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Yaz mesai 
saatleri ağustosta 

değişiyor 
Mesai dokuzdan on altıya kadar 
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Peıta lttilwulıaa rir.ealt •••I•· 
ketler iti• il, 1•, f,I n ' lira. 

KURUŞ 

FiLiSTİN DE 
:c:szıı 

Yahudi ve Arap 
taarruzları 

I"'\ sürecek 

uıı" B l. _J ş hrı·mı·z _Jo''nen Bir aylık bir tecrübe devresi için Yollar 
bombalı 

geçilmez bir hale geldi, 
taarruzlar devam ediyo, 

n er ınaen e e a~ tatbik edilen yaz mesai saatlerinin Ar bazı mahzurları görüldU~ünden, 

'ypw M • \.1 l • h t V d • bu bir aylık müddetin hitamı olan .... man enemencıog u ıza a er l bir ağustostan itibaren devairde ça-
•ılışma saatlerinin sabah dokuzdan 

Numan Menemenclotlu Alman Sefirile görüşürken •• 

TürkIDaiian kayıtsız ve şartsız 
ihraç edilecek 

~alanan vesikalar, tabiiliğe uygun 
llletinler haline getirilmiştir 

Sumerbank mlldürü 
Nurullah Sumer 

Londraya gitti 
Yeni mali anlaşmalar 

görüşülecek 

on ikiye, on üçten de on altıya ka
dar olmak üzere değiştirilmesi ka
rarlaşbrılmıştır. Yeni çalışma sa
atleri, dün, devlet dairelerine teb
liğ edilmiştir. Bu rnes~i ~aatleri, a 
ğustosun bininden ey!ülün on beşi
ne kadar olmak üzere bir buçuk ay 
için tatbik edilecek, eylülün on be
şinden itibaren de, eskisi gbi,, sa
bahleyin sekiz buçukta devairde me 
saiye başlanacak, akşamları da on 

Sumer Bank müdürü Nurullah yedide tatil yapılacaktır. 
Sumer dün akşamki ekspresle Lon- AA"""'"""'~.AA.-"'A.-"'A.,.......~-A..."",,...,,..,,..,,,..,,...~ 

draya gitmiştıir. 
Nurullah Sumer Londrada yeni 

mali meseleler için müzP.kerelerde 
bulunacaktır. 

Mısırlı Misafirler 
dün Abideye 

çelenk koydular 
Bu akşam albda doğru 

Mısıra gidiyorlar 

Bir İngiliz vapuruna 
daha bomba 

Kudüsdcn bir manzara 

Kudüs, 28 (A.A.) - Hayfada se giden yolda münakaHi.t mütead· 
Arap ahali, yahudilerin mağazala- dit defalar inkıtaa uğramış ve oto· 
rında yangın çıkarmakta, yahudi mobillere tecavüz edilmiştir. Bir 
mahallelerinde bomba atmakta ve yahudi otobüsünün yolcusu Remle a 

Valansiya üzerine 115 bomba yollardan geçen yahudilere fena mu dında!ci arap şehrinde bir bomba 
atıldı amele etmekte berdevamdır. Yol- atmağa hazırlanırken ~·akalanmış-

Valansiya, 28 (A.A.) - 12 tay- lar, geçilemez bir haldedir. Nablu~- tır. 
yare bugün saat 14,30 da liman ve dan Kudüse giden yol araplar tara- .l\lilli yahudi meclisi, bir sivil 
civarını bombardıman etmiştir. 115 fından 8 kilometre boyunca tahrip muhafız heyeti teşkil etmek mak-
bomba atılmıştır. !n~anca miktarı ~ edilmiştir. Dün Telavh·den Kudü- (Devamı 5 inci sayfada) 

maIBm olmamakla beraber olduk- ı ~======~===========~====~~==~=======~=== 

f :r,~~!~:d:s);:iu~~~d~~ b~~~~~:~~ ı H •• k A t • ı • 
ile) kontorolün müsaade~jy)e şeker u ume çı er çevırme 
ve kahveden ibaret hamulesini çı-

Jcarmış olan İngiliz bandralı "Kel- h k t • • ı ? 
vin,, vapuruna bilhassa hücum ede- are e ı mı yapıyor ar. 
rel(1ıa~ara uğratmıştır. Bu gemide 
bulunan birkaç tayfa ile beynelmi
lel kontrol müşahidi ölmü~tür. 

'~dlltllllanya ile ticaret anlaşması tir. Bir müddet mezuciyet alan ha
~l'i ~e ınemur Tilrk heyeti reisi, riciye umumi katibi, mezuniyet müd 
'ııc~e Vekaleti umumi katibi Nu- detini, fstanbulda geçirecek, bila-
~ tks enemencioğlu dün saba~ 7 :25 hare A~~araya gid_ece.k~i~. r 

1
, Çek ekalliyetleri 

tlıllı. l>rı;_sle Berlinden şehrımıze Harıcıye umumı katıbı Numan Prag, 28 (A.A.) ·- Çeteka a-

Ebr nehrini geçerek mukavemet 
görmeden ilerledikleri anlaşıldı 

~ıı~'Ş Ve istasyonda Başvekil na- Menemencioğluı şehrimize muvasa ~ ·an ·ır tı t til ·· h kk d ıı_ .. h r ~ J ı sı, mı ıy~. :r 8 a. 9u a ~n a Barselona, 28 (A.A.) - Havas maruz kalmaksızın 20 kilometreden 
"'.d6", Ususi kalem müdür.il. Bak.i latın_ı müteakip k.ab. ul ettiği Anado- rn , ç kan bazı hulasalaı ın bu proJe e ~ .... Al _ 

1 
. . . - ajansının bir muhabiri, Ebr cephe- fazla ilerlemişlerdir. '7andeza ö -

··1e ~manya büyük elçısı, harı- lu a3ansı muharrırıne şıı heyanat- ~''!·; , ısas arı hakkında tam b r fıkır vere ~tb"'elcületi mensubini, ajans ve ta bulunmuştur: :i, li . ~ 1 
- sinde Gandeza mıntak!lsına gitmiş- nünde temas tesis edilmiştir. Bura-

ı Uat :ı cbek mahıye.tte 0~~adıgını ve .bu se- ı tir. Nehri mütemadiyen bom bardı- da düşman şiddetli bir mukavemet 
°"1lıı mümessilleri tarafından - Berlin miizakerelerinin esa- ı.. ~pten ~t.e~:mle_r ı~ın esas -~eşkıl e~e- man etmekte olan Fraııkist tayyare- göstermektedir. Cumhuriyetçiler, 

~:nrnıştır. ısını teşkil eden meselelerden en mü .. mıyecegını bıldırmekteaır. Zır~ !erin faaliyeti, cumhuriyetçilerin Gandeza nehrine doğru üç istika . 
~llttu ?nan Uıfat Meııemencioğlu, himmi Türk - Almırn mübadelele- ~ proje, .daha metin itibariyle katı sağ sahili ellerine geçirmelerine ma metten ilerlemişlerdir. 
~ • .J~a 1<. alamıştaki köşküne git- rinin hangi rejime tabi olacağı işi """ olarak hazırlanmış değildir. ~ "~nu ' , ni olamamaktadır. Nehir üzerine Frankocularm izahı ... ~tıeın . istirahatle geçirmiştir. idi. Biliyorsunuz ki 1936 senesin- . . t atılan ve tahrip edilen köprüler der B- 28 (AA ) R a 
1"11~,... 1:ncıoğlu, bugün Başvekili- de altmış milyon lirayı bulan Türk · ~ Sovyet Yüksek Meclisi urgos, · · -- a yo nas 
ı~. ve aı t:> akap yeniden yapılmaktadır. Cum yon al tebliğ ediyor· 
ı"'lleı.1• '°. ayarı ziyaret ederek Ber ihracatı, ayni sene içinde Almanya- M_isafir.imiz Mahmut Hamza paşa Mosko"a, 28 (A.A.) ·- Sovvet- · 
11 ~ ""'U d- Abd ı k k d k • J huriyetçiler, hiç bir n.ukavemete (De m 5 · c· f d • ~~~ "' zakcreler ve anlaşma· nın muadil bir ihraç imkan ve kabi- un ı eye çe en oy u tanaonra ler bi r-· "k k r · d" va 

1 ın 1 
saya a, 

ında k . . . . . r ıgı yu se mec ım ıvanı, =~~=====~~~=~===~================ 
endısıne ıznhat verecek (Deııamı 5 zrıcı sayfada) Evvelki gün Elmahrusa yatı ile yüksek meclisi 10 ağu.stoıı.ta içtimaa 

/../itlerden Çemberlayne 
bir itilaf teklifi 

~ir gazete ''bu temayüller varken 
harple karşılaşamıyacağız,, diyor 

~ 

limanımıza gelen Mısır bahriye ku- daveti kararlaştırmıştır. 

manc.lanı tümamiral M:ı.hmut Ham- ==================== 
za Paşa, dün saat 12,!10 da Taksim- HER S A B AH 

Gazeteciler ve ölçü 
deki cumhuriyet abidesine çelenk 
koymuş ve müteakiben husu.si def
teri imza etmiştir. 

Misafirimiz meydanı dolduran Şirketi Hayriye idareai Hasköy. 
kalabalık bir halk kütle ·in·n ami- deki tezgahlarında, makinelerini 

::ı ı 5 f h d"I . b" "d k · • Ik 1 ·ı k I _ ea e ı mıt ır gemı en çı arıp yenı 
mı 1 a tış arı 1 e arşı anmış ve ugur- teknelere yerletlirmek, kazanlarını 
anmış ır. 

1 
• • l . . .. A manyadan getırtmek sartıyle iki 

stanbul vah ve beledıye reı:;ı küçük vapur yaptırdı; daha doğru. 
Muhittin Üstündağ dün Tarabya- au iki küçük vapurun teknelerini ve 
daki Tokatlıyan oteli:ıcie Mısır bah kamaralarını burada imal ettirdi. 
riye kumandanı Mahmut Hamza Gazetelerde: 
Paşa şerefine büyük bir öğle ziya- . - Memlekette yapılan ilk ge. 
feti vermiştir. mıler !. ... 

Mısırlı misafirler akşam saat al 

tıda şehrimizden ayrıl:ı.caklar ve 
yat doğruca Mısıra gidecektir. 

Kabilinden kıyametler kopuyor. 
Bize bu satırları yazdıran saik 

Boğaziçine iki yerıi ve rüzel tekne 
kazandıran milli bir müeaaeaenin 

====.::....:.....:::::============= muvaffakıyetini küçük görmek kıs

Müslüman şeflere 
suikast 

kançlığı değildir. Bllikiı. Yalnız 

tunu demek iatiyoruz ki biz iazete
ciler hazan, belki de iatemiyerek, 
gerek zemde, gerek medithe ölçü
süz bir ifrat göateriyor, insaf terazi 
sini bir tarafa kaptırıyoruz. Akka camii imamını da 

öldürdüler 
Memlekette yapılan ilk gemi

ler denilirken dilfünmek lazımdır 

ki Türk kendi öz tersaneainde yüz 
Beyrutı 28 (A.A.) - Akadan tonluk tirket vapurları değil bin .. 

~illan LJ i 1 N R."b t t l"k t k"l"t R . i . öğrenildiğine göre, Aka camii kebi- lerce tonluk zırhlılar bile inta etti; 
l nar c ye ırzırı ı en rG ve genç ı et ı a ı eıı .. 

ÇiN TAARRUZU 
Bir çok Japon harp gemisi batı
rıldı, Çinliler her tarafta geniş 

taarruz hareketine geçtiler 

Cephede, Japon kadınları it batında 
~ ~tldr . rı ımamı Şeyh Hüseyin Abdürrahim hem de bundan altmıt yelmit sene 
l ·l'l ~a a, 28 (A.A.) - Deyli ı mani ar arasında yapılacak müza- suikast ile öld .... 1 _ ı·· B F'- evvel.... Honkong, 28 (A.A.) ·- Şekiai leri anking - 1Iukov arasında bulu-
~ıı.ı ıetes· B V"d k J • J ·h · t · uru mu~ ur. u, 1 

• b"ld. · d ·· ·ı · · d rt d f ı.: 'lta" ı, . ı manın yarın ere enn esas arını ı tıva e mesı 
1
• t' d _ 

1
.. . •• Hani alkıtlarken de hırpalarken a1ans1 ı ırıyor: nan uşman gemı ermı ö e a 

~ .,a dön ~ .. 1 b k h ıd· ıs ın e mus uman dını şeflere kar- ' . . b b d t · 1 a· ,~ t' ~ I'. ~ ecegını ıa er verme mu teme ır. . . de biraz daha ölçülü davransak ge- • Nnnkın cıvarında Lontend de ı:.icl- om nr ıman e mış er ır. .ı.'le 1ce-
~· lfitıe .urnaileyh, B. Çemberlayne Berlin, 28 (A.A .J - Salahiyet- şı yapılan ıkınci suikasttir. .rek takdirl~rimiz, gerek tenkitleri- detli muharebeler cere::an etmekte- de Japonların bir kruvazörü, dört 
~~~ti/111 bir mektubun~ tevdi ~- t~r ~iman ~aahfili, Hitlerin y~v~- ı ~~rkaç z~man evvel Kudüstelmiz daha müeaair olacak gibi geli- dir. topçekeri, iki nakli~·e gemisi ve 

tı ll'ı k Bu mektubun hır hava ı- rı yuzbaşı \ ıdmanın Londraya ıkml Camıı Ömer ımamı da bu suretle öl- yır bize... Yangtzc cephesinde mühim bir dört gambotu batırmıştıı·. bir harp 
a 8adiy)e lngiliz!erle Al - (Devan!ı 4 iüıcil B<ı'Jlfada) dürülm•J~tii. * değişiklik yoktur. Diııı Çin tayyare (Devcımı 4 1ir:cii sayfada) 



dayla: 2 VEiil SAAAH 

Mısırlı misafirler ~-- Yeni «Sabah» m tarihi tefrikası: 62 -----.~ 

--<>
Vali Bahriye kmnandanına p J 

büyük bir ziyafet verdi azar ığın orta-
Dost l\Iısır bükCım•tinin donan- d k ld ) 

ma amirali Mahmut Hamza paşa an 3 JrJ maSJ 

·Türkler karşısınd" 

Napolyon Bonapart 
,. 

Katil ciğerci Recebin Stad ve daiıal 
muhakemesi sergi için yerler 

Yazaa: Lya Şakir ----~ şerefine dün vali tarafından Tarab- J 
ya Tokatliyan otelinde bir öğle zi- için i k adımlar ş h. ı . . 1 Taksim stadı açılııSI 
yafeti verihni'Ştir. Akşam da Mısır a tt er Clnayetı nası _ 

1
_? 

sefiri sefarethanede bir ziyafet ver- gördüklerini anlatblar ne olac~ ~ Korkunç bir vaziyet miştir. Yiyeceklere de maktu Taksim stadınm ~ r:.ıı;_.dl 
Elmahruse yatı zaMtan ve mü - f• k Oç i:ÜO c\·vel Karagiinnükte Draman göre şimdiki yer.iııd.en ~ 

A. k 1 b• kal h ı• el rettebatı dün ~ehrimizde muhtelif ıat Onmast ihtimali yolı:uşunda arkadaşı Yahyayı bıçakla öl- malumdur. Beyoğlu ci ...... ~ p.1-
,&..\.S er er etten ır e a ıne g e- gezintiler yapmış. cami ve mllzeleri .. Maktu fiyat usulünün eylüld~n düren cijua Rcıeebiıı mqlwt suçlar ita- olan ihtiyacını gi<lermeA fçıll JllO -

dolaşmışlardır. Misafirler onuncu ltıbaren İstanbul. AnkaTa ve lzmır- nunu hükümlerine uygun olarak yapılan rnabahçede gazhane Y•.n~e ,-. 
rek şaşırtıcı hareketler yapıyorlardı yerli mallar Sergisini dün ikinci de- de tatbik edileceğini yazmıştık. İS· muhakemesine dün ağırcezada devam e- dern bir stad VÜCUd~ ~tırJ~., 

fa olarak 2iyaret etmişlerdir. tanbul belediyesinin bu husustaki dilmiştir. Bu:radaki havagazi tes·satı ~ 
Fakat zeki bir adam oları F..mir için emir vennişti. Ayni zamanda, MAHKEMELERDE tetkikleri ilerlemektedir. Tetkikle- l\faktül Yahyanın Recebe çel.:tiği bı- lak civarına :ılınacaktır· ~ 

.Beşir, Cezar Ahmet pasa henüz ha- a.layın bütün bOTazan!arını muhte- re son şeklini verebilmek için malc- calı: mahkenxye ~tiriTınişti. fen işleri müdürlüğii s_., 
)'atta iken, Bonapartın arzularına lif tepeler üzenine döndermişti. Bir katil hakkında müd- tu fiyat kanununun izahııamesi is- Dinlenen şahitlerden Cihat, hadise etrafındaki hazırJıklnra & totJll 
ııizmete cesaret gösteremc>mtş: Bu-nhtr, mütemadiyen geriye doğ- deiumumi idam İstedi lenmiştir. Belediye, yiy~ceklerden Mlluada şunla..1 aö)'lcdi~ t.ır. Etildleı· tamamlandıktan 

(Size, her hususta yardım etmc- ı ru imdut boruları çalacaltlar; Ah· bazılarına narh ikame olunmaaını - Kopmun önünde oıurnyMdum. stadııı projesi hazırlanaca~ 
yi büyök bir memnuniyetl.P. isterdim. dullah Pa.<;+0&nın kuvv.etlerini dehş e- _ S:;:atyada ~rap .ıce~in odı.ın b- muvafık bulmaktadrr. Ilir kısım yi- Bit'denbire bir giiTühü işittim. Ren.ple Taksin1 stadının yed ... 
Fakat, ne yapayım ki şu esnada, bü- te düşilreceklerdi . >''~~ ·' lcendmoe 1~1gı parayı ver- yecel<lcıin fiyatları mcı.I sahipleri yanında u:ı:un boyla bir ada.mm birbirle- dibnesi d.üşünölen daı•aa' tıe 
~lin Cebel ahalisi bana Karşı muhale- Bonapartrn bu pffiru, clerhal te- medıginden dolayı Keıualı, kaf~sıne odun tarafından tesbit edilecek belediye- rine bıçak çektiklerini gördüm. Recep nasının başka tarafta yapıbP 
fct halindedir. Sarayımda ki bir uşn- sirini göstermişti. Başı bozuk at -1 vu~p bayılttıktan sonra. dcnı~. ataralc ye btlclirilecektir. Maktu fiyattan birden fırlayıp kaça. Diğer adam da lanuyacat:rı tetkik edilm 
ğıma bile söz geçirecek vaziyette de- lılar, Fransız sü\•arilerinin mun - ı oldiır~ten '_uçlu _thı:ahım Çetinin ~0• yükseğe satış yapanlar çok nğır ce- iğilerelt: ve karmnı totarak •VU1'Uldum!:» kik~ mü bet netice Y•rit"~ di~ 
gilim. Beni mazur görünüz.) tazam hücumları karştSında şaşır - hakemame ~un. agır ce~a ~hke~esm- ıaya ç.arpılac:ığmdan yeni usulün di~·e bağırmağa ba~ladı. nasının başka tarafta in~~ e ~ 

Diye, cevap göndermi~ti. mışlar; müdafaa vaziyetine geç - de devam edılmış ve müddeıummm Re· tatbikinde uzun boylu müşkülata Bundan sonra komiser muavini Sa- muvafık görülsrse TaksiJJl ;c11 
Fakat bu ce-..'apruımeyi Bonapar- rnek istemişlerdi. Fakat. muhtelif ıat Saka iddiasını serdetmi~tir. rastlanmıyacağı tahmin edilmekte- dullah dinlendi. Şahitlerden Salahattin yıkıldıktan sonra bura&a açıl eli"' 

ta getiren ad:ım; şfiphe üzerine, (Say yerlerden. geriye doğru imdat bo - Müddeiumumi suçlunun. hadiseden dir. lstanbuhın hemen her semtin- ve Ahmedin karakolda vudiJcleri ifade- sahadan .bir kısmı TakJİID llB~-
da) daki Türk memurlanmn eline rulan çalındığını, duyar duymaz; evvd eniştesi Hü~yinden para istediği· de etler olduğu gıbi yiyecekler de de Recebin 1'adise esnasında yere yuvar- na ilhak edilecek bir kJS!lll 
geçmiş; ve derh:ıl Cezar Ahmet pa- hakikaten arkada imdada gelecek ni, alamayınca Samatya ~ahilinde bağ· ayni fiyatta satılacaktır. landığından bahsetmediklerini ve ifade- rak bina kurulacaktır. 
şaya göndcrilmi~ti. asker var zannderek derhal dağı- lı bulunan k::tfığına giderde Anıp Kemal. lcriniıı aynen almmq olduiuznı söyledi. 

Cezar Ahmet ~. bu mektuba de lı\•emıiş.lerdi. den para talebinde bulunduğunu ve Ke· K" ı d ı kt • k Bunun üzerine phitler müvacehe c. 
rin bir hayretle telikki ebnişti. Çün-1 Abdullah p.aşa. gayret ve cesa- ırıalin para Vttmek İ!tememcsı uzerine oy er e e e n ve dildiler. Ahmet ıunlan söyledi. 
kü, Bonapartın bu tarafa geldiğini 

1 

I"et sahfüi bir vezir olmakJa bera - li::rfasına odunla vurarak öldürdüğü ya- d t • - Ben gördüğümü söylüyorum. Re. 
haber aldığı gündenberi. Emir Beşi- ber, talihi bu sefer de yardım et - pdan muhakeme safafıatından ve şahit- ra yo 8SIR8f I cep yere düımemişti. Fakat senddemiş-

Universife Ki 
nısiıde bir 

rin ve bütün Cebel ahalisinin, Fran- memişti. Hakikaten Bonapartı mah- krin ifadderindcn anlaşıldığım söyV.ye- ri. Bu esnada Yahyanıa vurulduğunu 
sız ordusuna iltihak edeceklerinden !vetmek ihtimaJi olan mükemmel rck İbrahim Çetinin ceza kanununun Bütün köy meydanla- gördüm. (Ama daha cn-4 hangisfnin 1 "" 
şüphelenmekte idi. Halbuki bu rnek- pliinı, Eonapartın sürat ve cevva - 448 inci maddesine göre idammı istemit· d •ıçalt çektiğini farketmediin. ntikam almak 
t.up bilakis Emir Beşirin, Türklere fiyeti sayesinde, a.lt ilst olmuş; ken- ıir. rına ra yo konacak Bundan 5onra Müdcteiuanıminin ta- yanğın çık.-
sadakatini; tam bir B:ı.dakat değilse dlsi de yanında kalan bir kaç atlı Duruşma müdafaa için. baıita bit gü. Vilayet merkez ve birinci sınıf kbile phidere Vakanm cereyan fekli İstanbul üniversitea!nill --~·'r 
bile, bitaraflığını göst.ermekte idL ile dag yollarına saparak tekr~r n.e bırakılmı~nr. kazalarında elektrik santralı bulu- aeımil ettirildi. C:..Liderden Ahmet Jca. - 1 d k' ki h • ı.. "" .,,,.... og un a ı mya aneSIJluıı> 

Bunun üzerine Ce-Lar Ahmet paşa, Şama geçmişti. 14 kuruş için 6 aya nan köylerin mümkün mertebe sü - til Recep rolünü, Ciı.at da maktul sene içinde beş yangın ç·_...,..., 
derhal bir takdirname yazdırmış; E- * mahkum oldu ratle elektrikle tenviri vilayet ve ka Yahyanın vaziyttini aldt. Böylece ~ Beş altı gün evvel çıkaD ~~ 
mir Beşire göndermişti. zalara tamim edilmi!'ltir. Elektrjk discyi gördükleri aibi canlandırdıUır. hAd• · h kk d ,.k ~~1 · .- gm a ısesı a ın a Jıe 
Şam valisi Abdullah P.aşa, (Gaz- Bonapa:rt. ele geçen esirlerden, Şıbın Karahisarlı Kazım adında biri, tesisatı vapılıp cereyan verildikten Bundan SO&Ua gelmiyen bir kadın k ü · • -.ı.tör~ 

.J ve gere mveraı.te r~ 
ze) kalesinden çekildikten son - muharipler.in ekserisinin N.ablısh dün sabah sebze halioe bir hemıerisini sonra, köy kanunu mucibince, köy ı:ıhidin çağırılm:ısı için muhakeme bu- yapılan tahkikat şayanı di 
ra, boş durmamıştı. Şam ve Nab - askerler olduğunu öğrenmişti. Ma... görmeğe gittiği ~ada karıısma mcthar meydanlarına da birer ra'lyo kona- güne btraktldL netice \"ermiştir. .....il 
\ısta da bulunan askerlerle, hükO - iyetindeki !'.Üvarilerin bir kısmını yankesicilerden Namık Cesur c;ılcarak 1 caktır. Bu radyolarla, kc}ylü için 1 Yapılan tahkikata garer ..-__. 
mete sadık olan kabilelerden çıka - Nablıs üzerine göndererek, bu vak- yelek cebinde bulunan on dört kı.ıruıu· faydalı olacak didaktik nPşriyat ya BELEDiYEDE: ye kadar vuku bulan dört 1., 
rabildiği gönüllüleri, (Merc ibni anın intikamını almak için bütiln nu alıp kaçmak istemilJ biraz ileride bu pılacaktır. Köylülerin istifadeleri 1 ... başlangıcmın enstitiide atöb'8 ,. O 
amir) ovasında toplamıştı. Mak - köyleri yaktırmış; Nablıs ovasını hadiseyi gören bir polis tarafından ya. için, eylüldrm fü~aren neşri:at~ Dolma bahçe ıneydanı kinist muav:inliği yapan )leb~clıılP.~• 
sadı; (Nahra) da bulunan Gene bir harabe haline getirmişti ..• IŞar- kalanmış ~ cürmü meşhut mahkemesine ba~lıyaca~ olan yuıksek tevettu.rlu 1 Dolmabahçede sa~t kulesinin sarın dikkatsizliği yüzünd.eD.,. 
ral Klaberin kuvetlerini imha et - ka medeniyet ıetirdiğini iddia e- sevkedilmiştir. Muh:lk:cme esuumda Na· Etımesut ıstasyonundan da lsttfa- önündeki meydan nğa~landırıla _ anlaşılmış v~ bunun üze~e 
tikten sonra, Bonapartın üzerine : den Bonapartın, hiç bir suçu ve gU. ındc cürmünü inkar eımiş, fakat phit· de edilecektir. Ayrıca icap ettik- cak, tarh edilecek, çiçek ekilecek- met Onar'a on beş gü• ~ 
çullanmak ... Bülün Fransız ordusu- nahı olmıyan masum halka reva leri:n G'inlaunaiadeıı soma suçu abit ç:.' bu radyo!ann hoparlörlerinden, tir. Meydan rıh\ım seviyesinden yük ver.ilmiş ve bu müddet içinde 
nu, Akka kalesinin hendeklerine gördllğü bu muamele. ona tarih olmuı ve altı ay hapsine ltar.:ır verilmiş. koylerde \•erılecek fayd'.llı konfe _ sektir. Belediye bura!lru nhtım se- etmesi ve artık enstitüye 
kadar sürerek orada, rrtcşler için- karşısında küçültecek hareketler • tir. Mahkeme salonundan çıkan Namık ranslar için de istifade edilecektir. viyesine kadar alçaltaraktır. si tebliğ edilmiştir. _ ~ 
de boğmaktı. den birini daha teşkil etmişti. biteknbire peaccreye doğru kaç1m9 ve: Kırşehir köylerinden bir ço _ y . .. balar Mehmet Onar, bôyleıet' ~ 

Ceneral Klaber; bu hareketi ha- * - Bırakm, buradan atlıyacağmı! ğunda elektrik tesisatı yapılmış, enı çop ara 1 uzaklaştırılmasına lalı~ 
her alıncaya kadar, Abdullah Pa- Diye bağırarak lı:açmak istemi~tir. köy meydanlarına radyo konmuş - . :az.dığ~z .. ~~i ··~~elediye te - muru Nacinin sebebiyet • ~ 
şa ilrlemiş; (Yakup köprüsO) ne ATEŞ POSKOREN LAlalMLAR Fakat buna meydan kalmam"' yakalan· tur. Köylünün, radyodan büyük is- mız1ık ışlen mudurluğü sokak ara- öğFenmiş ve Naciden i~ 
kadnr gelmişti. Burada, binbaşı Bonapart, General KJaberi ha- nuttır. tifadeler ettiği görülmektedir. larında duran ve etrafa koku neş- ğa karar vermiştir. Me!t~ 
Jönanın kumanda ettiı; küçük bir kiki bir felaketten kurtardıktan Dün Eyüplü Halit tevkif 0 reden çö~ ku~~lannı kaldırmak .is- evvelki yangınların k::,. .... 
müfrezeye tesadüf etmişti. Ve der- sonra., yine ayni aürntla Akkiiya TiCARET iŞLERi: temektedir. Çop kutulfil'lnm yerme yüzünden olmadığını g·· 
hal mü ademeyc girişmişti. avdet etmiş! Tekrar o çetin mfica- edildi kulb.mlacak ve bir kişi tarafından hem de Nacivi mesut ctlildl'" 

Ceneral Klaber, bu korkanç va- deleye girişm~ti. Bir ~ok dobacltnalılt •çlanndan do- ihraç maddelerimiz taşınabilecek çöp arabala.nnın n(iı., kam almak ;Çin !On yarıır-
ziyeti haber alır almaz, derhal ma- Bu sırada kaleye, deniz tara- tayı mabltU.. bubandoğu oa bi" sendik mıınesini tetkik eden vali ve bele- kapıcının bulunmadığı Mr ~--'- '"" 
iyetindeki beş yüz nefeTle binbaşı flncbn imdat gelmişti. Cezar Ah . hapis müddetini bir ay ~net ikmal ede- Tifrik, arpa, buğday, ve yapağı diye r~isi .Muhittin Üstündağ, nü : giz1ice enstitüye girmi~ ye ....ıııı....::::1.ı 
Jo··no'ya ı"mdada ,,.;n..ış· tı·. Aynı· za- met PfMla, bu imd.at kuvvetim· alır rdt laoıpishaneden çılan we iki gün ~d "h dd 1 . . . . . m.aneyı muvafık bulmuştur. Yem odasında içi eczAlarla del• 

6.~... - t• raç ma e erımız ıçın tıcaret o- ~ bat d ır ka..du 
manda. kendJS. ı"ne de ·ımdad kuv"•etı· almaz. Amiral Simit'in tavsiyesiyle Lalelide Meliha adında ar kwa diadco . çop ara arın an e 1 ı ya- dolabın altındaki kağıtlıl!' 

• dasında milteaddıt toplantılarla ha- k d tel ed t d"l k bel -
yetiştirilmesi için, Bonaparta ha - bi~ ~ı.ıruc; hareketine teşebbüs et- çantasını kapıp kırçarlren yakalanan meş· . . .ın a a y e nşa e ı ece . ve - le tutuşturarak savu~maştısa• 
ber göndermişti.. mışti . Fakat bu hll3Ust!l ~ok uyanık hur Eyüplw Halit Dün ilcinci sallı ceza zırlanan standardızasyon nızamTJa· h başlı ana sokaklara tevzı oluna.- yangın, :itfaiyenin gayreti 

Abdullah P.a,anm toplattırdı - bı.ılunan Bonapart, deThal bütün nwıhkemesin~ sorıaya ~kilmiJtir. melel"inin tatbikine ~k yakında c.aktır. de ilci saattrk yorucu bir~· 
ğı kuvvet oldukı;a müh:mdi Cene _ bataryalarına şiddetli birer makas Yapılan tahkikata pe Halit. keadf. başlanacaktır. Sokaklar sulanıyor sonra söndürülmfi~ü. 
ral Klaberin kumandasındaki pek ateşi açtırarak, kaleden çıkan kuv- eiain bi!' tuhafiyeci dükkan~ olduğundan İkbsat Vekaleti !ltandardizas • Arazözlerin sık sık bozulması ~Mehmet, enstitüyü k_,, 
az askeri, bir hamlede ezebilirdi. vetlen tekrar kaleye ricate ic- bahsederek kızı oraya daktilo almak İl· yon işleri müdürü Faruk şehrimiz- yüzünden Mkaklal' gündüzleri Hiyı- maga .teş~?üs ~uçiylc d'J:ll 

I ' l t b h" t ~b bar etmişti u.ı:;.ini söylemif ve işte ta.m bu sırada . . . . k'l 1 kt d R l d" t ye verılmıstır. 'a (a u ma ır ve eeru eli ku- - · -e dekı çalışmalarını bıtırmış ve dün ı e su anmama a ır. e e ıye e- · 
'lllandnn, derhal askerlerini dört kö Kalede bulunan iki Fransız za- çantayı kaparak kaçaıpır. akşam Ankaraya dônınüstür. Faruk mizlik işleri mildürlüğli usulen her --o---

. ·ı bfti toplann vaziuetı·n· "dd ı Halid, Meliharr e91ddenberi tamdr. . ~e nıznmı e etten kale haline ı:etirc- ' , .J 
1 cı . en s · giln tramvay caddelerinin altı de- KOLTOR iŞLERİ: 

rek şaşırtıcı ate.~derle Abdullah pa- !ah. ctı:nişlerdi. 1\Jenzilli topları, ğını söylemiş, fa•at çantayı kapıp kaçtı· yukardaki dört maddenin standar- fa sulanması lılzımgeleeeğini şube- • __ ıllllll 
şanın kuvvetlerini oyalam,<ır; yük _ ılerıdekı muvakkı:ıt rstibkamlara ğını inkar etmiştir. diznsyon nizamnamelerini de be . !ere bildirmi,, arazözlerini ona gö- Konservatuvar bı11P"" 

~ nakletmek saye!lnde F t Haklın, Hiılid:n tevkifine karar ver- b · d öt.. fürlij 
gek bir tepe üzerine çekilmişti. . d ·1 r.ansız op . ra enn e g urm.....,. r. re hazırlamalarım istemiştir. Şehzadebaşında ''apıJacak 

çu ve pıya e mevzı erme büyük miş ve evrakı ait ofdnğu mahkrmeye ve· Yeni nizamnameler Vekaletin f JI h 1 k ! ., 11trl 
. Bonap.~rt, !>'1 habe~i aldığı da - zarnrlar vennekteferdi. Bundan do- rilmelı iinre müddeiamamiliğe iade ey· nşa a ge ece seneye servatuvar binasının proje 

kıkada, suvnrı alaylarıylc bir ba - lal•ı Bonapart, bütün piyade ve lemiştir. tasvibinden ge~er ge~mez tatbik Küçüle çocaklardan da deniz zel Saııatlar Akademisi __ ,.,..... 
tarya top alarak Akkidan hareket topçu siperlerbım mevkilerini de _ sahasına konacaktır. hamamlarmdan ücret. i~tendiğinden dan Arif Hikmet tarafm-
et~iş... Gece):i gilnd.üze. katarak ğiştirmek mecburiyetini hissetmiş _ Bu cinayette bir tecavüz L .k bunlar açık saçık y~rlerde denize !anacaktır. Nafia Veklıed 
müsademe yenne yetişmı.,~. Fakat ti.... var mı ? astı Çİlerİn dileği girmeği tercih etmekte ve buyuz-- yapılmak istenen tadfütb ~ 
öyle bir zamanda yeti.pntµI ki; ar- Muhasara, böylece devam edip Valde hanında kendisine tecavüz et· Lastik sanayii ile meşgul olan den de sık sık kazalara tesadüf e- ın~tir. Arif. Hikmet v.e ·--
tık General Klaber, o tepede tutu- gidiy<>rdu. Aradan bı·r ı"kI ay aeç- y f d· _ _._ 1 b dilmektedir. Belediye çocuk tar M-in mı. 1 .dün vah ve_ BeJ.edı::•_~ 

o mdWtediği için usu a IDQ.il .,ir arka. sanayici er ugünlerde aralarında ·y h tti O tü d ~ b ~ 
namıyacağını anlamıcı ... Düz ovaya ti.,.i halde, kalenı·n alınacag· ına daı·r parasız deniz hamamları inşa etti- . 1 n 8 n. aga . u 

"' ~ daıını öldürdüğünü söyliyen Şdıreminli bir heyet seçerek İktısat Vekaleti- ızahat vermrşlerdır 
:inmiş .. Orada da yaptlğı dört köşe en kaçnk bir eeer bile görülemi _ Cahit .baldcmdal&i tahkikat bitmiı u Ca· recektir. Hamamlardan biri Kum - · • 
•bir etten kale ı"le ~on mu'LavemA~ uordu. le temaslar yapmak üzere Ankara- kapıda diğeri Ortaköyde olacak, Ankara mus'd 

o .. =ı " hiı adliyeye vuamiftic. 
göstermeğe karar vermişti. Vakıa Fransız toplannın bom _ Cahit müddeiunaumilikrc auçunu iti- ya göndereceklerdir. mevsim ilerlemiş olduğundan bu ldebİ 

Bonap&J"t Ceneral Klaberin ter. bardırr.Mt, kale bedenlPrf azerinde raf &&IJÜtCİr. YatıM& Cabidiaa tuurunda Sanayiciler hariçten ~eJen ma - par:lak fikir gelecek sene tatbike- me ~ 
xetu:r..· te aH.+·.ı:.· utalc tefek tah •bat h ı L...:ıoklulc td ~uad ----ı. edil · mülden müsait bir ~ilmrük resmi a- dilecektir. Ankarada mu.siki .11111 

al peye y~ .. 16 1 zaman, n.i n usu • getiri - bir uo • uı an ~c llMıf j . .hlik tebi bundan sonra Gazi ~ 
elini çıltın gibi ileri uzatmlf: yordu. Fakat bunlar, derhal tamir ve aabtbi adli tuaftadan muayene edil. lındığı halde dahilde imal edilen - mar Ve ıstı titllattne batlı olarak 

- Ne dehşetli manzara! •.. Za • ediliyordu. mittir· Bunclaa s ..... Ca.bit döl'düncü !erin ve:rgilerinin çok ağır olduğunu lBelediyenin imar i,Ieri uzamak- Mektebin -enstitü bin~ 
vallı Klaber, mahvoluyor. Fransız ordusunda artık yeis sorıu hikindijinc& sorpya cekilmiı n iddia etmektedirler. İktısat Vekili ta olduğundan istimlak kanununda da muhtemeldir. 

Diye batırmıştı. ve fatur alimetleri görülmeye baş- te.Yktfiae .karar wriıllltİftir • · - Şakir Kesebir onuncu yerli mallar tadilat teklifinde bulunduğu :ına - K" lüler kü:n .. llllllt~!J 
Manzara, hakikaten müheyyiç- lamıştı. Hatta bazı geceJer, alaycı -o-- sergisini gezerken sanayicilerin bu llımdur. İstanbul belediyesinin mft- OJ 

ti. Klaberin etten kalesini, süvari _ Fransız neferleri Bonapartın ça . ADLiYEDE: dilekleriyle çolc yakından alakadar ra~aati~i tetkik. eden Nafia Vekl- w ~ö~lerde, köyliln6n ~ 
ıer ihata etmifU. Fransız ukerJe- dırına d?ğra yaklaşıyorlar. • . . letı tadılit teklıfini muvafık bul _ ce~ kıtaplanhn müte~~ 
. . ta! kl . Beklıyoruz. Adliye sarayı olmuştu. v.ekı~ Ank~r~ya gıd.ecek mu,tur. haneler ricud& getiril-~ 

frışnkmr eni 
1
endnden dmütemadiyen Fakat, ne bekliyoruz?... Adliye sarayının yerinde tetki- olan heyetı bızzat dınlıyecektır. Nafia vekaleti tarafından bir arif Vekaletinde ayrılaeak ~' 

ı ı an a ev er en a eta dört kö- (C ) . . . . · b kil h 1- ,......_ ı 
. ennet ıçın geJmıştık. kW: yapacak olan heyet dfin Mu- Fındık kongresi proje hazırlanacak ve proje mecli- mısyon u . tüp ane .. __ :..d. tt' 

şe hır ateş çenber husule gelmişti. Cehennem içinde yaşıyoruz. hittin Ostandağın reisliği altında sin önilmüzdeki devre toplantl$lna d~rulacak k~tnplarm lı~ 
Etten kalenin etrafındaki yalın kı- Nerede Portakal ağaçları?.. . f,. ticaret umnm müdü-" M"m _ sevkedilecektir. zım edecektır. 
ı ı kl ilk toplantısını yapmıştır. İlk top- :r ı u u 
ıç an ve uzun mızra arı parlıyan Nerede Mermer havuzlar?. lantıda aarayın projesi etrafında taz dfin öğle fizeri Güneysu vapu- Belediye, bilhassa istimlak için 

süvariler, umumi bir hücuma kalk- Nerede beuaz güversı"nler? . . . .. - .. . · l o· •t · · tebligat vaınlan bı"na aabı"plerın· e MÜTEFERRiK: . _ " beledıy~ ımar şubesı muduru Zıya- rıy e rre!ona gı mıştır. l\Hlmtnz .J ., 

tıkları taktirde, bu kuçük f ı a n.::sı z Nerede kumral kızl:ır7 . ld y • h . . Gı"resonda toplanacak ol,"n fındık ··rırilen itiraz müddetinin çokluğun-
k . . . . . . • ··· nın vermı~ o ugu ıza at dınlenmış, " 
alesı, ılk hamlede czılıverecektı. Dıye, kendi aralarında düzdük- Sultanahmet civarının haritası geti- kongresine riyaset edecek ve fın - dan şikayetçidir. İstanbulun imarı 
Bo.n~part d~~·h~l me~aretini g~~- Jeri türküleri söylüyorlar .• Adeta rilerek görülmüştür. Müteakip top- dık etandardizasyon nizamnamesi- maksadiyJe yapılacak istimlaklerde Şehrimizde bulunan •e 

iktermışti. MaıJ etındek1 alayı uç 1 Bon.~Qn.rtla _eğteniyorl:ırdı. lantılarda Sultanahmet cı"varındakı· mal sahiplerine itiraz hakkı diye ler yapmış olan maarif v_,JdJ 
k 11 t ft - nin ne şekilde tatbik edileceg~ i hak- bir mu""ddet ve ı·1 · · k ld 1 A k b k A "'arat• ısma ayırara , uç ara an hUcüm 1 - Daha var - •tarihi yerler görülecektir. r mesıııın a ırı - rı anın u a şam na 

kında tacirlere izahat verecektir. ması istenmektedir. me~i muhtemeldir. 

--o 



n~atayın istikbali 
di !ru Veya yanlışı gülünç veya KAAŞISI N DA 

'(ı... Vrupa politikası daima bir. .,, Şa • 
tanll' b Yıalar ve haberlerle çal - . 

•İ;k u Şayialar veya haberler AVR u PA ALMAN YA krıı aç Rtin, hafta ve ay sonra 

e ~Ya teyit edilir. Tekzip de e- ' 
· k ~ınana kadar valnnm kuv-end· . . · :ee·· ısını gösterir. İşte şu nak- • • 1 

ÇEKOSLOVAKYA 
Meksika lngiltereye 

dargın duruyor 
İngiltere müracaat etme

dikçe banşmıyacak dir~(~z haber de bunlardan Yazan: Sabık Fransız Başvekılı FLANDEN 
h Çınde hakiknt kıymetini . . . Meksiko, 28 (A.A.) - B. Kardena, 
ha~ Jlek az kısım mevcut oldu- Avusturya daha ilhak edilirken, yerl~ri ilh~k e~mek nıvetim red ve bir hitabe irad ederek Meksika hükume-

de birçok k' 1 • • • Almanya ortaya Çekoslavkva me - tekz.ıp ettıklerı de unutulmamalı - tinin İngiltere önayak olmadılcça tngil-
:eııerj uzun m1'.?dseleetrı ''e sı}1·ası selesı'nı· çıkardı. Bohe~ia hareketi- dır. Bununla beraber meşru hakla- b 1 • 
Rin u < meşgu e- . . k . tere ile yeniden diplomasi münase et erı 

e Şüphe t d' W · · b h nin kendi kendin& meydana çıkmış rı verılmıyen Alman ır ına yanı tesis etmiyeceğini tekrar etmiştir. Müşa-
el'i biZimle e 1~~ ıgı~ı~ u. ~- mahiyette bir mesele olduğunu zan- Bohemia Almanları davasına Al - rünileyh, istimlak edilmiş petrol kum· 
~d en !'\ahrı'hta aAnlsı 0 ayısıty e etmek fena bir hata olur. Çekoslo- manyanın müdahalesine hak ver-
eıı en man gaze e - . . . . . b ·k b panyalarına nakden tazminat verilmesi 
'•t naklediyoruz: vakya devletı 1918 elen başlar ve memızı _ıstedıler. Bu~dan a~ a u imkanından bahsetmiş ve lmmpanyalar 

Avam Kamarasında bir sual 

Londradan Berline bir 
tayyare 40 bomba 
taşıyabilecek mi? 

Alman gazetelerj bu sualin cevapsız 
'td~/'~nsız - Türk dostluk mua- ı yirmi senedenberi Bohimia dağla- meselenın Alm~nya. ıle Ç.eko~lovak- bu bal suretini kabul etmedikleri takdir-
' nın ve Sancak hakkındaki an rımn Almanları burada şikayet et- yadan başka bır kımseyı alakada_r de her hangi bir bankaya bir çek yatır•· Bertin 28. (A.A) -Bu sabahki Alman 

Sa tıın neşredilmesi münasebeti- j meden yaşamışlardı · e:mediği, ö!eki .. Avrupa de~letler.ı- lacağını ve ecnebi tazyildnin devam etme- gazeteleri, Avam kamarasında amele me· 

kalmasını protesto ediyorlar 

~ca.ktaki Türk askeri mahfil- 1 Kuvvet ve nüfuzu çok iyi bili-'ı nın ~eseley! ~uzak~re hattawta~dı~ ' ıi halinde de Meksikanın hiç bir nevi bwlardan MonteQümin kiç bir 
~~tıbe.n üç ay sonra Sancağın nen Nazi propagandagı c.'.lm_asayd~, e:~eg: salahıyetlen olmadıgı ılerı siyasi mülahazaya tabi olmaksızın petro- tahta çıktı çıkarak filan lafı olu -
. ley~ ılhak edilebil~ceğini söy 1 Çekoslovakyanın sulh ve J5tıkrar ı- surul~u. . lünü şu veya bu memlekete satmak mec- yeTe uğramalıc.ıızın Londudan Berline 
\'e tdır. Ancak bu ilhakın ve- çincle yaşıyacağı muhakkaktı. Çek- Fıl~a kıka mesel~ Ç~k.oslova~ - buriyetinde kalacağını ilave etmiştir. kırk yolcu nakledebilecek olan yeni tn. 

~ Yolu hakk d h .. b' lerle karışık Almanların ekseriyet- yadakı Alman ekalhyetının vazıye. gilis tayyarelerinin icabında kırk bomba-, '.'lla eld ın a en uz ır an- , . 1 d 1 ·ı 1 h k k b 
1c Sa e edilememiştir. Belki ip- te bulunduğu Bohemi:ıyı gezmiş 0 - ti .. o s~y ı,. beyne mı e u. ·u un u nız Almanya ile Çekoslovakyayı a- ---------

UI'. ncak Parlamentosu seçile - )anlar, bu ~eml?ketin zulllm al~ın- gunk~ hal~nde bu rnes_e~e ~le meşgul Jakadar ettiği kabul \!dilemez. Or- Cekoslovakyadakı' ou··nya meselelerı' 

da götürüp götüremiyeceği suretinde sor· 

muş olduğu ıualin inkitaa uğratılm1ş ol, 

masını protesto etmektedir. Gazetelet 

bu münasebetle •Almanyanın sulh ~kı 

nm ciddi bir imtihana tabi tutulmuş- * 
duğunu beyan etmektedirler. 

n tnu. Parlamento daha şim - da bu~unduguna ınanamazl~r. Reı~h olma~a Mılletler Ce~ı). ~tı~den b~ş- tadaki mevzu Avrupa muvazene~i-
\letiernın edilmiş olan Türk ek- topragında yaşıyan ekalhyetlerın ka ~ır makamın sa~ahnetı oldu~u- dir. Avrupa teşkilatının ne Fransa ' komu"nı'sf ler karşısında Amerı'ka ~ aJtıne istinaden bu ilhakı ka - de ayni Çekoslovakyadaki Alman- na ınanılamazdı. E.ge~ kabul e~ıle- ve ne de İngiltereyi alakadar etme-

~len~ _alacaktır. Belki de ilhak !arın hürriyetinden istifade etmele- cek -~lur~a Alman ıddıası. e_kallıyet- diğini kim iddia edebilir? Eğer 
ı . ...Sarı hısıt Yapılacaktır. ri temenni olunur. ler uzerıne daha kuvve~lının huku- Reich'in liderleri ortadaki mesele-
ıtiniıı :aktaki Türk askeri mahfil- Henlein'in kuvveti, arkasında kunu .koy~caktır. Kenrlı ır~.ların - !erin kuvvet ve ehemmiyetini öteki 
'~a.ı?diasına göre herhalde şu- Alman Re.ieh'nin bulunduğunu his- dan hır_ m~llet ta~afı_nd~.n muzahe - büyük Avrupa devletlerinden giz -

eli tt ve muhakkaktır ki Türk settiği andan başlar. Avusturyayı ret. edılmıyenlerın ıddıala_rı kuv ~ - !emeği akıllarına ko.rctulRrsa, İngi
ler1tltıt'aları Sancağı hiç bir va- eline geçiren demir pençe, tabiati - vetlı, hatta haklı ve !emel~ d~ sag- !iz ve Fransız hükumetlerinin Ber
~ etrniyeceklerdir. le, Hitlerin hararetli takdirkarla - lam olsa, bu~lar ·katıyen ıddıaları- !inde tam vaktinde Y lptıkları te -

<ı ~lcaca Sancağın Türkiyeye il- rı olmıyan Çekoslovakya Alma~l~- nı t~nıttırmaga muvaffak olamıya- şebbüslcrle işin böyle olmadığı ken 
~iıı llıldıktan sonrn Halep dahil nnı korkutmakta kullanıldı. Fıkır cakl~rdır. • . dilerine bildirilmiştir. ln::oanı tered-
tde halde .şimali Suriyenin Su _ hürrjyeti hatta kapalı rey verme, lkı Mana ifade Eden Bır İddıa düde sürükliyen bu meseledeki nok-
h1~ ayrılacaw k t 1 hainc<ı mukabele bilmisillere ma- Almanyada, Balkanlarla Orta d' a·~ 'd' Rus,·a I ondra Paris ı. 'l,\._a. gı, anca pe ro .. 

1 
k' t 

1
• ırme ıgı ır. • • , , 

~,~ sı olan Elcezirenin mukad- ruz kalabileceğini herkesin bildiği Avrupad~ zulum ~ltın'..a ı s ~.v ır- dirmediği de Rusya, Londra, Paris 
~ııı:enuz tayin edilmediği, ay- bir zamanda boş sözlerden ibaret - kının. ı:hınd_e mazıdekı Rus muda. - ve Berlin arasında itilaf imkanı 
"' llda ale .1 . k" b tir halesını teyıt eder, ona benzer bır 1 1 w a kanidir? Şüphesiz ~tu vı erın mes un u - · . d' A o mac ıgın mı . . 
~ ınıntak F l Mukadderatını Kendisinin ıd ıa var. Yavaş va va~ vusturya d w ·ı F k t lı·ız btırnda valnız Çe an anın r.snsız arın . . · : .• .. egı . a a , , J, -

e hu l'lııntakası ile birleştirilece- Tayini ıle Rus)' a arasında aıı.tne\ ı duş - koslovakya davasına değil, daha 
~~ \181.ıretıe Suriyenin geriye ka- Mukadderatını kendi~inin tayi. manlığm, Orta Avrup:ı hususunda geriş Avrupa teşkilatı meselesine te 
~la~~rtıının denizden tamamen ni esasına istinaden Reich'in Bohe- bir Alman - RmJ müc·Hlelcsine ta- ma:1 ediyoruz. Giinün birhıde bu da 
heı~~ı Ondan sonra da Fransa- m.iayı il?ak .. edebilmesi n~z~riyes~- havvül etmiş, yeni b ir şekline doğ- müzakere edilecek. 

11 
1 ~Uriyenin bu bakiye par- nın bugün.ku "hal~e . tat~ıkı. kabıl ru gidiyor.~?.? Ir~ na~nriye:oinin bu Ben Avrupa meselesini bir kül 

(ad lllüstakbel mukndderatı ile oJam.:ız. Cıddı telakkı eclılebılecek suretle muteşebbı ::; Jerı tarafınd:ı.n olarak açıkça müzakere etmek;:;izin 
te ar olmıyacağı ve bu suretle Alman iddialan için emniyet ıçın- pek de takdir edilemiyecek neti - böYle me~eJcleri parça parça müza-
~!'taverayışcria ve Filistin _ de rey vermeyi geniş surette garan- celere sürüklenmesi muhtemeldir. ke~e etmeği daima telılikeli adde-

~li .u~ekkep bir Arap devleti ti eden bir "reye müracaat,, ya - Henlein'in taleplerinin hangi:;in diyorum. 
~~~ı;i;·oı .açılmış olacağı söy- pılması. Böyle bir plehiscite'e ne - de Almanyanın hüyiik menfaati Kuvvet Değil Hak 
~ zaret etmeğc i~e yalnız bir makam; var? Siyasi gaye olarıık, Çekoslo - Almanyanın ve arkasından 1-
~llı k"' }ı~i!le:ıer Cemiyeti sa,ıah~yetli ola- vakya devleU dahilinde muhtariyeti talyanın Milletler Cemiyetini ter . 
t~ l~ .anlarda yemek b'.lır~ı. Almanyn~~n Cem~yett_en çe- pek iddia etmiyor. Henleinle Hitler kettiklerindcnberi, Avrupanın bü
" fqıtı y k ) kılmış olma~ı degıl, hatta Mı il etler taraftarı olanlar Çeko:lovakva si • tün diizeni tehlikeye dii~tü. Bunu i-
t't. asa o uyor c · ı· h't · , v · · 0Jes· h emıye 1 a ı namesıncıcn ersay tikamete çevirebileceklerini zan ve yi bilen ve A vrupacla km·vet mu · 

ı.ıııı llıe 
1

1 azırlanarak vilayet u - muahedesnin herhangi bir ifadesi t" . 0 t A 
1 

vazenesinde dorrrudan doirnn.·a a-~ c isind · 1 yase ını r a vrup:ıc :ı. Alman nli- o t> 

ba.. en geçmış o anı fa- çıkarılsa da katiyen cmivete avdet f zu un 1 .. . b. . lakadar olan bü.vük devletlerin hep ~ -.ınk ... v • w•• . .• un yayımasınamusaıt ırı~-
tlet' 

0 sanları gorüldügü için etmıyecegrnı son zamnncb ılan et- ümit edi'l·orla Al 1 si tekrar siliıhlanmaya basladılar. 
Ya l . h k'k . b d ., • r. man . :ırın na.ıHırın . 

te l>ı arak yeniden meclis- mesı a ı atı, un an snnra kuv · d Çk 1 k. . · ~ . Bu hakka riayet üzerine kurulan 

Polonya Prag hükume
tine nota verdi 

Varşova, 28 (A.A.) - Çekoslovak
yadaki komünist unsurların olonya aley
hindeki faaliyeti hakkında Polanya hü. 
kumeti tarafmdan Prag hülciimetine 23 
temmuzda bir nota tevdi edilmiştir. 

Hatırlardadır ki Polonya hük\ımeti 

22 martta ayni me~ele hakkında ille bir 
nota tevdi etmiş idi. Prag hükumeti, bu 

iki notaya cevap vermiştir. Bu hükumet 
ilk cevabında Polonyanın mutalebatın ı 

tatmin etmek için ittihaz etmiş olduğu 

tedbirleri tadat etmiştir. Bu tedbirleri 
Varşova hükumeti kafi görmemi~tir. 

---o-

Hindistanda Müslüman
larla Budistler arasında 

mücadele 
Rangun, 28 (A.A.) - Budist rahip· 

lerle müslümanlar arasında çıl.:an bir 
kavga ile bu ayın 26 sında başlamış olan 
dini kargaşalıklar bu gün en nazik derece
yi bulmuştur. Bir çok katil hadiseleri 
ve paniğe sebebiyet vermiş olan tüfenk 
muharebeleri kaydedilmiştir. Askeri kı· 
taat, zabıta kuvvetlerinin imdadına koş. 
muştur. Ticarethaneler kapanmıştır. 

Münakalat durmuştur. Üç ölü ve otuz 

Uzak Şarkta da fngiliz 
müdahalesi bekleniyor 

' 
Vaşington, 28 (A.A.) ... Amerika 

diplomasi mahafili B. Çamberlyn'ın Çe
koslovak mesdesi karşısında i~az et
miş olduğu hattı hareketi tasvip etmek
tedir. Bu mahafil İngiliz teşebbüsü- ' 
nün ehemmiyetine ipret etmekte ve bu 
teşebbwün muvaffalciyetle neticelen
mesi temennisinde bulunmalctadır. Ma
mafih ayni mahafil, bu hal suretinin 
-nuvakkat olmasından ve evvelce Fransa 
·arafından Sovyet Rusyaya verilmiş olan 
askeri zamanları takviye edecek bir ga
ranti ile mü~erafi.k olmamasından endişe 
etmektedirler. 

Amerikanın nazarı dikkati İngiltere

nin Çekoslovakyadaki girişmek mecburi
yetinde kalacağı taahhütler l.:adar Prag 

hükümeti ile Südet Almanlar arasmda 
akdedilecek itilafın ahkamı üzerinde te

merküz etmektedir. İngilterenin Merke
zi Avrupadaki azimkarane hattı hareke
ti, söylendiğine göre, Uzak Şarkta da 
mümasil bir hath hareket ka6ul edilece
ği ümidini doğurmaktadır. Amerikanın 

bütün kaygularının merkezi i~e, malfuu 
oolduğu veçhile uzak Şarktadır. 

--o-- .. 
Yugoslavya Başvekili-ÇJnek t .. · k 1 k . . a os ova .} anın ıslP<lıgı suç Al-ı~· üzere tntbikı' bı'r m"d ve uzerıne uru aca sıyasetıne . . d - · .' muvazene ''erine kuvvet müsavati 

\il} t u - h · b' · . manya~ a ogru olmaktan zn·ade " 
ehir d'l b 1 d', erhangı ır engelı peşınen ortadan • . . · üzerine kurulan muvazenenin geç-taı· e ı en e e ıs e za- k ld k · t d ' - · · .. . ç Fransa mıhrakına tngıltere ve 1 

yaralı tesbit olunmuştur. nin ziyaretleri 
Bir tayyare tepeye çarph Split, 2s (A.A.) - B. Stoyadi· ' 

1rtıatna • ı k • a ırma ıs e ıgını gosterır. e - • ' : . mesinin tabii netice~idir. ::\fahaza ~ QOk1c~ mesı, o anta '\: e koslovakya Almanlarının oturduk Rusyaya dogru çekılınış bir devlet; ·r hl k t .. . k 1 
~k L anlarında, camekanlarda . - Orta Avrupada Alman He..,.emoni- sı a ı uv\·e uzerıne uru an mu-
~. ı.t!Şhi . . . ları yerlerde Çcklerın de oturduk- . . . ,., \•azenenin son derece fena ve dai-

lhtıva rını meneden hır madde ları unutulabilir mi? Hududa civar sı~ın y~ıyıl~a:ına ~ıı· "et olmasıdır. ma harbe sebep oldnğuırn harpten 
'~tat . etmektedir,talimatname yerlerin hepsinde muhtelif millet - IIıtler ı_~e hu~umetı bunu hirçok de- ı evvelki devrin tecrübesi göstermiş -

' ~etrı bık o~unamamakla bera- ~et ot~rmakta olup: ha~ta yalnız. do f~.lar soyledıler. F~~at Henlein de tir. Sulh başka vasıtalarla temin e

Liyon, 28.(A.A)- Bu gece iki mo- noviç dün Split'in ve civarındaki ka
törlü bir askeri tayyare bir tepeye çarpıp sahaların ekonomik, ktiltürel ve 
parçalanmış ve ateş almııtır. Ankaz a· sporcu delegasyonlarını kabul et-
rasından bef naaş çıkarılmıştır. miştir. Başvekil, bunu müteakip 

t edi]trı:~l~rın camekanlarda teş- g~ı?1 ıle bunlara aıt_ ı:nıktar değışe- n~fusu~u~ beşte hırı Alman olan dilmelidir. 
Cumhuriyetçiler ilerliyor Zagrep ve Liyubliyaı1a. torpidoları-

~ldo· .. sının sıhhi mahzurları bı~ır. Irkı ):ah~t dılı ayrı halkın bır d~\ letı~. ~!manyaya kar~ı harp Çeko~lovakyadaki vaziyeti kur-
Barselon, 2 1 (A.A.) _ Epre nı ziyaret etmiştir. Bu torpidolar, 

etti ~u. Ve umumi sıhhate taal- mıktarında ıçerı, dışarı muhaceret edemıycce12:ıııı söylediği zaman, Çe- ı tarmağa çalışarak bUyilk Britanya 
~e~i Çın, bu maddenin, talimat yahut fazla doğum ve iilünıiin intaç koslo\·akyanın ya Alm:ıny,1 tarafın- ile Fransa sulh davasma kıymetli 
~İinıı tatbikinden evvel tatbik edeceği miktardaki dı!ğişmeleri he- da olması ve yahut haritadan silin- h izmette bulundular. Almanya ile 

t \' e konması kararla!"tırılmıs- saba katarak mütemacliyen hudut- miş şıkları karşısında hul•ınduğunu halyanın Avrupa ko:ı:::erine, yani 

cephesinde, cumhuriyetçiler dün tamamen Split tezgahlarında inşa 

Gandesanın iki kilom~tre yakınına edilmiştir. 

'>~ akıtıda aliikad· rln ·a' t bl·: lar tashih edilecek demektir. Bu anlatmak istemişti. kuvvetin yalnız bir sulh v~ hak sila-
"f.ııl ' a 1 e 1• 1 · .. l (" l - · 

~d acak k b' . yanız gayrı mum< 111 c ı>gıl abe~tir Avrupa Muvazenesi: I hı olarak kullanılac.ağı camiava av-

kadar gelmişler ve bu çarpışmalar- Saat yirmide B. Stoyadinoviç, 
da 2500 esir almı~lardır. Cumhuri- Pekta vapuruna binmiş ve Dalmaç
yetçiler Korber~yı zaptetmişler ya sahi~_lerindeki seyahatine devam 
ve Epre nehrini, Gandes:ı _ Kaspe etmek uzere yola çıkmı:-:tır. 

h e 1 ve ısa ır zaman ıçe d ş h ld • • 
, 1~ ' 0

kanta ve s dükk~ 1 e.. . .. • u a e me!'le]e; zulüm altında detleri için de bu devletlerle miiza-
~~~ ~~lllekıerin tc~~;.

1

• a~·~ - ~It~m~fı~ .buçgu~e kadar Al - bir ekalliyetin müdafaası değil, bel- kereye girişirlerse fngiltne ve Fran 
· · ırı mene ı e- man ı er erının e o::lovakya Al - ki çok geniş siyasi bir manevradır. sa daha biiyük hizmette buluna . 

manlarını ve bunların bulundukları Hal ve fası edilecek Javnnın yal _
1 
cakla rdır. 

mıntaka:->ının karşısında Ribaroya Faşizm aleyhtarı sergi 
ile Filiks arasında 150 l:ilometre u- Brüksel, 28 (A.A.) Fa izm aleyhdarı 
zunluğunda bir sahada 11 noktadan sergiye yapılan taarruz dolayısile adliye 
geçmişlerdir. Sicrra Pateralla da dairesi, lejyon nasyonal binası halcL:ında 
zaptedilmiştir. bir arama tezkeresi isdar etnıi tir. 

S O -ı günlerle alıkoyan ·ebep, ku\'\et ı Bu tesadüfün garabetı, Nefise- ' mı? A D F her ne ise bu kuvvetın c! c lika n lıya nin tedabiri hilafına Saib~ ile Şöh- - Sattık anacığım amma Hoca 
Şöhreti. bo~<~ta:ak clct·ec_e,(le kun~e.t- 1 r~_tin fazla olarak Mailin de aynı karı onları mal sah ibinin yanında 

Yı. MAHALLE KARILARI lenmesı de ıhtımal dah•lınde clcgıl- ~ guııde bakıcının evinde hirleşmele - öyle :sureta satar gibi yaparmış da 
"~ midir? Bu ihtimal karının zihnine 1 · 1 'b t k· l 1 sonra arkadan gider birer birer il: Lı.. ÜRP 1 . k d' rınc en 1 are ,ı ma.c ı. 
~aiı nuseyin Rahmi G INAR No. 85 ge dık,?.~ "en ı hükm~nce :i\Iailden Nefi. enin e!'\ki komı;u::u Gülsüm toplarmış. Bizimki öyle demedi mi? 
d~ Saib . . . nasıl oç almak kahılse o suretle . · .. .. Ben yine inat ederim ki bu ıı h eyı tatlık ıçın nasıl 1 Mail ile Saibeııin araları ne ka- intikam almaktan g" . 1 hanım. hanı şu pa ·aklı Gulsum, N f' . . d d' Ü eşya 

ı· "SUrl .-rı c urmuyor, d . .. •w. • e ısenın evın e ır. ç yüz kuru-1~etten arı nra'llak!~ manen dar düzelirse kendi için istifadeya fakat ne olduğunu anlamak için ara an haylı mudde: geçtıg~ hal~e 
•Yle h kurtulmıya ugraşıyor- o kadar meydan kalacaıhııdan Ha- Hoca hanıma olan duşına?ılıgını bır şa çıkan paçalığı 0 hiç öyle beş 

avai vi 1 .... 1 . . Ş"h meraktan yamp çıldırıyordu. Niha- .. .. . . meeidiyeye veri verir mi? Onu evi-
ara.ıa.. cc an \lZı.:r erını 0 yati arkadaşını daima birinci zev _ .vet bir (J'lin Şöhret kendı' kendine: turlu Yenememı!'ltı. Zavallı kadın .. t .. ·· k . d ' k .. ~ .ınct 1 h bb 6 

• • ne go urmuş ızına gıy ırme ıçın 
l!h .. rı· a açı an mu a et cesiyle iyi geçinmeye, vaktinin kıs _ Ey sabredemi.vl'ceO.im. Ben dolandırılan kemeri gogsu yanar kl t A . 

1 
.. 

t ··• lld " d.. f w .. .. sa amış ır. ınan o sun anne oy-ettıı· e Hayati b~yefendi de mı azamını orada geçirtrneğe uğ _ bu işi kimden anlayabilirim? A a- oner can esten paçalıgını, gumuş 
1 

d' 
~ll İdı'ıy. -Ordu. Hayatinin maze- raşıvordu. Jık kahpe kimden anlıyacagwım? bileziklerini, kemerini çocuğunun e ır .... 

ı Ilı 7. J 1 - Ah yavrum dediğin keşke "~rteı. ·e :cvcesj Saibe hakkında Hayati Şöhretin canı sıkılması- Hoca hanımdan anlarım. Nefise ha- nazar takımını, he e ana!"ının san-
'1 ı '' ı f d • nd ld v d k 'd' · doğru çıksa? ... Rüyanda hep paça-lı!Q,. 4lühı· nsa sızlık eden. biça- na meydan bırakmıyordu. Lakin nımı gidip görmek için de daha bir ıgı an ça ıgı o uz mecı ıyeyı 

L,4lı ,, 
1

1k bir hastalıkla malOl hafta liizım. Bir haft.·ıya kadar ben arada bir rüyasında göriir, sabah - hklarını mı görüyorsun?.. Benim q, .. , karı yeni zevcinin evden ilk ayrı -
~ eıe 01 

1 
aşıldıktan sonra Yine meraktan çatlarım ... Rir defa da leyin döşekten kalkınca doğru a - dokuz mecidiyem o, paracıklin-ım 

ı eıı' a11 muh bb ~t ·· !ışında böyl: ~eş_ altı gece ~irden d d'w · .. d 1 . nasının yanına gider: hiç gözüne ilişmiyor mu? (Göğsü -
' 

11fai1 . . a e. e ısrar gos- gelmemek gıbı hır muameleyı nef- onun e ıgı gun. en evve gıdersem 
ıt: her &ıbı zaafına mağlOp bir sine karşı ağır bir hakaret addiyle n~ _olu~?. Bu gü~v .ka!kar. Nefise.ye - Anneciğim hayırdır inşallah nü yumrukluyarak) ilahi o mecidi -

ı,~'t!tet' bile Yapılsa azdır. git gide hiddetten kabına sığamaz g~dıverırım. Dedıgım_ vakıt~en nı : yine bu gece ruyamda kendimi pa- yelerin her biri ateş o!l!un da yarın 
~ da b· U. hususta şöhret hanım- bir hale geldi. Mailin boy le uzun çı.~ daha e~:eı geldı.n? Dıye benı ç~lığıı:ıı. giyinmiş k~~e~·ini bile - ahrette Nefisenin vücuduna yapış -
l il' e ı ır Öz(i k k 11 k b b t' · S f · f 1. · · dovecek degıl ya Gıdiveririm ves- zıklerımı takınmış goı dum. Acaba sın. Ben rnPcıdiyelerimi rüyamda 

. uak r sormn a ı ara ay u e ının a aı e ene ının evın- . . ı· . . k .? u"ç defa go"rdu··m. Sankı' sandıgwımı \ılı t ırcıları d ·- d"~ k d f 1• b' 1 k b ld w selam. eşyamız yıne e ımıze gırece mı. 
!!zıc n oge oge a - e e\•ka ade ır ha vu u u ugu- .. .. . . . Onları birer birer bulacak mıyız? .. açmı~ım da yerleştiriyor muşum. 

L. tı ,ı <!reye •d d ki ·v .. . .. Duşuncesıyle, Saıhenın Çardak- • ·~ \la rn U) ur u arı gıuı na hukmettı. Şohret :rnlamaya ça- . (Derin bir göğüs ~eçireerk ) Bir de altını yokladım ki parala -
-~dı: ''A ~zeret olarak bulduğu !ışıyor, saibenin keyifsizliğinden ' lı bakıcının evınde bulunup Mail alık kız! Bu kadar seneden sonra rım çıkının içinde elimle koyduğum 
t ~Q 14.l'a~~ılin Saibesi olsun da be- başka bir ce\·ap alamıyor merakı tarafından ta.kip olunduğu ayni hiç entari bilezik bulunur mu? Siz gibi öyle duruyor. 

. .,\'icd ını niçin olmasın?,, Sö - bütün bütün artıyordu. Maili Sa -
1
.0nde Şöhret de oraya ıtitmek üze- onları Nefise ile birlikte çarşıya Yüreğime bir helecan yapıştı. 

anına uydurmuştu. matyadaki evine gelmekten böyle re yola çıkmıştı... götürüp haraç mezat ~atmadınız Par par titremeğe başladım. 

Sevinçle gözlerimi açtım baktım ki 
para diye sık !-\ıkı kuşnğımııı ucunu 
tutmuşum ... Sonra bıı rüyamı tabir 
ettirmek i~in Şükı1reye gittim .. . 
"Karı sevin paran eline geçecek .. . 
Lakin kırk p.nra verip bu ruyayı 
çarşı kapı:-;ındaki Hocaya tabir et
tirmelisin,, dedi. Sonra senden gizH 
hocaya gittim. Hoca remil atb. A 
bu dokuz mecidiye pek kolay yer
de.... Bana otuz kurıı.. getirirsin 
mecidiyelerini buluveririm dedi. 
Paranın gözü çıksın. Otuz kuruşum 
yok ki göndereyim de dokuz meci
diyemi alayım .. Kaç defa bidktir
mağe uğraştım ... On sekiz kuruş 

kadar yaptım. Yine lüzum oldu 
hepsini sarf ettik gitti. 

- A anne bunları bana neye 
haber vermedin ayol? ... 

- Sana niçin haber vereyim?. 
Dokuz mecidiyemi bulduğumu öğ
ren de yine gel tekrar .sandığım -
dan çal öyle mi?... 

- O bir kere olur anneciğim. 
Otuz kuruşla dokuz mecidiyeyi bu

lacak olduktan 8onra :l~ duruyoruz 
ayni.., · 

(Daha vat) 



dayla: ~. SABAH 

• 
Allah yaz Si 

Hitlerden Çemberlayne 
bir itilaf teklifi 

Bir gazete "Bu temayüller varken 
harple karşılaşamıyacağız,, diyor 

At yarışlarının ikinci 
Yazan: Doktor Mecdi Emin Sayman haftası koşuları 

Bo;;almak bilmiyen kocaman j cı Bayram su:.tu, tekr:..r Yusuf söz 
l'.ezveniıı muhteviyatı, fineanhı.rın aldı: 
üzerinde birkaç defa dolaştı. Çu - - Nerde kalclu idi!l ... Ha! Do- (B~tarafı 1 nci !tayfada) bir mesele de ikinci plana geçmek- yapılacak beş kOŞUllllfl evsafı , 
~uklara tekrar tekrar tütünler ba- vüşmüşler, kızışm"lar çekmişler... ci Lir seyahat yapacağı ve Führe- te \·e buııun yeni bir hf'ıdise teşkil sıldı. Hiç konuşulmıyordu, çehre - Palaları bir soluk veriştirmişlcr. Ne rın bir mektubunu lngiliz başveki- etmekte olduğunu söyliyeceklerdir. Yüksek yarLŞ 'l'e ıslah encümeni tara- ya uki yarım ve halis kan~-"""' 
ler kırışık, .kaşlar çatık zaferi kuy- ise hızır yetişmiş. 0 sırada oracıktan line götüreceği suretin•leki haber- Böyle bir tefsir, doğrn değildir. Ha- fından. tertip edilen ve Veliefendi ko~u rasmda ve 2400 metre _m-'~~ 
betmiş a kerler gibi düşünüyorlar- oduncular geçiyormuş duymu~lar, d~ıı ademi malUmat beyan etmekte kik~t şudur ki Fran~a, hadisatın il- mahallınde geçtn pazar başlıyan at ya. Birinciye 120, ikincıye sa, 
dı. İçlerinden İbrahim baba söz a.ç- gelmişler bakmışlar ki ayı gibi Lo- dır. Bundan başka ecnebı bir men- casıyle "Çek kampı" ında bulun- rı.~ları'.~ın ikinci haftası öbur gundi.ır. O- ıo lira miikifat verilecekıİr· ~ 
mak bahanesiyle Hacı Bayram ağa- ğuşuyorlar. Zor bela dö\•iışü dur • badan tereşşi.ıh eden ve B. Bitlerin makta olduğundan iki tarafa ba!'li- b.u~ gun yapılacak olan yarışlardan birin. Dördüncü ko u, Yal~ ~ t;I 
ya döner~: . _ durmuşlar ... Sonra efendim! Çok b.ugün Be~line. avdet edeceği ve ~- 1 ret "~ kiyaset. na~ih~Ueri _vermek cısı sarış ko~usudur. Dört ve daha )''U· iki ya ında ve şimdiye 1u9br • ...,,,. 

- Mınderlen ocaga çekek. Ta- kötü işler olmu~. fırıldsk Mehmet rada mu hım hır konferans aktedı· ı hususunda İngılterenın malık <Jlclu- karı ya~taki hali!! ve yarım kan Arap at- kazanmamı~ halis kan lalilİI 
hanları köze sürek, üşiirlük. Saçlara kafusından yaralanmış, Ifasan La _ leceğine dair haberler burada tek- ğu otoritenin aynına malik olamaz. !arına mahsm olan bu ko~~ya i1'tirak e- m:ıh~ustur. . ~ 
ak düştü dağlara kar yağdı sayı - banın kür oğlanın çenl'si kmlmış. ~ip edilmektedir. Şu halde her şeyden evvel zafe- den atlar 20~, 400, ve 600 .!ıraya satılık- Mesafesi 800 metredll'· 811 ~Jİ 
lır... ar. çok hepsi de yaralı emma zara- Fransız gazetelerinin r: kavu:;ıtu.rulmal'lı i=~p .eden ~ey ba- tır. Mbafesı 2000 metrcdır. birincisine 400, ikincisine "'· ~ 

Baska bir ihth·ar da ilav etti: rı yok, uzun Ali ."ı. zlere o"mu .. r ... O- h" . . . . . . sıret ve kıya::ıet degıldır ele nedir't Bi · • ııo ' k. • 30 .... - ı f ·ı --Mit· ~ • . .~ d } kb t f } rıncıye ' ı ·mcıye ' ucuncu- ne 25 İra mi.ika ~t vcrt ece-'" .--il .,.- . 
- Ne olacak güz bastı, çattı danın içinde bir figan kopmuştu, a ISC erı Dl ID e Slr erı , Hakikat olan bir şey varsa o da mer ye 15 lira miıkafot verilecektir. Beşinci ko;:;u, üç yaşında ,.,.,__ 

kış, hep ömürden gidiyo, :aha bir uzun Alinin kardeşi efe Mehmet, Paris, 28 (A.A.) - · Bu sabahki kezi Avrupada had bir mesele İkinci koşu, 3 yasında ve: busene zar- kan tngiliz at ve kısrakla~ iı"'! 
yaz daha atlattık. Şıı dünyaya ne babas kart Mustafa &ğlaşmağa baş- gazetelerin mütaleaları, Lord Rün- mevzuu bahsolduğu bir sıra<la iki fındaki kazançlan 500 lirayı doldurmı- tur .. Mesafe1i l400 metredıt• fil' 1 
geldik ne gördük anlamadık vesse- lamıslardı. Ag"la~an, koşu~.an b"ı r·ı _ cimanın memuriyeti ve Lord Halı" - ga. rp devletinin rolleri meyanına ı· h ı· k t ·ı· k ki ~ • %0 , .,. yan yer ı a ıs ·an ngı ız at ve ısra arı 180, ikinciye 55, üçünCUY"' 

lam. Aha çok bu zemheri gelirse birine karı~., nn~tl. Yusuf _ lafımı bi- fahın nutku hakkındadır. gıren bu 11evi müdahalenin şimdiye A ·ı arasında ve 1800 metre me!>afelidiı. Bi. L::nfat verilecektir. 
seksen yaşına basıyom. !rahmetlik tireyim ağalar; diye tekrar ı:ıözc Lö Jur yazıyor: kadar vukua gelmiş istihalelerin öl- ---~ 

b 
"L d rü .. Ü - t kt l d rinciye 280, ikinciye 55, üçuncüye 20 Bu sene at yarı~laru~. » .. .,-. 

ba nm (95) doksan beş yaşına u- başladı: or Grey'in 19J ı1 !>enesinde ~ sun gos erme e o ma~ı ır. _ ilk 
b

. k 1 lira mukafat verilecektir. daha fazla rağbet edilecegı ı 
!aştığında bir yolcuk demişti ki: - Ne dedik, ne anlatıyorduk, ır e ime ile harbin önüne geçebi- Popüler gazetesi yazıyor: 

l 
Üçüncü koşu dort \·e daha yukarı kalabalıktan anla~ılmaktadlf• 

"Bu yaşa geldük de bu kahbe dün- ölene Allah rahmet Pyliye. in şa !- ecek ıi<luğü kafi derecede söylenil- "Südetler· arasında yapılacak •• 
yadan bir şey aulamaduk!,, aha bi- lah oğlan şehittir. Ali kötü oğlan miş ve tekraı· edilmiş değil midir. bir Plebisitin Hanlayn'c ekseriyet L k 'k ·e JıOJ'!;~ 
zim irahmetllk bu lafi söyliyeli ba- değildi. Iramazanda imam söyle _ Bugün İngiltere bu kelimeyi peşin temin edeceğinden şüphe edilmr~- l maçları 1 ~ı:ı~~:a:tıı:. d~~ektr~az:rıanlll~ 
kalım kaç sene oldu. İrice aklımda di de işittim: Uzahta ölenler şehit olarak soylemektedir. Bu iddialar- mektedir. Fakat Çekosl·Jva k.ranın 11 eylulde ba~lıyacak lik maçla d~~. ı a ı şım 

1 
en , 

yok emme elli yıldan fazla, 0 sı- oluyormuş. İşte çocuk köyden iki dan belki de çok daha mühim olan ı;rıir aksamında yapılacak bir Plcbi- rının fıbtı.irı.i federa~yor,dan gelen .L! .. tll fi' 
rada Sultan Aziz ölmliştü, Hamit kurşun alımı yerde kalıbı dinlendir- bir şey var ise o da Lord Halifaksın 11itin B. Bene11, ve B. Hoznya ekseri- bir emirle tehir edilmi~ti. Türk 1.ıe- Balkanlar atleı~; 
tahta çıktı çıkacak filan liifı olu- eli. Şehit olduğuna iman ettik ... Gü- nutkunun edası ve mumaileyhin yet temin edeceği çok :ışikardır. Hôy- den terbiyesi müdürlüğü on bir ta rinciliklerine ebedi 
yordu. Yanılmıyosam elli yıldan rültüden, çopurun sözlerini 'işiten Lordlar • lra~arasının müttefikan le Lir Plebi~it payıldığı takdirde her mimle Liitün 3por işlerinin muvak- ol 
fazla oldu. ancak on, on beı, kişi idi. Bir ağız- alkı~l~dıg_ı l• ransaya ait senası dır. kes yerinde saym 1 k 1 kat bir zaman için Turk spor kuru- yetle çalışılı~~~ 

Hacı Bayram konuşulan me\'ZU· dan se lendiler· Tarı hın bır tekerrürden ibaret oldu .F' .. ~ş 0 
aca ' ya nız mu tarafından idare edilme<ıini bil- Yakında başlıyacak olaııı ~ 1 

. • • b' k " . ransanın muzmır hiç bir fikir .,.....- ,,,. 
!arla hıç alakadar olmıyordu. De- - Allah rahmet eylesin şehit _ gu ır ha ıkat ıse bu temayüller ı . . . dirdiği için lik maçlarının hangi ta- tizm birinciliklerine b~::._.....,.~~". 

• ..J • • d tt'k ueslemek~ızııı teme nn i etmekte h rın uüşüncelere dalmıştı, dudakları tır, şehıt... evam e ı çc harple kar~ıla~amı- ri te yapılacağını anlamak üzere Jetleri ehemmiyetle çalı. -~ 
mırıldaııdı: Çopur Yu ufun sesi kısılmıştı, yacağız.,, ' ' olduğu şerefli uzlaşma güçleştiril - dün kendi iyle görüştıiğfimüz fut- nanlılar bu seneki ne~~,... 

- Bu soğukta bizim kızın hali alabildiğine bağırarak söyliıyordu: Figaro, gazetesinden : miş olacaktır. Şu halde Plebi~it İŞİ· bol ajanı B. Abdullah bi?.e ~u izaha bir ümit besleınemekudirld'• ~ 
nece oldu?.. - Söz nerede idi? .. İşitemiyo- "Bazı kimseler, Fran ·anın ken- ni bir kenara bırakalım. Rünciman- tı vermiştir 1 yapılan Yunanistan adetizdl 1 
İbrahim baba garet ciddi bir ta- nuz ki, bir yolcuk lafı dinleyin du- di ini son derecede aliikadttr eden 

1 
ın ıw yapacağını beklırelım.,, - Yapılan birçok haksız neşri-ı rinde yalnız uzun atlama ~ti!.. 

vırla cevap veriyordu: run. Gülizar bacımızı anlatayım: yata rağmen lik maçlarına gene l 1 biitün dereceler kötüdür. Y~,li'.~ 
- Merak etme Barram ağa de- liani~'a oduncular dediiyciük. Onlar c • t e}:lulde .başl.anacak~ır. _Bu hafta ı nuniyet veren neticeyi Pa~ ~ 

Iikanlılar Ü~Ümcz ki hem de onlar yine köylülermiş, kavgayı ayırt e- ' l n a a r ruz u •r•ırHle fık:\tur tanzım edılmek Uze- uzun atlamada yapmı,nr. 8' t' 
köy kıyısıııdan dışarı çıkmazlar, dincek, meseleyi hemencecik çak- re klüp murahhasları davet edile- bil Romen ve Yugoslav ~.,.,,~ 
kedi samanlığa kadar koşar; işit - mışlar, Gülizarla, kır Mahmudu Bir çok Japon harp gemı·ıerı· batırıldı cektir. Bunun için geniş bir prog- neki birinciliği kazanmak ~ ... 
medin mi? köylerine götürmii .. lcr artık odtın ram hnz.ırlarımı!:,lır. i\la,..Jar iki dev- l ı d ı ""',JI' -., ' " iimit e (a ışrnakta ır ar.. ~ ..,._ 

Bir kenarda şimdi.ve kadar hiç filan kesememişler; ölüyü bir eşeğe Çinliler h t ft • t re olarak yapılacak bırinci kümeye haHa sürat ve yan m~ "J: 
söze karışmamış olan köyün rnuh- sarmışlar, yaralıları da e~eklere bin er ara a genış aarruz mensup tı.kımlar Tak,.im, Şeref ve rında fevkalade dereceler ,..,,......~ 
tan Bekir çavu:;ı, birdenbire ayağa dirmişler, hep birlik köye gelmi~ _ hareketı•ne geçtı•ler Kadıköy stadlarında, ikinci kümeye lar. Geçen seneki :zoo ~ .,,,, 
kalktı, kalabalık içinden kör l\leh- ler. Ben vardım Gülizar, Mahmut men up takımlar da yeni yapılan ıampiyonu Nemes bu ~ 
met, Deli Abdullah, vak Ali, Kel öbür uşaklar hep Tepckü.vdelerdi.. (B . Süleymaniye sahasırıda kal":lılas.,a- . d ~' "' Q<'far f 1 f d ) d f · ., reyı 48,2 e yapmışnr. ,f_,. 
Abbas, Knra Hasan, it Bekir \'e köy Ağam! Köyün yarusu da alevi imiş. . ... 

1 
~ a t -ncı say a a e a duşmanı hezimete uğratarak caklardır. 

b k 
. . v f . M h ti c-ı· gem ısı ı e üç gambotu tahrip edil- mi.ıhı'm mı' kta d h 1 . 1 l ,~ ld b 1 1 AtletltTİmlıia bu m::7-·· ., 

e çısı çopur . .ı usu u bır tarafa ayı- a m.u ~- .. u ızar bacımızı aleviler mı·. tı·r. r a cep. ane tren erı ey u e aş ıyan maç ar her 1 b" k' 1 b 1 ki • .,_, 
rarak şu emrı verdi: müsefır goturmQ~ler... şç· t 

1 
. zaptetmi~leı·dir. Çinlı!er Paoting hafta muhtelif sahalarda 15 oyun ::ca~r :,::i1

1

: a ~::ı e~. 
Ç 

_ ın ayyare erı Japo~ların Nan d · il k · 
- Ulan çopur, bu u~akları al, opur Yu~mf bagıra, bağıra söy k" h . d k' k emır yo arının mühim bir kısmını oynama suretıyle 5 kAnunuevvelde · ın cep esın e tl · · b sonra anlatılacaktır. 

hemen yola -düzülün·, bu gece Gü- lemekten yorulmuı;:tu. Bir tas su iç- b d . lı u~ve erını om- d 1 nihayetlerıtcek ve bu suretle birinci -~ 
1
. w • .k . ., .. ar ıman etmış er duflmana 300 ka a e e geçirmiş bulunu=;orlar. ·k· · k D • yancl•"' • ızan dagda bayırda gezdırme!'lin _ tı ten sonra yıne soze başladı: clar za ,· t , d' '. · . . . veı ıncı i.lmelere men!'lup takımla enız .". 11 ~ 

ler, şimdilik köye döngeri edecek _ - Of! ben de bittim, lafı biti- / ~~ '_er ır.~ışıe:d:r. ~ısue c~- 15000 yaralı ve Ö}Ü rın 450 maçı nihayetl~nmiş buluna- Her sene olduğu gıbı 1> 
ler. Etmezler·e vurun kafalarına reyim bari, ne diyordıık, Gülizar vardın a ı Çın mkılısl_erı faalıyetlnrı- caktır. Bu tarihten 1 marta kadar Moda koyunda 14-8-938 "..".A ~ 

.. .. , M h . . ·. . ' n~ evam etme ·tedırl0r. Honko 28 CA A L ı bfJ1,,... geturun. Kaza bela bana ... Köv ka- a mut alevilerın mısafırı olmu~ y t . . · ng. · ) -· ion dağ o an zaman klüplerin ~u:-1u~i ve deniz klUbü tarafından .~. 
,, ··• ang zenm s m 1 hT d k' ·P'"' ııununda kız kaçırmak vok. Bura- alevilerin dedesi demi~ ki bu i"te . k 

1 
. .,ı a .sa 1 ın e ı larına .raptıkları mtitı~madi hücum ecnebi talcımlariyle olacak temasla ıriz yarışları tertip edileee 

da kadı kaymaham be~im vurun savap çoktur. :Mahmutı~ Güliz~rı Çm Ut\'\:etl erdı. ansızın Sıoçiden hU- lar neticesinde verdıkleri n ıçın ayrılmıştır. Martrn ilk haf- F ' .&.. • ...t 
'"ld"" .. h - ' b" d ı. cum e mış er ır. Japonlar 800 ka- mühim t d ransa u u- ...il 
o urun ar anızda ben varım. Kork ır o aya .A:.tpayın Hazreti Ali ni- d . . . t k . . . . zayiat ve mutemadi hezimetler do- um an Mnra bölge ~ild maçlarına fUr.. 
man kahı kıydı dem·~ O h ar zayıa \·erere ~ımal!şarkıye rı- ba~lanacaktır. 15 mayısta nihavet- Fransa turu bütün bt~tıil 

• _ :· .. :aman emen cat etmişlerdır. luyısiyle ve Poyang gc.llune gir e "' onO .,-;. 
Çopur Yusuf arada bir cevap ve- Mahmutla Gulluyu ko·,re vanr var- m lenecek olan şilt maçlarıı1dan sonra vam ediyor.. Pazar g 

riyordu.. maz bir odaya yatırnu:ılar •.. Öğren- Bir tayyare düşürdüler tcşeol>uslerının akım kalması 07.e- futbol mevsimine nihayet verile- piyonu halk ~imdiden ·~ 
- Peki ağam, şimdicik canları- ~iğim -~unlardır a~alar, daha söy _ Hankong, 28 (A.A.) _Japon _ rine Japon deniz ve kara kuvvetleri <:ektir. için stadda yerler tu~!~.ll f 

na okurum bZtşüstüne. lıyecegım yok ... Bır ~ey unuttum 0 _ lar I> ti" _
1
.. • , d 

1 
takviye kıtaatı gelmeclen evvel iler fe f il k• 1 k run başından beri Belçü--" ~ 

• .ı on n go u cı~arın a .rııng - S ıva ere ım ge ece ~başta gidiyordu Fakat.--..; 
Muhtar son olarak şu ~özleri de nu ua söyliyeyim, Güliz.ın yataktan . . . lemege cesaret etmemektl?dir. Yang Balkan festivali münasebeti!• ş•hrı·. . •. _,,;bitÖ ·ı~ k ld d "N mevkıını bombardıman f•trrıislerdir . . . . . . ... ~ yan Bartalı Belçıkalı ra-

J ave etmeği unutmam~tı: a ır ım: e yapıyon?" dedim ç· .. .- " · lsenın şımal sahılındekı Japon kıta- mızde: yapılacak futbol musabakalarına b" f kl • 1 ~ tuıi• .,. 

B 
"Mah t ı ... b d ın topçusu cltı:jmarıın bır ağır bom- . ır ar a mag up e "T 

- ulun onlan dt>vin ki, muh- mu ço .. ıyı en var ım" de- ı T h -' d'I M k ... ı 
d

. t t l"f k ıa· bardıman tayyaresini rlüsürmüstLlr. arının sıens an . Taihudaki 48 ki •ıavet e ı en ısır ta ımının mevsim mii- . t• H 'ilet tuı• 
tar kızıyo, kızı getirel<.'r. Sonu ken- ı. ış e a ımın ar ası ge ı ... Ben · · . . b geçmı!;i ır. er mı ı 

H t ft J 
lometrelık Çın cephe.sine bir miıd· na~t etile bu müsabakalara İ?tirak ede. mak için biribirleriyle ç 

dileri düşünsün.. gideyim evde ilci kaşık bir çorba i- er ara a apon d t' ki miyecegını yazmışıık. Bunun üzerine k dar O 
Köy bek,..isi ile delikanlılar u-·" çeyim.... hezı"metı" et ır yaptı arı zorlama teşebbiıs- Bundan sonra Parise a r ~ Çeklerin Slıvya takımına muracaat edi- 1c te 

beş koldan aramag~ a çıktılar.. Çopur Yusuf ayrıldıktan son • leri hiç bir netice vermemiştir. Vu- 1 gayet yorucu ve yükse we~ errk. 25 ve 27 tarihJe,.inde iki maç yap- l il d e~· 

Aradan üç dört saat "'Cçmişti. ra, odanın içinde derin bir sesssiz. Honkongı 28 (A.A.) - Ecnebi l ku bulan muharebe neticesinde Ja- anza 
1 

yo ar an geçtn 
o askeri maharı·ıı·nden .·•. lı•.ıan h"ber- poı1lar 15 bı'n .. 1 . ·· 1·· ' . mak i.ızere ~rimize davet ed:tmi~ti. seli Ai.x-le-Parisden sonrt~ 

1 J ıa ı ve o u vermış- avyadan a ınan cevapta o günlerde ·d· .. h. a· Btı Şafak sökerkenı aranı<ı0(ra gı'denler- lik hüküm siırmeğe baıı. lamıştı. O •• '- a Si ı 
den çopur Yusuf odanın kapısın - sırada ihtiyarlardan Hasan dayı lere gore, Çin ordusu Honanın şi - }erdir. On bir tayyareden m .. k yapılacak merkezi Avrupa kupaşı mada- geçı ı epey mu ım ır. yil 
dan içeri girdi muhtar ~eslendi: kalın sesiyle: r cJ A h ·• · 1 ure - ka 2122 metre kadar ..... ~a. ın e v~ • nv eı nın cenubu gar-

1 
kep bir Çin hava filosu Hankovdakı rı dolayısile gelemiyeceği anla~ılmı~tır. boğazında gene müsabılt!~ ... 

- Aha hnbar bunda. Ulan ne - Ben bir şey söyliyf'ceğim em- bısınde muhım kuvvetler teksif et-ıJapon harp gemilerini bombardı _ Bunun üzerine İtalyanın kuvvetli takım- günkü derecelerini dej1 
gördün Yusuf? ma, kız Mahmuda yanık; Mahmut 

Y 1 d k 
mekte ve hümmalı bir faaliyetle U· ma11 etmı·ş ve bu bon1b,"rdımaı1 netı· !arından Ambarizyano'ya muracaat edil. zannedilmektedir. Şınıdi 
mumi bir mukabil taarruz hazırla mi tir. Bu takımdan da müsbet bir ce- Bartali birincidir. İkinci usuf kapı_nın arkasında bir ke- a ıza yanık; her iş kıvamını bul- • 

nara oturdu, yorgunluktan nefesı· muş; askıya çırak gitsin... ceı:;ıncle bu gemilerden birçokları o maktadır J · · d h · ı· vap alınmadığı takdirde Yunani~tandan \' k 1 kted• ,.,(111111> daralmştı. Çamurdan ı~lanmış olan Başka bir ihtiyar ;.e~dendi: ,. . apon arazısı a 1 ırıde lıatmış \'C yanmıştır. ar\'C. gc me ır. ~ se 
Ç 

Kıfeng ve Lanfeng arasındaki ma- OHmpiyakos ve yahut bir iki ıakımın sızdan 28 dakika yjssd' .SA 

t-nrıklannın ipleriyle ovnıyarak bir - ok doğru, çok münesip... f1P"' hallı tamamı.Yl"' s·u ı'stı·ıa· '"·tmı·"., ol· te~kil edeceği bir muhtelif davet edile- 85 dakika kadar aral•ft 
taraftan da söze bn~ladı- Veli kahya da ilave etti: '" - " .. , • E"' "t k J cektir. 

- Vardım ... O köftehorları bul- Kır oğlan da fena çocuk değil duğundan Japon kıtaatır.•n harekü· gı men urs arı 
fark vardır. fut~ 

Yeni Şişli Bu suretler İtalyanll'f ~. 
ılum ağam. yarma gibi adam Gülizar da örs tına mani olmaktadır. Hopey "Pey l\luhtelif kazalarda açılan köy 

Hasan baba seviniyordu: gibi kızdır. İkisine de yü~ bin ma- png,, eyaletindeki Çin kıtal arı faa- eğitmen kurslarından büyük istifa-

- O, nferin oğlum çopur, da- şnllah bu sırada Hacı Bayramın da liyetlerine devam etmektedı"rl"'r. d 1 d"ld"· · · ·· ı 
ha, daha söyle bakak... dudakları kımıldadı: · " e er e 

1 ıgı goru mti~. her vilayet 
Ne diyen tanrı Japonlar tarafından işgt~l edilmiş kazalarında, niıfus derecesi ve geli-

- Dedim kahya kızıyor, cen • böyle yaz- bulunan Peyping - hankov tren 
d k d 

mı..,!... re göre eğitmen kursbn açılması 
erme uman arına habar saldı, hattı kısmı işlememekted.r. Japon-

berbat isiniz, sonra k lar çok müşkül bir me\·kide bulunu- kararlaştırılmıştır. Yeni eğitmen 
· ·arışmarn ı... Elim bir ziy k 1 dedim. a yorlar. Çin çeteleri, Japon mütP.ar -~ırs annın teşkiline haşlanarak sür 

Muhtar sordu: Trabzon eşrafından Bay Hay- rızlarınn Peipingin cc:!nubundaki atle ikmal edilecek, btt kurslar, 

- Ayuları uerde buldun?.. rettin Murathan oğlunun refikası Paotingin cenubi garbisinde müte - eylülden itibaren faal ıyete geçecek 
~- Ağam buradan çıhmışlar, uzun milddettenberi müptela ol - madiyen taarruz etmektedirler. Üç tir. 

dogru Hasan babanın koruluğuna duğu hasta lıktan kurtulamıyarak 
girmişler; ondan sonra e!cndim; e. evvelki gün irtihal etmiş ve cena - -
şek oğulları Glılizar b1cımızı kızıt- zesi dun saat on buçukta Kadıkö -

1 yünde Süreyya sinemcısı karşısııı-
mış ar ... 

Yusuf sözü buraya getirince Ha daki 62. numaralı evinden kaldın
larak hususi moto"'rlerle Sı"rk · cı Bayram, bağdaş kurarak rahat. ecıye 
geçirilmiş ve Yenicamide cenaze 

• 
ça oturduğu rnindrden birdenbire namazı eda edildikten sonra Edir -
diz üstüne çöktü. Ellerini sıkmış neknpı şehitlığine defnolunmuştur. 
şiddetle dizlerine indiriyordu: Merhume dındar, .salihe biı· ka-

- Gavurlar! Namusum, namu- dındı . .Merhumeye mağferet ve ke- Baş, diş nezle, ~(1p, re. 1 t"zn. , 
sum yıkıldı, ocağını söndü. derdide ailesi efradına ve Bay Bur- ağrılarınızı derhal keser. /c ıh::da 

-
n v (., _ t ı 1 _ v..: b".t n 

günde 3 kaşe alınabilir. 
İhtiyarlar Hacı Ifayram ağayı ! han Murndhanoğlu a"kadaşımıza 

tesk!n• çahşı~·orlardı. Nihayet Ha-,sabır dileriz. - • • -

Federe olmıyanlar arasında stad)'·un baska bir ikinci dünYI' ŞŞ Jr. 
• • !ikini kazanan yeni Şişli takımı pazar gü. tuğu daha kazanmış olaC 

nü Taksim stadyomunda senelik bayra· Eizde k a yak ~ 
mını kutlulayacakur. Saat 8 de diğer oP 

gayri federe klüplerdcn davet edilen at- 936 senesi kış sporlsr'I .1°"'-
letlerin i!ltİrakilc atletizm larşıla~malan farında kayakçılarımızın rrfl 

tü neticelerin bir daha teke ~ 
yapılacak ve bayrama mera~imle nihayet ıO P' 

mesi, ve kayak ~porlatlfl 
vuilerek kaunanlara kupa ve madalya· bir 

ketimizde daha e:::aslı 1r 
tar dağıtılacaktır. r .. _ .. kökleşmesi içiıı Türk eP0 t'Y 

Nişantaş kulübü uzun zamandan-beri lıir pı·o 
Nişantaş Spor klüb~i Başka nlı - hiliııde doğu gençlerini bO dıfı 

ğından: 2-8-938 tal'ihi,ıe mü a - te \•ik ederek hazırJaına~~r•• 
eli~ s~lı günü saat_ 1 ~ d~ ~işli Hnl~{- D40 olimpiyatlarına J~ ~ti 
evı bınaı;ında klubumuzun enel:k cek olan kayakçılarımız . 
toplantı<:ı olac~ğından azaların bu- daki gençlerden seçilecel<tıt·~ 
Junmaları ehemmiyetle bildirilir. ı k E ruın bölle ... . . . . • .. _ spor urumu • rzu d~"' 

Festıvalın bırıncı gunu çift son sistem kayak ve 
Eminönü Halkevinden: Bu yıl çok kış sporları Ievazıınatı 

Festival programında temsil numa- miştir. Erzurumun ysıııı ~ı 

raları çik zengi~1di:. Pesti:ali~ı bi .- yuk~eıen Palan?~ken d:!,ıe 
ruları çok zengmdır. Fest1\1alın hı- kayak sporları ıçın çok lJl Jd 
(D) da Eminönü Halkevi temsil şu- lcr bulunmuştur. Bu sene ı! 
besi tarafından Beyazıt meydanın- knya'k birincilikleri \)irlc2lç 
da Molyerin (I>okhulık) piyesi oy (Deı.•amı S inci 



• 
J' 
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İstanbul Radyosu 
29. Temmuz· 938 •Cuma 

t'kı• medenı•yetı•n ı•çyu••zu••nu•• o••gv ren. Öfle nc~iyatı: 14.30 P!tikla Türk mu· t;.S sikisi, 1'.60 Hnvndis, 15.05 Plnliln Tiirk 
musikisi, 10.30 ?ıluhtclif plak neşriyatı, 

llıek isteyen için, Anadolu çok lG.O~k!a°:· neşı;yatı: 18.30 Plakla dans 

• b• ••ık d• musikisi, 19.16 Settar Kôrmükcü ve ar • 
zengın Jr Ü e Jr dııkaşlar tnrafındıın Türl: musikisi (Rast, 

Nikriz, Kürdili, U~k), 19.65 Borsa hn-
1 İngilizce The Truth mecmuası vardır ki bu duvarların dibinde diln herler!, 20.00 Grenviç rasathnnesinden 
l~ıi'or: yanın ilk şairi kasidelerini yazmış- naklen anat nynr, Müz~~7en S~n~~ ve 

llatk D h w d w l ·ı b un arkadaşları tnrafındıın Turk musıkısı (U t•ıı· ın kesesinden yapılacak tı. a a aşagıya ogru sa 11 oy - k Hü . Kürdili E\-l") 20.40 Hava 
• ı ıı • . .. k' y k''ltU •• ı ııeynı, ' ,. ' re ariıyat işlerinde ihtiyatla ha-ı ca bır sUru es ı unan u r mer- raporu, 20.43 Ömer Rızı:ı Doirul tarafın-
ıfet etrnek elbette ki münasip o- kezlerinin harabeleri vnrdır. Yuna- dan arapça s6ylcv, 21.00 Saat ayarı: Or

t r, fakat çok temenni ederiz ki, nistan henüz karanlıklar devrinde kestra: 
•.'.enlerde parliimentoda bahsı geç iken İyonya kültürü evveli bura - ı - Suppe - Poct e pcyuın. 

'ı \'eçhile Ankara da Atinadakine 1 ıarda doğmuştu. Fakat modern Tür 2 - Frmil - Ta bu"ş." t. 
llze b' •. d" t . d b'l w• 3-Bctoven-:Monuc 
11 r .ir arkeoloji mektebi tesbi kıycnın unyayı ~~vır e e ı ecegı 21.30 Muzaffer İlkar ve arkadaşları 

• .tahsısat temini işine - bu işi sahalar sadece klasık membalara tarnfından Türk musikisi (Kürdili hicaz " 
l\>ıç edenler tarafından lfızımge- 1 

inhisar elmiyor. An karadan 100 k1İI"), 22. ı o Viyolonsel solo: Muhittin Sa
~ ı:. teferruat hazırlanclıktan son _ mil mesafede bulunan Boğazköy he dak, Konservatuvar Profes.orlcrlnd~n": 
a • htyık ld w h · t ·ı 1 nilz esrar ile dolu olan Eti im para- 1 - Hondel: Kon,erto ın sol mınor. o ugu c ernmıy e verı " rr· :ınlld 
. Ankarada nrılacak bövle bir torluğunun merkezidir. 23 - HŞopben Gln~~no·n .a.vcl . 

ltı 7 
• • .. .. "k l - n anern: ,.ııırıs . 

lnüessesesinin lngiliz - Türk Eskı dunyada pek huyu ro oy 4 _ Alegro Apazyonatn: Sen Saens. 
k· luğunu perçinliyeceği şeklin • namış olan Etilerin lisanını dahi 22.50 Son haberler ve ert.-.si günün 
." Politik iddia hiç şiiphesiz bugünkli alimlerimiz henuz söke: proğrnmı, 23.00 S:ıat nynıı: SON. 
~ ve ehemmiyetlidir; fakat bu memişlerdir. Tarih milnasebetlerı Ankara radyosu 

bbüsün arkeolojik kıymeti de ve mukayeseleri ile alakndar olan 2?.._ Temm~z. 1938. Cu~a. Proi~amı 
dan aşa. d w ·ıd· kimseler bunların baı:1langıcını ve Ogle ncşrıyatı: 14.30 Karı!ı~ ~lak neş-
tg gı egı ır. · riyalı 14.60 P!Ukla Türk musıkıSJ ve hnlk 

Norvecli 
' 

Sonja 
Patinaj hUnerinden film hünerine sıçnyan 

bu kız bunda da muvaffaktır 

~e ki nıedeniyetin iç yüzünü öğ - müteakip inkişaflarını miJaddan on şarkıl~rı, 15.16 Ajans haberleri. f 
"llınek ist· k. · · /ı. d 1 be~ asır evvelinden aramıya başla- Akşam neşriyatı: lBJIO Karışık plilk/ 'l!Y•""~·"''"'··~"- .,.,._-·...-4&1ıı •:ı,,_ ıycn ımsc ıcın vna o u, ·· . G T'' k ., i ı halk 
~n - • mışlardır. O zamanlar müstemleke- ncşrıyatı, 19.1 ur mus:ct 5 ve şar-ı 

Sayfa: S 

Dünyanın e yüksek 
yaylasında ziraat 
Bundan dört sene evvel Sov· 

yetler birliğinde ziraat etiid en,:.;titü 
sil, Pamir yaylasında büyük zirai 
tecrübeler organize eylemişti. Bu 
faaliyete nezaret etmekte olan Bi
oloji doktoru Baraııov. buradaki 
çalışmalar hakkında &şağıdaki 
malümatı vermektedir: 

Pamir heyeti, enteresan çalışma 
larda bulunmuştur. Dağ yaylaların
da. denizden 4 bin mPtre irtifada 
tamamiyle beklenmiyen neticeler 
elde edilmiştir. 

İlm, şimdiye kadar, uzun süren 
soğuklar, güneşin büyük radyasiyo
nu, havada karbonun azlığı sebep 
leriy ıle, yüksek dağ iklimlerinde 
nezat kültUrü yapılamıyacağını bil
dirmekteydi. Halbuki. yaptığımız 
işler, nebat ve fidanhı.rm çok çabuk 
bir surette yüksek dağ il:Jimine in
tibak eylediğini ve bnzan ovalarda
kinden daha yüksek bir randıman 
dahi verdiğini göstermi~tir. Mesela 
Pamirde, en milnbit ovn!arda mis. 
tine ender tesadüf edilir mahiyette 
bir çavdar cinsi vücuda getirilmiş
tir. Umumiyetle başnk 12 ila 15 
santimetre iken. burada uzunluğı 
25 santimetredir. Bn .\•üksek dağ 
yaylasının toprağı bu d :rece zengin batı• toprakları ve nrlalnrı kadar, . 1 Et'l l\ır d . 1 kılan (H.Rızn), 20.00 Saat ayarı ve arap-4' b cı o mıvan ı er ı mır oınınyon a- . . . , 

taı. azı kimselerin iddialarına ~ •. . . · · ça ncşrıyat, 20.l!'i Türk musıkısi ve halk• Vaktiyle yük ek arazideki plan-
e ond . . .. rı uzerıne sarkaıken Mısııın Fılıs- şarkılan (Snliıhattiıı), 21.00 Sihhi konuf- Sonja Henni ve yenl Amerlkah artiat Rişar Gren ltı-. an daha zengın hır ulke • tindeki sadık bcndcleri, sulh taraf- nıa: Mevzuu: Gebelik, DıJ Gebelik, yalan- tasyonlarda, ancak diğer dağlık 

ve münlıittir. 

tarı fir.avun Ahenaton'un karışmaz cı Gebelik. (Dr. :'\luzaffcr Sezer: Doğum Sonja Norveçlidir. Bu şimal mem- livudda da patinaj s.ılonlarında görün· arazide ve yahut şimal mıntakaJa. 
ndltnadolunun şimali garbi köşe- lık politikasına karşı hoş yere pro • ve" Kadın hnstnlıklnrı m~tehassısı), 21.15 leketinin buzları arasında ıpor yaparak, düğii i:~bi gö_rünmiiştür. v rında yetiştirilen, tropik ve sıcak 
~e İlyonı kalelerinin harabeleri testolar yağdırıyorlardı. Studyo Snlon Orkestrası. . hele patinaj ile birdenbire şöhret kazan- SonJa, Şırley Temple kadar sempa· memleket nebatlarının soğuk mem-

- 1 - Sıcde: in Tull Und Spıtzcn". mıştı. Onun bedii patinaj hünerleri ti topladı. Bu sıcak iklimde Sonjanın leket ve dağlık mıntakalar nebat • 2 - Will Rlchnrtz: Trnun Mclodıcn. .. ı k 

S 3 
'
"ili .. 1 • 1 t h T • k f d • filmlere alınıyordu. Derken bu guzel ve muvaffakiyetini göstel'ecek buz u ren · )arından daha ivi bir surette iklime P O R Fl·ıı·sıı·nde Yahudı· ve '"ehi.- ,. ... cısc: c nn·c AU euı çevik kızı sinemacılar kaptılal'. teri muhafaza için milyonlar sarfedildi. .; 

'' intibak eylediğini isbat etmiştir. 'S. 
4 - Mannfrcd: Carmcı:citn. On dört yaşında patinaj iampiyonu Ve az zamanda patinaj kraliçesinin ku- Habeşistan arpası, Pamirde İs-

( 
b Arap taa ruz 1ar1 5 - Schumann: Bomımze. olmu" iken şimdi de film şampiyonu ol· mandası altında elli bin Kaliforniyalı bu d d h . . t' . 

._ 
0

•ı tarafı 4 üncil uyf ada) 1 snN '" . . . ..• . veç arp asın an a a ı.rı ye ışmış -
·c re . 22.00 Ajnns haberler ve . • • maya namzettir. Norveçli Sonja en çok rınglcrdc patınaJ ogrendıler. d tir. Filistin yulafı da iyi neticelere ~) nı tesbit edilen bu yerlerde . f d ) sevilen, alkı lanan bir şahsiyet olmu~- Sonja film de çekiyor. Sene e 30 . t• h lb k' . 

1 
le ll•acaktı D ~ d b''tü (Başt.arafı 1 ncı say a a S 1 't . . . 

1 
k 'b vermış ır; a u ı şımu mem • 

'{rdan . r. ogu a Lı n spor- usuz zmı tur. Holivudda parlamak için İnsanda mılyon frank (hızım paramıza ta ·rı en k ı . . ] . 1 t DU "-
z · . . . . et erı cıns erı o mamış ır. ny.....-1-et ı~ade kış sporlanna ehem- sadiyle gönüllü kuvvetleıi Telıwıv- İzmit C. Y. den aldığımız bir mele- Gretanın dehası olmak lazımdır. Halbu. bır buçuk mıl>•on lıra) kazanç temın e. mn en sarp ve yüksek vadilerinden 

~lk Verılecektir. Doğu!lun spor de toplanmağa davet eclen bir be • tubu İzmit belediyesinin insaf gözüne ki Sonja ne yıldızların en genci, ne de den Şirleydcn sonra en çok kazanan yıl. biri olan Cavuşanguze dnğ vndi _ 
~~ '~tıınsında ~alışacak olan Erzu- yanname neşretmiştir. koyuyo'"" en gü•eH ot~k mniyotine malikti<. Ho- d•"d". sinde, dünyanın en sıcak mcmle _ 
4k ~ge~ne mensupihl an~enör Çete taauurlan chmit h~k~ bu sK~ ~ b~ruro ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ketlerinden biri~n Arahlstamn ~ııı.~tad~ki antrenörlük kursunu Kudüs 28 (A.A.) - 150 tethiş- yaz günlerinde yine susuzluk 11lcmtısı çe- buğdayı yetiştirilmistir. Hint buğ -

~ oİ~tı~ten sonra .d~neceklerdir. çiden mü;ekkep bir çete, l<"'ilistinin kiyor, içecek su bulamıyor, Çene suyu Berıı· m .. zakere er. nı· n dayı da jyj neticeler vermiştir. De-t~leri ~ıyatıarına ~ş~ak edecek şimalinde kfiin ufak bir kasabaya 1 zemzem gibi oldu. nizden 3860 metre irtifada Çokeç" 
•ııı höı a~ırlamak ıç:n de Erzu- taarruz etmiştir. Asiler, üç polis Çene suyunu almak için, önce depo· ti vadi inde, patates :.rup ve daha 
tııeıru gesı ~akında b:~ kayak nn- öldürmüşler ve postayı yağma etmiş suna gidip oradaki memura yazdmak, pa- n e t ı• c e s ı• sair sebze yetiştirilmektetir. Ran -

nnga3e edecekı..!r. !erdir. Diğer bir çete de Hayfa ya rasını vermek lazım. Memur, sonradan dıman da gnyet iyidir. Yüksek dağ-
Orta A k kınında bulunan Yokena kolonisine evlere gönderir. Evveli buraya konu. !arın eski göçebe halkı. z:raata pek 

vrupa upası hücum etmiştir. Koloniler fişek- lan memurun bir çok keyfi hareketleri d 
1 1 

. kolay ve pek çabuk bir surette alış-
Orta Avrupa kupası maçları en ler atmak suretiyle zabıta ve nsker ve vazifesini benimsememesi İzmit hal- 1 urR - Alman Ticaret müba e e erinın esası maktadır. "ırareıu devresine girmiştir. Dömi kuvvetlerini imdatlarına çağırmış- kım susuz bırakmakta ve na mütenahi 
aıe kalan dört takım hafta için- ]ardır. Tnarruz, pilskiirtülmüştür, miişkül3tı mucip olmaktadır. Bizzat ken· (BaşfMafı 1 nci sayfada) ı zakerelerin esasını bu nokta teşkil 

insandan insana 
kan verme 

Prakatşılaşmışlardır. Geçen hafta asiler, ağır zayiata uğramı~lardır. di evime bu nyın 4 iincü günü yazılan Jiye~i bı~.la!11a~ası ~üzünden Türk!- etmiş ve neticede bOtiln Türk mal
e/da amboriz yazıyı 9 • o ye_ Ammanda müsellfih bır _çete, su, şu aatırlnnn yazıldığı 2?'-7-938 günü- yenın kulJ~y~th . mıktarda ala_ca~ı !arının hiç bir takyit ve tahdide ta
~t:k Paniğe uğratan Slavya bu Maverayı şeriamn şimnlinde Irbid' ne kadar gelmemiş ve 7,50 kuruşa eve, kal~ası g.ıbı hır .. ~luvazen~sız.lık bi olmaksızın Almanyay,, ihraç e
i. 2a da İtnlyada Cenova takımına de kamp kurmuş olan bir bedevi !teslim edilen Çene suyunu oradaki hamal- tevlıt et.~ış. ve hukıımet !urkıye dilebilmesi temin olunmuştur. Al -

4 ~ağ lüp olmuştur. Oyunun bü kabileye taarruz etmiştir. l\Iütear- lara daha fazla p:ıra vermek mecburiyeti ekonomısını ~orumak _gayesıyle Al: manların son sene zarfında göster -
·~.hır kısnu Cenova takımının ha- rızlar, hayvanat sürülerini, mücev-

1 
ile kaçak olarak getirtmek zorunda kal. ~anyaya vakı olacak :hraca.t hacmı dikleri ihraç kabiliyeti de önümüz-

~·"11~eti alt d t · t• herat ve kadınları alıp kaçmıslar- dır nı daraltmak zaruretınd kalmıştı. deki sene içinde Türk ihracatının kanın m.u~telif unsurlnnndan :ıbbl •t:ıı · ın a cereyan e mış ır. . . .. ·. mı!rım • G • · .1 h . • surette ıstıfade olunması bahsınde a Ilı cı devrenin ilk golünü Çekler dır. Bunların tnkıbıne gonderılen • Her kime sors.1nız ayni şikayeti n • e~en sene Alman) aya .gı.ıen eye karşılanabileceği ve tediye muvaze-

Moskova kan verme En titüsü, 

1~1 ~!ardır. Fakat yedikleri gol kıtaat. haydutları tevkif etmişler ayni derdi tekrar etmektedir. Sonra, tı~ız, . Almanya h.e~·etıyle de ta~ nelerinin bir taraf leh veya aleyhine çok enteresan tetkiklP-rine devam 
'lle~anıarı gayrete getirmiş ve bi- ve çalınan maJJarı geri nlmışlardır. Çene suyu deposu başında bulunan me- hır ~u.t~bak~t dahılı_nde bu gayeyı olarak ihlal olunmıyacağı ümidi ka- eylemektedir. Enstitü, kan plas-
t.n devre Slavyanın bir golüne iki murlar, ihtiyaca L:afi değildirler. Me- temın ıçın T~rk e~tı.asının Aln~~n- visini vermektedir. Türk ofis, ya- ma'sının bir kişiden diğerine geçi-
\\' e lllukabe]e etmişlerdir. İkinci Kırılmaz camlar mur sabah s.ıat 9 da vazife başına gel- ya~a k.ontenJana t~bı olma~ını 111: kında yaptığımız anlaşmalar hak- rilmesi imkanlarını tesbit etmiştir. tıı.. l'ecıe . . b .. netıce ıhracat yekununun bır haylı . 
. "itı oyun çok sert l:ır şekıl al- Bütün otomobil otobüs ve kam- mckte ve nlc:şam erken çıkmakta, u yuz- . ti b. k kında ıcap eden etraflı malUmatı Diğer taraftan, Enstitfl insaııa az ı>-.. r. it 1 1 b. k SJ • b. k · 1 1 d eri azalmasını ıcap et ren ır mu ave-

1 
. . k . B f • ·~ıı,.,. 1 a yan ar ırço avya o- 1 t . 1 k k 1 k den ır ço msan ar su a ama an g 1 . .. k . t . . Al gazete erımıze verece tır. en, şe miktarda keri köpek inek ve ka:G . ~"ar yon ara rıp e s ırı maz cam on- 1 eyı muza ere ve ımza e mıstı. - . Y • ' llıj 1 nı sakatlıyarn!{ Çek kale- dönmekte ve yahut da memuru saat er· ~ . lerıme malumat arzetmeden daha . . . 

şnt • ması için verilen son miihlet ağusto- b ki k d' 1 dığı vazife bu suretle pek de zevklı . 
1 

t 
1 
.. 

1
• . Ş k d bazı gıbı bazı hayvanlann kanla -ll Yagmuru altımı almışlardır. ce ve uzun uzun e <'me te ır er. 

1 
.. k 

1 
h h f ıaz a a sı atıı gıremem. u a a- . . . 

tı. U devrede fevkaHidc bir oyun sun birinde nihayet bulmaktndır. İzmit belediyesi, halka hediye ettiği o mıyan_ Tur ~ura ı ası . eye ı rını ilave edeyim ki ticııret itilafın. rının nnkledılmesı bnhsrnda da çok 
11ar Aw . . . . . . lk 1937 müzakerelerınde tam hır mu- · nt es tecrUbeler vapmıştır Bu tı"' an Çekle.- h r kalecisi ta gustosun bınnden ıtıbaren, taksı bu nefıs ıuyu her 9eyden evvel ha a a· . b dan başka bu defn bankalar yerine e er an • . l ·•ıın ıın meş u ~ . • . . vaffakıyet elde etmış ve u sene ·ı · b ki d ~il 

1 
bir hezimetten kurtarmıştır ve hususı otomobıllerle bütün oto- zamı lı,;olaylıkla tel<'Zl etmek mecburıye· b. d h kr b' .. k . hükümetler tarafından imza olu usul,bı hassa mıde ve arsa ar a 

~ııCi devrenin 35 inci dakikasınd~ büslerde ve knmyonlarda bu kırıl- tindedir. Bu kerhela vaziyete kati olarak k~ze aha zelv ı t ır muza ere ım- nan bir klering anlaşm'.lsı bir de A~ vücuda gelen karha gibi bazı hasta-~._:o"a . k Çe d 1c:· k' nnını azır amış ır. • l . . . . 
1 

k ."ftır takımı üçüncü goliinii kazan maz camlar kullanılm:ısı mecburi nihayet verme ' ne suyun a 
1 teş ı- Türk _ Alman tediye vaziyeti vusturyanın Almanya ile birleşme- lık arın tedavısınde çok 1~ ı ge me • ~a · nir ·k· d k.k Si • !atı ol'ganize etmek zarureti vardır... . . . .. . . teclir. 

bit ı ı a ı a sonra a~ya tutulmaktadır. l\faamafih, henüz ıhracatımıza konulan kontenJanla- sınden tevellut vazıyetlerı derpış e- K 
8 1 

B' r~ d hT 
~·ıı b· goı çıkararak oyuna müteva bütün otomobil ve otobüslerle kam- Bog"' azı·çı·nde denı"ze taş, rın hiç değilse tevsi imkfinını bah- den bir hususi protokol Rerlin mü- anın k okv~·et er kırdı~,. a kıı·ı~-
uJ"' ır cer w ff k d k k d .. ·ı b. k 1 1 t' . d • 

1 
de en uza oşelere n ar na ı ı-.ı "'Uııt eyan vermege muva a · nlar bu hazırlıkları ikmal etm·ş k t şe ece a ar musaı ır manzara za ere er ne ıcesın e ımza o unan . E . k h f . 11a1ı ~Ur s d k'

1
•• d b' 1 yo ı toprak do""ku""lmı·yece . d' d k d k' Al l 'k• t k·ı t kt d. B"t- çın, nstıto, an mu a azası ~ 6 l a • on a ı ... ,n a ır go . . . arze ıyor u, şu a ar ı man ar vesaı ı eş ı e me e ır. u un . . ~ •ı1"' Çıkarnn C t k b .. olmadıkları ıçın bu mühJetın bir k b t . .. k b 1 tt'kl . b "k 

1 
mil kil ld _ k d naklı bahsınde hususı metodlar ve ·tı .. enova n ımı u mu Boğaziçinde denize ta~. topra u €vessuu arzu ve a u e ı erı u vesı a ar m n o :.ıgu a ar • . • .. . . . la~ ~açı 4 - 2 kazanmağa muvaf- müddet daha uzatılması muhtemel. ve enkaz atılması liman idaresi tn- halde ihracatımızı büsbütün ser- sadeleştirilmiş ve Türk -- Alman hususı teşkılat vucu~e ~etırmıştir. 

Y hnuştur. dir. rafından yasak edilmi~tir. Belediye- best bırakmayı son zamnnlarda it- mübadelıitının esas vasfını teşkil Kan verme keyfıy~tı, SoYyetler 
•• o•w t ft • k'l t • t•h tt'kl . • t lb" 1 d t b"l'W ıı•w Birliğinde çok geniş bir mikyasta ij\' •• ıger ara an, umunıı na ı vası a- ye bir tezkere ile bu hususta malu- ı az e ı erı umumı er. ır ere na- e en a ıı ıge ve norma ıge uygun t b'k 

1 
k d H 

1 entus-Frenç varaş !arından olması itibarile, tramvay mat veren liman reisliği bundan zaran, muvafık bulmuyorlardı. Mü- metinler haline getirilmlştir.,. 
1 
a~ 1 do h~~-m: ~3~rk a en, mem -

~!lafta • . d T . rl şirketinin de camlarını tripleks cam sonra yol vesaire inşaatı nıünabetile ke ~t a ~ ın e b 
1 

an ;·;;~emer: 
ı~ ltıaç 8 ıç2ıny e urı~o a J1·abpıl~n larla tebdil etmesi liizumu da ile- yapılacak karşılıklı nnlaşmalarda ezfı vdar 7ır2 vOeOO ukn ar, sene1~1 ll.eı· - uventüslin ga e esıy- . . . . . Hu·· ku" metcı·ıe r çevı·rme hareketı· mı· zar ın a . an verme ame ı-~i~~ "'Celen-·ct· 0 ·ık d rı sürülmektedır. enkazın Boğnzıçinde denize dök ili e .· yapmıalardır ı. -...ı.la •uli' ır. yunun ı a- . . t k . t . y .sı v • 

~l'i~ıe~ l'üventüsiln çok seri akın- Radyolu otomobiller ~emesının şar onmasını ıs ernış- yapıyorlar ? Halen Sovyet doktorları: kan 
1alti~ aşıanııştır. Oyunun 15 inci tır. Ô"" verme usulünü, yanıkların, tifoit 
~oı a alarında Çeklere tek başına 7 Otomobil kazalarının sebepleri- gle paydosu (Başta rafı 1 nci ·sayfada) tesirli bir surette tatbiki için hali- skarlatın gibi hastahkların, cild, 1ıııı tınağa nıuvaffak olan 1stnnbu- ni tetkik eden komisyonun verdiği Ağustostan itJibal"en dükkan, Ebr mıntakasında Frankist kı- sane mesai birliğinde bulunacaktır. göz ve kulak hastalıklarmın ve ba-
la~~k iyi tanıdığı Şarosti Macar _ raporda, otomobillerdeki radyola- mağaza ve emsa~ yerlerde öğle taat, düşmanı ağır zayiata uğrat- Barselona, gönüllülerin sevkedile- zı nöeopsişik hastalıkların tedavi • 
dtll lllc golünü çıkarmışhr. Bu gol- nn da kazalara sebebiyet verebi. pa~dosu yapılacngı~ı yazmıştık.dBe mıştır. Tayynreler, hükümetçiler cekleri tahşit merkezlerinin tesbiti sinde kullanmakta ve çok muvaf -
eı 6

0nra k . ıeceği ileri sürülmektedir. Komis- ledıye bu hususta tıcaret <.ıdasın an tarafından kurulmuş olan köprüJe- .
1 

. 
1 

k .. ··ır·ı 'kt fakkıyetli neticeler almaktadır. Bit
t llıe~e b ço sert bır oyun .tatbik yon raporuna göre şoförler bir ta· tetkiklerinin neticesini istemiştir. ri tahribe devam etmiş!crdir. Hil- 1 e gerı .a ınaca gonu u er mı arı tabii, kan verme, kan zayetmelerin-
ellih aşiıyan İtalyanlar bıri dev ft t b'l· ·d' d' 1 k t• dairesi bin müesserc ile paydos kume+v.iler bütün nehir bo.vunca ha- arasında bir rabıta mevcut olup oi- de ve muhtelif anemilerde de vapıl-~ ~ son d . ra an o omo ı ı ı are e er er en v .. . • ~ ,, 

~e (l akıkalarıncla olmak ü - diğer taraftan da radyoyla meşgul hakkında gorUşmüş, muvafakatlerı kiki bir hezimete uğram1şlardır. madığını sormaktadır, Bıı.ı·selona maktadır. 
~ir;tn~e iki gol çıkarmışlardır. olacakları çin dikkatleri ikiye bö- ni aldıktan sonra projeyi hazır- Gönüllülerin çekilme:ıi hükumeti, gönüllülerin i:ahliyesinc ------

taıl!b ?cı c1evre 2 - ı Yüventüsün lünecek ve şoför dikkatsizliği yil- Jamıştır. Londra, 28 (A.A.) _ Barselo- mUtaallik ahkamın tatbikinde tesa- POLİSTEı 
o,~la esıyıe bitmiştfr. İkinci devre zünden herhangi bir kazaya sebep o nanın gönUllillerin geri alınmasına düf edilecek müşkillata işaret e~ 
~ı~a Yınca İtalyanlar bir gol daha olabilecektir. Kalp sektesi müteallik olan plfına vermiş olduğu mektedir. Balık tutarken denize düştü' 
lat.ı tarak garb· t• . rt 1 Komisyonun bu mütaleası tet- Sultanbamamında diki~ makine- cevap neşredilmiştir. Bu cevap, İ üsklldarda Çakırcı Hasan Paşa 
tıı "1

1'. Oy ı ıye. ı sıgo ~ amaış- kik edilmiş, otomobillerdeki rad - leri mağazasının ikinci kntında ça- bir kabul mahiyetinde olup ihtira- ngiltere - Amerika mahallesinde oturan 12 yaşında Ze-
t bu~Olt ~nun nıhayetlenne doğ- yol arın kaldırılması muvafık görUl lışan tahsildar Agop oğlu Artıin dün zi kayıtlar ve kabul için ileri silrül- Londr:ı, ~ 1 (A.A.) - Kabine- ki ndında. bir ç.ocuk iskelede balık 
~~ ll:ıuh ~ır gayretle çalışan Ma- müştür. Yakında, otomobillerdeki birdenbire fenalaşmış ve düşüp öl- müş şartlar mahiyetinde olmıynn nin haftalık adi içtimaı esnasında tutmağa çalışırken muvazenesini 
b)t Sok ~c:nı hatbnı bilhassa Şares radyoların kaldırılması için alaka- müştür. Zabıta doktoru tarafından bir takım mütaleaları ihtiva etmek- nazırlar, İngiltere ile Amerika ara- kaybederek denize düşmüş ve ba -
~~~acı ~1 nıarke eden İtalyanlar darlara tebligat yapılacak ve radyo y~pılan muayene netiC"esinde Arti- tcdir. Barselona, gönüllülerin geri sındaki ücari müzakerelerin ihdas şından ağırca yaralanmıştır. Zeki 
~UşJa d • 2 kazanmnğa muvaffak lu otomobillerin çalışmasına mUsa- nın kalb sektesinden öldüğil tesbit alınması için vazedilmiş olan ahka- etmiş olduğu milşk(J]~tı gözden ge- kurtarılmış ve hastahaneye yatırı!" 

r ır. ade edilmiyecektir. edilmiştir. ı mı kabul etmektedir. Bu ahkamın çirmişlerdir. mıştır. 



Sa:vtaı G 

f mtihanla Muhakemat Amir ve 
Memuru Alınacaktır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Taşra te~kiliitımızda açık ve açılacak olan Muhahmat şubeleri 

amir ve memurlukları için imtihanla memur alınacağından aşağıdaki 
evsafı ve şeraiti haiz olunların evrakı müsbiteleriyle ve üç adet fo -
toğrıoflariyle birlikte en geç 6-8-938 cumartesi günü saat (13) e 
kadıır İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etmeleri. 

1 - Yirmi bir yaşından. aşağı olmamak, 
2 - Askerliğini, fili veya kısa hizmetli yapmış olmak \•eya tecil 

edilmiş bulunmak; 
3 - Siyasi haklara rnhip ve hüsnü ahlak eshabından olmak, 

haysiyeti muhil bir cürüm ve alel'itlak ağır hapis ve cı derecede ce
v:ayı müstelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak; 

4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve beden! ve :ıkli arızala

ra müptela olmamak; 
5 - Adliye meslek mekteplerinden mezun olmakla beraber ic

ra memurluğu, müstantiklik veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tat
bikat görmüş bulunanlar, 

6 - Adliye meslPk mektebi mezunu olmayıp da lhkal orta tah 
3iJini bitirmiş ve adliyenin muhtelif hizmetlerinde müddeiumumilik ka 
lemlerinde, zabıt katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görmüş olan
lar; 

A - Hukuk Fakliltesinden mezun olanlarla bilfiil Hakimlik yap
mış bulunanlar imtihana tabi tutuJmıyarak, bu gibilerin müracaatları 
ayrıca tetkik edlecektr. 

B - İmthan 8-8-938 pazartesi günü saat 9 da Sirkecide İnhi
sarlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. 

C - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine 
göre sırasiyle peyderpey Muhakemat amir ve memurluklarına tayin 
edilerek keyfiyet adre,lerine tebliğ olunacaktır. 

imtihan meyzuu fUnlardır: 
1 - Kara ve Der.iz Ticaret kanunlarının nakliyat, avarya ve ha· 

sarata müteallik kısımları ve ticaret teahhütleri. 
2 - Borçlar kanunun umumi hükümleri "İcar temin'.lt ve hizmet 

akitleri., 
3 - Ceza kanunu'1un esaslan: Devlet malları aleyhinde irtikap 

olunan suçlar. 
4 - Ceza mahkemeleri usulü memurin muhakemat ve tahsili 

emval ve icra ve iflas kanunları. (4745) 

Gayrimenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Sağlığı zamanınd:ı ölü Vasfiye ile Mehmet Huliısinin sandığımız· 

dan 17505 hesap No. siyle aldıkları 150 liraya karşı birinci ve 100 li
raya karşı ikinci derecede ipotek edip vadesinde borçlarını ödemedik 
!erinden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
°'6 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması icabeden 
Çarşamba pazarında Beyceğiz Kovacıdede mahallesinin fırın soka -
ğında eski 6 yeni 20 No. lu ahşap bir evin tamamını bir buçuk ay müd 
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 60 lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi -
rikmiş lıütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz be
deli ve telliiliye rusuınu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30-7-938 
•.arihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servi
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahatta 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul h:ıkkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur .. Birinci arttırma 30--9-938 tari
hine müsadif cuma günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 
ten 16 ya kadar yapıbcaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi
yeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdir
de son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21-10-938 tarihine 
mü~adif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatta son arttırması yapı
lacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstiinde bırakı
lacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair id
dialarını ilan tarihin-len itibaren yirmi gün içind;, evrakı müsbitele
riyle beraber dairemi>.e bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemi~ olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından h:~riç kalırlar. Daha fazla malOmat almak isti 
yenlerin 937 / 40 dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine 
milracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (4908) 

* DIKKA1 
Emniyet sandığı; sand•ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu
lüne göre kolaylık gö•termektedir. 

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

YENi SABAl:t 

Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu öldüren 
en müthiş afet sıtmadır. 

VA TA N D AŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıiYrİJıineklerin bu akla hayret verici cinayet· 
lerinden koru~mak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin ) 
dir. Kinin 11tma11111 emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini artırmak, halaizliği kuvvetsizliği, kansız

lıtı önlemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arıenik, Çelilıt ve bir çok acı 

nebatat huliHlarile birleştirerek B 1OGEN1 NE müıtahzarını hazırlamııtır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iş

tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde 
şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. ~ 

Doktor Şükrü Fazıl 
fıkel 

Doğum ve Kadın Haotalıkları 
Mütehassısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

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

Telefon: 21503 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 33 Telefon:41358 

, ... ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
Yarınki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elektrikli 71 ve 74 
numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZZÜH 
SEFERLERİNi yapacaktırlardır. 
14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY' ETİ 
14,45 de kalkan 71 de de mükemmel SALON ve CAZ 
ORKESTRASI vardır, Büfeler lokantacı maruf Pandeli 

ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya Pastahanesi tarafın
dan deruhdc edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu Üzerine 
71 de dans yeri sureti mahsusada büyültül
müştür. 

--- E'ilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur. -

29 TEMMUZ ı!J38_., 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebedd~!. 
Mübalağalı "Makiyıoj,. k•1 ..... ,,,. 

-·- Gı\lı>' 
CİLDE SÜRÜLECEK l.R Gi1• 

iNCE BİR PUDRA, T,\B!i B 
ZELLİK VERİR. dıotar•• 

Parisin şık ve kib:ır }<a 13r&ıt• 
yeni bir moda meydan• atmış_ par· 
Onlar, bütün gün zarfınd:ı. ~ı~içefi 
laklık izi vermeksizin seft~ 1 ud!• 
bir ten temin eden yeni bır p 

keşfetmişlerdir. 

. ,ol 
• bır O· 

Bu da; yeni ve husus•. tekten 
ile en ince pudrayı ipeklı :ik3 ıeo 
üç defa geçil'ilmiş ve ha g pud· 
krem kı;ı""püg" ü ile karıştırıln11.' 1,,,. . fl • 
raliır. Fransız kimyagerıe eticı· 

1 r JI 1 fından uzun araştırnrn a- ıısu • 
sinde elde ettikleri bu en s~n n iJll' 
Tokalon müessesesi tarafın ıı drııs'• 
tiyazı alınmıştır. Toka]on pU • 0ı•• · ıı ın• . parlak bir buruna ve yag l< ,.e sı· 
ralı bir cilde nihayet verece .. ıııl 
ze nefis ve 8 saat zarfınd~ . ~ıııt• 

. . d kt· "fını ,, bır ten temın e ece ır. • nııu 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Geoçdur 
ve arkadafları 

29 temmuz Cuma 
akşamı 

Tokalon pudrasını kuılandıg~e ıet• 
ne rüzgar, ne yağmur, ııe seb· 
cildinizin güzelliğini b ozma.Z· 13ıe
har güzelliğinizi arttıran bır 'P ı-t 
lik ve bir cazibe verir. 8 cıı;;~,,~ı 
yeni rengi olan Tokalon pu #••••••••••••••••••••••••••' isteyiniz ve kullanınız. 

Yenltehlr Aile Bahçesinde 
Cilvei kader 

30 Temmuz Çumartesi akşamı 
Şehremini inşirah bahçesinde 

Son emir: Y ereyat 
31 'femmıız Pazar akşamı 
Yenişehir Aile bahçeıiode 

Kasırga 
Sabriye Tokaeıin kıymetli konseri 

30 
Temmuz 13 üncü yıldönümü Cumartesi 

akşamı 

Büyükdere Beyaz Park yüzme havuzunda 

Münir Nurettin konseri 
Beyaz Parkın 13 üncü yildönümü m.ünasel>etile sureti 

mahsus:ıda hazırlanan konseri sabaha kadar eğlenceler ve 
umaralarla dolu muhteşem bir KlR BALOSU takip edecektir. 

Duhuliye serbesttir 
~ ................. ~ ............ 1 ....................... 1111!!11 .... . 

'------

Londra 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Bertin 
BrUkoel 
Atina 
Solya 
Prag 
Madrid 

ÇEKLER 
Kapanıı 

6.2275 
126.513 

3.4975 
6.66 

28.987:> 
69.555 
50.8275 
21.405 
1.14 
1.5375 
4.375 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

lslanbul, Rıznpaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

Dr. Hafız Cemal DOKTOR 

1 {LOKMAN HEKİM) 

tıi• 
Beyoğlu Birinci Sulh }!uJ<lll< 

kimliğinden: . 10il~ ' 
Afif, Zaharya vesairenın szOO 

tereken mutasarrıf oJdu~ıa:'ı~ısJ• 
lira muhammen kıymcth O arsl1 4 

Leblebici sokağında 19 nu~ ,de~ 
·1 uzerı• .• halen şarap deposu ı e . jÇI" 

·zııle!<i salonun tamamı şuyuun ı • 
00

asP 

açık arttırmaya konııldU11. sB'I 
31-8-938 çarşamba giiııii sut~ 

-ıu 
11 den 12 ye kadar Beyog uı• • 
mahkemesi başkatipliğince ın 
yede ile satılacaktır. . Jllu • 

Arttırma bedeli kıyınetı be~ioi 
hammenenin yüzde yetmıŞ . gul 
bulursa o gün ihale edilecekti'"., oo 
matlığı takdirde ikinci arttırın;· per· 
beşinci güne gelen 15-8--93.e ~,. 
şembe günü saat 11 dPn 12 Y arttı' 
dar icra Ôlunacak ve en çok 
rana ihale edilecektir. . e~;af~ 

1 - Gayrimenkul!erın . ae~1 

mahkeme başkatibi nezd 1~1 01· 
938 / 4 numaralı dosyada yazı r~dB 
duğundan anlamak istiyenıer 0 

okuyabilirler. .• 0ıa· 
[ 2 - İhaleye kadar birikıll''ica • 
liye vergileri, Belediye evJ<~f 19<i' 
resi ve delliiliye ile 20 ~enelıl< 

Vıırşova 

Budapeşt 

BU kreş 
Belgrad 
Yokohamr 
Stokholm 

6.2275 
23.725 
24.91 

KANA TL! bedeli müşteriye aittir. . ·en· 
P d b k l d k -.ııı azar an aş a gün er e öğleden 3 _ Arttırmaya girme 1• ··ıde 

Dahiliye Mütehassısı Besim Ruşen 
0.9375 
2.87 

36.3fi5 
32.1075 

t (2 5 t 6 ) k d ! Cerrah paşa Ha•tahanesi Da · yu sonra saa . an ya ·a ar s- - !erin muhammen kıymetın . ,·ei' 
t b 1 D. ı d (10' biliye Mütehassısı k sı an u ıvanyo un a ~ nurna- 7.5 nisbetinde teminat a çe ı-tu' 

1 h • k b" · d h t · Hergün ög- leden sonra hastala- t ~e~ ra ı ususı a ınesın e as aıarını milli bir bankanın temina ... 
a u e er. a ı, cumar esı gun erı bunu getirmeleri şarttır. . .ıeden 

1 
k b 1 d S l t · ·· 1 · rını kabul eder. 1 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya Çarçıkapı Tramvay durağı 4 - Arttırma bedeli ıh~ ~,. 
Viyana ı mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele- lill•A•h•u•n111b11eiıy-apfılaıı::ım·t11m11a11n11ı•N•o._2_ıiİ!t itibaren 5 gün içinde mahke~edir • 

23.7775 Moskova 

hıııııiİıııl•••••••••••ıl fon: 22398 - 21044. sasına yatırılacaktır. Aksi. ta ,e ı•' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~de ihale bozularakfarkıD~t ~r 

ikinci dehlizin medhalinin de bu-' lendiriyordu Doğrusu bu adamın - Sizi profesör J ~kobson nez- rarı ziyan ve faiz bila hükilıll 
ralarda bulunması icap ediyor. 1 azim ve irade.;i hayret~ sayandı. dine murahhası fcvkaliide tayin e- disinden alınacaktır. ;f• 

- Pek ala! Biz de bıı kayalık- Ben bu gayret fazlalığında~ Profe- diyorum ve size selahiyet name ve- 5 - 2004 numaralı icra ve·iDe 
!ar arasında taharriyata başlarız. söf Jakobsona taktirle bahsettim. riyorum.... liis kanununu.il. 188 inci ın~d:'~i i• 

- Madem ki görii5lerimiz teta- Lakin koca Norveçli allfıme dudak- - Vazifem ne olacak Matma _ tevfikan gayrimenkul iizerın e .ıj• 
""et·· · buk ediyor, ben de hemen işe baş - larında o ince müstehzi tebessümü zel?. potek sahibi alacaklılarla d18". deı.1 

!anmasını emredeyim mösyö Dub - bulunduğu halde beni ağzını açma- Bu suale kızının yerine Profe- kadarlar gayrimenkul uzerın ~ıJ' 
Tefrika No. 39 reuil... dan dinledi ve bir kelime dahi söy- sör cevap verdi: , haklarını ve hususiyle faiz :~ati• 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN : T. Vallerey .. - * -:" . lemekten çekindi. .. ~ Bana ~ardım etmek için s~rife_ dair_ o.lan id~ial:ırını 1~ gn: 
Profesör Jakobson beni kiraz akıl ve mantığa uyğun g-örünüyor. Profesorle karagahırnıza don - VESiKA CEKMECESI mosyo Dubreuıl bu tahtelarz deh • çın ılan gununden ıtıb~deıı 2 ·rli~' 

ağaçlarının bulunduğu tarafa doğ _ Madam ki ilk iki ada arasında de- dük ve kısa bir müzakereden son - Güneş ufukta bir hayli yüksel - !izler mesele~i fikrimi alt üst etti. içinde evrakı müsbiteleriyle b\,,ıe-
ru sürükledi ve mini mini ormancı- niz altı bir yol var, niçin kırmızı ra kaptan ~1~rfinin gem:c~'.~r ~rasın i mişti ki ~rofesör Jakobson not al- Bunun ~ebebini size bilahare anla- te satış memuruna müracı.ıat ~ı J<i\• 
ğın hududunu teşkil eden iri kaya- kumlu ve yeşil kumlu adalar ara· da fazla bır ücret mukııhııı bır kaç mak oldugu cep defterini kapadı ve tırım. Şımdi yatağımın altındaki leri; aksi takdirde hakları tnP. v'' 
lıklara gelince eliyle mağaranın sında böyle bir yol bulunmasın? ... gün k.a~.m~ ve kürek sallıyacak beş kızına dönerek Skandinav diliyle küçük çekmeceyi lütfen alınız. Ben tüğü ile sabit olmıyan!ar s~ll\ıı ' 
methalini işaret ederek: Bu faraziyenizi ben de k2.bul edi • on gonullu bulması kıırarlaştırıldı. kendisine bir kaç kelime söyledi. de bir fener, bir çekiç ve demir ka- rasının paylaşmasında'! harıÇ 

- Tahtelzemin dehliz (36) de- yorum.... Bu gönüllü alayı hemen teşkil e - Bir saatten beri karargahımızın lemi alayım, Mösyö Prusrerodan da hrlar. . .911· 
rece (17) dakikalık tul dairesini - Binaenaleyh şimdi buradan dildi. Bunların arasında Stirner, a- masası üzerinde çalışmakta olan bir kazma kürek alırız. İş tamam 6 - Şartname mahkeıne .~ 1\r· 
takip ederek denizin altında "N" Yeşil kumlu adaya giden dehlizin teşçi Conson, iki :Macar tayfa ve genç kız elindeki pergeri masanın olur vesselam.... hanesine herkesin görebilecegı ~8ti• 
adasını suların altına gömen indi- methalini bulmıya çalışalım. sekiz tane daha güçlil ku\•vetli tay- üzerine bıraktı, yaptığı resme dü - Ben henüz hiç bir seye muva- de asılmıştır. Fazla matfıın_n~ ıiite 
fa veya depreşme hadisesinde deh- - Çalışalım amma bakalım bu fa va~d'.: .. . . . şünceli bir nazar fırlattı dalğın bir fakat etmiş değildim. 0

Ancak Ast- yenler 938/4 sayısiyle başkııtıP 
lizin en alt kısmı da bir takım en _ methali çabucak bulabilecek mi • . Gon~ıı~. ışçılere nezare~ v~zıfe- eda ile baı,ını kaldırıp babasına rid bana öyle bir bakışla baktı ki müracaatı ilan olunur. ~ 
kazla tıkanmış olabilir. Şimdi "N" yiz?... sı de mosyo Properoya verıldı. İngilizce cevap verdi: bu teklifi hemen kabul etmekli _ !------------::--1 
adasiyle Kırmızı kumlu ada arasın- Profesör Jakobson tebessüm . Zavaıı_ı İtal_:an, güneşin şiddet- - Hayır ben ı:-elemiyeceğim ğim liizım geldiğini anladım. Genç el 
daki bu tabii geçit, Kırmızı kumlu etti ve dayandığımız kayaları işa- lı hararet~ne .. ragmen ~ecaret ~e:- baba ..•. Benim yerime si?.e Mösyö kıza bir tebessümle her şeye razı Doktor Feyzi Ahnıe 
ada ile Yeşil kumlu ada arasında da ret ederek: ~ek ve bır .o~nek teşkıl etmek ıçın Dubreuıl .r~fak~t etsin. Ben elim - olduğumu anlattım •·n "'n'n Profe- Deniz hastahanesi Cilt ~:. 
t b .. b" "t b 1 "ht" bızzat kendısı de çalL•mıya basla- ,ı ı· .,, ,,. b•tır~v · ~ "'• ... , n .. 'r' ' , \'.'.lJ~i'ı al' .,,, . . ,.,. k h 8,,., a ıı ır geçı u unması ı ıma - (36) derece (17) dakikalık d M.. .. p . .. - . . . . . • , . " . ' -.ı., çe - z··h . h tal klarımuta a 

. . . ı. osyo rospero kazma kuregı 1 1ıa~, kısımlarının tııdıli nı"nuulıa _ meceyi aldım. Buna cekmece de _ u revı as 1 

lini kuvvetle varid gösteriyor tul ~aır~ı bu noktadan geçıyor, bir maden amelesi meharet ve çevikl his de... mekten ziyade bir kut . . . Ankara Caddesinde: He~~:~ 
Profesörün h~kkı vardı •·• . d~dı, d.:~ı zal.tı geçit bu daireyi ta- liği ile kırllanıyor ve eıı fazla iş gör Ve benim bulundujium tarafa mek daha muvafık olu~;~mını ver- öğleden •onra Telefon: ~· ~ 
- Evet, dedım, mııJıakememız kıp ettıgıne gore şayet hudud varsa mek suretiyle adamlarını cesaret • dönüp, tebessüm ederek ilave etti: ~ Daha ·var .:_-


