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KURUŞ 

·~u·B~~vekmerıe-- Rus. Japon -harbi? J arıcıye Vekilleri _ 

!~!~~~~anı~~!~~~~ Taarruzlar ve mukabil 
teşrikimesai devresi ı . l l h b b l 
Ankara, 1 (A.A.) - Balkanı taarruz ar a ar aş zvor 

;:ı~an~~t;ı~m:au l~~l:~s~~n iti~~~s;~~: 'J 
nasebetiyle Balllan Anta~~ı daimtf 
komisyonunun halen reısı bulu -
nan B. Metaksas, Hariciye Vekili 

( Sonu 7 inci sayfada ) j 

.......................... ~ .. ······· 
İspanyada ileri 

hareketler durdu 

Bu sefer de Frankocular 
mühim mevziler almışlar 

Salamanka, 1 (A.A.) -- Resmt 
bir tebliğae bildirildiğine göre, Ka
talonya cephesinde hükOmetçilerin 
yaptıkları şiddetli taarruzlar geri 
püskürtülmüştür. l\lorade - Ebro 
mıntakasında Frankis+Jer mühim 
mevziler 1.aptetmişlerdi f', 

Almanlann Fransız 
hududunda hazırllöı 
200 bin kişilik amele 
ordusu ve halka harp 

korkusu telkini 

Hassan gölünün garbinde muharebe saatlerce 
iki taraf da ağır zayıata uğramışlardır 

•• 
surmuş, 

•• 

Sovyet Ruaya Harbiye Nazırı ve Moskovada büyük bir askeri meraıim 

Tanklarla topçu 
kuvveti harpde 

de iki tankın ~üzaheretiyle mukabil Moskovaya 00 .. re taarruza geçmışler ve fakat Japon 

topçularının endahtı ı.arşısında ri- ..,...,~~---""'""'""'""'""'~""'.rvv 
cat etmişlerdir. Sovyet kuvvetleri, h b • k ı • 
top bataryalarının ianesiyJe saat 18 a r 1 n ş e 1 
de tekrar tarruza geçmişler ise de 

(A A ) lr b·ye ne bir saatlik bir muharebeden sonra Tokyo, 1 . . - ar ı - . . Moskova, 1 (A.A.) - 31 temmuz 
tarihinde Japonlar, Hassan gölünün 

(So?m tıci sayfada) 

zaretinin istihbaratına nazaran, 300 yemden rıcate mecbur olmuşlardır. 
Sovyet askl?ri 31 temmm.da saat 17 Sovyetler, 30 maktul vermi:,-lerdir. 

Hatayda kayıd 
muamelesi bitiyor 

Bütün müntehipler istisnasız · 
Türk listesine yazıldılar 

Peygamberinin 
kellesini uçuran 

katil mahkemede 

yerlerindedir. Buna rağmen Japon or- tarafından sorguya 
dusu resmi bir tebliğinde Mançuko hu çek'erek tevkifine 

• dudunda bir çarp!.fma olarak Rus · kıt- karar verilmiştir. 
-1larının ( 250 ) kiti zayiat verdiğini Osman yirmi bir 
( 11) bınk ve bilmem kaç top kaybet- yaşlarında ince sara 

tiğini haber veriyordu. bıyıklı, meczup bir 
Bize kalırsa buna hudut hadisesi adamdır. Dün ad-

değil, mükemmel bir meydan muha- liye koridorunda 

rebesi derler. iki jandarmanın a- K t'l O d- ahkemede 
· • d h.. a ı aman un m Sulhte böyle, ya maazallah ıkı dev-j rasın a sorgu. a- .. . 

let arasında bir baro çıkacak olıa ? ... kimine çıkmak için sırasım beklerken ve inan.~l~aaı ~ok guç .. ~eylerdır. Bu a
Acaip bir devirde yatıyoruz veaae- etrafına toplananların muhtelif ıualle- rada buyuk hır teessufle en fazla şu 

lam ... rine tuhaf tuhaf cevaplar veriyor; 'öy rokta üzerinde ısrar ediyor : 
(Tafsilatı 2 nci Hyfada) • * ledikJ ... ri ekseriya birbirini tutm~n (Sonu 6 ncı sayfada) 



Y eAİ «Sabah,. ın tarihi tefrikası: 66 _____ , 

Türkler karşısında ' 

Napolyon Bonapart 

Balkan itilafı 
VE 

Bulgaristan 
( Baştarafı 1 nci sayfada), 

dugu prenıipini jlin ediyor ve Avrupa 
siyasetinde yeni bir i.mil vücuda geti

Yaza;ıı: Ziya Şakir ••••mlJ' riyordu. 

Fransız cephesi karıştı 
Viva sesleri Akka kalesinin 
divarlarında akisler yapıyordu 

Bulgarİ•tan, kendisi için de açık 

bulundurulan bu misaka tatlı bir yüz 
göstermedi. Balkan Misakı mevcut hu 
dutların temamiyeti esasını müdafaa 
ediyordu. Halbuki Bulgaristan bu hu
dutları kendi lehine olarak değivtirmek 
azminde idi. Eski hülyaları unutama
mıttı. Dahili yükselme için o büyük 

.. J Bulgaristan idealini bir manivela ola-
Türkler, bu işareti piyade hücu- Kumandadan mahrum kalan sag rak kullanmak ihtiyacını duyuyordu. 

munun başlıyacağına atfetmişlerse - ve sol cenahlar; kısa bir zıı.man için 
1 
Bulgaristanın dahili siyasetinde hakim 

de, ald~nmışlardı. Çüukü, hiç bir. ta- d~ralamıştı. F~~~ G~neral Kl~be -1 olan bazı pek kuvvetli t~fkilatlar da 
rafta hucum borusu çalmamış; pıya- rın kumanda ettıgı merkez hücum böyle bir uzlaşmadan ho~anamazlar
de siperlerinden hiç kimse sıçrama - kolu, arkadaşlarının kanlı cesetlerini 1 dı. Çünkü hikmeti vücutları ortadan 
mıştı. ı çiğniyerek açılan büyük delikten dal- kalkacaktı. 

Herkes, derin bir merak için idi. mışlar; (Hanul cenayin) denilen top işte bu gibi amillerin tesirile Bul-
Cezar ahmet Paşa, maiyetindekile - 'çu kışlasına giden caddeye doğru i- · garistan hüküm eti Balkan misakından 
rin arasında bulunan eski Fransız lerlemiye başlamışlardı. 1 hariç kaldı. Balkan misakının bu yüz-
topçu kumandanı (Kont Döfelopu) Fakat kırk elli adım kadar iler- den bir dereceye kadar zaafa uğramı~ 
ya dönerek: !edikten sonra. Cezar Ahmet paşanın sayılabileceği aııkardır. Diğer Balkan 

- Bu işaret nedir'!... büyük bir isabetle gönderdiği üç or-
1 
devletlerinin hepsi aynı zamanda az 

Demişti. Rengi sap sarı kesilmiş ta a~kerle karşılaşmışlard:. çok bir Akdeniz devleti oldukları hal
olan kont, di~lerini sdcarak - ter - ı Sokak.lar'. dardı. Ortalık ka.r~r- de asıl Balkanlı devlet Bulgaristandır 
cuman vasıtasıyle - şu cevabı ver - mıştı. Şımdı bu alaca karanlık ıçın- ve o Balkan misakında yoktur J 
mişti: de, boğaz boğaza bir mü~adele ba~la- Bulgaristanın komşularına karşı iğ-

- Bilmiyorum. Fakat her halde, mıştı. biran devam ettiği sıralarda, Yugo-
Bonapartın bir kurnazlığı olacak. Fransız askerlerinin savurdukla- alavya ile aralarında bir flört ba~ladı. 
Belki de, gizlice kazılmı~ olan lağım- rı ince süngüler, ağır Türk palaları- Balkan misakının aahhütlerini tefsir su 
!ar patlatılacak. nın altında parçalanıyordu . Süngü- retinde Yunanistanın ileri sürdüğü 

Kont Döfilopun bu cevabını, en - den mahrum kalanlar, sırtlarını ev- noktai nazarın Yugoslavyayı az çok 
dişeli bir sükut takip etrr.işti. Her- !erin duvarlarına dayamı~lardı. Tü- bir mukabeleye sevk etmesi mazur gö 
kesin zihninde şu sual düğümlen- fek dibçikleriyle kendilerini müda- rülebilir. Balkanlarda arkalarını daha 
mişti: faaya çalışıyorlardı. Fakat bu mü- emin görmek isteyen Yugoslavya ile 

Acaba bu Iıiğımlar nerelerde dafaa uzun sürmüyordu. Bütiln bu Bulgaristan arasındaki dostluk nihayet 
olabilir? ... Ya, bulunduj(umuz bur • cür'etkarlnr, ağır palalar ve eğri kı- dün telgrafların haber verdiği veçhile. 
cun altında da varsa.... lıçlar altında can veriyord~. Bulgaristanın Balkan itilafile ıınla,ması 

Bu ihtimal, herkesi titretmişti. Artık emir ve kumandadan eser neticesine vardı. 
Kont Doflipo, endişeli nazarlarları, kalmamıştı. Vaziyet, askerce çar- Pek realist olan Bulgar milletinin 
nı kalenin hendeklerinde gezdire - pış_ma şeklin~e~ çıkmış; korkunç bir ,ve Bulgar devlet adamlanrun nihayet 
rek başını tercümana çevirmiş ... Öf- boguşma halını almıştı. en mantıki yollan !Jtkip etmekten mü
keli bir sesle: Askerlerinin gedikten aştıklarını nasip bir politika olamıyacağını takdir 

-:-- Paşa .haz.r~tlerine, söyleyiniz. gör~r .görmez ~~nap~_rt .der?al t°.p~u 1 etmeleri memnuniyetle karşılanmalı
Vazıyet tehlıkelıdır. ilurru, derhal ateşının hedefını degıştırmış; butun dır. Bulgarıstan komşularile uzla,ma 
terketseler iyi olur. bataryaları, diğer burçhrnı üzerine siyaaetine ilk adım a!Jtrken Neuilly 

Demişti. çevirtmişti. Ayni zanınnd~. o burç- Muahedenamesinin aokerliğe ait tah-
Tercüman, bu sözleri \.; .. üme et- !ardaki piyadeleri oyabmak için didaıını üzerinden atmağa muvaffak 

mek için Cezar Ahmet pa.5aya yak-- muht~li: istikamete birkaç tabur gön loluyor. Bu, komşularının kendisine bir 
!aşmıştı. Fakat, bir tek 3ÖZ söyle- dermıştı. c ho, geldin > hediyesidir. Filhakika 
miye muvaffak olamarııştı. ll!eserretten heyecan içinde kalan milletler arasında hakiki bir iyi geçin-

0 anda biribirini takip eden üç Bonapart, yerinde duramıyordu. Bil- me teessüs edebilmek için en birinci 
müthiş infilak husle gelmışti. (Ali tün ihtiyat kuvvetlerini, Ali burcuna tart izzeti nefis yaralarını ortadan kal
Burcu) nun üzerinden müthiş bir taş açılan g_ediklere gönderiyordu. l dırmaktır. Bulgariııtan kendi istilt!alini 
ve toprak sütunu yük.selmi~ti.Ve son- Bu ımdat kuvvetlerinden mühim tahdit eden bir muahede ~arılarının 
ra bütün bu taşlar ve topraklar, tüy- bir kısmı da kaleye girmişlerdi. Ek- acısını güler yüzle kabul edemezdi. 
!er ürpertici bir gürültü ile yere in- serisi korkak zayıf runlu insanlar - Bizim aramıza bir dost eıfatile kan
mişti. Vaziyet o kadar tehlikeli idi dan mürekkep olan şehir halkına deh tabilmeıi için bizim onu kendimize 
ki; arada yüz metreye yakın bir me- şet vermişlerdi. müsavi bir arkada' sıfatile karşılama
safe olmakla beraber, Cezar AhmetJ O zifiri karanlıkta sokak arala- mız lazımdı. Balkan misakına dahil 
paşa ile maiyetindekiler kendilerini rında kanlı boğuşmahır devam eder- devletler bu lüzumu anladılar ve ken
güçlükle kurtarabilmislerdi. ken; evlerine kapanan, kapılarının dilerin,e düşen vazifeyi yaptılar. Bu iyi 

Bu cehennemi hadise karşısında arkalarına taşlar yığ>.n halk da mü- batlangıcın, bu hayırlı adımın daha sı
Türk kumandanı sükQn ve itidalini temadiyen feryat ve figan ediyor: kı münasebetlere yol açacağından şüp 
katiyen bozmamıştı. Akka kalesinin semasında, acıklı bir he etmemek isteriz. 

- Tez ... Üç orta ÇP.ri, Ali Bur_ uğultu yükseliyordu. Hüaeyin CAHIT YALÇIN 

cunun ardına. Kenar bedenlerinde- Top seslerine karışan bu uğultu, MOTEFERRIK: 
ki tüfek endazlar, yerlerinden kıpır- limandaki İngiliz filosuna kactarak-ı-------
damasınlar. Şayet hücum olursa, ta- setmişti. Amiral Smit, artık kalenin yeni Valide hanı 
ne yağdırsınlar. sukut ettiğine hükmederek, neticeden 

Diye, bağırmıştı. zarar görmemek için gPmilerine der-
0 anda, Fransız cephesi karışmış- hal demir aldırarak alargaya çekil

tı. Altı sıra piyade safları, yanaşık mişti. 
kol nizamında ileri atılmı~tı. Bu korkunç vaziyetten zerre ka-

Gurup eden akşam f'Ü~eşinin kı- dar telAıı etmiyen biri varsa o da, Ce
zıl ışıkları, Fransız süngülerini par- zar Ahmet paşa idi. Bu cesur Türk 
!atıyor; kumandanı, sükQn ve itirlalini ka-

- Viva ... Viva... tiyen kaybetmemişti. Kalenin bütün 
Sesleri, Akki\ kale~inin taş du- ihtiyat kuvvetlerini getirterek, Fran 

varlarına çarparak uğ.ıltulu akisler sız askerlerinin işgal eltikleri sokak 
yapıyordu. !arı ve caddeleri ablok:ı ettirmiş; bu 

Vakıflar idaresince Yenipostahane 
binası karf1sındaki vakıf arsada yapı
lacak olan Yeni Valide hanı binasının 
projesi Umum müdürlükçe tasdik e
dilerek gelmif. binanın İtı~sının onbcş 
ajusto<Jta münakasaya konması karar

laştırılmıştır. Hanın inşası bu münaka
sa ile ihale edilirse eylül başlarında in
fB faliyetine geçilecektir. Projeye göre 
hef katlı olarak yapılacak, bu bina 60 
odalı olacak, altında da on beş tane 
dükkan bulunacaktır. Yeni Valide ha-

Koşar adımla hücum eden Fran- kuvvetin bir kısmını da, gediği tıka
sız piyadeleri, birkaç dakika zarfın- mağa göndermişli. nı, mayıs ayına kadar infa edilmif o
da kaleye yaklaşmışlar ... Ellerindeki İkinci vazifeyi deruhte eden dört lacak, mayıstan itibaren dükkan ve o
merdivenleri, üzerinde dumanlar tü- orta Türk askeri, dışarıdan gelen im daların kiraya verilmesine başlana-

d t k 1 caktır. 
ten Ali Burcunun harabesine daya- a uvvet eriyle, kaleye dalan Fran 
mışlardı. sızların aralarına girmişler, gediğin Vakıflar idaresinin Şişhane yoku-

Çılgınca bağrışıyorlar ..• Biribiri- önüne yığılan düşmanları da püs- funda Jale bahçeain<!e yaptıracağı •i
ni çiğniyerek merdivenlere tırmanı- kürttükten sonra; çarçabuk yıkılan nema binasının projesi hazırlanmıf 
yorlardı. HUcum noktasının sağında duvarları örmüşlerdi. tasdik edilmek üzere Umum müdür-
ki solundaki bedenler üzerinden yağ- İçeride kalan FranRızlar, fena lüğe ıı:önderilmiftir. 

h ld b 1 Sinema binası gayet muazam o1a-
mur gibi yağdırılan tüfek kurşunları a e una mışlardı. ÇünkU, küçük .. . .. .. .. . 

· sokaklara bü ilk d cak, uzerınde dort katlı buyuk hır a-
na ehemmıyet bile vermiyorlardı. an Y ca delere geçilen I . .. . . 

Z b •tı - ft k müdafaa kapıları ka b l partman bulunacaktır. kı yuz bın lı-
a ı er, on sa a oşuyorlar. panmış, un ar d f 1 k . . 

S • eli · d k' kıl çl ba 1 tamamen muhasarada k 1 1 d ra an az a efıf bedelı olan bu bina-

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

lstanbul eğleniyor! Tarihi binaların 
Orta oyunları ve 
yabancı revülerle yıkılmasına karşı 

festivale girdik ıMaa~if vekaleti tam salahiyet~~ ~i~ 
Bükreşten 80 kişilik bir komısyon teşkil edecek ve huyu 

takım geliyor tahsisatla eserler muhafaza olunacak 
Dördüncü lstanbul festivalı ba,la-

B d ık f ld H · h b' .. 1 k ı ,.. ·· · h' · T" itlerin lst•~· 
mışhr. un an cvve i üç estiva a apıs ane ınasının yıKl ıp yı ı - cusu ve en mü ımmı ur Jer 
milli raks veoyunlar mühim yer al - maması hakkında"-i münakaşalar de- bulu işgalinden sonra kurulan es~r·rıcİ 
makta idi. F cstival komitesi bu seneki vam ediyor. Memnuniyetle haber alı - dir. Türk tarzı mimarisi tari~te ~:~,,. .. 
festival proğramında.n milli raks ve yoruz ki tarihi eserlere kıymet vermek l mevkii almaktadır. Mısır, Hınt• k" dt 
oyunları çıkarmış, onun yerine proğ- yolunda kuvvetli bir cereyan vardır ve Jyol, Irak vcsair mimarilerin fev -~~lrO 
rama başka numaralar ilave etmi~tir. her harabe hemen yıkılıp gitmiyecek- 'olan Türk tarzı mimarisinin en J1lLI 

F ~stival ~r~grarnına nazaran bu se,ne- 1 tir. Hapisha~e binasın~. ~it'.:ik ol~~ 1 eser~e~İ İstanbulda bulunm_ak:~~:· &'3 .. 
nın en muhım numarası Bükreşten ge- Frenk İbrahım Paşa ko.şkunun tarıhı Latın ve Yunan medenıye senıı: 
tirilecek olan Tanasa revüsüdür. Bu kıymetini tesbit etmek üzere teşekkül rını üstünde taşıyan Atina he: ~t .. 
rev: Foliberjer ve Kazino dö Pari gibi eden Valinin riyaseti altındaki komis- pek çok seyyah celbetme~tedır· k•lı' 
Parisin meşhur tevülerinden alınmış- yon yarın tekrar toplanacaktır. Ya- den lstanbul bu kadar muhrrıel 
tır. lrınki toplantıda binanın tarihi kıymeti yor ? hanıt' 

Bu takımda 40 kadar bolet ve 40 haiz olduğunu ileri süren komisyon Maarif Vekaleti lstanbuJda r' 
1 1 b J • •• •• •• Türk e•• artist vardır. Şehrimize şimdiye kadar aza arı u idialarını vesikalarla ispata o maga yuz tutmu~. butun lı.ı bll 

bu takım aya\·ında revü getirilmemis- çalışacaklardır. Aynca komisyon ha- lerini meydana çıkarmış. lstanb~ ,rlP 
tir. Festival programında spor har;- pishanc binasını ve köşkü gezecek. bu bakımdan bol miktarda ~yYa İJ1 .. 
ketleri mühim yer almaktadır. Bunlar husustaki karan tacil edecektir. Ko- etmeğe münit şekle sokmak atfl' 
meyanında Buğaziçinde iki büyük yüz misyonda hakim olan fikir tarihi kıy- dedir. t<,.. 
me yarı'ı yapılacak ve bu yarı,lara meti haiz olan binaların kafiyyen yı- Adım başında tarihi eserlere estt; 

Balkanlardan, Mısırdan yüzücüler işti- I kılmasına. mani olma~tır. dül edilen lstanbul şehrinde bu ·~eri· 
rak edecektir. Amerikalı güreşçi Jak Umumı kanaate gore. Jstanbulun lcri yıkamamak. yüzünden im3 r dı ~ia 
Şeri. festival münasebetile sehrimizde her yan .tarihi CAerlerle dolu iken. is- nin geri kaldığı iddia olunmakta ıt· bir 
bu1unmaktadır. Bunun hari~inde Şe- tibdat devrinin ihmalkar el\eri her biri arif Veki.1eti bu hususta da ta~~·ot1 
hir tiyatrosundan Hi.zım ve Behzadın ayrı bir kıymette olan eski eserlere bü sal.8ıhiyetle karar verecek bir ko11ııe1bİ' 
ve Na~idin iştirakile orta oyunu oy- yük saygııızlık göıtcrmiş, onlan yıkıl- seçecek, tarihi eserler birer birer t h•r' 
nanacaktır. mağa mahküm etmişti. Bugiin hala Is· edilecek ve büyüle miktarda par•

1 
o•· 

Bu akşam Karagümrükte ortaoyunu tan bul topraklarında üç devir isarı ya- canarak bu eserler muhafaza o ı.ı 
oynanacak, aanatkir Natidin İftİrakile •amaktadır. Bunlardan biri Bizans dev caktır. 
Kanlı Nigftr piyesi temsil edilecektir. rinden evveline aittir ki Türktatih ku 3rıiY' 

Diğer bir karara göre Sülyert' ·,;!<' 
Y arın aktam Üsküdar Kızkulesi par- rumu tarafından tetkik halindedir. Bu 
kında Naşit ve arkadaşları tarafından devirde Türklerin Asyadan Avrupaya 
Penbekız opereti oynanacaktır. ya~tıkları ilk akınlar da vardır. 

\ ikincisi Bizans eserleridir ki ekserisi 

camiinde Sinan site9i vüc~da g~tı jçir 

cektir. Sitenin vücuda gelrrıe" ,,,_ 
lj;r:t'I" 

muhtelif senelere taksim edilrnek 
toprak altında bulunmaktadır. Üçün- iki milyon lira harcanacaktır. 

BELEDiYEDE: . 

Benzine za~ edilmiyecek Çocuk Esirgeme 
Kurumunun ilk Otomobil ve otobüslerden plaka 

ücreti tahsilatı güçlükle yapılmakta

dır. Belediye plaka resminin kaldırıl-
masınt ve onun yerine benzinin fİfe

'Jİne bir miktar zam yapılmasın1 iste
mi,. bu hususta hazırlamıs olduğu pro 
jeyi İktisat vekaletine yollamıştı. 

Hükümet, hayatı ucuzlatmak için 
muhtelif maddelerin fiyatlarını indir
mektedir. Benzin fiyatlarının bir mik
tar daha indirilmesi için tetkikler ve 
ecnebi kumpanyalarla temaslar yapıl
dığı fU sırada benzinin fİ\JCsİne zam 
yapılması muvafık görülmemektedir 
Bu münasebetle belediyenin teklifi ka 
bul edilmemi~tir. 

Şehrin temizliği 

çocuk parkı 
Açılma merasiminde 
bahçelerin hizmetleri 

anlatıldı 
Çocuk esirgeme kurumu Eminönü 

kazası başkanlığınca hazırlanan Diz
dariye çocuk parkı Oizdariyede dün 
saat on dört buçukta Vali ve Belediye 
reiai Muhittin Üstündağın elile açılmış· 
tır. Vali, anahtarla çocuk bahçesinin 
kapısını açmıf. davetliler bahçeye gi
rerek gezmişlerdir. Bahçede. çocuk· 
ların eğlenmeleri ve oynamaları için 
iki salıncak, bir tahtaravalli, dinlen-

Belediye. şehir yollarından mühim meleri için de bir çok kanapeler var
bir kısmını bir kaç sene içinde ikmal dır. Biri kız. di.icri erkek çocuklar için 

edecektir. Yolsuzluk ve vesa.itsizlik iki hela yaptırılmıfbr. 
yüzünden oolcaklar pislikten bir türlü Trabzon saylavı Hasarı Saka da, ço 
kurtulamamaktadır. Belediye temizlik cukların tartılmaları için parka bir bas
işleri vesaitini ~ehir sokaklarının yapıl- kül hediye etmiftir. 
ması ile mütenasip olaTak çoğaltıla-1 Dün1'.ü merasimde, Eminönü kaza
cak ve motor1aştırılacaktır. Birkaç se- ıı Çocuk esirgeme kurumu şubesi baş
ne sonra motorlu temizleme ileti . kanı Dr. İhsan Sami bir nutuk söyle-

erı . 
getirilecek, temizlik amelesinin sayısı mış: •. ço~ul bahçelerinin sıhhi, içtimai 
azaltılacak. fehirin temizlik isleri mo- tcrbıyevı noktalardan ehemmiyetini 
torlafhrılacaktır. ' anlatmış:, Hasan Saka'yıa, Valiye ve 

davetlilere teşekkür etmıttir. 
Pazarlıksız satış Bundan sonra, Vali ve Belediye re-

E 1 isi Muhittin Üstündağ da bir nutuk 
Y ülden itibaren gıda maddeleri-

nin satı•ında tatb'k d·] k 1 k söylemiştir. Vali bu nutkunda Cümhu 
" ı e ı ece o an ma · d . d • 

tu fiyat usulü t f d b 1 d" . rıyct evrın e çocuga verilen ehem-
e ta ın a e c ıyenın · ']k 

yaptıg"ı tetkikat t 1 T mıyetten, ı çocuk bahçeleri tecrübe-
amam anmıtbr. et- 1 . . d.... .. 

k 'k t ı· . b' 1 erının ver ıgı muspet neticeleTden 
ı a tn ne ıcesı ır raporla ktisat ve- . .. 

kaletı'ne g" d ·ı k d' bahsetmıf. bunu muteakıp açılacak ço on erı mc te ır 

Belediye iktisat k·ı '. 'k' . b' 1 cuk bahçeleri sayesinde, sokaklarda 
ve a ctıne ı ıncı ır b • b'I l 

teklif yapmıftır. Bu tekl'ft bel d' oguf'ln, otomo ı taş ayan, tramvay-
maktu fy t k d ı e e ıye !ara asılan, toz toprak içinde sıhhatini 

ı a ın un ura, mensucat. ma- 'hl -ı d 
nifatura k d al d '1 a e en çocuklara rastlanmıyacağını 

ve a ın eşy arın a da tat- 1 
•• 1 • • • 

b'k ed'I • b 1 'soy ernıflır. Yalı, bu nutkundan sonra 
1 1 mege aş anmasının daha mu- k" .. k . 

vafık 1 • ·ı . . ... 1 k uçu mekteplılere dönerek birbirle-
o acagı ı erı suru me tcdir .1 • 

· rı e bogufUP dövüııroeden, kard.,çe, 
güzel güzel oynayıp eğlenmelerini tav 

Eşya nakli 
zorluğuna çare 

aranıyor 

Belediye hamalları bİf 
teşkilata bağlıyaca1' 

,.ıt" 
Hamallık yasak edildiğinden• b"ıJ• 

yük taşınmadığından beri ls~~11 el ,~ 
nakliyat pek güçletmi~ir. Küçuk yo~ 
rabalarının içine 40 - 50 kiloluk~ el 
girdiği bizim fU sokaklarda buPl~iJJir· 
ile sürmek her yeğidin kilrı dd 0.ıJ 

Hülba uzakça bir semte ef/3 
t;I 

t k · · b" "k k k'lrn'ıı• ıJ e me ıçın uyu sı ıntı çe ı 8t ı: 

bir bayii para harcanmaktadır· ,,.. 
diye, bu müfkülatı nasıloıı gör"' . 
botlamıftır. , cı-" 

Alakadarların fikrine göre şeb•' Jrf1' 
hilindeki nakliyat İfleri te~kil&tl•" ç.Jf 
lacak. bjr elden idare ediJnı.eıiııe ,!•"' 
tılacktır. Bu i.; belediye ü:zeri0

' il' 
y- ·ı·t• 

caktır. Bütün hamallar bu teşkı \ i1' 
hak edilecek, etyalar, asri .,es•d;i<' 
kolayca ve ucuzca bir taraftJltl . bil 

'Jet' tarafa kaldırılacaktır.Nakliyat ı~ A~ 

te~ilAt !Jtrafından idare edileP rrıP( 
pa tchirlerinin bu husustaki. niıtt eJif• 
meleri getirilmif. tetkik edi]rnekl 

DENiZ iŞLERİ 
• 

Ordino Ücretleı1 il' 
rıı' 

Vapur aceııteleri tarafından. ~,J' 
}erden alınan ordino ücretleritı~r' 
dırılması mevzuu Uz.erinde te ,-o~ 
başlanmıfbr. Ordino ücreti dePiı ı.ıo• 
Ji]e gelen efyaJarın tJthJiye e1'f:.ı·' 
yapıştırılan bir pul bedeli olarak ;jC' 
edilmektedir. Acentelerin ordiP

0•,eP' 
retleri de muhteliftir. Roman1•75 ~u· 
lesi 50, diğer bütün acenteler. ,0JJ8ıl 

1 1 D nı:tl' ··• ruş a maktadır ar. Yalnı:z e ol< u 

ag erın e ı ı arını ş arının a mış ar ı. . . . b .. 1 d d 'k . . F . ya aıt proıenın u gun er e taı ı e-
üzerınde salhyarak, sol ellerindeki ransızlar bır aralık sukak kal- d'I k 1 • b ki k . KOLTOR iŞLERi: . . d l . ı ere ge meaı e enme tedır Pro-
tabancalarla ılerı ateş ediyorlardı. ırım arını sökerek bunların arkala- t d'ı ]d·k ·d h 1 

siye etmiş. bundan aonra davetliler 
dağılmıftır. 

i'letmesi acentesi 12 kuruf olrfl ı•J<F 
zere diierlerinden daha az ücret 
etmektedir. 

d 
. . . pe aı ı.:ten ge ı ten sonra, er a 

Klaber heyecanlı genç bir on- rın a kendılerını müdafaa etmek is- .. k k k ld . 
b 

· · t · l muna &Mya onaca ve tez: e en ın-
aşı aıbı askerler arasında koşuyor- emış erdi. Fakat, böylece bir hayli t b 1 k 

d · · t 1 f · . . şaa a •t anaca tır. 
u. Elındekı altın kııbzalı kılıcı mü- e e at vermışlerdı. Nıhayet, adım' J • . . • • 

t~mad!yen yukarı kaldırarak, boğuk adım aeriliyerek topçu kışlasının ya- yı sul_ar ı~~n yenı !esısat 

Muallimliğe tal:p olanlar 
Liselerde muallimliğe talip olanlar 

•rasında Üniversitede açı1acalt. olan 
hır sesle: • nındak! camiye iltica etmişlerdi. Evkaf ıdaresının Ate":- dagında Teş 

- İlerı 1... İlerll... C . ilt' d delen suyu menbaında f"elere el değ- ehliyet imtihanlarının yazılılanna ey-
amıye ıca e enle • d d · 'k" T ı l b d b Diye haykırıyordu. . rın il e ı, ı ı meden ou doldurmak ve kapamak ü- Ü ün irin e •~anacak, sözlü imti-

Sağ cenahtan yürüyen General yüzü mütecavizd[. Bunlar, kapıları zere yaptırmakta olduğu tesisat ta- hanlar da eylülün dördünde yapıla
Ranbo ile, sol cenaha !cumanıla eden kapıyarak tilfeklerini pencerelerden mamlanmıştır. Makineler tamamen caktır. Bu imtihanlara girmek üzere 
General Lan da onu taklit ediyordu. uzatmışlar; kendilerini takip eden monte edilmif, tecrübeleri muvaHakı- yapılan müracaatlar hergün biraz daha 

General Ranbo tam gedikten a- Türk kuvvetlerine karşı şiddetli bir yetle yapılmı,~ır .. Sip~riş edilen üçer çoğalmaktadır. Bu imtihanlarda mu

şarken, bir kurşunla yero serilmiş- ateşe girişmişlerdi. .F'akat sabaha ve y~rımşar. lıt~e~ık şışeler .de .tama- va Hak olanlara ehliyetname verilecek 
ti. Garip bir tesadüf eseriılır ki, ayni karşı cephaneleri tükenmisti. H ta- men ımal edıl".'ış~ır. Bu ma~ıne ıle dol bunlar muht.Jif m•kteplrrdr. vazife a-

d G 1 La 
.1 • er durulacak yem şışeler bugunlerde sa-

zaman a, enera n ua: r·•tan· ı b'I ki d' 
at • tışa çıkarılacaktır. Vakıf sular Müdür- a 1 ece er ır. 

- Vuruldum. 
Diye haykırarak 

ğılıvermişti. 

ol<luğu yere yı-
- Teslim!... Testim!... lüğü, Taşdelen ve Defneli sularının imtihanların mevzuunu, Üniversite 
Sesleri yükselmişti. nakli için yeniden kamyonlar alacak- talebelerinin okudukların mevzular ve 

( Daha vıır) tır. yaptıkları tetkikler teşkil etmektedir. 

Bu çocuk bahçesi, Çocuk esirgeme 
kurumu tarafından lstanbulda açılan 
ilk çocuk bahçesidir. 

POLISTEı 

Döviz kaçakçılığı 
Gümrük Muhafaza &~müdürlüğü 

yeni bjr döviz kaçakçılığı hidisesinin 
tahkikatile mefguldür. Bazı kimseler
den fÜphe edilmekte ve bunlar takip 
olunmaktadır. Bu kaçakçılığın bundan 
bir müddet evvel yakalanarak tahki
kat evrakile beraber mahkemeye ve
rilen kaçakçılarla alakası olduğu an
la7ılmaktadır. Yeni kaçakçılık hadise
sinin suçluları bugünlerde mahkemeye 
verileceklerdir. 

fstanbul limaJJI . ..-od• 

Dü D . . . ·· dürluğ" 1ı n enız tıcareb mu "kler 
Liman umum müdürü, GürnrU j•ltl; 
Muhafaza ba~müdürlerile Liın"" j,~ıı 
mesi müdürünün i~tirakile bir t~~j i( 
y.apılmı~ İstanbul limanının tantı 
ı~ri etrafında görü~ülmüstür. 3fıt1' . . . tfl,f ~ 

Londrada Gibs rnüessesesı ııt.11 

dan hazırlanan !stanbul limanıntnl<;I•~ 
zimi etrafındaki proje iktisat ~· 0~1•1 
tarafından tetkik edilmiş ve Li'."tif· 
U .. d .. 1..... ·· deriJrnıŞ ··• mum mu ur ugune gon bi1'J'" 

Projenin kısa bir zamanda ta~ h'f' 
çalı~ılacaktır. Aynı zevat ıı:eleee h• ı"' 

. .. .. b' Jantı da ıa• ta pazartesı gunu ır top e o 
k 

. .. . d ...• rnel« para prOJC uzerın e goru~ 
vam edeceklerdir. 



... 
.... 

lngiltere-Almanya Zar_!!__ılık 
F'ransa dışındaki Fran- ~ B" k"" } .. ·· 260 

sızların kongresi Balkanlarda hararetli ır oy unun 
~'.~n.a dıfmda ya\U'yan Fransızlar b e lirası nasıl uçtu? ''ti senelik kongresini temmuz son-

~· Fransız •efirlerinden Henril ır oyun oynamıyor 
llıd rer in riyaseti altında Pariste Mahmutpaşadan mal 

•ttL · • alacak iken zarf buldu 
~!~!.ir:r,1:ı, -;:~i! ~:;~0101:;~ Romanyanın da lngjltere tarafından ve paralar gitti 

~·:~itmiş ~lduğu nutuk, bele kai- kazanılması muhakkak gibidir Mahmutpaşa civarında bir köylü 
llıı.L ı •plomuı hayatının en ıon bua-
. --..ıınd 296 lirasını çaldırmıştır. Hildise şöy-
..., an birine ula'm" olan bir Fran<ız so,valist fırka:ının fikir- yi teklif etmektedir. 
"" old ' le vukua gelmiştir: ~ ~ uzan dikkate alınacak o- ferini ne'"eden "Populaiıe., gazete- İngiltere ile Almanya arasındaki Mehmet adında Babaeskili bir 

Bulgaristanla itilafın 
Londrada akisleri 

"Bu itilaf muahedelerin değişmesine 
alışan dünyada değişiklik 

yapmıyacak ,, 
l.ı; Ço ehemmiyetlidir ve mernle- sinde Andre Löru şu mutaliiayı ser-ı'tıu. mücadelenin İııgil.terenin zaferil.e ko··yıu·· Mahmutpaşa yoku".uııu tırman 

dıtınd b" F k Londra, 1 (A.A.) - İngiliz mat-ı tice~iııde sık sık kargaş:ılıldpra sah-ıli ;;, a ya,ayan ır ranaızm en dediyor: . . . n.ıha.yet bulması, a_ynı z:ı.ma~d .. a •. p.olı- dıg"ı esnada bı"rdenbı·re meçhul bı'r · a-
"•rl - Id - k d ili . buatı Selanik itilafını m~mnunivetle ne olan bir mıntakada bu memleketin ....._. ıgına o ugu a ar mı et ve Berlin politıkasının faal bır aıa- tık ıcaplar cıimlesındeıırlır. ı,, unku Ro do<-ı·u eg· ı·ldı·- ' 

L""'lll•ketino de ne dereceye kadar h. · d 1 , 1 1. · y h.. · t • · Al an'a ı· damın ayaklarına "' karşılamaktadır. Bu ıtilaf henüz az elinde, a.ayisi temin ?tmi>k için pek 
""t~ k nı ma ıvetırı e o an ., ·""'' ıııı u - manya, urrıye ını m. , nın e ı - . . d b 1 kalktığını , · 

1 t aldığını i•pat edtt. Birlik reiai oslavı·; ,1 Macari•laııa vaklasmak ne v~rmek suretiyle na;us:ılandırmak • 1~ 1 . ve gene '..'r a . tefsir edilmekle beraber ulun bir tah , az kuvvet ~almıştı~ .. ~u;11m. a bera-
,"~•ıı dip( t ık ·· feri g · ; . · ' 1 B 1• R goruyor. Tanımadıgı hu adamın elın !ile tabi tutulmaktadır. 1 ber Bulgarıstanı bır ıtılnfı ımza ct-"'1U oma ı aç ça fU •

0
• 1 ve l\lacarıstan muvacehe~ıııue bıta - tan ve bu surete er ın - oma - . . t - b' f d ·· 

Yor . ·. . . .' B . . . . . de saklar gıbı tut ugu ır zar a go- Deyli Telegraf diyor kô: meğe sebep olan amil hu nokta değil 
, F • raflık polıtıka.ı takıbı Iuıunıuna udapeşte mıhverının revızyonıst zune ili'İ"or k k 

1 
. 

1 
d ti k h d 

1 
.. 

k, ••nsay ki inen Franoayı · ı · ·k d - d d - ·k -. , · "Nöyi muahedesini la·Jil etme ' omsu arıy e os u - mua e e erı ım ....,.. a ra P geç ' kaııdırmağa uğraşıyor. Demek olu - rıo ıtı asını ogru an ogruya teşvı M hul •ahıs bu sırada :11ehmedin .. . . . - . 
..._ """ memleketler propagandala- . k" k' ·· k A t t 1 1 •ti · _ etmekten hiç bir menfaat beklive _ eç ·. • uzere Balkan devletlen arasında ım- za etmek arzu•udur. Eger Bulgarıs-
... ı t ~or ı, uçu nan 'ev c erı ara . , yanına yokhsarak· • k" .. "f t .. . b' k'ld ı · .. t>ı· •pa dursunlar Fransanın kuvveti 1 k' b 1 k lk k '·, · zalanan itilaf, harpten :;onru ı ıtıla - an muessır ır •e ı e ro ~nu oyna-
itıa . sını a ı son ra ıta orta' an a aca ' mez. Aman sesini çıkarma içinden - . . 1 - kt d' b.. B lk t l ıL : >ının azim ve iradelerinde mün Ç k 1 k bl k t 1 l\'aamaf·h Alnıaııı·a ('ı•koslo k - !arın degısmesıne a ışnıı:; olan dun- maga mu e ır ır a ı.n an an ı ~11\i • e ·os ova yanın a o :ısı anı o a - ı ı , . , · va - k . _ t· k 1 . d"" · . . 

t.. Çtir. B I · t yurtt · - · · . ff ne çı aı sa or a 0 uruz, ı, or. yada bir karışıklık husule rctırmıye- azası olacaksa onun bu ;rrupun a•ke-...... un ar 11 er ana a, ıs cak ve Tuna havzası yolları Alman- , vayı kolonıze etmıye mma ak oldu- lk . b l'kt t h b k -
L. Ocnebi memleketlerde yasa•ınlar t 1· b 1 ,. ·g·u takdı'rde İn<<ılteı·enin bL'ı'un bu fa ·ısı ır 1 e en a ır so aııa r.c•ktir. Şurasını itiraf etmek lazım- ri kU\·vetini artıracak h3le gelmesiııı 
"'t •• . · vava ama men açı mıs u.urıaca~. .,, • - · · J· v ta ı ı . ı · . 
k. "'Yden I F d I e· h.. • • . . . . . · · - . gırı}or ar. e m parn arı pay a~a- dır ki Bulgaristımın askı·rı kuvvet- ıslemek gurupu te•kıl eden memleket -:""et evve ransız ır ar. ır u • lussolınının bu pl;ınına muvaf- alı}clının akamete ugraması tehlıke- cakları esnada ıleriden ~ıır adam e- . . . . . · · ·. 
ıo.,. •darıunm dili varıp Fransa için f k 1 k b'l d' ., ş· d 1 k h J si vardır Çekoslovak•·anın le k'l g lerının 30.000 kı~ıye wdırılmcsı ne-ı lerın menfaatı ıktızasındandır.,, : .... \fttı· · • • • • • a o mas1 a ı mı ı r. ırn ı ı er · L • • • - ,) ' f:' ı Jiyor ve: 
liı . ., ıışlb hır memlekeıtır, cl.iyebılmıJ- sey Stoyadinoviçe tiıbirlir. Jlallıukı ettiği barnj ; ıkılacak olursı. Tuna bir A . n h m ·er le lda b. pa [ 
ıL ·1- lllc" b .. .. .. 1 k . - ma e ~ ı r vrı ır c ki 1 Al 1 1 A •• ki ""'ıt,,. ıl ~- çurumlJ1 meme et Stopdinoviçiıı son zam:ınlarda takip Alnı~~ nehr.i ve Anup:ının .cenubu,ra dolu zarf kaybettırr' ::caba gorrlu- e ere man ar tatur e 
,..._'."tt nııilızlere hem kuvvet ve ettiği hattı hareket, fasıst htıkümeti- . arkısı de bır Alnıaıı knloııısı halını .. .. d' ı 

.... ~"'11 h•m de disiplinini İapat etti. nin arzu ve ilham etti~i istikamette alır. nuz Tmu •. ıy~r. kr l\h·h:Yo"t elındeki arasın"a bı'r ha"'ıse Romanya kralı 
ili ı ""r'da yanılan 8 keri ıreçit reo- çok ilerilemi" olduğun~ farzettire - Almanyanııı orta Avrupa ve Bal- enıız J re 1 U U 
ı.. -o~hı"l ı.· d" h ki< 1 ' .. · / ' . . . zarfı go•tererek: T , 'l 
L:"•lıniıe:m ır ,ey. 

1 
ve .. a ıy e cck mahi~·cttcdir. . . kanlarua_ ek•:nomık g.eı~ı~leme'!, Al.- , - Bu mu? Seninse nl, yolda Luı.1 Sokakta bıçakla yaralı elgraflar teatı ettı er 

~ d~ran bakla daım.a ~u~~faa~a Şunu ı~arel edclım kı. Lnnılra VP manyası.yası emellerı'.ıı bu ckonomık ıluk. diyor. Ankara, 1 (A.A.) - Rom&nya valdei 
liıı ııı•I>ıle F~a~sanın ı:'1'"'Iı 1~'·- Li- Paris, Yugoslavya _Baş·•:kılinin faa- gPnışlemıyc feda_ et:ıııye 1:"zı 01.n~ak Zarfı alan içine bir giz atınca bir Alman bulundu kraliçesi l\farinin vefatı nıünaseeblile 
~· •t kk~~mı.z askerı ~atvetrnı ~~- Iiyetine Jiiyık olduııu clıkk.ıtı atfet- olursa. bır sulh amılı d:ıhı olabılır. çığlığı basıyor: ı p . 

1 
A A ) 

1
, ]· . reisicumhur K. Atatürk ile Majeste 

~I . ına la ıktıfa etmedı ; o Pan•ın . . b 1 1 d y ,1. 

1 

Fakat bugün Alm'll!Yaııın ek J rag, ( . . - yete ,a aıansı-
L· Uıtini . • . . mı~e aş amış ar ır. ııp:o, avya . . - · ono- - Eyvah paralarımın b.ir kı.,mı nın bildirdi-ine öre eV\'<'lki ece Karo] arasında asağıda:d telgraf'•u 
'I> 1 ' daımı hır serı:ıden başka Ba•vckili memleketini tarihini in - mık genisleme~ı Almanva için, Al - k 

1 
B Ik" g g ' · g · ' 

ı;;.. .O) olmıy t "h" ·b'd 1 • • ·. . . . . - yo ' ça ınmı~. e ı sen almışsındır.ı P<>lis devriye,; Trutlov sokaklarından tcatı olunmuştur: 
·'<ti an an ı a 

1 
e erını ve kar, hayati menfaatlerini ihmal ve manya ekononıısının muh!aç olrluğu diyerek zavallı köyhın•Jn ıizerini a tı· · d ·k· lı k d ı · ı - ~!ajeste lki11d Kaı·r·l 

'-ı, "-nat eoerlerini de meydana koy istikbalini tehlikeye iik<t etmek yo - ham maddeleri degil, mare,al Goeriıı- ra•tırl\',Or bir şeu buhman~ca alıp- ırtın e ı 'ı ıça ar ıehsıly elı~gırdsu- ' Romnnyo .Kralı 
•ıır ti! . . • . . - · d. l'k 1- h ' · • , · . 

1
rct c yara anmış meç 11 ıra anı ı... . • e artı•tik sıma.mı da gor- Iuna se\·keylemektedır. l ugoslavya- gın ort sene ı P anının mu taç ol- basını gidiyor. b 1 M h l . d S dl Biikreş 

""'" old b h l ·ı k a· · · t ·'d d du;;u ham maddeleri tem'ne t f • u muştur. eç u " nmın a ov 
,, u. nın u a ı e en ını meou au e e- 0 

' ma u Biraz sonra lllehmel vol·la bir ~ey . · d b. k ·~ f I· - ı Romanva valdei kraliçP•i Marinin ' '• · -· . --d· bir vasıtad ba k b'. . d . ·ıd· · . ı.,mın e ır as er .... ra ınıan yara a • 
d,ı "3a kendi.ini muhafaza ve mü- mıyecegı ta. bıı ır. an .. ~ a. ıı şe; egı. ır. almak istiyor, elıni cebine goturunceiııan Çekoslovakyalı bir Alman oldu-ı~ahsında Majestelerinin uğradığı e-
l ••ya kadir olduğu kadar ··.eı eser . _İngiltere, A.vrur,anııı. cenı~bu şar- ~lnıanyanın gozu bır harp pohtıkn- para kesesinin yerinde yeller es tığı- ·,u aıılati!lmıs ve Sadlovun •anında lim ziyaı büyük bir te,ssürle öğren 
~ h gu kısıne büyıik bır ehemmıyet ızafe et- sındaclır. Ilu genışlem1>·~ ve bu polı- · ·· ·· g · · ) . . . d" 
li, '•tınaya muktedir bir memleket- _ . ·k , .. · rıı goruyor. . I diğer bir aokerin ve bir sivilin bulun- ı dım. Maıestelerınden, gerek ken ı-

d• .. 1 . _ . J mekte oldugu zamanda~berı Yugos- lı a) a, sulh meııafıı namııın. mani Polise müracaat ettii•ıııden bıraz d - t b't a·ı · t' ll'd' · · nin gerek Romen milletinin yasına 
) •te sızlerden Franoa hancınde 1 ·ı d l 1 k olmavı . tt' l b d ., ugu es ı e ı mış ır. a ısenın sı 
lı., · ' avya ı e uzun uza ıva mesgu 0 ma - ' ıcap e ıren uzum u ur. " sonra bu zarfçının nıoruf sabıkalı · b. ·htTf ·· ·· d k k çok samimi surette iştirak etmekte 
tı. ltı l'ran !ardan bir ' . t' o t d İ ·ıt Al. T Andre J.aı,,ı.r . •. . yası ır ı ı a yuzun en çı ·ıp çı ma l 
:-ıı ki 

0 
sız .. .. e~. ıs ıy - a .ır. ngı ere. '.:'am·anın una Hır Ali olduğu anla~ı!:ırak yakaları- dığı malüm değildir. Mücrimlerin olduğuma inanmasını elmnli sempati 

' d d~ Fransayı -~~~uk ıı:orenle~e I ha\Zası ~emle~e.tleı ıne ve bu mem- mı~ ve paralar da Mehmc·de i~de edil evvelce içtikleri ve birkaç kere kav- hislerimi kabul etmesini dilerim ... 
lıı.. . a d unya ... !bunun dayandıgı leketler ıktısadı; atınıla monopol sa- Fı"lı"stı"n a" sı"lerı" mışlır. Hır Alı adlıyeyc vçrılm"tir. k k . t d"kl . tahk'k· t - K. Ataturk . "it h"b" 1 • • 1 k . . . ga çı arma ıs e ı erı ı a ne 
L. . ~~; k t t ld - ı ı o masına manı oma ıçın son za- t· . d 1 1 t Rei.•icuınlıur K. Af:ıtiirk ~· uvve mevcu o ugunu . _ . ıcesın e an aşı mıı;ı ır. 
, .._bnan d B ik" k d ı,; manlarda dıkkate deger hır ga.yret İ d h • t Benim ve milletimin uğradığımız 
\; " ız ır : u ı u retten - sarfetmis bulunmaktadır. Ankara (Baştarafı 1 11cı .•ay/ada) spanya a arp Va :ııye --o-- b 

''• İn--'"- ' ' üyük kayıp münasebetiyle gönder-ıı.. "3ız orduou diieri de •- B I d B .. k S f L d b' - hk · h k 1 1 
--;:-~ınaaıdır. » ' 1 raefgınraa d"nu rketşevvee Io rad . odn ra kta- ı~l mt ad emBenın ahukzurnn~ kç'. arıl - Barselona, 1 (A.A.) - ~umhuri- Pertevniyal mezunları diğiniz harar etli ve lütüfkilr taziye -
"" kon . 0 me, ,nn r.t an e 0 - ma < a. 1.r.. . u m -~m".ııın arar a yet kıtıılarının Ebrerı geçı~lerinden ferinden dola~, ekselansınııa teşek-
~b rrede l.panyada ya..,yan ve nomık ve malı yardıml>ır beklemek- rı kabılı ıslınaf degıldır. Merkezı sekiz gün sonra cephe tal:rıLeıı şu ~ek Pertevniyal Iisesindt'ıı yetişenler kür ederim. 
ı, lıt"1t memleketin geçirdiği hazin tedirl~r, hattı Ma~a~istan bile ~n- C~nin d~ğlık mınuıka-.ncla F~nta is- li almıştır: kurumu tarafından dıln, mektepte, 
'ıılı &aatlen l•panyolarla birlikte dra pıyasasından ıstıf~cle Ptmek ıste- mınde bı_r k.asabada bulıırıclug~ı stıy-ı Şimalde cumhuriyetçiler Fayon bu seneki mezunlar ve hOl'aları şere-
ı. "1 I' 1 -'--beti . il 1 mektedır ve sabık malıye nazırı ve !enen asılerın umumı kar~rgahıııda . d . 1 1 . C h fine bir toplantı yapılmı~tır Bu top Edirneye 400 Yunanlı ..._ ranıız arın a1U en e ı- . . .· . . . . . .. onun e mevzı a mış ururr. ep e ·. · 

t..ı . • , .. . . d kredı bankası reısı M. Fabınyıyı bu ıstıhbarat, casusluk ,-e nakdı yardım . . ıantıda lisenin ba•muavini ile kuru- mı'safı'r geldı' 
' ~ı Fransız muıtefiklen e k tl Lo d .. . . b.. 1 • . bundan sonra hemen <logru bır hat • · ·. 
~ı. . . jma sa a n raya gondermıştır. uro arı bulunmaktadır. Ba munferıt . mun genel sekreteH, genç mezunlara . .. . 

~•bo edilmlftir· İngiltere ile Almanya ar~sında ha- kumanda heyetinin mevcuıliveti tet- şeklıııde uzayarak Pobla d,· Masalu- h" d k 
1 

b 'k . 
1 

Edırne, 1 (A.A.) - Dun bır çok 
~ . .. .. , . ıtap e ere on arı tP rı etmış er .. 1 ı b" l"kte y 

raretli bir ovun oynanmaktadır İn- hişçiler tarafından yapılan taarruz- ı ca ve Fatarelas onund~ Ehrenın hal 1 d k. k d ilk k munevver ve sporcu ara ır.ı u-ı.. ~ · · _ . ve ara arın a ı ar a ac; ve ar- . . . . 'lltVad b' giltere bu oyun esnasında Türkiyede tarın sarahatini izah otmPkledir Ge- kalandıgı mahallı katettikten sonra d rk b •
1 

d · . 
1 

.• nanlı dostlarımızdan 400 kışilık bır 
" a ır çarpışma rnu\'affak olmuş ve Türkiycye 16 mil çen hafta sonu tatili ~·nn~ında Filis- hafifçe Villalbanın şarkına dönmek- ke.~ 1 adg ~rınıb ~vlamk 1et~ırl me erını kafile şehrimize gelmiş ve halkın can 

ı. ''e~ ~ uruma aıma ag ı a ı>ı:ı arını te- d t h ..... 1 ka ıl 1 d ~~ York, 1 (A.A.) - H8va hat- yon İngiliz liralık bir kredi vermiş- tinin bütün mıntakalarındaki tele- te ve Gandesanın cenulıunrla cephe menni etmi•lerdir. l\liıtP.akıben hazır.I an eza uru 1 e rş anmış ar ır .. 
nın · R - f h · · Y B ekil' · S 1. ·kt ~ı Şo.~e seviyesinin 3il metre ka- tır. omanya lıugdaylarının satııı a- on atları sıstematik l>ir ~ekilde tah hattı Piebell, Benifalle•. Pr.ıt'daıı ge !anan büfede mezunlar ,.c hocalar unan aşv ının e anı e 

l\ı tul(arısından geçtiği bir noktada Iınması hususunda Berlın ile Londra ri.p edilmi~tir. Hayfaclan öj?renildi- çerek nehrin iki ucunclakı dairP ile izaz edilmişler ve bö~·ı~ce toplantıya teftişleri 
lıt lıa~a metropoliten katarı arasında ara~ında Çarpışmalar vukua gelmek- ğıne göre, ~~rol borusu mahrecin_ in tahdit edilen mıııtakayı takip etmek- nihayet verilmiştir. Selanik, ı (A.A.) - Başvekil Me-
~ Çııl'Jıışın 1 t , a I tedır. Londra, Romanyanın petrol muhafazası ıçın yeııideıı hazı tedbır- te ve Calvairon mana~tırınJan sonra B l k k l I . d tahas, kolorduyu ve Seliinikteki da · 

llıQ\eak· a ~muş ur. ,arp_ışm - servetlerinin i~tismarı i~ine karış - Ier alınmL,tır. Cumarte"i ırünü kral e çi a r a ı svıçre e ha bazı teşekkülleri teftiş etmiş Vb 

lltı .. 1P bır yangın çıkr.ıı' 1"e de,mnyı düşünmektedir; Berlin ise bü- JorJ cadde~inde bir bomba patlama- Bata doğru, Alcaniz - Gandes.a ro- Brüksel, ı (A.A.) - Kral bugün her tarafta şiddetii alkışl:ırla karşı -
' Ue 

80ndürülmüştür. Ü~ü ağır ol- yük Köstence limanını ı.lah ve bu Ii- sı u.· zerine 4 şüpheli arıııı tevkif edil- lu istıkametine dağlarda kaybolmak- lsviçreye hareket etmiş1 ir. İsviçre •

1 

Janmıştır. Başvekil M"hıkrıas, bu ge-
7.ere on kişi yaralanmı~tır. manı Tuna münakalatına raptetme- mistir. tadır. 

1 
den İt>ılyaya geçecektir. ce Atinaya dönecektir. 

O 
_

1 

durdukça ana baba niivazişinden ketli günden bir sene sonra Şiıhretı 1 muş ... Gözü ısıı·mış yanır.a yaklaş- kese satmak bahanesiyle güzelliğine 

E S A D F zevce evlat ı:ıuhabbetinden hasla- H~yali ile ç~k çirkin bir halde gör- mış bakmış ki eski belalı•ı: re~aç vermek idd!asın~a oldu~nu 
hane koşelerıne kadar olan sukutu- müş terketmışı başı boş kalınca ka- - Vay Şöhret!... mu~ahede ederek tıtredım . Sankı ha-

MAHALLE KARILARI ln~n safhal~rını h~s~planıak, z'.?: rı Haya_ti~e varmış, altı ay kadar da Nida~·i isUğ.rabiyle ?itap edince y~tının bütün re~a~etl~ri. kabarmış, 
ııınden geçırmek ıçın ıırtıK sestıgı onun nıkahında oturmu•, sonra bo- karı zehırledığı kımseyı unutmıyan yüzüne çıkmış gıbı yuıunde okunu-

\'~ .. , . en muvafık düşünce yeri işte şu me- şanarak Şeyda beyle ev!enmiş, mu- bir yılan gibi başını kaldırmış: yordu. Birkaç senenin öyle müstek-
Ce .. : Huseyın Rahını GÜRPINAR No. 89 zardı: . Şi.mdi bu kabir 1\lailin heı:ı' teakiben ondan da a.ı•rıl!ııış, Maıl - Vay Mail!. .. Çok şükür Alla- reh ~ir hale getirdi~i bir çehreyi bP~ 

:~ ~n'. karıştırdı bir onluk bul-ısı açmış yüksek bir mezarın önünde 1 bade'. ~nşır~hı~dı ... ~ayııtıııd~n .. !a- b~y sevgisinin şiddetine. karşı gele- ha bana bu g~nü de göste. rdi, O ne vaktıyle n~s'.l sevmış, ~n~ hem s~nı 
1'1 Ve Ug.un gönlünü almak için pa- durd~. Mezarın a_ltında . kaya~ın I kaydısıyle oldürdugu zev~esını ol: mı_yerek o. kadaı~ habasetıni hoş gör- kıyafet? ... Ellı kuruşa u~aklık et- h~m kendımı feda ~tmış~m ?.. Sa_ıbe 
>'~ tdı . Onluğun ~evincile kız tarihınce hayatını Zı)'aret~ılere soy- d ukten sonra da bu sık zıyaretlerı, muş bu bın beladan arta kalan mek ıstersen sana bır kapı bula- dunyada ancak nezıh, ıffet samani 
~~~u~nı bu Iütüfkarın zayıf, renk- Iiyen mavi zemin üzerindeki altın bu_ nevmidane savletleriyle rahatsı.z fahişe~·i tekrar nikahla almıştı. Fa- yım... . . muhabbetleri~ pay'.dar olacağını bl-
' lı al(Jarına bir saniye ıızattı, he- yaldızla yazılmış satırlara baktı.. . e~ıyordu. Fakat ne ;:apsın? Şımdı- kat bu. almalar boşanmalar esnasın- . Cevabını v:rmış .. _ ıı!aıl son nefre- lecek kadar hıkmetı hayata vakıf ol-
\i. açtı. Çocuk kaçarken arka- Şu: kı hayatına tahammııl edebılmek da rakıpler arasında o kadar kav - tıyle karıyı bogmak ıçın hoğazına a- saydın ... Beyhude kıskançlıklarla ken 

,n bakarak : "Veremdi derdi, çaresiz kaldı. .. ,, için geçen ömründen aradığı tesel- galar, gürültüler. bıçak çekmeler, tılmış ... Etraftan yetişr:ıisler bu eski dini maddeten beni manen öldürmiye 
~i~ ~a~ına yavrum ... Benim de Mısraını mırıldandı. liyeti o mezardan. başka bir .ye.rde I biri birlerini vurn:alar olmuştu ki aşık maşuku biribirinin elinden zor y~in, bugün şu kara topraklara sa~-
"ıııe/1.bı bir kızım vardı. Vaktiyle Alt taraftaki mısraları okumıya bulamıyordu. Dunyarla samımıyet altışar ay fasıla ıle baba ve anasını ayırmışlardı. tıgım nedamet göz yaşlarımı senın 

ki ını bilmediğim için şimdi hep tahammül getiremedi. le y~lnız .~~ib~ t~rafından sevildiği- Kaybeden Mail bu sevdalıların cüm O zamandanberi öyle sefil bir ha- ayaklarına dökey~im... ~iesut karı 
~totııar benden nefret ediyorlar sa- Son satırlarına atladı: nı hıssettıgı gunu bu hakikati anla- !esme galebe etmek için bütün ser- yat yaşamakta idi ki tefsir edilse bir koca olacak bahtıyar bir aıle teşkil 
1 tıı;q~· _ _ "Sa:ai efendi kerimesi şehidei a- ıı:ış, sevilmek için içine sokulacak velini feda etm~şti. Beyefendi. s~~: ikinci roman olur. edecektik... Ben o karıya ?lan a~Kı-
ı..'lıı11ıı d ~Yaga kalktı. Mezaristan lam Saıbe hanımın ruhuna ... ,, bır kalp aramış heyhat~ m~zardan mekte ısra~ ettıkçe k_arı edebsızlıgı Betbaht delikanylı kızı Makbuleyi gör mı zeval b~l~a~ zannettın... ~en 

~;:,ı,. ogru ağır aö-ır vilrümeg-e Cümlesini okudu. B:ı<ını mer- başkasını bulamamış, Sa•be ıle kay- arttırmış, nıhayet Maılde ne tabanı- mek . . b" k d f 1 . S· f . f . benden hakıkı bır nedamet umma-
. "I. ,, ,., • . b ·-. d . . . . .. . . . ıçın ırço e a ar . " uı e . nın . . . . . 

, ı,. <ıay[i yürüdü. Sola döndü. mere vurarak şehidenin ruhuna ettıgı saa etı muhabb~tın kadrını o mule takat ne de sefıJıcyı ıdare ede- k _ .. . . dm .. . Fakat ışte zam~.n ıkımızın hata-
•ı ''"" . . . zaman takd" t · t· k t k ·- . onagına muracaat etnııs fakat ıçe- d . t t· S k ld t llıe -:-r taşlarından üc kademeli bır fatıha okuyabıldi... Kabrin ke- ır e mış ı... ce serve almış, yekdıgcrınden . ·' sıııı a ıspa et ı. en urlu un za-
~lq!n tdıven teşkil edilı..;i, bir ma-ınarına yığıla kaldı. 1\Ieyusun zih- M~zarın. tarih~ne. baktı. Bunu bir daha ayrılmışlar .. Karı başka a- rı ~abul olunma.mış.tı .. Kızın yaııında manın lıütiiıı acı tecrü'Jelerine ben 
ı.~ Çi~ı=tı. I_<:a?_:istana dahil oldu. nine o a.nda o k~d~r mü<' ilim ~atı- h~r -~ıyaretınde şımdıye kadar bel· şıklar bulmuş Mail o hüsranı sevda scfıl babasının ısmı dıle alınmıyor, maruz kaldım ... 
ı;;. ~l\>~lerı çıgneyerek mezar taş- ralar hucum ettı kı bu'!ları şımdi k.ı ! uz d~fa h_e_saplamı~tı. Fakat o ile diğer karılar sevmeğe uğraşmış onun varlığından hiç bir sey hissetti- Mezarın soğuk mermerlerini sı-
• It. ıler arasından dolaşarak kabrinin yakınında tahattıir ile zıhın perışanlıgıyle tekrar hesap - servetinin bakiysi de son hab- rilmiyordu. cak göz yaşlariyle ıslata ıslata haylı 
~ ~[t dakika yürüdü. Hemen bü- merhumenin şu ebedi uykusunu, bu lamıya uğraşarak parmaklariyle beye kadar o yolda gitmis... Mail hep bunları zihninden geçir- ağladı. .. 
~ıı,,~lı~dı e~ediyete karısrnış bir a- ebedi sükununu ihlalden korkuyor, ı saydı saydı: Mail fakir dıiştiıkten Şöhretin di. Dü~ündü düşündü. Nihayet Sa- Nihayet akşam yaklastı. Mail değ 
• ,.. re.~ıne yaklastı Beş on a- Saı·b k d" · · b d - d ne1'ı'nı· eı· k k Jt - Id • . ' ın , ·. ·. . Saibe hemen mezarınd~n fırlıya- - e en ısını oşa ıgımın e yüzü buruştuktan sonra seneler- ibenin mezarına kapanarak hastalık "' ıne, çı ınını o uguna a ı. 
ı "~ . ., e.<ıafede kemnlı huzur ıle k k 1 dil' 1 . t• 

1 
yedinci ayında ölmüs ı ıe biribirini kaybetmi•ler .. Mail bir lı se,;ile: Gitnıeğe hazırlandı. Nereye gidecek-'· «aafı d" k .kl... ra , o anı men ıı maz umıye ı - ' ··• . 

~ıı , Zavaııı' . ız_ esı ıyı, helecanı nin nişanesini titrek parmaklariyle Dedi. l\fazlumenin o yedi ay- gıin kapısız kalmış bir ev uşağı 1 - Saibe !.. Zaman hakiki bir mü- li? Mezarlardan biri açılsn, bunu si-
~' ııti~ tıtrıyordu. Yaklaşarak .. l . t ta k eli lık ıstıraplarını düsıindü Geçen kıyafeti ayni o meskenet, ayni o rcbbi inıis. Senin ölümüne benim fe yah çukuruna çekse l'rfail gidebile,·e·· •I il ına . gene goz erme u ca ?.anne yor- • ' · • . 
~ ~tı, ii . ~ev~ ma~amı~da. elle. - du. hayatı ta bakıcının evinde Saibeyi zilletle Kap:ılıçarşıyı geçerken, liıketime sebep olan 0 karıyı çarşıda ği yerlerin hepsinden r~h~t bir melca 
\ ~. ÖJ(iç ı~Jas ıle bır fatıhaı şerıf Eski llrail şimdi bir sefildi. Bir terkedip çıktığı saatten itibaren bir birkaç beyaz iç takkesiı ve tütün/ takke satarken gördüm. Sacları a- bulmuş olacaktı.. Lakın heyhat.. 

~ lıork:r~n ruh~arına. ibda etti. vefadarı, bir kimsesi,. b!.r ümidi k_aı-1 ~anorama ~ibi feci, neşeli ve rikkat kesesinden ibaret "ermaresını ö-1 ğarmış yüzü buruşmuş ... Fakat gene llf.uht~_çlarına ölüm hazan böyle naz 
~elna ~r~a ılerledı. Tepele - mamıştı. Hayatın biltun boşlugu, lı safhalarıyle gözleri önünden bi- nüne ynymış. geçenlerden lıfr nazarı kn•ları ra•tıklı, gene ~ehre"i kaba gosleı •r-

ze gıbı yaldızlı birer sak-' karanlığı gözlerini ne\•midiyle dol- J rer birer geç:neğe başladı. Fela- , teııezz ul lıPkliycıı bir kadın giir- bir dü-,r-üne huh.nnu~tı. Jlfıla Jı:ilii 
1 

S O N 



:Sayfaı 4 

Zahlre gemllerl arasında etmişlerdir. Japonlar, beklenilmi- -NOTLAR 
yen bir sırada top ateşi açmışlardır. 
Japonlar, geceleyin Sovyetlerin hu-

h l l dut muhafızlarına hücum etmişler ve 

eyecan l Yarış ar dört kilometre derinliğinde Sovyet 
topraklarını işgal eylemişlerdir. 

Hassan gölünün garbinde kain 

Muntazam ricat, Çin ordusunu 
sağlam ve taarruza hazır tutmuştur 

Avustralyadan lngiltereye 16000 millik bir yol Uzerinde kah azoın 
fırtınalar. kah ruha kuvvet veren durgun havalar icinde artık rUyet 

sahasından kaybolan kaba sorta filoya rehpe'rlik ediyor 
Kısmen teklif edilen navlonun u

cuzluğunun vapurları cezbe kafi ol
mamasından, kısmen de Horn burnu
nunun kabasorta donanmalı büyük 
yelken gemilerinin vücudü baki kal
dıkça bu ticaretin onların işine gelir 
bulunmasından 1932 senesinde sayısı 
yirmiden az olmıyan yelken gemisi ce 
nubi Avusturalya buğdaylarını Spen 
cer körfezindeki dış limanlardan İn -
giliz kanalına (Manş denizine) ta
şımak için kiralatmışlardı. Bu ticare
tin yelken gemileriyle yapılmasının 
başlıca sebebi, buğdayın küçük par
tiler halinde gemi uğrağı olmıyan 

küçük dış limanlardan yüklenmekte 
olması yüzünden kolaylıktım malı -
rum kalması ve vapurların tam yü
künü alıncıya kadar bu limanlarda 
uzun müddet yatmağa tahammülü ol-
mamasıdır. 

Eğer bu işte vapur kullanılsaydı -
bunların bordalarında günde en az 
500 ton yük istemelerinden - ancak 
mavna ve emsali tekneleri yükliye -
bilen küçük limanlar, yüklerini va
pura aktarma için, bu küçük tekne
leri büyük limanlara göndermek mec 
buriyetinde kalırlardı. Pek az veya 
hiç masrafı olmıyan, boşalacak kö -
miirlükleri bulunmıyan, yüksek üc -
retli tayfa kullanmıyan yelken gemi
leri umumiyetle açık demir yerlerin 
de yatmakta olduklarından, ödiye -
cek dok ve liman rüsumu da olma
dığı için yüklemeğe liizım olduğu ka
dar vakit bulabilirler. Yılda bir de-
vir Avusturalya seferini ikmal ile 
mükellef olduklarından ister iki haf-
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tepelerde bir muharebe vukun gelmiş 
ve bu muharebe saatlerce devam et
miştir. Japonlar, büyük bir mukave
mete maruz kalmışlar ve gerek insan 
gerek malzeme itibariyle ağır zayia
ta uğramışlardır. Sovyetlerin uğra 
mış oldukları zayiat henüz ma!Om de 
ğildir. 

Gazetelere yasak 
Tokyo, 1 (A.A.) - Dahiliye ne

zareti, evvelki geceden beri Çang Ku
feng hadisesi hakkında gazetelerin 
herhangi bir haber yazmalarını ya
sak etmiştir. Binaenalcyl: gazeteler, 
hadise hakkında mütaleal:ır serdet
mcmektedirler. 

Çang Kufengde yeni bir hadise 
zuhur etmiş olduğuna dair Tokyoda 
bir şayia deveran etmekteılir. 

Elçiye talimat 
Tokyo, 1 (A.A.) - Japonyanın 

Moskova elçisi Şimemitsu, Çang Ku
feng hudut hadiselerinin dostane bir 
şekilde halli için başlayan ve 20 tem
muzda inkıtaa uğrıyaıı müzakerele
re devam edilmesini Lit~:ııofdan is-f 
temesi için talimat almıştır. 

Avrupndaki akisler 
Paris, 1 (A.A.) - Bu sabahki 

gazeteler, Rus ve Japon hadiseleri 
hakkında mütalealar yürütmektedir
ler: 

Epok gazetesi yazıyor: 
"Sulhu arzu edenlerin kaffesinin 

vazifesi, gerek Japonyaya gerek Sov
yet Rusyaya itidal dairesi dahilinde 
hareket etmeleri için nasihat ver
mektir. Mademki Tokyo hükumeti, 
münaziünfih mevzilerin Ruslar tara Çipil 
fından tahliye edilmesi suretiyle Japon _ Çin harbinde her gün bir çok a-örülen hadiaelerden: 
Sovyet - Manço hududunun tahdidi bir idam mahkümu aiyasetgaha götürülürken . e ,ıık 
teklifinde bulunmustur. Bugün ayni p . çıkan c illüstrasyon > mec- Havanın sabahleyin güne~!~ 
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t kl .f. J · arıste d -, e ı ı aponyaya yapnıı.kta ne mah- d 1 M d. ı • ···ı og -' muasın a Edgar anse ovren ıyor o masına ragmen og eye . o)·rr 

zur vardır? Japonlar, Çang Kufeng k' . mur ba,Iamı~ ve şiddetli bır polı<'"ı 
ile Ças_aoping'i tahliye edecek olur- ı · . d k' .• . k rüzgarı yağmurdan sırsıklam 

. . Japonyanın Çın e ta ıp ettıgı or- I tada isterse iki ayda yüklemek onun !arsa bır komısyon hudu.iu tahdit işi . . b. . h 
1 

. vücudları donduruyordu. "d•' ı 
İ ·ı k"I" 1 1 ıı·ı ek . kutma ııyasell ır tesır ası ettı ama 5'" için birdir. şte esas olan yük bula- ı e pe a a meşgu o a ı ~ tlf. . İpek elbiseli, son moda . ,ür'•'' 

bilmektir. nız üç millet Almanlar bir, İsveçJOer ribirinin ardı sıra 78, 74 ve 70 glin- Pöti Jurnal, yazıyor: hiç şüphe yok ki bu tesır Japonların Çinli kadınlar \!"Yam hayret bır ,kil'' 
Rüzgarsızlıktan bıınal:n kalanla- iki ve Finlandiyalılar on yedi gemi de yaptığı üç parlak seferde gemiye "Çemberlayn'ın sebat ve mahare- tahmin ettiklerinden başka olmuştur. 

1 1 1 1 
d H t elle ç bil• 

l . 1 h' 'd . Ç' n lk e yo a ıyor ar ı. ata 1 r• rvı Horıı burnu etrafındaki yarışla. ile memleketlerini temsil ettiler. kumanda eden o idi. skoçyanın şı- ti sayesinde garbi Avrupada ezhanın Japon ter ıp ı aresı "' a ının arabalar içinde yol alan kadın• r ,,,-
rı Dört direkli gemiler de dahil ol- malinde yakalandığı korkunç bir fır- bir nebze teskin edilmesine muvaf- mukavemet azim ve iradesini kıracak rast geliyordum. iliklerine k•d",,rııı•I 

Cenubi Avusturalya dı~ limanların- mak üzere Filo Harzagin, Olive Bank tına esnasında safrası bozularak fakıyet elverdiği bir sıraıta dünya- yerde asrı ha_zırın şimdiye k~~~~ ka~- sıklam olmus ve soğuktan "'.o yiiru' 
dan buğday tiraceti dünya harbinden Lavhill Ponape, Ponmern,. Parmir, yan üstü devrilen ve abaşu babafingo nın öbür ucunda bir yangııı çıkmış- delmiş oldugu derecede buyuk bır çocuklar iztı;aba ve acıya bi~' 
beri tamamen yelken gemil~rile yapıl Parma, Viking, Arckibald, Russel sereninin cundası denize giren Hei- tır. Bir yangın ki netayici, hasara- muhacerete sebep olmuştur.. yorlar, düşmandan kaçıyorlar \.ırıı' 
makta ve on seneden fazla bir zaman Melburne, Hougomont (hepsi fin ve zoghı Cocelieyi - ki bir yelken gemi- tı medeniyetimiz için çok müthis 0 _ Japonlar yaklaşınca ahalı pılıpırtı- Bütün bir aile halkının için< .. ,r•' 
danberi muhtelif yelkenliler arasın • bir tanesinden başkası Ahvenemaa si için mahza felakettir - o kurtardı. Iabilir.,. z · sından eline ne geçirebilirse toplayıp karış tıkılmış oldukları ağır ok";ol"'" 
da haris ve heyecanlı yarışlar vukua adalarındaki Maarianhaminalı kap - Tayfaya kendisi rehberlik ederek Ovr gazetesi yazıyor: kaçmaktadır. balarına dolmuşlar, hicret 
gelmektedir. Bu yarışlar, hiç şüphe tan Küstaf Eriktonun malıdır. Mağ- safrayı yeniden istif için ambara sok Moskova hükumetinin mümasil Bugün Çindeki mültecilerin sayısı tutmuşlardı. bô' 
götürmez ki Çin ticaretinde yarıştı - delen Vinnen (Alman) Abraham Ryd tu. Her ne kadar bazıları korktu ise ahvalde göstermiş olduğu soğuk kan- nı pek çok kim-. bilemez. Ama. bile~- işte rüc'at eden Çin ordusu•• 
rılan eski kiliperlerle mukayese edi- herg, C. B. Pedersen (İsveç) Favell, de hiç biri yardımdan g-eri kalmadı. lılığı bu sefer de muhafaza edeceğini ler bunu ( 30,000,000 ) ıahmın edı- tün bu halk refakat ediyordu. bit ,., 
.Jemez; Ve hiç bir kimse de bu iddia Penang, Killoran Viııteshhude bar- Gece gündüz aç ve bilaç çalışarak o- ve top ateşine top ate•iyle mukabele yorlar. Bisiklete binmiş bir kaç ı•ku«'' 
da bulunamaz. Hepsi büyük ve eski koları (Favell den başka hepsi de murgası üstünde doğrulup yoluna de- etmiyeceğini ümit et~ek lazımdır Çin ordusu ric'at ettiği zaman bu memur da bacaklannın bütün ,.ol 
olan bu gemilerin hepsı de direkleri- kaptan Küstaf Eriktonun malıdır.) vam etti. Bundan başka Japonyanın Çinde va: orduyu çoluklu çocuklu bir cemmi tile tekerlekleri döndürüyor!•" · 
nin önlerini ve ardlarını gençlik ve Dört direkli Marko Mozart, tam ar - Ve şimdi 1931 senesinin nihayet- si mikyasta harekata girişmiş oldu- gafir takip ediyor. Mesela _bu c~ma alıyorlardı. ,~d•' 
ve gençlerle donatmışlardır. Eğer de malı Grace Harver. !erine doğru, Hamburg aoklarında ğu bir sırada Sovyet Rusya ile açık- günü Kai-Feng'den Çungma ya gıden Çin ordusu levazım bakı~11,,;o 
dikleri doğru ise bu gemilerden bir Bunlardan Pamir, Parma ve Alı· metrük ve atıl yatarken onun ve be- lan açığa ihtil:i.f haline girmemekte sarı çamurlu yol as~e'.le, .kadınla,. ço- zengin bir ordu değildir ve •' ıı• b" 
kısmı Horn burnunu ziyaret edebile- rabam Rydberg evvelce buğday tica- nim birlikte satın aldı;'ıınıız Parma- çok büytik menfaati vardır. Japonya- lukla çocukla dolu ıdı. ~ır kaç k'.10.- çoğunun ayakkabıları yoktur. lı• ı• o' 

cek kadar sağlam olmadıkları gibi, retinde bulunmamışlardı. Evvelki iki nın kaptanı olduğu gibi başlıca sahi- nın Çindeki girişmiş oldugu harekat, metre cenupta toplar gurlcrken ıhtı- uzun kafile içinde arkasında k•P~ııı'"'. 
b. k d d b'I k ta . .. 1 d h Al an bundan biı· sene evvel tahm'ın ettı·- yarlar, kadınlar, çocuklar ve askerler 1 b' k f d ? Bı lk' ır ısmı a yarış e e ı ece ve ar- nesı son gun er e me~ ur m bi de Kaptan De Clouxdur. Karşı _ an ır te ne er varmıy ı ~· 
k 1 d b . t 'd t 1 .. ti La . T' (K ) . k t• d ve g·ı·nden çok daha uzun ou··rmu··ş ve çok bir çamur ırmağı halini almış olan y 1 .. . d . d ker v• ·d' a arın an ır orpı o a ısa, sura e eısz ızap ezzap şır e ın e sında kendinin biricik gemisini ya _ o o uzerın e rıcat e en as ııı' 
seyrederek önünden kaçabilecek ka- dört direkli barkolar da Şili ticaret rı~l.a kazandırmamağa karar vermiş pahalıya mal olmuştur. " yolu geçilemez bir hale getirmişlerdi. la beraber bulundum. bütün bu b•'"r' 
biliyette inşa olunmuşlardı. Maama- filosundan tedarik edilmiş ve Abra- l::rıton kumpanyasının on beş gemisi 20 bin Japon askeri det içinde yarım düzine sahr• ,Jı••· 
fih ellerinden geleni yopıyorlar ve ham Rydberg de Alaska - Pachers - ve sekizi kendi yetiştirmesi on beş de Sovyet tayyareleri, bugün öğle- yasından bafka topa rasıl•~,ı d• 
daima bu yolda hareket ediyorlardı. Ascociationdan satın a!ınarak tam ar genç kaptanı vardır. Rus hududuna taşındı den sonra iki defa Çankufenk üzerin Tayyare dafii toplarla mitra1Y0\,,ıı' 
Bunların içindeki mürettebatın ruh- malı Seven Seasın yerine konulmak Hareket ettiğimiz vakit pekiila Tiestin, 1 (A.A.) _Şimali Çin- de uçmuş ve ilk hattaki Japon kuv- pek azdı. Hele hiç bir Çin t•Yl ,Jiıf> 
!arı kaliperdeki mürettebatın ruh- üzere Strar of Greenland adı veril- biliyorduk ki Pamir ile Herzogin Ce- den ve bilhassa Şansiden Mançukoya vetlerine bomba ve ve makinalı tü- nin üzerimizden geçtiğini gorr".,,.or' 
!arının ayni idi. Hatta yelkenle hare- miştir. cilıe ikisi de iyi ve talihli gemiler i- gönderilen takriben yirmi bin kişi- fekle hücum etmıştir. Maamafih za- Her asker yiyeceğini beraber t•k. iir' 
ket eden gemilerin nadirleşmeğe baş- Nord Deutscher Lloyd kumpan - di. Bu, böyle olmakla bernber bun _ lik Japon kuvetleri dort gündenberl yiat olmamıstır. du. Civarda tesadüf edilen ta"",' ,ıı• 

. d k h k tol•' b'I ladığı o günlerde bila istisna kaptan- yasının stajyerlerini yıllarca taşıyan dan da korkmuş değldık. Buyuk ge _ Tientsin istasyonundan geçmektedir. Saat 14 30 da Sovyel ağır bom- e emen ya alanıyor. çan ·o 
!ar, zabitler, tayfalar bütün hayatla- ve ellibeş sene içinde dört defa birin- mimizi bir can kaybetmeden ve bir Diğer cihetten öğrenildiğine göre bardıman ~ayya;eleri, filo halinde, lıyordu. Askerler ve mahacirlct~~ ,,
rını yelkencilikle geçirmiş adamlar - ci gelen Herzogin Gecilie yarışa el- kazaya uğramadan vatan:ı götür _ Dairene asker nakleden birkaç tren Tiumen nehrinin cenup kısmı üzerin baıa verip aynı tencereden yem . , 
dı. İşlerini bilirler, gemilerini bilir- verişli bir gemi idi; fakat gemiciler mek ve uygun ve örflü bir sefer da- gelmiştir. den hududu geçmişler ve l(ore ara- diklerini gözlerimle gördüm· kİ ( 1' 

!er, hadlerini, talihlerini, ticaretle - arasında Pamir ve Parmaıı.ın baht ve ha yaparak bir zevk duymak için e- Hud tt "kA zisine girmişlerdir. Bu tayyareler, Ancak fUrası da muhakkak hiç ~,r 
.. b'l' 1 .. 1 k b 1 ed t l'h' d . b" "k 'k ta b h' u a su un n . d 1 k d" ana ('" rını ı ır er ve onu oy ece a u er a ı ıne aır uyu mı yas a ıs - limizden geleni yapacaktık . lster ya- Koh inin cenubunda Knsayo civarın- ı er rıcat e er er en ufrn .~· 

1 d. ı t t 1 d B 'k' · - · · d' Tokyo, 1 (A.A.) ·- Saat 13 te ş k . 1 d h tti Çc Jt~ er ı. er u u ur u. u 1 ısı ıyı gemı ıye rışı kazanalım isterse kaybedelim _ . . . da demir yolu hattını bombardıman ey ter etmıyor ar ı, a e • 
- ··k' 1 d · d t- ta ı Al b - ' ' Kore ordusu erkanı har .ıyesı tara- . . . . d L F k d d v•rn Jô! Bugday yu ıy e enız e yarış e nı ıyor ve man ayragına en son biz giriştiğimiz şu uzun ve çetin se- _ . ·- .. etmışlerdır. Sovyet tayyarelerı, bıl- an an- enz e a ar c .
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· k d'l · k• t - ld'kl · d b · · · f ·t· h fından neşredılen bır teh!ıgde ezcum- b.. .. . d ç·niilctı ,ı menın en ı erme on para .. r emın ge ı erın en ırıncı sını şeraı ı a yahatin, hiç olmazsa fikrimize uygun .. . . . ahare Keçko köyrpsünü de bombar- utun rıcat esnasın a ı t<'~ ., 
t · •· · b'l' ı d' A · b ı ·I d le soyle denılmektedır. 1 d k d f la ıoP • e mıyecegını ı ır er ı. vrupaya ça- ız u unuyoı ar 1

• tatlı hatıralarla geçmesini diliyor - ,; .. .. dıman etmişlerse de ciddi hasarı mu- man arına 0 uz an az . um· 
buk gelmenin faydası gelecek sene - Muktedir zabitler tarafından ida- duk. Ve bu veçhile 19n senesi mar- ~azar.gunu Çang Kufeng v~ Şat- cip olmamıslardır. mif olduklarını zan etm.'Y.0~,o ı: 

· · k.. k k d • t' h d'I b ·k· 'd p · d saspıug cıvarrnda ve Japrın sahıl kıs- · b 1 d J 1 ıazyıkın Jı· nın yü une çı ıncıya a ar ıs ıra at re e ı en u ı ı gemı en armır. e tının on yedinci günü akşamı geç va- un ar a apon ann Jı:•Yb' 
edebilecek birçok atıl zamanlar bula- Eriktonun en kudretli kaptanı Sjö - kit Spencer körfezinde Vallaroonun mında Japon Mançuko SovY.et kıta- Japonya Rusya yade dikatsizlik yüzünden • 
b ·ı k · · d' B'" 1 d' k' d · d p d d H b !arı aras.ında vuku bulan musademe- . 1 d' ,. •• ı me ıçın ı. ııır er ı -ı enız e ren ve arma a a orn urnunun şimalinde küçük Brougr•ton dış !ima- . .. .· .. rnış er ır. . Jı• •·. , 
bulunmak bir fayda temin etmiyece- en iyi kaptanı diye şöhret alan Ruhen nının demir yerinden kalktık ve naz- !er harıç olmak uzere b.ıw~ Mançu- ile harbe hazır Yürümek bahsine gelınc•. y•iiriiY"ı\ 
ği gibi limanda yatmak da masrafı de Cloux bulunyordu. l b' k ·· - d h ko Sovyet hududunda bugune kadar ve ha!if elbiseli Çin askcrı Y .

1
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. . . ı ır ara ruzgarının nrma a usu- sük'net ihlal edil emiqfr . . .. . . · ı k•bı ı d• 
mucıptır. Bununla beraber yarışmak De Cloux'nun kahraınonca bır le getirdiği hafif vızıltı!Rr arasında u . m. · ı · .. .. Tokyo, 1 (A.A.) - Il:ıglin barbı- dunyanın hıç bır asken e . y•"'~ 

11 h 1 1 d. " il R k d Harbıye nezaretı namına soz sov- İ . . . . d b' d - ·ıd· B k" cilerın ,Jı ru unu c a yenemez er ı. ı ı ar geç- e oru var ıı-. körfezin cenubu na doğru süzülüyor- • • . . . . . : ye nazırı tagakının rıya';etın e ır egı ır. en me are .. 
1 

ri b•, , .• 
se ve bu ticarette iki tek gemi de kal- İsmine bağlı olan soyadının Fran duk. lem ege salahıyetta.r bıı zat ?u ışm çok Japon askeri şeflerinin iştirakiy- yürüyordum. Bunların u•t ~ .ıeri f',, 
sa yine biribirleriyle yarışacakların- sızca olmasına rağmerı İsveçli bir (Devamı var) başlangıcındanberı_ .sovyellerın mun- le ı•apılan fevkalade konferans Sov- pek pisti ama kuvvei manevıY .kıaı'' . 
d · · r· l D Cl H · c ·ı· tazam kıtalarla degıl htıdut muhafız- k· J'd · d ·d· Gece Y '·•~' an emınım. ın o an e oux erzogın ecı ıe - ti b' 1 .•. t h 'kk" . t• d • a e yerın e ı ı. f n • ..• 

!arından mürekkep hu•us7 müfreze ye er ır ıgı a rı ar v:ızıye ın e 
1 

k . . b' tel• 0 d' Fiıılandiyalılar Yelkende Trı/ıak- nin yarışta kazandığı bütün seferleri .. . : · . . - biraz din enme ıçın ır il• • 
künı Ediyorlar. kendisi idare etmiştir. Erikson hattı- Festival takvimi !erle mu.sa?emelere gırn:Llklerını be- devam ede~se, S.ovyet - Mançu hu- yonuna atladım. Yağmur ko-;

0 
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Eski yıllarda Fransızlar, in~ •• - nı bir avuç köhne gemiden yirmi ta- 2 Ajtualos Salı yan etmıştır. dudunda şıddetlı surette harekete külüyormuş gibi yağıyordu. rl• biri' 
!er, Norveçliler, Danimarkalılar, A- ne mutantan gemiye iblağ etmek su- Karagümrükte Özen Bah- Rus tayyarelerinin akını karar vermiştir. Konferans, bun- la geceyi kamyonda askerle d' 
merikalılar, İsveçliler, Fiıılandiyah-\retiyle meydana getiren odur. Kati- çesinde saat 21,30 da orta · Tokyo, 1 (A.A.) - Dümei ajan- dan başka, şimdilik !-ıfüli•elerin ce- te geçirdim. 

0
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'b" b' 'il K d 1 k d'k tı· tt ta"'b' h ! · f d · k' bunların ' ' !ar ve Belçikalılar gı ı ır~ok mı et- yen kılipere benzemiyen ve dört di oyunu (Kanlı Nigar) sı, uvnntung or usu ;tene urma- reyanını ı a ı sure e ~• ı ve er tıra e cyım ı hatt• 
let bu işe iştirak ederlerdi. Fakat fi-· rekli LavbiU barkosunun Gaskonya yının bugün saat 20,30 ıla çıkardığı türlü tahrikten ari bir !<attı hareket bir defacık olsun füt~r ve edim· 

1 
Sanatkar Naşidin iştirakile d f etrn lo yav ış yavaş azal-lı; VP. on sene yal- körfe-,< !le Avusturalya :ırasında bi - aşağıdaki tebliği neşretı:ıPktedir: ittihazını takarrür ettfrı~iştir. ..kın tısı eserine teıa u 



Nasıl bany o yapmalı ? 
Denize girmenin ve 
denizden cıkmanın 
usulleri, Saatleri 

İstanbulun her türlü plajı, denU/ 
var : Şimale, cenuba nazır. sıcak, ıo

iuk ..• hepsi. 
Florya, Caddebosta)ıı başka, Bo -

iaz, Ada denizleri başkadır. Bunlar 
ayn ayn insanlarda başka başka te
airler gösterir. Bazı bünyeler için biri 
muzır, yahut faydasız olduğu halde 
diğeri faydalı olabilir. Bunu tayin ede
cek doktorlardır. 

Biz burada alelUınum denizlerden 
ve denize girmek, banyo yapmak yo]
:arından bahsedelim. 

HAPiSHANELERiMiZ 

İlk Türk hapishanesi fetihten' 
evvel kurulmuştur 

Bizans devrinin en meşhur zındanları, işkence ve 
fecaii~ en ~üthişlerine sahne olan yerler 

1stanbulda ilk Türk hapishanesi .... 
Fatih Mehmet tarafından Rumeli Hi- ,. 
sarında kurulmuştur. Ş~hrin zaptın- i 
dan evvelki günlerde alır.an sarma r 
teı·tibatının en mühimlerinden olan f 
ve yıkık burçlariyle hfila o vaktin a
zametini hatırlatan Rumeli Hisarı, 

kocamış kaleleriyle, çürük di~lerini 
gö~e kaldıran bir kafatasına benzer. 
Uzaktan bembeyaz, tertemiz görünen 
kale, sıra sıra dizilmiş, küçük, oyuk
lu, zarif duvarlarına ynklaştıkça, bü 
tün kibirleri, siyahlıkları ve lekeleri
le kendini gösterir. 

Buranın inşası etrafında bir ef
sane vardır. (Evliya Çelebi) ye gö-

re; Rumeli Hisarı bir rahibin teşvi- N~~~~,,~·.._,.,.,,...,,,..,..., . ..,... 
kiyle yapılmıştır. Efsaneyi hulasa

tan anlatayım: ' 
Fatih Mehmedin 1stanbulu zap -

tından evvel burada bir rahip yaşı-
yordu. Bu rr ı. :., • tarihlerimizin ve Botazkesen hi•arı (eski hali) 

bilhassa (Evlıya Çelebi) nin iddia- ka,Çını kullanmışlar ve diğerlerini mahsusa ile gönderdiği •·::;eyid baba 
]arma göre - 1sliim dinini kabul et- metrük bırakmışlardı. Cafer., adındaki elçiyi, Bizans hii · 
miş, yüze yakin adam'"riyle bir mez Tarihin verdiği malUmata göre, kümdarı uzun müddet bu zindanda 
hep kurmuştu. Fatih 'ılehmet Edir- yer altı yollariyle Ayasofyaya bağ- ı hapsetmiş, sonra zl.'!hiılcterek 9etit 
nede tahta çıkarçıkmaz, rahip padi- . }anan zindanlarla, adalardaki rna - ettirmiş ve bunun iç.ın buraya ''Zin
şaha şöyle bir mektup yazmış~ "İs - nastırların hapishane haline konulan dankapısı,, :ıilı takılmıştır. 
fanbulu zaptedecek büyük başbuğ mahzenleri, kara taassubun amansız "Evliya Çelebi,, Baba Caferin 
!ensin. E~er burada VP. karşı Anado- rehberleri olan kişilerin elinde bin- Zindankapısma gömülüşü hakkında 
ıu kıyısında birer kale yapabilirsen, bir işkence ve f ecayie sahne olmuş - şu mallı matı veriyor: 
fetih kolaylaşır, tstanbulu yener, bo- tur . "Harunrcşit tarafın:lan sefaref -
ğazdan içeriye erzak bırakmazsın, Bizansın en meşhur zindanları le gelen Seyid Baba Cafer sultanga
yoksulluktan, açlıktan halk teslim o- hakkında topladığım malumatı hu-

1 
zu? ve _dilaza~ ol~_akl_~.. kral Gr~n 

lur. ,, · Hbatan yazıyorum: I Duk Mıhael ıle husnuulfet etmeyıp 
(Evliya Çelebi) kaleyi şöyle tas- "Kabasakal mahalle,, sirıcle "Mağ- ' mesmumen şehit olup, Baba Cafer 

vir ediyor: nas,. sarayının altındaki dehlizlerden Krala sert davrandığı için, Kral azar 
"Rumeli Hisarını küfi hat üze- mürekkep hapishane, o devrin en dedil olmakla ferman <.>'!İP Baba Ca

re "Mehmet,, ismi. resminde bina et- 1 meşhur zindanlarınclandı. Bu gün feri kafirlerin nıahpurhane!';i olan 
miştir ki, Anadolu ba§'lnrından aşi- "Zindan kapısı,, adiyle anılan yerde- yere defnettirdi ki, cemi mücrim ve 
kar görünür. Şöyle ki, ta kühu bala- 1 ki zindanda, o devirlerin en korkunç katil ve mahpus ve rnedyfın küffar 
da olan yedi tabaka !rnbbei azim 1 işkence yerlerindendi. Baba Caf ere sert davrnmrlar, (Bi-
"M" makamındadır. Dizdar kapısı Vaktiyle devlet hapi~hanesi olan rinci cilt. Sayfa 86 ve 36). 
hisar beçesi "H,, yerindedir. Aşağıda (Anamas) kale-~i. Dotı)filos tarafın- Yedikule zindanları, birçok ecne-

Oeniz banyosunun vücude faydası Jebbi deryada büyük şişhane kola i- dan yaptırılmıştır. (829 - 842) bura- bi asılzadelerinin, sefirlerin de uğ -
. Cleveran yoliledir.Denize girer girmez kinci "M,, yerindedir. (Durmuş De- ya "Anamas,, adının verilmesi, Giri- rağı olmuştur. Bilhassa Venec.lik za-

hir ürperme gelir vücude. de) tekyesi tarafındaki çar köşe Hi- din o tarihlerdeki en me5hur kuman- deganından bir çoğu burnda hapsc-
Bu ürperme zamanını mümkün ol- sar beçe "D,. harfi yer~ne kaim- danlarından olan Kandiyeli "Mihael dilmiş, Ulah prensi Kosta11tin Bran-

duiu kadar kısaltmak, derhal ikinci dir. İşte bu minval üzere Rumeli Hi- Anamas,, ın biı kalenin ilk mahpusu ko Vano burada öldürlilmiiştür. 
aksülamele geçmek lazımdır, ya__ııi ilk sarı ismi Muhammed resmindedir. olmasından ileri gelmiştir. Trabzun Fransızların Mısırı i. tilası şayia-
titrema kısa geçmelidir. Bunun için de Ve ebced hesabı üzerine ''Muham - dükası asi "Greguvar,, dı~ burada ları üzerine meşhur Rofinüsi.ın de 
aerhal denize dalmanız lazımdır. . medı, doksan iki olduğ • .mdan Hisar- hapsedilmiştir. Kalenin altında, Aya- burada hapsedildiğini ~·m•an tarih, 
Tereddüt, yavaf yavaf vücudü ıslat - da dairen madar doksan iki dirsek sofyaya giden ve tek atlı bir araba - bu adamın buı&nın en son mahpusu 
ınak fena netice verir. Dişleriniz bir- ve burç vardır. "Han,, lafzı altı yüz nın ferah ferah geçmesine müsait olduğunu ve tahliyesini t ... kiben ha-
birine çarpmamalı ve au derhal kar- ~JH bir olduğundan Higard~ dahi da- bir yol olduğunu tarih göylüyor. ı pishanenin kapıüıldığını kaydediy?r. 
nınınzdan yukanya çıkmalıdır. Aza- ıren rnadar altı yüz eJ,i hı:- zindan Bunla,· ian başka üı;ilncil Mi.~aelin '?adıtıah Genç Osmandan ba5;.a. 
mız içinde böyle yarım banyolardan beden vardır.,, • zamanına .. yapılan· Kostantin sara- '.)irid kumandanı Deli Hfiscyin pa3-:ı, 
müteessir olmayacak yoktur. (Evliya Çelebi) bu malUmatı ver- yı, onuncu asırda "Romanos la Ka- Sadrazam tabanı yassı i•fehmet p-ı.-

Suya girdikten sonra da hareketsiz dikten sonra: "Padişah bir adama panos,, tarafından hapishaneye çev - şa, Fatihin vezirazamıarından Deli 
durmak kadar fena bir tey olamaz. gazap etse bunu "M,, kalesine hapse- rilmiştir. Mehmet paşa da burada hir miirlıiet 
Çırpınmak, yüzmek, sıçramak, hülasa der . ., diyor. Bu malUmnt, muhasara "Velahrene Mesanos,, da Bizan - hapis yatırıldıktan sonra öldü!'u: -
kanı harekete getirmek için adaleleri · ordusunun inzibatını bozan suçlu as- sın en meşhur, en korkunç işkence müşlerdir. 
yerinden oynatmak gerektir. kerlerin, padişahın gazabına uğrı - yerlerindendi. Ilüküm<lar "Andrı•ni- 1 Lehistanın Ruslar tarafından i~-

Deniz banyosunun müddeti çok yanların "M,, kalesine "Halil paşa,, kos Komnos,, halledildikten ı:ıonra gal olunduğu ;ı;1ıp·:ıı~ e~k! ı\"1~tbr1> 
değifir. Küçüklerde, genclerde, yaflı • burcunda yaptırılmış olan iki hapis- zincir vurularak bura<la haps(uil -1 göre, Rus seferi bütün maiyetiyle be-

~ (Sonu, 6 ncı sayfada) hane de hapsedildiklerini bildiren ta- miştir. Meşhur Gran Düka "Sirya-• raber Yedikulede hapi'3 olundıı. 
--~ rihi malUmatı kuvvetlendirmektedir. ni,, de 1185 de ayni akibete uğra _1 (1172 - Hicri). Fakat ~Pfir hastaıan-

s A k l • • • h la ? Yeniçerilerden de idam edilecekler mıştır. dı. Hapisten çıkarılması i~in istan _ 

Ovvet r eo o 'lSl ne a e ·. buraya gönderilir, idamdarı sonra de- Mevıuumuza taallüku nlmamakla buldaki diğer ecnebi sı>firlf'rin tavas-
J ~ niıe atılır, hükmün icra olunduğu beraber, İstanbul hapislıanelerinin sut ve deJaletlerini rica etti. Bunlar 

h bir top atılarak bildfrilirdi. kuruluş tarihini araştırırken, Bizans nereye başvurdularsa tesfri olmadı, 
Q' \l işe bu•• yu•• k miktarda paralar tahsis edı•lmekte, Bundan da anlaşılıyor ki, 1stan- zindanları hakkında şu k!~a maJiıma- sefir tahliye edilm~di. Yalnız sefir. 

bulda ilk Tiirk hapishanesi bundan tı vermevi favclalı buldum. 
1 

. f 
1 

• •
1 

• 
1 

' • lh k . : . erın az a ısrar ve ı tımas arı üzerı ••Sa • t t •h• • • d • J • t J kt d altı yüz yıl en•el kurulmuştur. Bugün "Zındankapısı .. adıyle an- . . .. ~ DJye arJ illin en eS J eVJr erJ araş JrJ ma a Jr 1stanbulu ele ge\iren Türkler, dığımız semtteki zindan. 0 devrin en ne zındandan çıkarıldı, ıkametlerı ı 
l~~et~et arkeoloğları, Bilhassa rnem j dır. Kırımda ve Kafkasva·la, bu ana ka, step mıntakalarmJa yerlesmiş şehirde yeniden hapishane yapmıya ~ korkunç işkence yerlerinden biriycfi. çin kale içinde yaptırılnn evlere yeı 
~a devam ettirilmekte olan mu- kadar So,·yetler Birliit'i fopri4kları halk tarafından meskün birçok 'ma-i l~zum ~örmediler. Çünkü, zulüm, is- l Fetihten sonra burasiyle Yedikule . leştirildi. 
~ıı rtı Yapıcılık ile il'tibat halinde, için malüm olmıyan prvmus+eriyen hallerin keşfedilmiş l:.ııılunması çok tıbdat, ışkence ve sefahat mefhumla- deki "Mermer kule,, "Gal&ta knlcsi,, Kale içinde on ev yaptırıldı. Bir 
lııa ;ene.ler zarfında, bliyitk araştır- devrine ait istasyonlar k<'şfedilmiş - şayanı kayıttır. Bu, steplerde her za rının timsali ve kahramanı olan Bi - 1 Ter:rnnedeki "Sanpola,, zindanı ha - ağa, bir kahya ve altı bölük bası ve 
>tıc ~!!Yetinde bulunınuş!ardır. Bil- tir. ~iğer taraftan, epipaleolitik man göçebe halkın otıırnıadığını is- z.ans ~ilkümdarları, şehrin m~htelif pishane haline konulclu. 1stanbulun elli nefer de muhafız tayin olu~du .. 
~ıı ş hır ve fabrikalar insası ve t>a- devresıne ait bulunan ve tarihten ev- pat eylemektedir. Demek oluyor ki yerlerınde, sarayların alt111dakı bod- zaptından başlıyarnk 1217 yılma ka- Mahp !arda b' v t 

1 
.. . 

deıır nehirlerin mecrasını on metre- velki insan kemiklerini ihtiva eden göçebe tarzda hayvan vetiştirme sis~ rumlarda o kadar çok hapishane yap- dar Zindankapısı içerisindeki hapis- ' mı n ır çogu. aş ar uzerı-
h. azı b' · · · · · · · • 1 d k. b b ıı k k d h ı t b 1 h ne ganı muntazam t~ırçok yazılar "lllht • a Yukarı çıkann barajları ır serı abıde de tetkıi<e tabı tutul- temının meydana çıkrnasmdan evvel, mış ar ı ı, u o u ar~ısm a ye- ane, s an u un en me~ .ur cezaev- ~ . 
~i "O e\'ı kuvvetli elektrik ~Mıtralle- muştur. steplerdeki küçük ırmakların açtığı niden hapishane yapm&k boşuna bir 'erinden biri oldu. kazmış, hatıralarını kaydetmışler • 
~JiııiCUde getirilmesi, Sovyet arkeo- Neolitik devresi ile tunç devresine vadilerde tecemmü etmiş bulunan külfet ve zahmet olacaktı. Hatta, Tarih, buraya "Zindankapıc:ı: .. de- dir. Fakat bugün bunları okumak ka
~dille Ç<ık ehemmiyetli bir vazife ait eserlere de Sovyet!P.r Birliğinde halk, burada daimi oturmakta ve T?rkler, şehri zaptettikten sonra11, nilmesincieki sebebi şöyle kaydedi - bil değildir. 
~t etlltiş bulunmaktadır; bu cia, in- ayni derecede büyük ehPmmiyet atfo- ziraat ve hayvancılık ile meşgul ol- Bızans hapi:;hanelerinin ancak bir - yor: Halife Harunreşidin sefareti Miinir Süleyman Çapan 
~bide~'~takalarında bulunan ıra7.inin lunmaktadır. Son seneler zarfında maktaydı. :-.- ,----. ...,.,-.. __ _ 
lıı~~ti:tıni taharri ve tetkik eyle- yapılan arkeolojik işler arasında, za- 1skit kültürü ve $ibfrya - İstik ----

~o · manımızdan 6 bin sen~ evvel Arktik stili, çok zamandanberi dünya ilmi - v 
11~1\'Yet hükumeti, arkeoiojik araş- mıntakasının meskun bulunduğu neti nin nazarı dikkatini çekmekteydi. 
~h~ig ara l>iiyUk miktarda paralar cesini \'eren Kola yarım aoası. araş - Sovyet alimleri, bu meseleyi, göz ö
~ıı il· ~~tniştir. Geniş araıide yııµı- tırmalarım bilhassa kaydetmek icap nünden ırak tutmamıı;ılardır. Sovyet 
''.ne ~ ık arkeoloji etildleri, ziyade- eder. Neolitik devresinin sanat ve rejimi devresi esna.~nnda yapılan kc
~'t. 1

Ymetli materieller vermekte- ideolojisi hakkında çok kıymetli ma- şifler arasında, bu bahiste, Altayda 
~ ~ov terieller veren Kareli mıntakasındaki Pazarık höyükündeki me:;;hur buz 
~~Y~tıe;.ct .arkeolojisinin mı.ıvaffa- petroglifler üzerinde ::;istematik ça- mezarının envanterini, l\.fongolistan-
bıtı en 

1
' ~ılhassa insaniyet tarihi - lışmalara devam edilmE'kt~dir. da Hön devri höyüklerini ve Trans

~lealit~kı devresini te5k'I eyliyen Ste[l mıntakalarımla hınç devre- baykalyadaki höyükleı·i sa~·mak la -
tı So~!\ devresinin etliclii bak1mın - sine tıit eserlerin tetkiki cte, çok mü- zım gelir. Daimi surette lıuz içinde 

~l!ti i ehemrniyetlicli... Yalım: şu bim neticeler vermektedir. Tunç kalmış olmasından dol:tyı. çok zaman 
ı'~ ltus~ret etmek kilfi,iir k r·ar- devresinin muhtelif etaplardaki kül- ev\'el bir keı·" sc~ ulnrn ~ bulıınnn Pa
~~o las.ı~da ancak 20 pııieolitik türünün yeni variynntları ve bunla- z:ırık höyüğünde, otluıılar, deriler, 
~Uıı ~o~ hılııımekteydi, hn'buki bu - rın inkişaf eylediği mınt:ıkalar hak- dokumalar, förtler ve insanlarla hay 

"dan ;etıer Birliğinde bıı istasyon- kında yeni keşiflere sebep olan muh-J vanla~ın _ce~etleri çok giizel muhafa
-.PQ taneden fazla c,ınyı'r.ıakta telif mezar araştırmal-ırıııdan baş- za edılmıştı r. 8ota.~ke.sea hıaarı (Rumeli hiaan ) n ın yeni hA!i 



• ı~ ..-. nav Denize girmenin ve 
denizde cıkmanın 

Peygamberinin kellesini 
katil mahkemede ' uçuran • MESULIYET 

usülleri, saatlerl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(4 üncü sayfadan devam' 
Irada başka başkadır ve ilk banyo ile 
sonrakiler arasında da fark olmalıdır. 
Y •ni başlangıçta beş, on dakika 
ile iktifa etmek hayırlıdır. Yavaş ya-

Meğer yobaz bir şeyh maktulü katile peygamber 
olarak göstermiş palayı ondan almışlar ·Bir deniz hikayesi Nakleden :M. NAiL 

' d -·ı ıe• 
Küçük kaptan dümene doğru sıç-' Kayalar iskele bordasının altına vaş arttırılabilir. 

rıyarak serdümeni, sert bir tavırla, doğru, bir taş atımı kadar, yakın gel- Sporculu, iyi yüzücüler için kayıd, 
yana doğru fırlattı ve dümen dola- diler. Gemi yalpa eder~k yoluna gi- şart yoktur. Denizde İ•tedikleri kadar 
hını elinden aldı. Giını.iyi yavaş ya- derken bu siyah azı diş!eri onu çekip kalabilirler. Yalnız ilünci ttireme gelir 
vaş idare ederek tekrar rotasına ge- gözleri kararmış azgın suya daldı- gelmez onların da hemen denizden 
tirip viyaladı. Scrdümcne de rüzgar racak gbi görünüyordu. çıkmaları şarttır. Çünkü bu ikinci tit-
ve denizlere doğru idare etmesini Onlar bunları kollıya kollıya ge- j reme tehlike işaretidir. 
tenbih etti. çerken yeşil renkli çamurlarla kayak Vücud, kuvvetini aarfetm~ olduiu-

Tekrar vardasilonun dibine dön _ ve çentik yanlanna mahyalar gibi a- nu haber veriyor, demektir. 
dü. Serpintilerle dumanlanmış uf • sılı çürümüş deniz otlarının murdar Denizden çıkar çıkmaz, gene a.lc.sül
ku, orada kendince görülmesi icap e- kokularını duyar gibi olmuşlardı. Fe- amelle. deverana hizmet etmek üzere 
den bir şey arar gibi, dikkatle taras- ner kulesinin göklere b:ı.~ uzatmış ru- yürümek. koşmak, çabuk kurumak 
sut etti. hani gövdesi ağır ağır kıç omuzluğu- lazımdır. Bu suretle fuıümekten kur-

Rüyet pek zayıflı. na doğru kayarken ka:ıtan dümen tulursunuz. 
Pusla i~e yarar gibi değildi. Mev- dolabını tekrar serdürnene teslim et- Denize girmenin en iyi zamanı dı-

kii cazibe ibreyi bir, bir yana son- ti ve dindar bir huşu ile fısıldadı: şarıda havanın en çok sıcak bulundu-
ra da öbür yana rakse~iriyordu. Sa- - Şükür Allahım ! ğu zamandır . Yani öğleye doğru .. . Fa-
hile pek yakın olmaları icap ediyor • Poyraz kanalını geçmiş, böylelik- kaı a•la yemekten sonra değil. Bol bir 
du. le de yolundan elli mil kazanmıştı kül yemeği müteakip yapılan deniz ban-

Üç dü .. ünce zihnini.le deli gibi a-I rengi~i _al~n yüzü yorgun ve yıpran- yolarındo ölüme kadar yol vardır. 
kisler peydah ediyordu. 1htardaki, mış gıbıydı. Fakat gözlerinde bir sa- - - -

üç tehlike zayıf rüyet. i,e yaramaz adet ve bahtiyar nuru parlıyordu. Bulgarlar 
bir pus la ve demir mahlutlu kayalık İkinciye döndü, ve: 
sahile yakınlık. - Gemide ancak lir günlük kö -

c - Ah bu hocalar !.. Ba~ımı be- l 
laya ıoktular, define bulacağız diye 
1 5 O lira paramı yediler. En nihayet 
beni bu hale getirdiler. 1 5 O lira üç ay 
dayanmadı. Ah o f"Yh Abdullah .. hep 
bu felakete o sebep oldu. • 
A'8ğıdaki ıorgunun tafsiliitından da 

anlafılacağı üzere hi.disc müthif bir 

- Emıne olacak galiba ! .. dedi. 
- Peki bu ıenin öz ablan.. Baba-

Bu Y•fa kadar asıl babanın kim oldu
iunu hiç merak etmedin mi ) 

- Eskiden eblama bir defa sordum 
du galiba ama timdi unuttum. 

- Evlimisin. okuma yazman var 
mı ) 

taassup eseridir.Osman. taa9subundan -Bekirım. Bir parça okur yazarım 

ve cahaletinden iıtifade edilerek dini - Ne iş yapıyorsun ? 
telkinat altında ne yaptığını bilmeye- - Askerlikte otomobil tamir edi-
cek, dün gece ne yediğini hatırlaya- yordum. Askerlikten çıktıktan sonra 
mıyacak kadar abtalla~tınlmı,. pek bir tarlamı ıattım. 150 lira para al

zavallı bir hale sokul~u,tur Os."'.an I dım. Define çıkarmakla uğra,tım. U
şeyh Abdullahın_ kurduııu tekke ıçıne Jzunca ovada birçok yerler kazdık .... 
çeki1mıf. kendı!lıne pey~amber dıye ·ama bir.şey çıkmadı. 

tanıtJan m_aktul Mehmetle beraber ı - Nerede doğdun ? Selanikli mi
aylarca defıne aramak bahancsıle pa- sin ) 

ralan elinden alınmış. meczup bir a· _ Ana mbabam Sel3.nik.li ama ben 

dam olmuftur. Bu hakikat katilin bü- 1 nered doğduğumu bilmiyorum. f Ga
tün tavır ve harketlerindc, sözle.rinde liba Bandırmada doğmu)J olacağım 1 

açık~~ görülmektedir. . . ı - Sen Mehme t adın~a birisinin 
Dun mahkemede Osmanın ı s tıc va bı kafasını ke!Iİp öldürmüşsün ~ Niçin 

~öyel ceryan etmiştir : 1 yaptın bu i ş i } 

- Adın ne ? .. - Bılmiyo rum, Allah bılir 1 
Katil bir müddet durakl am,., du- -Nereye gidiyordunuz bu Meh-

İkinci kaptan g izli bakışlarla o- mür var; önümüzde de. şimdi , tam ı•le l•tı•la{ 
nu, garip bir ta rzda, gö,etliyordu.. bir günlük yolumuz kal<lt. dedi. 
Yakit oldu ki onun ~ıldırdığına hük- İkinci kaptan anladı. tünmüş. sonra : metle ? 
metti. Bununla beraber bir kaya par- Limandan elli mil uzakta, boş bir (B~ştaraf• 1 nci. sayfada) - Osman, demi~tir . 1 - Arnp Abdullah hoca bana Meh-
çası gibi duran tesirsiz yüzünün hat- kömürlükle cehennemi bir fırtm.ı ile Dükreş, 1 (A.A.) -- - ı:eliinik iti- - Soyadın nedir ) medi tan ıtlı : c 11te zamanın Muham-
Jarı çetin ka rarlarla dolu idi. Biraz boğuşmak ecele kavusmllk demekti. lafının imzalanması Bükr · ·şte bilhas- Katil yine bir tereddGt ve d ü~ünce met peygamberi budur.Buna iman el> 

C b . sa Macari•tanla milnascba!ın normal sonra göı lerine o vahşi bakışlar yi- ansız ır pervane ile yardımdan vakfesi geçirdikten •onra : d e dı Ben de Mehmedi peygamber ta-
ne geld i, ikinci kaptan on::ı yakl~tı. : mahrum kalmak acıkmıs fırtına ilah- bir hale gelmesi yoiurda TTiühim hir - Nüfu• cüzdanımda yazılı ol •cak 1 nıdım Her dediğıni yaptım. Hoca ile 

Sü\·arı·n ı·n rota;·ı deaı" stı· rı"p bu a- · !arına '"Cm olmak demektı·. Demı·rıe masebak şeklinde telakki edilmekte- •ı h d f k ı ~ .r cevabını verm.i~tir. . I" e mt'l t ine çı ·aracağımızı söy c· 

~ip tarzda harekete ba.ıladığı andan- ' mahlut kayalık bir sahile düşecek ve dir. Maamafih kiinunus:ını 1934 te - Babanın adı nedir ) idil er Bunun içın para lazım olmuf. 
beri nefsiyle mücadele eden ikinci bir kaç saatlik kısa lıir zaman için- kral Borisin kral Karolü Bükreşte - Ben bilmiyorum; ama nüfu• cüz Peyo,amber ısıedi: ben verdim. Üç ay 
kaptan, geminin idaresini kendi eli- de dövüle dövüle un ufak olacaklardı. resmen zi~aretind~n beri R?ma.nyn danım yazar ı içinde 150 lira bitti. Sonra Saliihattin 

ne aıal·ak, hcnu"" z '"akı·• varken gemı·- Geçidi seliimetle geemeseler bun- -. B_ ulgar_ıstan_ munasebetlerı musa- ı d d b" · d 20 ı· b ld b " " ' t b k ld Katilin nüfus cüzdanı tahkıkat ev- a ın a ırın en ıra orç a ım, u 

j .,· v·e oııun .• .. d ık ta;·fas- .·nı kurtarmak !arın hepsi olacaktı. Far adasının kc 
1 ır_ şe 1 e ınki_şaf etmıştir.. Rrı- d b M h d •°'.>n · ,... rakı arasında bulunmadığı ıçin bakı- p;ırayı d peyga m er e me e ver-

için harekete geçmek kararında idi. yaları iki şerin ehveni gibi görünü- man;a v~ Bulgarıstanrla_ ekalfıyetle- 1 h"k" k dım Sonra günler geçti. Sclahattin 
İki kişi zaten onun delirdiğine hü . yordu. Bu yolda, hiç o1'rıa7.sa, bir ta- re k_ar~ı t_atbık edıl ·en rcJımden mille- amam? ve b ahım te ra; •ormur~. 1 ' parasını i .ı emeğe ba•ladı. Me•cleyi 
küm vermişlerdi. Tam bu sırada pro- lih vardı. Zayıftı fakat ümit verici ve_llıt kıhtılaflı meseleler diplomatrn me_z_) nsan a asının a ını nası 1 

- Mehmede anlattım . .'Hir; merak etme 
va direğindeki gözcünün feryadı, o- idi. Kömilrün azlığını ~arkçı başı ile ı:ıuza e~ııt y_oliyle seri 'ıir hal şek- yarın bir define çıkaracağız. Hep borç 
mı kararını icradan alıkoydu. Rüz- kendinden başka bilen yoktu Jın~ dogr~ _ ılerlemektedir Burada. - Ben baba diye Adem babayı ta- !arını ödenin • dedı . Av•• köyüne ya-

• • İk" · k ta · . . . Selanık ıtılafının Macaris•, n ve kü nıdım. Ba,ka baba bilmiyorum. garın ugultusundan daha yüksek, göz ıncı ap n, süvarının elını tu- . . . • • ' . kın deniz kenarında 'imendiler köp-
cünün -.si köprü üstüne ulaştı: tarak kendi omuzbaşı ağrıyıncaya ka çuk ıtılaf ar~sında ayl.hrdanberi de- - Kimdir bu Adem baba rü•ü var Orada üç gün Mehmetle be-

- Başta çatlaklar var, efendim! dar sallamak istedi. Birkaç dakika va'.'1 ~d~n m_uzakerel~rı lrolaylaştıra- - Ben çok küçük iken babam öl- raber define aradık, yerleri kazdık 
Kaptan çift dürbini gözlerine uy- evvel zihninden geçirdiği sefil ve re- cagı umıt edılme~~edır. mü~. Sonra annem Adem baba adın- Üçüncü günü para yerine ıu çıktı . Son 

durdu. Ve hümmalı bir hareketle a- zil düşünceler için başka ııa~ka bin Bulgar Başvekilı Sofyaya döndü da birisi ile evlenmi,. işte ben baba ra Kocamustala pa~da bir evin alıın-
ıd Ö 1 S f diye onu tanıyorum. 

ranmağa başladı. Bir d:.ıkika geçti, yo a, ·zür er dilemek ve "'Teşekkür o ya, l (A.A.) - Başvekil Kö- da da define aradık, kazdık bir,ey çık 
ıe~mcdi; gözcünün sesi bir daha işi- ederim, efendim. Teşekkür ederim,

1
seivanof, refakatindeki zevat ile be- - Demek asıl babanın adını bil- madı. Sonra Mehmet Avas köyünde 

tildi: efendim. ,, demek istedi. Nihayet di- raber buguıı öğle üzeri, baştan başa miyorsun ) define olduğunu. bunu mutlaka bula-
- Kayalar iskelem;::e pek yakın! li bir külçe gibi damağına yapıştı.. bayraklarla süslenmiş olan Sofyaya - Evet bilmiyorum. Allah bilu 1.. cağımızı söyledi. Orada arslan ağzın-

.. Kaptan bunları tamamen görm_ üş- Bir şey diyemedi'. bi: şey yapamadı; I gelmi.ştir ... Başv. ek. il, İstasyonda, kra - Kaç ya,ındasın ) dan akan bir çeşme varmış. Delineni" 
tü. Far adasının uzun ve rubanı fe- yalnız boynunu bilktu. . lın bır mumessılı butün nazırlar, - 2 1 Y•fındayım. yanı başında imiş. işte bu defineyi çı-

. b" ·ı k Dı·ı· t t 1 "b· d" B k k. 1 - Nerede oturuyorsun > 1 
karmak ı·çı·n Topkapıdaıı arabaya bı· ııcrı ır mı var, yo tu. Kaptan de • ı u u muş gı ıy ı. u üçü par amento riyaset divanı azaları, 

rin bir nefes aldı. adamın omuzlarına yüklenen me~u- ' Balkan antantı mümessilleri, elçiler, Aksarayda Karakolun yanında nip gidecektik. 

K k 
r t .. k.. .. d'". ı·k . d S f bir cami var. Cami in köşe•inde abla- Ben araba param olmadı . üçü gemi nihayet rotasına gel- ıye Y~ unun ver ıgı çe ı ıra e ve

1 
o ya belediye ı·eisi ve bütün neza-

dı. cesaretın korku ve hayranlığın<lan , retler yüksek memurları tarafından mın tuttuğu büyük bir ev var. orada ğını •öyleyince Mehmet : c Peygam 
Far adasının arkasındaki kayala- konaşam'.yordu ! karşılanmıştır. Halk, ba•vekile bil oturuyorum. zaten askerlıkten çıkalı 3 ber yanında iken sen işe harışma, pe, 

d d 
- "d" Ert ak k- -k k ·ı ay oldu. b 1 · "h · ı: ra os .. ogru gı ıyordu . • esı şamı ~çu ap_tan _od_ a- yi.ık tezahüratta buluıınıu~ ve bas.ve- gam er erın paraya ı tıyacı yoı<tur ' 

D d ) b kı sında ateşe k b k it / - Ablanın adı nedir > ı dedi ve arabaya bındik, yola çıkbk. 
. u_men o a ını şa~ n serdüme-

1 
.. . .. ya ın . ır 0 ugı'.n ıçıne l kil şehrin yollarmdan geçerken her K ı b 

n~n elinden tekrar çekıp alarak ağır ı gomillmu.ş oturuyordu. Kend! sefer taraftan şidedtli surette alkışlanmı _ ati ura da yine biraz düşündü. Arabada Mehmede dedim ki : cE-
agır sancağa gelmeğe ve gemisini bu deyken çocukların neıer ettiklerini ttr. ş Sonra bu i•mi güçlükle hatırlayabile- ııer bu •eler de define çıkmaz•a bar 

1 
rek : 

suretle idare etmeğe başhdı. karısı henüz anlatmağa başlamıştı. =::::::::::::::============================ ben Bandırmaya gideyim. Alacaklılaı 
İkinci kaptana : Güzel ve pembeleşmiş yüzüne baktı beni sıkı~tırıyorlar. Sonra ablam da 

- Vn~da siloyu aşağı sıyırınız, ve şefkatle gülümsedi. Sonra elinden - - - • • - - - artık ıeni evde i•temiyor. bana da ıe-
dedi. İkinci kaptan bu emre sükunet- tutarak hafifçe kendine doğru çekti, ninle konu~ma diye ısrar ediyor > de-
le mutavaat etti. dizlerinin üstüne oturtup kolıınu da dim. Bu Mehmet, beP.imle beraber 

Ağır ağır ~·aklaştıkça simsiyah beline doladı. otururdu. Evimize aldığımızdan birkaç 

cıvık çamurlarla örtülü kayalara gel- - Oh! Zararı yok, zararı yLk.. gün •onra ablamı başörtü He gezdir-
diler. Sanki bir tak gibi kıvrılmış bir Mesuliyetin ne demek o!duğunu sen mem için ısrar etmifti. Yine bu pey-
kol onları gösteriyordu. Önleri git - bilemezsin. Bir kere omu?.larına yuk- gamberin emrile ablamın şapkasını ve 
tikçe açılı,·or ve dalga · t"J · · J · ı açık, kısa kollu clhi•elerini birer birer , 8erpın ı erının ensııı c e ..... 
sisleri arasında hayalleri görünüyor- Hafifçe alnından öp'ü Gözlerin- kesmiş. parçalamı,tım. Ablam onu is-
du. çatıakıar, üzerıerinde gök gibi de ateşin bir parlaklık v .. ·dı. Baş, diş, nezle, grip, romatizma, •emiyor, bana • bu adamdan ayrıl > 

fürliyerek, onları sanki kulenin yük- - Hayır, aziz karır•;':ım. onlara Nevralji, kınldık ve bütün ağrılarınw derhal keser. diyordu. 
ıekteki fenerine asılmış karlı köpilk- bir ,sey yapmak tasavvurunda deg· ı·- l~~bmda d Bunları söyleyince arabada Mehmet - gün e 3 kaşe alınabilir. b d d '-
)erden mürekkep bir bulutla örtü _ !im. Onlar çocuktur, b;lcmPzler ana e i ı<İ: • Artık •en bana iman 
yordu. n.yı')rdu. - - - •• - - _,gctirdinse ıctirmitsindir. sanıyordum. 

ı Halbuki senin benim pey:ı-amberliği-

me İmanın zayıf f Bu iyi egı ' .• . . rrıe~ 

felakete götürür. Hamal E.rruoın ... ı 
· anıı .. 

lcsindende mi ibret almıyor. ım I g .. 
kuvvetlendirmiyorsun ? :. H•rn~rgiin 
minin meselesi de tudur : Eroin bı rıııl 
b. . h d" halı ızım peygamber Me me ın rü .. 
kırmış, gücendirmiş. Fakat o g~e ,ı 
yasında kendisinin Mehmedc gıd•P or 
d·ı d... . ki k dı<iını 1 ı e ıgını, aya arına apan .. ..,. 
mü"' Emin bunu bana anlo.trn•Ş. n"' 

)
.... ın• 

c Mehmedin peygamber ıgıne .. .. 
··ıd· guctP 

dım. Bu adam tekin degı ır. . 1;. 
d

. 
1
. . 1. deın•f 

ırmeme ı, ıman etme ı > arrı• 

Mchmede : « Sana imanım var. rl•'· 
alacaklJar da kapıdan ayTıl1111Y0 ·de' 
Onun için bari ben Bandırnı•Y• g~jııl· 
yim diye düşünüyordum > d:ayıf, 
Mehmet bana : c Senin imanı~ . kaı" 
benim tılısımımı bozuyorsun. işırııı tık. 

b de •' rıştırıyorsun. Bunun için en de" 
define aramaktan vazgeçiyorum , , 

dedıJO· 
di. c Borçlar ne olacak ? • I ,k 

a •' « Ne istersen yap, senin canı~ı kıf':" 
değiller ya> dedi. Bunun üzerıned. d~ 

k in ıt 
ga ettik, gözüme bir yumru 
Sonra ne yaptığımı bilm iyorutrl· rıİfJ 

- Mehmedi kesdiğin biçak •< 
midi I 

- O biçak Arap hocanındır. 
• ~ 1 1 

- Sen mi taşıyordun bu bıçag·e gi• 
- Hayır, biz Mehnı~tle nere> 

dersek bu biçağı mutlaka taşırdık· 
- Hanginiz taşırdı I hrtı't 
- ikimiz de, kah ben kah ' 1e 

ta~ırdık. 

- Biçağın niçin kılıfı yok ) s· ait 
- Kılıfsız ta1ımak lazımdı· \et 

gazete kıi~ıdına sarar, e!inıiıde 
ıittiğimiz yere götürürdü\.:! 

"''" - Siz arabaya bindiği1lİZ ıa 
biçak kimde idi ) ,.re 

Kar9ırnızdaki oturulacak) y·di. 
rı 1 1 

koymuştuk. Gazete Jtağıdına sa rrıeP 
- Demek ıen kavga edine• h~. !•' 

bu biçağı alıp Mehmedi kestin oY 

mi ) . ~-

- Biçak kaflımızdaki minde"~,JıP 
'ıfl zerinde duruyordu. Ama ben.ı )'U' 

almadığımı Allah bilir 1 ben bilıfl' 
rum. }ti 

b·ti ve 
Osmanın İ•ticvabı burada 1 k~' 

'- · 1 k"f" evr• .... ım ıuç unun tev ı ıne ve .. , .. 
• • • ı eraber müddeiumumiliğe iade.sırt 

ar verdi. dl 
Katil Ü•man, dünkü nu•haıTl~d:aP' 

·azdığımız gibi, arabadaki biç•S~. ~ 
-ıı,, peygamber tanıdığı Mehm• ~ 
anndan yakalıyaralc arabadan ;;ı' 
· ndirmİf ve bu biçkla arabacının t1pr 
leri önünde Mehmedin kafasını ııtı<· 
'<ıtır ke .. rek vücudundan •Y'''\,k' 
Sonra bu kesik lo\faya acıyaralı: p•I 

mı' ve yine kan Eiflaran boyun• 'f' 
tırmağa çah,-rak : e'" 

ket'"' - Allahım, demiıı. göster . yi•' 
tini. kudretini de fU peygamber• I 
dirilt 1 Benim ona imanım vardı ~ .. 

)<olt••
Sonra kanlar akan kafayı ~,f 

na kıstırarak hiidise yerinden uı . Jı 
elı" 

mıf ve jandarmalar tarafından ttt· 

bu kafa olduğu halde yaka)anm~:pıW 
Osman tevkifhaneye i!öııde~ı~ t•h 

· U J h•kimJ··· de ıl tır. su en ıorgu a ıgın .. i.ili.ir" 
kikatı ikmal edilecek, lüzum gor 00t1 

se müşahede altına alınacak ..,e ~erJ' 
adliye tarihimizin yakın sen• h•)el 
kaydetmediği bu t.aa•sup ve c• µır 
faciasının h.eıabını vermek üzere 

cezaya sevk olunacaktır. 

YESiL KUMLU ADA 
] felakettir :a~abbi !.: .. Ne oluyoı-uz? mıydık? Teakilp eden bu anlaşılmaz 1 cibince gemiye döndüler. yan, bir takım yabancılar he.•ııb~~ 

l 
insan ne ~u~unece_ğım :asırıyor. ölilml~r ne demekti?. Biz de adada ufak tefek aletten casusluk eden bir kimse v!lrdıll etti~ 

Prof~sor_u. tes~n et~ım_: Nıhayet Morenonun ölmüş oldu- başka bir şey bırakmıyarak Neptune vaş yavaş ve kamaraların t~sk .• 0şJ 

YAZAN : T. V allerey 

-Bir defa daha, diye gürledi, i
zahı kabil olmıyan bir ölüm vakası 
daha .... 

- Hakkınız var Profesör. Stir -
nerin hiç bir şeyi yoktu ve sapasağ -
lam duruyordu. 

- Şımdılık_ Stırnerı bır çadırın ğu sabit oldu. Hem de Prospero ve e avdet ettı"k. k 1 teJsı• )eri gölgelere sokula ~" u a 
;!~'·n~ n~kl~elım: Aramızda seliimet Stirner gibi izahı gayri kabil, esrar Neptune'de hepimiz birleşince tay- resinin yakınına kadar 'l'ittirn· k'' 

1 ır e ı:öruşilp hır karar vermek da- alud bir ölümle öldüğü gureti katiye- fanın adada geçen o korkulu dakika- Şimdi gölge benden on rnetr~aıtle 
ha makul olur. de anlaşıld_ı. ları unutacakları ve itiyat sevkiyle dar ileride gölgeye sinmiş ııır ,,,1·0eO 

Biz böyle hasbihal ederken kaptan Bu vazıyet k d t f 1 e\• . arşısın a ay a ar a- ı işleri ve güçleriyle meŞgul olacakları duryordu. Bulunduğum rn . ııil~ Tefrika No. 43 
Murfi de bize arkasını dönmüş ame- rasında te~dıt avazeleri yükseldi. 1s . muhakkaktı. Nitekim de öyle oldu. herifin en küçük bir hareketin' 

Arkadaşınız bir gıine.~ çarp lenin açmı~ olduğu ehndeğe bakı - yana benzıyen bu hareket karşısın - Akşam yemeğinden sonra yatmak gözden kaçırmama imk.ln yokit~;r JıO 
ması neticesi ölmilştar, dedim, ken- yordu. Her zaman soğukkanlılığını da profesör Jakobson bütün metanet zamanı geldiği zaman hava fazla sı- Birdenbire devamlı bir ~o ~9i~ 
dınize dikkat edin çocuklar. Günün muhafaza eden bu çelik sinirli adam ve soğukkanlılığım iktisap edivere - cak olduğundan güvert.eye çıkıp bir rultusu işittim. Bu ses tei<ıı v pi"' 
fazla hararetli saatlerinde çalışma • da artık heyecanına mağlup olmuş- rek kaptan Murfiye şu emri verdi: az hava almak arzusunu yenemedı"m ı nr-1 da • 

t El
. ı h sinden ge iyorlu. Biraz so ' biro 

ya devam etmek tehlikeli olacak. Siz u. ıy e endeği göstererek; - llforenonun ces~rlini de Los - ve güvertede bir çeryek saat kadar fesöı· Jakobsonun bana k3d3 r pr<Y 
ne dersiniz profesör? - Orada bir hasta var. Moreno tromonun cesedinin yanına nakletti- dolaştıktan sonra koltuklardan birisi boğuk akseden sesini tuyd'111" * Lakin profesörün bir cevap ver- hareket etmeden yatıyor. Deminden- :i~iz. İşarı ahire kadar kayalıktaki ne uzanarak yarı uyanık, yarı uyku- fesör J akobson: prır 

Bu korkunç manzaraya şahit o - mesine meydan kalmadan bir gemici beri dikkat ediyorum; hiç hareket ışı paydos edin. Bu mesele hakkında da hülyalarıma daldım. -Allo! diyordu Ailo! ... Ben !{$' 
lan tayfalar arasında bu ani ve esra- söze karıştı: . etmiyor, taş gibi yatıyor. ctrafl.'?a d~ş(i~üp _bir karar veririz .. 1 Böylece birkaç dakika geçti. Bir- fesör, Jakobson ... Liıtfen ılokt~~~ı~' 
rengiz ölüm milthlş bir tesir hasıl et- - Hayır, Mösyö arkadaşımız ta- Bütün nazarlar kaptanın işaret Şımdılık hıç bır kımse hendek etra - denbire bir gölge frene direğinin ö- rere haber veriniz de r,1akıne u 

mişti. Zaten bu acaip ölüm karşısın- bii bir ölümle ölmüş dPğildir. Zaten ettiği noktaya çevrildi ve mevlai bir fında dola~masın. Emri dinlemeyip nünden bir hayalet gibi kayarak ses- gelsin! .... 
da han~i~'.z şa_şırm~mışt~k ki? .. Tay biz Stirneri tanımaz mıyız? o çelik sükut içinde dehşetinden büyümüş o tarafa gıdenler tecziye edilsin ..... !si_z_ .. adı __ mlal'la telsiz dairesine doğru I Zehirli Şa1"1/_ı . e-.·'·il e· 
ialar bır~~':lerıne şuphe ıle bakıyor- vücutlu adam ne güneşten, ne hara- gözlerle hendekte bir gemicinin kaya- * 

1 
suzuldu. Doktor Karer !.. Bu ı"'~' t ;~ çı~· 

~r, hep~ı ıraz sonra kendilerinin de retten çekinecek bir insan değildi.. lığa arkasını vermiş hareketsiz du - :htiynr_ profesörün azim ve ira- 1 Bu gölge kimdi? Böyle gece geç den heceler kol ağımda :ıcn iP _bıı_ vil' 
bırdenbıre yere yıkılıvererek can ve- Siz de gördünüz, biraz e.vvel turp gı·- ru•unu seyrediyorduk Ate•çi Con ele• d ı ı t <l b k •· f ·ııııı ' · ·· - . ıne e a e e en ı•. ·atı sözler vakit gizlice telsiz kamarasında ne Jayışla çınladı. artık ne eo ko· 
recekleriui zannediyorlarmış gibi te- bi sizin önilnüzde dola.,ıyordu. •on ileri atılarak vazallı "111oreno,, ya vv.fal.ı r üze,ri_nrle matlup. te_ siri yap. -1 işi v_ ardı?_ Bu_ sualler birer •imşek sü- tutmuş, bütün mevcu· liyeti_ırıı1~.i d:I' 
!aşlı hareketler yapıyorlardı. Profesör Jakobson gemici ve hak 1 birkaç kere seslendi, lakin bir cevap t A ı ı k '"' r • , P li;> ı. me e ı eden ııcmırılerden hıç ratıyle zıhnımden geçerken yavaşça lak kesilmiş dinliyordum. "'1 ,J<~ 

i Bizzat kalbimi ezen stkıntıya ha- verdi: alamadı. l>ll• 
ldm olmıya çalışarak im cahil adam- birisi küçük bir mukavPmcte ce~a - ayağa kalktım ve o gölgeyi tarassu- kika madent bir tıkırtıdJll -~rpıı 

. - _Evet,_ ~tirnerin ölümü de tabii Aman yarabbi! Çıldırmak i~ten ret edemeden bu emir knr<ısında bo- da b ı d Sonra ;ırofe" ,.,ı) 
' ları teskin etmeğe yeltendim: hır lllüm degıl. Başımıza gelen bu ne,deg"ildi. Ne oluyorduk? Efsunlanmı.• aşa ım. bir şey işitroe<Hm. (Dalı• 

., yun iğcliler ve kapt~ nın ta\'~iyesi mu- Demek ki gemide pı·ofı•,örü kolı- ı 



l asdika iktiran eden 
Adliye terfi listesi ött· :;;::~·,-;;.::~,~:ı='~.,,, mu. 

sikisi 14.50 Havadis, 16.05 Plakla Türk 
t \'üksek tasdikn iktiran eden adli- mi Mümtaz Yılmazoğlu, sekizinci de- muiikiıi, 16.30 Mııhtclir plak neşriyatı, Güzel sesli sanatkar 

Başvekil ve Hariciye 
vekilleri arasında · 

tebrikler. 
(Baştarafı 1 tıci say/ ada) 

~terfi listesini kısme, neşretmiş - rece İstanbul sulh hli.kimliğine terfi- 16.00 SON. . . . ... 
"'- Listenin neşrine devam ediyo- an o yer sulh hakimi Osman Tevhid Akşam neşrıyatl: 18.20 Hafıf muzık 
"IQ:: K b lk nlı Orhan li haldmli:-..tne Tepeba,ı Belediye Tıahçeslnden _naklen, 

oc:ı a a • • e. . ıs• 19.lo Konfernmı. i:adıklly Halkevı namı-
S5 lira. maaşlı nzcmıcriııetlere terfıan Bozcaada bakımı Sndı.k Ulus, na: Şevket Salih, (Çocuk hartalıkl:ın), • 

~ • R • • fı •ı • Rilştü Aras ve Bu1gar lm,wekili Kô. 
l ı n o o s sın l n l m l ı seivanof arasmda aşağıdaki telgraf. 

lar teati edilmiştir: 

fil . d d M .k H J Ekselans Tevfik Rüştü • ..::ras .. 
mJD e e UZI - 0 Rarıcıye Vekıh . terfi edenler sekizinci derece Antalya azalığına 19.55 Boran haberleri, 20.00 Saat a)-a.n: PanS ışıkları 

t Seyıdgazi hakimliğine terfian terfian o yer azası İkbal ArJcun, se- Grem-iç rasathane.sinden ruılclcn, 
ti tııet hakimi Fehmi Altınuy, yedin- kizinci derece deniz.li a7.alığına terfi- - Vedia R17~ ve arkada~ları tarafından şarkıcısı rolü oynuyor 
d~rece lstanbul sulh hflkimU- ine an o yer azası Osman .Fevzi Altıok, Turk muslkıeı n balk ~rkıları, 20·40 

~ı g 1 · . . 1 Ih h • k' Ravn rapora, 20.43 Ömer Rza Doğrul ta
teıti a~ o yer hiıkimi Ceva~ E:~ul, s.~ı~ıncı d:rece stan~~~ s~ . a ım- rafından arab~ söylev, 21.00 Saat ayan: 
~ ~cı derece Akhisar h.tkımlıgıne lıgıne terfıan o yer bakımı Nızamet- Orkestra: 
~n o yer hukuk hakimi Sabri tin Özdeniz, sekizinci derece lstan-

1

. ı - Grek: Süvit. aljeriycn ,. 
Yek, yedinci derece İstanbul bul azalığına terfian o yer azası Naz- 2 - Gnnn: Extas. 

~hakimliğine terfian o yer sulh mi Orga, sekizinci derece Iloğazlıyan 1 3 - Glinkn: Krnk_oviynk.. 
:"1tni Salahattin Demirel!i yedin- hukuk hlıkimliğine terfian o yer hu- 21 •30 MuzafkCer ~kl~n: vehaarlkkmdaşklan 
"' d"-- · ' . . . . . . . . tarafından Tür musı ·ısı ve tar ı -
0 • -•q;e Dörtyol hakimli~ine terfian kuk bakımı Zıyaettın Serım, sekizın- lan 22.10 Miaik ve vari~·ete: Tepe~ 
lerh· ı "..J K lhl"k. ı··· t ' ~ .• akimi Tevfik hal, Divrik hii- ı cı ııerece .onya su ıa ·ım ı~ıne er Belediye bııhı;esinıleıı n:ıklcn 22.50 Son 

~ 4ılıgine terfian Sıvas azası Halit fian o yer sulh hilkimi Vahit Öğmcn, haberlcı· ve ertesi günün proğrann, 23.00 

~olaıan, Yedinci derece J(nmca u ha- sekizinci derece Seyirtkent sulh ha- Saat ayan: SON. 

~:;İkine terfian 0 yer hakimi Fahri ~i~Ji~ine terfian ? ~·eı: sulh hakimi Ankara radyosu 
kg n, Yedinci derece Kemaliye ha- Zühtu Aykan, sekizıncı det ece 1stan- . . ~ 
"'ltllji;· J } - rf" ~ S t 2 Ağastos. 1938 Sati Proır:ramı 

t .,ıne terfian 0 yer lıakimi Şem- bu aza ıgına te ıan o yer :ızası un ö · . 
4 30 

K k ·ı·k tin x • . . • . . . İ· . azal ~ ğle ncşrıyatı: ı . nr1~11 pı a 
ı._ vzbekoglu vedıncı derece An- Vwal, ekızmcı derece zmır ıgı- · t 14 "O p·ı·k•- Türk musiki i ve 
~ta • • . neşrıya ı, .v ı a "' . 
lıılh S~l? hakimliğine terfian o yer n~ ~erfıan o yer azası :'~du~_:~man halk şarkılan, 16.15 Aj ns ha~erleri. . • 
~ hakımi lh an Sidal, ~·P.dinci de- Bırın, Bayburt ceza hakımlıgıne ter Akşam neşriyatı: 18 so. Iuı.nşık Pilak 

0 e Lüleburl:,rnz hakimliğine terfian finn Düzce ceza hakimi Sadık Değir- neşriyatı 12.50 :ürk musıkisı. ve halk 
ter hakimi Refet Anul Elmalı ce- meııcioğlu, sekizinci derece İstanbul şarkıları, 15.16 AJaruı hal>crlcrı .Makbule 

t,ı h~k· ' Ih h.k. ı·-· t r· lh ve arkadaşları), 20.00 Saat ayıın ve arab-
f'.. ırnJig• ine terfian Af •·on azası su a ım ıgıne er ıan o yer su . 5 T " .... "k" . b Ik "'lal Ü ., ~ . . . • . ı,:n neşrıyat, 20. l ur..- rnusı ısı ve a 
lıaıti . ~.al, yedinci derece Anamur hakımı. Cevat Şe~rn:ecı'. _ ~Pkıııncı_ dere şarkıları (Salühattin \'C arknda~lan)' ı 
t~ Ötn·l·ıgıne terfian o yer hfıkimi Na- cc İz~ı: ~ulh .hak,ımlıgıne terf~a~ o 21.00 Keman solo: Prof, (Nr,~et atak) 1 
~ilk ~kten, yedinci derece Bafra hu- yer bakımı Salıh Eren, Bahçe bakım- Piyanoda; Prof. Georg ll!Rrkovıts, 21.15 

~k· hakimliğine terfian 0 yer hukuk liğine terfian Acıpayan hukuk haki- Stü<lyo ııalon orkestrası: 
h lttJj Meh t fi'I d" . d mi Besim yılmaz. ı - :\foussorgsky: Gopak . 
~Utd me 1 en, ye ıncı erece 2 - Tschaikowsky: Ch:msontrıstc. 
tet bur hukuk hnkimliğine terfion o 3 _ Moszkowski: Spnr.i Sche tünzc. t"aru ışılkları filminaen bir sahne 

Ukuk hakimi Saffet Gilrkan. s p O R 4 - Femuis: Cypsy 1dyil. 

>'id ~~ed hakimliğine terfian Se- 5 - Paul licke: Ouvcrt.ur su siner o- ~Paris ~~ıkları> !simli yeni bir film ı zel ,arkılnrından birini de. bur.~da.. sa-
tj~tazi hakimi Edip Ber - perctte. . . . çevıren Tıno Ro:'ISI, bu sonuncu ese - yısız kızların ortasında, bır :ruya ik-
ii j'edinci derece Bursa icra hakim- Beyne 1mı'Ie1 at 1 et 6 

- Dngo Suıtc du Hallet. Esmarelda rinde de. cberiya olduğu tekilde mü- minde söylüyor. Şarkının adı : « Pa-
lle te f" B . h.k. . S No: ı. 'k h l k 1"" d d" H ~ J\k r ıan ursa ıcra a ·ımı a- 7 _ Bcethoven: Aunc Arr.ie. zı - o \'Br ıcm ro un e ır. er fCY· ris 1 Paris 1 > dir. Bütün bu teferruat 

~ Ya~an:~?·edinci _<lC'rcce İzmir mu··sabakaları netı'cesı' 22.00 Ajans baberlcıi ve hava raponı d~n c~~ bir dc~o~. ze~~liği içind~ ise bir müzik-hol ıahnesinde cereyan 
~ı:n?akımhgıne ~erfıan. o _yer sulh 22,1~ yarınki proğram. SO~. yuzen filımd'.: buyu~ rovu ~hnelen ediyor. 
~b ... ı Razım Akşıt, yedıncı derece Avnıpanın muhtelif memleketle- TiCARET İŞLERi •• ve gayet tabıı, Tino ile Ko_ nşıta Mon- '--
~ea < Paris ı'ıkları :t nda bundan ba.~ıuıı ter hs hukuk hakimliğine terfian o rinde atletizm müsabakai:lrı yapan •• tenegro"nun prkılan rnuhim yer tut· 

Uk k 1z k d gayet güzel Mebika dansları görece-
tl( hikiu hakimi Muzaffer gi, Se- Amerika atletleri hafta içinde Stok Og"" le tatiJİ ma ta ır. bm' • g-iz. Münekkitler filmi ittifakla aöklere 
lı F' . nıliğine terfian Antnlya aza- holmde tertip edilen beynelmilel at- .. . _ li Filmin en giizel ~ahnelerinden • 
~ıı~ flık Esen, İskilip ceza hakimli- letizm müsabakalarımı. da iştirak et- Duk_ka~'.. magaza ve emsa ;:;ües- de gece vakti Konkordiya meyda - çıkarıyor ve şimdiden bir şaheser ol-
~llc terfian Yozgat azası Hıfzı .A- mislerdir. Bu müsabakalara Ameri- seselerın ogle paydosu yapaca. arını nında geçmektedir. Tino Roı.osi en gü- duğunu söylüyorlar. 
q ~ . Yedinci derece Diyarbakır ce- kal.ılardan başka Finl~rn.Jiya en seç- ve ~u hususta Ticarc_tOdnsı tarafında_n 
~ kırnliğine terfian o yer ceza ha- me 8 atlet, .. Torveç 3, Holanda 2, Ma- tetkıkatta bulıın.~ıldugu. yazıl~ıştı. Tı- yeni filmler: 
~la ~ehmet Arıkan. yedinci derece caristan 5, E tonya 2, Polonya 1, Bel caret. Odası he~uz .tetkıka~mı ıkm~I :t-
~l' rıbuı suıh hakimliğine terfian o çikaı atıet göndermişlerdir. mem'.ş _ve ~etıcey• beıedıyeye ~udır- Arsen Lü enin dönü ü 
bııı llU}h hakimi Muhlis Tunay lstan İsveçliler de milli i.akımlarivle i8 memı~tır. Tıcarethnne ve emsalı yer- p . ~ . 
l Sorgu h.k. ı·~· t r· 't t t• k t . I d" M .. b k-I ' !erin yapacağı öğle paydosunun ey- Amerikalıların meraklı ve hadı<ıelı de tekrar çiftlik hayatına dönüyor. "il) ~ a ım ıgıne er ıan s an- ıra e mış er ır. usa a a arın - . • t b 
d lgır ce Sa · E d k t k l .. ) k lülden sonra başlaması muhtemeldir. famlerc tagbetı malumdur. şte u Filmin belli başlı artistleri : Melvin 

disinden şüphelenen bir Amerikalı si
vil polisin yardımile işe başlıyor. Lü
pen. mücrimi ortaya koyuyor ve bera
berinde bir kumral kadın okluğu hal-

~· za azası mı · r em, ye- mu aveme osu an mustt•:ma o ma A L.. . d .. ·· ·· 
~- 1 der"ce B l k · Ih 'L.~1.: ı·· · Ü h ek, • • A "k ) l Yani yaz geçtikten sonra.. ı meyanda < rsen upenm onuşu > Duglas. \Varlu Wil}•am, Virjinya "'~- " a ı esır su ıuuum ıgı zere emen serıs: merı a ı ar - d'J h 

1 
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'I> -ı!tfi · • · . . --o- a ı ~ mu ayye ve mcfhur ıuraızın a- Brus. Con 1 lolidcy'dir. ıt"'" an o yer sulh nakımı Nurı tarafından kazanılmışltr. Üç gün -d hah d b. f"l · · 
"iller . • . . •. z· t k"l· yatın an se en ır ı m çevırıyor- Al k "k ··r·· tı lıa • Yedıncı derece Denızlı sor- muddetle devam eden o~unların bi- ıraa ve 1 ı 

1 
F 

1 
.. A L·· .. e s, . nazı şo or 

Ank:ı.ra 

Balkan antantı ile Bulgaristnn -
rasında akdi hususuna sem derecede 
yardımınız dokunmuş olan itilfıfna -
meyi Balkan antantı daimi komisyo
nunun hilen rei i sıfat.iylc J3. Kösei
vanof ile imza etmiş olduğumu ekse
lansınıza bildirmekle baht;yanm. 

Muncvver yardımıııtzdan dolayı 

size har.aretle ~. kkiır ed •rken Bal
kan antnntının solh idealine metbu-
tiyetinlıı bir delilini teşk~l edecek o
lan bu mesut hadiseden dolayı 

vinç duymaktayım. 1mza etmiş oldu
ğumuz akid, knniim ki b1ititn Balkan 
antantı devletleri ile Bul~aı·;stan ara· 
sında yeni bir vifak ve itimnt esas\na 
müstenit bir teşTild m 0 ' İ c]evrinin 
nıukaddimesi olacaktır. Bu ~riki 

mesai illetlerimiz.in ı-ei'ahı ve ya -
nmadada sulhun üı.kviy i için mas
nıf olan gayretlerimiz.in mükafatı ol
makla beraber umumi sıılh işine de 
kıymetli bir rardım olacakt.lr. 

M taksas 
Eksclcuıs Me.takBas 

Buşveldl ı•e Juır.ic.iyc ?ıa.zırı 

Atincl 
Balkan antantı ile Bulgaristan a

rasındaki ;tilafın imzas-ı m\lna::;ebe
tiyle göndermek lütfunda bulunmuş 
olduğunuz nazikane telgrafınızdan 

dolayı ekselansınıza hararetle teı;.ek
kür ederim. Dünyndn Balkan an
tantmın hakiki simasını gösterecek 
ve onun prestijinin artmasına hadim 
olacak olan bu sulh işine ek:;elan
sınız kendilerine has olan büyük oto
rite ile riyaset buyurmuşlardır. Cum
huriyet hllkumeti namına ve kendi 
namıma ekselansınıza en samimi Ye 
hararetli tebriklerimi ar7ederim. Diin 
İmza edilmiş olan mühim akdin bü
tün Balkan antantı dev1etleri ile Bul-
garistan arasında bir \'ifak ve itimat 
e:::asına müstenit yeni bir devrenin 
mukadimesini t şkil edeceği ve bu 
suretle yarımadada sulhun takviye
si çerçevesi dahilinde umumi sulh 
işine müessir bir yardım olacağı ka
naatimize tamamiyle iştirnk ederim. 

~i -~iınliği~e terfian o yer ~o.rgu r~nci ~ünü ~ece vakti el~ktrikJe ten- yerli . maJlar sergisinde l da;İe .:a maetı~;:: er~:i,,ll:::u;u~a~ Filmin artistleri her cepheden kuv-
~illıı lbrahım Apaydın, Seferıhısar vır edılen bır sahada yapılmıştır. . Y . c; ' d vetlidir : Suzi Prim ve Andre Lüge. B 

. ltılifön t r U k Ih h~k· Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu dün rnuslu ınelc.lerı. lı:oyunlan ara~n a yaşa 
ı };' h e er ıan şa su a ı- R d d • k d f k 250 000 d t k Mevzuu kısaca ıı,öyle : Aleks, eskiden 

Dr. Ams 
Dr. Tevfik nüştii .4rr.s 

Han"ciye ı1ekili 

Aııkcırıı 

Bulgaristan ile Balkan antantı a· 
rasında akdi hususunda son derecede 

ti e rni t l M h.k. r omanya a enız onuncu yerli mallar sergisini ziyaret et ma ·ta ır ; a at . o ar ıy-
ne t na ' araş ceza a ım ı- J k 1 h b" . tayyareci iken sevki talihle fOfÖr olu-~' erfian Adana azhsı Necip Us- yarışları mişt~r. Ser~i. komiseri Halit ~-ü eryüz ~etinde ~i~ ya ut ça an mıızın _ ırı -

•..ı~Şak sulh hakimliğine terfian Ge- . . Vekıl sergıyı gezerken kendısıne re- ,nın lcendı ımzaaını yakutu çaldıgı ka- yor. Bir yıldız kendisine aşıktır. Yıl-
""ll Bu hafta ıçınde rom:ım·a kralının f ı_ • • h · · F ik .. • . d ı k · f'' ı ·ı ı ed'ld · 

l .. 'l'o cbeza hakimi Şükrü Şoykan. huzurunda yapılacak d~niz yanşla - Ka.at _eltmıt ~e. ızba - at v_ermış~~r. . a . sa:a ut~ak cur etındlcı:_ buhJunu~d. ndan ız ar ta sı şo or erı e ev enm ı en- yardımınız dokunmuş olan itilafna-
"ı.. r alı hfıkimliğine terfian Ayaş d l . urtog u sergıyı egenmıt ve .,.onnsen mutee!lsır olarak bu usta ı le ıp et- ne göre bir fır~atını düşürüp bir tay- meyi Balkan antantı daimi !komisyo-
t lllr..• rın a bu unmak üzere Yunan yelken- b · ı. . • .. . . k 

1 
p T ._ 

ı.tı. ·•ıı Demir Kalkay yedinci derece .1 . d _ k . . • te TIK. etmıthr. mele uzere muvakkaten faaliyete geçı· yare alara · gidip ge me uil - o .. 7 o nunun halen reisi sıfatiyte B. Metak· 
""'tıb • cı erın en mure ·kep bır ıcrafıle evvel- E ık· .. 1 ·· . . . >t UI sulh hikimliğine terfian o k" • . . vve ı gun pazar o maıı munase- yor. Derhal kendısını tanıyan ve ken- seferini yapıyor. sas ile imza etmiş olduğumn ckselan· 
!' ııuıh ı gün tnyyare ıle Atmadan Roman- b ·ı · · 1 b h ı 
~ h~~i~driSezen,yedinci , · · . etıe s~~ı guener nr~~ Ya - , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=1sınızn bildirm~~ bahti~nm . 

...,_ ?>· ya) a gıtmışlerdır. k k d · · d d" 60 · 
~ ~ ~ılis hukuk hakimliğine terfi- • tan 8 ~ama a ar zıyaretçı a e 1 o d b Müneı.rver yardımınızdan dolayı 
~er hukuk hfilcimi İsmet Şen, Yunan atletlen bin ki~yi bulmuştur. n u·· ç yaşın a ir size hararetle teı;ekkür c<lerken Bal-
~ hakimliğine terfian İstanbul Yunanlılar bu sene Relgratta ya- Bir kadın ağır yaralandı kan aı1tantınm ..,ulh mefküresine mer 1 

.\Ii Muzaffer Evranoz yedinci pılacak olan Balkan atletizm müsa- Ş r·· R"f t ·a . d ki 1751 ı 

1 
k 

1 
butiyctinin bir delilini teşkil edecek · ' k la . . .. o or ı a ın ı aresır e 

~ Sıvrihisar hfıkimlig·ine terfi- ba a rını tekrar kazanm~k ıçın bu- l t b"I II h" kt b" {iZ a o onyacı olan bu mesut bAdiseden dolnyı se· o .. . . . numara ı o omo ı ar ıve me e ı 
>tıı· l'er hfıkimi Faik köstendinoğlu yuk hır faalıyet sarfetınektedırler. k d 60 1 d · T f k · vinç duymaktayım. Şuna kaniim ki 
t...!.11ci derece Akçadağ hakimliğin; Yakında Atinaya gelecek Amerika ~rşdısınb.a kn<lyaş arın :ı kerbo ~~ imza etmiş olduğumu:t. .aki.J, Bulgar:is 
d:"l't ıan tl ti . 1 k 1 k . 11. mın e ır ın::ı. çarparu aş 
İlle· o Yer hakimi Refik Belür, ye- a e erıy e arşı aşma uzere l~fısır- kollarından ağırca yaralamıştır. • • • k k k k• • • tan ile bütön Balkan antantı devlet -
~r.1 derece Ankara sulh hakimliğine da. Yunan tebansı~a _nı:rısup atletler ---<>--- Salıhın hır iZi so a t çe ıştırmesı leri arasında yeni bir vifak ve itimat 
~ tan o Yer sulh hakimi Hüseyin Atmaya davet edılmıştır. Yunanis- • • esasına mfü~tenit bir teşriki mesai 
~%azıı! Yedinci dercre Bnş )!. umu !a.na gele:e~ Amerika atletlerinin Motorsıklet kazaları sebebı nedır ? devrinin mukaddimesi olneal-tn-1 Bu 
tıı] ?tıuavınliğine terfian Baş M. umu- ıçınde de ıkı Yunanlı varılır. Bunlar- Suadiyede Bağdat cnddesinden teşriki mesai milleUerimi7Jn refahı 
~tt:ua~ini Kazım Akyol, yedinci de- dan Elmar Yedeon 110 manialıyı geçen Yaşarın idaresindeki motosik- Aroşak adında on tiç ya~larmda bakan asliye dördüncü ıeeıa mahke- ve yarımadada sulhun ~""<'iyesi içln 
'>er tıazığ M. umumiliğine terfian ~4,4,10 d~ . koşmakta ve P~~as'ta Jet Yugo ı_av tebaasından 65 ~a.~la- bir kız evvelki akşam sftat doku~a~ mesiııde ~uruşması yap~ln_1ıştır. Din- masruf olan gayretlerim.i::.i~ mükifa-
1~ lf. umumisi Nuri Erenler, Bi- ol,47 .bıkıç at~aktadır. Musaba- rında Reşıdeye çarparak ':>aşıncıan a- sonra Taksimde Alırltilhak Hamıt lenen şahıt kapıcılar hadıseyi yuka- tı <>hnakJa kalmıyacak. a "Dl :zaman
~. u lf. ~n:ıumiliğine (',,ebelibereket kala: nıhayetı:ndıkten s~ııra bu iki ğır su~ettc yaralamıştır .. Yaralı ka- caddesinde esam1 ve kolcınyacı S~lihinlrıda.ki ,ekildc anlatmışlardtr. Bunlar da umumt sulh işine de kiymetli bir 
~ıt llıur:ıısı Fahrettin Uğuz, ilçüncil a~ı:tı~ .Yun~nıs~a~ hesa .• ma Balkan dm Numune hastahanı:>.sıııe kaldırıl- dükkanı öniındcn geçerken Salıh kı- dan Narbet, kolonyacının dükkanı yardımı dokunacaktır. 
\iııı· adlıye müfetthıliğine Artvin ha- bırıncılıklerıne ıştırak ('debilmeleri mışı Ya.ı;nr yakalanmıştır. zın yolunu kesmi~ kolonya vermek k d' · · k ld y t l{iiseiııanuf 
a.ı. 1 .\}' \"? ' • • y ti t · f 1 . · b h ~ • en ısının apıcısı o ugu apar ma-
~ıj' ı J\.emal Göğüç, üçtincü sınıf ıç_ın unan ~- e ımı ec er:ı.sy~nu şım § Fener a çeden Kızıltoprağa &:it için dükkanına çağırmıştır. Kız ko- nın altında buluııduiunu 9Ö H erek Ekselans B. K.oseivo.JUJ/ 
~~ llıUfettişliğine Manisa M. u- dıden teşebbuslerde bulurımaga baş - mekte olan 2182 numaralı otomobıl, lonya istememiş, bunun üzerine Sa- vaka . nl • . Y 1 . .. Başvekil ve luu"iciye nazırı 
lıle 81 Rifat Glillü, fiçUncil sınıf ad- lamıştır. Kalamış caddesinde ()nüne çıkan Jih: . ; 1 ka 

1 
atmış ve hakımm suah ~- Sof ya 

'I btUfet· ı·~. . t . k .. lı' d . . h zerıne o onyacının kızı fe.ııa bır 
1 l:t ış ıgıne Bılecek ı.t. umumt- R d . :ramvaya çaıpmama ıızere ır en- ı - Yavrum benden çekınme: em k 

1 
d .. kk. _ k. . Balkan antantı i e Balga -

~lii' ilaaınettin Eroğlu, üçücün sınıf o manya an sergı bire fren yapmıştır. Fakat arkasın- kolonyayı sana parasız V\:!receğim. ~a sat.~ .. u ~~ına çagı~ma ıste_dı- ristan arasındaki ltilfıfın imzası ba
~ltı~ lnüfettişliğine İskilip hukuk eşyası gelmek üzere dan gelmekte olan Kamilin idaresinde Ben senin ablanı da tanırım. Onunla gı ve .. sur_ukledıil kanaa~ınd_e oldugu- disei rnesudesi mnnasebetiyle Sela-
~lr l<izım Tura, Kırklareli ka- B 1 d" c ·· .. . ..... w .. ki motosiklet kendini tutamıyarak o- epey ahbaplığımız, alakamız vardır. nu, çunkil bu adamın şımchye kadar Dikten göndermek !OtfuncJa bulun~ 
). ·. o h&ı-· . . A • e e ıye umrukler ba~mudurlugu to b"I b" d" . t• '"' d b ·r,. k e k 1 ld '"• lk" ~'l'Jd 'J\tmlığıne kadastro bakım- _ mo ı e ın ırmış ır. ;;,ademe en Bana darıldı. Yarın onu bana yolla 1 :ıı-O g nç ız an parasız esans ve mu~ o u5uıınz naz nııe telgraftan 
ı._ en u.. • . Ö . . ne muracaat ederek Romanyadan bazı f 1 K" .1. • • k l . t k 1 k . A d l k 1 h t' t k "'ı._d 41Useyın Avnı rmecı, Edır- . 1 1 W• • yere ır ıyan amı ın oacagı ·ırı - da barışalım. Senınle de kavga e - o onya verme bahaııesıyle dükki- o ayı e se ansınıza arare .... e eşe -
d. '4l ast ~ . ·~· eergı efya an ge ecegını ve bunlann ,e t - . . . 1 ~ d - .. kü d · 
~tr0 :ro hakımlıgıne Bursn ka- h" _._ 1 d k 1 1 k _ ril mış ır. meyız, gel de esans vereyım ! demış- ı nına çagır ıgını ve kızların da dille- r e erım. hak· . ıre çu.arı masın a o ay ı goste - • . 
1s li ımı Mustafa Lütfı Sezer. meıini rica etmiftir. Romanyadan ge- Hapıshanedeki tır. . . kana girdiklerini gördilğünü üade Bu m~na ebeUe gerek cumhuriyet 

ta ınaatlı memuriyetlere ı k R 1 . 1 . .. hk" Kız bunu şıddetle Teddetmış ve etmiştir. hülcumeti namına gerek kendi namı-
~ .. terfi edenler -~~~r. ~ş:aeşy:ı:re~a~enışB~~r:•t:a::ı~ ma umlar ablası hakkında böyle iymalı sözler Suçlu bu şahadetleri reddetmiş ma ekselansınıza en haraı·etli teşek-

~, •- eltızınci derece Afy011 aıalıg-ı- 1 b" . . ! Bu hafta çar11amba 0 ünü, bir lto- söylemeg-e utanmadan nasıl cesaret • . ~ k- ı · · a zetmek ve "'-'nı· zamanda 't ~tfian mıf o an ır serııtıde tefhır edılmekte- T .. ·- . • • • ve kızı babasına teshm ye şikayet et- ur erı~ı r . ...., •· 
J· ~fıitı o yer azası Kadri Tabak, dir. misyon tarafından mahallinde yapıla- ettıgını sormuştur. Bunun ilzerıne mek maksadiyle sü .. ki d... . .. ·I BulgaNst:ın ıle Balkan antantı aza-
~~İne .~ derece lst~ul sulh hakim- İstanbul festivalında aynı ı cak tetkikattan ıonra yıkılıp ytkılma- hiddetlenen kolonyacı kızın iki bi- . . . b k .. rku e ı~ını SO) e... sından ol:ın devletler arnsmda itimat 
•ıll' 't> "'ltfian lh h:.k· · MU c~ya ar ması ha kında bir karar verilecek olan ı ki · d k ı add · mı.ştır • U ızın uç ardeşı dal-.a ol-l ~6 . 0 yer su n ımı - Beyoğlu Halkevinde açılması karar- e erın en ya a amış ve c enın . . . - esasına müstenit yeni biı· tc.şriki me-
~llıir ernıhnloğlu, sekinzici derece laştmlan •ergide teşhir edilecektir. ceza evinin içinde bulunan mahkum- nihayetine kadar ite kaka ve tokatlı- duğunu, kendılermı tanıdığım, ab- sai devresi açılmakta oldu~"Ullu dü-
~l}ı h l!Ulh hô.kimliğlne terfian o yer D . I d • · • lardan büyük bir kısmı müddeiumumi yarak süı'üklemeğe başlamıştır. !asının evvelce mUşterisi lıulunduğu- şünmekten mütevellit sevincimi söy-
~~ se~ki 1?1i Adem Sayfiyeddin Bal- aıre er ~ yenı mesaı lik tarafından yeni yapılan tevkifhane Kızın feryadına o cadde üzerinde nu, kızın hadise gecesi dükkanına !emek isterim. 

-"lltitnı·~~ınc1 derece İstanbul sulh saatlerıle çalışıldı binasının altındaki kısma nakledilecek ki apartmanların kapıcıları koşmuş - musallat olduğunu ilave etmiştir. Beş Balkan devletinin göstermiş 
t'li ~ 

1

~1ne terfian o yer sulh Mki- Devairde yeni meıi saatlerinin tat- !erdir. Komisyon bu binanın yıkılma- lardır. Fakat bu sırada caddenin ni Bunlardı:m başka kızlara kolonya ve oldukları karşılıklı anlaşır.a zihniye-
~ >~t-~ıt Nomer, sekizinci derece bikine dün sabahtan itibaren başlan- sına knrar verdiği takdirde mahkum- hnyetine getirilmiş bulunan kız ora- e ans verdiğini de saklamamıg, an- ti, eminim ki, Balkan yarım~_dusı~
h alldı eıa, hakimi Necati Kökeri, mıştır Yeni mesai saatleri evvelce de !ardan ceza hizmetini bitırip te ancak da düşüp bayılmıştır. Kolonyacı da ak b J ki. 

1 
d" ' da sulhu ve itimat esasına mustenıt 

~~1.ı~ t~a ceza hakimliğine terfian yazdı~ımız gibi sabahley,in saat do- kısa müddetleri kalanlar burada alı- kalabalığın toplanmakta olduğunu c un ar!_ ~e. ~m. 0 sun . ı:e ve pa- teşriki mesaiyi takviye etmek sure· 
"<lı.. ~ll' • • • ' w •• • k k t rasız verdıgını ıddıa etmıştır. ı· 1 t ulh h d" ı k b". "'ıltli azalıgına terfıan Haymana kuzdan on ıkiye, ögledcn sonra da on konacaklardır. Daha uzun cezalıların goreı e açmış ır. . . . lY e umum s a a ım o aca ır 
Qtlt14- ~ehbi Tetik, sekizinci derece üçten on altıya kadar olmak üzre gün- memleketin diğer hapishanelerine nak Yakalanan kol~nyacı dün adliyeye Duruşma bır kısım şahıtlerın cel- esere vücut verecektir. 

·l>ikimHğine oyer hukuk haki- d~ alb saattir. !edilmeleri düşünülmektedir. verilmiş ve cürmü meşhut davalarına • bi için kalmıştır Dr. Aras 



HiLKAT:~·, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 
Yaratan kuvvet. her insana sıhhat ve saadet içinde ,>'aşamak hak

kını vermiştir. Her tUrlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak· bir arıza üzerine derhal faaliyete 

geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetsiz
lik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat i
şaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla FOSF ARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından fakdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir 
surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açı

lacak kanal ve sınai imalat, keşif bedeli "400.008., dört yüz bin se
kiz liradır. 

2 - Eksiltme 6 - 8 - 938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 
12 de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlilğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır
lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750 lira 32 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 70.000 liralık Nafıa su işlerini taahhüt 
edip muvaffakiyetle hitirdiğine ve bu kabil nafıı. işlerini başarmakta. 
fenni kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci madde
de yazılı saatten bir 3aat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (2473) (4557) 

Matbuat Emektarları 
işçilerin hasta, mallll ve ihtiyarları menfaatine 

Diş doktoru diyor ki: 
. ııııııır 

"iyi bir diş macununda, diş etıerıne bt1ıun: 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde ınineıen 
malı, asıl dişleri temizleyiri maddl'. lı i('inde 
sıyırmayacak ~ekilde hazırlanmış oıın; 0'1 zıarı dÜ 

hftmız olmadıktan başka a(\ızdı k ı !' 1 ı '" eııne 
temizlemek Uzere kıı!Pvi ~add.eler ıh 1 ~'ır.,. 

ve
0 

nihayet koku ve Jezzetı nefıs olmalı f 

işte Radyolin budur· 
1 Sabah, öğle ve akşam yem.eklerinden sonra 

Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bü- 1 

tün kudretleri uzviyettc toplıyarak ömrü tabiiyi bütiln neşelerle ge 
çirtir. FOSFARSOL gimeş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve 
gençlik saçar, her eczanede bulu nur. 

Büyük Gardenparti ve müsamere 
6 Ağustos 938 cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 

RAD Y OLIN kuııanınız 
~ 

• 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Kilosu Cins. Muhammen bedeli 
580 Demedi Nane 1 

4100 .. Maydanoz 1 
1130 .. Dereotı: 1 

22700 Kilo Ispanak 8 
19230 .. Prasa 5 

8300 
" Kök kereviz il 

10330 .. Barbunya fasulyem 13 
20530 .. A. kadın fasulyes• 12 

9730 .. Çalı fasulyesi 11 
21600 .. Sakız kabağı 8 
1450 

" 
Kestane kabağı 6 

100 
" Asma kaba.lrı 4 

2200 
" Bezelye l2 

l2900 
" Bakla 7 

7025 
" Bamya 18 

5355 
" Havuç 10 

14850 .. Kır domatesi 7 
2700 .. Sırık domatesi 8 

107500 Adet Patlıcan 3,fiO 
15050 Kilo Lahna 6 
6000 Adet Karnıbahar 15 
8100 Kilo Semizotu 4 
680 Derret Sarımsak 1,75 

2950 
" Soğan 1,50 

14600 Adet Enginar 7 
5300 

" Marul 3 
7700 

" Yeşil salata 1,50 
13650 Kilo Pancar 5 
2750 

" Dolmalık bibe; 10 
150 

" Sivri bibeı· 7 
!315 .. Taze yaprak 15 

5500 Adet Hiyar 2 
1150 Kilo Ebegümcei 6 

Belediye h::ıstahanderi;·le diğer müesse0 elere lüzumu ohn yukarıda 
miklariyle cinsleri yazılı yaş sebze kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 8 - 8 - 938 panırlcsi günil •aat 11 de Daimi Encü-ner.de yrıpıla
caktır. Li"tL't!iyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 24!>0 N. lı kanunda yazılı vesika ve 1703 lira 99 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle heraber tek lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Daimi encümene •:ermelidirler. 
Bu saatten sonra verilerek zarflar kabul olunmaz. (t.) (4766) 

* 
Ke1if bedeli 907 lira 81 kuruş ol an Balat atölyesinde yaptırılacak ta

mirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika
dan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 68 
lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 9-8-938 salı 
günü saat 11 de daimi enr;imende bulunmalıdırlar. (B.) (4760) 

* 
İş yaptığına dair Keşif bedeli ilk teminatı 
getireceği vesika 

500 liralık vesika Feriköv 17 inci 614.56 46,09 
mektebin tamiri 

500 
" " Beşiktaş 46 ıncı 668,57 50,14 

mektebin tamiri 
1000 

" .. Beyoğlu 2 inci 1789,15 134,19 
mektebin ta:miri 

1500 
" .. Üsküdar 34 üncü 2442,86 183,21 

m~ktebın tamiri 
1500 

" .. İstanbul 43 üncil 2856,68 214,2ı 

me!<te"in tamiri 

Yukarıda keşif bedelleri "yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. Keşif evrakiyle şartnameleri levazım müdürlüğünde görüle 
bilir. İstekliler 2490 No. kanunda yazılı vesikadan başka nafıa müdürlü
ğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle hizalarında göster;leıı ilk temi
nat makbuz veya mektu':ıirle beraber 9-8-938 salı günü saat 11 de daimi 
encümende bulunmalıdırlar. (l) (4767) 

.------... 1'1111 _____ ~ .. Dr. Nihad Tözge 1 Zührevi ve cilt hastalıkları 

abıali cad. No. 11. saat 15- 18 
Tel. 21942 

Hayrı Ömer 
Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 
çarnsında No. 33 Telefon:41358 

Caz, saz, milJi oyunlar, varyete numaraları, 
dans müsabakaları ve zengin program 

'"""'vvvv°.tvvvNM ' ' '' ' ' • • •' •''., 

"Matbuat ftçileri Birliği, işbu müsamereye herkesin iştirak 
edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucuz yaptığı gibi 

fevkalade ehven surette bir de büfe temin eylemiştir. 
Biletler Cağaloğlu yokuşunda Birlik merkezinde satılmaktadır. 

DEKORASYON 
Mağazası için mevsim yoktur. 

Her ay en modern mallar gelmektedir . 
Beyoğlu istiklal caddesi 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
. ~ı!' 

nvnı . 
Ofset usuliyle basılarak 68x100 1. 16 kıtasında 100.000 ve · ·ıt L:ı 

da 40.000 iki renkli iki okul kitabının bu sayılar üzerinde basım ve c'.ıur· 
her iki kitap ayrı ayrı i~ olarak pazarlıkla açık eksiltmiye konııJınU·. en~· 

Bu kitapların kağıt ve cilt malzemesi Basımevimizce temin oıu;3,ırıt 
tır. Eksiltme ve ihale 4.8.938 perşembe günü saat 10 da De\'let d; bi· 
evi direktörlüğünde biribirini müteakip yapılacaktır. Bu kitaııJar, ıiıi 
rinin muhammen bedeli 2880 lira diğerinin muhammen bedeli ıı~:de ~ 
ve muvakkat teminat miktarları da bu bedellerin yüzde 7,5 ni:;ret~el bU 

lup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat e'd r. 
. . rzıın 1 • 

teminatları Devlet Basımevı veznesıne yatırılmış olmaları a dd~ 
. . ııın . 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 ıncı JIİ tı• 
. mah8 

gereğince lazım gelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarına daır ffn~ı • 
caret odasından alınmış bir mektup getirmeleri ve ofsette muva 

yetle basılmış bir eser ibraz etmeleri şarttır. 018rııl' 

Genel şartname Devlet Basımevi direktörlüğünden par:ısız 

alınabilir. (5017) ~ 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 

men kıymetin yüzde 75 ini bulduğu/ ;;;;;;;;;;;.;;;;111111111111111 .......... - ..... . 
takdirde talibine ihale olunacak aksi D l D • y il İl A l ev et emır o arı an arı 
takdirde satış tehir edilerek 19-8-938 I[.••••••••••••••••••••••_. ... .,... 

nında mahcuz ve paraya çevrilmesi- çarşamba günü saat 9 da ikinci art-

Bir alacağın temini istifası zım-

ne karar verilen 120 adet yangın sön- tırma suretiyle en çok arttıranın üs- Devlet Demiryolları 9 ncı işletme Müdürlüğünden: J(. 
. --dürmeye mahsus dolu ecza şişesi 8-8- tünde bırakılacaktır. İstekiilerin mu Devair iş saatlerindeki son değişiklik münasebetiyle SirkeC;J<1! ;;'' 

938 pazartesi günü saat 9 da Galata ayyen günde mahallinde hazır bu- Çekmece banliyö hattındaki, 15, 32, 39 No. trenlerin varış ve k~ tal e • 
Ziraat Bıınkası sokağında Hızır Yan lunan memuruna 937 /38-15 dosya No. atlerinde 11 temmuz tarihinden itibaren yapılmış olan tadilat ıiı;riııdl 
gın söndürme mağazasında birinci a I sile milracaatleri ilan olunur. dilmiştir. Mezkur trenler 3-8-938 tarihinden itibaren eski ~aa 
çık arttırma ile satılacaktır. Muham-, (9378) seyrüsefer edeceklerdir. ( 4998) _,..--
~~-~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ ----~ 

ırALiilMll> 'i %LiillLEH 
DOKTOR 

Besim Ru~en 
KANATLI oa· 

Cerrahpaşa Hastahaneşı 

hiliye Mütehassısı ıs
Hergün öğleden sonra ha

43 

' rını kabul eder. ~1 
Çarçıkapı Tramvay aura 0 

Ahunbey apartmanı t\O· , 
~~~~~~~~~~cııl1' = saııd . 

ZA Yt - 3629 plaka ]'fo .. jePiı1: 
mm ehliyetnamem kaylıoldll· ü )-d> 
ni çıkartacağım eskisinin hü1<
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