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Seyyahat Devri Rus ve Japon askeri DEN I Z B A Y RAM I 
• HJ!!~.?.~~N ihtiliflı ceped. en. daha ou·· n Moda koyunda ku·· rek,yel-n dünyada, yeni neslin bil-

~~~=~:~~~~{:f ~::;~: geri çekıldıler ken ve yu··zme yarışları yapıldı 
lıyarak trene athyal>ilirdiniz. 

:;:~ta~~:ıun~!:i~~zu~i:a~~;~ Mütareke hakkındaki itilaf evvelki 
ta. Yalnız cebinizdeki paranın h } • J 

lılıninizdeki tasavv:..run hiikmilne gece azır anmış ve ımza anmıştır. 
iniz. 

o zamanlar, bütün dfinya sanki 
bedevilik daüssılasma tutulmuş 

ilirdi. Akın akın, muhacir 
ve balık sürüleri .v.ibi, insan 

leri kıtalar aşırı yerlerden kal
karh dağlan ttrmanmağa, ye-

tadilerde dinlenmeğe, başka mede
ve kültür eserlerini ı:eyretmeğe 
lerdi ve her geçtikleri hudutta 
lık, her gittikleri dağ başında 
ve ucuz bir otel bulurlardı. 

'1nıdi, kaybolmuş bir cennet hül
aibi hüzünle içimizi ÇE'kerek an

bu manevt ze\ kin tadı artık 
~nura bafladı. Yüzlerce mil
hıaan, milli hudutlarının içinde, 

bir muhasara hayatı yaşıya
Uıak ufukların, yeni simaların, 

medeniyet ve kl\ltürlerin has
. çekiyor. Bu seyahat tadını bi

bildiklerini unubyoı·lar ve bi- Tokyo, 14 (A.A.) - Seul'den gelen 
birer eksiliyorlar; yeniler de hiç bir l1abere göre, cuma günü imza e

Bir Sovyet aıkeri tarasautta 

rargahına gelen bir habere göre mü
tareze hakkındaki itilaf evvelki gece I 
hazırlanmıştır. İtilaf mucibince mu-ilderi tatmadıkları bu zevki dilen itilafname mucibince Sovyet ve 

bilmiyorlar ki kendilerine nasip Japon kıt'aları gece Çang Kufeng te· hasamat durduğu zaman Sovyet ve' Bat vekil Celi l Bayar dün Moda deniz kulGbünde yarıtları takip ederken 

Japon kıt'aları gece Çang Kufeng'e 8 k•J D K d •·'.-..ıw •. r.. için bir acı d11yE1ımlar. kadar çekilmişlerdir. 
&tbıyaya ne oldu acaba diye düşün- Kore'de bulunan J apon umumi ka taları gösteren bazı haritaıar da imzaı Hariciye Vekili ve Paris aşve 1 ve onanma omutanı a 

hacet yok. Olanları biliyoruz: pesinden 90 yardalık bir mesafeye ka edilecektir. Elçimiz geldi 
! Ltıgatlarde çoktan mevcut o

Allcak mUtehassıslann ağzında 
· , ...... - ... - bu kelime Um11mt Harpten 

ekmek peynir kadar hepimiz
'1tet etmeie başladı. Şimdi sos -
ha.ratta çektiğiniz t'ıkıntılarm 

nı biraz eşelemeğe kalksanız, 
hep bu yeni, insaf sız, ve 

ınibut çıkıY.W ! Ealriler yıl-
Jda bir koyun De iktifa ederler

kurban ettiniz mi, kıldan ince 
Jeri aşar, saadete kavuşurdu
Fakat 'imdi her günkü rahatı
arada sıradaki en bltyilk keyfi
Yani seyahati bile. ona kurban 
e mecbursunuz. Fakat, kabil 

Alman tahkimatının 
hedefi ne olacak? 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, dün sabahki ekspresle 
Ankara'dan şehrimize gelmiştir. Ha
riciye Vekilimizle birlikte, mezunen 
memleketimizde bulunan Paris Bü
yük Elçimiz Suat Davaz da Ankara
dan gelmiştir. 

Roman yanın 
yeni idari kanunu 

dünkü yarışlarda hazırdılar 

DGnkü deniz bayramında ıarpi yarıtları (Yazııı apor ıutunwanzda) 

• 
Fransızlar Italyaya · 
ateş püskürüyorlar 

Paris, 14 (A. A.) - Le Jur gazete- bil değildir. Fransız efkarı umumiye-
sinde Leon Balbi diyor ki : si bazı kötü münazaaların sahte ve 

cİtalya'nın bize karşı oynadığı şa- mürettep tonundan pek az hoşlanı:.. 
şırtıcı oyunun manasını anlamak ka- (Sonu 7 nci sayfada) 

Dördüncü at yarışları 
V elief endi de yapıldı 

ÇOk heyecanlı beş koşu 
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Sayfa: :l YENi SABAA 15 A(';USTOS 1938 

, Yeni «Sabah » m tarihi tefrikası: 78 

Türkler karsısında .. 
Napolyon Bonapart 

Yazan: Zıya Şakir 

Mısır ülkesi kimin ? 
Kurnaz Köse, Bonapartın karşısın. 

da lastikli cevaplar vererek •• 

Alman tahkimatı 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

lann YÜcuda cetirdilderi yeni istihki
mı gördüğünü söyledikten sonra mü ... 
şahedelerine töyle devam ediyor : 

c Taze yeşil otlar alhndan ağızları 
çıkan büyüle çaplı toplar, Kolmar, 
Strazhurgtan Bala, Sent-Diye' den Se
lestat'a, Strazburgtan Sent Diye·yc gi
den sevkulceyş yollarını tesirleri altın 
da bulunduruyorlar. 

İki ay evvel, Ren nehrinin ıağ sa· 
bili bof bir arazi idi. Bu son haftalar
da oranın manzarası değişti. Alman 
erkanı harbiyesi bu değiıpneyi, eylü
lün ortasına kadar ilı:mal etmeği ka
rarlaştırmıttır. 

- Çok yazık .. Benim maksadımı .. Zaten korku ve endişe içinde bulu- Program, son günlere kadar. ancak 
kimse anlamıyor ... Ben, Fransızları nan Bonaparta, bilsbütiln dehşet dörtte üç miktarında tahakkuk ettiril
elıediyen Türklere bağlamak is'.iyo- vermişti. miştir. Bundan dolayı Limburg ,aıo
rum. Ve bunun için de mütemadıyen BONAPARTIN SON .;ı<:YRNAZLICI sundan Şenav'a kadar uzanan arazide 
fedakarlık ediyorum. :Fransızlar, . .Bonapart, artık but~n. da~a v: ba~lannı topraktan kaldırmı~ anack 
Türklerin balis dostla~ıdır. Aral~- ıdd~alarından .va: gı:;mıştı. :u~kler~ üç blokhavza tesadüf edilir. 
rında asırlardan beri devam eden bır maglup etmenın ımkan ve ıhtımalı Bunun aksine olarak Rinav' dan 
muhabbet vardır. Kölemenler, Mısır- olmadığını anlayınca, Mısırı terk et- Strazburga kadar olan 45 kilometrelik 
da bu dostluğu ihlal edecek teşebbüs- meğe karar vermişti. kısımda her 150 metrede bir istih -
!ere girişmişler; Fransız tüccarla- Fakat bunu, nasıl yap&caktı ?.. kam vardır. 
rına yaptıkları fena muamelelerle Bu düşüncesi keşfedildiği daki- Blokhavzlar, Ren nehrinden iki met 
bir takım hadisata sebebiyet vermiş- kada iki pençe onun yakasına sarıla- re yüksektir. Bunlann hepsi aynı tarz
lerdi. IIUktlmeliniz, hunları tedip cak.. Ondan hesap isteyecekti. da inşa edilmişlerdir. Cepheleri 25 
etmekten acizdi. Ben, yalnız bunun Bu pençenin biri, tam ondört ay- metre, zeminden yükseklikleri bir met 
için geldim. Hem hükilmetinizin, danberi şahsi hırs ve menfıı.a~ uğru- re, geniflikleri 6 metre. derinlikleri üç 
hem de bizim başımıza bela olan Kö- na beyhude yere Mısır ve Surıye çol- metredir. 

f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtl) 

Memleketin her tarafı Yüzme bilmeyen Dünyanın en yüksek 
resimle tesbit edilecek iki genç dün de- tepesi üstünde 
Buna memur ressamlar tayin nizde boğuldu Himalayaya çıkanları!1 

olundu ikisininde sahile ancak pek hazin akibetİ 
Halk Partisi tarafından verilecek H 1 '- ol•" cesedi çıkanldı ima aya tepelerine çıkma,.ta 

tahsisatla, muhtelif san'at branşi ve ı B .1 k p8rloı· 
.. . Yuvarr isminde 18 yaşında bir genç auer ı e ar ada~Iarı Nanga - 1 teşekküllerıne mensup bazı ressamla- ! dün öiıle üzeri Balta limanında denize tan 7. 100 metre irtifada bul~nan L" 

rırnızın memleket içerilerinde seya- al k k h ı.in .,.. 
girmif, yüzmeyi iyi bilmediği için bi- numar ı ~mpa inerken, pe a 1.,.rl•~ 

hat. ederek güzel manzaraları fırç:ı- raz sonra su yutup çırpınmağa baı.la- şeyle akrtılatmışlardır. Orada,.• 
larıle tesbıt etmelerı kararlaştırılmı~- mı•t Et ft d h 1 k 1 f I rın içinde 1932 de Himalaya ya gı-.. , . . , ır. ra an er a oşu muş, a- 1 

• • "i1U 
tı. Guzel San atlar Akademısınee, se- •·at d l'k 1 ._ k .. k" den ıon Alman tetkik heyeti reısı \ . . . ı • , e ı ·anıyı s;urtanna mum un ,at 
yahate gıdecek ressamlar seçılmışler- olma k d' k 1 Merkl'in cesedini bulmu•lardır. Bu 

mıf : enara cese ı çı arı mıstır. • ().· 
dir. Bu ressamlarımız ve gidecekleri Zab t h•d· t f d t hk'k t ·b 13 temmuz 1934 ıe kaybo)muft<ı. 

ı a. a ıse e ra ın a a ı a a aş 
1
• 

yerler şunlardır: lamıştır. sedi, hiç bir tagayyüre uğramarrıı~eı 
Müstakil ressamlardan Zeki Rize- Kuzguncukta Çarşı caddesinde \ Yanında, aynı halde bulunan "" 

ye, Mahmut Trabzon'a, Alli Avni Ma- Madam Makrinin 70 numaralı evinde tehlikeye rağmen ond;;,n ayrılm•Y"" 
latya'ya; Güzel Sanatlar Birliğinden pansiyoner Yüksek ticaret mektebi ta- rehberi de bulunmaktadır. 
F h G · A t b S · İ ı · B "k' k d d.. denb•JI• ey aman azı yın a a, amı z. ebe!lıınden Hasan Tuncel dün Kuzgun u ı ı ar a aş, ort eene k~ 

mir'e, Hikmet Bursa'ya; D. Grupun- cukta kenardan denize girmi~ yüzme uykuya dalmıf gibi, yan yana yştrn• 
dan Bedri Rahmi Edlrne'ye, Cemal bilmediği için biraz sonra çırpınmağa tadırlar. 

B 1 
. ,.,~ 

Antalya'ya; hiç bir birliğe mensup ol- başlamıştır. Etraftan görenler derhal auer ile arkadaşlan, ceset erı • 
mıyan ressamlardan Saim Konya'ya, koşarak zavallı genci kenara çıkarmış- diye nakl etmek istemi?lerse de, h• 
Hiimit Enurum'a. lar, sun'i teneffüs ynphrmıf1ar, fakat, vanın bozukluğu buna imkan vetfl'lt:" 

Ressamlarımızın seyahat masrafla- bütün tedbirlere rağmen kurtarama - miştir. 
rı ve tahsisatları Parti Genel Sekre mı~lardır. Zavallı delikanlının cesedi Merk'in Üzerinde bir mektup b~; 
terliğince bugünlerde gönderilecek, doktor tarafından muayene edildikten lunmuştur. O, bu mektubunda, son ;. 
bu tahsisat gelir gelmez, derhal se- sonra defnine ruh•at verilmiştir. günlük tehlikeli macerasını anlatııı> 
yahate çıkacaklardır. -o-- tadır. t.ki_, arkadaş, fırtınaya. tutulrrı:r. lemenleri ortadan kaldırarak Türk lerinde gezdir~!~i, mühim bir kıs~~- Bunların techizatı : 5 miltralyoz, iki 

ve Fransız dostluğuntı ı;skisinden nı da .m~hfetlıgı ~ransız ordusu ıdı. havan topu, iki mevaddı müştaile to-
daha fazla kuvvetlendirmek is- İkıncı pençe ıse, Mı'1rlılardı ... pu. 1 -<>---; Cumhuriyet bayramı 

icin bir tamim 
lar ve olunceye kadar üç gUn aç k 
mışlar. 

M ki h h ·ı \i er ey~tinden Valzenba 1 0 
1 

teılim... Bu hareketim. yanlış tef- O Msırlılar ki; onlar da tam ondört Yer altı ilticagahlan, elektrikle ha- POLiSTE: 
sir edildi. Bunun üzerine, Akkada ve aydan lıeri onun yalanlarına, riya- valandırılmakta ve tenvir olunmakta 1 

• 

Ebukirda, aramızda kanlı maceralar karlıklarına aldanmı•lar. Ondan dır. Motosıklet ve tramvay 
geçti.. Ban.a ~a:ır~~ arlık .b~nlan u- gördükleri z~lme taham~ül ede~~- Bu t~kimat epiyce İptidai gorun çarpıştı Dahiliye v .. kaletı" valı"lere 
nutalım. Bırbırımızı daha ıyı anlaya- yen ve yurdlarını seven bınlerce mu- mektedır. Bundan dolayı Alman mu- • . . . ~ 

lô.nd da 19 34 senesi haziranının I 
üncü ı:ünü 6 ve 7 numaralı kanı1'1~ "". arasında kaybolm\ıtlardı. Onların 

cutlarından bir eser bulunamadı. . . " ı ] ı t ki · Bcvoglunda o•uran Adil ı smındc C · Jım ... Sız lstanbula bır mktup yazı- nevver •uı• r ı ar, yap ı :ırı ısyan tahassısları, bu tahkimabn ancak e • . ' . • . < iımhuriyetin on beşinci yıldön;i, BELEDiYEDE.· ' · 1 'ht'l 0 ll d ··ı·· I k Y bır delikanlı 2134 numaralı motosık- b nız. Hükümetinizle benım aramda ve 1 1 a er e 0 um ceza arına ur- lulün sonunda son •ekillerini alacağı- . ' mü ayramının yurda getirmiş oldu-
M ban Ol 1 u·ı ı a halk ı· e T ı letıle ve yanında arkadas ı Harun ol- - Ş h' t' t ah esi bir muhabere kapısı açınız... ısırın muş ar .. aıı yon arc s nı ve bunlartn sırf tedafüi, Ren nehi- - gu ve bu rejimin istikbale vadettiği e ır ıya rosunun s n 

manevi hakimiyeti, yine sizin hilkü- Bonapart ordusunu _.beslemek • için, rinden geçmeyi men edecek mahiyet- d~ğu halde Bebek'e giderken O~ta-- büyük inkişafları yurttaşlara anlat- sağlamlaşıyor ._ 
metinizde kalsın. Hutbe, padişahını- tahammül fersa vergılerle soyulmuş- ıe olduğunu söyliyorlar. ,. / ~oyde,_ 1823. numaralı vatman. A:ın.ın mak ve cümhuriyetin feyzi içerisinde Tepe başı Şehir Tiyatrosu salıııc,ı 
zın namına okunsun. Sikke basmak !ardı Muharrir bir takım mutalaalar serd ıdaresındekı 654 numaralı Emınonu · heyecanlandırarak bağlarını ve üinit- nin bozularak 10.000 lira s:ırfile /: 
yine onun olsun. Tabiidir ki hem Frlnsızlar, hem ettikten sonra yazısının c mestur mev- Bebek tramvayının arkadaki araba- lcrini kuvvetlendirmek maksadiyle niden beton olarak inşası işi haY 1 ;ı 

Hac kafilesi, hilkiimet namına de Mısırlilar, şimdi onun yakasına ziler • serlevhalı kısmında şunları söy- f sına hızla çarpmış tır. Bu çarpış neti· 15 inci yıldönümü bayramı büyük öl- lerlemiştir. Sahnenin betondan ınP 
gidip gelsin. Vergilerden bir hisse' sarılacaklar: liyor : ı cesinde motosiklet parçalanmış, Adil çüde, harekelti, seslli, manalı, fikirl~ yakında bitirilecek ve tiyatro ınevsı; 
nerilsin. Fakat bunlal'a mukabil; -Bizi bu kadar felaketlere uğra- c Rinav halkı. Fransız sahilerinden ağır, Harun hafif olarak yaralanmış- ışıklı ve renkli olarak kutlanması icin minde yeni sahne üzerinde teınsılle-
v • ı:~· 
memleketin idaresi bize teslim edil- ttıktan sonra, nereye kaçiyorsun? .. çok şey göremiyorlar. Fakat geceleri, !ar, Ortaköy Şifa Yurduna kaldırıla- ı icabeden tedbirler alınacaktır. Bu sc- verilmiye başlanacaktır. Evvelce 
sin'. Aramızdaki harp da, böylece hi- Diye soracaklardı. Ren nehri kesif bir sisle örtüldüg"ü za- rak tedavi allına alınmışlardır. beple bütün hazırlıklar esaslı, devam- !abalık meclislerde ve balerinli opt" 

ı:or· tama ersin. Bonapart, hayatının en müşkül man, uzaktan gelen makine ve darbe Az daha boğuluyordu j lı ve dikkatli bir çaıışma ile bayrail! retlerde yıkılması tehlikesinden 
Dedi. bir vaziyetine girmişti. seslerini işitiyorlar. 28 hazirandanbei, Tahtakale'de Aziz'in kahvesinde gününe kadar başarılabilir. Ç<-lışma · · kulan sahnenin bundan sonı·a yanın;' 
Mustafa Paşa, birkaç Mısırlı ile .. Bu .. baziyet, i?~~'.'.n çıkılması 100 hektarlık bir orman parçası, ı O yatıp kalkan ve fırınlarda yardımcı- larımıza esas ~lacak teferrüa~ bırb_iri ve yıkılma tehlikesi mevzubah5 0 

• 

temastan sonra, Bonapartın burada mumk~ ~lmıyan hır olum ve esaret binden fazla amelenin kesme aletle - lık yapan İsmail oğlu Satılmış, sıcak- ~rdından va~tınde bildirilecekti.._ 11.-< mıya~ak~ır. . . •at· 
ne mU.,kül vaziyette oldağunu öğren- çenberı ıdı. . rine boyun eğdi. Rinav tahkimatı bu ]ardan bunalarak evvelki akşam biraz ış .. olarak vılayet ve kaza, ~ahiy~ ve Önumuzdekı ylı, salonun ve tı) an 
mişti. Onun içi~ Köse sakslım par- .Bun~ çare ara~~n Bonapar~,. nı- suretle vü~uda getirildi. !serinlemek üzere Ahırkapı'dan deni- koylerde ?ırer kutlama komıtel!'rı ku-ı ro bınası?ın da ~amamen .. b:,toıı:C~· 
maklarının ucu ıle karıştırıp, gevrek hay et ~ın': yal~n'. ıgfal ~e. rıyanın . c Tahkımat boyunca devam eden ze girmi~tir, Yüzme bilmiyen Satıı- rulması ıa_zımdır. _ _ _ modeın Lı~ ~alde ınşan duşunull bir 
gevrek gülerek: halils~arhgına ıltica etmıştı. çıfte hatlı deıniryolu, bazan. Ren neh- mış. sığ zannederek sahilden biraz a- 1 - Vılaye_t komıtelen valmın , ka- tedır. B~ ış ı~ın 80,0_no !ıra kndııl'aJct•• 

- Canım General çelebi.. Dersa- _Kose Mustafa Paşayı tekrar ko- rine elli metre kadar yakla~ır. Tren çılmış, boğulma alametleri göstermi- za komıtelerı kaymakamın, nahıye paraya ihlıyaç oldugu anlaş,Um h• 
det ile uzun boylu muhabereye ne !il- nagına davet ederek, Sadrr:ızama hi- elektrikle i~ler. Bu demir yolunun 55 ye ve su yutmıya başladığı sırada et- komiteleri nahiye nıüdürün~n ba~ dır. Yeni yıl şehir bütçesine bu ta c· 
zum var. İnşallah Thla, yakın za- taben yazdığı mektubu vermiş: kilometrelik kısmı, ağaç dalları altında raftan görülerek kayıkla yetişilmiş, kanlıkları altındadır. si~atı k0yınak imkanı bulunursa, g . 

· G" .. 1 B k 2 A 1 · b k k ' 1 k l d b' · k bU 5~ manda Sadırazam paşa hazretlerı- .. -:- o~uyrsu.nu.z ya... . en, an mesturdur. 1 kurtarılarak kenara çıkarılmıştır. E- - zıı arı, yerın en üvü as ·en ece Y' . a. ına ycnılc~ecc_ , ro bı• 
nin burayı teşrifleri mukarrerdir. dokiilmesınden ıçtınap edıyorum. O c Müstahkem hattı takip ederek pey su yutmuş olan Satilmış, sıhhi kumandanı V( ya yerine göndereceğ! retle şehrımız, modern bır uyat 
O zaman kendileri ile rı1-ber6 göril- kadar sevdiğim Türklerle tekrar ba- clstern ta'• mevkiine geldim. Burada imdat otomobilile Cerrahpaşa hasb. bir zat -bulunmadıkları yerde ~sker- nasına kavuşmuş olacaktır. 
şürsünüz. Zannıma göre, daha mil- nşmak, ve ebediyen dost kalmak isti- vaktile Almanların en mühim bir is- hanesine kaldırılmıştır. !ile şubesi reisi- belediye reisi. kültür Adalarda arab:ı ücreti 
es•ı'r olur yorum. Bu mektubu, Jerhal lstanbu- tihkamı vardı. Umumi harpten sonra ı Ç ki k d • direktörü, vilayetlerde Parti ilyön- Büyükada ve Heybcliadada arabl 
·· • 1 .. d . . ocu ann çı ar ıgı yangın k 1 d b. .. k h' ·!hasS" 

Diye cevap vermişti. a gon erınız. Fransız mühendislerinin süratle yık _ . . .. .. . . . • uru un an ır uyc, aza ve na ıye- tarifekrinin yüksekliğinden, bı it 
B b tan d •• Demişti t '-1 b · 'hk. · b' ı k ' Mecıdıyekoyunde ıkıncı ~ ocagın- !erde Halkevi başkanları -halkevı· p ·· 1 · b ·· k k ·· tin b onapart, u cevap a eı,..a, ser- · ı.: arı u Jstı amın yerıne ır e e • · azar gun erı u yu se ucre 

· · ·· · · ·· u taf Bonapartın bu suretle sulha a 'k f b 'k k ı da 11 numaralı evde oturan ve likör başkanı vali veya kaymakam olan · ı · d ı · d ı ··· d "ı,ede!l' semlemıştı. Gozlerını, Kose .... us a Y - trı a rı ası uru mu,tu. . ., . mıs ı a ıa zıya e eştıgın en o 
.. · . . na•m•sı "ısır halk' · .. · d · · ı ._. h b' . . fabnkasında çalışan Avnı nın 10 ya- ı d ·ı ·· 1· k ı d b' b . .. • d'J .. Paşanın gozlerıne dikerek endı•e ve ı T Ü • "' ının uzerın e ıyı Aman erunı ar ıyesı, bır kaç ay . _ . . yer er e ı yone ım uru un an ır erı ş 1<:a; et e ı mekte ıdi. , 

. . ' bir te · h ı t' · t' Al h. ı · 1 . şındakı oglu Necdet ile tanzifat on- B 1 d' . . • . k ynıa hayret ıçınde konuşmasına devam et- sır usu e ge ırmt~ ı. ey ın- evve program arını tatbıka başladık- . aza.- ,e e ıye Reısligı Adalar a ..• 
mi•ti • deki husumet cereyanl.ırı Lir az ha- ları zaman bu ( istem ta') mevkiini başısı Osmanın 10 yaşındaki kızı S3 - 3 - Köy komitP.leri, halin icnbın.l ktmlığına araba tarifelerini tetkilt1 

·, . - t fı"flem'•t' 'd . det bahçede ovnarlarken bir köşeve go"re u· . t k 't 1 . f . h k. ..• ı~sd1• - Sadırazam Paşa, buraya mı ı, ı. yenı en tahk•me haşladı. Ve buarda • ' _ · ı v a e omı e erı tara ındoıı nı ve a ~ıc..'l yu.a;c·k olup o "' t 
gelecek .. ne münasebetle?.. Sonra, yanına General Morday yeni bir i•tihkim vücuda getirdi. Şim- kağıt toplayıp yırmışlnr, yakmışlar- teşkil olunur. ğınııı tesbitin b'ldirıniştir. Ada.~•-. 

· · ve bı'r kısım h k ı · · ı k d' F h .. . . dır. Bu sırada bahçedeki kuru otlar 4 K ti · ı · ·ı k 1 , b . . . t tl<J~1 
- Allah, Allah .. Z<ıtınızda ıtıraf asse as Pr erını a ara ı, ransa ududunun muhım hır kıs- - u ama ış erme aı yazışma- am , . n ara a tanfelerının e \)il 

buyuruyorsunuz.. Mısır Ulkesi, zatı teftiş bahanesilc l sker.·lerivere git- mı da, bu istihkamın büyük çaplı top- tutuşmuş, ev, ya~mak tehlikesine lar ve saire Parti yolile olacaktır. giinlerc ve PaZ!ir ctin:erir~ ait ar~~· 
h . I'k' d d ··ı '? misti !arının ate•.ine moruzdur. ~ maruz kalmı,sa da Itfaıye tarafındon, 5 - Devlet teskilfıtının. milli bal'kı tarif Jel . t k' b la <tır I{a ~a anenın mcma ı ın en egı mı... " · . .. . ,, , . , . d .

1 
d t. " nı '-- ı c c::ı ~ mı · r'-' 

_ E. t E t • Ve geçtigı yerlerde de Fransız e\e sıra)etıne mey an verı me en ve kurumların çalışm a larınızda elden mak!m but 'kili. ,, ticcsinde \ e .. ve amma. . J • F E .. d .. . 1 .. r· . ne p1ı· 
Kurnaz Köse, Bonapartın sözünü zabitlerine karşı: zmır uarında vkaf son uru mıı s ur. r,elen yardımı yapmaları için aliıkaLı zırlıyacaJ'ı r t ı.-u B ' d yf, }le ,. 

keserek devam etmişti: j - Türklerle sulh o!acağız. Fran- • 1 Bir çocuk pencereden düştü makamhrdan ricada bulunulmuştur. ğınc gönder ce , t ·ı r pr 3 göre,:. 
- Mülkün sahibi; halkın şikayet M yolunu açacağız. Yatanımız ile pavıyonu / Karagümrükte Salmatomrukta Ka- Vaktin darlığı dolavısile hemen i ş~ r lfeler, ic;ıp et ,·, •. ilde tc0bıt 0· 

ve istimdadı üzerine, (Vekili mut- Mısır :rasında, altund-m hır köprü · 938 İzmir Enternasyonal fuarının sım Günani mahallesinde Sutlaç so- başlam;ınızı, bildirmenizi ve sıkı ta- naca ktır. 
li\k) olan Sadırazamını buraya gön- kuracagız. en tipik ve orijinal pavycnlarından kağında 6 numaralı evde oturan Pev- kibatınızı rica ederim.. Kumarbazlar ba,ıJdı 
deriyor. _ Daha var - biri evkaf pavyonudur. İn~aatı. ta - nirci İsak'ın bir buçuk yaşındaki kızı 1 Pisiklet kazası Gedikpaşa'da Cami sokağında r.!i~: 

F k t mamlanmış olan bu pavyonda zıya -ı Ester annesi ~<ag' ı katta meşgulken ,. .. nlı elfll 
- a a ... p }" • •• •• •• . . . . 1 •• •. '.. --:" • ı uskudarda Kısıklı tramvay cadd~- ran oğl• Serkis'in 3 numar 
-Hatta bizim gelisimiz de. Sa- O ısın YU:ZUllU retçılerın hıç hatır ve havale gelmı- ' uçuncu kattakı pencerenm kenarına . d 118 1 

d 
1 

C ıc~· .. - · ı . .. . sın e numara ı ev e o uran e,·. de. Serkb Y•şa , Şaban Sabit, 
0 dırazam Pa~a hazretlerinln ordusu- ) h yen surprızlerle kar•ılasacakları gelmış ve 7 metre kadar yukseklık- ı d t •1 H kk b' 'kl ti k kt .. e' 

tırma ıyan O · · e og u a ı ısı e e so a a ge- mi' R f Sa' h Mehmet ve Hu~ 
suna pişdarlık vazifesiTti ifa etmekti. Sar Ş muhakkak görülmektedir. Pavyonun teki pencereden aşağı düşerek muh- k . . k b l k ' ' . ş~tıe 

- Sadşrazam Paııanın d dekorasyonu, !stanbuldan giden mü- telif yerlerinden yaralanmış, çok geç· z~,' c~ ~uvazenesını ay cc ere · kumar oynarlarl:c-ı polis İkincı · &~ 
ınu?.. or usu kadınmahkemede tehassıs dekoratörler tarafından ya- meden ölmüştür. Cesedi muayene e- ~uşmuş, agzından ve burnundan •· memurları tart! "ldan lıab r aıın~~I 

- Öyle ya? .. Anadolud~. ve Rum- On beş gün hapse mahkum oldn pılmaktadır. den dokotr, gömülmesine izin vermiş- gırc~ .y.aralanmıştır. Yar~lı çocuk, te- ev bnfılmış, 9 arkad·, cürmiirııcŞ pı 
J.d k' · · Pavvona, Antalvadakı' ''"kıf bah _ tir. dav_ı ıçm Uaydarplşa Numune hast~- halinde y~kalımmıştır. KumarblJZ e ı e hazı.ı_·Ianan seks.en bin ışilik Evvelki gece sarhot olarak yolda , , •· 
d h b •··· c ı çelerde yetiştirilen hurma, portakal, Ôldu"'ru··ımu··ş bı"r kadının nesıne kaldırılmıştır. mahkcme;c verilmiş __ ler_di_ ;_r. ~ or uyu umayunun ır "-.1..•mı, ezar nara attığı için yakalanarak Yeni~ehir- - - ;;;.--

Ahmet Paşanın ordusuna iltihak et- de Köprü polis mevkiine götürülen limon ve mandalina ajhıçlarından yir d• b J d 6 Q Ç O C U k .. t t t • • l d ı" 
m. t' Sad • P d Ş ı mı· kadarı getı'rı'lerek pa~·on etrafın cese ı U un U SU n ne e ) r) . ış ır. ıraza~ ~ş~ a, ama ge- Emine adında bir kadın polis Sabri - ., 
lıp .ordunun bak'.yesının h~zırhkları- nin yüzünü tırmalamı,, c bana laz E- daki partele dikilmeğe ba~lamıştır. İzmir, 'Hususi) - Burada, şehit -
ııı ıkmal edecektır. Sonra na, Cezzar mine derler, aklını ba,ına topla 1 > di- Evkaf pavyonunda kütüphanede, teş !er denilen mevkide, qazlıklar arasın 
Ahmet Paşanın. ordusunun. peşi sıra ye baiiırmıf. yanında sarhoş olarak bu hir edilmek üzere Ankarada t da orta yaşlı, oldukça güzelce bir ka-
b 1 kt " f h b mevcu d ·t ld • nl I '" uraya ge ece ır ... .ı.u.ama ı cena ı- luan kardeti Sabri ile beraber dün tarihi kıymeti haiz eserlerden birço- ına aı o ugu a . aşı ~.'.1 uır ceset 
nız acele edilp de Sadırazam Paşa ile1 Asliye dördüncü ceza mahkemesine • 1 . tı·.ı.ı.nmu~tur. Cesedın bovx:ul:\, lıı,. 
daha e 1 h b .. k 1 gu zmıre naklolunmuştur. Bunlar, • , il t .. d'ld'". . . t . 1 vve mu a ere ve muza ere ye verilmiştir. .. . . . ı.: e e az.ı·ı ı{ e ı ıgını gob !ı·cı: ır. er 
müba,eret d · · b' halkın ve. mune.vverlerın ıstıfadeleri- •·,· emmac·leı· mevcı .·lt .. ı·. Mu"'tlıı··· "ı'ı• ·, arzusun a ıgenız; ır ma- Mahkemede, Polis Sabri demittir ne arzedılecektır. ·· - ' u 
me yazınız. Münasip bir zat ile Der- ki : . . cinayet kokusu taşıyaıı bu cesedin, 
seadete göndereyim I 1 .. .. .. h 1. . .. .. Yem milracaatlan karsılamak il- h il lıl 1 h h • b' • - f e, yuzumun a ını goruyorsu.- . · en z rna m o mıyan er~ angı ır 

Diye cevap verdi. zere yemden bazı pavvonlar in•ası-
Kö•e Mustafa Pa• k·• nuz. c Sus hanım 1 > dedim. Yüzümü na da başlanmıştır. • · n:ıak.satl~ ~oğulduktan ~~nra cinaye _ 

· ... ze ası saye- tımalayıp kan içinde bıraktı. Cezasını İstanbul sana ı· .1 . . İ . f tın ızlerını kaybetmek uzere bu saz-
sinde Bonaparta manevi bir darbe tık . t - d' Y cı erının zmır ua- • • 

d' , t' Ç. k" B ar sız ayın e ın. rında teşhir edecekleri eserlerin yer- h~a bıra~ıldıgı. anla?ılmakta_dır. He-
in ırmış 1

• iın u OAApart, bu ce- Emine, akrabasından birinin evin • . . . . . .. nuz cesedın kıme aıt olclugu ve ne 
vap karşısında, fena hıılde sersem- de rakı içip aarhot olduiiununu, ondan Ieştırı.~mesı. ışıylc meşgul 0.~m.~~. uze- maksatla öldilrüldüğil anlaşılama • 
le.şti. ıonra ne yaptığını bilmediğini, sabah- re, Tu_rkofı8. İstanbul n:ıuduru Ce- mıştır. Zabıta, ehemmiyetle tahkika-

SUryeden gelen casuslar da, Sa. leyin kendisini karakolda bulduğunu ~al. ~~ya dun akşam !zmıre hareket ta başlamıştır. Adliye de ayni ehem-
dıraziimın (Şam) a gelerek 0~~8 ıöyl•mittir. e mış ır. miyetle hadise üzerinde meşgul ol -
büyük bir ordu hazırlıyacıığını soy- Emine J 5 gün hapis ve 421 O kurut Tilrk - Rumen ticaret odası da İz- maktadır. 
!emişlerdi. Fakat Bonapart bunları Para cezasına, karde'i Sabri de oar • mir fuarına iştirake karar vermiş, '!'!!!!!!" ___________ ,_..,,. 

halkın şayiası telakki ederek inan- ho luktan 1 lira para ceza>ına mah-ı bir pavyon in~asına başlanmıştır. 
mak istememi~ti. 1-Ialbüki şimdi Kö-ı kıim edilnışilerdir. Fuarın açılışında bulunacak olan 
e Mus~f~ Pa.şnnın sozl.eıi, ~usl~- Emine. ikametgaha rapten serbest Fransız güzelleri Paristen !zmire gel 

rın ıı:• tırrlıklcrı habe-rl rı teyıt etmış bırakılmıfl!T nıek üzere hareket <>deceklerdiı·. 

Fuarda bir müddet tem•iller vere

cek olan İstanbul Halk Opereti de bu t 
hafta içerisinde İzmire hareket ede-j 
rektir. 

60 
Fatih kızılay cemiyeti 60 fakir çocuğ'u dün aünnet ettirmiıtir. IJU dır 
yanu sünnette> evvel Taksim abidesine giderek çelenk koymuşlar 

Resmimiz çocukları abide önünde göstermektedir 
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8uıgaristanın azadın
dan sonra 

YENi SABAH 

ÇEKOSLOVAKY A Seyyahat Devri 
VE K U V V E T L E R İ (Başta1afı 1 nci sayfada) 

karısı olacağını kabul etmeliyiz. Bu-

Aı • ı •• d ı rada pek mU\·affakiyetle yqpılmakta manya 1 e muca e e olan bir ameliyatı gidip Vi~·anada ya 
1 but Pariste filan profesöre yaptır-

9ıı h ı • d k A • t mak ister. Ameliyatlarda kuvvei ma
tiL_ ~evletin balkan antantına il- a ın e as erı vazıye ne\•iyenin, kanaat ve emniyetin oy-
~ııa hiç bir mani kalmamıştır nadığı büyCik rol gözönUnd!' tutultm;a 

Sayfa: 3 
!A 

AvrupadanAmerikaya 
havadan gidiş, geliş 

l>ar· ı k ? birdenbire manasız telakki edilebi-
ı.:,,_ ıste Çıkan Övr gazetesi şu mii- n e o a c a ~Iar1 yazıyor: • Iecek bu gibi kaprislere hiirmet et-

31 te mek Uizımgeleceğini itirnf mecburi- Nevyorktan Berıı·ne Alma t ~ rnrnuzda Selanik'te vukubulan Yazan : Çekoslovak büyük erkanı harbiyesinden yeti hasıl olur. D a yya-
&uı _dolayısile Balkan Antantı ve · • • 19 58 d k k d d d ıı...,latıstan'ı samimiyetle tebrik et- ve prag askeri akademesinde profesör Bütan bunlar bır tarn1a bırak1l- ı recılerl saat a 1• a a 0•• D u•• 
~ lazırr.dır. Miralay Stanislav y ester dı~tan s~nr~ dn. biz bir nı_~~ıe_ kar-
l.i~alkan Antantı, Bulgari~tan'a si-; şısmda kalıjoruz. ~f~:ıleketimızden 1 Berlin, 14 (A.A.) - Kondor saat mesafe katetmLştfr. Dönüş yolcufuğu 
~tırna sahasında müsavi haklan Dünkü nüsbadan mabat ı re aşağı yukarı harpteki uzun menzil- seyahate çıkanl.~r g?ru!Uyor". Bunla- onda Tempelhorta karaya inm~tir. tam 19 saat 58 dakikada yapılmıştıt'. 
~:~~· yani Nöyi muahedesinin rıs- lyi tertip edilmi9 bir müdafaanın iki Ji bir topa muadil olduğundan bu a- ı r~ yalnız 25 . Turk. Jı.rac;ı vcrılmekte- Hava'nın yağmurlu olmasına rağmen, Tayyare, Nevyorktan cumartesi gu-
;1 hukümlerini refetmek ve Trak- defıı üstün bir hücuma muvaffakiyet- tctimizin miktarına yüksek ehemmi- dır. A\·d.et bı~:tıerını buradan alma- kalabalık bir halk kütlesi tayyare şu, hava yolculuğu tarihinde eşsiz bir 
~~ın Bulgaristan'a ait olan kısmın- le kartı durabileceğini Cihan Harbi yeti haiz bir ilave olacaktır. , ıarma bıle ınuımnde. olunm~yor. Bu meydanında toplanmıştır. Kara, ha- kazi Avrupa saatlle> Bcrline saat 10.l 
ıı...,ı gayri askeri mm takayı lağvet- tecrübesnidtn biliyoruz. O zaman ta- Hudut ıistihkamlannı,n ve kuvvetli s:yahatler nasıl kabıl olu)"lr !. ~emek va ve deniz ordularının yüksek rüt- de gelmiştir. 
;t basiretini gösterdi. Bulgaristan'n biyevi cüzütamlar bugünkü gibi meb- müttefik hava kuvvetinin müzaheret ~ kanunun cevaz. . ver~ed.ıgı şe- beli zabitleri, Amerika sefiri ve A- 1 Tayyarecileri karşılarken sövledi
~~nce, bu memleket de kem~.sin.:? zul otom~tik silahl~rl~ t~chiz edil~i ~ etli~i .Çekoslovak ~rdusu kend'.~ini kılle~de para te~a.rık; kabı,'dır. Bun- merika kara ve deniz ataşeleri de 

1 ği nutukta General Mi!ch, bfd~yette 
... llllil edilen vecibelerden, Hitler yordu. Eger kara ıstıhka~lannda ıkı çevırtrnıyecek ve aynı zamanda mum- ı d: kım :arar edı} or · Se) ahat eden meydanda hazır bulunmakta idiler.· ı bir devri alem seyahati yapılması dü
~nyasının yaptığı gibi bir taraflı misli üstün bir k~~ete m~v~f~kiyet- ~~n oldu~u kadar kendi sahasını T.~ırk mu? Hayır: Ona ~>ara .bulmağı Dinç bir hareketle tayyareden inen şünüldüğünü, fakat bu proje Howard 
bıi ~~etl:rıe hoyratça sıyrılacağın 1, le muka~e~et. e~ı~rs~. ~.~ .. ıstıhkamları 1 duşman ~ucumundan muhaf:za ede- 1 goze alnı~ m~ta\ nss~t -Cnebı. Bur~- pilotlar .Göring ~amma General Milh:: İ Hughes tarafından tatbik edilmiş ol
~YUk bır sabır göstermenin ve bey- yarmak ıkı mıslı ustunlugundt:n daha cek veçhıle manevra yapmaga teşcb- d~n ~~s-mı musa~de ıl~ yanını:~a go- ve Bertın Beledıye Reisi Lipperst ta- duğu için Allman pilotların nrkadas
tıı ~ilel taahhütleri dürüsti ile ifa et- 'fazlaya lüzum gösterecektir. Bu gibi İs· büs edecek ve bunlara Çekoslovakya-! t~rdug~müz bır Turk kagıdı.nı rafından hararetle karşılanmışlardır. lık kaygısile ayni hareketi tekrar et
~ eltin mükafatını görüyor. Selanik tihkamlara kar91 bir hücum. pek ge - nın dağlık vaziyeti yardım edecektir. ı 1 unanıst?~d~ . ancak 68. d~ahmı):e Bando, seyircilerin heyecanlı alkış- mek istemediklerini söylemi~ ve şun-
~tı, müşterek emniyet prensiple- rekli hazırlı~~arsız ileri giden:ez. ~irço~. ~nvalide seri h~r~ketli ~uha- ~ozdurabıl~rsı~ız. _Halb•ıkı Turk. k_a- ları arasındn milli marşları çalmıştır. lan ilave etmiştir: 
~ e tevfikan ve Milletler Cemiyeti Mudafaa meselelen 1 cım cuzutarnlara pek buyuk tabu ma- gıdının kı.j mtı b.~1 ad~ 86 clrahmıdır. Tayyare yolundan ayrılarak cenuba cBerHn - Nevyork gidip gelme uçu. 
~ ktının ruhuna uygun olarak dost"l· Arazisinin yarısının etrafını Alman- nialar var, ve arazinin geçilmesi kolay l\farlenı kı 25 Turk lır~sının memle- duğu için Alman pilotların arkada~ şu, hava yolculuğ' utarihinde e~siz biı 
lıii '-'e :muslihane yapılan tadilata bir yanın çevirmiş olduğu Çekoslovakya· olan yerlerde de istihkfımlar tesis e - ketten çıkmasına musande olunu- kikatte Nevyok ile Berlin arasındaki muvaffakiyettir. Siz, vazifenizi daki· 

1tıune olarak gösterilebilir. nın ( 1) Ani bir kara ve hava hücu- dilmiştir. yor, ~unu, ~eyyrıhın arıusuna. göre, 6500 kilometreden daha büyük bir ! kası dakikasına yaptınız.> 
l\ornşuların ve sabık düsamnlan· munu menetmek; ( 2) Bu hücuma Çekoslovakyanın lluvveti 1 ecııebı pn rası olarak vcrnv•ktc ne zn-
ııı · "' ' ' 'r ' T .. k- b' ! 14ıı tızaJarı ile azad olan Bulgarista- kartıı durduktan sonra. kendi seferber· MalUm olan sebeplerden dolayı rar \ nr · . erme) ınce, . ur :un ce ıne 
llt Balkan Antantına iltihakına ar- lik tertibatını karma karışık edecek o· mfüıcllah kuvvetlerimizin miktarı 68 drnhmı olnrak eksık gıren para
lı hi~ bir mani kalmamıştır. Mallım- ~lan karadan ve havadan yen; hücum· hakkında tam ve sahih malumat ve· nın ü.stfi ecnebilere knz~ndmhyor de-
'~ ~ı, bilhassa M. Titülesko'nun in is- lan menetmek: ( 3) Müttefik hava remem. Yol göstermek için Alman mektır. . . . 
~1 sayesinde ve sulhün tarsini ile kuvvetlerinin muhafaza edeceği kıt' at askeri matbuatından alınan rakam _ P;k nıalt'ım hır hakıkattır: Kanun 

. an devletlerinin emniyetini te· t tecernmüü esnasında Çekoslovakya lan zikrediyorum. ahkamı halkın vicdanındaki nhlilk 
~il ttrnnında teessüs eden bu An- kara kuvvetlerinin parçalanmamasını Alman mütehassıslarına göre haze- telakkisine uymazsa ona riayet pek 1 
evt, kendisinin haricinde kalmış iki ve Bohemia ile garbi Moravia" da kıt' - ri ordumuz 180.000 nefer sayılıyor: zor temin edilir. İşte bu kanunda da 
het olan Bulgaristan ile Arnavut- lalarının çevrilip Slovakyadan kesilip seferberlikte iyi talim ve terbiye edil- böyle oluyor. Herkes işin bir "ça

~Uk· başlangıçtan beri açıktı. Sofy.:ı aynlmamasını temin etmek gibi halle- mi~ l.500.000 nefer silah altına çağ- resini bulmağa .. bakı.}or ve bunu ya-

İtalyada piyade 
ve süvarilerinin 

talimi 

30 Ağustosa kadar 
devam edecek 

• Urneu, Nöyi muahedesinin yeni deceği bir çok muğlak müdafaa me- rılabiliyor. Hava ordumuz başlıca te- parken hiç bir vicdan azabi duyma-
• •- ] t h" h" t · ç k Roma, 13 (A.A.) - Piyade ve sil-

k . -eyidi mahiyetinde olacak olan seleleri vardır. • dafüi - taarruz jqlerirıi müttefiklerimi- yor ya m ıcap ısse mıyor. ün Ü 
~le b ,. f b. t ğ k · d vari sınıflarına mensup bir kısım ih-
ta. ir iştirake şimdiye kadar ka- Vakıa ÇekoılovaJı:ya silah ta~ımaya ze bırakıyoruz - maksatları için ta _ ena ır şey yap 1 ınn anı eğildir. 
• " B ı·t k d h tiyat zabitleri silah altına alınmı~lar-

h;. b errnemişti. Fakat, komşularile muktedir her ferdi silah altına çağıra- savvur ve tertip edildiğinden, hava or· u rea 1 e arşısın n, mevcut a -
~ "' k" b" ı· it k l"k d dır. Askeri gazetede a._,,c;ağıdaki ilan 

~: .... rışma siyasetine girişmekten de bilirse de, tahtidatm geç olması ayni za dusu, birle~iş devletler Amerikasın- amı ıraz c uze me • 3 a a arları 
~ ltaı ı ·1 · b" · k d 1 neşredilmiştir: 
~aıı. rnamıştı. manda Alman dı-'annın AArki Bohem- da olduğu gibi, kara kuvvetlerinin bir ecne )ı erın ce ıne gırece ve o ayı-
~ .,. r · l Jek t" I cPıyade ve süvari sınıflarına men-

liııe n Antantı, Bulgaristan'ı kendi- yada kapanması ihtimali vardır. Çekos parça51 olup müstakil bir hava kuv - ı;ıy e mem e ın zararına 0 acak 
q ~ekmek ümidini daima muhafa- lovaJı:ya Büyük Erkin,ıharbiycsi .,.rk veti değildir. fedakarlıklara girişmeK mecburiye. sup ıhtiyat zabitleri, 30 ağustosa ka-
~y k d .- tinden kurtarmak daha havırlı 01;.az dar devam edecek olan bir tallın dev-
~ ~~· -:'e ~unun iç~ ~c, mu a - ve garp kumandanlıklan arasında mü- Almanlar dağ ve süvari livaları - mı? · resine çağırılmışlardır. Her zabite 
lııı.ı~ SUkunctı ve mazıyı unutmayı temadi irtibatı muhafaza etmek me - nın fırka olarak sayılacağını iddia et- Hüseyin CAHIT y ALÇJN ı şahsi bır davetiye gönderilecektir.> 
~ Zcuntnın bir jest yapmasının la- selesini bu sebepten ini mesele ola- tiklerinden Çekoslovakyanın hazeri - - .• _ 

\~geldiğini biliyordu. Ankara'da rak kabul etti. Moravianın fimal ve ordusu yirmi iki fırka arzeder, bu da Amerikada ikinci dünya 
~ 0lan son Balkan Antantı içtima- cenup hudutları boyunca fevkalade 

1
sefreberlikle takriben iki mi?ıli ola • 

rı sonra, içtimaa riyaset etmiş o- mükemmel iıtihkimlar inpsile bu te- caktır. gençlik kongresi 
~ )(. Metaksas'ın Antant mukarre- min edildi. Bu istihkamlar günlerce Almsn askeri mütehassıslarının Nevyork, 14 (A.A.) - 19 mıUeti 
~ 1rıı Sofya hükUmctine bildirmesilc değil haftalarca dayanacaktır. çoğu, Çekoslovakyanın harp mey - temsil eden ikinci dünya gençlik kon. 
\~ Stoyadinoviç'in Belgrad'a döner- Geri kalan istihkamlar kıtaatın tah - danına iyi müsellah lmk fırka çıka - gresinin 96 murahhası creisicumhur 
·•ı ,a tit ve tecemmüü ilerilediği müddetçe rabileceğlni iddia ediyorlar. Ruzvelt. \"apuritc buraya gelmişler· 
~~· Ulgaristan'dan geçişinde M. dayanabilecek surette tahkim edilmif: Çekoslovakya eski Avusturya-Ma- dir. 
Qı~1'-'anofla dostane mülakatta bu- ayni zamanda bütün hudut istihkamları caristamn ağır endüstrisinin yüzde 75 Macarlar faşistlik 
ıntsı, Sofya'da çok takdir edil- ordu tahfit ve tecemmü ettirilince buna ini miras aldı. Cihan harbinde Avus-

---o,-.---

Polonyanın protestosu 
Varşova, 14, (A.A.) - Polonyanın 

protestosu üzerine Prağ Hükilmeti 

Çekoslovak tayyarelerinden birinin 

geçende Polonya toprakları üzerinden 

uçması dolayısilc teessürlerini bildir
miştir. 

İhracı yasak edilen maddeler 

F ranko ordusu 
gene ilerlemiş 

Her gün 1 O kilometre 
terakki ediyorlar 

Burgos, 1 4(A.A.) - General Sali 
ke'nin kumandasındaki merkez ordu
larının kuvvetleri 10 kilometre de-

rinliğinde ilerlıyerek Va:ldc Caballe-

ros kasabasını işgal etmişlerdir. 

Gueipo de Lane kumandasındaki 

kuvvetler, Cabeza del Buez'in şimali 
şarkisinde yeni ve mühim mevziler 
zaptetmişlerdir. 

Kayip tayyarenin ankan 
Meksiko, 14 (A.A.) - Cuma günü 

beş yolcusu ve mürettebatından 4 ki
şi ile kaybolan Electra tayyaresinm 
ankazı Veraeruz devleti arazisinde bir 
derenin içinde görülmüştür. Tayya
reye yıldırım isabet ettiği zannedil
mektedir. 

Bir heyeti seferiye kızıl
ların taarruzuna uğradı 

"" .. ı bir istinat noktası vazifesini görebile - turya - Macaristan doksan fırkalık bir istemiyorlar o., Jı: Buenus-Aires, 14 (A.A.) _ Hükıi- Rfo-de..Janeiro, 14 (A.A.) - Kırmı-ltt· garistan'ın Balkan Antantına ce veçhile tertİJ;,> edilmiflerdir. Bu su- orduyu kendi endüstrisinden techiz Budapeşte, 14 (A.A.) - Katolikle-ll'ilJt· l M met parlamentoya yeni veya kullanlt· zı derililerin taarruzuna uğrıyan he· 
1nin çok yakında vaki olacağı- ret e arn üzerindeki Fransız hudut is etti. Çekoslovakya kendi endüstrisin- rin organı olan Nemzeti - Ujsak ga-

\te ın1-"' 1 b k . k :ı.-ı yeti seferiyenin azası, muhasara edil 
t.._ ~ hatta keyfiyetin önümüzdeki t &am arının tabii t 9 14 te Fransız or- den değil yalnız kırk fırka)'I hiç ol- zetesi, N asvonal - Sosyalistlerin ka- mış demir, çelik a ır, çın o, nuu: , 
~-~e içtimaında tescil edileceği- dusun~n sağ cenahını himaye ettiği gibi mazsa müttefiklerinin otuz fırka~ını tolikliğe karşı ittihaz ettikleri tavrı bronz, alüminyoın, antimon, krom ve dikleri zaman kendilerine yol açmak 

\it>..· Moravıa ve fa k. B h · "d k" h d d b l' b"l" hareket· m b h d b" k · · "h ed b" k ıA için havava sı"l!.t.. atmak mecburı'y.._ ~ ·•ııt etmek ıazımdır.Unutmıyalım • . • r ı o emıa a ı u ut a es ıye ı ır. ı evzu a s e en ır ma a- pırınç ı racını men en ır ·anun a- " ıuı ... -
lttı Ü • • lıstıhkamları garptan bir hücuma karaı Endüstrimizin bir kısmını düşma- lesinin sonunda hulasa olarak şöyle yihası tevdi etmiştir. Bu layihanın tinde kalmışlardır. Entomolojist Hiın. 

1 11q ç'M~ Antant gıbı Balkan Antan· ı Çekoslovakya kıtaatının cenah \oc 11;. nın tahrip veyahut zaptedebileceğini demektedir: bir maddesinde makinelerle demir- moleilh ile kılavuz.lardan Şaventes, 
hag

1 
' ılletle.r Cemiyetine mertçe kasını himaye edecektir. farz ve kabul ettiğimiz takdirde dahi, .. Macar katolikleri, nasyonal - sos- cilikte kullanılan her nevi malzem::? atılan oklarla yaralanmışlardır. 

~ ldır Ve Ankara'daki son içtimaın- 1 Bu mücadele müddeti içinde mütte- bilhassa son bir kaç sene içinde en • r-valist rejıminin kabulü aleyhinde beş sene miiddetle gümrük resminden 

'1ı~nevre paktına sadakatini teyit l!ikle.~il~. b'.~~~!ecek olan Çekoslovakya- düstrinin çok mıi.ihim ~ubelerinin teh· müttefikan J ıvam ed<.>ceklerdir.> muaf tutulmaktadır. 
hn.' Ve Akü devletlerin ekendi da- nı~ ustunlu~u dde etmek fayda~nı te- l~di hudut haval~inden me~leke~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ltı.. 1~lelinde hiç bir müdahnlcye mü- mın edecekıtr. En son Alman rakam- dahiline uzağa kaldırılmış olmasın - ı 
~··ı.uıa et . ki .. T edi ları bu sene Fransız hava kuvvetinin dan, pek büyük iktisat ve istihsal 
' ~du mıyece e~ını 1 ave - 5.000: Çekoslovakyanın 1 400 · Sov- merkezleri baki kalacaktır. Devletin 
~u.._ · Anşlüstan ve Üçüncü Rayh'ııı yetler Birlig··1n·ın 9 OOQ ld. • ' ·· "1<1 \' • _ • o ugunu gos- pek şümullü bir müdafaa kanununa 

En güzel duvar kağıd1arını 

DEKORASYON 
Mağazasında bulabilirsiniz. 

\ltı e Cenubu Şarkı Avrupası U· ı teriyor. Bu sebepten takriben 3.000 nazaran fevkalade ahval zamanında 
~ deki tazyikinden sonra cBalkan- Sovyet tayyaresinin doğrudan doğ • hükumet milli müdafaaya elzem bü -
~~~nalı..Iarındır.> formülüne he.r ruya •. ~koslovalcyanın yardımına ge- tün endüstri fUbelerini kontrolü altr-
~ tıkındcn ziyade hürmet etmeK lecegını farz ve kabul etmek müba • na alacaktır. Bu bize harp endüstri - lutfen bir kere görünüz. Beyoğlu istiklal caddesi 

Heyeti seferiye, şimdi Atalie'dc çn
dır kurmuştur. Vaziyeti tehlikelidir. 

Bir öküz eti 50 kişiyi 
zehirledi 

Roma. 14 (A.A.) - Lcgnago'da bir 

köylünün sattığı, baytarın kontrolün-

den geçmemiş öküz etini yiyenlerden 

50 kişi zehirlenmiştir. Bunlardan bir 
kaçının sıhhi vaziyeti endişe vermek
tedir. ~· jı~~~m~~d~k~~ı~~- (S~upn~ •••••••••••••••••••••••••••••~ 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

ı :sanı pek severdi.. Öteki arkadaşları- 1 Mehlika ne fazla bir eziyet görmüşı Halbuki o ... Bu teklifi üç dört ke- daha üç sene evvelinden dfişünmeğe 
nın hoşuna gitmiyen o hisle; o üstüne 1 tü ne de fazla bir itina ..• Kendisinin re tekrar:ayınca bunun pek muvafık başlamıştı. 
bütün bir istikbal kurıılabikek olan litkayt bir muhit içinde tahsiline dik- olduğuna rıklı yatmış... Küçük, eğer kız olursa kara saçlı 
kavi bir dostlukla. kat edilmeden, kalbi kafası, beyni, ve - Haydi istediğin gibi olsun ni- olacaktı. Öyle olmasını istiyorou. 

O genç kızlık hülyalarının, ha - istidatlnrı işlenilmiyerek büyümüştü. şanlan:ılım. Erkek olursa İhsan git.i sr.nşm. Er-
yatınm program ve projeleri içinde Baı;kısız büyümüştü. Şımarama- Demişti. Ve bundan sonra kendi keğin sarışın, kızın esmeri şfiphesi1 

6 aşka \'e ihtirasa yer bırakmıştı... dığı, her istediği şeye malik olamadı- sini o hayata, onunla birlikte geçe- dahn güzeldi. 
- -°' . . .. . Aşk onun hayatının beklenilmi- ~ı, g_ö.nl.ün~n .~~r. ~ektiğini istiyemi - cek hayata hazırlamağtı ~aşla~ı~tı._... Evlendikten sonra. bir ker< 

tılu ll'ıan ona dost ~uydu?... Bılmı-ı Ev~t şuphesız o Osmanı delicesi- yen, umulmıyan, aı·anılmıyan ani bir :_ ecegını bıldı~ı ıçın. d~ha fazla so- ~~.~aya tın tanıdığı, '.lhlakmı ıyı ~ıl- Os:mana çocukları çok sevdiği · 
'~ Aralarında bır dostluk mev- ne seyıyordu. O Osmnnı delicesine ziyaretçisi idi. o biltcin genç kızlık guk kanlı, sakın tabıath olmuştu. lıgını bu dost genç.le beraber geçıre- ni söylemişti. O zaman. onun yüzü. 
~o hsoJabilir miydi. Bunu da bil-! sevmeseydi. O Osmanı bir hasta gi- hayatında böyle bir çılgın ask için Denizi, güneşi, açık havayı sever ceği bu h:ıyat gitgide ona daha mu- nün aldığı o garip marn1yı ömrünün 
~ tdu. Yalnız iyi bildiği bir şey bi ibtila ile sevmeseydi uzun seneler- böyle ateşli bir aşk için \kendini di. Kürek çekmek, tenis oynamak nis ve daha sevimli geliyordu.... sonuna kaclar unutamıyacak-tı. Gözle· 
tı~ h· 0 da Osmana karşı kalbinde çıl dir projesini kurduğu bir istikbali hazırlamamıştı... ve yüzmek onun en hoşlandığı şeyler- Evini ve istikbalini nahn ilk gün- ri sonsuz bir istihza ile dolmuştu: 
~ bil' sevginin fevkinde hiç bir his- bir hamlede yıkar mıüJı ?... Sakin basit sıhatli bir ruhu var- di. }erinden se\"meğe dnhn ilk günlerin- - DP-li demişti... Sen hiç anne O· 

~itı 11~U~rn~yış; idi. Bu sevgiyi :kal- . . Sen~le~ir projesini kurduğu bir dı... Muhayyil~si geniş, ihtirasları . İ~te bahçede, güneşte, ~~msalda den ona rnrbut olmağa başlamıştı. Ju~ mus.~n, .. Bu güzel, bu harikulade 
tı~. ıkincı planına atacak dostluk ıstikoalı bır hamlede yıkar mıydı!. .• hudutsuz bir çocuk dc~ildi. \e kurekte her zamnn kendısıne ar- , İnsanın ona karşı olan duygusunda guzel vucuda yazık olmaz mı, ... Sen 
>, ~~ a:rkad~lık gibi şefkat gibi ve- O, arkadaşları gibi, diğer bütün B b k d" . .~. d 'k kadaşlık eden Ali İhsan ... Bir gün o- şüphesiz ~kın büyük bir hiescsi anne olmnk ! ... Bırak biraz güleyim, 
>ııı... ~l'la benzer bir ba ka duygusu genç kızlar gib i romantik değildi. _

1 
.. a ası, en ısı on 1 ı dya~ıdn .a 1 ~n na: vardı. Fakat İhsan onıı ayni zaman- bu kalçalar, bu göğsii bir tazı karnı 

~o" .. k E ı·ı·kte 1 o unce o esasen annsııu og ugu gun n· . l l ı· k" "k k d d 1 ki k ~-· 1 11 . 'b" . b k S . () ._ arşı... v ı ı en aramadığı şey aşktı.. z- . _ . . . - ız senın e ev ene ım uçu ız a ost u a, ar nuaŞ ı' u da himaye gı ı gergın u ann... enın anne 
~tıu Seviyordu. Bu sevgi Allah divacı dil~ündüğU zaman gözünün ö- ~ybetmış oldugu ıçın bayatta kımse- demişti... eden l.ıir ağabey şefkatiyle de sever- o!manı istemek vnllnhi bir cinnyet-

lllitı ıtıeı:humu gibi tahlil etmeden nün?e bir e"! hayali belirirdi.. Güzel, sız kalmıştı. .. _ .. _ - Evlenmek mi?.. di. tır. . . . 
~··id?e ışlenıişti. Arkadnşlanndan temız, kendı arzusuna göre tanzim e- O zaman, o gune kadar yuzunu I"' •et b üh a· a· 1 Üç sen" ııı· ·ınıı knlmı lar·dı ~'e ı"ş- Artık o da şımdı anne olmuk ıste-
ı,'~ 1;;.· • • • • • • b"l ta d w b" h 1 k 1 - !.\ , en m en ıs ıp omamı ' ,, n •• • • d '>d e.ı şeyle.rın bılafına olarak al- dılmış, ıçındc kendi istenildiği gibi ı e nıma ıgı ır a a - onso os 1 t lı . t .. mı ·or u... O da Osmnnırı karşısında 
~~~ lt- b 

1
. " . rt-

1 
k " . h d ı d a··· · · b h 1 a ınca: I c u sene ... Bu sene Alı hsan mu- . . . . . l:"ı u us gunden güne daha a ynşanı aca gunün en nşağı altı yedi ep ışan ar a gez ıgı ıçın u a ayı t .. . .. _ . . . . . . bır dakika bile çirkın olmak ıstemı-

t' llldaha sıcak ve dahn ka\orayıcı saatini temizlemesi, süslemesi tertip Mehlika hiç görmemişti -· kendisini 1.k ~nce bu. teklıf ona pek gulunç hendıs mekt.ebını bılırıl'Ordu. Ve 0 yordu. Evet ana olmasını istemek 
e' Ribi benliğini tutuşturmuş- etmesi işgal edecek bir ev... yanma almıştı. gelmıştı... Alı İhsan... Bahçede be- diplomasını alır almaz. küçük yuva- muhakkak bir delilikti. Çirkin olmak 

'•o . Bu evi ona kimin vereceği de ma- Bu hala evinde kendi inden bü - raber ip atladıklnrı, deniz üstünde ]arını kurmağn karar vermişlerdi. aylarca lekeli bir çehre, .,i, dudaklaı 
~>ol' aen~ günden gilne d~ha fazla lumdu. yük ve kendisinden kllçilk çocuklar taş sektirmek için saatlerce birlikte I O güzel e\'İ... hayvanlaşmış bakışlarla \'e v.ulünç 

.' d?ş~nüyordu sanJcı kocam Bunu ona hazırlıyacRk olan insani pek çoktu. Halanın bu oksüzle uğra uğraştıkları çocukluk arkaclsışı Ali Hem, lfehlika, çocuk be.,iğini ya - bir endamla sevdiği e,.ı. 4,-. 'ku :-;ın 
1) ııbı,. diye. çocukluk arkad&.Sı Ali İhsandı. O th- şacak fazla vakti yoktu. Bunun için İhsanla nasıl evlenPbilirdi. 1 tak odalarının neresine ko·. acaklarını 'Soft\I .. _ . - -
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Sayfaı • YENi SABAH 15AQUSTOS ı_;:-

~ Tarihte~~==ı ARADA BiR 

METE N I• N c EVA B ı içtimai bir hastalık 
İşimden geç kurtuldum. Vakit 

gece. Saat onu geçmiş. Beni evime 

Milattan önce üçüncü asırda l\fo
golistanda yaşayan Kunların başı 

Tuman Yabgu idi. Tsin sü!Ulsinin 
idaresi altında birle~en Çinlilerin 
büyük ordusuna karşı duramadığı 

için şimale çekilmiş, fakat bir müd
det sonra Çinin muhtelif parçalara 
ayrılması üzerine taarruza geçerek 
Sarı ırmağa kadar olan yerleri eline 
geçirdi. 

Mete beylerinin sözlerini dinledikten götürecek olan vapurun üst güverte
sonra onların fikirlerine uymadığını sinde, yüzüm başa dönük oturuyo

rum. -o- büyükle bir çocuktan mü-söyledi, dedi ki: Y 

_ Tung _ hular bizim komşuları • rekkep bir gurup geldi. Sağ tarafı-
mızdır. Bir milletle komşu yaşarken mm beş metre ilerisinde yan tarafa 
olanlardan bir atı esirgeme kne ka- sıralanarak oturdular. 

Biri, kim bilir kaç senelik talihsiz Tarihten yapraklar - 2 
dar ayıp olur. Onların arzularını ye- bir evlilik hayatile çocuk doğumu ve 

GÜNÜN SIMASI 
Sovyetlerin Uzak Şarkta 
Mareşalı ''BLU ER,, 

KİMDİR VE NASI'-~ 

Tuman Yabgonun veliahdi Mete 
idi. Mete daha küçükten beri göster
diği hareketlerle babasının yerine 
geçtiği zaman yaman hir hükümdar 
olacağını her kese anlatmıştı. Lakin, 
Melenin gönüllerde kaıandığı büyük 
sevgilere rağmen, Yabgonun başka 
bir karısı kendi oğlunu veliahd yap
mak istiyor; bunu için fırsatlar göz
liyor, planlar hazırlayordu. Çok kur
naz bir tip olan bu kadın nihayet va
ziyetlerden de istifade ederek bir 
pliin kurdu. Pliin şu idi: Veliahd Me
teyi Yüeşilere rehin göndertmek, son 
ra hükümdarı Yüeşilerle savaştırmak 
bu suretle ellerinde rehin olarak bu -

bakımının verdiği zahmetten ziyade rine getirmeliyiz! 
Neticede atın verilmesine karar kaynana dırdırından kula!Pndan ve-

verildi. Elçi Kunların hazinesi olan rem olmuş bir geline benziyor. Za
güzel atı götürclü. Fakat Metenin a- vallının yüzünden gençliğin teraveti 
tı, göndermesi Tung _ huların şimar- uçmuş. Kucağında tepeden tırnağa 
malarına sebebiyet verdi. Yalnız bu kadar penbe ipekli ile süslenmiş nur 
güzel atla kanmayıp yeni isteklerde topu gibi bir kız çocuğ.ı, iki yaşında 

Bütün dünyanın dikkati, bir kaç 
gündenberi, Rusların Siberya ordusu 
başkumandanı Mareşal Blüher'in Ü· 

zerindedir. var, yok. İkincisi, siyah krep bir baş 
bulunmaya kalkıştılar. Yeniden gön- örtüsile saçlarını kundakl~mış, yaşı Her kes, hükumet ~erk_ezinde~, 
derilen elçi bu sefer de Melenin karı- kırkı geçkin, vücudu balık etinden 

1

7,000 kılometre uzakta, uzerınde bu
larından birisini istedi. "k b' • ı· t b 1 a b Baş 

daha çok semiz siyah mantvlu bir ba- yu ır mes u ıye u un _'.' u -
Mete yine beylerini topladı, bu hu- yan. Sükütundan ve her şeyi, hatta k~mandanın hay~tı~ı, sogukkanlılı

sustaki fikirlerini sordu. Beylerin herkesi hakir görerek takındığı gu- ~ıle dunya sullhunu . nasıl kurtardı· 
hepsi, ilk defada olduğu gibi, aley - rurdan insana kaynana hissi veriyor. gını merak etmektedır. 
le söz söylediler. Bu teklif büyük bir Üçüncü açık lapskı, saçlarını or- Mareşalin hayatı, _sergüzeştlerle, 
küstahlık ve vicdansızlık olduğunu, • h ll ı d ı ld - b h 

tadan ikiye ayırmış s,apkasız, güzel meç u ere 0 u 0 ugu_ ıçın u a-
bunu kabul etmemek icap ettig"'ini, bu t - h k t 

k b . G l'b h d 0 mag· ya ın esrarını ogrenmege er es 2 
husustıı, dövüşü göze almanın müm- ve şı ır genç: a İı a u a 

1 
'd - merak vardır. 

kün olabileceg<ini söuJerliler. Mete yi- rur bayanın oglu. Ik oturus arın a 
' • ı 'k' ta f ı·n· «ahm'ın Sonra, Japon kıtaatı, 31 Temmuz 

b 1 · · d' ı d'kt ı ana ve ogu ı ı ra a, ge 1 ı..c: • •• • • • • • 
lunan Meteyi onlara öldürterek oğlu- ne ey erını ın e 1 en sonra on a - ettiğim de ortalarına oturrlu. Anası gccesı, o gune kadar ısını bılınmıyen 

1• ht k rın fikirlerine iştirak etmediğini söy b' t ansızın hücum edince nu ve ıa yapma ... gibi kendisinin yüzii hiç gülmiyen ır epeye • ' 
Tuman Yabgu, çok sevdiği bu ka- ledi, dedi ki: b 1 k ld • ttig" im Mareşal Blüher nasıl bir sogukkanlı· 

- Tung - hu'lar bizim koms,uları- u şı c arısı o ugunu zanne !ık! h k d k R ·ı J rısınııı israrına dayanamıyarak Mc- h" .. 1 .. t e e isitmek a are ete ere usya ı e apon-
mızdır. Bir milletle kom~.u vas,arken ° yıpranmış usun ll az Y ·, d b' h ti teyi Yües,ilere rehin diye gönderdi.. , . k. 

1 
• b' 1 f ld d yanın arasın a ır arp pa aması-

! d b . k d · k k ım anı o mıyan ır ş~v er ısı a ı. 
Bir müddet sonra da yine bu plana on ar an ır a ını csırgeme ne a- nın önünü almıştır? Bu da merak u-

dar aqp olur. Onların arzularım "e- v __ c k .. alktı, kayboldu. TRzeni_n ba __ şı_n_ ın yandıran bı'r cı'hettı'r. alet olarak Yüeşilere 3avaş açtı. Bu , J 

vaziyet karşısında Yüeşilerin ilk işi rine getirmeliyiz! uslunde yanan ampul un ışıgı yuzune Bu haklı merakları tatmin etmek 
Meteyi yakalayıp öldürmeğe teşeb- Bu iki hadise Tung - hu hükümda- aksediyordu. Bu aydınlık '~inden_ ta- için, Mareşal hakkında mevcut olan 

büs oldu. Fakat Mete meseleyi daha rına büyük bir gurur ,-erdi. Kunların zenin zaaftıın büyünılis gözlerının malumatı aşağıda hüJasa ediyoruz: 
evvel haber almış ve Yüeşilerin en i- kendisinden çok korktuklarını ve her yaşardığını gördüm. Bu yaşarma bir Mareşal Blüher, elli yaşındadır. o, 
yi atlarından bir kısmını ele geçire- ne islese muhakkak yaptıracağına za- sel şeklini aldı. Hey~canını zapta azimkar yüzlü, nafiz bakışlı, iri vü· 
rek kendi topraklarına kaçmıştı. Ba- hip oldu. muvaffak olamıyan taıecik hınçkıra cutlu bir askerdir. Pos bıyıkları, ona 
bası, oğlunun bu muvaffakiyetini gö- Kunlarla Tung - hu'lar arasına ol- hınçkıra ağlamağa basladı. Yanında-[ sert bir kumandan heybetini verirse 
rünce çok sevinmiş, ve Meteye timar dukça büyük bir arazi parçası var - ki başı siyah kundaklı kac'ın put gi- de, hareketleri daima naziktir. En 
olarak on bin çadır halkı vermişti. Fa dı ki burada iki komşunun hudut• bi duruyordu. Bu zavallı tazenin he- müşkül anlarda, maiyetine emniyet 
kat Mete, kendisini yok etmek için kuvvetleri bulunurdu. Boş ve ıssız bir yecanını yatıştıracak ırönlündeki e-ıtelkin etmektedir. 
kurulmuş olan bu tuzaktan dolayı yer olan bu sahada bu hudut asker - lemi hafifletecek bir harekette bu- Blüher, Rus ordusunda Mareşal
ınüthiş kin hisleri besliyor, intikam !eri için yapılmış toprak evlerden lunmadı. Kımıldamadı lıile !. Bir dır; fakat onun orduya nasıl intisap 
alevleriyle yanıyordu. başka bir şey yoktu. Her iki tarafın heykel gibi hissiz ve hnrektsiz kaldı. 1 ettiği, bu yüksek mevkie nasıl yük-

Mete, bu fikirlerle on bin atlıdan hudut kollarının içinde bulunmasına Taze ağladı, ağladı ve içinin zehirini seldiği hakkında biribirine zıd riva-
ıniirekkep bir ordu vücude getirdi... rağmen bu toprak Kunlara aitti. döktükten sonra sustu F~kat gözle-ıyetler vardır. 
Bunları çok sıkı bir disiplin altında Meteyi iyice korkuttuij-unu sanan rinin akı kızarmış kalclı Bu yüzden, ona, .Muamma ku
terbiye etmeğe, yeti~tirmeğe başla- Tung - hu hiikümıları bir müddet Bu biçare taze ağlarken oturdu- mandan., .General Nemo>, .Esrar
dı. Atılırken ıslık çıılan bir nevi ok- sonra yine bir elçi göwlerıli. Bu se - ğum iki taraflı sıra kımıldamağa engiz Mareşal>, .Demir maskeli a
tar icat etmişti ki taliwleri bununla ferki istek bu toprak iizerine idi. başladı. Başımı sola dn(rru çevirerek dam. gibi bir takım unvanlar veril
yaptırırdı. Mete kendisinin her ok at- Tung - hu hükümdarı Ku>ıların hiç' ne oluvoruz diye, arkam•. baktım. mistil'. 
tığı yere askerinin de mutlaka atma- kullanmadıkları bu bos arazinin ken- Arka tarafımd;ı otura:ı orta yaslı Bazıları, onun, eski Avusturya Er
sını emretmişli .• Aksi hareket edenle- di!Prine verilmesini isti,,·ordu. kibar tavırlı bir zat honçkırığı .du

0

y- kanıharbiyesine mensup Binbaşı Tıtz 
ri idaı'n ettirecekti. Bununla ordusu- Bu teklif üzerine Mete yine bey- muş arkasını dönrek Pcı ve merha- olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları da, 
nun disiplin tarafını kuvvetlendir - !erini topladı, müzakerelere ba~ladı. met ifade eden naz:ırlarile hınçkıran Napolyon Bonapartla harbeden meş
ınek i'liyordu. Beylerin çoğu bu teklifi asabiyetle tazeye bakıyordu. Ka~·bnlan deli- hur Blüher'in ahfadından ve Alma"! 

Bir gün Mete okunu keneli atına at- karşıladılarsıı da birkaçı lıu çorak kanlı geldi. Bu sefer karısının değil, Hassa ordusuna mensup bir zabit 
tı. Askerlerinden bir kı~mı bunu bü- toprağı vermekle vermemenin bir ol- ana,ın.ın yanına oturdu. Artık aşi- addediyorlar. Çok kimse ise onun 
yük bir cesaret sayarak yaylarını çe- duğunu söylediler. Mete bu sözlere 1 kiir oldu ki bunlar ikiser ikiser evzah milliyeti hakkında şünhe içinde bu
kemediler. Mete disipline uymıyan bu çok kızdı, dedi ki: ve terkip ile karı koc~. ana 

0

oğul, ge- lunuyorlar ve onun eski Çar ordusu 
askerleri derhal öldürttü. Bir başka - At bana aitti. Çok kıymetli ol- !in kaynanadırlar. Fakat misil mişil zabitlerinden olduğunu, müstear bir 
gün daha büyük bir tecrübeye giriş- mak ve bizce bir hazine olarak tanın- uykusuna dalıp bu hazin l~vhayi gö- isimle Rus ihtiJaline karışarak, bu 
ti. Islık çalım okunu sevgilisine attı. makla beraber onu verdim. Kadın da remiyen nur topunu hesaba kaimi- mevkie yükseldiğini söylüyorlar. 
Ordunun bir kısmı dehşet içinde ka- bana aitti. Bir kadın sevgisini mille- yorum. Hakikatte ise. Mareşalin ismi Va
larak ayni hareketi yapamadılar. l\fe timi kuvvetli ve korkunç diışmanla - Şimdi bu kadıncağ!zın gönlünde- sili Kostantinoviç Blüher'dir ve bit 
te derhal bunların da boynunu vur - rımla sonu şüpheli bir savaşa sürük- ki yaraya kim merh~m vuracak? Rus köylü ailesine mensuptur. O, 
durttu. Nihayet bir gün Mete okunu liyecek kadar ilstün tutmadım, onu Kirli bacaklı yalın ayak çocukların Bolşevik ihtilaline karışan bir çok 
babasının atına attı. Bu sefer bütün da verdim. Fakat toprak ... O bana a- avaz avaz bağırarak: köylüler gibi, hiç yoktan sivrilmi]-
ordu oklarını ayni hedefe çevirdiler. it değildir. Ne kadar corak, ne kadar - Yeni çıkan nisanlanma, evlen- tiı-. 
Bu hareket Meteye artık ordusunun kötü olursa olsun toprak topraktır. 1 k b k 1 Onun Bolşevik ihtiliıline ne suret-

T k ·ııt· 1 d 1 . me ve ayrı ma an unu eş urusa. . •. h kk d k 
yetiştiğini anlattı. Bugiin de asker _ opra mı ın ma ı, ev etın teme - . . . · le iştirak ettıgı a ın a pe az şey 

lidir. Nasıl olur da verilir?,, D_iye sattıkları kitabın ı~ındekı ah- 1 bı"lı'nmnktedir. Bilinen şeylerden biri, likte aranan en birinci vasıf olan in- k ' 
Mete, Tung - hularla bozuşmaktan am mı?.... . j Bl!iher'in köyden iş bulmak üzere zibat ve disiplini, Mete, Mililddan ön- ö ı b k d ~ d k 

sa bu çorak toprakları vet mek fik - nce erı u a ar .. uymıyor u : şehre geldıg" i, orada 1910 senesind~ ceki asırlarda şiddetle aramış, ve bu- F ı d k k f ı 
rinde olanların hepsinin ba•ını vur -ı a an a am __ ar_ı_sını.. ~<m. ış, a anca bı'r grevde ön a.vak olduğu ve bu yüz· nun ordusunda yer etmesinden sonra " k ld B b k 

d k . • durttu. l\liladdan üç asır evvel bir aynanasını 0 urmu~. ır as ası den iki sene hapse mahkum oldug·u ır ı savaşmaga karar v~rmiştir. l · ı ı H ı h 
A Türk hükümdarının sövledig" i bu so"z nışan ısını yara amış.. un arın P- dur. O, bundan dolayı en eski bir rkadaşlarının emirlerine tama - · · b · t ·ı · ho b • ı 

men riayet edecek bir hale geldiğini ler bugün için de bütıin kıymetini 81 
? ız, gaz~ ~ı e~ın ş ogaz ~ğı Bolşevik olarak tanınmaktadır. 

gören Mete artık baba~ı Tumanla saklamakta ve örnek olabilmek evsa- ~1 
• Yoksa ıçtımaı ~ayatınıızda agır Blüher, 1916 senesinde küçük za-

fını bugün ve yarın için s2klıyabile - bır hastalık mı var· -'lu muhakkak bit bulunuyordu. Harpte, bir top mer-hesaplaşma zamanının fl'elrliğini an - b ı B · · h 
cek kudretle bulunmaktadır. öy e. iz ıçtımaen a•tayız ! Fakat misile yaralandı. Yarası ag" ır oldug· .ı lamıştı. Bir gün babasını ve maiyeti- b ·ı· k' b ı ? 

1 Mete, bu vaziyet üzerine derhal or- unun 1 acını ım u np verecek·!.. için, iyileştikten sonar, cepheye git-ni takibe çıktı. Ik fırsatta ıslık ça-
lan okunu babasına attı. Bütün as _ dusunu hazırladı. Atın<ı b;nerek or- * * medi. .Kazan. da, .sormovo da 11e 

kerleri de ayni hareketi yaptılar. Tu- dusunun başına geçti. 'rung - hu'la- K'" M • • Samara tersanesinde çalıştı. Onun, 
man Yabgu öldürüldü. Mete, dahaırın üzerine yürüdü. Tung - hu hü - uın arı mavı Samara'da bulunurken, Bolşevik ;s. 
sonra bü_tün bu işlere öP-b.ep olan ü _ kiimd~rı ise . tamamen sindirdiğini k d 

1 1 
d yanına iştirak ettiği söyleniyor. 

vey anasıyle bu kadının oglunu ve a- sandıgı Kunların hareket edebıle - or e ayı a 1 Bu zamanlardan itibaren, Blüher-
si beyleri de öldürttü ve Miliiddan ceğini hiç sanmıyordu. Mağrur ve ga- de bulunan cür'et, sebat, teşkilatçı· 
önce 209 da kendisi;i Yai;ıgu (hü • fil hükümdar, toprakların da kendi - !ık kabiliyeti, nazar nüfuzu gibi has-
kümdar) olarak ilan etti. sine verildiği haberini ıretiıecek olan Okyanusu garptan şarka geçme salar dikkate çarpmıya başlamıştır. 

Metenin Kunların basına geçtiği elçisini beklerken bir gün ani olarak rekoru bir saat 28 dakika O günlerde, Orenburg kazakları-
bu sıralarda Kunların 'komşusu ve Kunlar gözüktüler. Mete yaptığı şid- farkla kırıldı nın Dütov Hatmanı, yeni rejime is· 

k 'b' T h detli bir baskınla Tung - hıı hüküm- Londra, 14 (A.A.) _ "Küı'n "a- yan edince, Blüher, etrafına, amele· ra ı ı olan ung - ular çok kuvvet- m 

li ve kuvvetleriyle mağrur bulunuyor darını katlederek ordusunu dağıttı. ri,, transatlantiği, Atlantik Okyanu- !erden, arazi sahibi olmak istiye~. ka· 
Memleketini ve mallarını zaptetti. sunu garpten ·~rka ge-me sürat re _ zaklardan, Kalmuklardan ve hurrı· 

!ar, genç hükümdarın Pcemiliğinden .,.. ' k k · · Al 
Tabaasından bir kısmını da esir etti. korunu bir saat 28 dakika farkla yelterine avuşma . ıstıyen m~n ve 

ve Kun memleketindeki karışıklık - Baskından kurtulabilenler Pekinin kırmış ve mavi şeridi ~IJeıstır. Avusturya harp esırlerınden murek-
lardan iHtifadeui düs._ünii.vorlardı. Bu T ti t'" · 'b 1 d kep bir kuvvet toplar· onları teşkilat ' şimalindeki dağlara kaçıştılar. ransa an ıgın mensup u un u- • 
münasebetle Kunlara oir elçi gön - Bundan sonra, Mete, hayatının so- ğu kumpanyanın Londra bürosundan ve inzi_bat ,altın~ al~r; ba~ıa:ına geçe-
derdiler. Elçi Kunlardan, Tuman Yab nuna kadar muvaffakiyetler içerisin- resmen bildiirldiğine göre "Küin rek Dulov un uzerıne yurur. Boğuş
gu zamanından kalma çok süratli ko- Mari., atlantiği, saatte vasa~i 31,69 ~a ok_ad~r- şiddetli olur, .. ki yaralılar 

de koştu durdu .. Az bir zaman için- ını·ı su"ratle, u"ç g,·ı·n 20 •.,"at 42 dakı'ka bıle bırbırının kolunu bukerek bur· şan bir atı istedi. Bu at Kunlar tara- İ ' 
de Japon denizinden dil ırmağına da k"tetmı'stı'r. nunu ısırarak saldırırlar. Bu surııtle, fından adeta bir hazine kadar değer- • 

B kadar olan toprakları eline geçirdi. Grenburg, · 1917 Kanunuevvelinde li telakki ediliyordu. u atın isten -
mesi Tung _ hu'lar namına büyük bir 300.000 kişilik ordusiyle Asyanın en zaptedilir; Dütov'da Kırgızların bu-

Bonapart abid.e. lundukları Steplere firar eder. küstahlık ve cesaret, onu vermek de kuvvetli devletini kurmuş oldu. Ta-

Kunlar için bir şerefsizlikti. rihi düşman Çini de yendikten sonra 
~!ete, kuvvetli komşusunun elçi va- bütün Asyayı eline geçirmiş ve ken

sıtasiyle yaptığı bu teklif üzerine, j disine tabi kıldığı otuza yakın Türk 

beylerini konuşmak için topladı. Bey. beylit{i ile tarihte ilk dafa olarak bü
lerin hepsi bu kadar kıymetli bir atın I tün Türkleri birleştirmiş oluyordu. 
verilmemesi fi1crini müdaf'la ettilw. S. N. 

Blüher, bu muvaffakiyet sıraların-

SİDİD açılış resmi da, Çekoslovak harp esirlerinin Çeli
bisnk, Somara \'e Grenburg'da Sov

Liej, H (A.A.) - Rir maden o-,vet idarelerini vıktıklarını ve ric'at 
cağında rnkua gelen i~tial üzerine 3 haltının kesildiğini haber alır. Bun
;ımele ölmi.iş ve ı\ir dördüncüsü de· dan' ~or.r1 blr c;ok aYlar. Blüher'deıı 

rurahnmıştır. ! ve müfreır. inden hkbir hayat eseri 

~...,,.,.,.,"'-"A.'~ .... •'' •J VVJ\NJ<.'NJ~\Al,J"·AIJ..1,A,,f'l",Y'('o''"{'/',v-,-.. M ~ 
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görünmez. Küçük müfrezenin imh.1 Blüher'i bundan sonra Uzak ~~p0n· 
olduğuna ve reislerinin öldüğüne Sibirya'da görüyoruz. Rusla_'.'• . stok 
kanaat gelir. !arın eline geçmiş olan :r1adıv;eıinl 

1918 senesi Eylülünde, Blüher'in etrafındaki arazi ile sahıl ey~mdat 
birdenbire, Perm cephesindeki üçün- kurtarmak için Amerika'dan ·~a bir 
cü Kızılorduya iltihak ettiği görülür. istedikleri günlerde, Uzak Şark tesi; 
O, düşmanları arasından sıvışmıya müstakil Demokrat Cumiıuriye~irde• 
muvaffak olmuş ve yollarda kendisi- ettiler. Bu Cumhuriyetın, 13 

ne katılan erkek, kadınlarla büyüt- bolşeviklikle hiç bir alakası yokt~,. 
k ıÇ·" 

Japonların korkusunu giderme b~ 

Marişal bluh~r 

tüğü (Blüher) müfrezesile beraber 
üçüncü orduya iltihak etmişti. 

Blüher, Kızılordunun ileri kara
kollarına gelince, Lenin'e, şu tellgrafı 
çekmişti : 

.Biz, Ural dağlarında, Kazaklar v~ 
Beyazlarla çarpışa çarpışa bin beşyü,; 
verst katettikten sonra, mücadele~c 
devam etmek üzere buraya geld;k. 
Kızıl bayrağın pek yakında Ural dağ
larında da dalgalanacağına derin em-
niyetimiz var ... 

Bu telgraf gelince, Kremlin'deki 
ihtilalciler okadar memnun oldular, 
ki Sverdlef derhal, Blüher'e Km! 

merkezden ayrı olarak kurulan ,, 
ril'·' 

cumhuriyetin askeri kuvveıte btl' 
başına Blüher geçirildi. Blüherİıaki· 
rada, glıya müstakildi; fakat 

rdU· 
kattc Moskova'dan emir alıY0. !<fal· 

Blüher'in ilk işi, müstebit bır • 
ungern 

!ık kurmuş olan Baron et· 

Sternbcrg üzerine kuvvet sevkdaııı 
mek oldu ve baronu yakalatarak 

1 
t•' 

liS •' 
etti. Bu suretle, harici Mon!(Odi. 
Moskova'nın nüfuzu altına gır ,. 

J pO'' 
Amerika'nın atzyiki altnıda . a aJıl'-

lar, Vladivostok ile Primori'Y' 
1 

.. ne! 
ki · · ·d d' e :alu ye edece erını va e ınc • z)a• 

hareket,e geçti ve oralarını . :a~; 
rın bakiyelerinden de temızl 'f{abı· 

Blüher, 14 şubat 1922 de -rini· 
rovsk'u işgal ettikten sonra 25 te? nW 
evvelde denize dayandı ve Japo'/Jıi• 
rın ayni günde tahliye ettiklerı 

divostok'u ele geçirdi. w· 
Bllüher, 1934 te ortadan kayb~i'' 

yor. O, şimdi Çinde Ga-Lin :ııo~ir
ismile Sun-Yat-Sen'in müşavırı pr3• 

Aradan seneler geçtikten 
50 

adJ 
1. h B l' d .. .. u" r :aur B ti er, er ın e gorun · uP 

ıar ~P 
Rus ataşemiliteridir. Alman &uP~ 

Çindeki Ga-Lin Borodin oJdU~, cC 
"he> anlayınca telaşa başlarlar. BIU 0ra· 

t r ve de tekrar Asya yolunu tu a r ~· 
da Baykal gölünden denize kad~ur
~anan kuvvetlerin kumandanı 0b0ıu

Blüher, 1924 te ortadan ka_Y Çi~ 
Su-Liang'la muhasamaya girişır. bel 

r ve 
ve Beyaz Rus ordularını boza . csır 

·· .. b't ı k.. 1ooookiş' yuzu za ı o ma uzere . 

eder. . k şar~ 
Blüher, on seneden berı, Uza , af 

. , il ugr 
arazisinin müdafaa teşkılat e 
maktadır. ~ 

İzmir Fuarı icin alınan 
tedbirler 

Devlet Demiryollarının 
ilave seferleri i(i~ 

1 pyıt'" Enternasyonal zmir ~n.a ok. rsıtl 
bayrak nişanını verdi. Nafia vekaleti vatandaslar ıçın ç ıi' 

Blüher, bu andan itibaren yüksel- s.Ut tartlar temin etmi; ve pan•Y'~,oı 
meye başladı. Sovyetler, ona, Ural'da yarcı edecek olanlara fevkaIO.d• ,,,.,;r 
51 inci fırkayı teşkil etmek ve Siber- ı ı o 

bir tarife hazırlam111tır. Dev e i• 
yada Kolçak'ları takip etmek vazifo-

1 
f d b k pan•Y'' . 

Sı.nı· verdı'ler. • yo larının, tari e en aş a, clıf • 
· • k 1 ·ı unl•' J o Blüher, Kolçak'ları temizledi; fa .. çın aldıgı arar arı sırası el ş 're yo' 

1 1 - Haydarpa•adan zm• .~• kat Vrangel'le karşılaştı ve Beyaz a- T b•l" 
rın müdafaa hatları önünde durur- götüren bugünkü trenlerden .~,.~ 
ken şiddetli bir kış bastırdı. KimsP, doğru lzmire devam edecek ~· • g<' 
Blüher'in harekete geçebilmesine im- maya meydan vermiyecek giıl•f." 
kiin görmü~·ordu. Vrangel vaziyetin- ·!iş bir tren daha ihdas edilrniştı'·ı1ı• ' 
den emin bulunuyordu. 2 _ Afyon - Karakuyu - AY_ JiYel' 

Blüher şiddetli soğuklardan, sula- fzmir arasında haftada 4 gün '!. bU 
rın donmasından istifade ederek, her yolcu katarı her güne çıkarılm 1t ,~e 
tehlikeyi gözüne almış ve buzların tün tren katarından hergün bU trJil' 
üstünden geçmiş ve Perekop müda- in < 

yolcu alıp vermek imk3.nı teJ1l · 
faa hatların.ın arkası çevirmişti. 

Blüher'in bütün düşüncesi, 1 gece miştir. . ıl•" g<' 
yürüyüsünün sonunda gün ağarırken 3 - Cenup memleketlerın ,.rn• 

b 1 k · ·ı · · p ta akt• yerleşebileceği bir ;yere gelmek, e· ece zıyaretçı r ıçın aya• .,., ,. 
yazlara görünmeden kuvvetini yayıp etmek suretile lzmire kadar Jogk,_.J• 
toplarını yerleştirmekti. Bunları ya. rabalar tahsis edilmiş ve bu m• ti~" 
pamadığı takdirde, mahvolacağını Afyon _ Basmahane arasınd• h•' ,JJ· 
biliyordu. ·ı,;v• 

için muntazam bir çift tren 1 
Blüher, safak ;ökfüğü vakit, rüzgiır 

çıkmış, topların tekerlekleri altında, mitti-. rıı'"' 
donmuş çamurların erimiye başladı- 4 - Hükumet merkezinde ···re ıı' 
ğını görmüştü. Sulara ve çamurlara leketin diğer şehirlerinde~ .. ı:~l•''~ 
batıp gömülmecliğ:ine sevinirken düş- decek yolcuların artacağı u~ tref1' 

d .. d · · b tinıl• manını da büyük bir gaflet içinde mevcu un musaa esı nıs e ·r 
·ı cekl' . f 

bastırdığını görmüştü. lt:re fazla yolcu arabası verı e 1''" 
Baskın, o kadar iıni olmuştu ki, 5- Bandırma • lzmir arasını!• 

1
,r 

Vrangel'in Perekop'tan Sivastopol'a tada üç gün gayet seri bir ek•~'-:: fi' 
kadar olan bütün müdafaa hattı bir ninden başka haftanın diğet °.,, ~;ft 
anda karı•mıs, kac.mı\.'a başlamıştı. k k .. 1· de Jo ıı~ 

-? • nünde es i e sprcs sura ın r ş 
Kut\.•epof, berzahı müdafaasız bırak· 1 . f k ve h• bir 

yo cu trenı es .ere onmuş hıılı 
tığı irin. bir;nci siiv~ri. ordu~u ku- Bandırma _ İzmir arasında 

mandam Budyeniya-~ınkılıç, dü5ma-İyük treni de ila~e edilmiştir. ,,.,,nd: 
nın arkasına duşmu>tu. Vrangel, oka- i 6 _ Eskişehır - Balıkesır ,eni b' 
dar şaşırmıştı ki, doha o gece Kırımı halıada üç gün i~l•yen yolcu t 
tahliyeye karar \·erdi. , ı.:'ine çıkarılmı~tır. 
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TEWI SABAH S.7faı • 

Acalp şey! 
Fransız Cumhurrisinin 
sayfiyesi olan şatoyu 
şeytanlar inşa etmi.§ 

Fransız cümhur reisi M. Löbrön'ün 
yaz tatilini geçirdiği Vizil flltosunun 
efsanevi bir mazisi vardır. 

Vaktilc, marepl Lesdigyea, Dofine 
mutasarrıflığına tayin olunduğu za • 
man Vizil arazisini satın almıt, oranan 
imarı için çok para sarfetmif. 

Marepl, ptoyu inp ettirmek için, 
her taraftan sanatkarlar getirtmif ve 
bunların arasında teytan .da varmlf· 

Marepl, parkan harici duvannı bir 
~ gecede inp ettirmek için fCYlanla fÖY· 

le bir mukaveleye girİfmİ\I : 
Maretal, saat tam gece yarısını çal

dığ ızaman, atı Üstünde tatodan ha -
reket edecek, doğru bir hattı takip e· 
derek parkın nihayetiı:ıe kadar gide • 
cek ve tekrar geri dönecek. Marcpl, 
hareket ettiği noktaya duvarın hitamın 
dan sonra gelirse canını teytana vere· 
cek. 

Marepl Lesdigye, tam gece yarısın 
da siyah atına biner ve hareket eder ve 
parkın nihayetine geldiği zaman, şey

tanların duvarı ikmal ettiğini görür. 
Canını feytana vermemek için atını 

duvarın Üstünden atlatırken, atın kuy
ruğu duvar laflarının arasına kısılar. 

Şeytan, bu hali görünce, cbahsi ka
zandım> diye bağırJnca mareşal bir 
kılıç darbesile atının kuyruğunu keser 
ve bu suretle son süratle koşarak ca
nım kurtarır. 

Bu efsaneyi anlatan Fransız gazete
leri, bundan gençliğe bir ders çıkan -
yorlar : c Azmin fCYtanı bile alt ede
ceğini > söyliyorlar. 

Koca •emi bir anda kayboldu 
fnaan büyükçe bir vapurun güver • ı Bu net' eli toplanb geç vakte kadar GARiBELER 

'-ine ayak bub mı kendisinde he- devam etti. Saat onbire yakla,tığı ıı· w.u.NN""'' ~.,tvwvv'"" • ........., 
lbell bir huzur ve emniyet hissi duyar." rada süvari uzaklarda bir ışık gördü 
"eni poıta vapurlarınan büyüklüğü, ve bunu Oueuon feneri zan ederek ge 
'6rhüz tekli, ıüvarinin maharet ve tec· minin tabii rotaeını takip ettiğine ka

Meşhur bir fudbulcu 
tevkif edildi 

l'iiheıi, tayfamn intizam ve disiplini en naat getirdi. Bin Ebuali isminde bir arap genci, 
~leri giderir, cesareti arttırır ve İn· Halbuki bu fener, MoleR adasının Marsilyada, sahte bir askeri terhis tez
"nda, beter bil1risinin tabiatın gazap· feneri idi. Ziyafet gürültü ve nefesi 

1 

keresi ibraz ettiğinden dolayı tevkif 
1-rına feveranlarına nihayet hakim ol- içinde ince eleyip ıık dokumak hassa- olunmuftur. 
duiu ve bugün bu kuvvetler galebe sını kaybeden kaptan Pire biraz 90nra Bin Ebuali, Marsilya birinci olimpik 
t.ldıiı kanaatini uyandınr. bu ha~sının cezuını -.iır bir surette profesyonel ekibine mensuptu. 

'tranaatlantikler büyüdükçe bu his çekec~ti. 
littiltçe kuvvet bulur ve bize öyle gliİ' ~ eaat ol\ lııiıda Drumond 
li nıesela mefhur c Normandi > de• Kaetl ltorlcunÇ bir trüAltU GA. •alık
"iıler ne kadar azgın, fırtına ne de- fara ~riyordu. 
'ece tiddetli olursa olsun bunlaran hep Evvela geminin bat tarafı phlandı, 
Iİlle göğüı gerebileceli kudrettedir. sonra koca gemi aanalarak olduğu yer· 

Vakaa deniz inpab bugün o kadar de aanki mıhlandı. Ukin bu tevakkuf 
~rlernittir ki, deniz kazaları hemen ta uzun sürmedi. Geminin bat tarafı 
._en parmakla sayılabilecek dere - süratle sulara gömülüyordu. 
~e azalmıthr. Lakin kaza ~yısı a • Korlaudan çılğına dönen yolcuları 
~ olmakla beraber h~r hangi bir teskine uğrapn süvari ve vapur zabi
~enin mutlaka ve yüzde yüz kaza- tanı bölmelerin mukavemet edecekle
~ ernin olduiunu zan etmek yanllf rini umuyorlardı. Lakin koca vapur 
"'it diifilnce olur. süratle batmaya batlamıftı. 

Deniz kazası demek seminin mut - Artık gemide bir ana baba gunu· 
~ parçalanarak batmuı demek de- dür batlamıftı. Nihayet süvari filika • 
:!1~ir. Bir gemide yangın da çıkabilir. lann mayna edilmaeini emretti. Lakin 
"1ila geçenlerde en mükemme1, en bu emrin yerine getiri1mesine vakit kal 
~etli Fransız transatlantiklerinden madan Drumond Kasti on dakika için 
""' İlbaioin, içlerinde çakan yangından de sapsız bir balta gıDİ, üzerinde ay lfl 
'-rap olduklan henüz habrlarda olsa iının elmas panltılan husule getirdiği 

Seyyah ilticagihı 
Fransa, ağustosun 21 nci günü, Mon 

Blan dağının zirvesinde yaptırdığı sey 
yah ilticagahanın küfad merasimini ya 
pacaktır. 

Bu ilticagah, c Refuge Vallot > is
mini tatımakta ve .f,362 metre irtifa. 
andadır. 

llticagiıh, Mon • Blan daiının zir -
vesindeki c Bos > ismindeki kayamn 
üzerine oturtulmuttur. Etrafı buzlarla 
muhattar. Kayanın altında c Vallot > 
rasad merkezi vardır. 

Habsburglann varisi 
Almanyada, Esen· de çıkan c Naa

yonal Çaytunı > gazetesi, Avusturya 
tahtının varisi Aridok Otto'nun Arjan 
tinde bir çiftlik aatın aldığını haber 
verdikten sonra : 

cHabsburgların varisine, hayırlı yol hrektir. düz ve rakit sulara sömüliip gidiyor-
So du. culuk ve yeni rnalik&nesinde saadet di •\ ftl'a da fırtınaaiz, pek sakin ve ra- I . Ev 
~. ~•valarda YUlı:ua selmiıf feci deniz Vapurun tafldıiı '21 S canclan ancak ~. ger yeni çiftliiin~e. bir kaç 
--.tan da görülmiiftik. üçü enkaza aanlmak auretile kurtula- Avuıturyalı yaliudiye ihtiyacı oluraa, 
l•ı· D d K 1 : .... ı·nde'· ı· b•J ·.ı ..ı' y·· bil 1 • d vril . memnuniyetle kendisine temin ederin 
~ • rumon ast -.. aı; ı mırerw. uzme en en, e mıt d. 

d ~o~ 
L...- .- vapurunun zıyaı bu i diamızın filikalara tırmanmaya muvaffak olan-
-aın bir delilidir. Bu lan da ıemi batarken hasıl ettiii gir-

ıemi aakin ve mehtaplı havada dap çekip boimuftu. 
"e hir ziyafet esnasında Ouessan cı • İtte bu feci kaza da gösteriyor ki 
~l'lnda hatmıftı. denizde tam ve mutlak !bir emniyet 
..,. lnailiz handırasını tafl)'an Drumond 
1\ ti yoktur ve onun için hangi kaptana : 
la·'- 5600 tonilato mai mahrecinde - Filin yere aaat kaçta varacağız) 
it vapurdu. içinde tayfa olarak 105 

~elrlici ve büyük bir kısmı da icadın- diye sorsanız, yüzde doksan size kat· 
...... _ '-1 rd '-'- l iyeli riyaziye ifade eden bir ceva.p ver· -en ve çocuaı; a an müreaı;aı;ep o · 
~ u"z d ı "-6 1 d V mez, veremez ... ere e " yo cuau var ı. a· 
"'-r Arnerikadan İngiltereye geliyordu. =============== 
~ ~-=:ı. Denôz ..... ı kad .. lnoiliz ltalyan ticaret ı 

liaziranın 16 ancı CÜJlÜ İngiliz va- 1 ' 
~ Finiater kıyılanna yaklaflllıftı . O an aşması 1 

~ öileden sonra hafif bir sis ba,la- J N 

Klasik ressamlığın bir 
harikası bulundu 

..... olduiundan vapurun süvarisi ge- ngiliz azınnın ihrat-
~in Yolunu yava,Iattı. Ve Drumond çıJara verdiği nasihat Üç yilzlil faa 

'
~ti Yarım yolla aeyre batladı. Aynı Doktor Fridrih Herz, aanat tarınin-

d L L 1 L-- 1 Roma, 14 'A.A.) - rsa\'da Jioma- de emsalsiz bir han·'-. olan bı·r tablo .__ n a DÜtÜn tedDir ere .,._. vuru • 1 aı;.,_ 
_.,.... d h aJ 1 M le d' talfa ga.zetesinde. neş.rP.ttiği bir bulmuftur. r.. • e i m edi memitti. u.'ttarit 
~~alarla iakandiller yapdıyor, gemi· makalede ezcümle diyor kı: Bu tablo, hazreti İuyı, üç 6iiz. üç 
.~ •i sulara gİrmemesine dikkat e- İngiliz gazeteleri, lngifü ticaret Palüçi'nin ptosu yandaiı zaınan l>ir 
~ordu. nazırının İtalya ile ticaret hahsinde, mucize kabilinden kurtulmuf ve bir 

'r'avat yavaf gece oldu. İngiliz ihracatçılarına verıtiği bazı, Portekizli kibar kadının eJine geçmit. 
9- lia'Va cidden nefisti. Güzel bir .meh- nasihatları mevzuubah:'ı etmektedir. B utablo, hazreti İsayı, üç yüz, üç 

I>. denizi aümüt parıltılara boğduğu Nazır, ihracatçılara, "bugünkü vazi- burun ve dört göz teklinde göstermek 
~ liivertede bol elektrik ıtıiı altında yette silah görülmediği müddetçe 1- tedir. Bu tablo c üç phsiyet halinde 
• tıl Para) parlıyordu ve bu nuranur tal ·ı ] t ' • f ·1. tl . d bir Allahı > tasvir ettiği için, sanat ha-
~ 1 ya ı e o an ıcarı aa ıye erın e ._ d ld ~ k d b 1 ,_. •- ~ ...._ atında yazlık tualetli kadınlar, ıumın an o ugu a ar u utlaııtı zeııta 
'"""Ç kızlar gülütüyorlar, pkalaflYor- temkinli davranmayı,, tavsiye etmiş- cihetinden de pek kıymetli ad edilmek 

t \oe görütüyorlardı. tir. İngilizlerin bu hattı hareketi, 1- tedir. 
llft~tta bunlann arasında seslerinin talyayı otarşi politikasında daha zi- Bu tabloyu meydana setiren sanat· 
-ocelliiile ,c>hretli bir kaç genç kız yade hızla yürümeğe teşvik etmeli - kir hakkında bir çok münakaplar 
~r aöyliyorlar, dir. Mussolininin "hayale kapılma- mevcut ise de, bunu, yalmz Leonarde 

Orlarcla. Çünkü mak,, lüzumu hakkındaki derıi de U• dö Vinci'nin yapabilmeie kudret aös-
utuım.-ı 

1904 Rus - Japon Harbinde 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 10 

DENİZDEKİ YANGINLAR 
Adamımız yoktu, olsa bile bu yangınları söndüre

bilecek kafi derecede vesaitimiz yoktu 
Şimdi saat 2,5 olmu~tu. Bu ara- r 

lık bir askr kıçtaki 12 pu~luk tare- 1 
tinde vukua gelen bir sakatlığı haber 
verdi. Görmek üzere gittim. İskele 
topunun üzerindeki siperin bir kıs

mı parçalanmış ve yukarı doğru eğ
rilmişti. Maamafih taret gene dö
nüyor ve ateşe devam olunuyordu. Bu 
tarette ilk endahtlara kumanda et
miş olan zabitin iki bac'lğı da uçmuş 
olduğundan aşağıya nakledilmişti 

Efrat gittikçe daha sık sık düşü 

yordu. Her tarafta tPlef ve mecruh 
olanların yerini doldurmak için mu
acinlerie ihtiyaç vardı. Hatta taretler 
de bile ayni hal vaki idi. Halbuki düş 
manın hambere parçaları buralara an 
cak gayet dar lombar :ıralıklarından 
girebilirdi! 

Telef olanlar şüphe~iz oldukları 
yerde bırakılıyordu. Döyle iken ge

• 

ne mecruh düşenlerin imdadına ye-ı Coıuma muharebesinden bir aafba: iki dilıman ditr~yeri çarpıııyorlat 
tişecek kadar efrat bulunamıyordu. ayrılırken birçok resimler hediye e- Gerdilden bir güğüme bira.": su boşal 
MalUm olduğu üzere bir harp gemi- diJmişti.) halile duruyordu. HattA tarak verdim, fakat kolunu uzatmağa 
sinde ihtiyat efrat bulunmaz. Muha- büyük salibin cam mahfazası bile çat muktedir olmadığını görerek yar -
rebe esnasında herkesin bir vazife- lamarnış ve önilndeki mumlar kemali miyle içerdik. Suyu kana kana içer • 
si vardır; binaenaleyh yeg§.ne teves- sükun ile yanmakta berdevam idi; ken kesik cümlelerle: 
sül edebilecğimiz çare, 47 milimetre fakat yanıbaşında darına dağınık bir - Bir şey değil.. Süvariye haber 
liklerle makeneli topların adamları- halde nazara çarpan devrilmiş masa veriniz. Hemen şimdi geleceğim. O 
nı almak oldu. Daha muharebenin ve iskemleler, kırık şi~eler ve sargı melun gaz beni boğdu. Şimdi bir da
iptidasında bunları lüzumsuz yere bezleri arasında birkaç ce~t yatıyor kikada kendime gelirim .• 
düşman ateşine maru;r. bırakmamak du ki, bunların insan cesedi oldu- Diyordu. Masmavi kesilmis dudak 
için zırh güvertenin altına inmeleri ğunu farketmek pek güç idi. Bu lariyle uzun uzun nefes aldı: Boğaz 
ernrolunmuştu. Bunların memur bu- elim manzaradan henüz gözümü çe- ve göğsünde bir nevi hırıltı duyulu
lunduğu toplar köprü üzerinde ve virmemiş idim ki, "Demçineski,, nin yordu. Şüphesiz bu; zehirli gazın te
düşman ateşine en maruz noktalarda Amiral yaveri yüzbaşı "Sürebeyef,, i siri değildi. Setresi amudu fikari is
bulunduğu için şimdi hepl'i tahrip o- kolundan tutarak merdivenden indir- tikametinde parçalanmış, altında a
lunmuş ve bu efradın yapacak başka mekte olduğunu gördiim. Ayakta du- çılmış olan fena bir yaradım çok kan 
vazifeleri kalmamıştı. BurJan icap ramıyacak halde idi. Mii"kilat ile te- akıyordu. 
eden yerlere sevkeyledik ise de bu an- neffüs edebiliyor ve su istiyordu. (Sonu yarın) 
cak ummanda katre idi. 

Yangınlara gelince: Kafi derecede N k • • • d 
adamımız bile olsa bunları söndüre- evyor sergısın e 
cek vesait yoktu. Kull:ınılan hortum 

lar tekrar tekrar değiştirilmiş ve son neler teşhı·r edeceg"' ı·z yedekler de parça parça olmuştu. 
Hortum olmadıktan sonra köprü üze 
rinde güvertedeki yang:nları söndür- Nevyork sergisine iştirak edecek katini göstermek için sergide mühim 
mek için neyle su basacaktık? Bahu _ olan müessesat ve teşekküllerin ser- bir köşe hazrlıyacaktır. Avni zaman
sus rüşut güvertede on bir ahşap gide neler teşhir edecekleri etrafın- da Kızılay yardım şubeleri yoksul 
filika da bulunduğundan yangın da- da dün de tetkiklerde bulunduk. Bu kadınlara hazırlatılan kadın el işle
ha ehemmiyet kesbedecekti. Şimdi- hususta edindiğimiz malumatı aşa- rini de satacaktır. 
ye kadar bu tahta kısımlar yalnız ğıya yazıyoruz- Bu teşekküle yakin bir köşede de 
kısmen ateş almıştı; çünkü muharebe Sümer Bank, sanayi harketimizde- çocuk Esirgeme Kurumu Türk çocu
başlamazdan evvel filikaların içine ki büyük hamleleri ve inkişaf safha- ğuna nasıl bakıldığını gösterecektir. 
doldurulmuş olan su hala içlerinde lannı maket vesaire gibi müteaddit Sitetürkte bütün bunlardan başka 
idi. Maamafih hambere kırıntıları _ vesaitle teşhir edeceği ,gibi sanayi is- lokumlor, bademşekerleri akide.şekeri 
nın açtığı rnilteaddit delik ve aralık- tihsalatımıza ait mühim nümuneler ve bademezmeleri bol miktarda bu _ 
lardan bu sular da süratle akıp git- ve bilhassa Herekenin güzel seccade lundurulacaktır. Antikalar; Kütah _ 
mekte idi. Biz şüphesiz mUmkün o- ve ipekli döı,emelilt kumaf_'larını teş- ya çinilri, lüJetaşı mamiilah, gül yağ 
lan her çareye tevessül ettik: Bir ta- bir edecek ve satış tertibatı alacak- ları vesairedblrçok maddelor ayn ay. 
raftan delikleri tıkamuğa çalıştığımız tır. r1 köşelerde :teşhir edih:!C~ir. 
gibi diğer taraftan gerdellerle su da Küçük sanayi erbabının tiicude inhisarlar pı&vyonuna muttaSıl bir 
taşıdık. (1) Bilmem delikler bililti _ getirdikleri el işleri için tktısat Ve- yerde bir de lokanta kurulacak ve 
zam mı kapatılmış yoksa kendi kendi kileti sergile çok esaslı tedbirler a- burada nefis Türk yemekleri yaptı • 
ne mi tıkanmıştı. Yangım söndür- lacaktır. Bu ve turizm mevzuu üze- rılacaktır. 
mek için bastığımız sular denize ak- rinde bütün ticaret ve ~anayi O<lala- Entellektüellerin patırtıdan kur • 
mıyarak güvertede öylece kalıyordu. rı ve vilayetlerin diğer alakalı şube- tulup da biraz okumak ve istirahat 
Bunun büyük bir faydası oldu. Bu sa- leri ilgilendirilmiştir. etmeleri için kütüphane tarzında da 
yede güverte ateş almadı. Yukarıdan Vilayetlerden ve Ticaret Odaların- bir daire hazırlanacaktır. Buradaki 
düşman ateşleri de bu suyun içine a- dan gelecek olan malumat, ve nümu- Türkiye hakkındaki rnultt~•if eserl;ıor 
tarak yangının sirayetine mani ola- neler sergi komiserlik bürosunca tet- ve Türk kültürünü teb~rilı ettirebi _ 
biliyorduk. kik ve tasnif edilerek içlı=rinden en lecek mahiyette sanayii nefi:;~ parça-

Bu hengamede baş kciprilsiinün muvafık görillenleri ihracat madde - lr.rı, güzel cilt nümuneleri ve mim~ 
merdiveni yanında ve altı pusluk san )erimizin nefaseti hakkındaki diğer ı i abidelerimizin resimleri gJ~teri • 
cak taretinin yakınında amiralin er- malUmat ile umumi ahenge uygun bir lecei<tir. 
kanı harbiyesine memur millazim şekilde sergideki Sitetürkte teşhir e- Bu dairede memur, gelecek olanla
"Demçinski,, yi birkaç vardabandıra dilecek ve sergide bulunacak olan da- ra muhtelif mevzular a~rindc h\zını 
ile beraber görerek ona gittim. Ta- imt enformasyon büro~u tnrafından J."el~n malümat ve izahatı verecektir. 

retin kumandasına memur millazim alakadar Amerikalı müesseselere =============== 
"Golovin,, evvelce şişeler içinde ihzar ı doğrudan do~ruya tanıt~ırılacak .~e Dntman çevıildi ve ınerkez or
etmiş olduğu çaydan bize birer parça alı~acak netıcelerd~n alak~ar tuc-
soğuk çay verdi. Bu ufak noktanın carlar haberdar edılec~klerdır. Ge - dusu bntnn mukavemetleri 
burada nakli münasebetsis görülebi- rek küçilk sanatlar erbabının istih - kırmqbr 
lirse de itiraf edeyim ki, bu çay beni salatı ~e ge~e~ ev sanayiinden maL {3ur~os, 14 .. ~,A.) _ E 8tramadu-
kendime gelinli. Bı.t arıdık "Dem- dut el ı,ıerı sıtıetürkün en mutina r~ cephesinde, #lü.n yirmi kilometre 
çinsk~. gemiye isabet eden ilk düş- bir yeri~~e bir nı~kezd~ toplanacak d~rinlik~ ~e 28 kilomC'tre genişlikte 
pıan Jıarnberesinin doktor tarafından ve ayrı ~ır teşekkul tarafmdan ıe. - bır arazı ışgal eden merkez ordusu 
ikinci bataryanın vasatında ve iki hir ve idare edilecektir; aglebiihti - kuvvetleri, düşmtnm her türlü mu _ 
altı pusluk taretinin arasında tertip m~I 1~tısa.t Ve~~l~.ti .sanayi umum kavemetini kırarak Panafos ve Ri • 
edilmiş olan iptidai mevadın mevkii- müdürıyetı bu ışı uzeı-ıne nlacaktır. yos Guadiana ve Guadalalijos rnın -
ne düşerek birçok telef ata sebebiyet İnhis~rl.ar idaresi, s!t~_türk. dahilin takalarına geniş bir çevirme hareke
vermiş ve her ne kadar doktor kur- ?e ~yr~ ı~ı . pavyonda .t~tun, sıgara ve 1 ti yapmışlardır. General Dellano kuv 
tulmuş ise de sef' .. h ıçkılerımızın nefasetını her propa - vetleri Kabeza d B • k d 

ıne papasının mu - d ta d . t·f d d k , e uevın şar ın a . gan a vası sın an ıs ı a e e ere . . 
lık surette mecruh düşmüş olduğunu t b .. tt• • . .b. d • d d • sekız kılometre ilerlemislert.lir . .. . • . e aruz e ırecegı gı ı ogru an og 
s~yledıgınden burasını görmeğe git- ruya da Amerikalıların ze\·klerini ok Ebrede Sierra de Pandosda ~ 
tım. Burada muallak bulunan mu - k .. 1 b 1 ~ · ı . . d mühim mevzi zaptedilmistir Bu mev 
k d 1 . 

1 
şıyaca guze am a aJ ar ıçın e arze- ·. · 

a c es resım er (gemiye Rusyadan ·ı k tal tet · • · decek ve satış yapacaktır. zı er, ı arın zap t!gı mıntakaylı 

(1) Amiralin emriyle boş yağ te- Kızılay: tahkim etmektedir. Bu~aki kıta -
nekeleri gerdele tahvil edflerek bun- Kızılay, sayısız yaptı,P ~şeri biz- lar, ileri rareketlerine ~am etmek-
lar güvertenin mıılıtflif uerlerine ko- met ve yardımları tanıttı~ tedirler 



Suta: 8 YENi SABAH 

Unutulan Sevgi! .. 
- Ne zaman evlcneceiiz. Perrin } 
Genç ktz, sarışın ba"mı biraz dahs 

doğrultarak, koyu yeşil gözlerini n1-
ıanlısına çevirdi: 

- Belki.. pek yakında! dedi. 
Genç erkek bu sefer. biraz daha ııı("rt 

bir sesle, tekrar aordu: 
- Pek yakında, haydi onu anladık. 

Fakat cbelki• bu da ne demek? 
Perrin, oturduiu koltuktan doğrul· 

du, uzun günlerin dü.fünceai. fikirleri~ 

nin hazırlığile :!tÖzÜ uzatmak, anlatmak 
i•tediği bir hakikati, her hareketile bel
li ediyordu. Yeniden cevap verdi: 

- BilmiyormUf gibi yapma? 1 .• 
eiat duraladı, büsbütün -!adı. 

~:~nb~oo~k~::~yd~.ÖKSEL DENiZ BAYRAMI ! AT y AR ş LA R 1 
- Narıtn .. sana bir müjdem vıtrl .. ' Moda Deniz Klübü tarafından ter- gelmişti. Halk, alamanacıları şiddet!~ Yükoek yu14 ve ıslah encümeninin lrinciye 300, ikinciye 75 ve üçüncÜ1e. 
Siyah oaçlı, İnçe yapılı, haooas genç tip edilen Moda Deniz Bayramı, dü11 alkışlı:,:ordu. Heyecanlı bir yarıştan tertip ettiii mevsimin dördüncü at l<o 

1 
de 25 lira mükafat vardı. 

kız sordu: Moda'da yapıldı. Yarış sahasını bin· sonra: fuları dün Veli Efendide yapıldı. Mü- Mesafe 900 metre idi. Koşuya be~ 
- Nedid .. çabuk oöyle ağabeyçi· !erce meraklı doldurmuştu. Yarışlar· 1 - Rumeli Feneri, 2 - Anadolu- sabakaların son balta.lan olduğu için hayvan iştirak etti. Ve neticede Mch· 

iim? ·· da, Başvekil Celal Bayar, Donanm3 Feneri, 3 - Kum kapılı Klrkor reis. koşu yerinde şimdiye kadar ender te- rııet Y Jdmmın Yılmaz Kaya•" birin"• 
- Gidiyoruz! Ufak bir yaz oeyaha· Komutanı Amiral Şükrü Okan da Bu yarışlar da bittikten sonra can sadüf deilen bir halk kütlesi birikmi,- Ahmet ağanın ~aranfili ikinci ,., S. 

tine.. hazır bulunmuşlar.gerek Başvekil ve kurtaranların yarışı başladı. Netice· ti. Koşulara saat 15 te ba,landı. Tem..,lin Bataryası üçün<:Ü old"I•~· 
- Nereye ağabeyciiimL ıgerekse donanma komutanı Şükrü Ü· de: 1 - Denizyolları, 2 - Liman ida· Birinci kofu (satlf ko,usu) : Bahs imü,tereket ganyan 230 "" plıı• 
- Gid...:eğimiz yerler, timdilik. belli kan yarışları başından sonuna kadar resinin tahlisiyesi. 3 - Kılavuzluk. J Dört ve daha yukarı yaştaki yarım seler 11 o ve 315 kuruş verdiler. . 

deiil. Bunu oonra öğreneceksin. Bu da büyük bir aliika ile takip etmişlerdir. Tahlisiye müsabakalarından sonra j kan arap ve halis kan a.ra.p a: ve kı~- Dödüncü koşu (Boğaziçi kotUSll) · 
ikinci sürprizim olacak sana. Evvel4 Dün yapılan yarışlar iki kategori sıra klüpler arasında 400 metre ser- raklanna mahsustu. İkramıye., 190 lı- Bu yarış dö;t haftadanberi yapıl3n 
Pe te .• Venedik, üzerinde cereyan etmiştir. Birinci ka· best yüzme müsabakalarına geldi. ra olup birinciye 120, ikinciye 50, ü- kosuların en ehemmiyetli ve en heye• 

Naran, sevinçle ağabey.inin boynu· tegori sabahlevin, ikinci kategori de Yüzücüler, romorkör ile depar yerine çüncüye 20 lira mükafat vardı. · • 1. h · heme0 
' canhsı idi. ıvlü ... bauya ep ı . 

na oarıldı: öğleden sonra yapılmıştır. gelmişlerdi. Düdükle beraber muh- Sıldeı: 4 ya'lffidakiler 56 kilo, be' 
1 

b h an lf" 
hemen aynı kabi iyetct Cf ayv 

- Sen ne iyi bir ağ beyoin.. Sabahle•ttn yapılan müsabakalar: telif klüplere mensup yüzücüler de- ve daha yukarı yaştakiler 56 kilo ta- k ı y .. • 
~· tirak etti. Y a.rı~. Üç ve daha yu ar 

Merak gizli bir hayretle aordu: Henüz sekizinde öksüz kalan bu ye- Tele ,.;fıe: Bu müsab4 kaya Galata-
1 
nıze atıldılar. Da.ha ilk anlarda Ga .. yacaklard1. 1 klann• 

'· r ta ki halis kan ngiliz at vek1Sra . 
- Nedir canım? Neyi Allahıru ,.,. timi, kard.,.ini bir ana· baba şefkatile saray, Beykoz, Fenerbahçe, Altınor- 1 ıatasaraylı iki kardeş bütün rakip!~ 936 senesi zarfında bir koşu uzan· İk 

650 1 
Jup bı• 

mahsustu. ramiyeoi ira o 
veraen Perrin> 1. oeverlı:en, ı;:özlerinden döl<ülen -iki du, Güneş tekneleri girdi. Neticed.:o rini aştılar. Bunların arasında 16-17 mış olanlara iki10r kilo ve daha fazla h )'velet 

rini<:ye 700 liradan m•ada du u ~ 
- Her teri! .. Evienmemizin niçin damla· yap rizlemiye uğraşıyordu. Mehmed'in idaresindeki Beykoz tek· yaşlarında Be.vkoz'lu İbrahim ismin· koşu kazanm~ olanlara dörder kilo i- k" . 

1 
OO - .. u""ve 5 

"T mecmuu. i ıncıye • uçunc -
geciktiğini ve bilinmez göründüğün bir * nesi birinci oldu. de küçük bir yüzücü bulunuyordu. live edildi. 200 liraya satıllia çıl<arıl- lira mükafat vardı. . 

4 hakikati!. Güzel bir bahar oabahı. · · ikinciliği Güneş, üçüncülüğü el~ Sıkı bir mücadeleden sonra birinci mış olanlardan altışar kilo tenzil edil- Sıklet : Üç yaJtndakiler 5 3 kılo. 
- >? > ı ı !.. Galata rıhtım~. ~yaz bir vapur .• Altlınordu aldı. Galatasara.vdan Mahmut. ikinci bi.i- di. 

6 
, 5 dah uk•tf 

yalındaklire O Kilo. ve ' Y 
- Bizden evvel kard~lerimiz var. yolcular .. iki kardeş: Naran ve Nejat... Bu yarışlarda Galatasaray teknesi yük kardeşi Halil, üçüncü Beykoz'dan Bu kofU.llun mesafesi 2000 metre i- K ,., •. 

H yaştakiler 62 kilo ta~ıdılar. o~ d Ağabeyim Haliilt"un 'aran'ı ~vdijini Onlar burada da yalnızlar. er yer• Şamandıra haricinden ters döndüg"ii, İbrahim oldu. di. Ko~uya 6 hayvan i•tirak etti. Bütün d • 
T safesı 2400 metre idi. Bu koşu a ti 

bilmiyor mu•un> !.. de. her zaman olduğu ı;ıibil Yalnız il<i· yani çapariz verdiği için diskalifye e-
1 

Tekrar tahlisiyelcrin müsabaka" tahminler geçen hafta Ünlüye küçük birinci ve ikinciyi tayin etmek h•Y 
ejat. kesik, ölgün bir aeole cevap •İ: iki lı:ardeı. · · dildi. yapıldı. Neticede 1 - Anadolu 2 - bir farkla mağlup olan San K~ta idi. an 

\ ' L L b ] d y ] &Üç oldu. Birinci ve ikinciliği kazan verdi: apur oare><ete azu an 1• 0 cu· İki. çifte kıdemliler : Bu yarışa da Rumeli. Ko~u b \ "an nihayetine kadar büyük ıı 
Prens Halimin atlan ko~uyu bir iki .._., - Evet!.. l lar. kendilerini uğurlamıya gelenler~ 5 k.lüp girdi. Neticede Galatasaraylı Dört tek: Sıra. günün en mühim bir beye<:an içinde geçtı. Ve birinciden 

Kelimenin ""n hecesi. boieıında güvcrt.,len mendil sallıyorlar. Geo.; Fethi, Muzaffer. Reşat ekibi birinci, müsabakasına gelmişti. Düdükle be-· üçüncüye kadar koşan atlar birer ba~ tim farkla bitirdiler. Üçüncü gel•n 1ı; 
k . d • 1 d" lk • b · · d · '- d · t b ı d f k 1 van da ikinciden yarım metre ger san ı üııüm en ı . ız, aga eysının erın &e er ve ız 1r:ı· Beykoz'un Cevdet, Cihat ekibi ikincı, raber futalar suda kaymıya aş a :· ar ı i e ko~yu bitirdiler. Ve neticede d 

Perrin devam etti: ! b1ndan bihaber. Nejaı.n dudaklann· Güneşin Josef, Füsun, Melih ekibı ]ar. Daha ilk anlarda Galatasary tek· Ahmet Geli~in Ünlüsü birin<:i, bir kaç idi. Neticede Prens Halimin Sirn•n .-
- Bizden evvel, onların saadetini 1 daki yapmacık, zoraki teb<:ssümü •fark üçüncü oldu. nesi bas.ta gitmi'i. ·e başladı. Futbol sa- santim farkla Talat Çeviğin Sarı Ku•u ir'i birinci, yine Prens Halimin ['io<t' 

1 1 ...., ' · 'k' · A Ç · Toınru•" dü,ünmemiz laz.'ın d_:iil mi. ~ejat>..ledemediji için, hatta biraz da neş<:li. Dört çifte: Programda kıdemlilerın 1 hasında Galatasaraylıların o (Re•e ikinci ve yine yarım metre ara ile Feh· cesı 1 ıncı ve · llpanın d 
s~n i•e, bu sevıı:ıyı •oırutmak ıçm. elın· Naran da yolcular arasında, o d .. bu müsabakaya iştira!k etmemesine İ Rara Galatasaray cim bum bum) ses- mi Vuralm Ald·~·ri1i de üçüncü oldu- üçüncü oldular. Bahsi müşterekl«,I~ 
den geleni e irgemedin. eoôrgemiYor • menda sallıyor. Gözlerinden gitgide dair bir kayıt vardı. Fakat, Güne~ 1 !eri burada da duyulmıya başladı. U- !ar. Sahsı müıtereklerde Ganyan 100 ganyam 100 ve plaseler 125 kuruş 
sun!. kaybola• btanbula, Allaba....,..rladılı: k.lübü, Qütün bu kayıtlara rağmen b·.ı 

1 
zun bir çekişmeden sonra Galatasa· ve Plt..el•red 100 - 120 ve 31 O kuruş dılar. 

Naran her halc:Le unuta<:ak, bu genç· diyor. müsabakaya kürekçi sokmuş ve hem · raylılar birinci oldular. İkinciliği Gu- verdi. Be,in<:İ k<>fu : 
lik rüya11nı. Fakat yarı hasta, ağabe- Gidiyoralr, bir daha dönmemek iı;in de hatalı dönüş yaptığı için diskaJif. neş. üçüncülüğü Anadolu aldılar. ikinci k<>fu (Ç&mlıca kotusu) : ı Dört ve daha yukarı yaştaki y•: 
yim HalUlca ne diyelim~!.. Sevgisi, belki!... . . tye edilmiştir. Bundan sonra da su üstünde ka- Dört ve daha yukarı yastaki yarım kan arap ve hali. kan arap yaln1; lir• 
günden güne alevleniyor. Zavallı... Neıat. ıezlonga yaslanmış. o hıç b1r N•ticede: ı G. S .. 2 Beykoz, 3 Fe· yak müsabakaları yapıldı ve kaya'< kan İn giliz at ve kıorakları~a mahsu.,; raklara mab..ustu. ikramiyesi 15 .. üıı· 
bedbaht, bitkin bir halde ıimdi. ıeyle mefl('ul değil. Elindeki gazeteye nerbahçe. !müsabakalarını takiben de alama'l1 tu. ikramiyesi 5 JO lira olup birinciye olup birinciye 110, ikinciye 30. uç 

s..,... ara.ya giren bir diken. bir ka· bakıyor, okuyor, bir ııeY anlamıyor, fa. I Bundan sonra gu"'nün en alakalı ya- teknelerinin k8'.·ık batırma ovunları 410 "k" · • 7,- .. ·· .. 25 ı· .. cüye 15 liramüki.fat vardı . 
• ı ıncıy.... . uçuncuye ıra mu · kilo 

ra çalı gözile bakmaaını ioter nıiooin? kati Elleri. tezloıırun yanmda duran, r rışı da Fenerbahçe ile Güneş bayan· yııpılmı~ ve böylece müsabakaların kafat vardı. Sıklet : Dört ya,ındakiler 56 ' 
'! l -'- · · k. ·• L ..ı:"· b' buld cUn'.l· 'h b d h le k·ı 60 kilo r em. on arın aaa...,bnı unutara Ç•&:· ço ... ~..,...,., ır romanı u. !arı arasında yapılan kürek yarm ol- öğleden sonraki kısımları da nı ay~t· c.1.1 t Dö"rt d· ._.

1 56 
k"I ., ve a a yu an ya9ta 1 er . ı,· 

• • ~ . .. .. 1 ..:xA e : yaş;ın ıu:1 er ı o, k d M f 
60

0 t e ıo niyerel<: bu harabe üzerinde, meaut tulan Scvgıl•··· du lenmis oldu. Gece Denız Klubu tara· b dak"I d·c. k taşıyaca lar ı . esa e 1 me r 
.. - · · f '- Bu · . · et ya~ıo ı er ve &ru1 yu arı ya,ta- f 

bir yuva kurabilmemize imkan var mı, Yuzu bır hastıtnınk.ınden arıulZ. Neticede· 1 - Fenerbahçe 2 - GU- fından bir balo verilmiş ve balo ga- k · ı 56 k'I ki d B I< Bu l<<Hıuya dört hayvan i9tirak et I· 
N · ) rom.an. oad.a ne ölmez hahralu uyan· ' ' 1 er 1 0 tatıyaca ar 1• u o,u. ' k Lile eorarım eıat - ncş. yet samimi: bir hava içinde cereya;ı ya eelinceye ka.d 

1 
kazançleırı yekünu Ve bütün ümitlerin ak'Sioe olara 

Hakl15ıo Perrin.. , dumı•tı. Bu kitabı, bir çok kere, ayni Bundan sonra mı··.afı"rler Denı'z t · ı· C 1·1 Bavar da hazır bu · S. K 'd b ktı \'• ' , e mış ır. e a . 2 30 !ırayı dolduranlara ikişer kilo, anne"1 rı u.şu gerı e ua . 
baz ve lezzetle Perrinle başbaşa oku- Kl .. bü. t afından hazırlanan bu"' fed~. l.,nmuştur it · · d K K''k .. L·J.-* Nejat, bütün aec~ uyuyemamış. için· 

de kıvrandığı. meçhul bir ilemin hul
yasile sabahla.rnıştı. 

u ar " . . 450 lirayı dolduranlara uçre kilo, 750 oşu nebcesm " . o !ener'" . 
muşlardı. Her defMU1da Pe<rio kendi· ag·ırlanmışlardır. Ve müsabıklar da 

1 
l ı.. IOOO si birinci. T. Çevigın"' San Ku•u ikin<• 

irayı do duran ra be,_,, kilo, T 
sine: 13,30 a kadar istirahat etmi~ler \'~ D •• k •• •• •• b ·· Jdu· 

Se d d k. F un u gureş musa a- lira ve daha fazlasını kazanını~ olan· ve s. Tanağu. Bahtiyarı ÜGÜJlCU o 

Ne emelleri v rdı: 
- .A.caba?.I n c roman 8

1 
ı .a· 1 mü~bakaların öğleden sonraki kısım- · e 

1 • . .. 1. ,L b k ' d kala•ı ve netı"ceı ... r·ı lara onar kilo ialve edildi. Bu yan .. ta Bahtiyar ıaı , '1in edilm•Y " Perrin e me• ut nıa ıtoı enı unutaca mısınr. ıye larına g-eçilmiştir , 1 ~ T- •• ıt" 
d d 1 > ı Kofu mseafesi 2400 metre idi. Bu cek kadar fena bir ko,u yaparak 0 

bir yuva kuracak. Naran'ın saa etini ~alı:alaşmam1Ş mıy 1 onuna. ·· 1 Müsabakalara bayanların kürek y1- Festival Komitcsinın tertip ettığı 
elile baz.,hyacaktıl. Perrin b.akh idi gene. O, istilı:baUe- rı.şı ile ba~hınmıştır. Depardan sona Taksim güreş müsabakalarının gele- ko,uya üç hayvan i!ıtirak etti. Nence- deki atlara rakip olamadı. 11 lir• 

Ne kara yazıları varm" demek. Cö- rini evvelden keşfetmi,ti demek .. Ha- kadar her ı'kı' bayan da bu··v;;k bı'r de PreM Halimin Sağnak'ı kolaylıkla I Bahai müştereklerde ganyam 
~ J u cek haftaya tehir edilmesindeıı. dola· b" Salih T ı M 1 1 d 250 l IQ k ,,er 

tnülmiiJ.tü, o tath hatıralan, o giizd e- hlk'un sevgt.in.i unutturmak, Perrini bir gayret sarfetmişler hazan Fener- Y b h arinci. eme in ahmuresi ikin- ve p .lse eT e ve uru~ b .. 
ah ık 1 vı dün Çiftesaray eni spor a çe· cı· v· Hu····yı·n Kurunun S•vı'mı· u··çu··ncu·· d'ıl·r Do'' rdu"'ncu·· ko .. ıda olan ikili " melleri a.rlı l.. unutma.it için. fU sey ate ç marnış ar bahçe, hazan da Güneş başa geçmiş· , ~ ~ ' , . T-

N . . . a.nl mıyd:ı}I tı·~. sinde profesyonel güreş müsabakalar. oldular. Bahsi mü~terekte ganyan 120 histe Simandair ve Novice oynar•" • 
. • . • . . , cJat. s~vgıyı a.nu:>_:an, se- J. k ) b I I k I 

4 
I Jdılat· 

vişen gönüllere hüı-met etmesini bil- Demek haklı idi ol.. Güneşte bilhassa dümende bulunan yapıldı . İyi bir şekilde ve açık bir ha- uru~ verdi. . ar ir ira arına mu ai ira a ·di 
miyenlerden değildi. Halalc ta, !\,na Gözlerinden akan yaşlan zaptede- Bayan Buran, çok fazla gayret sarf et> 'Vada organi..e ed.ılen müsabakaları Üçiin<:Ü kotu (Conkbayın ko,usu): 1 Çifte bahi. üç ve be9inci koşularda ı 
bir genç d~iildi keza. medi. Buhranlı bir hareketle, elindeki miş ve bu arada klübünün bir kürek kalabalık bir halk kütlesi seyir etti. iki ya~nda ve ko'u kazanmamı~ yer bunda da Y.Jmaz Kaya ve Lile;~ ~: 

F .1. d · )1 Ç·' .ı·•· · çok oevd;a; cUnutulan Scv""I• roma- d . İlk gu··reş Pomak Mustafa ı'le Peh'ı·- li halis kan lngiliz erek ve dişi taylara•nayanlar bir liralanna mukabil • axat ne enır. . ...gın gen.,.1g1n:n -- •· boyu başa geçmesine yar ım etm11 I 1 
ll.ibenl.. Bir re<'" i.leın.iııin sonund.. aını denizin ..Jarma gömerken ( !) ;. ıse de Fenerbahçeliler güzel bir Fi- vanköylü Mustafa arasında yap1ldı. mah•u-tu. kramiy .. i 400 lira olup bi- kazandılar. ----" 

lr.endini iişütmüş. ihmal ve dikkatoizlik çinden. kendi kendine: nişle yarışı bir kürek boyu farkla bi· Müsabakada her ıki kuvvet de mıj. - --
onu bu -günkü- hale getirıniııti. - Haylll.. UNUTULAN SEVGi tirmişlerdir. Gün<!'] ikinci olmuştur. savi olduğundan gureş çok zevkli ol· - - - • • -

Hastaydı Haluk. Son yıllarını, bellci değili. cKalbe gömiilen sevgi!• diye Bundan sonraki yarıslarda harp qe- du ve kırk beş dak '. kalık bir müsııb• 
ıon a:ylarını yaşı~an zavallt. ciğerlerini mınlda.nıyordu. milerinjn kırk kisilik tekneleri ara~ katlan sonra hakem heyetinin kaı , 4 

hnla kusuyordu. R. irfan GöKSEL sında. yani iskamızavya yarışları ol- rile her ikt pehlivan berabere kaldı. 
'ejat'ın 1 "aran'la aralarındaki beğı A •• • mu·tur. İkincı güreş Yamalı Hüseyinle Molhı. 

ıezmemit d~ğildi . Fakat, bu kadar U· vrupa y~zme şamp·. Bu yarışa Yavuz'un 1 ve 2 numa- Mehmet arasında yapıldt. Güreş, 
zayaağını wnmam"tı. Perrin'• hek Jugu lralı teknesi girmiş, neticede 1 numa· Molla Mehmedin hakimiyeti altındı 
,..ermiyor değildi. Amma, o da lı:arde- I L<ındra, 14 (A.A.) - Avrupa yüz- ralı bırinci olmuştur. cereyan etti ve güreşin 30 uncu dak :
ıini, kendi elile aleş• atamazdi! .. Bıı me şampiyonalarında Danimarka.ı Şarpi ya~ları: Neticede l - Sü· kasında Molla lehmet güzel bır ayı;!"; 
izdivaç. tiipbeoiz ikln<:i bir felaketi da·' kadın yüzücül~rinden Ragnhilld Hve- mcr Spor'dan Fevyaz, 2 - Galatasn- oyunu ile rakibıni yendi. Günün en 
lıa do"uracak. !'llaran bir ııeoçlik ça· ge.r •. _400 metre.lik m~feyi serbest rr~ydan Burhan, 3 - Güneş'ten İbra· mühim müsabakası geçen hafta Tak
lmın ömüroüzlüiiı.inde aolacaktı. ı yuzuşle 5 dakika 9 sanıyede katede- hım. sunde berabere kalan Mültıyim ve 

Onu.. feda edeınezdi. kendi.i için. rek dünya rekorunu ktrmıştır. Sıra alamana kayıklarının varı~ın3 Babaeskili İbrahım arasında yapıldı. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, 
NeVTalji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• - icabında ıünde 3 kaşe alınabilir. - .. 

Hizmetçileri, u<a. ·ki arı, oto'T!obil ve dı. yormuş- kardeşi diyorlar -bu zat r Burada konuşmamız doğru değil • 
• ······~··· ········----······ k "" saire•i ke11di,ile berab>r )(elir bera- Davetleı.· bir tufan yağmuru gibi ya- kardeşinin husu.'i doktoru imiş-1 Bu cevabı veren Tbelma nr ~· .• 
~1 ber giderdi. ğıyordu._ H~ıı;;'.ni de ;;vıe ~a~ik~ne Thelmıı dünyada yalnn .ka~.dt?Şi '._çin y~slanarak dokto~a sigara içmes• ;. 

Bütün bu lüks \"e k'>nfordan L•ti- orle sevımlı sozlerle r'o'ddettı kı kını- ya~ıyormuş-kız kardeşı butun om- çın musaade \"erdı. Park Lane dek 

Casuslar ŞI• rketı• . fade eden yalnız kendisi değildi. Bu, senin aklına kızmak ve hiddetlenmek rüııü bir koltuk üzerinde geçiren bir in en debdebeli otellerden biri ol ıı 
genç, güzel ve ~·üksek kabiliyetli gelmiyordu. Herkes sanatkarın bu kardeşini- \"e ili.hare .. Bu minval Ü· Lombardy ye gelinceve kadar a.ralll· 

1
sanatkilr hayatını ka!'de~ine vakfet- reddini fevkalade yorgunluğuna ham zere onu bir hayli söyle,tikten sonra ruıda hiç bir şey konu~ma•Jılar. ıt 

Çeviren : L. BERCMEN mişti. Kardeşi, Daryo Pless hiç bir , !ediyor \'e onu mazur r;öruyordu. herkes dağıldı. Ufak bir kapudan doğruca a~" • 
• ••------• • • ••• • • • • • •• • • • •- kim!ll'nin güremediği, hari-'i .fılemle Ziyaretçiler arasında bulunan Fakat Elmanın dedi koduya, la- sörün bulunduğu hole pfrdiler. B•· 

Şenden uzatılan eli 'lkarak cevap !isi muhakkak ki Thema Pless idi. temasını kesmi~ dünyaya kilskün kırk ya~larında uzun boylu, zeki ba- kırdıya aldırı~ bile ettiği yoktu. Ya- rinci kata çıkarak lru;a ve. cıar bir~·: 
verdi: Gerek Londra ve ger::kse Avrupa genç bir hasta idi. Bu hastalık, her kışlı çok temiz ve şık giyinmiş bir nındak.i zat ile doğruca, k!!puda du- ridordan önünde siyahlar giyin~ıŞ 

- Sızi mahcup et:neg· e çahsaca- ,sehirlerinde halkı bu hu•usta a''nt hangi en ehemmi.ı•ehiz Ye basit seu. zata go··zü ilişen Thclma: bir u,sak bulunan bir i<apuya var ...... 
· ' · • ran muhteşem bir Limouzine binen p 

f;ım. efendim. Şayet geri döne1'1em fikirde idiler. Hem komedi, hem de !erin akan kanın durdurulamamasını - Ah, Dr. Zeiss. G<'ldiniz mi be- sanatkar oturur oturmaz bemen sö- lar. Gelenleri gören bu ada~-ı~~r\-e 
işi hallettim, d mektir. Fakat dön- taganni sahasında bu kadın çok i- mucip olan Hemofoli denilen hasta- nim iyi dostum. Bir liihza durarak den kalkup yerlere kadar egı · 
mezsem yerime daha layikini gönde- yi ve kabiliyetli bir •anatkardı. Ya- lıktı. hemen çıkıyorum. Diye. ao<ınahk e- ze ba~ladı: .. , . .. .. , cebinden çıka.rdığı anahta~la kaptırı' 

- Onu bu akşam gorc:unuz mu. k 1 1 . . . ld Thelrııa rirsiniz ! rattığı her cins tipleri iyi bildiği se- Thelma, re8Samlığını, vazii sah - dince her kesin gözü bu bahtiyar . açara ge en erı ıçeı·ıye a ı. 
Bunu söyliyen ~lik~nh bir az ev- kiz lisan üzerine öyle canl.tndırıyor- neliğini ve menajerliğini kendi yap- mahluka çevrildi ve bütün dudaklar - f ~et ~-anından gelıyurum. ile arkadası ikinci bir koridoru geı;· 

vel geldiği kapuya doj!-ru yürüdü. du ki Londrayı her seneki ziyaretin- tığı repertuarını bu defa daha par- da bir mırıltı ve gö;i"üslerde bir iç - yı m.ı buldun~z barı._ 
1 

. tikten sonı:a başka bir hizmctkı\r 1 ~ 
d k • t 1 d 1 d l 1 d k b l" l" - Keyfı pek yerın.le Jegı dı. E- b 1 d • d.. b' " d"n içer• Lord lilton genç a arı:ı apunun de oynadıgı eyatro ar o ııp o up lar ve güze e<erlerle lo urara çekmesi c ırc ı. u un ugu ıger ır ~npu ~ 

ardında kayboluncaya kadar gözünü bo~alırken gittikten •nnr:ı ertesi se- her seneki gibi o sene de Lon • Fam dö şambrının uzattığı bir lini masaya çarpmış kanatmış ka- girdiler. Thelma kürkiı ile eşarbını o· 
ondan ayırmadı. Sonra ba~mı iki ta- neki gelişini halk dört .ı-özle beklerdi dralılardan bir hayli ı-lkış topla • Zibelin kürkü omuzun~ ve bir Eşar- nı durdurdum ama bileğe yakın ye • da hizmetçisine verdikten •onra s:ığ
rafa salladı. !Akıllı olduğu kadar da müdebbir o- dı. O günkü tm•ilin sonunda alkış bı da başma atan sanatkar dudak- rine kadar kan oturm~•ır.a mani 0 • da bulunan bir odava .prdiler. BU o· 

Bu iyi kalbli ve ce$ur delikanlıyı lan bu sanatkar kadın, hallan kendi- tufanı ve (Bis) sesleri arasında sah- larında latif bir tebessüm ile etraf. lamadım. ela bil'az loşça ayd;nıa'nmı,tı. E"".~~; 
bu gizli i~ memur ederek onu yolla-) sinden bıkmasına katincn meydan neden çekilerek locasına girdi. Kapu- ındakilere veda ederek doktorun ko- - Zavallı kardeşim kim bilir ne ce içinde bulunan muhte"em eş)n • 
dıg"ı tehlikeli i•in doğurabilecegi kor-, vermez. Onları mıkdarı kUfi tatmin su erkekli, kadınlı bir .>ürü hayranla- !una girdi. ve uznklaş\,l:tr. haldedir. Hemen ıı-ittiii'•m iyi oldu. kaldırılmış onların y~ı"ne büyük ''" 

y '" d l' ., ıntı•~" kunç neticeleri dil ündü; \"e hafifçe 
1
ettikten sonra geldiği gibi kaybolur, rile dolu idi. On dakika kadar süren Gözden kaybolur olmaz The' anın :-iız ege ıyor mu .an LZ geniş bir divan, alçak ve yu 

11 
firperdi. g· erdi. Bu cümleden gelişinin, gi- elbise değiştirmesinden sonra locası- bu tercihi hakkmda bir alay "e•ler' - Evet geleceğim. O da sizi bek- koltuk ve sandalyalar konmuştu. ~" 

ÜÇ"LER 1 dişinin bir a.sıl olduğu zannedilme$İn na bitişik küçük salona ziyartçile • izahlar yükselmige başladı. liyor zaten. Hem bir şev riaha oldu. koltuklardan ve ötekilerden dıı C 
II ı Bilakis her iki seyahatı da prenses- rini alarak ikinci bir on dn!dkada on- - Dr. Zei:ıs imiş-- l:'vet sevgı- Xe demek istediğimi anlal"!ınız ya! başka biçimde olan bir koltuktıı geıı 

Bun'a da 1 hiri ve "" enemmiyet-
1 
ler gibi tantana debd .be ile yapar !arı tatlı dili güzel bakı~larile oyala- !isi ıraliba - her akşam uğrayıp alı- - E\"et. Anladım. Kısa keselim (Arkı"t var 1 
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TENi SABAH 

Uzun kuyruklu 
horozlar 

Sayda: 7 

Fransızlar talyaya 
ateş püskürüyorlar 

(Baştarafı 1 11ci sayfada) ımi propagandada nelere inanmak ve 
Pasaport düellosunun pratik netice- nelere inanmamak lazım geldiğini 

leri bir an göz önüne getirilecek olur- pek ala bilirler. 1talya'nın bu haerke· 
sa bu işde en çok İtalyanın kaybettiği tini daha ziyade tekip ettiği umumi 
meydana çıkar. Ortada hiç bir se- siyasetin bir icabı olar"k kabul etmek 
hep yok iken İtalya'nın dniına bize lazımdır. Bu siyaest, Mussolin~nin 14 
karşı gösterdiği hoşnutsuzluğun yem mayısta Cenevrc'de söylediği bir mı
bir tezahürü karşısındayız. Bunun ise tukla başlamış ve uzun zamandan
hiç bir manası yoktur. Fransız mille- beri İtalyan gazrtclerinin Fransa'yı 
ti bu kadar ufak bir şeyden end~e sistematik bir şekilde hücumları, her 
etmiyc mütemayil değildir.:t 1 vnk'anın kasde müsteniden neşri su-

Popüler gazetesinde Lcroux şöyle rctile devam etmiştir. İtalya, bizim 
yazıyor: ı bütün bu işlere kızdığımızı zannedi-

Fransa hükumeti. meşru müdafaa yorsa aldanıyor. Bu gibi harekcltlere 
halindedir. Hül<timet kısas kanununu ı biz kızmıyoruz. Yalnız müteessir olu
tatbik etmek mecburiyetinde kalmış- yoruz ki, bu ayni şey değildir. Avru
tır. Maalesef bu tarzı hareket Roma· panın geçirdiği şu tehlikeli anlarda 
nın hassasiyet gösterdiği yegane hak- Avrupa medeniyetinin beşiği olan bir 
tır.> memleketin zarla veya ateşle oynar 

Figaro gazetesin.de Dar Messon şöy. lgibi bu medeniyetle oynaması hak;. 
le yazıyor: katen büyük teessürle karşılanacak 

<İtalyanlar bize karşı yapılan res· bir hal değil midir?:t 

İspanyada 60 bin kişi 
Va/ansı tahkim ediyor 

Madrit, 14 (A.A.) - Kendisine SO· 

rulan bir suale .cevap veren General 
Miaja Vallfıns'ı müdafaa eden istih
kam hattının inşası için 60.000 kişinin 
geceli gündüzlü çalıştığını söylemiş 

Mesela Lezor yılanlarının dili hem 
1 
ve düşmanın esirler müstesna olmak 

koku nlmağa ve hem de işitmeğe ya-
1 
üzere, biç bir zaman Valans sokakla

uyor. nndan geçemiyeceğini ilave eylemiş· 
Bundan başka, bu yılanların düş - tir. 

mıntakasında Frankistlcr mühım 

miktarda ilerliyerek Valdecabellaros 
kasabasilc Guadalu Pejo nehri h:tt· 
tını zaptetmişler ve Guadiana'ya ka

dar gelmişlerdir. 
Barselona, 14 (AA) - Müdaia''l 

Nezareti tebliğ ediyor: 
Segre'nin sağ sahilinde düşmanın 

kuvvetli bir hücumunu tnrdettik. manlannı korkutmak için de dillerini 
kullanırlar. 

Gülünecek sözler 

BULMACA 

Milliyetperve.rlere göre 
Salamanka, 14 (A.A.) - Umumi 

karargah tarafından neşredilen bir 
tebliğde bildirildiğine görer Estramn
dure cephesinde Valdecabellaros 

Estramadure'de Frnnko kuvvetleri 
dün Sierra'nın bazı srrtlarile Caba
zuela ve Cesteros tepelerini işgal et
miye muvaffak olrnuşlard · 

Nafıa Vekaletinden : 

Yüksek mühendislere 
3077 sayılı kanunun neşrnden evvel 1033 say1h k~mına göre 

mühends veya mimar ünvaniyle verilmiş olan diplomalrla ruh atname
ler yüksek mühendis veya yüksek mimarlık ünvaniyle verilecek ruh
satnameler hüknii.lnde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren 
en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma \'e ı uhsatna
melerini yeni ünvanlann göre değiştirmek mecburiyetinde bulundukla
rından haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte v •kfLtimize 
müracaatları ilan olunıır. (5147) 

Diyarbalnr Nafia Müdürlüğüne 
ı - İhaleye konulan iş: 41582.44 liralık Bismil Hilklımet konağı 

ikmali inşaatı kapalı ınrf usulile ihaleye konmustur. 
2 - Bu işe ait evr~k şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 

.. B - Mukavele prC'jesi. 
C - Hususi, fenni bayındırlık işleri genel şartnamelerı. 
D - Bu evrak nafia dairesinde görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 25 - 8 - 938 ~mbe günü saat 11 de kapaJJ 

zarf usulile nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 3118.68 liralık muvakkat cari senet, 

ticaret odası vesikası Nafia Vekaletinden alınmış 10.000 liralık buna 
benzer iş yaptığına dair müteahhitlik vesikası. 

5 - TaJiplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon re
isine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

(5261) 

kendimizden geçip bayılacakhk. Bir granit kayal~r fırlıyor, taş girdibat-llıkJarı da fethaya de\·rildiler. Şimdi Nihayet Neptune'ün c;uJ:ı.ra gömül-

' E S I
• L K u M L u A o A a1. kendimize geldiğimiz zaman tay- !arı yUkscliyor ve bunlar, keskin bir deniz sulan önlerinde açılmış olan düğü yerde köpüklü dalgal:u-dan baf 

yare hava cereyanı mıntakasından takırtı ile, adanın etrafına saçılıyor, hufreye köpükler saçar::ık, uluyarak ka bir .,ey görünmez oldu. 
çıkmış Ye kıbleye doğru yol almakta yağıyordu. Birdenbire parlak bir saldırıyordu. Tayyare sukut etmekte devam e
bulunmuştu. mayi sorgucu havalara yükseldi. Bu İşin asıl feci tarafı azgın sular diyordu. Nihayet denizin sathına 

Astrid heyecanını hala muhafaza sorguç güneşin şıkları altında panl 1 boşluğa saldırırken Neptune'il de yüz metre kadar yaklaştık Teessü-
1 eden bir sesle: parıl parlıyor, bin biı· iltima hasıl 

1
mukavemet edilmez bir !:CkişJe uça- rilnden, dehşetinden dona kalan Ast-

\'AZA Tefrika No. 55 - 1rf a milfirine bckmıya vakit ediyordu. Sanki mnmliş volkan bağ- nıma doğru sürüklilyorlardı. Biçare rid hiç bir şey görmüyor, hiç bir şey 
\..,_ N : T. VaDerey bulabindiniz mi, rından erimiş maden! ~emalara kusu gemi sanki bıı aman vermez savlete hissetmiyordu. Genç kızm kendine 
' cereyanının kuvvetini hissedin min edbilirim. - Hayır, tecrübeyi tekrar etmek yordu. Fışkıran mayi o kadar par- mukavemet tmk istiyormuş gibi sap hatim olmadığı belli idi. Hatta biı 
-....' ~dar ineceğim. frtifa müşiri- 1100 metre irtifaa kadar yilksel- icap ediyor. laktı ki insanın gözlerini kamaştın- dönilyor, sola dönDyor ilkin knclini aralık kendisini denize bile atmıya 
~bıze bu cereyanın havaya kaç rniştik. Genç kız tayyarenin başını - Peki tekrar edelim. Bu sefer yordu. korkunç cazibden bir türl<.i kurtara- kalkıştı ama ben güç belii mani oJa. 
\ e kadar yilkseldiğini gösterecek- ufka doğru çevirerek bir müddet a- 3000 metreye kadar yillaıeJeceğim. Ben gayri ihtiyari gerilemiş ve mıyordu. bildim. Muttasıl: 

• dadan uzaklaştı, sonra güneşi arka- - Kafi değil biraz daha fazla... bir elim küpeşteye sımsıkı yapışmış Astrid deli gibi ayaia kalkmı,: - Öldü, babam 61dü. Hepei, hep-
~ Öyle olsun. Ancak fethaya sında alacak şekilde bir viı·aj yapa- Sözilmil ikmal edemedim. Zira bir halde: - Babam, babacığım! .. babacığım si öldüler ... diye mırıldanıp duruyor-
S Bokulmıyahm. Bıı irtifa milş.i- rak bana sordu: toprakların derinliklerinden gelen - Volkan cıva kusuyor! di.re ba- diye feryat ediyordu. du. 
~ n gözlerimi ayırmıyarak sön- - Hazır mısınızı müthiş bir uğultu cllrrılemfn yarısını ğırmışım. Zavallı kız heyecan ve elemin şid- Ben artık kurtulup kurtulamıya-
\ \>olkanın ağzından fışkıran ha- - Hazırım! Cevabınuı verdim. ağzımda bırakmıştı. Sankı yüzlerce Astrid de ayağa kalkmış, tayyare detinden tayyareyi idare edenıiyecek cağımızı bile düşünecek bir halde 
~.eYanının kaç metreye kadar Tayyare o zaman saniyede 25 ı batarya hop hep birden ateş ediyor- ile Okyanus arasında geçen bu kor- bir hale gelmişti. Şimdi tayyare gök- değildim. Hepsi artık ademe karış-
~ıldiğini kaydederim. A1lah mu- metre silratJe bir şihap gibi fethadan larmş gibi kulaklarımızı tırmalıyan kunç haileye dehşetle baka kalmıştı. ten düşen bir kaya parçası gibi değil mış olan yol arkadaşlarımızı düşünü-

olsun azizem. fışkıran hava cereyanın~n !ıi\küm sür' gümbürtülerden sonra korkunç bir Birdenbire o da boğuk bir sayha ko- de, tertibatı mahsusası sayesinde, ye yor, onların feci akibetleriyle me~gul 
~· * düğü mıntakaya saldırdl. tarraka etrafı çınlattı. pardı ve eliyle yeşil kumlu adayı gös- re inen bir paraşüt gibi yavaş yavaş, oluyordum. Bunların hepsi de ayni 

>~~ böyle konuşurken Astrid tay- Fakat tayyar bu cereyan mınta- - Ne oluyoruz!... tererek: nazlı nazlı sa11anarak sukut ediyor, ideal uğrunda, fen ve ilim peşinde 
~ ı nıutedil bir süratle yüksekt- kasına girer girmez bir saman çöpü Astridin bu sualine cevap verecek - Bakın, bakın 1 Ada paramparça! gittikçe alçalıyordu. Ben de o kadar koşarak hayatlarını ferla etmişlerdi. 
s.başlamıştı. Altımızda Neptune gibi mihveri üzerinde dönmeğe, sar- yerde küpeşteden sarkarak işağya oluyor. diye inledi. müteessir olmuş, o derece kendimden Güneş denizin sathındaki dalga
~ ~rı üstünde artık siyah bir ~.okta s~lmağ~ b~şlad~ ~e cereyaıun ku~~ b~ktım ve ~nc~k heze~·ana tutulmuş Evet! fe_thnnın et~·afındaki kaya- geçmiştim ki b~r h~reket~~. buluna- 1 Jarın .b~az. köpüklerini pırıldatı:-ı.:or, 
s:alnııştı. Ancak k:'ıptan kuver- tıyle bır lahza ıçınde 2000 metre yuk bır rnuhayyılenın tas vır ve tasavvur lık duvar bırknç yerınılcn çatlamış mıyor, tıpkı bır kabus gorliyormu -ı zaf erını tesıt eden dalgaların boğuk 
,.. ~ Profesör Jakobsonun dürbin seğe kadar fırladı. edebiJeceği bir manzara ile karşılaş- olmalı ki kulakları sağır eden bir gti- şum gibi, bağırmadan. ağzımı bile a~ gürüıtüsünden başka bir ses işitilmi-

YYarenin her hareketini dik- Bu sukut o kadar eeri ve o derece tım! Yeşil kumlu adanın merkezinde- rilltil ile fethanın için~ yıkılıverdiler. madan altımızdak geçen feci dranu yordu. 
tarassut etmekte olduğuna ye- ant olmuştu ki az daha her ikimiz de ki sönmiif yanar datı feüuıaıadaa .AJDI smaanaa a4emn •h'WeJd kaya seyredJyonlmn. 
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Sayıfa: il 

•• • En muessır diş 
' 

Diş 
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v 

Yemek kırıntıları diş aralarında çiğ· 

neme satıhlarındaki çukurlarda ka
lırsa ekşir ve hasıl olan asit mineleri 
bozar, dişlerin çürümesine yol açar. 
Hele bu asitler bütün gece ağızda 
bırakıldığı takdirde muzır mikroblar 

1 
milyarlarca artar ve dişler sür'atle 
bozulur, beyazlığını, sağlamlığını ta
mamen kaybeder. Ağzınızın sıhhat 

ve güzelliğini muhafaza etmek için: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişlerinizi RADYOLIN ile fırçalayınız 
;. • - ... • ... : ı.. : ~ • .~ • , . )!' ' • ' : ,' ı.:I • ~ • ~ 

Avrupa ve Amerikaya 
talebe gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

I - A nupa Ye A:nerikaya tah"ile gönderilmek üzere miiôabaka ile 
20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si made•ı Heri veya maden endüstrileri ilr alakadar 
muhtelif ihti"asları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolujik ilim
leri tahsil edeceklerdir. 

lI - isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 

YENi SA B AH 

lstanbul Radyosu 
15 Ağustos 938 

Öile netriyatı-
Suat 12,30 Plıikla Türl~ musiki~i 12,50 

havardis, 13,05 plikla Türk ınuıtiki~i, 13,30 j 
1 muhte1if plıik neşriyatı 14 °on. 

1 Aktam ne9riyah: 

1 Saat 18,30 Hafif miizil< (liik), 19.55 
bonıa haberleri, 20 saat aynrı: Gı·enviç rn-

l sathane~inden naklen, Rifut ve arkadaşla
rı taı·afından Tiirk mu~iıc~i ve hnlk ~arkı
ları, 20,40 hava raporu, 20,4:1 i)'lıer Rıza 

J Doğru) tarafından arapça söyll'v, 21 EAat 
ayarı: orkc:-;Lra: 

1 ~ Suppe: Pigne danlP, 
2 - Donizetti: La fille du rr giınc•nt. 
3 - Tschaikov~ky: Elt!~İl'. 

2J,!JO Fasıl saz heyeti: İbr:ılıim ve ar
knıia~lan tarafından, 22, 1 O opera ınusikisi 

J (plilk), 22,50 •on haberler ve ertC'::-;İ günün 
progrnnu, 23 aat ayarı, :ıon. 

Ankara radyosu 

15 Aiuıtoı 1938 Pazarteıi 

Ölle ne,riy•lı-

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLAR! 

HAKİKATEN GİDERİR. 11 

İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Celik tel, Halat satın alınacak 
Bank

1

amıza bağlı müessesat ihtiyacı için Çelik tel Ha~a~ 
satın alınacaktır. istekliler fenni ve idari şartnaınesını 
Bankamız Materyel dairesinden alabilirler. Teklifler en g~ç 
10 Eylül 938 tarihine kadar mezkilr idareye verilııııŞ 
bulunmalıdır. 

Devlet Demiryolları İlanları 

nı""" Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 add dı~ ka ( u· 
ve otobüs lastiği 31-8-93K çarşamba günü 'aat 11,30 da kapalı zar 
sulü ile Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. . knoU· 

Bu işe girmek isti~·enlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat ıl~f)rria: 
nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ,.e tekit 

Saat 14 .~o Karışık pliik neşrivatı, ı.ı. 5 o ayni gün saat 10.30 a kadar komisyon reisliğine \"ermeleri lazınıdır··d·•r· 
pliikla Türk n1usikisi vf' halk ll'-arkıları, Tc"iri hemen d l d . . I t{a~ 

"h · Şartnameler parasız olarak Ankara a ma zeme aıresın< en,_ "' ) 15, 15 ajans haberleri. hemen :-.;ı ra- f'3 
Pa,ada tesellüm ve se\"k şefliğinden dağıtılacaktır. ("· ~. _.,... 

Ak,am ne,riyatı: miz oldu. Bir kaç hafta zarfLn- ----·· 

8 .ı t 18 ı:ı O Kar ışık pl3. n"ı,ı iya tıı 19, 1 :.i da beni on y a:;ı daha genç le!$ - , jj~°';= ~=;=;=;=;=;=;;=;;=;;=;;=;=;;=;;=.;=.;=;;=;=;=;=;=;;=;;=;;=;;=;;=;;=;;=.;=;;=.;=.;=;=;=;=-;;=;;=;=;;=-.-=-11-11-~-==-~~~;.-::;-.-.--~~. Tüı·k musiki!:>İ ve halk ,arkılan (Hiknıel 1 tirtli. Bir mütehassıs bana dcmiş- 1 

Rıza), 20 saat ı:ıyn.rı ve orapç.ı neşriyat, tir ki; \~i,·ana üniver~itesindcn bü- İ 
20,ı 5 Turk n1u~ikisi ve hal1' şarkıJarı (ilan yük bir p~ofesörün ke:-;;fi o]an Bioce1 --

dan), 21 havacılık hakkında konuşn1a: 1 cevheri, şimdi penbe ,·engindeki her!Bımm•mımm••••ı•m••••••••a•mS:•-~~ 
(Şakır Hazım Ergökmenıı 21,15 stüdyo Tokalan kremi vazosun:la mevcuttur. l .. S f b 'k . . . "kt ]" ı.-inde)" ı· 
salon orkestra!lı: J k l - daremızın 8m~un a rı ası ıçın cıns ve mı· arı ı .... c::- kflr• 

Her ak~am yatmazdan ev,·el bu re- lı 124 kalem ceza ve alatı fenniye açıkek8iltme usuliyle satın aıın:ı~aadıl"· 
1 

- Goleridge • Tny!or· .~Jrikani<ehe mi kullanınız ve sabahları da beyaz 2 _Muhammen lıedeli 617 lira ve muva.kkat teminatı 46.27 lı~".ı""· 
Sutte. i · d k" T k 1 k · · k il 1 "" "'" 

1 1 rengın e 1 o a on remını u anı- 3 - Eksiltme 23-8-938 tarihine rasthyan salı günü saat 10 ' 3 ktıl"· 
2 - Jean Neago: Mur<ie. nız. En esmer ve sert bir lene çabu- taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ·"·aı•ılacıı bilir 

Gra!ada. Erno Ko•tal: Die Rosc von cak bir gençlik parlaklığı ve tabii 4 - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ıılına 7,5 

ı - Flolov: ~Iarıha. güzelliği verecek Ye I:ııırugukluklar- 5 - İsteklilerin ek~ilt me için tayin edilen gün ve saattB ,-üzde eıcri 
22 ajans habcrlel"i ve hava rnporu, 23, dan kurtararak beya7.latıp yumuşa- güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gt'iı'~ı 

15 yarınki prograın ve so11. • tacaklır. )i1:ln olunur. (51S __ ...,.... 

İstanbul İnhisarlar Müd~rlüğünden 

A - Türk olmak ..__ , 

B - :Madenlerde ''eya saha üzerinde çalışabilecek kabilivette ve '1h- ' D E N • z B A N K 
hati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır . ., 1 1 

Yapı İşleri İlani 

l>ulu;m-ak.Laakal Jige veya kollej mezunu olup, olgunluk ve.sikagını haiz ı --~ş~g=::;::-- Nafıa 
D - Yaşı 18 den a~ağı Ye 25 ten yukarı olmama.k i~' 

III .:..._Her istekli, mühendislik veya jeoloğluk mesleklerinden hangisi- Denı'zyolları Karako"y Acantalıgv 1 taşındı 1 - Eksiltmiye ko~ulan iş: An karada jandarma matbaa<ının 

Vekaletinden : 
ni seçtiğini \"ereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka mali inşaatıdır. 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmi~ o!sa dahi, seçi G alata daki Deniz Bank Denizyolları Acentalıgı" tamirat 1 Keşif bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. . kıile 
len me•leg·e go""re yapılacaktır l k f 2 - Eksiltme 22-3-938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa \ el ,·,a· 

., · do ayısile Deniz Ban stanbul şubesine muvakkaten taşın· · e •ı h d' l'k · ı -ı k k d t · tinde ~apı isleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u,;ııl•Y · " ü en ı< ı veya ıeo og u ·ay mı a~ımıyan ıstidalar kah•ıl edilmi- ınıştır. Yolcu ve eşya bileti almak üzere Galata rıhtımı J ' 

/ecektir. üzerinde Deniz "Bank lstanbul şubesi gişelerine müra caat edil- pıla;a_ktı~ksiltme •artnamesi ve buna müteferri evrak lOO ktırıı~ be cı el 
IV - Müsabaka şu 1er.-;lerden yapılacaktır: mesi ilan olunur. v 

a Cebir Her ikı· meslek 1·rı"ıı m~bıır" mukabilinde yapı i•led umum müdürlüğünden alınabilir. ıeri 
- · · ' '~ ı Telefon Deniz Bank lstanbul Şub••inde Acenta 42497 v ıne b _ Hendes& I ~ 4 - htekliler 1481 lira 85 kuruşluk m uvakkat temiııal ,·er ı ~· 

" " ,. " Numaraları : stanbul acentalığı tubes i 22740 ve Nafıa Vekaletinden alınm~ yapı müteahhitliği vesika ·ı ilırazı 

-----------------------·-------· 
c - Fizik .. .. " " 
d - Kimya .. " .. .. 
e - Ecnebi bir dil .. .. .. .. 
f- Nazari hesap Yalnız Jeologluk için mecbud 
g - Müsellesat .. .. .. .. ,. 
h - lllihanik .. .. .. .. " i -- Jeoloji Yalnız Mühendislik için mecburi 
j - Zooloji .. .. .. .. 
k- Botanik .. .. .. .. ,. 
V - Açılacak mii <abakuda üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, ır.tihendi81ik için 
kazananların ilk 12 si ve jeologluk için ilk 8 i arasında bulunmaları şart
tır. Üssü mizanın hesabın·la. ecnebi lisandan kazanılan nu:nara çift sa
yılacaktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i. mü
hendisliğin doğrudan doğnıya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 
uncuılan 12 inciye kadar olnn 4 kişi de maden işlclmeleriylt• mı"leııi en
düstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere .. Tir· ret ve or
ganizasyon mühendisi., olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile göndcrile\'ck olanlar ileride tahsil müddetleri kadar dev
let emrinde mecburi hizmlte tabi olduklarından bu hususta mükellefiyet

lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu 
teber kefil gôstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlaı Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 

b - Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 

VITI - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek

tep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıta fotoğ

raf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. ens

titüsü genel direktörlüğ(ine göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin 

edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartmanındaki enstitü mer 

kezinde bulunmaları ilan olunur. (5291) 

DİKKAT 
TASHİH 

.. 

VII inci maddenin '' c,, 
fıkrası şu şekilde değiş-

tirilmiştir 
Müsabaka imtihanları: 
Mühendislik için : 29 ve 31 Ağustos 938 

Jeologluk için : 1 ve 2 Eyliil 938 
Ecnebi dil için : 3 Eyliil 938 dir. 

zımdrr. ~~ 

1. 1 6 - İstekliler trklif mektuplarını ikinci maddede yazılı. sa~ak· 
Devlet Demir yolları İlanları bir saat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reislii{ınr 

iııı. ••••••••••••••••••• .. ••••••••ıi buz mukabilinde te,liın edeceklerdir . 
Muhammen bedeli 1616 lira 32 kuruş olan 4,00X0,25Xfl,10 eb'a

dında 20 adet meşe kala,.ile 120 adet 6,00 0,18 . O,l 8 eb'adında 

meşe dilme 22.8.1938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada 

gar binasındaki satına!ma komisyonu tarafından açık ek.ıiltme ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 121 lira 
l 23 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gün(i saatine ka
dar komisyona müracaatları liizımdır. 

Bu işe ait şartnameler !Taydarpaşada Car 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* 

binasındaki 

(5122) 

Muhammel bedeli 17.732.50 lira olan 865 ton süper çimentu 24-8-938 
çarşamba günü saat 11 rle kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen!Prin 1329,94 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lil7.ımılır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve sevk şe'liğinden dağıtılacaktır. 5253 

Postada olacak ırecikmeler kabul edilmez. 15115) 

Direktörlüğün d eıı. 
rJııl· 

938-939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muam~le><i 1 e. 

Yüksek Mühendis Mektebi 

den 22 eylfıl 938 akşamına kadar yapılacaktır. .. ıeri 
Kayıt olmak ve dalıa fazla ma!Umat almak istiyenlerin tutiı gun şl· 

hariç olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar meklebe mtırncıı 
lan. (5323)~~ : 

.................. ~ 
MÜJDE 15 • ene 

teminatlı 

Meşhur S f N G ER Saatlerinin 
Satışında teıhi lata başl anıldı 

Singer Saat Mağazası 
İstanbul Eminönü 

-
Dr. Hafız Cem~lyıı) 
Hastalarını saat (:l,il tıı~ 6 jOt 

kadar Divımyol uııda !\O· oıı · 
kabinesinde kalıul eder. r>l 

yenehane ve ev te lefon 
22398 - 2 1044. ..,-: 

==:==~~~:::;=::::;::::~· I~ 
Sahibi : A. Cemalettin Saraçoı 

N • "'d "" ·· M ' t çetil' etıı-ıyat mu uru : ac ı .. ıı.i~' 
Baııldığ~ 

• ~ ·; ~ \,. 1 ı" • 1c' ~ • • ' ·, J • • 

TÜRK TiCARET BANKASI A.S. 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelô.tı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER 1 
1 

ANKARA: 
Adapazarı 
Bandırma 

Bartın 
Bursa 

Gemlik 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ISTANBUL 
T ele fon : 2316 Bolu Esk işeh i r Telefon 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELG RA F A DR ESİ 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET 


