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Yalnız S Ü M E R B A N K 

Yer li MaUar Paza rlarında 

Satılmaktadır. Taşradan mektupla 
sipariş kabul olunur. 

. Y A - J PO YA Hayatı ucuzlatma1 

~~ yo~nda yeni Wr 
R h d d ·· d d. karar 

Almanlarla Çekler 
kolay uyuşamıYacaklar 

US ll U Ufla gon er } Kaput bezleri fiyatları 
Hükumetin yeni tekİifleri de Südet 
Almanlarını memnun edemezdi Ruslarıiı ellerinden giden tepelere d:;~::.:ish~~~~.!nv~:::~~!

hücumları fayda vermediğini 
Japonlar haber veriyorlar 

'-.___ Sovyet bahriyelileri zehirli gaz maskeleriyle bir talim aıruında 

Tokyo, 4 (A.A.) - Harbiye ne; 

H • h d k• zareti, Sovyet kıt'alarının saat 22.30 

apıs ane e 1 ::pi~;.~!r ;:~~e~:!~i;~~ealv:n~:;;~ 

t tk 
• k 1 Kufeng' in cenubu fıirkisinde ayni za • • 

tedir. Muharebe neticesi belli olma " 
V • 

e 1 e r manda hücum ettiklerini bildirmek r 

al . dan devam etmekle beraber harbiy~ - · · 
~ 1.nın bir sÖzÜne cevap nezareti Sovyet hücumlarının püskür· .!_~ J 
ltı~~ı artistin elinden çıktıkları tüldüğünü zannetmektedir. 

'lla.k u~ eserlerde kıymet arama- Japon tahşidatı 
1 lazını gelseydi bütün müze- Tokyo, 4 (AA.) - Saat 22.30 da 
tr hern h b k l d Şatsaoping ve Çang - Kufeng·e kar~ı en emen oş a ır ı \> yapılan taarruz gece yarısı bitmi~tir. 

~~YALÇIN Bu hücum ile ayni zamanda Sovyet 
Adı· ~ topcusu Koje ve Fan adlı Kore kasa. 

~·~ı\c:~Ye aaray~ yap~lmak Ü.zere 1 balarını s:ıbahın saat 1 ine kadar bom• 
~.'?de .kd umu mı. hapıshane bınası ı bardıman etmiştir. Bu· kasabalarır. 
~ • ı dia olunduğu gibi, eskiden S . · 
ı. ~ h" T '" k b l b ovyet kuvvetlcrınce Japon üssülha . 

~. i 

3536 sayılı k anun ile '.lazı m ad
deler in istihlak vergiler inde yapı -
lan t adilat üzerine ve !'ndUstriyel 
mamulatın maliye ve sa~ış f iatlan 
nı:ı kont rol ve t esbhi hakkm'1a ki 
3003 sayılı kanunun birinci madde 
sinin verdiği salihiyett istinaden 

5-8-1988 tarihindct, itibuen 
mer'i olmak üzer& T :frk i,,·ede d Jku 
nan ve m etre murabı;uiarı 125-300 
gram arasındaki k apot b<.'zi s!lt!~ fi 
atları fabrika teslin1 : ve peşin satış 
lar için aşağıdaki şekildG tesbit edil 
miştiı. . 

Adana ve l\Iersin Vilayetl eri d a 
h ilinde bulunan fabrikalar için: 75 
sın . genişliğinde 3 tip n o. rn. lik bir - - - ~ ~ 
topun satış fiyatı: 1 den 15 inci tipe Ç~koslovakyadaki Almanların bir nümayiti 
kadar hizalarında gösterilmiştir : ve Çek Cumhurreisi Beneı 
1: 670, 2 : 630, 3 : 785, 4: 575, 5: p -
63

- 6 610 7 58 rng, 4 (A.A.) - Alman Südet etmeğe devam edecektir. 
<>, : , : 5, 8 : 640, 9 : 590, p f . K d , 

1 O: 555, 11 : 580, 12: 590, 13: 690, _nr 151 un tun heş sualine Başve Südetlerin cevabı. 
14: 650, 15 : 615, beher 5 santimet- kl ıl Hodzattarkafın?an verilen cevap Prağ, 4 (A.A.) - l'{arodni poli 

. . f k t" arı neşreme tcdır· tı"ka a t · · tti- · r e ı çın en ar ı ıp bnşına farkı fi-
1 

.1\1" • • •. • g ze esının zanne gıne göre, 
yat şudur: - . ~llıyetler statiisu ve lısan- Hodza ile Henleinistler arasında 

1 numaralı tipte "37 kuruş 15 l~r p:oJesı ha_kkında Stidctlere tev- yapılan mülakat esnasında Henlein 
" ' dı edılen mebni ~k· · "b" t · ·· · · ·· numaraya kadar sırasile diğer t ip- . . er e~ ısı gı 1 mu e- ın mumessıllerı ezcumle şöyle de -

(Devamı 3 üncü sayfada) b~rdır. Bu mctınler. gerek. mesele - mişlerdir: 
mn esa~ı ~erekse Sildl'tlcrm 7 hazi - Alman Stidet parfüd hükftme 

Mısır orduları 
müfettişi 
şehrimizde 

ran tarı~~ı projeler i hakkında yapı tin şimdiki projelerinin müzakere _ 
lacak muzakereler in esasını teşkil (Devamı 9 iincü sayfada) 

iki Vekil ile Parti idare heyeti 
Ankaraya gidiyor 

Başvekilin de bugün gitmesi ve 
Vekiller heyetinin 

toplantı yapması pek mnhtemeldir 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş

tU Aarı:ıs ile ~·.-.,:- ~ Vekilimiz dUn 
akşam Ankaraya gi tmişlerdir. Par
ti idare heyeti de Anknraya nak-

lolunmııştur. Bıışvckilimizin de bu
gUn Ankaraya avdeti ve vekiller 
heyetinin fovkaHlde olarak top
lanması mulıtcmPJdir. 

'1111,,_ ır ur aarayı u unup u- . (\\''1 
11 .... ._dıC.ı t tk"k . . t k"l 1 rckel e rı telakki olunduğu anlaşılmak. ~ı 1 
.~ ı. .. nı e ı ıçın eş ı o u • 
L.:' "-Ornı"a t I tadır. Çarpışma hakkında henüz taf. Aziz Pata 
~it yonun aon araf ırma arı . • . _ ~ j 
'it ltlda gazetelerdeki tafsilatı o- sılat yoktur. Bırçok Sovyet tayyarea1 l\lısır orduları müfettişi Aziz Pa 19.04 Rus-Japon harbi 

'nasıl cıktı? 
lltj,, en duyduğum teesııUrü gizliye- hiçbir bombardıman yapmaksızın hu- U Ş şa evvelki gün şehrimize gelmiştir. 
ı~ ~ zak ark kumandanı oldutu 
ı.. eıirn. dud üzerinde yüksek bir irtifadan uç- ta 1 S t R lı Perapalas oteline inen Mısırlı misa 

ı· 'ler • nı an ovye uayanın marep fi . . dil h . . d b . 
ı d teyden evvel, meseleye ka- mw,ılardır. Japon tarassud mevkileri Bluher rımız n şe rımız e azı zıya -
'•tt~cede ehemmiyet verilmiyor- sabahleyin birçok t k w 1 ' k r etler yapmıştır. Paşa bugün Mısıra 
ıl. i•hi h' h " h . l 1 k. an ve agır top a- ı me te olduğunu mfö•ahede etmi,.ler- mu'' tevec "h h . . d h k t ~iti . • ır uı uı o uvor ı, orta rın ilk Sovyet hatlarına do_ ru . _ d" T T cı en şe rımı1. en are e 
~,:•Ilı davanın büyükliiğünü an g gıt ır. edecektir. 

'-.il •k demek olan bu lakayıtlık Alt •• ı •• k k ================== 
~ltt-- ço~ acı geliyo~. Burada. ,u } gun U Va tınan JZJ HER SABAH 
~ ıJ' hılhaasa taarıh etmek ıste· 
bj~t ' bu meııelede ben tamamile l l d ? 
biı--,ll\fıırı, Hatta adliye sarayının nası parça a ~tıı, e~Yel İnfa edilerek fChrin ima } • 
~it ~~Kru bir adım atılmasını gör- Bundan üç gün evvel bir sabah Şiş- za olmu" 12 yaıtında M'" d 
"" Çın 1 b l 1 d F ı ·d . . T ' T unevver a ın-
~ t İçi a. ırsız anan ar anım. a ı e yenı ıstasyon önünde feci bir ka- (Devamı 3 üncü sa fada) 
~lli tr&dekı bu emel nekadar kuv· y 
~b~lt~a~ru~bunu~rihl~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~· )ı~ kıymeti haiz bir n irk binası- I_stanbul çocuklarının kamp hayatı 
ı 'lti1/1~k pahasına elde etmenin 
4-jll\ 

1 hır barbarlık olacağını da bi 
·~~tİ Gazetecilik hayatımda ayni 
dıtilkı~ heyecanlı ba:u günler geçir 
"-tılkı 1 

bilirim. Belediye mimar Si -
~d Ayaııofyadaki hamamını da 
'_'lltı:tı açmak arzusile yıkmağa 
'i )_;:tı. Şimdi Millet ki.itüphane
~~.. ılan Fatihteki Ebulf addal 
~~ e&f!i de yolun dü-z: gitmei na
~ () ll:t kalın yıkılacaktı. 
İlt ·tıl-t:llın~n . telat edip, feryat edip 
._' l'u 

1 
.trıanı olmaı;ayrlık bugün bu 

~L tll( e • . 
'ltjı:> h &erının yalnı -z: hnzin bir 

~lllt h llhrası kalacaktı. Sair bir-
1 h .~lıtalar gibi. 
Q qltt .. 
~~litılt~n hu~ları dütündüğüm için, 
~ " ltot-k Vazıyet kar~ıııında bu ka
,~b- ~ Ye helecan hisse diyorum. • 

li t,· }'ıne Türk kültürünün kıy • 
ıt- Yadigarını gaFil ellerimizle 

lf ·· (Devamı f nd sayfada) 
Useyin Cahid YALÇIN 

Çoeuk Eairgeme K~rumunun kampında bulunan talebe dün Boğazda 
· Bura vapuru ıle bir gezinti yapmııtır. Rumimiz küçülr' ,.f 

ıezintiye çıkarlarken töatermektedir 

Biz inanmadık 
ltittik lakin inanamadık, inan • 

mak iıtemedik. 1 
Tanzifat ameleıinin iti ıabahın 

alaca karanlığında, üçte ba,lar, ak
tamın yediıinde, hazan sekizinde 
sona erermif. Yani günde tamam on 
altı n.at aüren ıürekli bir it. 

- Eh!... Sokaklarımızın temiz
liği için fazlaca çalıtan bu fedakar 
ve hatta fedai İnsanlar, her gün 
tehrin temizliğine bağıtladıklan uy 

ku ve rahatlarına mukabil beledi -
ye de el~t onların yüzlerini gül • 
dürüyordur. Diyeceksiniz değil mi? 

Halbuki İstanbul tehrinin saba
hın üçünden aktamın yedisine, ıe • 
kizine kadar sokaklarını aüpüren 
temizliyen, günefJ ııcak, yağmur, 

kar demeyip didinen bir tanzifat 
amelesinin ayda eline ne geçiyor • 
mut biliyor musunuz? . 

Bütün tevkif attan aonra yalnız 
14 lira ..... 

Biz bu rakam önünde dura kal
dık. Buna inanmadık, inanmak iı
temedik. Çünkü İnanırsak ~lediye 
mizi İnsafıızlıkla ittiham etmek i
cap ediyor ki, ona da bizim dilimiz 
Yarmıyor. 

* 

' Acaba.1938 harbi de böyle mi 
patlıyacak ? 

Çuşim8 deniz cenginde gördüklerim 
Yazan : Rus deniz Albayı Semenoff 

• 

l 

Bugnnden itibaren Japon de- bir hatıra şc!.linde aziz okıı,·u- ~ 
nizinin d algalı sulnrını kana culnrınıızın gözleri. ön tine ko- m 
boyamış bir deniı çarpı~ma- yacağız, Bu ~nlırlardn Hus as- ,m 
sının heyecanlı ve lllyleri Ur- keriniıı fcchıkllrlı ğı, Japon nefe- ffi 
perten safhalarını, selAhiyettttr rinin ecsnreti uiltUn çıp laklığı O'i 
blr kalemden çıkmış meraklı ile güze çan llf'1t'<lır. ro 
~ 



Yeni «Sabah » ın tarihi tefrikası: 69 ____ ..,.. 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Zıya Şakir 

Türkler peşlerini bırakmadılar 

Habishanedeki 
tetkikler ~· 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

kendimiz yıkıp mahvedecek miyiz? 
Diye ıztırap içinde kalıyorum. 

Sonra beni böyle bir ihtimal kar 
tısında izhar edilen alakasızlık mü 
teeııir ediyor. Bizim gazetelerde 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
Oteller gibi Veremle mü d le 
berberlor de ca e 

sınıfa ayrılacak 

Ucuz tıraş istiyenler üçüncü 

çok eıkiden kalmıt fena bir an'ane sinıfa gidecek 

Bu nakıs ve fakir vasıtalarla vereme 
karşı koyabiliyor muyuz? 

Artık harbin mukadderatı en kat'i vardır. Bir cazetenin ortaya attıfı Oteller ve lokantalardan sonra 
bir meseleye arkadaıhrı diğer ga- berberlerde sınıflara ayrılacaktır. c 

Şekli ile beJirmişti zeteler alaka göster,;.ezler. El birli B.e~ aı.nı~a. a~ıla~ak_ ol~n otellerin emiyetin açfJğl Sanaforyom 1/e 
fi bizim matbuatımıza girmemİ.f . , b~rı.ncı, ıkı~cı ve uçuncu -~ınıf~arı?ın b 

...:... Bunlar kim?... lan, yorgunluktan ve hastalıktan a- tir. Mimar Sedat Çetintat bu meıe- t~bı 0.~ac~gı _şartlar ~es~ı. edılmı~ • Una yeni ila Ve ettig" İ pa viyon 
- İngilizler... deta bitap bir hale gelmişlerdi. leyi Cümhuriyet a-azeteıi ile efkarı t'.r. Dordüncil ve beşıncı smıf otelle 
- Ne münasebet? ... İngilizler, Bonaparttan, saka neferine ka- umumiyeye bildirdiği için artık di. rın vasıfları hazırlanmaktadır. lstanbul mücadele cemiyeti en bef öyün yemek verilir. Sanato.rr: 

şalvar giymezler. tlar; orduda herkesin Omit ve haya- ğer sabah ve hatta ak~am gazete • - Lo~antlar~n k~ç sınıfa. ayrılaca- müthiş bir afetle mücadele gibi çok mun hususiyetlerinden birini de ıçı • 
- Şu halde, bunlar kim olabilir li sukut etımişti.. Bonapart; durup leri ondan türlü türlü mülahıu:a • gı h_~nuz tesbıt edılmernıştır. Be_rber mühim bir vazifeyi üzerine aldığı hal- den Kayıfdağı memba suyu gibi ,u 

ler? dinlenmeden, mütemadiyen çadırın- )arla bahsetmezler, yani iti benim- ler uç sınıfa a.yrı~acaktır. Her __ uç s~ d_e en mütevazıh tarzda şalışan ve va· yun geçmeıi teşkil etmektedir. d• 
- Mutlaka Türk a•kerleri, da geziniyor Ve m"t d' ıemezler. Bunda iyi anla,ılmaınıt nıf berber dukkanında traş ucretı rıdat membaları fok fakir olan cenü- Sanatoryomun yeni pavyonun• . 

... u ema ıyen d • . . k 1 k 1 d . h f J" e b•I 
- Fakat Türk askerleri, böyle enfiye çekiyor; bir rekabet ve müsabaka fikri var· egış~. o aca tır. . . IY•t er endır. bir a tadanberi hasta kabu un <' 

elbise giymezler, böyle, Avrupa as- - Ah Türkler ... Türkler!. .. Ba- dır. Türkiyede yaln.ız "İkdam,, ile Boylece, ucuz yem~k ıstıyenler Cemiyet, bütün mesaisine rağmen lanmıştır. Bu pavyonun bir •Y ·~:. 
keri gibi yürümesini bilmezler. na, mağ!Qbiyetin acısını. unutul- "Sabah,, a-azetesi intifar ettiii za • ucuz lokantaya ucnz otelde yatmak varidat menbalarını arttmnamakta ve bazı büyüklerimizin huzuriyle açı tı• 

Nihayet içlerinden biri akıllı çık maz bir surette tattırdınız. Her şeyi mandan teessüs etmit kötü bir dü- istiyen ucuz otele ve az bir ücretle bir çok yoksulluklar içinde kıvranmak töreni yapılacaktır. I• Cemiyeti•.~ ki 
mış, meseleyi Jrıılletmiştir: dilşilnebilirdim. Fakat, böyle bir tünce. Bunun için, Sedat Çetintatıs tıraş olmak iştiyenler üçüncü sınıf tadır. almış olduğu arazi, bu arazi içın .:n 

- Bunlar .... Türklerin yeni ni- vaziyete düşeceğimi aklımdan bile Cümhuriyet a-azeteıinde dermeyan berber dükkanına ba~vuracaktır. lstanbulda yakın bir hesabla le· kö,kler ve yeni in~ ettirilen P"'' ,JJ 
zam askeri. .. Herhalde, lstanbuldan geçirmezdim. ettiği iddiayı matbuatımız kafi de· j nede vuku bulan 12- 1 3 bin küsur ve- ve sair tesisatlar yüz bin liralık rıı 
henüz ııelmiş olacak.... Diye söyleniyordu. recede ciddiyet ile benimsemedi. DENİZLERDE fiyatın iki üç binini veremliler tetkil bir varlık ifade etmektedir. da 

Bunu, Bonapart ta keşfetmişti. Bonapart, bu aöylenmeslı:ıde Meselede icabı kadar tenevvür ede etmektedir. Bu acıklı levha karşısın- Cemiyetin sanatoryomdan "''~.,,. 
Biribirini takip eden iki tabur halin haksız değildi. Yedi yüz Türk ne- medi. Şirketin yeni araba da veremle mücadele cemiyetinin fim- ikinci hayırlı bir eseri de lsta•:" ~-
de gelen nizamı cedit efradını tür- ferinin indirdiği son darbe onun bü- MUtehauıalardan mürekkep, de • ı· dilci halinden hüzün duymamak müm- ifÇi sınıfının mütekasif bulund.~g",.ı• 

1 il b
• k • ) vapuru JŞ ıyor kün değildir. uc•O 

binle gözden geçirdikten sonra, a- tlln stikbal programını altüst etmiş. n en ır omısyon top andı. Bu ko- yüp semtinde açtığı verem m _.,, 
• • 1 • • I • d Şirketi Hayriye tarafından Ha- Cemiyetin idare heyeti azasından d' d C "·p•..-laylarını derhal (Kale nizamı) na Büyük bir ü:nti.t ve imanla (Şarki mıayon aza arının mm erı ün gaze ıspanseri ir. emiyet Eyüp ""' 

1 

t d 1 V 1• k b• !iç Şirketinden satın alınıp tadil edi bazıları dün bir muharririmiize mesaı·-geçirmiş... Bunları dıı Mısırdaki Roma imparatorluğu) mm tacını e e. yazı ı. a ı, pe ta ıi olarak, mını temin eylemektedir. 0..., 
Kölemenler gibi av}amak istemişti. gıymek için düzilldilğll İstanbul komıayonun batında. Fakat bu zat !erek yeni baştan bir araba vapuru !eri hakkında fU izahab vermişlerdir: Dispanserler iki doktor tarıofı• I' 

Halbuki; (Rados mutasarrıfı yoluna, aşılmaz bir set çekmişti. ancak bir idare adamıdır. Şu aıra • haline konulan 77 numaralı Kaba • - Cemiyetimiiz 926 senesinde ku idare edildiği gibi gerek dokto,.,.ır.riO" 
Hasan bey ) in (1) kumandasında Çadırlardaki zabitan ve efrat da vali olmaıa idi onu böyle tarihi taş vapurunun inşası dün ikmal edil ı rulmuştur. Cemiyet 0 tarihten beri rekoe hasta bakıcılar bastaalrı e•

1
' er 

bulunan bu iki nizamı cedit taburu, ta ayrı ayrı şöylece dertleşmekte_ mimariye ait bir ifte bir komisyona miştir. Vapurun ~irketc teslim e~il memnuniyetle ve _tevaz~ ile çalışmak de ziyarete de ayrıca eheınıniY~t •,,P 
süratli bir manevra ile sağa sola a- !erdi; dahil etmek kimsenin aklına gel • med_en ev~el fabrıka tarafından ılk ta~'." N: çare kı cemıyet bunca me- mekted ve muhitleri ile tem•,J• 
çıldıktan sonra, Bonapartın etten - Hani (Allahın cenneti-?... mezdi. Salah Cimcozu çocukluğun- tecrilbelerı yapılmıştır. ı~ısı~e rag.men muhtaç bulunduğu ge- tetkik eylemektedirlar. ;ki 
kalesine iki cepheden hilcuma geç- Hani, Şam tehri ... O her taraftan danberi tanırım. Güzel sanatlere, Bu tecriJbeler bilhassa köprü al lırlerı te'."ın edememektedir. Sarfedi Cemiyetin sekiz senedenberi "' 

' b d K b Ü len f&haı ııa ti 1 · .. k" .. ,,. 
mişlerdi. elmas zerreleri gibi sular fışkıran umumiyetle güzelliğe a.ık, ince n an geçme, ve a ataş ve s - b ...... ybr~ er e ış mum un mer- ayda bir olmak üzere n~rettiği ~-

HÜ k il 
.. ı 'l"h d ı hl . k .. d · k 1 l ·ı . k 1 . te e yurutule ılmektedir •"'' cum o an, surat e sı a o mermer havuzlar nerede? ... O ha- ru u, antıka meraklısı, sanatkar u ar ıs e e erı e vapurun ıs e esı B.. .. b · . . .. pmak yolu., adlı mecmuası il• ' 

d 1 Y d
. ··k k 1 d d - b. d k' b' 1 · ti · .. utun u yoksulluklar ıçınde dort :ı,,ıı' uruyor ar... ere ız ço ere ay- vuz ar a çırçıplak yıka!!an sedef ogmut ır zat. Fakat mimari ve ta arasın a ı ır eşme \'azıye erı uze 1 E .. .. da•l h' t tm ... bulundu.- 1 . h t .. . t d' 1 Ü ti k . ih ·ı b" • • . sene cvve rcnkoyunde satın aldığı- ; ara ızmc c CJtte ~et 

u a uzerıne a eş e ıyor ar... v cu u umral dılberleri g6remi- r ı e ılhaua ıttıgal ettiğini hiç 

1 

rınde yapılmıştır. Yapılan bu ilk ·k· b. h . . .. .. .. kaniiz M kt hl ve .. 
M 1 1 F k 

. . b'I . mız ı ı ınayı avı ellı donumluk ara ecmua mc e ere uO" 
unt:ızam sıçrama ar a, ransız yece mıyız?... ı mıyorum. Bu komisyondaki mev· tecrübeler çok iyi neticeler vermiş- · d k' b . • garnizonla ı · t J J re rıı ,ı 

1 k 1 
· · ·· · .. ·· 1 Ş k .. b• .. . . . zı var ır ı urasını bırkaç seneden- r a saır op u yer e 1 fi'' 

can ı a esının uzerıne yuruyor ar- - u halde, aylardanberi bu ıı ır amator ve bır "dilettante tır. Eskı Haliç vapurlarından olan lb · 1 tazaman · ı k gön°' 
d 

.. 
11 

. I k ' crı sanatoryom 0 arak 1'.ullanıyoruz ve parasız o ara 
ı. ço erın ateşleri içinde ni~in yanıp oma tan ileri a-eçemcz. Ciddiyeti • bu tekne adeta yepyehi olmuştur. s t b' .. . '. mektedir ~ 

. Bonapart; ilk devrede, bu kavrulduk... Ekmeksiz, şarapsız, ne, Türk ve İslam tarihindeki vu • İlk seferini bu haftadan itiba- h::k o;yomu açlışkımı_z ız.~h~ostiher~ı kı Cemi~etin varidat embalal'l P'. 
d

. .. k' 'l'k 'k' T"' k t b k d b h Ü 1 a en meme etın mu ım tıyaç- m ·~e!Y ye ı yuz ı şı ı ı ı ur a uruna a ınsız geçen u ayatın ıstırap- kufuna pek hürmet ettiğim Mükri • ren yapacaktır. Kabat.a' ve skü- ı d b. · b . . az ve hemen h kı ıJ ceJllı, ' h . t . ti O ] I . . k l . • ann an ırıne ceva vcrnullıZ Bu ıc- emen z ay tdır 
e emmıye vermemL\' . narı, arına nıçın at andık? ... Bu kadar min Halil tarihçi Efdalettinin de dar ı s kel elerinc yanaştığı vakit halk ·k· 1 · b. nin bet seneden b · akt• 0 

kendi alaylarının önüne kadar çe- mihnet ve meşakkat çektikten son- mimari il; bilhassa hiç alakaları tarafından t ezahürat yapılmıştır. ne. ı38ı sene kelvvke' ı~şba~ına aşladığı: • e11· b' 1. k den by~pm il• ıoP' 
k k 

. . . . . mız yata ı ı ıncı ır pavyonu C!ıkı gu 1 ın ıra a ar ır parn _J 
ere orada bırdenbıre etraflarını ra, ne kazandık?... Yazık değil mi yoktur. Komiıyonun içinde mimar Şımdılık diğer araba v apurlarına k k t ki ;ı· . ı h ı ı· üe""' · · . · b k .. .. ... .. _ ır ya a ı aanatoryoma ave ctmış anan rozet ası ah ve ma ı fil bır' 

.arıp ımha etmek ıstemıştı. u umlara gomdugumuz betbaht- olarak üç zat görülliyor ki dava- yardımcı bir vaziyette kullanılacak ve yatak adedini bu tl . tın ve bazı hayır h. ı · ·0 vuk• 
Fakat Tilrkler, o kadar süratıi !ara ... Fransa ..• Ey Fransa ... Ebedi- cı olan Sedat Çet·ın••• k' 1 tır. Eski tekne üzerindeki bütün te- k' k b 1 sure e yetmıt 1e- 1 t b .. 1 . lanaa ıpd~rmıki bin 6r"' . . .. ... . . ...._.,. çı arı ırıa, ıze çı armtf u unuyoruz. an e erru erı o ye ı .e z . 

manevralarla ıkı cenahtan hucum yen agla, bu zavallı tnlısız evlatla- i•in bu"tün· ··kü ı· . . ferrüat kaldırıldıg"ı için yenı· vapur . dj;ııl•l . . • . • yu ve m.,ıu ıyetı mı • Bır kısmı kad 1 b. L_ ya rnu"nha d B · ·n r-• ı etm ışlerdı kı; kale nızamında bu- rına... . . . . . . . . . 1 ın ara ve ır ouomı •ır ır. unun ıçı . ·f•"' 
1 F 1 1 k D

. . . . . . . mar Arıf Hikmet ıle mımar Mazhar 7 otomobılı rahat rahat ıstıap ede- da erkeklere mahsus olan bu aanator teşkilatından !azami surette ıstı 
unan ransız a as annı yarara ıye, ınım ınım ınlemektelerdı Altanın 0 ı ··kı · d k b' · t ı · t · · .. . . . · muz arına yu cnıyor e- ce ır vazıye e ge ınış ır. 1 h Ik · . H ı · b k · 

on ve :ırka cephclerını de perışan Bonapart topçu kumandanını mektir. yom mu _avassıt a . a aıttır. astalar çare erme a, vurma tadır. . . ,,.rr 
bir halde ricatc mecbur etmişler- çağırmış; bütün ağır topların kama Bu meselede • • . Karaya oturan vapur dan aldıgımız yevmıye · 275 kuru~ Verfemle Mücadele Cemıyetı ,,,.;-
di.. !arı çivilendikten sonra, toprakla- f "k" b • • ~anevı meıulıye· . . • • ge,memekte ve .bu. para ile hastaların dat menbalarını çoğaltmağa çar• J•" 

Bonapart, bu partiyi de kaybet ra göm ilim esini em~etmişti. Bu ın yu "., u ikı mım~r~mı~ı ~zecek Ge_lıbolu cıvarında zın_cır yoran gıda v~ b~kım. ıhtıyaçları tam bir ~e- ni tetkik etmek üzere kendi a.ı•_"'~ ;lil: 
tiğini anlamışb. Arbk maneviyatı emrin infazı, topçu neferlerine çok k~dar agırdır. 0 .nun. ıçın, ı~tıhaz e- m:vkıınde karaya oturdugun~ yaz- 1 kılde tıemın edıldiği gibi altın mürek- bir komite seçmiştir. Komite şifl'J 1 

tamamiyle kırılmış olan askerleri- acı gelmişti. Hepsi de, sanki sevgi- dılecek kararda ıdarı ?o~tau·~z~rın dıgımız Yunan ba~dı~al_ı Aktı va~u batını havi ilaçlardan gayri ilaçları da ıöyle bir formül bulmu,tur: her h•~. 
ni siperlere çekmiye mecbur kal- lilerini birer mezara gömüyorlar- yahul b_'.'t~a herhangı hır mulaha· run~n oturma vazıy~tının ehemmı • tamamen verilmektedir. Kan, bal- ıevere Eyüp dispanserinde bal<J"'. ı;f 
mıştı mış gibi uzun uzun göz vaşlan dök :ıanın bakım olmasından pek haklı yetlı olması ve aynı zamanda çok gam tahlilleri ve .. t 1 . 1 1 b' h b · tP · ' . · - 1 k k k l b• . • .. .. . . ron gen muayene- en a o an ır utanın es]enJJldl fı. 

Fakat Türkler Fransızların müşlerdi. o ara or u a ılır. Yalnız hakıka yuklu bulunması sebebıle gemı d H lb k' k . d'l k. B' .__ k rıı••'' ' f b. y·· k d . k rt · k t' t f d k para9ız. ıt. a u ı azanç gayesıJe e 1 ece Ur. ır nıuıtanın aylı . ,,ı 
~şlerini bırakmamL~lıır. parlak bir Sonra ... Bonapart ordu sertabibi ı arıyan ır ur vatan at sıfatı • u arma şır e ı ara ın an aza J b b - Jır' ' 1 .. b tutu b h• k · .. d ·ı · 1 Al d açılmış olan sanatoryomlarda bir has yap an esa a gore ayda on 
süngil hücuıniyle siperlere dalmış- ni çağırmış, aralarında 'U muhave- e •tın u munun ana ıç ana yerıne gon erı mış o an em ar .. .. . - . . 
]ardı. re geçmişti; ' at telkin etmediğini, verilecek ka • gemisine yardımcı olmak üzere Sa tanın gunde dort !ıradan aşağı bakı- geçmıy~cekbr. . d• y~' 

Bonapart artık ezilmi• ve bit- Bonapart -Ne kadar hasta v rarı emniyet ve itimat ile kartılıya-ıros vapuru da gönderilmiştir. Ge • mının teminine maddeten imkan yok- .C~mıle. adın~ hır Bayan·~ bir,. 
' -.. e ... • . . . .. . H~ mı lıra kıra gctır M çk dakj 

mi•ti. Bu darbe altında, fena hal- yaralı var?... mıyacaa-ımı hıasedıyorum ve onun mının kayalar uzerınde oturmuş ol tur. alen sanatoryom tamamen do- . . . en .. a ~ b" f/Y 
" .. k k 1 • t ·· · • h · tı· h 1 b vını Cemıyete teberru etml!I ve _,_;,,-

. de ser11emlemişti. Nizıımı cedit Sertabip_ Bin iki y(iz ıçuı or u arımı 1' e ıroatenyorum. masına ragmen e emmıye ı asa- u ulunduğu halde 15-20 hasta wa 1 "ki '. dY' 
· ··· K kt • kt d H ğ d • J ] • K ret e ı kızının bakımı tcmın e ,_,_ 

süngülerinden kurtulabilen perişan - Bunları nasıl n~kledeceğiz? or ugum no a fU ur: er ra u rama ıgı an aşı mış.ır. ur ·beklemektedir. Sanatoıyomda liste- . B-ı..___ . . . · ,... 
T" k ·h· b k · t ma anı r e · b ·· b ı tır. ouumı da Cenıiyebn RCJ51 

askerlerini, pek güçlükle asli hat- - At, eşek, deve, katır, araba.. ~ a-ı ı, u omıayona dahil ve ar e '.Y sıne ugun aş _ana- !eri hastaların muvaffakıyetle yapılan deruhte e · · 
ta çekebilmişti. Ve ... Tam iyi ay- Bütün vesaiti kullanacağız.. mımari ile bilha11a alakaları olmı- caktır. Gemıde 6000 ton buıırıay · tmiftır. 
danbe~i bütün ordusiyle beraber j. - Kafi gelmez. yan zatların kaffesi de milli ve kıy· ve 1600 ton arpa vardır. 
çinde yuvarlandığı zafer meydanı- - Sedye yaptıracağız. metli bir eseri tahrip etmek istemez 
nı, (700 Türk askeri) J>e terketmiş- - Kime taşıtacağız?... ler. Bunlar da böyle bir ifte hic; ol- MÜTEFERRiK: 
ti. - S:ığlam efrada. rnazaa benim kadar hauas ve müte İ 

Mağlup Bonapart - Sağlam efrat kaldı mı?.. yakkızdırlar. Fakat mütehauıa ol. 800 talyan seyyahı 

Sus vapurunun Bugün Sinan'ın kıymetli bir 
ilk Seferi eseri daha 

Artık harbin mukadderatı, en Hepsi yorgun. Hepsi bitap. Hepsi madıkları bir meselede hiasiyata Viktorya vapuru yarın şehrimi-
ka.ti şekliyle belirmişti. Tolon kah- perişan. kapılmaları ihtimali mevcuttur. iyi z_e 800 ltalyan seyyahı getirecek • Vapur Aksam Bandıma Sokullu Vezir Mehmet P'~ 
ramanı, cumhuiyet ihtilalinin asla- - Şu halde, ne yapacağız? .. yapıyoruz diye fena bir karar Yer- tir. Seyyahları buradan Köstenceye d .. .. 
nı, Avusturya. galibi, ttalya fatihi, Siz söyleyiniz... miyeceklerine efkarı umumiye e· götürecek olan Viktoı·ya vapuru o- an Donmuş Olacak. cami.i kıırtanlıyot ~ 
Malta adasının sahip ve maliki, - Ağır hastaları, zehirleyiniz. min olamaz. Bu korkuyu takviye e- radan geri dönerek B ·ırsaya geçe • Deniz bank, Denizyolları tarafın İstanbul • Edirne a!'Üalt yol~ pıİ' 
Mısır ülkesinin mUstevlisi general Sertabip, yerinden sıçramıştı. den delili de Cümhuriyet gazetesin cektir. Bursada seyyahları gezdir - dan Almanyada yaptırılan Sus va- zerine tesadüf eden Havsada ıııel 
Bonapart .. Nihayet burada, Akka Dik dik Bonapartın yüzüne bak- de buluyorum. Vali, ihtilafa mevzu mek üzere tercOmanlar İstanbul • puru ilk yolcu seferini bugün yapa- mar Sinanın Sokullu vPzir !>felı ~· 
kalesinin önünde Türklere karşı mıştı. Ve sonra başını iki tarafa tetkil eden binanın mimarı kim ol- dan gidecektir. caktır. Vapur rıhtımdan 8,15 de kal Pruıa için yaptığı cami Tra!O'ıı pv 
aczi ve mağlfibiyeti kabul etmi~ti. sallıyarak: durunda ihtilafa dütülen bir eserin Mütehassıs Prost karak 12,30 da Bandırmaya vara- n:1~.m milfett!ş~ General J{az~~fll 

O gece, bütün ordu kumandan - Kumandan~.. Ben, dokto - ondan kat'iyyetle malum olmadığı . . . .. caktır. Ba posta ile İzmire giden rıgın tavassutıle Vakıflar ·ırıı' 
ve zabitlerini tophyarak; rum. Benim vazifem, insanları öl- cevabını alınca: "Mimarının kim ol .. Şehırcılı~ mutehassısı Prost, ey yolcular Bandırmadan kalkac&k müdürlüğü tarafından tarcir edı ~-

- Yapılması mümkün olan her dürm.ek de~il; yaşatmaktır. duiunu ihtilafa dütülen bir eıerin lulün ~nbe~ınde ~taııl>~lıı. gelecek ekspres trenile bu akşam saat 22 de si kararlaştırılmıştır. vaıııfllil' oO Ji 
teyi yaptık. Fakat, hiç bir şeye Dıye bağırmıştı. tarihi kıymetinde neden bu derece ve şehır planı uzerındnkı çalışma la· İzmire varacaklardır. mum mlldilrlüğü bu iş içiıı ıs.o. ti 
muvaffak olamadık •• Artık yapaca Bonap~rt, ~u a.cı ceva_p karşısın- ıarar edildiğini öğrenmek iıtemit· rına devam edecektir .. Mü~eha;;sı.a Keza 1zmirden bu sabah 7,SO rahk tahsisat ayırmıştır. Taıııı~ıı( 
ğımız, tek bir şey kaldı. 0 da, Türk da en küçuk bır tee_ss?r bıssetmeden tir.,, . Prost bu kış memleketine do~ıruye- da kalkacak sflrat tirenile gelenler bu birkaç gün zarfında beoıe;ıefİ' 
!erin elinden kurtulmak .• Bir an ev- sözüne dev&lll etmışti: . Bırçok moda meraklıları Pari.ae cek, İstanbulda kalacak, şehir pla- de Bandırmadan 17,SO da dönüşse lanacaktll'. Ha.vsada Soku~ıı ııct•' 
vel buradan uzaklaşmak Bu ge - Evet ... Hakkınız var... Fa- hır lbanta, tapka y..Jiut gece eı- nını tamamlıyacaktır. ferini yapan SU3 vapuru ile ıaa.t Mehmet Paşanın bu cami i]e e jıY 
ce ve yarın ricat bazırlıkİannı fk: kadt; ~b ıykamadığıınız hastaı_arı, bu- vabı ıamarladıkları zaman, üzerin. 

1
• Kladıköy, _üskü~a'. taraflannın , 21,15 de. şebtjmize gelebilecekler- ber bir karvansarayı ve bir d ır 

mal edı·n·ız Yar n ge '·'J ra a ıra mak mecburyetındeyiz. deki me•hur markaya h • t P an arı tanzım edıldıkten sonra Bo dir. mamı vardır. Hamam ll"'°ell yı~,,ı 
... ı ce çe~ ece- 0 1 d"• . . ~ e emnuye ğ . . . 1• h ..,.. t"'' 

ğiz... · te~:e~d b'l':"~~nınEı_?tikaıı_ıınba na:ı~ •erirler. O markayı ta•ıyan ..,yayı pazt~ı~ın dil anı k~z,rl::ın_a~a.ktır. Bu suretle İzmir ve lstanbuldan mumi müfettişlik eski eserl.tl' ıııııı' 
Demişti. 

6 
ke. t ırız .... : ger sız u •Şı da iftihar ile kabul ederler. Bedii ros un an sonra 1 mesaısını mu karşılıklı surette hareket eden yol- satil_e tamir edilmişti. Şimdı. Y :ıı;et' 

, •, g rmb e kten ~~kinıyorsanız, ben bu • ve tarihi eserlerde iae kıymet eser fassal planın hazırlanmasına tah • cular ayni saatte İstanbul ve İzmi- büyilk kemerli antresi k.aiaJl sD • 
• • nu aş a bırıne de yaptırabilirim. . . • • • sis edecektir. re varmış bulunuyorlar. vansarayın da iyi bir duruıııa 0 , 

Bonapartın ricati, cihAn harp ta- - O da sizin bilecı;ğiniz iştir lerın kendilerındedır. Hangi artiı • s kulması için etrafındaki evlet 
rihine en acı, en matemi en yürek - k d 'B b t b ' tin elinden çıktıkları meçhul eı rl us vapurunun Bandırma hattın aile , 

um~~ an... u usus a 'en, kanun d k t k 
1
• ; er kuf ettiğini icap ettiği derecede de- ı da işlemiye başlamasile Bandırma mum miifettişlikçe istimlak e g0 

ler parçahyıcı bir saygı kaydetmiş- vde vıhcdan namına hiç bir mesuliyet d~ b.'.t>'.'."e a~amlamah azımırhe ıe i· rin Ye ciddi ıurette anlamamak ve yolculuğu 4 ve İzqıir yolculuğu da 1 rek bura& da bir meydan b~Jİ/le 
ti. Çünkü ricat emriyle beraber, eru e etmem • u un muze er emen emen . . .. . . . · yapılan tetkiklerı daha caaalı bir fe 14 saate ınıyor. k ı kt 
dünyanın hıç bır ordusunda görül- Sertabıp, sözünü bitirir bitirmez bombot kalırdı. kil ve mikyasta tutmamaktır. Bu Yeni vapur Pazartesi, Çarşam _ u aca. ır. it yolU ' 
memiş olan bir fe~:ıat baş göster- Bonapartın çadırını terketn_Uş~. O Bunlar pek iptidai meselelerdir komiıyonda Güzel Sanallar Akade ba, Cuma günleri sefer yapacak _ Ed'.:ne - İstanbul asfıı JııS~ıJ 
mişti. zaman Bo_napart, (Rohel) ısmınde amma müteha111a olmıyanlar için miıine ve müzeler i'laresine faik tır. Diğer vapurlarla yapılacak ara· n~n ~~leburgaza kadar olEa~irııef6 

İki aydanbe · beyh d Ak - musevı olması muhtemel bulu- .. .. . b. h. k d • . bıtmı•tır. Lüleburgazdan . , • n, u e yere • b' _ bu tarzda dutunmek ıstib'ad edile- ır ıase ayırma Te eha gem,. ı- lık postaları Çar•amb:ı ve Cumarte · di!Jll'ş 
kil kalesinin duvarlarını bekliyen nan -N ırk ~cz_~cıyı çagırmış; cek birtey deg"ildir Et tikı bilh ~in ehemmiyetile mütenasip bir he- si günleri saat ZO de İstanbuldan kadar olan kısmı da ihale e ıt "ol 

• il F ı t - a lı guç olan hasta ve ya. · s e asaa ·· · . . · · · Asfa ' za~a ı ransız ar, >ıcak an, açlık-
11 

. . .. . •. 1 . d .. h yet vucuda getirmek iklıza ederdi ve Perşembe Pazartesi p;ünleri de tır. Ve ışe başlanılmıştır. . t9' 
ra ı arı, zehU'leyıp oldürebilir misi- mımarı ıt erın e mute a1111 olma- k. k b'l k b. " ' eğı 

(1) Bazı mehazlarımız bu iımi nı·z? k t b' k 1 İ . . . 1• çı a 1 ece ır yıkma,. karan-,22,30 da Bandırmadan kalkacak • gelecek yıl Havsadan geçec ·-i~ 
. ... ma a ır usur sayı maz. tın ıçın "k • ti k 1 l:: .. eti" 

(Muhain pata) diye kaydediyorlar (Devamı var) d k. k 1 . ih . nı au une e artı ıya ıl.,·ım. tır. Bunların trenle İzmire muvasa rihlerde Sinanın bu güzel es ııtıt·, 
• • e 1 uıur mese enın tıaaaa tavak nı sükunetle kartılıyabilelim. lat saatleri ı;skisi gibidir. de inJ~~tı biti.rilmiş bu]unacıı 



ı\Ilgünlü 
va man 

tt k(Baştarafı 1 nci sayfada) • 

~~:~ tramvay alımda ka it y ile ac ristan . 
• ;,;~: ~~;:-:,.:,·b::~.dci:;:~ hazırlıyorlar .? 3 milyon Südet fng· tere j e ısır 
. ıkkat bazı noktalar tesbit e- ne bir hükumet 

)~~t netiee.;nde •~Mı ed;ld;- teşkil edemezler arasın a yeni itilaf 
'da • Vatman N imoğlu Hakka- s· s t t . . d.kk t tıı r~indeki Şişli • Tünel hattına lr OVye gaze eSlDIIl } a e j tıı ~~vagonlu tramvay arabası •• 1 .. ı· 1 Fakat o~lar nasıl tatmin Mısır Başvekili Mısırın masraflarına 

Unele gelirken Bomonti is - • şayan muta easına gore ta ya, dıJ ki ? • tİ\'arında caddenin kartı ta - y· 1 k 1 Paria, 4e ece _e~vr gazetesi lngilizleri de teşrik ediyor 
~111ek ;,,., •• dok•a• Me1q;. ugos avyaya as eri an asma '"'''"" <A.A.> -· . 

'' Üncvvere çarpmıştır. K.a- kJ•f d• 8.. .. A •1 t .1. l d Londra, 4 (A.A.) Doktorların, ı gı vechıle yalnız Mısır tarafından de -
lllctrcl·ı: b' __ '- d k t « utun vrupa ası ngı ız or u . . .. . l . 'd . . h •. 1 h 

1 
ır sana için c vu u e 1 e ıyor . A d k" f L ı·d tavııyesı uzcnne svıçre e 1.1tıra at gı emen mülesaviyen denecek bir 

"c ıa ll k .. 1 nun vasatı vrupa a ı cv .. a a e va- k .. d I d L ! k 1 l l 
h va ı ız tramvayın on "f .. b .... k b. l"k .

1 
k'b d. etme uzere ün öğ c en sonra on- fC ide Mısıra ngiltere tarafından te-

" &.ltı d zı esını uyu ır a a a ı e ta ı e ı- . 
n a tam on buçuk metre Sovyet Rusyanın belli başlı ga-ıviç Cianonun Venediktekı teşvika- B "f k • d ş· d. dradan hareket etmeğe karar veren diye edilecektir. 

i~r K ki . . . jYor. u vazı e pc agır ır. ım ıyc M B k'l' . . . .. .•. .. . .. 
• T ır. ızın bu sürü cnışı zetelerinden lzvestiya Yugoslav, tına muvafakat göster!rken. İta! - k d s··d ti . f• ·1 ç k 1 k ısır afVC 1 1 azımetını gelecek haf- Soylendıgıne gore, lngılız Mısır de d ı a ar u e crın fe ı ı c e os ova ya . . . . . Yapılan kc~f ve tecrübe c İtalya, Macarıistan ve Almanya ara- van Yugoslav miiru~sebetlerinin h .. k. t. d b" k 1 le. h taya tehır etmıştır. Başvekıl bu suret Sudanı ıdarcsinin masraflarına .Mısırın 

iıJ l T · . . . u ume ı arasın a ır ya ın ı usu- I 1936 . . . . . . • • . . 
.. a. - c ge ccegıne aır ıç ır emare e ır • . . • t•r~b ere tesbit edilmiştir. ram larmdaki münasebetlerden bahse • bundan bö\'le hakikı bır suı·ette ın- ı 1 •. d . h. b. b 1. 

1 

e tarıhlı lngılız - Mısır muahe- senehk ıştırak hıssesı ınesele.'lı de mu 
t aı rnuayene cdilmi~ ve fren- derken Macar ricalinin Romayı zi- kişafı için Macaristn111n arazi iddia- m . t. A 1 'd b . h.k. 1 dcsının askcrı ahkamının bazı tefen- zaker~ler esnasında görüşülmüş ve bu 
'ooı kl emış ır. nş us an rcı a ım o an .. A • • • • • • • •• bııııd u uk olmadığı anlaştlmış- yaretlerine geçiyor ve diyor ki: ları probleminin evvelce mümkün olan ağır havada hiçbir aydınlık gö - ruatını tadıl eden ıtılafı ımza etmek hususta hır ıtılafa varılmıştır. Yeni 

ti:ıc~~ ?aşka arabanın altında el Şunu kaydetmek Hi1.ımdlr ki, Ma mertebe halledilmesi zaruretini şart rülmüyor. Çckoslovakyadaki ekalli- imkanını elde edecektir. ~klc göre Mısır bu sefer de senelik 
nın asrıldığı makarasından car siyaseti, rehberleri ile yapılmak olarak ileri sürmiiştOr. Yugoslav yet meselesinin her safhası tedkik e- Zanncdildiğine göre. Süvcyş kana- hissesini verecek fakat bundan :sonra 

~: kopmuş saçlarile elbise- ta olan bu görüşmeler esna ında l- Başvekili, lludapeştcnin evvelemir- dildikcc müsalemetk.aranc bir hal fek- lının muhafnz.ıısınn memur İngiliz kıt- yalnız lngilterc tarafından dcr"uhdc 
l an çıkarılmıştır. talyanın ~.ütt.üğü plün~ur asla ı:nasu ,de Küçük Antanta men up iiç mem llinin Prag'ın değil fajuıt Bcrlinin re- alan için inşa edilecek olan kışlala - edilecek olnn bu idarenin masrafları-
~ .,_ a.tın an \!8Yanı dikkat tarnfı, mane degıldır. Bu pla_nlı~r~~~ı. g~- le ketle anlaşma~ı yolu~da ~ay.1:,~t I yine mütevakkıf olduğu anlaşılır. Al _ rın masrafı muahcdede derpiş edildi- na iştirak etmiyecektir. 

'1tı ~~n vatmanın hadiseden an- ye İtalyan - Alman ışbırlıgrnın ı- 1 ..:arfetmemektedır. Takıt edıldıgı- manya ne hadde kadar gitmek istiyor~ 
• 0~~:v evvel vatmanlığa tayin damesinde ana hat olarak Küçük ne göre, Stoyadinoviç Yugoslavya- Bütün mesele buradadır. Südet mc~c
tccd gunun anlaşılmasıdır. Ka- Antantın kati surette dağıtılmasını yı İtalyan - Alman blokuna sok - lesi. Almanyayı Avrupamn cenubu 

Fransaya hücum 
eden tayyareler 

Hükômetçilerin 
hücumla ı blrıliı: staj görmemiş ve henüz elde etmek, Yugos lav) a ile işbirli- mağa her suretle çalış:rken, ancak şarkisine doğru geni~leme yolu üze _ 

~İne vn;man olan Hııkkının bu ğini takviye etmek. Bu iş birliğine :Macar - Yugoslav ve Macar - rinde rahatsız eden Çekoslovakyayı 
tt,cQ ragmen kau esnasında 35 Macaristanla Rumany;ıvı çeknnck, Romen münasebetlerinin yoluna gi- parçalamak değilse bile zayıflatmak 

~it 0~n fnzlıı bir sür'atle gittiği Çekoslovakyanın tam biı· tecridini rme:;i ile iktifa etmekte \'e kendisi için iyi bir bahanedir.> 
"ı unmuştur. Kaza ile kar~la- elde etmek, Fransaya lazımgclen nin üçiiııcü bir müttdiki .bulunan Jur gazetesi ~unları yıızıyor: 

1 
'ıı h14çtrı~nın taşırmaaı ve Münevve- darbeyi indirmek ve n:hayet, Av - Çekoslovakyanın AJmanya tarafın- ~Çek milletinden, sinesini parçala-

" .ı.ı metre sürüklemesi de a - rupada hazırlanmakta olan h"rbı· dan iltihakına muvafakat göster - d. · d R b ~.. b .. ması veya mevcu ıyctın en vazgeç . Salamanka. 4 (A.A.) - csmi ir 
~ır. ariz delili telakki olun • çözmekte kati b~r rolü olacak blo- mekteclir. mcsi istenemez. Üç milyon Südct Çek tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
'tıııan l kun · ihzarmı tevsi etmekten iba- Bilhassa bunun için f;İmdiki 1- hükumeti içinde müstakil. totaliter ve Çarşamba günü düşmıın Ebre mın-
~dcn-l~~~ı . ölü~e scbebiy~t rettir. , :taly.an .- Macar müzakerelerinin Almanyanın peyki bir hükümct tcş ~ takasında yeniden muvaffnkiyetsizlik-

l' ınncı as ıye ceza ma - r. .. 'Iac_~rista. nla yapılmakta ol.an I \'a .. zıfesı. Budapeştenin Belgrad ve I kil deemezlcr.> lerc düçar olmu.:tur. Düccman bu mm· 
Crine ··b . b l v _ T T ~h~ ~o ctcı u unan agır bugunku müzakereler İtalyan dıp- Bukreşle anlaşmasını hazırlamak- ı Epok diyor ki: takada büyük bir hezimete uğramış -

~errıeSJne scvkedilmi~ ve dün lomasisinin bu kadar va i ve müte- j t~dır. Homa birçok aylar süren taz- cMes"ul Çek ricali hüsn üniyct c • tır. Milislerin zayiatı sayılamıyacak 

F rankoc ular Barse-

l o naya bombalıyorlar 

Alınan şiddetli tedbirleı 
için bir ihtar 

Perpigna" 4 ( A.A.) - Geçen 5 
haziranda Aix ' " - Thcrmcs'in meç
hul dokuz tayy re tarafından bom
bardıman edilmesi üzerine harbiye ne
zaretinin servisleri h va müdafaa ba
taryaalnnı grup halinde toplıyarak 

bilhassa Ccrbere ve Bonyuls mıntaka
larında müdafıı tedbirlerini ,takviye 
etmişlerdir. Bu suretle 75 lik topların 

~nası Yapılmıştır. cavizkar plünımn realizesine ilk na yık neticesinde .Macaristanın Yu - serleri gösterseler bile Südet Almanla- kadar çoktur. 
~ lt Hakkı. kaza esnasında ya- zarda pek o kadar esaslı bir tesir go:::la\'yaya karşı olan arazi iddia- rının da ayni tarzda hareket edecek _ Barsclona. 4 (A.A.) 

_ F rankistlc- yerine 105 lık toplnr getirilmiştir. T u
luzdaki hava istasyonu müfrezesi Cer
bere" yc nakledilmiştir. Balon müte· 
hassısları 5000 metreye kRdar yükse
lebilecek olan küçük balonlar tesis e
deceklerdir. Muntazam ticari hatlarda 

\ı.;..1~ tc olduğunu, kazanın kızın yapamaz gı·bi görülse de Hikin haki !arından muvakkaten olsn bile vaz leri söylenemez.· ·~ ığind .
1 

. •v· • •• • rin be\' tayyaresi dün saat 23 c doğru 
"· Bıı en 1 en geldıgını soyel- katte bu işlerin anah~nrı yine Ma· geçmesini elc.le cdebilmiştiı•. Bundan Yarı resmi Prager Pres gazetesi, Barselon'u bombardıman ederek t-eh-
~tı111l :~;n sonra mahallinde k.e - caristandır. Çünkü onun yardımı ile maada İtalyan diplomasisinin bir Runciman"ın'" Prag'a muva~alatım ce • rin kıılabalık mahallesinde birkaç evi 

\dört 1 h~~ku~ heyeti ile kazayı sal~ün ıı:ıuhafaz:ısı yolunda biri bir- sened.~nb.~ri. ~all.i i?in uğrnştığı da· ~'.le.kar cümlelerle selamladığı ve Çek tahrib etmiştir. Enle.az anısından Üti 

~ d 9il 1 dınlenmişlcr ve mü- lerıyle bırtakım Paktlarla bağlı bu- ha muşkul ıkıncı bır me.sele ortada hukumctinin yapılması mümkün her ölü, 31 yaralı çıkarılmı~tır. 
~ e ınüddciumınni Orhnn Kö- !anan memleketleri birib;rinden a- durmaktadır. Bu da :\lRcnr - Romen türlü müsaadekiulıkta bulunmıya az _ Yalan~. 4 (A.A.) - Dün öğleden d:: •erdetmiştir. yırmıya, onları birer birer müteca- münasebetlerinin bir yoluna konul- mettiğini hatırlattığı halde Alman sonra Frankiııt toyyarclcri Mürsi cya-
'Urnurni, suçlunun tedbir3iz,. vizler tarafına ayartmıya \'e Avru- ması problemidir. matbuatı Runciman'ın memuriyeti lctindc kain Aguilaaı bombardıman 

._~ta riny. e.!s. izlik. meslek va- pa h ·ı ·d b" k · · h kk d ·dd. b " _ .. an. asını yc~.ı en ıçme _ ışı~e Macarist anda iktisadi vaitler a . ın a cı ı şü heler izhar ctmek-ıcdcrck 1 O binayı tahrib ettikten son-
\ acenıılıgı dolayısilc ecza gırışmege teşebbu etmek mumkun tcdır ra sivil ahaliye mitr;:slyöz ate,ti açml?" 
~~dı~ 455 inci maddesine göre olacaktır. Romanın Yugoslavya ile . Bu~apeşt~. T~ansilvnnya üze • Döyçe Algamenya Çaytung gaze • lardır. Ekserisi kadın. çocuk ve ihtiyar 

çalışan tayyardcr Ccrbere üzerindcı. 

uçmamıya davet cdilm~tir. Çünkü ha
va müdafaa bataryaları buraya ycT -
lcştilc.lcri günden itibaren izin alma -
dan bu arazinin üstünden uçacak olan 
her tayyareye atct etmek emrini al -
mışlardır. 

.~il l'llaauıı istemittir. o~an. n:ıünasebetlerini hatta askeri j rınd~kı. ~razı ıdd!alarındao ancak tem i~~ şunları yazıyor: olmak üzere enkaz arasından 1 ı cc
~lııı11n1111nı ypaması bildirilen suç- bır ıttifak akdetmek suretiyle ge- ftaly a ıl: ola~ hır dostlu~ na~~na 4'5udet Almanları ancak kendi ken-

1 
scd çıkarılmf!tır. Fabrikalarda birkaç ~ .. ..ı;. •vukat tutoeağmo oöyH- nişletmek yoluna pek anudane çalı, vugeçmoye h•ç mOlemayol degol .- da.,;.; ;due eu;k!.,; zaman taım;n =·d kaldoğ> tahmin ed;Jmekted;,_ Buloa r ista n ın Balkan 

~~ctj ~~enin talikini istemiş - tığını İtalya iş adamlarının bile giz dır. Budapeşte, Romanyaya ~eçmış(dilmiş olacaklardır. Yaralıların adedi H dür. 
\._,lıtt k ımc vatmanın hemen lemedikleri mnlUmdur. ola~ bu mıntakalara rnukabıl Ma- Almanyada cereyan eden diğer Antantı ile anlasması 
~ .. arar venni' ve müdafaasını A k • A I I't l carıstana arazi cihetinden geniş hadiseler de bize ~ere d s en n aşmanın a yaya . . . emniyet vencek' Al J J İ l d • } 

~
~ -·: U'"fm•Y• yanna bo - Faydası mokyasta bır karşılık gö:,terilmesi mahoyette değ;Jd;,_ man ar a ta ya a mcmnunıyet e 
~~ . • . husu~unda Roma ve Berlınden mu- Bununla beraber bu hadiselere bü- k 1 d 

b t 1 l Belgratla .ask~n hu· anlaşma, kannen teminat istemektedir. Şim- yük bir diplomatik manevra Çekler kolay arşı an l 
1 a J UCUZ atma talyanın Adrıyatik denizi ile Bal • . . . k ı· payı • - Roma, 4 (A.A.} - $lef ani A· \>"'} • • ka 

1 
d k" . • 1 dıkı Macar Baş~.·ekılı.· İmredinin Çe yınna azımdır. Eııascn mi.ı·'·h·i·m bir 1 jansı bildiri"·or: 

I" h d n ar a ı pozısyonu takviye et - koslovakyaya b t müzakere başladığı ı ki o1 'ln a yenJ hır miş ve buralara Almanyanın dokun t 1.~· • h 
1
. d ırb .. a~rruz ve onun Iann k zaman butun şart- uyuşamıyaca ar lnformatione diplomatica aşağı 

aıu>•mı a ın e utün Slovakya a- abul edileceğini söylemek adet d k" h d" t k a· 

k 
masına muayyen bir drrecede mani razisinin Mac . . . •. değildir.» 1 (Baştarafı l nci sayfada) a ·ı en ı neşre me t~ ır: arar olmuş olur. Böyle bir nnlaşma ayni . arıstana \erılecegme . Roma mesul mnhfıllerınde, Bal 

(IJ • zamanda Fransayı fevkatade zaa _ daır İtalya Ye Alma~ya tarafınd~n S !ere .~~as teşkı.ı etm~ğc kifayet et - kan Anta~tı ile Bulgaristan ara m _ 
: as a~tara/ı 1 ncı sayfada) fa dilşilrür. Küçük Antant binasını ya~~Jmak~a ~lan vaıtlerlc tatmın elanik anlaşma- medıgı kanaatindedır. Bu sebeple da akdedılen anla~mn, büyük bir 

·~. 
2
9 40, 80, 31, 30, 29, 82, 30, tamamiyle tahrip eder ve Çekos _ edılıp edılmıyeceğini bilmiyoruz. L~rd. Rüncim~n·ın te iri altında va- memnuniyetle karşılanmı~hr . 

. ~na' 33, 83, ~o k~ruştur.. lovakyayı tecrit edilmiş bir hale so- İleride gö.~teril~cek bazı iktısadi sının Pariste bir zıyetın alacagı şekli beklemek da- . Bilhassa. B. St.oyadinoviçin poli 
ı' buı ve Mersın vıl.iiyetle~ı .da kar ki bu da tamamiyle Alman Me n:e~faat vaıdlerıyle )facar vekille- • ha muvafık o~ur:., . 1 tı~ası saye ınde B~lknnlarda .bu .-

. ge ~n?1~yan fabnkalar ıçın: nafiine tetabuk etmektedir. Bu- rını ne derece aldatmak kabil ola- h 2 - İdarı ışlerc.le muhtarıyet giln mevcut manevı ferah vazıyetı-
! :4 ııat nış~ığrnde 36 m. lik bir gibi planlar, Stoyadinoviçin tam bir cağım da bilmiyoruz. M aamafih t- IZa 1 hakkında Alman Sürlct partisine 1 ni teyid eden bu anlaşma, Nöyyi 

0 
Cs le ı.ş fıa.tı: Tip 1: 710 kuruş, milzaharetine rağm em tatbik saha- talyan matbuatında 1 !134 ~enesin . (4 üncü Sahifeden deva m) tevdi edilen m~tinler, Mn tanzim e- muahedesinin askeri bakımdan ken 

:'.?: 6~~uş,. 3: 820, 4: 595, 6: sın da mühim manialarla karşıla~ _ deki Rom~ protokollarının ihyası tanı bi.~i~.irine bağlıyan muahedenin dildikleri şekle göre, cereyan ede _ disine bir nevi madunluk ~'eren kıs
~: ~ss. 

1 
'.s · 665, 9: 615, 10: 570, maktadır. Bu manialar da Macaris ve Macarıstan tarafından imzala J pek buyuk ve ehemmiyetli kıymeti cek müzakerelerde hükumetçe e _ mındaıı ~urutulan Bulgarıstana da 

:ask 2 · 605, 13: 705, 14: 675, tandır. nan bu protokollar bu memle- vardır. Balkan itilafile Rulgarii'ta • ı:1as ittihaz edilecektir. meşru bır memnuniyet vermekte -
ı i!her Uruştur. Bütün ltalya _ M acnr ve Al _ ketler arasındaki siyao:ıi ve iktısadi nın do tluk ve ademi tecavüz mua- 3 _ Parti tarafınd 7 h . dir. Uzlaşma yolu ile yapılan bu 

f 5 sın f k · b" r·· · h k h d · · S ı· an azıran h d tadT · · 
'"h.. arıcı . . en ar ı için top ba- man -- Macar münasebE'tleri siste- ış. ır ıgının are etlerini tesbit et - e e:::ı~ı e aniktc imzalamaları da da tevdi edilen proje ile bildirilen mu~ e e ı ı, vazıyP.tı hassaten 
ı..."'I \>e t·fıat 1 numaralı tipte 39 mi, geçen · senelerde BudapeRtenin mış ve Avusturyanın istiklfili için çok manalıdır. Selfınik Rimdive ka t kl.fl h .. k. . 1 . . nazık olmakta devam eden diğer ~d ıp n • . . .. . . . . . ., il d 

1 
b d y . ' · · e ı er u umet proje erının çer A . . t k 1 • . • .. 

e: a- uınarası sırasıle dığer revuzıyomstık ınhımiik!erini Berlin m ca e e u protokollnrın esas he- ar, unnnıstanla Bulgaristan ara- . . _ . . ~ ~ıupa mın a a arı ıçın hır ornek 
~· 2g~' 41, 30, 33, 32, 30, 33, ve Roma tarafından iltimas edilmesi d.efin.i teşkil ediyordu. Bu hedef sında ~ay!.a~ılamıyan bir şehirdi. çev: ını ~ştıgı ~sbettn hükumetçe teşkil eylemekte~ir. Tunada ve Bal 

<~,arıtan 30, 83, 34, -31 kuruştur. esasına dayanmıştır . .Mnlüm olduğu şımch artık ortadan kaldırılmış bu- ~u teka~ulü meydana getiren pren ~enı teklıfler ~apılac.aktı.~. Hu te.k- kan ~avzasınn bır çok menfaatler
~ til'Jerin sa_bşlarda tüccar ve fab üzc;e Chan harbinden sonra Ma- lunmaktndır. Tekit edildiğine göre, sıp ~~ bırkaç kelime ilE> hülasa olu- 1 lıfl:r en. geç ~u~etlerrn dıger _Pr~~e- le bagh ~ulu~an İtalya, .Mi~l~tler a
;tı ho l'layete mecbur tutula _ carıstnn arazisinin bOyilk bir kısmı Roma şimdi Roma protokolları sis- nabılır: Balkanlar Bıılkanlarındır. ı lerı tetkık edıldıkten sonra bıldırıle ra.,;ıııdakı munasebetlerın ıyıleşme. 

' ıtbriıt kunı1;~: Yugoslavya, Romanya ve Çeıkoslo - temine bu sistemden çıkmı bulu -ı' . Sıkı birliklerile istiklallerini ko cektir. si sureti le ):eni bir tarihi. devre ba~-
t tocc alnr ıçın asgnri bir bal _ vakyaya geçmiştir. Bilhns a Macar nan Avusturya yerine y ş 1 . , _ ıuyacnklarına kanaat getiren Bal- 4 - Süclet projeieri nin heyeti langıç teşkıl eden ve sulrıa ve Avru 
~ ar j · . · ugos a\)a kan de ı ti · b · pan n 1 h ·· · b' d llsaı çın asgari bir top, satış, revızıyonizmiyle Berlinin buna mü- yı ithal etmek teşebbii'3üntle bulunl . .. ve erı, u sayede, onları bi umumıye ine kar.;ıı hükumetçe kati 

1 ıı: a mn mııes.s ır ır ya~ mı-
~ol>tantş sayılır. zahareti hem KüçOk Antantın te - maktadır. , rıbırıne sa.ldırıın büyük devletlerin olarak ittihaz edilecek tavru hare- da bulunan her şeyı memnunıyetle 
~'•f •atışlarda tüccarlar klir şekkülilno, hem de mezkôr ilç mem- Bu suretle ise, üç tar•flt !tal _ rekabetleronden kurtulmuş oluyo• - ket için de ayn; usul takip edilecek ;eliimlamaktndır. • 

fiatıar karşılığı olarak ilan cdi- leket arasında • mütekabil .yardım yan - Macar - Yugoslav iktısadi Yunan B a v e k ili tir. . . Yunanıstanda 
'4eb;. a azami yüzde S fark illi hakkında askerı ~nkltn a~dıne e.sas ve •iyasi işbirliğinin takvivcsi me- Y Ş 1 5 - Şımdıyc kadar hükiimetle • • •• • 

t ~Ci lırıer. Fabrikacıdan pera- olmuştur. ~Iacarıs~nmn Yugoslav - selesi halledilmiş b d Al ugosla v ya matbuatı ISüdetler arasında yapılan müzake- buyuk şenlıkler 
, .... l'e k yaya ve diger Kaçak Antant mem _ ' u a manya- Belgrad 4 (AA) c ı d d.l k · ~. ~- adar kaç elden geçerse leketlerine karşı mu·· t • .h . nın iktısadi istilacılığına kar~ı bir v • • • - ıızcteler. 4 re ere evam e ı ece tır. Jd a "l.ll>ta e\ eccı arazı .. agustos bayramının t .. d. · · b .. ·· N d · L" · . . yapı ~ tı l"ı: n satışındaki bu fark iddiaları mevcut bulundukça St derece bir baryer vazifesi görmüş y . d es 

1 1 ıçın utun • aro nı ısti gazete ı ısc Südet I 
a.h.. \(Zde 3 Ü • O - unı.nıstan a yapılan hazırlıklar hak- ~ ·ıı · · ~rııcaı geçemez. yadinovi~, kendisinin faşizme olan ve ayni zamanda ltaly.ıın faşizminin kında birçok hab rl k 1 mume ssı erının bu beyanat karşı- Tarihi 4 Ağustos rejiminin kuru 
a... ar haşk h' l d bata · · • k d · h c er n~rctrne te · d b ·· · · ı kl" 11 "kıi · ld .. 

~ıtı1 · a ~c ır er e, sn - n sevgısme ragmen Yugoslav- yu ·ar a ıza edilen yeni si'-'asi dirler Bu n .. b 1 1 . sın n ugun ıçın yapı.ma ı te ıf e- uşurum ı ncı yı onümü miinase • 
satı 

11 
• • • • o1 • lUnasc et c gazete er aynı b t"I .. .. r • ı ~ ş mağazası veya büro yayı l•Iacarıstanın işbirliği yapmak planının hallı meselnsi hazırlanmış zamanda Kral 1 ··ı M t k C dilen nazırlarla Henlcin'in murah- e ı e butun Yunanıstan sabahtan -sur . • l · orı a c a ·sasın o • b . 1 . . .. ı <qit-de etıyle bizzat yaptıkları ta bulundugu talyan - Alman blo- olur. tograflarını neşretmckte ve bu resim- ha~ları arasındaki toplantının ak- erı çı gın b~r sevrnt ıçmde çalkan 

ı, llıa~ ' 0 Şehirlerde açacakları sa kuna kati surette sokmağa cesaret _ !erin altına son iki sene zarfında Yu- dedilmiycceğini yazmaktadır. Bu maktadır. Ögleden sonrn stadyom-
~ f· azns

1 
•• edemez A ni d s . R ') · t d k. . da yapılan muhteşem tören ç.ok par 

t !atlar veya buro masrafı ola .· . ~ za~an a toyadıno- o m any a 1 e ekalliyetler na~ıs ~~. a ı ye~ı re1ımın meydana gazetenin zannettiğine gfüe Stidet- lak olmuştur. Başvekil Metaksas 
~ılebiı· a azami yüzde 2 fark ila \lÇ bu şeraıt dahılınde müttefikleri .. getır.dıg~ cserlcrı kaydeden bilhassa lerlc doğrudan doğruya yapılacak Elen milletine hitaben rad o ile ne, 
~n.. ltler. bulunan Fransa, Romanya ve Çe _ Bukre~. 4 (A.A.) - Kral tarafın - medıhkurane komantcrler ilave et • ı .. k 1 lt 1 k · d"l · d · y ş ıı. ~ı· h k d"I k d" 

1 
•o an muza ere ere !l ı ar omısvo- re ı en mesaJın a ezcumlf• demiştir 

•ıı ı•azarte . - {" k k oslovakya ıile alakayı kesmiye ya- dan neşre ı en bir kararname ile Cluj me te ır er. . . ~ . . . • 1 k'. taz sı gunu çı ·aca ma . . nunu ıştırak ettırmek fıkrı kati su-
1 

• 

~atı eteler ile tesbit edilen aza- ~:ş~~a.z, çlin11° lBelg~ad~n ~zerin- ü~iversıt~si profesörlerinden Dragon~ Samuprava gazetesi neşrettiği uzun rette terk('dılmiştir. Müzakerelere 1 "Balkan samimi sevinci ve heye 
tt le arı geçmemek üzere fnbri _ f d m-~~ ve taran aş~zmı tara- 1 cır ckallıyctlcr umum komiserliğine bir maknlede Cenernl Mctaksasın Yu- nazırlar komitesi devam edecek fa- canının son noktasını bulduğu bu 
.\ endi t . ın an ı zaım 0 unan bır Macar tayin edilmiştir. s·, · hf il b nanistanla Balkan Antantı arasındaki . anın, Yunanistan için biri sulh en-

1.ı.~Jca.. sa ış fıatlarını mahalli tehdidi dolaşma:kta clc\•mn etmek - . k ıı· 1 ma e er u kat altılar komı yonunun projeleri terna \,•onal uns 1 k d" ~ . d -t •a ve 1 d. tayıne c a ıyet er rejimin· b ·ık· münasebetleri kuvvetlendirdiğini ve b J uru o nra ıgen a ~ il e<J· . stanbul gazeteleriy _ te ır. k 
11

. 
1 

.. .. '.n: . e 1 e - u müznkerelerde esn tutulacak- hili nizam unsuru olarnk birer mu-
tt( ıp hır . İ a ıyet erıtatusu çerçevesı ıçınde ye- Yunanistanla Türkiye arasındaki nıü- t B . l k ,. tıe er suretıni ktısat Ve aMcar metalibinin Kabul Şa t . b. t zd t • . d v • 

1 
ır. u proJe er e alııyet mümes - vaffakıyet teşkil edeıı iki mühim 

~<>llıy k r ı nı ır ar a anz.ımıne ogru atı mtş nasebetlcri dııha ziyade ıslah ettiğini sillerile Lord Rilııciman'a tevdi edj- hfi.d' 
aca larrlır. İşte bunun içindir ki, Stayadino- bir ac:l ım nazarilc bııkmaktadıdar. tebarüz ettirmektedir. ıse, başarılar bilirnçosuna ilave _ . _ pecektt,. olunmuş bulunmak' · rl.r. 
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YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE 
Zahire gemileri arasında 

heyecanlı yarışlar 
Parma, Avustralyadan lngiltereye 16000 millik bir yol Uzerinde kah 

azgın fırtınalar, kah ruha kasvet veren durgun havalar icinde artık 
rüyet sahasından kaybolan kaba sorta filoya rehperlik ediyor 

Yazan : VILLERS Çeviren M. NAiL 

ARADA .BiR 
Yerli Mallar Serkisinde 

Onuncu yerli mallar sergisi ev
velki yıllardan daha çok muvaffa
kıyet kazanmıf bir halde devam e· 
diyor ve her ııün binlerce kiti tara• 
fından ziyaret ediliyor. Pavyonla-
rının önünde bir an duran bir Tür
kün göğsünün kabarmaması imkan· 
aız. Kömür ocaklarımızın faaliye-
tini gösteren oda, türlü türlü ve 
renk renk tık ve ucuz kumatları 

gözlerimizin önüne seı·en daire, Nu
ri Demirağm küçük fakat yarın için 
büyük vaitlerde bulunan tayyareai 
ve plinörü velhaaıl her daire insana 
ayrı bir zevk, ayrı bir gurur 
veriyor. Sergiyi gezerken kü .. 
çük bir mükayese yapanlar 
on bet yıl öncesiyl'! bu günün 
farkını derhal bulabilirler. Ve bun· 
dan 15 yıl sonrasını da dütünerek 
kalplerinde daha fazla gurur ve da 
ha fazla sevinç duyabilirler. Lisenin 
kapısından girerken insanı saran 
bu tatlı gurur ve sevinç kapıdan tek 
rar çıkım:aya kadar ayni tidetle 
devam ediyor. Eğer bahçenin iki 
tarafına konulan maga)arın etrafı

na konulan iskemlelerden birisine 
oturup ta biraz dinlenmek ve serin
lemek istemezseniz ayni hislerin 

Planlar, tasavvurlar 
lzmirde neler yapılmak isteniyor 

ve neler yapıl1yor? 
, 

İzmir valisi vilayetin nüfus işlerin• 
ve kermesleri anlattı 

--- ~-----

yolda da devamına hiç bir engel lzmirin umumi manzarası bJ' 
yoktur. Fakat bir masanın ba,ına zn ıJ/litl 

i · d b' · • k Ik İzmir 8 - Vali ve Parti Başka-j zı ve tavır işinde de ,0 190· geçıp e ır çay ıçmege a arsa • .. t" n '• 
• . t . d •. . Ç" k" nı B. Fazlı Güleç aşağıdaki izahatı zırlamaktadır. Bu işte bu uteJetdıo 

- 4 -

• 

nız lf e o zaman lf egı?ıyor. un u . . rraze . , 
görüyorsunuz ki aipah pantalon ve j vermıştır: daşlardan ve bilhassa .. · nıiJilı 
ceketli ve beyaz yakalı sık ıı:arso • - "Vilayetimizde nüfus işine beklediğimiz, noksanları sa. bun· 

t . d'"' t • · · · · d k" f' ehemmiyet vermeyi BelPdiyemizle yet le bize izah etmeleridir ~ıı.'..e~.ıı. nun ge ır ıgı epaının ıçın e ı m- dı ••· 1 
· · k Hem beraber kararlaştırmış bulunuyo • d:ın sonrakilerde tekr~r e de 1dı · can pıatır ve yı anmamı,tır. I 

ruz. Bunun içindir ki, dog· um evi Ve istediğimiz mükemmele ı'l"'~ o kadar pistir ki daha gar!\on maıa- b ı• 
kısmını da ihtiva etmek üzere bele- sin. Gölcük Kermesinde, ıed;st nıza dört bet adım mesafede iken ııe 

bu pisliğin farkına varıyorsunuz. diye, vilayet ve temin edilen devlet Ödemiş kaymakamı i!e bizıııel · 
Bardağın niçin pis olduğunu öğren· yardimile bir çocuk hastahanesi ya reisinin çok gayretleri ve BU ar~•· 

pılmak üzeredir. Buna zamimeten leri göze çarpmakta idi. ııı~· mek isterseniz tık garson size fU d!l 
Halkevi namına getirtmiye teşeb • daşlarımızın gelecek :nllar ·'· dı garip cevabı veriyor: ııır"~ 
büs ettiğimiz seyyar sinema makine hitten daha fazla takvive a ede • - Bayım, bardak adedi az da, ıde 
si ile bütün köylerimizde çocuk ba ha büyük muvaffakıyet e 00y0' yıkanacak vakit bulunamıyor! ıu" 

Ne güzel sebep değil mi? lnıan, kımı işini annelere öğretmek kara- ceklerine şimdiden emin l>U 
acaba latanbulda bu cins ıflerle uğ· rındayız. Bu işe belki bir iki ay son rum. 'bi biİ' 

Parma ıremisi olanca hızile, açık denizlerde • t•cak bir makam yok mudur? Di- ra başlıyacağız. Gölcükte ikametgah sab~ii~;e~ 

1 

dümene baktı, dalga çukurundan tek· yorduk : fakat ambarlar kapalı, arma yor. Ve serginin güzel İntibalarım Bütün bunların mükemmeli ola tün köylüler bu işe cidden. ·etle•~ 
rar çıktı.Güverte •ular içinde. Sebhiye •ağlamdı. Gemi yuzuyor, azametli unutarak yoluna devam ediyor. rak ta Bucada biP çoc•Jk prevantör- alaka gösterdiler ve umuııııı ıeJilı; 

Kanm apğıda yalnızdı. Bailannı ı .. d ı . k ı d G" t ı d Okyanusla sabahleyin yeniden bog"u•· yomu yapmak istiyoruz. Bunun için den ziyaretçilerin huzıırunu ·oe e muca e csı a ma ı. upef e er e - v * Hepsi 
koparan salon trebzesi ile ağır koltuk . .. .. 1 .. k k 1 mag"a hazırlanıyordu. Çünkü 0 ana meclisi umumi ile fevkalade içti - ne el birliği ile çalıştılar. 

nıze gomu mu;ı, or unç ya pa.. ı • 8 1 d ' d . 
san dalyaları aalonun içinde, etrafa Dümende altı kişi olduğu halde ıı:e· kadar ııeçen müddetçe selamette kal· zm 1 r e e 1 ye re ı's ı' bir teklif üzerinde konuşacağız. şekkür etmek borcumuz ur ... ç~,19' 
vah•iyane, saldırıyorlardı. Kanm, ca· . 1 d b 1 d Kapt n de bir teknik üzerinde konuşacağız. On altı ağustosta fe ı'itı· v mı yo una cvama a.ş a ı. a mı~h. ıe 
nını kurtarmak için salon merdiveninin Cloux. dümen batında yolunu. pusu- Fırtınanın oyuncağı gemi ser- şe h rı' m ı'zden Müsbet karar alınca bunu vücuda de toplantıya çağınla.il ,ıt' i 
parmakl.klarına asılmıt kalmıştı. Er. 1 le • • k b"t" ı d 1 d getirmiye çalışacağız Bir kaç sene- yet umumi meclisi dört gun • ~•ı • . asız at etmeııe ugraşır en u un ay· sem olmuş sen e iyor u ek '· 
tesi günü vücudünde yetmi, ikı bere f .. t b d a An karaya oı·tt 

1
• den beri le<:rübe ettiğimiz zayif ço- toplantılarına devam ~aer edl' a ana guvcr e oyunca provaya o.· N' b' f d·· ·· taÇ 

saymıştı. Bütün gemi hakın samedani il • 1 1 b ısan ayı ır ırtına ayına onmuş. cuklar kampı işinin hııvası müsa- namede gösterilen işleri in 
ru yo arını açmaga ça ışıyor ar, a • durmadan Jesen fırtın~arla geçmiş,ti. O 

kudretinin elinde idi. Biz ne yapabi· b'I' 1 k d k' d' li t it bir yerde daim iye tahvilinden is- cektir. Ruzname şu~ur: ııııPı 
tara 1 ır erse • yu arı a 1 1ı:ran 1 9 Devamsız bir halde karayclden kasır- gril 

lirdik ki 1 b · • h 1 ı d behçet Uz dün bir muharriri· tifade edileceğine kanaat getir • A) Turistik yollar pro ga ycyı •armaga azır anıyor ar ı. ııa kuvvetinde esen rüzgi.r batıya, ba- dı 
Biz. geminin batmasını beklemi,tik. Trinket yelkeninden hiç bir ,ey kur· I mize beyanatta bulundu dik. Bununla beraber cemiyet bün- tanzimi . ·çiP: 
B t d tıdan odosa dirisa etmi~ ve bu kerte· 1 yesini takviye ve zaten artmakta bu B) Çocuk prevantoryomU ı "ı'' a ma ı.... tulmadı yelkenin çoğu çoktan gitmiş· lerin hiç birinde istikrar etmemi,ti. Evvelki gün zmirden şehrimize ela ıtl" 
Deniz, kaptan de. Cloux"yi de gü- ti. Sabahleyin yelken parçalarını dü. gelen İzmir Belediye Reisi Behçet lunan nüfusumuzun artım vaziyeti- tın alınacak arsa hakkın . 

vertcye çalm1• ve fena halde zedele- Sonu doğru bir istikamet alamıyan ay- d h . t t . 1 • T f k ıerI 
' g"üm düg"üm olmu•, sanlmıs .. lı.ıvrılmı•, k Uz dün sabah beraberinde Tilrko • ne e ızme e mış o acagız. e er- ere. dı·ve Ş d d 1 1 b • b '( T ırı ... ve pis bir deniz vardı. Gemi, de- c B B b }e r t 1 mişti. imdi e eniz ere oguşa o- bükülmüş armada istralyalar etrafın· fis reisi Cemal Ziya olduğu halde rüata ait kısımlarını da, müsbet ) ııca ve ornova e.. j<le 

ğuşa kıça, dümene doğru, kendine bir d b ld k G d' .. b d nizleri ııüvertesine aldığı kadar, bu karar alabilirsek, size sbyliyece • nin almak istedikleri otobUS ' 
a u u . ran ı usı ga yayı • d ı ı d d d h ti ·ı l' yerli mallar sergisine giderek sana-

yol açmağa uğraşıyordu. Eğer bap. • • k F k .. k" ag a arın ıtın a a za me e ı er ı· ğim. me imtiyazının tetkiki. ·odl 
sarmaga ugraşlı . a at mum Un O· yordu. yi erbabile görüşmüş, İzmir fuarı- ddeSı , 

rabilirse, ve eğer gemi de mutavaat . k k k K l Ruznamenin (C) ma •eJll lamadı. Bir an içinde bu da parça • En iyi trinket yelkenimizle en ili na iştırii etme istiyen fa at yer ermes et k e•· 
edip gelirse, onu bu dalga gavrinden geçen otobüs işletme iş; ~o . beW landı. gabya yelkenimiz paralanmış, gitmi,. bulunup bulunmadığı hususunda te Bergamada başladığımız Ker • k çıkarmak kararile, dümeni ümidsiz • Parçalanan bu iki yelkenle arma bi· ı ti. Gemiyi bu 'ek ilde idare etmek. mec· reddütte bulunan sanayi erbabına meslerden aldığımız na.tice iyidir. miyetli bir mevzudur. Bıı li ;i 9t'' 
likle kendi eline aldı. Seren yelken - d' şeb· 1 ke d' banlivö e •· 

raz hafifl•miş oldu. Şimdi geminin buriyetinde olduğumuz için, istedig"i. kendilerine derhal yer bulacağını Bizi memnun edicidir. Her günkü ıye ır e n ı · ~e· 
lcri üzerinde olduğu halde, denizin b h k d t b.. · 1 t h kkıntfl ' sırtında /üç ayaşugabye ile ir veya miz kadar süraıle gidemiyorduk. Da- söyliyerek bu tereddütleri izale et- are et bu işin diğer kazalara teş- sın a o o us ış e me " dit 
koynuna girmiş bir halde yalpa vur· I 1 S 1 . · d'I · •t 1 · t mekte I' 

iki ana veleta ye ken vardı. eren aeri ima yelken körülyor ve bir iki saatlik miştir. Bundan sonra vilayete gide- mili ıçın bize cesaret veriyor. Mese- ı erıne aı o masını ıs e 19ı dukçagqminin batıp gitmesi muhak • k rıt 
iskele kontrasına biraz prasya edere bir fırsat bulabilirsek tekrar yelken rek bir müddet vali muavini ile gö- la, kazalarımızda unutulan eski o- ]er. Vilayetin vereceği ka 

1 
,•e O' kaktı. Sağnak tekrar bastırıp gemiyi İ o • 

orsalamak istedik. Bu. uzun bir meş · açmak suretile elimizden geleni yapı· rüşen zmir Belediye Reisi öğleden yunlar ve spor hareketlerini canlan hem bu hatlar muntazıım Y .es» orsa ettirmeden. karanlık gecenin bu k I I ""Jl.lfl'" 
gale idi. Bütün tayfa e sreiyet e su a - yorduk. Buna kar•ılık gemi -de elin. sonra sergi hazırlıkları hakkında dırmakla beraber hücum edecek se tobüs servisi ile şehre bafl.' "tif· azgın havası içinde gcmiyj içine dü~ k 1 1 d y f' k" k · ı ce~ 
tında a ıyor ar ı . den ııeleni yapıyordu. Tilrko ıs er anile görüşmüş, Tic.a • yahat afilelerine karşı alınacak va hem de varidat temin eda;o e·- ../, tüğü bu dalga çukurundan dıl"'rı ata· G • k d J d b ~ 

emi gittigi • ar, seren er e iraz Haftada 1200 veya 1300 mil kadar ret Odası umumi katibini ziyaret et ==========================:::::::::::o-
rak selamete çıkarmak istiyordu. prasya edildier. Gemi orsasına gel . vasati bir süratle ilerledi. Fakat bu miştir. Behçet Uz, bir arnlık ta şe· s 
. Rdüzgar ne dhe uğulduyordu ı Hep • mezden evvel bütün tayfa kendılerini murdar çalkantılı deniz de günde 300 bir tiyatrosu, Halk Oµereti ve Yu - ela" nı•k anlaşmasını"' 
:g~ul~:su~~~:· d:tta rüz-gi.rın kuvvetli ana güvertenin çullamalarından koru· mil kadar olsun bir sürate katiyyen nan Operetile temasta bulunmuş, JJ 

üstün, parçalana'n mak için tekrar kıça doğru yol bulma· çıkaramadık. fuara iştirak etmeleri için bu üç he· 
yelkenlerin gök gürlemesini andıran .. .. 1 d K d CI b k k J h p e t he e h ga ugraşıyor ar ı aptan e oux . Vasati ya•ları 17 den fazla olmıyan yetle muta ı a mıştır. Be çet Uz l!ICSlerİ bütün gÜVCftcyİ yalayıp SÜpÜ - T k arıs e ır ıza 1 gemının ha, omuzluğunu denizlere prova direği taifelerimiz, geneler, na- dün akşam i ekspresle Ankaraya 
ren denizelrin, yuvarlandıkça dehset - ki k k ( ~ 

• ya aştırma için münasip bir an . o· siplerindcn çok fazla tecrübeler geçir- gitmiştir. Dün kendisile görüşen bir 
le kaynapn zirvelerinin korkunç ha- l k ·d· B b h · · d U b h · · · ) l · •"" 

:~:~:~ile müterafık bir halde ititili • :~i::::~~ü:r:~a~~::::i~ i~::::~ ~:~ ~~~;~ b~:,~::,~d~~:~~~~I~:~.:~;:~~~~~~:: ::iy:f ::~:::;?.u~;;::!~b~!~~:~ ı•eT~8ş m ~ki; ; sti~~~fin i iorüyaca kia rr nı , 
Kaptan dümende intizar ile vakit ' ' 6 

geçiriyordu. Dalga çukurundan gemi ;li~a~:~:~:.di. Fakat bu bizim biricik kü~~:a::~u~e~iin:it !!:i;~i k:~ne::~:~: ~~!: ~~1ş~:a1n~:%eda~i~~n°:c:~; anlayan Balkan devletleri onları bı'rbirın , 
çıkacak olsa da pusulasız oeyredile - p İ ı r; 

c arma» pençelerini açıp saldıran tanı güverteden deniz aldı. Boğulmak Cumartesi sabahı tekrar stanbula ld t b" "k d ı ti d k ı 18 
mi:~~;mız yoktu. Denn ve fırtına ile v~e:in~~ıb::::ak::i1;;11:d:r::~~~y~:. ~:e::aı:::ra:~z:n.:r~::~a~'.:a::a:ı:: ~~~~:er:ıdıB.k~:~k!o~~: r:!~r;s;~e: ı •,.s.a _!_r,.a_n _uyu __ !v,.e,._e_r_en __ u!t_u_uı~ .. Ar • 
bütün ışıklarımız ıönmü,tü. Ve hu k lk I k İ t i --- -- .._ .ıp 

' çara ye en erinin örlenmesinden üç mana kendini kurtardı. Gemiye girdi- ceğim. zmıre gelerek zmir matbu .. . . • . . . :suO" çılgın rüzgarda bir tele fener yakma- saat kadar sonra. 1aat on sularında, ği vakit takatsızlıktan •andeliyordu. at takımı veya İzmir kliipleri tekaüt Dunkil posta ıle gelen l agus . lışmalarını tavsıye etmıştı. -.t9o' 
nın bile imkan ve ihtimali yoktu. Esa- bı'r fırsat zuhur •ttı' . Bas orsasına ı 0 oyuncuları'le maç yapmak arzusunu tos 1938 tarihli Fransızca Lö Tan üzerine küçük itilaf, l\facar,ı· •• dı· 
sen elektriğimiz de yoktu. • Yüzünün rengi uçmu'- beti benizi kül t . b k 1 • • R Ik 't' k .. h k. da•t•" • 

uzun gemiyi rüzgara yaklaştırmak u. gibi titriyordu. Eğer kendi kendine izhar eden namağlup İstanbul mat gaze esı aşma a esını, a an ı ı- ço musama a ara ne .ul'. 
Dalga çukurundan çıkabilip yola zun boylu bir işti. Kos koca bir gemi j kurtulup gemiye dönmeseydi, onun buat takımı mümessillerile bu seya- lafile Bulgaristan arasında imzala. Bulgaristana gelince: O. k~~' 

0
el1' 

devam etsek bile gene ru"zga·rl· or••- k k d f "d ti k d . t .. d .. ··ı ·1 . tedı!I - ....,. i denizin arnın a yatıyor ve inip çı· uçup gittiğinden ertesi sabaha ka· hatleri etra ında Cumartesi günü :ıan os u ve a emı ecavuz mu· rın an gonu rızası e ıs 
sına geilp yelkenleri kapatacaktık. kıyor. Dümen dikledi ve geldi. Geldi' dar haberimiz olmıyacaktı. görüşeceğim. ahedesi., ne hasretmiştir. celere kavuşuyor., . 

0
r: 

Gemiyi iki dalga arasından çıkarmak L" T h d · S ı· 'kt b'tifJ't' 
ama, •anki onun ilk gelişi bir oyun l~te yelken gemilerile Hornda ya· Fuar için söylenecek sözleri dün o an, mua e en:n e anı e Lö Tan yazısını şöyle ı "ıd~ • 

~e grandi üst gabya yelkenini sararak imit gibi. güpe~te güpeşteye yalpa e· rış edenlerin hayatı böyle geçer. söylemiştim. Fuar kap:ındıktan son nasıl merasimle imza edildiğini, bu " Menfaatlerin mü~terek ~bit• 
alkınmak zaruretinde idik. Kaptan derek gene o adam yiyici denizin gav- Güvertedeki kamara harap olduğu ra, İzmir belediyesinin Atatürk cad nun Balkanlarda sulbü takviyeye ğuııu takdir eden, kenctiJerını ·rJe • 

de Cloux evvelce böyle bir gemi ile rine girdi. Yalpa vuruyor. yalpa vu· için, Hornu geçinceye kadar, taife baş desinde şehir gazinosu yerinde yap yarıyacak pek ehemmiyetli siyasi çok kanlı mücadelelerle b!rıb~9ıi• 
hiç bir vakit takılıp kalmamıştı. ruyordu ... Güverte küçük bir Okya· kasarasının altındaki yelken mağaza· tıracağı 100 <ıdalı ve biitün istirahat bir tezahtir olduğunu izah ettik • rinden ayıran bütün bir aııır ae~' 

Kıç taraf civarında tayfa ve çocuk- nuo şeklini almıştı. sında barındılar. Aşçımız. canını di,i- sebeplerini cami muazzam nümune ten . anlaşma ile Bulgaristanın 1919 yi unutmıya azmeden Balk3~ ;.v• 
.Jar canlarını kurtarabilmek için. ne ki Bütün tayfa geceyi k•çta geçirdi. ne takarak, sarfettiği kahramanca me- otelinin inşasına derhal bHşlanacak Nöyyi muahedesinin kendisine tah - Jetleri, bu hareketlerile bü~U~ rııel' 
ellerine geçtise, yapışıp kalmıslardı. Kaptan, geminin böylece dalga gav- ıai sayesinde mutbağın sobasını yeni- tır. Bu otelin altında clükkanlar da mil ettiği askeri, bahri ve havai tes rupanın ilham alacağı bir mısll "'elı 
Kanlar sızan ellerile kıçtaki dü,,;en e- rinde çılgınca döğüşmek istediğini gö- den canlandırmağa muvaffak oldu. bulunacak, otel, İsviçr~den getirti- lihat kayıtlarından kurtulduğunu dana getirmişlerdir. On sene. eunan 
vinde güçlükle barınabilen kaptan da rünce kendisinin alt kata indirilmesine Fakat tatlı •uya deniz suyu karı,mış, lecek bir mütehassis tarafından ida anlattıktan sonra diyor ki: komitecilik boğuşmalarını goı :sol' 
gemiyi düttüğü bu çukurd81Jl çıkar· müsaade etti. güvertedeki tatlı ıu sarnıcını da deniz re edilecektir. ..Sel ;nik anlaşması. nisan 1935 önünde bulunduran bir kim.seİ,iriP~ 
1nak fırsatını kolluyordu. Güverte kamarası soyulmuş. içinde almıştı. O bizim göz bebeğimiz gibi İzmirin yanmış olan kı,ımlarının Stresa konferansındaki müşterek garistanla Yugoslavyanın bır:rlifıi~ı 

Bir fırsat 1 Nadiren vukua gelen bir ~ey kalmamıftı. Mutfak hasara uğ- sakındığımız verimli biı su kaynağı. imar planı tatbik edilmektedir. Yan telı\kkielrin bir neticesidir. Orada, yakınlaşmasını ve hareket b eıdı· 
•ni bir sükun 1 ramış. güvertenin yarısı harap olmu~ mızdı. Onun güverteden süprülüp mamış kısımların imar planı da ya İngiltere, Fransa ve İtalya, Avus - kat'iyyen hatırına getiretll tilen 

- Kaldır dümeni f tu. Güvertede müteharrik ne vana 

1 

gitmesi bizim için en büyük bir fela - kında hazırlanacak, caddeler ge . turyanın, l\far.aristanı:ı ve Bulgaris Türk . Yunan kavgalarına "e0~ni1 Dümen dolabının J>armaklarından hepsini deniz almıftı. Geminin kendi ketti. nişletilecek, parklar ve saire yapıla- tanın komşularına, dostane müzake tesviye şekli ve Türkiye ile tuaaJ 
birini kırarak dümeni bastılar. Gemi bünye•ine neler yapabildiğini bilmi - - Daha var - caktır. relerle hukuk müsavatı teminine ça (Devamı .f üncü sal!fa 
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··~ Eski Rus 

Baş langı9 
- Vakit gece yarısına yaklaşıyor. 

• 

Yazan: Rus Deniz Albayı Semenoff: 1 
Bu elim düşünceleri dağıtmak i· 

çin arkadaşlardan biri : 
- Ey 1 Havamız na~ıl '! 

Dünyanın en müstahkem harp li
manlarından birisi sayılan Port Ar
tur limanında Rus donanması demir 

.Dedi. Diğeri neşeli görünmiye 
, çalışarak cevap verdi: 

- Mükemmel! AlJcth vere "Vi-
üstünde yatıyor. ladivostok,, a kadar lJövle devam et 

Limanın iç kısmı kışın buzla se 1 Ç:.inkü bu havada büyük bir 
kapandığından filo dış limanda muharebe olamaz! • 
yatmaktadır. İşte nakliye gemilerimizin büyük 

Ruslar vatanlarının Japonya im- bir Kısmını böylece (Şımghay) da bı 
paratorluğu ile siyasi münasebetle- rah.t""l\k yola düzülmüştük ki, yeni· 
rinin gergin olduğunu bilmekle be- den ve son defa olarak gene (Seyir 
raber iki devlet arasında resmen nizamı) alınması :için amiral tara-
harp ilil.n edilmemiş olduğundan faz fından filoya işaret verildi. 
la ihtiyata lüzum görmemişlerdi. En önde "Sivyetlana,ı "Almazı, 
Tıpkı bugünkil vaziyet gibi iki mer- ve "Ural,, yardımcı kruvazörleri-
kezi hükumet arasınua notalar tea- mizden ibaret olan keşşaf fırka::::ı 
ti ediliyor, protestolar veriliyordu. gidiyordu. Bunların arkasından 
Lakin ilam harp yoktu. çifte purova hattı ilzere filo geli-

1 Dış )imanda yedi Safflharp zırh- yordu. Sancak koloııeııi, birinci ve 

• 

Sinemanın bu hem ğüzel, hem zeki 
yıldızı Arlen Veran geçen sene bu 
vakit manikürcü idi, Holivutta bir 
berberin yanına yeni girmişti ve haf· 
pata ancak bir kaç lira kazanıyordu. 
Derken sahne vazilerinden brüs Hum· 
berston tırnaklarını bu kıza yaptırır
ken dikkat etti ve onu angaje etti. 
Şimdi bu hakikaten ve her manasile 

~ parlak bir yıldız olur. 

l'ARIH-iMIJ DEGIL • MI? 
Umumi hapishane ne zaman kuruldu ? 

tskilik tarihin ve kıymetin ifadesi değildir. Bu itibarla 
hapishane binasına kazmayı hemen vurmak liı-ımdır 
~-t "aziyet bir müddet ıürdü, gitti. eseri olduğunu iddia ediyorlar. Bu a- yi andırmıyor mu ) Yükselttiği türbe· 
'1 t hoca Salihin ölümünden ıonra, rada, binanın tarih bakımından çok ler de bir meraiye melali yok mu ) 
illıll 1\ kurduğu bu hayırlı ve faydalı u- yüksek kıymeti olduğunu iddia eden - İmarethaneleri, hastahaneleri ince ve 
~~· tnahpusların ia~lerindski · dü- ler bulunduğu gibi, mimari bakımın- hüzün dolu bir fiir değil mi ) Köprü
flııi 111 költünden bozuldu. Tahsisat ıdan da üıtün bir değeri olduğunu söy- !eri, kervansarayları, Sid-ibadın şuh 
)~ 11" bunun elinde deve olup gidi- Jiyenler de var. Fakat, bu idialar ne ve feyda piri Nedim"in gazelleri gibi 
~· Yüz yıl evveline kadar böyle ilmi bir tetkike ve ne de vesaike da- işlenmiş f&heaerlerden bafka nedir ) 
'"· keyfi takdirlerle idare olunan yanıyor, lıt'aynaklan meçhul bir takım Meareseleri zahit nefeslerle kabaran İ· 
'harıeler eıkiıi gibi bakımsız. u - ~ahsi ve • indi m~tal~.a .. hudunu aşmı- manlı göğüılere benzemiyor mu ) 
·~L 11lllluş bir halde kaldı ve bu hal de yor. O kadar ~ı, do~uma~t~r malu- Tatlardan kelime yapan. onlardan 
~ devam etti. mattan va,;geçtık. ansıldopedık ma - umulmadık manalar çıkaran, mermer· 

"- 247 de, yapılmaya tefCbbüs olu· ı lumat veren dahi yok.. leri kahkahalarla güldüren, granitleri 
~ 'bazı ıslahat arasında -halkın mi- Bu bina niçin yapılmı,tır ) .. Ne ola- dantel haline koyan, taşlardan oyma
ifil "e temayülitını okpmak maksa· rak kullanılmıştır ? Mimarı hakikaten lar, taklar yapan, işığı ve sesi emirle

llı~~i - .Babacafer zinda~ı ,ehrin en Sinan m~dır ~ yoksa M~hmet ağa mı· rine rameden Türk mimarlarının öl
t~ trı hır ticaret merkezınden kaldı- dır) .. Mımarı tarzı nedır) mez ve yüce eserleri karşısında hay
t ~alt Sultanahmet meydanındaki Bu noktaları işaretleyen, tarihi kay ranlığımızı ifade edecek kelime bula -
ıı_ .aab hane > ye, şimdiki (Umumi naldara dayanarak. mimari sanatı cep mıyor, vecdle, hüşula seyretmiyor mu-
~hane) binasına nakl olundu. 1 ) . hesinden İnceliyerek meydana koyan yuz } 

~t~ e.bu nakil iti hakkında (Takvimi yoktur. Halbuki Hapishane binasının kar -
'l'ı) de şu resmi tebliğ neşredildi: Ortada hakikat olarak - vesikalara şısında duyduğumuz his, sonsuz bir 

~ dıtanbul ebvabından Zindan dayanan bir etüt çıkıncaya kadar şu hüsran, bitmeyen bir acıdır. Bir hara-
lııı~ civarında vaki zindanın deru· vardır : be karşısında duyulan acı ... Çünkü, on 
ı... a ınedf B b cafer> na Umumi hapishanenin mimari kıy - b d ·ııi)ı un ve c a a - da İr evrin ifadesini okumak şöyle 

!ısı yatıyordu. Vis amiral Stark'ın Rus donanması bat kumandani ikinci zırhlı sefain fırknlarından ya 
forsunu taşıyan Petropavlosk ile Amiral Rojenatvenaki ııi: Süvarof, Aleksandr, Bordino, 

e~leri olan Poltava ve Sevastopolı Rus amiralinin maiyetinde (8) ı o.re!, Osliyapya, Sis.oi, .N~varin,. Na-
ilç bacalı meşhur Retvızan, Fran- hattıharp zırhlısı (7) kruvazör, kımof namlarındakı sekız gemıden 
sada henüz denize indirilip Port (9 ) distroyer (5) !ilahlı ticaret mürekkepti. 
Arture yeni gelmiş olan Çareviç, ve gemisi (lö) nakliye va (J) tane de Tertip sırasından da anlaşıla 
~iribirinin eşi Peresviet ve Babicda hastane gemisi vardı. cagı uzere birinci fırkanm rehber 
zırhlıları. Bu filo uzun ve mli!!kül bir yol- gemisi "Suvarof., ve ikinci fırkanın 

Zırhlıların biraz gerisinde de culuktan sonra Japon ~ularına gir- rehber gemisi "Osliynpya,, idi. 
Norik, Bayan, Diana: Askold ve di. İskele kolonesi üçüncü zırhlı fır-
Boyarin kruvazörleri yatıyorlardı. Rejesdenski filosu Raltıkta Rus- kasiyle kruvozör fırkasını teşkil e-
limanın fenerleri söndiirülmüş de - !arın en büyük harp limanı ve ter- den sekiz gemiden ibarettL Bun
ğildi. Hava berrnk, deniz sakindi. sanesi olan Kronştat'dan Japon su lar da: 

İ:;;te bu soğuk şubat gecesinde !arına kadar 06628) millik bir se Nikola, Senyavin, Abraksin, 
on tane Japon muhribi Port Arthur· yahat yapmıştı. Hoşakof zırhlılariyle Oleg Orora 
da yatan bu yedi zırhlı heş kruva- Filo (Anman) sahilinde Kame- Donskoi, Monomah kruvazörleriy -
zör üzerine birdenbire hücum ede- ran limanı açıklarında bir ay kadar di. 
rek bunlardan üçünU torpillediler kalarak Rusların alelacele hazırla- Bu hatların her iki tarafında ve 
ve onları fena halde yaralıyarak yıp yola çıkardıkları üçüncü Bahri· rehber gemilerin kemereleri i:;tjka-
harpten sakit bir hale getirdiler. muhit filosunun kendilerine iltiha- metinde "Zehcug", "lzomrut,, nam-

Ertesi günü yani 1904 yılı şu-• kını beklediler. larındaki küçük kruzörler, beheri 
batının dokuzuncu giinü ele, gene Nihayet iki filo birlesti ve Ja- ikişer torpitobot refak:üinde olmak 
ilanı harp edilmeden (Kore) nin pon sularına girdi. · ü~ere, san:_ak ~e iııke.ıe koloneleri-
Çemulpo limanında demir üzerinde Sözün buradan ötesini Rus de _ nın keşşaflıgını ıfa edıyorlardı. 
yatan Rusların Varyag isimli yep- nizcisinin salahiyettli kalemine bı- Kolonelerin arkasında nakliye 
yeni muhafazalı kruvazörleriyle rakalım: sefaini tek purova hattı olarak ah-
Korietz gambotu Japonların (Asa- zı mevki eylemişti ki, kaderin 
ma) zırhlı kruvazörli tarafından YODLA. • • bizimle acı bir istihzası olmak üze-
top ateşiyle batırılıyo:rlardı. Tıpkı . . A 

1 
re bunları "Viladivo:ıtak" a kadar 

bugünkü vaziyete bcıı;ı:i:ven bir se- Sert bır rüzgar tel armada gam- mutlaka beraber sürüklemeğe mcc-
kilde Rusya imparatorl~ğu ile ja- 1ı iniltiler hasıl ederek d.ağınık, a.~- ı b.ur bu!un~yorduk; ~Cinkü Seberya 
ponya devleti arasında kan dökül- çak bulu_tıarı gazap ve hıddetle su- şımendıferı ancak ordunun Jevazı-
müş, ilanı harpsiz bir harp başla- r~~lü.yordu. Bir taraftan .Ç!n de- mını, o da müştülatı azime ile, nak 
mıştı. nızının azgın dalgala_rı gemının bor· !edebildiği için biz bu cihetten hiç 

dasına çarpıyor, soguk ve duman- bir muavenet bekliyem!'-·eeektik. 
'•' .J • • lı bir yağmur ince ince yağıyor, Is- Binaenaleyh refakatimizdeki dört 

Biz burada 1904 yılı ş~batında lak hava insanın kemiklerine ka - nakliye gemi!'linden "Anadir" ile 
ilanı harpsiz başlayıp 1905 yılı a- dar n~fu~ ~d'.~o~du. BAu~a rağ~en "İrtiş,, e lebalep cephane doldurul
ğustos ayında Portmut sulh muahe- kıç koprusil ustunde hala beklıyen muş, "Korea,, ya erzıık ve mekı1-
desiyle sona ermiş olan Rus - Ja- bir zabit küm~si bu sisli yağmurun lat yükletilmiş ve Kamçatka da ta

pon harbinin can sıkıcı bir tarihçesi al rasındkaı· ~edrıce~I n.a~:ırbd.an k~~1bo- mirat gemi~i haline ifrağ edilmişti. 
ni yapacak deg· iliz an na ı.} e gemı erınm ırer go ge- B l . b d muavenet · b . k . . . un ara ıca ın a .. ıçın 

Maksadımız bu çetin harbin me ye enzıyen te nelerını seyredıyor- "S' . ,, ,. ., .. . 
ı d B ı b kk ti . ıvır ve Rus romorkorlerı de 

raklı bir ~afhası olan ve Rusya im- ar ı. un ar u uzun. meşa a ı . . • 
h ti · d k" ı k beraber ıdı paratorluğunun Okyanuslardaki seya a mız e~nasm a ı A yo ar a- . · 

deniz kuvvetini sıfıra indiren meş- daşları~ızı·n· b!ze son .o~lamları'. son ber~~erdı. Kruzör fırka~ı refaka
hur (Cuşima) deniz harbinde 0 za- temennılerı ıdı... Nıçı.n denızde kalınde bulunnan beş torpitobot es
man Rus amhiral gemisinde vazife- böyle birkaç filemanın birleşmesin- nayi muharebede nakliyeleri mu

dar olan miralay Semenofun heye· den hasıl olan dost selamları kalbe hafaza etmek üzere kruvazörlerle 
canlı hatıralarını nakledeceğiz. bu kadar derin nilfuz eder? Niçin 

Porarturdaki, Vila<livostuktaki bunlar hakiki selimlardan, alkış· 
Rus deniz kuvvetlerinin mahv ve pe )ardan mızıkalardan daha müessir 
rişan edilmesi üzerine Çarlık hilkil- olur? 

müştereken icrayı hareket eyliye -

cekti. Filonun en arkasından da 

"Orel" ve "Kostroma,, namındaki 

hastahane gemileri g-e Jiyordu. ~eti Japon sularına Raltıktaki de- Niçin bu işaret arya edilinceye 
nız kuvvetlerini de göndermeğe ka- kadar herkes sessiz sadasız ona göz • ( Devamı var ) 
rur vermişti. !erini dikmekten kendilerini ala- ======================= 

Birinci teşrinin 18 inci günü Lil- maz ve bu rüzgarla uçuşan, yağ- fzmir ilave postaları 
bau limanından hareket ederek ak· murla ıslanan muhtelif renkli adi 
sayı şark yolunu tuttu. İkinci Bah- bez parçaları insana hAkiki kelime-

İzmir EnternasyonRI fuvarı mil-

. h"t f'J · 1 nasebetile her. per~embe günü yapıl rı mu ı ı osu ısmi veri en bu kuv- !eriymiş hissini verir? Niçin bu işa- .. . . . . A 
vetin başında amiral Rojensdenski ret arya edilir edilmez sanki son mü mak uzere ıhdas edılen İzmır ılave 
gibi Çarlık Rusyasının en meharetli safahai veda ifa edilmiş gibi her- sürat postalarına dün saat 11 dea 
kumandanlarından birisi bulunuyorlkes sessizce vazifesinin başına av- itibaren başlanmıştır. Bu postayı 
d

1
>. ,. det eder. dün İzmir vapuru yapmıat.ır. ~. cıı 2ebanzed olup türbedarlarının meti yoktur. Plan. cephe. dahili terti· dursun zerre k d . • k t" 

''tı d . a ar mımarı ıyme ı 
h.,, 1 n a ancak cCafer Sadık> deyi'ı bat itibarile her türlü mimari anasırı ktur Ve d b'J· k" U • h ' .... ı yo . ene ı ır ı, mumı a -
~ mı, olan zatı keramet &yat türbe şamil değildir .. iddia edildiği gibi. du . h b' .b. b' d d 
~. .. . pıs ane ınası acaı ı se a an ır. 'ııii Unda mersum olan manzumeden varlarının dort. sekız veya on metre i 

t) •teba olacağı üzre tabiiyetten olup kalınlığında olması. mimari bakımın- şte bu itibarladır ki, Umumi hapis· 
ahid..ı d h "k" l 1 t d ·· t'" l"'W•• ·· ·· t hanenin yıkılmaııında hiç bir tarihi ve ttlb 'le e seya at tarı ıy e s an· an us un ugunu goı ermez. . • .. . 

f •la 0 1 · b" ··dd t d Her zaman insanların en üstün sa- mımarı mahzur gormıyoruz. Yalnız• lıtı .,,e mış ve ır az mu e . me • . 
ti olduğu mahalli filasıl dahi zindan nat tezahürlerini mimaride gösetrmiş· bu harap bınanın solundaki Maliye ev 
dt~:ltı~ anda mahbuseyn ikamet ha· )erdir. Her hangi bir şehirde gezilirken rak. ~a~inesine, İbrahim Pa.şa aar~yı 
tıı· l\ufu sahayi şahadet etmişler İ· duyulan heyecan o ~hir binalarının, bakıyesıne dokunmamak prtıle .. Çun
ı~· leendileri ve yanında medfun o· mimari avabidinin yaptığı tesirdir.Hal kü, bunlar mimari bakımından çok 
lı~ ~lişarünileyh hazretlerinin delile- buki Umumi hapishane binasında bir üstün birer sanat abidesidir. Esasen bu 
dt ıhtida etmiş Ali naml zatı şerifin devrin ifadesini okumak ve görmek noktayı tarih bilginleri de ileri sürmüş 
~~~~haniyetlerine hürmeten zindanı mümkün olmadığı gibi, Revak kemer- ler, bu binalara dokunmamak şartile, 
~'tıt)lır Atrneydanı civarında (Taab- !erinin odalarının ve kıblelerinin man- hapishanenin yıkılabileceğini söylemiş 
~ti Ye kaldırılıp yerine karakol inşa zarası insana bedii bir heyecan ve te- !erdir. 
~ı r:::_t bundan böyle babı mezkur cBa- ıir \'ermektedir. Binanın hüviyetinde Vaziyet bu merkezd

0

e iken, İstan
dti afer>namile zikrolunmak üzere ira ve umumi fieyetinde mimrai bir kıy· bulun imarı ifini önleyecek, akim ve 

Q!"harıe ııdku ıudur ara olmuştur.> met yoktur. yetim bırakacak fekilde gürültü ve de-
ltlif 

1

"~nın İfna tarihi hakkında muh· İstanbula, en heybetli Türk timsali- dikodu çıkarmaya ne lüzum var } 
~t tn~'Yetler vardır. Bir kısım tarih- ni: Süleymaniyeyi nakşeden mimar • Eskilik tarihin ve kıymetin ifadesi 
~~ ızans bakıyyesi olduğunu, hatta lar sultanı Koca Sinanın uçsuz bucak· değildir. Sekiz on arşın enindeki du-
1 "• p l h . d h. . . k 1 ._talt it apaz arının tarap ma zenı o- sız ~ asının eşsız est-rıni seyerder en var arın mimari kıymet ifadesi olma-
t'lti .. l!l!andıklarını ve fetihten son- bu büyük mabedde bir devrin ifade- dığı gibi.. bu itibarla, hapishane bi
~~:11~. Y~llarda Taabhaneye çevril - sini ve Türk mimari sanatının azeme- naaına hemen kazmayı vurmak lazım· 
~" IOylıyorlar. Bazıları da, Mimar tini okumuyor muyuz ) I dır. 

• il\ "eya Mimar Mehmed aianın Onun kurduğu ıaravlar bir kaside· .· (Devanıı ''aı) ltw balbk filo.su J•poa aulvı•a Y• ldat•rken 



) Yeni kanunlar 
~vvvv 

Damga kanununda 

1 "'~~~-~:~~~~ .. ~~~~!.:~,.,,yapılan değişiklikler aşa 
1 (Dündü sayıdan devam) o5 güaiydi.. Hiç de. hatırımdan ııeçmi:ren sırasile bu ikramı yapmaktan geri ka • 

1 
f<2 

d Yakında yapılacak Balkan oyun naios 2,02, 800 metrede G en ,~ 0• bir sebep beni Bigaya sevk.etti.. Galata ma L ları ilanlarla levhalar ve gazete, geçmemek ş-a rtiyle vel'llecek balo, , . 
6 88 

,. 
rıhtımından k.alkao. bir ~Se:rriaefa.in • Ho..,ba, lıepsi Filibe muhacciıi ol- ve yaJt&yUtn d:ub.ı:ıliy~ biletleri. pa milsamere, konser, te:n•il ve benze- !arının birinciliğini bu sene için teh Uzun atlamada Pazra .us • ':raıı-

_ı_ ı.. '- ı b ı. likede ııôren Yunan a.':letizm fede- masos 6,71. Yükılek atlamada '·" vapuruna bindim ve e.ı:tesi saba& Ka- m.,.. üzere, ..,r,. ev i mütecania ir ,.öy- ı risa.le, mecmua, kitııp, re.hba n ri eğlencelere ait duhuliye biletleri Sırı,... 
rabigaya çıktım . .,.-adan da hir d.olm~ dü. imam Salih hocanın lıüsnü idare- ta.kvi.n:ılere dettettilUeri reklimlar n makama kaim davetiyeler ve rasyonu bütün Yunani,tan atletleri tazis lı80, Pateraki.~ tı7;;. tı.-

•'- · arasında ayrı ayrı atlet izm ınilsaba- atlamada Tanos 3,84. sırıkla 8 
,. arahasile Bigaya gittiın.. Beoi buraya sine inzimam eden köylünün pil ıcy- ve pan.,-rnn d:llb.ııliy'! hlletleri, p& bunların tesis maksadına uygun o- tıııa,... 

b •L '- kalan tertip etntlye baslamı.ştır. Bir mada Plasoplos 3,40. Gülle a ."ı.•I sevkeden ıeb~ ilci ııün içinde halle- neti sayesinde H"'°ba tam ir W.en"' I nayır dahilinde açılac:.:ık tiyatro, sİ· lan ilanları. D>'•• 
dJebilece.k basit lıiı: me•el.e idi. Fakat ve vifak içinde bir ceD.D.et parçasıydı.. nema., sirk: ve sair du.lm.ljye ile g;iri- 63 _ Alelumum havalename- kaç vilayeti bir bölgeye bağbyarak Stamatidis 14, Floro• 12.88, qQ 

hala s,iddetini muhafaza. eden harbin Salilı lıoca köyün hali vakti yerinde 'ı ıen ye.rlen ait duh.11liye biletleri. ler, havale makbuzları, P'lsta ve tel aralarında yapılan miisabakalar • mada: Floros 4.4.83. Tano .cı.~,j~t 
.. . . . d sonra en i i dereceleri tutan at Bu milsabakaya Yunan • aç!Jiı vesait yalr.sualuğunda.a beni K.a- olanları sıraya koymU\'tu. Koyden ııe- 58- Mukerrer sıgorta muk.ave- ~raf havalenamelerı. an . . Y k b' k . Pl' l .

1 
d• oıdutıU 

ra.bigaya bırakan vapur ancak. bir haf· ~erek 0 gece orada kaim.ak zaruretin- ıena:meleri.. 64 _ Bir şehır dahilinde vazife le.~lerı Abn~da . t~plıy~ra . ır aç ~a.m~ıy~~u as ngı .tre ~ 
ta sonra ıı.elece.k ye beni de bir hafta de kalan garip bir yolcu o geceki nö- 1 59 - Gettk Tü.rkive turing n dolayı.iy le •arfolunan tramuy, va- yu~ atle~ın ıştirakıle '.lun~nıstan at ı ıçın ıştırak etmemışbr. 5 ps· 
sonra lstanhula götürec..kti. bet<;inio mi...firi oluyordu. Salih b.xa· otomobil ldübü n Tiırk ııa,-a kuıru- pur, tre n ve otobU; gibi nakil va•ıta letız".' ?ırmcılıklerı yapın .ya karar 

1 
Sırık: Papa Yorkiyo 6l.l ~a"a 

Ben kendimi barındıracak bir ye.r nırı tertip ettiWi wıul ü:ı:uine o geceki mu tarafında.il Yerilen, g1!nk ecne- Ları ücretlerine münh.ı-ır olmak ü- vermı.ştır. Bu muoabakalardan. •on - pas 53,43, 100 metrede: Sarı 
aramak için Bigann• sokaklarında do- ııanp misafiri, sırası ııelen konukçu bt n:ıemlekeUeriırı mıimasil teşkilatı zere memur ve miı,talıdemler tara- ra aynlan atletler kala~ahk bır k.a- rio 11,1, Kalodokas 11,2. o-
laşıp ducurken eski bir mektep arka- yedirecek, içittce.k ve evinde yatı.ra • tarafııı.daıı V'e.rilip Tü.rkiyNie ibraz fından verilen beyann~me ler. fıle hahnde kampa ç~kı]ecekl~rdır. Bizim atletlerimiı: de .f!a]kan d 
da~ıma rastladım. Burada ne sebeple caktL i ve istimal o cınan triptik ve gilmrilk 65 - İnhisar mamulatı bayıle- Şımdıye kadar Y''-P•la'l mu,aba yunları için hazll'lıkla."1lt2. yakın 

1

8 

bulunduiumu sordu. anlaı.tım. ~te. böylece dereden tepeden kQ- geç~ karaelui. •inin hususi kanunlarına göre duk- kalar~a alınan iyi d ereceferi yazı- başlıyacaklardır. Bu ınünasebet.e 
- Sen burada olamazsın, dedi. nu'!& konuşa günün batmasına bir sa- &O - l:ıim y~ ve kayıt ta hihl llünlarına astıkları le>h !arla tıca. yoruz · ıJ k 

1 
k 

1 
d uzun bır 

~-- · ı· ' 1 200 metrede Sarı Kavazi.s 23 7 aç aca o an amp a;:- a . Otelde yatmak masraflı ohu. Be.n. b~ at kadar ka~b. Arka<lil!!HnLa hır ik· h a kkında es habr aleyn':ne sadır o - rethane ve müe<•e,elerin belediye . ' · . . . aeçeb•· 
• • Jk k k d' k" ·· .. . - . - . . - . . . 200 metrede Salıh Va·a~ 23 7. 400 çalışma ve ıstırahat dcn·~sı " rada bir tüccar namına odun kest..ir.i • te ayaga Ka tı ve en ı oyumuze lan ılamlarra ewnhurıvet mudeıu· vergı ve resımlerı kanunu mucıbın- ' . 

yorum. buraya bir saat kadaa- bir me· dönmek için. Salih lıoc.adaıı ~in İste· mumileri ve niifas memcırlan tara- ce asmaya mecbur oldııkları, yalnız metrede Ka•a Yargı 52·1 4oo mAtre ! lecektır. 
ıafede cBahçeli köy • de iki odalı bir dik. Hoca : fından açılan bu tabii dl.valara a.it isim ve ticaret unvanl arını h.avi ]ev· de l\Iısalıdıs 52•5 80<' metredı; Stra 
kira evinde oturuyorum bana misafir - Olmaz, dedi. Daha konuşaca · h.el' Dl'\-i enak ve ilamlıı.r, davacı balar ve umumi nakıl va<ıtaları i~- --------- ·ı k Jıİf 

lngiliz _ Amerikan 25 bin kişiyi istiap e.C.el:u eee. tı'r ol, b.eyhude masraf etme. iiız. e., has tarafından açılıp cnmhuriyet [eten ferd ve mUmess:Ilerin bu na- • 
On 1 d k d h . · U" ·versı'tcı;ıe 1• -açı •a.lıa yaptırmıya kara~ vernıı, · Muvafakat ettim. Çarşıdan biraz ya~ ann a a ar ta mın ettı · müddeiumumileri veyıı nüfııs me- kil vasıtaları üzerine yazı.!ınlıkları , ~ - j(tıt· 

nevale tedarik ettik. Arkadaşım nar· ğim oğlunun kulağına bir şeyler fısıl - murları tarafından temyfz edilen ticaret unvanlaı~ . Hafta ıçırıde lnıı: i JtArede mühim İnşaata y akı.ııda ba~lanaca eıi 
1 k . d T nh ki '- • L doyarak evine gönderdi. Ve bize de k b ti t k 1 1 Devam etmekte olan ınerk gi e tirya isıy i. ö e auuaıı:ı wo arıulara ait temyiı:ıı istida ye layi- 66 _ Beynelmilel karn~ b il etle- ır a e ızm arşı a~ma31 yapı mış- A k d " . f al ııısç· 

unutmadık. Ve bir kira arabasına at· rehberlik ederek kendi bostan tarlası- halariyle teblig" ilmühaberleri. tır . Bu miı .,abak a lar İı:gil tere n i n vrupa upası.nın ' ın -te-
riyl e kupon bil etl e r-nin Türki,·e 1 b h •ta · , _ _,_ -.. - ·e f'e> 

lıyarak cBahçeli köy• ün yolunu tut- na götürdü. il - Ilt13usi kan11nlar. göre toprakla rı haric in<lek · seyaha tle;e Oksfort - Kem briç i~n!ver. iteJeri dan u 
1 

~tu;""'; • ·~g ' üze;iıl' 
tuk. İndiğimiz bu küçük ev, cBahçeli Mevsim bostan mevsimiydi. Ken • hükümet tarafından muharirlere, muhtel itı le Amerikal ıhrın Karne! - P. yapı ac .~ °'· ' Mcıvon bU 

d . ı k ·•· k k ınüteallik olan kuponhrı ve iki ec- Ü d k .. ~,- b' 1 yacak köy> ün çalı örtülü İptidai evlerirulen 1 tar asına e tıgı avun arpuzu ya- mültecilere, ve yerli hallı:" bedava Prençipton niversit el eri muh.teli _ e ço mun.uıı ııı ro oynı ts 
b il · d k k cebi m emleket ara< ınrla yapılacak k ı l d ,., kl · sı·iv'·a daha farklı, üstü kiremitli bir evdL Sa· anC1 e erın taarruzun an orama verilen gayri menkullerin tapı se- ti ar:>.>ında cereyan et m;~tir. Yarış- ar~ı a.şm:ı :ı.r a "e e~ın ' · ·ıe 

raydan çıkma bir Çerkes hanımınmış. için geceleri tarlasını kendi bekliyor· netleri. seyah a tl ere müteallik ol arak Tür- !arda 10 birıncil i {ri A erikalıJar :ı kımı ltaly:ınLarm Ceneve takırıı'e, 
Köyün sekenesi de yarısı Çerkes, ya· du. Ak'l"m namazından sonra tarlaya 62 _ llen.afü um.amiveye ha . kiyede sa tılan vapur, : re n ve tayy a. birincilik te İngilizl e r almışlardır. Prağda ve lll!acarl:ınn Fraııçuvaııe 
rısı da eski Rıu harbinde mulıaccret vardık. Salih hocanın evinden tavuk dim remiyetier!e Halkcvleri tarafm we yol cu biletleri. Alınan en mühim der ece!';ri yazıyo takımı da !talyan Buvettos takırıı~,. 
eden Rumeliler imiş. ve taze bamya muhtar Halil Ağanın da11t ha31latı gayelerinin tahakkuku 67 - Resmi dairc' e r;n iaşe ih- r uz: Peştede oynıyacaktır. Ron gel.en bS; 

Biz oraya vardıktan sonra geldiği· evinden biT lenger pilav geldi. izinle uğrunda sarfedi!İne.k iiz~ re re•mi tiyaçl.'.ı'?-ı için satıo a lın ıcak a y niya t.! 100 barda- 1 peıı te l 10 saniye. rupa ııazetelerinde b'•ço!< ınute ine 
mi haber alan muhacir köylüler: köyiine gelen bahriye silah endazı da l bayram a-ünleriyle. tu giinl er ha- tan bedelreri be• lira n k~dar (L eşt 2u0 yarcla: 1 Bepentel 22,4, 440 yar sıs futbol statlarmm kanaatler ııı 

- Beyağanın misafiri ııelmiş. kendilerinin dola!ma dedikleri pek 
1 
ricinde, senede en çok iki adeili lira dahil) olauİamr · wıüy at tise l- da: ETavurle 48,!J . 88 ~ yarda: Dü- göre btı seneki kup:ırı l\[acarl~:,1 

Diye kimisi yoğurt, kimisi süt ve yu- lmÜ1!teona Rumeli tatlısından bir tepsi • - lüm makbuzJari .vl e. br.~J e llui 25 li- fe Tli J ,56 ,6 Bir mil: F oru eelli 2.23,4 Fronçuvaroş takımını'! kazanıı 
murta getırer"" eyaganın mısa ıne ya,...ırm11 o a ıze r\11 ooy e mu e. . : .. raya kadar (25 dahil) ol , nların ıııu 120 yarda mamalı: 1 H onker 14,4. ihtimali çok kuvvetl idir. 

· -'- B • · fu' _, d b' ka , ... J "k 1 

1 

dığı VaKJt atından ba•ka ber 'eyi yerli-
ikram etmeg" e ba..•ladılar. lef bir ikramda bulunmu•tu. yerınde buhnuş. Salın hocaya mura· 

• Y d k d k h d d d ayene raporları. Yüksek: Rib indrol 1,8:>. Uzun: Pe- D 'kt t · t'fa "'ir sabah arkadasım hana dedi '-': Giile oynaya yemeklerimizi yedik. caati e en i öyünün. u u u i<;in e Leşı aş an resme ıs ı 0 
"" ı b ô8 - ilk ve orta nkuf ş11hadct- larson 7,21. Sırıkla atl oma : 1 - Ru - Yaya yüriivüs,

0

le buraya yaıım Pınardan iki kulplu pekmez destisiyle ça ınan atının ufunmasını rica etmek l.ı ., ede, yok .• 
~ · · · namel eri, ilk okul tal e be<inı; verile- enson v ,80 Di skatmıı rl a : 14 ,67 Ro kS" 

eaal mesafede c Hoşobu derler bir getirdikleri soğak su ile hararetlerimizi l ıçınmış. . cek o.akil tase!ikıwmeleri ve ilmilha Leı.ı s otL Beşiktaş jimnastik kliibü ba~ 
köy var, oranın imamı benim al..-a - giderdik. Salih hocanın evinden gelen c-Hoşoha> nın monis Fillhe muha - lığından: , .,~ 

..., · ı · ,, .. ı · - b' d b~rteri, bilumum 1 ~ 0 !1 meccani ta- Şeref stadınd - kı' bugu"nk" k s• bımdır. Çok iyi bir adamdır. Gel bu kaba ve geniş yün yatağı tarladalti kı· cır en " 0 Y erme sıgınmış ır a amın ' · u Kllıbümüzden istifa ~rlon bir te ., 
ı k · d b l k !ebeye, verilecek tasdıknam.e ve şa- .. L.ı.. t'nıt• gün Salih hocaya misafir mdelim. zd ağacın altına ...,.dil<, tertemiz ve atını çama ceoaretın e u unaca . musa .. uaı<a. kadaş yoktur, Ye idare here 1 ıf• 

•· · d ı d B hadetnameler. _J Memnun olur. kalın yorganı da üstümüze çekerek seVlye e insan ar eğifdi. unu çalsa 
69 

Re • ~ b k B'ıruıı Orlaköydt·kı ŞEref sta - 1 ı.koeriyetiyle va71i.fe ba.şuıdw tıı' 
Öğle yemeğini yedikten sonra ÇQ· Salih l.ocllD!A bO<Yan U.rta.ında "l' · çalsa köye üç çeyrek saatlik bir mesa- d d"-~ . •mı a-aze,.eye a kont 

1 
ay dında. •Çt.n hafta Modada yapıl~ Xlübi.unu:ı: men<upJ,anpa telılii 0 

nplanmızı pantolonun üzerine çektik. kuya d.al.dık. fede bulunan 600 haneli Kadıköyü - e 71ua e Pul:erTe yazdı"-": mh,. tur, ar. ırııy;ın Va.terpoJa mu. :.haka.ları s:.at nur. 
Sa.hah 1 nün tamamiJe Çerkes sekencsinden bi- O - aı arın, enız amamJa-

celı:etlerimizi omuzumuza vurşrak y0 • o unca pınarda dimiz.i :yii:zü.- l'm 1 k rının ve "Üzme bamızlarının duhu- 17 d~ Y&J'lıl.acakbr. Bu mü~abaka 1 F•stı'val mus" ~ •. b-'--Iarı çok 
._ k ld k .. .. kad-'- ı~L! .b .. ri: ça ı~ o aca tı. J B k G.al • ~ • oyu u . muzu yı .... tan sonra, mesawır rı ,.. • ll.,)le biletleri. ~y oı. - .atasara.v ıu;a.:ıındac Qla-

Bahçeli köyü Ho~obaya bail.ayaa dl rliJ-et etmu ~ere, haca önde, biz ' .. F.~ka.ı kırk ha~eli bir muhaciı k~.. 71 - Sağır, dilsiz ,.e korler ın«k c:.ktrr. :ıeaın olacak! 
tozlu yolun iki yanındaki kocayemi9 arka.da yioe lı:-ö.y camiiaia avlusu- yunu

1
n_ ımamı Sal·ı·h .. hoca .da altı yuz At' da l' t _, f stiı·s 1 

t lı Ç k t•bı' vle anormal çocuk'ıar mu· es0• oM_ ın< muazzam ır ısıa.n.b,ı.ıl Belediye"inin e •"-çlaı'ından kızannı• ve olmu•larını ııittilr. l • .. n·e· ı er e.s. koyune gıderek orada • , o~ • • ,, 

""m • y ı k d d O sinde tahsil edtnlcı·e ~be mekleb.i shı:ivaıı:ı ;,._.,,. ltd' liıuu. ıoüııasebetile ga.ııet ıeD.iş b!l' 59
0 

... birer, iki•er toplıya toplıya cHo•oha> AYluda hai<A kur.,uş. sağ bacağı yoru evecının atını arayamaz ı • " ~ ,-. Ş • 
y ' d d .. k -• ·1 b - ı d B me:ınmlftn•le kö• . ai>lık koruculan Yunanı'stan futlloT mi1l"ı takımı program~ hazırla<fı<Yını yazını ..... • a -idile. Oraların köy aiemile çak aol el.iz. kapai.ınm üstüne aı:ıuak IO! el>- ra a a amı tü TU>< 1 e ogar ar ı . .. J J "' . • "' u ... 

, r - '-- 1 k k d ka na v 0 •ilecek se.rti:fihlu. nı •alı .. 'ırm.ak ıi-ıre - . ·-''il E.u p_roırranıa yenideıı. nıühinı ııı &.~ iilfet etmi• olan arkada•ım beni le sai bacağıaın büeiini y~ iri muna""'ıı<' 0 ur en ar a aşım söze · ~ • v• ~· ~e """ eıı 
v• y ' tr 72 - j!.5n numaruh karrun mu- an~ilr Baket Atinada yeni bir fut bakalar ilave ohınmıı,tur: dojlnıca köy camünin avlusun,. sevk yarı ya}ıan.c.. bir adamııı oturd\ıiunu rış ' · Ut 
etti. Köyün imamı Salih hoca, muhtan gördi.ik. - Kabahat sende ağam. dedi cilıi.n<;e derle~n. basma e.<erltt İqin bol salı.asının, yapılma<ı bakk1nda Dün a~am Prağ ;Je konu~an 
Halil Ağa, on beş günlük bir izinle D~ni o.ğ diz k.apaiıa,. dayadıiı Arladaşıma sırtı döaük oturan de. ilgili Wıirelerce veriJettk ma.klm:z. federasy bir pl'oje vermi~tir: .An 1ed1ye festival komitesi reisi, so~ ~: 
mlaya ı:elaü, ba!.riyeli bir silalı endaz ni elinde. U%JJıı ya.oemin subuia el veci başını çevirdi, arl<ada~ımın yüzü- faıı. tl!e-nörün telll:ifini büyük biT hüsnü- fa olarak Slavyanın gelip ge]J!ll) 

1 
dik 13 - Doğradaıı duğrll\)'a ecıl>!'bi ııiyet:J.e. ka.r!"lıyan Yun.<ııı federasyo-ı cegı-· ni sormus, - SP vv. a taklll1 1pıı neferi ve daim lı::ö7'in ileri gelenlerin- yapması kalı.o hı. siııa.ra takmJş, dal- ne · dik bakarak : r " " ili 

d _._, el _ Nı'ye u"len, dedı' memlekeUerde11. m.iiliarllı1 olırııarak nu alakadar makamlar nezdinde dünde yazdıg"ımız aibi burada den bir kaç ki,i avluda toplan....,ıillr. gm v.. üıtüncu. çekiftirit> UIU)'ordu. < .. } 

oohbet ediyorlardı. Pelılivana. lıenz.i.yen gövdeli o lıaclar Ben iri ııiivdeü ııörüğüa hiddetk. resmi daire-1.ere ırowie>!'i.len malların yaptığı t~moolardan soma ti nada f (Sonu 7 nci sa11fa~ 
ihale- llararlari.Yle tese, liim ınalı:buz- 1 ~ 

Salih hoca da, sohbet ettiğ> arka· iri id> ki f8kuli ve ufki m\IJllll&rn Iı..,. nere.k arkada?'f?lla bir gürültü çıkar- tarı. - - - • • - ...... 
dafları da, b~inı geli~mizde.n çok silse OTL on i!.i yaı,l&rı:adll dört ,oculı. mao ihtimalini d~üp k"1:ltum.. Ar- 7 4 _ İmza ve mil..lı ;itler hakkın-
memnun oldular. Hal, hatır aormo.k ı;ıkardı. kad..:ı- fii.ttmo.w:a cevap ve-rdi : da şehadet ve tagclik:i uvi şnhler. 
&ibi iptidai merasimden sonra ağa.la· Bu adam. K.a:ı.d-i!ı bir y\iriik imiş. - Ôyleya, dedi. Deveci dediğin Madtle 11 - Damga resmi ka-
nn poturlarının bdinden lıirer birer Tulumlar içine. doldw:ulm~ zeytinya- ata değil. ~" bi,,.r. nu11wı.uu 37 ;ııci maduesi:me aşağıda 
mendil çıbnluı çıkmağa bttşladı. Bu ğı yüklü devele.rile Kıuabiııaya inmiş Denet evvelki dön... vaziyetını ki 11, 12, 13 ve 14 i.irıcü u.naı·alu 
~ıkıııların içiade çekirdek k.ahv-e vardı. ve yükünü bophıp Kazdağına döner- muho.f~ ederek ark...ıa,ımı süzüyor- eklen~tir. 
Avlunun d1tvarına Y11Pdllllf kahve o- len cHaşoha• karib<esinin hududu du. 11 - Matlup ve ııimmet mak -
cağının içinde çalı çrrpı yakarak top· içinde gün batını~ develeriai daire - Onu ben de biliyorum ülen. Be. buzları. 
rak taTllldıı kahve luıvuNyorlar ve el l"'krınde çökeıterek atın1 dairenin ni çekecek effek bul da bineyım . Kaç 12 - Elektrik, b.aua ga:u, tele
cleğirmeninde çe.ke.rek. bge sade ka - merkezine almıf ve hayvanın sırtından defa sınadım• ayaiimı. yerden kesil. fon ve su abonman mukaveleleri. 
ve ikram ediyorlardı. MalUm ya harp bo .. lrtığı eğeri de başının altına koya- medi, eledi. 13 - Sirküler. 
içindeydik.. Şeker bulırit.rll nıdr. Ora. ralı: tıykuya dalmış. Sabahleyin u.yan- Hif<iyeci (Sonu var) 

Baş, diş, nezle, grip~ romatizma, 
Nevıaljt, kırıklık ~e bütün ağnlarımzı derhal 

- icabında günde 3 ka~e alınabilir. 

00ElllE!IE!l101l01131131'3"3EEı.=9Eıııe:.e:ıııe:ıcıe3DE3DE31!131!13llSllSOE!IEllBli3llfil l mize- ~u cihetten başh'llalı.nz fik- bir~ba;~~~u~lll.akta olduğun11 k~- f - Demek ki bu~ün bil~ siz mü- dediniz? ... ~asıl olur? ... Geırtideııl 

Y E I
• L K u M L u A D A rındeyım. ın:ı.li. hayretle gurdum. dasadan sı- rettebat arasında bır k~tılın bulu • şarap nasıl z.ehirlenir? .. 

- Evet, belki de bomba zan - fon şişe ·i kaldırılmı~tır. tıabileceğine ihtimal veremezsiniz. Profesör birkaç kelime il• vakii>' 

!
ettiğimiz o ustuvanenin iç!nde ze - Biz içeriye girinre PNfesör Ja- - Katiyen mürettebatımdan e- yı kaptana anlattı. . .. 
hir vardı. Kırılan sifon meselesine kobson so.ğukkanlılığını ııetüden e- minim Profes ör. Zavallı kaptan ll!ürfi profesOr~ 

~8118181810011310113"3EEICIE!E!E.:•=-=-=-31113111aaıaaıaeaeıeıc1'!ı gelince bizi takip eden meçhul ge- le almışt ı ve sakia bir eesle kapta- - l-fiç şüphelendiğiniz kimse _ dikkatle dinledikten ı;onra: 

imi bir işaret bekliyor olmalı ki mut na hitap ederek: ler yok mu bunların nralarrnda?.. Hakkınız var, dedi, ~iındi ııe~ 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 46 bağın lumbuzu açıla,ak sifon şişesi - Azizim Mu.rfi dedi llitfen kar Kaptan l\Iurfi profesör, Ja. de anlıyorum. D~mek ki ]'dö•Yo 

• yere vurulmuş ve kırılmış. Tabii si- şıma oturunuz ,.e beni rHnl eyiniz. kopsonla kızına müteredd idane bir ıe' 
aleyh. zehirin en az belli olacağı şa- ki bu meseleden ben size bahs et- fon şişesi kınhrken bir infilak sesi - Sizi bekliy aeoyakcSifztd bakışla baktı. Sonra mih.anikt bir Prospero, Stirner llforeno heP \t 
rabı tercih etti. Bu izahatım karşı memiştim. ı hasıl edecekti. Nitekim o sesi ben - Sizi dinliyorum profesör. hareketle şarap şişesiyle, masa ü- hirlenerek ölmüşler ... Ve bu ciıı·•; ~. 
sın da profesör Jakobson başını el· - Hangi meseleden? ve Mösyö Prospero dl işitmedik. - Evvela söy ley iniz bana: Siz zerinde durmakta olan dördilncil yetlerin mesulü de benim. zirll c ı.1 t< 
lcrinin ara. ına alını.:, ilerin derin - Anlatayım: Hatırlar«ınız ya? J\Ieçhul gemi bu infilak se;ini işi • mürette batınızı kaydederken icap bardağl önüne çekti ve: niyi kendi elimle gemiye ben ı;JJl' ı 
düşünmeğe başlamı,tı. mayısın dördüncil günü müthi~ bir lince projektörün([ yaktı ve içi ze- eden ihtiyat tedbirlerinin hepsine - Profesör sualbrinizden bir oldum. . it 

Astride gelince gözlerini zehirli fırbnaY'a tu:uımuştuk. H~ni .. şu me~ hir dol~ m.ahut ustu va neyi b!~e fı~- tevessül ettiniz değil .. mi? . tşey anılıy~r:'ıyorum. M~irı;tteba - _ Hayır kaptan Murfi, ke11~1' ~ 
şarap şişesine dikmi; bir öz söyle- bul bır gemıden Neptune a u•tOvanı !attı. Şımdı mesele orach degıl azız Bu suallerden mut~vellıd şaş - tınıdan bırısı hakkında şıkayetiniz . . viıııZ· 
meden vere<.-eğimiz kararı bekliyor- ek.ilde bir bomba atıldığı şeametli profesör; vakit . geçirmeden artık kıulı.ğı gittikçe artan za,·allı kap- mi var7 diye sordu. nı:ııi beyh~de :er~ ıtham et~~~iiıı~l \i 
du · t t il N t • k'I bu menfur katılın ~akl\sına sarıl tan etrafa bakınarak· Kaptan söz so"uJerken sı'şenı·n Demek kı katıl sıze sahte hu• 1; · gun.. ş e o g n ep ıme nun ı e- . , . 

1
• • • • • , • Diill' L. 

Ben ı~rar ettim: . d b' d ·r . . k d'I' mak zamanı geldı. Şımu katılı bu- Evet, ş,ilphe ~iz !.. c evabını mantarını çıkarın'". ve bardagı-na varakasiyle müracaat et!I'J~. '1 
dd d rın e ır so a sı on ş•şesı en ı ı- 1 1 d do~ t 

- Tere il ün zamanı değil a ım. ver i. şarap boşaltmıya hazırhnmı.ştı. La- yada herkes aldanabilir ~ 
profesör Jakobson. Aramıza karı- ıiinden patlamı7tı. Bizim geveze - Hakkınız var Mösyö Dub _ Mürettebatınız aııa'1na kay- t ~· 

k Stirner bu meseleyi diline dolamış, ·ı G kin profesör elinin bir hareketiyl um. t 111 ı • şan ve ar· nlıkta canıya'le iş gören rueı. emi sahibi sıfatiyle burada dedilmek istiyen gemicilerin hepsi kaptanın bardağına şarap koyma.sı -Evet ama ben müretteba 1 ~- Qı 
yılan tabi tli bu sefih bir an evvel bana uzun uzım anlattıydı. adaleti tatbik vazifesi bana düşil- size hüsnüh:ıl varakalarını göster - na mani olarak: seçerken 

0 
kadar dikk:ıtli davfl'. i Ilı 

e'e geçirmek lazım . Bu işte benim - Acaip !. .. Hakikaten şa~ılacak ~-or. Liltfen kaptanı çağırır mısı- diler değil mi? 
0 

b d k d d k 
1 

k k heı>S1~ \-

d k b h . bı·r şey.• D•mek kı' bu zehı'rleme me ı nız, - şara a ·o unmayınız, e- ım, ı ı ır yararcasına ıd \-e a a atım var; ş imdi Stirnerin ' - Hep · b · 1 · · t' d' tt'"" " 
1 - sı onser\'i.> erını ııe ır ı- di, zira o şarap zehirlidir. o derece ayrı ayrı tetkik e "" . ~ 

daha seyah:ıtimiz in ba;m.da iken . elesiyle o fırtınalı günde projek - İğildim ve d~arı ıkı " kaptanı ı er. Zaten başka tlirlii hareket e- . · ıeJııf ~ 
1 Kaptan l\Iurfi nin gözleri hay- bunların arasına beni nevını t ; 

sifon •;•esinln kendili";•ıden patla- törü ile bizi tenvir edip (Neptune) çag"ırdım. deme J-e d' · h .. ··h l k vcU '''! 
.,... ~ z r ı, zıra u.snu a vara ası retten fal taşı gibi açılrlı ve kekeli- liyebilecek bir tiynetsizzin ıne ' 

mış olmasını neden dnhyı dilintıY& o esrarengiz bomb!yı atan meç l\Iürfi ile salona girdiğimiz za- olmıyan bir gemiciyi Nentune'e a- yerek sordu: olabileceğini hUii aklım a]lllıyof· 
doladığrnı şimdi anh y ırnı:ıı. !Ialbu- hu! gemi alakadardır. İnceleme- man masanın üzerinde dördüncü lamazadım. _ Zehirli mi? ZPhirli mi?.... _ Daha var_. 



Devlet Demir yollan llanlan 1 
(Dünden devam) enJ a po yon ) mı ~ıa!~i:::.ki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alı-

~ b Bu işe ~rmek i..cttiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 105 li· 
lkinıliğine U!rfian o yer hu - ' Ti kat suh hakimliğine terfian ° yer Değerli bir aktör olan Piyer ralık muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü saatine kadaı 

~kinıi Şerif Kolhan, dokuzun- sulh hakimi Nafiz Yabaniğlu, ~o- BJanşan Londradn çevirdiği son fil- komisyona milracaatlan lazımdır. 
, ece Saray hakimliğine terfi- kuzuncu derc~e Sungurlu ceza. h_a : minde Napolyon rolünde görUlilyor. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 

rw.._~er hakimi Pulat ôzpulat, Ka- kim1iğine terfıan ° yer ceza hakımı Artist, şimdiye kadar daima zama tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4741) 
ı.~ Ereğlisi ceza hakimliğine Fikri Apaydın, Dokuzuncu derec mmızın tiplerini canlandırmakta * 

'Icuruçay hakimi Edip Alan Tefenni haki mliğine terfian ° yer muvaffak olmuş, tarihi simalara Muhammen bedeli 1616 lira 82 kuruş olan 4,00X0,25X0,10 cb'a-
.ncu derece Bergama hukuk hakimi Sabri Ôztürk, Artuva sulh girmemişti. dında 20 adet meşe kRlas ile 120 adet 6,00 x 0,18X 0,18 eb'adında 
iine terfian o yer hukuk ha- hakimliğine terfian Aydın aza mu- Yalnız Fransada değil Fransa meşe dilme 22.8.1938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada 

· ll~Yri Tosunoğlu Gerede ceza avini Avni Tatay, Kayseri M. U. dışında da da1ma alaka görmüş o- l'&r binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın 
~ne terfian Pötürgc haki- muavinliğine :terfian Bayburt M. u- lan (Napolyon) mevzuu bu aktörün alınacaktır. 

Alamdar Erzincan azalı- mumisi Hayri Ertürk. Dokuzuncu çevirmesi, yüz ve saire gibi teferrü- Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 121 lira 
.~l'fian Erzi;can sulh hikimi derece Ceyhan ceza hfıkimliğine ter attan sarfınazar, sanat kudreti ve 23 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka-

bın Okur, Dokuzuncu derece İs fian o yer ceza hakimi Zi~aettin ifade noktasından on bir kere daha dar komisyona müracaatlan lazımdır. 
Ul 8Ulh hakimliğine terfian o Can, Dokuzuncu derece tahkik hA- muvaffakıyete götürmeğe kafidir. Bu fşe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon 

l(•Ulb hakimi Kazım Uluocak, I kimliğine terfian ° yer hakimi Ni • Filmde UNapolyonun sevgilisi tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (6122) 
~ara. asliye azalığınn terfian An yaııi_ Ilay~arnı N:v~eh.ir azalığına ve bilahare imparatoriçe Jozefine Jf. 

ku SUlh hakimi Kamil Gürçay, 1 terfıan Kıgf hakımı Süleyman Çe- karşı duyduğu yıpratıcı aşk esasi , Muhammen bedeli 10500 lira olan 60 ton çimento kapalı zarf usu-
~~~u derece İstanbul 'M. U · ı tin, D~k~ı.u_n~u dere.~e Gerede hu- teşkil etmektedir. Jozefin rolü Rut lile 20.8.988 tarihinde cumartesi gOnO saat 10 da Sirkecide 9 işletme 

ti !1rine terfina !stanbul M. U. kuk halci.m~ığıne t~riıan ° yer hu - Çatırtın'dadır. Rut üzerine aldığı binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin Nafıa ve diğer 
111 IIakkı Talimcioğlu, Doku- kuk hAkımı lbrahım Tokar, Dok~- rolü buhakin başaracak kabiliyette nizami vesikalarile ve % 7,5 nisbetinde teminatlarile komisyona mü-

ıı derece Baş. M. u . Muavinli- z_ uncu d_erece Bozdoğan M: u_ · lı- bir artist oldug-undan Jozefinle Na 
~ - M la N ı f"l ı d racaatları llzımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek ""'Tlan Ba. M. U. )f ııavini Mil- tine terf!an o yer M. umumııM u- polyonu biribirine bağlıayn ebedl Piyer B nıar apo yon 1 m • • 
'l' tedir. (5112) \liii GıQnkan, Ankara sulh ha - a.mnıer Bahşi, Manisa ~z~Jığın.a te~ aşkı bilahare bütün müşfik tezahür Piyer Blanşar bu filmden az ev- ---------- -----------------

' ııe terfian Ankara aza mu _ fıan Kızılcahamam hfıkımı Emın ~o Jeriyle en ince teferrü~tma kadar vel Berlinde, Dostuyefiskinin 110- Jzmir Jli Daimi EncÜmenindenn : 
' ~briye Ür&k, Dokuzuncu de- k?, J?~kuzunc~ derece Bod:ur_n ha- eserde görülebilecektir. 1 nuncu,, sunu çevirmişti. 
~ "nlcara icra memurluğuna ter- kımhğine terf1an o y~r hl\kımı Ce - __ Eksiltmeye konulan iş: lzmir • Torbalı yolunun 4+000-16+135 
~Yer icra memuru Salih Engin, jmaf A_kaoy, Dokuzu~cn. derece. An - F • ) POLISTEı kilometreleri aragında grafikte gösterilen şosenin esaslı onarılması. 
l\tı ~rıcu derece Sarayköy ha _ kar~ ıcra memurluguna terfıan o e ~fIVa Bu işin açın tutarı: 18032 lira 47 kuruş. 
~ne terfina 0 yer hAki- yer ıcra memuru İzzet Gilr, Dok~ - ( 6 ır.cı sayfada:. devam) Mandırada kavga Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir. 

~~~at Kerkut, Dokuzu~cu z.~~cu der~ce Çarşamba c:z~ h_ikım maç yapmak ve buradan tzmire de A - Kapalı eksiltme ~artnamesi. 
\ Alanya sulh hakım- hgıne terfıan o yer ceza bakımı Bah gitmek üzere ayın 26 sında burada Taksimde Belvu b~hçesi" arka - B - Mukavele projesi. 'I! terfian 0 yer sulh hAkimi Sıt- ri demir, Dokuzuncu derece Alac~ bulunacağım öğrenmişUr. sında Mustafanın mandırasında ça- E - Bayındırlık işlen genel şartnamesi. 
~u~araı, Erzincan azalığına ter_I hakimliğine terfian o yer hflkfmı Bundan başka içlerinde son mü Iışan Süleyman Üstündağ ile Kazım D - Keşif ve fiyat silsilesi cetveli proje, grafik ve hususi fenni 
\Gediz hukuk hakimi Necati Halis Erökten, Çorum azalığına ter sabakalarda dünya ve Avrupa ~am Üst kavga etmişler -.·e biribirlerini şartlar. 
'~ l>okuzuncu derece Gazian _ fian Artvin ceza hAkimi Hakkı Ka- piyonluklarını almış bütün milli ·gü- kürek ve sopa ile başlarından ya- Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih gQn ve saati: 15 ağustos 938 pa-
~ tJ.' tJ. nıuavinliğinc terfian 0 yer ya, ~o~_u.zuncu ~erece Talas ceza reşçiler de bulunan 12 kişilik bir ralamışlardır. zartesi gün O saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde kapalı zarf usu-
' b llıuavini Kemal Kinoğlu, Dev h!ldmlıgıne terfıan ° yer ceza hA- "Macar güreş takımı,, 16 antrenör 

1 

z h k k 1 · liyle yapılacaktır. 
hUk~k hakimliğine terfian Şar- kimi Asım. Yazgan, ~oku:_uncu d~- ve 2 idaresinin refakatinde şehrimi e ır aça Çl arı İstekliler 3 Un~ü ma~dede yaz~lı e~aklan İzmir, Anknra, İstanbul 

«e ikırni Tahir Oskay, Dokuzun rece .Mersın ~u~h ~!kımllgıne. te:tı- ze gelecektir. Zabıta, dün de üç eroinci yaka- nafıa ~ildilrlOklenn~e gorOp. fncelıyebılırler. 
l'eee Bali ceza hikimliğine ter an o yer hAkımı Hıkmet Mamıkoglu Ayrıca 21 - 22 ağustosta yapıla lamıştır. Tekbacak Yusufı Kel Ce- Eksıltmeye girebılmek lçın gereken belgeler: 938 yılına ait .- - ,. 

·ı: Yer ceza hakimi Emin Gediz- D_ok~z~ncu d~rece Yozgat sulh ha: cak olan İstanbul yelken müsabaka lal ve Sağır Leman adında biri ka· baymdırl_ık bakanlığından alınmış müteahhitlik belgesile ticaret oda-
(u' l>okuzuncu derece Korkuteli kımlığine terfıan_ 0 yer ~ul~ ?Aklını !arına iştirak etmek üzere Mısır, dm olan bu üç zehir kaçakçısı muh sı belgesı. . 
tu '( hakinıliğine terfian o yer İhsan ~al kan, ?1~e h~kmılığıne ter Yunan, Bulgar yelkencilcıri de şeh- teli! yerlerde eroin satarlarken suç Muv~kkat temınat: 

9 
l353 liradır , . . • .. . 

ak hakimi Nuri Tarhon, 1stan - fian Çıne hAkımı Alı Rın ~zak. rimize gelmek istemeldedirler. üstilnde yakalanmışlardır. Bunlar - Teklıf mektuplan -490 sayılı ya~ı nın 81 ıncı madd~ne gore tanz~m 
~~.alığıııa terfian Gavaş sulh Dok.uzun~u dere_ce- Kırklarelı sul~ Bulgar, Yunan, Macar, Mısır dan Celalin üzerinde bir miktar da ol.un.a~ak _ yukarıda 4 UncQ m~ddedc .yazılı saatten.~ır saat ~vvel ~z
,. ı lialil Cey a. Düzce ceza hAkımlfğıne terfıan o yer sulh h~kı- yüzücüleri arasında hoğazı geçme esrar bulunmuş ve kibrit kutusuna mır ılı daımt encilmenl başkanlıgına mcı!<buz mukabllınde verılecektır. 
~llıliğinc terfia~ ~ilecik sulh ha- mi Talat Uras, Ankara sulh hakim- müscabakaları yapılacnktır. Yunan doldurduğu eroin paketlerini imha- Postada vaki olacak gecikmeler kalıul edilmez. (ö035) 1 C 1 l ·~· rf' A k .. a e al Tüzel, Gaziantep azalı- ıgıne te ıan n ara aza muavını ve Bulg'arlardan dün akşıım muva· ya vakit bulamadan yakalanmıştır. 
~l'!erfian Hekimhan hakimi Ze- Melahat _Sengel, Doku~~~:u der~- fakt cevbı gelmiştir. Bundan başka Yuvakim adında 
~ korkmaz, Dokuzuncu dere- ce Kırkagaç M. U~umılıgıne terfı- Mısırlılrdan da so~ cevap bu - biri de Kadirgada Liman caddesin-
0 llkara sulh hakimliğine terfi- an ° yer M. umumısf Adnan Söz - gün yarın gelecektir. Ayrıca evvel- de eroin satarken suç üstünde tutul 

~~er sulh hakimi Fuat Börekçi, man, ~~~uzunc~ derece İzmir sul~ ce belediyenin ileri slirdOğü tarih· muştur. Yuvakimin üzerinde 6 pa -
~ ~ncu derece Salihli hukuk hAkimlıgıne terfıan ° yer sulh bakı- Jerde gclemiyeceğini söyliyen Mısır ket eroinle 9 parça esrar çıkmıştır. 
~ ltı~ıtine terfian r> yer hukuk mi Ömer Kayah,. ~okuzu~cu dere- lılar federasyona mür:ıcaat ederek Zehir kaçakçıları :ıdliyeye veril 
~~ltıı aifat GözüböyUkoğlu, do - ce Of M. Umu~ilığıne terfıan ° yer belediyenin igtediği tarihlerde üç mişlerdir. 
tf ııcu derece Ordu azalığına M. U . .ııı Tahsın Ceyhan, Dokuzun- maç yapacağını bildirmiştir. H l -ı d 

aıı d İ t b ı lh h11ki ı· • · a ıcıog un a yangın , " o Yer azası Necati Çorkoğ- cu erece s an u .ııu a m ıgıne Fakat İstanbul belediyesi festi- • 
ı. uoı. te fı"an o yer sulh h=kı·mı· Tahsı·n . . . _ - Halıcıoglunda Mısırcı Yunusun " •· "'U~uncu derece Lüleburgaz r A val komıtesıne son dakıkı.ıda butun _ . . . 

'
\Jltıu · · - · . Ostn l dokuzuncu d"'rece Re•adı·- . çıragı Şevket mısırları pışırmek ı-. rnılıgıne terfıım o yer M. une • " v Avrupadan mektuplar ge!ıyor ve İs . 

ı ltıı · hAk' ı·· · t f' h~k· çın evde ate~ yakmış ve ateşten sıç-~ sı Feridun öz Dokuzuncu de ye ım ıgıne er ıan ° yer a ı- tanbulda, maç yapmayı teklif edi - ·, 

İstanbul Vakıflar Direktörlünden: 
Kıymeti 

Lira Kuruş 

2148 35 

Pey parası 
Lira Kuruş 

161 10 
r'1lşka!'lapta Şirment Çavuş mahhallesınde Arap Manav sokağıncıa 

iki katia 7 oda bir mutbak ve iki sofa ile bDyUk bahçe ve içerisinde 
yarım masura kırk çe~me suyunu milştemil bir evin tamamı. 15 gün 
müddetle açık arttırmaya çı kanim ıştır. İhalesi 22.8.938 pazartesi gü
nü saat 14 de icr11 edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar 

Başmüdürlüğü mahlOHit kalemine müraeaatları (5109) 
tçaı h k k h ~ k~ 1.•. t f" mi Nejat Egemen Sivas azalığına 1 rıyan kıvılcımla yangın çıkmıştır. >tt u u a ım ıgıne er ıan . . . • . . yor ar. A h 1 j f . ----------------

~~hukuk hakimi Ziya Ozaydın, terfıan Eskışehır Sulh hAkımı Ham- İstanbul Festival komitesi bu tetş evf kudsrnen .. yad~.d~~Jl .. 3 ~e t aı- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüg .. ünden : 
luncu d 1 . S lh hA eti Güven Kars sulh h:lkfmli'nne ter h fta .. d t 1 1 but·· b ye ara ın an son uru muştur. . ereee zmır u - • •· a ıçın e op anara • un u -

' 1'· •ne terfian o yer sulh haki - fian Akçaabad haki.mi Tevfi~ Erer- raya ıelmek istiyen tnkımlan getir İliç değil zehir Tesvı· yecı· ve tornacı 
~inlet Yiğin, Dokuzuncu derece dem.' D.~~uzuncu_ derece Artvın sulh tecektir. Bu suretle İstanbul gayet A • _ 

> ıı hukuk hakimliğine terfian hfıkımlıgıne terfıan o yer sulh hA - zengin bir spor bayramı geçirecek- Langada Camı sokagında 41 nu· 
~ ilUlcuk hakimi Hasan Tunçay kimi Ha.'bibUIIah Erkılıç, Sandıklı tir. marada oturan 26 yatlarında Hay- 1 k 

t~ -Uluncu derece Ayvalık ceza' hukuk hakimliğine terfian o yer bu • g.anuş hastalığına iyi gelir zannile a ına ca tır e 
ltı~ll'ıliiine terfian 0 yer ceza ha _ kuk hlkimi Ethem Akçadoğan, Ku- Kazaya u~ayan sandal kekik yağı içmiş, zehirlenme alai· 
~ '!Jtıni t·· D k d la azalıtına terfian Simav hukuk ha Dün saat ikıde köprüden kal- mi gösterdiğinden Haseki hastaha-

~ı.~ . umer, o uz uncu er&- kan Kadıköy va H d a 
tı. .. "tehir sulh h~k·mrrr·ne ter _ kimi Kemalettin Akşit, dokuzuncu .• ~uru HY arp.aş nesine kaldırılmıştır. 
ıı "o" a ı ıe.ı d G ·· M u )';\.· t f" açıklarına geldıgı z:ı man sahılde 
~~ "er sulh hakimi Kemal Dirik, erece onen · · ı.ıne er ıan · · · · 14 dört metreden d" tO 
~ llıun . . . 0 yer M umumisi Sadık Yançalı ıkı mıl açıkta bulunan bır sandal- UŞ 
~liiitıe ctu ~~rece V<';;rköp~ilS M. Dokuzun~u derece Dursunbey M. u: istimdat feryatları gelmekte oldu- Ayaspaşada Kumrulu sokağın -

Kınkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci 
alınacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytunburnu ve İzmir Silah Fabrikalarımıza 
müracaatları. (5054) 

Yaş ve Kuru Sebze Mubayaası 
Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

t \'ener e Dıakn ° yer d · u. sı B:;: mumiliğine terfian 0 yer M u si ğu görülmüştUr Sularla uzaklaş - da Bekir Bey apartımanında iske -
~ille h~k. 0 ~~uncu e~ece a Cemil Akdoğan Dokuzuncu' de;e . makta olan sandalı muhakkak bir le üzerinde sıva yapan Ahmet usta 

~~ille ha~· ı~lıgı~~ ierfıan. 1 ? !~er ce İstanbul M. u. muavinliğine ter- kazadan kurtarmak için vapur isti- adıJ)da bir adamcağız yanlış çatıl
~ ~llıllnc ınıdı Ta ır ayırnrı ıohg u, fian 0 yer M. u. muavini Tevfik kametini değiştirerek kazazede san mış olan iskelenin çökmesi neticesin 

, h u erece Beypazarı u - d 1 d - · · · s ld 
~~t ılkirnr ·· f" h Çarıl Dokuzuncu derece Adana ha- a 8 ogru gıtmış.tır. anda a de 14 metre yükseklikten yere düş- Mektebe mali sene sonuna kadar eksiltme yolile alınması icap eden 
' h· ıgıne ter ıan ° yer u • ' Tophaneden Kadıköyfine ' t kte müş ve muhtelif '-'erlerinden agw ır su d ~ lkinıi Rasim Özkurt, Doku- kimliğine terfian o yer sulh haki • 

1 
S b h t . . d k" k gı me ,, yaş sebze taliblerinin 9 atustos aah.g1lnü saat 10 a 160 lira ve kuru 

~il derece İzmir :M. U. Muavin- mi Bahattin Somer, Dokuzuncu de- ~ ~n a ~ : ~s~ın e 1 ·adın, san- ~ett~ yarala~:ra.k hastahaneye kal- sebzelerden soğanı patates, mercimek, un, domates salçası ve yumurta 
t.""e

1
letfian 0 yer M. U. muavini rece Karaburun M. U. liğine terfi 

1 
a c~ v~a~ kaö a

0
tin eşyt~1~1n ~;~an- k ırtı mıştı1 r. k addıse hakkında tahki vereceklerin o günll saat 11 de topu 165 lira teminat akçesile Nuruos

t~ nerkarda, Dokuzuncu de. an o yer M. U. ~ Omer YOrükoğl~ =a=r=a~~~ı~y~n=e~g~e==ın~m=ı=~~~·~~=a~y~a=p=ı=m=a~t=a=ı=r=·~~~~~~= man~ede Türk Okutma kurumunagelmeleri. 

~ liurhaniye sulh hakimliğine Yozgat M. u. muavinliğine terfian lstanbul Defterdarlığından: --Y-u"-.ks-e_k_M_iı-.h-endis mektebi 
~~tl o Yer sulh hakimi Ab· Şarkışla M. U. si Kamer Gerçek, Lira K~. 
~'I dir Karas Dokuzuncu derece Dokuzuncu derece Gördes M. Umu __ _ Sabnalma Komisyonudan : 
~,c~ıa .hlki~liğine terfian o yer m~li.ğin~ terfian ° yer mOddeiumu- Kumkapıda- Muhsine hatun mahallesinin Fındıkkıran so- Milnakasaya Miktarı Muhammenkonan meva- bedeli 
~~lkınıi Fikri Doğanoğlu, Do - m:n Hıkm~t Tu~?an, Antalya a~a: kağında klin eski 16 yeni 26 numaralı evin Pey akçesi EKSİLTMENİN :Xarihi Saati Şekli 

ıı derece Ka.saba hukuk hA- lıgına terfıan Nıgde ıular hllnmı 1/2 660 00 Un 680~ K. 18.00 t 'i e terfian o yer hukuk hi • Hüseyin Özer. Palo müddeiumumi- Galata.ıft: K pkayı.K taf h il · · C · ltı Makarna 1250 K 25 50 > };' J'ğ.i t rf' D . . dd . \tG emen et aramus a ma a e!ının amı a . . : 
,tce >ıı.aıı1 Ertuğrul, Dokuzuncu de ı. ~eşaek aıanGcı emırc1ı mDü keıumu- Han derunu sokağında kiin e8ki 5 eayıh dük- İrmik 500 K. 18.00: 
>• lnavgat hikimlii'ifoe terfian mısı r mQşoğ u, 0 uzun • k- ta 700 00 Şehn·ye K 2 "" h.:ı o d Eml d t . anın m amı... 850 • 6.50: Cl.ki · s · B h li cu erece r a mUdd~ıumumi- .. . _ . . 

L.. b0ıc nıı aıp a çev · l"ti t rf" d . • Kadıkoyilnde· Caferaga mahallesınfn Duvardıbi sokağında Pirinç una 850 K. 20.00: 

94.28 16.8.988 9.SO açık 

,.lrL Uıunca derece Akhisar ceza 1 ne e ıan ° yer mü deıumumı- kain eski 4-6-8 yeni 66, 17 sayılı fki eıırin 
~ ~liiin t fi h .k. i li Hakkı Atman, Dokuzuncu derece . 8118 875 00 

l - Mektebin 988 mali aeneti yiyecek ihtiygçlanndan un, makar-
~ .\. e er an ° yer a ım .Manngat M Umurnlliğine terfian · payı. na veaaire bir p.rtname ile açık ek ıiltmeye konulmuştur. 
ta~ Ykunı Dokuzuncu derece Ber · Beyoğlunda: Kamerhatun mahallesinin eski Papatya yeni 

o yer mOddeiumu f-: z ki Ol 2 - Bu ihtiyaçların cins ve mi katrlarile muhammen bedelleri ye ~ ?tt u - . · m :ı.ı e cay, Kılınç ~okağında kiin eski 1 6 mükerrer ye-. 
>et ıt · · Mua.vınhğlne · terfıan Gediz ceza hAkimlijine terfian Biln nl 84136 sııyıh dtıkklnı mft~emll mn tama- ilk teminatı eksiltmenin tarih ve aaati hizasında söaterilmifür. 

'ta~. l> • U. muavınl Cevd.et Kara- yan müddeiumumisi Nuri Barkan, mı (İkinci tertip mübadil tasfiye vesikasila) 4000 00 S - İstekliler 988 senesine ait ticaret odası vesikalarim aöstere • 
~~illt)j o~uzuncu deı·ece Şıran sulh Gülnar Mtıdediumumfliiine terfian Galatada: Emekyemez mahalle ve sokağında klfn eski 18 ceklerdir. 
~,~~i 'l. iın.e terfian o yer sulh ha - Koyulhiur müddeiumumisi Hakkı yeni 21 ,ayılı ev tamamı (İkinci tertip milb~- 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gln ve eksiltmeye rire-

~u ceklerin belli gün ve sııatte Gümüş suyunda mektep binası dahilindeki 
k ·Ui· rur Onal, Bozca ada ha - Yılmaz, Tire ceza ha:Cimliğine ter- dil tasfiye vesikasile) . • 3000 00 komisyona müracaatları ilin olunur. (5113) 
.~~ne t~rfian Balıkesir .sulh hA- fia~ lsparta müddeiumumi muavini Eski Ahıçelebi: Yeni Zinda~kapı m_a_halles!nin ikin~i Kan-
~~ ebllti Çetin Omer, Dokuzun- Selami Kuzucuoğlu, Bitlis azalığına tarocağı sokagında kaın eskı 16 yenı 3 sa- O J t B • Di · kt•• ı ·•"" •• d 
' ece Mudanya hakimliğine ter terfian Gülnar müddeiumumisi Kad yılı ve üstünde odaları bulunan dilkkAnın eV e aSJmeVI re Or UgUD en: 
~~o :ter bakimi Ali Derinöz Ar- ri Duran, Dokuzuncu derece Sındır· 2/4 payı. (İkinci tertip mübadil tasfiye va- Ofset usıılile basılacak 68 X 100 1/16 lat'asında 100,000 tane Ud 
~-- 11 b&kı' ı· - · f' S 'k - dd · · ı · · · f " sikasile) 600 00 r enkli bir okul kitabı pazarlıkla açık eksiltmeye konulmu,tur. ,~ h nı ıgıne ter ıan an a - gı mu eıumumı ıgıne ter ıan o yer 
\'0 ilciJn· _ Yakarıda yazılı mallar 16-8·938 salı günü saat 14 d e satılacaktır. 4.8.1938 tarihinde saat 10 da Devlet Basımevinde yapılan pazar-
\' ~tat au~b Mn:ıt~fa. ~onkulo~lu, müddeiumumisi Nusret Tekin, Do- Satış bedeline mübadil ikinci tertip tasfiye vesikası ve 5;. 5 faizli ha- hk eksiltmesinde isteklile r bu 100.000 baskılı okul kitabının şartname 
~~~-t hakımhğıne terfıan ku zuncu derece Es kf~ehfr müddei- zine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin % 7,5 p ey a'kçelerini vakti mu - sinin bazı maddelerine iliştik1 erinden 4.9.1938 güsünde icra edileme
~lll'u aza muavini Arif Ozbilgen, mumi muavdnliğine terfian o yer ayyeninden evvel yatırarak yevmi mezkürda Defterdarlık Milli Em- yen pazarlık 6.8.1938 cumartesi saat 10 .a bırakılmıştır. 

IJı lı~ a~Iığına terfian Erzurum müddeiumumi muavini Besim Altı- lak Müdürlilğünde mi\te~ekkil satı~ komisyonuna müracaatları. (M) Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden para~ız (\laralt 
lrrıı Lütfi Erol, Dokuzuncu ( Daha var) (5123) alına.bilir. (5127) 



Çocuklarınızı Hasan özlü unları ile beslemek onlara yalnız sıhhat ve kuvvet vermekle kalmaz 
aynı zamanda neş' e ve saadet verir. Yavrularınızın nes'esi evinizin saadetini getirir Israrla her yerde 

HASAN ÖZLÜ U NLARI 
arayınız. 

Deposu : İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Karaköy. Beyazıd , Beşiktaş. Fskişekir H a1an depolarıdır. 

ıa ":!:::_::,~. ·:::::::•:'ı·~;!!i,tM!''I .• r.'."11 , ... • ·--· • • • • ••••••• -• • • • · - - -, 
la )J~ii~ \ll~i ~iJ!'•J'rlL ~~ ı 6 Ağustos Cumartesi günü a l< şamı f 

Öi~s~~~~~1 Radyosu ı Büyükdere Beyazpark Yüzme Havuzunda ı 
Saat 14,30 Plakla Türk mu•iki• i, 14,50 f • 1 

bavadi• , 15,05 plakla Türk musiki•İ, 15,30 • Bayan s A F 1 y E 
muhtelif pllik neşriyatı, 16 son. 't ve 

Alctam nıetrİ-yatı; . f 
Saat 18,:JO Hafi! n1ü1ık: Teoebaşı be- ı 

ediye bahç(·sinrlen, 19, 15 ViyolC'rıİ~t Ali Se 
zin, 1!>,55 boı-rn. haberleri. 20 saat ayart 

Arkadaşlarının ilk yaz KONSERİ 

Şirketi Hayriyeden: 
[ oğaziçinde; mevsimin 

en parhk 

Mehtap alemi 
Agustos' un 9 urcu Salı gü nü 
akş m ı yapılacak tır. Tafsilatlı 

i!in ı yarı ki gazete'erde 
okuyunuz. 

Grenviç ra~nthanesinden 'lnklen, ?ıfüzc y- f .. , SAF'I YE f 
yen ve arkadaşları tarafından Ttirk musi- i Mehtaplı bir gec ~ yi boğazın en guze l yerınde f ~stanb~l Birinci Ticaret .Mahke-
kisi ve halk ~rkıları. f mesınden · 

• 20,40 hava raporu, 20,43 Ömer Rıza ve arkadaşlarının sureti ma hsusada hazırladıkları f Müvekkili namına Çar Ferdi 
Doğrul taarfından Arapça söylev, 21 sa- ı nand vapurunun 4 R seferile 1stan-
at ayarı: Orkestra: KONSERi 'il i d in liyerek ve sabaha kadar •

1 

bul limanına gelen M. J. S. marka-
ı - Llst: raposodi No. 14. f · · 
2 M E d- b 1 f • i lı ve 1 ıla 600 No. lu 400 sandık 

3 = s~:;:~e~at;'ma0 "e. ÇiÇEK BALOSU' çay~ _ait 466 No: lu konişmento m~ 
4 - Drigo: Vestal. n un kabılındc mezkur vapur acentesı 
21,30 Tah•in Karaku• ve arkadala,Ia- f N. F. Henry Van tler Zee ve Kum· 

n tarafından Türk musik'si ve halk şar- N • d I - ı 1 '[ · • · Duh ı · k M 1 panyasından gümrüğe h'taben alın 

par<A ar, ld d ' k d b 'l' . . T I f 3 32 mış olan 234001 No: iu ordino za-
kılan. 22 ,10 plakla muhtelif 1 eşe o u eg ence erı e geçırınız : u ıye yo tur. asa:;-
naaat ayarı. Son. rınızı evve en te arı e e ı ı rsınız : e e on 4 -

yi olduğundan iptalin~ karar veril-
Ankar a r a dyosu •-•• • ••--• ••-----· --••• mesi Manüel Saparta avukatı Yeşua 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma tarafından ba arzuhal taleb ve mez 5 Aiuatoa 938 Cuma 

Öile net r iyatı: 
Saat 14,30 Karışık plılk neşriyatı, 14,50 

Ti.irk musikisi ve halk şa['k,ları, 16, 15 Ajan 
haberleri. 

Alı:,am ne9riyat ı : 

Saat 18,30 PlRkla dans musiki~i. 19,15 
Türk mu!iiikisi ve halk şarkıları (!.\.1ukad -
der), 20 ~aat ayarı ve arapça neşriyat, 

20, 15 Türk musikisi ve h'llk ~rkıları (Se
li.hattin) 21 pli.k ne~riy•to. 21,15 stüdyo 
ulon orkestrW11. 

1 - Drigo- Lesailliom.; D' Arlepuin. 
2 - Rachmaninoff : Prf"fludr 
3 - Levine: Eumores1':o. 
4 - Dvorek: 
6 - Ponchiclli: danza delie ore, 
22 ajans haberleri ve hava raporu, 22, 

15 yarınki program ve son 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 
mahsustur. Muayenehane \"e ev tele-

f.on: 22398 - ?.lo« 

Komisyonundan: 
1 - Yüksek mü:ıendis mektebi 938 mali senesi iaşe iht•yacından 

olan 25500 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Beher kilo etin muhammen bedeli 48 kuruş olup ilk temina
tı 918 ve mecmu bedeli 12240 liradır. 

3 - Kapalı zarf usulü ile yapılacak iş bu eksiltme için isteklile
rin teklif mektupları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesik-llarla bera -
ber 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

4 - Ek~i ltme ı5 - 8 - 938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış bulunma~ı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4839) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18.8.938 Perşembe günü saat 11 de İstanbulda "Nafıa .Müdürlüğün

de (7721,60) lira keşif bedelli 1sta nbul Yüksek Deniz '.ricaret mekte
bi inşaat ve tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, Hususi, ve- fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasasile bu na müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (580 ) lira dı r. 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden a l mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa :Müdürlü -
ğünden eksUtme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 1938 
yı lına ait Tica•et odası vesikala rile gelmeleri. (4952) 

kur ordinonun hamili bulunduğu 

hakkında da vesika ibraz edilmiş ol 
duğundan Ticaret Kanununun 638 
inci maddesinin kıyasen tatbiki su
retile ziyaı iddia olunan işbu ordi
no kimin elinde ise de 45 gün zar
fında .Mahkemeye ibraz etmesi lü
zumu ve aksi taktirde bu müddetin 
hitamında iptaline kanr verileceği 
ilan olunur. (9120) 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Pangaltı Bay Sungur sokak 34 
numarada oturan ve Feriköy Erge
nekon caddesi 93 numarada kuru 
kahvecilik yapmakta iken 13-6-938 
tarihinde ölen Nişanın terekesine 
mahkemece elkonulmuştıır. İlan ta 
rihinden başlamak üzere alacak ve 
recek ve sair suretle alakadarların 
BİR ay mirasçıların iiç ay içinde Be 
yoğlu dördüncü sulh huhık mahke 
mesine baş vurmaları mt:ddetinde 
baş vurmayanlar hakkında kanunu 
medeninin 561, 569 u'!cu maddele
ri tatbik edileceği gibi alacakların 

mirasçı l arı şahsen ve terekeye izafe 
ten takip edemiyecekleri il an olu -
noır. (9443) 

l AGUST 

- ... ~ . , 
• : • ... • J • • • • • 

Son pişmanllk fayda vermez! 
Diş doktoru 

diyor ki: 
Ditler; çürümeğe ba,tamadan 

çok evvel itina görür, hergün ve 
hatta günde birkaç defa fırçalana -
rak mikroblar, zararlı &alyalar ve 

ifrazat temizlenirse aağlam ve gü -
zel olarak muhafaza edilebilir. Dit

ler çürüdükten ıonra artık it itten 
geçmittir. Bunun içindir ki, diflerin 
"RADYOLIN., dit macunile her aa
bah, öğle ve aktam, her yemekten \~~~! 
sonra bol bol fırçalanmasını ısrar- 1 
la tavaiye ediyoruz . ..-ı 

Daima 
,, .. ._. ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 

74 
Yarınki Cumartesi g ünü Hopar lörlü ve Elektrikli 71 V"OJ-1 
numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZZ 
SEFERLERİNİ yapacaklardır. 'fi, 
14,30 da kalkan 74 t e mükemmel a laturka SAZ HEYE ı 
14,45 de kalkan 71 de de mükemmel SALON ve CA ti 
ORKESTRSI vardır. Büfeler lokantacı maruf Pande 
ve E eyoğlu muhitinde tanınmış Glorya Pastahanesi tarııfıc· 
dan deruhde edi!mi ştir. 

Her taraftan gösterilen. rağbet ve arzu ~z~!j~I~ 
71 de dans yeri suretı mahsusada buyut,)ı.ı 
müştür. 

- [ ilet ücretleri her iki vapur için 75 ~ 

• 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Genel 

·· 5sb'~
1 

1- Avrupa ve Amerikaya tahoile gönderilmek üzere ırıu 
ile 20 talebe seçilecektir. lıiı' 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile 
8 JeO' 

dar muhtelif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de 
lojik ilimleri tah sil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır : 

A - Türk olmak tıe "1 

B - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliYe 
sıhhati tam olmak "Sıhhi muayeneAnkarada yapılacaktır. ,, .·j(B;ı~ 

C - Lüakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk ve•1 

haiz bulunmak. 
D - Yası 18 den aşağı ve 25den yukarı olmamak. ,.~ . ~~ 

III - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerı ~ı~· 
hangisini seçtiğini vereceğ' istidada açıkça bildirmeğe mecburdı'.r. 01;.' 
sabaka notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilırııŞ 
dahi, seçilen m e<leğe göre yapılacaktır. bol 1' 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kıt 
dilmiyecektir. 

IV - .Müsabaka şu derslerden yapılacaktır; • 
a - Cebir Her iki meslek için mecbur• 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 
e - Ecn~bl bir dil 
f - Nazari hesap 
g Müsellesat 
h - l\lihanik 

- Jeoloji 

.. .. .. 
" " " " " ,, ,, ,, ,, " 
" ,, ,, " ,, blJ~ 

Yalnız .M ühendislik için nıec 

" " " " " 
" ,, " " " ı.J rı 

Y a l nız Jeologluk için ırıecb 
j - Zool oji ,, ,, ,., ,, ,, 
k - Botanik ,, ,, ,, ,, ,, be~· 

V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakl~10~eil' 
ber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, JI dB bı 
dislik için kazananların ilk 12 si vejeoloğluk için de, ilk 8 i arasırı 
lunmaları şarttır. ii~ 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan nu ırıar~ ~! ii' 
sayılacaktır . .Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 1' cı) 

· ·1e 
hendisliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettırı ıt-' 
ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 kişi, de, maden işletmeleri~~;jıl' 
deni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere 

ret ve Organizasyon .Mühendisi,, olarak yetiştirilecektir. . ~ı· 
VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddctlerı 0,ıı 

dar Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu ıııı>r '4 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekle 

bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 
VII - .Mü~abaka imtihanları Ankarada yapılacaktır 
Tarih ve mühlet şunlardır : 

a - .M. T. A. Enstitüsüne son 
müracaat tarihi: 

b - Sıhhi muayene tabiri : 
• 

c - .Müsabaka imtihanları : 

24 Ağustos 1938 
26 Ağustos 1938 
29 ve 31 Ağustos J 93S ~ı· 

-~tB 
VIII - Taliplerin, nüfus hüvı"yet cüzdanını, h ·· · ühal ' ·ıf• usn ler' 

sını, mektep şalıadetnamesini veya bunların tasdikli birer sııret k8rf 
4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar ı\!l .• ı~ 

)il • 
da 111. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sılı ,ı~ 

ayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel BaY ııs· 
apartmanındaki Enstitü Merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

(2007) (3822) . / 
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