır: _ . . 1: tııll ~ 

k"t g • w d d d' S 1 kaldı . Biraz sonra ağır ağır kalka- dan sallana, sallana. Müsabakayı kurumun başkanı Nevzat Caner, Suha Dagdevıren, ~ok enteresan olacaldır. eJ7 
"~ '. geçıl:~egetyark ım e ~r 1 ı .. e: bildi. İkinci kaptan kayıt.<ıızlıkla. Vasıf Örçman ve umumi kalibi Safi lı1ahmut Reşat, Rüştü Arda, A)'·dın siklctçileri bugün hiç oını cJl~IJ!' 
vır JUrna ını aç ı, urşun n emını · · Ü ·· d ~ ll h t T l · ı ,.n !JŞ11 
~liııe aldı; şunları yaşmağa baş _ Bu ne?!... Bu garip bir hal! Şim - Sabah ~eri fi er hayır olsun, 'foksöz idare etmiş ve hakem vazı- stun ag, .e me uyaı~ smaı derece a lmak için çok r ıl' 

1
• d • di en ufak bir yorgunluk bile dur- üçüncü! dedi. Ilu, ikinci kaptandı fesini de eski okçulardan kurumun Nuyan, Tabsın Özok, Celal Atak, dır. lctl\1'e r 
.ı 1 • ı ö k ıs·· ı F' ır ·n n l u eP t'~ "Bulutlu, güzel bir.... ( muyordu. Tamamen ayılmıştı. Cid- bir saat bile gecikse yine umurunda öğrctn.1eni brahim zo yapmış- u ~yman ıruz , . u.~ ey• 0 

.j ' 1stanbu1 takımının 
1

!< 11ro ,f 

G 
.. 

1 
· k d k k 

1 
· den çok tuhaftı! Sanki bütün yor- olmıyacaktı "Affederı:.in arkadaş tır Sadı Ho ses, Tcvfık fırma, Yahya- rakibi hiç ~üphe~z ki .Aı r btıf 

oz crı apan ı urşıın a cmı . . · ~ : .' · .. .. .. .. . ~ · , 11111 
elinden dü~tiı. Kalemi tekrar eline gunluklarını sılkeleyıp atmıştı. geciktim.,, demege bıle tenezzül Dunku musabakaya on dort dır. ~mıdır. Bakalım Ankarıı 
aldı. Sitemkarane bir cümle ile var- Üçüncü kaptan şimdi, bir çalı- etmemişti. 1biıinciliği alacaklar ını? 
diyasmı yazdl. Gözünün lrnyrağiy- k~şu gibi şen ~·e me~ut, köpz:ü .üs - Üçüncü kaptan. i~temiye, iste - Yelken mu··sabakalan Tenis şampiyonlug"' u · yıı 
le snata baktı. Acaba vakit geçire- ' tlinder sa~cak ıskelesmde gezınıyo~- miye homurdanır. gıbı: "7 6,, Numara 
bilmişmiydi? :re gezer .... Ancak iki du .. \.aktın uzaması artık ona .mu- - Sabah şerıfler hayır olsun! Bugün :\Iodada i\k yelken teş- Bir haftadanberi oynanmakta dll ~ 

1 d O J isim kon · · 
dakika geçmişti. essır 9 amıyor u. Çe~rek kala k~m dedi. Ve he~cn r~Uı:yı devrederek dk müsabakalan yapılacaktır. ol.~n ( st~ndağ) ı~.uı~.ası maç arına 

Tekrar köprü fütüne çıktı. Ci _ panası ç_abucak geldı gat;.~· ~eşın- köprü üstü ıskelesının yolunu tut- Şimdiye kadar yapı~amıyan yelken dun de dagcıh~ klubu kortlarmda Şirlc.tti Ha)Tİ)·eaiıı J-hı.9:01 ~ 
vannda görunür 'kara veya bnşka den sekız kampan~:·· Nobetınden tu. A • • yarışları bu suretle ılk defa ~·apıl- dev?m olunmu:ıtur. .. . . . h ında yapılmakta olan . 76:-A&Jr' ~ 

.
1 

k d' . k b evvelce ç1knıış serdumen parake - İkinci kaptan ~ikayct eder gıbı: mış olacaktır fek erkeklerde do"llı imahst o- fhl .. ıır· <'l 
gemı er varsa en ını uyanı u - ~ · vapurun inşası bitmiştir. .,,..,. , J' 

1 
/. - d d kt' V k te iş'arını haber verdi. Var-diyayı - Bu kadar erke!1 ! Hen kaka- G"" G 1 t larJık Jaffe Telyan karşılaşmışlar ,,.,. ,. 

t~n .. ~ılrd~aga. kya.r tıml ebecle :· ~·- , yeni gelene devreden ~erdümen de omu içinciye lradaı· beklemek Jut- uneş - a a asaray Tclyaıı (Güne~ - Chalecnge ku- rıyar• ismi veritm~ir . .,sıırlJDgııı~i<' 
rnı <J urecc ıca ar u rnaga ug - . . . . . JI· beı· aldıg~ ımıza 0'0·· ı·e Gu··ıı e cı. I el k' l ' lı' l. ı. ru, 24 temmuzdan itibnf'~ . \ ... .4 .. . . . 1 rotayı yüksek sesle rapor etti. Fa- fünü bahşedebılırdımz. <!c: c.lı. a ' e ., pas ı maç arııı a ı ga ı ıse ı vura- ., ıJY 
r.aştı. Uzu.~ .~uddet f~krını kurcah- kat dörtten sekizi bckliyccek olan "üçüncü kaptan acı bir tebesslim klübt~. önüm?.zc~e~i ay.Jarda_ Tamş- da da tekrar ederek Jaffo'ri üç s et- Yine ayni destigahd:ı t:ııı~;7, ıJ ı 1 

~an bu duşunceler goz komaştmcı ikinci kaptan gelmedi. le yolunda istical etti. !kinci kaptan var g~ır~ş klubünu getııtnı ege karar) te yenmiştir. d.an tadil edilerek yapıla" _..ısµ ~I 
olmakla beraber yarılması muhal Miskin! U;·uyor. Gece yarısı harita kamarasına giı'di. Ve: vcrmıştır. nu suretle bu ayın Çift erkekler dömifinali maçla caı, r üncü ar.aba vuput~,,,.d' "'..; 
şeylerdi, Bunlardan vaz geçti ve dördüncü kaptanı degwTiştirdig- i "İ- _ Bu Ü"üncülere de ne oluyor yirmi altısında yapılacak olan Gii rı Sunt _ Telyan ve Azmitnj _ Ciu- ...m ~ r(l'f'. 

0 Y da bitinlınqtir. Bu da •ı- tıc' ,ti 
butün dikkatini uykusunu dağıta - bi o, böyle çnrçabuk vardiya değiş- anlamıyorum, Biz, üçiincülüğümüz- neş - Galat asaray teması Romen co ·, J(ris - Arevjan ve Baldini - .Taf- uzd' ' ,., 
cak çarele r üzerinde teksif etti. tirmeği rilyasında bile görmemiş- de böyle değiJ.dik, başka turlü idik; takımının gelmesiyle suya düşmüş fe çiftleri arasında olmuş ve bunlar !ere başlıyacak, 24 ternın dolıı>.,srt' 

Birden, bu ağırlığı üzerinden tir. 'Musibet! Herkes burada onun diye mmldnnıyordu. d emektir. Her iki kiüp muhabere dan Cirnco3 - Armitaj çifti ile Jaffe ların sefcrlere başlaması 
defe karar verdi. Neden bu iztirn - hesabına bu murdar işi görsün de Lcntromo halincl edirler. - Daldini çifti finale katmışlardır. sim yapılacaktır. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!'!!::!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!~!!!!!!lll!!!!!'!~~cti) ıı t~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ laUL Şimdi. de yine ufuk~ ~- ı - Bilmiyorum, herhaldebirak 1 d en metanet ve irade~ni ~e a,a -• kaybetmeden tamk et~d~ ~f' 

e 1 yah lıir bul~t kü~esi gö~iinüyordu. silik old~. Bi~diğim b~r şey ':~~ ~i rn~: .. . . . 1 ca.k bu~u nası~ yapa~: 1'eSı1110 
ı y Es L K u M L u A o A Demek .ki yıne bır bora. ıfo karşııaJ o ela dıre ksıyonun ı~ lemedıgıdır. l - Neden olecekmışız? dıy.! hııy- Dubreuıl hangı balat t ııJllit e 

1 ~ncaktık. Anlaşılan fırt.malı ve boJ Belki de bizi şiddetle sar;ıan rüz - kudı. ıı~r ikimiz de h~nüz pek geıı - duğunu aıılarıp bunu 1 ,A 

rulı bir mıntakada bulunuyoruz. 1 giir clümcnleı·c giden bir tel halatı ciz. Bize ~;azık olmaz mı 'I Ölmi)•e-ı lil' misiniz?. r tJ111\:ı~~ 
"Astl'icl,,e dönerek: kesmiştir. İstikamet direksiyonuna CE;ğ'İZ ~1ösyö Dubreuil... - Belki r.a~~rım l\ .~11e~~j& 
- Hemen, dedim, profe öre ha- hfıkim değilim Mösyö Dulıreuil. Filva ki tayyarenin uç:.ış ıınıı go- c..-ı.k tar1arey1 ıyıcc bı .. JJllJ ı> 

her vereyim. Zira gemiden ufkun - Şu halde. ren bir adam korkunç bi,· te!·l!kc hana lütfen ne yapacag' lf 
. YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 27 0 noktası görünmez ki si.rab bulutu Şu alde inece~iz. ile karşı karşıya buhınduirunıuzu ıif edin. _ c::· ,.et 11B 

farkctmiş olsunlar. - !nelim, bundan ne çıkar, tay- miımkün değil tahayyül !)ile ede · - Evet. dogru ... "'• 0., Jı f 
Genç kız başını sa!Ja~ı \'e; . . ~ . Derhal telefona ~nnldım amma yare denize konar, bizi <le gemiye rnczdi. Zira snclemesiz. <ıar~ıntısız, reksiyoııa yakin :bir ye~e11 tıll'~ 
-. 11~ ~dımda dedı b.r muva~ • Bırden şıddetlı bır sağnnak ta~·- sademe telsiz cihazımızı bozmu .. ve alırlar. sanki yağ üzerinde uçııyormu~uz olsaydı şimdiye kadar ııı'e ı;ı 

fa~~e~ızlıkle .. karşılaş1!:or~z .. Kım ~·.areyi sars.tı v~ ~yyare sol tar~-ıfı-1 kullanılmaz bir hale getirmişti. - E\•et nmma g<irmü~·or mu u- gibi rahat rahat yol alıyorduk. An- miş olurdum. Fal~at uc çt:ırtıfJJl 
-dcıdı kı tesaduf edecegımız ilk .a- na me}'lettı. Lakin hemen doğrul - "Astrid,,e döndüm \'e uu müna- nuz ki daJgalar gittikçe oü~·üyor. cak derinlik -dümenimiz sı1<ışmış ol- len yer tayyarenın }ar, p# ctıl' 
dacığı böyle sulara bntmış bir hal- du. Ancak miiteharrik kanadın, hn- sebetsiz hasarı kendisine haber \'er Denizin sathına varchğıın ız zaman duğundan tayyare her d'.l:i\.ik.ı mel- 'km olsa gerek. Bunu .uı ·Jıı&"' 
de bula.-cağız. Diğer ad.alarm böyle rckeUerini tesri ettiğini farkettim. mek uzerc idim ki genç ,kıı:m birden tayyarcmiz dalgaların aUrnda kB - re metre a1çalıyor, gittik~ e '1 P. niziJ1 ı,;iıı de demir potrel. ~:ı~tıPıt~'. 
denizaltı gemisi hali~c g~lm.c~i.ş ~u .ani tahav\·ülden şaşırarak bire sarardığını ve elini alnına gö- hr. sathına yaklaşıyordu. hem boşlukta kend.ını) edece~ 
olmamalarını temennı edclım l\fos- Astrıdden sordum: t " d .. - ...... d .. - Şu halde birlikte öli.ırüz \·es- A~trid tebiz ciha;nnın d'.l kul - ı dc fdet kullanmak ıc1ll gcJ1

' ,~ 
yö Dubreuil. - Ne oldu Allah aşkına?.. uı· uguAnu gorllfum. 

1 
Ast .

1 
selam Janıla~n7. bir hale gel mis olrluğunu 13u sözleri .söylerl<Cll bılııc J f 

. .. . . - man » atınnze rıc , ne- ... · · " .,. .nıll !'~ r 
Bız boy le hasbihal ederken tay- - ~~lm~yonım amma bu sağa- ruz var? Hasta mısınız ~·oksa 1 ... 0 nu cevabım kars ısında :\sirid 1.>Hdiğind. en bu fılcttcn de bir yar - turmakt.a oldugurn . 1 tel JlP 1~1 

yare (1500). m~tr~den (100) m.et- na· tabu lnr ş~y d~~il. Bakm, b~- telfı.şlı, tclfiş1ı cevap verdi: b..-ına hayre tle baktı . .Ben .son riim- dım bekl iyemezdik. Hiç olmazsa bir kutudan bir km
1
Ra ~ı~~ '~ 

reye kadar ınmıştı. Artık ben goz- lan! ... Ufuktnki şu sıyah bulutu go- _ Jia}'ır Mösyö Dubrcuil has- lemi o kadar sakin bir eda ile ve o telsizimiz bozulmamış oldrıy<lı !':ep- kıskaç ~•.e diğ.c.r })azı JI. • dit~ 
!erimi irtifa müş'irine . dikmiş, baş- rliyor musunuz. Galiba yine biT bo- talıktan f ena bir şey ! İstikamet dü- ka-daı· soğukkanlılıkla söylcmist:im tune~ye başımıza geleni bildirir ve mış ~re bunlıırı düşüneelı 
ka aletlerle meşgul bıle olmıyor - ra pathyacak... mcııi sıklŞIIllŞ, işlerrupn·. Bu itibar- ki fJtrati itibarb·le herer.m neJir bizi takip etmesini nıuar ed~uUk. j ietkike ko.rulmuştu. ·e~ 
duru. l\faamafih bana lınva soğu - Genç ı,,zın bu sözleri bana az la buluUara kadar çıknrız. Derin- bil mi.} en k.ıu-şımdaki .rimal ım~ı bi- Astrid gözünden gözhik lc rini Ben a)•ağa plk-tJlll '"ttı111ireff' 
muş gibi geldi . Ben buna da ehem- daha Neptunenün batmasiyle neti- lik dOmeni d~ bozulmuş galiba... i le bu metanetime şasıp kalmıştı. çıkararak: - Kesilen halat

1 
'[11t 1ilıl\ 5 

miyet vermedim; zira bir çeyrek celenecek olan 4 rnayLc;taki o deh - Tc'hlikenin büyüklüğünü henüz A t.rid yalnız şaŞmakla kalnı - - Keneli vasıtaiarım1zfa ken _

1

, raşaeağım, dedim. şnyet ~ 
sa11t sonra Ncptune'nün giivertesine şetli bora patlamadan evvel kaptan knvramam1ş olduğumdan sordum: 1 dı, biraz kızardı da. Ancak bu ha- dimizi Jkartarmak mecburi~·e.tinde- olama-zsam... ( 1111

"
11 

.ayak basmış olacaktık... Murfinin söıleri birdenbire hntu·-' - Nas1l oldu~ .. . Ji bir saniye bile ~ürmedi 11.·e yeni - !·iz. dedi. Dünıeni hemen ve ''a'k'it 



YENi SABAH 

M 
• , 

tanya nın destanı r 
Atlas Okyanusunun mavi kordel3.sını yirmi seneden 
fazla direğinde dalgalandıran o zamanın bu koca 

transatlantiği sonunda bozmacı eline düştü 

lstanbul Radyo su 
17 • TEMMUZ • 938 • PAZAR 

Öile nctriyatı: 12.30 • Plakla Türk 
musikisi. 12.60 - Havadis. 13.05 - PlAkln 
Tilrk mu ikisi. 13.30 - Muhtelif plik neş
riyatı. 14.00 - Son. 

Akınm nctriyatı: 18.30 - Hafif müzik: 

Çekoslovakya 

Prag hükii 
kalmak 

e 
• 
1 

Sayfa: 8 

Almanya 

sağlam 
• t yor 

Serbest, demokratik bir hayat idame 
ederek mukadderatına hakimdir 

Tepcbaşı Belediye bahçesinden naklen. 
19.15 - Nezihe Uyar ve nrkacla~Iarı tara
fından Türk musikisi (Şatarab:ın, Rast, 
Sultani yegah, Uşşak). 20.l)O - Saat aynrı 
Grenviç rnsathnnesinden naklen. Keman 
konseri Konservatuvar profesörlerinden 
Liko Amar, piyano Snbi. 

ı - Sonat: Do maJ • Moznrt. Paris, 16 (A.A.) - Excelsior vakya hükumetinin terketmediği 
Sath ~ -

2 
- 2 - Sonat: Ln Mih. Şunum Gazetesi şöyle yazıyor: !soğuk kanlılık \•e alınan tedbirler 

ba1 \• 
1 narı: 159000 kadem murnb- 20.40 • Hava rnponı 20.48 - Ömer "Paris ile Londra sureti umumi- sayesinde intihabat e:1na~;ında asa-

ıleııı e lSkara mosahası da 4060 ka- Rıza Doğrul tarnnndan arabça söylev. yede Prag tarafından derpiş edilen yiş temin edilmiş, sükunet ve Çek 
' rnur:ıbb 21.00 - Saat nyarı. 1 'kları .aı idi. 192 ye varan o- A ORKESTRA: islahatıl! itidal ve liberalizmini iti- _ Alman münasebetlerinin •ıds-
tıı1 ls aknta gUnde 1000 ton kara el- r raf etmekte miit.tefiktirlcr. Fakat . . ... t · ı rnak UlzımgeJirdi. Kömür- ı - Verdi: Ayda • Ma~ . ~ . tane hır şekılde hallı ıçın yol açık 
~, IS~labı 6000 ton olup muhalefeti 2 - Rosini: Barbiyc ı:o Sevil. bu ıslahat Almanyada şıddetle ten- bırakılmıştır. Ekalliyetler statüsil 
bir"': thtiyaıtını da korumak üzere, ,.,. '"' ~ 3 - Strnu_s: Tu .\'iyen, 'Y~1 ~· • . kil edilmektedir. Ge~enlerde Hit- için ele vaziyetin bu şekli muhafaza 

'eferı idare derdf .., _.._ !.. 21.80 - Kla ık Türk musıkısı: Nurı Ha- ler ile görüşen Beni ayn ise bu isla- v. .. . . . . 
.alau . e · - .... . . edecegı umıt edılebılır.,, llıahr retanıa 1921 senesinde yag • hl ve ıırkadaşlıırı tarafından: hatı ktifı görmemektedir. Bu hu us- , . . . . . 

tet llkuna çevrildi Bu ~ayam hay ı - }'ernh fezan faslı. • v 1 1 etıt Parısıcn dıyor kı: 
• ,lterninin f t · h · a· b. 2 - Peşrev: Dedenin. ta ıfratn varıldıgı muhakkaktır.• "Prag hükumeti kun·etlidir ve 
b ı ce h enn cep esın en e - ·--- . -------- - _.ı F k t H 1 ' 1 . t 1 1 • J 

r D esine dönersek kendinden 3 - Beste: Ey kaşı keman müjı;cn 'a a en ayn s erın a ep erıy e kuvvetli kalmak istemektedir. E-
t' ~::::k ası.ı:. .so~ra ya~ıla~la~la '!1e kazan önleri cehenneme benzer- redeki koyudahndan 6 m!l fazla nnıma geçti (Dcde.nin): . . . sulhu ve Avr~pan.~n istikb~lini ala- kalliyetlerden bu kadar çok bah-
lauret e. ettıgımız takdırde bıJP. 1 di. Siyah ve kirli çehreli bir insan idi. 1907 ikin'!~eşrininin 22 nci cu- 4 :-- Ağır semnı: Bır .d•lberı nadıde bırl kadar eden hır muzakercnın muvaf sedildiği bu :sırada milletin büyük 

ka gen·anbıanın yolcu konforunu dn-lkütıesinin bu zahmetli isi ba~ardık- ma günü. 1\f..ııritnnia Sandy Hook'u knrnetı milstema, Dedcnııı. 1 fakıvetsizliği arasında şüphesiz ma k tr b" k . r t f 
u ış .uluruz. tik seferinde 9881ları. rnllddc-tçc bunların' resi~lerle, geçti. Öğleden ewel ll.13 de ke·if rı - Şarkı: El benlm için \leni sarmış kul bfr anlama ekJi vardır 1ve uv~e ı ır e .. serıye ı . ara ın-
l'ettZabıt ve efrattnn mürekkep şiirlerle meth ve s!tayiş edilmiş ol- bir sis yüziınden demi!ledi. Piyasa- biliyor. Dedenin. • • ş ş .. .,, 1 dan muzaheret gormektedır. Ser-

e 446 e?a.t1na ilaveten 56~ birincij malarına hayret edilmemelidir. da acele :işleri olan iş adar' )arından 6 - Şarkı: Lcı-ı.an cdivor nıhumu çeş- Ere .N ouvelle şoyle yaz:yor: be t, demokratik ve müstakil bir 
'llcu ıı~~~ci ~e. 1138 üc;üncü sınıf' M aureetnuiR'mn. kaz&.n dair?si mü- b~r heye~ se~ilerck kap~amn. nez - mindcki efr.un •. Sahibi belli değil. . . "Paris ve Londr~nm. itidali el-

1 
hayat idame etmek istiyen Çeko lo 

( lıeniıe .tm!şti. .. . retle batı olan Lıverpotıl<lakı İrlan- dınde _muesııır ~lmak ıs_tedıler ve . 7. - Şıırkı. Bu .@n el mch senın ıle den bırakmayıp katıyeti, Çekoslo-1 vakya mukadderatına hakimdir.,, 
1 llıaı ed· ın~ıkten on uç a:y. sonr_a dnlılar dünyamn en a~ır işlerinden Captaın Thon Prıtchard sı~ ve dok- gıdclim, Leon Harçıynn. __ 
~ ~c !lmış ?lau Mauretaına IB birinin hakkile eridirler. Dört sa- lar uı~ITTnda ilerilemek istemiyor Şn~ı: B~ v~di rann cltim temaş~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fakat h rubelerııı~ hazırlanmı.;;tı; ntıik bir vardiya içind~ bir defa ve mu? diye sordular. Kaptan ce\•ap De.denin. ,.. .. . . Adl • k •ı • J • 
tenıİYi u, çok genış t~cril~e!erde ~u her yirmi dört saat lçinde iki defa verdi: !l -1 uruk semaı: Bn gccr ben yırıe ıye ve l l ne a ıyo r 
;tıııiş of apan~~· ne~!illermı tatmın ı aklarına işi... Kömürlüğün tenef - - Kaptan ilerilemek istemiyor bülbülleri hamuş ettim, ıı ... denin 
d~:ndan ~ak ıç.ı~ murettep prog - füsil tamamen imkansız olan havası değil, ilerliyenıiyor. Çünkü bu dar 10 - Saz scmni: Tsnburt O.ılmanm. 
~-"· Bnt~şka bır. har('ket haAzı~·la- içinde gözleri, burun delikleri, ağız sahada l>ir yere çarparnk ziyan 22•10 • Müzik ve varyete: Tepebaşı (Baştcırafı 1 nci sayfada) 
.ı7"t!lerd un mOh1m ve re!'\ml tec- ları halta akciğerleri çıtır çıtır kö- doklarına bağladı. B l d. B h . d k da htısusAı bı"r tasfı·ye yoktur. 

\kadar hazırlık devresi derpiş edil
miştir. 

~ı,,ı en beş gün e·.rvel mühen ·ı .. ~ ·· k d e e ıye a çesın en na len. 22.liO - Son 
dıı er geıni i . . .' : mür tozı e .omrunun ~onu~a a ar l\Iilna.kaşa se,·imsiz bir safhaya haberler ve ertesi günün nroı;ramı. 22.00 K b 1 d f 

.ar. Gernj~· şımal denızıı!e çıkaı- meşbu, ezgm ve bezgın kurek sal- varmadan sis sıyrılıd. ve Maureta- Saat ayan· Son - anun, un ar arasın a, ena-
Adli teşkilatın mevcut işlerle mil 

tcnasip olması için memleketin her 
tarafında tetkikat yapıyoruz. Ne
ticede icap ederse bazı yerlerde ad
li teşkilnta ilfıveler de yapılacaktır. 

~Yorıa d )ı ~·apanlar emm olmakpıyan kömürcüler el arabalarına nia sabahleyin G.15 <le Xev. York · · lar zuhur ederse otomatik olarak 
ltanı: ı. Bır .. şeyler vaaded~~ fn yiiklü kömürü kazan .ö~ü le.~h~l:m düklerine bağladı. daimi tasfiye temin etmiştir. 

~Uııl'anı rnen m.~ ~et olnıı_y?ı~ tipıyle üstilne dökerek ateşçının kuregıne . Gök ~ii~Unü delerce:ine. uzana.n KOL TOR iŞLERi: Kanun öyle yazılmıştır ki bu 
ııruk n e~ buyuk qemısnıı ve en hazırlıyorlar. .. bınalnr ominde çok surmıyen hır •• •• 

~ette k~a~ınesini. h~susi bir .. mahi-I Her gün 5 ~on .. köm.üru. bey~z vakkuftan sonra gemi, başını İngil- Kultur Bakanı 
ek istj;~ı kendılerıne tecrube et-- harare~ derecesın~ g~lm~ş .hır. ocaga tereye çeviroi. tkinciteşrinin 30 un- E · d 
~ lateıt. rlnrdı. atan hır nd~~m ~azıfesın! ?ır ke~.e cu cumartesi günii öğleden sonra rzıncan a 
r honı lı eller ve sertle~miş baz~- tasavvur edınız. ~ahse gırı~en .. mu- 1.35 de Nev • Yorktr.n Liver Poole , p • •• 

~~dıiar Utdıyan ocaklara gelberı barizlcr gibi vaktı ve zamanı kurek hareketle 23.69 mil yasati süratle Erzurum, 16 (A.A.) - Kültur 
- •11\'ız;ı~o k.ocn!Dan dört ~ane ta:ıtıkır~siyle ilan e~!le~ :ıedi dakika- 5 gün, 10 saat, 50 dakika seyrede- Bakanı sa:·ret Arıkan Erzicaııa 
~1ıı l'a)j Yaıak ah?nge. cesım ge~ı lık hı; devı-~d:. ~.omhr akhı;acak- rek M erseye vasıl oldu. 8is ve fena hareket ettı \'e !stanbul kapısında 
İİiladı ?rı~rda denızlerı yarmnga ı lar. Kara komı~ru beyaz al~\:e at~- havaya rağmen bu avdet seferinin törenle uğurlandı. Umumi müfettiş 
t~ı·.,.an · ~urat arttıkça arttı. Dört ra.k geçen yedı çılgın dakı~a: Bır yalnız Okyanus kısmına isabet eden vali ve korgeneral kendilerini viHi-

ltı.iq enın sürüklediğ• bu kocaman kbrek tıkırtısı. Nefes almak ıçın kı- zamanı 4 gün 22 saat, 29 dakika· t k d t . 
>arıuıı en, o. güne kada-r hiç bir Ok- sa bir tevakkuf: Bir .tıkırt~ daha: dır. 1907 scn~sinde ayni vasati sü- Y~ sınırına a ar eşyı edecekler-

~at &'ernısinin hasıl edemediği bir Derken başka hır yedı dakıka ate~ı ratle bir Atlas seferi daha vaphk • dır. 
dqst~~lde edildi. Bu sırada makine k~rliyecek ~üruftan te~izle.me~ .1- tan sonra hayretlere değer bir in-

,1ndeki telgrnflar çınladı: çııı ocak agızlarından ıçerı gırıp tizam altında vaktini muhafaza e- Profesör Raynbah gitti 
d ~e \>ol kes! çıke.n uzun şüngüler, uzun gel be- derek yapılan bir seyahat silsilesi 
ar a~1°ldn? Bu kocıı gemi bu ka- riler..... başlamıştır. 
~eıdij r ~nzyikin altmdn iğildi bü- Bundan başka ıskaralar üzerin- (Arkası var) 
d ~rn ~U? Hayır, kaptan sadece deki tavlanmış ateş kümelerini yay
~tun tistunde çok sarsılmakta ol _ ma.k ve bu bitmek tükenmek bil -

,8iki a.nlatmak istiyordu. miyen sevimsiz işleri yapmak, tek-
~ Ilı ile <!bn Yeniden taksim ve tev- r~.r yapm~~ ve saatlerce yapmak .. 

Dünyada yahudi 
düşmanlığı 
(Baştarafı 1 rıcı sayfada) 

tan bui bütün tehir endişe içindedir. 

iıtanbul üniversitesi fe4d'e profesör
lerinden Raynbah Amttil:anın Mitiı;an 

üniversitesinde ordin:ıryoş profesörlük 

etmdc üzere davet edilmif, angajman ya 
pılmış, profesör, evvelki gün, yeni vazi. 
fesine baılam:ık Üzere İstanbuldan ay-
rılmıştır. 

çerçeve içinde fcnn adam duramaz. 

Umumi hapishanelerde cezasını 

geçirmesi icap eden küçük mücrim
ler için Edirnede açılan ıslahhane
de halen (160) den !azla mücrim 
çocuk ceza görmektedir. 

Bunlar mahkumiyetleri bir se

Memleketteki ağır cürümlerin 
eksilmesi için v.atandaşlarm cina-
yetlere karşı nefret hislerini, evve

la gazeteler, bütün memh•kete yay-
mak ve efkarı umumiyenin malı 

yapmak vazife iyle mfikelleftirler. 

neden yukanya olan çocuklardır. Bu hususta gazeteler, cinayetten 
İmkan nisbetinde bunu daha aşağı herkesi tenfir ile cinayetler üze-
müddotlere de teşmil e deceğiz. rine hücum etmelidir. 

Adli tebligatın postaya geçmesi Nüfuzumuza nazaran, ağır cü-

hakkmdaki layiha, Nafıa, adliye, rümler çoktur. Fakat balen bu sa
kavanin maliye ve bütçe encümen- Jah yoluna girmiştir. 
)erinde .tetkik edilmiş, meclise arzc- Cürmü meşhut kanunu 
dilecek hale gelmiştir. kısmen bunlara manı olmuştur. 

Öniimüzdcki içtimada meclisten Çünkü birçok cinayetler, ufak kav

çıkacağını fimit ediyorum. Bu ka- galardan çıkıyordu. Halbuki, cür
nunun iyi i.,liyebilrnesi için neşri ile mü meşhut kanunu ekseriya bu kav 
meriyete girişi arasında bir .sene ııalara mani olabiliyor.,. 

Nablustan bildirildiğine göre dağ

larda saklanmakta olan :ısiler askeri kı-

a,,.i ecı·bu .rahat.ı;ızlık tamamen te- Nıhayet doşem~ levhalannı şu ve
~~U l ılınış ve ikincitcşr!nin 5 inci ya bu yana çe\'lrmek, fırtına ve 
>~lıy sJcoçyayı döndükten sonra Okyanus sağanaklarill! diivüşen ko 
,1'~:k~k. olan resmi tecrübeleri 1 ca geminin bezginlik veren salıntı
~ t~rıci~ın. ~a.uretani~ 1~07 sene- ları arasında çıkmak ·Je inmek. Fa
·~ liıı<le Ştınınm 22 nr.ı gunil _Tyne kat Liverpoolda yaşıyan lrlandalı
dıı/'IRrn n dışarı çık'l1ı~tı. Ruzgar lar bunların hepsine s.röğü~ gerer -
ııı:_..~u e Utlar içinde geceli gün- )er. Onlar dünyanın en iyi ateşçile-
~ ı2 Yteden Cunard'ın veni ge .d. O 1 . t·kı . b rteb talara karşı ateş acmı~lardır. Ordu ve 
~ lG • . •. - rı ır. n arı erış ı erı u me e . k . • . 
~ "'a • mı] hır mcsafeyı 26.04 den düşüren ve kazandıkları şöh- polts uwctlerı bare1.ete ha:.rı: bır hat. 
e.ııın atı süratle kallti. Ilu tecrü- reti söndilren gayet ~ıhhatle işler de bulundurulmaktadır. IK\lUJJM115AUilA .. 

d.._ llu~Onu 27.36 mil i!e bitirilmişti. mihaniki yağ tulmnbalan Ve gayet s· • b 
~l' t Un .ardından diğer sürat ve seri hareketlerle ıslık çalarak dö • iT camıye Omba atbJar 
b r b:crübeleri pek vükşek kana- nen bava körükleridir. 18 k • • .. Jd .. 
~{llıen hşetmek suretiyl'! yapıldı. 1kincitcşrinin on yedinci pazar ışı O U 
ti İ(! ta~1a?an.da y~ dört tarbin ~i!- günil zevalinde 1\luretaina Okya- Ku~üs, 15 (A.A.) - Bugün öğ-
~di~ d ~.ol ıl~ı ı~l~rken gcmımn nusun y~var1a.?a yuvvarlana g~len le üzerı Araplar camiden ç1karken 
~~~tıııun e\ ır daıresının kutru gemi dnl.galarıyle gu~eşmege başladı! ~r atılan bombadan 18 kişi ölmüş ve 
~ıı kıvra~ç ':.e .oç çeyreği bulundu. tesı ?il~il ~~\·~imde d~ seyahatının 42 kişi ağ1r surette yaralanmıştır. 
lttı..eler i . donüş bundan sonraki 671 ıncı mılını katetmış bulunuyor- 72 k .. de t d . d.ld.kt 
te''ler 

8 
çınde infilak ettiği anda ö- du. Okyanıı:> ile devam eden bıı bo- 1.şı .. e a~ e. 1 • 1 en sonra 

d ilin açacak olan b!r torpidonun ğuşma görülmemiş şidrletli bir saf - evlerıne gonderılmıştır. 
tıı oııu k hattının albna isabetin- haya girdi. Dev gibi dalgalar omuz- Bunların hepsi Araptır. Suikas-

ta4 l'ecr(lb Urtarmıştı. luklar üzerinde çatladı. Bu kos- tin hangi şartlar içinde yapılmış ol
ter:~ htau eler bittikten on bir gün koca gemi purva direğindeki mev- duğu an1aş_ılamamıştır. Bü.tün şe
~e~ l'inı Y retania, Nev - York'a ilk kiinde duran gözciiye çatlıyan de\' birlerde fevkalade .şiddetli bir gale 
~-ııı harekPmnk Ozere. Liverpool- cüsseli dalgaların si li serpintileri an vardır Bu gal FT t· . 
~aıı lcu et etti. Bu ~eferin resmi arasında alçala alçala boğuluyor r. . · . • ey an 1 _18 ının 
~u 1~a. Yudatı "5 gün, 6 saat, 10 gibi görünüyordu. Dört kırmızı ba- ~ımalme de sıra.set etmektedır. 
~~dan :asatt .siirat 22.21 <lir ... camn siyah tepeleri vasi bir un~nan 
~~ 0~ııın ~elkı eylül ayında Lusi-ıiçinde görünen adacıklar gibi kal- A tk"" ·· . t• 'at \·e ev - York'a Hk seferi mıştı. rnavu oyu Clnaye 1 
d~ı' &Ura~"det seferi 23.!)93 mil va- Bu koca teknenin derinliklerin- Yaralı Mustafa öldü 
>~~~ llu •. e Yapılmış ve mavi kor- de yanardağlar gibi. ~iddet ye g~

·~en \cUk Dritanya tarafından zapla homurdıyan m tarbınlerın 
~ l.\li azanılmıştır. dayanıp sürüklediği .Mauretanianın 
~ ~zşattlar altmdn l\faurctania- baş uodoslaması gelecek dağ gibi 
~~~.bir andığı bu zaferin akabinde dalgalara tekrar gömnlmek için 60 
l~ ır. 1~ekor daha kazanılmış de- kadem yük eliyordu. 
? ~~cı cu 07 senesi ikinciteşrininin . ~üpeştele~e vurup da ~ığlar gi
~lıı <la L~arteai günü akşamı saat hı baştan aşagı geçen azgın dalga-
1.i;~ ~tıt ıverpool'daki Pı·ices Lan- lar önüne gelen her şeyi koparıp a
~ erp00~e rnevkiinden Jrnreket etti ıtıyordu. On tonluk yedek demir 
' ~e bi/e civarında şaşılacak de: baş kasara 1 fistfindeki yerinden 
~ ~ ~~lttıda ilkunet hüküm siirmekte kop!11uş. ve altın~ i;S3 b~t ~den güv:_r
~ ~ Uıer· n &emi çarşaf gibi bir de te üzerınde tepınır gıbı vurmaga 
", Q flabnden geÇerek ertesi pazar başlamıştı. Bu iş şaksya gelir bir 
~.~~i chı sant 9 dn tr.landada iş d.~ğildi. Sırtın_dak~ on ton ağırlık-

tı a \l' 0hh <denilen Queens la onilne gelcnı ezıp parça parça 
~\\ lluradasıı oldu. " ~c!en demir.in . sivri .tırn.a ~hırı gemi 
b~ ~11rekant da Yolcu ve postn ala- ıtçıdn db~lhşektlı_b!r tbe.hlıhke ıl~lıb. Ownu zakp 
t~ 11 ·•ıua. e ettikten ik. t e e ı me ıçın ır ay ı oguştu • 
~ı1 lltı hzzarn gemı· Atlı sa

0
n kysonra tnn sonra çaresiz işi hım kan gemi-

h,_ eyb t as anu- ·1 b. f t b·ı k .. b~ "Qış b e li yüzile ilk defa k _ cı ere ır?z ~rsa wve:-e ı me ıçın 

On sene evvel Rizede kardeşinin bir 
aşk macerası geçirdiği kızı alan Rizeli 
Mustafayı, yine Rizeli Çelikçi Mehmet 
kurşun ve bıçakla beş yerinden yarala
mış, kaçmış, bir müddet sonra da ya· 
lca!annuştı. Mehmet tarafından yarala
nan arkadaşı MU5tafa, alddırıldığı Be
yoğlu hastahane.\İnde, aldığı yaralardan 
müteessircn ölmüştür. 

Cesedi muayene eden tabibiadil En
ver Karan, kurşunlaraı çıkarılmuı için 
otopsi yapılmasına karar venni,,~ Muıta· 
fanın cesedi morga galdırılmıştır. 

Yakalanan katil, ıuçunu ısrarla in • 
kir etmekteyse de, aleyhinde kuvvetli 
delail ve eski bir macera olduğu için bu 
inkiirm çok devam. etmiyeceği tahmin O· 

lunmaktadır. ~a,.,rı<) Ulunuyordu B w k ~r Mauretanıa agır agır rotasını boz
llıa~i a bir 

8 
• u so~u . !ş du ve demiri güverteye bağlamağa 

t ~tı~ Şleriııi • aat kadar suratının muvaffak oldular. z il ! 
ll}ıı t; l'Qzgıı.~ aptıktan sonra .~ar- Sah günü zevalinden parakete ava 1 yavru •• 

C arasından surOp Yirmi d?rt saatte 4~4 deni~. m!li Beşiktaşta Gülcamide oturan 
~liENNEM G1BI 1 mesafcnın katolundugunu gosterı- Rizeli altı yaşında Faik adında bir 

t l:l· l(A B R yordu. Çarşamba günü uygun bir k ·· ·· 
" l'ııul' Zanı ..,.zAN ÖNO hava ile seyir 568 mili bulmuştu. çocu .uç gun .evv~ı. kayb?lmuş ve 
ll:ı-ııı 1' tozı anlar gözleri kör eden Perşembe glinii zevnlinde parekete evvelkı gece Cibalı ıskelesınde de -

atı \>~ J'' .nef.esleri tıkıyan du- nin bir gUnlilk kuyudatı 624 dti gös nizde cesedi b.ulunmuştur. Hadise 
l'ilerı kabartan sıcaği- teriyordu. Bu Lusitanianın ayni dev etrafında tahkıkat yapılmaktadır. 

-CAN t,<UQTAQ.ID. 

N 

• -- . ... 
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Sa:vta: 6 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli 
tahvilatı piyankosunun 

15 Temmuz 1938 günü yapılan 67 nci keşidesinde ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvil numara. ıarını gösterir cetveldir. 

KEŞIDEDE iTFA OLUNAN TERTiP NUMARALARI: 
• 

129. 251. 1119. 1265. 3332 26.57. 3968. 7059. 7371. 7473. 
8123. 8692. 

iKRAMiYE iSABET EDEN NUMARALAR: 

İkramiye Tertip Sıra 

TL. No. No. 
---

3000 129 61 
100 8692 25 

50 8123 80 
10 7371 21 
10 86n2 88 
10 129 . 55 
10 3332 ( 58 
10 3332 16 

5 7371 11 
5 8692 91 
5 12G5 27 
5 8692 76 
5 2657 60 
5 1119 78 
5 111 <) 49 
5 8123 83 
5 3332 6 
5 8123 15 

Baladaki tertiplerin hizalarında gö•terilen sıra numaralarından 

mütebaki ayni tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 251. ?.!168. 7059. 
7473 No. lu tertiplere kıir.ıileıı amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 temmuz 1938 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için bir Türk lirası ve 
yirmi kuruştur. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan it: Ankarada yapılacak ATA TÜRK Iİ· 

aesi intaatıdır. Keşif bedeli: 636.200 liradır. 

2. - Eksiltme 20-7-938 Çarfamba günü aaat 11 de Nafıa Vekaleti 
yapı itleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla· 

caktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 31 lira sı ku· 
ruf bedel mukabilinde yapı ifleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - istekliler 29198 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikası ibrazı ve buna benzer bir 
defada yaptığı en büyük intaatınbedeli en az 400.000 liralık olma11 
ve isteklinin bizzat diplomalı Yüksek Mühendia veya Mimar olması 
veya bu tartları haiz olan bunlardan birisiyle müttereken, teklif yap• 
ma•ı ve mukaveleyi birlikte imza etmeıi lizımdır. 

5, - istekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatten 
bir saat evveline kadar yapı ekailtme komisyonu 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 

reiıliğine makbuz 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2237) ( 4162) 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalnr 

FABRİKA FİA TINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

Düşkünler Evi Müdürlüğünden 
Düşkünlerevi Kreşine 35 liraya kadar ücret verilecek $Ütnineler 

lazımdır. Pazardan başka günler müracaat edilmesi. (444-1) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insttııı mahmm eder, 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz lıir Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mUşkUIAt göz 

ilı••ım örıllnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. •••• 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O ~ L U 
Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

ÖLÜM ÇEMBERi 
·------·--------------------).azan : Edgar Monte Tefrika No. 27 

- Gitti. inmediğinden eminim. Çünkü ka 
- Gitti mi? tarda yanındaki dairede idim. Bir 
- Evet. Şimendiferde benimle yere inseydi görürdüm trende hiç 

birlikte bulunan yalnız Simin onu Hay şehrinden ayrılmadım. La -
~akip ediyor. kin bir daha göremed!m. 

Lüsyen memnunen: Dokro sordu: 
- Ah! Demek ki tutacağız. - Trende binerken görmediğin 
Diye bağırarak başına gelen bir adam varmıydı? 

vak.ıyı hafiyeye anlattı. Dokro: 1 - Evet, beyaz 8akallı bir ih-
- - Aman kendini koru! tiyar. 
- Haydudu gözd~n kaybetmi • _ Nasıl giyinmişti? 

yelim. Bir kere elimize ge•miş iken 
arkasını bırakmıyalım. Şimdi gide
biliriz. Haydi ı:-idelim. Elbiselerimi 
sonra gönderirler. 

Müteakiben ikisi de Hay şeb -
rine azimet ettiler. Orada simin ile 

- Pardesüsü koyu mavi idi. 
- Öyle ise bu o nlacak. 
- Zannediyor musun? 
- Evet!. 
- Fakat bu kadar mükemmel 

karşıla•tılar; tebdil kıyafet etmesi için lazım ge-
Simin bunları görünce dedi ki: len vesaiti nasıl çantasına sığdıra -

vbettim. Hic bir mevkide biliyor?. 

YENi 

Nezle Hastalıkların 
Kara Habercisidir. 

( 

Gri pin 
Bir kale gibi sizi 

mUdaraa eder. 

Gripin, nezleyi ve gripi geçirir, 
harareti dUşUrUr. 
Haş ve diş ağrılarına, romatizma 

sancılarına, sinir ve adalelerdeki ız

tıraplara karşı en kuvvetli deva Gri
pindir. 
Havaların çok karışık ve tehlikeli 

olduğu gUnlerde sıhhatinizi korumak 
için şUphesiz gripin kullanmalısınız. 

SABAH 

rDENIZBANK 
.~ 

f7 TEMMUZ·~ 
Jt•k"~ 

Beyoğlu 4 üncü Sulh 
Me.hkemesinden: koc:ııı 

Pakize İbiş tarafından desinde 
Beyoğlunda Tarlabaşı cad ıur•a 
Aşıklar sokağında 19 No. da 

0 
·hine 

• !b"• nlel Mehmet oglu Hasan ı.. 
1
ndj 

j açılan sulh teşebbüsü ci~vs.<dal"j 
mahkeme günü davacı ııelı~ i p1il· 
edilenin semti meçhule gittııı ,nıa· 
başir ve polisin tahkikatından , ~· 
şılmakla ilanen tebligat icra•ın edi· 
rar verilmiş olduğundan da~a tali~ 
len Hasan İbişin mahkem~nın_ ,,st 

1 i l edildiği 6 - 9 - 938 salı gunu ıııa~ 
}uf un 

11 de mahkemede hazır ' uıeıt r.••••••••••••••••••••••••••111•• tebliğ makamına kaim oımak 

Nafıa Vekaletinden: 
Yüksek mühendis ve fen memurlarına: 

Yüksek mühendıs ve fen mekteplerinden mezun olup h kanunen 
mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne 
suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini 
yapmak için şimdiye kadar müracaat etmemiş veya bu husustaki dave
te icabet etn.emiş yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş veya 
ikametgahları meçhul kalmış olan Yüksek Mühendis VP. Fen memur
ları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 1 
ağustos 938 ten itiba"en üç ay içinde yani teşrinievvel q38 gayesine 
kadar Nafıa V ckaletiııe müracaatla kanuni mükellefiyetlnini ifa et -
meleri lüzumu aksi takdirde mezkür 3467 sayılı kanun hükümleri 
haklarında tatbik edileceğinden aliikadarların bilhassa 4 üııcü 5 inci 
ve 6 ıncı maddelerd,ki müeyyide !er üzerine nazarı dik1'atleri celbo-
lunur. (2452) (4509) 

ilan olumu·. (9083) ____...-: 

~-------~----

O k Ş .. k .. faııl o tor u ru 
İlkel 

1 
,.. 

Doğum ve Kadın Hastalık • 
MütehaHı•ı . 

dde" Sirkeci: Muradiye ra 
No: 35 •. ··n ~ .. 

Pazardan maada her gu ·1,. 
bahtan akşama kadar hasta 
rını kabul eder. 

503 Telefon: 2l 

1------~ 
Dr. Hafız Cemal 

icabında gUnde 3 kaşe alınabilir.--------------------------- (LOKMAN HEKİ~) 
ismine dikkat. Taklitlerinden sakı· 
nmız. 

Ve Gripin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz: 

ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarıııız za
yıflıyor mu? Burnu kaşınıyor 

mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

ismet Santonin Bisküviti 

verınız, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur, 

ILA.N 
Adım (Keteon) olduğu halde 

dır. 

İstanbul İnhisarlar umum müdürlüğünden 

I - İdaremizin Cibali Fabrika;ı için şartnamesi mucibince sa
alınacak 8 adet aspir•tör açık eksiltMeye konmuştur. 
II - Muhammen bPdeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lira-

III - Eksiltme 1 - VIII - 938 tarihine rastlı.1•,!J pnartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler para'1z olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmekisbiyenlerin fiatsız teklif ve kata
loklarını tetkik edilmek üzere eksiltme gününden bir hafl:\ evveline 
kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '7o 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (4564) 

Dahiliye Mütehaı;sısı -·•cdf# 
Pazardan başka günlerde og• 15' 

) ı-adar sonra saat (2.5 tan 6 ya ·· ~ 

tanbul Divanyolunda (!04 ıııJJ ııı 
ıııarı 

ralı hususi kabinesinde ha5 ··ııJır• 
kabul eder. Salı, cumartesi gıı ~,., 

. • fı~sr , 
sabah c9.5 - 12• hakıkı 1,,ı~ ~ . 
mahsustur. Muayenehane ,·c c 
fon: 22398 - 21044. 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI . v•· 

Cerrahpaşa Hastahanesi 

Kum kapı Şeyh Ferhat mahallesi!•••••••••••••••••••••••••••• 

~ış~~:ı~ı h;~:~:n~ici~1~~!~ğü:::ı~:~ lstanbul Belediyesi İlanları 

hiliye Mütehassısı ıa· 
Hergün öğleden sonra hasta 
rını kabul eder. j'ı 

Çarçıkapı Tramvay dura z 
Ahunbey apartmanı N'0• 

kaydımın İstanbul Asliye beşinci 

hukuk hakimliğinden aldığım 81•--------------------------- Beyoğlu Üçüncü 
Hakimliğinden: sJf'U 

mayıs 1938 tarihli ve 938/525 nu -
maralı ilam ile (Keteon) olarak 
tashih edildiğini alakadarlara ilan 
olunur. 

Si1keci Hocapaşa ,,addesi Kete
on Basımevi direktörü Keteon 

ilan 

Keşif beledi 619 kuruş olan Dolmabahçe sarayı saat kulübesi 
ile rıhtım arasındaki tümseklerin tesviyesi açık eksiltıneye konul
muştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünrle görülebi
lir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan ba~ka Fen işleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 46 lir:ı 44 kuruşluk 
ilk makbuz veya mektubile beraber 18 - 7 - 938 pazartesi günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (R) (4110) 

11-Iabkemenin 93811642 JıB~' 
.. k 

dosyası ile (Galatada KüçU t~' 
D de da 2 No. lu odada Sırrı e d,ıe 

İstanbul ithalat gümrüğünün Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Ha- isteğiyle davetiyenin 20 gün fasıla 
3.48~56 nu"?aralı ve 21 - 6 - 938 ta- kimliğinden: ile ilfınen tebliğine karar verilerek 
rıhlı depozıto makbuzunu kaybet - Mahkemenin 938 '2204 sayılı muhakemesi 29 - 9 - 9?.8 saat 14.30 

1 fon y'.:nisini alacağımdan eskisinin dosyası ile Kasımpaşada Toprak talik edilmiş olduğundan o gün ve 

rafından Aksarayda Silivri cD h,ıı~ 
sinde 47 No. lu hanede ikeıı) ııaııt' 
ikametgahı meçhul bıılun:ın (Z~sı 
yoncu Ziya aleyhine ~çılall ,ıPdJ 
lira alacak davasının duruşıııJ· prC' 

davacı vekili bir kıta ~enet ve,, r 
· da' testo varakası ibraz etmıŞ ·r ~ı· 

hukmu yoktur. yokuşta 6 sayılı evde oturan Meh - saatte mahkemeye gelmediği ve dilenin senetteki imzasını iıı1<~3ııi' 
!inde istiktap yapılacıığrndan (~) 
le muameleli gıyap kıırarı~~pe ,r 
gün fasıla ile ilanen teblıS' ,t ıo 
mahkemesinin 3 - 10 - 938 ~· ol' 

Sırrı Dede met Ali Ertürk tarafından Hatice, Lir vekil göndermediği takdirde 
---------------- lbrahim ve Kadıköyünde Cevizlik- gıyabıııda muhakemeye devam olu-

Ege Tiyatrosu te 5 No. lu Hasanın evinde Şevket nacağı davetiye ve tebliğ makamı -
temsilleri kızı Dürrıye aleyhlerine açılan Ka- na kaim olmak üzere ilan olunur. 

·ırııi~ Nurettin Gençdur 
ve ar kada~ları 

17 Temmuz Pazar 
akşamı 

Y eniıehir Aile 
Bestekarın 

bahçesinde 
ölümü 

19 Temmuz Salı akşamı 

Üsküdar Beyleroğlu bahçesinde 
Baba 

- Üzerine iki kat elbise giymiş
tir. 

-Doğru. 

- Bundan matla iki taraflı el-
biseler de var. 

Ku, kafeste 
Jan, polislerin gözünden kurtu

lunca, onların bu civarda kendisini 
arayacaklarından emin olarak hiç 
vakit geçirmeden Parise dönmeğe 

karar verdi. Bu suretle kendini ta -
mtmadan karısını da yaııına alacak 
ve başka bir istikametten.· Paristen 
kaçmağa çalışacaktı. Fakat iş um -
duğu gibi olmadı. P~rise vardığı 

zaman derhal Düşesin bulunduğu 

eve koştu. Hal bu ki, bildirimiz gibi, 
dü~es oradan kaldırılmış hulunu
yordu. Polisler de mütemadiyen 
o civarı nezaret altında bulundur -
maktaydılar. 

sımpaşada tur*ucu sokağıııda 4 No (9082) 
lu ev ve 2 No.lu dükanla Bahriye j j 
caddesindeki 121, 123 ve 125 sayılı YEN NEŞR YAT 
dükkanların izalei şuyuu hakkında Goril avcıları 
ikame olunan davadan dolayı dava İngiliz muharrirlerinden Bal-
edilenlerden Dürriyeye gönderilen lantyne'in bu eseri dılimize tercü
davetiycde mezkur mahalli terkede me edilmiş ve Kanaat kitabevi ta
rek halen ikametgahı meçhul bu -ı rafından neşredilmiştir. 
Junduğu anlaşılmış ve davacının Okurlarımıza tav-<ive ederiz. 

da bakılmasına karar verı ~e' 

duğundan itirazla 10 gürı rıı~lı ~.,. 
meye gelmediği veya bir \'ek• ~, 
dermediği tukdirde istiktııptıı\ 4'' 

trJll 
çınmış ve vakaları kalıul ~ ~).,p 
yılacağına dair muamelelı 101,J 

·rıı o 
kararı tebliğ makamınq kal 

üzere iHin olunur. 

~' şan ancak bir kişi r:örebilmiş idi. rini indirerek süratle Azenel soka -ı Diyerek Krova - Roz dör: ;;41 

Mamafih o dakikadan itibaren ga- ğına doğru yol aldı. ağzında otobüsten inip şer'9 rB(ıl 
yet dikkatle hareket ettiğinden Kürek mahkumu Jan derin sokağına doğruldu. O ara.hl< 
Şanzelize'ye geldiği z~man muak- bir tefekküre dalarak: kaybolmuştu. ıvşr'•: 
kibini kaybettiğine kani olarak a - - Bu araba benim hoşuma git- Jeren de Mon parnas bU bıırB~· 
dımını yavaşlattı. miyor. vasıl olmuş olduğundan, eıi'1~ 

Onu takip eden 8dam birden- Dedi ve yolun bir tarafına çe - enine boyuna, aşağı yuk~rı Jo~~-, 
bire Jan Jerenin yüriidüğii kaldı- kilerek arabayı önünden geçirdi. Jene sokağındaki .tütiincu ıı 9 ~-r 
rımın karşısındaki kaldırıma geçip Kemali teaccüple dedi ki: nından sigara alarak etrafı , 9 b' 
orada diğer bir adama yanaştı. Her - Ay! Boş... daha göz gezdirdikten 5~~ gil"J, 
ikisi de birbirlerini tanımıyorlarmış Arabanın içinde bulunan zat Je-ısıçrayışta 7 numaralı mah•:1 ' ,yo~: 
gibi hareketle Jan Jerer-ı takip et- renin kendini göstermPmesi için ke- Bu anda şümendüfer ıst~per:1 , 
tiler. Jeren Sen nehrini geçerek Bak 1 nara çekildiğin anlayınca kendi de kubbesi tahtından gölgede s;:ır J' r 
sokağına doğruldukta: arabanın içnde eğildiğinden hay- miş iki adam zuhur etti. ııun r 01° 

- Bu iki adam zannedersem dut onu görememişti. J ereni takip eden ~d:ırll 19 11 (1 . 

beni takip ediyorlar. Jeren Şiz sokağına doğrulur bunlardan biri arabadan '.ne 0ııJ'' 
Diyerek tekrar gelıliği yola doğru:maz araba d:ı a)·ni istikame- niyi takiben otobüs~ binı~c :;ıf 

döndü. O esnada iki adam kaybol- ti aldı. evvel inerek Sen plasid . 'de ~e > 
muş idi. Jan kendi kendine: O vakit Jan dedi ki: Midi sokaklarının k<işelerııı ~urt, 

_Acaba nereye geçtiler? Gör- - Arabacıdan korkalım. disini beklemişti. Dii(eri ise 1 J!~r i' 
Biraz daha ileri giderek Sver mahkümu Janı takibe h:ıce . ~o 

d meli. LDeyip yoluna devam etti. . k d • JI.' p:ırıı9" , .Jı o- sokağına daldı oradan geçen oto - mıyere ogruca ,on . birı) Şüpheli vaziy2tte etrafta 
Azenel sokağına mm·asalat e - bır ~ 

!aşan bir adamı gören bir sivil ta- bilse atladı. Arabada yoluna devam varına gitmişti. İki•i r!e 1 ~r' harri derhal kendisini takibe başla- dince bir kere daha arka-.na dö - etti ııı·rı lilı · birleşerek birisi oradan. · ııil ~· 
mıştı. Sahte Viledyo takip edildi - nüp Bak sokağını tetkik ederek Kürek mahkCımu Jan: en yakın Polis merk~zıne ~~ i, 

çeşme cihetine doğru yürümeğe - Galiba bu arabRcı hayvan - zamanda diğeri orada k:ıı~r 1.ırJll1 ğini anlar anlamaz bir arııbaya at
ladı. Sonra yetişilecejlini anlayın -
ca arabadan atlıyara4: firar ettiği 
esnada arkasıııda a;-:tklar•na dola " 

başladı. Bu esnada Bak sokağının 1 ]arını istirahat ettiriyor, yahut iyi zünü 7 numaralı mah8Ideıı ~. 
başında tevakkuf edPn bir araba, bir şarap tüccarı bulunan bir istas- dı. 
Jereni takip eden ad.ıml:ırdan bi -1 yona gid'yor. 


