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muvakkaten kırılmış olan halkaları- Beyazıt kulesi beyaz Emniyet kadrosunda d ı 
nı tekrar birleştirmek dirayetini iz- b d w. 'kl'kl hapise mahkum e 1 
har etliler. bir kaftan giyecek azı egışı ı er . rıı'k 

Ebu Kır önünde 
Napolyonun gördüğü vaziyet ona 

bir hayli ürküntü vermişti 

Filhakika artık Türkiye ile lngil- Bayram günlerinde İstanbulu ay- lstanbul emniyet mtidürlüğü kad ihtilas ve zimmetine para. g•t'.,bık 
tere arasında hiç bir ihtilaflı mesele dınlatmak için daimi tesisat yapmak rosunda bulunan ba1 komiserlerle na- ten suçlu Bakırköy Av vergılerhk~rııe
kalmamıştı. Bilakis her şey dünkü üzere Belediye Şehir Meclisi, bütçe- hiye müdürleri arasında bazı deği~ik- memuru Feyzinin Ağırceza ına şın•" 
muhariplere bugün sıkı hir mesai bir- ye 115 bin liralık bir tahsisat koymuş-ılilder yapılmı,ıır. Memuriyet mınta - sinde devam etmekte olan du~rııiıti'· 

1 1iği !Uzumunu telkin erliyordu. Harp tu. Nafıa Vekaleti, bu tesisatın yapıl- kalan değiştirilen ve yeniden vazifeye dün bitmiş ve karar tefhiın edı ;.i.,. 
alayının süvarileri olduğu halde, atı- Diye, T~r~lerin karaya çıkışla- sonra<ı Avrupada fikr', ahlaki ve si- masına izin vermiş ve icabeden di- tayin edilenlerin isimlerini yazıyoruz : Karara göre, Feyzinin av ve~ lirO' 
nı dört nala sürüyor .. Kahire ile Is- rını ~akletmı~tı... • . yast yenilikler ve değ!siklikler vücu- rektifleri Elektrik İdaresine bildir- Kınalıada nahiye müdürü baf ko - laralc tahsil ettiği yaralardan 3 ,uretil• 
kenc!eriye arasındaki çölleri durup Bır sabah, guneş dogarken, Türk de gelmişti. Bir tarafta kızıllı beyaz- miştir. Dniml tenvirat için tesisata miser Şükrü Taksim nahiyesi ba' ko - yı hiyle ve tahrifat yapınak . rıı" 
dinlenmeden geçiyor .. Ve her geçti- gemileri birdenbire liman ağzında. g·öı lı otoriter ve totaliter devletler pey- derhal başlanacak ve Cumhuriyet miserliğine, Taksim nahiyesi baf ko - ihtilas ettiği ve 71 3 lirayı da 21111n,ıi· 
ği yerden, generalleriııe emirler ve- rünüvermişlerdi. Ebukır kale.sını da oluyordu. Bunlar biribirlerine kar bayramında her taraf yeni bir tarzda miseri Mithat Erenköy haf komiserli- tine geçirdiği yapılan duru~•" fe1" 
riyordu. ~~~afaza eden Fransı~ askerlerı, .bu şı can düşmanı sayılacak birer ideo- aydınlatılacaktır. ğine, Be,iktaş merkez nahiyesi baş ko cesinde sabit olmuştur. Neticed• d<r 

Bu mirlere nazaran Gen~raller, ma buyuk donanmaya mu«avemet gos- loJ"i neşrettikleri halde milli hakimi- Belediye Fen İşleri Müdürlüğü", miıeri Nazmi Beykoza, Beykoz haf ko . "hı·ı·ı . t suçlarından 
6 iyetlerindeki bütün askerlerle, (Rah terec mı r a egı er 1

• nun yet prensibine ve parlamento rejimi- daimi tenvirat yapılacak yerleri tes- miıeri Şevket Kınalıada nahiye mü -
1 1 

k .. e ·ceın •0 
ek "kta d d ""il d" O / zı, ı ı a ve zunme , 

maniye) de kendi.sine iltihak edecek- için kaleye kapanmışlar; ~araya a~- ne sadık liberal memleketlere karşı bit etmiştir. Sarayburnunda, Üskü- dürlüğüne, Kadıköy haf komiseri Şev- ayı ayrı ayn ° m~. u~e: hap••~· 0 

!erdi. Dimyatta bulunan General Kle ker çıkarmasına topla manı olmak 18 müşterek bir düşmanlık bPsliyorlar- darda Şemsipaşada büyük münevver ki Ye,üköy nahiye müdürlüğüne, Ye- sene 2 ay ve ıo gun agı ·yet ,J. 
her de kara yolunu takiben gelecek, temişlerdi. . dı. havuzlar yapılacak, bu havuzlarda filköy nahiye müdürü komiser Sabri kadar müddet kanuni mahcur• orıı"'' 
~Uyük ~rdunun emniyetini temin ey- Fakat, Tür~ donanm~sındakı ~~, Coğrafi vaziyeti itibariy~e Av~u- renkli sulıır 35 metre ir~ifaa kadar çı- M~d~riyet. emrine, Eminö.nü ba~ ~.o - tı~da bulunmaya, müeb~edeıı ihtilil 
lıyecektı. çular, kaledekı toplan ıskat etmış pa ve Asyanın mUnasebetlerı üzerın- kacaktır. Galata kulesı ve Topkapı mıserı Şefık Beyuıd nahıye mudur - hızmetlerinden mahrumıyete, ~·· 

Binapart, hümmalı bir haata ha - !erdi. . .. . de gayet hassas bir rol ifa edebile - Sarayı müzesi baştan başa renkli e- lüğüne, Kadıköy ba9 komiseri lbrahim ettiği 304 lirayı ödemeğe ve bir 0 r 
!inde idi. Artık bütün varlığının en Artık kalenın butün mukavemet cek olan Türkiyenin medeniyet ale- Iektrikle tenvir edilecektir. Topkapı Kızıltoprak nahiye müdürlüğüne, Kı- d d kd• eğe ve bııııi'Ji 
korkunç bir tehlike i~ine girdiiiini kuvveti, piyadelerin tüfeklerine ve mi üzerinde kopan bu ka.~ırga arasın- Sarayı müzesine altı şua neşreden ııltoprak nahiye müdürü Vasıf Sarıyer ar ana . ı cez~ verm "rdiii 7lj . • 
~tmi~ti. T~m .m~nas~yle bir .ha~at sü~Ulerine münhasır .kalımştı. Ha~- da yolunu şaşırıp bir ~raf~ sü_rük- müdevve_r bir ci?az konacakt_ır. Beya- ba~ komis~rliğine •.. Sa~.ıyer b~, komi- dan ayrı ~ım".'.etıne .geç~ahkQın e<lil
ımtıhanına gırmıştı. Eger bu ımti - bukı karaya çıkan Türk ask~rl.erı, lenmiş olması büyük bır sıyası ol· zıt kulesı elektrıkle beyaz hır kaftan ıerı Fehmı Karaı:umrük nahiye bat ra~•. da Yıne odemeııe 
handa muvaffak olursa, yaşamak hak mazgallardan yağan yağmur gıbı a- gunluk eseridir. Türkiye kendf tari- giyecektir. komiserlijiine, Pangaltı haf komiseri mı,tır. 
kını iktisap edecekti. Muvaffak ola- teşe rağmen, cesurane ileri atılmış- hinin, kendi tekamülüni!n Aeyrini ta- --o- Hıfzı Eminönü bat komiıerliğine, An-
madığı takdirde, mahvolup ıridecek- l~r, ancak yarını saat ~dar s.üren kip ederek başa çıkardığı inkılap ha ' karada Polis enıtitüsü birinci devreıi-
ti. ?ır harp~en sonra, cebrı bir hücu_m reketinde şahsiyetini tamamen muha Alış verişte ni ikmal eden baş komiserlerden Ha-

Bonapart bu dü,şüncelerle (Rah - ıle kaleyı almışlar. İnat ve sebat ıle faza etmiştir. Türk inkılabının hu- lid eski yeri olan Pangaltı bat komi-
• maniye) ye geldiği zaman, süratle süngü harbi.ne devam eden ~u~a- susiyeti inkar kabul etmiyecek ka- pazarlık USUiü serliğine, Hamdi Eyüp bat komiser -

tahkikata girişmişti. Verilen ma!O.- fızlan, kAmılen kılıçtan geçırmıye dar bariz bulunmakla beraber, bu liğine Mehmet Ali Şehremini baf ko-
mat, ilk aldıiiı haber gibi korkunç de- mecbur kalmışlardı. inkılabın temelini halkın hakimiyeti kalkmak Üzere miserliğine, Fevzi Kadıköy ba' komi-

Yeni hava yolları 
için Beş yıllık prog 

ram hazırlandı · ğildi. Türk askerleri kaleyi zapteder et- prensibi teşkil ettiği meydandadır. serliğine nakil ve tayin edilmişlerdir. 
Bonapart, İskenderiyeyi tehdit e- mez; kumandan Mustafa ~aş_a ka~aya 1 Sağ ve sol totaliter devletlerden ge- . . •. ~ .. hat· 

den büyük Türk ordu ve donanması- çıkar~ kaleye yerleşmıştı. ~ıvar. niş milli hakimiyet prensibi dola- Makt~ fiatın. ~eşınılı diışunuluyro --o- 5 yılda hangi hava 
nı, Cezar Ahmet paşanın deniz yolu koylerın ve kasabaların şeyhlerıne a- yısiy!e ayrılan Türkiye !ngilterede- Ey.lul 1 de~ ıtıbaren s"..tışlarda mak Gene toplanıyorlar lan açılacak? o·'',~ 
ile gelmiş olan kuvvetleri zannet • damlar yol!ıyara~;. ~ürk oıdu ve do- ki ananevi parliimenter rejimi ele İn- t~ fı:ıt usulu başlıyacagından Bele- !< w 

mişti. Halbuki şimdi burada yaptığı n_anmas.ını.n geldıgını her tarafa teb- gilteredeki halile memlekette tatbik dıye bu hus.ustakı_ hazırlıkla~ını ta- Adliye sarayı~ın S~~t~nahmet. civa- Büyük şehirlerimizi . ,·e biribiri 
tahkikat, bu zannın yanlış olduğunu şır etmışti. kabiliyetinden mahrum görmüslür .. marnlamak uzeredır. Maktu fıatın sa- nnda Prostun gosterdıgı yerde ın,ası- memleketleri hava yollıırıyle grnt11 
göstermişti. Bonapartın ağır vergilerinden, Tilrkiyenin bu hususiyeti, mü;takil tıcı veya Belediye tarafından tesbit nın muvafık olup ollmıyacaiını tesbit ne bağlamak için 5 yıllık bir pro 

Ordu, Cezarın ordusu değildi. Bu hi.le n d_esisel~rind~n bizar olan halk, ve muhtar bir prensibe riayeti ve cdi~eceğinc da!r _Yekalet.ten henü~ hi_r 
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etmeğe .. memur mutaha~·"' mimarlar- hazırlanmıştır: nJ.-ıırı'• 
seksen parça Türk gemi.~i. Rados a _ büY?~ bır sevınç hıssedere~, Tilrk ~s halk hakimiyetini kabul etmesi onu emır gelmemışt.'r ... İktısat Vekaletı, dan murekep. heyet b~gun tekrar top· 5 yıl içinde 1stan!JUI, }. pi· 
dasiyle, Anndolu sahillerinden gel _ kerının kumandanını tcbrık ve tesıt bil ·ilk liberal devletlet· efkarıumu- maktu fıat usulunun mensucat, kun-, !anacak, tetkıkatına aıt raporunu tan- Konya, Adana, İzmir, Saın5~~i bO· 
mişlerdi. ... Donanmadaki asker, ilk için ~öse M~stafa. paşaya murahhas- mi~·esi için daha ziyade dost ve sem- du:a ve .sai~e sa~ı.şl~nnd~ da tatbik zim edecektir._ .. . yanbakır, Erzurum v Van gı ııızııııt 
· "tt·· · "b" ek f ı "kta d ı !ar gonderm1"1erdı. t"k b" · t km t edılıp cdılmıvecegını tetkik etmekte- Haber aldıgımıza gore Hapıshane yük şehirlerimiz arasında ınunr ı ı ıgı gı ı, p aza mı r a o ma- ' . .. pa ı ır vazıye e so uş ur. . . : . . . . . • ktı . 
yıp, ancak 18.000 kişiden ibaretti.. . 1~ustafa paş~ bunlar~ ~ırer _kurk Ayni zamanda Tiirkiyenin gayet dır. Bır eylulden ıtibaren pazarlıkla bınasının tarıhl ve mımarı bakımda;ı hava postaları tesis olunaca }.dsns 
A k · d k gıydırmek suretıyle hepsını taltıf et- · • b" h 1 ·ı "d f"k" satış yasak edilmiş bulunacag"ından yıkılıp yıkılmaması hakkında mı- Ayrıca Adana - Halep, "'ebriS s erın ve onanmanın umum u • samımı ır am e ı e çag aş ı ır ve .. . . •. , 
mandam da şimdiye kadar hiçbir har ~.iş:: .Yakında Bon.apa•tın Mısı.rd~n lkültür cereyanlarına atılması, dahili b.u işte Belediye zabıtasına büyük va- ınarla~ enc~menın~ .:"erecegı rapor - Bağdat ve Diyarbakır - fındS 
be girmemi~ ... Hayatı hükumetin i- surulup çıkanlacagını vadeylemıştı. işlerinde Avrupa mefhumlarını ka- zıfe düşmektedir. Her satıcı, malının onumuzde_ki Salı ~n~. t~planacak o- hava hatları da bu m!lddet zar 

' ' Bonapart kendisine verilen bu ·· ı·· ı t r· t k lan heyetı umumıye onunde okuna- açılacnktır darc işlerinde ıeçmiş olan (Rumeli . • . . bul etmesi ortaya yepyeııi, kuvvetli us une, o ma ın as ın ıa ını yazaca . . . . 
Beylerbeyi Seyit Mustafa Pa~a) (l) malDmatı dı~Mle d'.nlerlıkten sonra, bir devlet çıkardığı kadar me- ve ancak 0 fiat üzerinden satış ya- cak,. komısyon nihaı kararını vere· 
idi.... derhal mukabıl tedbırler almıya baş- dcniyet ailesi içinde yasamağa kabi- pabilecektir. Belediye zabıtası, pazar· cektır. . • ADLiYEDE: 

Mustafa paşa, ansızın donanma lamıştı. . . liyetli, canlı, gayretli bir. milletin mev !ıkla satış yapanları şiddetle cezalan- Binanın asa"~ atik.adan oldugu ha~- fsti'hla'"k • • ceıJ 
·ı ı k d . k l . . R il 1 Her şeyden evvel, İskenderıye ıle d" ti . d "h . b t t . t• dıracaktır kında kuvvet!ı vesikalar bulundug.ı. vergısı ve ı e • en erıye n esının un ne ge e- . .. cu ıye nı e cı ana ı~ a e mış ır. · • . . .. k d' 

k k b . to te .. 1 k 1 . Ebukır arıısındakı (Bereket) mevkıı- B .. ··tt h"t Ih . k" . . _.,,___ nu selahıyetlı zevat soyleme te ır- k re , ısa ır pçu a ŞI l e a enın . • • ugun mu e 1 , SU ve SU un ıçın- l anUnU sf 
. . nı, umumı karargah vapmıştı. Ve bu d r k b··t · ··t . t ÜT l:"l:'nRİK er. . • vetıİ müdafaa kuvvetını yoklamış .. Ve li-J _ . . · 1 e, ça ış an, u çesı mu evazın, e- M Erc.n. : Bazı maddelerden istıhlak ...., 

mana girmek istemişti. Fakat ııe- kanrı~~ı tesıs edı?ceye ~adar, s- cavüz ve tahriklerden uzak. mastaki! Azadan ba:u zevat, bina içinde tari- yılı ~-
.1 k d 1 ld ğ . 1 1 kenderı~e ve Rehanıyedekı kuvvetler ı bir Tu··rkıy" e şarkta bir ku ttı· Varidat Umum Müdürü hi kıymeti olan kısımlar yıkılmadan alınması .. ha __ kkınd.ak. i 2~31_ san katl~~· mı er pe o u o u u ıç n, yapı an . k . k b vve r ve . . . . h küml d ği tıre .. 

. k a·ıı t" . d b . k. den altı bın kadar as erı çekere u- iyi bir kuvvettir. Bu kunet daima Malıye Vekaletı Varıdat Umum Adliye sereyını yapmak mümkü.n ol- n~un ~ er".?ı ~ ş vi]aıoe•• 
ıs ani 

1 

er. ntı; ıceBsın e .. una. ımT .. akn raya toplamıştı. cihan sulh ünü idame mevcut muva- Müdürü İsmail Hakkı, dün de küçük duğu kanaatindedirler ve hatta bu dun Ma!ıye Vekô.letinden 
goru ememış ı. unun uzerıne ur B t -'---d h b .. • . b b 

1 
. · · · k 

1 
Ad t bl"" ı t Je-

donanma3l da _ tıpkı vaktiyle kendi . ~~apar ın m'."'3" 1
• a ~r. gon- zeneyi takviye için sıırfolunacaktır. sanayı er a ının muame e vergısı ışı- büyük binada kalacak ısım arın - e ı,. o unmuş ur. ado 

'"aptıg' ı manevrayı taklit etmiş - derdıgı generallerın gel'.'1elerını bek- Şu halde, şarkta ve bütün dünyada nin .. te .. tk .. ikile işti .. gal eylemiştir. Um.um Jiye evrak mahzeni ve Arşiv dairesi Türk Ceza kanununun ba~.":ı~· 
J !emek Bunla da g !dikten sonra k b k k olabilece~i fikri de ortaya atılmakta- !erini değiştiren kanun sure ı Ebukır limanına giderf'.k orada de- ·; b" h rk ti be 

18 
b" k" ·ı·k' ayni ideali takip eden büyük garp Mudurun 3-4 gune adar u tet ı a- " 

mirlemişti. umumı ır are _e e u 1? ışı 1 devletlerinin Türkiyeyi kendilerine tını sona erdirerek Ankara'ya döne- dır. darlara teblij olunmuştur. • 
Bonapart; bu ma!Omatı alınca, Türk ordusı:nu ımha .etme~tı. J en halis bir dost tel8.kki etmeleri pek ceği haber alınmıştır. Edirnede iki Türk kuJJıaııdaıı' 

. . Fakat planını tatbık edınceye ka- tab""d" ı t •tt"k · k" f d f · · ateşler içınde yanan kalbı, biraz serin d biltü M h lk F ıı ır. ş e gı ı çe ın ışa e en ç ticaret müdürü nın ısını Vf 
. ar, n ısır a mm ransız Tü k İ T d ti - b" b POLiSTE paşı' 

Je'.11i, ti. Tecrübesız ~ir ~ıman~anın ordusu aleyhine ittifak ve ihtilal et- r - ngı ız ~ ugun~ ız u Bir kaç günden beri şehrimizde bu- 1 Edirne fatihi Lala Şahin ·Jd jllt il' 
elınde bulunan on sekız bın kişilık bir k "hl" 1. d suretle anlıyor ve ızah edıyoruz. lunan İktisat Vekaleti İç Ticaret İş· Bir kadın 8 sene evvel çalınan Haci ti Bey adına Edirnede. '. ...A;r-

me 1 ıma ı var ı. H"' . CAHIT YALÇIN ur "" 
ordu ile nasıl olsa başa çıkabileceğini B · · B t b" ta fta uaeyın !eri Umum Müdürü Mümtaz Rek, kız nı bulmuş kul binalarına isim veri!ınlŞ · ,,rır t h . . . unun ıçın onapar ır ra n . İJJlııt , 
a mBın etmıştı. l .. . askri tedbirler alırken diğer taraftan muhtelü işlerle me~gul olmuş ve şeh- Trabzonlu Meryem iominde bir ka- nenin yapılmakta olan yenı aİıt"' 

~n~part, yı ~ı~ım •uratıylll (~~~ da gene garip bir beyanname yazmış; rimizde bulunan İktisat Vekili Şakir dın dün polise müracaat ederek 8 se- jesi tatbik edilmiye başladığı .:i Jc11' 
kı~) onunc ırcJır:ı~tı. ~akat ~o'..du~u Kahirede (divan) a yollamıştı. BELEDiYEDE: Kescbire de gerek Karadeniz seya- ne evvel vapurda çalınan kıZI Zeki- açılacak geniş caddelere bu 1 ııt!• 
~,ınzar~, .kendısm~ b~ haylı urkun Şimdiye kadar Bonapartın neş- Eminönü meydanı hali \'C gerekes İstanbuldaki tetkik- yenin Ziynet isminde bir kadında bu- mandanın ismi verilecek ve ~~ırı' 
tu vermışti. Çu~Jm Turk askerı ka- rettiği beyannamelerin Pn gülüncü o- !eri etrafında izahat vermiştir. Müm- lunduğunu söyİemi,, tahkikata ba,Ian yük caddelerin oratsındaki ın vi sil' 
rayıı_çıl"llll~, ve sıperler arkasına yer lan bu beyanname: Eminönü meydanlığının açılması taz Rek. önümüzdeki hafta içinde İz- mıftır. !ara da tarihi menkıbelerini ha 
leşmıştı. . . _ (Lliliiheillallah, Muhammet Resu- etrafındaki faaliyete hız verilmiştir. mire gidecektir. Haliçte bir sandal parçalandı tunlar rekzedilec&ktir. b'r 

_Halbuki Bonapart; Türklerın sur lüllah.) Yıkılan Valide hanının Balıkhane el- k 1 lsmail oğlu Ahrnedin idaresindeki Karadenizdeki fırtınada 1 
atli mnne~-nılar yapacl'.klarına ve bu Diye başlıyordu. Ve şöylece de - betine isabet eden tarafındaki binala- .Yeni pıl~ a a_r Bursanakliyat ambarına ait Bursa Bir-
~dar ~?!ar karaya. s:kaı_:akl~rına e- vam ediyordu: rın istimlak muameleleri tamamlan- ~tomob.•l. Ye otobusler ou. ayın on lik motoru dün Haliçte lsmail oğlu Ri 
mın degıldı. Bunun ıçındır ki o yıldı (Ey ehlı· dı'van ı..... mıştır. Bu adada bulunan binaların beşınden ıtıbaren muayenelen yapılır-

4 fatın sandalına çarparak parçalamıt" rı~ süratile F.bukıra gelirken, b~tün :Maliimunuz olsun ki, 1'kenderiye i8timlak bedeli tutarı olan 800 bin ken plakala~~ d~ yeni . şekilde hazırla- tır. Sandalcı Rifat boğulmak üzere i-
planlarını tnsıırlıımı~ ... Eb.ukır ~ıma- önüne büyük, küçük seksen parça ge- lira, Nafıa Vekaleit tarafından Bele- nanlarla de~ıştırıle.cektır. D~mga mat- ken sandalcılar tarafından kurtarıl -
nını biitün topçu kUV\'tlerıyle ıhata mi gelip, kalenin metanetini görür diye hesabına bankaya yatırıllmıştır. bao.sı hususı, taksı otomobıll ve ot.~
ederek, karaya çıkmak istiyen Türk görmez istilaya ce•aret edememisler Bu binalar yıkılmk üzere 3000 liraya büslere ancak kıfayet edecek olan uç 
askerlerini kolayca denize dökebile- meyusane Ebukır tarafına çekil~iş~ bir müteahhide ihale edilmiştir. Kö- bin yeni plakadan ancak binini hazır
ceğini tahmin etıni,ti.. Bahusus, !er, orada karaya asker çıkarmak te- şe başındaki Ma!UJ. Gazi tayyare ba- lıyabilmişıir. Yeni plakalar ancak iki 
Ebukır limanını muhafaza eden Ge- şebbüsüne girişmişlerdir. yiinden itibaren tramvay caddesin- ay sonra takılabilecektir. 
nera~ :ara~~n: ço.k tc:crüb~i, bir as- Ben bunların üzerine hücuma Jü- / de Yenicami kenarına kadar imlisat ftaJyan seyyah)an 
kerrlı. Tabııdır kı, Türklerın karaya zum görmedim. Kendi hallerine ter- eden sahadaki bina sahiplerine,, 30 . 
çıkm:ı!arını şiddetle nıeıı~ecek~i. kettim. Şimdi, bu askerin karaya gün zarfında işgal etmiş olduklaÜ bi- .. lıalya~ b~.ndıralı Vıkto'?'a vapuru 

İşte Bonapart, bu duşunce ile E- çıkmasını bekliyorum. naları terketmeleri bildirilmiştir. Ay dun sekız yuz seyyahla Kostenceden 
bukır iinüne gelip te, vaziyeti görür - Daha var - basından itibaren istimiaklcri tarr!am- gelmiş ve doğruca Rusyaya gitmi~ir. 
görmez, fena halde hiddetlenerek, ce Ja~an binaların yıkılmasına başlana- Seyyahlar Rusyayı gezdikten sonra 
neral Marmun'u şiddetle tekdir et- Festival devam ediyor caktır. 

mişti. Festival eğlenceleri devam etmek-
Bu general, ne kadar nıü•kül bir d" k H o · s 

· te ır. Bu a şam alk peretı, aray. !stanbulun muhtelif semtlerinde a-
Çocuk bahçeleri 

Viktorya vapuru seyahatine devam c• 
decektir. 

T rakyada tarihi araştırmalar ıaziyete girdiğini, pek ırü&lükle izah burnu Park gazinosunda Leblebici ı k k b h ı · · · t tk"k t 
eclebilmi•ti · H h t ·ı 1 kt" -v ... çı aca çocu a çe erı ıçı~ e ı a Kırklarili ve Vizede tarihi araştır • 

., . .. or oru emsı e< ece ır. ı arın og- ''apılmaktadır. Belediye Imar Şu-
11 T ki k ' malar yapacak olan heyet Arif Müfi-- G.encra ... ur· er, ço yaman leden sonra Dağcılık Klübünde Tenis si, Avrupa şehirlerinin çocuk bahçe-

harp edıyorlar. Ve,. canla b..-ı~l~ çal~ş seçmeleri, cumartesi günü final mü- !eri faaliyetlerini tetkik etmektedir. din başkanlıih altında dün 'ehrimiz • 
tıkları zaman, vazıyete çok ıyı hii- sabakası yapılacaktır. Müsabakaları Bu tetkikat bitirildikten sonra !stan- den harket etmiştir. 
kim oluyorlar. müteakip davetlilere bir ziyafet ve- bulda açılacak olan çocuk bahçeleri- Mutahassır amele ve fotoğrafçılar-

(1) Bu zata, )Köse .'lfu.•tafa paşa) rilecektir. nin, çocuk ruhuna tam tekabül ede- dan mürekkep bir grup ta heyetle bir-
da derlerdi. ---<>- cek şekilde olmasına çalışılacaktır. likte Trakyaya gitmiftir. 

mıştır. 

Bir adamın yüzüne kezzap 
döküldü 

David oğlu Hayimın idaresinde 70 
kiloluk bir fişe kezap yüklü yük ara
bası Kumbaracı yoku~undan inerken 
devrilmi1 kınlan ~fenin içindeki kez -
zap dükk8nın önünde oturup hanı ta
mir etmekte olan Albertin yüzüne dö
külerek fena halde yaknuftır. Albert 
hastahaneye kaldınlarak tedavi altına 

alınmıştır. 

Bir çocuk duvar altında kaldı 
Kuruçeşmede boya fabrikasında ça 

lı\!&n Harunun 12 yaşındaki kızı Mü
yesser, fabrikanın bahçesindeki havu-
zun yanında oynamakta iken duvar ü
zine yıkılmış ve kızcağız altında kala
rak muhtelif yerlerinden ağır surete 
yaralanmıştır, Küçük Müyeser Beyoğ .. 
lu hastahanesine kaldınlmıştır. 

motörün zararı .. ıe)'lf 
Köstenceden makine yağı ~u~3pW 

İstanbula gelmekte olan İdrıS ııı"' 
nın idaresindeki ticareti bahriY~ıde~ 
törü fırtınaya yakalanmış, ~u ~ıı ptı!' 
hamulesinden 30 varili denıze 9 

mıştır. 

--0-

Trakyada göçmen evletİiodB 
Trakyanm muhtelif yerferıiJ'tt 

göçmen evleri inşaatı büyCk fııl' 
le devam etmektedir. rııW 

Bu sene Çorlu civarında :ıı:ıı Jıiiı" 
cak olan Marmaracık ve Uhln~ tir· 
!erinin inşaat işleri de ile~le~•;i ~s 

Muratlının Aşağı Sevındıl< ııl'' 
Ballıhoca köylerinde 6G ev yapılıtl 
tadır. 

Bir kız yaralandı 1• 
Beylerbeyinde oturan bahçıv•nh'" 

. b• ' 
odoıun 7 yaşındaki klZl Elen• ,.ı ' 
de oynamakta iken düşerek eiiı~iirrı~· 
rette yaralarunış Haydarpaşa d•.f. 

h h kaldırılarak 1' ne asta anesine 
altına alınmıttır. 

' ( 
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~CUSTOS 1938 YENi SABAH 

Çin - Japon harbi ve Rus 
Q~lkanlar ve Almanya Japon m Ün ase beti eri 
~~d;~:a;irt:~:e:~va::: l.k. b. h .. l l Fransanın mali vaziyeti 
:~:r~!~~!:~:~:::: ,d,;,~ .~.~';.~""~ .. '!'~!~VA ~~~~~~ ~~~~ .. ~~~~~~·- hakkında 
'Urya hükfunetinin evvelce Uzak Şark vaziyetini takip etmek üze- cMoakova, hiç şüphesiz. Japonya· lememeei üzerine ricat planı harfi har
, .\! Ş olduğu anlaşma hükümle- re gönderdiii askeri mutaha .. ıs, Tok- nın emellerini ve Siberya üzerine yü- fine tatbik edildi. Çin ordusu munta· 
~· ~an ekonomisinin koyduğu yodaki tetkikatının neticesini, ~u su- rümek için, Japon, Ma.nçuko ve Kore zaman geri çekildi. Çin aslterinin mi-
~ erle telif maksndiyle muhte- retle tesbit etmektedir : ordulaTını nasıl hazırladığını pek iyi nevi kuvveti yerindedir; yalnız yer _ 

'd·leketlerle yapılan müzakere- Japonya, Çine harp ilin etmem~- biliyor. lerini terle ederelc geri çekilen ahalinin 

Başvekil M. 
izahat; 

Daladiyenin verdiği 
para anlaşmaları 

i~rt a~ sonra, hemen ekseriyet tir. Öyle iken onunla döğ~üyor. Bu ı cO halde, Rusya, Japonyanın Çin- ıztırabı vardır. 
'kt n:ticeler verme,ini memnu- halde de, Çinle ola.~ diplo~atik mü_· deki müşkül~tından istifade ederek [ HARBiN ÜÇÜNCÜ VE SON Par~ •. ~O (~-~.) - Mali v~zi~etin 

lıq ~:rşılam_aktadı~ .. nasebatını k~~meg~ _de _dıkkat edı- Japo~~aya hır darbe indirmek İçin, / SAFHASINA DOGRU.. 
1 
tetkikı ıç:" Vızil şatosunda _ıç_tımaa 

ileti Z'.Ya __ gore ~en~ ıı;ıuzakerele- Tok:odaki Çin sefırı, zıyaretler ka kendısı mi muhasama kapısını aça • Bu yazı inti,ar ettiği vakit, Şang· davet edilen Nazırlar Heyetının bu 
elto CCsı _gostermıştır kı, Almanya bul edıyor, Japon general ve amiralle- caktır ? Bugünkü hudut hadiselerinin Kay-Şek' in orduları yeni müdafaa hat n:'uh'.emel to~lantısı hakkında gazete-

üzerindeki muameleler de memnuni
yet. verici bir tarzda devam eylemek
tedir. 

Gazeteciler, başvekile, üç taraflı 

para anlaşması üzerinde paralar ara-lıı... "'-<llomık emperyalizm peşinde rine ziyafetler veriyor ve onlarla ce· neticesi buna mı dayanacak ? 1 kil . . 1 cilerın sordugu suallere cevap veren ,.."llrltı . • anna çe mu' ve rıcat tamam anmıf B k' · . . . 
Ilı..~ Ve bılhas~a Cenubu şarki Av- milekir münasebetler idame ediyor. cRusyanın, böyle neticesi me•ku·k, ol kh B ' ti "k" . ç· J aşve ıl Dal. adıe demıştır kı: sında yeni bir tevazunu mümkün kı· .. ~d . . ı aca r. u sure e ı ıncı ın - a .. ~ . . . . 
~. a ıtntıyazlı bir mevki kazan Çin sefirinin iki oğlu, Tokyo ae • tehlikeli sergüzes,te atılacag"ını zan et- po h b" ·· ·· ·· fh · · b - Malı vazıyette endışeyı mucıpııacak muhtemel degı""şiklı"kler yapıla "'( t!tn r -. . . .. .. . . . n ar 1 uçuncu sa asına gırmı~ u . . .., . . -

Pi. e ınde degıldır. Daımı ve sa- kerı akademısınde tahsil edıyorlar, miyorum. • Iunacaktır. h'._ç __ hır şey olmadıgı ı~ın bu tarzda cağı ve İngiliz \'e Amerikan dövizlle-
~}llSalarla tesis edılen ticari mü- bu suretle Japon sevkulceninin cara- B" . . fh ç· 1.1 • Ş h d goruşmeler hakkında bır toplantı ya- 1 • • • • •. ~'tı ırıncı sa a, ın ı erın ang ay a- 1 b -· . .. 1 rının pek yakında eskı parıtcve do-
~b~ ~ev_amlılığı __ ve ciddiyet~, nnı öireniyorlar. Tokyodaki Belçika erkanı harbinin ki mukavemetlerile başlamış ve Nan- ~~ ması mevzuu ahs_ degildır. Bugun neceği hakkındaki şayiaları ·bildir· 
Iİlıi g(is 1 ı~:ı~aç:ara hurnıet ~dildı- Pek kanlı _olarak devam eden mu-

1
b_u mt~leasını kayd ettikten sonra, bu kindeki inhidamlarile nihayet bul • ogleden evvel .. l';:alı~e Nazı:ı Bı>.ylmişlerdir. 

. lerdıgı nı8bettc, alıcı ıle sa- hasamata ragmen Çın • Japon ara- gun, Çın orduları arasında, Çin . Ja· muştu. Marşando ıle goruştum. Malıye Na- . . 
•;asındaki bağlılıf,:ı da bir ni- sındaki münasebatın kesilmemesinin, pon harbini takip eden Amerikalı İkinci safha, bundan biraz sonra, zırının bana söylediğine göre, diğer Bay Daladiye, bu şayiA!ara hayret 

,,'r_. 'harbin neticesi ne olursa olsun, iki mes,hur gazeteci <Edgar Ansef Mow- J 1 seneler zarfında bu aylarda tasarruf etmiş ve esasen dolar'ın birdenbire 
ıı.. <ı_nın biraz ilerisinde daimi bir kavmin teknik ve ikti•adi tesanüdü. rer> in, bir kaç g'u"n evvel ·ınt"ışar eden · ı sandıklarındaki mevduat miktarı a- yükselmi,ve başlaması bu haberleri 

~a apon ann neticeden pek emin olarak 1 
'<1 ınu şıma ve l"'rk ovalarından, küçük kıt-

nascbatı bulunmadıj;'l için bu nün devam edeceğine delalet etmez çok mühim bir makalesini terciime alarla geçe . ilerledikleri esnada, zalırken, bu sene bilakis fazlal~mış- kısmi surette filen de yalanlamakh 
-ı.nıksiyasi bir res,ni ta,_ ı~an kre- mi ?_ • ederek a•ag" ıya koyuyoruz , h ı·f k 1 d tır. Diğer taraftan, miıdafaa bonoları olduğuna isaret ev. )emiştir. "., _ , , , mu te ı no ta ar a, bilhassa Lunghay .., 
~ 

1 
apatmaga çahl'an bazı dev-ı Çın, Japonyanın ebedı düşmanı de c Cenupta ve Garpta daha kuvvet· ve Tsinpu ~imendiferlerinin dönüm 

·,ben bahsolunmaktadır. ;\faka- ğilse, bu ebedi düşma11 kim olabilir? li mevziler işgal etmek için, Sarı ne. yeri olan Su-Çeu'da Çinlilerin, taanuz Almanya Uzak Sark- Çekoslovakya 
\ .. u kısmında ileri sürülen fikir- ! Dün, "bu düşman, Çarlık Rusyas hirin çamurlu ovalarını terk ederek kabiliy.,tleri yüksek, büyük kuvvetle-

!~r:, Almanya, Avrupa cenubu idi. Bu Ün ise, Sovyet Rusyadır. geri çekilen Çin ordularının ricatleri- rine tesadüf ettikleri ve 28 Japon fır- Cekoslovak meselelerı· Başvekil ve 
nı kendi malı telakki etme _ ı Japonyanın bugünkü çın harek8.t1- nin ikinci ve son kısmı da ıtamam- kasının Çini i,-gale kifi gelmediğini ' 

İlj Ve Piyasaların serbest olduğu- j na, Siberyadaki Sovyet ordusuna ta- landı. ı anlamaları anından ba~lar. Bu zaman- J"ngı"lı•z lordu 
hıır:u- eyJemektPdir. Fakat bilhas- arruz etmek maksadile giri~tiğini id- Lughay. demiryolunu Japonyaya a- )da, Japonlar, Su-Çeu'yu işgal etrneğe Par:ste hariciye nazırı 
~ti'.>arta, tabii münasebetlerin dia eden askeri mutaho ... ıslar az de- çan Suçeu nun sukutundan sonra Çin ve külliyetli nakliye vesaiti elde etme· ile bir müzakere Temasların gizli tutul-
honıonktürler ve •iya•i rekabet- iiildir. Çin i;Jeri, bir nevi askeri ge· orduları kumandanlığı, nasıl hareket ğe muvaffak oldular. Garpta, Lung _ <\~rı~lması doğru değildir. zinti şeklinde, kolayca hal edilecek, edeceğinde tereddüde düştü; çünkü, hay demir yolu boyunca Seng Ceu"ya Paris 10 (A.A.) - Dünkü Bonne . ı masına karar verdiler 
t' -.,anın en kalabalık mcmle- muzaffer Japon ordusu. derhal, Ma · ya ovalarda dayanarak, adete,e zayıf kadar olan yerleri aldılar. Aynı za- Velçek görüşmesinden bahseden Jur- Prağ, 10 (A.A.) - Ba.ş,·ekil B. Hod-

b llıden biri o.lan Almanya, Tuna r~l Blüherin kumandası altında Sov olmakla beraber ba•tan """· g"ı makine- manda, daha cenupta Vangçe nehrı· d.. li "'lllta ' nal gazctı?si diyor ki: za, un, ma "ye nazırını kabul ctmiı-
~-~111 n dev1ctleri) .. lf! iyi okonomik yet ordusu üzerine yürüyecekti. le!'.lmİ~ olan Japon kuvvetlerine mu- üzerindeki Anking kasabasına dog"ru .. ~bat t · t k · T k d b ı B ı k ı k k Öğrendiğimize göre, bu gorusme tir. Maliye nazırı, 1939 bütçesi pro· 
,~ .\! es.ıs e_ me suretiyle, ~- o yo a u unan e çi a ı er anı avemet etmek. yahut adetçe faikı- da ilerlediler. 'i _ınan mılletıne kar~ı olan vazı- harp (Robert Lörkew) • Çin . Japon yetini, gerilla (çete harbi) tabiyelerile Çinliler, birinci safhada, ellerinde çok samimi olmu ştur. j jesini başvekile göstermiştir. 

t ı:a etmiş bulunmaktadır. AJ. harbinin başlangıcına ait kanaatlerini daha iyi istimal etmek için müdafaaya bulunan esliha ile mukavemete çalış- B. Bonne, Kont Von Velçek'e Mos- Bay Hodza, öğleden sonra Lord 
~ ~ ıle nıüzakereye yiri~en devlet- böylece tesbit ettikten sonra fÖyle de- daha müsait olan dağlık araziye çe- tılar. ko\'a'daki Fransız mahfellerinden Runciman'ı kabul etmişitr. İki de\--
~ er Şeyden evvel pratik bir zih· vam ediyor : kilmek şıklarından birini kabule mec- J !!.inci ••!hada i.e, Çin ordolan, Tokvo ile yapılan müzakereler etra- \et adamı, bundan böyle aralarındaki 
~ :;:şmı~ olmaları da, bunların c Japonyanın harici siyasetini va · burdu. t harpte daha tekamül gö,tenliler ve fında aldığı haberleri bildirmiştir. görüşmelerde yapılacak fikir teatile-
dü .. ıtikası saha~ında sağlam zıhan gördüğümü iddia edemem. Ben Baş kumandan, cepheye gidi•,inden •yeni harplerin icabatma uydular. A • . • 1 l ..._ tust ıı· vy Kont Von Velçek de, Alman Harici· rınin gız i tutu masına karar vermiş-

~elilet eder. · b"lh tT 
1 

h 
1 

- ye Nezaretinin anlaşmazlığın geniı· !erdir . 
·''tlıt ır esas dahilinde çalıştık- faraziyemi, Japonyanın harp malze • birkaç gün sonra, ikinci ~ıkka karar ı le iken yine bir netice elde edomftdi-

... ~ meaı, 1 assa < pe 0 > azır ıgın - verdi. Bu suretle, Çinliler, cenupta ler. 
tVVelkı" nece do"'rf daki fevkaladeliğe, her rütbede Japon ı bulunan diğer mevzilere ve diğer mü- Çin baş kumandanlığı, bu üçüncü leyip frnalaşmasını kat'iyyen arzu et- Bay Hodza öğleden sonra tanınmıt 
( zabitinin, haritaların gösterdiği, bir dafaa hatlanna ç~kildiler. Ricat. mad safhada, daha muvaffakıyetle harp e- mediğini ve Tokyodaki Alman büyük endüstriyel Batayı da kabul etmiştir. 

1 1 ld 
sevkulceyş zaruretini hal etmeğe bağ- di zararlara ug"ranmadan yapJdı. Bu- d •.. d"" .. k d" O I d elçisinin Japon hükumeti nezdind~ Bu görüşme ile alakadar olarak şura-

ze Ze e O 
cC"egını uşunme te ır. va ar a a-

u dağı emeline istinat ettiriyorum. Bu nu, Japonların kollaıını sallaya salla- k "d d h . . 
1
. 

1
. k• u>.laşmıva davet ta\'siveleri yapmak suu kaydetmek icabeder ki, Bata, 

h t ··k k d h · ı· çı arazı e, a a 1yı ta ım ı, mü em- ı · · 
il s nıleJI zaruret o a ar e emmıyet ı ya ileri yürüyecekleri manasında an- 1 h. 1 J 1 ' talimatını almış bulunduğunu söyle· tensip eylemişti. 

~\il\, !arın merkezı· 390 dir ki, faraza ben de hir Japon zabiti I 1 d B. f .. . . me tec ızat ı apon ara muuvcmet Ak . 
1 d hakk k M

.k d b , amama ı ır. ıtara muşahıtlerın ka- d miştir. şam ıizeri, nazrrlar küçük komi· 

il o say ım, mu a , ı a onun u I . .. e emiyen Çinlilerin, dağlarda, tank -
t.. Ornetre mesafede . . . . . . . naat erme gore, Japon ordusu, har • Çekoslovak meselesinde Lord Run- tesi toplanmış ve başvekill, arkadaş-
~1" b ıdealıst nbıtlerınden bırısı olurdum. kat . b"· .. k b !arını. zırhlı otomobillerini, tayyare ve · 
"\.n Ul, 10 (A.A.) - Bu·gece, ayni c Bu stratejik zaruret: cVladivos- ın ıcrasına uyu ir mini tşkil e- ciman ve B. Hodza'nın hafta sonunda- larına Lord Runciman ile yaptığı gö· 

lı.. '•lde decek olan yag· mur mevsı"mı"nden ev- toplarını istedikleri gibi kullanamıya • ki faaliyetleri yeni bir unsur meyda 1 ."'lıeı· n gelen dört hafif zelzele tok> 'dnilen cTokyonun kalbine tev • · • rüşmeler hakkında izaha tvermiştir. 
~ ıt olanCMF E SDR OT L E L cih edilmiş atbancu dır. Yeni tayya· ve! cHanlceu> ya varamıyacaktır. cak olan J •ponlara karşı daha iyi harp kendisini nşahsi haftalık mecmuaSl Bu izahatı müetakip, küçük komite, 

S~lnıiştir. Bunlardan nisbeten relerle cVladivostob Tokyodan dört Ben, Çin orduıunun ricalinde bu • edeceği düfünülmelctedir. 1 olan_ cZlin• in son .n~s~asınd.a hüku- milliyetler muhalefet partlieri ile ve 
· e olanı saat 20 yi 30 dakika e saat mesafededir. lngiltere, cAnvern \ lundum ve yüz kilometrelik bir mesa- Üçüncü safha, Japonların, harbi ve metın hattı hareketını şıddeltı surette ezcümle Südetlerle müzakerelere de-

~ ~ s:eçe o~uştur .. Diğerleri s:: I in dü~anları eline düşmesini nasıl feyi onun araeında. yürüdüm cKai . işgali süratle bitirmek için gİrifCCelc • 'na çıkarmadığından, B. Bonne ve vam olunmasını tekarrür ettirmiştir. 
~ikat 24 u 38 .?akika geç;e, 4 uliıtemczse, Japonya da, karşısında Vla leng> den hareket ettim. <Lanfeng>e ·leri bir toa rruzla başlıyacaktır. Çinli-jVon Velçek, _anc~k.' İngil!z d_evlet a- 1tyi haber alan mahfellerin kuvvetli 

b 
l geçe, 4 u 51 dakika geçe divoetok gibi bir tehlikenin mevcu _ ıitmek istedim; fakat köprüler ve de·\ ı 1. 0 1 J 1 .1 damının faalıyetinın vazıyetı aydın- 1 tahminlerine göre, Henlein.in mü-Ul 1 ere ge ınce: n ar, apon art gerı ere I .11 . ti tatil .. .. h ~'- muştur. diyetine dayanamaz. miryolları tamamile tahrip olunduğu .. .. . . • atması ve mı ıye er s sunun 

3
• messilleri bugün Bay Hodza tarafın-

l '<ele . İ . . ·ı . id d" O . çekmek, buyuk hır arazıye dagıtarak zırlanmasım kolaylastırması ümitle- d k b 1 ı·ım· ti 
'1<ıarı. rıın merkez üstünün stanM c O halde. Japon ordulan, neden JÇın ı erı g eme ım. zaman, o cı- - an 8 u ec ı ış r. 
1 '·h 39_ o kı"\ometre me--'ede oldu- d • d d • VI d k d b 1 ç· f k .h.I parçalara ayırarak zayıflatmak ve har rini yeniden bir kere daha izhar ev- 5· . b" l t ~ ..... ::M:ıt.L ogru an ogruya a ivosto Üze - var a u unan ın ır ası karrga ı e . ... ıyası ır r eza e 

ınuı edilmeketdı·r. t k . d" B f k bi uzatarak muvaffak olmok gayesini !emişlerdir. B 1. 10 (AA) S li tf k rine yürümediler '? emasa geçme ıstcme ım. u ır a- er ın, . . - osya s ır a 
d L f d b . d · d b k takip ediyorlar. MuharriTİn bu husu~ · · Ob h k d" · · sk • ,... Çünkü, Japonlar, Çin seferinin bu a, c an eng• e ır i.ım ar ıra - 513 kişi öldü reısı re , en ısının a erı esrarı 

~hııento sıkınbsı yoktur kadar çetin, bu kadar uzun ve mas- toktan sonra garbe doğru çekilmişti. taki mutalaalarını da bundan sonraki neşretmiş olmakla itham eden gaze-
~U~ ırünlerde piyasada bir çimen- raflı olacağını tahmin edememişlerdi. cT~i~rş~ang> ela 'öhret kazanmış · makaleye bırakıyoruz. Barselonn, 10 (A.A.) - istatistik telerin bu ithamıarının hakikate mu· 

'ıtı~ . ranı başladığı hakkındaki ha- Onlar, Çinin yalnız şimal eyaletlerini olan ikıncı ordunun kahramanı Cene· !ere nazaran Tarragoıı sehri, isyanın hali! olduğunu beyan etmiştir. 
~tt tın ası)$ıZ olduğu anlaşılmıştır. ele geçirmekle iktifa edeceklerini dü-: ral Sun-Lin-Şang• , cLanfeng• ; terk f atihte yeni b ir küt üphane bidayetinden beri 61 bnmh:ırdtmann Buud gazetesi, bu etklife itiraz et-
~~ taraftan Etibank nıımına 30 şünmüşlerdi. Vaziyet, onları, cenu -,etmeden evvel, elindeki zayıf kuvvet· Fatihte İkinci Mahmudun annesi uğramıştır. Bu bombar,lınuınlar. 535 mekte, maamafih mumaileyhe isnad 
~lııı O.hık bir çimnto partısi siyariş ba sarkmaya, Şanghaya, hatta daha !erle parlak bir muakbil taarruz ya· Nakşidile ait eski Darüssübyan binası evi tahrip etmiş ve 5 L:3 ki~inin ölü • olunan esrar ifşası keyfiyetinin ceza 
~Uştur. cenuptaki eyaletlere uzanmaya mec • parak Çin ricalinin perişan vaziyetini vakı flar heyeti fenniyesince esaslı bir müoe sebebiyet vermiştir. Ölenlerin kanununun ahkamı dairesine girmek· 

l'lııe U Siparişin ilk partisi; birkaç bur etti. Vladivostok üzerine yürüyüş, ıslah etti ve cKaifeng• in daha ra· ~eltilde tamir edilecektir. Burası bir kü miktarı, ahalinin binde 13 nisbetiu •
1 
te olduğunun sübut bulmam~ oldu-

~dar gelecek ve muhtelif yer- böylece teahhura uğradı. hatça tahliyesini temin etti. Bu muka- tüphane olarak kulanılacaktır. dedir. ğunu kabul eylemektedir. 

nunun görünmiyordu, fakat vücudü-ı İçi sızlıyarak hatırladığı bu kız Beyaz esvap ona dün l!ece ne yakış- siri vıırdı. Bu sözleri işitmeği seri-
nün üst kısmı çırıl çıplaktı.... kimdi?... mıştı.. Saçlarının arasına koyduğu yordu. 

O yatakta oturunca hizmetçi kız Şimdi kendisi kimdi. P.u kız, bu pembe ve maYi çiçekler bu dümdüz Ilık bir rüzgar gibi, ~içekli bahçe-
tülden bir sabahlığı omuzlarına attı. kumsal parçası lıu mavi deniz bir va- ve simsiyah saçlara ne yaraşmıştı. lerdcn, mehtap geceleri Mrarlı ko
Ve ona danışmadan alnındaki mendi- tan hasreti gibi içini yaktı. .. Ve son- O aynanın katşısında böyle giyinir- kular getiren ılık ve rüzgar gibi bu 
li aldı. Biraz daha kolonyala.vıp ba- h ken, daha geride biraz ilaha arkada sesi her işitişinde onun vücudünü tat-

ra em deniz, hem kum•al ve hem de şına koydu. Sonra: duran Osmanın gözlerıni görüyordu. 1ı bir zevkle ürpertiyor. b:lşını dön-
hu kız başının ağırlığı, bulanıklığı - öteki pencereleri de açayım Bu gözler kendisine hayran, hay- dürüyordu. 

b· ? içine gömülerek gözlerinin önünden rıın bakıyorlardı. "Seni seviyorum,, 
"~ irinci tefrikanın hülisası ı raklarının hepsinin ucu sarı bir çiz- mı· . silindi. ıı • <uıı .. • . · ·ı el . B 

1 
bü Dıye sordu. Sanki beyninde bir şimşek - Ne güzelsin Mehlika!... Dün gece de yine böyle söylenmiş-

' ı. ogleden sonra dördü geçmtş- gı ı e çerçev enmış.. oyıın arı -"'e1t1·ı. ku··ıır u··ş po s t H" lç" kı - Aç... çakmıs, başının zulmeti irinde bir an Demı'•tı· O bu so··zu·· ne rok tekı·ar ti. ... Yine dün gece de ... 
o ı"a hala ya.takta J{ııtıyor. • • r umuş u. lzrne ı z .. . • , . , -~. ~ı darma dağımktır. Esvabı dikkatli dikkatli bakıyordu: "Aca- Vucudü nasıl _ağı~ . bir . külçeye bir noktayı aydınlatmıştı... !ayıp dururdu Gene dün gece beyaz Balo çok kalabalıktı. Bahçede 

\~'a'.a atılmış, kunduraları şez _ b~ ~-uya konulsa dirilir mi?,, d_iye __ dü- d~nmüştü. Ya~gın ıçınd~k'. ş~ h~- Ağır bir külçeye benziyen başını esvapları içindeki bu ince vücudü tarasada asılı Japon fenerlerinin et-

l!td ıı uzerlerinde yatıt{jının ö1lünde şuııuyordu. Fakat odanın bu oldurti- zın harabe hakikaten kendısı mıydı? zahmetle kaldırarak: seyrederken ona: rafında yerden kalkan ha~if bir toz 

~be Yastıklar ve dört kadehle vis- cü havası içinde ve kı)klanmaktan o Kendisi!... Bulanık başında uzak bir _ Gülsüm bir cigara ver, dedi. _ Ne güzelsin M~hlika !... tabakası Yardı. 
'-~ 80da şişeleri bir de kito.- ~adar yıpranı_nıştı ~ _o.,u d_a ~anda. mazide kaybedilmiş bir kız kardeşi Gülsüm, orta masanın üstünde Diye tekrarlamıştı. Sonra kolla- Hava hiç e~nıed.iği, çok durgun 

O • ima kabuklarıyle bırlıkte htiyuk teır hatırlar gı"bı· bu·· ~ük· bı-r acı"la bı"r H d k d ld - . . b t tab k b" . ı.. nı. · · - · tt , , duran bir cigara kutusunu aldı. a- rından tutup bu ince vücu ü en ine o ugu ıçın u oz n a"ı ır "ıs 
"'<t 1'1Jandırmağa gelen hizmetçi sının ıçıne a ı. · h t ı d ı h.>n. s· kah ed t· · t' B" başka ınsan a ır a ı. nımına getirdi. çekmiş ve gözlerinin i~ine bakarak: gibi fenerleri karalıyordu: Cazı ça-
'te - odayı toplayor; heın de bu - ıze v e ge ırmış ım... ır Bu gu-neşten bakırla·,mış tenı"lyle, L. f• z k h . · · · • ' Gözlerini hep yarı kapalı tutan - Seni sevi.Yorum. "ok seviyo- lan muzi•,--enler balkonda olmalarına 

."!" .. z cı i'mis olan hanımının ro. _ a ve ıçer mrnınız ı ,. , ·~ı . • ı çelik bir yay gibi dik duran vücudiy- Mehlı"ka şı"mdı' cı'gara ı·çı'yordu rum Bı"r çılgın gı"bı· ı · rag"men ter içindeydiler. Gömlekleri 
'tJını geçirmek için alnına. ko- - Ver içeyim. ı hh tı· b" k d . . .... 

1 
k · e sı a ı ır genç ız ı. Bu kız Bu baş ağrısı ne fena idi!... Ne- Diye adeta inlemişti. vücutlerine yapışmıştı. 

~or 0Y>ıyor, ona ba-~ ağrnı ilıict Yatağın içinde biraz daha doğrul- düz çizgili bir kumaştan sade bir pi- den bu akşam bu kadar çok içmişler- Osman bu sözü evlenml'den evvel Teşrinien·e\in bu ilerlemiş gece· 
.!_teı.1'.k . • . • du ... Kızın eline uzattığı fincanı al- jama giyiyordu. Beyaz boyalı som- di?... aylarca ve şimdi eY!endiklerinden 1sinde hava inanılmaz d~recede sıcak-
ı,:;;n :0~:ıılcu._;uz ~e~ııdırılmhış _bır ~~- dı .... Omuzlarına doğru dökülen si - yasız demir bir karyoladan uyanır, u Geceyi düşündü. Grcenin bir kıs- beri de gene tam altı aydır daima ay-· tı ... 

iedir ugıı ıçı e o.ı ap ır yah saçları darmadağııııktı, çok alın-· yanmaz bir ok gibi fırlıyor, gümüş mı çok net, çıkmış bir resim gibi göz- ni hararetle tekrarlıyordu. Bu gece baloya gitmesini Osman 
ı ~iha "' mış incecik ka~lı alnını, kolonya ile bir kumsal sonsuz görünen mavi bir terinin önünde bütün tafsilat ve vu- "Seni $~viyorum ! .... ,, istemişti, ve gene Osman ona: 
~l'\ıiıı·Yet şezlongun üzerindeki is - ıslatılmı~ küçük mendil örtüyordu. denize iki pencere kanadını açıyordu. zuhiyle canlanmıştı. Diy.:ırdu. - Haydi, kalk gidelim demişti. 
·~~ aı~ Yere koydu. Gül demetini e- Atlas yorgandan taşan ayağında Bu denize, havaya, tşığa ve hare- Odada, gene bu odada Herdeki Bunu söyliyen sesının, Mehlikayı Eğlenmiyoruz. Burada boğulacağrı .. 

1• Sapından tuttuğu ıtül ;yap - dallı ipekliden bir pijama pantalo- kete aşık bir kızın çevik hayali idi. geniş aynanın karsısında giyinmişti. müteheyyiç eden öyle kun-etli bir te- (Sonu var) 
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aldı, yürüdü. Eskiden denizi ancak ikiz kızlar 

K A D 1 N 1
-ıvapura bindiğimiz zaman görenler 

aramızda ekseriyetti. Şimdi ise he
men hemen yarı saatini denizde geçi
renler nerede ise ekseriyeti te.fıkil e
decek .. 

Memleketin her tarafı 
bir Çin seddi ile 

çevriliyor 
Denize karşı bu sevyi ve merak l>arls • Solr tazeteai Alman• 

şüphesiz ki iyi bir şeydir. Denizden, yanın askeri vaziyetinden bahıe-
Kazan Türkleriyle Ruslar arasın- Seyünbegeye bildirdikleri vakit, pek ifrata varılmamak şartiyle fena- derken dikkate deter bir fikra 

BEGE SEYUN 

Bugün yirmi yaşında olan GiorY8 

ve Barbara doğdukları zaman 
babaları çift gördüğünü !sanmıştı 

da uzun zamandanberi devam eden yiğit fakat bahtı kara Türk kızı lık gelmiyeceği, bilakis denizin vilcu- anltamaktadır. 
savaşlar çok defa azlık olmalarına hıçkırıklar içinde boğulmuş, niha- da pek çok iyilikleri olduğu muhak- Bir fıkraya göre, 21 mayısta müşa· 
rağmen yiğit ve nizama uygun Ka- yet bayılıp yere yığılmışt:r. Bu hal kaktır. Bu cihetten deniz sevgisini virleri Hitler'e şunları söylemişlerdir: 
ıanlların lehine biterdi. Fakat on sarayı ağlatmış, hatta bütün şeh- ·daha arttırmağa çalışmak ve bütün - İngilizlerin protestosuna bakma· 
ıtltıncı asrın ortalarına doğru iş ter- re sirayet estidadını göstermiştir. Türkiyeye yaymak için uğraşmak la- yınız. Onların ateşli halleri bizce bir 
ııine dönmüştü. Yıllarca yurtlarını Halkın bir hadise çıkarabilecek bir zımdır. blöften başka bir şey değildir. İngiliz 
kahramanca koruyan Kazanlılar ah- vaziyet aldığını gören ha;n beyler Fakat deniz meraknın bazı kim- sefirinin bir günde altı defa Allmanya 
liikan sukut etmişler, hatta araların zorla ve tehditle onları evıerine tık- selerde ve bilhassa gençlerde bir ta • Hariciye Vekaletine uğrar, sefarette· 
dan vatanlarını satmaktan çekinmi - mışlardır. kım lüzumsuz ve tehlikeli hareketlere kilerin ve sefaret evrakının nakli için 
yen kahbeler bile çıkmış ve çoğal- Seyünbege bitkin ve perişan bir sebebiyet verdiğini sık ~ık görüyoruz. hususi tren ısmarlaras, bunun mana-
mıştı. halde Ruslara teslim olmıya götürü- Her yıl gazetelerde okuduğumuz tür- sı İngiliz korkusu ve irnrkutma lste-

Kazanın uçuruma doğru yuvar- !ürken son defa kocası Safa Girayın lü deniz kazaları ekseriya ou lüzum- mesidir. 
landığı bu sıralarda, Rus tarihlerinin kabrini ziyaret etmek için müsaade suz hareketlerden doğu,vor. Führer, müşavirlerinin bu sözleri· 
zalim ve müthiş manasına gelen istedi. Kahraman kocasının türbe- Bir tanıdık anlattı. Geçen pazar ni dinledikten sonra generallorine 
"Gorozni., lakabını taktıkları prens sine gelip başındaki altın başlığı ata- Kalamışta kayıkla geziyorlarmış. Bir dönmüştü. Generallerin de, siyasi ci-
1van 1547 de Çar Unvanını almış vıı rak ve ağbyarak şunları söyledi: aralık Kalamış iskelesine Akayın betten, bu kanaatte oldukları şüphe· 
Rusya Türklerinin başına büyük bir "Ey benim sevgili Hanım Safa yandan çarklı vapurlarından biri gel- sizdir. Hitler, onların askeri ve et1<
bela olmuştu. Türk düşmanı olan Giray! Sana bütün karılarından daha miş... Bir yandan yolcular inip bi- nik mütalealarını anlamak istiyordu. 
lvanın Çar oluşunun Kazan için bir çok yar olan "Seyün"un halini görü- nerlerken bir yandan da garip diye- Onlara dedi ki: 

--- ----

Glorya 
tehlike olması yetmiyormuş gibi, yor musun? Sen niçin böyle vakitsiz bileceğimiz bir başka hadise olmuş. - Franas ve uzak bir ihtimalle Po· 
iki yıl sonra, 1549 da bu tahtın en ölilp te beni dul ve küçük oğlunu ök- Kalamışta yüzen yirmi kadar deli- lonya müdahale ederse .. İngiltere ve 
değerli hanlarından birisi olan Safa süz bıraktın 1 Ben şimdi kara toprak kanlı vapur iskeleye yanaştıktan son :!ıusya bize karadan ve denizden ta-
Giray da ölmüş, yerine iki yaşındaki !arın altında oturan sevgili hanımın ra :ı-amyamların kazara sahillerine arruz ederlerse topraklarımızı istila Glorya ile Barbara, noktası nokta· 
oğlu Okamiş geçmişti. Okamişin a- yanına gelmek, onunla beraber olmak yanaşan gemilere saldırmaları gibi edebilirler mi, edemezler mi? sına birbirine benzeyiş itibarile bü-
nası Seyün Bege vasilik yapıyordu. istiyorum. Beni niçin almıyorrsun? Akay vapuruna adeta hücum etmiş- Alman generalleri, bu tehlikenin tün Amerikayı hayrette bırakan iki 

İki yaşındaki Okamişin hanlığı, Görmüyor musun ki senin, senin ka- ler. Sirkte numara gö~termeğe alış- mevcut olduğunu, Alman ordularının kız kardeştirler. 
vatan haini, ve mevki düşmanı Kazan dar kahraman olabilmek için çırpı- kın maymunlar gibi her biri vapurun Avusutrya'dan Prag üzerine yürüyüş- Kızların babası, bir mühendistir. 
lıların fesatlarını arttırmalarına ıe- nan sevjfili karın'ı düşmanımız Rus bir tarafına tırmanmaJi'a başlamış. leri sırasında garpten, hatta şimalden Çocukları doğduğu vakit, gözlerini 
bep oldu. Post ele geçirmek gayre- Çarının eline atıyorlar? Eğer bizim Direklere çıkanlar bile varmış. Kama Almanya'ya muvaffakiyetli taarruz- uğuşturmuş, çif gördüğüne ihtimal 
tile hepsi biribirlerine girdiler. Kaza- kanımızdan, bizim dinimizden birisi- r.1tların faaliyetlerine, bu hücum ( !) lar yapılabileceğini anlattılar. ve'rerek hayrette kalmıştır. 
nı büsbütün ele geçirmek için fırsat nin eline esir gitseydim bu kadar k.ır,ısında aciz kalan kaptanın düdük İtalya, harbe girmemesini icabetti- Bu kadar birbirinin ayni doğan ço-
gözliyen İvan ise bu hadiselerden is- gamlanmazdım. Fakat beni kucağı- çalmalarına rağmen denizci delikan- recek bir muahede ile Almanyaya cuklar, büyüdükçe daha büyük bir 
tifade ederek derhal bir ordu yolladı. na attıkları adam daha dün ordula- Jılar vapurda hareketlerini seyreden bağlı olmdaığı için. Almanyanın müt. müşabehet arzetmekte devam etmiş· 

t f 'k' k A !erdir. 
Biribirleriyle g-ırtlaklaşan Kazanlıla- rımın karşısında boyun iğen düşma- halka karşı numara göstermeğe de- e ı ı yo tu. radaki muahede ise, 
rın sulh tekliflerine İvan cevap bile nımız lvandır... vam etmişler. Vapur kalkarken bir ancak İtalya Kralının İtalya'ya ya- Bugün 20 yaşında bulunan bu ikiz 
vermedi. Çarın ordusu bu defa o ka- "Sevgili Hanım! Bn yalvarışları- kıs.111 (herhalde biraz dahn acemileri pacağı seyahatte, Musoliniye imza et- nemşireler, sinemada da, birbirine 
dar fazla idi ki şimdiye kadar Kaza- mı niçin işitmiyor, kabrini açıp sev- ol~a gerek) denize atlamışlar. Geri ka tirilerek kat'i bir mahiyet alacaktı. eş kabiliyettedirler ve büyük muvaf. 
nın önünde bu kadar R'ls askeri gö- gili Bigeni niçin almıyorsun? Güzel )anları da vapurla birlikte direkte, Bu düşüncıeler, Hitler1. Çekoslo- fakiyetler göstermektedirler. 
rülmemişti. Begen senin kara topraklar içindeki tente pontalleri üzerinde, 8air demir vakva'ya taarruzdan vaz geçirdi. Bu kızlardaki benzeyiş ayni şekil 

Küçük Hanın vasisi Seyiln bege mezarını kendisine saray yapacak ... aksamında ve dümende Fener açık- Hitler, bundan sonra, memlleketin ve ayn! hüviyette birleşme gibi bir 
bu müthiş tehlikeyi bizzat karşıla- "Sevgili Gir ayım! ııöz yaşlarımla !arına kadar seyahat etmişler... müdafaasını temin etmiye, Ali manya. tabiat harikası vücude getirmektedir. 
mak mecburiyetinde kaldı. Hayatı mezarını suladığım bu kara günde Bu hikayeyi dinledikten sonra dü· nın karadan ve denziden tehlikeye Buradaki resimler, bu müşabehetin 
baştanbaşa bir kahramanlık destanı benim kederimi giderecek. Gözleri • şündük: Ya bir kaza neticesinde bu maruz bulunan her kısmını tahkime bütün hususiyetlerini ispat etmekte-
olan bu büyük Türk kaılını, bir Tilrk min yaşını silecek, beni okşıyacak delikanlılardan birinin başına bir fe- karar verdi. Glorya ile Barbara'nın mavi gözle· 

k •· k ,._ d b k k' · l"k t 1 ri ayni parlaklıkta olan siyah saçları 
er egı a .... r .. cesur v_e k. ahraman, çok sen_ en. aş .a. ımım var ki? ... Dert- a. e ge seydi, acaba mesuliyet kime! Alman hükumeti, bu kararı tatbik k d b 
ak il k t b ı ı H t ı k o a ar irbirine benzer ki, ebeveyn· 

ı _ı, ~ ~o.mer. ır ı~sandı: Kuv- erımı .. se~gı '. .. anımdan ~aşka kim- aı o aca tı? Gündelik vazifesini yap. etmek için. on gül evvel bir karama- leri kızlarını ancak seslerindeki ha-
vetlı bır mıllıyetçı ve biıyük bır Rus !ere soylıyebılırım? Çocugum daha makla me.\Jgul olan zavallı kaptana m 
düşmanı idi. Kazanı rlüşman ayak- bir süt kuzusu, siltünden ayrılmaz; mı? Evet, şüphesiz ki falan vapurun e ~eşretti. H~kumet, bu karama. !:f fark!~ ve Bar~ar~'nın, b~ ap:ndi-
ları altında çiğnetmemek için hayatı- babam bunu anlamaktan çok uzak- sebebiyet verdiği bir kaza diyerek bu mcsınde, ecnebı ordularına mensup 'k \ amelıya:ı. netıcesınde, vucudunde 
nı tehlikelere atmaktan çekinmemiş !arda, Kazanlılar ise beni düşmanlara işlerde hiç bir kabahati olmaması la- hiç bir zabitin, Almanyanın hudut aC:ı" yar~ ızı ile tefrik ede?ili.y?rlalr. 
ve kendisini bu ülkü uğrunda harca- vermek için birlik olmuşlar. Ben zım gelen kaptan sorguya çekilecek mıntakalarında seyahat etmiye ve j 1 borya .'.

1
e Barbaranı~. bır~.ır'..ne 0

• 
' S .. .. k" ı .. · · . . . b lk' · ' . an u yuksek benzeyışı yuzunden 
mıştır. eyunbege yalnız dış duşmanı ım ere ne soylıyeyım, sevgılı Gıra - e ı de mahkeme kapılarında bir ıkamet evlemiye mezun bulunmadı- b h f 
ı 1 d ğ'l · 'd ki d" ? h ı· il .. a·· "ld' · aza tu a vakalar da olmaktadır · 
vana e ı, ıçerı e uşmanlarla yım .... ayı s run uru ükteıı sonra omu- g"ını bildirivordu B'lh .. .. · 

d b
"tü .. .. • "E ·ı· s f G' ı N' · 'b ı 1 • ı assa kalp ve gonul oyun larınd· 

a u n omrunce ugrasmıştır. Rus- y sevgı ı a a ıray. ıçın kal zuna azı •ey er yüklenecekti Al na h b 1 .. Al k J"k t 1 G n 

l k 
'!"hl k · k ta b . D . ' . . . . .. ı n a er ere gore. manya, ço a ay o an ]orya· ekseriva 

ara arşı sı a a arşı koyan Seyiln- ıp ana cevap vermıyor, sevgili enız sevgısı ıyıdir faydalıdır ıvaln z şark" p d ··ı L't t ·ı . b' ' ' · ·a d K . k .. F k t d . ' · ı ı rusyayı eı::ı . ı van- sosye e a emme ır çay veya düğiin 
ıçerı e e azan mırzaları ve kısmen arının acı goz yaşlarını silmiyor- a a enız delilik, dikkatsizlik iste- .. .. · f ı· ,,. . .. d b b T H . . ? B d . . . . ya hududu mustesna olmak uzere zıye e ıne ,.ıttıgı zaman tanımadığı 

e a ası ugay an ıle şıddetle mil- sun. ana yar ım etmıyecek mısın? mez, ıbmalleri affetmez. Denize kar · . . . . gençlerin "t b . .. 1 f' 
cadele etmiştir. Başımda bekliyen vicdansız askerler d . . Baltık sahıll~rını de tahkıme başla- . mu e essım, mu te ıt na· 

Barbarı> 

Ç k tl
. d . h . dü nJ . • şı ve enızde daha cıddl olmalıyız. zarlarıle karşılaştığından halbuki 

arın uvve ı or ularıyle Seyün aın şma ar var . .Benı senden al- mıştır. Mütehassısların fikirlerine gö. b 1 h' b' . . • . 
begenin kumanda ettiği Kazanlılar a- mak, senden uzaklaştırmak için bek- • • re. bir kaç ay sonra, Almanya, vücu- kun karınd .

1
çh ırbını tanı~a~ı~ı ı~· J,· 

d 1
• ı · ız ar eşı esa ına kendısının mıı- p•• 

rasın a yapılan cenk çok Jranlı oldu ıyor ar. Benı tutmıyacak mısın? -- ı de getirecPği tahkimalla bir Çin sed h t ı k d - Onlarıa 1'Ücutlarında bir •Y J.f. 
K h T" k k . . · B k• · H 1 - jEski bay a ı ld . · • · a ap omasına ız ıgından her va- k "ı 1., a raman ur adını askerının ba- a · senın an ıgın· ıamıınında bü- r m arın ne" u? Eskı kah- di içine girmiş olacaktır. k't b h t k a· akiı aibi birbirinin _./ayP 

d b 1 t .. K B . raman çoc ki k. .• . . ı a seme te ır. "' 
tın a u unuyor, en namlı yiğitler un azanın egesı olarak tanılan u arın, es ı yıgıt beylerin --:_:--------::::---------------===--=:==-=---------------
gibi döğüşüyordu. Öyle kahraman- kadın, senin güzel karın. şimdi esir nerede? Genç kadınların. güzel kız-
lıklar gösterdi ve askerlerini 0 kadar bir kul, bir köle oldu. Eski güzel lann, onların şen sesleri ne oldu? R U S J A p O N 1 H T 1 L A f 1 
nieharetle idare etti ki Rusların kuv- günleri hatırlıyarak ağlıyor, göz yaş Bak şimdi hiç birisi yok ... Hepsi kay. • ' 
vetli orduları bu kanlı döğüşil zafer- lariyle senden cevap bekliyor. Ey sev boldu, hepsi gerilerde kaldı. Eski J , ı ( Baştatafı 1 nci sayfada) a 1 d h · d'I ı ı · • 
le bitiremediler, çekilip gittiler. Bu gili Hanım! beni düşmanlarıma ter- bayramlar, eski eg-lenceler ."erı'ne ~on ar an tat 11 e 1 mi,ıir. Lung - rinde Çin kuvvetleri •ehri ıah ıY . •• ·' maktadır. Japon kıtaları, mevzilerini h h tt d K ·f • ._ T 111

1
' 

suretle Kazan feliiketi atlatmış oldu. kedecek misin? Bak aı:tık ağlıyamı _ şimdi ağlamalar, inlemeler var. Ma- muhafaza etmektedir. aı a ın a , aı e'ng in şar .. ında bulu· meden evvel iki Japon a l ayının 
1 

Fakat Kazan beyleri eski hırsla- yorum, göz yaşlarımı akıtamıyorum, vi sulariyle çag"ıldıyan ırmakların, nan l..anfeng de Japon kuvvetleri cid- . . •.. 
d k

. Çankufturg ko··yu·· yıkı ld di bir ,•ekil de t•l>dit edilmekted'ır. edıldıgını beyan dmiftir. ,;, i" 
rın an vazgeçmediler. Birleşip Se- san ı gözlerim kör oldu. · 1 "' 
yünbegenin etrafında toplanmaları '.Aman ulu tanrım! Ne kara bah- serın su u pınarların ne oldu? Şimdi Londra, 10 (AA.) - Karede Yu 2 ağustos Lanfeng,de bulunan Ja .. /•ponlarl garba mütevecci~:;..t o;· 
icap ederken, onlar gene biri birle- tını varmış!,. onlar çocuklarının göz yaşlariyle do- ki kasabasından Röyt . b'ld' 'ld'.. pon kıt' al arına yapılan. bir baskın neti tı amette i erlemektedirler. ·v•"" J' 

. 1 lup ta•ıyo 1 k 1 .. h her le d ~ ıdrı bıgı- cesinde Japonlar ag"ır zayı'at vermı" - tadaki kolları Huangınei cı ı,,b 
rıy e uğraşıyorlardı. ('ok yalnız ka- Göz yaşları içerisinrle bu yürek- ., r, on arın an ariyle kızıl- ne gore. mu asamat asa ığın an e- ' T · h . . rıı"• , 
lan Seyilnbege ise Çarın gene gelece- !er parçalayıcı sözleri söyliyen Siyün !aşıyor. ri şimdiye kadar görülm~miş bir sid !er ve mühim mikdarda malzeme terk sıens dan ve F aıhu ya karşı ı1eri t• 
• . . d .. .. k be b • d "E d it 1 S b b d . • , etmişlerdir. Çin kuvvetleri aynı za - taarruz a bulunan Çin kuvve 
gını uşunere yleri intibaha da- ege, sonun a kabrin üstüne kapan- Y ulu tanrı! Rus kılıçlarının e e yapı an ovyet om ar ıman - f d d 
vet ed" l"k" f'f k mış ve o d . 1 t' . d Ç k f k"· .. .. manda Kaifcng·İ üst taraftan ihata e~ ra ın an urdurulmuftur. 

ıyor, a ın muva a olamıyor- ra an uzun mıiddet kaldırıla her şeyi kırıp geçirdiği günleri bana arı ne ıcesın e an u tung oyu dun ç· . ıu 
du mam"tır y d l'ı 1 ak••m yanm • b I den sevkulcen noktalarını da zapt et· ının mukab il t aarJ'U •i~ 

. " . anın a u unanlar da niçin gösterdin? Niçi'I beni bir ku• .,.. aga aş amıstır. . 1 d' . . N•"" 
Tarihlerimizin Yuvan diye adlan- bu halden çok müteesgir olmuşlar ve , . . . • S , • mış er ır. Şımdı şehre hücum etmeğe Hongkong, 10 (A. A) - .. Çi~ 

dırdıkları Çar, ilk muvaffakıyetsiz- talisiz Türk kadını ile hirlikte ağla- yapm'.y~r,un kı başıma gelenleri u- ovyet topçusunun ateşi hazırlanmaktadırlar. ile Hangşov arasında evvelki g"" il , 
Jikten sonra Kazan ii?.erine ikinci bir mışlardır. Hatta kendisini Mosko- çup gıdıp anama, babama anlatayım? Tokyo, 10 (AA.) - Domei ajan- Çinde J aponla r ilerlem iyor kuvvetleri mukabil taarruz• g•ç"' 

ardu daha göndermişti. Kazan'ın vaya götürmeğe memur edilmiş olan "Tanrım! Kazan'ııı azgın düşma- ~nın bildirdiğin.e göre. bu sabah 1 ~ Hankov. ı O, (A.A.) _ Kiangsi e- lerdir. ~i•~ı 
askeri çok az kalmıştı. Seciyelerini Rus kumandanı bile göz yaşlarını tu- nı Şeyh Aliye cezasını veı. Kazanlı o~y~tdtak'.yJaresı, Çankufeng ve Şatsa- yaletinde Yangtsenin cenup hududun- Şanghay'ın cenubunda Song ızO 
kaubeden haJk b' k . h tamamıstır R 1 opıng e ı apon mevzilerine üç kere daki vazıyetı' go"zden g . H h d d b h bede , ın ır ısını ıse arp ·, · us ara satan Kazıın'lılara cezaları- h.. eçıren upe a cereyan e en ir mu ar• ~i~ 
etmektense Rusyaya tani olmanın da- Bitkinliğinden ayakta duracak ha nı ver. uc~md: bulunmuş. ve Sovyet topçu- eyleti valisi ve askeri işler komisyonu den fazla Japon ölmüstür. Yangt•• ,. 
ha iyi olacag·ı fı'krı' ı 1 ı· k ) B · su a u mevzılcn durmadan döv - siyasi kısmı dı'rekı·· ·· 1 ş ' Je ' ne sap Anmış ardı. ı a mıyan egeyı bir arabaya ko- "Eg·er K , 'd b . .. .. oru genera en•eng •,İmal h'I' d L · " rin° B k d f f'k azan a ana bır mezar- muştur. bu ccphed J k I . . · sa ı ın e ongpıng uıe "'' 

u a ar ena ı irlerin hakim oldu- yarak gemiye götürdüler, feleğin bu . . j .. e apon uv,vet erının ge . d b .i e• ğu bir yerde vapılmak istenı'Jen ı"yı· !ık toprak verselerdı rok sevinirdim Oıger taraftan Kore dahilinde bir çen hafta zarfında ·ı 1 • f reyan e en bir hava muhare •· ··ı~Jf 
h 

, müthiş darbesini yiyen kahraman • . 1 • b b ı er emege muva - d 'k' J d" ür""' 
areketler de kendiliğinden neticesiz • Rus ülkelerinde yaşamaktansa, yur- ı yo cu trenı om ardıma na tabi tutul· fak olamadıklarıl\I beyan etmiştir. Kin sın aı ı apon tayyaresi oş 

kalıyordu. fakat bahtsız Türk kadını Moskova- dumda erimin yanında kalmak, ölii- "'.Uf ve bu. bombardıman mühim za- kiang"ın cenubunda taarruzlar ağır za- tür. J1 
Hain Kazanlılar Rusyav]a sulh ya doğru yol alırken de mütemadiyen mün acısını bütün acı-· 1 t t k yıata sebebıyet vermiştir. Harbiye ne· yiatla tard edilmiştir. Mançuri Çinlileri isYll 

, ·1 .ıy E a ma . . b' hı··· . 
yapmak istiyorlardı. İv an ise sulh ag amış ve şu sözleri söylemiştir: benim için daha tatlı olurdu 1 'I z~retını~ 11 te ıgınde bildirildiğine Kıukiang ile Kuling arasındak i hat ") 
yapa.bi.leceğini, fakat şartlarının "Kazan! Ey kanlı şehir! İşte ni- K h .. .. ....... gore, hır çok gayrı muharip yolcu ya- henüz Japonların elindedir. Çinliler de ettı er uride" 
hepsının kabul~nü ileri •;irüyordu. hayet başından tacın düştü. Sen ar - mad:nıam_~n Seyunbege vapur.da clu~ J ralanmı~ır. Kore'nin. şimal kısmında Kiukiang"ın garbında bir sevkulceyş Şanghay, 10 (A.A.) - ManÇ cı er 

B~ şartlardan hır tanesj de Otamis tık dul bir kad . . b'I ag amış, ve en katı yureklerı yangın ombaları, hır çok ormanlar· noktası olan Suişang ar,asında k i mev- ki Çin halkı, düşman ve yaban eıJir· 
Gırayla Seyünbegenin Moskovaya . d' k l ld ınsın. Eskıdn beydın, ı e parçalıyacak olan bu 8Özleri göz da şiddetli yangınlar doğurmuştur. zilerini muhafaza etmektedirler. lan Japonlara karşı isyan eıınekt .. ,e. 
gönderilmesi idi. şım ı u 0 un. Kul olmamak, bey ya•ları ara d Ç t h b Çin mak 1 b h go ·, sın a, yanındakileri de ağ e e mu are eleri . am arı u cep edeki kuv . Mukdenden gelen son haberlere 8 ı, 

Haris Kazan beyleri bunu da ka- olmak için akıllı pa<füahlar, gilçlü !atarak, hıçkırıklar arasında kesik ke Hankov, 10 -(AA) _ Ç vetl~rı~- Japon kıtalarını muvaffakı _ b' h f d h r tar 
oul et kte k' ed'I askerler ve d 1 ı· 'k .. . . ete mu- yetsızlıge ug"rata k b k 1 \ f ır a ta anberi Çin halkı e ıar 

me n çe mm ı er Kazan or u ar azımdır. Sen sı soy!emıştır. Fakat tali, bu söz- lıarebesi yapan Çin kuvvetleri Honan H ra u ıta arın « u· t J 1 . isyan 
için bu kadar fedakarlk yapan, bunları kaybettikten sonra sende han ı ı · · ı · d k"' fBng · ankov. Vuhan şehirlerine a apon ara karşı vahıın rdt~ 
R 1 ere ızınden, yolundan ayrılmamıs,, eya etın e aın Şengşov'un şarkında do;;ru ilerlemelerı'ne tertip etmektedir. Gönü!IÜ]le ,;;· 

us a:a baş .eğmemek için ölüm- lığı bırakırlar mı sanJın? Ey kan- L h " mani olabilecek )" 
:len bıle çekınmiyen bu kahraman h şehir! eski zafer günlerini k' yurdunda ve erinin yanında erler gi- h'ung bai demir yolunun üzerinde mü . kabiliyette oldukları kanaatindedirler. mürekkep bir ordu, Kirin üzerin~ ]afi 
kadnı !vana teslime razı olmu•llr- lik günlerı·n· h t 1 d •es ı şen bi ölmeyi bir saadet bilen Sevünbege ım ır ·nıokta olan Kaifong'i muha- Yangtsenin şimal sahili cephesinde rümektedir. Şangsen'de Çin 1<ıt.8 kV' 
dı H" b ~ .' ı a ıra a, sen de esir · . t ·-· · sara etmış erdır. A h 1 ,. 

. aın ey r bu kararı verıp de Seyiinbege ile birlikte göz yas.ları do··k yı, ıs emedıgı yerlere doğru götür- Ayni eyletin sarkınd K 'f .. n vei'nin garbindeki vaziyeti hak - Japon garnizonuna karşı merkez i" 
mekte devam etmistir. ı b d b 1 ·, a a' eng ın ce kında general Şenşeng Huf h-A h . kümele sadık kaldıklarını bildirJll' 

, nu un a u unan T unghu .. ıı schri de ı hududunda S • c n veı 
usung"un dış mahal!ele . !erdir. 

' l 



YENi SABAH 

Fransada meraklı ifşaat 

Büyük harpte Fransız 
Ordusu az daha isyan 

edecekmiş? 

Yer yüzünde altın 
kaç ton ve kaç 

lira kıymetindedir 

1904 Rus - Japon Harbinde 

CUŞIMA DENiZ sAv AŞI 

iki Meb'usun parlementonun gizli 
celsesinde isyana dair sözleri 

Üç bankada 21 milyar 
alhn yığılıdır 

ral "Roetvenski,. nin ynkanrda zik • 
Al tın, zenginlik alameti olmakla redilen cüretkarane yaklaşmasını gör 

beraber bir remiz, bir zalim, bir Al· memeı.liğe gelerek arkasından hiç bir 
lah ve diğer bir çok şeyler olduğu gİ· gemi göndermedi. 
bi, buğday ve kömür gibi bir mah· Saat sekizi biraz geçmişti ki, iske 
suldür. · le baş omuzluğumuzdan Çin - yen, 

İstihsal edilen altın miktarı, 1937 Madsuşima, İtsukoşima, Haşidat 
senesinde 915 bin kilogramdır. Bu kruvazörlerinin sis arasından, bize 
miktarın yalnız 16.000 kilosu Avrupa müvazi bir istikamette gelmekte ol
memlleketleri arazisinden çıkarılmış- dukları görüldü. Bunların önünde 

1014 - 1918 cihan harbinin kanlı Bu isyanlar, bu itaatsizlikler na- tır. Mütebaki miktarın yüzde 47,5 i küçük bir kruvazör, ihtimal ki "A-
~b:akJarı kapanalı yirmi sene oldu. sıl bastırıldı? Fransız parlamento- Afrikad,an, yüzd.e 27,9 u Şimali Ame· kitsoşu,. kruvazörü gidiyordu. Bu 
liı k_ın bu korkunç hailenin halkça sunun 1917 yılı haziranı sonlarında rıkadan gelmışhr. • son kruvazöru gördüğümüz zaman 
d !ı kalmış pek çok noktaları bulun- ve temmuz ayı ortalarmda, aktetmiş Bu 915,000 kılo alltının kıymetı, o da bizi görmüş olduğundan hemen 
~~ henüz yeni yeni anlaşılıyor. olduğu celsei hafiyelerde geçen mü- ta~riben c37> milY.ar ~rank, yani 1 firara şitap etti. Arkıı<ıındaki kru-
Pauı Allard isminde bir Fransız zekereler artık tarihe mal olmuş bulu mılyardan fazla Türk )ırasıdır. vazörler de ayni suretle hareket ede-

lııuharriri "CH;;n harbinin gizli kal- nan bu sırları aydınlatmaktadır. İşte, altın, her sene böyle büyük rek tedricen nazardan kayboldular. 
lııış esrarı ünvanı altında bir eser Aristid Jobert ile Pol :tıfönye mec- miktarlarda sitihasl edilmektedir. E- Saat on kararlarında Çituze, Ka-

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 6 

n'Şretmiş " .h h b' d F ans z ı· t f d . t' h vet miktar pek büyük görünüyor . N'tak Ota h f'f kr .. it , cı an ar ın e r ı ıs ara ın an memurıve ı ma susa ' zacı ı a, va a ı uvazor-
ll~örün" h lkta · 1 · ld - . . hk'k · k .. amma bu kadar para Fransa'nın 6 ay. . ' . .. .. .. R J d i h b" d . hir un a n gız emış o ugu ıle tetkıkat ve ta ı at yapma uze- ' . . dild' lerı de ıskele bordamızda gorundu. us - apon en :ı ar ın en korkunç bır sahne 

ltıı Çok hakikatleri meydana çıkar- re cepheye gönderilmi~lerdi. Bu iki da sarfettığı par~yal mua ikt ır. .
1
• Artık umumi bir muharebenin za- f . . 

1 1
• 

1 
b' k 

1 
km 

ştır. 'f 
1 

. d d" .. k d'k Her sene, eski atın m arına ı a- manı icrası kuvvei karibe e geldi"i so raya ınıp a e ace e ır aç o a ticesi olarak birinci fırka, ikinci, ü-
F'r . . . . . •. zat vazı e erın en onunce ço 1 

• ve olunan bu altınlar nereye gidiyor? . • Y g bir şey yiyebtldiler. Bu aralık ciga- çüncü fırkalara müvazi ve onların 
l. ansız rnuhıırrırı, ıhhva ettıgı 1 d'I A . t'd asıkaren anlaşılıyordu 
""kik! 'f d 1 . 1 k ki kate şayan rapor ar ver 1 er. rıs ı Amerikadaki Federal Res~rve ' .. · . ra kutumu doldurmak Uzere kamara- biraz ilerisinde olmak üzere tek pro-
ı ı şaat o ayısıy e pc mera ı . . . İ . Kumandan gemısınden verılen . . . 
e kıYhıetli ese . d F s z ordu Jobert hazıranın yırım dokuzunda Bank'ın kasasında 11,600 ton, ngıl- . t ü . b' . . .k. . h ma ınrnıştirn. Zabıtan 8alonunun va hattı almış oldu. Maamafih bu 

ıu · rın e ran ı - 930 t F ışare zerıne ırıncı ve ı ıncı zır - 'Ih d'kk t' 1 ffak 
llda 1917 yılında u - bir isyan isyan mıntakasında cereyan eden va- tere bankasında 5, on, ransa 1 f 1 .. 1 t 'd' .. t h b' manzarası bı assa nazarı ı a ı ce muva ıyetsiz manevra gayet mü-

~k mumı ı ır..,. arı ezyı ı sura ve ep ır- b tt' y ek .. . t h' b' . 
"' llıasına ramak kalmış olduğunu da kayii hafi celsede şöyle tasvir edi - bankasında 2270 ton altın va:dır. den iki kerte iskeleye devrederek e ı. em . masasının uzerıne a- ~m ır netıce ıı:vlit .e~lemişti '. çünkü 
"'~le anıatı~or • d Bu üç devlet bankasındakı altının 1 U .. .. f k d hz haklarla malı ve kadehlerde şampan- düşman kruvazorlerı ıle torpıtobot -..._ ,, ; · yor u : . . . çuncu ır anın provasın a a ı mev • . . . 

uınumi harpte Fransız ordusunda . kıymetı 700 milyar frank, yanı 21 k. b 1 d N kl. 1 . d f'I panya parlamakta oldugu halde en ları ıkı kolone ateşı arasında kalmak-
~Uııferit ve mu"•terek isyan hareket- --: Bıze Suvass~n.da .kırk k~dar milyar Türk lirasıdır. 1 aşkakıı. 8 

1'Y~ erı~ t'ek 
1 

to.nudn kıdemli zabit "Makedon,ki., tarafın- tan korkarak ciheti seyrimize nazı-
"t' • neferın kurşuna dızılmış oldugunu sanca ç omuz ugu '" ı ame ın e . k . . b' b 
'- ı de baş göstermişse de sansür bun h b d'l B' b h b . - Bankalardaki altın mevcutlarından J bulunmaları ve kruvazörlerin berayı dan hır n.u:u verılıyor ve :a .•tan u men geçmek niyetinden vazgeçtiler ve 
'"11 k . .. . • a er ver ı er. ız U a ere ınan k h li d d küll' ti' 'k- nutku sukunetle ayakla dınlıyorlar- . • . . 
Ilı alın bır ortü altında saklamaga mak istemiyorduk Dört kolorduyu baş a, eş as e n e e ıye 1 mı muhafaza bunların iskele tarafına kemalı telaşla ıskeleye dıimen kırdı-

U\'affak ol t D h 1915 · . . tarda altın vardır. Fransa halkının e- 1 · 1 d N ki' 1 . dı. · 1 1 t 'h . . • . . lıııd muş ur. a a yı- ziyaret ettik ve tamamıvle sarıh ma f k geçme erı emro un u. a ıye erın , 1 t t h t hi ar. ş e ı tımal ki doguya bızım 
a san .. · al. Af 'k ı D · !indeki miktarın 30 ile 40 milyar ran k f "İ . . . • . . ş e za ı asme pena -

lıoın . sor şım 1 rı a.ı ve a- lfimat elde edebildik: (97) inci piya- . d'lm k d'. sanca tara mı dzomı., ve buna . . d . . k d' . .. çifte prova hattı olarak gelmekte ol-
. eh kıtaat arasında ba., gösteren arasında olduğu tahımn e ı e et ıt. .. .1 d.. f . . t nın seneı evrıyeı uu ıyesı munase-
llaat;ı;zlikte . t 'k' 1 b'l b h de alayında (110) nefer, (159) uncu Diğer memlleketler balkının ellerin- md uma.skı u~".1and s;"aiını aakrruzun- betiyle Cenabıhaktan vatanı azizi- duğumuzu bu kruvazörler haber ver-
ltt n ıma arı ıy e ı e a - alayda bir bölük (57) inci avcı tabu an vı aye ıçın e "' onoma me- . f. . . f . 

llıey; sansör yasak < • t' ' . . · deki miktarlar da hesaba katılırsa, . d'ld' " mıze şere lı hizmetler ıfasına muva • mışti. Bu esnada doğu henüz gayri 
,, e,mış 1• runda (145) nefer ısyan etmış ve muı e ı 1• f k ı· · · t · l · 

~ <.ski reisicumhur Puvankare ha- (98) f' , k 1. (60) . dünyada mevcut altının ne kadar mu- Saat 11 20 de Japon hafif kruva- a ıye ımızı emennı e~ erım. meri ve sancak baş omuzluğumuz is-
tatı d ırarı va ası 0 muş. ıncı b · 'kt da olduğu anlasılır ' İmparatorun sıhhatıne' İmpara-

~""' n a (258) inci alayın Avokur taburda (300) kişi isyan etmiş azzam ır mı ar . . . - · zörlerinin 10 bin yarda mesafede bu t' . 'hh t' 1 R · f' tikametinde bizden hayli uzakta bu-
. .,,anıa d f ·· t • b ' Fakat neye yarar• Bılıyoruz kı, or- 1 .. ıroçenın sı a ıne. usyanın sere ı-lad • rın a zaa gm ermege aş- (75) nefer kaçmış· (61) inci taburda • • ·.. .. undukları esnada Oral., dan kaza- 1 • lunduğundan kruvazörlerden aldığı 
ıgın1 (lll) · · 1 A"- nl . '. tada kagıt para donuyor. Altınlar, b' to t 1 b . ne.,, la .. ' ıncı a ayın uua ar- (250} ısyan ı25) fırar vakası kay - .. . en ır P a ı mış ve unun esen ka- S 1 Ik 1 1 d ld B Ik bu malumata ibtinaen bütün kuvvetiy 

d lııuzakreye giri•miş olduğunu kay- · · kulçe, yahut para halınde banka mah· za olduğe derhal sefinei mezkiire ta- a on a . ış a: a 0 u. u a ış- . . . 
'der. ' dedılmış:.. zenlerinde, veya şunun bunun san- . . . . . . !arın son akıslerı henüz devam etmek le hızım zayıf tarafımız olan ıskele 

" Manıen ordusunun bulunmakta d. d k d uyor Altının rafından semafor ıle bıldırılmıştı. t 'd' k' .. t d ., ha kolumuza hücum eylemeğe karar ver 
~· <>ereket versinki General Bazöler olduğu Suvasson cphesinde bir vaka ıgıfn a ap.anmkış kur · . Ancak barutun dumamız olması ha- e ı 1 1

' guver e e acı acı mu re • . t' • 
ır e key vermesı, şı ır sı ır ses vermesın- b beye hazır ol' borusu çalındı Her mış ı. 
~ IIlri yevmi neşrederek bu iki isyanı alevlendirmtş, bilhassa büyük d eli • se iyle bu topun hangi l!'emiden atıl- .. • "' . . · . 1 - Halbuki Japonlar ka ka 
d l'lı.nsız ciizütamı ricat ettiği takdir- riltbeli ümeranın idaresizlikleri bu en r. dığı filoca anlaşılamadığından bunu kes purtelaş mev~ılerıne koşuştu· ~- b' . . f k d h 

1 
• ç~r . çm~z 

e F'r . b ol ş b 'ze. "Sovarof dan atılan bir işaret to kele baş omuzlugumuztla gene hafıf ırıncı ır a er a tezyıdı sürat ile 
Ilı ansız topçusu tarafından düş- ısyana se ep mu • ı . " pu J k ö 1 • .. .. .. d F ık· . .. . . 
anıa b' ]'kt d·ı - . . Eg" er Manpen'in başını feda et Sına"'ı mu .. essese addiyle hep birden ate•e başladılar apon ruvaz r erı gorunuyor u. a- gene evve 1 gıbı ıkıncı fırkanın pro-r ır ı e parçaparça e ı ecegını - ' . . k t b d f f k ti . d to 'd b t . . . 1 11ı. top h t k k miş olsaydık asker sükünet bulurdu Bu meyanda üçüncü fırkanın ateşi a u e a re 8 a erın e rpı 0 o vasında ahzı mevkı eylemek üzere ıs-

1• · çunun arp en açan as er- ' !ar da v d b la h · h 1 .. k 1 ld' S t 1 20 d b' · · f .rı öldü k · · t d - · t' Bu adam şiddetli ceza görmüş olsaydı l l k"' k bilhassa şiddetliydi. ar ı ve un r za ır a e go- e eye ge ı. aa , e ırıncı ır-
lellJiyecer_".1e~~. lıçı~ a ışınbı egıştlı- isyan çıkmazdı denildi er me S e J UfS Bu atese karşı Japon kruvazörleri re provamızdan nazımen geçmek ni- ka ikinci ve üçüncü fırkaların prova 
h; gını soy emış ve u sure e · ... · yetindeydile 10 • t sta a t k 

r felaketin önünü alabilmişti. Bir binbaşı hücuma ağlıyarak } ki mukabele etmekle beraber iskeleye . . r. .. .. a~us 0 
• Y P '. • sın~ geçmiş ve evvelki rihet seyir ü-

~ Lakin 1917 yılı mayısında bütün )<alktığını zira efradını bile bile ölü- ar açaca ar . dümen kırarak süratle uzaklaştılar. ]arı gıbı gene .onumuz.~ sabıh torpıl- ~e:ın~e hareket edilm~~te bulunmuş 
.11ııısız ordusunda hatta Selanik me götürmekte olduğundan haberdar O zaman kumandan gemisi şu işareti !er dokeceklerınden şuphelenerek a- ıdı kı, kumandan gemısı: 
;~~hesinde bile pek ehemmiyetli is- idüğünü söyledi. • verdi: mira! birinci fırkaya sancağa devret- "İkinci fırka, teşkilatını muhafa-
ı;:n Ve itaatsizlik alametleri belirmiş- Bir albay da=. • . Bu hususta nızamna- "Cephanen izi israf etmeyiniz!., mesini em~etti. Bu suretle dUşm.anı za etmek üzere, birinci fırkanın arka 
te · .l{arbin . üzerinden y;rmi sene . - B~n askerım, aldı~ım ~mrı ~e- meler hazırlanıyor Bu işaret üzerine ateş kesilmişti. en k.uvvetlı beş zırhlımı.zı~ ateşıyle sında ahzı mevki edecektir ı .. işareti-
lıı: çıııış olmasına rağmen bugün bile rıne getırmek mecbunyetındeyım. Müteakiben: tehdıt ederek kaçırmak ıstıyordu:Bu ni verdi. Bu esnada uzaktan Japon 
~I ~ Çok Fransız!ar (75) tane piyade Lakin askerlerimi boğazlatmıya sev- Bir senede kullandığı işçi ve müs- . "Efrada hemen yemek yediri- maksadı hasıl etmek için birinci fır- kuvayi esasiyesinin sis arasından ta-
,_aYı., (23) tane avcı taburu ve (l2) kettiğimi bilmiyordum. Şayet emri - tahdem sayısının gündelik vasatisi nız !,, kayı teşkil eden zırhlılar yekdiğeri- k .. 

1 
kte ld • h · 

1 "ile t ·ta t tm · 1 1 d k d'l d d h f ı ı d k İşaret' ç k'ld' arrup ey eme 0 ugu aya me-( opçu alayı ki c~man yekün me ı a e cmış o sa ar ı en ı e- 100 en a a az a o an ma en oca • · ı e ı ı. ni müteakip sekiz kerte sancağa gel~, .. .. . . 
b 115) Fransız eüzütamını lekeliyen rine gönlüm kalmazdı. Tamam 1600 !arı ile teşviki sanayiden istifade e - Zevalde fi!oya yıldız 23 gün doğu rek badehu hep birden sekiz kerte yal gorulebı.lıyo~du. . . 
t ~ Uınumi isyan hareketinin ehemmi zayiat verdim, dedi. den sanayi müesseseleri de çırak, kal şu. ro~ası veı:ıldi. Bu ı·ota tamamiyle 'sk le devredeceklerdi. Bu manev Bunlar cıhetı seyrımıze nazımen, 
et Ve şümuliinü Jauıki•·le takdir ede Topçumuz da bizzat kendi kıtala- ta ve ustalar için; "mesleki kurslar,. Vıli\dıvostok istikametinde idi. 

1 
e ykıe . 

1
• t ff. k. lodos istikametine doğru seyredh-or-

ilıe , , • . . • ranın sıııı evve ı gave muva a ı- · 
ı. rımıza ateş etmış. Fransız pıyadesı açılacaktır. Bu esnada zabitlerdP. de nöbet ile . ·. .•. • . . . !ardı. Fakat· "Mikaza,. ciheti seyri-
» .. · t Id • d d J 1kt t lr' ı ti . b k ı d yetle ıcra edıldıgı halde ıkıncı lı:ıs- . . . rıarp bittikten sonra mütareke • uzerıne a eş açmış 0 uı;;un an o ayı ısa ve a I!. • u · urs ar a va- ve mümkün olduğu kadar çabuk ye- mızden nazımen ıskele tarafımıza ge 

111n k 106 · · • t ı · · ı if · .. k ı· ı · 'f t mı için verilen işareti "ücüncü Alek-11 a diyle sulhun imzalanması ara- ıncı aıı:ır opçu a ayı ~ışan ~ _mış, z e gar.ece ·mua ım erın \'azı e şar • mek yiyorlardı. Bugün imparatorun · · • _ çer geçmez ciheti seyrini kıbleye teb-
.llda geçen müddet zarfında bile san bu hareketın yapmış olr!ugu tesırı ko- !arını gosteren ve ders programlarını senei devriyesi olmak münasebetiyle sandr,. yanlış anlamış oldugundan se d'I led... 'b' Ş'ki . F . A •ur . . . 

1 
ı ey ıgı gı ı ı şıma. ocı, sa-

l lrazetelere asilik etmiş olan alay- !ayca tahmin edebilirsiniz. Lakin a811 t~bıt eden nnamnamelen hazır ama- zabıtan salonunda bermutııt büyük kiz kerte iskeleye gelecek yerde SUva h' K y . d . 'k 
<rııı "h' 1 .. · d d - b ı t ı, azuga, enşın e onun yerme ı 
Ilı sayısını ve nupmıırasını neşret- mu ım o an ve uzerın ~ ısrar e ece- ga · aş amış ır. bir kuşluk ziyafeti tertibi Ye buna a- rof'un dümen suyunu takip eylediği' . . " .. 

eyi " k t . ti •. nokta efend'I mu"cr· le ·n ta . 1 .. . k. h b' h .b. "B od' ·ı· "O 1 d . t'd tıfa ettıler. Bu esnada Suvarof,. .,. asa e mı_, r. gım ı er, ım rı w f mıra , suvarı ve er anı ar ıye eyew gı ı ur ıno,, ı e re ,, e ıp ı a . . . 
~e hYan esnasında ne ~ephe, ne de yini işidir. Tabii bütün bir alay di- Festi va) takvim tinin de daveti musammemdi. Fa - doğru olarak beraber devre başladık1 kaptan lrnlesınden ıdare edılmekte ol 
~ıPlıe gerisi hiç bir şey öğrenemedi. vanı harp huzuruna ~vke<lilemezdi. ıı ağustos 1938 perşembe kat bulunduğumuz vaziyette amiralle !arı halde Aleksandrın yanlış manev- makla beraber Rocestv~nskı, eı·kiinı 
1.0~ktan yakından isyana temas den Bakınız ne yapıldı efendiler. Opereti tarafından temsil süvarinin köprü üstünü trketmeleri rası üzerine kendileri hata ettikleri harbiyesi heyetiyle henüz prova köp-
IQ tırun]uk, bezginlik gibi her şey san- Kur'a ile ölüm ı Gülhane Parkında saat 21.30 da Halk kabil olmadığından yalnız erkanı har zahabına düşerek onlar da Aleksan- rüsü üzerinde bulunuyordu. 

r tarafından gizleniyordu. (A,.lrnsı var) LEBLEBİCİ HORHOR biye heyeti amiral için hazırlanan drın arkasından geldiler. Bunun ne- (Devamı var) 

f"3IE-=:ıoe:ıoe:ıoe:ıoe30!30l30l301311130JE30E309C9Cl919IEllEIOE30E3111EIOEIOEIOE!IE'.;/ 1 ile Mulenin arasına oturtuldu. Ve an- Evveıa bulunmuş olan reçeteyi yö Plokun kendisini görmek istediği- Mister Stenson Mu lenin sualine 

.._Yazan 

'V. Vilyams Du RTLE R Ç E TES _C_e_v_ir_e_n_ ~~:~r!~u;a~~~::'.ze~~~e~k;:~~~!h~:~- Do~~:ei~i c;::~~re:~~m gelerek ğini~~1:t~~mse;~ti~:~ııl ıser~:m~~:=~ ~:~~~e:u:~~am~:s~~~~:~u :~~i:;~ M. C. 1 
i\ 1 1 cak saat dokuza doğru Amerikalı mil veren doktor sorguya çekildi. ni haber verdi. cevaben "dörtler çetesi., nden fidyei 

cesini büyük bir merak ve endişe ile çocuğunun hasta olduğunu söyledi. "kendisini deliğe bile tıkac:ığını,. söy Mulen kemanı muayene etti. Keman 
"""~lllElOE3CIE.i3oe30!30!30l30130130JE30E30E309Cecaasıeııeaeıııeıııeıoe!IE-ı karşıladı. Bir çocuk p-ötürür gibi Küçük bir eve kadar gittik ve orada ledi, fakat bir saat sonra dairesinden da hiç bir fevkaladelik yoktu . 

• S _ zevcesini kolları arasında yatak oda- üç yaşlarında bir çocuk gnrdüm. A- çıkıp "Urfeur,. rıhtımı yolunu tut- Bankerin nezdinden ayrılıp da so 
...._ E , .. .. . .. , ._ . ~ . . sına taşırken biça~e ~adın evini bile d~m. a~lıyordu. Muaveneden sonra ıı:ıuş olan Mulen Plakla karşılaştı. İh- kağa çıkınca gene Plakla karşılaştı 

~, ka :i Mo•yo Plok. ~ız ~ı zernhı ı J egane şahıs. madam Ste.nson?~· F.'1- tanıyamıyordu. Lakın odada asılı cıddı bır hastalık mevcut olmadığını tıyar adam yaklaşarak: ihtiyar adam: 
ııı. Pılmazsınız, resmı bır zabıta vakı beş dakıka sonra gozlerını bus- duran kemanin önünden geçtiği za- söylediğim zaman adamcaihz ellerimi - Gene bana dargın olunuz: ziya 
İ)]·llıuru gjbi düşünme"'!iniz. Siz bu bütün açan -madam Stenson mösyö man gençliğinin boşluğunu doldur- öptü. nı yok. Fakat keman kelimesinin - Dediğimi yaptınız mı? diye 
•u'~~e~ bir mana çıkarabiliyor mu- P.!okun, Mu lenin suallerine korkunç muş olan bu alete doğru elini u1.attı. Mu len Devisin resmini gösterdi manasını hiç düşündüniiz mü? sordu. 

lhz: . . . bır kahkahadan ve: Biraz sonra Mulen ve Plok müşa- tabib derhal bu adamın kendisine ço- - Tabii değil mi ya! Bunu düşün- - Azizim siz hakikaten l<açık-
tıyar Plok kemalı samımıyetle: - Keman .. Keman .. kelimesinden ade talep ederek milyonerin nezdin- cuğıı tedavi ettiren adam olduğunu mek için sizden nasihat mı bekledim mışsınız 

t"-.. liayır azizim, hiç bir şey anlı- başka bir cevap veremedi. den ayrıldılar. tanıdı. zannediyorsunuz? _Acele etmeyiniz mösyö Mulen, 
lenllıadım. diye aczini itiraf ettik- Zavallı ana çıldırmıştı ... Kapıdan Mu len Ploka doğru dönerek eledi 1 Mu len kendi kendine· -Peki ne yapmak fikrindesiniz? b 1 . . . 

son t f t t ·k b ı d k ı k ı · · · J · en mese eyı anlar gıbı oluyorum. ra e ra ını e kı a aş a ı. çı ar ar en memur arthn bırısı kapı- ki: _ Bu iste esrar üzerine esrar bi- - Madam Stensonun odasındaki . . • 
· Evveıa· s .. · d b ı ~- 'k' nın pervazına t b · • . ı b' • .. . . . . · . . . .. . Zaten ıkı ce!ıetle karşılastıgımız da. ıı~ç xis . ma a uzerın ~ .u una 1 .ı .. . : eşırıe. y~zı mış .~r - Çocugun "dortler çetesı., nın e rıkıyor. Gel de ışın ıçinden çık. di- kemanı muayene edecegım. Belkı bu . . .. .. .. · •.. 
attık' k~sı. nazar~ ~ikkatını celbettı. eum~eyı ~aha ~o~rus~ hır ım~,ay.ı gos !inde bulunduğuna siz de iMan ediniz. ye mırıldandı. Birdenbire madam aletin içinde gizli bir takım evrak var kıkadan~erı ~uşunmu)•or ~eg:lım. 
r., . çuk Merının bu evrle muhaa- terdı bu ımza ıkı kelımeden, dortler Eğer bu akşamki müdahalemizden Stensonun gençliğine ait bir dır. Fakat bırdenbıre her 5ey zıhnımde 
. :a edıld ·• · d h t 1 k t d t · d 'b tt· · · · · Vı edi . ıgın :n, as ~ an ara . e a çe esı,. n en 1 are 1• dolayı zavallı yavrunun başına bır I hatıra olmak üzere odasının duvarı- - Belkı de! Fakat ben sıze başka tenevvür etti. Evet mösyö Mulen 

~İldi lrnış oldugundan ~üphc _caız de- KEM~N'. K~~AN .. .' hal gelirse bu hususla sizin büyük bir na astığı musiki aletini der hatır etti. bir şey yapmanızı lav"iye erleceğim. her şeyi a.~ağı, yukarı biliyorum. Si-
r,n · Fakat zabıtanın ÇO<'Ugu kaçı- l\fulen clerın bır ıstıhza ıle: mesuliyetiniz olduğun•ı unutmayınız M ı b' ld · üt d' Madam Stensonun oinneti kesbi 1 d d... . . 

•ah 1 .k tel'kk' lt ... D . ş· . .. 1 . . b . ' u en ıçare va enın m ema ıyen ze ya varırım e ıgımı yapın: Delı 
li ı..· ıs o ara a ı e ıgı evı- - ımdı dort er çetesının u ışte mösyö Plok. .. . . hiffet ettiği 1.aman kendisine yakla- . . . 
h ~ıın k ti t · t'? D d k. - ld - · tt' · '? . Keman, keman., dem~kle mazıdekı kadının yanında bırden ıtıbaren Yük-
uı a e mış ı · ısarı a 1 meç- parmagı o uguna ıman e ınız mı· Polıs miifettişi emniyeti umumiye • şarak yüksek se~le birden yüze kadar • 

'Gn Ceset kime ait idi ·1 Madam Sten- diye sordu. dairesine avdet ederek bıı~ müdüre yok~ullugunun bu hatıra"ını yadet- sayınız. sek sesle rakamları yüze kadar say-
ha bu 1'sız e\'cikte ne urıyordu? Da- Plok: akşamki vakayii tamamen anlattı. Jmekle olduğuna karar verdi. Hatta Muler, hiddetinden kıpkırmızı ke- mak icap ediyor. Eğer bunu siz yap 
d~ıı sonra nasıl olmuş d:ı ~ocuk yeni- - Evet, inanıyorum C<'\'nh,n• " 0 r Müdür kendisine, meçhul cesedin ertesi günü gidip bir k0 re bu kema- sildi, ihtiyar adama arkasını dönerek mazsanız hiç olmazsa madam Stnso-

;.rtııdan yok oluvermişti ?. ı di. !· ,.i)·etinin tahkiki \'a1if"'ini tah- 1 nı muayene etmeyi bile düşündü. Bu l' uzaklaştı ve Amerikalı bankerin nez- nun nezdiııe beni gönderiniz. 
Utun bu sualle.ı·p eevap verecek ! Otomobilde madam Stenson Ploklmil etli. ı esnada içeri bir .hademe girerek mös- dine koştu. (Devamı var) 

• 



!arla: e YEN 1 SA B"A H 

Bir küçük serencam 
Mektebimi yeni bitirmiftim. 
latanbulda akrabalarımı olmadığı i

çin, ae,üı:tafta, a:rkada,ım Sadrinin e
vinde yatıp kalkıyordum. 

Bir cuma sabahı, Sadri gözlerini 

dolduran genİf bir tebessümle yattı -
ğım odaya girdi : 

- Cemil, müjde 1 dedi. 
Sebebini bilmeden ben de güldüm: 
- Müjde değer bir fey ise ... 
O, bekletmedi i bir zarf uzattı : 
- Deimez olur mu ? Bir sevda· 

name ... 
- Kimden ) 
- Bilmem .. . Şimdi saka lbrahim 

ağa getirdi. Kimden olduğunu söyle
temedim. Yalnız, Cemil beye verini, 
dedi. 

maz bir aevgili .. H,.]e fU kıt'a : 

c Karanfilsin kararın yok ; 
Konca gülsün timatın yok. 
Ben seni çok severim : 
Senin bundan haberin yok. > 

Ne orijinal bir parça 1 
Ben, merak ediyerdum: bu mektup 

kimden olabilirdi ) O zamana kadar 
epeyce kızlarla görüşmü~tüm ; fakat 
ne mektup almı~. ne de cevap yaz -

mıttım. 

Kendilerine mektup yazdıracak ka
dar nazlananlarını görmemittim. Bana 
mektup yazacak kadar, bende istiğna 
gören bir kız bilmiyordum. Hepsi1e, 

iki bakı~ arasında anla~mış: ini~ in
mi' bayır çıkmı,tık ve ne kadar öpü
cükler devşirmiştik. 

'f.'i-~ Şimdiye kadar alıştığım serbest &f-

0 günlerde, yirminci ya,ımın atef- ka, pli.tonik, romantik bir mahiyet 
li, çılğın hislerini taşıyordum. veren bu kız, hangi bucağın güneş 

Hayalimin ufku o kad:ır geniş, o ~örmemi~ bir kalbi idi ? 

kadar aydınlıktı, ki.. Gündüzlerim, ı O haya], gözlerimden gitmiyordu. 
hayahn yer yer sakin, yer yer heye-' Belki odur ve okumamıf bir kızdır 1 
:anh hazzından .. Gecelerim, sinirleri- diyordum. Vanrn, okumamış olsun. 
mi büyülü avuçları içinde bayıltan Bu noksan. onun dudaklarının lezze -
tatlı bir rüyadan örülüyordu. Deniz tinden, dilber gözlerinin cazibesinden 

Yazan: M. Raaim Özge. 
V..-' J .Jo. "AV .,._ •'./ 'J., •• 'JJ,; • 

İbrahim aia 1 ben, mekıuplaf
maktan biç haz etmem. Gelsin, &Ö-

rü~clim, dedim. 

Cin göz oaka, iymalı bir gülüfle : 

- Çok namuslu bir kadındır; ge-
leceğini .z.an etmem, dedi. 

Gene o hayale daldım : Namuılu 
bir kadın 1 Ôy]eya, haftalardanberi 
göz göze geliyoruz da hiç yılışmıyor. 
Mektup yazmaoı, belki namus akiy -
desinde temiz bir müsa.mehadır. Hep 
öyle değil miya ) Maceralar masu
mane ba,lar. aonra fiyrazeden çıkar. 

Rol yaptım : 

- Gelmezse kendisi bilir. Mektup
la~mk gibi maskaralıklardan ho,lan· 
mam, dedim. Ve kızgın kızgın dönüp 
gidiyor gibi yaptım. 

Saka gevşedi : 

- Kızma beyim, dedi. Ben getir -
menin çaresine bakarım. Senin gibi bir 
beye hizmetten çekinir miyim hiç ? 

- Ben de seni memnun ederim, 
dedim ve eline bir kilğıt lira sıkış, -
brdım. .. ,. .. 

gözümde, ıevdalı dudaklarını ıahille- ne elc.iltir ) Okumuşlardaki tad baıı- Saka ile yolda karşılaştım. O, eği

rin kumlarında gezdiren biri iştiyak karnıydı sanki ) Zaten bana onun lerek omuzundaki sırıkta sallanan te
hamle•iydi. Ağaçlann gölgelerinde, i- içi değil, dışı. maddiyeti, eli lazımdı. nekelerini yere koyarken, ben, pake· 
çime, baygın bir r.ehavetin zevki ya- dı. timi çıkardım ve bir cigara uzattım: 
yılırdı. Bu parça parça •aadetler, ru - Bir müddet o kara gözlerin ,i"rini _ Ne haber lbrahim ağa ) dedim. 
humda biitün bir ahenkle birie,ir, kal- içmek, o kırmızı dudakların üstün- .. Saka cigarasını uzun uzun.-. yakta ; 

bimin o derin çarpıntılarında dalga- de sinirlerimin bayıldığını duyarak anla,ılan okkah sözler hazırlıyordu. 
!anırdı. mest olmak, o beyaz yanakları kok· -Çok zahmet çektim beyim. Kan-

~•.v. •rak, öperek nıhumun yandığını dınncaya kadar akla karayı seçtim. 
O zaman, 'imdiki gibi, mavi göz- duymak, benim bütün İstediklerim ~ c Ben namuslu kadınım; bir erkeğin 

1eri değil, siyah gözleri severdim. Ma- dendi. yanına nasıl giderim ) > diye ayak 

vi gözlerde. derinliğe yabancı bir renk E.llerimin ıçıne elleıinin titreye tit- direyip durdu. « Bunda ne namussuz
görür, şuh, sıcak m8.nalara, onlarda, reye eridiğini hia etmek, onun taze Juk var ) Şöyle, ayakta biraz söyle-
istidat bulamazdım. Mavi gözler, ba- ..... ·· ·· ·· t" d ] h l 1 l b H k k'b gogsunun us un e çı gın eyecen arı-. sirsiniz, o ur iter. em o, pe ı ar, 
na, durgun bir su kadar renksiz ve t k Oh b h "I t • 

mı uyuf unna .. , u u yam a- namu.!u bir beydir • dedim; güç hal-
hareketsiz görünürdü. hakkuk etse ne kadar tatlı bir feY o- le inandırdım. O güzel hatırın için bu 

••• lurdu. 

Zarfı aldım. Açmadan düşünüyor
dum; acaba kimdendi ) 

Gözümün önüne gelen ilk hayal : 
kara ka,lı, kara gözlü beyaz kız oldu. 
Nefis kızdı doğrusu l Birkırç lıafta
danberi görmeğe ba,ladığım bu kız

la bütün münaeebetim, gözlerimizin, 
birer an. birbirinde dinlenmesinden 

ileri ııeçmemişti. 

Zarfı yırtarken, kendi kendime : 
- Belki ondan.. Niçin olma.11n ) 

diyordum. 

[ [ 
İfe giriftİm. Y oba ... 

Ben, ikinci bir kağıt lira ile saka· 
Saka lbrahimi, mahalle ltahvesin- nın ıözünü tatlıya bağladım. 

de, kiğıt oynarken a:ördüm; bir ke-
nara çektim : 

O akş,am eLrkadaşımın evine gitme
dim. Tenhada valcit geçiremiyeceğimi 

- lbrahim ağa .. 
getirdin ) dedim. 

- Evet.. dedi. 

mektubu ıen mi bildiğim için Beyoğluna geçtim. Bir 

Ve siyah bıyıklım altında k.aybq

lan ağzı. iri bir tebeasümle yayıldı. 

- Kimden ) 
- Bir hanımdan .... 

büyü kgazinoda c müzik çığan > ın 

oynak havalarını dinleyerek güzel bir 

rakı çektim ve buğulanan gözlerime, 
elektrik lflkları içinde parıl parıl ya
nan dekolte kadın göğüslerinden, en

.derinde1l ve kol!anndan nefia bir zi-
- Biriai kim ) Kız mı, kadın mı ) yare, • ,rdim. 

İleri bir kasaba: 
Midyatta yeni 

eserler ve tesisler Festival müsabakaları 
Geniş mikyasta bir um
ran faaliyeti görülüyor 
Midyat, 6 (Hususi) - On bin küsur 

nüfuslu büyük bir kaza merkezi olan 
Midyat, Mardin - Irak umumi yolu 
üzerinde gittikçe terakki ve inkişaf 
eyliyen şirin bir kasabadır. Şehir ha
lini son altmış senedir aldığı cihetle 
binaları oldukça muntazam ve yolla
rı düzgündür. 

Cumhuriyet devrinde bir çok yeni 
eserlere kavuşan kasabada, bilhas9a 
umran sahasında güzel ve faydalı n••
ticelere varılmıştır. 
Değil kaza, bir çok villiıyet merkez· 

]erimizde eşine rastlanmaz mükem-

Ecnebi futbol karşılaşmaları? 
yalnız Yunanlılarla mı yap1lacak

4
:

00 
İstanbul Festivı(n münasebetile JMısırın Enadiülehli takırnına .r.!ı· 

Ağustosun 21 inde şehrimize gelip üç lira teklif edilmiştir. Bu suretle 
e~· maç yapmayı kabul eden Çeklerin sırlılardan gelecek cevap beklennı • 

Slavya takımı son dakikada para me- , ikada ,-er 
l · d k b' 'ht'l" f .. .. • tedir. Mısırlılar da son daı< a· se esın en cı an ır ı ı a yuzun- -yun 

den gelemi~ecezg· ini bildirmistir. dikleri karardan dönerlerse . 
· · ·ıe e 

llunacaktır. nistanın cO!limpiyakos ta!<ırnı rı 
Fe.sti\'al münasebetile yapılacak saslı surette anlaşma Y'pılacal< 

maçların aksamak ihtimali karşısın- F . 
1 

.. b t·ı hı·imiıe yıl· 
. . estıva muna.se e ı c ~e • _ 

da Festıval komıtası artık Slavyayl . .. .· ırni1 b~ yeniden müracaat etmekte~ vaz g~ç: Jnız bır Yunan takımı g~ ... ı. 
miştir. E\'velce de yazdıgımız gıbı !l.unacaktır. 

meliyette bir belediye binası inşa e- lstanbul takımları , 
dilerek en güzel ve muhteşem şekil- Yugoslavya - İtalya güreş Jd 
de tefriş edilmiş ,kasaba içerisindeki müsabakaları Ereğliye davet edi _ ~n-
mezar1ıkıar kaldırılarak iki kilomet- 1 •11• .. k'b' .1 ! Ereg·ı; Halkevi bas,larında baa~-~ .• nı . . Yugos avya mı ı gureş e ı ı ı e - b , ... 
re dısarıda ikı yenı mezarllık kurul- k.b. d 1 k Jarı Bay Ahmet ve Sper k,ılu 'alıı-· · . . . . talya e .ı ı arasın a yapı an gre o- ç 
muş, yıne kasabanın dahılinı kaplıyar, \ .. .. b k 

1 
ı't 1 eski Vefalı Bay Celalin candan ,.,k • . romen gureş musa a a arını a ya e- d n ,-

ve umumı sıhhatı bozan ahır ve ağıl- k'b' 6 1 k • !t 1 _, b maları, Ercg-lide spor.bakımın 3 a-'·· . ı ı - az:mmllj,ır. a yan,ar u b ı"' 
lar vasak edılerek bunların hariçte k 

1 
d 

1
.b. 

1 
. . ğ büyük faydalar temin etrnlye __ ,,,. 

tesısı temın olunmuş, açılan Cumhu- · · 1 d mıştır. Bu sene yaptıkları pruo tir· 
. -. . 1 arsı asma a ga ı ıyet erının ço unu od[W'' 

. t d Ul o·· d .. b' tuşla kazanmıs ar ır. k rn ge 
rıye mey anına u n er ın ır • _ Jarında İstanbul'dan be~ l~ ı . aç· 
büstleri dikilmiş ,vakti bildirmek ü- belgrad ve Pragda yapılacak mi ye karar vermişlerdir. Birincı ;ğli• 
zere bir düdük getirilmiş, yollar açı- maçlar !arını Vefa B takımı ile yap_an E kaı•· 
!arak kaldırımlarile birlikte döşen- Yogoslavya Çekoslovakya milli fut- liler, arada Akçakoca ve cıvar .jli• 
roöo, Belediye parkı tesis olunmuş ve ı f tb ı takıml•rile a'•rıca ' [ .., bol takımlarının Zagrepte karşıbşa- arın u 0 " ·' , JutbO 
Cumhuriyet meydanına ait plan yap- _ . . 1 yet merkezi olan Zonguldak ın ol· 
tırılmıştır. cakları 28 agustos tarıhınde Bclgrad k •

1
• t . varfak 

ta ımını mag up e mıve mu · 
Bu plin, dmdiye kadar tatbik edi- muhtelil.i ile Prag muhteliti arasında lard " ,,_.. muş ır. oa· 

lecekken yeni hükumet konağının ev- da Belgradda bir maç yaplıması için Ereğlil!iler; önümüzdeki hafta iiP 
velce bir köyken sonradan mahalle görüşülmektedir. 30 Ağustosta Sofya Jatasaray İstanbul soor ,·c E~ ... 

' • bU"' haline kalbedilerck Midyat'a bağla- muhteliti ile Prag muhteliti arasında Hnlkevi takımlarile anla~arak Jlla· 
nen Estel'de inşası kararla~tınllması kımların kasabalarında maç yaF bir karsıla~ma yapılması için görüüzerine geri kalmıştır. Fikrimizce, 
yeni hükfımet konağının Midyat ka- şülmektcdir. 
sahasında, yahut Midyatla Este! ara- İstanbul muhtelitinin 

seyahati 

!arını temin etmişlerdir. ıke'~ 

İzmir 
sındaki Babi tepesinde inşası daha 
muvafıktır. Çünkü; Midyat esasen 
mamur ve iferi bir kasabadır. Hüku
met konağının burada inşasın ımüte

al:ip daha seri bir inkişafa mazhar o
lacağında şüphe yoktur. Babi ve Mid-

Misafirlerini iyi ağırlıyan ha ba· 
halka da sporu sevdirmis, hemen ıııiB 
tün halkın maçlara alakasını teıal<~ 

· t · t' Z ld k alisi ırıın İzmir fuarına gidecek olan Istanbul e mış ır. ongu a v . kdır 
muhtelitinin seçme müsabakalarına •başkanı Ereğlinin faaliyetin• ta ~' 

d k k d ·ı . r ,·ardım devam edilmektedir. Bu cumartesi e ere en 1 erme ma 1 - . • ,.3oet· 
spor sahalarının tesviyesını . dl" 
ıniştir. Halkevi, bir de güzel b~eee~ 
nizcilik şubesi tesis etmiştir. G\Jil!" 
sene İstanbula gelerek muh telıf l)tell 

lerle denizde kürek, yüzme. Y:Sa;;!J 
müsabakaları yapacaklard\r. .jpl 
bir şekilde çal4an Ereğli J{alke' 

günü Beykoz'da ikinci ekzersiz maçı 

yapılacaktır. Geleeek haftaya kadar 
yatla Este! arasındadır. Devlet ma- yapılacak bir kaç antrenmandan son

h_al_lesi b~ havadar teped: teessüs et- ra gidecek takım seçilecektir. Son ge
tığı takdırde Este! ve Mıdyat buraya len İzmir gazetelerinde, İzmire gele
doğru açılmak ve genişlemek sure- 1 cek olan Altılar muhetlitinin karşı
tile ileride büyük bir şeyler meydana 
gelecektir. sına B. takımı çıkarılacağı yazılmak

tadır. Halbuki dün mıntaka asbaşkanı 

ile görüştük. Bize dedi ki: 

- İzmir fuarı münasebetile gide

cek takım, Altılar muhteliti değil, 

tebrik ederiz. ve!• 
Kayseri Sümer Spor klübÜ el· 

birinci takımını Kayseriye davet 

miştir. ft 1,r 
iLkmaçlarma boş kalan ha a 1,.. 
Bu sene yapılacak olan ilik ınıı~~

İstanbul muhtelitidir. Çünkü gidecek rının boş kalan altı haftalı~ za~ a.rıY 
da Federasyon üç şehir kluplerı ~ 
sında bir turnova hazırlamıştır. t>ıl 
maçlarının birinci devresinden 

takıma Fener, Güneş, Galatasaray, 

Beşiktaş takımlarından da oyuncular 

ilave edeceğiz. Sadri, hala gülüyordu : 
- Cemil, tecahül etme 1 Mektu- - Ne kız. ne kadın .. 

Aklıma tuhaf teYler ııeldi ; kızdım: 

Midyat'ın hayati ihtiyacı olan su 

işi de ele alınmış ve lüzumlu keşif ve 

tetkikler yaptırılmıştır. Tesisatın 120 

bin liraya mal olacağı anlaşılmış ve 

yarısına devletin umumi muvazene
den yardımı istenmiştir. Birinci nıs

fını Mi~yat Belediyesi ôdiyecektiı' . 

Yardım tahakkuk ettiği gün faaliyete 
- Denmı yanı - geçilecektir. 

turnuvaya başlanacaktır. eııJ 

Ayrıca boş zamanlarda baz! ec~oı• 
cek bir kuvvettir. Biz bu neşriyatın takımlarile de futbol temasları ) · 
asılsız olduğu kanaatindeyiz. lacağı da söylenmeketdir... ~ 

Bu itibarla takım ihmal edilmiye-

bun kimden olduğunu biliyorsun. Ça
buk aç 1 Bakalım ne yazmıf .. dedi. 

Zarfın İçinden dörde bükülmüf bir 
k&ğtt çıktı. Açtım; uzun bir fİİr .. 

Arkad.,ım, gıpta ile bağırdı 
- Hem de l"'ir 1 
Sernamesini okudum. sonra, göz -

- Ne demek istiyoraun, lbrahim 
ağa 1 Benimle alay mı ediyordun ? 
Kız deii!.. kadın deiil.. O halde bir 
erkek .... 

Saka, gür bir kabkaha ile güldü : 
- Yok, beyim. EtaifuyuJlah 1 Bir 

!erimi açarak ilk oatıra baktım. Hay- dul kadın ... 
ret 1 Acemi bir kalemle yazılmıf, im- Geni,ledim, hep o hayallerle oya-
la yanlı~ı dolu bir destan.... !andığını için, kendi kendime: Belki 

Canımın sıkıntısından mektubu ar • duldur; taze. nefis bir dul.. niye ol· 
kada(lıma verdim. O, hem okuyor, masın ? dedim. 
hem de: 1 - Güzel mi lbrahim ağa ? 

- Ne iltifatlar, ne iltifatlar 1 diyor - Hem güzel, hem paralı.. Dün-
\'e kahkahalarla gülüyordu. Cemil 1 yağlı bol körpe bir genç hanım .. 
\'allahi bahtiyaroın. Aramakla bulun - Ben, İlİ kıA kesmek istedim : 

YESiL KUMLU ADA 
YAZA~: T. Vallerey Tefrika No. 51 
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Susuz yerlerde arteziyen 
Çalışmalar, kaza merkezine inhisar 

etmiş değildir. Midyat'a bağlı 130 
Susuzluk derdi çeken şehirlerimiz köyde 90 ında köy kanunu tamamile 

de arteziyen kuyuları ııçılnıası tecrü- tatbik edilmek suretile bu köyler 
heleri yapılacaktır. Bu cilmleden halkı bir çok yeniliklere ve güzel e
olmak üzere Lüleburgazda açılması 

kararlaştırılan artziycnlerin yerleri
ni tetkik ve tesbit için iki ayrı ecne
bi firmaya mensup mütehassıs b~
gün şehrimizden Lillehurgaza gide-

serlere kavuşturulmuş ve kalkınma
ları yolunda feragat ve fedakarlıkla 
çalışılmıştır. 

cektir. Bunlardan birisinin şimdiye Bir kadın ağır yaralaudı 
kadar açmış olduğu arteziyen kuyu- Arabacı Şevketin yük arabası Göz-
larının 30 bin metroyu mütecaviz ol- tepe istasyon caddesinden geçerken 
duğu ve diğerinin de en son sistem A- Göztepede oturan Eleni isminde bir 
merikan burgu ve delici i\liitı ile mü- kadına çarparak muhtelif yerlerinden 
cehhez olduğu anlaşılmı~tır. ı ağır surete yaralamıştır. 1 

---··---
NEV.ROZiN 

' . • • .r • ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrr a, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keSel'· 

• - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - -~"" 

,, 

l 

• 
l 
1 



YENi SABAH 

Sinamada ve salonda 
beyaz saç modası 

Yüksek mühendis mektebi 
alma komisyonundan 

S.,ıl•: 1 

satın 

Münakasaya konan Miktarı MuJuı:nı.men Peu akçesi E 'k ~il t nı enin 
mcvaddın cinsi Bedeli Ta1 ih Saati Şekli 

Beyaz peynir 2200 K. 48.50 112.50 31 - 8 - 938 U.30 Aç.ık 
Kaşar peyniri 600 K. 71.50 
Silivri yoğurdu 5000 K 18.00 74.25 31 - 8 - 938 9.45 ,, 
Toz şeker 8000 K 27.00 162.00 31 - 8 - 93R ıo.oo ,, 
Yumurta 53000 adet 1.75 
Soğan 5201) K. 6.00 141.75 31 - 8 - 938 10.15 ,, 
Patates 10000 K. 6.50 

1 - Mektebin 938 mali sene:si zarfındaki yiyecek ihtiyaçları açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bı.,dPIJeri ve ilk 

1 teminatları eksiltmenin tarih VE:. jekilleri hizalarında gösterilmiştir. 
3 - İstekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikalarım gö;;te

receklerdir. 
4 - Şartnamelerini görmek istiycnlerin her gün ve eksiltmeye gi

receklerin belli gün ve uatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 
komisyona müracaatları ilan olunur. (52U5) 

Gayri menkul sabş ilanı: 
lstanbul emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Gayrimenkul Satış ilanı: 
lstanbul emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
:Bay Ahmet Sezai: Topçunun San dıjıma.dan 2059e hesap No;; sile aldı

ğı (425) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadeeinde boreunu i
demediiinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3282. No. 1u kanu-

YENf ESERLER : nun 46 cı maddesinin matufu olan. 40 ncı maddesine sim .Olmaal it• 
beden Fındıklıda Mollaçelebi mahallesinin Çeş,meçJkmazı sokağında eski 

Hukuk birincileri ve yeni 8 No. lu ahşap maabah~e bir evin tamamı bir lauçuk ay müddet-.. 
lata bal Raci lstanbul Ünivereitesi .:Hukuk Bi • lstanbul Deniz ticareti Müclürlüminden : le ~ arttırmaya konulnnıştur. Satıt tapu sicil kaydına. Pre yapllmak-

D ymu ı:inc:ileri> isminde '* broıpiır n~et _ e - tadır. Arttırmaya girmek istiyen 150 lira pey akçası verecektir. Miııt ban-
~ra myem miştir. Bu broşür 1937-1938 der yılı İstanbul Liman riyasetince yapılan kontrolda halkın balıkçı ve yük kalarımızdan: birinin teminat mektubuda kabul olunur. Bhilcmiş bütüll 

'-. ıı Aiuatoa 
938 

Per..-h• Haziran devresinde fakülteden birin _ motor1arilc deniz tenezzühüne çıktıkları görülmüştür. vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye 
... a~atı: cilikle mezun olan talebe ile birinci Yolcular için tahlis vasıtaları noksan olan bu gibi teknelerle halkın nısumo borçluya aittir. Arttırma ~artnamesi 10 - 8 • 938 ta'l'ihindeıt iti-
~t ı.&,aQ.plikla Tllrk maaıkisi, 1',50 yıldan ikinciye ve ikinciden üçüncüye gezinti yapmaları katiyen memnu olduğu cihetle badema hu ~ibi teıuıe- baren tetkik etmek istiY'nlere sandık hukllk işleri 8el"Visinde a~k bulun • 
lg.36 is, 15,30 pllila Tur.k musikisi, birincilikle terfi eden talebelerin im- ler içind'e görülecek yo!cu1ann en yakın sahile çıkarılacağı ve tekne sa- duru]aeaktlr. Tapu sicil kaydı ve sair Iözomlo izahatta ft&I"tnamede ve ta.-
AL tnulıteliC plik neşriyatı. 16 son. tihanlannı ihtiva ctmektedı'r. h" ı · h klo d d kı'p dos'-·asında vardır. Arttırma'-•a girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
...._ .... ,rı,.ab: ıp en a n a a kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. (5258) ,p .J 

~~l&~Om~~~~~~ ============================whl~~~~ ~~d~h~~~~·~-~~ili~r ~~spor musahabeleri: E~rcr Şefik ta- Tashih ilanı Ü olunur. Birinci arttırma 7 - 10 - 938 tarihine müsadif cuma günü Cağa-
~~ 19,55 bQrsa haberleri, 20 ııat\t İstanbul Em. iyet Sandığı direk- T R K f Y E }oğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvak-
l(11 tı: Grenviç rasathnncsind"n naklen, törlügünden: ŞEKER F ı kat ilıale yapılabilmesi için teklif edilecek bedf'lin tercihan naJınması ica-
'-~:er İlknr ve arkadaşları Uırafın- 7 nğus.tos. tarihli Yeni Sabah ga- ABR KALARJ beden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmesi 
'9 _ urtc musik:W ve h:ı.lk snrkıla.rı, taahhüdü baki kal ak rt"l ~-bava rapora, 

20
,
43 

Ömer Rıza ta- zctesiuin son a •• rıfa ıııda çıkan Em- şarttır. Aksi takdirde son arttıranın m şa ı e 
~~n arabca söylev, 21 sut ayarı: niyet Sandı[ nn ait ilanın 13 üucu ANONİM ŞIŞKETİNDEN 25 - 10 - 938 tarihine milsadif salı günü ayni mahalde ve ayn.i saatte 

1 
ra: sırasındaki Hayriye (SncTık kızı) ve son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ~k arttıran111 

t - l\forcnn: Str:ınssfchcrli. 14 iincü sıradaki Ahmet (Mustafa./ Huı~ten nıemlekete. . ithal edilecek ~irin~i paH! küp ve kl'istal şe- üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan a.likadar-
a - Rosc: Rose Mon e. oğfu) l5' inci sıradakf Hat' (T h' k:rlerini vermeğe ta1ıp olanların teklıflerı, 25 agust.os perşembe gü- ıar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz' ve masari· 
2

1
- Bach: Reveil du 'Print~p5. kızı} 16 mcı ·adaltı Rifat ı;~Ji 0;1~; 1 

nŞaru tnamsaat o~da Bah~kapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. :fe dair iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite-
~;:: Safiye Tokay ve nrladııŞıırı ta-

17 
. . . esı yukarıki P.<lresten alınabilir. Ieri'-'e beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil-

~l 11 Ttırk mllflikisi ve halk sırlolıın, ıncı smı.dakıı Afife <N.ınn.i kızı) .J ~. Q orkestra konseri- ~ovotniden nak- 18 iı ci sıradaki E.oJine Üstüner ~Ah- dirmemi$ olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan1ar satış bedeli-
~~~ A~~ttln~2250~ mclbı)y~~~~~csilik~~============================n~~~a~a~~M~riçk~rl~D~h~m~~d~m~~~~~ 
la ::~er ve ertesi günün programı, çılnnamış olduğundan ve keza aynı' 

1
._ rin 937;219 dosya numarasile sandıiırnız hukuk işleri servisine müraca-

-.t ayan: son. l 1 ~I il Af-t-
1938 

1"!'1_.._ lanın 11 inci sıradaki Afife (Nazmi Kapalı zarf USUJiyle yapılacak at etme eri üzumu ilan olunur. 
• aıe,rı7atı: kızı) mı nit takip No. sı 38/852 ve he-

l~t ~,30 ı.arı,•ll -plak. neşriyatı, sap numarası da sııs4 olacağı yerde Eksiltme gününün uza tıldıg.., ı 
~ Plakla Türk musikisi ve haik. pr.- yanhş çıkmış olduğundan tashih 

~:s~~~:~=~~ haberleri. olunur. TUrkiyı Yünlü Dokuma 
ı,la t ıs,ao k11'1"1'11t pBk neşriyatı, ZAYİ ŞAHADI;TNAME v y 1 1 
f~ 'l'tlıi: musikisi V4 h:ılk o:u-kıları, Cevribatun kız mektebinden aldı- e ün p igı~ • Fabrikaları 
tiıı..... Gen), 29 saat ayarı _.e. a.."Bpça De\"" w nh d tn · k 
I~ 2.0,15 radyofonik tem il (Genç- gım. ş. a c ameyı ·azaen za~'i etmiş A . ş· k . o· k - ,-.. - d 'eı-f~Ubu tarafından), 21 kcmnn kon- olduğwndan ve yenisini çıkaracağım- UODIM lf etı Ire tor UgUn en : 
~ <~eeiP. Ynkup Aı,km). piyanoda dan hükmü yoktur. 10 Ağustos !>38 gilnünerastlayan çarşamba gün;i kapalı zarf 
~ · Georg l\fnrkovitz, 21, 15 stüdyu Sultanahmct Tavukhnne Çık- usuliyle eksiltmeye konulduğu 4.Ağustos. 938 tarihinde ilan edilen 

l orlı:estraaı: maz sokak 8 ve ıo numnrada Eyüp le J>efterdar mensucat fabrikamızın dokuma dairesinin tevsii 
- Schoe!b~~ Ja, 60 ein Zu"htu·· kızı Fatm .. İkbal bil · t · l · · ks'ltm · ·· d h tıl A ~ ve ro ınşaa ı L~ erının e ı esı on gun a a uza mış ve -

a Schwipa am Rheln. - ...,_ ğustosun yirmi ikinci pazartesi günü saat on beşte uapıJması karar-
a .ıwılınnn: Die Cs:ırdnıı Frlirstin. ZAYi - lstanhul Liman idaresin- .J 

- Fr h 'ks h A d N dl laRtırılmıştır. 4-. e erı e : us es or an- den aJdığnn cüzrlan T"1 kavbettim. 
aa İsteklilerin; 4 A~ru 1os 1aki Panda münderiç şerait veçhile hare-

~ .. , .. aJaııs haberleri " bava :r.a.......,,_ Yenisini çıkartacağımdan zayiin bük k . k t 
c; ~ r-- et ve şır e imiz merkezine müracaat etmeleri ilan olunur. 
' Yarınki proaram ve son. mft yoktur. Htlseyin Kansız ımt•••İlll••••••••••••••••••••••• 

, .. 
•• 

D t K KAT 

Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikra~ yaparak usulü-
ne göre kolaylık göstermektedir. (5311) 

1 Devlet Demiryollan lıanlan 1 
Muhammen bedeli 10500 lira. olan 60 ton çimento kapnlı zarf usulile 

20 - 8 - 93 tnrihinde cumartesi a'finü saat 10 da Sirkecide 9 İşletme bi
nasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin nafia ve diğer niza-

mi vesikala:riyle ve % 7.5 ııiSbetinde teminatlarile komisyona müncaat 
ları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

(oııa) 
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.... . . ·~ ~ .. n . . ~ ... ..: . - ' YEN Bi TENZiLAT! 
inhisarlar 

SOFRA TUZU UCUZLADI 
15 AGUSTOSTAN İTİBAREN 

lstanbul inhisarlar ambarlarında 

'. • ı - • ~ ~ - ' • ... _ • ·- , •. ' : l ., ~ • .-- • ' .. • . ! • 

::.:. ' ,, ~ . ~ 
~ . . 1 Üsküdar icra memur-

Sabah,öğle vcakşam her yemekten sonradişlerinizi luğundan 
Avniyeye borçlu Hediyenin hac

zedilen Kadıköyünde Zühtü paşa 

mahallesinde Tahta köprü Şefikbey 
sokak eski 3 milkcrrer yeni 46 kapı 
No. lu bir tarafı İsmail Hakkı el -
yevm Halice hane ve bahçesi bir ta
rafı Şefikbey sokağında ve iki tarafı 
iki harita No. da başka bir mahal ile 

Dl·ş macunı"le fırçalamalısınız mahdut iki yüz seksen metre murab-baı ve 50 santim miktarı ve 1 hari-
ta No. lu Selimi evvel vakfından ev

ıııesıoe 
Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın erkek idrar zorluklannı, eski ve yeni belsoğukluğnn11 : edet• 
iltihabını bel ağrısını sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar teınııı r 

, ' uıunu. Sıhhat VekAletimizin resmt ruhsatını haiz bulunan ( H E L M O B L Ö) her eczahanede b 
DiKKAT : ( H E L M O B L Ö) idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Çünkü 
Bir defa fırçalamakla d~ler 

temizlenmiş olmaz, ağız gudde-
Jerinin ve dahiJi uzuvların mü

temadi ifrazatı, dıtarıdan mü-
temadiyen alınan ~nebi mad-
deler mikroplar, yemek, içki 

•İgara vesaire dişlere, dit 

etleri 1e binbir mikrop atılar, 

arızalar husule getirir. Bnnlar 
birike birike nihayet dişlerde 

çürüme, ··tl 0 rde iltihaplar başlar 
Artık felaketi öniemek ve dur-

durmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişle
rinizi sabah öğle ve akşam her yemekten 

sonra Radyolinle fırcalayınız 
Orman Koruma Genel Komutanlığından 

1 - Kapalı zarftan pazarlığa çevrilen İstanbul Ambar binası inşa
atının ihalesi 15 Ağustos !J38 pazartesi saat 11 de Ankarada Yenişehir
de Genel Komutanlık binasındaki Sa tın Alma Komisyonunda yapılacak-
tır. 

2 - Keşif bedeli 22209 lira 71 kuruş ve muvakkat teminatı 1665 
lira 73 kuruştur. 

3 - Şartname ve keşifleri Ankara Satın Alma komisyonunda ve 
İstanbulda Galatada 'l.'opçular caddesinde 176 numarada Orman koruma 
Ambar Müdürlüğünde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat bakbuzları ve icabeden kanuni 
vesikalariyle birlikte ihak. gün ve saatinde mezkür komisyona müra-
caatları iliin olunur. (5298) 

lstanbul Belediyesi İlanları 
Kilosu -700 Makine yağı 

760 Kompresör yağı 
250 Gres yağı 

Karaağaç müessesatı ~oğuk hava deposu ve buz fabrikasına lüzumu 
olan ve hepsine 462 lira bedel tahmin edilen yukarda miktarı yazılı yağ
lar açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde 

görillebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 34 lira 65 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12 - 8 - 938 cuma gü
nü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. ( 4822) 

velce natamam şimdi tamam ve ta-

mamına 1100 lira kıymet takdir edi- ll;ıılımmmmmlııı•••••••••••••m:ıım•••••~~· len bir evin tamamı 2004 sayılı ka-

nun hükümlerine tevfikan açık art- • D E N •ı z B A N K 
tırma ile satılarak paraya çevrilme-
sine karar verilmiştir. 

Vaziyeti hazırası: 
Halen 44 - 48 taş N o, !arı arasında 

yarım metre tuğla duvar üstünde de
mir parmaklığı bulunan ve 46 taş, 
No. su taşıması icap eden kapı ma
halli (bu mahal tuğla cluvar üzerin
de demir parmaklığı bulunması dola-

lstanbul şubesi müdürlüğünden 

Oenizyollan Karaköy Acentallğı taşındı 
Galatadaki Deniz Bank Denizyolları Acenteliği tamlrat dolayısile 

Deniz Bank lstanbut şubesine muvakkaten taşınmıştır. Yolcu ve eşya 

yısile 48 No. lu kapıdan girilir) ve bileti almak ttzere Galata rıhtımı tlzerinda Deniz Bank İstanbul 

binanın köşesine vasledilen haddi I şubesi gişelerine müracaat edilmesi iUln olunur. 
müstakim ile müfrez bah~e olan kıs
ma nazır 4 müzayik basamaklı met
hal sahanlığına çıkılır. Zemini karo 
süma~ döşeli bir antre ve methale 
müteveccih tahta kapıdan girilerek 
zemini tahta döşeli ufak bir koridor 
üzerinde sağdan itibaren sıra ile i
çinde emaye alaturka helayı havi ve 
fayans musluklu kısmen karo süman 
döşeli bir aptesthane bunun yanında 
zemini karosüman ve maltız mahalli 
kırmızı çinili davlunbaıh küçük bir 
ocak bahçeye çıkılır ufak lıir kapısı 

vardır. Mutfağın yanında zemini ka
ro süman yalnız bir musluğu bulu -

1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 800 tornacı ile 50 tesviyeci 

alınacaktır. 

isteklilerin Ankara, Zeytunburnu ve İzmir Silah Fabrikalarımıza 

müracaatları. (5051) 

nan bir banyo mahalli bunun yanın----------------------·--------
diğer alacaklıların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarının husulu ile faiz ve masraf 

1 ·· ıs ••11
• M u J D E teıni0' 11ı 

ıJeriıılO 
Meşhur S f N G ER Saa id• 
Satışında teıhilita batlaıtı 

1 
Singer Saat Mağa~_a: 

İıtanbul Eın;.,~"-

'---=~----~~ .. ~ ---------

DÖKME BORU 
FABRİKASI .,,.21 

fSTANBUL-şişLi-Hanımo41u H. 
fEL,40291 

~ .. 
'" ç.rı oı~••i 

da z~mini tahta döşeli bir oda müte- cakhlarınrn mecmuundan fazlaya 
nazır köşesinde yine ayni evsafta bir çıkmazsa en çok arttıranın taahhü
oda ve bunun bitişiğinde keza küçük dil baki kalmak üzere arttırma 15 

bir oda daha mevcuttur. Bu gayri - gün daha temdit edilerek 29 - 9 - 938 dahil olan iddialarına ı>:ayri menkul F ı· AT: 15 ! kurUŞ 
menkulün beden duvarları taş ve da- tarihinde perşembe günü saat 14 de üzerindeki haklarını ilan tarihinden t\I 
hili bölmeleri tuğla olup tavanları Üsküdar İhsaniye Şerif bey çeşmesi itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi- -- / 
ahşap döşemeleri fabrika Himbalı sokağında icra memurlugu odasında telcri ile birlikte memuriyetimize bil __________ _.- a· 
tahta pencereleri demir parmaklıklı yapılaca karttırmada bedeli satış Ak . h Id h ki ZAYi _ İstanbul İthaliit ıı5i6iP~°' dirmeleri icap eder. sı a e a a- r damı alafranga kiremit ile örtülü ve istiyenin alacağı rüçhanı olan 164 ~ 

· · ·11· ·1 b"t olmadıkça sa günün 13 - 3 - 935 tarihli pıl-elektrik su tesisatını havidir. Tapu diğer alacaklıların bu gayri men- rı tapu sıcı ı ı e sa 1 - • ya • 
d h · lu beyanname ile muamelesı ,. 01(İl 

kaydına nazaran 280.50 metre mu- kul ile temin edilmiş ala - tış bedelinin paylaşmasın an arıç gu'" 
esyaya aid 310 kuruşluk_ . lı"~c-.' rabbaı arsadan 63.25 metre murab- cakları mecmuundan fazlaya çıkmak kalırlar. · a .. 
makbuzunu zayi ettik. Yeııı~ı dı~ı 1' 

baı üzerine bina inşa edilmiş ve ze- şartiyle en çok arttıranlara ihale e- 6 - Alıcı arttırma bedeli haricin- ğından eskisinin hükmü o!rııa 
minden 90 santim irtifnında bodrum dilir. Böyle bir bedel elde edilmez- de olarak ihale karar pullarını ferağ 
b k l l l V t t 1 b. d.. lan olunur. t ıas· 
ıra ı mıştır. se iha e yapı maz. e sa ış a e ı u- harcını ve 20 senelik vakıf taviz be- İş Han No. 7 - 8 İnş~ııgeb~ı 

1 - İşbu gayrimenkulün arttır- şer. J ,. • • b d G . reı· Fenniyesi ve1<ılı 
ma şartnamesinde 23 - 8 - 938 tari- 3 - Arttırma bedeli peşindir. <ıe.ını vermege mec ur ur. ayrı 
hinde sah gününden itibaren Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- menkulün nefsinden doğ-an miltera - ________ A_m_b_a_rı. ~ 

~,w 
937/ 5834 dosya ile Üsküdar icra da- zıh kıymetin % 7.5 nisbetinde pey ak kirn vergiler tanzifat ve tenvirat ve İ ?JerJJ 

İstanbul Dördüncü rra 
iresinin muayyen No. sunua herke- çası veya milli bir bankanın teminat uellaliye rusumu vakıf icaresi borç- ·ı· 

ğundan: ,.,ı 
sin görebilmesi için açıktır. İlanda mektubu tevdi edilecektir. !uya aittir. Bir borçtan dolayı paraya t~~ııt'ı' 
yazılı olanlardan fazla malümat al - 4 - Gayrimenkulün kendisine iha- 7 - Gösterilen günde arttırmaya mesine karar verilen kanape 1'~1'' 
mak istiyenler işbu ~artnameye ve le olunan kimse derhal veya. verilen ıştiı·ak edenler arttırm-ı şartnamesi !<aryola, •ıüfe vesaire Beyoğlll ftfe'il 
937 15834 ile memuriyetimize müra- mühlet içinde parayı vermezse ihale ni okumus lüzumlu malOmat almış ve simde Ferahi sokak 9 No, l~ i ~rt· 
caat etmelidir. kararı fesh olunarak kendisinden ev- bunları tamamen kabul etmiş ad ve N 1 d . . ~ birınc •• t Aprt. 1 o. u aıresınue .. 

11
,1 ~ 2 - Gayrimenkul 14 - 9 - 938 vel en yüksek teklifte bulunan kim - ı'tlbar oluııur. Yukarıda gösterilen ati ~ jı' 

tırması 12 - 8 - 938 cuma " ·11rr 
tarihinde çarşamba günü saat 14 de seye arzetmiş olduğu bedel ile alma- gayrimenkul işbu ilan ve gösterilen 8 den 9 kadar kıymetimuharıı111ı ,wıı 
Üsktidar İhsaniyede Şerif bey çeşme ğa razı olursa (ona) olmazsa veya arttırma sartnamesi daiıesiııde satı- ni bulmadığı takdirde ikinci ".e .ıı~t ••••••••H A 'Z 1 M s 1 z L 1 K si sokağında 16 No. lu adliye binasın bulunmazsa 15 gün müddetle arttır- lacağı ila~ olunur. (9513) arttırma 16 _ 8 _ 938 sııh ııünu ~~JiV 

••••••••• da üskildar icra memurluğu odasın- maya çıkarılıp en çok arttırana iha- 8 den 9 a kadar satılacni(ında 1~ ~ııY 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. J da 3 defa bağırıldıktan •onra en çok le edilir. B olanların orada hazır bulu naca ur· 

P K b K 1 
i arttırana ihale edilecektir. Ancak art !ki ihale arasındaki fark ve geçen ayan aranıyor , .. rumuza müracaatı i!iin olun erteV ar Onat Omprime eri tırma bedeli muhammen kıymetin günler için % 5 den hesar olunacak Aile yanında validelik edecek 19551) /

1 % 75 ııi bulmaz veya. 3atış istiyenle- faiz ve diğer ma•raflar nvrıca mah-1 yaşlı Bayana ihtiyaç vardır. lsti- . ~S r•'o~iı~ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülat 1 5 h'b· A C ı tt a · ' rin al ~r,._~ 'l rüçhanı ?lan diğer ala- kemeye hacet kalnıak ,, 7 • • - , .,,·'ye-

1 
yenler matbaamızda mürettip a ı ıı . ema e ın • eti" 

göz Önünde tutularak yapılmıştır. N · ··d·· ·· M cıt Ç ··-

•
•••••••••ıııİİ l caklılar ı •ı .ınursa bedel bunları o timizce alıcıdan tahsil olunur. 1 Memduha saat dörtten sonra mtl- e,rıyat mu uru: a . tbüıı'' 

•••••••••••Her eczanede ıatılır. d M tb aı gayri menkul ile temin edilmiş ala - 5 - İpotek sahihi alacaklarla racaat. Basıl ığı yer: a • 

t 


