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larından alınız. 
Istanbul, Ankara, Izmir, Adana 

llarf inkıltibımızın onuncu Çinlilerle Sovyetler. 
!_ıldönümünü kutluladık arasında Japonya 

Uyanan 
Mısır 
~N~ 
~ lıetecilerden biri )f ısırda dolaş-
'I\~ lnühim zatlerle görüşmüş, Mısır 
ti ~rverlerinin emelleri, idealle
~ ında malUmat toplamış, bun-
~ neşrediyor. 

' 11 ecnebi gazetecinin sözlerine i 
~t etmek Uizımgelirse, istiklaline 
~ Şan Mısırlıların bh inci emeli 
4iıı İslam ve Arap memleketlerinin 
~le kültür hareketi bakımından 

Üniversite ve Saray 
burnundaki merasim 

Son çarpışmalarda Japonların 
zayıatı 5000 kişiyi buldu 

SiMALE JAPON SEVKIYATI 
Almanya Japonyaya 
yardım edecek mi? 

Japonyanm \>erlin Elçisinin diln 
Alman Hariciye Nazırını 

ziyareti nuıl tefsir ediliyor? 

Londra, 9 ( Husust) - Japon .. 
yanın Berlin Elçisi Alman Hariciye 
Nazının ziyaretle bir mUddet görnş .. 
müştOr. Berllndekl J apoolar ve Tok .. 
yo, bu aıörtıımede Sovyet - Japon 

na ieçmektir. Bunun için, Mısır
'l'flrk planı örnek tutularak, üç 
~ luk bir ordu vücude getirile
~ r. Nil sularından, istifade oluna
~ Aswan 'demir madenleri işletile
'1 memleketin ihtiyaçtan dahilde 
~ n edilecektir. Üç Yllilyonluk Mı
'ıı Ordusunun nisbeten az masrafa 
~aç göstereceği de ümit ediliyor
'· Çü?kü e:uısen çöle alışkı? bulu- Sarayburnundald Atatürk Heykeline tükran çelenl'i koyan heyet •• 
~i Yerlıler bır avuç hurma ıle bes- Harf inkılabımızın onuncu yıldö-
~ \'e harp ederlermiş. nümü dün yurdun her köşesinde ol-

~ ısırlı dostlarımızın !>esledikleri duğu gibi 'şehrimizde de bütün Halk
Na emellere ecnebi gazeteci gizli bir evlerinde yapılan merasimlerle kut;. 

1 ibtilAfı hakkında Almanyanın Japon .. 
lara manevt muzaberetle be rabe 
diğer bazı muzaheretler de vadet .. 
tltf nl bildirmektedirler. 

~mahiyeti atfet~ek .. istiyors~ da lulanmıştır. 
biç ~ın açıktan açıga soyJcnmesınde Bu münasebetle şehir; daha sabah· 
~ hır mahzur tasavvur edilemiye- tan baştanbaşa bayraklarımızla süs
)~ Pek tabii şeyler olduyunu görü- inmiş ve gece de elektriklerle tenvir 
~ıuı. lier millet aşağı yukarı bu edilmiş bulunyordu. 
~ bir ideal peşinde koşar ve bu- Bu büyük inkılabımızın tebarüz 
I.~ 'llenc ·· ı· k b ''t"' ta d ~ n soy ıyere u un va n aş- ettirileceği üniversite konferans sa-
~.~ ayni gaye _etrafın~~ topl~mağa tonu methalinde de akşamın erken 
\ he~ D~şka mıl~etler ~çın caız ~la~ saatinde ~ehir bandosu yer almış 11-
~ gun tatbık edıl~~ bu türlu tif. havalar çalıyordu. 

Alman mahaflll bu vadi tekzip 
etmektedir. 

Dün vilayette 
bir içtima yapıldı 

Hava taarruzlanndan 
korunma çareleri 

Çin piyade efradı alllh talimiılde 

Çinliler şiddetli muharebeler ve 
f aarruzlara devam ediyor 

Dün Vali muavini Hüdai Karataba· Hankov, 8 (A.A.) - Erkanıhar - za geçen Çin hücum kıtalnrı tarafn-~ .. ~ıların Mısırlılar ıçın pek ta- Hazırlanan program mucibince 
a!0ruımcsi icap eder. buradaki merasime saat yirmide baş-

'husus, Mısırlılara atfolunan bu lanacaktı. Fakat daha bu vakitten 
'ide başka kimsenin haklarına bir pek erken; yüksek tahsil gençliği sa
'\rfiı niyeti mevcut olmadığından Ionu hıncahınç denecek derecede dol

' nın ba,kanlıiında kaymakamlar ve biye tarafından verilen Çin haberle- dan geri pUskilrtülmilşJerdir. 

>, :n hiç bir bakımdan bir muaheze durulmuş bulunuyordu. 
ti~: tenkide yol açamıyııcağı da a- Buradaki merasime; tam saat yir-

'1 dır. mide m11.ıkanın çaldığı istiklal mar · 
11fıı Isır}ı dostlarımızın Yakın Şarkın şı ile başlandı. 
~e ~iiltür hareketlerinin başına FUAT KÖPRÜLÜNÜN NUTKU 
~ eyı ne dereceye kadar arzu et- . . . • 
\ol erini 'hhat k t' tı b'I Saygı ıle dınlenen mı!lı marşımızı 
•İı ~ sı ve a ıye e ı eme- .. k. k .. .. 
ı... .caJnı T'· k" . t -b . rnutea ·ıp al ışlar arasında kursuye 
"il z, ur ıyenın ecru esme . . . 

tııcil'Uic dikk t h . t tf t gelen edebıyat f akültesı ordınaryüs 
a ve e emmıye a e - f .... B F t Kö .. 1 .. h f . 

1., erin1• b"td•w. . . . . ti . pro esoru, . ua pru u ar ın-"lll ı ıgımız ır;.ın. sıyase erı- • . . 
~ İçinden din politikasını çıkarma- k!abım:zı? ~:ıhç~~:~=~ k~s~ca bah~ Üniversitedeki merasimde nutuk 
>'1: hakiki bir inkişafa nail olamı- ~ 

1
:n ;ecı~ d~\. ı - e u unara •• r l d idi ük 

~· klarını anlamış bulunacaklarını u asa en e ı ı soy ıyen er en en ç ve en 
'a ıt ederiz. Din, devletle.r arasında- (Sonu 7 nci aayfada) yaşlı hatipler 
~ ann.nasebetlerde bir zamanlar bü
~ıı hır rol oynamışsa da urtık tar!
~ilrtt ~u. faslına kati bir hatime çe
llıeı-ı~tı.r. Din müstakil Mısır hüku
\ ı ~Çın s iyaset bakımından istifn
>~ılebilccek bir amıl rolilnü oynı
" ı. Bilakis zaaf sebebi teşkil e
~ ~ğer ecnebi gazetecinin dediği 
hit . olup da Mısır liderlerini dini 
~ sıyaset Uleti olarak kullanmak 
~l "vurunda iseler beyhude emel
tttı,e kuvvetlerini dağı tmış v~ yıprat-
~ olacaklardır. 

tıııd •sırın istikbale ait tasavvurla
ha,0~ en ehemmiyet verilecek cihet 
~ti \'e mükemmel bir ordu vücude 
>atınl'tne.lc düşüncesidir. Askerlik ha
~d.dan ve silahlanma yarışından 
~()st 1te kadar azade kalmış olan 
'' bı ?.fısır da artık bu zahmetli, çetin 
~ lsraflı yola atılmak ve kaybedil-
' ~rnanları telafi için katkat 

Filistindeki Araplarla 
Yahudilerin harbi 

~ Çalışmak mecburiyetindedir. 
' ısırın büyük bir 11imet teşkil e
~ü~rafi vaziyeti ayni zamanda 
"'1, bir dert ve f elliket de teşkil 
~ ~~· liindistana karşı vukubu1a
~liıı: taarruz hareketinde Mısırın 
~lld reke hedefini güdeceği an
~l'Ya ı~tan sonra, artık Mısırın em
' hst devletlerin taarruzundan 
~ıı Un kalmasına ihtimal yoktu. Ge
~Ul~<ıırda, iptida Bon:.ıpnrte bu 
~l>t arekeden istifadeye k.ılktı. Av
~i~ ~Ularında denizde mağH'ip ede- Kudüate ırkdaılarına yapılan ıuikaatıara Arapıarın bir mukabeJeal: 
4~ tı lngiltereye ta Hindistanda m- Yahudi evleri yakılıyor 

C(i darbeyi vurabilmek için ip- l(ud iis. 9 (Hususi) - ingilizler:n mühim miktarda arttırmış olmalanna 
(Devamı ~ nci sayfada) harp gemilerini, tanklarını Filistine ge· rağmen. Araplarla Yahudilt·• " ' uında-

liüaeyin CAHIT YALÇIN 1 tirmiş olmalarına, polia kuvvetlerini (Devamı 5 inci SaNflJ.da) 

vilayet seferberlik müdüründen müte- rine göre, Kiukiangm ceııubundaki Yangtsenin şimal sahilinde şiddet
tekkil bir heyet içtima ederek hava· Çin mevzilerine taarruz eden Japon li muharebeler devam etmektedir. 
dan korunma için alınacak tedbirleri kuvvetleri salı günü mukabil taarru- (Devamı 6 ncı sayfada) 

ıörü,mü,lerdir. 
Bu toplantıda; ayni maksatla çalı.. Taymis'in Türkiye 'fevkalade nüshası 

makta olan komıiyona yeni azalar . ~"""""fl'V'o.~~~------>A/'.A/'.,.... 

~~~~ir~::::~~i:zı::h~:::mi:e:~:~.~ Türkiye ile 1 n g i ite reyi 
yeniden büyük bir çalı,ma programı 

bağllyan 
hazırlanmıştır. dostlugv un sırrı 
HER SABAH 

El değmişken... . .. Türk ve İngı·liz Sefirlerinin bu sayıda 
Tramvay duraklarının buıilnkü 

y~l~~u~ ibtiyaçl~r_ına uymadığı çıkan takdirkar yazıları 
ıorülmUf, bunun ıçm duraklann 
deiif tirilmeaine ve bu deiif tirme 
itinin de kurulacak Lir komiayona 
yaptırılmaıma karar verilmİf. 
Kaymakamlarla alakadar fen me-

murlarından tetekkül edecek olan 
bu komiayon yakında faaliyete ıe
çecek, latanbulda tramvay durak .. 
tarım tadilen yeniden tanzim ed~ 
cekmit ... . 

Ala! .... Lakin latanbul tramvay-
larının bugünkü yolculuk ihtiyaç
larına uymayan yalnız durak yerle
ri midir? .. Ya bu ııcak havalarda 
aardalye istifi ıibi hıncahınç ve ku
cak kucağa aeyahatler? .... Birden-

.. -THE 
,/ 

TIMES 
'"I L'RKISll NLl\1BrR 

bire fren yaptığı için auratınızı, ö- lngilterenin TGrklye sefiri Slr l'era Loren ve Londra aefirimiz Fethi 
nün~zde d~ran titman yo~datınızın Okyay ile Taymiain fevkallde aayıaının kapağı 
terh ve. ek.fı ~okulu enseame ~•Pıt- İngilterenin ve bütün dünyanın en vesini battanbata Türkiyenin iktiaadi, 
tıran hıddeth vatmanın marıfetle- nüfuzlu gazeteai olan Taymis Türlciye aakert, kültürel, aınai meeaiıine hasre· 
ri? .. Biletçilerde bozuk para bulun- için büyük bir nüıha çıkarmrftır. İli - (Sonu 4 üncü sayfada) 
madığı için liranız elde tramvay·====================== ======================= 
dan inip beyninizi fıkırdatan SÜ .. 
net altında taban tepme mecburi
yeti 7 inadına yapıyormUf ıibi ü
çü biribirinin pefi .aıra seçtikten 
aonra ıizi durakta en atai• 20 
dakika bekleten Bebek - Eminönü 
hattındaki aeferlerin bat• bozuk Ye 

intizamaız halleri 7 .... 
itte her yolcuyu çileden çıkaran 

bunlar ve buna benzer münasebet
ıizlikler ne olacak? ... 

Hazır, eli değm~kcn, ' komiayon 

BUGÜN 

durak yerlerini deği,titirken bu M•llA f •k 3 •• •• f d b J d 
pürüzleri de gidermeğe muvaffak J 1 te n amız uncu say a a aş a 1 
oluraa latan bula ve latanbulluya Haris ve ahlaksız hir erkeğin eline ı birlerin, içki ve sef ah etin ıztırap ve 
durak yeri deiittirmekten daha e- dü~en masum ve temiz bir kadının cinayetin kucağına atan ruh haletini 
cirli bir İf sörmÜf olur. lbenliğindeki inkılabı, ahlakındaki te- kudretli bir kalemle tasvir eden Suat * ıeddiyi gösteren onu uyufturucu ze - 1 Dervit"in bu eseri bugün başladı . . 



Yeni «Sabah» ın tariht tefrikası: 74 _____ , 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

'YE'!CI 

Uyanan 
Mısır 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

SABAH 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
Ondülasyon 

•• • • 
Olen çocuk ıçın 

Yazan: Ziya Şakir 

Şimdi bütün askerlerde 
vatan hasreti haşlamışh 

tid& Mısın istiliy& lüzum gördü. O 
zamanlar İngilizler bile Hindistan 
ticareti bakımından Mısırın hayati 
bir ehemmiyeti haiz oldağunu takdir 
etmiş bulunnuyorl&rdı. F:ık&t der
hal gözleri açılıd. Mısıra sabip ol
mak istediler ve oldular. Fransızlar
la akdettikreri Amions musali.hasın-

başı 
yanan kadın 

Adliyeden müracaatla 

berberden tazminat 

Bir vagonun üst 
kısmı yandı 

Yangın Sirkeci.de itfaiye 

tarafından söndürüldü 

bir uvey baba 
aleyhine dava 

Çocuğunu afy~d" 
··ıdur \1 

yutturarak mı o .. .. ,1 d bııı .. 
K.aımp"!acla Salih adın. ~ 6 yaıı•• 

Bir çok zabitler hergün yolunun 
üzerine çıkıyor izin istiyorlardı 

etmek için yine yalanlua ve hilelere MOTEFERRIK : 
başvuruyordu. Mısırın hocalarını ve 
şeyhlerini toplıyarak: 

- Bili~~nuı ki, l~n kalben ve 
hissen tanıamiyle ınüslütmmıın. Di -
niniz.i en ıl-erin blr arzu ve hikmetle 

Köylü elindeki çift ve 

kümes hayvanlarının ıs
lahı 

Tenzilatlı ham madde listesi, Vekil
ler Heyetinden Ç>kmı~ ve alakadarlara 
tebliğ edilmiştiT. Yeni listede yüze ya
kın muhtelif ham madde gümrük Te•-
minden azami ten2i18t görmüştür. Lis~ 
ted.,, bir çok kimyevi lnadd.,!er" de yer 
verilmiştir. Bir kısım maddeler yiizde 
dokMın gibi mühim bir tenzilatla mem
leket'<>. so'bı!abilecektir. Geniş mikyas
taki tenzilat, daha ziyade sanayıin ih
tiyırcı o'an ham maddelere teşmil edil
miştir. 

kabul ettim. Bunu fiilen de isbat et- KöylünüA elindeki cinai bONlnouş 
mck içiıı bir ~ami yaptırmak. .. Ve o i, ve verim kabiliyeti çok azalmı§ çift 
camide büyük bir merasimle !slaırıi- ..,. Jdino ıw.y,,.nları döllerinin ıslahı Bu suretle sanzyiciler, daha münit 
yeti kabul ettiğimi ilb etmek i stiyı>- ve bunlann köylü için iyi bir iş vasıta .. §artlar altında çalışmıya imkan bula-

B : caldarı gibi, meydana gelecek ucazluk rum... u caminin nerede yapılmagı- ve lcazanç kaynağı olabilmesi imkan-
? nisbetinde müstehlik.lerin de lııtifadesi uı arzu ediyorsunuz.... Jarıawı teminl için T .. akya Umumi Mi .. 

Diye, Onı)·ocdıı. kt . l;iiinoe yeniden 'buı e Whir- olacaktır. 
1 1 _ _, Çünkü ham madde teniil~tla mem-Hattıi., bu yala.nı söylemekle de er a ın•ııiı buradaki alakadarlara bil-
clin1 lekete ghdiğine gör~. mamulün müs-kalmıyor ... Atın& binbw.~ Bu ~h- · ın4 'ft alınaıı. tedbirler uzun uza-

te'hlike gayet ucuza aTZedilmesi lazım !eri ve hocalar peşine taktyor ... Ka- dıya izah olunmuştur. 

ı gelecelctir. 
bire şehrinin boş arsalarını d laşa - ktisat Vekili şehrimize Zarf ve ambala·J· 
rak, cami yaptıracak yer arıyordu. • 

Bonapart, bunlarla da iküfa etmi- geldı Zarf ve ambal~ ınıı.ddelerinia ihraç 
yordu. :Mısı.rın (Dh"llll h ··yeti) aza- lktiNt Vekili Bay Şakir Keaebir ve tek.rar ithali .OOddetlerj haklnnd:ı 
]arın an bazılarını \"&adlerle. bazıla- dün Nbah Ankaradan tchrimize gel- Gümrük ve lnhiearlar Vdı:aleti alaka
rını d tehditlerle elde ederek, (Di- miJtir. Bzy $akir K....,bir. şehrimizde darlara bir tamim ıı<;ndermiştir. 
Van namuıa) beyannameler nesret _ bir kaç gün k lacaİt ve iktitadi işler- Yerli mah•uller için getirilen çuval-
tiriyordu. Bu beyaıınuneırrde de: den bazılarını tetkik edecektir. lar, zeytinyağı , balık koymıya mahsu• 

( luhterem serasker General Bo _ Bu ün tehrimizde bulunmakta ola,1 variller ve sandıklarla ilmıcata aargı-
napart, Mı r ll<esinin haJ1r ve men- iç Ticaret I leri Umurn Müdürü Bay lık veya ambalaj maddesi olarak kulla
faatine ç4lışnıaktadır. Bu ~.at.in, dini Mumtaz Karadeniz seyahati etrafında nılan maddelere iki senelik ihraç ve 
1 l ma kar., ı biisfjk tıir muhabbeti, Vekile iza.hat verecektir. ithal müddeti konmuotur. Yalnız, zey . 

pe_·gamberimiz (Hazreti :Muham - f zmİr sergisinin planla- tinyağ varillerinden 31-7-933 tarihin-
medJe de son derece hürm~ti vardır. _ elen 30-11-935 tarihine lcadar iti.al e-

Hcr gün, zamanın bHyük bir kısmını, ] rı_nı yap~n mu~ehassıs dilmiş olanların ihraç müddetleri bir 
(Kuranı kerim} okumaklıı ogeç:irir ve Parıı ser~m<n planını yapan d•faya mahsus olmak üzere üç seneye 
yakında da ; büyi.ik bir (cmnii ş if) H..ltand lı nıütalın.m Zeyl iki ay ev- çılcarılmıftır. 
iıışıı ettirecek.. İslami,,retin şerefile vel lzmire ırelerek lzmir armıhual fu- Bu maddelerin haricinde kalan bü
müşerref oldutumı, biitiin ci.lıua i- armın pliinlarınt ha.zırlamak için üç tün zarflarla maden sızyu fiıeleriae ele 
lan edecektir... Kahrıı:ııanlıkta yek- 'iıafta kadar tetkikat yapı:nı,u. l\lüte- bir sene müddet konmuştur. 
ta old~ğu _gibi, (Hak <lini)ne de mu- ha1&1~ Holl~n~acla pla~~n lıaZil'lamı'/Sanayiciler ve muame-
habbetı bıhemta olan hu (Zati Ali) v~ dön ııclmmıze gelmıştır. • • 
nin kıymetrni bilelim .. Ona karşı m Zeyl yann hmire hareket edecek le vergıS" 
ve kamil bir muhabbet &"österelim.) ve orada bu planın tatbilr..at.na ...,,a- Sane.yicilerin muamele vex(lisinden 

Deniliyordu. ret eyliyecektir. iUyeıleri üzerine tetkilcatta bulunmalr. 
Mısırın münevver halkı, Bonapar - Zehirli gazlar mecmuası üzer.o Ankara' elan ıehrimize gelen Ma-

tm oynadığı bu komedilere gillüyor - Her ay çıkmakta olan hava tehlilı:.,.i liye Vekaleti Varidat Umum Müdürü 
lard. Ve bütiln bunları Bonapartın • zehiTli gazlardan korunma mecmua- lsmail Hakkı, dün Mhalı bazı maliye . 
zaaf ve aczine atfederek: nın llcinci oayıaı ge.z aahasıncla çalıpn ıubelerinde tetlc.ikat yapmııı, izahat al-

- ArW< bu iki yüzlü adamın son tıymetli ıahıslann yazılarını taşımak- mıştır. 
günleri yaklaştı. dır. Umum müdür, öğleden sonra mua-

Diyorlardı, iki büyük laama ayni n mecmuad,. mele 'Verııisi mescleai üzcriı>delc..i çalış-
KO~KUNÇ B!.a HABER teknik ve ilim adamlarına ve hem de malarına devam etmiştir. Sanayicile, 

Aradan yirmi beş gün kadar geç- lika ait ayn e.yn mevzular üzerinde rin bir kısmı bir heyet halinde tım\lm 
mişti . Suriye cihellerini şiddetle tıı - yazılar vardır. Fiatı 1 O kW'U§ gibi cüz'i müdürü ziyaret etmişler, şiUyetleriru 
rassut &ltıDda bulrundırran, ve hatta olan bu mecmuayı herkese faydalı ol- anlatmı~lardır. Diğer sanayicilerin de 
Cezar ordusunun içinde bulunan ca- du~ için sayın okuyucularımıza tav- dilekleri tesbit edildikten sonra rapo-
ıuıılardan, Türk ordıısunUll A.kk!dan siye etmeden geçemiyeceğiz. run hazırlanmasına başlanacaktır. 

Y"flanada 

Nakil vasıtalan icin 

çoculdım 6 yaşında Necatı ~til• 
al< sır da Cevdete Afyon yutturm c,.r 

bunlardan Necatinin ölümün• -ve .,b<" 
detin ağır surette haıta1anJJlaSIJla •e ft' 

}ıkeın•> biyel -...unek suçundan ııuı 
rilmişti. 0dJİf' 

SaJihin muhakemesine dev~7J'l'lüş .;e 

ken Cevdet d,, haııtaha.nede 0 ki•• 
Cevdetin ölüm sebebi tesbit edilırı< 

POL1STEı 
tenmi§tl. orıı o· 

Sabıkalı eroinciler Dünkü celsde Tıbbı Adil'*" 1":· 
Sabıkalı Hüseyin oilu Me~et!c Jcanmuı; rapOTda Cevcletin ~o öl

Hasan Basri dün Kumlc.apıcla erom •- malttan dciil. akqğer vereıil111 ~ 
tarlarken yakalanrru,lardır. Bunlar .e- düiii bildiriliyordu. BuPUA yı .r 
roinleri Mahmut ve Kadri adında iki Cevdet çoc,.ğım ölümünden d~ıi"" 
kişiden aldıklarını söyleıniıı)er ve on- rıca takibat icrasına mahal ol jı•' 
lar ela yakalanmı§lardır. Sabılr.alı ero- lr.aarr V'CTDIİf ve d~a bati<"~ 
inciler Adliyeye verilmiJlerdiT. 1. ftır. Sal.iı. haklc.mda yaln1".,..,. ti<' 

Yemekten zehirlendl tinin ölümünden dolayı rııuh•k 
F ab'hte oturan Mustafa, F atihtc q;ı vam edocdttir, 

Abdurrahman'ın clii'kkônmda yedijti 
yemekten zehirlenmi}. hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmışnr. 

--0-

Haydarpaşada bir adam öldü • ıııııb•• 
Beyoğlunda Aomalııncocitte Karnhi Tramvay amelesı 

180 bi·n lira iciA 

apartmanında oturan Adam Poyu is- kemeye ve vekalete 
minde biri Haydarpaşa garinda bilet 

ahnakta ilı:en üzerine fenalık ııe}enok başvurdu pil<Y 
dütmüf, h tah neye kaldmlırken yol- "" . 

Tramvay Şirketi, vatm.aD.. .ı. ctP1' da ölmüştür. Pupas·ın neden öldüğü .. C.UU"" 
çiler i,in taavün sandqı:ı vu ·ıe1 .:ıe• 

heniiır: -1a,.I.marmştrr. m~L Sandığa vatman ve hv : ~k· 
Bir 1·at.i:lin' .L-.JL:ki ı>I pıı~ 

.il L'CUIU maaşlarının yüzde bir ~ıarı 
1 
~ bİ~ 

Bir kaç gün evvel Sirkecide kaaap makta idi. Sandıkta bu miktar cet' 
dükkanında Cani adında hir meıılelctA- lira tutmaktadır. Dizer taraftoll ~ 
ımı kalbinin ü>:ermden bıçakla yazalı- olarak kesilen ve Teavun ~ıı ı b•~ 
yarak öldürmekten maznun le.asap Şe- mal edilen miktar da 29 bin ~~İl ti' 
rif ha.kkındaki evrak Dördiincü istintak maktadır. Amele, sandıkta b.' k ıioJ•D 

Mahir bir hırsız Dairesine verllmit ve Şerif dün isticvap lan bu paraları Tramvay Şır ı: ..,.ıı· 
Dün Asliye Üçüncü Ceza mahkeme- edilerek mevkafiy.otinin deva1I11na ka- istemektedir. Bu maksatla a~ . .,c••" 

sinde, sahte bir pasaportla hududu g~- rar verilmiştir. Şerif yalcında mahlce- keme ve Nafıa vekaletine ıııiıt 
çerck adanadan şehrimize gelen ve bu~ meye verilecek.tir. karar vermiıtir. 
rada müteaddit apartmanlardan eıya Kamyonla tramvay çarpışb -o-

ve mücevherat çalan Hanri admda bfr Vatman Mehmed'in idaresindeki KOLTOR iŞLERi: 
hır ızın duruşması yapılmı br. 312 numarah tramvay ile şoför Ekrc~ kil• kü ~kJere 

Dünkü celsede müddeiumumi mu- min idaresindeki odun yüklü 4152 nu· Başve lD ÇU 
avını, iddiasanı serdetmi§, Hanrinin maralı kamyon Kurtuluşta çarpı§arak. hediyesi o .. ., .çO" 
Beyoğluncla Fan~ Abraham ve Antu· her ikisi de hasara uğTamışlardır. B y~ '_H 
vanın oturdultlan apartmana kilitli ka- Başvekil Celal ayar, Y"' .• 

h Bir kamyon direğe çarptı cuk kampına bir sandık ~. ·~ '"" pılan açarak girip bir çok rnüccv erat •• r·_-
k Şoför Mehmet Qğlu İsmail in idare- mı•tır. Bay Celt.l Bayar'ın bıt .. -"' çaldığı sabi tokluğunu söylemi,, en- • 51 fi"'' 

disinin gündüz ve gece evlere giri ftarz- sindeki 4 12 5 numaralı kamyon, dün kadar Çocuk k11111Plannı ııezJTle 
lanna ııöre muhtelif maddelerle ve ay- aabah K.abataşta ani olarak önüne çı- temeldir. 
rıca !'Ahtc pasaportla memlekete girdi- kan bir çocuğa çarpmamak için ma• : -0--

ğiaden dolayı da ceza kanununun 3SO nevra yapmak isterlcen elektrik dire- , ADLiYEDE: . !,.jat 
nc::i maddesine srörc ceı.alandınlmumı ğine çrpm.J.§ ve haaara uğramıştır· y • tJ • yı JV"'" 
İ•tcmi İT . Parmağını kaptırdı enı a ıye sara 

Heyeti !.i.lcime, evnkı tetkik edip Beykoz' da Meydan solc.ağında 8 nu- , tedkilder ~ 
kararmı vermek Ü.Zere duruşmayı ba,.. maralı evde oturan ve Beykoz Kundu- Adliye Sarayııun Prosturı pl . f1JY 
ka güne bı.nt.ktı. ra fabrikasında kısım ıefi _Naci vanti- ııöaterffiİI olduğu mahalde. yaıt~jod• 
Karısını ve kayınbabasını öldü- latörleri muayene etmek '"terken aol tanahmet Hapishane bi.n&sının yp ~ır 

_ -L-'L • elinin bir parmağını pervaneye kaptır- ılın d b' ____ L ___ b1J)oP0 ,;ı<' ren çıragm. 111a.ıı ... emes1 yap asın a ır = .. .... 
Bir lı:ar •Y evvel Sultanalunette b- ntl§br. lunmadığıru teıibit etmek U%•'\·r ~<' 

«Debreli Recep» den çıkan ha8811 mimarlardan mürekkep ,~er•~ rısının kendisine ihanet etmesinde hid~ lı: p . 

'---a ' yet te-1-il edildijiini yazmıııtı ' ı-'•~ cletlenerck kanM Ay,e ve hym babası •••n~ '"' feJ' I" 

Dün k,am B..kırköyde Agop ismin- aün ö;;leden evvel Belediye 
11
. ,, 5" Hasanı öldüren ve aralarına giren U!· • A-d ) 

M h d• d al de biri bir kahvei3e he ... kr tavla oyna- . hnar Şubesinde toplanmı§. . , "'Je' tası aıpçı e me ı e yar ıyan a~çı , .... 
E h k d A makta olan ar'kada§ı Arakolosyana rayının maketini ve projeaırı• çırağt minin mu a emesine ün 4 

zm atacağı sırada: cAt ınartini Deh- ' geçirmi•tir. ıe~~ ~ır Cezada devam edilrni;,tır. v 
1

111 

Dü,..kü celsede üç şahit dinleııınis, reli Recep b demiş, bu sözleri duyan Mütehassıs .mimar heyeti, Y8 
10 iP" 

bunlardan ikisi katil ile ayni evde o- ve oyun ile ala'kası olmıyan Debreli rar toplanacak ve Adliye Sar~:o ,t' 
turdukla.rını, fa.kat gece ceryan eden Cano isminde biri, eline geçirdiği san- şa edileceği aaha haricinde h,.fı" 

dalya ile Agobu başından yaralamlfİ"· §İV bina•ile diğer binaların "'" ~ıif· had iseyi teferruati1e görmcdilderiniı 

•öylemi !erdir. üçüncü şa.hit katil E
minin ö,z lcızı yedi ya~ında Mclihe idi. 
Bu b7.cağız da önce kendisinin erken· 
den uyumu~ oldu~nu, sabahleyin an-

ne.sile büy ük baba ının ölümlerini ha
ber aldığını •Öy)ecli. 

Gelmiyen şahitlerin celbi için muha
keme başka güne bırakıldı. 

DF.Nİ ZI..ERDE -
Sus vapurunda tadilat 
Oenizyollan idaresinin Sus vapurun

da bazı tadilat yapılacak. ilc..inic mev
ki salon geni.•letilecektir. Bu suretle sa

lOD daha fazla yolcu alacak hale gel-
mİJ olacaktır. 

Yeni araba vapurunun 

tecrübesi 
Şirketi Hayriyc'nin Hasköydek.i fab

rikasında yaptırdığı yeni araba vapuru 
dün Haliçten çıkarılmı~ ve tecrübesi 
yapılmıştır. Tecrübe muvaffakiyetle 
neticelcnmi~. vapur dünden itibaren 
faal kadroya alınmışbr. 

Haliç vapurlanndan birinin tekne
sinden istifade edilerek yapı1an bu ye-
ni araba vapuru, gerek sürat. gerek ma
nevra kabiliyeti itibarile diicr araba 
vapw-ları &ibidir. 

•· · '-'t ed«' ~ --0-- edilip edilrniyecc&:mı tesuı ti ,. 
BELEDİYEDE: Pazartesi günü valinin riy•~ ~·~ 

tındaki komisyon toplanacak• ';' A" 
. d k tic<l ~;fi · raporunu tetkık e ece ve ne /\D>" 

' !iye Vekaletine bildirilecektir. ).,r~' 
Kara- p · · Jduğu ,,;ıı Sarayının rostun çızmış o _.c:PP 

köyden Kuleclibine kadar bir yol da I d b' ahzur oltıl 

Galata yangın kulesinin 

etrafı açıl yor 
Karaköy meydanı açılırken 

yapı masın a ır m 
açılacaktır. Bu yol yapıldıktan aonra • dünkü topl~ntıda anlaşılmıştı<· 
Galata yangın kuleainin etrafı ela ııe- • d 5t1 
nişletilecek ve kulenin uzaktan daha tık tednsat ka r~ t<J· 

mükemmel görülmesi temin edilecek· lstanbul Maarif Müdürlüğü 1~l••'~ 
• ·e ~ r tır. Tİ'sa:t kadrosunu hazırlamış " e ,. 

Belediye ve Mebus lntihabı fişleri Vekaletine göndermiştir. Her ,en p 
"fi · h rlaort' "-1" tasnı ka arkaya hır kaç kadro azı 

3
..,t• 

Bel el b · tih b f'-' · · cl'k · · V 1t·1 "ndetı t• e iye ve mc us m a ı qo.aenntn ve tas ı ıçın c a ete go .. ef\ t, 

tasnifine devam edilmektedir. Tasnif idi. Maarif Vekaleti bu usul~ıı lıif 
ı,i tamamlandılc.tan sonra merkezde ve mİ§tİT. Bir sene zufında Y~ ıl• 6' 
ıubelerde sicil te~kilab vücude ııetiri- kadro hazırlanacak ve teşrin a~Jir"!C" 
lecek, bundan sonralc..i bütün intihap- hariç vilayetlerden gelecek p1P 

!arda sicil teıkilatından İstifade edile- rin tay,tnlcri yapılacıikbr. 
19

0 ~-· 
cektir. Yeni kadroda lstanbulda 

11
,kO' 

Otobüs ve otomobillerin yıllık da rmuaTiimin vı1ayet aahilinde ı.;tıeıi-
11 1 ·n n•• • muayeneleri başlıyor lcri yapılmıştır. Mua im en !•''" 

Ağustosun 1 5 inden itibaren otobüs kendi istekleri ve müfettiı rapor 
ve otomobillerin yıllık muayenelerine i•tinaden yapılrnı,ırr. 

ba,lanacakbr. Otobüs ve otomobillori- ~- JjkeSİ 
ni muayene ettireceklerin Belediye Denize atlamanın teh ~ 
Fen Heyetine müracaat edip •ıra nu- Dün Kızkulesi plô.jında ~anY0 ~,ırı•~ 
rnaraaı almaları bildirilmiştir. Sıra nu- Haydarpaşa lisesi talebesınden 

1 
ıı· 

marası almıyanlara on lira ceza kesi- Akba§ denize atladığı sırada b•~ 
lecektir. ıa çaroarak yaılnmı,tır. 

\~ 



'tirkiye-Almanya 
İki sene evvel İspanyada, bu tarih- da asi limanlarına ve fatist Portekiz 1 sak tertip edilmezden evvel hunun 

~· Anlaşması ~e~ birkaç a~ e.vvel mücadele edilen limanl._rı vasıtasile hudutlardan aşı - durdurulmasında ve ecnebi 1ıönü1Jü -
ıner Tageblat gazetesinde ıntıhapta seçılmıf olan Parlamentoya rarak Eafiatlerin elindeki İspanya eya- !erinin ıeri çekilmesinin bir prb evvel 

300 esirin kurşuna 
dizildiği haberi • Alınan anlaşmasının imzala- dayanan meşruti bir hükumet vardı. Jetlerine silah akıttılar. olmasında ısrar etti. Miater Çember-

>'at ~Ok bir memnuniyetle kar - İntihap konservato bir hükumet tara- Almanya ve ltalyanm yardımı layin batka fikirde bulundu. O yalnız 
bir yazı vardır. Yazıda ay _ fmdan halkın araya istinat ederek ic- Ademi müdahalenin safi neticesi, mi.sak. meriyete ııeçmezden evvel t ... 

.. ~~ denilıı:ıe.~tedir: ra .edil~iğinden. te~akkip.er~e~ ekseri- bugün asi tarafta ağır topta bire on panya meselesinde uyufUlmasını prt • 
~ kredısıın hütün dünyaya yebn c ıdare edılmlf > bır ıntıhap ne- - tayyarede hiç değilse bire yedi - mu- koydu. Franko ile onun diktatör pat

lıa.a._ ~ tantana ve propaganda i- ticeai olduğu iddia edilemezdi. Yalnız allim ecnebi yardımcılar da bire on ronlan, tam bir zaferden gayri hiçbir 
~es~nden ancak birkaç haf- b~ hakika~n İngiliz nazı~!anntn kal - bir tefevvuk olarak görülüyor. ltalya. lhal ve tesviyeye razı olmıyacaklardır. 

Berlınde, Türk _ Alman eko- bınde aynı duyguyu vucude ge - İtalyan generallerinin kumandası al - 1 Bu sebepten Mister Çemberlayinin töh : 

ispanya hükfımetcileri esirlerin 
tayyare bombalarından 
öldüğünü bildiriyorlar 

lnlaşması imza edilmiştir. tirmf'Si li:E.ımdı. Maaheza bugünkü ia- tında piyadesi~den bir kaç tam .fırk~: 
1
reti se~ .bir fatist zaferine bağlıdır. O 

,_., • in Avrupa cenubu şarkisi- :~ru.n se.~e~i h~kumetin ~ataları de - hava kuvvetlerınden alınan muallım pı. 1 bunu bılıyor, ve bu faraziye üzerine ha· 
•11...~~ büyük hamleden sonra, ğildı. Hukumebn daha bıdayetten a - !otlar konmuş tayyare ordusundan bir ;reket ediyor. Em.alsiz kahrımanlılda 
·~ereler pek haklı olarak, sırlardanberi mevcut - malının batın- kaç fi)o gönderdi. Alman hükumeti harp etmekte bulunan hükfunet kuv
Jıı.~an ekonomik münasebatı- da bUlunmıyan ve tutturabildiğine ki- hatta top ve yüksek iktidarlı erkanı - vetleri, mücadeleyi uzattıracak ve ıo
~ manasını gösterecek bir ra alan bir mal sahipleri sisteminin iyi harp zabitleri ve tayyare ile muallim nunda kazandıracak olan yalnız silah-

ta.ışı telakki edilebilirdi. Ni _ ve çalı\lkan köylüye insafsızça gadri, pilotlar hususunda çok kuvvetli yar- lara muhtaçtular. Fakat mukaveme. 
elde edilen neticeler, her ilci halk arasında cehalet ve ümmiliği dımda bulundu, ve bunlann hepsi Al- tin temadisi, Mister Çemberlaynin 

arasındaki ananevi iş dost- manevi bağlarının en iyi garantisi ol- manların muvazzaf ordusundan tayin 1 ümitlerinin tehiri demektir. Hükumet 

Ma<lrid. !) (A.A.) - Alikant.: \.'ıtm • tane!'i bu esirlerin bul-ıııduğ'ıt .kale 
hurıvPtci makamlarının .'>00 Fnı.kiJt - .· . 
esiri kıırşuna dizdirdiklcrl hakkımla uzeu'\rle patlıyarak ıns.ın:·a baz: za. 

Frarıkist radyoların verdigi hr.tıcrıcr YİcHA Pebebiyet verdiğinch n, cu:n!ıu . 
re."imen yalanlanmnktadır. Tasrih e- riytlı;'i makamlar burad:ı1ı . 300 mar. 
dildiP,ine göre, Frankicı~ ..aça tel er pu~" daha rnahiuz bir yt-ı·..? n:ık?~·· me 
taraı mdnn atılan bomı.1.l:nrd~ r.. ·k: ğe karar vermişlerdir. Sfüı diişmediğini göstermiştir. duğunu dütünen dar ve müteaıısıp edi~ip gönderildi. 1 İspanyası yiyecekten ve bir hava 

kredisinin Türk _Alman an yüksek tabakanın menfaatine memle- ltalya ile Almanya açık ve resmen bombardumanının dehfetlerinden kor 
~ ın hali meriyette bulunae.ağı ketin ~isinin zillet ve yoksuzluğuna asi taraha harbe i\ltirak etmektedirler. kan ahalisinden mahrum olacaktır. 

lene zarfında tt>sirıerini gös- mahkum edilmesi gibi - hataları ih _ Bunların tayyareleri ispanya limanla- Beteri hürriyeti ;mücadelesinin tarih~ Doğu kültür 
kongresi açıldı 

Almanları Çek 
arasında 

i urnuyoruz. Tilrkiyede Al • kak ebnek niyetinde olduğunu açık- rına kontre bant epra götürmeyip !erinde cesaretleri için layemut bir 
~ ~lllriliz menfaatlerinin ileride ça. göstermesi, bütün dünya mürteci- yiyecek ve kömür ta~ııyan fngnl..,z tüc- nam kazanacak olan kahraman genç 
:~ karşılaşacaklarını şimdi _ lerı nazarında onun suçunu tefkil edi- car gemilerini kasden bombalayıp devşirme efrat pek büyük bir kahra
~l'lrıek mümkün değildir. Yal- yordu. batırdılar ve İngiliz gemicilerini öl - manlıkla harp ederlerken bunların 

kavga 

lettınuŞe göre İngiltere daha zi- İspanya hükumeti ale\lli bir ~vk d~r~üler. ve sakatladılar. Ve İngiliz anaları, karıları ve çocukları ya açlık- Vali kalkınma hareket- Mevkuflar hadisenin se-
~enlerin işletilmesiyle ali _ ve gayretle memleketin demokrasisini hukumetı mukaddes ademi müdahale tan veyahut bombalarla öldürüliiyor l • • b •• • d" beb· • •• I k • t 

1'11 •• _. F ı d b erını te aruz ettır ı ını soy eme ıs e-
'l'tı -..:aıc, buna mukabil Alman- ~an~ ve .. Britanya demokrasileri se- namı a tın a una sabır ve tahammül veyahut sakatlanıyor. luır!t endOstrisinin kalkınmasın- v.y..,ne yukoelhneyi temin etti. Mem- etti. M;,,., Çemb«layin dikıaıö<le«n Trabzon, n (A.A.) - Doğu kül-1 miyor}ar 
· lanılacak tesisatı temin ede _ lekete hakim olan sınıf bunun bolşe _ Ademi müdahale komitesi zalim ellerile İspanyada demokrasinin tür kongresi dün şehrimizde umumi Prag, 9 (A.A.) - 7 - 8 tarihinde, 
~,~Nitekim yeni kurulmakta 

0
_ ~iz~. olduğunu söylccliler. ve Musso- İki taraf muhariplerine silah veril- boğulı:nasına göz yummaktan utanmı- müfettiş vekili Nizami Atnker tara- cenubi Bohemyada H tihalde muhtc-

~& enstitüsüne lizımgelen lını nın evvelden söz.leı,tilip kararla~ - mesini menetmeğe İngiliz hükumeti - yor. Ispanyol demokratlarına karııı .fmdan açıldı. Valimiz Refik Koral - lif partilere mensup Almanlar arasın 
!ı.... .Alınanyadan celbolunduğu gi- ~nlmış. yardımile bunlar bir isyan ter- nin verdiği ehemmiyeti, bu komitenin Cumhuriyetçileri silahtan mahrum e~- tan bıı ,·esile ile ı:ıöylerliğ i uir mıtuk- 1 da miies if bir hadi e '>lmuştur. Ya
~Yanın 

1937 
sene.cıinde Tür- tıp ettıler. Çoğu rejimlerine meydan reisliğine seçtiği adamla göstredi. A _ mek için tedbirler alındı . Portekiz 'hu- la kültüı·el knlkınma h!'lrcı.k~t ve icap- pılan rcsmt tahkikata göre, 14 . os-

1 okunan sınıflara mensup ordu zabit_ demi müdahale misakını şeni surette ı dudu faşist ordularına açık bırakılır_ larını k bariiz ettirrni ı>lir. Kültür mü yal demokrlıt Alman ile Heinleinci 
Ur:~tı~ takriben 48 ~ilyon leri i~.y:':na ale~ oldular. Bunlar efrat bozan iki devletten ftalya bu komitede ken İngiliz Başvekili Fransaya budu- şaviri Reşi t 1'arakçıoğlu kongreye Almanlar gece yarısı oir kahveden 
~i ık ı.hracatta, ~O rnılyon - ve kuçuk .. zabıtle~nin "8yıtsız fartsız müstesna dirayet, kuvvet ve füsuna dunu kapamasını em~diyor. Sefil ruh- riya et etmektedir. 1 çıkarken kavgaya tutu~muşlardır. 
tıı r, Çelık.le 8.5 mılyonluk rna- yardımcılıgına guven~mediklerinden, sahip bir diplomat Kont Grandi ile lu bir Fransız hükumeti kendini İnv.iliz --- Henleincılardan Ba~·.,de, sosyal de-

başta gelmektedir. ,, bu baht oyunu it için ispanya Afrika- temsil edildi. :ve Iatist tazyikine terk ve teslim :ui. Bunlar da ba ka Al- mokratlardan birisi tar:ıfından yara-
sının Fas lijyonlarına müracaat edildi. Hükümet çok mühim reislik mev- ltalyan ve Alman tayyareleri tarafın· Ş hnmış ve yere dii ı;ıerck hemen öl -

1 k.. ·· ·· k d C h · i manlar muştur. Baverlcııııı \·uc ıdu··nde mu··Le-
adaki h t h6k'" t- spanyol hüklımeti hazırlıksızdı ve ilk ııne statusu, j tidar ve karakterinin an um urıyetçi spnnyaya viyecek .ı 
~ Y • arp; ki ~me bir kaç ay içinde asiler kolay i~ gör_ kuvveti müzakerelere hakim olmayı j ve kömür tatııran İngiliz gemileri kas- Prağ, 9 (A.A.) - 8. Hudi'.a, Spis aı:ldit birçok yaraları '\'~rdır. Palis, 

cmk mu~a a ye er düler, Bunun arkasından i~c;ilerin ko- değilse de idare etmeğe muktedir kı _ 1 den tahrip edilerek sivil halk zaruri 1 Almanları partis inin miinıessillcı ini hadiseye iştirak edenlerin hepsini 
aydedıyor 1 · k A . lacak bir adam seçmesi lazımdı. Bu hareayisten mahrum edildi. Mı··t·r kabul etmiştir. tevkif etmiş ise de bütün mevkuflnr 

l fUP ge mesı çı tı. cemı ve noksan " L ~on 
9 

(AA ) H b" techizatlı bir kalabalıkla hükumet asi böyle yapmayıp bu mevkie bir müs- Çemberlayin bunların gemilerimize Bu Alman partisi müme·~~ illcri, tam bir keiiimiyet nınnaiaza ettık -
l~· h;r t bli~. . ~ ar :~e ne- leri Madridin kat-,ıları önünde dur -- te~r rütbe ve evsafında Lordlar Mec- metru ticaretimize tebamızın canların~ başvekile verdikleri muhlırada, kcn- ]erinden hadisenin sebtııl'eri şimdiy:-
,"'de C e gıne gore, şar~ cep· durdu. lisinden nazik bir lord seçti. muntazam hücumlarına karşı bunları idi mıntakalarının idari bir ll?.ll" t.ıri - kad11J· anlaşılamamıştır. Tahkikat.l 

ISss Unıhuriyetçi kuvvetler 15 5 '4 ikinci safha Mister Eden hakiki buhran sırala - muhafaza veyahut kuvvetli proteııto yete tabi tutulmasını, kıırulac•ı 'c S'o- devan~. olunmaktadır. 
\. '-kanılı tepeleri İfP} etmit- nnda işe karıştı. Mühim nazırların or- et·m· ek __ ten imtina da inat ediyor. Nirin? Yak diyetinde bir Alman miiH kı•:l • 1 ~er81~~d· t9 A<A

1 
.A.)

1 
- Alman gazete-

Bundan sonra boğazla~manın ikin- d b ç ._ .,. · t k"l 1 crı u e m cJ B ) 

' 

u ve ahriyenin ve her iki mecliste unırn Muuolini faşizmin tam bir za- seyı eş ı o unmasını, ~lovr.1\y~ıda . • .. an arm an ayer e -
ci safhası başladı ve burada hiyle ve f Al d'l. · nın H h ld .. ) ı ·· ··ı · · k 9 (A partisi ekseriy~tinin tarafgirliaı·ne rag· _ erinden gayri ispanya dahil"ı harbı·nı·n man ı rnın ikinci rC'smi ciiı ela- o a e o c uru ıne.'\ını mevzuu -

~ ~ &. .A.) - Karaga - tezvirden ibaret ademi müdahale ba- ., b h d ek Çek ' ,,. men Mister Eden'in müdahalesi di'- - hiç bir hal suretini kabul edemİ'-·ece- rak tanınmasını \'e nihayet Alman ~ s c e.r. , ·o le raklara karşı 
• ., •n tebliiine göre, Mckinen- hanesi altında ispanya işine müdahale "' w -' !I dd ti h t ek ] · ~ .. _, tatörleri yerinde saydırdı. Bilbao da gini ~\!!kir kıldı: Bu suretle Batvekil mekteplerinin çoğaltılnın~mı tal<>!ı .• ı e ~ ucum c m teı ır. 
' on mıntakasında Frankistlcr ettik. lspanyol demokratlarının gerçe yiyecek gemilerinin muhafazası ve kendını evveli ispanyada demokratik etmışlerdir. Berlıner Börsen Zaytung diyor ki: 

'-:' aı1&h ve 150 maL'neJı· tu•·fek silahları yok.a da, silahsız dev•inne N · k M ·· ı M.,. l!' n Jd ~ ü ...ı Alman mı'JJetı' AJnıanl lü , , ıu r yon mısa ı ister Eden'in bizzat mueueae er parçıılanıncaya kadar Ya- <" ' ı o ugu zere, ut mokrat ;·.; :ınn zu m 
\ llrrıı,lardır. KastelJon cephe- efradına lazım techizatı sar'ln alacak araya girmesinin bariz nümuneleri idi. hut parçalanmadıkça harici ~iyasetin- hükfı'71ctçi olan Spis Alman pa~·tbi. ve itisafa tabi tutulmalarına ve az-
L. tra~L· h tla . . parası vardı. Bitaraflı.l'>ın tanınan hak B b d su··cı t Al t• · ·ı · gın çetelerin kur"'~ l l '\ t ~-aıuat • nnı geçmek ıstı. k .d . .. • u se epten diktatör memleketlerde e muvafık olmıyac:ağı bir mev - e man par ısıne ı ···haktan frr. vnn an o masıaa 
\ ~ taraf kuvvetleri imha edil- ı ve 1 aı esıne gore, bunların ecnebi pa- onun İstifasının sevinçle alkışlanması kie koydu . İtalya ile Britanya arasın- ti na etmı~ti. ı mü!iaade etmiyeeektir 

. ~ar ardan harp malzemesi Atın alma- haklı idi; çünkü bu onlar için birinci, da sulhun bu mutlak ve elz~m tartı - japonyanın altı!tları Amerikayl İngiliz başvekı"lı" 
... a haltları vardı. Fabrikacıları mctru 11 ft d ' 1 · b 1 nın tah kk k İ 

~ ~alıpClf& hastahanesi 
~ddettenberi in,..bna devam 

\ ~lan Cerahpap hastahane-

~ Yeni pavyonu tamamlan
",. ir. Bu yıl sonuna kadar ik
' ~ lf ve açılıf merasimi yapıl -
'tır. 

·zde 4 ayda kaç yangın 
ı,38 çıktı? 

~ ıo~neei ilk dört ayında latan

' 7
4 

.. YanKın çıkm11tır. Bu yangın
~ \l latanbul cihetinde, 88 i Bey

~ 11 i Oeküdarda, f -4 ü Kadı · 
~. 

5
• .6 sı Adalarda, :S i Bakırkö
~ 1 diğer kazalarda olduğu gö-

r. 

b 1 nı an •. ıp oması ir zaferdi. .. . ~ u etmesi için spanyada taşınıp duruyor Londra, 9 'A.A.) - Raşvekı·ı Çem-
ır neltOmete ai ah satan bir hükume- Eden ın mü'4rekatından beri de - hurrıyetın kahraman müdafilerinin si-

te, beynelmilel hukukun hiç bir de mokrat aleyhtarı ltonfedereler için la- lahtan ve bunların çocuklarının elt - ~C\'york, 9 (A.A.) -- Federal Re- ber)ayn ile refikası Diik dö Vestmins 
rece yahut a·deb·nı· 'LHı etmi .. den- - pan d f 'd mekte h 1 zer ... · bankasının bildirıii~ine göre, terin Suterlandsaki malikan•><•ı·nde ıruaı .,. ... ya a za ere lrı en yol üzerinde, .. n ma rum o masa lazımdır. fste d ~ 
mezdi. Böyle olmakla L_raL _r lngı·t - L -'HLJ b. hur ·· ı · 1 · ye.nı en Japonyadnn b~~ milyon 800 iştir-.ık ettikleri av egwl<'ncesinden bu-

oe oe no-.•n u.uw ı ır vataanda'" ordusunun . . mue1Sese erın a emdan oldu~unu b 
h 

ı__ y dd .. ın dolar kıymetinde altın gelmiş ve raya dönmüşlerdir. 
tere de mürteci bir hükumet Fransa - şa si &ahramanlığından 1ıayri, hiç bir ı ıa • eden memlelıtetin baş nazırının b l J daki 'dd. .. b ı k u surete 8 - 3 - 1938 tarihindenberi • .. •• • • k 

zayıf ve ltıaa görütlü demokrat cı ' mania ulunmuyor. meme eti içine koyduğu vaziyet. İn- .Japonyadan Amerika.va gönderilen zmır u. zu.m VC ıncır 0-
bir hükumetle b. ) k "k Miater Çemberlayin evvela• fspan - giliz vatanperverliöinin '-'enı· b'ır tec _ f f f • ır o ara ' 1 i tarafa d .. ·ı .. b . ı r. ~ a~tınlarm kıymeti, 36~ milyon 800 opera 1 cı en toplantısı 
da harp malzemesi satışını menetmek ya a uı ere. ~aha fazla yardımda bu- ru es~ : s~anyada demokrasiyi boğ- b <l 1 b 1 İ 
için budalalık olan bir ademi - mü - lunmamak ıtılifına namuıkirane ria- ma ııyaaetınde birle,me. ın o arı u muştur. zmir, 9 (A.A.) - fzmir incir ve 

dahale siyasetini tasavvur ettiler. Bu yet üzerinde ısrar etmeksizin bir An- L fngiliz bahriye nazırı ~:~m tnrı:" satış kooµeratifleri bir-
i İt ı · ._ İman talim~tn .. mesı· lıgı umumı heyeti dün Halkevinde 

sı'yasetı'n .,..Aı'rı'nd h · l k g 0 - a yan mıeaıunı mu··.,akere et - t t p 1 • f ... ıırn e mu arıp ere arsı • s anbul limanı talimatnamesini O onyanın mısa İri bir topJanh yapmıstır. Bu tonlantıda 
fiddetli bir bitaraflığı muhafaza etmek meğe karar verdiği andan itibaren, ·· k bu · 

1

' 

h 
kendı'nı· tamamı.le Mu•·olı·nı·'n'ın e~n·ır gun. ü ihtiyaçlara gö•·e tadil ederek Var~O\' "' !l (AA ) t · ıt birliğin bir yıllık mesaisine ait ı·da-

çe resi vardı. Faşist memle'ketlerin ""' ı yen 1 t . ·· .. , • · · - ngı ere Har h . 
. . ld... ve idaresi altına •·oydu. Frankonun . ıc en anzım etmek için dün Deniz biyt! Nazırı B. Dtıf K••per ı· ıc refı·ka- re cyetı raporu rnüttl•iikan kabul e-
ıtıne ge ıginden bu planı -iden ka _ .. Tıca t ·· cı " d 'J k ... b. f r e mu ürlliiründe po'ı·a b · · d ı ere genel kurul k"ra · ı n·· ··k çırmadılar. Asilerin zaten harp sita·h- tam ır za erinden batka biç bir feyin "' ' " eşıncı sını \'C avctlileriııi hamil olan An - Önde n k·ı (' ı · .• rı e uyu 
!arından tefevvukları vardı çok Mussoliniyi tatmin etmiyeccğini, bu - ~~~e, Deniz ~fica~~t .~~.'~~.rlüğü güm- şanteres yatı Gdinyaya gelmiştir. 1- r~, .'~şve ı . , e al Hayara ve İk-
medcn bu en ha• faydaları •kahr ogldeuç- nun da ancak senit bir mikyasta Al- 1 muhafaza ~udurlugu, murahhas ki gün burada kaldıktan tiOnra yat t1~at. \ekılın: taz.ım telgrafları çekil-

T 1 1 arından teşekkul eden bir komisYon Dantzige hareket cdccekt · B . ' mıştır. Aynı zamanda hir~;gw in <T<lnel 
B .. 1 İ ] ·ı . man ve ta yan ceplıaneıinin mütema- to 1 t . ır ay ve d' k e'-d:~ı:.e ;;;a ıde ldAllmanya bo' bUI - di ver'.Jmesile elde edileceğini biliyor- p ~m~ıış ır. Bu komisyon yakında Bayan Duf H Gd. . ıre törüne de teşek'l<ür edilmiş -

Y en a ı ar ve arkaaından du. Mıster Eden akıllılık edip bir mi - yenı ~ız~mname projesini hazırlıya- ı dukları müdde~~rB B~ı;;:ada .bul~~- tir. Birliğin p]ançosu çok parlaktır .. 
rak \ ekaletin tasvibine arzedecektir . • dirler. . c ın mısafırı-, Ve ~ müstahsil ortaklar bundan fev-

~~------::----------=====::::;~;::~~ kalade memnundur. 
rahatsız ediyor. 

O b 
. onlar kaldırılınca ve hatttı r>encere - ı narlak llerı·d . . . 

nun u emrıne itaat eden sh-ah · 'k' ~ en bır ı skarpı k B lb - nın 1 ı kanadı birden açıl:nca da 0 _ I daki s 1 . .. . 11 arşı- - uyurunuz, dedi. 
e iseli, beyaz önlüklii hizmetçi kızı dava ışık . d ' • .. ez. ongun üsturıcJe hır demet ş · . 
kapıyı kaparken, sordu: • • gırme 1• 1 solmuş gülün arasında bulunurnr _ ımdı tuvaletin üstünden aldığı 

- Misafirlere ne diyeceğiz!.. d. - Panco:lar ~.ok sıkı örtülmüş. de- ı du. Karyolanın ta önünde bev~z a ·ı kolonya şişesinden bir mendilin üs-
Başını yastıkların içine gömerken: ı, o.~ları. bıraz aralasam. ' P?stu~u~1 üstünde iiç yae.tık, ~şalm~ş tüne kolonya koydu on:ı Mehlikanın 
- Ne derseniz deyiııiz. diye bağır- Yuz.ünü ~~umuşak yastıkların ke _ bır vıskı ve üç soda şi~esi bir tanesi alnına koydu. 

, .\ _ f _ dı. Hastayım anlıyor musun? .... te~lerıne gomcn g_enç kadın birden dol~ı, dört vfoki kadehi, sapı mor kor-1 O başını sağa, sola çvirerek. 

t .. ~ çknıa ••• Açma ... Perdeyi. Başı do··nu··yor kulakl vuld H.asta. yım başım ağrıyor .. Kalkamam soguk suya atılmaga karar \'er~n a- delalarla süs lü bir gitare külle - n .. ., b . . ~ ll arı ug u d cemi b · ~ ·· ·· ·· · · ' r ve .........,,ım, aşım d-:ye inlemekt ~1 o annı gözlerinin ilstüne yordu. A.. d • . . • şım ı.... ır yuzucunun teslimiyetle ka- sıgara ızmaritleriyle <lcılu iki koca - devam . e 
~ ~ !!Uyak bir felaketten, milt- Loşluğ:Z~:~~ıs :.'~ lezzet var~ı: - Siz bilirsiniz Efendim.. rışık cesaretiyle: man tabla ve yere dökülmüş d edıyordu. 
1ı.!otı-:.etlen llrkilyormu' gibi acı firke, Orlce etrafın: b~kı~:raııa S ıııbı Odada bir müddet bir sessizlik ol- - Peki aç pancorları, dedi. Hak _ lina kabukları \"ardı. · man a- - Yastıkları biraz dilıcltsem, de-
~: benziyen bir 3eSle tek- kendi kendine şikayet etti .1••• onra du ... Son:a o yataı:cta bir taraftan bir kı~ \'ar, biraz ~ava girsin içeri.. Hizmetçi kız yere baktı, yatağa di başı~ızı biraz yüksek k('lyııanız, si-
' llır - Başım!... Başım! Ôr b un ı ~rafa ?onerk~ mlecli. Bunu işiten nnc:o:lar, bırdenbire açılınca o- b~ktı. Sonra bir kız kaı·deş gibi müş- sıcak bır banyo hazırlıyayım. İster 

\..._ ~lılt ak açma perdeyi. Şakaktan zonkluyordu.... aş .. hızmetç~ kız yme dayanamamıştı. danın ıçıne çılgın bir ışık doldu. fık bir sesle: misiniz? ... 
~ l~ı duran kapının dışında gün Bütün vücudilnde k d. . ·- - Bıraz pencere'leri açsam diye Bugün hava ne kadar a';ık, güneş - Alnınıza biraz k C\lonya koyayım Biraz tereddiit etti 'onra: 
~~tkıb vardı. Odanın kapıya ya- rençlik veren bir yorg~~I ı~ne ı~ • mırıldandı odada müthiş bir sigara çok kuvvetli ... TeşriııievveJin ilk gün- dedi b'. b w . ~ ~......... u ı~ıkla aydınlanmıştı. Fa Bu yorgunluk fena bir ı·a ~ vark ı:. dumanı var ... Oda çok havasız ... Çok lerincle bulunulduğu belli de w ild. .' ı~ aş agrısı ılacı vereyim.. - Buradan evvel çalıştığım konak 
'"""Odan köş J • v .ı apma ı- sıcak r Açılan pencereden . .· dgl ı.h Şımclı yorgun kel!!bck kanatları ta Beyefendi akşamlan biraz fazla 

'h illi~· ın e ennde, kenarla çin saf edilmiş bir kuvvetin israf ..... ıçeıı o an a- gib' 1 ı ~ · h 1 . - d' ~~il Oda ll' gelecektir •. diyor... dan doğan kiste benziyordu. ın- ·:Biraz da içki kokuyor.,, diye - va tam bir yaz havası gibi sıcaktı 1 ı rn ~ız, asız çırp•nan gözkapak ıçer ı. Sonra snbnhlsırı sıcak bir ban-
fııce b~ karanlık hır tarafın - Bir mezar soymak idn on k cekti. Fakat demedi. Mehrk - .. .. · arı yavaş, yavaş aralandı ine yüzü _ yo alırdı. 

' 

('I ır kadın . _kseld" _ u azan ı a yuzunu yastıktan çekti nil b ·r . t .b . v· k . . ,;.:ıaat d·· d.. sesı ~·u ı: . bir kimse ancak kollarında Odan. ın havasında lavanta pudra arka üstü uza <l c·· 1 . . . : ı zıyne gı ı s üsliyen çok iri, ıs ı şışesini yerden kaldırdı. Or-
~'l' or u geçtı Beyefe eli k k n ı. ..r0z erını sımdı çok . . h .. 1 . tadaki 

, ~elecekt· d. . • n •böyle fena bir sızı belinde, başında ve sıgara o usu biribirine karışmış- yine kapalı tutu~·ordu F k t · 
51~ a goz erı göriindO. masanın üstilnde duran boş 

~Sa. ır ı}or... b -
1 

~ . tı. · · a n pence- - Evet ver bir W ı ded' b. te · · 

~ ıı_-t dördü a,.,.ti mı'? oy e ugursuz hır sancı hissedebı'lı'r A b. relerden içcı·i sel gibi nka b · t . . . aç ··· ı. ır psının üstüne kovdu. 'lll e~y ç ır pen CI • n u emız Hızmetçı kız vataaın b . d k' ş· d' b. • • tını ıı:.. ... di - cere ... çıu pencereyi.. hava ile bütü •v 
1 

. . .ı ,.. n ~ucun a ı • ım ı ır, bır tal:ılnlan alıyor 
~I ~15.'r, ağır gözlerinden ... Başucumdakini.. . . n cıger erını doldurmak komode yaklaşmıştı. .. Yerdeki elbiseyi kald .,. M d · 

~ tlıtn e:nıkı ba~lalatlı .• U~çkılan. ka- .. Bu. ~adar yorgun olmaktan adeti - Peki efendim. ıstoer gıbi geniş, geniş nefes alıyordu . Dir bardağın taşa çar»masından ılina kabuklarını ten•' r.ıyotr. an. a-
-Y ı e onu r fltüyor- ıçın, ıçm utanıyordu: H' f,.' k da pek dağınıktı y . b · J ,..,ıy,. a ıyor, gıta-. ızme~ı ız pencereye yaklaştı. nkr · erdekı çok ır suyun boşalmasından hasıl olan reyi şezlongun yastık! b' k 

- Ört kapıyı dedı. Bu ışık gözleri Mor ipek perdeler çok kalındı. Fakat rb~ ı .halının üstüne beyaz ipekten 1 bir ses duyuldu. Sonra bardağı ili- narına k d arının ır e-
ır elbıse atılmış duruyordu h oyuyor u. 

. · cı ammıua U7.atan genç kız: ( IJaha VH) 



Tarihten sahifeler l ARADA BiR. 

S•ı Ah k s Gürültüye dair 
ı a a arşı opa biıc::ı==~~:ı;;:ı~..: 

b d 1 ' d' · · re dolm• ııidildikçe ııürültü de azalır Osmanlı İmparatorluğunun i.lim ve iz neye ura un r > ıycn ycnıçerı •· -
k k 1 d • k Yalnız tabiatın hakim oldu""· yet"lerir hakikaten dcg· erli Sadrazamı Sokullu ıilahını atara öy ere oııru açmaya 5u 

·· .. it" ü ul "laYlfı rüzgi.rlanı Mehmet Pa,a ölmüf. yerine Yemen ba,Iadı. ~ru UI 1 ~ed'çagF_.._' • I 
· · · · · K • ı H lb k' t d k b 1 uğultusu veaaır ır. ......t maan arın fatihi Sınan Pafa geçınlmıfti. anunı- a u ı or a a açmaya ıe ep o a "' • . 

· h · · k M k bi.kinı oldufıı yerlet"de medemyet ıe-nin aon yıllarında kendini gösterme .. cak bır arp vazıyeti yo tu. er ez- • • .• •. •. .• ' ... Bir kö 
ie ba,lıyan çökme alametlerini Sokul- deki bu lüzumsuz bozgunluğa muka- vıyesıne ıore'. ııürüJtu çopl~. k ba • 
lu, kudretli fahoiyeti sayesinde, ölümü bil, cenahlanmız yerlerinde döğÜfÜ • ye n~.zara~ hır ~":"9~~ .~'.'." asa • 

· · yorlar ve hatta• ııalı'p vaziyeitncle bu- ya ııore bır fChirİn ııürültuou muhak-ne kadar his ettirmcmıştı. 
Fakat Sokullunun ölümü bir müd- lunuyorlardı. Fakat yeniçerilerin kaçıf kak ki fuladır. 

d. · h' · d' s· malan, du···man aokerlen'nı'n merkezı·- Fabrikalarile, nakil vası~arile ve -det aonra ken ını ıs cttır ı. ınan T aairesile ııürültüaü artan medeniyet kar 
Pa,anın Sadrazam olutundan az son- mizde ilerlemelerine ıebep oldu. Gali-

b hl d 'ısmda medeni ruh ııürüJtünün azal -ra Türkiye, uzun yıllar süren ve dev.. ane ıavf&n cena arımızın a, mer- mumı da İater. Bir fabrikanın muaz-
1 · · • h 1 A t h kezin daö-ılmasından mineviyatı ho--ctı ıyıce ırpa ayan vus urya arp- ~· zam makinelerinin çıkardığı gürültü 
)erine batladı. O zamanlar Türkiyenin zuluyordu. Büyük bir felakete, yeni bir medeniyet icabı olduğu P,i, evinde 
hudut vali ve kumandan1annın arasıra hezimete ancak bir mucize mini ola. 
civar düşman memleketlerine akın et- bilirdi. Nihayet bu mucize oldu. 
melcri Adetti. Bu akınlar d~man top- Y eniçerilcrin korkakça kaçışları, 
raklarına girip esir ve ganimet alarak düşman askerlerinin merkezi bozduk
dönmek suretile olurdu. O sıralarda tan sonra padifaha ait eşyaları yağma 
Bosna Beylerbeyi de Macaristana höy edebilecek kadar i1crleme1erini mucip 
le bir akın yapmıf, fakat pusuya uğ- olmuştu. Düıman oüvarilcrinin bu ka
rayıp ölmüftü. Maiyetinden de 18 bin dar büyük bir ceoaretle ilerlemeleri 
fehit vardı. l,te bu hadioe Avuoturya c otağı hümayun > daki afÇı. çadırcı, 
harplerinin hatlamasına sebep oldu. baltacı, taşçı, süprüntücü, hamal, deve"' 

oturan bir insanın lüzumsuz gürültii
lerle rahatsız edilmemesi de yine me-
denİyet icabıdır. 

Türkiye on b"f yıldır medeniyete 
doğru attığı dev adunlarile medeniyet 
ııürültüsünü arttıran bir memlekettir. 
Gökte uçan tayyarelerin, bacalan ııök 
)ere doğru uzanan fabrikalann, bet" 
ııün sayısı artan nakil vasıtalannın ve
sairenin çıkardıiı ııürültüler gönüle 
bof ııelen hatta fet"ahlık veren ıürül
tület"dir. Bu ci111 ııürültülerin artması

nı temenni etmiyen bir Türk tasavvur 
bile edilemez. 

Ahlak lehinde 
mücadele devam 

ediyor 
Bir Yıldızın albn 

anahtarları mesele oldu 
Meşhur sinema yıldızlarından Si -

mon Simon, bir günah işlemiş: muh
telif işıklar tutmuş ve her birine, 
köşküne gizlice girebilmeleri için bi
rer anahtar vermiş. 

Bu altın anahtarlar meselesini, Si
monun 11 bin dolarını "bir hak ola
rak,, cebine indiren husuet katibesi, 
mahkemede fiişetmiştir. 

Simon Simonun altın anahtarlı 

günahı ortaya çıkınca, Amerikada 
pek mühim bir kadın teşkilatı olan 
"kadın klüpleri., yıldıza karşı hareke 
te geçmişlerdir. 

Bu kadın teşkilatının, yıldızların 

ahlaksızlığa karşı ne biaman düşman 
olduğunu anlamak için bir misal zik
retmek kafidir. Bunlar, meşhur sine
ma komiği Fatinin işrete ve kadın 
eğlencelerine düşkünlü~iine kıyam 

etmişler, onun filmlerini Amerikada 
oynatmamışlar, zavallının Parise ka
çıp orada, yine bir işret §.lemi gecesi 
kederinden ölmesine sebep olmuşlar
dı. 

Simon Simonun günahı ile ''Kadın 1 Fakat diğet" cins bir takım ııürültü- ı 
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Deli Haydudun sonu 
Bir amele onu tek kollu olmasına 

güç zabtediyor " ragman 
Bu adam deli m-i,_d_e_ğ_il_m_ı_"?_k_a_h_k-ahalarla güJüycır, 

bağırıyor, fakat deli olmadığı kanaatı var 

Bu hidise kendisine yeni 'öhret ve- ci. kahrcı gibi bütün hademelerin a
ailelcri arayan Sinan Paf'l için bir fır- teflenmelerine sebep oldu. Padil"'h -
aat oldu. Avusturyaya harp açılma~n Iarına ait eifyaların yanına kadar ilcr
için teşebbüslere girişildi. Halbuki böy leycn dü,mana karşı durmak için hep
le akınlar harp zamanlarından ba,ka oi birden ayaklandılar. Yağmaya dal
eulh çağlannda da yapılır. diğer tara- mıf olan dü~manın üzerine sopa, bal
hn bir mukabclcsile kartılanoa bile ta, çadır kazığı, kepçe, hasılı ellerine 
harp için bir aebep olamazdı. Son hi.- ne geçirebildilerae onlarla aaldırdılar. 
dioe de bu cinotendi. Bu, İmparator- Bu suretle harp içinde yc11i fakat nis
luk İçin belki de ağırca bir hezimet ol- betoiz bir harp daha ba,Iamı' oldu. 

ler vardır ki bu medeni memleketler- klüpleri,, nin ahlaksızlık mücadele
den uzalı: olması icabeden bir gÜrül- si bugün, Amerika gazetelerinden 

· başka bütün dilnya matbuatının Bil - Haydud Franoız Jandarmaoının elinde b'ır tüdür. Bu, vatand.,. aababuı tatlı uy-
ku.undan eden' bır• ,.· tıra" hat anında tunlarını işgal ediyor. D·· F • E .. , b .1 

1 

. 
11 

d 
1
. ,_ ııiderl«"' !•• 

makla bcrabre o sıralarda ricalin ço
ğu harp açmak filaincle değildiler. 

Nitekim toplanan Divani hümayunda 
azanın hemen hepsi harbin aleyhinde 
bulundular. Sebep olarak ta ordunun 
bozuk olufunu ileri sürüyorlardı. Fa .. 
kat Tunu• ve Yemen fatihi achenlik 

.. . . . un. ransa nm vro &:asa ası ı e zıyc e 'Ve sen e ıyere~ anlıfl 

öğle vakti penceresinin önünde din - . Nukted~n bır Fran~ız_ muharrırı, civarındaki köyleri ve çiftlikleri gün- taraftan da iztırap verdiği bır h,J• 
• Sımone Sımon meselesmı ele alarak 1 • . . d b ,_ b'tkirı o Oüfoıanın önünden kaçan yeniçe .. lenmesine enrel olan velhasd ınsanı . . erce, korku ve cndışe ıçın c ıraK.aıl sakat kolunu tutuyor ve ı gehfl' 

• d --L- turtma b' ...::..;:ıı·· dıyor ki: 1 h · h k • d ı· h d K d el b' k · erin• rilcr. yani Türk kanından olmıyan1ar· evm e nwat o yan ır aua uı u.. apıs ane açagı e ı ay ut ursa· e orman a, ır esım Y J or· 
du''r. Bu -''-'"tüyu·· yapan, bir vakitler "Tatil aylarının başl&ngıcında viskinı'n macerasından bahsetmi• ve ne orada -· 1ııan bir ameleye ra•l •Ydııd"" dı. Devletin fevketli devirlerinde ve • u• ~ 1 b' d d'k d F • """ 

k lesıerl.nı'n kıs·'---, H-uı" taea. bbua·· lere 111' çok güze ır e ı o u mevzuu.... a- 1 ld • 1 t ık B 1 t 1 de h•Y or başlarında kudretli simalar var en ve ıunaa -T - suret e aranı ıgını an a mış ı . u ame e, gaze e er hal t• 
rlf• ilen ıeyyar ••bcılar ve fakat onlar- kat " Kadın klüpleri,. nin "Altın a- J B . d k b 1 b' .. .. . . .. d..... . . u der .,. aıkı bir nizam altında ya-rlarken iyi - eynın e ur§un u unan, ır gozu resmını gor ugu ıçın on • poJonY. 

y- dan daha f.-'- mahalle aralannda a- nahtarlar,, la açılan "Gizli kapı,, dan k" b' k 1 lak 1 b P 1 h' dd'' dert rr döğüfebilen yeniçeriler, disiplin ve ni- ~ b h or ve ır o u ço o an u o on- yor ve ıç tere ut etme •tk.İl1 g 
Çılan gürültü edici diiltki.nlardır. u kadar telaş etmelerini tu af bu-

1 
yalı müthi• haydut, nihayet yakalan- lının üzerine atılıyor. Fakat bı ... tl•:-zamın bozulduğu günlerdenberi bütün j Alt ht 'dd · d ·ı v eıı. ... 

Sinan, ıava,tan ba,ka bir fey dü,ün- Yuğrulmu, bir bakır tencereyi dü- d~~orumd. _ın 
1
ana adrınl 1 ıale 

1
1 - mıştır. rünen haydut da öyle canlı bor d•"''~ 

kıymetlerini kayhetmi"ler, kanlannı ıgi ka ar paha ı 7~0 o arama o a bu • ı 
miyordu. Bunun İçin padil"'hı ikna e- T zeltmeğe uğratan bir kalaycı dükki.nı- ' u - Kunavinski, sığındığı ormanın jan- le boğuşmıya başlıyor, ki ortt' • 
debilmck gayrcıilc her türlü çarelere hemen her döğü,te göstermeğe ha,- nın, tokmak ve delik demirile doğra- cağını zannetmiyorum. Bu anahtar - darma ve halk tarafından sarılmasına tek kolu ile gösterdiği kuvvet• 
haf vurdu, ve nihayet emeline kavu'- lamı~lardı. l,ıc burada da aynı fey ol- ma bir kapıya zıvana açmağa çalıfan !arın ~mer3~ada ço~. dalıa ucuza yap- rağmen, oradan sıvışrruya ve diğer bir ıaşıp kalıyor. 

1 
J-l•f' 

A h ıd Y · · d b' b ı k d kk. tırılabılecegıne kanıım. Sonra, meş- k fi k 
1 1 1 0

r ar· tu. vusturyaya arp açı ı, ve pata muttu. enıçerı su an ır ae cp e aç ev altın aki bir marangoz dü anının ormana açmıya muva a o muo u. lki adam yere yuvar anıY "'ştıntl• 
•on ba'harda hududa doğru hareket mış, ordu ve millet için yeni bir fela- bitİfİk arsada bir kamyon perçinleyen hur münekkit Sen - Btivün bir tiibiri Bir sabah aydınlığında, haydut, bir dut, tek elile, amelenin, kah bof~•" J• 
etti. ket zemjni hazırlamıştı. garajın ıürültüleri medeniyet değil. vardır. O, dostluğu "altın çivi,, diye köyde, bir eve giriyor; oradan bir ta- kah saçlarına sarılıyor, bir tara 

Daha harbin başlarında Sinan pa- Fakat bu yurdun çocukları, otağı medenİyeuWik ııürüJtülerdir. tavsif etmiştir. kım clbioelerle biraz para aıırıyor. Bi- di~lerilc omuzlarını tsınyor. . n j•"" 
h 1 · d Gizli kapıya gelince, bu da Viktor 

1 
işıt< r pnın ırsı ve tedbirsizlikleri Eflak • hümayundaki hademeler, elleri silahlı Türkiyenin e:n medeni fehir enn en 1 raz sonra da, tren hattındaki bekçi ku- Bu sırada, bağnşma arı. t-o~u)'~ B -d T ı 1 bul d Hügonun, bir kral ile bir genç s - e • b ug an ve ransi vanya beylcrbcyle- I ki k l k 1 . b k biri olan ıtan , bu bakım an en )übesinin kapısını çalıyor. darma devriyesi hi.dise yerın oıı·lı\_·a ' .. d , ,_ i. 'n an an ve ap crı u topra tan b" ~ • . panyol kızının macerasından tahse- d d b rını e ısyana sevx. etmisti. Kendisi çok gayn medeni olan ır vııiyetunız- Kulübede yalnız bulunan bekçi ka- ve bin müşkülitla hay u u 

b 1 d 1 ' olmıyan yeniçerl~rin yapamadıkları fe . 
1 

den "Ilernani.,sindeki gizli kapıdan 
ura ar a mefııu olurken oğlu Mch- dir. Medeni bir tehirde bu gibi lf erle dm kapıyı açıp da karşısında yırtık, Jiyorlar. . . <'ııl' 

d A yi becermek askile döğü~c giriştiler. ed b' 1 herhalde dah a meşhur ıle(iildiı- . ., h bıı• " 
met pa'8YI a vusturya cihetine ser uğra~rnaaı İcab en ır makamın o - pırtık, korkunç bir adam görünce, ha- Bir Fransız gazetesi rnu a d o•' k F Padis,flhın hizmetinde bulunan Anado- Bakalım "Kadın klilpltrı· s·ıııon a a• er yaptırdı. akat baba og"ul mı'llct ması tabiidır' • Temenni edelım' ki ..;;_ ' " · d ) h d ) · · 1 n 

e- c:·~a tırına c i ay ut gc iyor ve tıtremıy~ savinski'yi ı'andarma karako ti d 1 !unun bu saf ve yiğit çocukları oopa- b' • d b 1 ed ek Simonun günahına verrreklPrİ ·:· 
ve ev et namına muvaffakıyet,izlik- nün ınn e u mese eye temaı er n• olacak'. ! başlıyor. k b I sıl gördüğünü şöyle anlatıyor: o·sı•""''. 
ten ba•ka birse, y kaydedemiyorlardı. larla silaha oaldırmaktan çekinme·- iyi ve hayırlı bir ,,. yapm•• olsun. 0 H d ı b't · · g '"d 

T .., ay u • 1 ın ır sese: cHaydut, hala, oükıinet 
1 

< 1' l.tanbula her gün yeni bir hezimet ha- mi~lerdi. ** _ Bir bardak ou 1 ferY• · 
beri geliyordu. Voyvoda Mihal Bük- Şimdi oopalı, kepçeli Türk efelcrile Diyor. yor; kahkahalarla gülüyor; delilik•'' 

• d' h f 1 k ·ı·hı f k d l'k 11 da a B • ~ • / yor. Deli midir} yokoa oahte ·
1
n• reşı 7apt e ıp mu a ız arımızı azığa Si !l 1 ren c 1 an ı arı arasın y - l r acı a Kadın, çabucak kendini. topluyor, ınıadl~ • 

. d ... . k b d b J B' k ' B deli 0 ·I• gcçır ıgı ve 'ıştc c ap ettiği gibi, man bir övü~ a~ amıştı. ır atırcı • suyu veriyor. Haydut, kulübeden birA.l yapıyor r en, onun h• 

• Y erkökü > deki ordumuzu da ha- söktüğü çadır direklerinden birisıni ' uzaklaşınca telefona ko~uyor, jandar- zahibim. Mütehaosıslar da. 0 "';{:ı; 01' 
•arak bir çok telefat verdirmişti. Ma- sallıyarak malın iyisini kapmak gay- Genç klz sevgili- maya haber veriyor. müteheyyiç olmaoına rağrn•" 
caristandaki ordu oerdarı da Avuotur- relinde olan bir düşman oüvarioine oal ı Kursavinski, ormana taşkın bir va- madığını söylüyolrar.> ~ 
yalılara karşı büyük bir hezimete uğ- dırıyor, bir atçı yamağı elindeki bü- sini elektrikli te- 1 1 1 b 1 ya11 
r~mı~tı. Düşman Hatvan kalesinde te• ı yük kazan kepçesini alını üzerine doğ- lefonda o··ıdu·· rbu"· 1 \ Tu"'rkı"ye ı"le ng"ıltereyı· ag" 1 il lım olan muhafızlanmızın derilerini ·· - k f · d' b'I ru suren gavurun a asına ın ırc ı ~ 

~~:d~:~;:r~ .. eılcrini şişler• geçirip ke- mck için uğraşıyor. bir diğeri iri _.~~ı. Çeko.ıovakyada kıskaıı~lık ve onu dostlug .. un Si rrı 
Bir adamın hırsı yüzünden açılan bu odun baltasını atından yıktığı kafırın takip eden intikam hissi, iki gencin 

ba,ına indırmcjc sava~ıyordu. Kaçan ölümüne sebebiyet vermiştir. Hidise . 1 ,ııır· çetin muharebe. yine o adamın hece- . . 'd Jirı• ·i• 
riksizlig"i yüzünden böyle ardı ardına kansız yeniçerilerin attıkları silahlara ~udur; (Başta rafı 1 ncı sayfada) Devle tını, adımlarını ve ı ea edıl. 

·ı ı h 1 1 sarılıp ta silah silaha karşılık verenler 

1 

Prag şe rının te e .. on mer ezın- den Taymis memleketimizdeki lngiliz maga matu gayret cnnı es 
11
e h · · 1 ~ k · · • f J • • irıı•"' I1' ycnı me er ve ezimet er e devam edip un 

'd' d H lb k de vardı. de çalışan santral memurlarından El sefirinin ve Londra oefirimizin fıkra- ni görmekle bahtiyarım. Bunda ,.,ur gı ıyor u. a u i şimdiye kadar böy 
1 f · ·ı·b· 1 1 Sopa ı'le sı·ıa-hın bu çarpışmaoı e- Sa isminde güzel bir kı7.. iki sene ev- larını nc"rctmi"'tir ki bunları tetcümc cesinin de iki memleket arasııı ,.~r r ecı mag u ıyct ere a ı~ılmamıştı. T T h. ·yatır> ,. 
Bu mag-ıu·bı'yetler devlete ve mı'lletc . .. d '· S T'' k ki ve! bir kır gezintisinde ırenç ve şık ediyoruz : terek anlaşto ve dostça ""' ,f•' pıyce our u. avaşçı ur çocu arı, b' k ti t k' h f'f I I l ' • . "'"'' bir 
ağır geliyordu. İstanbulda içten içe bir asker deg-il de sadece bir hademe ol· ır avu a a anışıyor 1 S?enç, a 1 ngiliz Sefirinin fıkrası aşması o acagına ınanıyo }il~ 

bir tebessümle başlıyan uliikalarmı cTaymin in Türkiye hakkında hu- mi .. in hususi nüshasına en ırı~t, 0r<~ kaynafma vardı. Hem halkta, hem ri- dukları halde, asker olan altlarınJa at ı " 
ıd h 1 1 b 1 arttırıyorlar. Ak~amları buluşmaları eusi bir nüsha ne•retmesi Kemalist muvaffakıyet dilerim. Pcrs ca e ası 0 an u ga eyan git~idc ve ellerinde sil8.h bulunan dü'!manı bi. ' 1 

t d N·h · d' h sıklu'1yor; birlikte gezinriler şehir Türkiye Cümhuriyetinin tarihinde fa- Londra Sefirimizin fıkre• 1>•~' arıyor u. ı ayet yem pa ''8 üçün- rer brer ekoiltmeğe başl?dılar. harı·c·ı.ne kadaı· uzavor. tkı'sı· de bı'rı'- b h d' D'' d T kiY" "" 
cü Mehmet bu galeyanı teskin etmek H k t ... k d ·1 l n " yanı kayt ir adise ır. unya a c Taymis> tarafından ür .. e1'b.,.. 8 

anın ° agına a ar 
1 

er eye birlerini ~clicesine seviyorlar ve...... vckayi o kadar seri bir surette inkiurıf kında huouo·ı bı'r oayı neşrine te~ıl •", için bizzat sefere çıkmak mecburiye- d k ı b J J ı y- " 

ı ·ınde kaldı. üşman _a• er erinin_ ".·ye hiç. umu - cvlenmiye lıile karar veriv, orlar. d' k' j ·ı· h Ik b' k ccn b·ı h 1 k 1 ı~- ' 
Simone Simon c ıyor ı ngı ız a ı ır ço e edilmesini araret e arşı ar ••· h• ' madık hır mukabele gormelerı cenah- Bu du··su"nceleri, Prag rı·varındakı' 1 k ti d b'Jh T'' k' d d• _. 

. mem c c er e ve ı assa ur ıye yının iki memleket arasın a t , .. Padişah, hiç te iolemediği halde, larda cesurape dövü,en vilayet azker- sayfiyelerden birinde, Çigan orkes - !erinin üzerine saldırıyor ve şöhreti- vekayiini müşkülatla göz önünde bu- . b' 1 • dec•iİ" di 
orduyla birlikte hareket etti. Pa - lerimizin de kuvvcı· miincviyelcr'ını· art t a ın . t " fh 1 nı· mahvedı'yor Heı·kes ona bı'r delı' Dlif ır an aşma tcmın c. ·•-ti~ 

r· sın ınsanı coş ur .. n sa a arını · Jundurabilir. Çünkü Cümhuriyetin te- "' 
dioa, hın ordudo bulunu•u ma·nevı· - t t D·· b. ı ı · k d' l ı k b' · d t h kk k d' b k z b ta tedb' ld • h I lngiliz halkına Türkiyenın ~ıl'' 

T ırmış ı. uşman ır ıay ı mu ave - ın er er en ır gazıno a a a u ıye a ıyor. a ı ır a ıgı a essüsünden beri geçen on he"' eenelik kı t•c•r 
yanı arttırmı•tı. Bunun neticesi ı'lk T'' •~• J k d b b' T mcnbalarını daha iyi tartı 

T metten •onra ur..ün sopa•i e ·epçe ediyor ve ik_i genç nişanlanıy_ or. . e una ır çare bulamıyoriar. Niha-

1

,a bir müddet içinde bu memlekette 
hamledeki muvaffakiyetle kendini bel A d b k d h N t I d k V El · · ff 

sinin karşllmda bile duramıyt1cağını ra an ır aç ay a a gPÇıyor, ı- ye mese e mey ana çı ıyor. e - .
11

• f 
1
. . h fh d b'· .. k cmınım. ,e< li etti. Ordu yı'rmı' gu··n kadar muha _ . . _. mı ı aa ıyetın er sa asın a uyu lh 

anlayınca kaçıfmaya ba,ladı. Hade - sanlılar Pfaga geliyor. enç, güzel bir za tarafından telefon edıldıgı anla- kk'I ld d'I . . b' . Türkiye ele lnııiltere gibi 9u ıı.•P 
d E · E 1 k ' , . l 1 tcra ı er e e e ı mı\J ve yenı ır sı .. . . esi .~ fı aara an oonra grı = r an aleoini mclerin bu umulmaı muvaffak.ıyetini delıkanlı olan avukat baska bır ka- şı ıyor. • · t 1 k t k''k 1 

1 
bır memlekettır-, bas,lıca gaY , cı"." 

· T 1 f k I h. I yası sıe cm mem e et e o sa mış ır. ,.. ,... zapt etti. Bunu haber alan düşman or sağ ve ool cenahların diğer muvaffa- 1 dına bağlanıyor. Telefoncu kızı, ken- e e oncu ız a ey ıne açı an da- ı .. l y-· muhafazası tabii menbalarının '". ·<';. 
duou bütün kuvvetlerı'nı· toplayarak di içtimai mevkii ve zenginlig"i ile va neticesiz kalıyor Elza beraet e- Her sene Turk vatandaş arı ve ur- •-''~ kıyetleri takip ~tti. Hasan pa,anın ' k' · k 1 d T .. k" · · } k h Jk yaqarna tef 
T munasip göremiyor, g"zinoda biri - diyor. Mahkemede; ıyenın omşu arın a ur ıyenın ıs - ve ça 'f an a ının y- ••"' ürk ordusunun Üzerine yürüdü. İki tazyiki ve süvari kumandanı Cağalc T · on ·, 

birlerine taktıkları nişan yüzüğünü - Ondan intikam alacağım. Ken- tikbali hakkında gittikçe artan bir cm- nin l!!ahıdır. ürkiyenın • el•'' 
kuvvet, Egriye on saat kadar mcıa _ zade Sinan pa•a ile Krım Hanlığı Kal- · · b J k 

1
· · t'k h f d k' 'h . 1 ve gıoY ,, 

T çıkarıp atıyor ve Parise kaçıyor... disine kalbimi, ruhumu, hayatımı, nıyet ve u mem e e ın ıs 1 rarı u • zar ın a ı ı tıyaç arının . t•r 
fede olan Haçovo = Kercotez mevki- gayı fatih Girayın mahirane mancv- Aradan altı ay kadar uzun bir za- vücudümiı teslim ettim; aldatıldım .. ıuaunda gitgide ziyadeleşen bir itima- nin lngiltere hükumet kıraliye•ı rttt• 
inde kartıla,tılar. raları ncticesınde düşman çenber içi- man geçmiş olmasına rağmen Elza Ne ben ve ne de 0 artık yaşıyamayız ! dm bariz alametleri göze çarpmakta - fından gittikçe mütezayit bir •",.;ol 

H b 1 dk b . ··d ne alındı. Huan Pa,a ustaca bir ma- sevgı·ıı·sı'nı· unutamıyor. 1\lilthı'ş bı'r ı·n diyor. Fakat ort~da bir su• göru··ı- dır. ı ki• •• ' 
arp aş a ı tan ır mu et sonra • Ih I d h ld takdir edildiğini ıöy em• I ,.ıı• 

nevra yaparak haomı bataklıklar içi· tikam hissi ile kıvranıv. or ve bir plan mediği için bu sözler bir sinir buhra- Hariçte ıu ve müoa emel, a i e d' •" "' Türk orduounun aleyhine dönmek iı- duyuyor'4:n, Bt1hasoa kre ı u•'" 
tidadını gÖ!lltermi\lctİ. Buna sebep pa .. 

dirahın otak kurduğu mcvkiin civa • 

rın~ bir iki merminin 

dişah, yakınlarının 

dü~mesidir. Pa
tcşvikilc, harp 

ıahasından uzaklafıp ağırlıkların ya p 

nına gitt,İ, ve çadırını oraya kurdurdu. 

korkan hükümdarın bu şekildeki ha-

rckcti asker üzerinde hiç te iyi 

ıir yapmadı. Padil"'hın kaçtığı 

bir te

haberi 
fayi oldu. Bu haber asıl tesirini mer-

ne tıktı. Bu suretle dü~man ordu'u pe hazırlıyarak faaliyete geçiyor. nına atfediliyor. Kız birkaç günlük emniyet ve asayi,, memleketin entel- tbo• 
h d ld 1 k 1 1 k · cı· b sını lngiliz halkının ve ırı• ere' ritan ve im a c i i. Nasıl mı? tedavi için sanatoryon1a yatırılıyor, e tüe, mai, sınai ve i tısa ı men a.. t ,.. 

Neticede dütmanın bütün ordugihı 
bütün top ve cephaneleri Türk ordu-

sunun eline geçmit ve elli bini batak
lıkta boğulmak üzere hasım ordusu 

yüz bin telefat vermiştir. lıte bu ma· 
vaffakıyet Anadolunun saf, temiz ve 

teslilll" ..,,P Hiç de aklıma gelmiyecek bır şe- sonra srbest bırakılıyor. )arının inki,afı Cümhuriyetin belli baş- sempatik karfılayıfı ve h••" 
kilde .... Bakınız telefonru klz ne ya. Elsa, sanatoryomdan çıktıktan son 

1 

lı gayeleri haline gelmiftir. d isinin Avam Kamarasında 
10

,,iP 

pıyor; ra planın ikinci kısmını tatbika baş- Böyle bir programın müteaddit oı _ hemen müttefikan kabul ved.ri~ ~jr 
Genç avukatın yazıhanesindeki te· lıyor. Avukatın tlefonuna. bir tel ile nıflara menoup lngilizlcrin dikkat ve edilmesi keyfiyeti Türkiyed• 

lefon numarasını buluyor. Ve her üç kuvvetli elektrik cereyanı nakledi - allıka9lnı cclbetmemcsine imkan yoktu memnuniyet hiooi uyandırrnıştır. ,r•' 
dakikada bir bu numaraya telefon e- yor. Başka bir taraftan telefonu açı- . . . . rnlel<et e' 
d . F k d h k G k t .. .. k .. ve İngiltere ile Türkıyeyı bırbırinc Binaenaleyh iki doot me ;;~•• k 1 T k k ıyor. · a at a a arşı taraftan yor. enç avu a , goru~me uzere k k 

1 
ı 'k · di "' ' su atı mamı~ ür anı tatıyan to - · b ·ı · d 1 - d b Ik' oında i Ü türe ve ı tıoa b" cevabı bile almadan mikrofonu kapı- mikrofonu tutunca kömür oluyor ve ag ayan yem ooı ugun sırrı a c • bU aunlannın iman ve cesaret üstünlüiü 

ve hile kuvveti ile yarattıkları bir 
kezde döğüten yeniçeriler üzerinde eserdir. 

yor. Bu vaziyet on beş gün devam e- derhal ölüyor..... bu noktada mündemiçtir. betleri kuvvetlendirec~~ .. ola:tıii!ind'~ 
diyor. Genç avakutta asap namına Zubıta hemen faaliyete geçerek El- cTaymin bütün bu şeyleri layi - susi sayıyı ne,re te~c us ·rtti•' 

b ·ı· ·ı d c f•> '/ bir şey kalmıyor. Adeti\ ~ıldırıyor ... sayı arıyor, fakat kızın bir izine bi- kile tebarüz ellireceği gibi onun yük - dolayı, fırsattan ı ıstı a e . Qkf' 
gösterdi. c Padi,ah kaçtıktan sonra 5. N. KndisiyJe görüşmiyP geJen ~üsleri· le tesadüf edemiyor. sek otorite ve anant-f'inin yeni Türkiye tebrik. ederim. fethı 

di 

l 
~, 



Beynelmilel Müsabakalar 
Deniz yarışlarında on bir Millet 
arasında Türkiye de vardı 

1904 Rus - Japon Harbinde 

CUŞIMA DENiZ sAVAŞI 

FİLOMUZU KESFETTİLER 1 
Almanya askeri yarışı kazandı, Şampiyonluğuda 

. bir Jtalyan askeri ekibi temin etti 
O ateş arasında, o feci dakikalarda bir an bile neşesini 

şetaretini kaybetmiyenlerde eksik değildi 

K iyeldeld deniz yarıılarıDdan bir sahne 

- Henüz daldı. Ben ikna ettim. 
Niçin uyumasın? İşte bu gecenin de 
bilahadise geçtiğine hiikml)lunabilir. 
Şimdiye kadar haber abmadılar. Ha· 
ıa aralarında pesaparola diyorlar. 
Bundan sonra işin farkına varsalar 
bile geç kalmış olacaklar. İki saat 
sonra gün açılıyor. Eğer torpidobot 
larının yakın bir yerde bulunduğunu 
f arzeUıek bunların birle~ip birlikte 
hücum etmelerine vakit kalmıyacak. 
Zaten bu havada bizi nas,ı bulabile
cekler ? işte! Filonun başları bile gö
rünmüyor ! Düşman gemilerinden bi
rinin tesadüf en önümüze çıkması ih
timali de 200 binde bir derecesinde 
zayıf. Yalnız rüzgarı beğenmiyo. 

rum. Gittikçe sertleşiyor. İnşallah 
aisi sür ükleyip götürmez. Yoksa ya
rın, ' 'Svarof,, un son gilnU olur. l\fa. 
amafih yirmi dört saattenber i hiç 
görülmeden seyretik. Yarm da böy
le devam ederse atladık demektir. O 
halde "Viladivostok,, i.)nünde ikinci 
gelişimizi beklemeler i iktiza edecek! 
Bu da başka mesele! Fakat ne fena 
bozulacaklar! Ne alaylı olacak!,, 

Ve amirali uyandırmamak içiıı 

mendilini ağzına tıkıyarak öyle la
kaydane ve sevinçle güldü ki, haset 

b· Iİ) ~ çok aen.:lerdenberi, Alman hah ettim . 
. tıi. Kici' de beynelmilel yarıtlar ter .. *' İzahı lazımdır ki, bu ikinci kap-
~ tdiyor ve davetlilerine, en ıon sis.- • _. I<?; ~)<:' tan miralay "İğna Tzyus., filomu -
"'- ~c~kenli gemiler tahsis ederek ya· 1?6

8 
1<?a zun ihtiyar eylediği bn uzun seferin 

1fhrak ettiriyor. ı' ümitsiz bir teşebbüsten başka bir fey 
lıı. l935 te dört milletin İftirak etttiği olmadığına ve bir mu\'affakıyet neti-
llıilıhrıtlara, 1936 da 5, 1937 de 7 ·• i , cesi elde edebilmemizin imkansızlığı-

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : :> 

Japon Amiran Towu t op batında 
". tt ittirak etmitti· Bu ıeneki yan· ~ ~ na bütün kalbiyle inananlardandı. 
~r Alrnanya, Danimarka, E.stonya, L . Mumaileyh, Japonların daima ateşi debildik. Bu aralık top başına boru- gemilerdi. ''Oral,, ile "Almaz,, sür-
~ 'rıaa, lngiltere, Hollanda, ltalya, Po kumandan gemisine konsantre etmek su çalındı ve kıç tarentin 12 pusluk- atli iseler. de topları oyuncak gibiydi. 
,_?'Yrt, Romanya, İsviçre ile Türkiye hususundaki itiyatlarını bildiği için ları mezkur diışman hm·azörü üze- Bir taraftan her an dii~manın zuhu-
ı~~k etmiştir. / 

ilk çarpışmada gemisiyle beraber rine tehdit edici bir surette çevril - runa müterakkip bulunuyorduk. Böy 
di. tnci hafta, bet yanşa tahsis edil- bahv ve harap olmağa mahkum bu- di. Fakat "İdzomi,, tehlikeyi anlı- le bir sırada bizim üç zırhlı fırkamız 
liıı lıncj hafta ise, Avrupa bahriye • lundui;;'1lna da ayni clercede emindi. yarak süratle ricate başladı. Şüphe- ile Japonların on iki zırhlısı arasın-
~ı d, en kuvvetli yelkenlilere! malik Böyle iken bir dekika hile neşe ve şe- siz bu gemiyi _takip için İ) i bir kru- daki düelloya tabi bulunduğunu ka-
~ devletlere hasredildi. 1 taret!n.i kaybettiği göriilmedi. Dai- vazör göndcrn.:emiz ~k.tiz.~ ed~rdi. Fa- bul eylediğimize göre düşman filosu-

,_ ~rı~a. 18 yelkenli i'tirak etti. Bun· ma latıfe eder ve her işe seve seve a- kat maatteessuf bu ışı gorebılecek an mm mütebaki kalan fokmil gemileri 
~ 1kiai askeri olmak üzere 7 İtalyan, "' tılırdı. Şimdi de boğazdan Japonla- cak iki gem~ yani_ "Uleğ,. ile "Orora,, bizim kruvazör filomuzun hissesine 

2 t."•keri olarak 6 Alman, biri askeri rın haberi olmadan kayıp geçmemiz vai·dı. Belkı "Svıtlana ., keş~af kru-ıd·· kt" B'' 1 b" .. d .. 
r..;tolanda, 1 İsveç, 1 (Almanlar ta- ihtimaline karsı onların hiı;gedecek vazörü de bu hususta bir işe yanya- uşece J. oy e ır muım eme ıçın 
'"ltııd j leri hiddeti dü

0

!'l, ünerek sevinçle gülu·· _ bilirdi. Geri kalanlardan "Donskavi,, kuvvetimizi toplu idzomi bulundur-
tı an verilen) ngiliz, 1 (gemisi _ 
'lltıarı b w F ) F "d" yordu.... ve "Monomak,, kun etlice topları mağa mecburduk. Bmmn için ami-l' • ayragı ransız ransız ı ı . 

~rı,, denizin pek sert bir zama _ ___ __ Fakat ne yazık ki .Japonlar; ikin- hamil olmakla beraber ihtiyar, yavaş (Sonu yarın) 
Lı h~dL Rh~nn ~~tl buı ci bptanın~Ohln dcbir~detti~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
;;erde saniyede l '4 metreyi bulu. Yarıta it tirak eden on bir Milletin mümeuilleri [Sağda en battak i ihitmaliı hatta daha fazlasını da el-

tdıı. Türk heyetinin reiıidir] de ettiler. Mayısın 27 inci günü a- K •• ""' • • ı h t 
~rrıanya, yelken idmanı çok in - zanmakla beraber tasnifte 18 müsa - Bu yarışlarda, İtalyan ve Alman l lessabah saat beş raddelerinde "Si- o pegı ı e sey a a a 
~ tttiği için, askeri yarJfl parlak bir bakanın 6 mcısı oldu. yatcılığında tecelli eden soğuk kanlı- 1 na Numaro,. namındaki Japon yar- k 
lllilt de kazandı. Fransa, yanfta on bir 1 Şampiyonluğu. bir İtalyan askeri e- lık ve maddi mukavemet nazarı dik- dımcı kruvazör ü, Ha<1tarane gemi- ç ı· . an . aA m aA Kız 

tt arasında 2 ve '4 üncülüğü ka • kip kazandı. kati c:elbctmiştir. lerimizle adeta müsademe edecek bir 
~ vaziyette üzer imize düşmüş ve bu te-

Kan ve ateş Filistindeki Araplarla 
Yahudilerin harbi aomba ve kanla 

biten kutbol 

sadüf sayesinde tekmil fi lomuzun 
mevcudiyeti keşf edilmi~ti. Biz va
kadan derhal haberdar olmamıştık. 
Fakat aralarında teati edilen telsiz 
telgrafların ifadesinden tereddütsüz 
anlaşılıyordu ki, işin farkına varmış: 
)ardı. Şimdi dü~man keşşafları yekti 

Fakat köpeğin İngiltereye idhali 
yasak olduğundan Amerikalı kız 
ancak limanda dolaşabilmiştir 

( Ba~tarafı 1 nci sayfada) ı ilan edilmiştir. ğerlerine uzun haberler tebliğ ediyor 
ki kanlı mücadele devam etmektedir. 12 temmuzda, Kudüste, Camii. ö-

1 
lar \'e bu telgraflar müteselsilen şima Hazel Hürst isminde, Amerikalı 

' oyunu ... Son bir kaç gün içinde ölenler yin~ ! mer imamı öldürülmüştür. Hayfa da le doğru nakledilip gidiyordu- ( 1) ama bir genç kız köpeği Bob'la dolaş 
pek çoktur. ingiliz tabiiyetinde bulunan bir Yahu- Bunun üzerine amirai "Rocest _ makta, onun delileti ile istediği ye-

~ _ltısır takımlardan Kahire genç- Araplarla Yahudiler araııındaki ih·: di, otomobilinden indirilerek vücudü veııRki,, lmaz, Svitlana, Oral yardım- r: gi~t~~ktedir. ~? kadar ki bu kız, 
~ ~ futbol takımı Filistin Arap muh-1 tilaf, haziran ortasından beri, gittikçe bıçakla d~k deıik edil miştir. lngiliz- cı kruvazörlerimizi gayet zayıf ve ü- kopegı.nın yedegınd.e uzun se~·ahat -
t lıtjYle yaptığı maçı 3_1 kazanmış- a_lcvlenmiş ve kan~ı .hadiselerin tevali- ı ler, Mısırda.n asker getirtmişlerdir. mitsiz bir halde bulunan nakliyeleri- ]ere bıle çıkarak nıhayet İngıltereye 
il', F' . sıne meydan vermıştır. 15 temmuzda. Kudüste bir bomba mizin muhafazasına memur etti. gelmi~tir. 
~iıı akat oyunda~ ~onrn acı hır 19 haziranda Taberiye Belediye re-

1 
patlamasından 20 kişi ölmüş, 100 ki~i Saat altıya doğru "Oral,, tam sür- Ancak İngiliz gi.imriığü, memleke: 

~ e. cereyan etmıştır. Oyuncu ve isi sokak ortasında öldürül müştür. O 1 yaralanmıştı r. Nablüs civarında, ingil".z atle yakla~arak filonun :ırka tarafın- te girme~i memnu me,·atdan addet
l!a l'cıler staddan çıkarlarken o an-

1

. gün, muhtelif mahallerde silahla ya· askerleri tarafından muhasara edilen dan dört düşman gemisinin sancak-
d oradan geçmekte olan otobilsler- hut sopa ile yedi Arap öldürülmüştür. , asiler, askerin üzerine ateş etmişlerdit. t . k 1 tiği için köpeğin Yapurdan çıkması-
~n h 29 h . d 8 y h S d ' d b. b an ıs e eye doğru nazımen gecmE!kte .. el t . t• K.. k k .. 

irinden vahudı"ler tarafından azıran a 1 yaşında bir a udi ay a a, ı r omba patlamış, Arapl u ,.e ·,, .. b t• 1 1 • na musaa e e memış ır. or ız, o-
ti~. ., sı . ., munase e ıy e bun :ı.rm hangi - · .. . . 

""C1 k tedhişçinin Akka hapishanesinde idam Yahudi mahallesine hücum etmişle.-- gemiler olduğunu tanımak gayri ka _ pegı Bob,, un kendısme uzun sene--; 
ııı1' \1e apısına. ~o~r.u bi~ bo.m~a atıl- olunma~ı üzerine bütün Yahudiler grev dir. bil olduğunu semafor la bildirdi. lerdenberi rehberlik ve arkadaşlık 1 
11...

1
• halk bırıbırıne _4ırmıştır. İşe ilan etmişlerdir. 2 1 temmuzda, Araplar, Hayfa civa-

""l 11 Saat 6,45 te sancak bordamızda ettiğini ileri sürerek onun da çıkına-
111, \'az'iyet edince orada altı ölü 4 temmuzda, Kudüste olduğu gibi rındaki Yahudi çiftliğine taarruz etmi~- b. 
ıcıı 1 ır. gemi göründü. Takip ettiği cihet sını İngiliz hükfımetind1>n rica etmica 1 

llb. mevcut olduğu görülmüştür. ö- Yafanın Arap kısmında ve Yahu.Sil~in ler. 7 ki,iyi öldürmüşler, 1 O kiıiyi ya· k v 
~.ı)... T ı· · h d k 1 ı 1 d B syır ·e~di:;.·in. i yanı~ yavaş bize yak- ve müsaade~·i beklemek u··zere \'apur- • 

tıı "'r arasında az evvel Kahire takı- e avıv şe rin e sui ast er yapılmıştır. ra amış ar ır. ir kısım buğday tarla- laştırdığı ıçın çok geçm(•den bunun d k 
1 

t " 
1tıa .Ar t k A f Bu hadiselerde 5 kişi ölmüş. 19 kişi lan ve portakal bahçeleri yakılmıştır. a a mış ır. 

~hsını ap 8 ımınwın y:gane şere yaralanmıttır. Kudüste, Bir otobüııe a- En dehşetli gün, Hayfa"da 29 temmu~ - Biliyorum. Lakin çete çocuğu Müsaadenin verilmesi. kanunu ih-
lh.. çıkaran sag a"ıgın da oldu 1 b" ı:; b ·ı .. A ı d . . ç öldürmiyecek, zira "ocııg~ u kaçıran 
"IC r.;ı .. v - tı an ır om a ı e -. rap ölmüş ve a gcçmıştır. arşıda pek kuvvetli bir f ~ lal mahiyetinde telakki edildiği irin 

"'"ru1rn·· t·· " dzomi,. olduğu anlaR, ı ldı. Saat 8 de Y uş ur. on kiıi yaralanmıştır. bomba patlamı,, 43 Arapla 4 Yahudi- hükumet, bidayette, mürac~atı isaf 
sise rağmen bu geminin bizden misa-

---o-- 6 temmuzda, bir İngiliz müfrezc~i. yi öldürmüş, 4 1 Arapla 11 Yahudj,,j f etmemi~.; fakat sonra Amerika Sefi-l . 1 S · esi 10 bin yarda olduğ'ıınu tayin e-
llcır ağacından diiftü bir vadide, Irak petrol borularını tah- yara amıştır. onra, kargaşalık esnasın-

1('1 da da 29 kişi ölmüştür. 
~t rnkapıd tb h" k d rip etmiye gelen bir Arap çetesile .. jd. 

lıt a ra ımpaşa yo uşun a " Bu son hadiselerde. daima, iki ta-
d~ .. •il l'ahir'in oğlu 7 yaşında Kemal, detli bir müsademeye girişmiştir. Ayni f d b b l f l ·• c H ra a a zarar veren om a ar ve ai . 
dii....•. mi avlusundaki İncir agw acından gün, ayfanın ana caddesinde bir dı'kkatı" ~ lerin yakalanmaması nazarı 
~11. tıı 'Ve başından ağır surette yara- bomba patlamış, 4 Arap, 18 Yahudi lb k d" B 1 
11_-~talt C ce etme tc ır. in erce mevkuf var· 
~~lnıttır.errahpaşa hastahanesine kal- öl~üş,. 150 ~.iı~ ya~a_la~mıştı.~. Bunun I dır. in~iliz idaresi. asayişi iade için ça-

aetıceıınde bı>..,•o Fılııt ınde orfi idaı~ reler aramaktadır. 

rinin tavassutu kırılamıyarak kıza, 
(1) J<ıı>onfarrn resr-ıi rrıporlarına k "' ~· .1 b b h d d 1 . . opegı 1 e era er rı tını a o asma-

1111zcıran bu esnada km"rı esasıyeıiyle . . . . . .. ' 
Fuzn.n cıçıklannda beklemekte olaıı sı ıçın hırkaç dakıkahk bır musaade 
cııııiral Togo, bizim t1c1·ı•de bulundu- verilmi!;\tir. 
ğ1111111zclmı kiilliy<'n bihnber ı•e şimal- Hazel Iliirst, bu kaıl·ıı·cık olsun bir Ami kız ve Köpeti 
den yahut C<'>tuptan gdecck malüma- müsaadeden memnun olmuş, rıhtım- vapura binerek Amerikı:tya dönmüş 
la 1nw11rızır itli.. da birkaç dakika do)<(~'ll'.Ş . .;ona da tür. 





YENi IAWAH 

Harf inkılibını 
kutluladık 

~ı.... (BQ.ftaraft ı ınci sa11fada) şu parçayı okudu 
&u~aşlar; " Ağabeylerim, Ablalarım; 
~ llıilln ?üyük Önderimiz Ata tor - Ben 7 y.aşıma giriyorum. Annem 
oJa etırnize ibda ettiklerinden bi- ve babam, okuma yazmanın çok zor 

~ ~rf inkıli'ıbının onuncu yıl olduğunu söylerlerdi. Fakat ~ko
~ llııu kutlalamak için burada lay öğrendim ve bana hiç zor gelme-

11 ırtış bulunuyoruz. a· 
GQYlJc 1. 

' . Önder, memleketimizi düş- Ninem 1zmirdedir. O bile okuma 
oııa latilası~ıd~n .ku~r~rdıktn~ son- yazmayı öğrenmiş. 
't tanı bır ıstiklabyet temm et- Eskiden başka yazı varmış da on-

k . . 
n "'' ....... tü d T'" k ·u ti . b" dan çok zormuş. Bıze bu kolay yazı-, ta .... ~'lqı; us n e ur mı e nı ur . . . ''t hşatan müteaddit inkıUip _ yı .Atatürk babamız vernuş. Ş:mdı 
llltnıleketi eski, kurunu vusta - 10 sene olmuş. Ah Atatürk Babayı 

ıı-....p edici bailarmdan kurta - görebilsem, ellerinden öpilp kendisi-

Öil• aeıri7atı: 
14,30 plikla Türk musikisi, 14,50 Jıa. 

ndis, 1&,05 plakla Tür'k: muslldsi, U,30 
Muhtelif pllk neşriyatı. 16 son 
Akt•lll neıriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,15 kon
feraM: l<'atih Halkevi namma, Abidin 
Daver (Atatürk ve Anafıırtalnr .u.feri} 
19,65 saat ayan' Grenviç rnsathanesin

clen naklen, Nihal AB1Dl ve arkadnoları 
tarafından Türk musikisi ve tınlk şar'kı
lan, 20,40 hava nporu, 20,43 Ômer Rı:_ 
ı:a Doğrul tarafından nrabca söylev,ı 
21, saat ayarı: şan, Bedri:;e Tüzün stild

yo orkestrası refakntile, 21,30 Tahsin 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Tilrk 
ınua.ikiai ve 1ıa1k Fltilan, 2':!1,10 mOdk 
n variyete: Tepebnşı Be1ediye bahçesin-

den naklen, 22,50 son haberler n erte. 
ıi EÜn ün program, 23 snıı.t a1urı: son. 

Ankara radyosu 
10 Ai••toa 1931 ~· 

Öil• -·l'İ)'&hJ 
Saat 14,30 knrıı,ık plak neşriyatı. 

1',60 plakla Türk musikisi ve halk şar
kiları, 15,15 ajana haberleri. 
Aktam aefl'lyatı: 

Saat 18,'30 ;pli.kla daııa musikisi, 
19,15 Türk musikisi ve halk sarkıları 

(Makboule), 20 u.at •.JU1 ıve ar&J>r& 
netriyat, 20,15 Türk musikisi ve halle 
fllrlaları (Hikmet Rıza), 21 Sihhl ko. 
ııuşma: Dr. Vefik Yas..q,f, 21,15 stiibyo 
alon orkestrası: 

1 - Rossini: I. ?ılosa'ique. 
2 - Fred Ralph: Bei eineı Flasche 

Mosel. 
8 - Rebikoff: Wal%er au11 der 

Christbaum. 
22,16 yannki program ve son. 

~ - 4 - Lindcman: W olglRklange. 
... _ l t 1 • k d l mı:ı 22 ajans babcrlcri ve luıva raporu, 

\ -...ae enel yeni harnerl Mi let mektep er nde utrenen a 1n arı 
~~~Wc önderln harf inkıllbile ne teşekkür etsem, ne kadar sevinir- olundu. 

,, 
Bu filmin 

·halde 
artisti Fransız olduğu 

Fransaya yeni geliyor 

MARTA 
LABOR 

~neler kazandırdığını aize elim. ATATORKE HÜRMET VE 
\ anlatmağa lüzum görmiyo - Ablalarım, ~ğabeyleri~.; ~iz Ata- TAZİM TELGRAFLARI Franeacla, hiç tüı)nesi:ı İstanhulda rinı. Bununla beraber, hassas bir kızı 
rı._" m_ızı görür_senız. ~na bu ku~ük G~~e- R . . h A dıi gösterilecek yeni bir filmden bahs da temsil edebilirim. 

~... te ekk ı ...- ellerıııden op Törenden sonra eısıcum ur - 1 ...:nedenberi onun parlak fay - rın Ş ur erını ··~ - . 1 af o unuyor : s d f d rı ı · · · "I tatürke şu hürmet ve tazım te gr - İ d d Sah - esiniz en isti a e etmeyi .. 
~~·111 hepimiz gözlerimizle görmüş tilğümü lütfen söy eyıverın e mı. .. ,, m a • ra... - Şüphesiz .. Fakat İmdad - Sahra· 
~Yoruz. Küçük Güleri yetmiş yaşlarında lannm çekilmesi alkışlarla kabul e- Bu film, Jak Konıtan'ın aenaryo-,S '----erı·nııı.· ._ .. .,...;fm· .,.ayıl _ Selim adında ihtiyar bir yurddaş ta- dildi da teganni yoktur. Musiki yerine, bu 

.""l -u:ıJ __... ,, suna göre Jak Baroncelli tarafından filmde, müessir ve belii büyük bir çöl 
~ ~e halk arasına girebilmesi için kip etti... . Cumhurreisi Atatürkiin Yüksek vücuda getirilmi~tir. Filmin kahramanı süldlneti vardır. Biz, Tuıgurt' da, bir 
~ :nk bir engel oldu.ğ-ıınu yine İhtiyar titriyen, heyecanlı bır ses- huzuruna; Marta Labar· dır. hülya vahasında beş hafta kaldık. Bu 
"llılı bili'-'oruz. le 'kendi el yazısı ile bir parçayı 0- Tu··rk milletine bilgi ve irfan '-'Olu- Bu artist, bir Fransız 1ıazetesine fÖY f 1 b k f rl'Qf "' " · ·da tr ,, im, ir um ırtınasmda başlıyor ... 
~ ~r sözüne devamla birkaç a· kudu ve bütün hazırumın -şı e ı nu açan harf inkrlabının onuncu yıl- le beyanatta bulwımu,tur : . Bizi, hemen bütün dünyada gezdiri -

' '.'h;rı Ar.ap harflerinin kaldırıl- alkışlarını topladı · T dönümünü kutlulamnk üzere topla- - Bu güne kadar yalnız Londra yor ve bir kar fırtınasile bitiyor. Da-
~ lçın .... arfedilen bunca mesaiye • SA~AYBlJ1:NUNDA • .nan fuıiversitclilcrin bu büyük inkı- •tudyolarmda filim çevirdim. Bir Fran hili malzemesi Münihte yapıldı. Bu 
liı...~eıı hıç bir netice almak rnünikün "Onıversıte tarıh ve cograf - ub l ı... ..... n... d saz filminin ıkahramanı olmak, heni film, esasında Fr .. nsız oldugu• halde, 
,·~liı f k··u . d B Orhan da harf .- ın u u ~ .. cısı ,.e ,-apıcısına e- b ,.. 

nı, fakat hfı.diselerj vukuun- ya a u esın en · · · t ··kr 1_: ıl çok memnun ediyor. Ben, on Cf le· Fransız !ltüdyolarını henüz bilmiyo • 
~el • ·nk lAb k b. ı: ·hçesini yap rın mınne ve ~u anuuını sar.; maz · Vok iyi görebilen ve istik- ı ·ı a ımızın ısa ır arı . - ' ne yapdığım Amerjkada, FTBnsız e· rum. 'Yakında, onları da ög-renece~gimi 

S.,.afa: 7 

lıtanbul camilerinin tamiri 
devam ediyor 

Geçen sene Evkaf Bnıı Müdürlüğil 

tarafından tanzim edilen 2 senelik bir 
program dahilinde İstanbul camilerinin 
tamirine ehemmiyetle devam olunmak· 
tadır. • 

Geçen sene, sütun başlıklarının ve 
pencerelerinin tamirine başlanan Sü· 
leymaniye, Y enicami, Mahmutpaşa, 

Meaihpap, Fethiye ve Eyüp camileri 
tamirat ve inpatı kısmen bitmiıtir. Bu 
aene bu camilerle beraber diğer bazı 
camilerin de tamirlerine baıılanacak ve 
bu tamirat sırasında, cami avlulan için-
de bulunan mezarlıldarın da tanzimini! 
ehemmiyet verilecektir. 

Nuruosmaniye, Beyazıt, Zeynep Sul
tan. Oavutpap :ve Atık Alipap cami· 
lerl içindeki mezarlıkların tarlı ve lant 
zimleri bitmiııtir. 

Tramvay kazuı 

:Vsküdar·ıda seyyar gazozcu 55 yaş· 
lannda Halil Suadiye'de'ki tramvay du· 
ralt yerinden seçerken manevra yapan 

36 numaralı tramvayın sademesine 
maruz kalarak muhtelif yerlerinden a· 
ğır yaralanmııtır. Hadise, manevra es· 
na1mda old~ için vatmanın göreme· 

cliii .aTka tarafa bakmak vazifesi olan 
biletçi de vatmanla beraber yakalan· 
mlf. yaralı hastahaneye hldırılml§ ve 

tahkikata haıı1anmı~r. 

Yeni pasaport kanunu 
35 19 .ayilı yeni pasaport kanunu 

dUn Dahiliye Vekaletinden tebliğ o• 
Iunmuıtur. 

Toprak mahsulleri Ofisi 
Uyutturucu maddeler inhisarı ve 

toprak mahaulleri umum müdürü 
Hamza Osman Ankaraclalci tetkikleti
ni bitimıi~. diln \lehrimize gelmittir. 
Toprak mahsulleri o'fisinin merkez teş 
kilatı için Ankarada bir bina kiralan· 
mıttır. 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan Menkul satış ilanı 

Bir borçtan dolayı mahC'Uz ve sa
tışına .karar verilen yüz elli adet ce
viz kaplama tahtası .Mahmutpaşada 
Kürkçü hanı içinde 13 To. lu dilkk:1-
nın önünde 16 - 8 - 938 salı günü pe
şin para ile <Saat ondan itibaren satış 
l·apılacağı ve birinci arttırmada tek
lif edilen bedel kafi görülmediği tak 
dirde 23 - 8 - 938 günü ayni mahalde 
ve ayni saatte yapılacağından müş-en ı· b . • t lkı 1 d :sevgı baglılıklarını sonsuz :saygıla- v • o .\ sa etlı ve nüfuzlu şe1nlde se- ı ve a Ş an ı · . beveyndcn dogmuf hır Eranııızım. ~ 

~ tatUrkün Litin harfleriyle çok 'Oni~ertise konferans snlonun~a:U rımla arzederım. rada. amerikanca tahail gördüm, gÜn· 
ümid ediyorum. terilerin bu gün satış için mahallin-

te ~l'nanda bir alfabe vücude ge - merasını 'bu suretle sona ermışti. · Üniversite Rektörü N. lernnin büyük kısmını sesimin terbi -
'rırek birdenbire harf inkılabını Genç1er ellerinai? meşalelerle Beya- ô. Celaı Sarç yesine hasrediyordum. 
tıtın t .. . . . zıttan Divanyolu Suıtanahmet yo - L b • d · ı.. k ı f ,, ı ebaruz ettırdı Ye ezcumle, , ' k d Cumhurreisi Atatiirkün Yüksek Marta a ar nın erm ua ı' ı ın-

ti....' llu 1. :ı_t::. ·-• hnrfl . d lunu takiben Saray burnuna a ar d k .1. .. 1 . '- d h •-~' Dıu.&ap 'Y41IllL erın e- l h la ı yefı ı goz en e~ran a ay.re..... ta· 
l~ ile kalmıyordu. j)aJuı sonra geldiler. Fenera ayı p~~a .ge:dikten uzur nna; • yan garip bir parlakhk aksettiriyor. 
~~ dahimizin işaretleri ile me"· sonra mız.ıkanın çaldıgı .ıstiklal mar "Kültür alanında milletimizi bü - B - l ·yah k·ırp·ı•-Jerin göl· 
l~ " · 1- Bü ük. y t A"-t·· k"' h u goz er, uzun eı .. ., ttJeıı dil :-ı...•·'--·-...ı da ;;g+.. şıyn:: Y ara ıcı w. ur un ey '-·ük ülküsüne yefüıtirecek olan yazı . .d d s ı 

ZAl' / _ İstanbul ithalat gümril- de hazır .b~unacak memuruna ~müra-
... d ı ınn278 N caatları ılan olunur. (9i>20) gun en a ınan .,., umara ve 
10 - 6 - 938 tarihli Dipozito makbuzu ----------·---
kaybolmuştur. Yenisi alınacağından ZAYl - 2490 sicil No. arabacılık 
zayiin hükmü yoktur. ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 

hak Krespi mahdumu Jak 
1 
.alacağımdan eskisinin hükmü yok-

Krespi • tur. Ar.abacı Yusuf Güneş 

~ a.ua.u•~a ~ .kell . - • •te "\, .. k tahsil ,, .. geeınde pek manı ar ır. aç annın 
h. 1 :'ld B erıne unıvers.ı , .. e yua.ı>e . Ab 1 k uuıa--1, . - .. n mü un roıU oı u. u .•. adı .. . d "Atat·· k ınkıla mm onuncu yı mı u ıuaA geni' dalgaları, pek az kim.ede goru-

n~~ t~ irf ~~~ M, ~~ne ~e ..... •t k f l d 1 ~------··-------------------' ~.., meınu:açwn anı, . "'·-- .. 
1 

. 
1 

b. JÇın unıversı e on erans ga onun a lebilen bir güzelliktedir. Dudak annın 
ı,· b-ı....-·""dan sevg.ı ve ;ıwuwı,, cum esı yazı 1 ır 1 .. k k "-h ·1 , .•. b··ı·· h SOLUCAN d d·a· . b v k IURTLARI ~~~ n )':ayDIU i&Ail~• 1 nk k n ld top anan yu se IA sı genç ıgı u un rengi de çok caziptir. o. lbütün bu u- e 1 ım iZ ag 1 rsa 
~Pek çok büyüktür.~, ıdıyerek çe e 

0 
u u. kalpleri ile bağlı oldukları Büyük A- susiyetlerile zarafet ve güzelliğin tam 

~ \, lı. . . _ . BAY lBRAHİMT NECMl talarma ebedi şükrantarını sevgi ve bir nümuneeidir. 
.,_ .. 

1 
liJ ük sevgı ve sanı bağla-n- DlL'MENtN 1JCONFERANSI saygı ile sunarlar.,, Gazeteci : 

~:'tlı bulunduğumuz ~Ok -dibi Ed b · t F k "lt · O di H lk ·k· · · " \~ttı· . Sara;yburnunda da 1'~min!Snü Hal - e ıJJa a ·u est r nar'ljus - a , musı ıyı ıevıyor ıf'u ' 
"ııt ızın nurlu adımlarını bura- k . tar:af dan . . 1 b. Profesörü, Fwıt Köp-rülü _Eminim. Gras Mar, yakında, Pa \ -.._ile ·ıe -at! w kad evı ın zengın prQgram ı ır 

ttı... "zit l ~--.ı aıımqıbır" ell mu gece yaşatılması için icap eden ha - lLK VE ORTA TAHSİL riste, Luiz filmini çevirecek. Bu yeni 
''ili l e e~uauen ı ımay.anm. ,, • l tı B d T" k D'l bir telakkideki Fransız filminin, bu ne 

~ e:riyJ bT a· .zırlıklar yapı mış . ura a ur ı GENÇLERİNİN ŞÜKRANI 
tu e 1 ır ı. k~umu Genel Sekreteri B. İbrahim . ~ . . . viden filimler yapılmasına yol aça • 

ÇUK GÜLER1N BÜY'OK Dilmen tarafından harf inkılabımız Harf ınkılabı münasebetıyle ılk ve cağını tahmin ediyorum. 
On SÖZLERİ hakkında ,ok kıymetli bir konferans orta tahsil gençlcri~in~ Ulu Öndere - M.e!·~m kadın rolleri yapmuını 
~dan sonra kürsüye, yeni harf- verildi. karşı duydukları buyuk şükran ve sever mısınız ~ , 

Ekseriyetle çocukların batınaklarıaa yapıfarak kanlarını emmek 
. 

•uutile büy\lyen Ye üreyen muzır hay•anlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, Kansızlığa ve bir çok Hastalıklara : 
i 

sebep olurlar, ekscri\'etle karın şişmeleri, burun ve makad Jcşn
malan, isl·al, oburluk, salya akması, baş dönmesl ve daha bir çok 

gayritabif haller görOnür. Bunnn ll&cı çocuklara verilmesj 
· pek kolay olan 

İsmet Santonin Bisküiti 
~ kültürel .faydaa.ının en canlı Bay İbrahim Dilmenin alkışlarla minnet hisleri diln Maarü Müdürü - Oh 1 asla. Ben. İmdat - Sahra· 
C~lerinden biri olan altı yaşındaki dinlenen konferansından sonra E - Bay Tevfik Xut tarafından bir tel - daki rolüm gibi rolleri tercih ederi~. dir. 'Kutulann içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede 

1 

~ .... ~daki yavru gelerek üç .ay- minönü Halkevi temsil kolu tarafın-J grafla Biiyük Öndere ihlfığ olunmuş- Ben, feci '8rtlar içinde ya~atılsalar hı· fintl 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DlKKAT. 
~diği yeni harflerle yazılmış dan "Himmetin oğlu., piyE>si temsil tur. le sade. insani karakteli eşhası aeve·.illll•••••Em 

Astrid de geminic bordasındanjCeset mizan .direği hizasından bo- ran bir he~ccan bolluğu ile kızına feye gelince i~tap:r edersiw_:-. Ada-

l 
bir geçit Tesmi 3•apan bu şekilsiz en-ı doslamamızı sıyırarak denize düş- norveçç:A bır ş:yler .~~l~bp duruyor- Y~ ya'kl~şma~ ımkansızdır. Çunkü ak 

Esi
• L KUMLU ADA 'kazı, gözledyle yiyecekmiş gibi ba- tü. du. Tabu ne suyledıgım. anfama~~~a sı talcdır?e Neptune _param.ımr~ o-

riz bir memnuniyetle temaşa edi- LA d : .. ..1 1 1 beraber tavrş hareketınden buyuk lur ve gırdaplara sUrilklcııır gıder, 
aşe cnıze gomu mec en evve . . d · Ad ki b h b • · 

Y
or babasıııın kulunu şidetle sıkı- .. .. . k c- t k 1_ bır sırrı keşfotımş ''e murn ına ennış aya ya aşınca ana a er 'erır-

' olu hayvanın kıvıı gaga~ ını, e a . . k' "b .. d . k ı~ tt· . . B k 1 b b t 1 • ka yordu. Halbuki ben bııba kızın bu . . . . mış hır ımse gı ı 1 areı canı e ı- sınız. en ızım a era er e sız -
lus etmış pençelerını vazı han gör- - .. h. a· ' d m· "Slnda B. . .. - ---.:::ıııı~ıeaaaıecıecıeceeeıısıı~oelElOS-SIDEiıaıE:E!IOE!IOE:tDE:CE::ıoE:.::~ memnuniyet ve sevi ıı çl erinden tabii .. _ gını ısse 1 ~ or um. ar"' yım · 1 raz som a goruşu-
d um. 'Profcsor bu kocaman kuş A t ·d b. M •l ..ı1~1 b ü 'lö ,·· D b · ·ı 'ifflA hir bir ı::ey anlıyBmıyordum _ . . .. .. s rı ır şey so~ ememCA e e- r z, .n S) o u ı euı .... 

N 11 T frik N 50 'il ., • laşesını gorunce heyecanla 'haykır- b b b ü 1 · · b. b B b b k d k. : : T. Va erey e a o. Nihayet kendimi tutamıyarak . raber. n asını~ er. c m esını ır aş en ~ a ı~v. a.rasın a. ı .srarın 
-.... . . . .. sordum: dı • _ . işaretıyle tasdık edıyordu. Bu mu ha- benden gızlendıgını ve telsız Jcamara-

t~.ı ÇUnkn demin beygır ce3edı derken profesor Jakopson da yanın .. .. - Kouen - Lun dagının bır ak- vere bittikten sonra profesör Jakop- sına davet edilmediğimi görünce bir 
"li~ . d k b ı d - h ld t l · t - Bu enkaz hakkında ne duşu- b .ıı... d "" 1 _ _ • ~ ~ llıraz evvel de ..kabr, benzet- a ızı u un ugu. . a . e_. ~ sız e- .. • ., a·uası ır ·uu ···· son bır muddet \>ana bır mfiddet de az somurtmuştum. 
~ blr hayv.a:nın ıaşesi horda. lefonl~ mu~av~resı·nı· bthrnu.Ş. ~la- nu}l orsunu~ · • * kaptan Murfiye ~aktıkt~n ~on~a mu- Astrid bu somur~lrn~lığım~~ f~rkı-
~ 'ilrün k ti. B h ca'k kı, gelıp bıze ıltihak etmıştı. Profesör Jnkopson nğır agır ba- tad soğukkanlılıgını bırdenbıre ele na varmış olacak ki bt'IYüleyıcı bır te 
~ baca ere geç. u ayvan- Kaptan l\Iurfi onlara da bana şını sallıyarak cevap verdi: Profesör bu son cümleyi 0 ka- alarak: bessümıyle gönlümü a1dı ve babası -
~-~erı k~arı yoktu .ama .aırtl~r~n söylediklerini tekrar etti ve: - Ne düşüneceğim mösyö Dub- dar bari.z bir zafer .nidası. o derece _ Kaptan, dedi, ıgayemize vardık, nın peşi sıra telsiz !18ir~i~e .girdi. 
!lia~ı erı vardı. Hatta beygırın _ Bakınız, dedi, suların üzerin reuil? ... Leonald Henrinin hakkı vazıh hır memnunıyet sayhası şek- mnksadımıw eriş'tik: YeR,il kumlu a- .Ben b.ptan Murfı "\'e ıkıncı kap -

~,Ilı kna sarılmış olan yularını a- d 0 -ar klit-ö-ü n ·· · .. _ varmışı dive düı:ıünüyoruın. linde bnykır.mı.ştı ki kalbim şiddetle da .şu sis perdesinin arkasında duru- tan Bryce ile başbaşa kaldım. a 111 e y zen ~u ag 'il u0 n goru ., ıt 1k· d · · b. k ta 
ı f kt f ' y ı d 00· · B. ı enı?.Cı ıraz sonra ap n mev 

-..... ..... ar e ım. yor musunuz? Bütiln y:ıprakları Ben bu cevaptan bir şey anlıya- çarpmya başladı. Ba'la öyle geldi yor. 0 unuza cv.am , ınız. ır sa. ki. k 1 111..T • _ • • 

d~ ~eygir.in yuları varsa kemi · - . . ~ . 1 . b ··ı- Jcu d. b. . 1 ate varmaz haYa deği~ir. Zira yeşil ıne çı ·tı ar, .rceptunenın suratı zı-
oı, !koparılmış amu. nS:rncın gövdesi madım dogrıısu. Bıruz tafsilit 'lB- n u o u ş cese ı ıze manı mı- . ...adelcsti ve enkazla .. rtrıu t k Cak tabii . . _ .. . . . . A • • kumlu :adanın etr.nfında SII) bulun - " .. o ı mm a a-
' · sağlam bir halde yüzüyor. temek ıçın agzımı açmak uzere ıdım yacak bır lıarıka!ar alemının kapı- ik vı birkaç dakikada k b b 

t °l'ab·~ d •. 
1 

.. , H lb k' . . • . M • • • maz. bulunamaz. :Ada, ya laşmca . geçere a ya 
~e,- ıı ebrı mı~ a ~... a u ı Profesör Jakopson elleri arka- kı sımsıyah lbır şeyın semadan uze- !arını açacak 'Zaten Tıbet kıtasın- b k b. -1 :k 1 - doğru seyrimizde devam ettik Bana ~ ıı: ha .. .

1 
' . . v .. _ _ erra ı r sema ı c arşı al(lacagız. · 

~~ ~ rp gerekse tüccar gemı e. sında. atrzını açıp bir kelime söyle- rımıze dogru duşmekte olclugunu da bulunan Kouen - I...un daglarm - Buna 'JDn"kabil adanın etrafında kö _ gelince geminin baş tnrafına geçmiş 
>ııı~l' tlklenen hayvanlara semer, meden denizin sathını örten enkazı Astrid bize kolunu uzatarak göster- da yaşıyan bir akbabn cesedi nasıl pükten bir set, seyriseferi müşkül - ve tccessilsüm'U bir nn evvel tatmin 
4~1ıi~c~ur~Imaz, kem takılmaz. Bu seyrediyordu. Dikkat ettim:: Pro- di. olup da Bahrimuhiti kchil':le seyre· lcştirccek akıntılar, kirdaplar göre - İ"in geminin bUtnn sOr'atile ilerile 

ıle:rıııb· Ad t•d• G . bel l . :ı..· d o· . . } J d . ) ~i ır a e ı ır. fesöriln simasında hemen göze çar enış ezon ar çızerek ve ıuı- en ır gemının yanı b=ışınua enıze ceksiniz. Cenub tarafına seyretmek melde 'Olduğu istikumete gözlerimi 
'1ıııı 2 lcaptanln, çırpın tının denizin pan bir sevinç vardı; gözleri neşe- ze yaklaştıkça !bOyüyerrk düşen düşüyordu. şartiyle adaya '(300) metre kadar so- dikmistim.'Maksadım bnyQk deClemin 

•a l'aksettirdiği enkazı meyre- sinde.o :parıldıyordu. bu cisim iri bir ölü kuş lfışeSı idi. Profesör Jakobson rezbeyi andı - kıılabileceğinizi umuyorum. O mesa. - Daha ,.ar -



Nezle 
Bütün g-ÖğiUı haatalık
larına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

Baş, diş adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en kat'i 
ş~kilde dindirir. Nezleye, aoğuk algınlığına, g-ripe ve &msali 

haotalıklara kar9ı bilhaua müessirdir. 

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLiR 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizin 'fekaut sandığı için kabul edilen tipler dahilinde ve 
resimlerine uygun olmak şartiyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

II - Pazarlık 22 - VIII - 938 tarihin rastlıyan pazartesi günü sa
at 10.30 da Kabataş ta Levazım ve M ubayaat şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Listeler paı·asız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabile
.:eği gibi resimlerde görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5182) 

* 
1 - Listesinde cins ve miktarları yazılı muhtelif renk 1715 kilo 

matbaa mürekkebi şartname ve nümuneleri mucibince açık eksiltme u
siliylc satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 1818.10 lira ve muvııkkat teminatı 
136.35 liradır. 

III - Eksiltme 25 - YIII - 938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şÜbesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saitte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5280) 

* 1 -'Tefrişi tekarrür erlen Balıkesir, Bı.rsa, Edirne, Erzurum, İı.- ı 
mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idar<ımizce kabul 
edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 
parça eşya kapalı zarf usuliyle eksilt.,;iye konmuştur. 

II - l\J uhammen b~deli 30776 lira 61 kuruş ve müvııkkat teminatı 
2308.25 liradır. 

III - Eksiltme 22-VIII-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım '<emisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel rrıukabilinde her gün in
hisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şube•iyle Ankara ve 
İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiye kadar en aşağı 
yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış olduklarını 

ırösterir vesaiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek mukabilinde 
bir ehliyet vesikası almalRrı liizımdır. 

VI - Müdürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve Vinci mad
dede yazılı ehliyet vesikası, yüzde 7,5güvenme parası m!lkbuz veya 
banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ehillıne günü 
en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlı-
ğ:ına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5105) .. 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir,_ Üzüm ve anason 
kaymağa mahsus 50,(1110 adet çuval 1-8-938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22-8-9~8 tarihine 
da Kııbataşta levazım ve mübayaat 
yapılacaktır. 

rastlıyan pazartesi gunü saat 10 
şubesindeki alım komisyonunda 

4 - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık 
güvenme paralariyle birlikte 
ri ilan olunur. 

için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
yukarıda adı g~en komisyona gelmele

(5094) 

Afyon Nafia Müdürlüğünden: 
(40041) lira (33) kuruş keşif bedelli Afyon Lisesi ilave pavyonu ikin 

ci kısım inşaatı 22 Ağustos 938 pazartesi günü saat 16 da Afyon Na
fia binasında toplanacak komisyon da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
u•ulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri 
diğer evrak iki lira bedel mukabilin. de Afyon Nafia Müdürlüğünden alı
ııabilir. Muvakkat teminat (3003) lira (10) kuruştur. İsteklil~rin Nafia 
Vekilletinden 938 senesi i~in alınmış (20.000) liralık müteahhitlik vesi
kası göstermeleri ve teklif mektuplarının 22 Ağustos 938 pazartesi günü 
ıaat 15 şe kadar Afyon Nafia Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 

(5095) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O(';. L U 
Netriyat müdürli: Macit CETIN Buıldıfı yerı Matbaai Ebüzziya 

k. rk 
Istanbul Belediyesi İlanları 1 iştahsızlık - Hazımsızlık - Şiş ın ık 

'------------~ Ekşilik - Gaz - Dil Paslığı - Barsa 
Düşkünler evine lüz~mu olan ve hepsine 2750 lira bedel tahmin edilen 

1100 metre şayak açık eksiltmeye konulmuştur. Şayağın numunesiyle 
şartnamesi Levazım Müdürlilğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu ka
nunda yazılı vesika ve 206 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 12 - 8 - 938 euma günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. ( 4848) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Şehzadebaşında Tramvay 
caddesi sokağında Damat İt.rahimpaşa Sebili 939 senesi Mayıs sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere açık artırma gününde isteklisi bulunmadı
ğından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü 
lebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek 
tubile beraber 25 - 8 - 938 perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (5283) 

Rahatını, keıeıini acvenlere tavıiye ••••••il! 
K U Ş T Ü Y Ü kullanınız 

Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZO KULLANINIZ 

;~~:~:::::::~::::,:::::::~:'.~~: tliW!'. 
B 1 Y 1. M il ~ı. , ... *.:·!·;::.·-:-~·~~ ~ .... -.·-..-. Satı9 yerlerimiz : Ankarada, eyoğ unda er ı a ar pazar;_ .)i:~::::::fif?r:~~~~:;:i:;:;~t 

1 - ! .. ~~~~~:=~~' ~::::. ~!~~!:~Ü=~Omot '"'" ~~l~f i~ .,(k:ili~l\&11 ; 
ikma!i ~ş;:tıiş~a~~l~v:::fş::~ı!~eır'.haleye konmuştur. HASAN GAZOZ 

0 
.. 20 .. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele pr('jesi. 
C - Hususi, fenni bayındırlık işleri genel şartnameleri. . .ııııil• 

D - Bu evrak nafia dairesinde görülebilir ve istenebilir. Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas. fr~nk u;e şe-
3 - .Bu işi~ iha~es~ 25 _- .8 - 938 perşembe günü saat 11 de kapalı siııalko şeftali, muz, kayı.~ı, ~rmut neviler inden olup toz .. ha!ıud'e t ]eııet 

zarf usulıle n.afıa mııd.ürl~günde. ~apılacaktır'. _ j kerlidir. Bu meyvaların özlerınden yap~lan Hasan gazo~ ozu gay~ de ~I>' 
4 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın 3118.68 lıralık muvakkat carı senet, li ve kullanışlı olduğundan evlerde, gazınolarda ve mesıre yerlerın 

ticaret odası vesikası Nafia Vekaletinden alınmış 10.000 liralık buna laylıkla kullanılmaktadır. . 
1 

ıııiŞ 
benzer iş yaptığına dııir müteahhitlik vesilcası. Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serın ı:rııl' 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon re- olurlar, hem de mide, barsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tu 
i•ine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. sıhhatlerini korurlar. 

(5261) 

Meriç Su İşleri 
1 Ş M d Devlet Demiryolları İlanları ubesi ühen isliğinden eb'a· 

25-40-60- lOOkur~ 
Edirne 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Edirne civarında Meriç nehri sağ sa- :Muhammen bedeli 1616 lira 82 kuruş olan 4,00 X 0,25 X O,l?aaıııd• 
hilinde bulunan Bosna köyünün feyezandan kurtulması için yapılacak dında 20 adet meşe k11las ile 120 adet 6,00 X 0,18 X 0,18 eb ş•d• 
sedde ve mahmuz inşaatı keşif bedeli 51305.92 liradır. meşe dilme 22.8.1938 pazartesi günü saat 10,30 da Hayda:ı'858ıııı 

2 - Eksiltme 15 - 8 - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ıle 
12 de Edirne Hükumet konağında Meclisi umumi salonunda toplanan alınacaktır.. . _ . .•. . 2ı ıır• su eksiltme komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

1 
Bu işe gırmek ısteyen!erın kanunun tayın ettıgı vesaık ve ı. ıı.a· 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındırlık 23 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnli saatille 
işleri genel şartnamesi, umumi su işleri şartnamesi, hususi şartname, dar komisyona müracaatları lilzımdır. ">'on 
vahidi fiyat cetvelini ve projeleri 256 Kuruş mukabilinde Erlirne Trakya Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki koıııı• 
Umumi Müfettişliği binasında Meriç Su İşleri Şubesi Mühendisliğinden tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (5122) 
alabilirler. .. sg 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli'""'" "'\l .}.29 li1' n 1 ı 1 - muvak- to z4..S-9 
- Mııhammel bedeli 17.732.50 lira olan 865 ton süper çimen ·dl kat teminat vermesi ve 15 bin liralık Nafia su işleı·i veya bu kttbil nafıa b'nllS"' 

işleri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia \ -ekaletinden a- ça,_ıımba gi' nü saat 11 ile kapalı zarf usuliyle Ankarada idare ı 
hnmıf müteahhitlik vesika~ı ibraz etmesi. satın alınacaktır. . il 1<sııo· 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir Bu işe girmek istiyenlerin 1329.9 4 liralık muvakkat teırunat ~f]etiol 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklı saat evveline kadar Meriç Su işleri şubesi mühendisliğine vermeğe mec- d 
ayni giin saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım ır. d•r· 

burdurlar. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, J{aY 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4894) __.., 

paşada tesellüm ve sevk şef'Jiğinden dağıtılacaktır. ----

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonun dan: 

1 - Yilksek mühendis mektebi 938 mali senesi iaşe ihtôyacından 
olan 25500 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 1 

2 - Beher kilo etin muho Mrnen bedeli 48 kuruş olup i Ik temina
tı 918 ve mecmu bedeli 12240 liradır. 

3 - Kapalı zarf usulü ile yapılacak iş bu eksiltme için isteklile
rin teklif mektupları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesiblarh bera -
her 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri liizımdır. 

4 - Eksiltme 15 - 8 - 938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür ınumıı ile iyi
ce kapatılmış bulunma~ı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4839) 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan is· İzmir - Torbalı yolunan 4+000-15+135 

kilometreleri ara•ında grafikte gösterilen şosenin esaslı onarılması. 

Kapalı Zıırf usulile Eksiltme lıinı. 
Muğla Nafıa Direktörlüğünden: 

'fce 
k ' M "l ·1· t• d M "l J{Ö ı. - Eksiltmeye onulan ış: ug a vı aye ın e ug a -: . ıı.t 

gız yolu ilzerinde Namııam köprüsü iki göz ve sedde in~asiyle ıki 
ta şose, imla ve hafriyat işi keşfi bedeli 28500 liradır. 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: bilyil• 
A. - Ek;iltme şartnamesi, mukavele projesi, betonarme ııış• 

köprüler in~adına ait fenııi, hususi ve Bayındırlık işleri genel şar 
meleri ve keşif hülasa cetveli ve proje. bilW 

B. - lstiyenler bu şartname ve sair evrakı 142 kuruş muka 
de Muğla Nafıa Müdilrlüğünden alabiÜrler. .. :r:JO~ 

3. - Eksiltme 17 Ağustos 938 çarşamba günü saat on dortte 

la vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2137,5 lira 

kat teminat vermesi. 

ı. - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. terıin 

2. _ Bayındırlık işleri dergisinin haziran 937 ve resmi gazebeP • 

3645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye tevfikan veya p10· 
zeri inşaat yapabileceğine dair yüksek Nafıa Vekaletinden aiınılllŞ 
teahhitlik ve.ikası. eli 

döşeJll 3. - 10.000 liralık betonarme köprü veya betonarme 

bina inşaatı yapmış olması. -ıı& 
e""elı 

Bu işin açın tutarı: 18032 lira 47 kuruş. 

Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A - Kaııalı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D - Keşif ve fiyat silsilesi cetveli proje, grafik ve hususi 
şartlar. 

6. - Teklif mektuplan yukarıda yazılı saatten bir saat bUı 

kadar Muğla Nafıa daireainde eksiltme komisyonu reisliğine malc ,et 
mukabilinde verilecektir. Posta ile göııderilecek mektubun rıib·a~iif 

fenni · altıncı maddede yazılı saate kadar gel mi~ olması ve dış zarfın mu 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih gUn ve saati: 15 ağustos 938pa- 1 
zartesi gUnU saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

İstekliler 3 üncü maddede yazılı evrakları İzmir, Anknra, İstanbul 
nafıa mildürlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 938 yılına ait -:-: • 
bayındırlık bakanlığından alınmış müteahhitlik belgesile ticareı oda-
sı belgesi. 

Muvakkat teminat: rn53 liradır. 

mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
'Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4965) ...... ------------------ for· 
Kumkapı iskelesindeki sandalı - şına karar verilen 5283 No. ıu 93S 

mın. 4.0~ No. l~ piakasını .z~y! etti,m. son markalı bir radyo 11 - ·~j;~~eO 
Yenısını alacagımdan eskısının huk- perşembe günü saat 8 de°. ı ope
mü kalmadığını ilanen bildiririm. Şişli Etfal hastahanesi önunde trıı~· 

Kumkapı dışında Kü~ük Deniz ratör sokak 6 No. lu GiivPn apıı\_3pı· 
sokağında 5~ No.lu evde oturan nının 3 No. lu dairesinde ~atış · eı· 

Z - "l A ı· İ · vrni ıtı Teklif mekturl"rı 21np •"vıh yasanın 31 inci maddesine göre tanzim .apugon og u r ın nceyan lacağından müşterilerın ye ı:V 

olunarak yukaruLt J ü ı ıı · u maddede yazılı saatten bir saat evvel tz- h~a~bul 4 üncü icra Memurluğun- kurda mahallinde hazır bulurııı 
mir ili daimi encümeni başkanlıihna makbuz mukabilinde verilecektir. dan: j memura müracaatları ilan oıunu;· 

Postada vaki olacak gecikmele r kabul edilmez. (5035) 1 Bir borç ! a.ı dc , layı mahcuz ve satı- (9521 


