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KURUŞ 

Japonlarla .Ruslar .a.ras!nda 
tayyare ve top. ·ateşıle 

lnutiasamat devam·· ediyor 

lzmir Belediye Reisi geldi 
• 
lzmir F narına sekiz 
devlet iştirak etti 

Belediye reisine göre baz kısımları 
Avrupada bile emsalsizdir. ~ ... 

JAPONYA ÇiNE SULH TEKLİF ETTİ 
Uzak Şarkta 
yeni spor 

l tıan: HtUeJln Cahid Y ALÇIM 
~NN..V.VJWll<N>N 

~lale Şarkta gayrı resmi bir harp 
~ ltn ediyor.Bu artık moda oldu.~
i ltı.ektebc mensup diplomatların zıh
L. ~le Ltr leyi almazdL Küçük bir 
~t hadiecsi iki büyük devlet müna· 
ı.ı:. 1.lerinde mühim ve vahim bir vaka 
~i olunur, derhal notalar teati e
~ mesele ya sulh ya harp yolile bir 

. Ye bağlanırdı. 
"~di öyle olmıyor. Hakiki b~r. kü
~. •rbe ait tebliğler ne9redılıyor. 
~~reler diifürülüyor, tanklar par -
~iil 11'Yor, tepeler zapt edilip veriliyor 
~ t Veya diriler tatmıyor. Fakat ~a: 
~Ponya ile Rusya münasebetlennı 
le erni,lerdir. Hala, tatlı tatlı değil
)~e, her halde, güzel güzel konu,u
'tıı •r. Japonya ile Çin arasında bir 
~enberi harp dovam ettiği halde 
~ e~ harp ilan edilmediğine bakar
lllıu ~rndi Sovyetlerle Japonlar ara -
~i Vaziyeti \!eklen o kadar garip 
' •rız. Anla,ılan, bu tarz iki tara· 

t,d., daha kolayına geliyor. . 
~t meselenin bu kadar uzun bır 
~ l tabamülü olmadığı afiltirclir. 
~ .Ş.rktaki Rus topraklarından u-ı 
"iıt tayyareler Japonyayı bomba 
~ '~l~rı altında bıra~abili~ler. Gü -
~ ~ırınde, gazetemizı açtıgımız va -
~ .. t•rndi Kora köyleri üzerinde do
~~nı gördüğümüz Sovyet tayyare· 
)\ 111 küçük bir Japonya seyahati 
~1' oldultlarını okuyabiliriz. Ja -
lltt ~tın da bu ihtimali çoktan düşü -
~ tedbirlerini almıf olduklarında 
~ Yoktur. Fakat bugünkü çarpış
~/ böyle genif bir mikyas bulduğu 
~ •tde, resmen ilan edilmif olsun 
""ı~t olrnasın, harp halinin ciddi bir 
~ iJr.~ teklinde ortaya çıkmıf olacağı 

iL 1nlr.ar edilemez. 
~ ""'ltiin vaziyet bu kadar vahim, teh 

' hu ı_ d •. 1 .. .. . ~ 
~ . .:a ar acı gorunmesıne rag • 
~bir Rus - Japon harbinin bat 
~ hala inanamıyoruz. Mesele l'' hütün ortadan kalkmıyacaktır. 
~t t harp ihtimali gayn muayyen 
lıt, ~~an için ileriye talik olunacak
' 

1Plornasiden bundan fazla bir 
\r.:ı •ffakıyet beklemeğe ne ihtimal 

'lir h Ç'. .. • ne altkımız vardır. 
di)e Unltü iki zıddı birl~?tirmek fim
li b· kadar İnsanların, gösteremedikle
ıı ır 
"ı\ rnuvaffakıyettir, Japonya Uzak 
"t 

1 
tarnamen nüfuzu altına almağa 

1. Otad b"lh ~1 an ı assa yabancıları uzak -
~ ~ağa kendisini mecbur biliyor. 
~· 0~n · · ·11· b" ·d 1 1 ır , . ıçın mı ı ır ı ea , en esas ı 
"ıı~,

1

hsettir. Muvaffak olacak mı, ol
"ıt~. C;lc rnı ) Burasını kimse kestire
~~. alcat neticeyi muhakkak surette 
---~ 

1

~ . etrnelt bir ideal uğrunda çalı~ 
l\&iın elzem deiildir. 

~bil· 1 
derecede iman, azim ve 

11.. 
1Yet b" ·rı11 ı. ır gayeye doğru akmak, 

~il ~ ~ırlarnak için çalışmağa kifidir. 
dır. ttlar İse. Japonyada bol bol var-

~:";Panın, bütün dünyada olduğu 
lltte,/Ponyada da afılilti ve maddi 
~Utu 'Jı çok saraılmıytır. Limanlarını 
~ il ec b"J .._.. ne ı ere kapayan, ecnebiler-
d~tt:7ııebette bulunan kimseleri öl
tlıter •Ponlar Avrupaya açılmak za
~-11-ıl~~e kaldıktan sonra, büyük bir 
1 ıle rn d k • W• b · d " tr. \! o ern te nıgı enımse ı· 

~, e Urnumi harbın arzettiği tetev-
"e alt .. 

'•tılt b Ust olma vukuatları arasında 
~t. J eya:ı: ırkı istihfaf etmeğe alı ştı
()1\d 'Ponya beyaz ırkın ,akirdidir. 
1 •tı •ld -trj

11
• ıgı hodkamlık, hırsıcah d ers 

filo halinde Soryet tayyarelerinin denizler •t•rı bir akın' 

Harbe ilk defa piyade 
kuvvetleri de iştirak etti 

Askeri V&ziyet 
Sovyetler eHerinden alman 

tepeleri geri alamadılar 
Moskova, 3 (A.A.) - Ha~san re göre, Japonlar ağu~tosun ikinci 

gölünün ııahillerinde muhasemat günü sabahley in yeniden 31 tem • 
devam etmektedir. fa~ a!ansı tara muzda geri püskürtüldiikleri sırtla-
fından dün akşam verilen bir habe- (Sonu 7 >ıci sayfada) 

• A • 

SiYASi VAZIYET 
'VV""-~~-"A,,,..,..,...,.V'>J~""'""'"""'""',...,..""'"V'V""'"'""'"""'""'"""vvvv 

Protestolar yağıyor ! 

Dost ve müttefikimiz 
Yunanistan ı n 

en büyük bayramı 
Biz de bu bayrama sami-
miy1'tle iştirak ediyoruz 

4 ağustos, bugün dost ve müttefik 
Yunanistanın en büyük bir bayram gü
nüdür. 

Kom'u Helen milletinin büyük reisi 
General Metaksas, bugün hükumel re
isliğinin yeni bir senesini daha ikmal 
etmiş olmaktadır. 

idareyi eline aldığı gündenberi mil
letini her yıl daha büyük bir refah ve 
saadete ula,tıran muvaffakıyetten mu 

(Dcı•amı 3 üncü sayfada) 

harririmlze Doktor 
yesi Reisi Dok- Behçet Uz şunları 

tor Behçet Uz sbyiemiştir. 
don akşam saat - Bu akşam 
on altıdfl lzmir Atatorke ' tazimlerim 
vapurile şehrimi- arz, kendilerinden 
ze gelmiştir. Fuarın kU$at' "resm ine 

lzmir Enternasyo- · riyaset etmPler~nl rica 
nal Fuarı hazırlık- edece~im. Müteakiben 
larına ait temaslar- fzmir Belediye Reiai Başvekilimiz Celal ~a-
da b ulunacak olan Behçet Uz yarı da ziyeret, Fuan 
Behçet Uz şehrimizde dört beş şereflendirmelerini rica edeceğim. 
gun kalacak ve tekrar tzmire dö· Fuar hazırlıkları Ağustosun 
necektir. onunda tamamlanacaktır. Bu ~,ı 

Dün kendisile görUşen bir mu- (S9nu 7 nci sayfada) 

T rakyada arkeolOjik 
hafriyata başlanıyor 

Kırklarilinde Bizans ve tarihten 
evvelki devir eserleri bekleniyor 
Yakında Türk tarih kurumu tarafın 

dan T rakyanın muhtelif yerlerinde ar
keolojik hafriyat yaptırılacaktır. Bu 
hafriyatı idare edecek heyet Arif Mü
fidin bafkanlığında olmak üzere Türlt 
Tarih kurumu tarafında'? seçilmİftİr. 

Kazı•ara bu aym alu-ndan itibaren 
başlanacaiı için heyetin de bu birkaç 

= === = = =========!gün içinde fehrimizden hareketi te -

Hatayda seçim aynlmtfhr : . 

Japonlar artık başka devletlerin 
tavassutunu faydasız buluyorlar 

Tokyoı 3 (A.A.) - Hariciye ne- İkinci müntehiplerin 
z~reti na~ına söz söylemeğe sa~~- .... Sulh sartlan ..... namzetlikıerinin 

i
karrür etmiftir. Esas itibarile üç kısma 

1 - Vize sırtlarındaki kazılar. 
2 - Vizenin tarihi harabe ve ka- • · 

le1erindeki ara,tırmalar. 
3 - Kırldarilindeki Hüyükler •e ka hıyettar bır zat, Japonyanın bugun f · f 

"Kora ve Mançukoy.ı <>eri halinde llongkong, 3 (A. A.) - Bu- t kabulüne başlandı 
yapılan hava akınlarını,, Sovyet rada söylendiğine göre Japon- t Antakya, 3 (A.A ) _ Fevkala- Bu hafriyat Türk tarih kurumunun 
hükumeti nezdinde prote!"to edece ya Çin HUkOmetine muhasema· de murahhasımız orta elçi Cevat şimdiye kadar tatbik etmekte olduğu ·-

t "h t k u ·ı · Evvelki .ene Sakaryadaki hafriyat ğini söylemiş ve şunları ilave etmiş- a nı aye verme zere ı erı Açıkalınla delege kolone! Kole bu arkeolojik hafriyat planının üçürıcü 
tir: sUrdUğll yeni şartlan bildirmiş· gün saat 13 te beni kRbul ·ettiler. mıntakasını te,kil etmektedir. tefkil etmekte olan Alaca Hüyük ka-

- Saat yediye doğru Sovyet pi- tir. Bunlar şimdi Hankeu'da tel· Kayıt netices inden memnun ve çok Hamit Zübeyrin idaresi altında bu- zılanna devam edilecektir. • 
yade kıtaları Çang - Kufeng ve Şa- kik edilmektedir. Bu şartlar neşeli görünüyorlardı. Evc:la Cevat lunup hafriyatın birinci mıntakasını (Deııamı 9 üncii sayfada) 
obaoping mıntakalarıra yeniden i pek ağır olmakla beraber bun- Açıkalın söze başladı: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~==~==~====~ 

taarruz etmişler ise de geri püskür dan ev~clki ş~rtl~r~ nishetle ı . ~onu 7 nci say~da) ,
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1 
tülmüşlerdir. pek hafır addedılebılır. ========================== 

(Sonu 7 nci sayfada) ~.,...~~••• •• • • • HE R S A BA H 

PAOFESÖA AFET Kıyafet Müzesi t / kf ? 
• • • Ankarada bir kıyafet müzesi-i nas l ç l l • 

C::.EHAIMIZE GELDi ninaçılmak üzerebulunduğunuöğ- A b 1938 h b• d b•• J • 4iii' ren iyoru z. Eğer bu m üzede eski Ca a ar ) e OY e MI 
Türk kıyafetleriyle beraber yen i ? 

-i~~ k •yafetlerimiz de, huauoiyet •• tefer t patlıyacak. 
ruatını göstermek . f&rtiyle, tethir f 
r:::::~;;::~~F~~C!~~ ı çusima dent~!~"D!"~~!~k!!!!~ff 
lon ve d airelerden mürekkep olma-i Mançuko hududlarında Rus - olduğ'udur. 
sı lazım gelecek. Japon askeri kuvvetleri ara.:ın- ı Yarından itibaren Japon de-

Zira kıyafet bakımından mem- da geniş bir çarpı:,ma b3şlamış nizinin dalgalı suların: kana bo t 
leketimiz kadar tencvvii arzeden i bulunyor. Acaba htı hudut mu- yamış bir de niz çarpışmasının • 
ü lke azdır. Çakf:r, camadana üze- harebeleri umumi bir boğuşma- heyeca nlı ve tüy leri ür perten i 
rine kasket mi istersiniz, beyaz pan nın ba:-;langıcı mırlır'! Bunu şim- safhalarını, salıih iyett:ır bir ka-
talon, kahverengi caket üzerine f .dide n ke tirmek t a bii kehanet lemden çıkmış mera klı bir hatı-
melon fapka mı anıı edersiniz? • olur. ·Yalnız bild;ğimiz bir şey ra şeklinde, a ziz okuyuculnrı-
Hepsi mevcut. • varsa o da bundan tamam 34 mızın gözle ri önüm• koyacağız. f 

Kıyafet müzeıi aç;nak iyi bir fi f se ne evvel, 1904 yılında b ir- Bu satırlarda Rus r skcrinin fe- t 

zılar. 

ı •irnd· 
ı ondan daha ha,in bir SO• • 

kir. Lakin fU itle beraber kılığımızı f denbire parl?yıverC'n Ru:; - Ja- dakirlığı, Japon neferinin ce- ı 
kıyafetimizi de bir yoluna koysak • • pon harbinin de biiyle i18nı harp sareti bütün çıplaglığı ile göze 

rDevmnı 9 üncil sayfada) 
Hiiaeyin Cah it YALÇIN Profesör Afet düa vapurdan çıkarken 

, 
(Yazıaı 6 r:- ' 

hiç d e fen a b ir fey olmıyacak. ' siz ve ani olarak pntlak vermiş <' an>acaktır. f 
* ..... ~.~~~~~ ...... -!J(,). ...... ~.~····~ ... .. 



Yeni «Sabah » m tarihi tefrikası: 68 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

Uzak Şarkta 
yeni spor 
(Baştarafı 1 ncı sayfad1J) 

ğuk kanlılıkla tatbik etmek emelinde
dir. 

f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
Japon Elçilerinin Kumarbazlar sıkı bir Bu sene İstanbul 
şehrimizde içtimaı surette takip olunuyor festivali için 

yapılacak maçlar Yuan: Zıya Şakir Japon Kahıre elçişi 
şehrimize geldı Fransız karargahından 

acı acı boru sesleri geldi 

Kabul edilecek muhtelif noktai na· 
zarlara göfe, buna h"fret edilebifü , 
esef ve hiddet edilebilir, tela\"' düfÜ· 
lebilir. Fakat bizim gibi bitaraf seyir· Japony'anın Ankara büyilk elçisi 
ciler için. dünyanın bugünkü gidişine Takemoni'nin riyaseti alttnd a lıtan -
nazaran, bundan tabii ve kolay bir ha bulda toplanacak olan Yakın Şark Ja
dise olamaz. pon sefirleri dünden itibaren fehrimi· 

Japonyanın takip ettiği hattı hare- ze gelmeye batlamı~ardır. 

Bonapart askerlerinin cesaretini 
artırmak için hepsine şarap içiriyor 

keti bir ahl8.k ve rnlncviyat rniyanna Japonyanın Kahire elçisi Yokoyama 

ııöre ölçmekten ise imkan sahasına çı· lıalyan Foskari vapurile fehrimize ııel
kıp çıkmamak itibarile muhakeme ede miştir. Sefire İskenderiye Japon ııene· 
cek olunak, bu muazzam hırsıcahı bu ral kosolosu da refakat etmektedir. 
gün için tahakkuk ihtimalinden mah· y k d" A k 1 • · T k 

Çadırının önünde, elindeki tek bir vaziyet almışlardı. Eğer biraz rum ııoruruz. Japonların kuvvetleri o oyama un n ara e çıcı a e • 
gözlü dürbin ile bu manzarayı seyre- daha ilerliyecek olurlar•a, (kuman fevkinde bir teşebbüse atılarak, nura 1 ~oni .. il~. toplantı mevzuu üzerinde ııö· 
den Bonapartı dan burcu) ile (Ali burcu) ııun ara kavuştuğunu ümit ettiği oırada kanat· ruşmu,ıur. 

- Ev.et, Tilrkler !... Fakat bun- sına yığılmış kalmış olan Fransız !arını yakan bir pervane gibi. bitkin Romanyadaki Japon sefiri yarın ve 
Jar, altı saatten evvel karaya asker alaylarının arkasını saracaklar; en düşmesi ihtimalini kuvvetli zan ederiz. diğerleri de onu takiben şehrimize ge· 
çıkııramazlar. Bu m~det zarfında, güzide askerlerini, iki ateş ara•ında Japonların bu kadar ham bir meyva· leceklerdir. Sefirler toplantıyı Japon 
kaleye hilcum etmeliyiz.. bırakacaklardı. .. yı l'ırmağa çalışarak vakitsiz tecriibe-

1 
sefarethanesi binuında yapacaklardır 

Diye, bağırmıştır. Bonapart hucum kolunun der- !erden ağızlarında çok acı ve buruşuk l!k toplantının önümüzdeki paurtesi 
* hal cephe değiştirme•ini, (yarım bir lezzetle geri dönmiyecek kadar ih· günü yapılacağı ümid edilmektedir. 

Gerek Cezar Ahmet paşa ve ge- sol) ederek Türklerin ilzcl'İne şid- tiyatlı ve düşünceli olduklarına eminiz. içtima bir hafta kadar devam edecek
rek İngiliz amirali tarafından gön- detle süngil hücumunll ıreçilmesini Onu niçindir ki bugünkü Uzak Şark 

1 ~ 
derilen heyetler, İstanbuldan ge- emretmişti. şte hu emir, Bonapar- çarpı;malarının bir nevi yeni moda 
len Tilrk donanmasını karşılamış- tı en büyük felakete sevhden se- askeri spor hareketleri olduiiuna hük
Jardı. İki taraf ta birbirlerine kı- beplerin bir başlangıcını teşkil eyle metmek iotiyoruz. Her ııün aynı şey-
saca vaziyeti anlatmışlardı. mişti. !eri işiten ve her gün daha yeni. daha 

Dahiliye ve 
Vekili 

Müdafaa 
gitti 

Tilrk donanması; kale halkının, Fran'1z alayları siingü hücıımu- başka. daha harikalı bir sahne görmek 
askerlerin, İngiliz bal-ıriyelilerinin na kalkar kalkmaz, Türk ortaları istiyen beıeriyeti avutmak. bu akil ço· Birkaç glindenberi ş~hrimizde 
seliimları ve alkışları ııra<ında ta- derhal dağılmışlar; kale kapısına cuklara yeni yeni oyunlar ve oyuncak- buluıın dahiliye vekili Şükril Kaya 
mamen sahile yaklaşm~. İngiliz do doğru kııçışmıyn başlamışlardı. Bo- lar icad etmek lazım. Yeni Uzak Şark dün Akşam Ankarayn hareket et· 
nanması ile iç limanın methali ara- napart bu manzarayı seyrederken oyuncağı işte bu çeşit bir 'ey. Ona da miştir. Mili! müdafaa vekili Kazım 
sına girerek bir sıra üzerine demir- büyük bir sevinç his.qetmiş; alıf8caiız. ona da f"~az bir ruhi ha- Özalp da ayni trenle Anka.raya 
lemisti. - Ah Türkler ... Jşte şimdi, a-af. !ete erişeceğiz. ıritmiştir. 

TUrk amirali, merasimle karaya !etlerinin cezalarını çekecekler ... , Soyetler Birliijinin bu ~akayı nuıl 
çıkarak padişah üçüncil Selim ile Alaylar ileri atılsın. Açık bulunan telakki edeceği merak olunabilir. On-
sadrıazam Yusuf paşıı tarafından kale kapısından içeri dal~ın !arın da şu sırada Japonya ile esaslı 
getirdiği name ve hediyeleri Cezar Diye, emir vermişti. bir tasfiye. derin bir kat'ı hesap ame· 
Ahmet paşaya takdim etmişti. Ve Ricat eden Türk askerleri, ude· liyesine girmekte bir kaf mülahaza et· 
gemiler de, (700 nefer, nizamı ce- ta panik halinde (Salih burcu) Ö· miyeceklerini zan ediyoruz. Japonyayı 
dit) efradı bulunduğunu da haber nünden geçmişlerdi. Fakat tam eski Çin topraklarından sürüp çıkara· 
vermişti. (Kapı burcu) nun önı.ine gelir ge!· ıak • Cipangu • adalarına tıkmak 

Kaledeki kuvvetine güvenen Ce- mez; derhal toplanmışlar, adeta bır ihtimali Ruslar için çoktur. Japon 
zar Ahmet paşa, evela bu yedi yüz kitle haline gelmişler.. Tüfeklerini adalarının tabii sedleri arkasında. bir 
nefere ehemmiyet vermemişti. Fa- kendilerini takip eden Fransız alıy. mahşer zamanının ye"cuc ve me"cuc· 
kat yanındaki bazı münevver zeva- !arının üzerine çevirmişlerdi. leri ııibi. kaynal"'n Japonlar o sedlcri 
tın: Bu manevra o kadar mahirane bebem hal yıkarlar. Koca bir milletin 

- Aman ... Fırsat, bu fırsattır. tatbik edılm.işti ki; !<runsız .ııh'.yla-1 vü~uclunu iz.aleye de imkan tasavvur 
Hazreti padişah, bu nizamı cedit rı, tam (Salıh burcu) can onunda l edılemez. Bınaenaleyh. bugün Rusla· 
.?iradını yetiştirmek için bir hayli durarak Türklere karşı ateşle mu- rın Japonlara karşı sarfedecekleri gay. 
ihimmet sarf etmişler; hunları Avru kabele etmek mecburivelini hisset- ret, rejimlerini ve hayatlarını ıehlike
panın talimli efradı mi~illil ele ge- mişlerdi. ,ye koymak derecesinde ııöııtereceklori 
tirmişlerdir. Derhal karaya ihraç İşte bu tevakkuf anında, Salih azim ve fiddet kat'i bir netice hasıl 
edilsin. Cenk ilmindeki behreleri, burcundan vaziyeti seyreden Cezar etmemeğe mahkumdur. Bu kadar fe
tecrübeden geçirllsin... Ahmet paşa; o düzlilktek! ]ağam- dakiirlığı mazur gösterecek bir istifade 

Diye Cezar Ahmet p•~ayı teş- !arın ateşlenmesi için iş:ıret verdir- ümidi ufukta yoktur. Yapılacak en 
vilc eylemişlerdi. mişt!. !pratik iş mevcut gayrı sabit müvaze· 

İşte bu sırada, Fransız karargii- Bir anda o dOzlUk, volkan gibi neti daha iyi günlerin hululüne intiu-
hından acı acı boru sesleri yilksel- kaynamıya başlamıştı. Korkunç 'ren. muhafazaya çalışmaktır. Böyle 
mişti. Toplar, bUtün sürat ve kuv- gürültnler arasında, yüzlerce yapıtacağını da zan ederiz. 
vetleriyle mermi yağrlırırkenğ pi- Fransız askeri birer kuru yaprak ffU•""'" f'qh;~ Y ı\T.CIN 
yade alay}arı da tabyelerin arala- gibi havalan mı, .... Paıç~lanan ce. TiCARET HABERLERi: 
rından geçerek çılgınca bir savlet- ııetler, yaji'mur gıbl yagarak uzak 

le kaleye hUcum etmişlerdi. !ara kadar fırlamıştı'. . Türk - Alman ticareti 
Bu hilcum hakikaten mUthişti. Bu parlak harp hıla~ı karşmnda 

Adeta her Fransız neferi, bir fedai •uurunu kaybedecek k!idar acı bir 
kesilmişti. Çilnkü Bonapart, bu tee.sUr duyan Bonapnrt, yıınındaki 
son hücumda askerlerinin ce~areti- borıu.anlara: 

ni arttırmak için hepsine bol bol - Çalın ... Çabuk ... Ricat borusu 
şarap içirmişti. çalın .... 

Bonapart, iki koldan hQcum et- Diye bağırmıştı. 
mi,,ti... Birinci hilcum kolu, kale· .Fakat artık iş işten geçmişti. 

Türk - Alman yeni ticaret a.nlaşıma
sının metni beklenmektedir. Anla~ma· 
nın metni ıeldikten aonra. t•cirler Türk 
ofiste bir toplantı yapac~k. kendile
rine verilecek izahatı dinleyecek -
dir. 

Türk - Macar anlaşması 

DENİZLERDE 

Bir Yunan vapuru Geli
boluda karaya oturdu 
5000 tonluk Akıi adlı bir Yunan 

vapuru Borsadan yüklediği 7000 ton 
buğday ve arpayı İngiltereye götürür • 
ken evvelki gün Gelibolu civarında 
k•raya oturmuştur. Alemdar tahlisiy.e 
gemisii kaza1:ede vapuru kurtarmak 
üzere dün Geliboluya gitmiş ve kur
tarma ameliyesine ba~lamıttır. 

--<>--

lstanbul'un cocuk 
Bahçesi ihfiyacı 
Yarın Şehir Meclisi 

salonunda mühim bir 
toplantı yapılacak 

Yarın Şehir Meclisi İçtima salonun
da yapılacak bir toplantıda lstanbulun 
çocuk balıçderi ihtiyacı te•hiı edile-
ccktir. Fevkalade ehemmiyet verilen 
bu toplantıya Yali ve Belediye reisi 
Muhittin Üotündaii riyaset c:decektir. 
Toplantıdaİıtanbul belediyesi fen i'leri 
müdürü Hüsnü. imar i~leri müdüdrü 
Ziya, İstanbul maarif ~üdürü Tevfik 
Kut, Sıhhiye müdürü Ali Riza, kaza 
kaymakamları, Parti ba\ılcanları. Em· 
niyet Amirleri bulunacaktır. 

Nerelerde çocuk bahçeleri açılması 

liizım geleceii toplantıda teobiı edile-
c.ek, bahçelerin açılması için tahsisat 
imkAnları aranacaktır. Yeni bahçeler 
peyderpey açılacakhr. 

Dlln iki yerde onOç 

kumarbaz tutuldu 

Zabıta, son gunıerde kumarbaz Festival kupasınd•11 ~ 
l~rla ciddi bir mUca~ele~e girişmiş- başka fzm;re de gidilece 
tir. Bu çalışma netıcc•ınde hemen . .. . ehriırıı•0' 
her gün muhtelif yerlerde kumar Feelıval munasebet~e ~. yu•'' 
oynıyanlar yakalanmaktadır. yapılacak futbol temasları ıç~o d• bit 

Diln de Fındıklıda Harem avlu- nisıanda Olimp;yakos takımı. ":ko• lı• 
Sunda Ru"ştü En '>er Hilmi Mu· anla,ma yapılmıttır. OlimpıY . ·-"'" 

' ' , kikı•..-·: 
zaffer Emin Naim ve İdris adında •Y içinde şehrimize geler• d • lı-

' ' br11 3 •· 
Yedi kumarbaz suç üştünde yaka- !yapacaktır. Yunanlılann u eli" 

. d 'd LJ . .. ı nrnekte , lanmıştır. mıre e aı ece.,, er1. ıoy e 
11 

~ti, 

D.. f M · tanın • '' Ramazan, Kadir, C~lill, llilseyin ıger tara tan acarıs .. to! ıa.rw 

İbrahim ve Hasan adında altı ku- vetli güre' takımı da, 2 1 agu• d •)"" 
marbaz da Galatada bir kahvede !erinde lstanbula ııelerek bur• .. • b•k' 

123 24 25 . . 1 • ü rııu•• . zarla kumar ovııarlarken vakalanrn · - ıncı gece en ç ..;,r< 
, - ld • mız• .-adliyeve verilmi<lerdir ' yapacaklatdır. Hab.:r a ıgı . ;çiıı' 

.; ·, " .. jlerı 
--o-- buraya gelecek Macar gurcşç .. 

3
b3].;.a• 

de son BcrJin ve Avrupa rrıu!l c&J1I 
tını~ .. 

BELEDiYEDE: larında bir çok birincilikler • ' ser· 
İmar pilinının tafsilat projeleri piyon) r bulunmaktadır. Bilh••• ıııü"' 

B 1 d. f h t• · r pi' !inde bu sene yapılan AvruP• ol•" e e ıye en ere ı. )ma a- . 
0
u 

. • . . . 1 bakalarında dünya şamp•Y0 re•· 
nının tafsılat proıelerını hazır a- T Z b . .b. ı• sP0 

. ... . . ,.. ot ve om orı gı ı tanının l" 
maktadır. Tafsılat proJelerı eylu-

1 
d 

1 k Ş h . . ar var ır. ı· •' le kadar tamamlanacn tı:. e ırcı- A f b 
1 1 

da "' ı 
· .. ı·ı h , vrupa ut o maç ann b•' lık muteha. sısı Prost ey u.de şe rı- k 

1 
Ç ki . h J,ıso 

· ·· · B - · · a an c er1n en meş ur "e ~ı#'ı mıze dondükten sonra oı;:azıçı sa-
1 1 k . . d. Si .roa t• · · · . ! u arın pe ıyı tanı ıgı ay.. ~'c' 

hılının planlarının hazırl11nmasına f . 
1 

.. b .
1 

1 bul• .-· 
•1 kt' eshva munase etı e stan I tıı"" 

geçı ece ır. . • G• • 
_ • ıcektır. Slavya. 2 7 agustosta .;ı.:taft 

Eylulde yenı yolların ray, Gilnıt.•. 28 ağustosta B~p•· 
inşasına başlanıyor Fener muhtelitleri ile bir rn•ç > r• 

Beş yüz yedi bin lirıı harcan- cak. 30 ağustos günü revanş rn•çı ıııı· 
mak suretiyle iki senede ikmal edi- pılacaktır. Slavya takımının fuar~ • 
lecek yol inşaatına e,vıfilde başlana nasebetile lzmirde de maç yaP,"''fııJ' 
caktır. Belediye, müteahitten in- tendiğinden lstanbul belediye"• 
şaat programını isctemiştir. Müte- komitesi ile temasa geçmiştir. J3'1' 
ahhit, haııki yolları önce bitireceği- Proğram harici olmak üzer• dıılı" 
ni, hangi yoları sona bırakacacını lı:ozda lbrahim Pa~a korusuod• i'' 
belediyeye bildirecektir. liyesiz bir kır balosu tertip ed•17 <'~ 

Cümhuriyetin 15 inci yıl Baloda revan' müsabakası y~P'' dl' 
)'ki · h J k müsabakada lı:azananlar mükafot B<f 

şen ı erme azır ı · , 
1 

üııİİ 

29 t · . ld h . t' gıtı acaktır. Gelecek Pazar g .el•~ 
eşrınıevve e, cum urıye ın k , f . 

1 
k ın~ 

. . .. . .. oz çayırınaa estıva upası 
on beşmcı yılı munasebetn·le bilyuk. b 1 k 

. ~ . aş ıyaca tır. Si' 
şenlıkler yapılacaktır. Beledıye H . .. .. k 

1 
d• • 

. . . . . er pazartesı gunu a şaro '·tİf• 
bu senlıklerde yırmı be~ bın !ıra har d .

11 
• ·ıee•• 

' . . . . yazıtta mey an temsı erı verı 
cıyacaktı. Yırmı beş bın !ıra bele-
diyenin şenlik için yapııcağı progra --o-- sa 
ma ~Afi gelmediği için münaka~e Tarihi bir kervan • 
suretıyle ba~ka taraftıın para temın r 
edilecektir. Belediye. münakala ray mu ''ze oıuyo 
yapabilmek için dahiliye vekiiletin-

dcn müsaade istemiştir. Ed' h . • 'le 
Dubalar denize indi ildi ırne Şe rı yeni 

Atatürk köprüsüııiln yeni duba- kıymetli bir müıe 
!arı tamamen denize indirilmiştir. kazanacak 
Müteahhit kli~rüniln :ıltına isabet 

11
,r 

eden sahadakt taş ve molozları tc. Edirnede birinci Ahmedin D< ıil' 
mizle'.'.1ektedi.r. Bu. iş içi~ kullanıl- darı Ekmekçi oğlu Ahmet P~~·"h,Ji' 
mak. uzere lı~~n ıdaresınden bazı rihi kervansarayı açık hir mu• vıııır 
vesıut ıstenmıştır. ne sokulması hakkında Trakr• .. ·1~ 

-<>- • mi Müfe~tişliğinin Mal eye ve l'~iif 
MAHKEMELERDl. Bakanlığı nezdinde yaptığı ıeı• 

!er kabul edilmiftir. ı1.°' 
Hem suçlu hem güçlüt.. I Maliye Vcka.Jeti bu iş için: 7~ !it' 

Sabahattin edında bit aabıhlı ev- yıl 1000 lira ve bu yıl da zoki ıılr 
veJki gece eaba:haı kar~ı Fatihte Hüsam tahsisat vermiştir. Geçen sene ji!~e 
Bey mahllesinde Abdülmuttalip tara· sisatla Kervansaı~yda oonrad~•'""' 
fından yaptırılmakta olan bir apart • edilen kısımlar kald.mlmı' ve Jı' 

. . . . sarayın bir kısmı Rcstöre eeaıl•r_ı cJr' 
mana gırmıf, çınko ve ın"aat malze .. h"J' d . d I eki 

• • • ' • 1 ın e tamır e i mistir. Bu sen tl1 
meOJ çalmak ıstemı\1- fakat bckçı ta· . I d .. .. h• ol -ı.. lı"' 

.. .. sısat a a supurge ane afW" '' rafından gorulerek yakalanm1'tır. Sa- 1 k 1 b .. "k d 1 t•ftl~ 
bahattin kendisini yakalamıığa ııelen lı:nılmda 

1
1a okan .uyuk •

1 
8 akr rn ıa~ 

a ın ara gerıyc o. an ısı ı:'~ 
bekçi Ahmedi dövmüş, fakat bekçi - . d'I k . B · irİ" '"ı. 

. . . .. . . . men tamır e ı ece tır. u ı~ , <>' 
nın ıstımdadı uzerıne yetışen polısler 1.. B k I • d • h ·,.ıla •·• 
b 1 · · k 1 l 1 ur a an ıgının ayı ıa:ı ta '1 Y u azı ı şerırı ya a amış ardır. , . f d .ı... rafın 

D 1 lh oınanın etra ın a ei"' .... s ta ·!ı..~jll 

nin şimal cephesini teşkil eden (Gi- Henüz üzerinde siyah ifumanhır tü. Türkofis baıkanı Burhan Zihni Peş· 
diş burcu - Muhammet burcu - ten o geniş düzlükte; bnnıtla kömür tede Türk-Macar ticoret anl•fması et· 
Hazine burcu) denilen burçlar ara gibi karllrmış ve bütün ll>nları liy. rafında temaslar yapaçaktır. Halen 
sındalti sahaya atılmı~b. Bunlar, me liyme olan yüzlerce Fransız a•- Peştede bulunan Burhan Zihni iki 
o kısım üzerindeki Tilrk askerlerini kerlerinin parçalanmış cesetleri se. memleket araoında yeni bir ticaret an· 
oyalıyacaklardı. rilmişti. la,ması akdi için yapılacak müzakere· 

Bizzat Bonapartın kumanda et- Bon1ı1partın şaşkınlığı, ihtlmalki !erde de bulunacaktır. 

___,,__, 
ADLIYEOEt 

ün Su tanahmet üçüncü su ceza · 1 d'I k 1 T 1 diİ> 
. ışga e ı me te o an onoz u ~:ri ' 

, mahkemesınde duruşması yapılıı.n Sa- 1 · • I' k d'I k h 1 bı'rl•!"' ar ıstım ~ e ı ere an a 
bahattin hırsızlıktan üç ay ve bekçzyi I k . .ı. 

tiii asıl hücum kolu ise, ı:ene (Ali daha uzun nman devam edecekti. Yeni anl•fma iki memleket ticareti· 
burcu) üzerine saldırmıştı. Bu kol Fııkat y11nında bulunan general nin daha çok inki,.fına yardım eder 
da, henüz harabe halinde bulunan Klaber; mahiyette hazırlanacakhr. 

gedikleri a,acak; dün akşam oldu- - Tilrklerin ikinci bir hilesine İngilizlerle ticaret 
ğu gibi bug!in de oradan kaleye da maruz kalmamak için tedbir almak l 
hil olacaklardı. lazım. an aşmamızın esasları 

Hilcum ba~lar başlam:ız, Cezar Diye onu ikaz etmişti. 2 eylul 19 36 tarihli Türk-lnfi:ifü ıi-
Ahmet paşa derhal (Salih burcu) Bonapart, ihtimal ki Türklerin caret anlaşmasına müzeyyel yeni mer-
na gelmiş; kumandayı deruhte et- hakiki bir (huruç hareketi) yapma- iyete gİrmif olan anla~rı<Ulın metni 
mişti. Bonapartın kumanda ettiği !arını ve biltun ordusunu her taraf yakında alakada,Jara ıcbli& edilecek
kol, Ali burcu önilnde gediklerden tan kuşatmalarını naz:ırı dikkate a- tir. lngiliz anlatması hakkında bir izah 
girmiye çalışırken; .Huruç hareke- !arak bütün alayların merkez tal>- name hazırlanmıfbr. 
ti yapacak olan kuvvetln kaleden yeleri önünde içtimaıoı emretmişti. Bu izahnameye göre, bedelleri kle
çıkmasına emir vermişti. Ve tam bu alayların içtima ma- rinır yol1le ödenecek olan lnııiliz eşya· 

Gece yarısından sonra tertip e· halline geldikleri zaman, başta sı ilçer aylık klering Plafonları dahi· 
dilen bu kuvvet, ikisi kale 111uha- Bonapart olmak üzere bütün Fran- llnde ithal edilecektir. Bu plafonlar ı.. 
fızı yeniçerilerden ve diferi de muh su;Jarı hayrete sevkeden bir hadise ricinde mer"i anlaşmalar hükümleri 
telif eyalet askerlerinden olmak zuhur etmişti. Ve biltün gözler, dahilinde hususi takas :yolile de ithalat 
llzere sekiz ortadan milrekkeptl. kale kapısından tarafa çevrilmiıt- yapılabilecekfü. 
Bunlara; yapacakları vazife çok iyi ti. l teşrinievvel 19 3& tarihinden itiba 
öğretilmişti. Kapıdan al ceketliı mavi şalvar- ren, 2 eylül 936 tarihli anlatmanın 12 

Bu sırada hariçi i~tihkiimların lı, beyaz palaska takımları, uzun ve 13 ilncü maddelerine tevfikan ln
çıkar çıkmaz, kalenin şark cephesi- tüfekleri panl panl parlıyıın iki ta- giltereye hususi takas ihraç edilecek 
ıiin k~esinde bulunan (Kumandan bur asker çıkıyor; muntazam a- Türk mallarına ait mente ~ehadetna· 
burcu) istikametine doğru ağır ağır dımlarla, kumandan burcunun önün melerinde yazılı F.O.B. kıymetin yüz· 
ilerlenİiye başlamışlardı. deki dönemeci dolaşıyor. Orada der de altmı~ı nisbetinde mukabil ithalat· 

Bu sırada ahrici istihkimların hal bölük cephesi nizamına geçt!Tek ta bulunulabilecektir. ithal malının da 
önüne kadar gelmiş olan Bonapart; gene muntazam adımlnrla, Fransız F.O.B. kıymeti nazarı itibara alına -
Türk askerlerinin bu huruç hareke- karargahına doğru ilerliyordu. caktır. 
tini görür görmez birdenbire afalla Fransız zabitleri arasında, te- C.l.F. ve F.0.B. farkından ınüte. 
nııştı. Çünkü yanaşık nizam ile 1- !aşlı telaşlı muhavereler de.•am edi- vellit navlun ve •igorta ücretlcfi ta 
lerliyen bu kuvvet, (Ali burcu) na yordu. raflarca serbest döviz olarak ödene • 
,saldıran alaylara karşı tehditkar ( Devamı var ) cektir. 

Yengesini öldüren 
Kemalin muhakemesi 
Karagümrükt" yenııeoi Medihayı 

a;;o.yrı m•tru mün-bette bulunmak 
teklifini kabul <:tmedii:i için yaralıya· 

rak öldüren Kemalin duru~muına dün 
Ağırceza mahkemeaiode devam edil• 
miştir. 

Dünkü celı.,d., •uçlu mahkemeye 
bir ietida verdi ve bundan başlı:a, mu· 
hakemenin vekilinin huzurile devam 

etmeıi talebinde bulundu. Kemalin 
Y•fı da malum olmadığı anla,ıldıiiın· 
da.n nü.fus keydının ııetirilmesine k,... 
raf verilerek muhakeme bafka güne 
bınakıld~ 

Hapishanenin yıkılması 
için karar verilemedi 
Arsasına Adliye ıarayı yapılmak Ü· 

zere yıktırılacak olan Umukıli hapis· 
hane binas1nın tariht kıymeti olup ol· 
madığı haltında tetkikatta bulunmajia 
memur edilen komisyon dün ikinci 

toplantısını yapını' ve hapi haneye 
gidilerek bina üzerinde tetkikat yapıl· 
m1'tır. 

Komisyonun oradaki tetkikah uzun 
sürmüş olduğundan diln de bir netice 
alınamatnlf ve cumartesi günü aaat 1 O 
da toplanmaia karar verilmiftİr. 

ece tır . tfF 
dövmekten de 23 ııün hapse mahkum. B d b h 1 f:dirl' 

. . . un an sonra u ma a - ~-' 
edılmış ve hemen l<ovkıf olunm"'-tlu. k k ı· l "ara:'.;., 

mevcut ve ço ıymet ı o an "' dit~ 
Komşu çocuğunu dövmenin oğullarına ve Tatar hanlarile -ve ;1r 

ceıaSl 3 ay hapis tarihi simalara ait ro.ezar taşlarıt''tiı' 
Karagümrükto oturan Cüllil adında liva eden açık bif müze haline ~J• 

b. k d k z eh" • eektlr. Tamirata bu ayın sek ır a ın 1 om,uşu. cyn ın çoc.uau .. 

k 
ba~lanacaktır. nu yakalamıf ve bahçesine top açır· 

dığı için dövmÜflÜr. Bu vaziyete mü- 1 ----<ı---

dahale eden çocuğun annesi Zeyneple KÜLTÜR iŞLERi: 

kocası Mevhıda da hakaret eımi~ sah- Edirne tedrisat müdilt·il! ,·e-
tekarlıkla itham eylemiştir. 

Dördüncü asliye ceza mahkemeoin- Bursııya gi!!IliŞ olan maııt~0ata 
kileli orta tedrisat ıımum .. J11\,,-1at.· de durutmuı yapılan Güllünün auçu t d nJll" 
Avni tekrar stanbula o ifetı• 

sabit ıöıülmüf ve üç ay hapse ve 50 Bay Avni Bursada mektep~· gil~ 
lira para cezasına mahkOm edilmi,tir. ni l'Özden geçirmi,tir. BirJıııÇ diİ 

sonra umum mildür AnkııraYa 
Muhafaza teşkilah necektir. 

motor vasıtalarile tı• 
kuvvetleniyor lstanbulda ekmek fa 

1
7 

lstanbul muhafaza tefkiliitı deniz rikası yapılmıyacak oı 
vasıtalarını gün geçtikçe kuvvetlen • I ıırııe~ 
dirmektedir. Bu aene içinde gayet se· Bir e~nebi firmasının e anıe-
ri yeni liman motorları yaptmlm sı 1 fabrikası yapmak üııere bült ı•ll• 
k 1 1 A k 1 . ,. . "azıl111 ' ., arar attın mıttır. yrıca ara vasıta· timize müracaat ettı,.ı , • ıııııı 

!arından olmak üzere de motosiklet Firma ekmek fabrikıılarını .. bil 
• . diğını . ve kamyonetler temin edilmeğe haf - ve Ankarada yapmak ıste, f~bfl' 

lanmıftır. Yakın bir zaman içinde mu- dirmiştir. 1stanbuldıı ekme~·r pıil' 
hafaza tetkilau karada ve denizde bir kası yapmk üzere hariçten 

1 

sistem dahilinde motörle,tirilecektir 1 raca at yapılmamıştır. , 



r 

'catis L~ landa tuhaf bir yasak 

Ci 1i ENTÜSÜ 
Müşterek gayede kuvvetli millet 

:.. Yazan : Çin kuvvetleri Başkumandanı ve 
icra hey'eti reisi General Çan - Kay - Şek 

r rC3tni gazetesi yeni bir ka
~tJrctti. Bu kanuna göre Macaris · 
~ badcnıa. hususi binalara, oteli~ . . 
~ tııağ~lara, tiyatrolara, sinema -
~~ebi bandıuılar çekilmesi yasak Şimdi tam bir sene oluyor k i fe- ı yaya Japon harp makinesinin mağ-

Hakiki milletler 
cemiyeti açıldı 

\ Lıtlcdir. Ancak sefarethaneler gi na teçhizatlı efradımız bQyük bir lıip edilir olduğunu isbat etti. 
~ ;:ıaoıoahaneler gibi, ecnebi dev- sebat \'e metanetle iyi r-:ilnhlı Japon Çin hiç bir milletten, keneli na- Şimal devletleri harp 
'Ciılcrinin oturdukları hususi ko- müste\•lilerinin hüeuMtına karşı mına silaha sarılmasını beklemiyor. yolundan gitmiyorlar 
'Ve saraylar gibi resmi daire ve koymaktadır. Japonya faik silah - Çinliler harp meydanında muvak- Oslo, 

3 
(A.A.) _ B. Bek dün 

\ıı:,-r l>u Ya·~ktan ı'•t'ısna edilmek- tarla memleketimizin bazı parçala- kalen yenilmeyi fukat sonuna ka - k b 
1 

d"l . t • 
"iller - ~ Kral tarafından a u e ı mış ır. 
A • rını işgale muvaffak olduysa da, dS:r mukavemet etmeyi intihap et -
"hıca d - · Akşam, Koht tarafından verilen 

ecnebi devletler resmi mu- karşı durmak azmimi?.i yenemedi.. mişlerdir. Zorla hudutları egışti - b. _ f tt B k K ht tukl 
L • h'l iT' h ır zıya e e e ve o nu ar 

~ - llCYetlcrinin, ecnebi devlet er· Çünkti Çin bu harp kazanında can- ren beynelmılel ı e po ı ucası ar- . . d" K ht lb" _ . 
~' landı . bi durdurmak ister. Ve başkalannın teatı .. etmışlcrh~r. tt oh ı.=k: b~un ~lı-

oturduldan binalarla, kongre- . . . . . . k k d. ham;;umul ma ıye e :\!lı ı ır mı -
~.~edildigw i maha11~ ı;,•e daireler Milli \'ahdetı şımdı elde ettik ve terkedılemıyecck ha hırım en ı - 1 1 

· . t" t k "l dil . .. . 
h~~ • • . • • • • • k 1 1 ıet er cemıye ı eş ı e mesı umı-

le .
el ın .... herlere vcy.:a spor tc- harp baRladığı zaman mılletı venı sı ıçın ıddıa eder.se, açama o ursa d' . . b" il t . d k 

..,. · · . · ının umumı ır su ı emın e ece 
~~ .. -~.ne tahsis olunan ernakin de ba"tan ihya etmek yolunda pek gii olsun Çın bunu hesaba katmıyacak- . . ı·k 

1 
d _ .. 

1 
. 

~ ~ • • • w b . k ıktıdara ma ı o ma ı~ını soy emış-
1 bayraöı k-idesi yaııa<nndan zel yürümiye alıştık . .Mücadele Çı- tır. Bır kışı sag kalıncava, ır arış . . H . h d t't • k . . 

e -y ... l d d - tır. atıp e eııerme varma ıçın s.1.:-i llltulmaktadırlar. • . nin milli şuuruna yeni kuvvetler i- toprak kalmayıncıya :a ar uşma h 
1 

•-k· t . .,
1 

t 
·~ d d -· arp yo unu uı ıp e mıven m11 e -k .... ~cttar ınahfdlerde temın edıl llive etti. l\f emleketimizin dağıl - na. karş. ı _d_u.rmakta e\•am e eceg_ız. . . . . . • . t t 

.'\ille - b d b lerın teşrıkı mesaısın~ eınnıye e -11....
1
• tore bu vasak n~.iispnt bir vak- masını ve 5000 senedP.n ziyade bu Mılletım. ızın karar·ı· u . ur ve en_ ım 

"'YI " mek ve ümit bağlamak lazım geldi-ilin' etnıi~ değildir ve yine bu ma· memlekette yaşıyan ırkımızın te - de :emın edere~ uzerıme aldıgım ğini ka.rıt ve bu millelierfo arasın-
. kanaatine rr()re Mauıristanda fcssühünü istihdaf eden btitün iktı- vazıfe budur. 1t1madınnz ne azaldı, ha 0 da Polonyaııın büyük bir me\•ki i';'-
~ Yrağı kedidesini yasak eden sadi, siyasi yahut askeri teşebbüsle ne tereddude d~ştü. Bila~is ,.~rt- gal etmemekte olduğunu iŞaret et-

i Undan en çok rnütee.:;sir olacak re karş.ı duruyoruz. tı. v~ .lcuvvetlendı. Ce3t:r ~u.d~ ıle- miştir. 

~Bu da Cin - Japon harbi 
~~~ 

Bir Çin kruvazörü 
bombardıman edildi 

Kruvazör baştan basa tahrip edilmiş 
sağ kalanlar kayıkla kaçtılar 

Hankov, 3 (A.A.) - Şangh:;ing 

isminde ki Çin gümrük krm:azörü -
nlin süvansı İngiliz tebaa,ından 
Gravlev dün öğleden sonrn ı·angtse 
üzerinde Han kova takriben 60 kilo 
metrelik bir mesafede buhınan Kru 
vazörün Japon deniz tayyareleri 
tarafmdan bombardım 0 1 esn sın

da ölmüştür. Geminin müretteba
tından birk~ç kişi de bu meyanda 

ölmüş ve kruvazör tahrip edilmiştir. 

Sağ kalanlar bir kayıkla Hankova 

dönmüşlerdir. Kruvazörün nor

maı vailiesini yapnı!\kt:ı olduğu 

:kaydedilmektedir. Hadi e esnasın 

da 1ngiliz tebaasından b;ri öldüğü 
için Guat ismindeki İagiliz topçe

kerj bu sabah ' '.aka m..ııhıtUine gön
dcrilmi~tir. 

\....-·~bandırası hi" ş"phesiz Alman Geı-en yarım asırlık Çin - J n - rımızın, masum erkek .erı 'Ilızrn. ve •''"'it Y ., Y B. Bek bu nukta cevaben demiş 
ı\ı olacaktır. Zir& son znmanlar pon münasebetlerinin tarihini bu - kadıntanmız·ın·· ka~larmın knt~yen tir ki: Meksı·ka yolı.Je İnciller içinde gtnan bayrağına Mnraristanda rada tafsil etmcğe lü zum yoktur.

1 
beyhude ~okulm~_ş ~lmı.yacagına . 

1 
• . • . d"k' 

llc tesadüf olunuyordu Bunu herkes bilir ve Çin milletinin karar verclık. Bugunku mu :sdele - Mıllet er ccmıyctının şım ı 1 

Y~ A. c. sulhperve r fıtrat \'e ananesine her- ı.ı:n izinde bıraktığı kiiy!e r v~ h:..ra- ~·a~iyeti ha~kmda mütalealarınıza Almanya petrola bir kaç milyonluk 
h~ ke!! şahittir. Harp başladığı zaman beler üzerinde milli ruhu ile yep - iştırak edcrırn. Her seyden evveı ı 

h • buti.in gayretlerimizi müteakip em- k k k E • 
~ \(nanıstanın en 1aponvanın ileri IS ÜrtJfiiTij ZUiümie- yeni ve dünva .SUlhüııc -.~·ardım Pt • avuşuyor aça roın 

.7 e ., niyete i~t1nat ettırm ek lazım ge ldiği 
'• re karşı Çin elindeki vesaitin ki - mck kabilivetinde kuvve t li bir Çin hy••k b · 1 • kanaatindeyim. "' u ayramı fayetsizliğ i ne rağmen bütün dün - ıtiığacağına iman ettik . o---f' C8~tarafı 1 nci sayfada) Sırp patrikliği 
•'StJa~~:n~:;~;;nn ~eu ~~~k :~~~~ Japonyaya bag" lı olan B'!J(,rrat, 3 (A.A.) - P~ç<leki 
'e le büyük kilisede patrik Gavdlonun 
l br aydetmiştir. c Balknn Bir· 

1ı d Sırp patrikliği mıduımın<ı oturması 
t· evrede mütemadiyen ileri- k e d 1 
UtlıriiJ......... T~ k y . •f 1.. 1 ev et merasimi yapılmıştır. .1\1 era~i mcle "- ·••Uş, ur - unan ıttı au 

""le l> kralın mümessili General Rri~tiç ll devrede en yüksek .JeTe-
~ Çıkınıştır. ile birçok hükümet nzası \' e on 'bin 

Bir çok peiro! gemileri 
kiraladılar 

V:ışıngtoıı, S (A.A.• - laden 
büro undan lınnn m nlümata gore, 

ll'ı~ kisilik büvük bir halk · kalabalığı ~ tıınllz ve dostumuz Bulsaris- s I s· ı· v • • 1 . . ld l . b ı· tu gemiler i kirnfo.mışlard ır. Hu husus-
~tı ~Balkan anla,ması teşrikinin ovyet er . ır ıgının tepe erı ışga e ıaz;atr~ıku~~:ilor.14 l"ICSl{Opas ve tak i muanıele doğrudan doğruya 

Mek Hm satın atman .,irkeUerin pet 

ro11erlni Almanyaya ibraç edecek

tir. Bazı Al ma n Jirmaları petrol 

Kudüs zabıtası yaman 
bir kumpanya izinde 
Kudüs, 3 (A.A.) - Kudüs za-

bıtası, geçende Pariste y ap1lan bir 
tevkif :neticesinde mevcucUyeti mey 
dana r;ıkan beynelmiJeJ bir uyuştu
rucu maddeler kumpanyasınm izle
rini keş:fotmi, tir. Polis Pariste ol
duğu gibi Kudüste de kaplannın 

içinde birkaç milyon lira!ık eroin 
bulunan 81 incii bulrnu~ur. . 'ltıını il devrede atılmı~tır. haklı oldugv u anlaşılıyor altmıştan fazla papazın istlrıtkiylc .armatürlerle yaJUlınıştır. P etrol 

• <ı.tcla aulhün ve dostluğun i- d .. •. . b" t t · gemileri A\•rupa ıdevlPt! erine .ait 
~.: 1 en b 1 ını arını ızza yap.uı" •r. 
-~ ~ <lflıcn bir ideali o an ge- H""k. A l ·ül. •1 muhtelif sancaklar al tındn sefer e- F• ı• f • • f k • ~ 

d~ taka<ıs Yunan hükümetine ha Paris, 3 (A.A.) - Poti Jurnal olmamaklığımızı tavsi,,·c erlcnler ise u umet er arası m tecı er deceklerclir. .Maden büro··unun bil 1 IS ının a sınıf 
\ 1 erı şerefli bir mevki kazandır- yazıyor: ihtiyatsızlık göstermektedirler. Ja- Londra, 3 (A.A.) - Uı.ikiirnet- dircl ig"ine göre. ''apıl•rn kuntıırat K 

· "Al ı- t - d - · · ı " omisyon vazifesini bit;rmış· , ~ ınan mıı uma o?ger ogru ıse ponyu ile Sovyetlcr birhği arasında ler arası miılteciler komitesi ngil- m u ~ibin le petı·ol tngiJiz •·eya sair. 
l'<\J Metakma bu devrede da - hukuku düvel dnha doğTu u topoğ- bir harp çıktığı t:akıli"'le Sov}'etler Jiz delegesi Lord Vintertonu reisli- Avrupa Jiman•arına ihraç :edilecek Jngiltereye gitmiştir. 

':'Ptığı içtimni kanunlar : çok rafra noktai nazarındnn hudutları- birliği ile aram12clnki itilafın tatbik ğe seçmiştir. Dört ı·c.s ve.killiğine fakat. raporda işaret cd.i!diğine gö- Kudüs, 3 (A.A.) - Filistini tak 
~ ~ muvaffakıyetli '1eticelcr nın tecavüze uğradığını iddia ede- edilmiyeceği doğru ise ~uııu da unut Flran ·a. Amerika, Brez!lya ve Hol- re petrol ••apur:Jan lıalti;.atte Al- .sim komis}·onu dün mesai.sini bitir-

4-hundan maada müteaddit sa· bilecek olan yalnız Ruslardır.,, mamalıdır ki o zaman da Almtrn}·a landa delegeleri getirUmiştir. m~n)•aya SC\'kedilece.kti.r. miş, bugün lngiltereye hareket et-
'-.; ~le ço\ me 'ut icraat vücuda Bu gazete daha uağıtla şöyle boy le bir fırsattan istifade eder.ek A merik'alı hulrnksinas J orj miştir. Nesaisinin neticelerini son 
~ ~· Milleti tarafından kıskanç devam ediyor: bizimle bir ittifak muahedesi jmza Ruble Londrttdllki mülteciler ofisi İspanyol harbinde Franko t.ıabarda neşredeccltir. 
, ~ile aev:ilen ve hürmet edilen "Sovyetler birliği bel.ki İngilte- etmiş olan Çekoslctvnk:ı.1:1.r:ı taarruz daimi dirı>ktörlnğune tn~·in edilmiş- kuvvetlerinin hareketi T ·· k f 1 k 
, ~ fefe bütün Helen halkının re hükumetini Sovyetleri garbi Av- edebilir. Çünkü isteıı"in i::;tenme· tir. • ur - spanyo muva 
'lı.t~.b.ı~ıılığı birkaç gün evvelki rupada cereyan eden hadiselerden sin h~disat -~ir.birine bağ~ıuır.,, Saat 16 dnn onrn mnttıuata taf- ~-arselona, S {A..A.) - Re~m~i kat ticaret anlaşması 
~. ile t• .. •hu··r etmi• birkaç uzakla.ştırma· m· ıya mecbut· edecek Lo Populer .,azet<>sınde Leru silatıh lıfr teblig· verile~ektir Ba sa- (eblıg: Şark cepn~ınne cumhun-

1
· -~~-'- . -ı - '-..'! 

\i.ı~ ......,. T o • _ • • • spanya cuınnurıyct n e yenı a11.ue-
.~ ~ çıkarmağa yeltendiği bu olan hır 1ngılız tavassutu!ldan mem şöyle yazıyor: lı~hki cetse bir buçuk saate vakın fetçı1eT Partı1o de Guada1avrnr ıle . . _ . _ 
'\ ~ltrni! hallıc tarafından nefretle nun olur. l\fanşın öbür tarafında.ki "Tepeleri işgal e!meğe hakkı sürmüştür. Yarın saat 11 de. yeni 107, 1731, 1502 ve 11';52 rakımlı te-' dılcn ~ me~te 1r1rmı' olan Turk • 
' tdil d ti d b l ı.· İspanyol muvalikat ticaret anla.ftnası ' cıc1t bütün Yunan mileti tek os arımız a e ki bu Ş('kilde bir olduğunu bildiren Sovyrt)er birliği- utr toplantı yapılacaktır. peleri Griegos de Guad.nlaviar ve . 
\~ tibi General Mctabaaın et~ müzak~~ sayesinde. Çi~deki men- nin bu icldia~ı haklı gibi görünü- Londra, 3 ( i\.A.~ - Hükumet - fuas de Albarracin kaı.:abalannı 1 hakın~a ~~ld~n~n ızahname aliltadar-
~10Planmıştır. Dost "Ve müttefik faatlerını korumak ımkanuu elde yor. Fakat iş bugün 111üııazıalı bir ler ara;;ı muhacirler Jrnmite!'Iİ bu sa uptetmişler ve Rio Gunı..lalaviar'ı lara bıldırilmıftır. 
~~ Yunanistanın 4 ağustoa etmekten memnun olarlar... kaç kilometrelik ara:;.i meselesinin bah hariciye nezaretinde Lord Vin- geride bırakmışlardır. Her üU m~lckct mallarmm ıkarf1· 
~ t bugün tekmil Yunan toprak- Övr gazetesi şöyle ci~·<>r: çerçeve.sini ~mıştır. J :ıponya ile tertonun riyasetinde \opianmıştır. Franld t :tayyarelerj l-fo pitalet lıldı olaı-ak idhallcrindc en -ziyade mııı 
~lgın bir ae\•inç içinde :kutla- .. ltalya ile Almanya vaziyetin Sovyetler birliği arası"lcl:ı çıkabile- \'e Tarragoneyi oomb.llrdırnan et- narı müsaade milct ~emi kabul eda 

t Atina > ve diğer bütün {le- inkişafını o kadar büyiik bir dikkat cek bir harp Avrupad:ı aki::;ler bıra Budapeştede Nasyonal mişJerdh·. SivH .abaliclcn ökçok miştir. Ancak Lu en ziyade müsaade-
erdcnbcri bu mes'ut tarihe ie takip etmelrtcdirlet· ki Alman a- karak vasati Avrupa rnesı-leler.inin Sosyalistler kişiler ölmüştür. ~·e mazhar devlet maamclesi, mücavir 

L~ bulunmak.tadır. taşemmt.eri bile şimdi iRer!ine lıare- ~ulhan halli için &rfedilcn gayret- memle1tetlere bahf edilen hudut tic.a-

('ıı v:n büyük fCnliklcr içinde çal- ket e~ı~ bu.lunmak.tadır. Geçen leri tehlikeye düşlirel>ilir. Bu ci- BurlapP~te, 3 (A.A. > - En mü- 1ngiliz sefiri Yerlimallar rc(İ kolayhklanna ; gümrük. İttihadın· 
'ttit\k nan milletinin bayramına biz lO teşbnn_ısanıdenberı l"f~m.en J~pon hct diğer birçok ihtinınllerle bera- him nasyona' sosyali. t pa!'tisi bir- Sergisinde dan doğabilecek kolaylıklıua, Türki-
"'-...~ ediyoruz. Yll}'a aglanmış otan ık ; totaıtler 1 · 
.. ~ memleket dostlarının brRfmı ilti- ber hesaba katılacak olur.~a uzak e~mıştir. Bunlar Koııt Fes tctiçin Onuncu verli ma11aı- sergisi, dün, yenin 1923 de Osmanlı imparatorlu-
~ k k. 'ht'J~r . .1 k Macar nasyonalsogyt\lı.st partisi ile . • . . _ > • ~undan ayrılmı~ olan memleketlere ve 
• .... , Y!Nf zam etmekle beraber biraz da. ihti- şar ta ı ı ı a ın tahclıt edı ere . d . ,_ b 1 z 1 . tngı ltere sefırı Sor l ersı Loren :ı:e B lk d 

1 1 
~ it_ h d w. k 

~..::SABAH1""'*~:1=:-J tık- d ~- ıı u· ~·m ı maııpus u uııan .a asınn ı . ,. k ı ı a an evet erme ·oa şe ecegı o-

'

::;."" {Y-~ ya ar a\TanmaKtadırlu. Uznk süratle ha e ılmesi bir kat daha "'1\Iacar harc keti,.isimli 1\1 ·ıcar nazi ngl ltere ataşe komersı va.ı o one faylıklara, İspanya cümhuriyetinin ibe 
.şarkta geçen hadiseler'e alakadar arzu edilir.,, v t · ~ t t<:Jer ı·r Zı'."-'"retri f w J part1sidir. u zıyareL. e m..,. c 1 • • .,.... Y"'- ro-Amenk.an memleketlerinden birine sıcaklarda ög e 

Zafas1 partisinin reı!\J mebus, Jer ıiki saatten faz~a sergide kalarak bah~deeeği ~o1ay1ıklara te~il edil -

l"-ct· tatili istiyor Tarakyada Hafrı'yat Ham·ıd·ıye sı·nopfan Hubat şimdi "Macar naaronalso:ı- bütün pavyonları ve bu meyanda rniycocktir. Anla~manın müddeti bir 
"-'l\tra. Piyerloti caddesinde bak- yali.st partisi,. "'Macar hareketi., is- Sumer Bank, !ş Bllnknsı ve Eti Eank sendiktiT. 

~ ~-1» İmzaıiJe aldığımız bir (Baştarafı 1 nci 8ayfada) h k f f t • mini almış olnn yeni partinin reisi pavyon,arile Nuri Demirağ tayyıı- ============================= 
'l)'t\t.. ~eniliyor ki : are e e 1 ol mu ' tur. Bu partide res'llen kayıt re pavy onunu takdirle gezmişler _ Turizm işleri 

hab lr~nlerde gazetelerde çı- . ~ Ankara mm takasındaki çalışma - Sinop, 3 (A.A.) _ Hamidiye olunan rızamn miktarı 2S.OOO dir. d ir Sergivi .... ezdik ten .ronra .,,~.nm iktisat vckileti turizm -1..~i m.em· 
~!);o erı, Yani esnafın dn bu sıcak lara arkeolog Remzi Oğuz riyaset et- · J "" " ~" 
ı. "1tıl j kru\'azört.imüz bu· ah.tm Jimaııımız j - ·1· O d t 1. d · l . •• d - t• ı k t' · daha · m"k ta ıı~ta~ erinde bir müddet öğle tatili 

4 
mektedir. v ngı ıı r usu saa A.8. ar sergı uuro.sun a ıs ı~ - e e ımıze gcnı~ ı yas scy-

~d~ larını okuyoruz. Yine bu ya- ! Hafriyatın üçüncü mıntalc.asını teş- 'dan :ayrılmış ve hnrat·etle teşyi O· , , . hat eden İngfüz sefiri~le tıicnret a- 1 yah celbi için dahildeki bütün turizm 
tı ö~ d b ı ,_.I d T k ı. 1 d b"lh 1 "tuar Londrıı, 3 (A.A. ) - mgıltere- - G , b ~ . k 1:1· d b'' "k b" , 1 .. ren iğimize göre henüz u Kı e en ra ya "'azı arın a ı a•a. tınmu;;- · de b 

1 
d tn~esine sergi komiseri Jb.1ıt ti er- -şu eıenne an et ŞdK ın e uyu ır 

'tt 11 le • bulunan piyade t:ı ur arın an v 
lU lltar verilmemiştir. Halbuki KuklariJindeki Hüyüklere büyük bir bir kısmının motörlü ve zırhlı cüzü- yüz snıınyiimizin on ~r nc ~arfı ndn'ki program göndermittir. Bu program-

,hrı b.ttan s1caklar hakikaten ça- ehemmiyet verilme!ttedir. Buralarda Tahsı·n Uzer tam\arla t esriki me ai edecek sekil ink i:- a fı hakkıııda izahat vermi~tir. dan 1bi•hassa memleketimizdeki otel-
}t tahrı: .. , ·• b · h 1 • . . . • 

~'. l!dj rnmu suz ır a e getır - çok kıymetli Biu.n• isanndan başka de yeti.,tiıi1mesine ve bunlara motör Bu jzahatı dikk.nt ve alaknyla d inli cilik i:derinin tanzimi için Aırrupanın 
t"'ı!i l t &ünün en sıcak snttlcrindc '- bl tt rih _, . ı "t t ._ ı· Ş h • • G 1 t b 1 . - ·ı . .... '"-" L - r d ld ~ 'b" b d d 
'\ l)ll~Jtn .. • • ~a e B acvır ere Bı e ır.rymet ı e- rımıze •yor a Ur an. ı Smt veri rne '.ıne .• ııar.u 1ye yen ziyare~iJ er se.rgi komiserfae ncr tara ın a O ugu gı 1 ura a a 't.,, ıza boyle hır tatıl yapma- rl b 1 b'I ... - "d d 'l k e e } 'k 1 t 
·"-tı .diğ~ bakkallar ve csnnf çalı~~ ~ ero u _una 1 ecegı ~mı e 1 ~e te· nezaretmee arar ver. m:ş ır. bu iuhnttan dol yı 1~ekkürierini. otel endüstrisi 'kurulmaaı imle.anları dü 

~ itin cesaret edemiyoruz. 'Kom- dır. zerınde ehcmmıyetle tetkıkatlar Trabzon, 3 (Yeni Sabah> - Havada Bir Rekor Kırıdı ergid e g orduklcri tcJ"a.k.ki e.serıeJ~iinü.lmektcdir. 
af ta aYnen böyle düşünmekte yapılmaktn olan mezar hafriyahnda Üçüncü umumi mü fetiş Tahsin U- ıi nden ıve intizamdan fiola}'l da tak_I Billı&ı.95& o~llerde çalışaC1ılc olan . 

tl.~,, .. ~e:ete Edirne ~ü2cle~ memur~ Nec~'. zer bugün Güneysu vapuriy1e istan- . T"!:.-kovad~ 3 ( A.~.~ - Ta:yare· d ir :ı.•e memnuniyetler:ini bildirmi'-- lann terbiye usuUerine asina o!ma1ar 
lıı~~\ilrnekte olan bu m••ele hak- ı~tırak edecektır. Vıze ve Kırklarılı bula hareket etti. eı asev Gn 7980 metre yuksek- ~ . . b' 

1 
·ıik I;: ~ d _ 

,,~ "1 ..... T 1 tiğinde uçarak IF'ransız tavvareci· ,eı1dir. ıçın ır ote cı 1 ·u, rııu açı ması a au· 
Caktar te irini kaybetmeden hafriyab da rakya kaz.ı arının üçüncü ,, ,, ' _,_ d I b 

1 
. bes 

ıloı"'t b· lerinden Japox tara{mdan tesis edi- şünü m~te il. stan u uınz.m LlU i-,,~ı ır lta.rar verilmcai hususunda kısmını tq.kil etmektedir. '- d ibi'L-
' tn k İki sene evvel kazılmagwa ba.:lanan Dün yine bir tramvay len beyneJmilel ı-ekoru 2717 met~ Varnadan görmenler gele.cek nin ha?ırindığı esa~~r ıı "uuı.ssa mem-
> ~ "" a anılara bu dileğimizi arz ,. fazla_iyJe kırmı tır. r-· Irk.et .dahilinde.k; asan aUka m.uıtaka-
~ u~cre tavassutunuzu rica edi - Hasköy - Alpullu Hüyük.terinde milat- kazası oldu y · k k Göçmen nakliyatı başlamak üz.ere-

• :. lİ sc liğhı rekoı11 a!tı buçuk- . • . .. .. launa giden yollann yaptınlmast ve 
tan sonra ikinci asra ait bir çok eşya· Nişantaşında Teo:viki.ve cadde- tan doku z litrc11e kadn Silindirli d ır. Romanyadan bu ny ıçındc buyuk 

LYt . • • 
t '"h~ lı?1an nizamnamesı 
~~ ilı . lırna.nı nizamname.si bu 
"'-., tı~açlara kafi görülmediğin -
ı;:- U rır "eyi yeniden tetkik et -
\ İtı ~~ iktisat vekaleti tarafından 
ı\fı..~· 1~ cı ,~ik, sahil sıhhiye ve de li.-' etj rtıüdürlüğü murahasları ta
l~· b., ~il edilen komisyon me
~ ~af ta içinde bitirecektir. Ya 
'·L.~İ lanaca]c yeni liman nizam
~~ "ek·ı · t cı. etın tasvibine nrzedile -

" '"' memnu mmtakatara yalc:m yerlerde tu-
lar bulunmuş ve bunlar da Dolma hah· sinde gene bir tramvay kl\zası ol- birinci smıf.a aH tayyareler için te-J bir kafile gelecektir. MuhıcJ:f zaman· 

1 rizm bölgelerinin ihdas edilmemesi. 
c;e sarayında teshir edilmişti. t r:s 1 d l' k · sia edilen rekordur. farda gelecek o1an bu gö9me.n erin ilk . muş ur. <> yaş arın n nraş evı 

kaHlesi Yamadan gel~ektir. Hafriyatın en mühim mıntakasını adında bir hizmetçi kadın Teşvikiye Alta ayda gelen seyyah 
te~kil eden bu kazılan idare edecek caddesinde .karşıdna lrnrşıya geçer- 1938 senesi temmuz ayına kadar Muhafaza teşkilatı memurla.r'.ı 
heyete Edirne eski eserler mimarı Maz ken l\laçka - Eminönü .arasında iş- memlektttlmizc 3QH İnglliz, 2984 

1 O · · İstanbul muhafaza ı--l..ilatı me.mur-har Altan ve stanbul niversıtesı ar- li~·en vatman mutaf anın idaresinde Alman, 316 Yunan, 132 Hollanda, ~ 
keoJoji enstitüııü asistanın bayan Mü- ki 150 numaralı ta·amvay arabasının ,,e 480 de ftatyan seyyah gelmiştir. ~lrmın elbisderi aı&eıli idare Cl.inde 

nirc Karacalarlı i~tirak edecektir. Ka- altında kalarak ağır yaralanmıştır. Aynca bu aytn yedisinde 72 n on bulunduğu için ordo forma'lanoa uy
tip. fotoğrafçı '\'e bir çok mütehassıs Yarlı kdın hstahaneye kaldırıl- üçünde de 300 kitiJik ;ki ~ -ita- gun bir şekilde deği~tirilmesi hakkın
amele de yakında şehriıni:tden ha - rnış, hadise hakkında tahkikata baş filesi memleketimizi s:iyaret edecek - da Mahafua ba\!ft'IUdür1üğU".ce tetki-
re.ket cdecelttir. lanmıştır. (tir. kat yapılmaktadır ... 

kaplıca ve maden suları mıntakalarJnın 

imarı. ve İııtanbul hinterlandında nak
liyat i)lkriJ-ü..n kolayiaıtınlmuı ~çin ka 
ra t'Pilannın 6Ürade yaptırtlmaa. tu-

ristik oteller ikunılmaaı ve turistik otcl 

leı'in !bir birli ktı:ırafından idare edil -

mesi ve fChrimizin sıhhi vaz.iye.tleri 
hakkında bilhassa yeni karalar alın -
ması lüzumundan bahsedilmektedir. 



YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE 
Zahire gemileri arasında 

heyecanlı yarışlar 
Parma, Avustralyadan ingiltereye 16000 millik bir yol ü.z~rinde kah 
azgın fırtınalar. kah ruha kasvet veren durgun havalar ıcınde artık 

rüyet sahasından kaybolan kaba sorta filoya rehperlik ediyor 
yazan : VILLERS Çeviren : M. NAiL 
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Bize gelince, bizde takriben 1 00 

yarda boyunda denize açık bir güver
te, iş görürken korku ve heyecana ka

pıldıklan vakit çocukların tutunacak 
bir yer bulabilmeleri için, baıtan kıça 
kadar gerilmif kuvvetli can halatları, 

geminin giivertesinde bir dalga çatla
dığı vakit çocukları süpürüp gitmek .. 
ten vikaye için çelik küpeştelerin üs

tünde bir donanımdan öbür donanı .. 
ma kadar uzanan ağlar vardı. Vakit 
olurduki koca gemi bütün bardası bo
yunca suya daldığı vakit ağlarile ve 
her 'eyile birlikte bütün denizi oyar, 
yukan kaldırırdı. Baıtan ileriye doğru 
uzanan ıslak büyük dbastoknun akltına.. ~! 
da, çocukları denize üım eten oru- ·» _ 
mak için, kuvvetli bir ağ gerilmişti. 

Fırtına çılgınlaşıyor Koca armada denizin altında gibi 

Pamir ile Herzogin Cecilie tek • Mütemadiyen çalışmak zaruretinde 
nece biıden daha küçük bünyeJi idi· olduğumuz ana güverte üzerinde ma
~er. Fakat yelken satıhları bizden faz- ceralar geçirmekte selamet kalmamış
la idi. Binaenaleyh hafif rüzgirlı ha • tJ. Grandi donanımından mizanaya 
valarda ikinci bir ki.rları daha vardı. uznnan cankurtaran ağını deniz kopa

Bu takdirde biz, fırtınalar arasından rıp götürmüştü. Cemi artık bütün Ok
BÜrüp gitmek fırsatını her vakit elde yanusa bağrını açmıştı. Parlak başla· 
bulundurmak mecburiyetinde idik. rını kaldı:rı<rak ş;jhlanan iri dalgalar 

Bizim büyük Parma'nın içine, mu- vurup geçerken görenler korkuya dü · 
hakkak ki, ağır de;,izlcr çullayordu. şüyorlardı. Bu dalgalar öyle çirkin, 
Büyük saç yelkenlil"r de şarka doğru öyle korkunç, sanki mahvımıza kas • 
giderken ayni hale maruzdular. Ce • detmi' gibi görünüyorlardı. Gemi hata 
mimiz, hiç bir ziyan görmeden, yolu- düştüğü yerden ka1kınamıyordu. 

bir alay ~klinde köpüklü, dev gibi 
dalgalar bize hücum ettiği vakit ye]-

kenlerin yukarıdan aş,ağıya olan taz
yiki altında bir yana bayılan gemi so-

luya soluya titreyerek güvertesine biri

ken suyu temizlemeğe uğraşıyordu. 

Bu şekilde bizim hiç bir yardımımız 
dokunamıyordu. Gemi de kendi ken-

dine bir şey yapamıyordu. Çünkü de
niz ona .göz açtırmıyordu. Cüvertesi

ne dolup yerle"en suyun ağırlığından 

acbhasından çoğu eksilmişti. Bu se • 

hepten kalkınıp suyu boşaltamıyordu. 
Evvela baş kasarasını suyun altına 

ıoktu. Oraya sığınan çocuklardan ha· 
zıları : 

- Kendimizi Niyagara şelalesinin 

ta dibinden etrafa bakıyoruz, sandık; 

dediler. Gemi. böylece kıçını havaya 
kaldırdı: ve dağ parçası gibi bir dal-

ga, bu ,ckildc gemiyi yakaladığı gibi 
çevirerek, kurtarmak için birşey ya

pılamadan, iki dalganın arasındaki 

çukura attı 1 Bu anda kıç, suların al -
tına gömülm~tü 1 

Son çullıunaya intizar 

Denizler kıçta çatlayarak, güverte· 
de müteharrik ne varsa, önüne katıp 

başa doğru sürüklüyordu. Biz. bir da
ha kalkınamıyacak diye korkarken, 

gemi tekrar kalkındı ve yan üstü iki 

dalganın korkunç gavrine düştü. işi -
miz bitikti. Kemrelerin ucu üstüne 

yatmıştı, böylece gidiverecek.ti 1 

Fareler gibi kapana kısıldığımızı bi
liyorduk. Bu hal böylece devam eder-

na devam ediyordu. Biz onu kendi Vakit v;arkf'n tPrniket yelkenini, sa
l.aline bırakmıştık. Borda kapakları de onu değıl. t('rınketle hf'raber gran

açı1mış küpeştelere bağlanmıştı. Bü - di üst gabyasyı da sarmak lazımdı. 
tün gün çılgın deniz buralardan girdi- Gf'mİnin sırtında çok yelken vardı. 
ğı gibi gene bu kapaklarla fren~i de- Ctmi çok ağırla,mı~tl. Cemi iyi idare 

liklerinden akar giderdi. Ve yeşil edilemiyordu. Daldığı vakit pek ya - se Parma'nın da bizim de hepimizin 
renkli denizde çarmıhların üstüne ka- va, kalkınıyordu . Ana güvertesini akıbetimiz eri~mişti. Ayni yol üzerin -

dar çıkardı. kü~eşteden küpeşteye dolduran yc~il de bu ve buna benzer şerait altında 
Gün, bulutları alçalmt' çirkin yüz- renkli yamyam sulardan birinin ser· seyreden Cf gemilerin uzun zayiat 

lü ı .. bir sima ile ilerlediği kadar de- pintisi. gürültüsü. feryat ve figanı bit- listesine yazılanların biri de biz ola • 

niz ve rüzgiir da üstüne koydukça koy meden ikincisinden yakasını kurlara· caktık. Denizin dibine gitmek için yal-
du. Gün zeval bulmağa yaklaştıkça' mıyordu. nız bir fey lazımdı : Ya bir ambar 
iki düşmanımız da çılgınlıklarını art- Gemi, kuvvetli çuUamalar kapağının bozulması ve yahut bir is _ 

tırıyordu. Bu büyük yelkeni lüzumu altında ıendeliyor tiralyanın kopması. Gemide 31 can 
kadar ta~ıdığımıza kani olarak Ma- Kapılar, ırgad, prasya, vinçleri kÖ .. idik 
yestrayı (Parma) nın sırtından kaldır .. püre köpüre vuran adam boğucu de· 

dık. Ve bundan sonra trinktlerle be- nizlerlc ziyaa uğradılar. Geminin İçİn· 
rPıber a~ağıJı yukarılı altı gabyadan de çatlayan denizlerin gür1emesile hu
ba,ka bütün yelkenleri sardık. Bu i? sule gelen çatırdılardan 3000 tonluk 
~örülürken bütün tayfa güvertede idi. yelken gemisinin kuvvetli bünyesin • 
Yağan doJu kulak kıkırdaklarımızı deki bütün mukavemeti sarsıldı de • 
kamçılar ve kazık kesilmiş ıslak yel· nirse hata olmaz. Vakit vakit geminin 
kenlerle boğu~urken, umulmadık baş- metin kaburgaları titreye titreye sar
kn bir h8.dise çıkmadan, yelkenler sa- sılıyordu. Güvertede, kıça doğru, bir 
rılmıştı. Bu kadar yelken körlediğimi- kulak kabartılsaydı silkinti ve çatır -
ze rağmen gemi., İçeri su almaksızın, I dıdan tüyler ürperirdi. 
hala devamlı bir surette 1 1 mil sür- Bu halde ilerliyorduk. Hiç a~zı~ı 
atle seyrediyordu. açmıyan kaptan yarın sabahtan umıd 

Havada hala bir .salah emaresi gÖ· var olarak bütün tayfanın kıç tarafta 
rü]müyordu. Bir gün evveline nazaran bulunarak çamarivaya hazır olmala • 
havanın biraz yumuşayacağını umu- nnı arzu ediyordu. 

yorduk. Umduğumuz çıkmadı. Biz de Guruptan iki saat sonra akf8mın 
yine bütün tayfanın yardımile prova yedisine doğru öyle bir kuvvetli dal· 
ve mizana üst gabyalarını sardık. Ve ga vurdu ki bunun şiddetinden, bir an 
timdi gemi Horn burnunun asıl yel- için deniz bile korkmuş görünüyordu. 
kenlerini taşımakta bulunuyordu. Dü- Bu sırada dümen dolabında dört kişi 
men dolabındaki iki çocuğun etrafına vardı. Fakat dümeni kaldıramıyorlar
kuvvetli bir manili. halatı kuşattık. dı. Gemi kendini vaktinde açamıyor 

Cemi biraz fenaca... idare olunuyorsa 

1 

ve ~e!il d.~~.izler tehlikeli bir tekil~e 
da süratle ilerlemege baılamıftı. gemının bulun boyunca çatlayıp ezı -

Fırtınadan gemi kalkınamıyor liyordu. 

Bütün gün güverteden aynlmıyan 

Capitain de Cloux gece kararıncıya ka 
dar havanın biraz yumutamasını bek
liyordu. Gemi denize ilkönce çıkarken 
bombostu. Tam yükünü aldıktan son·'ı 
ra fırtınayı hır havada ne ıuretle idare 
edilebileceğini kimse bilmiyordu. B11 
gemide evvelce gezmif kimse yoktu. 
Zabitlerle Laiesz kumpanyasından ae· 
len iki gemiciden başka Horn burnu· 
nu evvelce dolaımış kimse yoktu. 

Fırtına, tehlikeli bir feki!de, can a
cıtan dolu sağnaklarile tazeliyerek art
makta devam etti. Bu sainaklar sayı 
ve devam itibarile büyüyerek gecele· 
yin. haykıran bir fırtına teklini aldı. 
Denizler . yükseldikçe yükseldi. Gemi
ye vurdukça vahıi silkintiler husule 
getiren beyaz köpüklerle iğri buğrü 

boyanmıf ak baılı çirkin dalgalar 'bir
birini kovalıyor, gemi, çarmıhlar suya 
girinciye kadar, iki yana yalpa vuTu .. 
yor ve sendeliyordu. Y efil denizler 
geminin bütün boyunca yüklendiği va 
kit gemiyi olduiu yere mıhlıyordu . 

ilk hücumdan 
kit bulamadan 

kendine gelmeğe va
öbür büyük dalgalar 

üzerine toplanıyoralr, gürleyorlar, 
gümbürdüyorlardı. Kıçtan öldürücü 

çılrınca gemide 
bağlan 

her,ey 

Dalga gaarinde yatıyor ve bekle -
ıiyorduk. İlk vahşi yalpada çocukla -
rımızdan yansının süpürlileTek denize 

gidip gitmediklerini bilmiyorduk. Ö -
hür gemiJerde. kim bilir, kaç danesi 
boğulmuşlardı. 

Büyük buğday yarı~ları daima bir 
facia ile geçer. Cemi telefi, çocuk te

lefi. Buz tehlikesi, fırtına tehlikesi ve 
nihayte Horn burnu kasırgalarile or
sasına kaçaTak· yelken kapatmak. 

Hiç bir~ey yapılamadı, Hiç bir ne
tice elde edilemedi Cemi, ambar a-
ğırlığının iskele mezarnaları, su altın

da kalıncaya kadar bayıldı. Serenle-

rin sırtındaki yelkenelr hila fırtınadan 
evvelki vaziyette idiler 

Ve :;simdi yukarıda, armada. parça
lanıp gökgürler gibi gümbürdiyen yel

kenlerin şiddetli bombardımanlarını 

duyuyorduk. Baş güvertesine doğru 
tirinket yelkeninin kendi kendine par

çalanıp lime, lime olduğunu, tel ve 
zincir donanımların çılgın hava u;ın

de, muztarip ve ezgin bir halde, kıv. 

rım kıvrım kıvrandıklarını ve çelik 

donanımların bu tiddet ve eziyet al
tında kıvılcımlar yağdırdığını görebi
liyorduk. 

Henüz pek ağır bir hasar olmamıt· 
tı. Direkler, yerli yerinde duruyordu. 

Ambar kapakları henüz bozulmamıt• 
ıım sıkı kapalı idi. Geminin suya gİ· 

ren bordası ağır ağır tekrar kalkmağa 
başladı ve derhal öbür bordası üzeri
ne bayılarak dalga gaverindeyalpa e
de ede yatmağa batladı. 

Bu sırada idi ki çılgınlığın en kor
kunç fekli ana güverte üzerinde baş;· 

)adı . Kıçtan gelen denizler. yolları üs
tünde, rast geldiklerini önüne katarak. 

ıüpürüp gidiyorlardı. Bu meyanda her 

ne kadar dümen evi ser dü -
menin hayahnı kurtardı ise de dümen 

pusulasını yerinden sökerek, fırlatıp 

attı. Deniz salona da hücum etmiş:, her 
fCYİ suya boi:muştu. 

- Dalır. var -

t1 ,tj •ti :11 ;I 
Eyvah, yine yandık 

Cumhuriyet hükümctinin bir kararı 
var.. Pazarlıksız alııt veriş:. Dünyanın 

her medeni beldesinde tatbik edilen 
bu usul rahat ve üzüntüsüzdür. Pazar
lıkla alıs veris ederken bazı tok satıcı 

esna( v~rdır ki sizin verdiğiniz fiyatı 
kabul etmez, kendi fiyatından on ptlta 
inmez, dayatır. sizi de sinirlendirerek 
dükkanından kaçırır. 

Dükki.nındaki emtianın maliyet fi· 
yatına meşru k8.rın1 zam ederek satan 
müesseseler uzun süren pazarlıklarla 

ne sizin ne de kendinin kıymetli vak· 
tini israf etmezler. Aldığınız malın cin 
sindeki nefaset ve zerafeti iyi intihap 
edebildiniz ise, fiyatta aldansanız bile, 
aldatıldığınızı bilemediğiniz için yüre· 
ğiniz rahat kaJır. 

Hükümet, mallara fiyat takdir ve 
tatbik etmek hakkını kime vereceğine 
henüz karar vermemi,ti. Dün gazete
nin birinde gözüme ilitti. Bunu dük
kancılar, kendileri yapacakmış. 

Eğer bir şey satın almak için dük
kanına gittiğimiz adam Halicin Has
köy ve Balat mahallelerinde, Boğazi

çinin Ortaköy ve Kuzguncuk köylerin
de. Beyoğlunun Şişhane karakolu ve 
civarında. Haydarpaşanın Yeldeğir • 
meni mahallesinde oturanlardan biri 
ise, e)İ'vah yine yandık 1 

* 
İh..-aç maddeleri 

icin tedbirler .. 
Konturol islerinin 

incelemeleri bitiyor 
İhraç edilen mahsullerimizin ecne

bi pazarlara tertemiz bir halde gitme· 
sini temin için İktisat vele.iletinin çok 
ciddi tedbirlere başvurduğunu ve bu
nun neticesi olarak iyi neticeler alın

mağa başlandığını haber alıyoruz. 

Şimdi ihracatı kontrol edilmekte: 
olan maddeler fındık, yumurta, kuru 
üzüm ve palamuttur. 

İhracatının kontrolu için tetkikat İ · 

fa edilerek nizamname projeleri ha · 
zırlanmıs olan maddeler de buğday. 

arpa, y~pağ ve: tıftiktir. Ayrıca, ihra· 
catının kontrolu için tetkikat yaptl 

makta olan bağırsaktır . 
lktioat vekaleti lotanbul şef kon 

trolörü Hakkı Nezihi, son bir hafta zar 
fında bağırsak ihracatının kontrolu iş: 

üzerinde alikadaTlarla gÖrütmekte vr 
bağırsak iş]enen mahalerde bizzat tel 

le.ikaı yapmaktadır. 

Şimdilik Kircsonda bulunan lkti · 
sat veki.leti iç ticaret umum müdürü 
Muhtar Rek bir hafta sonra tehrimize 
avdet ed~ektir. Avdetinde bağırsak 

ihracatının kontolu ve ıtandardizas -
yonu için bazı incelemelerde buluna
caktır. 

Buğday, arpa, tiftik ve yapağ kon
troluna hemen başlanacak değildir. 

Bunlarının ihraçlarının kontroluna al
cak içinde bulunduiumuz mall sene 
sonlarına doğru başlanabilecektir. Bu· 
nun bir sebebi de tüccar tarafından es

ki vaziyet ve ~eTaite göre alınmış: ya· 
pağ, tiftik ve sairenin bu müddet zar
fında elden çıkarı~mas~nın teminidir. 
Çünkü yeni nizamnameler, işleme ve 
hazırlamada bazı tadilatı \-ıaruri kıl

maktadır. Hali hazırda elde bulunan 
malJarda bu tadili.tın yapılması mü -
himce külfetleri icap etlirm,.ktedir. 

Yeni Türkiyenin merkezi: Ankara 

Tiirkiyede. 
Eski ile yenı 

büyük projelerimiz : 
Ankara ile denizi ·bağlamak, ~~Ş' 

memleketlerdeki Türkler• k 
tamam ile ana vatana yerleştirOle bı 

çe 

ka 

Macaristanın en bUyUk gazetele- retlerle mezun sayılnınlar.ı in iıt 1~ 
rinden Pester Loid lstanbulda ki sebepten dolayı kemli:erınbO (!' 
muhabirlerinden aldığı bir mektu- çıkarılmaması gibi ahkaıı' 

0 
~·"' 

bu neşrediyor. Bu mektubun baş kü Avrupa içtimai kanunı:ırı 
tıırafı acı olmakla beraber dostane gisinde bulabiliriz?. iJıoıf' 
bazı ihtıırları ihtiva etmektediı. Fakat bu hal yeni Türk ı tlıı'" 

Mektubun başında tstanbul li- linin kendine maluıu• c,as )l\ıio~1 

manının Galata semtindeki kahve- dan biridir. Dün lıe>ıliz 17.dc ı: 
haneleri ve liman amelesinin bu görünen bir şey, bugün ııle. a 'f~ı 

k b .• b' 1 rıni•tır· bı kahvehanelerde geçen sefil hayatı pe ta ıı ır şey o uve " . 91ı 

tasvir edilmektedir. Bu tasvirlere milleti tarihte emsali olr•"\tşdıl' 
göre liman amelesi işi olmadığı za- tempo ile Avrupa!ılaştırıl!ll; çe ~~ 
manlar bütün vaktini bu kahveha- Hayretlere şayan bir eı.erJ ,ııt'. 
nelerde geçirir. Daha yakın zaman yecanla en müskül Provıent' ıl' 
lara kadar bu kahvehaneler ayni heline gidilmek,tedir. Bu b~P ~ 
zamanda gecelemek içiu mesken va misal zikredelim. ,.\l,1t01 

zifesini de görürlerdi. Birkaç ku- 1 - Vaktiyle Kemal . ~0ıır_ 
ruş ücret mukabilinde amele bu yeni Türkiye cumhuriyet!lll p~ 
kahvehanelerde masa ve peykeler ken devletin İslanbuJ:l:ıki P;;etı"ii 

d · 1 · e r a~ ,el' üstünde ve yerde yatıp geceyi geçi- tını Ana olunun ıç erın ' pıİl 

rirlerdi. Şimdi hükumet makamla- ve bu ~uretle o vakitler eher!lırılıoı+ 
rı kahvehanelerde gecelrmeği ya- siz bir yer olan Ankar:ıyı co 01ı•P" 

t . . b' b , . yaP ·tfl' ~ak etmiştir. Fakat bu yasağa ye ın yenı ır aş şeıırı • ~e;. 
rağmen bugün daha lıirçok amele Bunun böyle oluşunda ,iyıı,;ı ,ebı? 
vardır ki en iptidai bir yer ·ve yu- tejik mül.~~azaların b~•Jıca :ııÖrll~ 
vadan mahrumdur. Bu geniş ame- teşkıl ettıgı muhakkaktır .. l<~ç. 

1 le kitlesinin hayat st~ndardt fe'V- Anadolunun göbeğinde bır. ,.;iC~ 
.. d . b' 'h· <chrı kalade düşüktür. Bu vaziyeti tetki- ıçın e yepyenı ır cı an . ~ 

ke fırsat bulan ve sonra da yeni bulmuştur. ,Ji 1ıı1 11 Türk iş kanununun metnir.i okuyan Ankaranın denizde'1 hni zaıı1 , 
bir kimse burada eski ile yenının olması birçok bakımlaı dan . ı' 
bTribirleriyle müvazi ,vürudüğü ve oluyor. Bunun için yakın ~:k,r): 
yeni kanunların gelecek nesiller mandanberi bu baş ~ehri , 1 ,oıı 
'çin vazedilmiş olduğu hissini duy- nehri vasıtasiyle denize ~a;igaı.r. 
naktan kendini alamaz. Filhakika planı üzerinde ciddiyt'tle '}· 0ıı~ 
ıeni iş kanunu ile derpiş edilmiş o- dilmektedir: _Bütün .rıl kıi :hir J'•; 
an muhtelifkaide ve hükümlere tarda suyu ıhtıva eden bu ~ eıı !~1 '\vrupadaki içtimai kaııunların ah- latlt yakınında şehre takrıb ktı' 
·<amı arasında bile tegndiif edile- kilometreye kadar yakla~ına Jl~ 
nez. Ameleyi işten çıkar'Ila halin-

1 

Ereğli de denize aknıaktadtf·1 il' 
le tazminat verilmesi, kadınları plana göre Ankara bir ııana ,, 
•eceleri çalıştııımak memnuiyeti, 18 Polatlıya bağlanacaktır. . e bl· 
· aşından aşağı gençler için işe alın- Anadolu içerileriııi denıZ 10ooı 
,ıazdan önce tıbbi muayene mecbu- lıyacak olan bu yeni nehir. Y001J11'~ 
·iyeti, gebe kadınların doğumdan ekonomik ehemmiyeti aşikar 1~ yU1 

ıltı hafta evvelki ve altı hafta son- la beraber bu yüzden Annd;aııaJ 
raki zamanlarda yarım günlük üc- (Devamı 5 iııci sa'ıl 

Eski Türkiyenin merkezi: fıtanbul 

ı, 

1 

ı, 

~~. 

'ı 
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HAPiSHANELERiMiZ 

''Ya ehli iman! yiyecek 

.ı 
. ··ı ·· ' verın, o uyoruz. ,, 

Bazı devlet ricali, 
kimseleri 

sevmedikleri, kavgalı 
tutar, hapsettirirlerdi. 

oldukları 

Bugünkü hapishane üçüncü kovuş 

Taun olanca fiddetile devam edi - Bu sui istimalleri, yolsuzlukları cls-
yordu. Mahpuslara yaptıkları adakla- "tanhul kadısı izzetlu faziletlu efendi 
rın faydasız1ığını gören halk, mahpus- hazretlerine> yazılan fU buyrultu te· ·\-

)arı falan unuttu, kendi derdine düş- yit etmektedir : Padi~ah hu hususta alaka gösterdi. 
tü. Herkes kan ağlıyor, evlerinden çı- c Bundan akdem zümrei fevahi,in Mahpuslara hükumet tarafından yiye
karlarken, çoluk çocuklarile helalla - ahzu tediblerini muhtevi zabitana hi-
•ıyorlardı. taben ne,rolunan buyrultu mucibince 

cek verilmesini, iyi bakJmasını, hapis-
T hanelerin de hoca Salih efendi tara-

Mahpuslar aç, yardımsız kaldılar. etraf ve elmaftan ahzü tedip için Ba-
k fından idaresini emretti. Ve hocaya Hele Bahacaferdeki zindanın mahpu- bacafer zindanına bend olunara ma-

lan açlıktan feryad ediyorlardı. Zin- halli mezkurda teraküm ve ihtişad e- « Hapishaneler Nazırı > adı verildi. 

dan pencerelerinden tatıan : den taifei nisvanın ıslahı nefs edince- ( 1 180) • 
- Ya ehli iman 1 Bize yiyecek ve- ye dek zindanbend olduklarından son Bu, hapishanelerin ıslahına doğru 

rin, açlıktan ölüyoruz t ra içlerinden tövbe tezkiyei nefseden- atılan ilk adımdı. Büyük bir gayret ve 

diye bağrı,maları faydasız kalıyor- lerden bir dahi meürtekip fuhş ve şe- alaka ile işe başlayan bu temiz kalpli 

du. Bu haykırmalara tahammül ede - naat olmayacaklarına mahalleleri i - adamın çalışmalarile, her mahpus Ü· 

miyen halk, zindanın civarından geçe- mamları marifetile huzuru hakime ya- zerinden sayısına göre verilen tahsisat 
mez oldular. rar kefilleri ahz olundukça bir taraf- tan lüzumu olan erzak ve eşyayı al

Bu çok acıklı vaziyet epiy müddet tan sebilerinin tahliyesi dahi labüt o- dıktan sonra, bu paradan ta~arruf et
sürdü. Hükfunetin iaşe cihetinden hiç lup lakin bu hususa kıyam ve müha- tiği her günkü miktarını bir keseye kor 
te hatırlamadığı mahpuslar, halkın yar seret edecek eimmei mahallat ve ke-I w ··h·· l ki d • agzını mu uı er, sa ar ır. 

dımından da mahrum kalınca ve üste- fil ve şahit olacak zevat ve hademei I T f d . d 
h k' A b S b asarru a son erece rıayet e en 

Jile hastalık ta haşgösterince hapisha- ~ah addım ve scftı aşı ved u ~fşı_ vesa- hocaSalih, arttırdığı bu paralarla borç 
neler birer ölüm yuvası haline galdi. ır u am ve ne eranın a taı eı mez-

Ac;lık ve sefalet 1 burenin tahliyei sebili ~yan olanların- lanndan dolayı hepsedilen fakirlerin 

Bu iki kudretli mefhum, hapishane- dan akçe aldıklarından maada tertibi borçlarını öder, hapisten çıkarırdı. 
lere kök salınca, birbirlerine kafa tut- ekazip ve diruğ ederek şayestei ıtlak Tahliye merasimi 

maya başladı. Mahpuıılar arasında ö- olmayanlardan dahi her takrib ile ıt-
tedenberi adeta bir nizamı içtimai ha- !akına ictiııar ettikleri istihbar olun. Borçluların tahliyesi merasimle ya-

"'I pılırdı. Mahpuslara ekmek, çorba ve 
line gelmiş olan tesanüt teamülleri bo- mag a imdi zümrei mezkurede zindan 
zuldu, zorba zümre birbirlerine düstü. bend olan güruhu fevahişten tezkiyei 

Subaşılar, zindan hasekileri, iki ~ü- nefs eyleyup ıtlaka şayan olanlardan 
tehakkim zümrenin hangisinden daha mahallesi imamı marifetile bir dahi ir
fazla faydalanıyorsa 0 tarafı tutuvor- tikabı fuhş etmeyeceğine yarar kefiller 
lar, Öteki tarafı eziyor ve ezdiri;or _ ahzolunup sebilleri tahliyesine ruhsat 
!ardı. Para ile satın alınan bu yardım- verenlerden eimmei mahal!at ve hüd
dan kuvvet alan zorbalar, mahpusları damı mahakim vesaire hademe ve ne
alabildiklerine soymaya başladılar. ye ferattan kimsenin ücreti kadem ve hak 
ni gelen mahpuslardan aldıkları edam kı kalem namile bir akçe almaması hu 

susunun tenbihi lazım gelenlere te'kit 
ve hususan henüz tezkiyei nefs etmi
yenelrin akçe ümidile sebilini tahliye 
ettirmeğe cehd eden im'?m ve ahalii 

cuma geceleri ile « mübarek günler > 
de zerde, pilav verilirdi. Bunlara har-

canacak tahsisattan arttırılan parala
rın bulunduğu miihürlü keselerin sa -

yısı 120 yi bulunca, keseler borçlu 
mahpuslarla beraber Tahtakale kadı-

sının karşısına çıkarılır, kadı keselerin 
mühürlerini açar, içindeki para ile 
borç ve borçlu miktarını he!!aplar, 

borçları alacaklılara verir, mahpuslar 
da tahliye edilirdi. 

Büyük ve samimi bir maksatla ku
rulan hu usul -her fırsattan bir çalmak 

parası> nı arttırdılar. Bu parayı ver -
miyenler, ellerine geçecek paradan ö
denmek Üzere edam sandığı• adı ile 
aralarında kurduklan uydurma bir te· 
tekküle borçlandırıldılar. muhteremeden kimse zuhur ederse le- çırpmak yolu aranan ve bulunan o de 

Ü cretle yata n m a hbus lar 

h b• • h • Lı· •- C ı V 1 b Ücretle yatan mahpuslar ~ G ardeD par it veya ut ır umumı yer e m a ıuı çıçe• ı .reton ir en e anın ro u 
~ Mahpusların hüviyetlerini tesbit et-

mek usulü mevcut değildi. Subaaılar, 

Tahliye edilen T ürkivede eski ile yeni ~:~;~ .. ~;·-;~:::· .~::-;::~ :;~=~~~: -lhku"mlara tazmı·na 'J isimleri onların adlarına benzeyen bir 
( 4 üncü 1ay fa dan d evam) \da iskan edilmektedirler. Türk takım fakirleri az bir para muakbilin-'I k isek yaylasının ve Anknranın elde devleti bu muhacirlere parasız top- de hapse yatırılar. bu suretle hem ven ece edebileceği klimatik tı>sirler dahi Irak vermekte ve mali yardımlar kendileri, hem de haaekiler İstifade e-

ao k ··h· d' d l h derlerdi. cYolcut adı verilen bu kab'ıl 
ıı.. 05 1 h t .. 1 ço mu ım ır. Ana o unun ava ,.apmakta ve her aile,·e bir ev ver-
''•llhaı_ numara ı me~ u suu arın J " adamlar, ma~puslar arasında kötü bı'r 
11 11.ern k v ve toprağının şidetli bir yubuset mekte ve ilk yıllarda muhacirler-~ıq e usulü anunu agır ceza- sınıf sayılır halaaret d'l' ... 
ta, u ara da tesmil ecl!ldikten son- (kuraklık) arzettiği unutulmamalı- den vergi almamaktadır. Bu muha- hizmtl d ,k il 1 d e ı ır, en a~agı 

ad . d h . . . er e ·u anı ır ı. 
tn1~l' liye vekaleti, liok yeni ve ır. ceret areketı şımdıye kadar şayanı c . . 
~l~jı~lsan bir mevzu liz~rinde de 2 - Memleketin mesul makam- dikat derecede büyük bir mikyasta .. H~berı aahıh > de bu bahse dair 
l'ıı~\ot~ ere başlamıştır. Bu mevzu, ları elyevm başka bir büyiık proje cereyan etmiş ve şimdi daha zivade l \'~YI~ h~r fıkra vardır : c Zindan hase-
'- 11.ur üzerinde meşguldür]\!r. Bu mu az- arttırılm"sı 1.arar alt 1 -ı"t 1 k'.lerı hır kaç nelerle derunu birun te· "'%t . maznunlar meselesidir. " r. ına a ınm .7 ır. hırd k h it . 
\lıı.. eıır cürümlerden zan altına zam proje tahakkuk ettirilecek o- e gezere ırsız, atıl ararlar, para 

·•arı )ursa Anadolunun işlenmemiş geniş alm~ları memul olanları haps eder -
tıı,\olc bazı kimseler bir müddet sahaları açılacak ve memleketin Sus va puru seferlere başlıyor lerd ı . > 

~lll'a U~en muhakeme . edildikten kıraç kalmış bi~lerce ~il.~metre mu- Deniz Bank deniz volları islet- İstanbul kadııına b ir buyrultu 
tııı '!-.. eraet etmektcdırlcr. Bunla- rabbalık yerlerınde kuçuk Asyanın e ı· n·n Al d 1 • b" B d b •- d 1 ı. ·•ıevı- . . . .. m s ı manya a yapı ı.n ve ır un an af&a, ev et ricalinden 
~\i 11.ufıyetleri hiç bir şekılde bahçelerı vucut pulacaktır. Avrupa müddet e\'\'el h . . 1 S nüfuz! k" 1 d L · 1 ' 
L Z ed· b k" l k I . . h şe rınııze ge en us u ımse er en oazı arı sevme • 
ll't ılrnemektediı-. Yap1lan tet- cenu u şar 1 meme P.t erının ep- vapuru bugünde ·ı·b B d - dikleri ho ·· d"'-1 · h. 1 "11.t • d T"' kl · kt d R n ı ı aren an ır ş gorme ı& erı, &avga ı ol_ 
«t, l ll'lUsbet netice Vı>rcUği takdir- sın ed. dur 

48
e
0
r by~şa~yn · a lır. do- ma hattında ı:ıeferlere baslıyacaktır. dukları sahsi emirlerile haps ettirir 

\ "'erae man a a ın, ugos avya a • • -
~\t le t eden maznnnlıı.ra mev- 450 bin Türk bulunduğu gibi Yuna- Sus vapuru sabahları saat 8,15 te !er, zindanlara tıktırırlardı. 

~~İçin aldıkları m~ded~in beher gü ni::staıı ve Bulgaristanda da kuvvet- hareket edecek, 12,30 rl:-ı Bandır- Mahpuslar Babacafer. zindanına gi

~ ~Z ~Uayyen hır mıktarda nak- li Türk akalliyetleri vardır. İmdi maya varacak, akşam 17,30 da rerken para vermezlerdı. Fakat çıkar
J, ha rnınat verilmek üzere bir pro- Türk hükumeti bu Türkleri tedri- Bandırmadan hareket ederek 22,15 larken ( 18) para harç ve cdilekçi ak-

Ztrlanacaktır. cen anava.tana celbetmek nivetin- te İstanbula d.. kt" eo çesi> adile iki para vermeye mecbur-

li 'r ' ni yolcu salonu 
it~ ~ncla yapılmakta olan yeni an

,t~ "c Yolcu salonunun inşaatı iler
i. tedir s·· '"k b' ı_ "'ı~ · uyu ır ıusmı tamam-

"-11, ~ olan yeni yolcu salonu ka

"~1 ayı içinde tamamlanarak 
ııı:tı. 

. onece ır. "'us vapuru . 
dedi!'. Şimdiye kadar takriben 40 haftada u" r g ·· f kt du. Zından katibi « derkenar harcı > 

y un sc er vapaca ır. 
bin Türk muhacir anayurda gelmiş- · diye, kırk akçeden yirmi paraya kadar 

tir. Bu muhacirlerin celbi Türk avait alırdı . • 
Kıymetli bir taş bulundu hükumeti ile bunların bu- Bilhassa kadın mahpuslar üzerinde 

lu nduklcırı yabancı memleketler Edirne lisesi bahçe duvarı altında çok çirkin arzular, kirli emeller besle-

hükumetleri arasında ~·apılan an- Roma devrine ait üzeri kabarta resim- nirdi. Kadınları istedikleri gibi hapse

laşnıa \·c alınan yardım tetbirleri Ü· H bir tat bulunmu,tur. Bu çok kıymet- derler; arzuları dairesindr. tahliye e -
zerine nıkııa gelmekte ve muhacir- li olan tat Edirne müzesine nakledil- derler, bazı geceler ,harimlerinr> ala-
ler Türkiyede Sistfllır.atik bir tarz- wittir. rak zevk ve eafa ederlerdi. 

dettaharri men'ü zecrin bezli kudret 
ve mütenebbih olmayup yine haisi te
zayüdü fesad ve luhfiyat olur halata 
tesaddi eden bulunursa hakkından gel 
mek için esmü resmile ilama müba -
deret ve i,bu emrin su;etin Eyup ve 
Galata ve Üsküdar vesair iktiza eden 
mahakim sicilli.tına kaydettirmeğe dik 
kat eyleyeler deyu. > z 

20 Recep 1180 

T Urkiye d e ilk hap isane nazırı : 

Babacafer zindanında cereyan eden 
bu facialar, kötü hareketler, mahpus
ların perif8n hali yalnız bir adamın 
d ikkat ve rikkatini çekiyordu : 

Babacafer türbedarı hoca Salih .. 
Hoca çok yumufıık kalpli, merha

metli bir adamdı. Yürekler yakan bu 
vakalar kar,ısında mahkumları yedir
mek, sevindirmek İçin çareler arama
ya ba,ladı. 

Bahacafer türbesi, o zamanlar hal

kın derin ve samimi bir itikatla sanl

dığı, rtthaniyetinden İstimdat ettiği ve 
meded umduğu bir zi;a;et yeri idi. 
Her gün, her sınıfa mensup yüzlerce 

insanın başvurduğu bu türbeyi yalide 
sultanlar, kadın efendiler, gözdeler, 

kahya kadınlarla bir çok sıuay erkanı 

da sık sık ziyaret eder!~rdi. 

Türbedar Salih hoca, sarayın nü • 

fuzl.u ziyaretçilerine. mahpusla~ın . pe -

rişan hallerini anla!ıyor, ~üyük büyük 

yardımlar t~min ediyordu. 

Hoca bununla da ·kalmaı:lı, yine hu 
nüfuzlu ziyaretçile" vasıtasile, hapisha
nelerin bakımsız birer sefalet ' yuvası 

haline ııeldiiini padiph Üçüncü Mus
tafaya kadar duyurdu. 

virlerde - uzun zaman dev:ım etmedi. 
Mahkumların tahsisatından arttırılan 

beş on paraya ııöz dikenler çoğaldı, 

borçlu mahpusların sayısı günden gü

ne arttı.Sayıları nazarı dikkati çekecek 
raddeye varan c borçlular güruhu > 

üzerinde sıkı bir tahkikat ydpılmak z.:ı

rureti hasıl oldu. Nihayet bir tdkım 

adamların c Tahtakale kadı'lı huzu • 
runda alacaklı, verecekli sıfatına bü

rünerek muvazaalı teldllerde borç ill· 
rar ederek > ia~e tahsisatından öde -
nen mevhum alacağı aral<trında tak -

sim ettikleri anla~ıl dı. Bunun Üzerine , 
bir çok fakir ve zavallıları borçtan kur 
taran bu hayırh usul de kaldırıldı. 

S e r best mabpuılar l 
Mahpuslar, bol hol yiyecek bulunca 

bir dereceye kacL.r rahatlanrr.ışlardı. 

Hoca Salih, mahpusların Aİİelerinin de 

mai~et çarelerini temin ediyordu. Ha

piıhanede uslu oturan, ailelerire ha· 
kacak kim,deri hulunmıyan dükkan, 

tezgah sahibi mahpusları günün muay 

yen saatlerinde serbest hırakır, ailesi
nin iafesine medar olacak parayı ka-

zanmasına imkan verirdi. 
Bu mü~aadeyi alabilmek, mahpu -

sun oturduğu mahallenin imam, muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin ve ayrıca da 

halkten hatırlı ve mevki sahibi iki a
damın iyi ~ahadeıine ve kaçmıyaca -
ğına dair kefalet etmelerine bağlıydı. 
Bu usul sayesinde bir çok aileler zaru-

ret ve sefalete düşmekten kurtarılmıı;
tır. 

( Daha var) 
Münür SiilQmaD Çapan 



('Hihd~~~ 
GÜNAHKAR 

Damga kanununda yapılan 
• 

bazı değişiklikler Cek Şeri Kara Ali ile 
Hangi nevi ilanlardan ne miktar karşı} aşıyor 

L. BUDAK 
d • } k? CekşeriJ'İ amga resmi a ınaca Bır buçuk aydanbe.ri memleketi- Kara Aliden sonra ··e Şimdi, gözleridneki nemi bakış- 1 tırmanırdım. Ruhum bu yeni mu - . .. . • . .·· bir muharririmi7., ke. ndfi"ı;kır",·. 

B d .. h"t ·t sonsuz bir vah•ilik mizde bulunan dünya ~ampiyonlu- llo 
!arımdan kaçırmıyord•J. ·una, un-

1 
ve şeraı e • Ecnebi memleketlerden gelen retı kısmen odenmış olan sıgortalar, ğuna hak kazanmış ulan pehlivan- pehlımanlarımız hakkırıdgk~ . ki: 

kü gilıi, gözüme galiba bir şey kaç- duyuyordu. 1 d b·ı- h f h d"I · ı d h" · d mı ·tır 
mezkür evrak ve senet erin amga .ı a a.ra es e ı m.ış o s~ ~. ı, re- !ardan Cekşeri bu pazar ilk müsaba ni sormuştur. Cekşerı •' ', .• kın· 

tı, di~e sebep de aranı'.\dı. Her hali · ı ı kt d b d 1 1 ı • , 0 k . . 1 d B h" resmı, bu senet eri en evve satan, sım. mı ann an .. ır şey ın ırı mez. kası Taksim stadyomıı'lda Kara Ali _Ben pehlivanlarınız · _ı\liP 
artık yorulduğunu, anlatmak ihti -

1 
. nbu ç_o ~ı an ıy~r ~m. ~ ıs- veya tediye eden şahıs tarafından Fesıh ve ıptal nushasının ve hayat ile yapacaktır. Geçen hafta yeni dan gördüm, bilhassa Kara. . 0~ yacına dudaklarının Mani olama - erın enım ayatım al at ço. ta~ ifa olunur. sigortalarında müşteri tarafından Zelandalı ('orç Mordini 17 dakika-1 ·\merikadan tanırım. K•ndı~'. çeo 

dıklarını gösteriyordu. Her zaman- man yeri, önüne gcçı 'l'lez esır erı Damga resmi kanununun 17 in- geri verilen makbuzu~ ilırazı şart- J .ta bir güreşçi olma3ına rag":_.r 
k b k b . k d ı t M .. olmuştu. . ) da mağlüp eden KJ .. , Alinin Lu bera"' inden aş a ır a m o muş u. u dd · • d k" k"ld d • t ı s·· 1 · · b kt d ·· ı ci ma esı aşagı a ı ş~ 1 e egış- ır. hafba da Cek~eri karsısında nasıl kuvveti azdır. Bunun a 10 tevekkil bir teslimiyetle, kendini . oz erının u nı° . a'1n a ~oz ~- tirilmişlir Sigorta poliçeleri nıatbu ve müc bir derece alacağı me•~kla beklen- Ali çalışacak olur'ıı. dün~·a~. 
dertlerini tekrarlamanın itirafın rı uzaklara daldı. _çlı ve se_ssı_z ag- Sigortalar aşağıda gösterildiği teselsil sıra numaralı olııcak ve her kt d" B d b" Y. en sayılı pehlivanlarında'l birı 0 • 
buruk lezzetine kaptırdı: lıyordu. Onu tesellı etmek ıstıyor - h"I d . Cb"d" h . b" b 1 kull 1 kt n me e ır. un an ır .aç sene ev-

0 
u bur•· 

dum. Fakat yaşamaktan tedavi e- veç 1 e amga ~esmıne a 1 ır angı ır se epe 110
' nıa a vel Amerikaya giden ve Cekşeriyi bilir. Hüseyine gelince; n fe 

- Hayatımızdaki hadiselerde 1) Yangın sıgortaları vazgeçilenler cildi üz~rinde hıra- d t. 
1 

d ··rdilm . 
diyordu, elinde oyunc~k oldui"u - dilmez şekilde yaralanmı~tı. (Bu kısma yangın poliçeleriyle kılacaktır. orı1dan tanıyan Kara Ali dün ken- d~ yba·pı· ı~ı mk~çd~r a goen kuvvetli * ·· h t 2) Yukarıkı· ııkra mucibince disiyle görüşen bir ..,,ııharririmize ıye 1 ırım ı unyaııın 0 muz hadiselerde b!ısen ne ufacık 0 b" d f . . b k lıaşlı b.aşı.na veya. dıge.r mu a ara- . . . . La"kill ke 
sebeplerin, hayret verici bir rolü na ır tesa ü netıresı u a- larla bırlıkte temın edılen ve yan - defterle muamele ifa eyliyenler ta- şunları söylemiştir. pehlıvanlarından bırıdır. deo 
var. dar fa.zla yakınlaşın.ıştım. Ancak gın hadisesi yüzünden ileri gelen hakkuk eden damga resmiııı, t:.al- - Ben Cekşeriyi Amerikadan disinde bu kuvvete göre icaP ~ de 

kısa bır zaman onu ıtırafıı yaklaştı- - . 1 k ·- · k" d b t O d AJ"baha ve c· k-·g"inl Kendisini, her biri yepyeni, ü- . . maddı veya malı zarar veya mesulı u ettıgı ayı ta ıp e en ayın on e- anırım. r.a a ı ım- teknik yok.. Biraz bu e oı . 
. .. h d"l h k"k ti ran bu hava ıçınde yanımda bul - . . f"l "k b . . .. .. k 1 . d tı· . L do•la a t - u··s·bakaları se 1 ndo,a zerınde şup e e ı mez a ı a er- 1 yetler ıle yıldırım, ın ı a , su as- şıncı gunu a şamına <.~ ar ır ırsa on ·' Y P ıgı m ~ Y- tamamlandıktan sonra (';rn o 

d b h d. k t" ı d" 1" dum. ler bulu•mamızdıı. parça 1 1 h hl"k · k ı· ·ı b -ı ld - . ı d - rettı·m f'ukşcrı· hakı"kııt•·n k•ıvetlı· en a se ıyor anaa ıy e, ın ı -, . ., .. . ması, ze ze e, arp te ı esıne ar- ıye ı e ag ı o ugu :na san ıgına · Y' • ""th" b" k" ke•ilebilir... . 
yordum. parça hep aynı mevzu u~erınde ko şı yapılan sigortalar dahildir.) yatırmakla mükelleftirler. Bu müd- ve güreşin tekniğine vak?f bir peh- en mu ış ır ra ıp. ," J{arP ı\h' 

- Bugünkü bir hat~mızın sebe- nuşuy~rduk: H_ay_atını, ~özlere a?'1: Üç aydan fazla müddet için ak- det içinde ödenmiyen resımler yüz- livandır. Bundan tıaska Amerika- . Bu paz~r llO kılo.ıık ul belt" 
bini hemen onun arkas?nda aramak mış maskelı yüzunün arkasındakı tedı"Jenler ·. de on zamla ve tahsili emval kanu- · • nın yapacagı maçları 1'tanb 

t 1 h t · b" da danışıklı müsabaka yapmıyan 
la ne büyük yanlışlıklara düşüyo - unu u m~ş .masu'." . aya 1' garıp ır Temin olunan meblağın yüz lira nuna tevfikan tahsil olunur. diyesi organize edecektir. 

acıma hissiyle dinliyordum Yegane güresçidir . ., 
ruz, diye anlattı. Herkesin kötü, . . .. .. · için bir kuruş. 3) Merkezi İstanbul veya malı· · 
dediği bir hareketi yaparken, onu , Ona, her ~ıssın ustun de, feda- (Kii•arat tam itibar olunur). ye vekaletince tayin adilen yerler- Türkiye - Finlandiya 

. t d karlık dolu bır yakınlık duymuş - n·· k.. d d . k d I T .. k" . b k b" Fomanyada deniz yarışlan bitti .. b k Jarı . yapan ıs ırap uymaz mı sanıyor - .. . .. un u sayımız a aınga resmı a- e o mayıp ur ıyenın aş a ır güreş musa a a ·nı•nd•· 
tum. En buyük gunahı koca kala- . . . · d b 1 · . · k 1 1 Fı • 

sun 7 ' npununclakı tadıll~rd~n bır k1.<mını yerın e u unan sıgoı ta şır et erı Romanya kralının huzurunda ya- Bundan iki sene evve 
1 

,ııı• . balıklar içinde onu yalnız bırakan . . . · . d 
1 

an P, 
Bana yardım edecek, hıç olmaz- · izıkretmıstık. Bu sayımızda da bu damga resmını evraka pu )'apış. pılan deniz yarışları dün Litmiştir. ya federasyonu ile yapı ar. -ene 
d ti . t k 1 k "b" .. bir ruh istidadiyle doğmuş olma - d·ı- · d·- k d d. t k t" 1 .. d 1 . .. b ·ı her • sa er erıme or a o aca gı ı go- d . . . ta ı atın ıger ısmını erce ıyo- ırma sure ıy e o er er. k d y üzerıne munave e ı e -. ••. d B d h k k d Bu müsabakalara iştirq e en u- rnw-rünüyorsun. Fakat bu, umduğun ka sın a 

1 '· enı e er es ·a ar ona ruz: Madde 9 - Damı;n re,mı ka· Finlandiya - Türkiye güreş .eoe 
gaddar bir istihfafla baktıran hii- . .. . . nan yelkencileri yapılan bütün mü- G en . 

dar kolay olmıyacaktır. . . . . . . . 1 Sıgorta ucretı olarak sıgortanın, nı~nunun 30 uncu mıırldr,sı aş·ıvırJa- bakaları yapılacaktı. eç .;ı·!e 
d 1 d dk d dk d d k B sabakalarcb bir ikincilik ve hir de ı yı~ Ona, her şeye hazır olduğumu ıse erı 1 1 • 1 ı e ıyor u · u müddetinin bitmesine karlar tediye l,i ~~kilde tadil olunmu~tıır. Avrupa birincilikleri do a ne 3 

·· k d h"t" · h" J · · dordtincülük alabilmnle:rdir. se anlatan bir bakışla baktım. Gözle- gune a ar mu 1 ının ve ıs erının olunacak beher yüz kuruş için iki 25 inci ve 27 inci maddclerd•' yapılamıyan bu temaslar IJU • ,eoe 
ri bir müddet, bakışlarıma takıldı. kurbanı olmuştu. ÔyiP ki, rına ba- kuruş. zikrdunan hisse senetleri ,.~ t:ıh\ıl Bir atletizm bayramı yapılacak eylülde icra olunacaktşr. BeJ·ı~ce~ 
Dudakları titriyordu. Biraz daha kan gözleri gölgeliyen leke, artık (Küsurat yüz kuruş itibar edi. !ı)r. clomga re8mi öclenmeıJcıı lrır.<a zarfında senede bir tekrar e 'faıl' 
üzgün, yorulmuş devam etti: üzerinde iğreti kalıyord~. lir.) »·• lrnvdolunamaz. llam<" '' nm:ş Festival spor hareketleri meya- olan bu müsabakalarda en. baı\ 

- Hayat insanı öy!e iitip, bükü- Hayatının her devresınde, hare- Ayni kanunun 24 üncü madesi n•uv<ıkkat hisse senetlni v., tah' 'I nında büyük bir atletizm bayramı galilıiyet kazanacak tarafa bır 
yor ki. .. Artık mazimi hatırlıyamı- ketleri başkaları tarafından tan - aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş- l •. ı: yerine konulacak katı s•·n"" ,.,, da yapılacaktır. Bun:ın için bele- verilecektir. • eı" 
yorum. O günler yanında bugünkü zim edilen, nazlı bir ~ocuk olarak tir: . tahnller damga resmi öd":ımı.! olaıı diye festi•·al komitesi tarafından Finlandiyalı güre~çilerle b~~ dl 
hayatım çekilmez geliyor bana... kalmıştı. İdare edilme ve okşanma 1) Merkezi İslanbıılda bulunan nıııvakl<atlerinin gösterilm,;i ş:ırt'y Avrupanın muhtelif milletlerinin en IO!de. milli temas ve 12 eyl~~8 1'tıt· 

Her insana mazisi, ya~anan gün onun için bir yaşama ;htiyacı idi. 1 bilumum sigorta şirknlleri gerek le r~,;m alınmaksızın tlam..:a anır . temsıli müsabakalar yapıl s!B~ 
!erinden daha tatlı giırünür. Söyli- Mazinin aşıladığı hisler onu, doğrudan doğruya, gerek tellal ve Tciıdilen hisse senedi v?ya talı· seçme atletlerı ve bu mevanda Yu- Şehrimizdeki birinci milli tem\ o

'yeceklerime belki kimse, en ufak daima okşıyan bir elin peşindenlacenteler vasıtasiyle Ye sair suretler ,;ı ;ıl;u:ılıp ta bunları!! te.a< ı r:t;. nanistan, Bulgaristan. Romanya, sonra Ankaraya. hareket ~de~J~i it' 
bir alaka bile duymaz. Hayatımızın gitmeğe mecbur ediyordu. Bu elleri le aktettikleri bilcüml~ sigorta ve f · ,.e . .nuye veya borcun mı< ·ur! ;r-ı Yugoslavya, Macaristan ve Fransa- lan misafirler orada ikincı ını ebe\ 

un as kirli görünen iniş çıkışları için bun,en kirli kapıları açsa bile... temdit muamelatı nı ve temin olu- ğaltılmamış olduğu t ı~dı ,:~ jt'ııi dan birer atlet grubu cıa,,et edilmiş- ması yapacaklardır. Bu m ]iiJ'" 
!arı, •onradan söylenmiş bir maze- Yaşadığı günlerden bir şey ka- nan mebaliği ve sigorta ücretlerini, hisse senetleri ve tahviller, damga tir. Bu atletizm bayrsımının 20_21 le ahtıncı Balkan oyunlarına çiler 
ret diye kabul etmek ne acı ve mer- zanmıştı· Hareketlerini eline tes- zamaımını ve resimlerıni de ayrıca resmi ödenmiş olan e•ki!Prinin gôs- "hl . d K dk"" t d d .

11
• kiyle hazırlanmış olan gureŞ 500 

· .. t k .. "d t .. d.. . . . . tarı erın e a ı oysa m a mı ı F" 
1 1 1 k .. Jerde!l hametsiz bir mukabeledir. tim ettiği hislerinin onu yanlış yol-ıgos erme ıızere, vaı·ı a mu ur- terılmeHı şartıyle resıır. ahıımada11 . . ın ere y.apı aca gureş ,e~ı· 

.. .. .•. . 1··-·· dd k d ft k d atletletırımzle yapılması kararlaş- b" h f'" ""dd tle kampa• .., Sen de hayattan az acı görme - !ara surukledıgının farkında ol - ugunce musa a c erP. ay e damgalanır. Resimsiz :lanıga v:ız ı . ra ır a .a mu e . tJI'" 
mişsin. Belki bunlara inanacak - mak. Fakat eliin çocuk kalmış bir mecburdur. Tasdik muamelesinin muamelelerinde, damg:ılanma mas- tılmıştır. Bu müsaba 'mi ardan son- lecekler ve Balkan güreşJerıne8ndJ sın .. Bunlar inanılacak sözlerdir. kadındı. Hareketlerine şuur edin- her takvim yılı başında yeniden rafı senet ve tahvilleri çıkaraıılara ra atletibmiz de uzun bir kamp dev formını buldukları bir bir zaıll 
Hayatımızda, bizden gelmiyen te- mek onu aklın dik yoluna sürükle- yaptırılmast şarttır. ve ya onlar namına hareket edenle- resine girerek yakındıı başlıyacak gireceklerdir. ~ 
sirler, emin ol bizim hareketleri - meğe kafi değildi. Mazinin bir kur- M~~iye vekaletinte hyin . olu- re ı.ittir. olan Balkan ohmpiyatlarına hazır- Profesör Afet geldi i• 
mizden daha fazla müessir oluyor.lbanı olarak günleri kararıyor, ya- nan dıger mahallerde merkezı bu- Madde 10 - Ayni kanunun 32 !anacaklardır. C d kt dı·ı~n beynelJll • · · . . . ·· . .. l ı · t · k ti · d b h ·· k · enevre e a e .. nıet Kendımı, gozlerımı yıışartan bancı gozlerden uzak saatlerı, ol- unan ~ıg.or a şır e erı e u u - inci maddesinin 23, 2~ ve • 56 ıncı 1 

1 
k · t" k etmek ·• 

d"" .... d h" I . . . k m tabıdr R 1 - ·ı r e ongreye ışıra reV sözl~rin bedbinliğine bırakmak is- urucu ne an_ıet ıs erı ıçınde ıv- 1 e . ı · . numaraları aşağıdaki ~Pkilde değiş- omaoya ı gureşcı er ge ıyor memleketimiz namına ceııeV ;e-
temıyorum. Fakat işte buıılar koca ranmakla geçıyordu. Ma?ıyet ve.mevzul.arı ne olursa tirilmiş ve bu maddeye yeniden 58, 

19 
• ta R , giderek orada birkaç k nferaıı5 ~· 

birer hakikattir: Dünvaya gelmiş * olsun sıgorta şırketlerı tarafından 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 agustos on.anyanın en . k "h" kik k ruınu . 
olmak benim için büyü.k bir felaket Yolumuz ayrılık noktasına gel- verile'tı bilumum zeyilnamelerle mu 69' 70' 71 ' 72' 73' 74 Uncu ~a kuvvetli gUreş klübü olan T.amşvar ren Tür tarı .~ tet Au fet ıJU~ 

kk . 1 . . . , , • • ve nu · başkanı profesor Bayan ııır•' 
olmuştur. B.en, doğmama ve~ile ol- mişti. Ona te.~elli ve_ kuvvet vere- va at sıgorta senet e;ının ve sıgor ralar eklenmiştir: takımı Güne~ klübilnün daveti _üze sabah saat yedide İtalyan ~an 

1
. 

du dıye, daıma babamı kendıme en cek şeyler soylemeg~ çalıştım. Fa- ta makbuzları~ı~ ~ahı bu deftere 23 _Tekaüt, yetim ve dul ma _ rine İstanbula gelerek 21-22 agus- lı Foskari vapuriyle Fehriınııe geb' 
büyük düşman gördüm. kat sözlerim beni bile tntmin etmi- kaydı ve b_u gıbı sıgo~ta mukavele- aşlarının tahsisine müteallik bilu- tos tarihlerinde iki mU•abaka yapa miştir. Resimde, Bayan .ı\fet ~~. 

İn~anlar daima hadiseleri göz- yordu. name, zeyılname veya B<medatının mum evrak. t kt. d .. ·ı·ımekted 
' · t ·· ti · · h · ·· d caktır. ıma çı ıgı sıra a gorı •·· .....-::? !erine açık taraflariyle alıp, üzer- Bana da alışmıştı. Bugüne kadar ve_ sıgor a ucre ~rının ıç 0 ~nme- 28 _ Yüz kuruş ve ondan aşağı ~ 

!erinde o şekilde düşünr.ıeğe alış • karşıl~tık~arından farklı. olduğu- mı~ olma~ı sebe~ıyle 1~~bı:lelerınde~ paraların alındığını Mtık olarak - • - ::::;...ııı 
mışlardır .. Bak görüyorsun, bugün mu hıssedıyordu. Fakat ınsanlara r:sıh ve ıptaller.ı. ~a ınde buıılarn resmi dairelerden verilecek mak- - - • - ...... 
kü halimin ne kadar zebunuyum; sonsuz bir itimatsızlık duymağı i- aı~ olan ve tenzılı _lazım~elen restm buzlar (posta, telgraf ve telefon 
fakat bu hal hayatımı ne derece tiyat edinmişti. Her Reye rağmen mıktarl~rını~ da~ı sırasıy~e. bu def makbuzları dahil) (Sigortaya mü
karartıyor. Hi,Jerinin uyuşturucu gözlerinde şüphe kıvılcımları görü- terde gosterılmesı mecburıdır. (Üc- teallik maddelerdeki makbuzlar 
tesirinden kim lazım olduğu ka- itiyordu. Fakat hislerivle fazla oy- l ril garipsediğim his kavrıa~ıyordc. bu muafiyete dahil degıldir). 
dar kendini kurtarabilmiştir. namak istemedim. 1) :ında, bu samimi lıeral.•.ı ı:;(;., lı• 56 - Beynelmilel panayır ve 

Ben evlenip, çocuium olduğu Nazarımda, bütün gliııehlarını, na ait tarafı harekete gelmişti... sergileri tertip edenlere buralarda 
günlerde bile hala, mninin, o gün hatta tekrara bile hak kazanmıştı. Ağlamak hoşuma gidiyordu. mal teşhir edenlerin pnnayır ve ser
lerin nevazi~leriyle mahmur, şıma- Vapur kalkarken onu giJverte- Vapur açılmağa başlaclı. Şimdi gilere mahsus olmak üzere panayır 
rık bir çocuğu idim. Kendimi hala de bırakarak rıhtıma indim. Halat- vUcudünün hareketleri seçilmez ol-1 içinde ve dışında dağıttıkları bro
genç kızlık günlerimin çocukça lar alınırken omuzlarının sarsıldı- muştu. Fakat buna aradaki mesaf~- şi.ırler, el ilanları, kağıt ve mukavva 
evklerinden alıkoyamıyordum; ha- ğını, ince vilcudüniln gerilip kıvrıl- nin mi, gözlerimdeki buğuianmanın veya kağıt ve mukavvad:ın gayri 
)'atımın bu yeni çerçevesi içinde bi- dığını gördüm. Göz yaşlarına binbir mı mani olduğunu hst;remıyor - maddeler üzerıne tertıp edip astık. 
le, yine kırlarda koşar, ağaçlara sebep yaratıyordum. İçimde bir sü. dum... (Sonu var) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ~ 
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(60) derecei hararette ... Banyo suyu ı tridinkini uzatmıştı. Üç bardağa da 1 daklarıma götüreceğim yerde üzeri-ı kin bu adam kimdir'. Bun~ .b11:3~i· 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 45 

kadar ısınmış mübarek!... biraz şarap boşalttım sonra iki bar- ne soda suyu ilave ederek içmiş ol- rum. Şarabı tahlil edıp zehırın ıil•t 
Astrid babasına cevap verdi: dağa sifondan soda suyu sıktım. •aydım hapı yutacağımızda şüphelyetini tayin etmek için icap edera~I~ 
- Tabii değil mi ya baba!... Bu şi Kendiminkine de soda 'UYt' ilave et- yoktu. Çünkü zehirin şaraba ver-1 ler burada yok, maamafih bu a ~ııı# 

şe dün akşamdanberi burada duru - mek üzere iken, burnuma çarpan ne- miş olduğu hafif kekremsilik soda cinayetleri irtikap eden şahsi ~u 
11 

el· 
yor Zile basın da soğuk bir şişe ge- fis Bordo üzümü kokusu beni bu fik- katılmak suretiyle anlaşıl:ımıyacak- için hemen harekete geçmek ı~arenıi· 
tirsinler. rimden vazgeçirdi. C:ınım şarabı tı. tiğini söylemeğe tabii hacet go 

İki dakika sonra, arasıra sofra- susuz içmek istedi. Fran~ız üzümü-
1 

Ben: yorum.. . . rııenıil 
ya hizmet eden Macar Zar helig buz- niln bu nefis kokıısu bana yurdumu - İçmeyiniz! Çünkü bu şarap Profsör son sözlerimi ı~ıt 

muhaveresini işittikten şonra bu bil- Murfi ile muavini l!ryce gelip elleri- lu dolaptan çıkmış oiduğu üstünün hatırlatmıştı. zehirlidir.. Feryadını basar basmaz gibi kendi kendine: deJlle~ 
giç adamın bu ıssız adalara bir defi- mizi sıktılar. Küpeşteye daynnarak buğulanmış olmasından anlaşılan ye- Safi şarabı ağzıma götürüp bir profesör Jakobson sap•arı kesilerek - Vay alçak vay diyordu ,.şt· 
ne aramak için gelmemiş olduğuna bizi seyretmiş olan m!lrettebat da ni bir şişe soda suyu ile geldi. kaç damla dilime dokunmuştu ki de- ayağa kalkmış ve kJZının elindeki şa- ki aramızda hain bir canava~ var: 
sureti katiyede iman etmiştim. Evet, bize biraz korku, biraz hünnet ve Ben, bundan evvel, berı profesör li gibi yerimden fırladım, bardağı rap pardağını kapınca yere fırlatmış Ancak anlıyamadığım bir nok ~ jçi11 

pr.ofes~r Jakobson büy~k ded~ - biraz da hicap ile bakıyorlardı. v~_;'-s~r.idi~ ~raba elle•i~izi s~~e-\masa~ı~ üzerin'.: ?.ıra.~tuı: sonra şim tı. Profesör~n sabit bakışları~da~ Bu casus herif harekete g~çrıı:gi ı~t 
mın yuz sene evvel keşfrtmış oldugu Profesör Jakobson: dıgımızı bılmunasebe soylemıştım. şek gıbı profesorun uzerıne atılarak anlıyordum kı bu "zelıır,, kelımesı neden bu kadar zaman bekleııt ·o ,ıe 
bu adalara altın, mücevher elde et- - Dünyada misal göstermekten Ancak o gün o kadar yorulmuş ve o içmek üzere bulunduğu sulu şarap tıpkı benim kafamda olduğu gibi o- cih etti; Niçin Mösyö Prosp~ı·le iie 
mek için gelmiş değildi. Ne arıyor - müessir bir nasihat olamaz. Cesura- derece susamıştım ki geminin kır- bardağını elinden kapıp yt;re fırlat- nun kafasında da bir takım hakikat- iki gemiciyi ~ehirlem_ek s~ret~~ıı ptl' 
du? Bu kadar masraf ve zahmetler ne bir hareket halk üzerinde bin nu- mızı sofra şarabından 1atmak beve- tım. Ayni zamanda da bütün kuv- !eri canlandırmıştı. Evet profesör de başladı da, bızlere bır suıkıt~ rıı er· 
hangi gaye uğrunda ihtiyar ediliyor- tuktan daha fazla tesir yapar. sine kapıldım. veti iknaiyyemle bağırıyordum: o zamana kadar halledemediği- lu~madı? İşte buralarına sk 1 

du? işte işin bilmediğim ve anlama- A t "d . . d k 1 Benim şarap şişesınc el attığımı - İçmeyiniz, profesör içmeyiniz! miz bir takım muammalı va - mıyor. k ııc· 
dığım tarafı burasıydı. . s.rı peşım~.z e_ yeme. 8~ onu- görünce profesör: Çünkü bu şarap zehirli.... kaları şimdi birden bire anla- -Belki de katil düşü~er~.' O· 

Karşımdaki üç mezarın önünde na ındık. :Masa uzerınde hır şışe so- - Maşallah mösyö Bubreuil de- * mış oluyordu. Jlfaamafih son bir sap ederek iş görmüş degıJdıı ·adiıf 
saygı ile eğildim ve sabile döndük. da sifonu duruyordu. sifonun yanın- di, sizde de şarap zevki uyandı ~a !... Bu feryat ag" zımdan istemiyer k ihtiyat tedbiri olmak üzere kısık bir fırsat bulduğu zaman ilk t~··Je il 

H ik. · d · 1 k d b" · k d e ' tt" • · k b h" ı k suretıı · er ımız e yoıgıın tı tan, sı- a ır şışe ırmızı şarap a vardı. Adam siz de Bize de b"re k hemen hemen arzum biliifına fırla'"ı- sesle: e ıgı a ı ze ır eme eı·ı·• 
kt b"tm" tik P f .. ... 1 .r parma , ·· k · t d" T r k r·111nıı • 

ca an ı ış · ro e.sor Jakob- Ben büfenin üzerinde duran bir bar- şarap koyunuz .. Ne olur, adetimiz vermişti. Ayni zamanda o zamana ka - Bu şarabın zehirli olduğundan gl'orm_~ .1spe '· a 1 a.:ki matarar· 
sonun alnından iri ter taneleri dökli- d • 1 k ·· d b · . - . . . . . . . .. .. . . ı a mosyo rosperonuıı ı. ]ti agı ama uze~e masa .. an . ıraz U-'hılafına bızler de şu şaraptan tata- dar zıhnımde birer istifham işareti emın mısınız mosyo Dııbreuıl? dıye sını çıkardı. Biraz dü~ünecek. o ~şt 
lüyordu. Ben fena. halde susamıştım. zaklaşmıştım ki profesor ehyle soda hm. şeklinde döğümlenen birçok suallerin sordu. sak katilin yemeklerinı;ze zehıt ge'' 

ı Neptvııe'nun tertemiz güvertesi- sifonunu yoklıya~ak: . Profesör ?u sözlı:_ri söylerken ba- de cevabını birden buluvermiş olu-
1

1 - Evet profesör eminim.. Bu ması pek mümkün değildi. jıı:_, 
!Je ayak bastığımız zaman kaptan - Yahu! dedı bu su hıç olmazsa na hem kendı pardagını, hem de As- yordum. Şayet .şarabı Raf olarak du, şaraba bir kimse zehir katmış.. La- - Daha 11.S 



1' asdika iktiran eden 
Adliye terfi listesi 

Japonlar_ıa Rulsar •s-i·N-l'M-J~ 
arasmda ~ • , 

(Dünden devam) · (Başta raf t 1 nci sayfada) 
lefa . . . • . . ·~. . ra taarruz etmiş!erdir .. Muhacimle-

Tıtn hıye M. Umumılığıne ter- ce Bıga M. U~.umılıgıne t~rfıan o re karşı bir manıa ateşı açılmıştır. 
~b :.açka '.M. Umumisi Remzi Ti- yer M. Umumısı Hakkı Çagıranka- Söylendiğine göre Japonların zayi
'4 l' 1diyat M. Umumiliğine terfi- ya, Sekizinci derece Ödemiş M. u- atı ağırdır. 
~~ olat.lı. M. Umumisi Talat Öz- m~ı:rıiliğin~ terfian o_ yer M .. u.m~- Sovyet tayyareleri11in hududu 
iiıı Sekizınci derece F..şme hakim- mı.:ıı İsmaıl Zeybekoglu, Sekızıncı geçerek Mançuko ve Kocada Japon 
~~ lerfian o yer hakimi Emin derece İstanbul azalığına terfian o kıtalarmı bombardıman ettikleri 
ttı re)(, Sekizinci derece Tarsus yer azası Atıf Varlık, Sekizinci de- hakkındaki haberleri Tas ajansı 
~ ~l~~k~mliğinc terfian o ye_r ce- rece. R.ize hakimliğine terf~a~ ~ yer katiyetle tekzip etmeıttedir. 
~ili ırrıı Hasan Ünal, Erganı ma- hAkımı Mustafa Çam, Sekızıncı de- Tas ajansı Sovyet kuvetlerinin 
~ ~. Umumiliğine terfian Mu - rece Ordu azalığına terfürn o yer :Moskova makamlarmi!an aldıkları 
~ u ?d. Umumisi Fehmi Karada - azası Zeki Hekirnoğlu, Srkizinci de 

1 

talimata riayet ettiklerini beyan 
-Q' ~kizinci derece Çubuk l\I. U- rece Ezine Ceza hakimliğine ter - etmektedir. Bu talimat münakaşa 
:llığfne terfian 0 yer M. Umumi fian o yer ceza hakimi :\fithat Rul- götürmiyecek bir ~ekiMe Sovyetler 

t c tş~t Bayrnmoğluı ~ekizinci de- ga, Sekizinci derece Siird azalığına ı birliğine ait olan arazitı:n müdafaa 
o te )ıldızcli hakimliğine terfian terfian Siird azası Nazım Buraya, edilmesini istilzam eylemektedir. 
~::,hakim! Ali Barıtçı, ~:kizinci s:ki.zin.c_i. derece_ Ermcnat hukukA 1 Tas ajansı l\Iançuko ve Kora 
~il Anurm M. Unıumilığme ter- hakımlıgıne terfıaıı o yer hukuk ha topraklarının Sovyet tan·areleri ta
tar, ;e Y~~ M: Umumi i Şükrü San- kimi Şevki Aye.r, .?:k;zinci ~erece rafından bombardıman edildiğine 
'11!itin kızınc~ derece Zile .M. Umt~ : AdıyaAm?n. hakı.ml~gıne terfı~n. o_ dair işne edilen haberlerin Japon 
~ Jtıi e terfıan o. ~er 1\1. Umumısı yer hakımı _Recı ?z.me~~·· Sekızm.cı militaristlerinin yeni tnarruzunu ve 
ııı Uluca, Sekızınci derece Ay- derece Pasınler hnkırnhgıne terfı- uğradıkları zayiatı muhik göster
"' ÔZaJığına terfian o yer azası İh- an o yer hfikimi Şerufettin Orhan, mek arzusundan ileri geldiğini yaz 
tine ~!laı~, Bolu M. Umumi muavi~ s:ki_zi~ci "der~cc .Burh~niyc h.u~u~ maktadır. Tns'ın tebliği muhase

Sinemada televizyon neden çabuk 
taammüm etmiyor ? 

Topu topu üç memlekete 
televizyon istasyonu yapı~mıştır. 

Siyasi viyet 
(Baştarafı 1 nci say/ ada) 

Tokyo, 3 (A.A.) - Siyasi Ja. 
pon mahf ellerinde Sovyet - Japon 
hadisesinde ecnebiler tarafından 
yapılacak her ürlü tu\'assutun a
demi muvaffakıyetle neticeleneceği 
beyan edilmekte ve ecnebi memle
ketlerde bu hu~usta ileri ~ürülen 

fikir reddeailmektedir. Bu mah-
f eller J aponyanın doğru elan doğru
ya müzakereye girişmive hazır ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Ruslarda İr faal 
Mosko\•a, 3 (A.A.' - Sovyetler 

birliğinin en büyük merkezlerinde 
yapılan toplantılar esnaSJndn işçi

lerle mühendisler, tanzim ettitklerl 
karar suretlerinde Japonyamn tah
rikatı dolayısiyle hissettikleri iııfi

ali izhar ve hükumetlerinden kati 
bir şekilde muka\'emet etme.sini ta
lep etmişlerdir. 

Japonya namına b~kaç Söz 
Tokyo, 3 (A.A.) - Japonya 

namına söz syh:meğ<' salahiyettar 
bir zat Sovyct tayyar:tlerinin Kore
nin merkezi olan Seul civarında bir 

~ ~. erfıan Adapazarı M. Unıumı hakımı Huscyın Kurdoglu Sckızıncı mat uzadığı takdirde bnnun vere-
L· .. ~ını z h d B · h Ak. l" · t köprünün üstüne sekiz bomba attık "'- a it Kor, Sekizinci derece erece ayramıç a ım ıgıne er - bileceği neticeler hakkında Japon-

"1buı h U . f r· hA k. · ş k t ·v· - •t T b alnnı söylcmictir. Bu zat iki veya 
~ 

0 
~~. • muavınliğine ter i- ıan o yer a ımı ev e ı.ıgı . ra yaya açık bir ihtar ile nihayet bul- ...,, 

~)' hr M. u. muavini Sabri Köse- zun azalığına terfian Çapakçur ha- maktadır. üç Sovyet piyade ta~urunun saat 
-~~·~e~izinci derece Soma M. U- kimi Hamdi Sözer.sekizinci derece B ••t•• S t h Ik 9 da Çang - Kufengle Şaotsaoping 
Ilı~ tlığıne terfian o y~r l\L Umu - Bayındır hukuk hakimliğine terfi- U un ovye a l arasındaki Japon me,·zilcrine yeni-
~~b l!arnit Kural, Sekizinci derece an o yer hukuk hAkimi Snit Göç - seferber haJde!.. den taarruz ettiklerini fokat yine 

oıu h s k. · · 1 Al hA geri pfü~kürtüldliklerini ilave eyle. 
~ ~ •Y.l. Umumiliğine terfian o van, e ızıncı c erecc nçra a - l\Ioskova, 3 (A.A.) _Tas aı an-
~ ~: 'Urnumi~i !~ikmet :ozel, Çeş kimliğine terfian. ~ y:r hakimi Re- sı bildiriyor: miştir. 
~ı lf. ~ınumıligıne . t~rfınn İstan- cep Tokses, Sek!zı~~ı. derece .An Sovyetler birliğinin. en büyük Ruslarda Prodesto 
~ otı ınumi mu avını Sadun Ga- talya ceza hllkımlıgıne terfıan ° merkezlerinde müteaddit toplantı- Ed• l 
~ıı ~·. 8 inci derece Gümüşane 1\1. yer ceza hAkimi Kadri ŞPner, Se - lar ve mitingler yapılmış ve bu ıyor ar . 
k.ltııJığine terfian 0 ve .. M umu kizincl derece Çanakkale M Umu- t 1 t t· 1 1 . .1 .. - Tokyo, 3 (A.A.) - So\"yetlerın 
~ l' . . . - · op an ı ve me ıng ene, ışçı er mu s· bell"b ı M ıı · d K F ı 
h.. Q'lfik E x. 1\1 milij'ine terfian o yer M Umumisi . .. ' memanın ı af ı guze erın en ay rana Tokyo maslahatgüzarı Smetanın 
··q~·. . rpa6, saray · . . · hendısler ve mustahdcmler, Japon d -ğl d · ·• · · 
-6dd .1 hğıne terfina İstan!nı1 Zıya Balkuva. Gazıantep ll. Umu- militaristlerinin uzak ~ark hudu- Küçük bir radyo makinesi üıı- dan film nakledilecektir. İstasyon iln ° e en sonra ha;ıcıJ e nezareti 
eı, S eı~rnumi muavini Hikmet So- miliğine Mardin M. Umumisi Asım dunda çıkardıkları tahrlkçi hadise- tünde ayni küçüklükte beyaz bir daki bir beyaz perde üezrine akset ne 31 ,~emmuz ve 1. ~gu<ıtos~ Japon 
~ııır:~~zinci derece Gaday M. U - Erka?, Kula ~or~u. hakimliğine, ]erden dolayı derin 'lefret hisleri ekran. Burada sesini dinlediğiniz tirilen Nr film, 300 sinemada ayni l~rın Sovyet arazısme dahıl a~de· 
~i lf~ue terfian o yer M. Umu- Mersın sorgu hakımı Kemal Sor - ile kızkınhklarını bildirmişlerdir. artistin hayalini görüyorsunuz. Din zamanda seyredilecektir. Bu su- dılen,, Çang - l{ufen~e kar"ı ) ap. 
~t ~dıl Güneşoğlu Sekizinci de- a-uç, Fatsa hukuk hakimliğine Re- Serp_ i _ molot nıetalorji fahri- Jediğiniz iperayı seyrediyorsunuz. retle, 300 ı:ıinema, film ve film ma- tı~ları.t~rruzlan pro .. es:n ede? ~il 
~~ esudiye M. Umurnilfğine ter !ahiye hukuk hakiim Mustafa Ça- kası isçileri, hükumetten küstah Konferaıısçıyı görüyorsunuz ve bu- kinisti kullanmak merburiyetinden kumetının notasın~ tevdı etmıştır. 
~~,1~ Yer ~· umumisi Abdullatif lışkan İskilip hukuk hikimliğine Japon' militaristler grup una en a- na televizyon diyorlar. kurtulacak ve bu cihetten büyük Sovye_t maslahatguzarı ~.e. gen?ral 
~11. ' Sekızinci derece Hopa M. Devrek hukuk hakimi Mehmet Ko- · k. b. tt k , t d.l Bu veni icat henüz tamiim etme- bir kar temin edecektir. Ugakı ne de nazır mua\ını Hormu-
~ııınq· zım ar ır sure e mu a~eme e ı • . t f d k b 1 a·ı . f B 

~l~i .,ı ığine terfian o yer M. Umu- ni, Tokat azalığına Kars azası, Hil- mesini talep etmişlerdir. di. Fakat eli kulağındadır. İngil- Sinemalar da bundan sonra yal- şı a:~ 10 an a u c 1 mış. 1:· ~-
<-eki T x- ı S k" · · d t p · t · d. n ı· d . t 1 · 1 k. . k 11 nun ıçın nota general Ugakının ka-tlt ~ uıs~u, e 1zıncı erece mi Tör, Tekirdağı kadastro hakim- Leningradda, Orconikidze gemi ere ve arıs e, şım ı ner,ın e yenı nız e evızyon a ıcı ma ınesı u a- . . . 

-· 'lJ • Umumiliğine terfian o yer liğine kadastro hakimlerinden Hü- inşaat fabrisında yapılan mitingler istasyonlar bu jcadı tamim etmek- nacak bir veya iki memuı· buluna- tıbı tarafından alınmıştır. 
~~iıil'n~rnisi Hakkı Tıkmanoğlu, seyin Avni Karan, İstanbul ağır ce- de aşağıdaki karar sureti kabul e _ tedir. caktır. Bu da henüz tatbika geçil
~' lleı ~erece Alucra M. Umumi- za azalığına İstanbul azasl Kii~if dilmiştir: Maamafih giiçlüklerv a!·dır. Bun- mesini zorlaştıran cihetlerden biri-
~ a terfıan o _yer M. U. sf H~~r.ul- Kumrnl, Japon militaristleri grupu ve lar?a? da bütün lngilter? ve 1'.:ran: dir. _Makinisti.er ye~.işmiş değil.dir. 

Japon BaşAekilinin 
Daveti 

~ l{oyuluhısar M. Um~~ılı~ıne 40 URA MAASLA bunların Berlin ve Romadaki şerik sa ıs~ıfade ~dememekt~dır .. Çunku Televızyonla fı~n: gos:e:ecek sın~-
~' l<onya M. U. :Mu avını Hık - TA Y1N OLUNANLAR. Jeri şunu unutmasınlar ki kızıl or- televızy.on ılc ancak 400 kılometre mal ara bu makınıstlerını de temın Tokyo. 8 (A.A.) - Prens Ko-
~ ~tker, Sekizinci derece .Kara D k d ~ .~·~ <lu, mukaddes Sovyet toprağın _ lik bir tiahaya ne -rıyat yapmak etmek lazım geliyor. noye saa~. ı~ de Bahri..v~ ~miri a.mi-
U 'i ·. U. liğine terfian o yer M, hAk• ~- u.zun~urf. erece ,_,e~ h~~·hf~ dan bir kanş yer dahi terketmiye _ mümkündür. Daha uzak yerlerde Yeni tesisat yapılması, onu kul- ral Yonaı yı ka?ul etmıştir. ~mıra) 
~iilillrni Oral, Ke.µn M. Umu - a ~~ ı~ıne e ıan ° yer a ımı cektir. Bütün Sovyet halkı, sefer- televizyondan istifade edilememek- !anacak adamların yetiştirilmesi prense _Çang - Kufen~ ı:ıesele~~ h~k-
"İllj tı~ terfian İstanbul M. U. mu- Veh nilvar, Dokuzuncu. d~:~ce Ça her haldedir ve güzel ve sevgili va tedir. çok pahalıya mal olacak zannedili- kında ızaha: vermıştır. Mulak~t 
llılj~~ıkrnet Özdeş. Amasya ha - nakkale 1\1. umumi muwınlıgıne ter tanının müdafaası için parti ve hü-1 Çünkü bu tekemmül etmemiş yor. Bu kadar pahalıya mal olan bir t~lefon~a !agırılan gcnera.ı ~t.adakı-
'İQ'~e ~erfian Manis~ :'4· _D· Mu

1
fian o yer M:. Umumi muavini Salih kümetin ilk işareti üzerine silah el- n:şriyat pahalıya mal olmaktadır. işe sinemayı sey:e~ecek h_aı~ acabanın huzurıyle deva mctmıştır. 

~ Vllı ÖztUrk, Sekızıncı dere- Oyman, Dokuzuncu derece• Urla hu de kalkacaktır. Bır televizyon makinesi 6(10 liradır. para verecek mıdır? Te!evızyonla J ·ı· H • • N 
~ ı · T 1 · · · d·ı b. r·ı ı d·- · ngı ız arıcıye nazın vanova ~hrınde mensucat fab- e evızyon ~ırketıne abone olanla- neşre ı en ır ı m e, ıger sınema-

1• rikalarında çalışan otuz bin işçinin rın \'erdiği para da çoktur. larda seyredilen film :ıra~ında bir Londra, S (A.A.) -- Lord Hali-
~mı•r Beledı~ve R . . iştirakiyle yapılan toplantıda, hatip İlk televizyon istasyonu İngilte- fark ol~adığına göre halk televiz. fa.k~ bu sıı:bah şimdi n:e~un bulunan 
~ 'J eı Sl !er, Sovyet gençliğinin, Sovyetler rede kurulduğu gibi, halkın istifa- yonlu sın~mayı ne~en tercih etsin. ~ngıl_~e~enı~ ~.oma elçısı J...ord Perth 

. birliği milletlerine kar"'ı harekete desine koymakta da ilk adımı lngil Televızyonlu fılme sinema sahi- ıle goruşmliştur. 

Şehrl•mı•ze gel' _il• kalkacak herhangi duş"mana muka ~re düşünmüştür. lngilterede soo, bi de fazla para ,.~~miyı: razı olmı- Mesele Artık fıri Ordunun 
Uj vemet için partinin ve hükumetin sınemanın televizyon ile işletilmesi yacaktır. Bunun ıçın, sınema ade- Haysiyetidir 

emrini beklemekte o1duklarını te- kararlaştırılmıştı. Fakat, tahmin di ne kadar fazla olursa televizyon 
~ h (Başta.rafı 1 nci sa71fada) miştir ki, bundan dolayı, ziyaretçi a- barüz ettirmişlerdir. edilen müddet geçtiği halde buna şirketinin onların her birinden isti- Tokyo, 3 (A.A.) - Şimdi artık 't,, itibarla TQrldyenln ~ınnn dedinin ıeçen seneye nazaran çok faz- Muntazam • d k _ ~uvaffak olunamamış, bunun Uze- ~ece!i p~r~nın o nisbet~e az ol~c~- mevzuu bahsolan Sov;:Pt ~ ~l~nçu 

~bıı le: kadar fyt ve kablh tak- la olacaiı muhakkaktır. Bunun için, pıya e UV rıne sinema ve televizyon şirketleri gı duşünuluyor ve televızyonla ışlı- ko hududunun tepelerı degıl ıkı or. 
~de buırlanmıştır. ic~beden bütün tertibat alınmıştır. Jz. vetleri harbe girdi • bunun derhal teminini kararlaştır- yecek sinemaların mtlmkiln olduğu dunun ~aysiyetidir. P.ununla bera-

t~ '-v sene, gerek iştirak, ge- mırd~ bir çok evler, imkin nispetinde Tokyo, 3 (A.A.) _ Harbiye ne mışlardır. kadar çok yerde açılmasına çahşılı- ~er vazıyet To~yadan. bakılm~a ha: 
~~- >'onlar ve dekorasyon, gerekse pansıyon olarak oda hazırlamaktadır· zaretinden munbzam Sovyet piya-j Proje .. . b. bü .. k t yor. lıhazırda hilkumetlerın hadıselerı 
~>ı.~ flliihim bir kı~mının ikmali do- lar. Bu sene bir çok kimselerin de pan de kuvetlerinin ~ün ilk defa olarak 

1 
. . yke golre yenı ır y~ e- Zaten televizyouun bu güne kontrol edebilecek bir vaz.iyete gel 

!il.' c"l . f 1 1 .. b . 1 1 1 evız) on uru acak ve televızyon kada - 1 b • 1 d·ı. 1 . . t d·kı · ı· . ld , ~-g cncenın aza oması ıtı a· sıyon ar, okantalar, oteller için tari- Çank _ Kufeng ve Şaotsaopinge kar . . . r çoga mamasına se ep, a et- ı .. erı ve ıs e ı erı nf' ıceyı e e 
~ltL . · ır enternasyonal fuarını bütün fcler ha.zırlanmı~ır. Belediye, halkın şı yapılan tarruzlara i"tirak ettik-1 iletı bulunan 300 sınemaya bura - lerın pahalıya mal olmasıdır. ettikten sonra ihtilafın nihayet bu-
qtıı -tlarrnızın ve diğer memleketler- aldatılmaması için bütün kontrol ter- !eri tasrih edilmektedi~. Şimdiye lacağını ümit ettikleri kanati ha:ı:ıl 
~ııtt~~ck ziyaret~ilerin beğenecek- tihatını almıft_'~· kadar harekata iştirak etmiş olan 1 m~hari?in ölmesine sebebiyet ver- H t • olmak.tadır. Baz~. nik~in ~i~selerfo 
t'-r ıt etmekteyız. Yanndan ıtıbaren İzmir fuan için Pepeunun hudut muhnfız kıtaları mışlerdır. a ay SeÇJM noktaınazarına gor.e şım~ı~ı muha-

~d, ;abu sene, .iç v~ dış m~mleket- lıtanbuldan haftada iki defa tenzilatlı takviye edilmiştir. Japonlar bu SoAyet taaruzu durdu (Baştarafı 1 nci sayfada) samat u~ak şark sıya~tının metot-
~!\ . l>ılan genış mıkyastakı propa- vapur kalkacaktır. Bandırma tarikine 1 taarruzları tardetmif>lerse de har- Tokyo 3 (A A ) _ K d _ larına ırore, karşı karşıya duran 
~ ılc ecnebi devletlerin ve ecnebi de lıtanbul halkının fazla rağbet ede biye nezareti munta;,am kıtalar ta-!su umum~·k ·Ah. t f odre or ut - Elde edilen netice, dedi, iki kuvvetleri bir müdet için olduklan 
~ 'tan · · ... ı ı ı araga 1 ara ın an saa hükü t d k. h 1. · hl k d. l t·k b:.. t-, ·k· ı9tırakleri. geçen seneye na- ceca an aşı makta olduğundan bu ıe- rafından yapılan müdahalenin ha- 16 30 da ~ 1 b' t br· d me arasın a ı a ısane teşrı- yere mı ayaca JP oma ı ~ 
A.ııı.. 1

1
1 mislidir. İngilizler, Sovyetler ne muhakkak ki lıtanbuldan fazla zi- disenin mahiyetini vazıhlaştırmış ça'ncr _ Kne;ro unant· kır ed ıtg 1 

ki mesainin semeresidir. Bu netice, sureti tesviyenini mukaddimesi 
~·~ar t ı ı · ı 0 u eng mm ;ı asın a am · t b. k.ld b"lh · · dd d·ı b"l" Ç k K f • · b ~ı ... · ta yanlar, ranlı1ar, Yugo- yarctçı ge ecektir. olduğu kanaatini izhar etmiştir. bir süku t · h .. k.. _ d-~a bild" sam1m ır şe ı eve ı assa ıyı a e ı e ı ır. an - u engın ce -
'~ ..... V l F ne u um sur ug ı- . tl 1 t .k. ·ı . . f d d J ,... h b. 
~b. ~rn un~n. ılar ve Filistinliler fu- 1 L ·ıuar,k ancak üç günde 'öyle gezi • Diğer cihetten hariciye nezareti rilmektedir. Bu sabah vuku bulan nıye b~lo a~ ~ş~ı ı mtesaı erınktnel~r r~n JS dır a ı apt olnyabva vkın da: ı-
t."' ~ • en ıştırak etmektedirler. Bu- eoı ece derecede büyük ve ieniştir. namına söz söylemeğe salahiyettar Sov"·et t b·t . t• R 1 yapa ı eceaını ıpspa etme edır. nın or usunu a ı ıra ma ıgını 
r,. lltıc· d B . . .I arruzu ı ınış ır. us ar B k d ü l l tl 1 b 1 So tl b. ı·ı· d- .. 
ı...~t"ı'" ın e, Polonya, Macaristan , unun ı?ın, ziyaretçilere fuan nakil bir zat, 31 temmuzdanberi bu mın- Şatsaogengdeki Japon haUarınm u a ar g ze a ame ere aşı • vye er ır ı ıne ve. ~nyaya gos-
~ı dı l'a ve İngiltereden ve diğer vamtaları~e dola,tırmayı da tasavvur takada rnuhasematın durmadan de 150 metre yakınına kadar ilerledik yan ve merhalesi iyi bir netice ile termek fırsatını vermıştır. Sovyet-
~I li f rneınleketlerden bir çok hu- etmelcteyız. vam ettiğini söylemiştir. Bununla ten sonra tahminen bir kiiometre ta.ma.mlanan seçimin ayni aüratle ler birliiine gelince Japonya bu 
~'t i.~lar da sergide yer almakta- Behcet Uz baJYekil beraber Japonlar, so,Tetler azami mesafeye ricat etmişler ve orada devam etmesi tabiidir. St>çim ame- devletin mahdut bir arllzide modern 
ltıı·\ ~ urne~ba~k, t, banka11 ve Eti k b • .tarafından kuvvetlerini istimal etmemektedir- mevzi almışlardır. Çanı _ Kufeng- !iyesi tam bir sükünet ve dikakte harbin bütün vasıtalarma müracaat 
t~ •t, E:.v~ası mıkyasta i~tirak etm~- 8 ul edıldi . . ler. MOaad~mel~rin pek şiddetli in iki kilometre cenubu şarkisinde değ~r .bir intizam içinde cereyan ederek askeri kuvvetini ispat etme 
t tt' l'tı af pavyonu da. gerek atilı. İ~tanbul, 3 (A.A.) - Şehrımız.e olduğu tahmın edılmekte ise de bun ki tepeyi işgal eden Rus kıtaları bi- etmıştır. ğe kalkışmasından korkmaktadır. 
~~ır Uhteviyatı itibarile pek ente- gelmış bulunan İzmir belediye re- lar yalnız zikredilen mıntakaya in- raz daha geri çekilmis gibi ~örUn- Bugün ikinci müntebipliklerin 
~~~, ti. Ba~ta İstanbul olmak üzere. isi doktor Behçet Uzı bugOn Dol- hisar etmiştir. Harbiye nezareti mektedir. Hiç bir ,1:ıva hareketi namzetliklerini kabule başladık. 
t~ ~ b-~arct odalarımız da fuara ifti- mabahçe sarayında Başvekil tara- namına söz söylerneğe salahiyettar vuku bulmamıştır Delege K lo ı K l ı .1·: tııt "~i.ik b· ]Ak "-sa • 1 t dü • o ne o e, şun arı ı a- Arap camiinde Yaninin demirci 

f:' ~c'kte . ır a a a Ye sayet fından kabul olunmuştur. Başvekili- o an za n saat 15 te dört Sovyet Japonyada bava taa.rnu:lanaa ve etti: dükkAnında çalışan Hüseyin ayağı 
~- '-rdalc· ~rle.r. miz belediye reisini nezdlerinde u- taburunuR önlerinde 30 tank oldu- kartı tedbirler - Ayni halisane teşriki mesai kııyarak demirlerin ilzcrine dfü~m-
L. ıı~,I\ t 

1
• azıoo ve hü,rük antrede zun müddet alıkoyarak kendisin- ğu halde birkaçı ağır olmak üzere Tokyo 3 (AA) Ha .. bundan böyle de devam edecek ve mü• ve başından ağır :varalandığın 

"it ı... '11&1ııt merlte • A d h" · · t h" · • · · - va mu- v • "~ ·'llrcJ, ~ .. . zı vrupa a .. l'W den İzmir fuarı ve İzmir belediye- y~rmı ~pu~ ı~ayesın~: .. ol.ar~k dafaa erkanı harbyesi gece tenvi- her sahada ayni gOzel neticPyi vere dan hastahaneye kaldınlmıştır. 
1ı.. ""-ıl\ta ... _ıorülemı:~ek kadar KUZ~ sinin ihtiyaçları ve çalı5maları hak- Ş~ts~opıng e hucum ettıgmı bıldır- ratı kontrolünün bu akşamdan iti- cektir. 
'"l1ıbı.:.. ---nıdır. Hulua, fuar, heyetı kında jzahat almışlar<lır mıştır. Japonlar bu kıtalann 200 haren i!uırı ahire k d T k y ====================== Kuyruğu çekilen beygir 
~~tt~eei itı"harile Türkiyenin mcde- . metreye kadar yaklaşmasını bekle- koham~ ve Jap a nr o ~o, o- Hamal kavgası çocuğu tekmeledi 
~) ijtlllirıd '-· '- d • . d dikten sonra mukabil taarruza ge- k t k l onyanhın m.er ez v.e 

"-~• e1tı -.u rctını mey ana Bı'r sandal devn"ldi k şar mm a a annın eyetı umumı- A .. d h 1 İh Mecidit.•e kövilnde 19 vaşların-" ~ b· . çere Sovyetleri mevzilerine kadar · "- . . . . . rap ramıın e ama san ar .I ., .I 
'-tt ır tekılde tertip edilmiştir. . . . yesıne ııı:şmıl etlılmesını emır etmi~- da İbrahim adında bir çocuk ek -

lııt ~it lii '-· d h. . . _,_ İçınde sandalcılar kahyası Yu - tardetmışlerdır. Saat 20 de Çang tir Araba ve polis durak mah ıİ kadaşı hamal MehmetJe iş alma yü k . . . . . k w 

ttıltL r~yc a ilındekı, gerc:a f b 1 t .1. .d . d k" K f • a e .. me çı Raıfin beygınnın ·uyrugunu 
'\.. ~~ti ... :- L_ • • su u unan smaı ın ı ...resın e ı - u eng c karşı yapılan yeni bir rinden maada bütün hn.rici ışıklar zunden kavga etmiş ve Mehmetli k . b . d b" ·rt t k 

•tı.... -...... narıcınde Balkanlar ve d 1 d.. C'b r d d .1 · h .. d. - . çe mış ve eygır e ır cı e ıa ara 
~t ~~iti _.. . san a ~n ı a ı ~ evrı mı~ ve ucum ıgerı gibi tardcdilmiştir. söndürülecek sokaklarda yanan ı- 1 demirle başından yaralnmıştır. Ya- lbrahimi gözünden agır ·surette ya-
l ~ -· nımııcıl vaMta1annda qya sandalcı ıle Yusuf cıvurdan yetışen Dokuz kadar ta ~ · t 18 d kl d ıt ı kt •,r 1 ····· ··· ,: "'~tçi '-•· .. . yy .. re saa e şı ar a :aza ı aca ır. .ı. alnız Ja- uuCema. ııııı--m shrdl shrdlu srd ralamıştır Bu sur~tle beygirden 

"- naııqmde yuzde yebnı,e sandallar tarafından kurtarılmış- hudutta kain K · k b · l" · j ' ~ bir . . . t•r. aoJo .asa asını ponyanın ~ıma ı garbisı ışık .kontro- ralı hastahaneye kaldırılmış, carih gü1.el bir ders alan İbrahim basta-
tenzıl&t aa.. teman edil- bombardıman ederek birkaç gayri lünedn istjsııa edilmistir. yakalanmıştır. raneye kaldırılmıştır. 

Demirlerin üstüne düştü 
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Istanbul Belediyesi İlanları ._ ____________________________ _ 
Güzelliğinin 

Keşif bedeli 713 lira 9 kuruş olan S!livriye bağlı Feteköy Mekte
binin ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi levazım müdiirlüğünde görillebi!ir. İstekliler 2490 No. Iı 
kanunda yazılı vesikadan başka 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

da.ir nafıa mildilrlUİünden bir hafta evvel alacakları fen ehliyet vesi
kasiyle 53 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 5-8-1938 cuma gilnU saat 11 de daimi encilmeııde bulunmalı-
dırlar. ( 4672) 

* Keşif bedeli 1358 !i~a 85 kuruş olan Gülhane parkında bahçeler 
müdürlüğü binasının famiri açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evra
kiyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden ala
cakları fen ehliyet vesilrasiyle 101 lira 91 kuruşluk ilk tem;nat mak
buz veya mektubiyle beraber 22-8-938 pazartesi günil saat 11 de da-
imi encümende bulunmalıdırlnr. (B) (50~2) 

İstanbul inhisarlar Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizin likör fabrikası için "10.000., kilo kesme şeker açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu "28.95., kuruş hesabiyle 
"2.895., lira ve muvakkat teminatı "217.12., liradır. 

3 - Eksiltme 19-YIIl-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (5078) 

Cinsi • Miktar Muhammen bedeli 
Beheri tutarı 

Li~a K. L. K. 
İskarta ip 6124 kilo 19 1163.56 

359.73 ., kınnap 1 713 kilo 21 

Muvakkat 
teminat: 

L. K. 
87.26 
26.97 

Eksiltmenin 
saati 

L. K. 
13 
13.30 

. 1 - Yukarıda cins ve miktarları 2 kalemde yazılı ı•karta ipler 
için 2-8-938 tarihinde elde edilen fiatlar layık hadde görillmediğin

den açık arttırmaları 10 gün temditedilmiştir. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
göstermiştir. 

3 - Arttırma 12- 8 - 938 arihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümuneleri her gün Ahırkapı bakım evinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen satış komiyonuna 
gelmeleri ililn olunur. 15079) 

* 1 - Ahırkapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile Ka-

bataş levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuliyle sa
tılacaktır. 

2 - Arttırma 18-8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - İp nümuneleri Ahırkapı, bakım evinde, 26 kalem e~ya nümu
neleri Kabataş ambarında görülebilir. 

4 - lstekU!erin pazı.rlık için tayin edilen gün ve saatte 
satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. · 

Kapalı Zarf usulile Eksiltme ilanı_ 

Muğla Nafıa Direktörlüğünden : 

adı yazılı 

(5080) 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla - Köyoe 
gız yolu üzerinde Namrıam köprüsü iki göz ve sedde inşa.,iyle iki baş· 
ta şose. imlii ve hafriyat işi keşfi bedeli 28500 liradır. 

2. - Bu işe ait şartnamP ve evrak şunlardır: 
A. - F:ksiltme şartnamesi, mukavele proıesi, betonarme lıiiyük 

köprüler inşaatına ait fonııi, hu•usi ve Bayındırlık işleri genPI şartnıı

meleri ve keşif hülasa cetveli ve proje. 
B. - İstiyenler bıı şartnııme ve sair evrakı 142 kuruş rıııkabilin. 

de Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - Eksiltme 17 Ağustos 938 çarşamba günü saat on dörtte M.uğ 

la vilayeti Nafııı dairesinde yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zarf usullyle olacaktır. 

5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2137,5 lira muvak
kat teminat \•ermesi. 

1. - Ticaret oda.ına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

2. - Bayındırlık işleri dergisinin haziran 937 ve resmi gazetenin 
8645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye tevfik"an veya ben -

zeri inşaat yapabileceğine dair yüksek Nafıa Vekaletinden ıılınmış mü
teahhitlik vesikası. 

3. - 10.000 liralık betonarme köpril veya betonarme doşemeli 

bina inşaatı yapmış olması. 

6. - Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Muğla Nafıa daireainde eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 

mu kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubun nihayet 

altıncı maddede yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4 965) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Heybeliada Verem Sanatoryomuna lazım olan 85 kalem ilaç ve 
tıbbi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10-8-938 çarşamba günü saat 10 da Cağaloğlunda 

sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 1797 liradır. 

Sırrı yok 

r Sebebi var 

Dişleri mikroplardan, çürüklerden 
illihaplardan koruyarak sağlam
Jaşlırnn. hem de minelerinin bo
zulınHs ı nı ve sararmasını menede
rek daimi bir güzellikle muhafaza 
eden asrın en kuvvetli diş macu· 
oudur. 

Her Sabah, öğle ve 

akşam yemeklerinden 

son ra 

RADYOLİN 

T aklid hiçbir zamar 
• 

ayni olamaz: 

T aklid benzeri 

demektir~ 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

K l'emd ir. 

ÇEKLER 

T.onılrıı 

Nev york 
PRris 
Milano 
Cenevre 
Aın'1 rrl, 
Bc·rl Hı 

BrUksel 
Atioıı 

Sotya 
Prııg 

Madrid 
Varşova 

Budııpeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohııme 

Stokholm 
Moskovıı 

Viyana 

-

YENi NEŞRiYAT 

]( apanış 

6.:lO 
126.645 

3.48 
6.6625 

28.!la2:) 
69:2075 
507475 
21.4025 
1.135 
1.53 
4.355 
6.20 

23_62 
24.80 
0.9325 
2.8575 

36.195 
31.9650 
23.6725 

TATLI SERT 
Değerli şairimiz Fa•ı:k Nafiz 

Çamlıbel'in mizah Şiirleri Kanaat 

Ki1apevi tarafından toplanarak 
"Tatlı sert., adiyle bir şiir mecmua

sı halinde neşredilmiştir. 

TİMUR DEVRİ1\DE KADISTEN 
SEMERKAN'DA SEYAHAT 

Knaat Kitapevi tarafından neş
redilen bu mühim ve tarihi eserin 
ikinci cildi de çıkmıştıt'. 

3 - Muvakkat garanti 134 lira 83 kuruştur Eminönü Halkevinden 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. Stenografi kursunu muvaffakı-

5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı yetle biti.ren aşağıda Hmleri yazılı 

kanunda yazılı belgel~r Ye bu işe yeter muvakkat garanti makbuz yurtdaşların şehadetn1melerini al
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelme- mak üzere 8-8-938 pazartesi günü 

!eri. (".1 808) saat (16) da evimizin Cvğaloğlun-,._ ___________________________ ~ 
Sahibi; Ahmet Cemalettin :SARAÇ O C L U daki merkez " kurağında bulunmala 

Netriyat müdürti: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: Matbaai Ebüzziy~ rı r ica olunur. 

SABAH 

• 
J;lenizyolları işletmesi 

BANDIRMA POSTALRl 
5 Ağustos 1938 tarihinden itibaren Bandırma 

hattı tarifeleri değişmiştir 
1 Bu tarife mucibince yeni vapurlar tarafından yapılacak olan 

sürat postaları İstırnbuldan pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri saat 8,15 te kalkacak, ayni günler saat 12,30 da Bandır
maya varacaklardır. Bu postalar ile gidenler saat 22 de lz
rnire varırlar. Dönüşte lzmirden pazartesi, çarşamba ve cu
ma günleri 7,30 da kalkacak sürat trenlerile gelenler de ay
ni günler saat 17,30 da Bandırmadan kalkacak vapurlarla. sa
sat 22,15 te htanbula dönerler. 

o - Diğer vapurlarla yapılacak olan aralık postaları çarşamba ve 
cumartesi günleri saat 20 de lstanbuldan ve perşembe, pazar 
günleri saat 22,30 da Bandırmadan kalkacaklardır. Tren ile 
İzmire muvasalat ve hareket zamanları eskisi gibidir. 

3 -Vapur ücretleri, yalnız gidiş tam bilet 1 ci mevki ·169, 2 ci mev
ki 244, güverte 79 kuruştur. Bu ücretlerde vergi ve pul para
ları dahildir. 

4 - Fotograflı gidiş - dönüş ve aile bileti alanlara ayrıca tarife
de muayyen ~enzilat yapılır. 

5 - Ekspres postaları için güverte bileti verilmez. 
6 - Ekspres postalariyle seyahat edecek yolculardan arzu edenle

re 100 kuruş bedel mukabilinde acentalıklardan ayrıca tabl
dot yemek bileti ele verilir. 

7 - İzmir yolcularına bir kolaylık olmak üzere İzmir acentalığı da 
ekspres postalarında Bandırmadan İstanbul için vapur ve ye
mek bileti verecek ve gidiş - dönüş biletlerini vize edecektir. 
Fazla tafsi!iit almak için acenlalarımıza milracaat edilmesi 
rica olunur. 

4 Ağustos Bandırma Postası yapılmıyacaktır 

- :z;sJY;. 
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lstanbul Radyosu 
İSTANBUL RADYOStl )IBS 

4 - AGUSTOS - 938 - pERŞE f;..ı 
Öil• netriyatı: 14.30 pJik~. rJll' 

musikisi. 14.60 - avadis. ı~.O Jik ._it 
Türk musikisi. ı5.30 MuhteJıf P 
riyalı. 16.00 Son. r~J.a d,rJ 

Alııam nefrİyatı: 18.30 • p ıı teri· f:t 
musikisi. 19.16 • Spor musahabe. no.B~ 
ref Şefik. ı9.55 Borsa haberler•,·,.- Gı' ,. . o 
Borsa hnbtrleri. 20.00 s~at a. ıa-fftf 
viç rasathanesinden naklen. !TU~--1· 'fO.' 

d 'rıı<> ,, 
kar ve arkada~ları tarafın an 'fi fi 
kisi VO halk \lllTkıJar. 20.40 • Jla rafıO/jl 

1 

rn. 20.43 - Ömer Rıza Doğrtıl !il ()r~' 
- s t .,.:ırı ,,,, Arapça soylcv. 21.00 aa 2 

'tra: 1- Kalman Holland~vahht>Db· B'ııl 
St•U ..... 

ı 11-fa~ene: Panse dotom. 3 -
1 

rı ""-
: uvet. 21.30 - Belma ve ar~kad•~ ~rtıl"" 
fından Türk musikisi ve halk \f, ~r 
22.10 - Konser: Novotniden naklen· 
mal Akel idaresinde orkestra: uttt' 

1 
d .. f"11f0 ~ 

1 - Orke~tra: Le noc; o r "•ıııı...
'tl)n ı 4 • 

tür - ?ı-fozar 2 - Şarkı Farı .ııo· 

1

3 - Orkestra ~latinata Leon 1{1'V tts· ~ 
K ıoııe 

Şark~ Tenor Bakeas. 5 - an 
)o keman AL Kema1. .. üO prol 
22.60 - Son haberler ve P.r .. esi gun 
ram1. 23.00 - Saat ayarı. Son. 

Ankara radyosu ~ r ·ı 
. K•rıfı . fd 

Alıtam netrıyah: 14.30 • !l{ltİ'1 

neşrıyatı. 14.50 Plikla Türk ın~ıeri· .!t 

halk .,arkısı. 15.15 - Ajan~ hah.• 1,~ pj.ıllıv 
}\11fl 

Alııı:tam netriyatı: 18.30 - . ·oıt .,-e 
neşriyutı. 19.15 - Türk MU~ıkı ) ıo.of 
şarkılnrı (!\.fakbule ve Arksc.Jaş'tır~ 5 ~ ~ 

· t •O. .r snal ayarı ce arapça neşrıY"- · ... ti~ 

yofonik temsil. (Gençler kurı.ılu ~104>" 
16 •• 

dan) 21.0 - Pliık neşriyatı. 21. 
ı m.ılno orkestraı;;ı. . th ~ "' 
1 

1 - Joze Armandola Moonııg 
·nice. Se\'ılP 

2 - RosRini Der Barbievron F~ 

Sus vapurunun 5 ağustos cuma sabahı Bandırma seferine başla- 3 - Helmund Ein Aben<' in S~ 
ması münasebetiyle lstanbıı.ldan 4 ağustos perşembe akşamı burg ·nuit ' 

1 
kalkması liizım gelen Bandırma postası yapılmıyaraktır. j· 4 -: Ollinka Souvenir ~·un• . .r 

ıa._ _, a ~fadrıd. ı rı& P' 
1 

,. j 22.00 - Ajan haberleri ve hl'~JI· 
, ...... • .,,... • • • ......,...,. ..... ......,....,..,.., • • • •• .,.,, ru. 22.15 ~ 

f 6 Ağustos Cumartesi günü akşamı 1 4 Ağustos Per~embe 

f Büyükdere Beyazpark Yüzme Havuzunda 0,.~,:~~·:!,,:=.:~:='.~~ 
• Ba 

... yan s A ·F 1• y E bahçesinde saat 21,so da }ial • . ve reti tarafından temsil 
t • (Leblebici Horhor) 

1 
Operet 3 perde ı e 

ı . Arkadaşlarının ilk yaz KONSER ı Yeni dekor ve~ 

: Mehtaplı bir geceyi boğazın en güzel yerinde SAFiYE f Zayi Şahadetnaıııe e~riı1 • f Romanyanın Köstence. ş 1,1' • ve arkadaşlarının sureti mabsusada hazırladıkları i gönd~rdiğim susaml~ra aıt d~n; 
t 1 1 · k .bul tıcaret ve sanayı odasın 9,~ 
• KONSER .'l dinlıyerek ve sabaha adar dığım 4.12.937 tarih ve 1~989 ,;ıı . • ! lı menşe şahadetnamPs• J! ~.,;l' •: ÇiÇEK BALQSU'nUD gümrüklerinde kaybolmuştur· ,1,1" 

ret odasından bir ikinci nush~J ~· 
• nacağından birincisinin Jıiik~ı 

t Neş'e d<ılu eğlencelerile geçiriniz: Duhuliye yoktur . Masala- • matlığı ilan olunur . 
10

jlj 

• rınızı evve lden tedarik edebilirsiniz: Telefon 43 - 32 • Nuri .Ali Haına~~3S 
a.. ı Sicil No: "'/ 

~·--------·-···------------...- ~ 

.. 

' 


