
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 
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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 
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.. 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 
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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 
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k 
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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<

01 

tur. juP~'· 
Eminönü sandalcı Rizc1 ı ' 

·ı Ali ~uzer , og u •:_ ...... 

Eminönü Halkeviııderı: 'h cJ~
Orta okul ve liselerde tarı . 1'.0ıoıı· 

rafya, yurd, fizik, kimy:ı. b\11J,ıı 
fenbilgisi ve matematil< gruplM :ıJ: il' 
. . h rJ·ını· .ı. ıkmale kalan talebeyı :ızı ' ,ıırv 

zere kurslar açılması karar~a, 6 ,. 
mıştır. İhtiyacı olan t11Jebeoın1 eı1· 
ğustos akşamına kadar adların ri'a 
miz sekreterliğine yazclırınıılıırı 
olunur. 

Doktor Feyzi AhJ11eJ 
. · C'lt ~e 

Denız hastahanesı 1 ~( 
Zührevi hastalıkları mutab 'P 

Ankara Caddesinde: t{e~~~g9 
Bğleden sonra 'feıeron: " 

İLAN i keW 
Tütün gümrüğünde Hasırla~ ııv: 

sinde icrııyi ticaret etnwkte 0 ·iı·Je 
- ı· t A.•ıb"' - ıııı sa Dogru Yol N ak ıya - JAI<'' 

Ağustos 938 den itibaren u 

kestiğimi ilan ederim. ,jJtaŞ _., 
Bursalı Ha~ 

Halis kurt satılık~:"ı;:ı-~p 
Meraklıların Aksaray "uruı' 

Selçukrnltan sokak 8 nurııür'~ı· 
her gün saat beşten sonra m , 
!eri. -1~ 

. . 1 . Sarııçol 
Sahıbı. 1\. Cema ettın . çetill 

Netrivat müdürü: Macıt b ..• ,if' . . E U• 
Basıldı;tı yf'r: Matbaaı 



IDAKE T!.RI 
at-....ı N...._....ı,._ Ne. 14 

Telsralı YealiaMla sueteel 
lataah•I 

Telefoeı - 20711 

90 

• 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye Ec.e .. l 
toO Kr. ...elifi 2400. K. 
IOO Kr. e aylıfı 1200 K. 

2SO Kr. 1 aylıjı eoo K. , 
IO Kr. 1 aJ'lıtı 300 K. 

P .. ta lttib .. aaa sira••lt •••••· 
ketler iıi• il. 14, 7 ,1 .,. 4 lira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Milli cfclt mızda hak Yeni Rus - Japon harbi 
• • en sonra yerını buluyor Bir Sovyet taburu 9 

"=-------------• 
Italya 

VE 

Papalık 
\'~: Htueyia Ca1Ud y~ ~ ............. ..,, ..... .AMNJV.MA 

~ 0rıter devlet şefleri kendi hudut
'İıl "e kontrolsuz nufuz ve kudretleri
'itıın lt çok eısiridf rler. Milfi gayeler 
' d• matbuat ne kadar disiplin al
' •lınsa, içtima ve söz hürriyetleri 
~ dahilinde sevk ve idare edilse ve 
~ı/' urnurniyenin vakitli vakitsiz te
'- llrlerine meydan verilmese bile yi
' ltı.errıiekette bir memnuniyet ha -
1- Yaratmak lazımdır. Otoriter ~ef-

• hat·· v b f " un kudretlerine ragmen, u e • 
' urnurniyeyi unutamzalar. Onu 
~ flltJı etmenin en muhakkak yolu
~ '4 daima muvaff akıyetten muvaf
'- ete yürümekte ve memlekete if-

tlr "esileleri aramakta bulurlar. 
ltt il sebeple, büyük ve kudretli şef
~ ~ dinamik > olmağa mnhkumdur
bir . Sakin, gürültüsüz, göze çarpmaz 
'l}'aaj hayatı onlar şeref ve şaşaa-
1t4kd~n bir şey eksilmesi makamında 
>tıı· kı ederler. Binaenaleyh, dai~a 
~ 1 

}'eni meselelere atılmak, yeni ye
Iİııilllı.ıvaf fnkıyetlerle şan ve şöhretle-

HATAYDA 
Tescilin neticesi 

40 mebustan 25 adedi 
Türk olacak 

Kayda iştirak eden müntehiplerin 
sayısı 57 bindir. Bunun 35,700 zü 

Türklere rey verd\ 
Antakya, 2 ( A. A.) - tescil neticesi hakkındaki ilk ra

kamlara göre kayda iştirak etmiş olan müııtehiplerin yekfuıu 
37 bindir. Bunun otuz beş bin yedi yüzü türk listesine kaydedil

miştir. Bu neticeye göre türk listesi reylerin yüzde altmış üçünü 
kazanmış demektir. Bu suretle 40 mebustan teşekkül edecek 

olan Hatay meclisine türklerin 25 mebusla iştirak etmeleri 

icabedecektir. Seçim komisyonu bu rakamlar üzerinde son ka

rarını bugünkü toplantısında verecektir. 

(Yazıaı 7 inci sayfada) 

tankla Japonlara 
taarruz etti 

Japonlar Rusları geri püskürtmüşler, 12 Sovyet tay
yaresi de akın yapmış, Jopanlar hızlı davranmışlar 

JAPONYA BİR PROTESTO 
NOTASI VERDİ 

[:) ı:>arktmak ihtiyacındadırlar : 
~ilçe rnevkiinin icap ettiği bu 
~~j~j pek güzel idrak etm~ti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ et ta t l .. l •• } . . liüyük hir ıçtima aktettikleri ıöylonilen Sovyet Ricali (Ortada önde Stalin) 
'ta- n ana ı soz er soy emesını se-
~e h.~lk kitleleri üzerinde tesir ya
~ numayifleri ihmal etmez. Bu 
\,,._

11ta gerçekten üstad mertebesine 
~tır. 

tfti~enin son atılmak lüzumunu his 
!!.:_ tı . 
~d· tn.accralardan bıri ırkçılıktır. 
~ A'Ye kadar ırkçılık iddialannı yal
~ 1rrıanyada siyaset sahnesine inti
'1 eı'İlif bir şekilde görüyorduk. Al
>~i~ilda parçalanmı' manevi kuvveti 
~ ... en canlandırmak için halk kitle-

·•ırı • ~h 
' .. 

1ftı asını kabartarak bir galc- ) 
~eti '°~cuda getirmek lazımdı. Yahu
~ 'f~te ateş tutuşturmağa hizmet e
-~, }'agJı bir madde gibi ocağın içine ._r . 
~lııd "e bir Yahudi düfmanlığı et-
~ • Alman vahdetini manen de 'il ~lendinnek ve canlandırmak yo-
h~ uldular. 

F rankocular sekiz defa v h. t· 1 · a ım ne ıce erın 
taaruz ettiler mes'uliyetini 

Hükumet askerleri de şaşırtma 
hareketlerinde muvaffak olmuşlar 

Ruslara 
yükliyecekler 
Seul, 2 (A . ..\.) -- Koro ordusu 

' erkanı harbiyedi tebliğ ediyor: 

Ağustosun ikinci giinü sabahle
~~ yin saat 9 da bir Sovyet taburu ö

nünde dokuz taak olduğu halde 

(Sonu 7 nci sayfada) 

~ 1 .. çıJık bahsini ilmi bakımdan tetk.i 
~l;~ı:n görmüyoruz. Çünkü onun 
~cı. •r şeye tahammül edebilecek Halka saygı 'r ~.emeli, metaneti yoktur. Ari ır- Dünyada Şarkla kadar aokağmı 
t ' Uatünlüğü ve iriler içinde de berıimsernemit insan azdır. Bize 
\ d~~rı ~ lara Allah tarafından bü- öyle gelir ki evimizin, dükkanı-
'' linyaya hakimiyet için kudai bir mızın önündeki yayakaldıramı ma-

• 
Tokyoda imparator sarayı ve Japon Hariciye Nazırı General Ugaki 

Şişlide acıklı bir 
tramvay kazası 

lııQ~ tevdi edildiği kanaatini Def? ve Franko Aikerlerinin bir yür6yÜfÜ likinemizin bir parçaaıdır. 
~ l\i ~~a İçin ilmi esvaplar altında tür Barselona, 2 (A.A.) - · Ebre Ü· Süprüntülerimizi oraya atar, 14 yaşında bir kız, tramvay Altında 
~ ..... ~il kitaplar yazılma• olduuunu bi kır· lı' sularımızı oraya do"ker hazan 

... \1 "' • zerine yapılan şaşırtma haJY · ~ti b ' Jd Jd ~~~~.Fakat burada ilmin de şeref mamiyle muvaffak olmuştur. Düş- " burnumuzu gırtlağımızı bile orada parça parça O u, Ö Ü 
"lı.t, l'sı:.ctine tecavüz edilerek gayn temizleriz. 
l.. rrıuccrred ve yüksek ilim mef- m.a~ Gandesa~ın ~ö~düğü n.oktaya İtten aonra yüzümüzü sabunla- Dün sabah Şişlide çok feci bir tram larak can vermiştir. Hadise -\'öyle ol-
l'ı:ı · butun kuvvetıyle bır mukbıl taar- . . . k ı 14 d "d1ı·· .~•Yasi maksatlarla hizmetkar ha .. ateı.Yermın hımayesincle önde tank- yıp çirkef sularını dükkinımızm ö- vay azası o mu~ ve yaşın " genç mu~tur 

tı.ı ·· ı ruz yapmıştır. Duşman, Tortosa- • b' k . k ı ki · ı d lca (D ,, · f d ) 
y ~mü~~ ... luoldugwuhalde k' k t nüneNçu ap~~~biyi~k~d~ =='r=ı=z=t~ra=m=~=a=y=~=e=r=e=e=r=ı =a=h=n=a=~======e=oo=~=n=ı=~=n=c=ı=s=a=y=a=a== Ilı •in,~ T gandesa yolunun 29 VP. 32 ıncı kı- se ız ere arruz ' .. . 
~ti ı ım bakımından hiç bir kıy- lometreleri hizasından şiddetli top etmiştir. Hükiimetçiler tayyarele - rımın .k~narında çomelıp oracıkta • 

''~ ~~lrrııyan ırkçılığın Almanyada rin yardımiyle şiddetle mukavemet alıverırız. in g ,· ı ,· z Na s ,· h a t ç ı 
111,L •tlelerine yeni bir ı·man a•ıla- ====~~===~~~~~== H 1 k k b' t h · b 
ı 'I: T etmişlerdı'r Ak .:ı •• e e so a ıraz en a ıse, u-
ttL '°e h""k· b -1 -k·t D •• kk A 1 . · şam •ıuşman mu- .. . • 'tef ı~ U umet afınua 1 ere mem• u an arın k&biJ taarruzun t k t . • rada aoylenmeaı Caız olmıyan bazı 
~.. 

1 
ıtaldınn h 1 1 • d b' u er e mış ve 88 "ki · · d b'l il il p \J •d • ~~ıa k a am e erın e ır ma- h d b. k l yu erımız en 1 e zava 1 yo a- raga gı ıyor 

"-it b' ·~metini görmek İçin ç-0k mü- o··g" le tatı·ı.· .a a 11!0. ~Ü bırakarak mevzile- rımızda kurtulur, aalına Nlına yo-
~ o)~ ~ efsane > (mythe) tCfkil et- rıne çekılmıştır. Hücum eden kıta- lumuza devam ederiz. 

1~ • ı.ııunda fÜphe yoktur. Halle k t•J • lann efradı münhasıran Faslı idi. Dikkat edin, fU sıcak havalarda ç k } k h •• k A • • • • 

~ e~tırn sevk ve idare etmek istiyen- at ) eşıyor Bu müddet zarfında cumhuriyet9i- birçok dilkkincılar küçük bir: e OS 0Va U UmetlDJD Siyaseti 
.,~, 'fide b.. 1 b' f b"' 
·'4.lt bir ·ıa:Y e uygun ır e ıane u- ler, Polda de Masaduca mıntaka- - Varda! ... Deıtur! ••• a bile lü- M • d b .., •ı • 

A.ıı sı tır. Mecburi tatil ı Eylülde sında ilerıemeğe devam ederek me- zum sörmeden habireha dükkanıa- acarıstan a egenı mıyor 
~~ ~i ~e~ ~emlekeltin t~rih.i, b~~~- başlıyacak zarlığı zaptetmişler v& Pobla kasa- r~~~. ~~Unü ıuya boğduklarını gö- Londra, 2 (A.A.) - Hariciye 

'
•tı 'Ynı :,etı, 10

'!a ;~zıyet:_ 1•r~ •- basına hakim sırtlan el& geçirmiş- rursAunuz. • nezareti iktisadi kısım şefi Frank 
mıyııcagı ıçın. ırıı;çı ıgın T' t d ' d . h t' dil ı ı d. C h . . mma pıa aular oradan geçen k' . l 1 .... ııl'ad ıcare o ast ı aıe Pye ı n er ır. um urıyetçılcr ayn zaman . . • Asthongvat ın ıle Tuna mese e e-

"'I ,.._ an gayri meml k ti de ay t l k f ·· • ı t t· ı· h k d F . . keten elbıaelı bır bayanın yazlık ro- . .. L d ·~r e e er • op anara esna ın og e a 111 a -, a ayonun şımalın& doğru ilerli- . .. .. .. n mutehassısı R. Y. Ford ve or 
~ v~:eti hasıl edemiyeceğine ihri- kında belediyenin odaıtan sorduğu yerek Sierra Meguinc

7
al'A girmiş- bunu çaçek çıkarmlf& d~nduruyor- Rüncimanın hususi katibi bu sabah 

~1)ad:1 
bebiJirdi. Şimdi Duçenin de noktai nazar hakkındaki tezkeresi- terdir ~ mut, yahut tramvay bekhyen beyaz Prag'a gitmek üzere Cro\'don tay--

ı:ıı.. • · u na"'ariyeye ı'ltı'fat etmes' · .. k f • t" Od 'd · bantalonlu bayın o ütülü pantalonu · d -"'ltlt .. 1 nı muza ere e}mış ıı". a ı are b yare meydanından havalanmışlar-1tı)0 •k ki her taraf ta hayret uyan- h t• b .. k 1 f · d enek benek olacakmıf, berikilere 
r " b eye ı u muza ere er ne ıcesın e . dır. Lord ve Ledi Rünciman bugün 

Al ... c una sebepler aranıyor. b'"t'" d""kk . 1 1 · l · · h vız gelıyor. 
~ ··•an u un u . an ar a ış yer erının er E • .. .. öğleden ı:ıonra tayyare ile Londra-
.ı.til'ea· Ya, bir taraftan ırkçılık na- gün saat 011 üçten on dörde kadar yarınki sayımızda tlı sutluye haklı haksız karıtı· d h •. 
1111> •ne Yük k b' k . k or di bel d' .. 1 an areket cdeceklermr. 
'tt t se ır ıymet vem en, bir saat mecburi öğle tatili yapma- ~ Y ye e ıyeyc aoy enen esna-

arafıan katoliklik ile de müca- 1 f k l y k fa belediye: Budapeşte, 2 (A.A.) - Pester 
(D arının mu va ı o acagına arar ver c' • A ı·· u 11 d · -, .. · · cvamı s iincü sayfada) · . b ld k" kt . ının men us - insaf edin! Belediye cezası oy gazetes1 ı rag hukiimetmın 

b. mış \:e u yo a ı no aı nazarını • ·ıı· tl t t " ·· h kk d k" 
l"'I T YALÇIN b 1 d ". '·'Id' ·~t· B 1 d" aızden alınmaz da kimden almll'?. mı ıye er s a usu a ın a ı pren 

e e t.} eye vı ırmı:;; ır. e e ıye ' . . · ı · · te k' d k b 

Y '"'" ...... ,., .,.,.. b h t fi d t 1 dıye bır sual soracak olsa acaba ne sıp errnı n ıt c ere u prensple-
u usus a esna a a emaıı ar yap Yazan: Çin kuvvetleri Ba'"k·ı- · 1 • h ' · · · en. SABAH tıktan sonra dükkanların öğle tati- d ı ı-evap vcrır er. . . , r~n iÇ bır ~eçlııle ~eıımunıyeti mu- Çekoalovakyaya Almanya ile an-

b 1 la saatlerini tesbit edecek ve eyhil- man anı ve cra Heyeti Reisi ' Halkı aa~mak, kendı~ı saydır- c~p olmadıgını .teyıt etmekte ve )aşması için giden Lord Runciman 
q SAYFA ıien itibaren bu su le göre tatil ya- General Çan - Kay - Şek mak demektır. Bu halukati artık şöyle demektedır: lihane bir zihniyetlr milletler ara· 

pılması mecburi olac:ıktır. anlamalıyız canım.. 1 ·:Prag .. h?kfimeti herl!~llde böy-Jsında bir yakınlık temin edecek de-* le bır statu ıle demokratık ve müs-, ğildir.,, 



Sayfa: ı 

Yeni «Sabah• ın tariht tefrikası: 67 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Camiin etrafında 
Fransız esirlerini görmek için halk 

kıyamet gibi toplanıyordu 

Vesaiti nakliye (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Att] 
talimatnamesi . . . ' 

lstanbuı civarına seyrü Yenı sırkecı mey-
sefer nasıl yapılacak? - danı sür'atle 

Vilayet içerisinde merkezle kazalar 
ve: kazalar arasında muntazaman ve 

Şişlide acıklı bir 
tranvay kazası açılıyor 

muayyen zamanlarda eşya ve yolcu (Ba~tarafı 1 ncı sayfada) 
nakliyatı yapan otomobil , otobüs , f v - k b , lk parti binaların "'"za ur anı 1., yatında Münevver 
kamyon • kamyonet • omnibüs ve yük adında hizmetçilik yapan bir kızca-
arabaları hakında hazırlanan talimat- yıkılma 1 bı'ttı' • d O S gız ır. ün sabah saat 9 buçuk sıra-
namenin vili.yet idare heyetine veril- lannda Bomonti istasyonu cıvarında-
diğini evvelce yazmış;tık. Vilayet idare Sirkeci rn~ydanının tanzimine ki 305 numaralı evin hizasından cad-

heyeti talimatname Üzerindeki tetkik- ehemmiyetle devam edilmektedir. denin kartı tarafına geçmek istemit
lerini bitirmif. tasdik ederek beledi- Meydanın açılmasiyle diğer bazı in tir. Tam bu oırada Şitliden bütün hı
yeye göndermittir. şaatı 96 bin liraya üzerine alan zile gelen 631 numaralı vatman Hak-

Festivalin 
bu haftaya ait 

zengin proğranıı 

Peşte güreşçileri ve 
Yunan yüzücüleri de 

gelecek 
"' O• Festival münasebetile bu ak~ ıkil 

küdar Kızkulesi parkında saopa b• 

Ortalık ağarmıya ba,ladığı za-' Fransız karargahında bu müza- Bu neviden nakil vasıtalannın ha- müteahhit Ankaradan şehrimize kının idareoindeki 145 numaralı tram 
f d p •" Naşit ve arkadaşlan tara ın a . h fıa 
B

. cı a 
kız opereti oynanacaktır. ırın O kil• 

rnan, beyaz gömleklerini tüfeklerinin kereler devam ederken, Cezar Ahmet rekat ve intizamını vilayet mürakabe- ge~miş ~e. evvelce poli~ ile inzıbat vay arabası kıza yetitmi,ıir. Münev
uclarına asmı, olan üç fransız nefe- paşanın odasında da TUrk müdafaa si altına alacak. şimdiye kadar beledi- d~ı.relerını .teşkıl eden ıs\as~on da- ver birdenbire ~atırmıt, gerilemek ve
ri, cami kapısından çıkarak sokak baş kuvvetlerinin kumandanları toplan- yece verilen seyrüsefer ruhsatları da hılıindekı sıl ıle halınde bıııaların ya ileri atılarak tramvay yolunu as
larım tutmuş olan Türk müfrezeleri- mıştı. bundftn sonra vilayet tarafından veri- yıkılmasına da başlanmıştır. mak hususunda kararsız bir •aniye g~-
ne doğru ilerlemişler; tercüman iste- Cezar Ahmet Paşa, ağır ağır va- lecektir Çalgılı gazinonun yıkılması bit- çirmittir. J,ıe bu bir saniyelık müd-

. . ' 
programında yarın akpnı ıçın . ta• 

- H Ik peretı darda Baglarbaıında a 0 "l edi· 
rafından Leblebici Horhor teın•~ 110• 

h" uy• lecek. perşembe akşamı Şe ır nd• 
su artistleri tarafından Tepebaşı mişlerdi. ziye\i izah etmiş; miltaleasına şöy- Sürat, mesafeye göre fiyat, ruhsat- miştir. Molozlar da kaldırıldıktan 1 det içinde 'tramvay olanca hızı ile kı-

f 
0 onra ora• 1 l kt y k ı Sözün kısası oynanacaktır. :;n· Cezar Ahmet pas,a, maiyetindeki lece devam eylemişti: name, enni, kanuni ve sıhhi şerait ve ., ., ı açı mş O ara r. ı ı - za çarparak altına almıs ve 15 metre- S• 

· Taksim meydanında bayran'l ;;n•· 
zabitlerden biriyle bir terciıman gön- - Bonarat denilen bu inatçı durak yerleri, takip edilecek yollar, ma'1na başlanan binalar bir hafta den fazla sürüklemiştir. Vatman da I ın• 

1 f 1 1 k ld 1 !eri akıtılan •u fükiyesi festiva uJ•• 
dermişti. Bunlarla Fransızlar ara - kafir, bunca emeklerle hazırladığı ve yo cu ve şo ör ere vasıta sahiplerinin sonra a ırı mış bulunacaktır. Bu evv•lıi t•~ırmif, sonra hemen fren yap . ak• 
sında şu dikkate şayan muhavere geç yaptığı hücumun akim kalmasından ve yedek tolörlerin riayet mecburiye- su ret!& evvel il Sirkeci istasyonunun I mışt_".· Fakat tramvay fazla süratle sebetile her çar,amba gecell · tar•• 

· t' "b t ! k B lk' d · d ld ki ! ·· ı · - · · k 5 caktır. Su fi kiyesi, sular idar•>
1 ı. ı. rnış ı: ı re a mıyaca .. e ı e yarın baş- tın • o u arı ,art ar, ucret erın tes- şehre •kı., kapısındaki kü•ük mey- gıttıgı ıçın anca 1 metre sonra du- 1 oo•"' 

b. ki ' ' ı fından daha mükememl ~ek • ... .ıı Fransızlar - Teslim olacağız. ka türlü işlerle bizleri iz'aca kalkışa- ıt f' i, yolcu ve yük miktarı vesair d t . d"I k rabilmittir. f •"' 
an anzım e ı ece , o,onra da is-. H-d· . f o·· d.. ·· ı bul • Fakat korkucoruz... caktır. Bunun o'"nilne geçmek, mı"lle- bir çok hu.uslarda esaslı hükümleri a ıseyı ctra tan görenler deh•etle muştur. 0

' uncu stan al" 
' tasyonun deniz tarafındaki bahçe ,. SurP 

sunuz?... tinin askerine bile merhamet etmiyPn havi olan yeni talimatna_me b··11ünler- meydan haline getirilecektir. birer çığlık atmıtlar ve hemen araba- 30 1aiı;stos gel ces;_ Takrab:,•~; balo ~I • 
Türk zabiti - Neden korkuyor- bu türediye artık haddini bildirmek de tatbik mevkiine konacaktır. 

0 
. nın etrafına ko,arak kızı kurtarmak ote ın e ven ece.. ostu".' ··cüleri .. 

- Biz (Yafa) da sizden aldığımız gerektir.. Bunun için aklıma, şöyle iıtemişlerdir. •ona erecektir. Yu,.an yuıu ~arı•• 
esirleri kestik. Siz de bizi kesersi - bir tedbir gelir. --<>- Medreseler kütüphane \ Polisler gclmit. tekerlekler altında tanbulda yapılacak yüzme _r•~ 1,rclil· 

· • D · t' V BELEDi YEDE ] k k • d 1 b" h 1 1 i'tirak edeceklerini birldırrn•f ~ıı> nız r.... emış ı. e sonra, düşündükleri- ' 0 ara ulJanıJacak ı • ."ta parça parça o muş ır a e ııe - P f .. A ibh ,.... 
- Eğer sizi kesecek olsak, şimdi ni izah eylemişti. .. 1 mıt olan kız hemen bir otomobille ro esyonel gW"eşlerde mer i• ıJ'l• 

de keseriz. Artık, tamami)ile elimiz- Cezar Ahmet paşanın zihninde ta- Kasaplara ceza verildi Muzeler Umum müdürlüğü şehri - hastahaneye kaldırılmak istenmis, fa- piyonlardan Jak Şerinin yapac• /} 
mizde mimari kıymeti olan bir çok kat ld ··ı ·· ·· ' re-•er büyük alaka uyandırrn1f111" •'"' desiniz... sarladığı planı, bUttin kumanlanlar Eı fiyatları bir miktar ucuzlamıştır. yo a o muttur. ., 

- Evet. Bunu, biliyoruz. Fakat, takdir etmişlerdi. Aldıkları emirleri Ayın birinden itibaren ucuzluk başla- medreselerin bazı eşhas elinde harap Yatman Hakı yakalanmı' ve hadi- nümüzdeki pazar günü T·~~i:rofer 
içimizdeki korkuyu bir türlü yenemi- tatbik etmek için derhal işe girişmiş- d,;;;1 halde bir kısım kasapların yine es- bir hale gelmekte olduğunu nazarı senin tahkikatına müddeiumumi mu- dında Jak Şeri. Türkiye es ı • !" ~· 

• 1 .. · K ra "
1 ~ yoruz. !erdi. ki tarife üzerinden et satışı yapmakta dikkate alarak müteaddit medresele- avini Orhan el koyarak mahallinde yone auref f&mpıyonu 8 

.. 'fut 
- Şu halde, ne istersiniz!... Türk kumandanının planı gayet oldukları görülmüştür. Dün yapılan 1 rin mahlli birer kütüphane olarak kul- tetkikat ve ke,il yaptırılmıştır. Müd- ilk gürefini yapacaktır. Aınatot~ us•· 
- Türklerin, mert adamlar oldu- basitti. Kalenin Jag· amcı müfrezesi, k il d b" d"I · ı ı deiumumi bundan sonra Şi•li deposu- güreşçileri ile müsabaka yapıtı• fııt· ontro ar esnasın a tes ıt c ı mı~ o- anı ması için icabden tetkiklere baf- v p aiJrılJ111 

ğunu biliyoruz. Bu mertliğinizi gös- sessizce kale kapısından dışarı çıka- lan azami fiyattan yükseğe et satışı ya lamıştır. na çekilen tramvay arabasının frenle- re ette muhtelit takımı ç 

teriniz. Bizi, !nugilizlerin teslim al- rılacaktı. Bu kapıyı muhafaza eden pan kasaplar yakalanmış, haklarında --o--- rini muayene ettirmiş ve orada şahit- ---<>- , ~8 
malarına müsaade ediniz. (kapı burcu) ile, onun so!undaki (38- zabıt varakaları tanzim edilmiştir. K !erin ifadelerini tesbit etmiftir. Hapı'shanenı'n yerınu 

Zabit, bu teklifi derhal Cezar lih burcu) nun önündeki düzlükte Ç b arısını kesmı'ye Şahitlerden bir kısmı vatmanın der 
1 en erlitaş civarı h ı f Ahmet paşaya bildirmi~ti. Cezar muhtelif yerlere küçük küçük liiğam- a ren yaptığını, fakat araba çok Adi' arryı 

Ahmet paşa, hakikaten merdane bir lar kazılacak, bunların içlerine ba- güzelleştiriliyor ka 1 kan b ı• r koca süraıli yo aldığı için kazanın vukua ıye S . Je 
hareket göstermiş ... Artık, bir hamle- rutlar doldurulacaktı. Ve bu Iag· am geldiğini, bir kıomı da vatmanın bir Bugu··n komı'syon yerıll 

· Çembcrlita~. civarı tanzim edilecek k 
de camiyi bastırarak buraya kapa _ !arın fitilleri de, (kapı ı..urcu) nun Ç k h aç saniye şaşaladı~ını ve eğer der- k 

burası yeşil bir saha haline sokulacak- o sar oşmuş, ne h 1 f t tk'k t a'ca nanların hepsini kılıçtan pcçirmek e dibindeki hendeğe alınarak!ı. h B . d k" b k 
1 

.. l"k a ren yapsaydı kızın kurtlması ih- e ı a yap ıl• 
. ... . r. u cıvar a ı ara a arın ıstım a t ~ b•J • · 1 ld - · 1 k d 1 y•P 
lınde oldugu halde, buna lüzum bile Bu ış, ortalık ağaı;ıncaya kadar 1 1 . b" .. 1 . b k 

1 
yap ıgını 1 mıyormuş tıma 1 0 ugunu soy eme ıe ir er. Yerinde yeni Adliye saraY' 

0
,.,i 

.. . İ b" . . . 0 ... muame e en ıtırı mı!J ve ara a ar Adi" t b"b· k d" . ki ufll 
gormemış.. Derhal ngiliz kumanda- ıtırılccektı. gle vaktine kadar da k 1 y 1 .. 

1 
Ç b 

1
. E lk s d b" h-d· ıye • 1 1 ızın cese ını muaye- mak istenen Sultanahmette ~eıi , . . .. ' yı ı mıftır. a nız camı ı e em er ı- vvc 1 gece amatya a ır a ısc . '·ı.1''" 

nına haber gondermişti. beklenılccektı. Eger bu m(iddet zar- olmut ve lstavri adında bir adam ka- ı ne etmış ve defnine ruhsat vermiştir. hapishanenin tarihi ve mimrai • . ,0~ 
A · f d F ta• arasında bulunan bir bina satın a- LJa" d t f d ""dd - ·ı '- h •-orııı•, mıra! Smit, birkaç zabit yolla- ın a ransızlar tekrar hücuma kal-

1 
T V k fla . . . rısı Eleniyi ke•meğe kalkmıt ve kara- r "e e ra ın • mu eıumumı "' ta olup olmadığını tetk.ik eden • ••ı•• 

:nışb. Bunlar, Fran'!z askerleriyle karlarsa, kaleden dışarı bir miktar ınha:"b~":'ı'ştırh. 1· a ı r ıddarespı bınal nkıln kolda polise hakaret etmi•tir. ' kikata devam etmektedir. bugün tekrar toplanarak ~alıjP' .. ~U 
·· Ü .. I T ki k .. d .1 k sD. ı ı ı e a ı temasta ır. azar ı a j . . . T ________I'\____ d d k bu gu 

gor şmuş er; Ur erin hiç bir za- ı as er gon erı ece , Fransız hücum 1 1 d _ kd" d b' . . K.dın kendını bılmeyecek kadar ~ evam e ece tir. K_ omisyon aJl ı'° 
man intikam fikr" 1 h 1 t tm" kolarını arkada ' kl · · uz aşı ama ıgı ta ır e ınanın ıstım- h 1 A k toplantısında bu bınanın ne z&J11 

0 
'ı• 

. • IY e are,{e e ıye- • • n ÇeVırece ermıŞ gı- l"k" . . b •.. J•k k h sar Of ge en kocasi!e kavga etmis Ve n ara vapuru ı~ O 

ki t t b ht b h a ı ıçın mP.c urı ıstım a anunu a - I . _ . · ld • h k 1 o,.. 
ce erme enunat vermişler ... ki ı sa e ır areket gösterilecekti. k" t b"k d·ı k . sıavrı elıne hır bıçak geçirerek . pı ıgı ve tari i ıyrneti o up ~ııJı· 

.. d f 1 Fr H' .. h . k' amı at ı c ı ece tır. . • ... f d k h 1 d .;e ,.. 
JUZ en aza ansız askerini tes- ıç şup esız ı Fransızlar bunu gö- - Seni keseceğim ı Lımanda bir kaza atlatıldı gı etra ın a ütüp ane er en ... 
!im almışlardı. Ve bunlar topçu kış- rür görmez cephelerini değiştirecek- Tamire muhtaç eski Dıye karı,ının üzerine uldırmıştır. DU t u t K d . telif yerlerden tedarik edilen ··~r. J,iİ' 
!asına yollamışlardı. !er; bu küçük Türk kuv•etlerinin üs- eserlerı'n lı' stesı' Kadının feryadına bekçiler Ve polisler h k nt saa konu ç e G .ara enhıze eika ve malumatı tetkik edecekU"iı>.ı· 

E · F k ı ı·· h"" d ki d' . . J are e etme zere a,ata rı tı- ·· ··ı·· h · h uı•' sır ransız as er nini görmek une ucum e ece er ı. O zaman yotışmıf ve bu azılı sarho~u karakola . . zum goru urse apıs ane 
için büyük küçük halk kütleleri cami- , bu kuvvet, birdenbire ,.;~at edecek; Tarihi eserlerin muhafazasını temin götürmek isıemıtlerdir. Vasi! bu sıra- mından açılan denız volları ıdare- yerinde tetkikat yapılacaktır • 
nin etrafına toplanmı•,lardı. Hatta Fransız hücum kollarını S,•lı'h burcu etmek maksadile Maarif veka!eıi ta- d p 1· 1 k 1 sının Ankara vapuru, hava sert ol- -o---

u , a o ıs ere ve anun ara küfür ctmi~ d ... . . 
bunlardan bazıları, kendilerine kor- önüne çekecekti. Tam <> 7.aman, ka- rafından mutahassıs bir komısyon teş· "h b" b 1 k k k ugu ıçın sulara kapılarak köprü 

kil edileceğini dün yazm .. tık. Maarif knı laye'..t. 
1
'..
1 
ot~m.o 1 e onara ara- üzerine düşmüştür. Şirketi Hayri- TiCARET HABERLERi: -

kulu saatler geçirten eoirJere taşkın- pı burcunun hendegi fitillerle ateşe . ' o a go uru mu,tur. . . • • 
lık edecek olmuşlardı. Fakat Türk verilecek ... o sahaya yığılmış olan ~ekalrı Müzeler Umum müdürlü~ün- ı Dün geç vakit methud ıuçlara ba- ~e ı'skelesı_n~e .hareket etmek Uzere Nevyork sergısı 
askerleri derhal araya girmişler, hücum kolları, bu suretle berhava e- en stan~ulun her tarafına serpilmiş lı.an dördüncü ceza mahkemesi huzu- u unan şır etın 58 ~e 68 numara- hazır] kları 
bir tek Fransız esirinin burnunu ka- dilerek Bonapartın ordusuna kahir 0

_
1•n t~rıhı .•"."rler hakında yeni ma- runa çıkarılan lstavn hadi•e hakında ' h vapurlannııl Uzerıne d~şen An- l · ·ne 

natrnadan hepsini kışlaya sokarak bir darbe indirilecekti. lumaı ıatemıttır'. . sorulan bütün ıuallere fU cevabı ver· kara vapuru 58 numara _şırket va- Nevyork beynelm!Jel ser~Je' 
muhafaza altına almışlardı. * . Me~rese. ·~hı!, es~ı çeşmelerin ta- mi,tir : purunun baş tarafına hafıf çarpmış iştirak hazırlıkları gittikçe . ı: erd' 

* Topçuların .vedek efradı ile ıa·g·am- m_ı_rlerı beledıyeye aıt olduğu. halde ısa da ha•ar ve zayiat olmamıştır. mektedir. Müzelerde teticık•e•rl· 
b k b - Karım benden davacı imiş? De h I f "k' • 

Türk, Tav,a1ıı raba. lle Avlar cılar derhal faaliyete geçmişlerdi. Ses utçeye onmu' u husuıt.~ -~" tahsi- tuhaf fey .. ben onu dün akşam görd·~: kö Arka ye ışen ı ı :.om~r - bulunmak üzere Ankaradan .. ;eıer' 
Bonapart, gece yarısına doğru sizce kale kapısından çıkarak o iki ı~t mevcut bulunmaması yuzunden bu ğümü bile hatırlamıyorum 1 Çok sar- lta~am: arab. vdapurukntun köprüye mize gelen heyet dün de nıu ıştıl'· 

çadırında heyecanla gezerken ertesi burcun arasında işe girişmişler; or - gıbi eserler harap bir h_alde bulunmak ho,tum ne yaptığımı b"I . B" n ın erme en urtar - gitmiş, esaslı tetkikat ya?J!l1 or1' 
.. Akk. talık ag"armıya başlama'an 1 . tadır. Maarıf vekiiletınin teşebbüsü h f d' 1 d 

1 
1 
mıyorum ... ır mışlardır. Vapur .$irşet vapur - Heyet, Nevyork sergisindeki et• 

gun a kalesine girerken yaptıra- u , evve ış- a ta ır tar a a ça ı•ıyordum Du J uı 
!erini bitirerek kaleye do"n .. 1 d" ile belediye tarihi ıebil. medrese ve k ld. Ç kTI : .. n arı üzerine düştüğıi sırada, va- k cağı zafer alayının programını dü- muş er ı. 1 • • • k d b a ~m ge ım ocu arı denııe go _ 1 d b 1 h 'k h pavyonunda teşhir edilme . ıı~n· 

Fransızlar 0 kadar 1.ıu· "k t ı·- çeşme erın tamll"lne ~a ın a a,Jıya- ı .. d"" So B 1 k . . pur ar a u unan a. - eyecana b' k k 1 • tıt şünürken yaveri binbaşı J!.ilye müte- yu e aş k B 1 . I .. . tur um. • nra • ı pazarında ıçtım. d .. · ırço ıymet i eşya seçmış 'tir· 
. b içindelerdi ki bu ameliyatın 1 ca tır. e edıye, stanbul muzelerın - le b' b" . d h 1 k ld . uşmüş ve lıir panik başlamı~tır. !ar yakında tesellüm edUecelc .. ,..e• essır ir çehre ile çadıra girmiş; • yapı - d b 1 . 1. 1 • . . . . e ıme ır tıfC a a a ara yo a ıçe D . t" t d 0,_ 

K dıg"ı sah 0 'k' .. 1 en u eser erın ıste erııu ıotemıştır . . . enız ıcare n ü ürl:iğii, hadise 'Iüzeden alınacak eşyanın dı·ıe· - umandan! ... Türkler, hücum a ın J ı yuz mfltre so unda . . . · ıçe eve gıttım, sonrasını bilmiyorum. u: 
kolumuzu püskürttüler. kaynaştıkları halde, hiç bir şeyi gö- ~~kın~a B~~dıye f~n heyetı, tomır e-. 1 Şahiıl<rden Aleko, Yergi ve diger- hakkında tahkikata Laşlamıştır. lenmemesine azami dikkat e ıctıt· 

D rüp işitmemişlerdi. 1 be~e d •e kı' me r_ese. ve çeşmelerı leri dınlendiler. Bunlar lıtavrinin çok MÜTEFERRiK: cek, sağlam ambalaj yapılacra p~ 
emişti. Gü .. 1 f ki .. les ıt e ece ve tamırlerıne geçilecek- .. A b l ·ı N k da 

Bonapart, sanki bir elektrik teli- neş, ÇO u u arındım yuksel- . sarho, olarak karısına hucum ettiğini, y enicarni esaslı tamir m a aı arın evyorka a tıt· 
ne temas etmiş gibi, sıçramıştı. Bu miye başladığı _za".'1an, Fransız k~- tır. ~~~ b_ağıra bağıra küfretJ;i- !inde birkaç memur bıılunl.\cal< 
havadise inanmak istemi ormu i - rargilhında yenı bır hOrlım hazırlıgı Tahrir işleri gını ve nıhayet kapıya gelen polislere edilecek KÜLTÜR iŞLERi : 
bi, Hayretle Jülyenin yüz~e baıı!"ış: başlamıştı.. Belediye tarafından yapılan tahrir ı de küfrettiğini söylediler. Vakıflar idaresi camilerin tami- ııJ 

- Hola ... Ya kaleye girenler?.. . Her tarafta, kumanJa boruları iılerine devam edilmektedir. 1 Muhakeme karar İçin b~ka bir gU- rine büyük bir dikkatle devam et- Beden terbiyesi uıu0 
Diye bağırmıştı. çalınıyor; tabyeleriıı gerilerin- Beyoğlu, Eminönü, Be~iktaş, Sarı- ne bırakıldı. mektedir. Bu meyanda Yenıcamide ••d •• l .. v p 

Jülye, Başını önüne eğ-erek: de toplanan alayların yoklamaları yar, Bakırköy kazalarında tahrir fif- POLiSTE: 1938 senesi iç.inde baştan esaslı su- Kültür mu Ur uguli.k J oifJ 
- Onların da akıbetleri meçhul... yap~lıyordu. Bonapart, bunlardan !erinin dağıtma, toplama. kontrol ve rette tamir edilecektir. İlk olarak Bakanlığı ıeferber lı rul•' 
Diye mırıldanmıştı yenı taburlar teşkil edece.k... Artık tasnif muameleleri tamamlanmıfbr Bu Terzinin hüneri camiin dış duvar lan ile hilnkar mah m~d*~ k~d;i Yan;,~nın_ ye:iel ~jt•~: 
Bonapart şimdi, çıldıracak hale bu sefer kendisi bizzat askerin başı- kazalarda ikinci kısım defterlerin tan- Abanozda 19 numaralı gen el ev- feü tamir rörecek, bilahare diğer ~~ r· -';; ; e~ ter ~~;•1 ~~ 5öy)e 

1 
gelmişti. Biraz evvel zihnini işgal na geçerek en son defa ta!i ve mu- zimine geçilmiştir. Diğer kazalardaki de seramye Emine Türkan bir bu-j kısımların tamirine geçilecektir, r ug ne ~yın ·ı e ~ eceg n rııUJ.ı;.. 
eden parlak ümitleri, bir anda serap kadderatını deniyecekti. faaliyeti ilerlemektedir. Dahiliye vekil çuk senedenbeı; beraber yaşadığı! Elektrik işletmesinde Fmekteddir. 1um~1 1 eyd, uz~r.lilı t•I 

1 

Birdenbire h d 1 t" d h h t b 1 d" d J T k . d K. .. ransa a ve ngı tere e ge , ctt.1t• 
gibi dağılıvermişti. Derhal yatağı- .' er şey urmuş ve e 1 e u usus a e e ıye en ma ü- a ~ım c ıreçhane s_okag'.nda 481 Nafıa vekaleti elektrik işletme- !atı bakında tetkiklerde bulurıtfl0"• 
nın üstündeki kılıcını !ravramış; sır- su_s".'1uşt~. ~ünkü ufukta, birdenbire mat istemiştir. numarada oturan terzı Artın tara- si münakalat dairesi mildürlilğüne E k' İ e 
ma işlemeli kapışını beline takar- küçilk bır fılo peyda olmuştu. Şimdi Bir dünya şampiyonu fından sol elinden, kolundan ve sol l ayni şubenin ikinci müdürü İsmet s ı maret v • 
ken çadrdan fırlamış; p~ri~an bir hal herkes bu_ ge~ileri biribirine gö&te- küreği altından altı yara açılmak tayin edilmiştir. Vakfiyeler idaresi it 
de karargaha dönen ala}'ların öntine rıyor; endışelı sualler, biribirini ta- Roma, 2 Bolonya ekibinin ve dün suretıyle yaralanmış ve hastahane- __ 

0 
"-h. . . .. .. · ıeriP b 

kip ediyordu ya şampiyonu olan İtalya milli ta- k ld 1 • • ve rımızdekı buyuk canı• ıb•' 
atılarak: · ye a ırı mıştır. Terzı Artın ya- DENİZ 1-ŞLERI • . ·ııı•'' . 

Ask Çok geçmeden gemı'ler kımının merkez muavi!ıi ctnubi A- kalanmıştır. _ çoguna merbut vakfıyeler •. ı rıı ıılı 
- erler!... Katiyen mütees- limana 'k 1 A d 1 F d k ı bh 1 d .. fal• ' • ak! b men a ı n reo o, ransa a i maç Ü b' • y • . k , l'kl . ne er, ta ane er ve aru~ ,·ı~••' 

ııir olmayınız. Ya, yarın sizi zafer in y aşmıya aşlamış lard ı . Gemile - larf bittikten sonra mezunen Ame- tomo ılde hır adamın enı gemi omıser l erı telif devair tarafından idare ed. ··;,,;. 
şahikasına çıkaracağım. Ve yahut, rin direklerinde, al ve yeşil bayraklar rı'kaya "t , t" ş· d' h b k l k Akay ı'dare•ı"nı'n yenı' ı'hdas ettı'- t ld - d 1 kıyrııetı ~ 
b d .. 1 b vardı E b tak' . . gı mıs ır. ım ı a er a- o u optu o e o ugun an zaman a • U• 

d e~J e. sı:~n: ~ber ~a!enin hen · dan b' d nb_aş . ı ~e:ının borda~ın lındığına gör~ Andeolo Rio dö Ja . ği gemi komiserlikleri faaliyete geç hiyeye malik b ir çok eserler ~ıy• etli 
e. erı a n a, nlar ıçınde boğula- . ı r en ıre sıya ır duman yük- noyronun ileri gelen klilplcrinden Hasanın idaresind~ Çatalcadan mişlerdir. Bütün vapurlara birer ramakta ve bu kabil bir çok ~•Y:,,tfl' 

cagı~. • selmış; arkasından bir top patlamış- olan Vasko da Gamaya girmek üze gelmekte olan 45 numarıdı kaptı- ! komiser tayini mukarre ise de şirn- yap ıl ar da harap olmaktadr~ Bır "1ii' 
Dıye bagırmıştı. tı D h 1 f ·ı· ·ı · d .. . . kaçtı Yenıh• 1 Ç ı d · "'' 1

' · er a ngı ız gemı ~rın en, ve re gorilşmelere gırişmiştir Kendisi- . .na . ~nar'. ar~sın ~ dılik.10 komiser tayin edilmiştir. Evkaf, bir kısmı da Belediye.• e rııii~ 
Fakat askerler ~ kaı.l~r. yılgın, o kalen.in denize uzanmış olan (sancak ne mükemmel şartlar ileri sürüldü- Haşım adında bırının ıdaresındekı Komıserler hariçten alınmamış, va- zcler idaresi altında olan carıı• "·lıııe>l 

kadar harap ve penşan ıdıler ki; bu kulesi) nden selam topları atılmıya ğünden Andreolonun tekrar İtalya- kamponla karşı~aşmış ve kamyon purlarda ~alı~a~ tecrübeli memur- temilatının tek elden idar~.e~\iiiii~ 
parlak sözlere karşı en kllçilk bir mu- başlamıştı. ya döneceği şüphelidir. kaptıkaç!Jya ş.detle çarpmıştır. !ardan seçılmıştir. Tecrübe devre- için yarın Müzeler umum mudur 

kabelede bulunmamışlardı. Derin bir endişe ve heyecan için- OJ:mpiyat oyunları K_aptıkaçtının penceresinden kolu si bittikten sonra bütü'l vapurlara de bir toplantı yapılacaktır. .. 
Bonapart derhal general Klaber- de bu manzarayı seyrederı Fransız - bıra.z dışarı çık.m_ış vaziyette oturan birer komiser tayin edilecektir. Y • b' kiübll 

Reisin k'. 1 Enterna~conal olim Çat lcalı F k d 1 G ~nı ır spor 
le diğer kumandanları toplamış, fev- ıar; yumruklarını sıkarakı ' a · eyzının amyonun sa e emi komiserlerinin faaliyete 1ıit 

piyad komiteoinin vermi• oldug· u me'i"le kolu kırıl k t ı · iııd• kalade bir harp meclisi yapmıştı. Ve Tü kl ı ~ >' · mış ve opmuş ur. geçme eri münasebetiyle Akay va? Ortaköyde cŞerefepon ısm u•' 
- r er..... karar üze~ine burada yapılacak o - Y l d h ı G b ·- "' 

bunlarla, son bir hücum için müza- Diye homurdanmışlardı. 1 1940 1
. . ara ı er a ure a hastah~nesine purlarına gateze müvezzilerinden spor klübü kurulmuf ve bütunf SPot 

kereye b11$lamıştı _ Daha n r _ :a:aktır. 0 ımpıyat oyunları oyna- kaldırılmış, suçlu ,ofor Haşım ya- başkn satıcıların girmeleri yasak e- melesi ikmal edilmiştir. Şer• . 
kalanmıstır dilm isl r '-l ""b"" k d f 1. te geçecek111

' 
·" • & u u ya ın a aa ıye 
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İtalya MÜSTEMLEKELER VE 

ı..r.:'.~s:::~: .. :::si::d ... Almanyanın harpte müst;;ı;k~ Papalık 
~.:~~;~ları haberlere göre Mısır siyaseti Ve müstemlekelerini geri (l?a.~tarafı 1 nci sayfada) 
~dt 1 1 

Mehmet Mahmut P•f• deleye girişmiştir. Bunu pek tabii gör-
~ •da, ınüatemlekat nezaretinde almak iddiası melidir. Çiinkü ikisini bir arada idare 

Kısa Rus - Japon 
harbinin bliinços u 

~tltllekeler nazırı Malkolm Mak · Yazan: Loit Corc ve muhafaza etmenin imkanı yoktur. 

Ptıld tarafından kabul edilmittir. . .. Katoliklik de, Müslümanlık gibi, ci- Sovyet kerlerı· Japonları geldikleri 
~ 1•ır Ba,vekilinin lngiliz müa- Harp iç.inde Alman Nazırlarile mıyle, Alman .ı;anaynne ~ı~ak. ~em- hanşumuldür. Vakıa lsanın küçük bir aS 
L tke narırına yapmııt olduğu muharrirleri müstemlekeye aid e - lekctler ham madclelcrının ı!'!tih - b 1 k t. · · ta tb··· • d İ • J J J 
"il , T • • , • •• • • • • • . a 1 ÇI Cemaa 1 IÇJn saVVUT e gı yere ıa e e mış er ve apon ar ~tı1aretin, mumaileyhin Lord mellerini ilan ederken büyük dürfü;t salı ıçın hır ulke,, ~bı ıktı~adıdır. komünist bir cemiyette cihanşumullük. 
, .. lu ve lngiltere batvekili Çem lük gösterdiler. Bunlar Afrikada At Bu çok meşru bır ~?eldır, ve _ _çok vasfı e~sen yolıttur. Zaten büyük bir protesto edı•lmı•ş 
aı. 1n ile Filiatin hakkında vaki lantikten Hind ok·•anu"una varan geçm~den bu emel adılane ve muna- h .. fk t h··ı h 1 ·ı 
~ •. .rı "" • . . • • . . ra mu şe a ve u ya amu esı e 
~ loriifınelerinin bir devamı ol- bir zenci imparatorluk bina etmek sıp bır çare ıle ~~mm edıl.ır.ve dünya kalbi dolu olan lsanın bir dünya salta- Moskovaı 2 (A.A.) - Selfıhi - kişiyi bulmaktadır. .J2.ponlar, ::>ov-

li··ı~~nedilmektedir. emelinde icliler. sulh ve refahı_ ıçm ~aha ıy.ı olurdu. natı kurmağa da hiç arzusu yoktu. Fa- yettar mahfillerden nldığı malüma- yet araziı::inde beş top, 14 makineli 
1ıt a 11kunı aüren kanAatc göre Mı- Bunların istediğinin a'"~ar!si 7.5 . F~kat İngıltereyı,. <loreı~yonlarla kat Saint Paul Hristiyanlığı ccihan~ü- ta atfen Tas ajansı, Hassan gölü tüfek '\' e kurşunları ile l 57 tüfek 
~e te:'~ekili Filistin me~elesinin hal (tekmil Hindistandan i.ıç milyondan Hındıs~a~, O~:ta .. ~_f'rılrntlakı ~iman mul> bir hale sokarak bütün be~eri- mıntakasında Sovyet ve Japon kı- bırakmışlardır. Sovyetler cihetin -
~Ilı "1Yeıi için Arap dünyası ta- fazla) milyon kilometr~lik araziyi e~ellerı~1ın bus~utun başka bır rna- yete teşmili icnbeden bir din yaptık- taları arasında vukua gelen çarpış- den G5 yaralı ve 13 ölü vardır. Bun
ltt dıı.n yapılan bir takım teklif- ihtiva ediyor ve lıunuıı içinde de hıyettekı çehrcsı korkutuyordu. Al- tan sonra Katoliklik necat ve uhuvvet ma hakkında aşadaki tafsilatı ver- dan başka birSov yet tankı ve bir 
~. etrafında lngiliz müstemlekeler 30 000 000 nüfus lmlunuyordu Bu manyanın SP.Vkülceyş maksatlarla ideal· · · de b'"tu·· b · t" k - mektedir: Sovyet topu zedelenmiştir. Müşa-"'~ . . . . .. . . . . ı ıçın u n eşerıye ı ucagı- 1 
~ '"1

Yle görütmek jstemittir. Ma- ahalinin çoğunun İslam olmasından sulh ucretı olamk ısteme:ım tasarla- na basmak meslddni tuttu. Bugün ka- 29 temmuzda bir Japon kıtası- hede tayyaresinden p:ıraşütie yere 
'~ .. h_u a.rap teklif ve ilhamları- dolayı Afrikada Türkiy"den çok <lığı büyük Afrika top~agından. isti: tolik olan her ferd birbirinin kardeşi- nın işgal etmiş olduğu Dejimianna- athyan bir Sovyet pilotunun Japon
~ h..~ıki mahiyeti hakkında he- kuvvetli bir İslam imparatorluğu o- fade etmek h~susundakı açık s!yası dir. Nasıl ki fslamiyet te bütün Müs- ya tepesinden geri püQkültülmesi ü- lar eline düştüğü anılmnktudır. 
~ &ıı.tıh 'Ve kati bir ~ey b~linme- lacağını ve hepsinin Alman kontro- maksat, Afrıkanın sıcak yerlerınde- lümanlıın birbirinin kardeşi diye ka- zerine, Japonlar, Sovyet araz.isi Gerek Japonların istila hare
~ ltdir. Bununla beraber bu me- lü altında bulunacağını bu muhar - ki !n~il!z. ".e Fransız impar~torlukla- bul eder. Binaenaleyh iyi bir hristi. dahilinde kain Zaazer:ıay.a ve Çang ketinden evvel gerek !:arpışma e -
lasıı..h..kkında aiyaısi mahfellcrde rirler ayrıca ileri sürüyorlardı. Çok rınn ıkısmın ~e ~enfoatıe:ıne mn: yan, sağlam brr kntolik nazarında ırk Kufeng tepe i karşısında bir fırka- nasında, Sovyet kıtalnrı, bir defa 
~:•n h~rle~ • ı:öre, Büyü~ ~aruf ~]~an ~u_harrirlerin~en b~- zır--:"~ bazı ~htımaHere gore belkı mülahazası mevcut olamnz. Bütün ka- ya yakın asker tahşit etmişlerdir. bile, Mançurya hudud·mu ihlfü ey-
~ .>".a hukUmetınm badema Fı- rı harp ıçındc ıntışar eden bır \'eSJ- de mulılık - dı. . . .. tolik hristiyanlar birbirlerine müsavi- 31 temmuz sabahı saat 3 "de, lememişlerdir. Bu suretle hareket 
' lfıııde Wudhed komisyonunun kada "Müstemlckelerimizi bilrnsı- 1 İmparatorluk harp kahıııesı bu- dirler. topçu himayesinde, Japon kıtaJa- etmeleri neticesidir ki, Japon müte-
>~~- kadar yapacağı emeli tavai- ta geri almnk ve bunu nrttırmak 1- tun bu mülahazaları göz önünde Almanyadn teuton'lann dünya ha- rı ıansızm Sovyet hudıtt. karakoluna' cavizlerini kuşatmak ve yahut ce-
t-t te tevfikan hareket clmcğe ka- çin harbediyoruz. ,. diyordu. tutarak meseleye temas eti. Umman kimiy.eti nazariyesini bir. hükumet pren hücum etmiş ve bu knrakol efradı- nahtan hücum almak imkanı var-
ilııı "'.rdiğini ve Filistinin nrap ve Almenya hcrbi kazansaydı larm kıyılarına, şurasma burasına sipi olarak kabul ederken aynı zaman- nı Zaazernaya tepesinden tardeyle- ken yapılmamıştır. 
''t"ı lllıntaknlnrına taksimi pla- p rt k" B 1 ·ı , , serpilmiş bilytik parça toprakların da kntoliklikle rabıtayı keserek eski miştir. Ayni zamandıı Japon top- So\'yetler birliğinin Tok:rodaki 

.., .. thik edeceği anlaşılıyor. ı b· 0
dde ız,I de çı el~ ve mh_ua)I) e~l verdiği fırsatlardan düşman bir Al- mü~rikliğe doğru yürümek iRte böyle çusu, Sovyet takviye kıtalarının maslahatgüzarı, Japon hükumeti 

t riji • ır ra eye rn ar · ransa ısse erı- . ·r 
1 

d b'l k . kA \ >. 
~ı •tın Arap ve muaevi mmta- a·· · k Al ü t manyanın rntı ac e e e 1 me ım a - mantıki bir mülahazadan ileri geliyor ilerlemesine mani olmak için yakın nezdinde enerjik bir protestoda 1..ıu-

"'tırı ue uşeru vererc mun m s em- h d k" .. h rı· 1 d · -
ı... a ayrıldıktan sonra maka - 1 k · · 1:t ki 1 AJ .. nı usıısun a · ı şup eve en ışe er en du )arda bulunan tepeleri ve bu tepe- lunmak vazifcsiyfo memur edilmiş-ı"""'lı e esını aı ıraca · arcı. man mu-< . · . 
q~tt rtıukadde~c yani Kudüs ve temleke naztrı sulh vsıpıldığı za _ d~ Almanyaya denız :ışırı _rerle_r de Şimdi nynı manzaraya ftalyada da- !er arasındaki yolu ate~ nllına al- tır. Maslahatgüzar, a yni zamanda, 
~tlandı İngiliz mandaııı altında man Afrik;rnın muh.ar:p Avrupa elı~den çıka~ memlcketlerı gerı ver- mı şahit olacağız } İtalyanın vaziyeti mışhr. Japon piyadP~i. topçu yar- hududu Rus - Japon paktlan ile 

C...Jon,,. ı k ti · d ·b t mege herkesın muarız olmasından ela Almanyadan bu hususta ep·ıyce farklı dımı ile Sovyet arazi ·i dahilinde 4 ve Çin mümessHlerinin imzalannı ~ ··, mcm e c erı arasın a yenı aş an . . 
~~ t k · d"l - · · ·ı · , k. en çok Alman nnzırlarwle muharrır- olduğu mc.-ydandadır. ltalyanlnr tabii kilomPtrP kadar ilerlcmiye mııvnf- taşıyan melfuf hnntalarla sarih su-t' a sım e ı ecegını ı erı s.ırere . 1 • 1 'd·ı H l T · 'leJ" • "Bu yeni taksimde Almanyanın erı me~u ı ı er.. ~rp, llgı ız ımpa.Latin ırkının üstünlüğünü. müdafaa e- fak olmu,tur. Birkaç saat sonra, rette tesbit edilmiş olan Sovyet ara-
anık anlaşmaSJ hudutları iki Okyanusta ve mlistah- ratorluguna tchhk~lı ~:aralar açmak- decekler. Latin ırkı diye bir şey tanı- vaka mahallme gelen nizami Sov- zisine hürmet etmek istemiyen Ja-

kem deniz. üslerine sahip inkıtasız ta bu memleketl~rın _A !manyaya._ :n~ mayan zavallı ilmin bu yeni kaprisi de yet kuv\Ctlcri, Japon kıtalarmı pon militaristlerinin faaliyetinin 
aort._ bri ülke olmnk lazımdır. Bu k~da~.~hud~tsuz ımkanlar _verd_ıgını tatmin için epiyce eğrilip büğrülmek Sovyet arazisinden tardeylemiştir. muhtemel menfur neticeleri üzerine 
~nya Hariciye Nazırı, bu harpte böyle bir müstemlekenin e- bıze og~ettı. Bcr~~.et verı:ıın kı Al- mecburiyetini hissedeccğı şüphesizdir. iki taraftan da yaralı VJ:? ölü var Japon hükumetinin nazarı dikkati· 
ıın k d Ih h · ti t h- tt" manya ılk keşfettigı zaman bu fay- Yalnız. ltalyada eğrilip büg~rülmek bil dır. Japon ölü ve varalıları 400 ni celbedecektı"r lh. ıa ta ip e ilen su emmıye eza ur e ı. d 1 . d . ·r d . J • 

""'Tqeı· · b h d d' Bu müstcmlekenin icabı kadar a ar an ıs~ı a?e c _e~neyıp geç kal- meyen büyük bir kudret vardır ki o 
llnın ur anı ır, ıyor d F k t J d lı ı Al 

b b·ıh . f ti .. ı. • a a ı crı e ızım e manya da Papalıktır Duçenin ırkçılık emel J:ıu eya~ ve ı assa zencı C! ra a mu- · . 
~·L' kreş, 2 (A A ) Sela"nı"k d f <l"I . f k t A el arasında - Allah sakla"ın cehennem leri ortaya çıkar çıkmaz Papalık bir ~41:tın • · - a aa e ı mesı a a vrupa a ya- . . . 
•,ha ~n. imzalanması münasebetiy but memleketlerinin dışındaki harp de~ek olu~ - herhm~~ı bıı:. ~arp çı- dakika bile ~eredd~t .~tm.:den bunu 

.... tıcıye nazırı B Komnen Ra l d k 11 l k ı·ı . kac.ık olur.:ıa Almany._ ka~nen bu red ve mahkum ettı Çunku başka tür gUDUD •r a. . , - er e u anı mıyaca · yer ı erın as- · .. . A · · 
111 lan ınn aşadaki beyanatta kerleştirilmesine (Militaritasion) fırsatları kaçırmıyacaktır. Bu sebep- lu yapmasına ımkan yoktu. Bu onun 

~~U~tur: karşı büyük devletler arasında mu- ~e~ Alm_a~1 müsteml.~e si}:a~etinin için bır i~tihar .. olurdu. l İngiliz askeri 
~ anıkte Balkan untantı ve Bul kaveleler nktcdilmesi Uızımdır. ,, ıstıkbal ıçın açık ve ıtıraf eJılen mak Papc.(•gın nufuz ve kudretini. bir 

Filistinde bir 
blançosu •• •• 

Amerikalıların 
44 tayyaresinin 

bir uçuşu 
lq :an adlarına başvekil Metak- Diyordu. satlarına bnkılıncn, Alman rnüstem- haylı mücadeleye rağmen, ihmal ve 7 tedhişci öldü 
~:başvekil Köseivnnof tarafın- Belçikanın Alman ordulanndan lekelerinin eski sahiplerine geri ve- inka_ra muvaffak olamıyan Duçe en J\:udü , 2 (A.A.) _ .. 'asranın 2253 kilometreyi 
llı~fza~anan paktın tarihi bir e- boşaltılması K<Jngonun: Aimttn or - ril!:1iyeceği hususunda devlet ricali k~stırme yolu Pa~a~ı~ _ile uzlaşmada cenubunda dün yaralanan İngiliz merhaJesİz VC hadisesiz 
~ d.Yeti olduğu muhakkaktır. dularının Fransız topt"aklarındanlarasında tam ittifak b'.llunmnsı şaşı- ~~re:ek m_~şhur bır ıtılafname akdet- askerlerinden biri gece ölmüştür. 
~ b e Strasc konferansında mev- çekilmesi de orta Afrikadak( Fran- lacak şey değildir. mıştı. Bugun onu red etmek mevkiin- Tethi~çilcrin za~·iatı 7 ölü \'e 14 ya- geçtiler 
~~~ •hsedilmiş olan bu anlaşma, sız müstemlekelerinin Almanlara Akıl ve zeka sahibi bir kumandan de mi kalacak } Papalık ile arasında ralı olarak teslıit edildiği resmen Vaşington, 2 (A.A.) - Ameri-
.. >~· l'lJ~lleti ile komşuları arasın- terk ve teslimi ile satın alınacaktı. 1 tarafından sev ,.e idare edilen birkaç çı.akacak bir hayat ve memat mücade- bildirilmektedir. kan bahriyesine mensup 44 deniz ve 

\nıı a~ bır devre açmRktudır. Bü- İngiltereye de, Alınan ı;ıarki ,ı-\f- bin zenci efratla Von Luttov Alman n.~n D~çe~e çok pahalıya mal olacağı Nadir b:r cisim keşfedildi kara bombardıman tayyaresi seatt
~~dı delerin serbest bir tarzda im rikası ve belki de cenubu garbi Af- şarki Afrikasındn pek çok şey becer- şupheıı~zdır. Onu böyle bir musar~aya f tr.:ları bu anlaşma. bir son de - rika geri verilmedikçe Almanyanınj:-ıe ~-000.000 mevcutlu hüyük bir or- atıl~aga sevk ede~ se~epler ne~ır ~ P:ırist 2 (A.A.) -- Profesör le ile San Diego arasındaki 2253 ki 
'tUeti a: bir merhaledir. l\Iemle- Belçikayı ve Fransanııı şimal eya _ du ıle ne yapılmaz, bit- Afrika mü~- Berl_ın : R~.ma mı~v~rı bu derın ve Perrin, 92 basit unsuru ihtiva eden lometrelik mesafeyi rnerbafesiz ola 
~aı11ıı l'rıı.z arasındaki bu yaklaşma, Jetlerini elinden bırakmı.\•acağı söy ı temlekesi üzerindeki hakimiyetini. tehlıkelı mucadeleyı ızaha . pek kafi meudelieff cetveline !lavc>ten 93 ün rak bili hadi e katetmiştir. 
~l &ı.ıı bızler tarafından değil fa- lenecekti. !komşularına kuvvetli hir askeri, balı ge!mez: Her .halde: fU _ dakıkada pek cü unsurun da keşfedildiğini fen a-
~lfı hun bütün ha!ciki dostları Almanlar bu gibi Afrika impa - ri yahut havai tehliyeve çerimeği Al alaka ıle takıp edılmege layık. istik- kademisine bildirmiştir. Bu un:;ur, Fransanın Roma sefiri 
'~~da.n arzu edilmekteydi. Hü- ratorluğu ne maksada kullanmak ni- manyaya imkansız lıır;kac:ık {-artlar- ~alde ~ek b~~len~e~ik hi~iııeler do- l\Iadmazel Koşua'nın icadı eseri o- Paris, 2 (A.A.) - Blondel Ro
._hite erın, biribirimizi halen ayı- yetinde idiler? Tekmil Alman mu - la garantiler alınırsa ne füii. Yoüsa o- gurmaga kabılıyeılı bır vak a karşısın- lan spektograf sayesinde, bazı ma- madan gelmiştir. Bu seyah;t res-

a'- tı antaşmazhkla,.t bir tarafa harr· 1 . . ·ı . o d""kl . b" . da bulunuyoruz. denler içinde Hulebei tarafrnlan mA h" tl d W•ld" l\I ·ı b ıı..ar k • ır ermın ı erı s r u erı ırın- na müstemlekelerinin fode::.inin mü- .. • • k f d"I . . . . ı ma ıye e egı ır. - umaı e,· 
~ ~aiQı~ Yalnız cema:ıtin yüksek ci saik - "Yabancının lıcznreti al- zakeresini bile hiç bir akil kabul ""c;'"''"" ~~htif VALCJN n~~nca 1d;~ild~~P nadır cısımler ı:>ı- :-enelik konjesini almıştır. • 
~ aı ı tnenfaatlerini ıırazarı dik- tında çalışan zenci amelenin yardı- etmez. N f y k 
·~~t~ış 0ımasınaa11 dolayı mem a ıa e ili Yugoslavya basvekilinin --<>--

~ bareklthar edebilir!?.. Bu suret- ç E --·-- Bursa.dan şehrimiz<? gelen Nafıa tebrik telgrafı f Al 
"ıı~ et ederek yakın şark, en- k • Vekili Ali Çetinkaya üç gün son- ransız - man 
~~ı/.onnı zihniyetinin mesut bir ocu sırgeme ra bir tetkik .~eyahn,tinP çıkacaktır. Belgrtı.t, l (A.A.} - H. Stoyadi-

:qllld.llı ?aha vermiş Ye milletler a- Nafıa Vekiline bu seyahatinde ve- noviç. Selanik itiliifının imzası mü- tı'caref anlaşması 
~~~'ki kardeşlik eserine ciddi bir K d 1 kiilet erkfınıııdan bazı zevatın isti- nasebetiyle B. Köseivanof ile B. Me-

' ltiı da dahn bulunmuştur. urum un un yar ım arı raki muhtemeldir. . taksasa hararetli birer tebrik telgra- Berlin, 2 (A.A.) - Fransız -
~~~t UornenJcre gelince, bu mü- Vekil diın bir tarafa çıkmıyarak ft çekmiştir. Alman ekonomisinin müzakereleri 
~ ~ u ler, geçen marttan beri e1i- Harbiyedeki evinde jstirnhat et- Sovyetler el1erinden giden neticelenmicı ve metinler bu akşam 
b'ı.l ıatmamızın hakiki politik 15 günde 3153 k • d• ·ıd• miştir. tepeleri almak istedıler Berlinde imzalanmıştır. 
~ı huan rnünezzeh bir jest olmadı ÇOCU SeVJD iri J, -<>-- · Tokyo, 2· (A.A.). ·:- Domei ajan Anlaşma, l0.
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rnuahedesi-
lı;0 .. \'esile ile ispat eylemiş bu- t d • d ·ıd• R t d"I ·ı·..., • k ı S t k ti n b k •Uz e O?:e l CDCI 1g1 arh s • ovye uvve ermı u a şam . t a·ı· ·1 b . d"d. ~ <ıla • .Bizsiz yapılması imkan- avı e 1 1 güneş batarken Çangfen k ve Şat a- nın a 1 1 l e ır sene tem ı ıneı 
Q4ıtı~ Selanik vesikası, bütün _ yasak oluyor oping tepelerine hücum etiiğini, fa- Fransız - Alman mali ve ekono-

~'""ı e Ve hassaten J·omşulara Ankara, 2 (A.A.) - Çocuk e-jdagıtılmıştır. 11· • ·· k t · - k - ıt· 1 •· ld - b"l mik anlasmalarının Avusturyaya da .. , n • . k 1 • • • ukumet "cemııaııatı adındaki a gerı pus u u mus o ugunu 1 • ~u' onıen nıilletirıin ve Romen sırgeme urumu gene merkezı ta- Yardım ıçın genel me1·keze ba!';,- k"n • ~ . '. . . • . dı"rmektedı'r · 
ltıd " unu lagveden yem bı k ı teşmiline, 1933, 1934 garantili is-i~cıg arının takip ettiği sulh po- rafından l 7.6-Hl38 tarihinden vuran 11 yoksul yavruva para yar- •· . r anun a · . . -~ . . . 

•uı... •rıın 0- b.. . 1-8-938 tarihine kadar 15 gUn zar- dımı YRJJılmı~ ve b" .1 30 k"I )ıhası hnzıılamaktadır. Barselona 60 bomba tıkrazları Jle dıger mnhtelıf ıstik-t ··•et· . ır urhanıclır. Romen hü ·. ır «ı e~·e ı o y . 1 ı:- ··h d· d .. . 
-r ~nın bu pakta iltihakı Bul- fında 3153 çocuğa yardım edilmiş- bulgur \'e bir aileye <le IJir kundak . . cnı rnnuıı •1 ~ 1 ~.sın ,ı, evletl Barselon, 2 (A.A.) - Bu~un sa razlara aıt Avusturya borçlarının 

.bıılJetinc k "t' ti d, 1 k tir. takımı verilmi!ltir ışlerınde kullanılmak uzP.re halktan at 9 da beş Juııkers tayyaresı Bar- sureti halline Davs - Yung istik-
' ~at arşı ı I"lla 

1 ost u \ · iane suretiyle para alın a t J •· · d k 1t b b ' 
f 11f!tJ ının ve ayni zamanda diğer Bunlardan 437 hasta çocuk ve Genel merkezin bahçe indeki min . . ~A . m ması e- se on uzerın .e ~çara n mış om a razları faizinin indirilmesine ait 
~ti erin n d . i anne genel merkezin polikiJinikle- yüzme havuzundan 1759 k ·~ edılmektedır. Layıhada bun- atmıstır. Mühım ha ar vardır. b 

1 
kt d er· omanyanın :ıım men- çocu ı:;- dan başka b .. 1 . 1 b · u unma · a ır. 

tlel'·' \·e şerefi ile k:ıbili telif ta rinde bakılmış ve tedavi edilmiştir. tifade etmiştir. ' ayram gun erm< e ro- ir macar meb'usunun kitabı D y "st"k f .. ~ 
~. l'ıh.ıne karşı göstel'i;en anlayış- 796 çocuk ve anne genel merke- Kurumun Keciörendcki anaku- zet dağıtılmak suretiyle halktan pa- Budapeşte, 2 (A.A.) - Polis, . d' ·aı \'S -. d ungd ı_ ı rkazı f aıkz1nın 
rt11.. "Ct" · • · b 1 · · · ra alınması usulü kaldırılmaktadır 1 S · t ı. K 1 ın ırı mesın en ogacn ar · a-1,..q~i 1nın bir ispatıdır. Milletle- zın anyo arından ıstıfndc etmiştir. cağı mües escsini görünüz. Dikkat • . · nasyona - o yanıs meuus o o- . . r' 
"tıt. ltıuvnkk . . Süt damlasından heı· gün 148 ve !lefkatle bakıla . t 1 ı ... anunuıı mucıp sebepler kısmını man - Hu bayın Macar hareketi pren mortisman tahsıs olunacaktır_ Yun1; ıı.. •ıııı at olarak nyırnbılmış 1 -. ' n Y ur yavru arı- d h . . . . . . 
."t.4t ~errn ve d' ·· t- d R _ çocuğa süt verilmii ve 15 günde l·e- nın sağlıkları ve neşel~ri sizi sevin- a, .esasen e emmıyetsız hır gelır-,siplerini izah eden kitnb!nıtop la - ıstıkrazı hakkında Fransaya, İngil-
·~ '· istikb l ser ı .us un e, 

0 kfın olarak 1065 kilo bedava silt direcektir den ıbaret kalan ve rozet takılar.ak mıştır · tereve yapılacak muamele \·::ıpıln-
ıj &.aırıar .. a de emnıyetle Bakar- . iane toplamak usulünfin, onu dağı- M~lüm oldugru üzere mebus Hu kt. . Al d BI k • d·ı . 

t l!tJ • ıçın e Bulgar ve Romen l .1. k . . k.. .. l • ca ıı. manya a o e e ı mış 
~ttı· erıni bir'b· . b w 1 k ngı ız as ·erlerde yerh Japonyanın Şark elçı"le' rı· tan uçuk mektep çocuklarımızın bay mahpus bulunan Szalnssinin ri- F 1 ki ·ı A' 

ıti ı ırıne ag ıynn sı ı l • h b" halet· h · . 1 . 0 • d f t · ı·ansız a nca arı ı c ımanyanın 
il' safh ı çete erm ar ı h • • d J 1 ru 1J e en zerın e ena e- \•aset ettiği Macar m1svonal sosya- • 
' a arını hatırlamakta- .. • şe rımız e top anıyorlar sirler raıJtıgwı ve onlan bir nevi di- ı ·1 • t ·t· ... d i 

1 
t Pransız müstemlekeleri ile olan e-

t.. ~eı:- l{udus, 1 (A.A.) - Nasıranın • . . . . ·~ ~ . ıs paı ısını ı are ey_erne < e ;e . .. . . . A 
-~l <ttıik b d k • k ti ·ı ·ı·hı Yakın şark memleketlerındekı lencılıge alıştırdıgı ıfarle olunmak- partinin organı olan MagvarQag ga- konomık munasebetlerı gıbı talı 
h.., 1111 anlaşması Balkan an- cenu un a ns crı uve er ı e sı a ılJ 1 •1 • J • • 

~ h· rı l'arat 1. '.k bir çete arasındn şiddetli uir ".arpıı:ı- apon e çı erı her sene ya~tıkları tadır. zctesinin başmuharrirliğfoi YRJ>mak meseleler üzerınde de anlaşmaya 
~ it t 1cı po ıtı ·asının res- ... ~· ' t t t ı t ' b t b ı · · ~ el'İdi ma olmu tur. Yedi tedhi · ö1mü mu a op an 1l ı u sı;ıne stan u - tadır. varılmıştır. 

ı-... Qı;\Pet •• ve Balkan antantmda- b" 1 ş .1. k . 
1 
şçı t ş da yapacaklardır. Bu münasebet- Meşhut suçlar kannnu 

·'Q ve t üd.. · kii. ·· ve ır ngı ız as erı yara anmış ır. 
~~ b~ b" c~n un ın r go- le yakın şark elçileribugün den i- Adliye meşhut suçlar kanunu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Q lrıUhi ilrhanıd!r. - tibaren şehrimize gelmiye başlıya- mm tatbikine başlanmasmdanberi 
et Şefı tn_ esere rıynset eden beş Nihayet, bu yüksek blrihi manalı caklardır. vakaların azalıp azalmadığını tet-

t~li~aııy0~r\n: v.e ~-~yi.ık sulh ve eserin vücut bulması için hususü bir Belgrat, Atina, İrnn, Irak, Ceza- kik ettirmektedir. Bu kanunun tat-ı • • 
l~ ı~ l'tıez·a ışbırlıgı davasında uzlaşma zihniyetiyle zamanında yir, Mısır, Suriye, Hicaz ve Filistin bikine başlanalıdnııberi suçüstü ya- Mağazası ıçın mevsim yoktur. 
• ~ ~hl\iye:f~tle.rini ve geniş n?.laş- şahsi yardımlarını esirgemiyen B. Japon sefirleri tovlanbsına Japon- kalannrak mahküm ve.va bernet e-
,~~ Otıı.an .nı hır kere dnha goste- Köseivanof, l\Ietaksas, Stoyadino - yanın Ankara el~si B. Taketomi ri- denlerin ve mahkemclcırce görülen Her ay en modem maHar gelmektedir. 

lıtıecıQ~a .. Jn·al.rn~ !a~i1?1crim~zi viç Rüştü Arasa samimi sükran his- yaset edecektir. B. Taketomi An- muhakemelerin bir listesi de hazır- Beyoğlu İstiklal caddesi 
sozJerımızı hı~remeyız. l~imlzi de takdim ~tmek lizımdır. karadan şehrimize gelm~ti~ Ia~aktadı~ ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE ARADA-BiR 
' 

Yürüyelim! ... izmir Fuarı 
hazırlı la ı Zahire gemileri arasında 

heyecanlı yarışlar 
Avustralyadan lngiltereye 16000 millik bir yol üzerinde kah azgın 
fırtınalar. kah ruha kuvvet veren durgun havalar icinde artık rüyet 

sahasından kaybolan kaba sorta filoya rehpe'rlik ediyor 

Köprüye veya İflek iskelelerden 
birine uirayıp da yolcusunu çıka· 
rıp tekrar yolcu aldıktan sonra kal· 
kacak olanAkay veya Şlrketihay· 
riye vapurlarının vakti darlatmıt 

iae ağır yürümeyi itiyat etmİf yol· 
cuları harekete getirmek İçin, ali.
kadar memurlar: 

- Yürüyelim! 
Diye bağırırlar. 
Bu, o kadar İptizale utramıttır 

ki mesela bir küfeci veya vapura ıri· 
rip de tafıyacak yük bulamıyan ha· 
mallar bile: 

- Yürüyelim! diye bağırmağa 
alıtkındırlar. 

İki hafta sonra memleketin iftihar 
edeceği bir sergi çıkacak 

Çok baskın yüklü idik: körfezin 
suları dar ve sığlık olduğundan yolu. 
muzu sık sık iskandil ile yoklamak 
mecburiyetinde idik. Demir yerinden 
kalkarken ne yardım için romörkör 
ne de yolumuzu göstermek için kıla
vuz almamıştık. Biz kendi kendimi· 
zin kılavuzu idik. Yelkenlerimizi şi 

şiren rüzgar da bize yol gösteriyor • 
du. Biz yükümüzü sessiz sadasız yük 
)emiş ve kalkmıştık. Horn burnunun 
bu metin gemisi A vustr~lya mehtabı 
nın nurları altında ağır ağır yoluna 
gidiyordu. 

Yarış Başlıyor 

Öteki gemilerden birçoğu bizden 
evvel kalkmış, bazıları da bir aydan 
daha fazla evvel davranmışlardı .. 

Herzogin Cecilie kalkalı altı haf. 
ta ve Abraham Rydberg de kalkalı 
iki ay olmuştu. Viking. Ponape, Pom
mern, Lauhill, Vinterhude, Killoran, 
Magdelin Vinnen, Mozart, Pennag 
bunların hepsi biz daha demirimizi 
vira etmeden evvel Htrn burnunun 
yolunu tutmuş bulunuyorlardı. Bu, 
bize hiç bir zarar vermezdi. Yarış en 
yakin gemi ile değil en kestirme gi
den gemi ile yapılacaktı. 

Erken kalkan gemiler şimali At
lasa yazın orta ayları girmezden ev
vel Azor civarında insanı çatlatan 
durgun ve rüzgarsız mevsimi aşa
rak Manş denizine erişebilmek, is -
tifadesini kazanmış bulunuyorlardı. 

Biz martın ortalarında kalktığımıza Ba.. boğazının methaline yerlefti· 
göre Ilonrda belki şark rüzgarları 'ğimiz vakit hava yatıfmıftı. Tasma • 
eserken kışa erken kavuşacşaktık .. nia'nın timal sahili ile Furneaux grup 
Haziran ayı şimali Atlasta en fe. adaları ( Cape Barn, Fıllnders ada
na aydır. lkincikanun ve şııbat ayla- lan vesaire ) adasındaki bu dar geçi
rı şarka doğru Horn burnuna giden- din dar müntehasmdaki Bank• boiia
ler için en iyi aylardır; nisan, mayısı 
haziran da en fenalarıclır. 

Aynı günde martın on yedisindeı 
daha erkenden dört direkliler C. B. 

zı tarikiJe açığa çıktığımız zaman pro
vamızda bir yelkenli gördüğümüz za· 
man. hayretlere düştük. ilkin biz onu 
Melborne ile Hobart arasında işliyen 

Pcdesen ve Malboune Vallaroonun Gabyalı bir sahil iskonası zannettik. 
cenubunda denize yüz mil daha ya • Fakat ilerledikçe bu yabancı geminin 
kın bulunan Viktorya limanından bir bizim gib ibüyük dört direkli bir horn 
likte kalkmışlardı. Beş gün evvel de gemisi olduğunu anladık. 
seri bir gemi diye telakki edilen Ar- "P ·ı "C b Pedersen 
chibald da Pamirin de yüklemekte arma,. ı e .k· d. " 
olduğu Vallaroo limanından kalk • tumı e e 
mıştı. Öteki gemilerden çoğunun müm • 

"Parma,, ile "Pamir,, At yarışı kün olduğ~ k~d~r •a~'.le yaklaşm~k -
Beraber açılıyorlar.. tan çekındıklerını ve hoyle dar ve arı-

1\lartın on sekizinci yUnll sabahı zalı boğazlardan pek nadir geçtikleri-
. . .. . . ' ni, bi1haıaa, bildiğimiz için bu sırada 

bızı Wallaroo onlerınde karşıladı. b' . f d b" .. L b' h 
• h t 'h t ızım tay a arasın a uyuK. ır eye· 

Biz sabah rüzgariyle a es e a es e b .. . . B' k d' ,_ d ' 
.. can a~ gostcrmıştı. ız en ı &en •-

ilerlerken Pamirin denize çıkmak u d k T d • mize düşünüyor uk i, asman eni-
zere arkamızdan geldiğini gördük. zine çıkmak için, burada, bizim husu-

16.000 millik uzun bir sefere çıkan si kestrime yolumuzun üstünde, ba. -
biz, iki rakip, Spencer körfezini, yağ ka bir gemi görmek hakikaten ,a,ıla-

mur altında berab r Ç kt k P . . cak bir •eydi. Rüzgar değişmi,ıi. Bo-' , e ı ı . amırın ' 
ğazın içinden dısa rı eseceği yerde dos 

uzun, baskın ve yağmurdan ıslanan d • d d ·. · ı· d Bil 
ogru ı~ar an ıçerıye ge ıyor u. -

metin teknesi, yelken bezinden yapı). tün gün volta vurarak öbür gemiye 

mış yüksek kulelerinin altında, bayıl- yolda,lık ettik. Biraz daha yaklaştı
mış ve yağmur sisine bürünmüş, daJ- l ğımız vakit bunun, kaptanı çok sa -
galarla sallanmadan 011 iki mil sü _I mimi dostumuz olan. lsveç mektep 

gemisi C. B. Pedersen olduğunu der-ratle yol alıyordu. A vusturalyadan h 
1 

d k 
a tanı ı . 

en son gördüğümüz Koııgaroo adası-

nm üstündeki Borda burnu fenerinin 

bir çakıntısı ile uçarak giden Pami. 

rin zarif teknesi oldu. Fırtına biraz 

Baf rüzgarına ka~ı yelken körle
miş ve boğazı geçmek için ölgün esen 
rüzgirın uygun bir istikamete dirisa • 
sını bekliyerek volta vuruyordu. Bi • 

daha üstüne koydu; ve artık gemi zc gelince, isterse rüzgar olsun, isterse 
olmasın onun önüne düsebilmek için 

de karada nazarlardan silindi. Horn b" .. lk 
1 

• • • b' · k • 
utun ye en erımızı, ır te yapragı

burnunun 55 mil lodos ci1'etinde bu-
lunan Diyego Ramirez adalarına ge

lıncıye kadar başka bir kara görme
dik. Pamirde seksen günden fazla 

na vanncaya kadar bozmamağa ka -
rar vermiştik. 

Bu suretle biz ağır ağır ona yakla~ -
tık. Tayfamızın heyecan ve ~evkleri 

bir zaman içinde bir daha görünmez arasında, ak~am üzeri uygun bir rüz. 
olılıı. gar esmeğe başladığı vakit biz İsveç-

En · d 'Ik .. .. .. f li rakibimizin tamamen önünde bu • gm e geçen ı gunumuz tr-
1 tınaıı · ı· R·· • d' · tt' lunuyordu. Kıpkırmızı doğan ay bu ıc ı. uzgar pro\·aya ırıse e ı- . . .. . . . . . .. 
ıkı dane dort dıreklı gemıyı bırbırm-ğınden Tasmania adasının cenubun

dan geçmek için rotamızı keşişlemiye 
çevırclik. Horn burnunu bulmak için 
lıiıylece sert batı fırtınasır.ın önüne 
katılmış şarka doğru yolumuza de • 

vam ederken rotamızı yine muhafaza 

edemiyorduk. Biz Avu,turalya kıta. 

den iki mil açılmı' gördü. Banks bo
ğazı arasından uygun bir rüzgar estiği 
cihetle Pedersen, kaybettiği mesafeyi 
kazanmak içın, takım pare yelken aç
mak için çabalıyordu. 

Bütün gece böylece gittik. Ertesi 
günü renkli durgun auların dı~ında 

siyle Tasmania adasındaki Bass bo. Tasman denizinin lacivert enginlerin
ğazından geçeceğimize 'J'asmania de- de rüzgar üstü kıç omuzluğumuzun a-

. · · · 1 · k k b d çıklarında bir köpük bulutu içinde ve nızının engın erme çı .ara ura a 
ıslak yelken bezleri altındaki rakibi

keşi~lemiye rota değiştirip Nev Zea-

laııdın cenubundan neta bulunmak 

mecburiyetinde idik .. 

mizle birlikte cesurane seyrediyorduk. 
Ne de güzel görünüşü vardı 1 İki 

gün ağır ağır geride kalarak ııııyrı: 1<.er-

• 

tirizde, inadla, asıldı kaldı; üçüncü 
günü !labahı artık görünmez olmuttu. 
Biz onu silkelemif atmıştık. Ve bütün 
sefer müddetince d~ bir daha göre
medik. 

Horultu kesildi 

Şimdi aert rüzgarlar bizi yüz üstü 
bırakarak birmüddet durgun bir hava 

Geçen pazar ırünü akrabadan bir 
iki kiti Heybeli adada bir tenezzüh 
tertip etmitler. !arar ile, beni de 
beraber ırötürdüler. Sabahleyin aa~ 
at aekiz aularında kadın, erkek, ÇO· 

luk, çocuk on iki kiti kadar 
Moda iskelesinden: Akayın yandan 
çarklı tontonlarmdan birine bindik. 
Anadolu yakası iakelelerini sırasile 

1 takip ederek Büyükada iskelesine 
vardık ve bizden evvel oraya gelip 
bağlamıt olan "Kalamıf,, vapuru· 
nun üıtüne yanattık. Vapur memur
lariyle çimacılarm, yüksek aeale va. 

ki olan ihtarları üzerine bizim va. Yeni ızmir fuar.ından bir köşe 
purdan Büyükadaya çıkacaklar çık . Bor•~ 
tı, Yalovaya gidecekler de "Kala- Her sene biraz daha mükemmeli- ' Müstakil ziraat pavyonu . · ediii•' 

l
mıf,, vapuruna aktarma ettiler. "Ka yete doğru giden İzmir fuarı bu sene veki.letin ayırdığı para yetıŞ";ıe yı'' 
lamıf., vapurundaki kalabalıktan bilhaoa on yabancı devletin iftiraki ile den ayrıca fuar komitesinden "'"'"' 
öteki adalarla Anadolu yakaaı ia- de ayrıca hususi bir cazibe kazanmış dım görmüş ve bu suretle inŞ3rni.İ!ltıt.k'.I 
kelelerine ve hatta latanbula gide- olarak, ehemmiyetle hazırlanıyor. 20 fı kırk bin liraya çıka~l".'ı~izd• rttı' 
cek olanlar da bizim vapura geçti- ağustosta açılacak olan fu3rın geçen bir pavyondur. Memle etırrı .. lii tt" 

b k b f k b .. .. . • h il her ıur I•' ler. Heybeliye geldik .. Ve yine biz. senekine nispetle ıiyıi ir ar arze- şen utun zıraı ma su er . 0 

den evvel gelip de iskeleye bağla. deceği muhakkaktır. Bu huouoiyetin kAmül oafhalarile bbu~ad•. 1:r~r si•~.' 
truf olan "Göztepe,, vapurunun üs- bir tanesi de bu seneki fuarın Cumhu· nacaktır. Bundan aş a zır~ deltltf1' 
tüne yanattık. Korkuluksuz koyun riyetin 15 İnci yılına tesadüf etmesi o· sı olan tedafüi ha~rat rnucB k ffl~rıı· 

1 B · 'b 1 b · · 1 l" k nin de safhalarını takip etrne ı. 11• iskeleleri uzatıldı. Denize dütme • uyor. u ıtı ar a on e'ıncı yı a ayı t •. 
mek içinı ip çamba:z:ları gibi, kolla- bir manzara verebilmek için binlerce kündür. Pavyon bu suretle gaYe_ tiC· 

rımızı açarak muvazenemizi temine işçi, artist, mühendis, mımar ilh .. fuar metJi zirai müze hüviyetine sahıP ıııJ· 
uğratıp bir aümüklüböcek aüratiyle tertibatını hummalı bir faaliyetle ha- Evkaf pavyonu: Evkaf uınu"'kıfl•' 
vapurdan vapura geçiyorduk. Me .. zırlıyorlar. dürlüğü tarafından, muhtelif v:3rıırı 1 
murlar, çimacıJar ihtarda bulunu - Fuarın hazırlanmasında bilhasa es- rın Cumhuriyet devrinde idare &Ptı ' 
yorlardı: tetik noktadan ışık, renk ve dekoras- göz önüne koymak üzere Y öhi111 

- Adalarla fstanbula gidecek- yon, mimari ve tabiat renkleri gibi rılan bu pavyon serginin en ~tedit· 
ler bu vapura, Anadoluya ıidecek- dör mühim unsur esas olarak alınmış- bina ve hi.disesini te,kil etrn_e tif1l' 
ler ötekine! br. Bütün in~at bu dört esasa daya- Her bakımdan mükemmeJiyetıfl. bİ' 

Vapurun kıç kamaraaiyle üst nılarak batlamış ve ziyaretçinin her l' 1 · • E le f ·d resi hıÇ i• 
sa ı o ması ıçın v a ı a gtfl 1 

ırüverteye çıkan merdiveni araam· ~yden evvel gözüne hitap edecek bir masraftan çekinmemiştir' GaY•'.çİ" 1.-
daki botlukta müthi, bir kalaba· tarzda ilerletilmi,tir. Bundan başka bir arsayı işgal eden bu bin• ı tpİ' 
lıkla kartılattık omuzomuzu sök- tabii, sıhi noktalarda göz önünde tu- tanbulun en kıymetli dekoratÖ~ ve f•t' 
miyordu. Memurlar bs.ğırıyordu tulmuş. Eski tozlu yolların yerini mo· marları dahil olmak Üzere yüı eflajrıl' 

- Yürüyelim!... dem o.alalı almı•, sulama tertibatı ih- 1 • "h d' ) ınıştı" , a artısı ve mu en ıs ça ış 1',ı~" 
Yetil yazma yemenisini boynu- mal edilmemiıttir. Kültür parkı çevi- f ı ar'' .ı. 

T nın her türlü te erruatı ayr 111a~ na dolamıt bir botnak kadını avazı ren ana yolların hepsi bu suretle mo- k" I 
1
. ·ı·•'ni t•l1 ı·· içlndekaldık. Beklediğimiz garp rüz- k k d b metli sanat ar arın e ışçı ıgı 'k" • 

ÇJ tığı a ar ağırıyordu dertize edilirken parka gösterilen bil- h•"1 .. , garları yerine hazan sis hazan da bizi c·· .. k" I .. tadır. Bu itibarla. pavyonun . ,,ı rııJ 
- ozun or o sun, ayagımı ez- yu"k 1•11·na derhal go"ze çarpar. Bilhassa ıJ11 pek az ilerleten hafif rüzgirlar hulu- de nefis bir sanat eseri ve rrı 

Yorduk. Horn burnunun Yelken ge _ din. çiçeklere sarfolunan bu itina ziyaret· . ld • h kk kt r •• ;.. Y .. " ı· l munesı o ugu mu a a ı · ıi••'" uruye ım ... çiyi her bakımdan memnun edecek, t mileri fırtına için yapılmışlardır. De- İngiltere pavyonu : Ticare 
1 

r· 
k Eli baıton]u bir Er.1neni ona göre bir hat temin edecek ~ekil· yoP • nizden, fırtınadan korkuları yo tur. Ö T yetile hareket; edilmeyen p>V .. ,

1
,ril• 

Hafif rüzgar ve sükunet fena halde - nüne bakaan a, Üstüme yı· dedir. Halkın istirahatine son derece d b' 'd' B .. I de go "t' 
iç sıkar. Bütün imtidadmca Tasman kılıoraun.. dikkat eden lzmir belediyesi gittikçe 
denizi, bir haziran gününde, Long 
İsland Sound kadar rüzgarlıydı. Ye -
mekten sonra fekerleme yapanların 

horultusu artık kesildi. Kırmızı sakalli 
ikinci kaptanımız 
dedi ki: 

kederli bir tavurla 

-Dünyanın bu ekonomik ,arılar\ 

okadar korkunçtur ki rüzgar bile bu 

kadar azaldığı halde hala esmek iste
miyor. Büyük HaTbdenberi hala bu -
nun bir misli daha görülmedi. Hatta 

batı rüzg&.rında bile.. Bu mıntakada 

- YürüyelimL.. büyümekte olan fuar sahasında yoru
Bu feryatlar arasından kendini lanları tatmin etmek üzere otobüs se· 

kurtarahilip de Hey~)j iıkeleaine ferleri tanzim etmıştır. Bu seferleri 

k b . • l l lb' Almanyadan getirtilen arabalar yapa-çı an, ızun vapur yo cu arı, e ı· 

1 • • b' tar f d k I k caktır. Bütün bu ufak tefek teferruat ae erının ır a ın a .sa at ı var 
d • b 1 · I • I belediyenin bu i9teki rolünü ve titzli-mı ıye, omuz •• aı-ıy e cep agız a. 

ğini açık olarak ortaya koyar. Bu su-
rını yoklıyorlardı. · d •· ld d retle yerın en Kımı ama an, gayet 

Amme hizmetini ifayet memur o- rahat ve temiz bir otobüs içinde bü
lan Akay idareıi yine im.menin hu- tün fuarı agır ağır dolaşmak ve her 
zur ve rahatını temin etmek için bu şeyi rahatça görmek imkanları da elde 
tarifeyi ıslah etmelidi~. 

edilmiş olacaktır. 

iyi günlerimizin yevmi seyri 166 mildi d k 
u . 

en kötüsü de 7 1. Bu suretle martın 
Denize çıkışımızın 19 uncu günü 

korku ile, şiddetli sulu sepken ve lcar 
fırtınalarile başladı. Barome.tre, üze· 
rindeki mikyasın en alçak derecesini 
gösteriyordu. Gemi, dümen dolabın
daki iki çocuk tayfanın idaresinde, 
mütevazin bir halde akıp gidiyordu. 
Denilebilir ki, Büyük Okyanu9Un ce
nup kısmı güvertede bir oyun sahası 
seşkil etmişti. Barometre uzun müd ~ 

det alçak bir halde kalmakla beraber 
bu istikrardan ela pek ciddi bir hal zu
hura gelmedi. Horn burnu yolu üze. 
rindeki fırtınalı rüzgarları tul dairele
rinin kısa dereceleri lizerinde, şarka 

doğru, çabuk atlamak için mümkün 
olabildiği kadar, fazla yelken kulla -
nıyorduk. Daha mülayim olan arz de-

Fuarın pavyonlan 
Kültür pavyon : Bu pavyonun 

sarfedilen bütün gayretlere rağmen fu sonuna geldik. Nisan da girdi. 
.Rüzgarın hasretıni daha çok çek

medik 1 Batı fırtınaları nihayet geldi, 
bizi buldu. Ve bize kavtıştuktan sonra 
horuldamağa başladı ; Armada kesil
miyen çığlıklar koparakak biri sürdü, 
götürdü. S 3 üncü arz dairesine kadar 
inmiştik ki batı fırtınaları bütün dün
yayı sarnHftı. 

Barometreye kimse 

oldu 

inanmaz 

Günler geçtiği kadar vaziyet ayni 
~ekilde devam ediyordu. Gemi, fır
tınanın önüne katılmış yağmurun al
tında, armada haykıran ~ert rüzgar i
çinde ; ~ancağa, iskeleye çalaknarak 
akıp gidiyordu. Gemiyi ileride bu • 
lundurmak emelile, elimizde fırsat 

varken, armanın tahmil edebildiği ka· 
dar faza) yelken kullanıyorduk. Baro-

recelerine biran evvel varmak İçin bu 
noktadan itibaren gemimizi daha aşa· 
ğılara doğru sevk ettik. Bundan başka 

metre düşmekte devam etti. Fıtına pek ala biliyorduk ki, Pamir ile Hcr
şiddetlenmekte devam etti. Deniz ka- gozin Cecilie'nin bizim gibi açık gÜ • 
bardı. Cemi, araları çok Sik dalgalar verteli olmasından ve bu münasebet· 
içinde, yalpadan iki taraf çarmıhları le, böyle bir havada, içlerine fazla 

ar zamanına yetişmesine imkin bulu

namamaktadır. Daha ziyade, kültür 

sahasındaki tcrakkilerimizi bütün is

tikbale arzedecek fekilde i'e girişi)-
miştir. Bütün sene bu pavyon ziyaret
çilere açık olacak ve bu suretle on beş 

senelik kültür terakkilerimizi takip 
mümkün olacaktır. 

Etibank pavyonu : Burası her şey

den evvel büyük bir ifade kudreti o-
lan yerdir. Ziyaretçi Türk toprağının 

bağrından verdiği madenleri burada 
gerek n;:ro.une gerek raKkam ve gr.afik 

an ırı ır. u guze yer d• go 
mek istenen scy, ilk bakıfta . e ı• 

• . . , İ . . 'fürkıY ··ııİ 
çarptıgı gıbı, ngıltcre ıle . birlii'ı 

rasında ötedenberi mevcut '' 
ortaya koymaktır. bih'~ 

Bu hususta İngiltere pavyonu 
L• f k J b' rdit• • ıc:ın muvaf a o muş ır ese d'" 

Y b•"'I •. Yunanistan pavyonu: a I ,ı 
n sr 

Jetlerin yaptırdıkları pavy•. yo•'' 
sında en mükemmeli ş;üphcaıı 1'0rı1' 

nistanınkidir. Zira bize en yakıl'l 0lı" 
d 1 zd•" ·o fUlarımızdan ve ost arımı ..,lıJ~ 

Yunanistan bu yakınlık ve kotn! feJ•' 
tebarüz ettirebilmek için hiç bıf fıı'ı1 
kirlıktan çekinmedikten başk3• j!ltif· 

• k' elrf' · " da güzel bir vesile tela ı \.',ıı 
. 'k ·sııt Pavyon Yunan zıraat ve ı tı Jçifle 

)etlerinin iştirkailc yaptırılrnıştır·rııiştit· 
konacak mevad henüz gelme j,bİ'' 
Bunlar daha ziyade Türk-Y00""y~•'~ 
liğini gösterecek şeyler olacak. 111tiY 
ziraat mahsulleri, Yunanistan~:Jecde" 
tik hareketleri gösteren grafı 
ıe,ekkül edecektir. h•"''~ 

Almanya pavyonu : Heın•0 e ~·· 
b. ._ .. d' H"k' t her 0 J• ıtmeK. uzere ır. u ume stl 

dar fuara resmen i~tirak etrniY0 :htelif 
Türkiye ile iş yapmakta ol•0 Jtl. i rı•· 

d'yetıO ~· Alman firmalarının mevcu 1 v)'o 
zarı itibara alarak onların bir p• 

suya gire gire yatıp yuvarlanıyordu. 

Sema buz ve korkunç bir renk almıştı. 
Günler geçtikçe hava daha ziyade 80• 

ğuyordu. .l3üyük dümen dolabında 
titreşen çocuk tayfalar dümen evinin 
muhafazasından memnun görünüyor

çullamamasından bu yüzden de biraz 
daha karlı idiler. Çünkü Pamir Alman 
kezzap ( tizap ) ticareti ıçın sureti 

mahsusada bir tipte inşa edilmiş ve J 

Herzogin Cecilia" da kıçtan garandi di Fuarın gece manzarası d" 

lardı. 

Nisanın 2 sinde 2 1 O, 3 ünde 206, 

4 ünde 239 mil katettik ve 5 inci gü

nö\ d.... azkalsın, gemiyi kaybediyor· 

reğinin dibine kadar imtidat eden u
zun bir kasara ile mücehhez olup gü-

olarak gözlerile görecektir. Rakkam
ların belagati kar,ısında bedbin ol -

vertesinde çukur olarak yalnız prova mak kabil değildir. Bu itibarla pav-

diğei dibindeki haf havuzu vardı. ıyo ı'l fuarın en mühim merkezlerinden 
(Arkası var) bırini te~kil ediyor. 

. elerine: 1·ı· dan kendilerini temsıl etın ı·f 1 
ht• 1 . 

lalet etmi,tir. Pavyonda ınu del•" 
.. ro" . 

malar altında Alman sına• . 1etı' 
1 tıc• 

B ·'bara ) teşhir olunacaktır. u ıtı . fada 
5 . f:f11/ 

(Devamı ıncı · 

I~ 

l 
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• • • HAPiS.HANELERiMiZ 

Galata kulesinde on 
tabaka zindan vardı 

Mahpı:sların iaşesini hükumet düşünmez, halk 
"Muradlarının olması için,, bunlara yiyecek verirdi. 

En azılı şerirlerle, k ürnl< mah - r--- Yortu, paskalya g ünlerinde yemek 
kumları ve harp esirlerinin bir kıs- 1 elbise ve para dağıtırlardı. Ve ağır 
mı, Haliçte tersanenin Sanpola zin- işlerden, angaryalardan kurtarmak 
danında ve kısmen de Galata kule - ' için subaşılarına, tomrıık ağalarına 
sinde hapsedilirdi. Satıpola zindanın- para ve hediye verirler, zind:ın bek-
da ya~amak pek güçti.1. Burada üç, çilerini parasız ve hedıyesiz bırak -
azami beş yıl yaşıyahilen mahkum- rnazlardı . Ve bu sayede gay ri müs -
lar istisna teşkil · ederler, uöylelerini lim mahpuslar, ceza müridetieriui ra-
parmakla gösterirlerdi. Çünkü, etra- hat, sıkıntısız t:ı.mamlnrlarıJı. 
fı yüksek duvarlarla çevrilmiş olan Dam ağaları 
zindan, daima rutubet idi. Güneş Hapishanelerin her kısmında dam 
görmez, hava almaz, bc>rbat ve mil- ağası adiyle maruf bir ıorba bulu -
levves bir yerdi. nurdu. Bunlar kendi kısımlarının, 

Sanpola ve Galata kule9inde, Sul- bulundukları yerin rnüteha.Kkim, 
tan Selimin zamanında 31.000 kadar ' müstebit birer amiri idi ier. !Sllnlar, 
esirin mahpus bulunduğunu (Evli- ı mahpm;lara adak ve hedi/e t:>.rzında 
ya Çelebi) verirken şu mütemmim gelen erznkı toplarlar ve "katipler, 
malQmatı da kaydediyor: subaşılar, odabaşılar ara"ında taksim 

"Her gece tersanenin her bir gö- ederlerdi. Yirmi adama b ir okka et 
züne bir dideban ve 8anpo1a zinda- verirlerdi. (Mehmet Ziya, l.staııbul -
nına üç yük Arap neferi nöbetçi ta- Boğaziçi) 

yin kılınıp otuz beş kap;zad da tersa- Sadaka tarzında tonlnnar. erzak- ' 
ne gözlerinde kol dolaşır. çünkü Süley lardan, mahpuslara "liitten ! .. avrı -
man han asrında Galata kulesinde ve lan kısmı, odabaşılarm nezareti al- ı 
tersane zindanlarında otuz bir bin tında pişirilır ve taksim e<lilirrli. Cu-
kadar ecnas1 muhtelifoden esir bu - ma geceleri, dini gü11l ı>rdE> saraydan, 
lunurdu. Bunlara didehanlık böyle o- vıikela ve zengin kona kla r'.:ldan plav, 
!ur. Hele, Sanpula zindanı öyle bir Eski zindan: Galata kulesinin zerde gönderilmesi ımıt:td halin al -
tarzı kadim üzere bina edilmi~.itir ki, o zama:lki hali t 

mış ı. 

bir veçhile beni Adem andan reha puslara çok acı istırnrlar ç~ktiriiir- Hapi~hanelerin bll ~t>riş:m hali 

Y · • t t • ı d bulmak mümkiln değildir. Belki bir di. 230 yıl sthlü. 0 yıl•c~·cb mi.sıi gö _ anmak l·çı n a 1 en mürgü ziper girse pcrrn2e mecal bu- l'edikuledeki zincfaıılar, bir d~re- ! illmemiş tı ir kıtlık, OJ ıCl ctn sonra ge-
Jamaz. Zemininde bile kat kat azim ceye .l:rHdar muayyen usuller! ·~ i.!are ç·ci ve bula~ık hast.l ·k ı.t r Luh.ır et
mermerler döşenmiştir. ,, olur.urdu. Mahpuslar içtin ... ai \'a7. i - r.ıi~ti. Bu :-·,·ıaket hal i{, ),ı r di derdine 

Galata kulesinde "on tabaka yeti<!::· .. •• ·naruz kalı•.ğı rad !~:ı.h ga . ,..i :.~ürdü, j.\'liı ıde YÜ"'. oUCC :rı~.ı.1 ölü-

l· sıı·ı ade edı· nı·z zindan,, olduğunu yine (F.vliya Çele- zab11,ır ~ ~.recesine o;örc CPM g::·~r- yor, ölüle n gömmeğc> inı!,n huluna-
bi) den öğreniyoruz. (Kasımpaşada ierdi ı!llyordu. 
"Zindanarkası,, mahalle<ıinin adı, bu- Mahpurların yiyecekleri, içeçek- 1207 başlangıcında Mısırdan ge-y 

~Jiııarıtnalc, aıhhat ve güzelliğin prh 
~~ c geldiğinden tatilin belli baflı 

Nasıl yanmalı ~ 

doğru.u hava ve ıu temaıile yan -

makbr. Zira ıu cildin kolayca renk · 
lenmesini temin eder. Bu da ağır ağır 

göre yapılmıf 

yanı tavsiyedir. 

bu takdirde , a· raya yakın olmasından dolayı konul- leri ·düşünülmez, ıslah çareleri hatıra len bir geminin İzmire ve <'radan ge-
muştu_r.) • . bile gelmezdi. Bu zavallıların hemen len birkaç tayfa ve yolcunun da is-

~·~lelerinden birini tefkil eder. 
~ı~~Cf funlarının cilde nüfuzu ona 
~tı '~e.~ini, sertliğini. iade eder. Ne
~a Yuten, çiçeklen açbran, mey
,~~ 0 lduran günef bu yarayıcılığıru 
~t rın önüne serer. Güzelliğe ge
tlıı1 \~u husustaki kuvveti her ne ka
ltı~. •rıci derecede kalırsa da -dede
~llt ·~ derilerinin yanarak güzelleşme 
~ı, ~lı~rnazlardı- gerek aıhhi fayda
diıj •r Vesile olması, gerek cildi daha 
dıı. }'aı>tnası itibarile istenecek şey-

olmalıdır. Mamafi ekseriya buna dik
kat edilmez. Birkaç günde yanmak ar-

Yağlı bir deriniz mi var ~ .. Güneş
te yanmanın kolay olacağını sanma-

yın. Cildinizi fUalara kartı mukavim 

krJmak üze~e onu hafif yğalarla tak-
zu olunur. Çabuk yanmak lazımgelir. viye edin. 

Bunun İçin de bir takım kremlerden Bir de hassas ciltler vardır, ki hiç te 

yağlardan meded umarız. Bunlar yan· yeknesak bir renge varamaz, fİ~r. ıu· 

mağa yaradığı kadar cildi muhafaza lanır, kızarır, çatlar. Bunlar da süzül. 
ederler de .. lnce ve kabuklanmak te- müş ve ince kremleri kulanmalıdırlar. 
mayülünde olan kuru bir cilde, ken· Ekseriya kumrallar, sarılar ve hatta 
disinde olmayan yağı vermek lazım· bazı esmerlerin ciltleri bu tabiatta o
dır. Zeytinyağı veya Lanolin esasına lur. 

Kurek mahkumları Sanpula zın- hemen yüzde doksanı halkın yardı- tanbula taun ha:-ıtalığı getirdiklerini 
d~nı~~~ hapırolunurdu. Lüzum g? - miyle hayatlarını idame ettirebiliyor kaydederken, tarih 0 günlere ait ve-
r?ldugu zaman bu~l?ra h~rp ge~ıle-- lardı. • fiyatın sayısını da gCi<:teriyor: 
rınde kUrek çektırırlerdı. İnzıbat, Mahkumlar o devirlerde batıl ı- .. . . . Babıali tarnfından kapı
"Tersane Kethüdası,, tarafından te- tikatlara inannan, hurafa ve bidatle- larına hafice muharrirler ırsal ve ta 
min edilir, kürek mahkumları çok sı- re bel bağlıyan halkın, herhangi bir yin v~ kale kapılarıncl:m dısarı t.ası
kı bir kontrol altında y:ışarlar, istı - muradın, bir işin meydana gelmesi- nan mevtaları sebti defter 'etmel~ri 
rap ve azap içinde çilelerini doldurur ne, başarılmasına ve .hakikat olma - telkin olunmakla derunu 1stanbulda 

lardı.. . . .. sına talikan yaptıkları adnklarla, ne- bazı cevami ve mesacit ve türbeler 
Şımdıkı Salma Tomruk,, mahal- zirlerle geçinirler bu suretle karın- · d k' kb b ı b 

1 • • Ü .. .., ' cıvarın a ı ma · ere ve un ara en-esınde ve bır de skudarda I cım- larını doyururlardı. h 
11

. · , d f 
1 

l 
k ·· · 'k' h · h d h zer ma a ı saıre~ e e no unan ar -

ru ,, 011ünde ı ı apıs ane a a var- Samimi ve içten &elen bir istek- d b k t t b ı k 1 d 
. ~ an aş a s an u apı arın an ge-

dı. Bunlar. hakkında malumat elde le yerine getirilen bu adaklar, ne - çirilen cenazereler, evasıtı ramazan-
etmek kabı! olamadı. zirler, mahkumları bt..'slemeğe, do - da hazan 1.500 ve bazan dahi 2 000 

kl 
_Eski Babıali (şimcl.iki v~layet _ko- yurmıya kifayet eder, hatta baan da raddesinde olup Galat:ı. üsküda; ve 

V n~gı) .~ı~ _ ~arşısındakı e~kı emnıyet artardı. Boğaziçi ile beraber yevmiye bazan z e er dırektorlugunün bulundugu yere es- Mahpus mu evliya mı? 3.ooo i mütecaviz olurıiu. 
kiden :·~omruk dairesi:, deniJdi.ğine Mahpuslara y~rdım etmek, halk .Münir Siiley~;un Çapan 

Ôünyada en büyük 
Fransanın en meşhur sanatkar ve muharrirlerinin 

verdikleri cevaplar 
ı. llir"" p .. 
"tıııı ., ransız mecmuası arısın en 
t~e tıı.ış sanatkarlarına, muharrirle· 
~~k akademi azalarına müracaat e- . 

hepsine ayrı ayrı: 
\i ;' .Sizce dünyanın en büyük zev
·~nıl!(l'r? ... Sualini sormuş ve şu ce

arı 1 
ı:- n mıstır: 

l~l'j 4nsız ·Akademisi azasından 
......._ kont şu cevabı vermiştir: 

·ı ı:ıı A •de, neşeli uir yuvada sc
'\~·rııı ~eyJel'Je uğraşmak: gülen, oy
~ llt Çoeuklar, torunlar arasında 
~~ aııın gülünç hercümercinden u-
C~aşatnaktır. 

~ıı ş kı..ır Akademisi azasından Gas
• ero ise· 

........ . . 
\ılııti )" nniış anlaşılmasın. diyor, sa-
d • deo.·ı • ~~il .6ı, zevki kastedıyorsunuz 

• 
~i (J)atrıı? Zira zevk birdenbire ve a. 

~i tak doğnr az devam eder. HaJ, 
~ıı 11.saadet uzun sUrer: hoş insanlar 

Ş~~et devresini kanı1csarlarya !. Bir çoklarına göre e n büyük zevk bir hayvan gibi yaşamak ve öl-
ıı ~uz;~ı~~ en büyük z~v: b!r. a:c~ mektir. ftte · meıe)i şu zat, beygir ile haşhaşa ve onun 
tıcıu·d ıı· zuhuru, ba.ı çı ıçın ırı gibi ölmekten zevk alıyor, 
bi 

1 
e bir balık, bir romancı için 

~ İkl' llıevzu huliisa kı.vanılan bü - - Azla kanaat etmemek şarti- rnek hayatın en biiyük zevkidir; 

1 ~f)l'l'ı:a~İYcdir, diyoı. le, en büyük zevk, insmıın belki . de Meşhur hükumet adamı Heryo: 
t rt l3 d~ F'rnnsez snıtalkarJarındaıı kendi kendisinden memnun olması- - Dünyanın en büyül< zevki ça-

: Ol"ı en biiyük zevk için S.'l.dc- dır. lışrnaktır; 
......_ Y )'ine Franc; ız yazıc:ı larmdan Jan Komedi Fransez ~anatkfirların -

t ~'l"a aşarnaktır ! cev.:ıı11nı veriyor. Borotar: dan .Mari Marke: 

~n~s~ı Akademis! azasından - Hayatta en büyük zevk mi? - Dünyanın en büyük zevki an-
t ......_ ]) ··ıse şu mutıı ·~ıa:rndır: kendisine yüksek bir gaye tayin et- ne olmak ve benimki gibi bir evlada 
~~tıııd Unyanın en bilyük zevki, et- mek ve o gayeye erüımek için bütün . 

1 ·"'<! a z k . . · . sahıp bu unmaktır; • a., ıı~ ev yaratmaktır. Her sa - mevcudıyetıyle çalışıp nıhayet mu -
.,, ""tnattı l\Ie~hur romancı .Moris Dökobra: tıı ı~ n, aşkta, merhamette et- vaffak olmaktır; 

bu~.~evk dağıtan nciam kcndbine Hanri Şam pli: - HaLer l<>ri olmadan iki dostu giz 
~· ~'t-a k Zevki vermiş olur. - Bizi tamamiyle anlıyacak ve lice dinlem-.n .e onların her ikisinin 

11'bo ~sız rnuharrirlerirıdcn Andre kendi!'ine bütün düşüncelerimizi ser de sizin aleyhinizde konuştuklarını 
• be~tçe açabilecek birisini ele geçir - (Sonu 7 nci sayfada) 

ve vezırıazamların emrıyle tevkı! o- arasında yüzlerce yıllar ihmal edile- ========================::::;:= 
lunanların ve sonradan da ~uhsi borç miyen bir anane halinılc devam etti. 
]arından dolayı hapsen tazyik P.diien- camilerde namazlardan sonra, mu -
]erin burada hapsedildiğine göre, bu- tad dualar arasında mahpuslara ha-

• 
lzmir Fuarı 
hazırları rasının da eskidenberi hapishane ol- las temenni etmek biı· vecibe halini 

duğunu kabul etmekte isabet vardır. aldı, hattil farz oldu. 

Eski hapisliancler nasıl ida- Bir kısım halk daha ileri gitti, ( 4 üncü sayfadan d evam) 

re olunurdu ? mahpusları, Allah indinde makbul mizin mühim bir kısmını elinde tutan 
Eski İstanbul hapishaw~lt:rinin bir insan ı5ayarak, dualarının müs -

1 
Almanyanın fuardaki temsili pavyo

m:lzbut hir idare şekilleri yoktu. Ha- tecap olacağına inanıp bol bol yağ -j nu Türk-Alman ticari müna~ebetleri· 
pishanel :247 yılına kadar Çavuş mumu, et ve sebze adamava başladı- nin bir nevi nazım me\lheri vazifesini 
ba~uların hükmünde ve İstanbul ka- lar. görecektir. 
dısının nezareti altında iöi. Zintlan- Müslüman mahpuslar, halkın bu Filistin pavyonu : Son seneler zar-
ların dahili işleri subu~ılara, inzil;aü tarzdaki yardımlarına, ianeleriyle fında oldukça mühim ticari hamleler 
temin ve muhafazaları da ases başı- geçinirlerken, gayri mti~limlerde gün yapmış olan Filistin kendi teşebbüsile 
lara verilmişti. !erini daha rahat, daha sakin ve da- tücarlarının fuara i~tirakini temin et

Ağır cezalı mahkümlrır. z1 ıifıaıı . 'ha huzur içinde geçirirf Prd i. Çünkü miştir. 
!arm altır.rında bodrumlara konulur- onların "Kavim te.~kilatı., kendi din Bu suretle Filistin sınai mahsulleri · 
du. Esasen, mahkumları ziyadan, ha ve mezhepleril'le mensup mahpusla- ora ile ticari münasebetlerini genişlet
vadan mahrum bırakmak maksadiy- rın iaşeleri için sonsuz yardımlarda mek emelinde bulunan Türkiyede bir 
le yapılmış olan bodrumlarda, mah- bulunurlardı. mümessil bulmu~ olacaktır. 

~---- -. .- --

Muhafız jandarma tara11ut merkezi (Bar .. ~ haftdlr) 
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Nika ga kanunu da yapılan 
az değiş "k ı i k ı er Matbuat takmıı ıdavet dav et üs üne! 

'- 'fatbuatın y 
,ı.. 

Vefa idman yurdu azalan; JO uncu ılı tdcaüt fotholcularw ıv hıı 
0
,j, 

Hang" nevi ilanlardan ne miktar yıl dönümlerini bÜyÜk bir "i>OT bay- maz fodbolcuları Beykoz sa " 
N f ramı halinde kutlulamayı kararlaııtır- kar.,lapcal<lardır. . Mal 

Ç~ L. BERCME damga resmi alınacak? ımı.ıardır. Yakında tarihi tesbit edile- Aynca Hilal ıpor takım• da~ıa"1'· 

Adanma korkusu 
Alber Lörmve aldatılmaktan kork J Fakat bu söze kimse kulak asma-~ t cek ohn b · ı:;ünck bu rniinasebetle buat takım.na meycbn okurn• r•""-

• • G 1 k he ·ki takırn • tuğu için bu yaşa kadı.r bekar kal·, ılı... Damga kanununun bazı maddele- ki şekilde dcğiştirilmi .. ir: büyük ~enlilcle>: yap<lacaktn. e ece pazar r 1 uhrrrı.1-
mıştı. Her yıl evlenmeğe karar ve- İki ay soııra yeni evl~er balayı rinin d~,tirildiğirri ~vvı?lre yazmış- Muayyen meblağı havi veya mu- Vefalılar. o giin; ~diye kadar na da bir maç yapılması çok ro 
rir; fakat bir tereddü.t devresinden seyahatinden dönünce dört a.r~I tık. Bu husustaki yeni kanun şehri- ayyen meblağa matuf mukavelename majilüp olan Matbuat tahmı ile de dir. talu"'' 
sonra bundan vazgeçerdi. Şimdi aşa- da faaliyete geçti. İlk önce Andre ı- miz.deki aJ.aka.darlara tebliğ edilmİ't- !er, akdi mutazammın sipariş kabul çarı~mayı arzu etmek•edirler. Vefa tekaütleri • Matbuat ..,ıı 

di d b 1 ktı 1 b ii>ahakadan · ğı yukan lnrluna er ven aya- ~ aş lyll('.a - _ I tir. • mektupları, ve bu mahiyette yazılan Aralannda Saim ağabey gibi tarun- ka,..ı , da; u m 

mıştı. Andre, arkadaşı~ı~ sogu~ karı- Ticari ve mali mı.ıamelelerde bir- telgrafların ticarethar,,lerde kalan mı sporculardan bulunan Y~ beyaz ra yapılacaktır. 

Vef ahların b. "klet Amisterdamda 1sı 

Bununla beraber Al::ıer bütiin sa- sını ba.ş~nçıkarmak ı~ı~ keudını çok çok evraka yapı..~tırılan pulların nis- nüshaları (telgraflar mektupla te
adeti evlilikte buluyoroı;. Alacal;'1 ka- zorladı ıııe de, her d.efa.s:n6.a karar~- betleri yeni maddelerle esaslı surette yit edildiği takdirde a~ rıca resme ta
dının kendisini aldatac:ığı kanaati nı yapamadı. ~anki !orun~~ bır indirilmiş ve ya ç_oğaltılmış olduğun- bi değildir). Akreditifler. maktu re
veya vehmi bulunmasaydı_. -Ye- kuTie~ onu Jorıet tara ınd_:ın ıtiyor- dan hayatta her giin tesadüf olunan sim tarifesinde yazılı olanlardan ma- memleket turu yanşlan pJ•• 
giıne yıldığı ve ürktüiti şey buydu. .. dl!.. Nihayet başaramıyacagını anla- muhtelif muamelelerde ne kadar pul ada mütedavil veya ticari evrak ve Vefa idman yurdu memleket da- Amsterdamcla pist iizerinde l'~;;yiil 

Onun bu halini bil n dörl arlı:a- dı ve vaziyeti arkadaşlarına bildire- yapı~tırılacağıııı yazıy(ll'UZ; senetler havi oldukları meblağın bin- hiliı:ıde geni• mıkyast.a bir spor turnesi Holland.o. b et "1mpiyon,..,a jJ 

da.ı hep şunu so?arlardı ona: rek: Protesto edilmek üzere noterlere de biri. ya.pmak ÜZ: re hazulanmaktadır. Bu sürprizler olmu,tur. Mü""~: b>-
·_ Mari seni aldattı mı? Od:itin . - Bel~ ~onra b~ işi t~krar .üze~ giinderilecek senetl~re ait talep - Bu fıkrada yazılı mııkavelename- cümleden olma!. üzere ilk oeyahatleri- mI, olan dünya ~pıyoıu> '\ ı<'~ 

ihanetini gördün mii"I Oysa ki bıı. ka rıme alabılı:ım, de~. Fakat ".1mdı nam:ıler veya bu makama !erin tadili halinde artan miktar ayni ni bu hafta Zongu!dan Ereğliııine ya- rincilijii kendi vatand3'' O- ,,.. 
dınlar.... yapamıyacagım. Btliyorsunuz ki bu- ait talepnameler veya bu makama nisbette resme tabid>r. Devri halin- pacaldardır. Pazartesi giinü bt.anbul- etmı,ıtr. Prof~on.el b;.iklct9ier il',.. 

Alber ise bu ~uallere her •aman gliıılerıle ga}:et. güze~ bir kadına. tut; kaim olmak üzere yazılacak mektup- de aslından alınaıt resmin dörtte bi- dan hareket edecek olan sporcular sında Vliot ,ampiyonluk __..,.. 
RU cevabı verirdi: kunum. Benı şimdılik mazur gorun. !ar 5 liralık. ri alınır. ilk d~fa Ereğli Halkevi spor talumile h faza etmektedir. 
· - :11etresler başka ... Onlar insa-ı Sıra diğer ikisin~ ~eldi .. Kadın °~ Tabip ve kimyagerlerle dişçilere, Damga re.smj kanununun 13 ün- karsıluacaklardır Burıdan ooma U.ak A • yonaSl 
m aldalmıyabilirl_er; çünkil muvak- l~ra ~a .? katla: 3?b'llk ~~liyordu, k_ı ebe ve sünnetçilere husu~i hastane, cü madde.sinin 9 uncu numarası aşa- halkevinın davetıne icabet etmek üze- vrupa şaınpı d yar''°' 
kattırlar. Fakat ınsanın karısı ona bır turla k~n?ılerınde ılint aşk et eczane, ~eza deposu, l~lıoratuvar aça- ğıdaki şekilde deği<p:Jr;Jmiştir: re 1 l-14 aiustosta U,aka gider.k o- Berfin Olimpiyad .. •tadın";.,piY• ... 
ihanet ederse bu pek feci olur. mek c . aretını bulamadılar. cak olanlara hususi kanun ve nizam- 9 - Tiyatro, ıiuema. balo, kon- rada da halkevi spor takımlarile çar- cak olan AVTUpa yuzme ' bit ..-

IIer şeye rağmen arkadaşları onu Nihayet sıra Piyere geldi; Piyer nameleri m~cibince verilecek ihtisas !!er, sirk,sta dyom, at k?suları ve sa- P-. caklardır. Vefalılar 21-22 de tek- •ına. iştirak edecek yüzücüler t"' . .,, 
iknaa çalışırlar ve kadının ihanet et- b~u çaı:naç~r kaba] ederek istemi- vesikası ve ruhsatnamelerle sıhhat ve ir biletle girilen eğlence . "" temaşa rar memleket dahılınde bir tunaya çı- dılm~tir. Amerika ~u yiiziicülerı t 

mesinde yegane kabahatin kocada ye 1'!temı.ye ışe .koyuldu. içtimaı muavenet vekaletince açıla- yerlerinin duhuliye biletleri, bir ku- kacaklardır Ve bu arada uğrayacak- sip etmi,ıir : ~""' 
olduğumı anlatırlardı. _ Bır !!'un Jorıet evde yal.o~ bulun- cak tek.fımül tedrisatı ve alelumum ruştan aşağı olmamak üzere beher !arı Konyada futbol tema•larından A Pdn·k. RalH!arngan. fıck. ,'>J· * dugu hır sırada yanına gıtti. Karşı mesleki kursları ikmal edenlere veri- biletin muhtevi olduğu meblağın on ba.lr.a voleybol, basketbol. ı;:iires ve Tak Sihi. Jim V•rmut. Vı\gaJll· 

En nihayet Alber evlenebildi. Fa- k~r'!lya epey. oturdular. Soı:ra ken: lecek sertifikalar, küçük sıhhat me- kuru~undan 20 para. atl~tizm karııılaşm !arı yap>cakl~rdır. fred Rocl; Oto Herens, Volf. pol. 
kat her şeyi dü.,ünmüş, h~saba kat- dınden geçrnı~ ve şuur3uz bır hal<le 1 murları mektebinden mezun olanla- Üzerinde kıymeti yazılı olmıyan D l 

1 
5 a~uato.- Amerikadan har~ 

mı..~ ve ihtiyatkarlık göstermişti. Al- kadına ~irçok .tatlı şeyl~r söyl~di. rın şahadetnameleri, tıbbi ve ispençi- biletlerle duhuliye bileti makamında ave decek ola bu ekip Yofe ün•" k!İ'" 
dıg·ı kadın otuz be' ya~larında soğuk o_ gun Jorıet on.un metr_e.s. ı_oı u .. yari müstahzarlar için verilecek ruh- kullanılan ve üzerinde kıymeti yazı- Vela ldm•n Ymdu kaptanlı~ından: .... K-·L-ı . -ı ede« 

k b antrenorıı JPUUM rıy ....... bir mahlüktu. Arkadaşl.:ırı bu izdiva- Pıyer bu hare etınden nıuthış ır satnameler ve bu vesik:ı ve rulısatna lı bulunmıyan davetnamelPrin beheri Son zamanlarda oaiine Relen bütün 
ca şaştılar. Alherin böyle ı;irkin ve azap ve hicap duydu; fakat iş işten melere yazılacak şerhler: beş yüz kuruş kıymetinde :ıdd,,luna- takınılan mağlüp eden Matbuat ta- Yüzme rekorll pJrf' 
soğuk bir kadın almasına bir türlü geçıni~ti. Böyle obırakla beraber ne- f!ıtisa.s vesikaları; rak ona göre re,;im alınır. kımı ile Beylerbeyi .ahasında bir ku- Kopenhağ, 2 (A. "..) - k' d 
akıl erdiremediler. tden•e hadiseyi arkadaı !arına anlat - Birinci sınıf 2 liralık. (Biletlerin muhtevi bulunduğu zu ziyafeti mü,...baka.sı yapmak a~z_u· markalı yüzücü kadın Rnf~ıd' 

Halbuki aslında Jorjet öyle bur- madı.. . • . . İkinci sınıf ı liralı!< meblağdan maksat, biiet üzerinden a-[ sundayız. Klübümüze mensup b~t".'.' Hveger 
400 

metrelik Kr::cvl ı!S' 
nu uzun di•leri pis ve seyrek pat- Aralarındakı bu abka gıtgıde a- Bu vesikaların imtihan mazbata- Iınan bilumum vergi ve resimler da- tekaüt sporcuların otuzuneu yıl donu- .. g•ed '1 

' ' ' ı •- · "dd ti · -' . . , 1 1 ·· ı -~, yuzme rekorunu m"• • · ·o· lak gözlü, kısa boylu filan bir şey de-. ev"'nıyor, şı e :n'yoc.un:. Jarı ı liralık hil olduğu halde müşterirlen bilet mu- miı munaoeoctı e top ımtı gun erln<len t . . . , katetmelı:' 
ğildi. 1 İlk bak.ı.~t:a soguk gorwnen Jor - Dişçilere ebe ve sünnetçilere ve- kabili olarak alınan paradı~). \tliipte bulunm.alarnn n bu maça da kı~ 6 sanı) e 1,10 da 

, Yalnız görün~te soğuktu; ve in- jet, sevgilisiy!A!' yalnız. kaldıirı za - rilecek ruhs~tnameler 50 kııruş, Ge _ Maliye vekatelinin tayin edeceği ~imdiden hazırlanmalarını rica ederiz. rebıyle kırmıştır. 
ııanın üstünde bu tesiri pek bariz bir manlarda hu soğuk hüviye~inden sıy- mf tabipliği ruhsatnameleri 2 husu- yerlerde, biletler üzerinden alınacak iJ' h . dd !dikleri re•imdcn dolayı daire ,.e nıo· 

tt b k d nlıyor Ve ao'·'a dolu ateoli cana ya ' . tb d t• 1 ismini, anın anırı mı e- veya ev- . ·rıer· sure e ıra ıyor u. .. . ,..,. ". • . '. - si hastane açacak olanlara verilen resmın ma u amga vazı şure ıy e . . .. aı 
rak ·· ı - ti. esee:oıe re rtiıcu hakkın: haız ddc•i Alberin izdivacından sonra dört kın muthış bır kadın halıne gırıyor- ruhsatnameler; ifası mecburidir. u.uırıne yapı aea.g>.a_ı. a .ın;,ın uc- .. ınn 

arkadaş toplanıp onun aleyhinde atıp du. . . . . 20 yatağa kadar (2.Q) dahil olan- Tiyatro, sinema, kon.er, balo, sirk ret mıklarını ve bunun uz~rı~ı:len ta- Ayni _kanunun 14_?n~u, i<tir: 
tutmağa başladılar. Böyle bir izdi - ? a~e~ ~~ defmeycli.. Pıyer ~ !ardan 2, 20 yataktan yukarı olanlar- ve atadyomlarda dubul!ye bileti kul- M.k.kak ~en damg~ re;;mı ':'1~ktan~ı a.,ağıdakı şekilde deg:~~rı.~~ 'J'ıW 
vaç yapmış olmasına lazıyorlardı: defınenm ı:wrı arkadaşlarma bellı dan yatak hadleri dahilinde olmak !anılması mecburidir. Bunılarda bi- ve- ucretin ve resı:nın tah~ılıne aıt Ecnebi memlekeJerd. 3pııJ 

İçlerinden Andre: eı:mekten_ kor~uyor ve hiç bir şey s.ez fl2ere ruhsatnamelere tezyit vey& ten !et kullanılmadığı takd.irdE< müessese ınakb~. v~ ye~ı':e .dofterı numara kiye cumhuriyeti dahiliıı.dekı: ~~-
- Amma da soğuk kadın, dedi. dirmemeııe ugra.şıyordu. kis için verilecek şerWer 15 liralık sahibinden l:ıer oyun. devresi için. bu ve tarıhlni gunıı. gunone '"' mııamele !er üzerine tanzim edilen eını:e tJeı 

Bu kadar güzel ve cana yakın kadın- Gü~ler geçiyordu.. . ·- 1pula tabidirler. Evelc.e verilen ruh- mahaUerin alabileceğı mü~eri sayısı srr~i)·le ~r~ üzer~ kaydet:- harrer veya hamiline ait se::;ııtl• 
)ar dururken böyfe çirkin bir kadın ~o•ıet aı;~ k.en~e (_ekı ~eııtsatname üzerinden yapılacak değişik kadar her biri iki lira besabile dam- mege ve hır ay ıçinde talısıl ettilden ve salihiyetnaıneler (.Maıı.ıJa. Ji.ıl' 
alınır mı t Şu Albere bir ceza tertip ,-~rıyor __ ve gı~kçe barikulide blJ' oe- lik yatak haddi ola.n 20 yi tecavüz et- ga resmi ve cezası alınır. Duhuliye damga resmini ertesi ayın onuncu poliçe ve retretler ile ~tu r 9 ~-etmeli ! kilde l'~elle.tıyordu.. Gerek Alber ~'; tiği takdirde yazılan. şerhlerden 20 bedeli alındığı halde bilet verilmeme- günü akşamına kadar bir irsaliye ile· tarifesinde yazılı olanl..:u"dal'; <' 

- Ne yapmalı? . ~r~~ üç arkadaş bu f~v~alare deii- ıyatağa kadar olan ruhsatı:ıaınelerle si veya satıl~n biletlerin müşteriden mal sandığına teslim tylemeğe mec- dJı mütedavil ".~ya ticari _ev-t i!<İı;cİ 
- Alber çok fena hareket etti ... şiklıge hayret etmekte) ·liler. 20 yataktan fazla ruhsatnameler ara alınarak yemden satı~a çıkanlması burdurlar. senetler 13 üncu matl.deıılll ~bl' 

Bi1Jm gihf zarif dostlarına karşı yap Kadının yitıUnii git~ artan bir sındaki resim farkı istifa olunur. hallerinde veriTmiyen veya müker- Gününde ödenmiyen resim mik- fıkrası mucibince nisbi re.sn>& 
tığı bu kabalığın acımıı çıkarmalı cazibe,. ve ~aad_ette~, ~lrtan doğaıı i- Eczane açacaklara verilen ruh- reren :ın.tılan ~her bilet içfn ~üesse- tart yüzde on zamla ve tahsili emval dir. ·rıı.1' ~ 
ondan ... Güzel bfr kadın alacaktı ve !ahi bı~ güzell~k bUruyordu.. _ .. satna~eler: se ~bıırden bı~et bqına ~ lıra?an kanununa tevfikan bu müesseselerin Birinci fı.krada _ ya7..ılt e\etıer•~ 
biz de sevinecektik. Jor:ıet o gwıe katla-r se•ilecegmı 10 lira ruhsat harcına f.:ibi olan- aşagıolmamak u•ere damga resmı on müdür ve müha.sehecile;-inden müşte- senetlerden ecnebı memle. eıl>' 

_ Fakat güzel bir kadın, o den- ummuş değildi.. Fakat I'i;ıenn lınl- lar 1, 25 !Ira ruhsat harruıa tabi o - misli olarak alınır. reken tahsil olunur. birinden diğeri ii:ı.erine tanıı1.'."ı:ıe f/' 
ce tehlikelidir. Güzel bir kadın alma- larında saadet ve hazdan. kıvranırlam !anlar 2,50, 50 lira ruhsat harcına ta- Damga resmi kanununun 13 ün- Muhasiplerin vaillelerini yapmış lip Türkiyede tedavül nıev~ıı 
dı diye arkadaşımızı bırakacak eleği- onun ~ ~ya~ birden ~l "1? bzm bi olanlar 5, ecza deposu açacaklaı-a cü madde9İne :a'~ğıdaki onuncu nu- oldukları takıfi'rde resim ve ceı:.a mü- ka.rılanlar yarı resme t~idi:-~l 
liz ya... başka gorunmeg~ ba~l~ştı: b_u sıı- verilen ruhsatnameler 20,lııboratuvar lll2l'2Sl eklenm_ı~_r: . 4iirde alınır. Bunlar, yarnı.z öde- (]Jevatı~ 

_ Aldatılmaktan k;ırlı.tuğu iÇA r~_tıe o da_ kendıne ıtı.n~ einıqe ve açacaklara verilen nılıııatnameler .. 1?-:- Kibrit IQg~ •. tuz ve ıaıre ~ 
. . . guzelleşmege karar VP.rrii. 2,50, tıbbi ve .ispençiyad müst.ahza.r- gıbı ınhısar maddelerının kutu ve pa ~ 

hır şey yapalım. ~pınıız, karı- Karşılannda yepyeni ve seınpa. - Jar için verilen ruhsatnameler 5, kii- ketleriyle posta ve telgraf mürasele-
sını baştan çıkarmak ilzere seferber tik ·· el bir J · t ·· di" ·· · ·· · d ılacak y Jard 
olalım. İçimizden biri elbet muvaf- k gduz b forı:.ı!~~enb. 'il!r ~ çük sıhhat memurl~n mıektebinden ~e:ı ~zerınf ~ y~'-d ı ~nbet· adn. 

.. . _ ar a aş u se er ır arzuy"'"ımezun olanlara verılecek şahadetna- ılan ücret nın JU~ e onır ms ın e 
fak olur. :B~l~hk!e guzel kadınlar kadını baştan çıkarnıağa uğraştılar. meler 50, sıhhat ve içtimai muavenet resim istifa olunur. 
namına ondan ıntikam almr.ş oluruz. Llikin hiç birisi yüz bularnadL Jor - vı?kaletince tekamül tedrisatı ve alel- Bu ilanlardan alınacak damga 
Jorjeti kanctımıağa çafı~hm. jet bu adamların i.zaeından kurtul - umum mesleki kursları ikmal eden- resmi, ilanı yapan daire ve müessese 

Buna karar verip bu kararlarını mak için vaziyeti kocasına anlattı; !ere vttılen sertifikalar 50 kuruşluk !erce ilan sahiplerinden ilan ücretiyle 
,arapla tesit ettiler ... Bununla bera- O zaman Alber onlarla ahbapltğı pula tabidirfer. birlikte tahsil olunarak bağlı olduk-
ber Piyer şunu söylemP.ktrn kendini kesti. Böylelikle karısının kendlıini Re"mi daireler tarafından efrada !arı mal sandıklarına )'atırıhr. 
alamadı: hakikaten sevdiğine ve aldatmadığı- verilen ve- maktu resim tarifesinin di Bu d.ıire ve mües•e3eler, mezkur 

- Şu o.damdan ne istiyorsunuz na. bir kere daha kanaat getirdi. ğ"er numaralanııda yazılı bulunmıyan resmin tahakkuku için maliye vek:i-
yahu r Varsın istediğini yapsın. Çir- Hakikat halde, şimdi, Jorjet, her ne-Ti ruhsatnamefere 15 kuruşluk letince tertip olunacak oümune.si veç
kin veya güzel bir kadın alması sizi Piyerl.e sevişmek: için tammniyle ser- puf yapışır. Ayni kanunun 13 üncö hile bir defter tutmağa ve deftere i
aliikadar etmez ki... best kalmıştı. · maddesinin ikinci numarasr aşağıda- !Anı yatıran şah13 veya müessesenin 

ile SABAH, ÖGLE ve AK şAM 
Her yemektfll •onn. muntuaman di,lerinizi~ 

. · · bi~~ 1 yanı dil>kat bir şey l:!ıılunabileceğini biraz tenvir edeceğinizi ümit etmiş- ka sonra profesör telsiz mı.ıhavere•in tayfa en kiiçük hareketımııı fl~d 
0CIE!llE!l1S11Sııeııeoeoeoeıcıeıcıeıcıeıcıeıcıe30E30E30E30l30l30130IE311E311Eillıecıecıeııaiıfiii ben de zannetmiyorum. Belki dehli tim... den çıkacaktı. Kendüıiyle karşıla,,- den kaçırmamakta old~~P~l•~;· 

Y E S 
• l K L u D zin mevcut olduğun.daa hemen hemen Bu son cümleden sonra gene uzun mamak için biran evvel sıvışmaklı- btlyük bir siilı:imet ve goğrı. defıl ' 

emin bulunmakla beraber bu esrarı- bir sükut dakikasını müteakip profe ğım icap ediyordu ama karanlıkta la mezarları kazdık, öfiilen 
1 
engiz ölüm vakaları yiizünden kır- sör J akobson telsiz telefon mu ha ve- benimle beraber profesörün telsiz tele Uk. pltrııt' 
mızı kumlu adadaki temizleme işini resine şöyle devam etti: fon muhaveresini dinlemi~ olan casu Kızgın güneşin ışıkları ıı tıPıiP 

~aoısoeııeııeııecıecıecııeııeoecıeoeıcıeıcıeıcıeıcıeö!OEO!OE30E30l30l30l30ISOE311EillEill"1'ı terkederek gemi ile ye.'il kumlu ada- - İm.kanı yok azizim, imkanı su da elimden kaçırmış olacaktım. sırllanmız kavrula, kır1"tt1la_ b Jı1JCOrr 

YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 44 
ya kadar gitmek ta.sa\·~·u.rundayım.. yok. Saydığınız aletler bende yok. Herifi bir daha görmek için giz- i!1i bitirdikten sonra prcfe~ur ıı ~ 

- . . . . . . • Otopsi ameliyesine ihtiyaç hasıl ola-' len mi~ olduğu yere seri !:ıir nazar fır- son üç zavallı yol ark:ıd:ı,,ınırtl\1? s• 
- Tabiiı tabii. Ye.?il kumlu ada- cağını nereden tahmin eıl.!bilirdim lattım ve orada kimseler h.ılunmadı- zarına uzun bir bakışla b~ktı 

sesi yeniden duyuldu. Profesör Ja- bi birdenbire devrilerek öldüler. Size nın önüne varır varmaz size keyfiye- Diğer taraftan cesetler<len birini ğını kemali hayretle gördüm. Demek deee: 
kob on Fransızca konuşuyordu ve dün geceki işaratımı hatırbtırıın. [ti bildiririm. Neptune'ye naklettiremem. Zira ki herif benim muhavereyi can kula- - Rehinelerimiz! ... Jerfi. sör J9' 

söylediği ~eyler de, henıen hemen har Profeııör Jakob on bir müddet _ milrettebat bir ölü ile seyahat etmek ğiyle dinlememden istifad~ ederek sı Böyle elim bi"r anda, rrufe ıı:""' 
fi harfine, el'aıı hatırımdadır: suatu. Hiç şüphe yok ki doktor Ka-I _ Nlçl~ te;clhan (Borc.bay) ta- istemiyecek, belki de i.>yan edecek- vışmaya muvaffak olmııştu. kopson gilıi ağır başlı hlr ıııt 

1 
ıe-~ 

- Allo !... Kitn! iniz? Doktor Ka- rer ismini verıliği adamın cevabını rikiyle?... tir. Ben müretetbatı teskin için bir Ben de süratle koltuğııma dönüp fmdan teliiffuz edilmiş o!an ;
1 ııetfll 

rer siz ın.isini21 dinliyordu. Birkaç saniye süren bir an evvel denlıe açılmak tasavvurun- oturdum. gelime o htlzünlif dekor içın e 
süküttan sonra profesör .Jakobsonun · • · · ' · · 1 d day·~. Et .. ""'. •abah safaktnn evvel uran lıir mana iktisap ediyornu. , ifil~.~ · · · · · · - Ya öyle mi? An adını, anla ım. ~ ·"' 0 • ,.. r 

- T'"' ur ederim, ı..,.;yim: Olbo;;.,ık •esi yeniden aksetti; dım. Profesör Jakob•on ve kızı ile Evet İtalyan Prospc1"'" 
11 

bı -, -.r• •· Şimdilik yaylayı muhMara ile mi meş · · · · · · • J yanı 
6
• 

kad r yüks k lfiyiemeyini:r., ben sizi - Kırmızı kumlu adayı, bütün guldunuz? Bana kalırsa a"11 tehlike - Evet yapılacak bir ~ey yok dok- birleştiğimiz zaman Astrid de bizim Stirner, Şilili Moreno, un 'ı ,·ıı ~ 
iyic işitiyorum. · sesim size teferrüatına varıncaya kadar, tetkik dı"kkat tum. Size bermutat y~rın telefon e- le beraber adaya çıkmak istedi ama ucundan kalkıp bu meçhul "' ~;. v't' 

cenubu :r.ırkıdedir. O tarafa t pr .. ~ nasıl ~lı:ııor? şartfyle gezip dolaştım. Adanın "N",, derim. Şavet sizi bulam~z"am binba- güç bela kendisini gemi:le kalmıya ik dar gelmisfer ve bu ıssı;. 0 Jif' 
kad • 1• . ediniz... , · ıliı1JeJI ~ 

- .. · • - • • adasına ar uzanan şarkı deh ızın- şı ile görü~ürüm. Bilh:ıssa yanınıza na edebilelim. Profe<iır kaptan l\Iıır- çası üzerinde kalıplarını . buııd' 
- Em ~ (l 7) de lii.ç bfr şey yok.. Bu tarafta t:ıhar - "o'h; ' o. ı. ; •r ld adam ve muhafız almadan kararırah- fiye hiç kimsenin karaya çıkmasına mişlerdi. Kaza ve kacle«ııı. 1 .pıj1' ıle~e. ... -tı ='--·ım . ~ta b 1 ·-'·ta t• ç·· - .... ı ... .ır emnun v um o~ 

··~ ....,, ·~ .... = m- ny... u unm:..... n vazge,. ım. un .• . . il d h b ı · tl" b" ··~1 uıu<'ll "" ıu __ ,_ 0-n ""a - t •= k k 1 d ~ .1 k ml ıKarer; ... Dıger cephanelerın de bır tan uzaklaşmayınız. Karer ... A aha mü<aade etmemesini sıkı sıkıya ten- a a e aga ı ır nu.. . gJr ....., li.ulrtmı:::;-~~~= " ~ "" ınnızı um u a ayı :•P..şı u u . . . . . t lınf' ' 
"t""''" . - - · diokt.o ' _ _,, il b- 1 _.. •• d - h tti an evvel elınıze geçmesını temennı ısmarladık azizim... . bih ettiktrn <Onra profeeörle ikimiz dı. Asıl tuhafı bu üç uı . old ' gı . ......,c · azız r . .-a e ır e~,, ecegın en şup e e -

1 
;ıı~ 

mô Pro ölumünden sonJiim yeni dehliz[ bulursak faimi.z iştir. ederim dostum. Görü;-w:sunuz :Wuhaverc lıitmi~ti. İşittiğim ba flikaya atladık ve adaya yanaştık. uğrunda canlarını feda e ' jiil!etıf• 
ra Lostromomuzfıı. ŞiliIT bir tayf;,ımız - . . . . . . . Ben de müşkül vaziyetteyim. Bu es- zı macfcnl se !erden profesör Jakolı-ı Gerek profesör, gerekse ben şim !arından bile habercla«. fdeılll ~~) 

Z. f .... t""zte•oı .J da ayni esrazlı ii!Jmle can verdiler. - Hayır, hakkınız v:ır: "N" a rarlı ölüm hadiselerini neye atfede-ı sonun llletleri yerli yerine koymn.kta diye kaılar mezar kazıcılığı yapmış ıra pro eııorun eı...ı • · ~ .,.-
( vatı Evet, evet,.~ mösyö Prospero gi- dıısiyle "kırmızı kumlu arla,, da ~a- ceğimi lıifemivorıım d~ğııı•u. Beni olduğunu anlıyordum. B'rkaç daki- i:ı<anJ3r değildik. Ancak i.emiden 



l'asdika 
Al diye 

iktiran eden 
terf · listesi 

Dünyada en 
büyük zevkler 

( 5 inci saydadan devam) 

işitmek dünyanın en büyük zevki • 
(Dünden devam) 

S . . dir; 
\iınj~~ızınci derece İstanbul sulh ha finn o yer azası Esat Kırca, Seki - Andre Dömezon: 
~tu~gıne o yer sulh hakimi Mu- zinci derece Kalecik hukuk hAkim- - İnsan ismine hnkldyle layik 
~~n Perman, Gaziantep ceza hakim liğine terfian o yer hukuk hakimi bir insan için dünyanın en büyük 
Saip eG terfian Hendek ccıa hakimi Fevzi ManlCal, Sekizinci derece Şibin zevki bir rnüşkUI karı;;ısmcln bulunup 
ltnb 

1 
U\'enlioğlu, sekizinci derece İs- karahisar azalığına terfian o yer a- o mlişkülü yenmektir; 

lııh ~-s~th.Mkimliğine terfian o yer zası Rüştü Alcuy, Sekizinci derece Hnnri Dövernua: 
tiııci dakımı Aliiettin Kirrn:ın, seki- Karaisalf h!ikimliğine •crfian o yer - En büyük zevk sevildiğine ka-
tır. le :rcee Trabzon sulh hakimliği- hakimi Nuri Özak, Sekizinci derece naat hasıl etmeden sevmektir; 
%ıı rfıan o yer hakimi Cemil Bil- İstanbul sulh hakimliğine terfian 0 Yine yazıcılardan Pol Jeraldi: 
~· t 8~izinci derece Yozgat azalı. yer sulh hakimi Avni Şenel, Sekizin- - Hayatta hissedlJebilecek en 
Oilu erfıan o yer azası Sabri Çıtak- ci derece Kouın azalığma terfian 0 bill•ilk zevk istediğine nnil olmak; şa
Q.ıııu~~ekizinci derece f l~nbul 1\1.

1 
yer azası Fevzi Yazan, Sekizinci de yet bu mümkün olmn1..sa başkasına 

~. u 1 muavinliğine tcrfinn o yer rece Artvin hukuk hakimliğine ter- faydnlı olabilmektir; 

lu,~nı_t muavini ~ertııu~=~in Kö ~ · fi.~n oy~~ h~kuk hfıkimi Şevket Se- Andre .~forn.a: . . 
'ıı ~ eşılova sulh hnkımlıgıne terfı vıg, Sekızıncı derece Bursa ağır ce- - Sevılen bır kadıııltı sevılen bır 
~ku evşehir aza muavini Rasim Ak-ı za azalıgıııa terfian o ~·er ağır ceza memlckclte bulunmak ve çalışmaktır. 
b:lti~.~~kizinci derecede Söke ceza azası Fuat Çelikel, Sekizinci <len~cc H. Dömonterlan: 
lıtın· 1~ıne terfian o yer c?zn hakimi İstanbul Sulh hakimliğine terfiun 0 - gıı büyük zevk zannedersem 
~)Ji l~ü~er~v .sekizin~i derece Saim- y:r .suı hakimi Reşat ~öksal, Seki _ istedi~irı:tiz .. ha~:atı, hiç uir manie, u
l!ı1 l\Ji kı~Iıgme tc:~m~ o yer hfıki· zınc~ derece O~h~n~azı hf~kimliğine f~k lı.ır mu~kule maruz . kalmadan 
darı~· 'l'ekınay, sekızm::ı derece Mu- terfıan o yer hukımı Remzi Öğüt, Ge surebılmektır. Şu şnrtl::ı kı lıu yaşa
lf. u a M. Umumiliğine terfian o yer diz hukuk hakimliğine terfian Bay- yış tarzı başkalarına zararlı olmasın 
~ec llıumisi Basri Özk~n. sekizinci burt hukuk hakimi İlyas Karaağaç, hatta memleketinizin c<.'maatlerine 
fıan e Erbaa hukuk hli.kiın'iğine ter- Sekizinci derece ZonguJclnk nzahğma manen füydah olabiloin: 
"ıl'cı 0 Yer hukuk hakimi Rıztı. ku- terfian o yer azası Kem!lleltin Ulu~ar 'l'iyatro muharrıri $. Passör: 
~a ~ğlu, sekizinci derecede Kütah- Sekizinci derece Nezip hftldmliğine -Dünyanın en bü:,ük zevkini 

En çok para kazanan 
san'atkar kimdir? 

er~ Uınumi muavinliğine terfian 0 terfian o yer hfikimil'cvfik Mazman, ben tatnmadım; zi•·:-. bu en büyük 
' · Umumi muavini Hilsnü Ezer- Sekizinci derece Balyo hf\kim1iğine ZC\"k :rıH.lnakkitlerin hü~tmmna uğra-
~ h~k~ek~~i.nci derece Diyarbakır ce- terf!a.n ~ yer hakimi Rnsim Çalpan, r~ad~n . ah~bine çok .pnr~ kaza.ndıran ' 

Etrüsk yapuru geliyor · 
.Mersin hattı için Almanyayıı ı• 

marlanan 3500 tonluk Etrüsk va
puru Kielden limanımıza hareket 
edecektir. Vapuru almak üzere 
Almanyaya giden heyet vapuru 
kontrol etmiştir. Tecrübeleri yapı
lınca vapur teslim ahnncaktır. 

EtrOskten sonra Marmara hattı
nın üçüncU ve son vavuru olan Ma-· 
rakas gelecektir. Tra 1c ve Susun e· 
şi olan bu vapurun inşaatı da ta
mamlanmıştır. Güverte kısmı kal
mıştır. Bu vapur Marmara hattı 

iskeleleri ıarasında ihti:,·at şeklinde 
çalışacaktır. Lüzumu halinde l>aş· 
ka hatlarda işletilecektir. 

ihtiyacı tatmin 
edemiyen mendirek 
Deniz ticaret direktörliiğü tara- ' . 

fından Hcybeliadada inşa edilen 
mendirekin ıslahı lazım olduğu an
Jıaşılmıştır. HenOz biiyük bir fırtı
na olmadığı halde biraz sert zaman 
hırda mendirekin içi riizgar tut
maktadır. 

Kış zamanlan fırtına esna~ında 
mendirekdeki merakibin tam bir 
emniyette olanu~ıacnğı görülüyor. 
Ticaret direktörlüğilmin biraz dnha 
masraf yaparak mendireği yükselt
me ; "'e böylelikle havuzu daha mu· 
haf~ .ılı bir şekle koyması alfıka • 
d'arlarca temenni olunmaktadır. 

~llııi mlıgıne terfian o yer ceza ha- Sekızıncı derece Akşehir azalığına bırpıye s vtlcude getır~t>ılmcktır; •• 
~Ula A.şır Aksu, sekizinci derece terfian o yer azası Alı<..liilkndir Mut- Gaston Rnjo: , • • lı,,, ~':'lığına terfian o yer azası lu, Sekizinci derece Gülnar hdl<imli- - ~ütün be,erl ıevkıerin başlı- • • Yenı mesaı saatleri yüzünden 
~ıııı·~~z, sekizinci derece Kandıra ğine terfian o yer hAkımi Avni Deniı ,•;ı iki mP.nbaı V!!t".:Jtr kj bu da tabiata Şırley Templ vapurların hali 
~ -ı- ıgıne terfinn o yer htikimi Ke- Sekizinci derece Beypıızarı ceza ha- J{iite değişir: Aşk ''e şôhret; Sinemanın küçük ve dünyaca ma -\ Zaranı h ... L k Yeni mesai saatleri yüzünden 
>. ~Cecı't ek" • • k. ı·- · t f" 'lof ! ' · P l R · f n ay'"*'' a:ar\lımıza çı an ve k"l t 1 k "'411 , s ızıncı derece Adapa- ım ıgıne er ıan o yer ecza hakimi .ı• :nu yazıc: .:•ro:m o öbu: ru yıldızı .Şirley yer yüzünün en çok alelade g'h" .. rü b • f 1 na ı vası a arı alabalık olmu-.tur 
t SUih h"' . ·-· Hil l E . . ~ Jl • t"k l ı ı go nen asıt ırsat ann Ak ş· k . . • 'T • ~ akımlıgıne terfian 

0 
m vren, Sekfzıncı derece Eski- - .nsnn e dl'~t ge~ ı ten sonra para kazanan sanatkarı olmu~tur ha}1atımızd k: ı~· h 1 d ay ve ır etı Hayrn·c ıdareleri 

~ı· SUih hakimi Sezai Ulusoy şehir azalığına. terfian o yer a~ası hayatta hi sedebileceği en büyük Birkar senelik istatistiklere go··~e Şi istifade etma 
1 

ro. ınhe ve . u~ ar ~~ -eskt i tarifelerinde değ.işiklik yap-
ı..: ilci d ' V hb" Ö .. . k . f . . ,. r emenın e emmıyetıne gu- d kl .. :.rııa erece Çanakrue azalığına e ı zdol, Kırşehır nzaJığına ter. zev Uç asla ayrılal.nlır: Evvela ivj ley sanatka lıkt.a d .... 1 b"l zel bir misal t k"l d ma ı arı ıçm saat on -altıda daire. 
tıt~ 11 0 Yer azası Hamdi fyigün fian İstanbul sorgu hlikimi Celalet • lyemek pi,irmesini bilen bir aile r~- ah 1.• lr '- b" ~gı ~1~ .... 

1 

e sanatının Zara k .. ··k e~· 
1 

k~. ~~· k d 8 . .. lerden çıkan memurların birçoğu 
l:~' e aza) ... , t" s 1 • • t f d - m su u o arn.. ınncı ıgı almtfhr Bü uçu ır oy u iZi ır. ırgun b 1 ~""'i ıgına terfian Borçka sulh ın ayın,. Sekizinci derece Çanakka-j ısesı ara ın nn yemege davet edil _ t.. 1 k 1 d . · köyüne Norv.w-· h .. .. 1 vapur u amamış ve üt üste seya-
li .. ..,ı O l lh h:.. ·-. k f un meme et er e sınema yıldızları· -wın mq ur rovu trup a- h t t k . . 
."ICJ d sman Nur1 Kalantor seki- e su u.kimlıgıne terfian o yer sulh me ve so raya oturtulmadan evvel rından biri gely K d h 1 a e ıne mecburıyetınde kalmış-
~ia l?tece Keşan ceza hakf~liğine hakimi Ali Aktuna, Sekizinci derece kokteyl ikramına uğramak, saniyen nın kazançları toplanmış. hiç biri A- reisile görüpn ~ 

0

~1" ~d er. a trup tır. 
%,,:~n ° Yer ceza hdkimi Bahri U- Dinar ceza hakimliğine terfian 

0 
yer tarihten, felsefeden, edebiyattan sa- merikadaki kazançlara tekabül etme- va Hak olama~ge J ıp 

0

tt" u,konce m~- Adalara .kalkan vapurdan hiç 

ti.:~an .. A • • ' • • A "k ı. srar e ı, apının o- k" . . Qı~.. oglu, Gölköy snlh hakimli- ceza hakımi Şükrü Demirhan, Kü • nattan bahsetmek şartıyle ziyafette. mı~tır. men ada da Greta, Marlen, nünde yaömurda d b ki d" ımse ıstıfade edememiştir. Esa-~~ ~-n V . ~Ah k" kl . .. çamur a e e ı. b "tllıal ezırköprü aza muavinliğine ı..u ya azalığına terfian o yı:!r ceza ha- ı yeme erı yemek, s~ılisen yenilmiş M-·kdonald gibi ba~ta gelen zengin- N"h t ff k 1 . . sen u saatte çıkan nı"'murla.ı:ın bu 
}._ A.ta k" . k" "T f"k U el . . . ol ki . .. k·ı· 1 

aye arzusuna muva a o abıldı. t" 1 . . ~ce ç, sc ızıncl derece Berga. ımı ev ı z , Sekızıncı derece an yeme. erı muş ı atsız hazmet • lttrin yanında Şirleyin kazaneı pek faz. Tecrüb tt'l k d A d vapura ye ışme erıne tnbıatiyle im 
~ Za h'k" 

1
.w. M t h"k" ı·w• . kt" k" b e e ı er azan ı. z zaman a k. • kt bö I . }ıaı_. a ·ım ıgıne terfian 

0 
yerce· u a ım ıgıne terfıan o ver hakimi me ır ı u sonuncu safhada o ye- la olduğu tezRhür etmi .. tir N · ki 1 . . . an Y o ur, Y elıkle boş giden bu 

k ıtırn· A R Ö . • ki . h k"k T • orveçın parma a sayı an ısımlerı a- d ~iııc· ı bdurrahman Sincar, se- ıza zdemır, Sekizinci derece Siirt me_ erın a ı aten nefis şeyler ol- z h L d vapur an sonra saat 4.25 te kaldı-
~ 

0
1 derece İstanbul azahğına ter- azal.ığma terfian o yer azası Kemal dugunu.n en büyük delilidir; ara ean er rasma geçti. Artık talih ona bir kere nlan vap_ur. d.n dört adaya birden 

~tıc·~er azası Nefi Demirlihoca, se ~elıkkıran, Çankın azalığına ter _ JorJ Suarez: nasıl meşhur oldu? gülmüftü. Basamak basamak yü1'sel- uğrıyacagı ıçın hınca hınç dolmuş. 
~l'fi. ı derece İzmir sulh hnkimliğine fıan Maraş ceza hakimi Nesimi Bay- - Zevkler yaşla dPği ir. Dünya- A 1 N 1. 1 z meğe haşladı. Evveli Viyanada ilk tur. t ""11 O 1 S k" . . d İ nı bü .. k k' . • s en orvcç ı o an ara Leander f"I . - . d" E h fil B - ... k l 1 • ~ı.- Yer su h hak.imi Behret soy, e lZtncı erece Jtanbul müd • n en yu zev ·ı yırmı yaşında bir f k d" d 1 . 1 mını c;evır ı. n meş ur ı mi, geçen ogazıçı ıs e e erı de akı;am "<ıt ~ d . A • k" . . k s an ınavya yarım a asının sverlı · ·· d"""' ·· .. La H h il t- k k 1 b \ s .. ı.: eıumumı rnuavrnliğine terfian o yer ımse ıçın aş ' kırk yaşındaki için .. mev"m gor ugumuz a aneradır. s u ço a a alık olmuştur. 
ti .... :_'°'llı"ı"n • d . ··dd · i . . h h ltm Garbodan sonra sanat alemine tt - G ) k · d d A ~'<QJiı:.·.. cı erece Z1!e hukuk ha- mu eıumum muavınt Kemal Tan, ırsıca ' a ış yaşına varmış bir "k" . b"' ··ıc a ıgı e ece mevsım e e c na vatan > a... '<ltıne t f" s ki . . d k"- . . öh 1 ıncı uyu yıldızdır . . ı· r·ı . . d -· Terfi defterleri lı~ er ıan o yer hukuk hakimi .: . zıncı . erece Kavaklı suh hakim- ımse ıcı?s.e ş ret ve şeref. Bu ya~ı · ı!'flm ı ı mını seyre eccgız. 
-~d· Balkan, sekizinci derecede hgıne terfıan o yer sullı hakimi Ata geçenler ıçın de tekaütlük ve nisyan. y • R ~ c~tı ceı:ı. h~kimlii(ine terfian o Ataoğlu, _Se~i~inci de~ece İstanbul M. dır .. Hayatın temposu bir. kimsenin enı us Japon h be Hakim ve müddeiumumilerin bir ~I d>.a lıiıkımı_ Rifat Kılıç, seki- U. mua~ın~gı.ne terfıan 0 yer M. u. beşıkten mezara kada: '.'Y"' zevk pe- • , ar ) sene içinde temyiz mahkemesince 
~ 1> erece Seyıteli hakimliğine ter- muavını Lutfı Kaynak, Sekizinci de- şınde koşmasmn mımıdır. Bence dün- nakz veya tasdik olunan kararları 
~t h:e: h~kimi Ata dolmaç, Akça· rece Karasu sulh hakimliğine terfi _ y~nın c~ b_üyük .zevki hayatından ü- (Boştarcıfı 1 nci sayfada) yat tedbirleri alınmaktadır. Diğer ~e~bit ~lunuyokr. d Bu l.P.sbit i~i ağus-
~t:tı~~kımJığine _terfian Karadeniz an o yer su.Ih ~-a.kimi N~dirıı Akpınar ~ıt kcsılmış sevılen bir vücudün ye- Çang - _K~feng ~epes.inde bulun~n cihetten hükOmet makamları Ja- f~= so~ arına a ar sb~~cektır. :er
~'llc.i 1 ceza hakımi Arif Aydın, se- Bursa hakımlıgınc terfıan Bursa a- nıden sıh~ate knvuşma!'ına ~ahit ol- J.apon kuwetlerıne taarruz ctmış- ponyanın heyeti umnmiyesi i in ~ilstahak olnıak ıçın .temyızce 
~ "'1 derece Sıvas •ulh hilkimliği- ~ muavini il! üm in Ersöz, Sekizin- maktı r. dıyorlar. tır. Bu ta bur geri püskü itil ı m üş ve matbua tın hava tahmini eri n e~r~t- tasdı k ol ~nan k_ararlar nı beti ge-
~'tl ian ~ yer sulh hikimi Baha cı d~rece Aydın hukuk hakimliğine Fransı.z rnat~uatınm en emektar sahada ?_çtank bırakmıştır. mesini menetmiştir. çen senenın aynı olarnk bırakılmış • 
. Ilı h'· .sekızinci derece Kastamonu terfıan o yer hukuk hakimi Kerim ve en zarıf tefrıkacısı şöhretli Kle _ Teblıigde tarruzdan evvel 12 J tır. ~ltı~ltımJiğine terfian 

0 
yer sulh Kocare\!it oğlu, Sekizin<'i derece Bi _ man Votel ise bakınız rıe diyor?... Sovyet tayyaresinin Çang Kufeng apo~yanın protestosu icra dairelerinin ıslahı 

~~ l 1 ~mal Gündüz, sekizinci de· ga ceza hakimliğine terfi&n 
0 

yer ce- - Dünyanın en büyük zevki mi? ve Statsayı bombardıman ettiA'i ill- Hsı.nkın~, 2 
(A.A.) - Un kamet, Adliye vekaleti, icrl\ daireleri _ 

~l ~tanbul azalığına terfian o yer za hakimi Ali Argun, Yürün ceza ha İyi amma insan onu bir kere elde et- ve ve .'Bu yeni tahrik karşısında Ja Harbın.dekı Sovyet baş konsolo:5u nin ıslahı etrafında tetkikler vap. 
"llllft '<:ai Yensen, sekizinci derece kimliğine terfian Seferihisar hakimi ti mi o zevk derhal hayal oluverir ve ponlarm sab1rlı davrandıkları,. tas- vasıtasıyle 1 ağu to tı Çang - Ku- maktadır. Mütehassısın rapor~ ile 
~i ! hikimliğine terfian o yer ha. Baki Kocaballı, Sekizinci derece Ur- bütün kıymetini kaybeder.... rih edilmektedir. fenge yapılan Sovyet taarruzlan adliye teşkilatı tarafından tetkik 
tıı •:ı.ttsncı s fa huk k h"k" r·· . =- - K b" hakkında Moskovaya bir protesto . ı . .. ~ı~•rtt hAki al~~~' sekizinci derece hukuk uhAk• a. ımş ı~fın: .. terfıan o yer ADLİYEDE -- - - a ıne toplantısı nota J göndermiştir Notada S~v netıı~·e erıl a-ozde.n geçirildikten on-

t '1lbi ~ m ı15ıne le.rfian 
0 

yer • a 11~11 crı -ıumer, Sekizin- Tokyo, 2 (A.A.) _ Japon Sov- •etlerin .. ; - ra uzum u proJeler hlzırJanacak • 
,~e .\f ustafa İlhan, sekizinci de- cı derece Gıresun azalığına terfian Kanlı katil hk d yet hudut hadi:-;esi bu sabahki ka- ) . . '. tec~vüzkarane. lıareketle- tır. 
l'et- s Yon sulh hakimliğine terfian o yer azası Hullısi Bayraktar, Seki • - ma eme e bine toplantısı esnasında örü ili r~nın dogu.rabıle_ceği vahım neticele- Yabancı memleketlere b val ~lıej lllr hakimi Tevfik Şenöz seki- zinci derece İzmir azalığına terfian Bakır_koy yolunda peygamber di mü<t . ·~ . ·: g ş : rı.n .~esuhyetinı yük?enecekleri,, . ~. ..~. ~liıı. dereee Taşköprü hukuk hak im o yer azası lsmail Ün ver Ankara sulh ye tanı d ıgı Mehmet ad' n da birin in hak ~ilr d ~ ~ dışe~ ~ nı •I ~ ıgı son !e kı 1 bı 1 dı rıl m ekte ve Mançu k o hüküm e- h ;.osta • le ':'a~ umum '." üd url ugü 

"ııı ~:fi~n o yer hukuk hakim; h1ikimliğine terfian Gaziant<p M. 
0

_ ~:~~~~,d~:'~ı:;':/'dUrme~ten •~çlu Ugakı;" b: me:!:'e 'h::kı~~:•7..ı:;İ ~:i~, -~:vy~tler tavrı hareketlerini ,:: :c~::a;.~~.:.ıu~?~k~e:a '~;;.~ 
~~lla ~eırf •. sekizinci derece Sinop mumisi Muzaffer Öztunç, Sekizinci verilmiş ve hazırlıı~~~~~~~ka"ktımlıgbıne hükOmetiyJe yapılan diplomatik te- değ iekra~ğ~~:~~ıc ettikler~ ~akd~r- havalesi kabulü işini rnüsbet bir şe. 
l, ··~ r ınn o yer azası Ak"f derece Hekimha M U r- · · · ' 1 

" ına a~- masl h kk d k d ' reye gırışmege k"ld · el d" 'lltııı· ' Sek· • • d i ı n . . ıgıne terfi- lanmı!'.tır. Osman isticvap olunrn~ş nr a ·ın a ar a a~Jarına ma hazır bulunduğu ilave ed"l kt d" ı c netic en ırmiştir. "Vmum mü 
~ır~ine te ız!ncı ercr.e nccsu hA- an o yer M. U. si Hıfzı Şişmanoğlu ve me~kufiyetinin d k lümat \·ermiştir. J 1 

me e ır dürlük "ecnebi memleketlere kabul e. 
~~•oırı:r~an .o. yer hakimi Fev- Cebe~ib_ereket M. Umuroliğine torfl : verilmiştir. evamına arar Tayyare hücumlarına ayıonya altın çıkardı dilecek havalelerin de yurt içindeki 
o> ijjsi huk' k ekızınci derece Konya. an SoğOt M. umumisi Rüştü Kay1k· Koltuğunda ke~tiği k l k il k J d Nevyork, 2 (A.A.) - Federal kadar kolaylılda yaılmn:Uru temin e-
~~~ ~Ukuk ~rk~a~izn~liyincv terfian cıoğJu, Sekizinci derece Ü:iküdar M. ile beraber yakala~an bu ~:~zupey: arşı aponya a Reserve Bank Japony.adan yeniden decektir. 
~ ... ,,1 d a ımı ,ıya Ugurlu se- t · 1 • • t db• J 5 m·ı' 800 b" S t • b ~ı:,.. erece Ma Jh ' umum muavın fğıne terfıan o yer kında agır ceza mahkemesinde mu- e ır er 1 

]On ın altın dolar gönde- a ~ ve ıcar edelleri 
~ "tın raş su hukuk ha- M umumi · · N · h k d"l k · T k ·ıd·-· · b" d' 

11

1 l" A b Ua•- e terfian 
0 

• lh h. . · muavını azıt Ba~ar, Se- a eme e ı ece tıir. o yo, 2 (A.A.) -- Jııponyanın r1 ıgtnı ıl ırmektedh·. 24 mart .ı.~ a ıye vekaleti teşkilat kanuna 
'it "'l" ~ J er su akımf k" . . d t . . k · · . ·ı · . · · · · ~~h'~Umbasar, Cekizinci derece ızıncı erece zmı~ aıalıgına terfi- yangın başlarken mer ezın~e Osakanın etr.afında 1937 denberı Amerikaya gönderilen ı e v~r~ı. ve resımler~n terkını kayıt 
~ıh ır azalığına terfian 

0 

an o yer azası Naı1f Çakatay, Sive- Divanvolunda K· b b k tayyare hücumlarına karşı bılhassa Japon altınlarının miktan bu salahıJeti yalnız varıdat müdürleri. ~Q ~eh yer a. k M .
1
. _. J ar'\ a a so a- t · t h d su- ·ı · t" u·ı . \>.tııu~h ınet Seçkin fiekizinci d re . umumı ıgıne t~rfian Simav ğında 1 numaralı evin b d k envırn usu~mn a akşamları ihti- retle 346 milyona baliğ olmaktadı ?e verı mış ı. mı lı EmlAk satış ve ı~ v an , erece M U . o rum a- r. ıcar bedelle . 1 . . ·ı t h k ~ ı Şj e azalığına terfian 

0 
yer .. · • sı A.~dullah Büker. Sekizinci tındaki marangoz dülckanında tut- H A T A y D rı~ ~ ~.crmım a a k.u~· ~l'a aztıas ... ı Tüzer, sekiz.inci derece derece 1negol M. Umumiliğine terfi. ial eritmek için yakılan sobadan A ~arından. terkını laz~ını gelenler ıçın 

~ l"i ):'~lıgına terfina oyer azası an o yer M. umumisi Nafiz YOceJ, se ateş sıçramış, talaşlar tutuşmuş ve 
15

1
8 

madhye bakanlıgından :ın~uniyet 
,-<ıı, h Use s k" . . ki . . d T ·u . a ınıyor u. ~· aki • .... e ızıncı derece Tokat ııncı erece rabzun M. U. muavin ı aıye tarafından söndürülmilştür. K d d•J •• h• • A • A A 
, ı"11 1'ıınlıgı~e terfian o yer ceza liğine terfian o yer M U. muavini ---<>-- ay e } en IDUDte lplerJO saylSI Vek~let, mil.lı ~~Irk. satıs ve icar 
'~ "•kr ecat~ Öztin, Sekizine! de- Mustafa Hıza!, Sekizinci derece Is • y cnİ haralar kurulu or Antakya, 2 (A.A.) - Seçim k<>- !isinde mebus! ki • bedellerıyl~ ecrımısıllerın de. '.."ünha-
1\ ~ b&ı.i~~~ hilk!mliğine terfian tanbul M. U. muavinliğine terfian 0 E..kişohird• Mahmudı,. merk~in- misyonunun bugün kabul ettiği 15 atlar arasında ~u ::rmt~~~~~~t:t :O"';ap':.~:~m no~t:n~nda~ '~ayetler-
~ı..:ıa h:k.ı uhıttın Bilgin, Çatal- yer M. Umumi muavini Ubeyid GiJi. de kurulan Çifteler harasının hayvan numaralı kararının hQl!cıuı aşağı- Lecekt" ı- T ki t kI"fl~nbı ~ar.ıl'. a.~ rmı~ır. 

~
"11 

1 
il ım}i"' · tert• 

1 
• 
1 

S . . dadır. ır. er n e ı erı undan böyle vıJa. 
lali gıno ıan Çorlu hi sıra ıog u, ekızıncl derece Eliziğ :M cinılerinin ıüratle ıslahı ve teksiri hu- • • · . •• 

\ bat t Özbay, Sekizinci derece U. Muavinliğine terfian 
0 

yer u u· auıunda büyük faydaları .... 1 .. Kaydedilen müntehiplerin ade. Türk cemaatı: 22, Aleyi cema:ı- yetlerde muit emlak mOdür veya me-
'~ l!Uh ~u. • goru mu? • d" f 9 E . . 1 ·ıı· A 

,. ,.
1
h . hılklmliğine terfian 

0 
muavini Zeki Dalakoy.. yu•dun muhtelif hayvan mıntakalann ll .. ı . • rmenı eemaatı 5ı Arap eema- mur arına, mı ı emlak !eşkililt olmı-

1· 1~111 . hakimi Mahmut Sar .. 
1 
__ da yeniden haralar kurulması kararla, Turk cemaati 35.847, atı2, Grek ortodoks cemaati 2. yan yerlerde de varidat rniıdürleri ta. 

:iııe ~ derece Silifke hukuk ~~~ 3 A w b tmlmı~, nerelerde bara tesis edilmesi Alevi cemaati 11.319, Yek\in: 40. rafından yapılacaktır. 
ti~ ~I> t'fian o yer hukuk hak· . A gustos Çarşam a muvafık olacağının tetkik ve tesbiti i- Ermeni cemn~ti 5.!504, İkinci müntehiplerin namzetlik-

t~Q ~alYdın, Adana azalığın~m~r ~ Festival takvimi -çin tetkikler yapılması kararl~tmlmı1 ~rakp cemaatı 1845.. leri yarından iüba:ren ~ekiz ağusto. Küçükpazarda yeni mektep 
• ~ aty tır K 1 k 1 . h re ortxdoks cemnatı 2098 k d . ~ ~kişeh·a. ceza hakimi Tevfik lz- Gilndüz Fatihte İtfaiye bandosu, · uru aca .0• an yem aralar gayet Diğer cemnntler 359. ' sa a ar komı yona kayıt ve kabul Bu sene Küçükpuarda açılacak o-
~·.. ır sulh haki ı•w• . muazzam tefkılatlı olacak ve aygır d"l k · ·h J b- ~k ·ık le: • • ~ ·. ı~de m ıgme terfı- gece Salacıkta Kızkulesi parkında ve k k b k . . Buna göre, ikinci derecede mün- e ı ece ve ıntı npların hangi ta- an uyu ı me tep açın Kantarcı· 

t
_''lc

1 
.ı aıası ırı . Al ısra , oz ve ara ınek, ınek ve teh· 1 . . "bt lard K ,_ . . ~ "e:rec ı mı bay, seki· saat 21,30 da Naşit kumpnnyası ta- h y •

1 
"k k . . . . . ıp enn adedi şu sureU~ tesbit e~ r.ı G yapı}acağı sonradan tesbit a epcne .. çı Sınan camü yanmda-

l.ıı o l'e e Gördes hfıkimliğine ter- rafından temsil (penbekız) holga. vbe ltı tı keçısı gıbı muhtelıf şu- dilmiştir edilecektir. ki büyük bir bina satın alınmı!ıtır. Bu 
.'iti r hAk. • • c en u unaca tır. T"' k . .. .. T \~ ıtııc· a ımı ROştü Tımuroğlu, (Operet 

3 
ı·erde) Haralard b" . T k d '- u: 358, A:lev. cemaati 113, mektep. Kuçukpazar ve Unkapanı ha· 

() ı de,...,. M . an ırı ra ya a .. urula- Ermem cemaati 55 .A t.i Y "' 1 -b ı· · d '-! "' ~ .. ·.~er &..,\;e Uf azalığına terfı· Festival için hususi surette ha. caktır. İleride "imd" ı. 1 ı. 1 • 1 rap cemas apagı arıml%a rag et va ısın eau mektep çagındaki bütün ço 
""Cı azas N • . • T 

1 KUru RCaK. o an 18 Grek ortodok t r 20 der~e 1 aıın Akdenviz, Sekı· zırlanmış yeni dekor ve kostüm- bu haralara bazı şubeler daha ilive 'Yekun. 
5 

s cemaa ı , Almanya ve Amerikadan Türk ya- cukların mektep ihtiyacını kar~ılaya-
Zonguldak azahgına ter· lerle. edilecektir · 64 · paklanna kar~ olan talepler son KÜD· cak fekilde büyük kadro ve tefkiJitb 

Bu rakamlara göre, Hatay mec lerde ziyadeleşmi,tir. olacaktır. 



Sayıfa: 1 
tE 

DENiZBANK 
Deniz yolları işletmesi 

lzmir ilave sür'at postası 
lzmir Fuarı münasebetiyle 4 Ağustosdan itibaren mevcut pos

lara ilaveten lstanbuldan her perş mbe saat 11 de bir vapur kal; 
kacak ve cuma sabahı saat 10 da fzmire varacaktır. Bu posta dö
nüşte lzmirden aynı gün saat 16 da kalkacak ve ccmartesi ıaat 
16 da lstanbula varacaktır. Bu ilave postalar İZMIR VAPURU 
tarafından yapılacaktır. İstanbuldan Pazar günleri kalkan İzmir 
sür'at postaları da badema oaat 11 de kalkacaktır. 

• 
YAPI iŞLERİ iLANI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 -Eksiltmeye konulan iş: An karada Devlet mahallesinde yapı

lacak gümrük ve inhisarlar vekaleti ikinci kısım inşaatıdır. 
Keşif bedeli 720 996 lira 15 kuruştur. 
2 - Eksiltme 8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komi<yonu odasında kapalı zarf usu!iyle yapıla

caktır. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 589 lira 85 kuruş 

luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden 193!! senesin -
de alınmış müteah_hitlik vesikası ibraz etmesi ve bir defada yapmış 
olduğu buna benzer en büyük iş bedelinin 400.000 liradan az olma
ması. Ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olma
sı veya bu şartları haiz mühendis veya mimarlardan biriyle müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

4 - Eksiltme şar~namesi ve buna müteferri evrak 3fi lira 5 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul ediİmez. 

(2573) (4737) 

Mafsal Ağrıları 

Çok müthiş anlar g~çirtir. Fa
kat bir tek kaşe G R 1 PİN al -

DENIZYOLLARI İŞLETMESi 

IZMİR FUARINA TENZiLATLI BiLET 
- lzıııir Fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak üzere 

bütıtn iskelelerden lzınir için yüzde nO tenzi!Atlı gidiş - dö
nnş biletleri verilecektir. 

2 - Bu biletlerin satışına 10 Ağustos 933 tarihinden itibaren baş
lanacak ve 9 Eylıll akşamı nihayet verilecektir. 
(Bu biletler, dönUş için 30 EylOJ akşamına kada muteberdir.) 

3 - Bu biletleri lıaınil olan yolcuların tı\bi oldukları şartlar bi

letlerin arkalarında yazılı olduğundan bunların kemali itina 
ile okunması rica olunur. 
izahat almak için aceııtıılarımıza müracaat :edilmelidir. (725) 

-. ~ ... ~· . ~ . 
malda, bütün tiddetine rağmen---------------------·------

romatizma agrısını çabucak ıindir
mek kabildir. 

ÇUnkU husust bir tertible yapuan 
GRIPlN kaşeleri en muannid ağrıları 
kısa zamanda geçirir. 

GRİPİN 
Hazır gibi imdadınıza yetişir, ağ

rılarınızı. acılarınızı defeder. kabın
rla gUnde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat. Tak!illPrinden sakınınız ve 
GRIPIN yerine başka lıir marka verir 
lerse siddelle reddediniz. 

lstanbul Radyosu 

.BAe/RSAKOAKİ KURTLA/l/NvESOLUCANLARIN 

ENBlRINCİ 

lSITIET M~RKASINA 
1: Dil< KAT 

ÇEKLER 
011 J(ap• 

Londra 
Nev-yori: 
Parls 
Mil an o 
Cenevre 
Amsterd 
Berlin 
BrUkiel 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapeşta 

BU kreş 
Belgrad 
Yokohamı 

Stokbolm 
Moskova 
Viyana 

6.20 
126.265 

3,48'35 
6.645 

2s.9t:!J 
69.22 
50.685 
2ı.s32:> 
ı.135 
ı.53 

355 4 .. 
6.20 

23.62 
2-t~O 
0.9325 
2.8575 

35.t95 
31.965 
23.6725 -
:::::----:-1 --------- kuı· 

ZAYİ - 6-11-933 de tıP fa ~ı 
~sw 

tesinden aldığım hüviyet vara 

kaybettim. Hükmü yoktur. ·nat 
605 J'<ı ,, 

------------- ·1 ıl tıP fakU. 
ZAYİ - 6-11-933 .e k3lJ)I 

tesinden aldığım hüviyet vara 

kaybettim. Hükmü yoktur. . 
506 sabrı 

------~ 
Dr. Hafız cemal 

(LOKMAN HEKİMl 

Dahiliye Mütehassısı ·O 
.. -ıcd' 

Pazardan başka günlerde og• j;• 

) )<nd:ı! 
sonra saat (2.5 tan 6 ya ' uıoı· 

tanbul Divanyolunda (104 P ırJ 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : stal~ı 

ralı hususi kabinesinde ha .. ;ı)e~ 
3 - AGUSTOS , 938 ÇARŞAMBA kabul eder. Salı, cumartesi ~>ı 

Ofset usuliyle basılacak 68x100 1/ 16 kıtasında 100.000 ve ayni kıta- Öile ne,riyat" 14.30 · Plakla Türk 'k" fı~,.~ 
da 40.000 iki renkli iki okul kitabının bu sayılar üzerinde basım ve cilt işi musikisi. 14.50 Havafü. l5.00 • Plakla sabah c9.5 - 12• haki 1 v ı~W 

Türk musikisi. 15~30 ~ l\luhtclif plUk neş.- f e mahsustur. Muayenehane ,·e e her iki kitap ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla açık eksiltmiye konulmuştur. s AF 
1 
y E 

riyatı 16.00 • Son. f B f 22398 21044 ~ Bu kitapların kag"ıt ve cilt malzemesi Basımevimizce temin olunacak- Pl"kl d Ve on: - · .-· ~ 
Ak,am ne,riyat" 18.~0 · a a ana f ayan f ~ 

evi direktörlüğünde biribirini müteakip yapılacaktır. Bu kitaplardan bi- kevi namına: 1skender F•hı·ettin (Propa- f 
tır. Eksiltme ve ihale 4.8.938 perşembe günü saat 10 da Devlet Basım- mu•ikisi. 19.15 • Konferang, Eminönü Hal ı ----------
rinin muhammen bedeli 2880 lira diğerinin muhammen bedeli 1152 lira ganda tarihi- 19.55 - Borsc1 haberleri. 2000 f Arkadaşlarının ilk yaz KONSERİ DOKTOR 
ve muvakkat teminat miktn.rları da bu bedellerin yüzde 7,5 nispetinde o- Saat ayarı: Grenviç rasnthanesinrlen nak-. i Besı'm Ru"en 

len. Nihal Asım ve ark.adıış!arı tarafından f . SAF'IYE ' 
Jup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bu Türk musikisi ve halk .. -kıları. 2o.4o _ f Mehtaplı bir geceyi boğazın en güzel yerinde 1 KANATLI ps· 
teminatları Devlet Basımevi vezne sine yatırılmış olmalan lazımdır. Hava raporu 2o 43 Omer Rıza Doğrul f Cerrah paşa Hastahane•i 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 inci maddesi tarafından ~apç~ sö!l~v ... 2~.oo-_ Saat a- f ve arkada~ıar 1n1 n sureti mahsusada hazırladıkları 

1 

biliye Mütehassısı ı•· 
gereğince lazım gelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli ti- yarı: Şan, Bedrıye Tuzun •tudyo orkestra- • 'l ·\8 • 

f k t. ı 21 30 T hs. K k f Rİ İ k d Hergün öğleden sonra ha> caret odasından alınını, bir mektup getirmeleri ve ofsette muvaffakı - •• " a a •Ye. · - ' ın ara ·u, ve KONSE N dinliyerek ve sabaha a ar 
yctlc basılmış bir eser ibraz etmeleri şarttır. arkadaşları tarafından Türk musikisi ve f 1 rını kabul eder. il' 

Genel şartname Devlet Basımevi direktörlüğünden parasız olarak halk farkıları. 2 ı.ıo - Muzik ve var:ı°te: • çı·çEK BALOSU' Çarçıkapı Tramvay aura ı 
ruınabilir. cso11ı ff~~b;:~~~e~::f:!·:::.~~~~:~~nü:· pr::. • n un ••A•h•u•n•b•e•y·a-par•tm•a·~ 

İzmir İli Daimi Encümeninden : Ankara radyosu 1 Neş'e dolu eğlencelerile geçiriniz: Duhuliye yoktur. Masala- ı Sahibi: A. Cemalettin Sarç•::~ 
Eksiltmeye konulan iş: İzmir • Torbalı yolunun 4+000-15+135 Öil• ne,rôyatı: 14.30 - Knrııık plak neş. rınızı evve en te arı e e ı ırsınız: e e on • . Eb~ı· ıd d 'k d b'l" · · T 1 f 43 32 J Netriyat müdürü: Macit . ,jf' 

f k ·ı esaslı onarılması. riyntı. 14.50 - Pli\kla Türk musikisi ve&.----•••--·--~---------.•• Basıldığı yer: Matbaa• kilometreleri arasında gra i te gös terı en şosenin -. ---
halk şarkısı. 15.16 - Ajans habPrleri. 

Bu işin açın tutarı; 18032 lira 47 kuruş M,am nefrôyatı: 18.30 . Pliikla dans 
Bu işe ait evrak aşağıda gösteri imiştir. mwıikisi. 19.15 _ Türk musikisi ve halk 
A - Kapalı eksiltme şartna mesi. şarkıları (Mukadder ve arkad.,Jarı). 20 -
B - Mukavele projesi. Saat ayarı ve Arapça ne5riynt. 20.15 -
E _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi. Türk musikisi ve halk şarkıları (H. Rıza). 

21.00 - Sıhhi konuşma: (Doktor Vefik Vas D - Keşif ve fiyat silsilesi ce tveli proje, grafik ve hususi fenni 
şartlar. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih gün ve saati: 15 aıi'ustos 938 pa
zartesi günü saat 11 de İzmir ili da imi encümeninde kapalı zarf usu-

saf) 21.16 - Stüdyo sa1on orke~trası: 1-
Bruna htüling İndische Suite 2 - Luapy 
Champagne Galop. 3 - .Jozef T.anner Die 
Verbcr. 4-Hcinz Link Pfannknehens Ce 

liyle yapılacaktır. nurtag. 22.00 - Ajans haberled ve hava 
İstekliler 3 üncü maddede yazılı evrakları İzmir, Ankara, İstanbul raporu. 22.15 - Yarınki program ve son. 

nafıa müdürlüklerinde görüp inceli yebilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 938 yılına ait · - ., ı 

ğundan: 
bayındırlık bakanlığından alının ış müteahhitlik belgesi!e ticaret oda-

İstanbul - Sirkeci Hamidiye cadsı belgesi. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu-

Muvakkat teminat: 1353 liradır. desinde 19 No. da iken halen ikamet-

Teklif mektupları 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tanzim gahı meçhul Salime 
olunarak yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel İz- Dairemizin 37/4550 sayılı dosya-
mir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (5035) 
siyle ölü Hasan varisleri Süreyya ta
rafından Sultanahmet 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesinden aldığı 937 / 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 379 No. lu bir kıta haı·zi ihtiyati ka-

1'-•••••••••••••••••••••••••••..ll rariyle 120 lira borcunuzdan dolayı 

Semti ve mahallesfc adde veya sokağı No. sı 
Vezneciler, Camcı Ali Tramvay 95 97 
Bahçekapıda 4 üncü vakıf hanınınzemin kat. 

cinsi 
Ev 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 
15 00 

envalinize haciz konulmuş ve bilaha -
re yapılan takip üzerine tanzim edile 
rek tarafınıza gönderilen ödeme em

ri mübaşirin arkasına verdiği meş
rubata binane bila tebliğ iade edil-

'9 Dükkandan miş ve alacaklının talebine binane 
müfrez camekan 15 00 lst. icra hakimliğince 5-4-938 tari-

Unkapanı Yavuz Ersin:ın 

Çarşıda Gelincik .. " 

mahmu-diye ve aralık. 
10-12 (2) Dükkan 
28-30 Dükkan 
24-28 .. 

15 00 
1 00 
1 00 

Yukarıda yazılı mahaller te:ılimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonu
na kadar kiraya verilmek üzere aç ık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İstekliler 5 ağustos 938 cuma günü saat on bire kadar Çemberlitaş 
ta Istanbul vakıflar başmüdürlüğünde vakıf akarlar kalemine gelme-
leri ( 4805) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

HORMOBiN 
ıabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul 

hinde ödeme emrinin bir ay müddet

le ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren hlr 

ay zarfında işbu borcu ödemeniz bor
cun tamamına veya bir kısmına ve 

yahut alacaklının takibat icrası hak

kında.bir itirazınız varsa gene bu bir 
ay zarfında isdia ile veya şifahen icra 

dairesine bildirmeniz, bildirmediği

niz takdirde bu müddet içinde icra ve 

iflas kanununun 7 4 iincü maddesi 
mucibince mal beyanında bulunmanız 
lazımdır. Beyanda bulunmazsanız 

hapisle tazyik olunacağınız ve ha

kikate muhalif beyanda bulunduğu -
nuz takdirde hapisle c~zalandırılaca
ğınız borcu ödemez vey:ı itiraz etmez 
seniz hakkınızda cebri icr~ya devam 

edileceği işbu ödemeemrinin tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. ı95:ıc ı 

irAlbiil~lli % LiilllblEilE 
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