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Adliye sarayı 1 Uzak Şarkda harp, Şehrin ihtiyaçları için 

=iYALÇIN Moskovada pazarlık dünkü toplantı 
.. 

1
•tanbul'da yapılacak Adı;s:;; Vali fikrini izah etti 

?~:::.~1~":1'~~·:~.m;~.:::·t.~ 1apon teklı·r.ı·ne Rus~vanın ç k b h ı · denı·z hamamları, 
.. tar Verilen Umumi Hapishane binası J ~ T ~ 'J ocu a çe erı, 
~~~.'.:~:1~!~::.·:;~~;~·1~~:::-:.~ b LJ b d d su derdi ve eğlence yerleri meselesi 
1. d, Pok tabii oluak birndiıe ve alô- c ev a l rı ar l ur uru yor 
. r:~~~:d~~bi meselelerde hemen da- ta~~~ ş:~ı;11 M~~: 
ıııı. v ı_ d d hak' lisi toplantı salo-
L U&ua geldiği gibi bu iş e e ı- -~ 
qtin . . ı 1 d w .. •• , "" - .. ..,. "!ta~~ 
11

•• ıyı an aşı ama ıgı, esasın gozo- ' ~i ~~ 

~ilden uzaklaşarak bir takım teferrüa- - '~ . 
d ortalığı kapladığı görülüyor. Bu yfü • I 
~il &anki Adliyemiz kıymetli eslaf ha-' I 
~~ , 
"-arına hiç ehemmiyet vermez, onlan .,,-
~tele tahripetn çeldnmezmiş gibi bir I 
~ haaıl oldu. Sanki ortada Adliye ile 
t~~diye, yahut memleketin münevver 
~ lltı umumiyesi arasında bir ihtilaf 
> 8~11 denilebilecek. Onun için vazi
~ biraz tenvir etmek münaıip olacağı 

ll•atindeyim. 

1-t. Evvela bu mesele nereden çıktı'? 
~ nbul Adliyesi yandı ve Adliye teş
lıltl tının bir kısmı Postahane binasına 
'tilıırn tıklım yerleştirildi. Halkın bu 
ıı· den ne kadar zahmet çektiğini he· 
1'1~~~ tahsi tecrübelerimizle az çok gör
d ~Zdür. Biz bu halden muztarip ol- LJ 
d 

11~rnuz gibi fÜphesiz ki, Postahane. ~ 

• 

~lttnisafir bulunan Adliye teŞkilatı da 
~ •ıkıntı içindedir ve ev sahipleri o
fıan Postacılar da bir an evvel biraz ra
b tlarnak ve ferahlamak ihtiyacile sa-
ltaı 1 ı 
,/ ~nmaktadırlar. r 

p . N 

d cnı bir Adliye binasının inşası ne· 
1 ttı Recikiyor} 1 ler zaman, bu gibi iş-: 
ıı:~: en birinci engel parasızlıktır. Hal-: 

111 
1 bu sefer para hazır, kasada sarf 

>o lınrnayı bekliyor. O halde ne duru
> tuz~ stanbulda Adliye Sarayı için biı ..........,-~ 

• • 
THW~ ŞtN 

Çj~ 

. 

nunda Vali ve Be
lediye Reisi Mu
hittin ÜstUndağ'ın 
riyaseti altında bir 
toplantı yapılmış

tır. Toplantıda İs

tanbul Belediyesi 
Fen _işleri MUdUrll 

HUsnU, İmar Şu
besi MUdUrU Ziya, 
Maarif MtldOrU'l'ev 

ik. SihhiyeMUdUrO Muhiddin Uatündat dün toplancıda izanat: verırken 
All Riza, Beyoğlu Kaymakamı le memleketin istikbalinin gençlere ve 
Dani~. Sarıyer Kaymakamı Hüsnü ve 
diğer kaymakamlar, parti başkanları, 
emniyet amirleri, Halkevi, Kızılay, Ço
cuk Esirgeme Kurumu mümessilleri bu
lunmuşutr. Mektep çağındaki çocukla-

çocuklara emanet olduğunu, onun için 
her şeyden evvel çocukların ihtiyaçla
rını gidermek mecburiyetinde olduğu
muzu söyliycrek: 

c- Atatürk'ün ilhamları dahilin-
rın eğlenme ve yıkanma ihtiyaçlarını de çocuk işlerini yürüteceğiz.> demiş· 
gidermek için alınacak tedbirleri tesbit 
etmek üzere yapılan bu toplantıda va
li ve belediye reisi Muhittin Üstündağ 
uzun bir hitabede bulunmuş ve ezcüm-

tir. 
Ali.kadarlardan bir rica 

Muhittin Üstündağ, bundan sonra 
(Sonu 7 rıci sayfada) 

Çekoslovakyada müzakereler 

t~ bulunamıyor da ondan 1 
'tına §Aşalım mı, esef mi edelim) 
"!ı ~. Şimdilik yalnız hakikati mü
~e kafidir. Adliye, Belediyeye mü
' kı t etti. Şehrin imarı tasavvurlarına 
~ tı düşmiyecek bir noktada bir yer 
~ atcriJınesini istedi. İptida, Babıali 
du''"•ndaki Tomruk Dairesi düşünül-
11~ ~unun üzerinde çalışıldı. Fakat tek· 
il) ıcapJar dolayısile orasının muvafık 

Japonlar tarafından İfgali harbin devamına aebeb obn Çang - Ku - Feng 

"Almanya bütün dehşetile atılmıya 
hazır olmakla beraber IJ" 

Moskovadaki Japon elçisi ile 
müzakereler iyi netice verdi 

~adıiı görülünce, Sultanahmct hadiselerinin son inkişafları hakkında 
~ Ydanının köşesindeki 0 güzel mev- tefsirlerde bulunan Epok gazetesi şöyle 
-\ı~ltla geldi. Burada muhteşem bir yazmaktadır: 

Paris, 5 (AA) - Sovyet • Japon 

ifa ıye sarayı yapılması şehrin imarına Tokyo'nun teklifi kabul edilirse, bu· 
lt~İırnet ediyordu. Bu tasavvuru mü· nun iki türlü faydası olacaktır. Ev
Jıitıı·•sıs mimar Prost da tasvip etti, he- vela zihinlerde' sükunet hasıl olacak, 

1'17. alkışladık, memnun olduk. sonra da mahalli kumandanlıkların sa-

~ arn İcraata geçileceği sırada, hapis- lahiye1teri kalkmış olacaktır. Bu mev
C\ı(f~nin İçinde bir Türk sarayının mev- zubahs mınatkanın ehemmiyeti dolayı
ltn· 1YCti iddiasile karşılaştık. işte mese- sile bu hususta bir itilafa varılması ol· 

dukça güçtür. Fakat asıl lazım olan ,ey: 
chudut hadiselerine» nihayet vermek 

ve harbin patlamasına mani olmaktır.> 
Ordre şöyle yazıyor: 
cJaponya, hali hazırda şüphesiz u

zun bir zaman için Çin işile meşgul ola
cağından, Sovyetler Birliğinin Avrupa
da faaliyetine her hangi bir şel.\ilde ma
ni olamaz. J aponyanın Moskova' dl\ 
yaptığı teşebbüsün manasını ~n\amıı.1' 
ve bundan memnun olmak için va\İyı?· 
te bu zaviyeden bakmak icabeder. 
Çang-Kufeng sırtlarında belki Çekos
lovakya' nın mukadderatı teeyyüt '!t· 

(Deı.mrm 5 inci sayfada) 

1\d~~ tarihçesi budur. Görülüyor ki, 
>a 1Ye eski bir Türk sarayına suik'lst 
ıı:?'ak vaziyetinde değildir. Adliye
~ tatediği bir an evvel bugünkü göçe
~ "'•ziyetine bir nihayet vererek Ad
it ttıin ıerefi ve halkın ihtiyacı ile mü-
1\ıtsip b' b. k "b · l\dı· ır ınaya geçme ten ı arettır. 

llt ~e, bu işte ne kadar istical ederse, 
'İtıi adar sabırsızlık gösterirse vazife
,. 

0 kadar iyi ifa etmiş olacağı şÜp· 
'-dızdir. Adliyenin mutlaka filan nok-

• 
ispanyada hükômet 

askerleri ilerliyor 
a bi .., k' . llt r saray yapacagım, es ı. yenı 

Türkiye 
Almanya 

• • 
tıcaretı 

İktisat vekilinin 
beyanatı 

İngiliz Tordu, iki tarafla müsavi 
şartlar altında görüşmektedir. 

Prağ, 5 (A.A.) - Südet mebus
ları Lord Rüncimana bir muhtıra tev· 
di ettikten sonra geceleyin Alisyon 
oteline dönmüşlerdir. 

Südet mebuslar, şu halde Lord 
Rüncimanın refakatindeki zevat ile 
beş saatten fazla görüşmüşlerdir. Sü-

det mebusları tanzim etmiş oldukları 
muhtıranın İngilizce tercemesinden 

Ankara İktısat vekili Şakir Ke- başka Lordun refakatindeki zevata 
sebir ~nadolu ajansına a~ağıdaki İngilizce muhtelif vesikalar tevdi et -
beyanatta bulunmuştur. mişlerdir. Bu vesikalar arasında hüku

Bcrlinde üç hafta kadar devam metin kendilerine tevdi etmif olCiuğu 

eden müzakerelerden ~onra Alman nasyonaliter projelerin metnini ihtiva 
hükumeti ile 27-7-938 tarihinde bir eden resalelerin bir tercemesi ve bu 
ticaret anlaşması, bir kliring anlaş- projelerin hukuki bir tenkidi vardır. 
ması ve Avusturyanın Almanya ile Prağ, 5 (AA.) - Lord Rünciman 
birleşmesinden sonra rnsıl olan ti- ın umumi katibi, şu tebliği ne~retmiş
cari mübadelat vaziyetini ve müs - tir : Lord Rünciman ile refikası, bu -
takbel mübadelii.tı tanzim eden birlgün öğle yemeğini B. Bene\! ve refika
porot.okol imzalanmıştır. lsile birlikte yemi~lerdir. Lord Rünci

Tıcaret anla~masınııı esasları manın mesai arkadaslarile Südet Al-
bervcçhi atidir: • manlarının mümessill~ri aragında dün 

Almanyadaki mev~ut blokajı- ak~am yapılmış ,olan müzakerelere 
(Deramı 4 üncü sayfada) cumartesi günü devam edilecektir. 

d~ "'arsa hepsini yıkacağım diye bir id
ltt aın ıda görmüyoruz. Onun kendisine 
bir"ıbuı şehri tarafından tavsiye edilen 
llıtkl\olctada bir an evvel faaliyete geç• 

A.ten başka bir istediği yoktur. 
" rıla•ıl k' J • b"' .. -ıtılj•. v ıyor ı, mese enın utun çe-

Rı lJ • f-1 . h • . d k' b" "arı ' mumı apıs anc ıçın e ı ı-

Frankocuların mukabil taaruzları 
def edilerek bir çok yerler alındı. 

Çekoslovakya Ba,vekili Hoeza 
Barselon, 5 (AA.) - Cümhuri • 

yetçilerin ,Albarracın mıntakasında 
T eruelin garbindeki ileri hareketleri 
dün tam bir muvaffakıyetle devam et
miftİr. Cümhuriyetçiler, Üniversal 
dağlarının satht mailinde yeniden iler
lemi\ller ve bilhassa Dökobo kasaba • 
sınını zaptetmişlerdir. İleri hareketle
rine devam eden Cümhuriyetçiler, No 
guorroyi tehdit etmektedirler. Bu teh
didi ciddi telakki eden düşman bir 
çok kıtaatını T eruelin cenubundaki 
cepheden kaldırılmıştır. Bu kıtaat Ü
niversal dağlarının eteklerinde mevzi 

almaktadır. 

-~~---------- · Paris, 5 (AA) - Lord Rünci - tefsirlerde bulunan Jur gazetesi yaz -ı 
· Mütalealar 

{ HER SABAH manın Prağdaki memuriyeti hakkında (Devamı 5 foei sayfada) 

============================================ ın h" . h. . . l k ~· Uvıyet ve ma ıyetını an ama • 
lı11 

1 
l:orluktan ileri gelmektedir. Eğer 

tada b. b 1 d .., A 'k. 
r~tt ır 11aray u ~m u~u aşı ar su-

e g" 
~~ 0 ze çarpsa idi bunu yıktırmak bi-
cli. ;clcdiyemizin bile aklına gelmez
bir akat beri tarafta bir mütehassı!I, 
elti ~imar var ki, ötedenberi eski ahi
t. Ctırn· 1 
tııı 12. e uğraıJıyor, tetkikat yapıyor. 
fa,.}llt bize, dikkatsizlik eseri olarak, 
"il. 

>-.tı tı İmkansız bir suç i~liyeceğimizi 
h.a ~akıla haykırıyor. 
Uo• 

~q· ıcru rnu söylüyor} •. Mübalaga mı 
1Yo 

'°ca r, Yoksa bütün bütün vehim ve 

~İç "b~acyc mi kurban oluyor) Bu bapta 

J:-,1 ır fikrinı olmadığını itiraf ederim. 
ıı.at b · 

lııct)i d u memlekette ne kadar kıy· 
lıııı Uvarlara badana ve sıva vurul

llİI> ha, ne kadar kıymetli çiniler sökü· 

>trc atıl'?ışsa, ne kadar ecdat abidesi 
'crı1-· h h .. .. · 1 h .. .ışsc, ep usnunıyet e, ep 

(Devamı f nbi say/cıda) 

Hüseyin CAHI r YALÇIN 

Barselona, 5 ( A.A) - Bir tebliğ
de ezcümle şöyle denilmektedir : 

Ehr mıntakasında şiddetli bir mu • 
harebe cereyan etmektedir. Bu mın • 
takada Frankistlerin bütün mukabil 
taarruzları tardedilmiştir ve Fayon'un Terol Şehri 

şimalind~i tepeler zaptddilmiştir. za' da yaptığı taarruzları geri püskürt-
Şark cephesinde Guadalaviar mınta • 
kasında ileri hareketimiz devam et -
mektedir. 

Salamanka. 5 (A.A.) - cTebliğ> 

rek ilerledik. Taze dağlık mı t knsın

da ve Cuadalaviarda arızalı nrazide 

saklanan düşmanın hafif kuvvetlerini 

Ebr mıntakasında düsmantn Meskin - tardettik. 

Motorsuzlaşma 

Bet beyaıir kuvvetinden at•iı 
motörleri söken sökenf' .... 

Vergiler kanunundaki, bilmeyiz 
kaçıncı olan, bu son tadilin yarattı
ğı boğgun havaaı yanlıthk anla
tılıp pürüzler düzeltilinciye kadar 
tabii bir müddet daha sürecektir. 

Yanlıt heaap için Bağdattan dö
ner derler. Tabii bu i~teki yanlıt· 
bk ta ergeç düzeltilecektir. Zira 
bütün dünyada ve bu arada yurdu
muzda motörletme faaliyeti harıl 
harıl devam edip duı·urken kuvveti 
bet beygirden atağı olan motörleri 
söktürüp attıran bir kanunun tatbi
kına kalkıtmak elbet ileri bir 
adım saytlamaz. 

Ancak yanlıtın neresinden dö
nülse kir olacağına göre, daha bir 
çok bet beygirlik motör kurban e
dilmeden fU it bir tatlıya bağlana&. 

* 

Amerikan haydutları arasında çocuk kaçırmak moda oludn. 
İçki yasağığımn kaldırılmasından sonra Gangestrler mekruh 
de karlarını zengin çocuğu kaçırup para çekmekte buluyorlar. : 

ı 
Tayyareci Lindberg'in çocuğunun kaçırılması ve biçare yav- •• 
runun feci akibeti henüz unutulmadı. Yarından itibaren 
tefrikaya başlayacağımız « Dörtler Çetesi » bir zengin çocu- f 

ı ğunun haydutlar tarafındankaçırılmasını tasvir eden meraklı ı 
f heyeanlı, esrarengiz kısa bir romandır. Muhterem okuyucu- f 
f larımızın bu kısa fekat sürükleyici tefrikamızı merakla takipJ 
t edeceklerinden eminiz. 

'-·~·····~~~~~-~ .......... ~ ...... 



Yeni «Sabah• ın tarihi tefrikası: 70 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Zıya Şakir 

Kaledekilerden gizli hareketler 
"Ah Türkler!.. Beni, ikbal ve zafer 

yolundan siz geri çevirdiniz,, 

Adliye sarayı 
meselesi 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

gaflet eseri olarak irtik8.p edilmiştir. 

işte bu hatıralardır ki, bu meselede 
memleketini seven, tarihine tapan ve 
Türkün kalbinde bir endişe ve iztırap 

uyandırıyor. Bu ite. yakından, uzaktan 
karuımış, komisyona girmiş kimselerin 
hepsinin de kalbinde ayni endişenin 

mevcudiyetine şüphe yoktur. 

(ISTANBULDA VE MEMLEKE~TE SABA~ 
T erkos suyunu Büyük elektrik 
yağ diye satanlar santralları için 

Kanla biten bir 
ağız şakası!. 

Bir cüretkar yakayı ele 
verdi, mahkemeye verildi 

Dün, Dördüncü Asliye Ceza Mah· 

kemesinde. çok cüretk.8.ra.ne bir sahte

karlık ve dolandırıcılık davasına bakıl

mış ve suçlu hemen tevkif cdilmişitr. 

Necip oğlu İsmail adında bir açılt 

göz birden zengin olmayı aklına koy-

hazırlıklar 

Elektrik etüd işleri 
müdürü tekiklere baslad 

Sirkecide bir kasaP 
arkadaşını vurd\l 

Ank 
caddesind• 

Dün ak~am ara 11 . . . d cereYa 
hemşehrı ıkı kasap arasın a k· 

al 
a ,·:ı 

eden bir ağız takası bir yar arrı 
Kütahyada tesis edilerek İzmil- ·1 tı' 1 · 

1
• 

. . . . . ·- .. . ası ı e ne ce cnmış ır : . at& 
Eskışehır ve havalısı ıle butun cıvar M h 

11
. d •

1
....,,,, tahkık 

a a ın e yapt.ıg .• ,... · . ,. 
kaza ve köylerine cereyan verecek .. h.d. 

1 
an eını 1ı 

gore a ıse fU suret e cerey 

O halde neden ortada asnki bir ih
tilaf varmış, iki taraf birbirile mücadeb 
ediyormuş gibi bir his hasıl oluyor? 
Bu, insanların birbirlerinin dillerini an· 
lamaktaki zorluktan ve biraz da hece· 

muş. düşünmüş, taşınmış ve şöyle bir olan muazzam "Elektrik santra - tir : 
Demiştıi. etmişler.. Atlardan, develerden ı· h kk d 1 1 tk'kl k•"Jıı 

çare bulmuştu" ı., a ın a yapı an e ı er Ankara caddesı'nde Yurt Bonaparta hoş görü!lmek istiyen ve katırlardan mürekkep peri- · lr 
bu eczacı, hiç tereddüt etmeden ce- şan, ve karma karışık bir riluizlikten ileri geliyor. Bir işe idari lsmail, tedarik ettiği sekiz, on gaz çok ilerlemiştir. Elektrik etüd işle- Bay Ali Riza Akyüzün nezdinde ç•cl> 
vap vermişti: kervan halinde, yola döşenmişlerdi. ' bakımdan alakadar olan zatlar mesele- tenekesini Mihran adında bir tenekeci- ri genel direktörü Bay Ha-ndi yanın şan Şerif; diğer bir kasap dükkiı~•:. 

- Evet, kumandan... Onlara, Türk süvarileri, pek mahdut bir nin tamamen bir ihtisas ve bir ilim me- ye götürmüş, tenekelerin üst kapakla- bir de kimya mütehassısı bulunduğu çıraklık eden Gani ile iyi ve eskı 
afyon ruhu ile karıştırılmış, bireri kuvvetten, - hattfı - küçük bir mtif- seleoi olduğunu görerek, tarihe ve vata- rından diplerine kadar uzanmak ve kö· halde bu hafta Kütahyaya gitmiş k d 
bardak •,arap verilir>e, ıstırap çek- rczedeıı ibaretti. Onun için, çok gc 

1 
na kart.• mesuliye. ıler.ini düşünerek. s.e- a aştır, k•"p 

fe taraflarına gelmek üzere, soba bo- ve orada da tetkikat yapan heyetle G · d.. k .. · Yurt meden ölüp giderler. niş bir hat üzerinde ricat eden Bo- rek efkarı umumıyeyı, gerek kendı vıc- anı un a şam uzerı, ·,di~ 
d 1 k. · · · d h ] ruou gı'bı', tenekeden bı'rer bölme yap- temasa geçmMir. Buytik santral d''kk• k k''f · geU - Şu halde, derhal o •arabı ha- napart ordusunu çevirememişler... an arını tes ın ve tatmın ıçın er • ·ı u anına ya ın o tecıye ııı• 

zırlayınız. Tam gün~ş grup • Cezar Ahmet paşanın planını layı- geniş salahiyettar bir komi•yon teıkil tırmıştır. Sonra bu bölmelerin içine tesis e<lildikten sonra Kütahya etleri bıraktıktan sonra dükki~ ,;f 
Eczacı Rohel, Bona;ıartın bu em-1 kiyle tatbik edememi~lerdi. ederek kararı ondan bekleselerdi kim- zeytinyağı ve tenekenin kısmı küllisini başlı başına bir endüstri •ehri ola- dönerken bir aralık heaııehrioİ i' 

rini aynen yerine getirmişti. Orta- Burıa mukabil Türk piyadeleri senin kalbinde bir ukde hasıl olmazdı teıkil eden bölmelerin dışına da halis caktır. 
lık ağarmıya başlarke!l üç yüzden hayrete şayan bir çe\'İ•dik ile ka - ve ortada sanki yangından mal kaçırıl- Terkos suyu doldurarak kapaklarını 

yanına uğramı,tır. . ~İti 

fazla hastaya bu ecel şerheti içiril- çanların arkalarından yetişmişler; mak ioteniyormuı gibi bir his ve hava 
d 1 hal k 1 d mühürletmi•tir. Zeytin yag"' konan boru miş; bunlar da böylece. Bonapartın firar eden ordunun geri hatlarına pey a 0 masına ma a maz 1• • 

Diğer taraftan ayrı bir heyette; Gani; burada arkada~• ile ç~· 
ikinci büyük elektrilc santranının ağız fAkaları yapmağa ba~arıı , 

ıd kt t tk'k ··ı ed< 
hırst uğruna kurban g-itm;şlerdi. bir İıayli ziyan vermişlerdi. Her halde bu işin bir an evvel halli gibi bölmenin tam üzerine rastlıyan ka-

Ayni zamanda, kanırgiihın muh- Bonapart, perişan bir hale ge- çaresini aramak lazımdır. Çünkü Ad-

tesis merkezi Zongu il a e ı - Şerif de; bu ~akalara tahammu ·~ı· 
!er yapmaktadır. miyeceğini, böyle iğrenç sözler •·~fil 

telif noktalarında başka bir faali- len ordusunu, (Yafa) ya kadar sil- liyenin bir binaya ihtiyacı pek müb
yet daha devam ediyoı·du. Ağır rükliyebilmişti. Fakat bu cebri yü- rem bir zaruret halinde lotanbul hal
toplar, nakli güç olan eşyalar, bü- rüyüş, zaten yorgun elan askerler kını izaç etmektedir. 
tünfazla silahlar, artık hiç işe ya- için adetfı bir felaket teşkil etmişti. Hüaeyin CAHIT YALÇIN 

pak ta da icabında nümunellk göster

mek için küçük bir delik açmıştır. Te-

nekcleri ikişer ikişer alarak dolaşmış ve 

Küçükpazarda bir çok aşçı dükkanla-

H 'k' t 1 k 1 · l Im•0~ .. .. er ı ı sa~ ra .ın ~r~ ma~ıy e meie alışmış bir insan o n k•" 
buyuk o havalıdekı en kuçuk koyler söyliyerek Ganiyi dükkanında ].o• 

bile ışığa kavuşacak, elektrik kilo- mak istemiştir. Halbuki Gani; t'k•., 
t .. t' . k'' ı··ı 60 ;;ıetıl' va ucre ını oy u e paraya ver- rını büsbütün arttırmı' bunun 

1 

rına bunları tamamen zeytinyağı ile 
yamıyacak surette tahrip ediliyor- Yolda, bazı kıtalar isyan çıkar-
du. mışlar; birkaç kere Bonapartın et- iktisat Vekili dolu imiı gi~i tartı~ satmıştır. Hal.bu!d 

Bonapart, bu hareketlerini kale- rafını sararak: iktisat Vekili Şakir Keoebirin bu - bu tenekelerın taknben ancak 4 kıloau 

mek mümkün olacaktır. Şerif : 

- cAnla~uldı sen insan 

de kilere hi•settirmemek !çin vakit - Beğeniyor musun, şu halimi- gün yarın şehrimize gelmesi beklen - zeytinyağı ve 12 kilosu da sudur t-~· · 

vakit kaleye kuvvetler göndermiş; zi? ... Bizi Allahın cenııet!ne götür- mektedir. Şakir Kesebir bir kaç gün il faaliyete bir hayli müddet devam et
ADLIYEDEı 

Üç çocuğun hüneri 

18.ftan anlamıyorsun l. .. ::t _dp 
• kv 

Diyerek tezgahtan kaptı~• ,ı· 
sabaha kadar, ehemm;yetsiz müsa- meyi vaadederken, bu cehennem gi fehrimizde kalarak muhtelif iktisadi 
demelere devam etmişti. bi cöllerde zebanilere çevrdin ..... işler üzerinde esaslı tetkik ve temaslar 

Civardaki müslüman köylerine Bu ağır me•uliyetin hesabını, nasıl da bulunacaktır. 
de birer müfreze göndererek kadın· vereceksin?.. iktisat Vekili hayat ucuzluğu hak -
ve erkek üç yüze yakin adam ge- Diye bağırmışlardı. kında fimdiye kadar yapılan ve ya -
tirtmişti. Gece yarısından sonra,' Bonapart, çok tehlikeli dakika- pılmakta olan tetkiklerle alman ted-
hafif yaralılarla, zehirlenmek fela-1 lar geçirmişti. Fakat, sükun ve iti birler etrafında da metgul olacak, pa
ketinden kurtulan hastaları, bun - , dalini kaybetmiyerek, askerlerine zarlığı meneden kanunun sureti tatbi
lar vasıtasiyle ileri sev ketmişti. Ça-' yine bol bol vaitlerde bulunmuş; ki için yapılan hazırlıklar üzerinde 
dırlartlan bozulan be.1,lerle tahrip bir sahne aktörü gibi jestler yapa- alakadarlardan izahat. alacaktır. 
edilen nakliye arabalarının tahta- rak askerlerinin taşkın ve tehdit- -o--
lariyle yapılmış olan te,;kerelerle kar hareketlerini pek güçlükle ye- TiCARET HABERLERi: 
hasta ve mecruhları t~şıyan bu u- ncbilmi~ti. 

zun kafilenin vaziyeti, çok hazindi. Askerler Yafaya gelince, der- Kadın çorapları 
Bonapart, şafaktan bir saat evvel, hal silah çatmışlar: 

ordusuna ricat emri vermişti. Bu - Açlıktan susuzluktan, yor- Ş" . . d b 1 S . 
. . C!nrımız e u unan anayı umum 

emri verirken; gunluktan bıttık. Artık kımıldıya- M''d'' M .. T 1 lk . V k"l . . . İ . . u ur uavını a a hsat e a eh 
- Ah Türkler!... Beni, zafer cak halımız kalmadı.. lerı, gıde- Teknik müfettişi Edhem ile beraber 

ve ikbal yolundan siz çevirdiniz .. miyeceğiz.. dün çorap fabrikalarında tetkikat 
Şarki Roma imparatorluğu ile be- Diye ayak diremişlerdi. 

miş, fakat aşçılardan biri aldığı tene
keden üç, dört kilodan sonra yağ çık
madığını görmü,, tenekenin ağır oldu
ğuna bakarak İçindeki mütebaki yağı-, 

belki buzhanede donduğuna hükmet
miş, tenekeyi ısıtmıı. fakat yine bir şey 

çıkmadığını hayretle görmüıtür. Çün
kü tenekenin içindeki boru gibi kısım· 

daki yağ bitmiş, ve kıomı küllide bulu-

nan su ise, bölme ile ayr1 bulunduiu 

için, yağ deliğinden akmamıştır. Aşçı 

tenekeyi mnkabil tarafından delince su 

fııkırmıya başlamış ve adamcağız da 

nihayet mesele-yi anlamıştır. 

Polis, aşçının müracaati üzerine tah. .. 

kikata giriımiş ve lsmaili yakalıyarak 
Adliyeye vermi~tir. 

lamail dün Asliye Dördüncü Ceza 

Nesim, Moiz ve Nesim adında Üç ço

cuk, Balatta Andon'un dükkanına git-

mişler, Moiz Andon'u 18.fa tutmu~. iki 

Nesim de oarda duran bir kaç kutu ka-

rameli.yı çalıp kaçmışlardır. Andon'un 

müracaati üzerine yakalanan küçük hır .. 

oızlar, dün Adliyeye verilmişler, farik 
ve mümeyyiz olup olmadıklarının tes· 

biti için Tabibi Adli tarafından mu .. -

yene edilmişlerdir. 

MAHKEMELERDE 

Bir ihtilas suçlusu 

bıçağı ile Ganinin üzerine hücutJ1 ~ıı 
. k ·1 b' . . ı.al mıt ve var uvvetı c ırı::ıı ~ 

1 d·- • k'' -· • 1:ılr<' a tına ıgerı ~uz uregın . 
'5tıt· 

üzere iki bıçak darbesi indirf1'11 
• .. t, 

ı. "' Üstüstüne yediii bu iki bıça.~ 

rine akh ba~ına ge]en Gani : d~' 

- Ah alçak beni yaktın f .... -,ıı"' 

feryat ederek Şerifin üzerine h" ır ,, 
etmek istemiştir. Fakat etraftıt.n '~, 

rm'"' fenler mukabelesine fırsat ve ..,,r 
k. o•• 

·ler yaralıyı alarak o civarda ı ~ 
. e ı· 

Emanuvelidisin muayenehnnesın 

türmü~lerdir. dtı'ıl . ol 
Yaralı fazla kan zayi etrr>l\'. -ıs1' 

Beyoğlu Belediye tahsildarı iken cihetle muayenehanede kendini. ot" 
1500 lira ihtilas ve 3 lirayı da zimmeti- betmiş ve çağınlnn imdadı sıhhi (j~· 
ne geçirmekten maznun olarak Ağır 

mobili ile tedavi edilmek üzer•. 
yapmı,Ierdır. 

nim aramda, aşılmaz bir hail teş- Bunda da haksız değillerdi. Yol Mahkemesinde muhakeme edilmiıfü. duruımasma dün de devam edilmiıtir. 
Ceza mahkemesine sevkedilen Nadinin . .. d .1 ;.ıır. 

hane hastahanesıne gon erı rn ·, .. .,.._._ 
. ··nıl .,.. 

kil ettiniz. !arda, bir hayli döküntü vermi,,ler- Tatbikine başlanmı' olan İpek ka- Dünkü celsede Nadinin vekilleri mü- Şerif de yakalanarak Eının° bkikr 
lsmailin Mihrana yaptırdığı bölmeli ıe-

demişti. di. Hasta arkadaşlarından birçok - dın çorapları ,hakkındaki muaddel 
d d. · · mu- nekeler de suç delili olmak üzere mah-~·; !arını kaybetmişlerdi. Maddi ve ma atan ar ızasyon nızamnamesıne 

dafaalarını ya;>mışlardır. Vekiller, üc
retle çalıştığı sırada Nadinin aylık ka
zancının 2 50 lirayı geçtiğini, fakat ma
aşa geçirilince ayda eline ancak net o
larak 36 lira geçtiğini ve birdenbire 
böyle bir sıkıntıya maruz kalan Nadi
nin bilahare eklemek üzere elindeki Be 

!is merkezine götürülmüş ve ıa 
ta başlanmıştır. 

Kaledeki nöbetçiler, Bonapart nevi istıraptan, artık çıldıracak ha· halif olarak damgaların çoraplar üze- kemeye getirilmiştir. ----o--
··kiYet 

Muamele vergisinden şı t 
ordusunun firarını, ancak şafak sö- le gelmişlerdi rine- vurulmadığı görülmüştür. Bu Suçlu, hakimin auallerine cevaben 
kerken hfasedebilmişlerdi. Hatta bir çokları, silahlarını kı- münasebetle yapılan dünkü tetkikatta bu tenekelerin kendisine ait olmadığı- 'kSvef 

Muamele vergisinden '' j.or'r Ortalık ağarmıya başlarken • p atarak, Türklere teslim olmıya bir çok fabrikalara yeniden ihtarlarda ni, kimseyi kandırmadığını iddia etti. 
Fransız ordusunun ye-rinde yeller karar vermişlerdi bulunulmqş. tdkerrüründe cezalandı - Bunun üzerine hadisenin tahkikatını y.ı 
estiğini gören bu nöbetçiler, der- Bonuapart, yine ortaya atılmış- nlacakları bildirilmiştir. pan polio memurları ıahiı olarak din
hal Cezar Ahmet paşaya koşı:mış- tı. Milli heyecanı tahrik eden söz- Sanayi Umum Müdür Muavini ile lendiler ve meseleyi anlattıktan sonra 

den sanayicilerin fabrikalarını 6,.a" 
mag" a te•ebbüs etmeleri doğru g t' 

T ••5 
memi,tir ( Bu harekete te~eb~U #, 

!ar; !er ve parlak vaitlerle askerlerin Teknik müfettif lstanbuldal\i tetkik - tenekeleri yirmişer kuruı mukabilinde 
- Bonapart, kaçıyor. bu taşkınlıklarının önünü almıştı. !eri etrafında izahat vermek üzere ya-

lediye parasından ıarfetmek mecburi· 
yetinde kaldığını söylemiıler, suçun ih
tilis değil, :timmete para geçirmek ol· 
duğunu ileri ıriirmüılerdir. Muhakeme 
karar için talik edilmiştir. 

denler bazı ııazetelerde yazıldığl ,.J 
b<r. 

mühim yekun !atmamakla beto ıif' 

Demişlerdi. Ayni zamanda, bu yorgun ve rın akp.m Ankaraya gideceklerdir. 
Türk kumandam, derin bir hay- bitkin askeri daha fazla zorlıyamı- Nevyork sergisine iştirak 

retle yerinden fırlamıştı. yacağını anlamıştı. Derhal Yafa . . . . 
- Kaçıyor mu? ... Vah, vah .... halkından birçok kimseleri getir- . N~"l'.ork .. Beynelıı_ıılel se.rgısıne •ıı

Onunla son kozumuzu, bugün pay- terek karargahın etrı.fmda hen- tırakimız munasebetıle tetkıkata .d~-
laşacakt1k. r!ekler kazdırmış; tabyalar yaptır- vam edilmektedir. Mü~elerde tetkıkat 

Diye bağırmıştı. mıştı. yap~r~k An.karaya gıden N~vyork 
Cezar Ahmet a ava Gazze ve Areyş kaleelrine atlılar Sergısı Vekô.letler arası kom .. yonu 

p ş . nazaran, k k d d'" b'· ··k h' ı · · 
Bonapart, beş -OD gün daha mevki- göndererek oradaki muhafız as- - P~ ya .ın a ıger. uyu fe ır erımıze 
inde tutunabilirdi. Hatta dah 'd- kerleri getirtmi~ · buıılarla emniyet hır tetkık seyahatıne çıkacaktır. 

• a şı "'' N k · . d k' T·· k detli hücum ve taarruzlar yapabil- tertibatı almıştı. evyor sergısın e ı ur pavyo-
mek için, elindeki bütün kuvveti, Fakat burada da, birkaç gün- nunda teşhir edil mek üzere müzeler
henilz tamamiyle sarfetınemişti. O- den fazla tutunamamıştı. Çünkü den seçilen e~yalar heyet tarafından 

· · tesellüm edilerek Müzeler Umum Mü-nun ıçın Türk kumandanı, Bonapar- Türk takip kuvvetleri, Bonapartın 
tın bu firarını hayretle tcllikki et- peşini bırakmamışlardı. , 
miş ... Ona hazırladığı son darbeyi, Vakıa bu takip kuvvetleri, Bona
yollarda indirmiye karar vermişti .. part ile kati bir harbe giracek mik-

Kale kapılarını, derhal açtır _ tarda değillerdi. Fakat, muhtelif 
mıştı. Bonapart ordusunu yakalıya- çetelere ayrılarak mütemadiyen 

düriyetinin muhafazasına terkedilmif
tir. Müzeler Umum Müdürü de ayrıca 
tetkikat yapmaktadır. 

Seyyahlara yüzde elli tenzilat 

Deniz Bank Denizyolları itletmeai 
rak ricat hatlarını kesmek .. Ve ta- mağlOp ordunun askerlerini tehdit 1 • fu . . . 1 b' 

. . zmır arını zıyaret ıçın ge en ecne 1· 
mamen ımha etmek için Uç koldan ve !zaç etmektelerdı. 1 d d'" h' 1 • · • d k 

.. f 1 11 er en ıa-er fC ır enmır.ı e gezme 
mu r~ze ~r yo. amıştı. Yorgun askerler, biraz dinlen - istiyenler için vapurlarda yüzde elli 

Silvarı takıp mU!rezeleri, firar mişlerdi. Yafa kalesinin bütün er- tenzili.t yapmaia karar verm.iftir. 
eden Bonapart ordusunun sol cena- zak ve hayvanlarına zaz'ıyed edil- -o--
hını süratle ıreçerek ricat hatlarını diği için, birkaç ıriln mükemmel be.s POLlSTEı 
k.esecekti. İki piyade kolundan biri- lenmişler, açlıklarını da gidermiş - ----
sı de keza, ordunun sol cenahı hi- !erdi. Bir çocuk pencereden düştli 
zasma kadar ilerliyecek... Kısmı 
külliyi, denize doğru sürecek ... Bo
napart ordusu sahile sıkışır sıkış
maz, üçüncü kol da arkadan hil -
cum ederek, son ve kati harbe giri
şecekti. 

Halkın elinde bulunan bütün bi-
nek hayvanlarını cebren çekip al

mışlardı. Hemen hemen, hiç bir as
ker, yaya kalmamıştı. 

Bonapart, bir an evvel Mısır hu-
Hiç şüphesiz ki Bonapart, Türk duduna girmek için azami süratle 

kumandanının kendisine oynıyaca- harekete karar vermişti. Ağırlık -
ğı bu oyunu çok iyi his ve tahmin 
etmişti. Onun için firar eden kolla
ra, süvarilerin bile yetişemiyeceği 
bir sürat vermişti. 

!arın en llizım olanlarını alakoyarak 
diğerlerinin kamilen parçalanması
nı ve yakılmasını emretmişti. On-

dan sonra, tekrar yürüyüşe geçil-
Esasen bu kollara mensup açık mişti. Yalnız ağır hastRlar, götürül-

göz efrat, akibetlerinin nasıl bir fe- memişti. Bunlar Yafada, Türklerin 

liikete sürüklendiğini görlir görmez vicdan ve ulüvvilcenaplarına terke
civardaki köy ve kasabalardan ken dilmişti. 
dilerine birer nakil vasıtası tedarik Daha var -

Sirkecide Nöbethane caddesinde 
Büyük Eskişehir otelinde babasile mi
safir olarak oturan Bursalı on beı ya· 
şında Ömer, evvelki gece yarısından 

sonra otelin üçüncü kat pencere.sinden 
sokağa bakarken muvazenesini kay
bederek düımüş ve sol kolu ile sol ba
cağı kırılmı§tır. Yaralı Cerrahpa~a has
tanesine kaldırılmı~tır. 

Fundalıkta yangın 
Evvelki gün Kadıköyüne bağlı Kü

çükbakkal köyünde bir yangın çkımış 
ve 12 dönüm fundalık yanmıştır. itfa-
iye tarafından bir hayli eayretten sonra 
söndürülen bu yangının ayni köyden 

1 3 yaıındaki Hasanın yaktığı bir ateı
ten çıktığı anlaıılmıştır ... 

yapan Mihran'ın bunları kendisine Jı .. 
mailin yaphrdıiını ltarakoldaki muva· 

cehe esnasında itiraf ettiğini söylediler. 

Heyeti hi.kime, Jıımailin suçunu ,a .. 
bit görerek kendisinin hemen tevkifine 
ve karar için duruşmanın başka güne 
bırakılmaıına karar verdi. 

Kadıköy yolları 
Belediye, birkaç sene içinde Kadı

Şüpheli bir ölüm 
Kasımpaıada oturan lsmail adında 

bir adam çalı~tığı Eyüp civarındaki 

tuila harmanlarında birdenbire hasta
lanmış ve sıhhi imdat otomobilile Bey
o&lu haıtahanesine nakledilirken yol
da ölmüıtür. Adliye tabibi Enver Ka-
ran Jsmailin cesedini muayene etmiş ve 
ölüm sebebi anla~lımak üzere cesedin 
morga kaldırılmasına lüzum görmüt-köy yollarını yeniliyecektir. Çifteha -

vuzlarla Cemilpa'a sokağı arasındaki tür. 
caddenin inf8atı devam etmektedir. Enjeksiyondan sonra ölüm 
Bu inşaat tamamlandıktan sonra diğer 
yolların yapılmasına geçilecektir. 

DENİZ iŞLERİ 

lstanbul - İzmir seferle-ri 
İstanbul - İzmir hattında mes-

sim ve fuar münasebetiyle badema 
haftada (2) sefer yapılması karar-

Beıiktaşta Küçük hamam arkasında 
Şair Veyıi ıokağında 41 O numarada 
oturan Fatma Kadriye'nin bir buçuk 

yaıındaki çocuğu Ayşeye Beşiktaı di ... 
panaerinde enjeksiyon yapılm1, ve bir 
kaç saat sonra çocuk ölmüıtür. Beledi
ye doktoru tarafından yapılan mua-

yene neticesinde ölümün ııebebi anla
şılmak üzere ceaedin morga. lc.aldınlma-

laştırılmıştır. ı·· .. ··ı ·· ·· · "İ . . •tna uzum goru mu~tur-
Bu sef~rlerı zmır., vapuru ıc· MOTEFERRIKı 

ra edecektir. 
"İzmir.,; cuma ve pazar günleri Cahaletin kurbanı iki Genç .. 

nız bri iki imalathane de olsa fa• 1<' 
sebebinin muamele vergisi olfl'l3 !1'1 ,1Y 
ya böyle bir iddiada bulunulnı ... 
kadarları müteessir etmistir. . d~ 

Maliye tetkik heyetinden Zekı Jı'f 
den itibaren bu hususda tetkik•~: di~ 
lamıştır. Bu arada sanayiciler pil' 
lenerek itirazları tetkik edile"1ııli' 
Maliye vekaleti variidat umu~ "' f" 
ril lsmail Hakkı yann •ehrinı•ı: ·kftf 

• tP-1 J 
lecek, ve yapılmakta olan te o# 

d••' . nezaret edecektir. Ticaret o ,,-eri' 
tetkikata baştamı~tır. Muamele ~ı~· 
ai meselesi kökünden halledil«' 

Mehtab alemi eh,,,. 
Şirketi Hayriyenin ikinci "'1ıı'_.ı 

ilemi önümüzdeki aali güni.i ~ 1ı' 
yapılacaktır. 71 ve 74 num•'~ ; 6 ~ıf 
purlarda saz bulwıacak, 65 ve ~ 
maralı vapurlar aazh vapt.:rları 

edeceklerdir. ~· 
71 Büyükdere, 7'I Beyko% ı;o tf11 

demirleyecektir. Vapurlar ııee• 10,.ııl' 
2 4 le demirli bulundukları yer 1'iiP' 
hareketle iskelelere uğrayarak 
rüye döneceklerdir. 

İstanbuldan hareket e;iecektir. B ı k · · k k a ı esırın mer ez azasına Esnaf cemiyetleri ve 
Sus vapuru diin ilk seferini yaptı bağlı Gök derede iki genç, cehaletin 

Deniz yollan yollan ifletp>esinin kurbanı olarak feci ıstıraplar içinde işsiz: esnafa iş ~ 
Alman tezgahlarında yaptırılan Sus can vermişlerdir. Esnaf cemiyetleri mevcut .• ~~I 
vapuru da dünden itibaren aefer1ere Süleyman oğlu 20 yaşlarında Ali namelerine göre işsiz eıma~a. ~0~,ı 
ba~lamıştır. Vapıır dün sabah saat ile 25 yaşalrında Gulsüm isminde mıya mecburdur. İş daircsı ~ç e~,; 
7,30 da Tophane rıhtımından mera - olan bu zavallılar "Sıtma., hastalı- mıntaka amiıliği cem!yetıerııt ~ V" 

simle hareket etmi~ ve rıhtımda birik- ğına tutulmuslar ve henüz kimin nafa iş bulduğunu haber alı~c ce I' 
mi1 olan kalabalık bir halk kitlesi ta - tarafından v~rildiği belli olmıyan tezkere ile iş kanunu mucib•" ,ı,ı' 
rafından alkışlanml\'tır. iki hapı ilaç diye yutmuşlardır. bulan yerlerin birer ve. ika ıılt tl'6' 

Limanda bulunan Deniz yolları i~ - Lakin içlerinde pek kuvvetli af- lüzumunu tebliğ etmi~ ve ae.e e 
letmeoi vapurlan bir dakika düdükle- yon bulunan bu haplar zavallı iki racaat edilme.;ini bildirnuşti\ı ~_,f 
rini çalarak Suı'un ilk seferini te>it et- köylüyü derhal zehirlemiş ve büyük Cemiyetler bu tebliği garı de&~ 
mişlerdir. • ancılar arasında kıvranarak öldür- şılamış ve ne şekilde lıareı.et e <İ ııı 1 

Saat 12 de Bandırmaya muvasat müştür. Mahalli mürldeiumumiliği leriııi ticaret odası es11af ~ubC~'ı 
eden yeni vapur gece 1 O da limana her verilen şeyi ilav diye yutan bu 

1 

dürlüğünden sormuşlardır· t~i~' 
dönmüştür. Denizbank erkanı Susla cahil kurbanlara zehirli hapları ki- şubesi tezkere üzerinde te 
Bandırmaya gidip gelmişlerdir. ı .n:n verdiğini şiddetle aramaktadır. yapmaktadır. 



A AJınanya - Macaristan 
tnünasebatı 

~ >.1l«:ari$tanın milli sosyalist fır- hd d• k d 
lt.·

1 

n~İri efkin Magyaraag gaze- Alman tecavüzü te i 1 arşısın a 
1 dıy k. . . . 

' or ı: "Macaruıtan zıraı 

1 
? 

~leı-inin fazlaaını Almanyaya mı sıkı Sıkıya birleşti er• 
~~ ve zirai istihsali.lın..ı Alman• v 

~":'~ın. ihtiy~çlarma uydurmak Sovyctlerin Pravcla gazetesi ~o~:"· İngiliz - Fran~ız ~ostJugu~un 
l' ~11~tindedır. . • .. "İngiliz _ Fransız müııasebatı,, baş- Dı~er me~leke~teı e karşı . mute: 

San~yide motör 
sökmeği meydan 

verilmeyecek ~rı~ı, kültürü, ıktısadı muna- lığı altında intişar eden makalede veecıh mutekabıl mecbt~rıyctlerı 
~ ve zihniyeti bakımından ezcümle şöyle demektedir: mündemiç bulunmama~, lazı~ .gel Varidat Umum Müdürü 
~ .•. t.n Almanya ile sıkı bir iş "İngiliz kral ve kraliçesinin zi- diğini beyan etmekte~ır. Tabırı a-

Fındık kongresi dün 
ictimalarını bitirdi 

~ etnıek mecburiyetindedir. yareti münasebetiyle Pariste yapı- harla, bugünlerde Parı te hakkında muamele vergisi tetki
~li.ı l~yh Macariatan Roma - lan resmi şenlikler, bu ziyaret dola- birçok sözl~r. dolaşan ve yaz.ıl~r kah için şehrimize 
~ lnıhveriyle olan münaaebet - yısiyle yapılacak İngiliz - Fransız yazılan İngılız - Fra~lSlZ askerı ıt- Gire un, 5 (A.A.) _ Ekonomi kalitece esaslı farklar bulunduğu 
... lcuvvetlendirmeğe bakmalı- müzakerelerinin siyasi ehemmiyeti-ıtifakı, faşist mütecavızl.ere ka.rış?1ı- geliyor bakanlığı iç ticaret umum müdürü nazarı dikkate alınarak fmdıklan-

İç Ticaret Umum Müdürünün reis
liğinde yapılan kongrede fındıkla. 

rımız yeniden beş tipe ayrıldı. 

ş_ ni cihan matbuatından gizliyeme - yacaktır. Bilhassa lngıltcrenın ıda Ankara, 5 (Telefonla) Varidat mümtaz rekin ba_,;kanlığında kara- mız kalite itibariyle de dört sınıfa 
\; '~1 •irai istih .. lii.bmm Al • miştir. Hatta Fran51z matbua_- reci maha!ilinin son .••.neler. Mr- umum müdürQ lsmnil llakk'. • mu~- deniz fındık ihracatçılarının bura- ayrılmı.ştır: .E.u ~retle yabnn?ı 
~•a .. ıınm ihtiyaçlanna uy- tiyle hükilmct nıümessiHeri. hı- fmtla ~·ran•anın h_aı"ıcı sıyas~bnı ~e mele vergisln~.•. yapıla~ tndıl>t ~- da yapmakta oldukları toplanblar mQşU,rılerı~ızı.n kalı~e "e _tecanul" 
'lı • rnuvaffak olursak Alman le İngiliz kral ve kralıçesının <lerece teslııt etmış olduklaıını bıl- zerine bu vergı ıle teklıf olunan ku- bitmiştir. Bu toplantılarda nlınan hu u undakı dıleklerı tahakkuk et-
~ ~1rtıız nezdinde dai~i bir m~~ Fransaya muvasalellerinin Fransız.ıdikten sonra, İngiliz r~sn_1i g~zete.si- çük sanayi er~a?ının. nıutör~erini kararların başında iç ve kabuklu fm miş olacak ve ?u ~ej:fiye~ ibraca.t
\,, ulacağıınızdan emın olabılı- _ İngiliz dostluğunun, Fransız - İngı nin: İngiliz - Fran ız_ ıttifa~ı~·le l~- sökmesi badisesını yermde takıp et- dıklarımız için yeni ve daha müte - larımıza daha ılerı bır tıpleşmcmn 

il Iiz antantmın, hatta nskeri ittifa-,giliz - Fran ız do llugu İng.ılız ~u~ mek için yarın İstanbula harekeht ı canis tipler ihdası hususu elmekte- bütün faydalarını temin edecektir. ~lll2ete Alman doatluğunun kın takviyesine bir delil olduğunu kumetinin scrbestii hareketıne manı edecektir. dir. Tatbik edilen nizamnameye Kabuklu fındıklar içinde mev-
~k· 1•n için muzir olacağı hak- kaydctmiyc lfizumlu görmüşlerdir. olmamalıdır tarzındaki beya.~atı - Mumaileyh 1 tanbulda bu k_abil göre mevcut olna tiplerin, tecanüsü cüt tipler 

1 
!ah edilmiştir Fındıkla

~ 
1 

haberleri yalanlamakta, Fransız hariciye nazırı Bonne VI mu hakiki mana mı çozmck goç de- sanatk5rlarla temas edecek \'C ıcap bakımından yabancı piyasalardaki d b 
1 

a'il Hizım gelen 
~· 8ritanyayı Avrupanın mer- ıncı Jorjun bu ziyaretini bugünkü ğildir. İngiliz hükumetinin bu ser- eden tedbirleri aldıktan sonra şeh- alıcılarımızı tamamen ta'min et- rımız a u unmam . .f tab· ~11ıde k. · d k. ·k · VII · · ·· k tt h · · t•k m tt · · d.. kt· B t} motör . · ~ özürlü taneler esa lı bır ta nı e ı . "e cenubu tar ısın e ı ı - kralın büyük pJ?derı olan mcı bestıı hare e en angı ıs ı a e e rımıze onece ır. u ure. e mekte olmasına bmaen bunlara ıla- _ . d ... ha t,:ı faal' · il "T h · · · t• ı · ı h~d· · ·· ti - ı nmis ve b. tutulmuş ancnk uzerın e muı.a -~ .. ıyetı e una vzaaın- Edvardın 1903 de Parısı zıyare ıy e istifade edeceği taınam1y e m~- sökme a ı esı sura e on e \ ve.ten yeniden beş tip daha tes ıt e- • w 
~alihane va tabii inkiıafı ka- bir mukayese yapmaktndlr. MalUm IUmdur. nunun için ise. İspanya iş- mükellefler lehine bir formül tat- dilmiştir. kat hasıl olmadıgından bu hu usta 
~I k,, la itham etmek~e ve olduğu üzere VII inci Edvardın zi- lerinc "a .. demi müdalınle,. si~·ascti-1 bıkma gidilmiş olacaktır. Diğer taraftan karadonizin muh nlıcı piya nlarda yeniden bir anket 
'~lar~na fU aözlerle nihayet yeretini bir "İngiliz - _Frnn~ız a~- ni, lngiliz - İtalyan anlaş!'11asını Beynelmilel Bankalar telif mmtaka mahsulleri arasında açılması kararlru;tırılmışhr. 
, .. ..,1 ledır: • tantın~n,, \•ücude getirılı:rıcs~ . ta~ıp Alman faşzminiıı .ceııbu şarkı Anu kk .. 

1 
.. 

'4ııkı lna.nya ~acanatanda feda- ctmiştır. Bu nntant, n~ticc ıtıbarıy- padaki tecavüzlerıne lrn~·şı ~o~·ma~- . teşe u u.. - Macarlar m~ıaheden ·ı n o·u· nya Al manyanı n 
' llr ıstemıyor. Almanya aa- le cihan harbine sebebıyet veren ln- lığı, ve Japon enıperyalızmının Çın Parıs, 5 (A.A.) - Nama mu U 

~~~lltnane mecburiyetlerinin Ma giliz • Alman ve Fransız - Alman milletine karşı yürüttüğü haydut-
1 
harrer ecnebi eshamı~ı k?laylıkla f h • • ı•stı•yorlar ı•mdadı na yetı•şmezse ~~ tıda ~akdir edilmesini ve an- münasebetlerinin gerginleşmiş ol- ça harbi derhatır etmek kafidir. satılmasına ve clevrcclılme:ıne me- es 1n1 

~•ını i•tiyor. Biz açıkgöz d ... ması münasebetiyle rn04 te meyda- Maamafih şunu dn kaydetmek dar olacak hamiline Muha;re.r 'er- • • • ·~· • 
~ k buğdaylarımızı Almanya· na gelmiştir. ilittabi bu kıyas pek lilzımdır ki lngiltereniıı idureci me- tifikalann Fransa ve ·~•hı p_ıyasn- Eskı muharıpler bırlıgı ithalatını azaltmaya ~lrnıya ve bunun mukabilinde nisbidir. 1938 seneJ! vaziyetinin afili Fran~nın işbirliğine çok kıy - lrına ithal edilnıesıne mutea~lık. bey ·ı A d. mecbur olacak 
', 

1~r?1 bize faydalı ve elzem o ilk İngiliz _ Fransız antantının doğ met vermektedirler. İngilteredeı nelmilel bir ba.~kalar. organızmı te- l an e ıyor . 
~,~1 ıstihsalitmdan bol bol masına amil olan şeraitten ne dere- İngiliz _ Fransız itifakını iltizamın şekkül etmek uzeredır.. Budapeşte, 5 (A.A.) - Egki ~~dap.eşte, ~ (A.A.) -. Alm~m 

e edebiliriz.,, ce farklı olduğunu ispata lüzum bi- Britanya emniyetinin en mühim ga- Bir vapı: rda isyan .Macar muharipleri m.Bli federasyo harıcıye ~tica.reti hakkmaa Berli~ 
~ A. C. · · • • · · · F 0 den aldıgı bır telgrafta y~rı resmı ~ le yoktur. rantilerinden hırı oldugunu telakkı L'zbon 5 (AA ) _ Diyarıyo nu pro•rrammı neşretmıı:;tır. e e- te . d .. .kti 

- B- ı l kla berabe.. birçok . f·ıı b 1 
' • • ' 0 

' • Pester llyod gaze sı unya ı sa-N k l • l oy e o ~~ ' . ., .. eden nüfuzlu maha ı er, u meyan Lizboa gazetesinin Portodan öğren- rasyon her şeyclen eYvel Trıanon d" •atının ·eni bir refahı Almanra-
1(, 'a 1 ve tayın er şeylerd: lngı!ız -. Fıan;ız m~_naseba da askeri mehafiller_ mevcuttur. E- diğine göre. Lom adındak: bir Xor- muahedesinin iptalini ve gençliğin n:~ imda:ına yetişmediği takdirde ı...J'••kam ve mektupculanla bnı tayı?. "'!.•n ~ır kn:ı fak~or_ ola - ğer Fransanııı ıdarecı _mehaf~lı: Brı- vcç vapurunun tayfası dün ak~am bütün askeri \"e sivil :rnbiliyetlerlııi Berlin hükiimeünin ithallibnı mü~foen ŞU tayin \'e nakiller ya- rak bugunku mutcha\ vıl "azıyette tanya reaksiyonerlerının ızınden kaptan HOelvm•a hareket için emir- vüksck milli gayeve tahsı::: edebile- h. ·kl:a dn azaltmak ve bunları ~tır · tam bir ehemmiyeti muhafaza eden t• b. tt •t ev·p de bir a · J • ım mı r 
1lt . . . k. b d AI mu ı ır sur~ e gı m - ı .. ' · ı ler vermekte olduğu sırada. isyan cek bir ~ekilde yetiştirilmesini iste- ihracatına intibak ettirme:c mecbu-~:• kaymakamlığına Bursa hır k.eyf>yet va;d_ır_ ı, u .a m~~ zim göstermış olsaydı, lngı!ız - Fran etmiştir. İsyan edeıı tayfadan dör nıektediı·. ri ·etinde kalacağını yazmaktadır. ı:_: llıenıurlarından hukuk me- teca\uzu tehdıdıdır. Gerçı meme ~ız antantı Avrupada sulhun muha- dü gemide te\•kif edilmiştir Lom "h t f d . aat .} 

."14 A. k td b ·· b t hdidi muhtelif şe 1 t · · Diğer cı et en e erasron zır -o- -~ &'ah Erzurum, BülU kay- e e ug.un u e - faza~ma hakikaten yare ım e rnış vapuru, Fert.oya kömür boşaltmak . • , ·~ 1 • • · 
llılığına mahalli idareler u- killerde hissetmekte ve b:.ı sebepten olurdu. Böyle bir azim gö~teril- . . 1 . t• sahasında ıslahat )apılmıısını da l;,;- Fransız ve ngılız mu-
h.· '1 ·ı· F t t fh · · ıçın ge mış ı. b · · h ı·h • la 1 "

1

Udürlüğü memurlarından B. ' ngı ız - rn.nsız an au ~" me . u- mecliği takdirde, Çemberlayn şımdı F 1 ·r t .. d temekte fakat tt ışın n ı azm h • 1 ri bir tezahür ıı~kınay, Balya kaymakamlığı- muna n:uhtelıf man~ verılmekte ıse Fransız Başvekiline herhnngi bir \•a I ran~ız - ngı iZ ~s~nu ~ radikal bir şekilde haUad!lme~i im- arıp e 
~tı kaymakamı Bedri İlan, de, hakıkat şu~ur kı, ~er~k. Lond- id ve teminatta bulunursn hulunsun, 1 Pansı •5 (A.A.! -.- Şım?ıye ka kanı olmadığını da ilave eylemekte yapblar 
er~aYnıakamlığına nahiye mü- ra, ~e-:ek Parıs . ken_dılerını Re;ı Londra ile "d~stlı.ık ... Fraıısaya aı~-1 dar as~erı ~ad.alya) ı hamı! olanla- dir. Eski muharripler nihayet bazı Paris, 5 (A.A.) - Eski muharipler 

'ilden Cevdet Anbay Edrc - nehrınm şark sahıllermden tehdıt cak lngiltcrenın sessız. sada::;ız b1r ra. tah ıs edılmış olan foch h.astaha . . . .. milli konfederasyonu, dün akşam la~ınakamlığına l.ıa;bul vilii- etmekte bulunan tehlikeyi bir ~·- kılavuzu olmak rolünü '"•aranti et- nesi bu~d.an son:- F~~:sada ıhmet fabrık~l~rın ve bı!has'8 de"'.ır uzc- Pnristeki eski ingiliz muharipleri 
:ı,.~•ı;-.t memurlarından Şaban kika olsun ?nuta'."ıyoı·ı.a~·· lngı!ız mekte •• dir. , e_den butun e kı lngı~ız muharıple-ı rınde ışlıyen. fabrıkala~ın mıllıleşlı· bir şarap ziyafetine d.v•t etmiştir. 
~ 

0

k, Cihanbeyli kaymakamlı- kr~l v:. kralıçe~ının Parısı zıya~e:- Alman ve İtalyan diploma::.isinin nne de ~çık ~.ulu~du. ~ı.~nraktı.~.. . 

1 

rılmesını de ıstcmektcclırll'r. Bu ziyafet, takızaferde yapılan <tŞ.'Şat kaymakanu Hüseyin lerı munasebetıyle ynp•lan '".gılız bütün gayreti lngiltere ile Fransa a- Bu _karar ~zeune gonılerdıgı hır bir merasimden sonra verilnıiş!İI". 
~~a· .Şavşat kaymakamlığına Se- - Frans~z. dostluğunun tezahur~tı rasını a~mağa müteveccih bulundu teı;:ekk~.r mektubund~ Hare .Belıs- 1 • B. Bonne, Fransız ve lngiliz mu-
\ ~1 kaymakamı Süreyya Esen- bunu kafı de~ecede açık olarak ıs- ğu bir sekre değildir. Bu taktik ha ~.zcumle şunları: ~zmışt~~.. Bulgarıstan Fransadan haripleri milmessillerine hitaben 

l aday kaymakamlığına Acıpa pat etmekl.edır. . . . . . doğrudan doğruya bir muvaffakı- . ~u karar kanaatı.me goı e ma- 1 • ti•k t bir nutuk söyleyerek Fran 'a He 
~~ l ahnakamı Recep Aydın Bay- Maama~ıh :arıs şenlıklerının ~ı- vetle neticelenmemiş olmakla bera ~ı~e ~.anya.ııa harbetmı~ oıa~ları da 1 IS raz yap 1 İngiltere arasındaki rabıtaların hiç 

\..ark ğer bir cıhetı de vardrr. Bu şenlık • . ımı bırlestıren sıkı b;ıgın bır ~em- . b . k- k d wl "atıı arnaklığınn Bozkır kay- 1 . d A d k. ber bazı ahvalde faşist mütecavız- 001 .. d.. •1 T h 1 .•. uarlarmın Sofva 6 (A.A.)- Balar telgraf a- bır zaman ugün u n ar sag am, ~'ıhtı1 Bdip Ergün. Vartu kayma l~r e~ve ~mır e, .~~pa a 
1

1 lva- Jer .İngiliz hüktimetiııin ve mühim p ~ u~. ng~ ~ Ul\U~ T· t , jan~ı 'maliye nazırının Fran a ban- •bugünki kadar kuvvetli olmam~ 
~' C na Tefenni kaymakamı Müş zıyetı t~ym cdetn muhım mel.se .eder- bir derecede de Fransız hükumeti- ~drı.~ ~-ıyarettı l ramıbı7: - . ~~ıldız tes'~t- kerl~rinden mürekkep bir grup ile olduğuna işaret etmiştir. B. Bonne, 
't ı. 'tın G 1 • de ve bılhassa spanya mese esın e, nu unu unu u maz ı.r ~e~ı c e.} ı . .k. .

11 
t• kd•w · b w ~"ll b an, erze kaymakam ıgı- . .. . ··d··ı nin güttüğü !)iyaset saye.:.inde mak- t . ·t· Bulgaristana 375 milyon frank kre- bılhassa ı ı mı e ı ye ıgerıne ag-e olu k k Ş u: faşıst mutecavızlere karsı gu u - e mı~ ır. . 

1 
d tl - lı. t k . · k 11 

O ayma amı emseı..wn · · ' h satlarına erişmi~lerdir İngiltere ile ' di açan bir muka\•elcname ımzala- ıyan os ugun ır e · g!lj esı, ço . ., ltu k k 1 - G- mektc olan nıhayetsız müsama a ., · A •k d Jt · k ı· b. .· b J d ~ , 
h, ayma am ıgma u- . . d . d . 1 h tsı 1 Fransanm bahusus ispanya mese- merı a a a ın mıtı olduğunu haber Yermektedir. ıymet ı ır gaye~ı u un ugunu '\e l(ı. CJköv k k "llır hl. sn·asetin en zıya esıy e ra a z a- • ' ' ~ . . . . . b · Ih h fo ası ol ''ıı " ayma amı .1uU 

1 
• • f ~ · · · ıe ·inde tuttukları pozisyon İtah·an Bu para on ıkı laksıtte ödenecex- u gayenın su un mu a · z • 

<Qda Çankaya kaymakamlığına nalnl. ~r.ıtabn~·atedkb~rdı .umulnl~ıyesı.~ı hte ~Im;n mütecavizlerinin plfrnl~rı- StOkU go•• ru·· ime- tir. Faiz'i yüzde beş buçuktur. Bu duğunu söylemiştir. 1( r k ~ k se ı ıçm ır e ır ır. ıç şup e • • · , İ l lıı Qdıı. aymakamı Lutfı A rsoy, k k. t ·a ~ d f . t t ft na fevkalide yaramaktadır. para. münha ıran 1• ran adan yapıla talyan manevra arı ,. \ r kaymakamlığınn Karamür yo 1
• ngı ~e e aşıs ara arı • d d lt k .. b t tah · dil cektir """'•l'nıak.. İh Ü l K elemanlar, Londra ile Paris arasın- Şimdiki İngiliz - Fransız müza- mış erece e ar J ca mu ayaa a sıs e e · Roma, 5 (A.A.) _ BUyük ma-.'Geı .. mı san na, ara- . . d lı . t b" k · · · 

.~ita kayrnakamlığına eski Ayva- daki bu "dostluk n~mayişlerınden,, kere~_erdı esnas~ .~ uksıya:de . . /r Be-
2 

Av 
1 

Üsküpte radyo istasyonu nevraları bu s:ne Tıboldı 11e Av

1

ez-
.~ı.. tnıakam K 1 S t Se ._ kendi gayeleri için ıııtifadeye çalışa re goz en geçm ece mı ll'. u gusto:sta mevcut a tının zan arasındakı mıntaka a yapı a ~ l.' 'llt ı emn una , Y d 1 T 1 . A d Ih 1 l 
't)\ kaymakamlığına Avanus caklardır. Bundan maa a, ngı ız ~~e enın vrup~. a su un."~ 1;· ıymeti: 13.020.989.854 do ar Belgrat, 5 (A.A.) - P. T. T. caktır. 
~~ lkanı1 

Vehbi Güne Kahta resmi matbuatı, bu teza~üratın "sui gılız .- .F.ra~ız .mun~sebetlermı~ a: Vaşington, ı (A.A.) - Ameri- nezareti yakında üsküpte bir rad- Paristeki Çin elçisi. '~ a(aınlığına eski Dad!'. ka ,_ tefehhümler,, e sebebıyet verme- kıbetı ıçın büyük hır ehemmıyeti ka altın ihtiyatı gittikçe yükselmek 1 vo istasyonu inşa edileceğini bildir- . ~I ~ı Sırrı Yılmaz Kelkit kay~a sini gayretle işaret e-tmektedir. Me- vardır. Yak'.n günler bu suale ce- tedir. İki Ağustos tarihinde ı ~ıektcdir. Parıs: ? (A.~.) -.- B. Bo~?· bu ~o ... 1~ına n ... h.. ' .. d .. 1 . d selii .. Deyli Telgraf End Morning vap verecektır.,, lS.020.989.854 dolar kıvmetini bul- Y h .. k ,. t. 
1
• sabah Çının Parıs bUyGk e~çı~ı B. l.ı~fa a ı.} e mu ur erın en ' . . • . . . ·- una n u um e 1 n Vellington Kuyu kabul etrnıştir. El-:~ı - Cakalı Yıldızeli kayma- muştuı. Bu, Amerıkan malı.} e tarı d•h . B .

1 
k ktuk· . 

1 s;~ına Ank~ra vi1a:\"eti mai~·et · ı e k • • d hinda şimdiye kadar gorülmemiş me 1 ç.ı, ~· .01h1e kı ke uclzn ~.n~~ •.. 1türıyas ~ '4t')a · J F. · t• t . k k. k a· \·azıyetı n ın n goruşmuş .. ~~il tından Hilmi Tunçelli, Bur ) ıs ının a sımın en bır re ~ or teş ıl ct?1e te ır. w Belgrad, 5 (A.A.) - Yugoslav 

~ tu hukukiye müdürlüğüne Alak.adar .mahfrlll<'r, buna rag - matbuatı Metakaas lıükOmeti tara- ı·stanbullu muaııı·mıer ~1U,. lcaY'lnakamı Vedat özdeş, men Enflasyon korkularının pek ya 
''CQ • ı d • fından vücuda getirilen eserlere t~"'· 81nıf mülkiye müfettişlig· ine v a z g e ç ) ) kın olmadığını bildirme.ktcdir .. Son 

~ "llt k it f .ı A k t t birçok makaleler tah is etmektedir. Ed. d tezah·u·ratla Q· ayrnakamı Ömer Bedret- . a ı ay zar ınua merı an ıcare 1 rne e ~t 
0

kk ı - . · A ··k n· ·I ·k D Gazeteler, mumaileyhin iki sene ~IJ.,,_ae en, Mus mektup"uluğuna muva.z.enes.ı meıı .a nıı. e.şı ev-
••11: • .,. 1 tl 1 h t 11 t t i-çinde Yunanistanın kalkınma ı ve k 1 d 1 ~. rahisar mektup"USU Aziz • •ı • d.l:k 1 •.., • e erı e ıne ece ı e mış ır. arşı an 1 ar ~ l\ )' 1 t m 1 1 ya nız ıgtışaşın k 1 refahı için her saha la sarfettiği \ lq 'k.aa..rs mektupçul~ğuna . Ulu- ngJ ere Şl ' Bir haftada ya a anan semereli gayretlerden bahsetmek-
tQ )Jl1akanıı Sadı Sevıncan, •• •• •• J .., kaçakcılc•r t a· 

1 
r iki kafile de Edirnede ~<ttııeJttu~çuluğuna Ulukışla kay- onunu a mıya ugraşıyor Ankara, 5 (A.A.) - Geçen bir eGır: . 1 T l 

~tul>
1 

Faık Doğanoğlu, Bitlis . . . . .. . hafta içinde gümrük muhafaza teş- a~p O an ayyare er birleşti 
~tıı ÇuJuğuna Lndik eski kay- Londra, (Hususi) - İngıltere, yacakları ıçın Yahudı muhaceretı - kiliitı, 76 kaçakçı, üç yüz on yedi Manil, 6 (A.A.) -- 29 temmuz- Edirne, 

5 
(A.A.) _Üç günden-

ı.:ltııD~ O. _Nuri o:ıan,_ Hakkari Fili~n~eki Ara_~ ve Yahudi müca- nin· devamına imkfin kıılmıyacak - kilo ~m~k kaÇAğı. i.ki. y~z dokuz da denize düşmüş olan ha,·ai. Klip- beri Trakyayı gezmekte olan Ça· 
.~ ı10•1u~una Emırdaıı_: kaynı~- delcsını .•.hemm_ı; etle ~~rş~amakta- br. . . . . • .. kı~o ınhısar. kaçağ~ ıkı hın dok~an pcr ta;'Ya.resının ~ul~n~.ı umıtle- nakkale m•alimlcri dün Edimeye 

llıişı eyın Papuççu oglu tayın dır. lngılı.z yolıs ve a"Skerı kuvvet- fngılızler, şımdıkı halde, muca- ıkı defter sıgara kağıdı, altı &lah, ri tamamıyle kesılmıştır. Tayya- geldiler ve hararetle karşılandılar. 1'.ı\u:" h'c~k_e kay?'nkamı K~d- lcri Fi!istının he,' tanfın?a ~ere : delenin, boğu~manın. kıyam , •• iğU: altmış üç m~rm!· e!li •:ki?. albn lira, reyi bulmak için yapılmskta olan İstanbul mualimlerindcn mfirek. 
~~t Oa. &orulen lüzum a zerıne ynn eden kanlı '• dch5~t lı m uca de şaş! arın önüne geç mo k çare le rını on dokuz güm uş m ecıdıye, ı kı yüz ara~brmalar bıra kılıııışbr. kep 130 kişilik diğer bir misafir k a-
~ eınrıne alınmıştır. lenin ö~ünü aıı;ı~k~ı. acız kalmıştır. aramakla meşguldürler. yirmi iki Türk ~ira~ı ~le on kaçakçı İngiliz ve Amerika filesi de ş.chrimize gelmiş bulunmak 

ı.:Uer ingıltere, Fılıstını Arap ve Ya- • • hayvaııı ele geçırmıştır. tadır. Başta general Kazım Dirik b•hır. Memur alınmayacak hudi mıntakulnrına ayırma~tnn ,.._z Tarıh, Coğrafya talebesı Fransız kumandanı Antakya'da murahhasları arasında olduğu halde büyük bir kalabalık ~ ~ ~<ırn~el vekaleti, açı~t~ b~I~- geçmiştir. B~ı .mı.ntakav~, ~otyle ıkı- "Tarih, dil ve coğrafya fakülte- Antakya, 5 (AA.) - Şark kıtaatı ihtilaf ve Edirne muallimleri İstanbul mu-
(! • r ar hakkında vılavetimı- ye ayırmak ıçm ılk pro1eyı ttamar . . .. . ··k k k d c 1 K b. 
· 'tılayetı b. 1. te • .. d A . . . d b. y hudi hazırla lerı,, nın arkeoloJık talebesi şark vı yu se uman anı enera ayyo, ır Londra <f (AA ) _ Salahiyettar allimlerini istasyonda karşıladılar. t ere ır ıs gon er- ben vı ısmm e ır n 1 ~ 1 · d b. ·

1
r: t ff tu s· ya k ·· bu aya gel ' · · ~ · ayet erın e ve · ılhasa~ Van vı ı:ı.ye- e. ~ rne 

1 
pma uzcre r - İngiliz mahfelleri, bir eabah gazetesin- Burada dört gün kalacak olan misa-~ &.d mıştı. t• · d ·1 " t tk.kl mıştır. .., · ·~ha e~a \'Uku bulacak rnilnhal- Bu proje, tatbik ciheti önünde ı çer.çevesmb. e 

1 mı e 1 er yap - f . B l d• R . . ide çıka~ v~ hüküm~t.ler arası mu t~ı- firlerimiz şehrimizin görülecek yer-
>,e tıçten hiç bir memur alına- l klar göstermektedir. Projeyi mak üzere ır seyahate çıkacaklar- zmır e e ıye eısı Ier komıtcsınde İngılız ve Amerıka !erini gezecekler ve yarın gece de 

aJr t · zor u d · ·· · · · ı hh h ı · d .. h. ~ a · 
1
tnleriyle asli maaş mik- tetkike memur olan komisyon bun- ır. .. .. Evelkı gun An'kara ya gıtmıı olan mura. as ey~t ~r~ arasın a_ mu 1~ Meriç gazinosunda ziraat baçesin-ll'ı l'l'ı nyr b 1. d .. t ·ı d b ·r tatbik kabiliyeti görmemek- 20 gun kadar surccek olan bu lzmir Belediye Reisi Dr. Behçet özün noktaı nazar ıhtılafları çıktıgına daır fl . b. k . f t• . 

L tırı ı u ıs1e e gos crı en a ı • . . ~· ·t. 
1 

h b . 
1 

- • ld de şere erme ır • ır ZI\'ı. e ı verı-'" atın e• 1 .. t · 1 · l t dir. çünkü Filistin iki mm takaya seyahat ayın dokuzundan iitibaren bugün ~chrımıze dönecegı ve yarın z- o an a erm ası ve esastan arı o u - · ·ır. •'Ve a ayın erı yapı a- e • . . . ... h b 1 - b k d. 1 lecek eğlenceler yapılncaktır. ayrılınca, bir daha arazi Sf\tın alamı Ankaracl,an .başlı.yac~:~· mır e ıııdecegı a er a ınmııtır. gunu ~yan etme te ır er. • . . 
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YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE 
Büyük fırtınadan sonra öyle bir 

sükun ki geminin başı 
olduğu yerde mıhlanıp kaldı 

Yazan : VİLLERS Çeviren : M. NAiL 

. . . . ..:. 

Sabahın ilk ışıklarile beraber Parmada da Şimdi güneşle panl parlayan iyi bir hava 
yelken açma hazırlıkları başladı içine girmiştik .... 

- 5 - Oiego geçidinde güneş parıltısı l 01- olmadan tamamen Allah yelinin üfü-

Dokuzunun civanmızda bize yakın 
olduklarını bildiğimiz öbür gemiler i
çin de daimi bir merak içinde idik. 

Bunlann da fırtınadan kurtulmuş ol 
malarını istiyak ile umuyorduk. Mel • 
bourne ile Archihald Russel'in İl 
kıbetleri gibi. hususi bir suret· 
te, alakadar ediydrdu. Seyrettiğimiz 

kadar gözlerimiz provada ufka dakil-
mi~. öteki gemilerden birinin görün -
mesini bekliyordu. Fakat yolunu şaşır
mış albatruslarla ada balıklarından 

ha, ka bir ~ey görmedik 
Bu suretle denize çıkışımızın 3 1 inci 

günü Horn burnu yakınlarındaki tul 
daire!İne vasıl olduk. 5 6 ve 5 7 İnci 

cenubi arz dairelerine kadar sarkmış 
provamızdaki korkunç ve tehlikeli ka
ranın acı havası içine girmi~tik. New 

Zealand·ın cenubundan beri. fırtınalar 
içinde, ezgin ve bitkin bir halde, 5000 
mil imtidat eden bir yolu yörümüştük. 
önüne katıldığımız batı rüzgirlarının 

bizi bu burundan da aşıracağını umu
yorduk. iş umduğumuz gibi çıkmadı 
çok ~iddetli arzularımıza rağmen hava 

ıakinleşiyordu. 

Gürleyen fırtınadan sonra ölü ıibi 
bir ıük\ınet 

maz fey, Bunun yerine sert bir rüzgi.r rüp yürüttüğü büyük bir gemi için bu 

olsaydı daha iyi işimize gelirdi. Kez- kadarı da fena bir şey değildi. Baskın 
zap, bakır ve ) 918 den evvelki buğ- yüklü modern bir yelken gemisile gün
day yükünden beri bu yoldan geçmi- de 300 mili aşan bu seyrüsefer hika
yen ikinci kaptan : yeleri filen başa gelenlerden çok faz-

- Büyük harp Horn burnunu da ladır. Eğer bu işler, uçar gibi seyrediş-
bozdu: demişti. !er bu kadar nadir olmasaydı bu ka-

Hom bumu gürlemiyor dar umumi olmaz ve keyifli yürüyüş~ 

Biz belki de yavaş yavaş Cheasa- ler bu kadar çok anlatılamazdı. 
peake körfezine sarkmış olabilirdik. Boşken apazlamasına esen bir rüz· 
Şimalimizdc Tierradel Fuego·nun buz· gi.r ile laşka horinasına giderken mese 
la örtülü sivri tepeleri yükseliyordu. le başkala~ır. Bizim Parmanın 23 saatte 
Deniz maviydi; koyu ve bir çıe~it sert 

32 1 mil yaptığı da oldu. Çünkü boş i-
mavi. Gökte kaba ve beyaz olmıyan ken sudan yukarıya doğru yükselen ve 
cinsinden Cumulu• bulutları vardı. Bü h f'fl t k · h 1 ·· ··d ·· F k t a ı esen e nesı ız ı yuru u. a a 
tün gün kaba tüylü güvercinler, albat- . d' ' k d . .. ·· ı .. 1 

~nm ı suya ço erınce gomu muf o -
roslar, kuyruk sallayan ku•lan gemi ı d • · · lk 1 • • · d • ugu ıçın ye en erın onu su ıçın en 
ile beraber uçustular. Bütün gün kara k d b'l · d b k ) · sev e e ı mesı c aş a atıyor. 
rüyet sahamızdan kaybolmadı. Sabah (Devamı var) 
leyin Diego Ramirez sonra Hermit a

daları daha sonra da soğuk ve ısınmak 
bilmeyen Hom'un kendisi. 

Şimale doğru, Land of Fire adaları 
testere biçimindeki soğuk ve çirkin, 

beyaz ve ıssız tepeleri karla örtülmüş 

inziva içinde denizden yükselmeğe 

ba~ladılar. Bunların bikir çekingen .. 
likleri bizim geçi~imizden bir eza duy
dular: bununla ber211ber bütün saha 

==================~ 

lki baş, dört kol 
fakat tek vücutlu 

bir insan 

Horn burnuna yakın sükUnct! Ha
içinde ruha korku veren bir hava var

va aklını bozuyor. Bu sükı'.inetin, iki 
dı. Kalın kar tabakaalrı albnda Land 

Rusyada doğan bu 
çocuk şimdi 7 aylıktır 

fırtına arasında. biraz eoluk alma ka- f F' R d . . d k' S y· 
b·ı · d k k I • d k o ıre, oss enızın e ı outto ıc-

ı ın en, pe ısa o acagını um u . . ] . 

F k d 
• .b. I d Ü tona and a daha çok benzıyordu. Sa-

a at um ugumuz gı ı o ma ı. ç ") . 
.. d d k .• b' .. hı e yakın bır yerde karaya vurmu' 

gun evam e en tam ve a t ı ır ruz- .. .. • k'ld .. k k b. b 
• d 1 • . . d k ld k Öyl b' ustuvanı şe ı e yu see ır uz adası 

gar urgun ugu ıçın e a ı . e ır b. k 
k ) k

. · · b hl k ld • bu duygulara ır orku ve bir hayal 
a lf ı gemının aşı mı anıp a ıgı kl' d 

) k . d . h' f . · · ı·· e ıyor u. pus a ertesın en ın ıra etmıyor, o u 

d ) ) ) ·k· ·· ··ı ··ı·· d) 1 Ye nihayet Horn'u dolas,ıık. Ve bir a ga ar a, ı ı yana. guru tu u, patır ı ı 

il ) k d ) k kurban vermeden Atlas denizine gir-•a antı ar yapara onanıma arını e-
silmeden korumak için trinket ile ma- diğimize sveindik. Bizim mükafatımız 

nisanın 5 inde verilmişti. Hasara uğ-yistrenin bütün istinga selviçeleri yer
lerine toka edilmiş bulunuyor ve kü
çük kedi de lc.ıçta ay ışığında oynuyor. 

rayan gemımız fırhna gecesinden 
beri hali. hafifçe aksayan gemimiz iki 
buçuk ay sonra, demir yerine geldiği
miz zaman, kaptanın bizzat kendisi, 

yerinde bulunmuyordu. 

Moskovada Gorki tecriibevi ens
titüsü, geçen sene Moskova doğum ev 
!erinden birinde doğan biribirine ya

pışık iki küçük kız kardeş üzerinde 
çok enteresan tetkiklere devam eyle
mektedir. 

Bu yapışık ikizlerin ;ki başı, dört 
kolu, fakat omuzdan itibaren bir tek 

vücudu vardır. Bu ikizl~r, 7 aylık ol
muşlardır, mükemmel yemekte, kilo 

almakta, etraflarında <ılan bitene a
lakadar olmakta ve gülmektedir. Her 
biri, ayrı ayrı, kendi i•mine cevap 
vermektedir. 

.ARADA.BiR ·· 
"Vatan yahut Silistire,, 

Bir kaç ı:ün evvel Babıaliden geçi

yordum. Kütüphanelerden birinin ca
mekinında bir kitap •erisi gözüme iliı

ti: cBüyük Şairler Serioi> namı altında 
yanyana sıralanmış be§, altı kitap. Ba
ki, Nedim, Recaizade, Namık Kemal, 

ve saire ••• Son ismi görünce birdenbire 
alikalandım. Son zamanlarda onun 
büyük ıahsiyeti üzerinde koparılan 
yaygaraların tesiri üzerimden her hal

de el' an ıilinmemi§ti ki, büyük vatan
perverin büyük adını yeni bir kitabın 
lietünde görmem derhal kitapçıya gir

meme sebep oldu. Bu kitabı iotedim. 
Dükki.nda bulunan iki kişiden birisi 11-

zattığım paranın üstünü vermiye uğra· 
ıırken, diğeri de kitabı sarıyordu. Ki

tabı sardığı kağıt eski harfli bir kitap 
formasıydı. Kitapçının pek de becerikli 
olmıyan sarış tarzına bakarken kağı
dın üzerinde bana pek de yabancı gel~ 
rniyen bir takım kelimeler gözüme iliş
ti. Daha dikkatle baktım. O zaman an

ladım ki, bu kağıt, Namık Kemal' in 
meşhur eseri c Vatan yahut Silistire> 
nin bir formasıdır. Birdenbire durak
ladım. c Vatan yahut Sil isti re> adını 

gayri ihtiyari içimden bir kaç kere tek· 

rarladım. Bu ad, bizim için unutulması 
pek de mümkün olmıyan ioimlerden bi
risi idi. Bu husustaki bilgilerim kafam
da bir sinema şeridi gibi süratle geçti

ler: 
ilk önce Vatan yahut Silistirenin Go

dikpaşa tiyatrosundaki ilk temsilini ha· 
tır1adım. Eser oynanırken halkın yap
tığı tezahüratı gözlerimle görür, tiyat

ro binasını inleten alkışları cYaşasın 
Kemal, yaşasın milletin Kema1i> ava
zelerini kulaklarımla işitir gibi oldum. 
Vatan mefhumu üzerinde bütün lstan

bulu ayaklandıran bu eserin Kemalin 
başına getirdiği büyük belayı düşün

düm. Vatan fedaisi Kemal ile birlikte 
Magosa zindanlarına kadar gittim. Q .. 

rada tam otuz sekiz ay kalan ve çürü
yen Kemalin iztıraplarını duyar gibi ol
dum. Ben böyle içlenirken kitapçı da 
sardığı kitabı elime uzattı. Aldım ve 
;aşkın. şaşkın kitapçıdan çıktım, yürü· 

miye başladım. 
Bir vaktin en büyük hadisesi olan 

cVatan yahut Silistire> nin bugün am
balaj kağıdı olarak kullanılmasını çok 
acı buluyor ve müteessir oluyordum. 
Gözlerimin onune Namık Kemal"in 
heybetli siması ve açık alnı geldi. Onun 
kahramanlığını, büyüklüğünü düşün

düm. Bir de elimdeki kitabı saran ka
ğıda baktım. cZavallı Büyük Kemah 
demek istedim. Fakat birdenbire dur
dum ve düşündüm: Acaba zavallı, bu 
toprağın büyük çocuğu Kemal mi idi, 

yoksa onun es~rini ambalaj ki.ğıdı di· 
ye kullanan Türk kitapçısı ve onun 
hakkında yazılmı§ bir kitabı ona ait bir 
eserle sarJı olarak elinde taşıyan Türk 

çocuğu mu idi? f.. 

** 
Uğursuzluk efsanesi 
Fransa turu koşusunda 
13 rakkamı kazandı 
Son Fransa koşusu yaplnrken. koşu

yu kazanan ltalyan Baratli"nin göğsün
de 1 3 numara bulunduğunu herkes 
görmüş, şampiyonun bu numarayı biz
zat kendisinin istediği anlaşılınca umu
mi bir hayret uyanmıştır. 

Meselede bir sır var. Bartali ftalyan

dır. iıalyada uğursuz olan l 3 rakamı 
değil, 8 rakamıdır. 

Meşhur şampiyon Gous, vaktile. bir 

araba koousuna iştirak etmişti. Onun 

dostu olan meşhur İtalyan edibi Gab-

Bu durgunluk içinde sıkıldık, rahat
sız olduk, sinirlendik; fakat hiç bir şey 
yapamadık. Kıç tarafımızda kalan uf
ki ömitsiz bakışlarla gözlüyorduk. Uy
gun bir rüzgdrla yarışan yelken sütun
ları arıyorduk. Böyle bir şey görebilse 
idik bunlar da bizim hareketimizde 
lıenüz kalkmamı' olan Fave!I, Harwar, 
Olivebank ve Hougomont blacaktı. 

( Hougomont hiç kalkmamıştı. Biz bu
nu bilmiyorduk). 

Şimdi de ~imali ve cenubi iki Atla
sın, tamam bütün boyunu aşmak için 
insana bıkkınlık veren seferine batla .. 

dık. Bu, buğday yarışı uzun süren bir 
seferdir. Bununla uğra~an gemilerin 
Okyanus üstündeki dolaşma tarzları 

pek garipitr. Bunlar her seferinde arzı 
devrederler. Avurtrayla çiftliklerinde 
yetişen altın yüklerini almak için, bom 

boş, Ümit bumunu dolafarak Doğuya 
doğru giderler. Yükleyip memleketle

rinin piyasalarına dönmek için de 
Horn burnunu yarış:arak dola~ırlar. 

Profesör Anohin'in idaresi al- riel d' Annunzio' hareketten evvel ar'l· 
tında bu fevkalade acayip ikizler ü- baları gezerken Goux'nun arabasının 

zerinde yapılmakta devam eden tet

kikler, ilme çok kıynıetli elemanlar 
vermiş bulunmaktadır. Bu arada, 

bilhassa, şimdiye kadar münakaşa 

götürür mahiyetini muhafaza etmiş 

olan uyku sebepleri meselesinin kati 
halline pek ziyade yardım etmekte-

8 numaralı olduğunu görür ve: 

- Bedbaht! 
Diye bağırdıktan sonra bir tebe,ir 

alarak 8 rakamının önüne büyük bir 2 
yazar. Neticede Goux kazanınca, İtal

yan edibi: 

- Gördün mü? başına gelecek le
li.ketin önünü aldım. 

dir. Uykunun, kanda hipr.oteksinle- D 8 k ·ı d t b er ve ra amı e os unun a§ına 

rin toplanması neticesinde geldiğini .bir felaket geleceğine inandığını ispat 
ileri süren hiimoral nazariyesine gö- eder. 

Japonlar Çinden sonra 
Ruslarla da 

harp edebilirlermi? 
Araya Ruslarda girerse Çind~ki 

harp büyük engellere girecektır. 

• 

' 

~ Çinlilerin Hankovada dikdikleri mukavemet abidesi ,. 
bul• 

Dünkü posta il)e gelen Fransızca Lö ı cRusya, Japonya'nın maruı ,J~ 
Tan gazetesi, başmakalesinde Ruo - Ja- duğu her türlü müşkülatı isti•"'"'ı•rl• 
pon ihtilafını tahlil ediyor. bilir, Çan-Kay-Şek' e gizli yard 1~1,bf 

Gazete, Ruolarla Japonlar arasında- Japonların vaziyetini tehlikeY• ba~: 
ki ihtili.fın sebebi olan Mançu arazisİ!'l- lir ve böylece Japonya'yı yıprata. ı;ıW 
de, sevkülceyşçe pek mühim bir nokı:ı fakat işi bundan daha ilerisin• g l 

mesi. siyaset mantıkının haricine 
olan Çan-Ku-Feng tepesi yüzünden bu 
iki büyük devletin, her ikisi için dl:!, 
tehlikeli neticeler vermiye müstait olan 

maeı olur. • ÇiflJ,ti 
Bu halde, Japonların, hat!Jl J (/ 

tam zaferinin pahasına olsa b e Ji't 
bir harbe sürükleneceklerini zannetmi- 1• ,,o 
yor. sergüzeştine nihayet vermesi, ,..e tf'ı,, 

Bu kanaatini şu müli.hazalara istin:.ı.t için olduğu kadar umumi sulh ~~e ıı' 
da lazımdır; çünkü Çin harplo'\ )" 
yıflıyacak ve yorgun düşecek b~0ılf 
ponya. neticede karşısında, Çin ıı• 

ettiriyor: 

cJaponya'nın Mançuko' daki kuvve
ti, 250.000 kişi ise, Çin tarafından ge· 
lecek tehlikelere bu ordu -ile karşı koy

düı"'' 
!eri kadar tehlikeli olan Rus 

ması kabildir. Faka taraya bir de Rus - lığını bulacaktır. ~,r 
Japon harbi girerse, Japonyanın Çin· Japonya için en makul hareket, i ~J' 
deki askeri harekatı mühim cngelleıe keu'yu ele geçirdikten sonra ask~r~~,14' 
maruz le.alır. Bir devletin, hareket üs)e .. rekatına nihayet vermektir. Ger'Jl c.İ d' 

rinden çok uzak mıntakalarda iki bü- keu'yu almak, Çin harbinin bitı11':, <I 
yük devletle ayni zamanda harp ede- mek değildir. Bu, daha aylarc• !el'~ 

..• d• .. 
bilmesine imkan yoktur. nelerce devam edecek bir muc , Y 

c:Japonya'nın bugünkü menfaati, bir eafhası olmak vaziyetindedif·',,ııt 
b . . "' 1 Çang-Ku-Feng ihtilafını bir harbi göze kat ne de olas, u, onun ıçı0 • uııİ! 

almıya kadar ileri götürmekte değil, bulunduğu tehlikeleri bertaraf t ~ıı<- 1 

Ruslarla münasebatını kesmemektedir. yarıyacak bir ihtiyatkarlık olfl.'' 

Türkiye - Almanya ticaret anlaşt11ası 
(Baştarafı 1 ncı sayfada) nezaret edeceklerdir. 1ı/ 

mızın eritilmesi ve yeni alacakların Bazı müşkilata ve sikiil:0,~1 

teraküm etmemesi gayesiyle geçen meydan veren menşe şahnde -,ti!· 
sene 30 ağustosta Berlinde imza !eri tatbikatı da basitl~ştirilrl\~~ıı 
edilmiş olan ticaret anlaşması ile lki memleket merkez ban dil~ı 
Almanyaya ihraç edilecek olan bel arasında 1935 senesinrle akte .J'ı 

··te• ·• 
li başlı ihraç maddelerit.1iz için kon olan kliring anlaşma~ı ve m0 .

0
e" 

muş olan kontenjanlar kaldırılmış- senelerde yapılan tadil'eri yer~ ı/ 
t ı u. İçinde bulunduji:umuz anlaş- defa iki hükumet arasında b'r 
ma devresi zarfında sö7.ü ğesen blo- diye anlaşması aktedilmiştir· 

9
1111' 

kajın tamamen erimiş bulunması ve Almanya ile ihracat ve il~ 1.l 
halen Almanyaya karsı borçlu va- mızda olan 100 - 70 nisbet'. 

9~ıl 
ziyete girmiş bulunmamız - Bu muhafaza edilmiştir. Bu ik1 :9 ~ ır 
borcumuz 23-7-938 tarihinde 6 mil madan başka Avusturya i!e. 0 

1;t' 
yon 215 bin 500 lira idi - bizi Al- caret mübadelelerimizi 'le ~ıc 9 1l 
manyaya ithal edileceİ( olan madde diyelerimizi tanzim eden bır ~01ııl 
!erimiz için kontenjan'ar tesbit et- kol imza edilmiştir. Bu prot

0
1s r 

mek lüzumundan fariğ il?lmıştır. ihtiva ettiği hükümlere ğöre, J.';f 
Önümüzdeki anla~ma devresi ğustos 1938 tar ' inden itibnre"·tı~ 

ve ihracat mevsimi zarfında tücca- turya ile olan emtea miibade19• 1ı~ 
~· ı rımızın Almanyaya mal ithal etmek ve tediye muamelatımız yu 9ol~ 

hususunda permi müşkülatına ma - izah ettiğim ticaret ve tediye 1/ 

ruz kalmışacaklarını zan ve tahmin maları çerçeveleri dahilinde . 
etmekteyim. Böyle hir vaziyet kar yan edecektir. ıf 

En iyi bir yelken gemisi ve en iyi bir 
gemici, rüzgi.r olmadr1kça, hiç bir i~ 

göremez. New ZeaJanddan Jnglltere
ye giden kara dumanlarını havaya ıa
çarak köprü üstündeki pırıl pırıl par
layan prinç parmaklıklar arkasından 

dürbinlerle bize bakan bir yük vapuru 
Hornu dolaŞcmak üzere bizi geçti. Sert 
bir batı rüzgi.rınnı esmek ihtimali olup 
olmadığını bize bildirmesini rica ettik. 

re, bu ikiz çocukların daima ayni za
manda uyumaları icap ederdi. Halbu 

ki, ekseriya vukua geldiği gibi, bu 
ikizlerden bir baş uyurken öteki baş 

şısında kalabilecek ol<ın (üccarımı- Avusturya ile 15 aij'ustos 11 ~ 

Y 
zın vekalete müracaat etmeleri la- tarihinden evvel başlanmı~ 01; 0l eni yollar zımdır. susi takas muameleleri, baş. ~,ııl1 

uyanık kalmaktadır. Bunun verdiği 
netice şudur: Demek ki uj ku, sinir 

Y 1 1 ld b 1 h .. klİ" ,ı 
eni yo inşaatına ey ü e a~ ana- Almanya ile aktetmi• olduğumuz oldukları zamandaki ll iV 

Nisanın 2 3 üncü cumartesine tesa -
düf eden hareketimizin 3 7 inci günü 
sabahleyin erkenden hafif bir rüzgar 
ile ağır ağır gidiyorduk. Diego Rami
rez kayabklarını provada gördük; 
bunlarla Tierra del F uego arasından 
geçtik. Bütün yelkenlerimiz açıktı. 

Bir aydanberi ilk defa görülen bir gü
verte ve öğleden sonra bir güne\' parıl
tun altında seyrediyorduk. 

Artık bizim Parma gönül üzüntüsü 

veren kaybolmu~ bir çok fırsatlardan 
sonra, hu ağır yükilc. rahata varmak 
istidadını gösteriyordu. Falkland ada
larını gcçerkenki kazancımız bin bir 
devrederler. Avusturalya çiftliklerinde 

sıkıntı verecek derecede ağırdı. Horn
un Staten adalarından F alkland'lara 
varınacay akadar bir zevalden ert•cıi 

zavale kadar geçen 23 saat 20 dakik 
25 6 mil kat eımif bulunuyorduk . 

cağını yazmıştık. Belediye, elektrik, ticaret anla şması şimdiye kadar ak ğöre ve 31 ağustos 1939 ta~if· 
tramvay, hava gazı. telefon idareleri- tetmiş olduğumuz anlaşmaların hiç kadar tasfiye edilebilec~kıer oıl 
ne bir tebligat yapmıştır. Bu tebligat- birinde mevcut olmıyan yeni bir Aktedilen bütün b•ı anJaŞı./ 

sisteminde vukua gel~n bazı vetire- ta, yol in~aatı devam ederken have . hiikmü ihtiva etmektedir. iki hükil- 15 ağustos 1938 tarihinde r11e
9 

ıl, 
!erin bir mahsalasıdır. Ru suretle, gazı. elektrik vesair tesisatının yerleri metten her biri, birer komite teşkil girecekler ve 31 ağu5tos 193 ~/. 
Akademi azasından Pavlov'un naza - d•"'•tirilecd~ind", idarelerin kendi - edeceklerdir. Doğrudan doğruya hine kadar meriyette k!l)lıC~ı.ı 
' iyesi teeyyüt etmiş bu 1 unmaktı1' .. ı r.; ,, ldo liük eden dciii ıiklikleri vak- ve claiml temas halinde bulunacak dır. İki hükumet bu an!ııŞ~19t ~. 

İkizlerde müşahede edilen hasta- ıinde yapabilmeleri için 'imdiden ha- olan bu hükumet komiteleri iki yeniden bir senelik bir müdde~011 
!ıklar esnasında yapılan tetkikler de, zırlık yapmaları istenmiştir. Kanali- iki memleket arasındaki anlaşma- temdit edip etmemek Jııısu'~0,ı) Süratle gİtmeie İftİyak 

5000 tondan fazla buğday yüıi'ünü 
ta~ıyan ve makine veya insan yardımı 

hastalıkların inkişafında .ınir siste- zasyon borularını yeni İ•tib"'•ıe be- !arın tatbikatına ve miibadelatın kararlarını biribirle1·in• 
minin pe)< büyük. bir rol ornarnaktıdlediye ıokac•ktır. normal bir •eyi!' tak;p etme•ine 1939 da bildireceklerdir. 
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Siıiema 
Y ı 1 dızlarının 
Moda dersleri 

Fantezi çizg-i modadır. Fakat bu 

moda alelekıer uzunluğuna çizgili 

kumaşlara aitti L~ait Bal ufki 

çizg-ili kumaılarda da yeni bir 

moda teaia etmittir. gibidir. 

' 
~-- ==-=====================-.::========================::::: 
~rakende sebze ve Uzak Şarkta Harp 

1904 Rus - Japon Harbinde 
'U'\..~~JV'VU ....... ~A;.JV'VU ....... 'V'...V-..AJ'>JV°"""'V'..~""-"~°"""'VVVVVVV'VVV 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Filonun ou tarzda tertibi saye. 

sinde düşmanın beklenmiyen bir an 
da zuhuruna karşı fırkaların karı .. 
şık manevralar icrasına hacet kal .. 
maksızın zorluksuz derhal harp ni
zamı almaları mümkün olacaktı. 

Böyle bir hal vukuunda keşşaf fır
kası hemen kruvazörlere iltihak e· 
derek bunlarla beraber nakliye se-
fainini harp sahnesinin haricine çı
karacak ve düşman kruvazörlerinin 
taarruzundan koruyacaklardı. Bi
rinci ve ikinci zırhlı fırkaları yol 
vererek ayni zamanda hep birden 
dümenlerini iskeleye kıracak ve mü 
teakiben yine hep birden iskeleye 
gelerek üçüncü zırhılı fırkasının 

provasında mevki alarak evvelki 
ciheti seyirlerinde devam edecekle
di; binaenaleyh bu manevranın ne
ticesinde üç zırhlı fırkasını terkip 
eden on iki sefinei harbiyenin pro-

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 2 

--
• --_,.... 

va hattı teşkil etmiş olacaldı. Jap6n Amirah Toğonun sancak g-emiai (Mikaza) sancakta 

"Zemçoh,, "İzomert., hafif kru bir arada seyretmesini bile harp mn süvarilerine mi hitap edildiği 
vazörleri, süratlerinden istifade ile 
yanlarındaki torpidobr>tlarla bera- mevkiinde öğrenmeğe çalışan bu belli değildi. Diğer fırkalar gerek 
ber, düşman mermilerinin menzi _ karma karışık sistemde gemiler ha- Madagaskar civarındn ve gerek 
linden hariç bulunmak üzere ahva- kikatte kalabalıktan başka bir şey Annam sahilleri açıklarındaki se -
lin icabına göre zırhlıların prova, değildir. yirlerimizde yapılan talimler saye

borda veya dümen ~uyunda yer a- Harp teşkilatı almak manevrala- sinde bir dereceye kadar vazifele

lac~kl.ar ve bu?Iar tabi~. muharebe- rı az çok muvaffakiyetle icra edil _ rini öğrenmişler ve yekcliğerine alış 
ye ıştırak etmıyerek duşman tor - dl fak .... n .. mışlardı. Fakat filoya henüz on beş 
pidoları tarafından yapılacak te _ • at uçu cu fırka manevrayı .. . . .. .. .. 

·· l · 1 ki d bozuvordu Bundan dolayı başku gun evvel ıltihak eden uçuncu fırka cavuz ere manı o aca ar ı. ., · · -
B h l A 1 k 1 d · ., . 1.y. . . t bu manevralarımızda bulunama -u rp p anı evve ce arar aş- man an memnunıyeı.sız ıgını ışare - t . d. rtık h b. rkt 

tırılarak bütün filoya bildirilmişti.. le bildirdi. İşaret umumı bir tarzda mış 1 ve şım ı a .. ~ ep kırı e 
. . . . manevra yapmasını ogrenecc za -

Bundan maada top a:eşının ıdaresı- yazılmış olduğundan bizzat Amiral man da kalmamı~tı ! 
ne, yaralanacak gemılere Jle yolda "Neborratof,, a mı ''Oksa bu fırka- ~ (D ) 
· d t d.l y • • b 1 A · 1 

6 ., evamı var ım a e ı ecegme, ıca mı a mıra 

Forsinin diğer bir gemiye nakline, 
Amiralin maktUI diişmesi halinde 
sıra tertibi üzere gemilerin kuman
dahğı deruhte edileceğine vesaire -
ye dair de başkumandan t'lrafından 

Tarihi mi, değil mi?. 
talimat verilmişti,. u " 

Mayısın 25 inci günü sükunetle ffillffil 
geçti. Akşama doğru "Senyavin,, io 

hapishanenin kurulduğu 
tarihe bir bakış 

Esasen umumi hapishane de zaman bir kale kapısı görülür. Buraya (orta 
zaman bir çok tadilat ve ilaveler yapıl4 kapı) yahut (Babı selam) derler. Ku
mıf olmasına rl!ğmen, bina kurunuvus- runuvustadaki Avrupa kalelerini an -
tanın korkunç mazgallarına benze - 1 dırır iki kapıdan mürekcptir. Arasın
mekten bir türlü kurtulamamıştır. He- da ve kalelerin içinde mahbesler var
Ie yapıldığı günd.e.ııheri güneş yüzü dır. Burada hazan devlet ricali haps 
görmeyen kovu~ları, imalathanv.'.eri a- olunurdu. 
sırladanberi yüzlerce vatanda?ın sıh - İstanbul hapishanelerinden bahse -
hatlerini kemirmiş, evve1a teverrüm, dilirken, meşhur Taşkışla ve Sclimiye 
sonra da ölümlerine ubeb olmuştur. kışlası zindanlarını, Beyoğlundaki es4 

Bir fodla bir tu çorba 1 ki mutasarrıflık dairesindeki hapisha~ 

meyva fiatlan 
neye bahall? 

cBabacafen deki mahpuslar umu- ne ile - Metruk emniyet memurluğu -
mi hapishaneye nakledildikten sonra, eski harbiye nezareti merkez kuman
bunlara Mahmutlu imaretlerinden gün danlığı inzıbat dairesi ve örfi divanı 
de bir fodla, bir. tas çorba ve dini harp altındaki Bekirağa bölüğünü de 

(Baştarafı 1 nci sayfada) etmiı olduğu hal suretini reddetmemiş, günlerde zerde, pilav verilmeye baş - unutmamak lazımdır. 
miştir. Çünkü bu dünyada her şey bir- yalnız hududun yeniden tahdit ve hu- landı. Kış günlerinde o genif kovuşla- Selimiye zindanları, istibdat devrin 
birine bağlıdır.> dut taşlarının konulması meselesinin Japua .... ıralı Togu n nefeslerile, sigara dumanlarile ısıt- de yüzlerce vatanperver gençlere me-

Moskova, 5 (A.A.) _ 20 temmuz4 mevzubahs olması ve 1666 muahede- mak ve ısınmak felaket ve me<:buri- zar olmuştur. Buraya hapsedilen Mah-

~ltdiye perakende sahs 
lflerini tanzim edecelt 

4
tl lilldcki mahsulün toptan aat., fj. 

danberi ilk defa olarak J•~ sefiri. B. sinde tesbit edümit olan hudut hattı- makinesinde iş çıktığı işaretle bil - yetine düşen ve katlanan mahpuslar metcilder uzun zamanlar aranmamış • 
Şigemitsu, 4 ağustosta Harit:iye Komi- nın yeniden tahdidi hususunun mev- dirildiğinden bütün ge<'e ağır yol i- İçin, imaretin mutbak ocaklarından a- sorulmamıf. açlıktan ölmütlerdir. 
"Jerliğinde B. Litvinof ile görüşmüıtür. zubahs edilmemesi tartını ileri sürmüş- le seyretmeğe mecbur olduk. "SU- ı teş verilirdi. T•ıflada, Abdülhamit ile uğraşan 
Sefir, her iki tarafın askeri harekata ni- tür. varof,, un zabitler salo~unda ''Ne· Burada mahkum kadınlar için de memlekette hürriyeti kurmak isteyen 
hayet vermeleri ve ihtilafı diplomasi Askeri harekata nihayet verilmesi bogatof,, fırkasını teşkıl eden bu ayrı bir yer yaptırıldı. İffetsizliğine mektepli Kençler hapsedilmiş, Retit 

ltı ·ı 
'ııı 1 e perakende satıf fiatları ara · 

h akı 1 · kl·r· d b ı 1 · l" B L f · çürük, eski gemilere kars,ı herkes hükmolunan ve evvelce cBabacafen pa,...nın mu"·ddeı"umumı·1ı·k yaptıgwı dı· _ ıa asına n etme en te ı m e u un- mese esme ge ınce . itvino , gayrı j r-

ağzına geleni söylüyorrlu. Maama - de ayrı bir binada haps olunan czüm- vanıharpta muhakeme olunarak Fi • 
fih bu muahezeler haklı deği!di.lrei fevahip ile, Haseki timarhanesi - zanlara, Trabluslara, Yemenlere SÜ _ 

çünkü bizim de onlardan pek far_l nin bir kısmında bulunan mahpus ka- rülmüşlerdir. Bunlar, ihtilal tarihinde 
kımız yoktu. Bu uzun yolculuk es- 1 dınlar da buraya nakl olundu. (Tev- (Şeref kurbanları) adile isimleri ta _ 

~ .. clı.ki fark çok büyüktür. Halde on 
"r1.ı 1 

~İ) 'uk armudu manavda 40 kuruşa 
~ Oru~. Belediye bu hususta tedkik

~q:.'l>rnaktadır. T edkiklerin vermi~ 
ıı_1 gu neticeye göre perakendeciler 

~tı<fcn kilosunu 6 • 1 O kuru~a aldık -

)\ l'rlcyvayı 2 5 - 30 kuruştan aşağı-
1'-tl'rladıkların görülmüştür. 

~-~İlnbul belediyesi bunu bir usule 
ı. it 1Yacak, perakende satıf işlerini 
~ıı~· 

ı_ 1
1'1\ edecektir. Perakende satışlar-

top 
Ilı tan satı~lar arasındaki fiat farkı 
~}'}'en bir mikdara bağlanacaktır. 

----o-
.._"' llıaddelcrin gümrük reSDlı 

indiriliyor 
lftp.· ·· · · · f e dah llUtnet sanayıııı ın Kışa ı v 

rnuştur. 

Öğrenildiğine göre, B. Liıvinof, bil 
hassa Japonya0

nın gayri meşru olarak 
İşgal etmiş olduğu araziden kıtaatını 

geri çekmesi ve 1866 muahedename-

meşru surette İşgal edilmiş olan arazi
nin athliyesi talebinde israr etmiştir. 

Mülakat, sefirin hükumetine bu bap-
ta malumat veerceği ve talimat taleo 
ede-ceği vadi ile hıtam bulmuştur. 

sinde tarif edilmiş olduğu şekilde Sov- M •• k k k 
yet hududunun tecavüzden masuniye· uza erat apısı açı 
tini zaman altına alması halinde Sov- Tokyo, 5 (A.A.) - B. Litvinofun 
yet Hükumeitnin kendi askeri hareki· 8. Şigemitsu"nun tekliflerine vermiş ol
tına nihayet vermeğe amade olduğu duğu cevap, siyasi Japon mehafilinde 
suretinde cevap vermiştir. müzakerat kapısının kapanmamakta 

Sefir, muhtelit bir komisyon teşki~i' olduğu suretinde tefsir edilmektedir. 
suretile hududun te!lbitine müteallik Bu mahafil, görüşmelerin tekrar başlı
müzakerelere gırışmiye Japonya'nın yacağı mütaleasında bulunmakta ve iki 
hazır bulunduğu suretine mukabelede tarafın noktai nazarları arasında mü
bulunmut ve askeri harekatın derhal bayenetler mevcut olmasına rağmen hu 
durdurulma91 lüzumunda israr etmiştir. , bapta his!'!elmekıe oldukları memnu-

8. Litvinof. 8 . Şigemitsu"nun teklif niyeti gizlememektedirler. 

Çekoslovaky ada müzakereler 
( Baştrrrafı 1 nci sayfada) 

,,
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a llıüsait şartlar altında çalışma 
lil lenıin maksadile hariçten geti- maktadır : 

ecek. b l I . .. cİlk temaslardan bir netice çıkar • 

siyasetinden inhiraf etitğini zannedecek 

~adar aptallık göstermemekle bearber 

Rüncimanın bir uzlaşma vücude getir

mek için elinden geleni yapacağından tok azı ham mad, e erm gum - mak mümkün olmamakla l>era.ber 
~.. l'esirnlerinde 'l•eniden geniş mik 
"8ta "' Lord Rüncimanın Çekoslovakyada iyi 

ta h tenzilat yapmıştır. Bu husus- karfılandığı katiyetle söylenebilir. Al
darı aıırıanan liste yakında alaka - manya bütün dehtetile atılmağa mü

l'U~dara tebliğ edilecektir. Tenzilat heyya bir vaziyette beklemekte olma-
l)~-50 ile 90 arasındaciır. sına rağmen iki tarafın müsavi fartlar 

~iıı 1ırer taraftan makine muafiyet altında birbirlerile görüfmesi icap et
Ve~·de bir kararname hazırlamıştır. mektedir. Lord Rücimanın vazifesinin 
te •l!er lieyetinde tetkik edilmek - derin manası budur>. 

dolayı memnun olmak lazımdır. 
Tokatlı bir hadise 

Prağ, 5 (A.A.) - Bu sabah Ma -
zarik istasyonunda Südet mebusların-

dan Ayholç ile bir Çek arasında bir 
hadise vukua gelmiftir. Bu iki ,ahıs, 
tokat tokata gelmi~lerdir. Zabıtaya 
müracaat mecburiyeti hasıl olmu~tur. 

nasında kazan ve makinelerimizde kifhanenin inşasından sonra kadın rihe geçen gençlerdir. 
böyle tekrar tekrar arızalar zuhur mahpusların hepsi oraya nakledil - Bekirağa bölüğü de tarihi hapisha-
etmiş, vesaitin kif aycL.-izliği yüzün- mittir. ) nelerdendir. Bura11, hüriyetin ilanın _ 
den çarkçılarımız bunları yoluna Umumi hapishane edebiyatımıza dan sonra ittihatçılar ve itilafçılar dev 
koymak için bin bir tiirlü meşekkat kadar girmiştir. İkinci Abdülhamit rinde fÖhret kazanmıttır. Burada İf
çekmişlerdi. devrinde burada yatan hürriyetsever- kenceler yapılmış, tırnaklar sökül müft 

Sıcak memleketlerde altı ay de ler. paditahla mücadele eden erbabı yatağında uyuyan insanlar bile boğaz. 
vam eden seyahatimizden sonra bu kalem şiirlerinde, yazılannda, hapis- lanmıftır. O zamanlar Dersim Mebusu 
gece ilk defa olarak biraz serin haneden, mehterhaneden bahsetmif - olan LGtfi Fikri merhum, sökülen tır
ha\'aya ka\'uştuğumuz için rahat ler, bulundukları odaların, kovu,ların naldarla iskence aletlerini mebusan 
uyuduk. Fakat tabii yine nöbet var • duvarlarına bir çok fiirler, kaıt'alar meclisi kürsüsünde arkadatlarına gös
dı; gece yarısına kadar zabitlerin ~ yazmıtlardır. Büyü1c vatan şbiri Na- tererek hükumetten hesap sormu,, bu 
ve efradın yarısı ve gece yarısından mık Kemalin, mevkuf bulunduğu o- mesele etrafında o zamanki gazetcler
sonra diğer kısmı top başında bu - danın duvarlarına bazı fiirler yazdı - de hayli netriyat yapılmı,tır. Bekira
lunuyorlardı. ğını, çocukluk arkadafı f8ir Mustafa ğa da, umumi hapishane gibi tarihe a

Mayısın 26 ncı günü bulutlar bir Reşit söylerdi. Bu yazılardan şimdi e- dı geçen hasiphanelerdMıdir. Hatti. 
az açılarak arasıra ~'ineşin yüzünü ser bile yoktur. Hepsi badanalanmıştır. bu zindan hakında basılmı' birkaç ta 
gösterdi, fakat kuvvetlice bir lodos Bugün hapishane duvarlarında, za - kitap vardır: Birinin adı da şudur: 
esmesine rağmen denizde hala ke- man zaman oraya girip çıkanlann, Bekirağa bölüğürıde .. 
sif bir .sis vardı. mahpusların bir çok yazılan, imzaları, 

Japonya sahilinde torpido hücu- fikirleri okunabilir. Bunların arasında 
muna maruz kalmamız ihtimaline cidden enteresanları vardır . 
binaen amiral buradan milmkün ol- istibdat devrinde ıayılı Türk mü -
duğu kadar gündüz gözile geçmek nevverlerinden ve kalem sahipleıin -
emelinde olduğundan filo mayısın 1 

den kimse yoktur ki, velev birkaç ge-
27 inci günü zevalde Çuşima boğa- ce için olsun hapishant.de yatmamış 
zının tam ortasında Lıılunmak üze- olsun. 
re bir pliin tertip edildi. Bu hesaba Meşhur hiciv fairi Etref, hapisha-

Bekirağacta ıerserilerden, yankesi -
cilerden, asker kaçaklarından, salı: -
lanamıyacak derecede sarho' olanlar
dan, alenen oruç yiyenlerden ba~ı -
yarak memleketin en büyükleri, fikir 
ve kalem adamları, sadrazamlar, na
zırlar ve mebuslar dapsedilmiftir. U
mumi hapishanenin (Adem baba) 
koğuşu gibi, Bekirağanın da (Bakkal 
kapısı) çok mefhurdur. 

Üsküdar hapishanesiyle tevkifha-
P. 

0lan bu k h t 1 Pöti Jurnal fÖyle yazıyor : 
~L ararname arıç en ge e . .

1 1 
· 

~' sana r . ._ cVazıyet ta~amı e A mnayanın or4 
eler Y ın muhtaç oldugu makı ta Avrupada bır kuvvet darbesi yap-

ı.. e Pek b" ·· rilk · t -

göre dört saat bo" zamanımız kal - neye girerken fU beyiti söylemi~tir : 
<lığı için bunu son defa olarak ma- Hüda ,-hit bir bakam verilmİf hükme 
nevralar yapmakla geçirdik. Bu kurbanaz 

. • -~ j manevralarda da evvelkilerde oldu- Açıl ey babı mehterhane biz de mib-
Hamıdıyc Gıresuuda ğu gibiı yine tezaür eyledi ki; bir manaz ! 

nenin ve Beyoğlu hapishanesinin ta
rihte yerleri yoktur. Sonradan yapıl

mıflardır. ·ııek~ az ır gum_ \.aze - masmdan korkuldugu sıralarda oldu-
ııı_il'ıen\'e rn.uamelevergisinden de ta ğu gibidir. Bunun içindir ki, Prağa. mü-

istisna etmektedir. · 
1
phit göndermekle 1n1ıilterenin ananavi 

Biresun, 5 (A.A.) - Hamidiyel donanma ancak sulh zamanında Topkayı sarayının da hususi bir ha 
mektep gemimiz dün 11aat 17,30 da senelerce seyir ve talim etmek saye- , pispishanesi vardı. Babı hümayundan 
limanımıza gelmiştir. sinde vücude getirilebilir ve böyle, içeri giden yolun ıonunda iki kuleli 

Bitti 

Münir Süleyman Çapan 



Yeni kanunlar 
~-

Tek eldiven 
•f oglllz hikayesi~ 

' 
Çeviren r 

Faik BERCMEN 

Damga k~~~nu.nda Kara Ali eski dünya şampiyonu 
yapılan degışıklıkler Jak Şeri ile yarın karŞılaşıyor! .. 

(Dündü sayıdan devam) b' buçuk Yarın T abirn stadında senenin en ra Alinin idmanı azdır. Ve ~ . 80, 
Genç liseli kızın dükkana girdi- Adamın dudaklarındaki mem - Seyrüsefer tarifeler!. sile kaidesine tevfikan mesul olan- mühim güreı müaabakalan yapılacak- saat dayanmak ihtimali de zaıltır· bir 

«Barry Pain» den 

gini gören tezgahtar b;raz hayrete nun tebessüm birden silindi. 14 - Seyrüsefer tarifeleri. ]ardan istifa olunur. tır. Geçen haftaki Zelandalı rakibini böyle olunca terazinin kefelerının . 
d~tü. Liselinin koltuğunda kitap -'.-Buna imkan yok matmazel. Bir Aynin kanunun kırk birinci mad Madde 16 - Ayni kanunun 55 tam on yedi dakikada mağlup eden tarafı Jak Şeri lehine döner. J..k_ş.~: 
dolu bir çantası vardı. Tezgahtar, tek eldiven asla satılmaz; bir çifti desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: inci maddesi aşağıdaki şekilde de- Karaali yarın Taksim Stadında saat 16 Amerika' da Cim Londos Je yapbll1 di 

· t b · ı k b İlancı ve ilansız cep tak:vı'mlerı· g- ı·ştir·ı ·şt· d -·•· n1 d Jale · ken ihtimal annesi içın ö e erı a aca ozamayız... ı mı ır. a cucı pmpiyo ar an Şeri ile saatlik güreı neticesinde yıne . 
diye dilşündü. Genç liseli pek masum bir eda ile duvar takvimlerinin damga res - Resmi dairelere verilen ve mak- karşılaşacakbr. Jak Şeri bugün dünya- formundan hiç bir şey kaybetın•'"''. 

Hakikatte bu sarı bukleli ma- ile sordu: mi veya şalısa arz edilmeden evvel tu resim tarifesinin 38 inci numa - nın en kuvvetli pehlivanlarmdandır. 1 idi. Demek ki Jak Şeri bir buçuk ... ı_ 
sum kızın, vakit öldürmekten ve - Tek eldiven satılmaz mı? Üzerlerine pul yapıştırılması sure- rasında yazılı bulunan evr~kı pul- Şimdiye kadar Amerika' da Cim Lon- lik bir güreşten sonra enerjisinden ~ 
karşısındakilerin sabrını tüketmek- Garip şey! Halbuki benim yalnız tiyle ita olunur. suz veya pulu noksan oldugu tak - dos, m.,,hur Ermeni pehlivanı Ali Ba- bir şey kaybetmiyor. Halbuki Kara~-
ten başka bir maksadı yoktu. sağ el için bir tek eldivene ihtiya- Madde 14 - Ayni kanunun 44 dirde kabul olunmaz. Bu gibi evra- ba, Şilr.at, Boğucu Levis gibi· tanınml} l evvelii. iki, üç senedenberi gür~i bı 

Tezgahtar onun •ualine cevap cım vardı... üncü madde;ine aşağıdaki yazılı kı kabul veya bunlar hakkında mu- pehlivanlarla k&l'}llaşmış ve hemen i ması, kolunun kınlması dolayısil• '". 
vererek: - İyi ama sonra biz solunu ne 8 ve 9 uncu fıkralar eJı:lenilmiştir- amele i<:ra edenlerden 50 şer ku - hepsinde de galip gelmiştir. ı rek formundan, gerekse nefesinden b: 

- Tabii matmazel dedi, eldiven- yapacağız matmazel 1 8 - 39 uncu maddede yazılı nak- ruş para cezası alınu'. Mezkiir ev - Jak Şeriye karşı Karaali nasıl bir de- hayli kaybetmiştir. Bütün bunlara r•ı' 
lerinıiz var. Nasıl eldiven istiyorsu- - Orası beni alakoırlar etmez. liye işleriyle hakiki \'e hükmi şahıs rakı imza etmiş olanhra ceza te· rece alabilir~ Bunu bilmiyoruz, fakat men biz Kara Alinin mağ!Up ol•""ğı"'. 
nuz? İsveç eldivenleri mi? Yoksa Ben tek kollu amcama alacağım. !ar sattıkları biletleri kısmen veya rettüp etmez. Karaalinin her halde yann çok sıkı bir söylemiyoruz. Demek istiyoruz ki. ku'. 
oğlak derisi mi olsun? İki eldiveni ne yapacak o... tamamen tasdikli de!'tere kaydet- Resmi dairelerle noterler, ban- güreı yapacağı muhakkaktır. Biz, Ali- vet itibarile Aliden fazla olan Jak ~~ 

_ Ne, oğlak deri~i mi? diye - Arzunuzu yerine getiremiye- medikleri takdirde bunlardan bilet kal ar ve anonim şirketler kendi - nin bir çok muvaffakiyetli maçlarını yarın her halde galibiyeti a!rn..k ~· 
genç kız gözlerini açtı. Oh! Hayır. ceğim matmazel... Çifti bozmamıza ]erin tabi olduğu damga resminden !erine ibraz veya ita olunan veya gördük. Yannki ııüreşin ne olacağını çok çalışacaktır. Yann yapılaak "'.: 
Bu küçük zavallı hayvanların deri- imkan yok.... haşka beher bilet için 50 kuruştan posta ile gönderilmiş olan damga ,imdiden kestirmek biraz güçtür. Yal- j retler bir çok bakımdan çok eh•"''"' 
sinden yapılmış eldiven istemem. - Anlamıyorum; Ben bir tek aşağı.ol.mamak ilzere, bu resimden resmine tabi evrak ve senetlerin pul = güretlerin yenişinciye kadar oldu- 1 yetlidir. Profesyonel serbest gür<'_: 

Tezgahtar nikbinane güldü: eldiven alacağım; v~ size bir çift on mıslı ceza olunur. .. . !arı .ta'.°am olup ~~ iptal muamelesi iiu nazan itibara alınırsa burası Alinin jyircileri Jak Şeri ayarında bir pehlı' 
_ Bu söz gelişidir matmazel parası vereceğim?. Bu hal devlet muesseselermde , 35 ıncı madde hukmüne muvafık biraz aleyhine çıkacaktır. Çünkü; Ka- 1 görmemişlerdir. 

Bunlar oğlak derisinden değil, ib-1 Te.zgahtarın dudaklarında yeni- vukua_ geld~ği takd~de bu ceza b~Iun:.n~.dığı takdirde ~unl~rı res-
tiyar tekelerin derilerinden yapıl- den hır tebessüm peydahlandı: I me~ku'." mue•se•elerın bu işleri e l ~ı muhur veya damga ıle ıptal et· Vatrpolo 
mı.şiardır. . - O, pekiılfı matmazel. Şimdi , vazıfelı memurlarından alınır. tıkten s_onra muameleye devam e-

- Mademki öyledir; neden on- me.•ele tamamiyle değişti. Memnu- 9 - 24 üncli maddede yazılı si- ı derler. lptal muameles:ni tekem -

mfut:ıbakaları 
başladı: 

dün vaı hakimiyeti ele alarak b"' d~ 
içinde 3 gol çıkararak. müsavatı tefll 

el•' 
ettiler. Fakat oyunun bitmesine bir bJ 

kika kala Galatasaraylılar bir gol d• . 
pi' 

!ara oğlak derisi diyorsunuz?. Bu 1 niyetle arzunuzu yerine getiririm. ı gorta şirketleriyle 39 nncu madde- mü! ettirmeden bu evrıık hakkında lstanbul Su Sporlan Ajanlığı tara
pek şerefli ve namuskarane bir ha- Sağ teki istiyorsunuz değil mi? İşte. de yazılı nakliye işleri,\•le me.<kul lmuamele yapanlardan 50 şer kuruş fından tertip edilen vatrpolo müsaba-
reket olma-'a gerek... \ Fakat genç kız y~rde duran ki- hakiki ve hükm" h _

1 
'k- para ccza'ı alınır. kalan dün oldukça kalabal.!t bir oeyir- yaparak oyunu 3-4 galip 

vaziyette 

k
- • 1 d ki t t l k - ı ~a 13 ar mez ur llfadde 17 A · k · k tl b d "- ilr. ·-• · Şc f · il - Pe ala matmaze , ma em 

1 
ap çan asını a ıp oltugune yerleş maddelerde z'k dil d f ·] . . - rnı anunun 57 cı ü esi uzurun a ocş· taşuuci re tırd' er. 

t
. d' V ı re en e teı erı 11 c· dd . - d , . , .1 1 •· _,. bunlardan hoşlanmıyorı:unuz, size ır ı. e adama tepeden bir bakış t t d kl . 1 ı ı ma C! ı a.,agı &Ki şe.,;ı de ta stadında yeni havuzda yapı mıştır. M;;- Buraya kadar olan kısım, rnaçıo ,J 

. .. . t k u ma ı arı ve\·& tasdık ettirme- d"J ol t b-" 1 L. ıl - ı • ba<ka eldıvenler gostere.vım. Bu a ara : dı'kl .· t keli • . ı unmuş u.r. sa .... a arın =şte yap acaııı evve ce · . 1 f ,,, T eıı a d d fi t l ı rctı cereyanına aıt o an tara ur. . 
san çeşitlerden bu mevsimde her- - Pardon mö•yö dedi. Bir çif- . r e, e er u u mıyan Bir kirme•eden aramlan ve 100 ilıin edJdiği halde bilinemiyen bir se- -ı.,iJıtr 

1 
veya tasdtk tt' ·ı · dd k ta f ı 1 mühim olan bir noktaya bütün t~ . 

ke~ giyU-or... ti bozamıyacağtnızı söylemiştiniz. .e ~rı nııren mü et uruş n "'~ a o an cezanın esası- heple yine üç çeyrek saatlik bir tealı- ,.,,-
- Herkesin giydiği şeyi sev- Hem de bunu iki defa tekrarladı _ zarfında aktedılmış olan sigortalar- na itiraz edilmiyerek cP?.ayı isti! - bur oldu. Beşilr.taş'ın henüz dört aylık !erimize rağmen dokunmadan g.-• ,,. 

mem. ' nız. Şimdi de sağ te;ri veriyorsu- ' la satılmış olan biletler, bunların zam eden resim ödendikten sonra bir mazisi olan tecrübesiz yüzücüleri il., yeceğiz. Bütün dünya futbol ..ıı: ... 
Tezgahtarın dudaklarındaki te- unz .. Hareketiniz hiç de mantıki ticari defterleriyle enakı müsbite- talep edildiği takdirde ~faliye Ve- Galatasaray vatrpolo B takımı arasın- rında hazan ufak tefek kavgalı mu 

bessüm gitgide kısılıyordu. Dişini değil. ... Başka yere gideceğim. Bir !eri üzerinden ve ticari defter veya kliletince kısmen \'eya kanunen af- da cereyan etti. ()yun baştan sonuna kaşalara tesadüf edilmişitr. Fakat bİY 
sıkarak sordu: de camekanınıza "Eldiven mütchas takdirde 2395 numaralı kanunda fı. ~akkında bir karar ittihaz oluna- kadar Galatasaarylılann hakimiyeti al- bir yüzme havuzunda bir bok• ın»10' 

- Şu halde lsveçleri tercih etli- sısıyız,, diye levha asmışsınız! Ba- 1 yazılı resen takdir heyPtlerine hari- bılır. tında cereyan ederek sıfıra beıle Be- tesadüf edilmemiştir. Dün Galatas>"f 
yorsunuz? na bir tek eldiven bile satacak ka- ci tahkikata mü"teniden tesbit 0 _ . .Madde 18 - Ayni kanunun 61 şilr.taş'ın aleyhine neticelendi. Günün ~ 

İ b ·ı· ı n dd · - d k" k ve Beıiktaş küçülderi oyunund3 çı 
- sveçleri mi? Bu da ne de- ı ıyet göstermediniz! Allaha ısmar lunarak alınması lazım gelen dam- __ cı_ m~ . e5ı aşagı a ı şe ilde de- en ali.kah çarpışması Galatasaray - , .. 

? l dık .. H gıstir 1 tir bir kavga hadisesi orada bulun•" · 
mek. a mosyö.. oşça kalın! ga re"mi on misli ceza.>i.v!e ve tah- " 1 ımış : . Beykoz birinci takımları arıuıında idi. ·o· 

- Bir nevi eldiven ... Eminim ki Genç kız lütufkar bir eda ile sil olunur. Şu kadar ki resim ve 53 - 58 ıncı maddelerde yazılı Müsabaka başlamadan talmnlar şu şe- yirciler üzerinde ne kadar kötü bir.;,. 
hoşunuza gidecektir. ~~şını ~alladı, adamı selamladı, gü- ı sil olunur. Şu kadar ki resmi ve m~mur~a~ tarafından damga res _kilde ~er alml}lardı. ~alatasaray: . tiba bıraktı ise, spor melhumun°

0 
'.jjj 

- Niye bu ismi takmışlar?. lumse~ı ve .çıktı... cezanın mecmuu 100 l!radan aşağı mıne tabı evrak, senet ve ilanların Halı!. Orhan, Semıh, Mahmut, Dik. de ettiiii manayı da o kadar ter• } 
- Pek bilmem matmazel. .. Bir İkı dakıka .. sonra k~sııdar kız, olamaz. damga resmi bu kanunun hükümle- Kemal, Vedat. etti. ;bİ 

çift göstereyim. bayılıp :ere duşen tezgahtarı ayılt- . . Madde 15 - Ayni kanunun 45 rine tevfikan ifa edilmedıği veya Beykoz takımı da: Vedat, Niko, Bü- Spor tarihimize birer kara !ek• ' 
- Acaba bu İsveç eldivenleri mağa ugra~ıyordu.. ıncı mades a. .. öndak ş~.kilde deg-;._ il .

1
. k . . . lend, Mekin, lskend.,r, Saffan, Ali, .. ül b •~ -' d···ni •' -r-a • .... , pu arın tal k sur · en u .K.av"-..ann 110na er ıgı 

İsveç kibritlerine benzemesin. rilmi•tir · ı "a H ıp ı anuna mu- kl' d d" il · ı d" H k · b ! -Y • • ... şe m e ız mış er ı. a emın aş a... .. .... b 
- Matmazel ticari isimlerin Blı1mum evrak ve senetlerin halıf oldugu g~rüldüğü takdirde1'ma düdüğile Galatasaraydan Mahmut zaman gorccegu: aca a? .. 

menşeini pek aramamalı ... Bu ras- Belediye ekmek damga resminin ifa edilmemesinden tutulacak zabıt evrakları resim ve ve Beyko•dan Salfan'ın fı:ladığı görül- Yenikapıdaki kürek müsa.bl' 
gele takılmış isimlerdir... • veya noksan ifa olunmasından veya cezanın tahsili için bir müzekkere i- dü. Topa ilk. olarak Saffan yetişti ve kaları 

.Bir kutu açarak içinden bir çift fabrıkaSI kuruyor pullann kanuna muhaUf iptalinden le vilayetlerde varidat müdürlüğü- Beykoz'un ilk tehlikeli akını batladı. Su Sporlan Ajanlığı tarafınd•0 tel' 
cldıvan alıp gösterdi. Genç liseli: I dolayı alının.ası lazım gelen resim ne, kazalarda en bü ·ük mal .. d .. _ iki takım arasında mahsüs bir müsavat tip edilen ikinci teıvilr. kürek mü,.~ 

I.rayır dı'ye eldı'venlerı· ı"ade ve para c · d l mu ur !d - · · h 1'- b" .. ·· b k "'d 
1 

Y" - 1 , ezası ımza e enlere müra- r·-.. t d' 1 o ugu ıçın a"' utun muıa a a mu - kalan yarın saat 14 de Yenikapıo• 
etti. bunlar Mk koyu •enk 1 E b• f" J b" I caat hakk 1 k ugune ev 1 0 un ur. d · b"' "k b' h · · d ' ,,... . . ene 1 ırmasının ta e 1 ı o ma iizere ibraz e- etmce uyu ır cyecan ıçm e oyu- pılacakbr. 

Tezgahtar merdivene tırmana- denlerden alınır. Bu zabıt varakaları üzerine ta- nu seyrediyordu. ilk devre Galatasa- Şimdiye kadar büyük bir rnuv•ff•' 
rak raflardan başka bir kutu aldı. muvafık bulunmuyor Memur ve noterlerle bilumum hakkuk ettirilen resim ve cezanın ray'm attığı bir golle neticelendi. ikin- • 
Bu,'.'ıa: da ç.ok a~ık gri olduğu için ı Bir ecnebi firmasının ekmek fahri- anonim şirketler ve resmi ve hu- 15 gün içinde ödenmeıi için mesul- ci devre başladığı sırada Galatasaray- kiyeıle yapılan lr.ürek yanılan. >"';'.ı· 
begenılmedL ~ı~ basarna~ daha kaıı tesis etmek üzere iz.mir ve Anka- susi sair müesseselerde tahrir ve !erine bir ihtarname ile tebliğat ya- lılar çok enerjik bir oyun tatbik ede- daha heyecanlı safhaya girecektır· dıO 
çıkarak uçuncü hır kutu ÇPkti. Bun- b 1 d' 

1 
. ld • .. tanzim edilip efrada · ttir"l pılır. rek üstüste iki gol daha çıkarmıya mu·ıhassa yarın Fenerbahçe - Günef k•c.-

1 
. . . ra e e ıye cnne yapmıf o uıu mu- ımza e 1 en 1. ı•· 

ar da kahverengı ıdıler; matmaze- 1. b . . . .. .. veya resen verilen ve el T h kk k . . . vaffak oldular. Bu gollerin teıirile açıl- kürekçileri arasındaki çekişme ço• 
!in ho•una gitmedi. racaat tan ul ıçm varıd ııorulme • .anıga mua- a a ·u · ettirılen re~ım ve ce- b 1 B k 1 1 1 1 __ ._ v _._ di ı. melesi bu kanun h '"k .. . k . . . mıya aş ıyan ey oz u ar. yavaş ya- yecan ı o &ce..5.br. .......-:: 

Tezgahtar başka tarafa eğildi. lmexte 'r. tanb·ul· be.lediyeai e. kmek u mune muhalıf zaya arşı mesullerın:n teblığ tari- --?". 
f b~'-- k d d k E'- bulunan bilcümle ev•akın d h' d "tib 15 -Dördüncü bir kutu aldı. Kutunun a ''""''ını en ,.ı tes,. e ece tır. oo- • amga ın en ı aren gün içinde ma-

içinden krem renginde eldivenler mke fabrikasını tesisten makaad hem resmi imza edenlere ve cezası evra- halli sulh mahkemesi nezdinde iti- - - - • • -
çıkardı. Onlar da çabuk kirlenirdi halka ucuz ve hem de temiz ekmek evrakı müsbite ibraz edilmediği raz hakları vardır. 
ama, matmazel tezgat:\nn alnından yedirmektedir. kı tanzim ve ita edenlere aittir. Re Bu müddet içinde itiraz edilmi-
ştp diye damlıyan terlere bakarak 1 Halbuki ecnebi ~irkeılcrinin menfa- sim ve ceza - resim için imza eden- yen resim ve cezalar katileşir. 
ac1 ınd~. Ta.tlılbdi~ sesle krem eldiven i at seJkasile bu imlcanları istenildiği şe- lere müracaat hakkı olmak üzere_ İtiraz eden, 67 inci mPddenin bi 
a acagını soy e ı. 

T a
'ht d d ki d kilde temin edemiyecek.leri sanılmak - enakı tanzim ve ita edenlerden alı-

ezg ann u a arın a mem 
ııun bir tebessilm belirdi. tadır. Belediye, ekmek fabrikasına a- nır. 

- Çifti sekiz şi!inktir. id etdkiklerini ikmal etmif ve Dahili - Resim ve cezayi nakdlden mesul 
- Pek ala bir tane alayım. ye Vekaletine bildinni~tir. Fabrikanın olanlar taahhüt eylediği takdirde 

- Yani bir çift. tesiai için lazım olan para temin edJ- yekdiğerine milracaat hakkı kal _ 
- Hayır bir tek ... Sağ el için. dileten sonra in~ata geçilecektir. mak üzere ve ceza kehleti mütesel 

rinci fıkraoında yazılı masrafları ö
der. 

İtiraz müddetleri içinde yapıl-
maz veya masraf verilmezse bir gü
na merasime tabi olmaksızın mah _ 
kemece reddolunur. 

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

- İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

YE S I
• L K u M L u AD j~~r::~~:r~::a~;ti ype;~;::~:~~ b~~ gezeri:i::!y~~ senedir denizlerdeı::~~;~~ ~:!~:ik:ı:~~n~: ~:;;:;~:~ kı1n~~ı:~esör Jakop>on 

A dağı idi. Diğeri de kaptım kamara - Şimdiye kadar kaptan Mur- ki kemiciyi hemen hPmcn tehditkar - Siz gidiniz! enırini verJİ· 
ya girerken ma~aya koyduğu temiz finin yanında hizmet ettiniz mi? denilebilecek bir tarzda süzdükten başkası gelsin! .. ,ıı 

bardaktı. - Hayır kendisiyle ilk defa ol- sonra şehadet parmağını herifin !çeri giren ikinci genııcı j 

Astrid babasının rahat rahat iş mak üzere seferi çıkıyorum. göğsüne uzattı ve anlamadığım bir profesör tarafından arni sorııu 1'~ 
görmesini temin etmek ister gibi bir . - ~i.zi kaptan Murfiye kim tav- lisanla birkaç kelime ~öyledi. tabi tutuldu. Yemek Mlonuıııı. 0 

YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 47 az geriye çekilmişti. Kaptan Mur- sıye ettı. Bu vaziyet karşısında Amerika- tıncı olarak Macar Z~hrely gır 
fi kapının yanında bir iekemleye o- - En son çalıştığım İzabe! ge- lı tayfa: Gene bermutat sualler bas.ıadı: 

- Evet ama üç yoldaşımızı ze- tebatın sorgusu bitmeden vazifeleri turmuştu. Bana gelince bu elim misinin ikinci kaptanı Con Redkin - Affedersiniz mö•yö, dedi, ne - isminiz nedir? ' 
hirliyen bir katilin mevcut olduğu- ne başlamasınlar. sahnenin bütün aktörlerini yandan tavsiye etti. Bu zat beni çocuklu- söylediğinizi anlıyamadım. - Sandor Zahrely. 
nu da tasdik etmek lfızınıgelmiyor - Bana ne vazife veriyorsunuz görebilecek bir vaziyette sırtımı sa ğumdanberi tanır. - Belli, ne söylediğimi anlama - Nerede doğdunuz? . 
mu? profesör? !onun duvarına dayadım. - Hiç Avrupaya sebat ettiniz dığınızı ben de farkettim. Açık - Macaristanda Szegedin ~~''

1 

- Doğru profesör Jakobson, - Siz mösyö Dubreuille bera- Profesör Jakobsonun emri ikin- mi? sözlü, mert bir adam olduğunuz her basında. 
haklısınız. Ancak bu çirkin yükü her benim yanımda bulunacaksınız ci kaptan "Bryce,, e tebliğ edilmiş - Avrupaya on seferim var. halinizden belli, haydi şimdi sizinle - Kaç yaşındasınız? 
mürettcbatımdan hangisinin omuz- ve her ne olursa olsun sükutu mu- olduğundan mürettebat geminin baş - Asyaya hiç gittiniz mi? karşılıklı birer bardak şarap içe- - Kırk ya,ında. • ,. 
!arına yilkliyeyim? Hangisini itham hafaza edeceğinize dair bana söz kasarası üstünde tecemmü etmişti. - Birkaç defa gittim. Bilhassa lim. - Kaç sen~denberi tayfalıt 
edeyim? vereceksiniz. Benden başka biç Salona giren ilk tayfa kısa boy- japon sularında dolaştım. Herif bu teklif karşısında bay- diyorsunuz? 

- Bu noktada siz haklısınız. Bu- kimse ağzını açıp bir kelime bile lu, siyah saçlı, gür sakallı bir adam- - Afrikaya? - retinden dona kalmakla beraber - Yirmi beş senedenberi. p' 

nun için bir çare düştlndüm. lllüret- söylemiyecek. Hatta mürettebatı- d~. Pr?(e~ör ~akobson gemıcıye - Afrikaya gitmedim mösyö. profesörün uzatmış olduğu bardağı -Kaptan Murfinin emri ııltı 
tebatınızı bir tecrübeye tab.i ta taca- nızdan birisini çekip rovelverle vur dıkkatlı dıkkatlı bakarak sorguya - İngilizceden başka dil bilir- al ılı ve: da hiç sefer ettiniz mi? 
ğım. Siz onları baş kasara~ı üzerine mıya mecbur olsan bile yerinizdn başladı- . . . ? misiniz? - Sıhatinize mösyö! dedikten - Hayır, bu ilk seferimdif· .,.ı 
toplayınız. İkinci k

11
ptan Bryce kımıldamıyacaksınız... - İsmınız nedır · - Hayır.... sonra bardağını bir hamlede boşalt' - Sizi Neptune'a kim tıı'·;•. 

yemek salonunun önünde dursun. Zehiri Koyan Kim? - Abraham Vilson, - Demek ki Norveç~e bilmezsi- tı. \ etti? , 1, 
Mürettebatınızı birer birer çağırıp Profesör Jakobson masanın ü- - Nerelisiniz? niz? Nefsine haklın olmakla beraber - Kaptanın dostlarından :&~t'" 
bana buraya göndersin ... Ben ken- · · · · - Atlanatalıyım ... : - Hayır, İsveç ve Norveç gemi- profesörün gemiciye ikram etmiş ol I kütalı Mister Nikolson tav<iye e • 
dil erine birkaç sual soracağım. Su :erıne büyilk hır tabaka_ beyas ki\- - Kaç yaşındasınız?... · ' !eriyle hiç seyahat etmemiş oldu- duğu_ şarabnı z_e_ birli olrluğunu :zan- - Av. rupaya seferiniz vaı· rıı,;;~ 

gıt koydu onun yanına bır bloknotla - Otuz sekiz yaşındayım... ğumdan tabii bilmem ııettıgımden mudahale etmemek i _ - Birkaç defa gı'diıı gel 
allerime doğru cevap verenler kıç milrekkepli kalem· sı 1 d S N k d · _ ı ra a ı. onra - e a ar zamaııdanberi ge-j Profesör Jakobson birkaç satır j çin di,s!erimi sıkmıya mecbur ol - mösyo", •I 
ırüvertesine gitainler ve bütün müret sag taraf na B d b · · · · of• ı or o şara ı şışesını mıci!ik ediyorsunuz? yazı yazdıktan sonra elindeki mü- dum. . · -~ _ 1 ( ))alı• ' 
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Türkiye - Fransa 
dostluğu ve Fransızlar 
lö tan'm ehemmiyetli bir makalesi 
44
Büyük Millet Meclisi mevhum bir mevcudiyet 
değildir. Bütün meseleler burada müzakere 

olunaTak bir karara bağlanır,, 

dtiye terfi 
(Dünden devam) 

ok, Söğüt müddeiumumiliğine ter -
fian F.enike müddeiumumisi Şem -
settin Demiröz, Dokuzuncu derece 
İstanbul müddeiumumi muavım 
Sadrettin Berk, Tokat müddeiumu
mi muavinliğine terfian Petürge M. 
umumisi Nuri OcakçıoğJu Görele 
müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Ali Özdemir, Do -
kuzuncu derece Bolvadin müddeiu-
mumiliğine o yer müddeiumumisi 

Frallfilzea Lötan gazete inin, Muhabir, bundan sonra Fransız Necati Erdoğan, Kemaliye müddei 
te i &elen ··sh da 1 tanbul Suriye muahedesine geçiyor ve umumiliğine terfian Çine müddeiu-
llıuh nu asın ' . . As f G- D k 

ahirinin uzun bir mektubu var. şöyle diyor: mumısı a • uneş, . 0 u_zuncu 
Muhab'. ı · R '11 bu mektu- "Fransız _ Suriye muahedesi derece Adana milddeıumumı mua-

tı il ~ms evı e. . r·· f' ""dd . 
t~~a, uzun asırlar :le\'am eden imza edilince. Türk;ye Cumhuriyeti vı~ ıgıne .t:rŞ.ıan foeti~r ~·~ eıumdu-
~ J1. - FranSJz dostluğunun Hatay Hataym mukadderatım gözönüne knıı muavım era 'I> ın ° .. mddan: 0 -

~eles.i v·· ·· d ıJ kararclı""ı- alarak bn Türk ülkesinin vaziye- uzuncu de~eec .oursa mu eıumu 
rı. • uz un en ruıs "" • . · 1. - · t f · ·· d 
~~nra 4 haziran 1938 de .Anka- tinin sarih biı· şekilde tayinini iste- md 1• muavı.n ıgıne. ~rEıdn~ oüyer mu -
-...ı imza edilen anlaşma ile bu di. Türkiye ~umhuriyeti, Ha tayın, eıumumı mu avını ' _1P ·Y· nv"rza~, 
doıtıuğun •· b"t" "amimivet ve hususi bfr idare altıntla bu1unmak İstanbul I. U. Muavınhgme terfi
ta •v. J me u un "' · . · ·- · · R ! 1 · üdd .' · · T -~,.zetıgıylc ne suretle canlıındığını, şartıy1e Fransaya enıa~ıet edıldıgını an c a ııye m eıumumısı ur ı 
h ansanın T"' l. • ~~irj .Mfüp.·ö onun binneiicc Suriycnin hegemon- gut Oktay, Dokuzuncu derece İlgaz 
("() urn_ye ~ .,/ hAl,' u-· t ·fi hAko o 
il: nsotnun 14 temmuz bayramı ~· sı altına girmesine göz yumma-• aıw..ım l!ıne er ıan il yer a unı 
ınasebct' .1 1 t b ld id Fr.an _ ..,·acag-ım bildirdi. Hayrettın Genya, Dokuzuncu dere-

z k ıy e 8 an u a " 1 t b l M U · ı·-· t 
olonisı' ·· ·· d T .. k - Fran- "Burada bilhassa nazan dikkati ee 8 an u · · muavın ıgıne er-

ız onun e, ur ' f" .. dd · · · . 
Zjı .. dostluğunu tesit eden nutkunu celbeden nokta, Tür ki venin yaratı- Zı~n °tt'ycı:r mu enpmıtt~mı muailvıdm 
ll.l'~kten sonra Türki~·enin U - cısı o1an Ata türkün "ahsi alakası 'Jı~ae ın .. ~ ~zgan, . e urge m -
~ Harpteki miiğlQ biyetindcn idi. Türkjyedc., D fiJrfik M ~Uet M" ec-ı dcıu ~mılıgı~e. t.eriı~ n. Antalya 'M. 
~a istik.lal .. d l i asıl li i mevhum bir me\ curliyet değil- umumı muavını Hnmıt Selekler, 

~<likinı' ı;:·· l muc.al etı e ~e n dı'r' Bütün mühim mP~eleler bura- Bayburt müddeiumumiliğine terfi-, .,,.oyıece an a y<>r. . .. . .. 
'Çan kk 1 b - -h tr da mü.zaker.c o1unur vç memleketin an Saray l\ludcleıumumı~ı Hakkı tu a a e ogazmm şo r.e ı .. .. D k d • ! . 

lllandan J d"" d'" . d ı ku menfaatine ueticclerc bağlanır. Gungor, o uzuncu erece zmır 
~a . ı o an or uncu or t l\I . . ı·-. t r· 
.ndanı ı ıı1 t f Kemal Jieveti Vekilcdc her meseleyi enine ~ · umumı muavm ıgmc er ıan o faıı- genera ı• us a n ' " ,... . . . Şe k" s·· 

't> 11: kuvv tl k d Hale;pten bovuna tetkik ederek kararır verir yer .m .• umumı muavmı • v ı uner, ~a e er arı:ıısm a "' Ad ,... . . ,1 • 

tıı. ~ına üzerine çekildi ve lskende- Fkat Alatark, memlekette o kadar .a.p:ızarı =: umumt mu~~'lnıığiı~e 
tt~ - Antakya mıntakasım işgal sevilmiş ve o kadar itimada .mazhar teJfıan Gcmlı~ .M. um:unsı ~€vfık 

ı. 'ram b d 1-',~nb J - olmusttır ki onun zaten daıma ma- Tunçokı Dokuzuncu d rece btan -
~ u sıra a, ona :.ı..u u ~ • ' b 1 ""dd · • ·nı·~· 
tııın·bir emir verildi. c drazarn, bu kUl olan isteklerine, itira.z etmek -~ mu. eıu~~mı .muavı. ıgıne,:e_r 
~d~nde, mütareke ş<>raitinden bah- kimsenin hatırma gelmez. lşte, Ha- fı.m 0 ) e: m_uddeıunıumı muaunı. 

1tor 1 k d r anının 0 tar meselesinde Tiirkh'enin büyük Orban Tıgrak, İstanbul M. umumı tad , en erun ım , - ı • • . 1.•. t r· K d 
ı. a bulun 1 T h gemisine Şefi Atatürkün şahsı ortaya girince muavın ıgınc er ıan uşn :ısı M. "RJ' an nı,rı ız arp i · G .. ,_, da - D k 
'lı lrtıini b'Jd' · d General haklı dava da bütün Türkiye ayak- umum sı OA'>'ar: rg o UY.Uncu 
ıftı.1. ı ınyor u. ' ' d . 11 '"dd . •ı•v. 
e 11. kaniyle yoğurulmuş olan İs - Jandı. Türk matbuatı, Türkiyenin erece gın mu emıumı ıgıne ter 

8~ gı_. 1111 

··-~4111 1 
Çöller ilahesi 

Teknik okglu 
Kayıt ve kabul şartlan 

ve bazı malumat 
8074 numaralı kanunla bir Ha. 

ziran 937 tarihinde kuru1an teknik 
okulu mühendis ve fen memuru ye
tiştirir. 

Birinci sınıfları milşterek o1mak 
üzere mühendis k:ısımJan dört, fen 
memuru kısımları iki senedir. 

Her kısımda : 
A - İnşaat (yol, demicyol, yapı 

işleri, su işleri). 
B - Makine. 
Şubeleri vardır. 

Gi~ şartlan ile okulun mahiye 
tini belirten nizamname \'C talimat
name madde1eri aşağıya çıkarılmış
tır. · 

1 - Teknik okulu kay1t muame 
lesine 30 eylfil 1938 akşamına ka
dar devam edilmek üzere eyhll ip
tidasından başlanır. Bu tarihten 
sonra yapılacak müracaatler kabu1 
olunmaz. 

2 - Okula kaydolunabilmek i
çin aşağıdaki şartları haiz olmak ıa 
zımdır: 

a - Türk vatandaı;;larından bu
lunmak. 

b - Bekar olmak. 
c - İyi hal ve ahrnk sahibi oJ

mak. 
d - Bulaşıcı hastalıklarla ma!Ul 

olmamnk, sıhhati tam o)mak azası 
noksan olmamak, bünyesi tahsile el 
verişli olmak. 

e -En az orta mektep tahsilini 
bitirmiş olmak. 

f - Yaşı 22 den yukarı olma -
mak. 

g- Olgunluk imtihanı vermiş 

lise mezunlanndnn maadas.ı ıçın 

giriş imtihanında muvaffak olmak. 
3 - Okula kaydolunmak isti· 

yenlerin: 
a -İstida. 

· llderunu dfüımanına terketmevi bütün heyecanım bı>ğırd1. Mösyö fian o yer M. umumi.si Muhtar Söy -
ı.. Cd~nına ve a~keri şerefine yedir~- Gv.ro, hiç şüphesiz. bilmiyerek Tür- Jeme. z. Simav hukuk .hakimliğine 
'<ıedı t f s ı I\1 · · N. b - Hü\'.iret cüzdanı veya tas. bita ve itaatten istinkaf etti. 1:?te, kiye Cumhurhetiııi~ cinirler~ne do- er ıan ungur u •. umuı.ıısı .'yazi dikli sureti. 
~0.~ara Türkiyenlıı mukadderatını kunacak bazı teduırlere muracaat Unal Dokuzuncu dere~e Eskışehir ,. Doroti Lamur 
'gIM· j · c - Mektep şahadetnarnesi ve· 1iıı ""i~ırmek kudretini gösteren za- etli. M. umumi muavin]iğinc o yer M. U. Doroti Lamur, hala esk~i gibi dil- mevzu ile uzun bir film hazırlamakta 

d h ya t.asdiknan1csi veya tasdikli su-
h:ıı a a o zaman İskenderu~u te~- " Hatayın ~u~a~~~:at~, Türk- muavini İrfan Beyde~. İstanbul a- berdir. Bu resimde. onu, c.Çöller ila- olduğu anlaşılmıştır. reti. 
llıehetlhemesi, Hatay me~eJe.sıne hır lerce meşkuk _goruldu6u bır. sırad~ zalığına terfian Silini, l\1. umumisi hesi, Turu yı temsil ederken görüyor· Bu hazır1ığa, üç milyon dolar tahsis d _ 12 ndet Viktorya ebadında 

de teşkil etti.,, kolone] Kole ış başııın geldı. Netı- Nuri Öztunç Dokuzurıeu clerece İz- sunuz. Bu film, sonbaharda gösteril- edilmiştir. Bunun için daha geniş ve fotoğraf. 
~! ~~Uhabir, bundan onra, istik - e:d~ Tiirk'iye ile li'raıı'la arasında mir l\l. U. ~Iuavinliğine terfian o miye başlnnacaktır. Filmde. yeni bir modern stüdyolar illfA edilecektir. e - Tam teşekküllü bir hasta. 

~l'binin sereflı' safhalannı an _ butün meseleler hallohmdu ve tem- u U .. C Ô yaratıcılık hamlesi vardır. 18 !kısa emvzuun beoi. Grim"in <Kar 
t 1. ~ ver _.,, muavını cvat zpav haneden heyeti sıhhi.Ye raporu. 111.tan sonra 1921 Ankara anlaş- muz 1988 <le de Ankara muahede- ~D k · · d G 

1 
' "' deşlerin perileri>. cBoğa Ferdinand-., 

:ı... • k 1 tır Jd o uz uncu erece e lZe ceza ha- VValt Dı"sney'ı·n _,v H 1. d .d. 'i-· . .._. i - Aşı kağıdı. ~1na ""cçiyor ,.e anl:ışmaııın esa- fil arar aş ı ı. . .• . . . . . .. ~azana o ıvu a gı ıyor>, c~ını IH-
6 • k 1 t rf h-k g - Hüsnühal kağıdı. ŞCiylc nnlat"'-·or.· Muhabir, Mösyö Luis Revillc, uzun 1~ ıgıne e ıan o ) Pr ceza a ·ı- prOJ•eJ.a.rı· lir domun, cEf Yazısı Avcısı> ismin-

" R ö D k ı "- dan ibaret evrakı kayıt müdde-"ıı ·· . . mektubunun son kısmına cAkdenizin mı ıza nen, O u~uncu < erece deki peri masallarından ve halk h&i.-
teı uza kereler anlasmn ıle neb- Al h" h k k h~ k' ı·~ · t f" tinin sonuncu akşamına kadar okul end· · . . şarkında emniyet tesis o1undu.> serlev- aşe ır u u a ım ıgme er ı - Walt Disney'in sinemaalı.k üzerin- yerlerinden ilhnm ahnarak viicude ge· 
l~~ 1 ve muahede 20 teşrmıevvel . . l müdürlüğüne vernıelcri veya işbu 
t 'l de · l d n l d hasını koymuştur. Muharrir bu kısım· an O yer hukuk hfılı:ınn ~et Tulay deki yeni projderi hakkında, Avrupa tirilmiştir. 
~'- ımza an L ;ull an aşma a, D k 1 D d H k k b d 1- 1 B 1 1 k . d .1 1 günün akşamına kadar okul müdür-~ender A tak .1 b-ı·· da, şu yolda mütalea serdetmektedir: o uzuncu ( ereC(} a av u u ve Amerika mat uatın a ÇO& ICY er u surete, g.e ece mevsım e aı e e-
lh,._ uıı, n ya ı e u un o ı..-k· 1.•• t fi h. • .. ı. 1 , __ .,,k ..ı_ d __ 1_ lüğüne vasıl olmak üzere posta i1e 
1:'.lllaka 1 A b" •. t·b· cHatny meseleıi, Türkiye ve Fransa 'JIU ım ıgıne er 1an o yer aktık ha- yazildı. ri ıve çocUA arı çor\; allı awır e ece&. ca-
'lllUJ nın ıususı ır reJıme a J d ki ld B k' . lh K~ . G""kt"' k 1 k 18 ıL • f 1 1 1 k l - iadeli taahhütlü olar.ak gi1nderme -ac ~ .. . d arasın a son şe ini a ı. undan son- ımı san amı o :ur . Walt'in, gc ece mevaim için -.ısa zıp im ere arşı ~ac..agız. 
t~ı agı takarrur edıyor u. Bu Jcri lazımdır. Postada vuku bula-
dıı-~Şrnnuın esns noktalan şunlar- ra :i~ m~mlcket ~raeı~daki dostluğu cak gecikmeler mazeret olarak ka· 

ı~a· 'l'ürk mektepleri, Türk lisanı, ze~c1~:e01leoekb hıç _Lı.r şey yoktur. Şehrı•n ı•htı•yaçları ı·çı•n toplantı bul edilmez. 

~l'e de Tü k "f . b ti d Mosyo Bone, a teşnnıevvelde An"ka· 
3 

'f ,, be r nu usu nıs e n e . - aıe ya hükumet veya 
~-1' bur. Hata8'1D kendisine mahsus ~aya gıderek 4 temmuz 1936 de zaten kendi hesabına tahsil cd ·•. Hükfi· 

ll'•rak... ımzalanmış olan muahedeye imzastnı (Başta rafı 1 11ci s<ıyfada.) istiyoruz. Mıntaka1arınızdaki bu gibi ı yer bulursak hemen oraya bir ağaç eli-
" met hesabına tahsil e.den 1.\ 'he ya. "li atacağını söylemiştir. Suriye ile Tür· demıştir ki: yerleri .teııbit edip, bize bildirin. kelim. Boş arsaları halkın istifade cde-

lıı~,..d atay, bundan sonra· Surıye ı.:... d d . . .. b t .. .. 2 ----~ _,_ 1 __ • • 10 _:1 b"I ~· LI k 1 tılı olup gerek tahsilleri ve g ekse 
"'! a ... ,.e ar.asın a a ıyı munase a muza· c- Şehrin muhte1if yerlerinde ço· ·a ac:ueue mıc.tep ... una:e WKIJ'Oft ı ecegı fe& e so ma ıyız. . 

l·,,., sını haiz olan Fransa ile Tür- le 1 • b--' tı. F k t 5 . 

1 
t b 1 5 D d' Hali dilın-1:..1:_ yemelerı, içmeleri, giymeleri ve •at 

~ ... d ere en ~amış a a urıye mu· cuk bahçeleri tesis etmek kararındayız. harcadık stan u un u er 1 e c.uw.r 1 d İd k 1'..~ 
•• 
1 

e, n;ıuzafferiyetinin haleleri ~h h ti" • • • .. _ d b .. ma arı parasız ır. arece estı~ 
ilde . . . . . nı.n as eye reısının yuzun en umu- Sizden ricam şudur: Kaymakamlar, cSon nesil çocuk1an gürbüz değil- Geçen sene Parti koncrelerinde 'iti Iecek tedris levazımı dn parasız \·e-

lııi11 •• 1 mılletının yükselmesını te- zakerder durmuş ise. müzakerele.re ya· Parti ba~kan1arı, doktorlar, Maarif dir. Çocuklanmıza vücutçe bir inkişaf itini .ha_lletmiye. çalışmış ve _§u karan rı'lı"r Kendı" he""bına okuvan taJebe 
tı.. 1 e ugrraşan büyük ara - k d b • - T·· 1 -· s · OKt. " , ·•da b. m a aşıanacagı ve urı.:ıye - urıye müfettişleri, emniyet amirleri beraber vermek ba,lıca vazifemizdendir. 1 O • 'Vermıştık: Fakır halkın evlerıne kadar yatısız ;ı.·eya 1Qcretli -OIRrak \"emekli 
ıqll bi:r ır d~stluk temas ~ok~sı ~- m~n~bab~ın. iyi neticelere ba~lana- mıntakalannızda çocuk kesafetini na- 12 acnedenberl elime 8- t O milyon lira aı teai,..atını belediye parasız o1arak ya- yatısız veya yine ücretli oldrak ya-
(. küçük devlet vaz1yetinde 1- cagı şuphesızclır. O halde, A:kdenız pr· zarı itibara alıp çocukların sevki tabii geçti. Hepsini mekteplere harcadım. pacd:tı. Partili arkadaşlar bu İ§İ yapa- tılı olur. 

·~ 1 kında her ıey. yo1unda gitmeketdir. 1 ile toplandık1arı yerleri göz önünde Çocuk hamamlarını artık bundan son- caklardı. Halbuki arkada:ı1ar maalesef 
l'ııQ~ Uhabir, bundan sonra Lozan cŞimdi, ortada, Türkiye - Fransa • bulundurarak nerelerde çocuk bahçe- ra en çabuk zamanda açacağız. Ayni vazifelerini yapmamışlardır. Bir sene 
~la~~erelerinden, Tiirkiyenin im· lngiltere dostluğu teessüs etmiştir. Bal- leri açılabileceğini tesbit edeceksiniz. zamanda :ıehrin en ka1abalık bir yerin- zarfında Sular idaresine müracaat edip 
~tı ıın şerefli sulhtan, Türk ve 1 kan itilafı ise, 60 milyon1uk nüfusi1e Bu yerler, sahipsiz veya Belediyeye, de havuz vücude getirmek için tetkik- bu ~ekil de su almak İstiyenlerin sayısı 

tırtı. ?nücadelcsinden bahsettikten 1 ihma1 o1unamıyacak bir kuvvettir. Evkafa ait yer1erden olabilir. Çocuk ler yapmaktayız. 450-500 dür. Bu. beş bin olsun ister· Evkaf umum ruüdilrü Fahri Kil 
:~: Fransa, Türk- Farnsız dostluk muahe-lbahçelerinin yanında çocuk kütüphane· Eğlence Yenilikleri Yapacağız elim. Demek ki, layikile halk bu husus- 1per; evkafa ait bütan işleri tetkik 

Evkaf umum müdürünün 
Çankın'daki tetkikleri 

~~· 'l'ürk milleti, büyük Şefinin ir-l desile Balkan devletlerinin her birile l ıeri de açacağız. Bu işler için de met- Oçüncü olarak ten:ıa.s etmek istedi- ta tenvir cdilmem~ir. etmek O zere geçen pazar günü Çan-
lel' 

1

~1e: en yüksek medeni millet - zaten mevcut olan dostluğunu, bir defa 1 ruk medreselerden istifade etmek isti- ğim nokta, halkın eğlence ihtiyacıdır. Mahalle çeımc1erindcn :hayır yok- kın ve Çerkeş ha valisine gitmiştir. 
~.vıycsine yükseldi.., daha teyit etmi§tir. yoruz. Çocuk bahçesi o1arak 11eçeceği- Bir pazar günü Floryaya yetmiş bin tur. Makaadımız sokaklardaki çepıe- Umum müdür, oradaki vakıf bi· 

>er ı.Y<>r "e Y"Zl şo··'-·le d'-'\'am edı'- niz yer1crin mcdrese1ere yakın olma- k" ~ •tt·-· b" d"l . . H k t l . h .. k k . h na]an du-kkaAnları \'e camı'lerı· bı'rer • " "' ~ B h k d 1 Ş t t t erın ep•ıru apama , onun '-"erıne er • : c ir da a te Tar e e im, Alt.denizin . . . . 1 1 gı ıgı es ı e ı mış ır. eT es a• ~ ., 
,.,,,.. kı d lh • il sına dıkka~ edını7, Madreseler eskı de· ı til :günlerinde açık havaya kC)fUyor. Eğ. eve bir musluk takmaktır. Sokak ara· birer gezerek bun1arm arasında ba-

l. 11.·iirk F Ü b tı şar n a su ve emnıyct tamam e le· virlerde bırer irfan yeri idi. Bu irfan l 1 . d 1 . l kımsız harap \'erlerı' te b"t t . "''ll 'b· - ransız m nase a .. . . ence yer eırn e pazar arı arazı, tar a· larındaki çeşmelerden su almak isti- • . .s ı e rnıf, 
!.()>od lr anJaşma ı'çı'nde devam edı"- CSSUS etmıRtJr.> yerleri istibdat devrinde ihmal görd•Ü lar Ve den41Z haJL'Ja dolup boctalmakta• 1 • 1' • b . 'I v k ıslahı rareelı·ı'nı" du'• şu""nmt"ı"..+u-r 1 

, ..,. K ,, yen er, pıs e ını, urnunu muıuuga ao - ~ - "i" • 

~at:· 1!)30 senesinde tekrar ikti- ve tefessüh etti. Biz bu medreseleri yı- dır. Bunun bir kaç sebebi vardır: makta, sudan etmek ietediğimiz fay· BRy Fahri Kiper geçenlerde ev-
taııı· evkiine gelen yeni Türkiyenin Festı·val mu""sabakaları ne eski devirlerdeki gibi birer irfan Evvela m~vsim sıcaktır. Saniyen na- da hu suretle heder olmaktadır. kaf idaresi tarafından 20 bin lira 
l lıtıi d menbaı o1masını istiyoruz. Medreseleri sarfiyle tamir olunan :Mimar Sina-Qİ .. ., ostu olan Aristi<l Driyan, kil vasıtaları ucuzdur ve içtimai sevi- 0 b d tJ d 1 

"<-at asrm ihtiyaçlarına göre islah edeceğiz. . n Cf sene mü de e su an. ge ece.le mn büyük eserlerinden Çnnkmdaki 
tetı· . • o zaman Tilrkiyenin Fransız Gelecek olan Slavya takımının sı·z. rocuk bahçesı· olabı"lecek yerlerı· ye gittikçe yükeelmektedir. Eğlence d t J ı h f d J kt l'i " varı a su arın ıı a ma aar e 1 ec_e .. ır. ı "Ulucami,, in etrafına büyük bir 
lıı~ olan Fethi Okynrln bir dost- Arnı.pa maçJarındaki tam kadrosu tesbit edersiniz. Bi1ahare aramızdan yerlerini muayyen yerlerde toplamak Mevcut su yollarının be~ aenclik mud· bahçelik ve duvar yapılmasını, ay-

,ltıuahedesi imzaladı. ile gelmesi istenmiştir. mütehassıs bir komisyon seçecek, ço· güç oluyor. Bu yüzden pialik oluyor, deti kalmııttr. Yollan yapmazsak susuz nca ~ehrin en istek bir yerine 
00 

' 

~U ~- b h 1 · · ı · · · d izdiham oluyor, izdihamı dağıtmak içia L] • B · · t J •- · · h " ' di? zamanda Hatay ne halde Yarın Taksim stadında Kara cuK a çe erının yer erını ışaret e ece- ~ a~~: ~. 1~ı . a~am amaK: ıçm .« yeni dükkan inşasını emretmişti·. 
· Q - • her sene §ehir içinde ve ~ında balkın k b ) f t ltt ~~i rah"'~'l Fransanın 1921 muahc- Ali Amerikalı profesyonel güreş gıı. w • • • • • aene ı ı uç yuz ın ıra aar e me eyız. Çan kında bir de "Evkaf mOze-

tı !tıuc /ince Türk sakinlerine im şampiyonlarından Jak Şeri ile ya- Bu bapracagımız ışlerden bırıncısı· barınabilccc,ği meydanlar ve gölgelik Su işini ıalah 'için .f.5 milyon liraya ih- ai,, kurumu için tetkikler yapılmak-
/azıı l/ . ' ·-· . _ . . dir. Şimdi İkinci safhaya geçiyorum: yerler hazırlamak l&zımdır. İstifade e- tiyaç vardır. Su ıebelteei tamamlandık· tadır. 
'l:(ı~e • . f.!Vkıler verdıgı mesut bır pacagı maça çok ehemmıyet verıl- Çocuk hamamlan karacağız dilebilecek meydanları iaraf etmeyiniz. tan sonra suyu yan yarıya indirecek, '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~la·, ldı. Türkiye, muahedenin ken- mektedir. BuJgar peblivan1arından Türk milli temiiligı"'" He tebarüz et- Bir TtmkitJ.. metre mika.hını yedi buçuğa kadar dü-
1

• l'd . d b 1 lle ı va ı en ıu uca e u unmu~tur: 
~etı· .\'erdiği hakkı bile hatırına meşhur Dalglof bu mıırı ~ey.retmek mi .. tir. Türk vücudünü daiına temiz tut- c:Kaymalc.amlar, emniyet im.irleri. türeceğiz. Günde nüfus ba~ına yüz elli M • 1 . d -nı . 

:ı-.... :r • • • • - esıre yer erın e pazar gu crı, 
~q~l11ııyor, Hatay için 'hususi bay- üzere İstanbula gelmektedir. Yarın mu§tur. Eski Türklerin Orta Asyadak.i nazarı dikkatinizi celbcderim. latanbu- metre su vermek mecburıyetindeyız. araba gibi, vesaiti nakliye fiatlan iki • 

• ~ bahsetmiyordu. Taksim stadında Kara Aliı J ak yuvasından ayrı1ıp muhacercte başla- lu kirletmek iıtiyen1erle eııulı ,ek.ilde Karagümrük ve civan yerlerde su iztı- 1 üç misli artmakatdır. Buna çare bulu-
lqt _ll'ürkiye Cumburb.ıeti, boğaz - Şeri ile, MüHiyim, Babaeskili ile, m. asından maksat, audu.r. Suyu kaybet- me§gul olmuyorsunuz. Menetmi1 oldu- rabı vardır. Bunu oüphesiz biz de bili-j namaz nu? Vali, kaymakamlann der· 

f>... - t k vatanını k .,b ,,,,.,,. mııtır g-wnuz el arabalan bir ..... k kazalarda riz. Hepsini yakın zamanda yoluna ko- h 1 E lıy' '•t I . . .. ı-.. ~erı'nd k' ,._ h kk kull M 11 ""I h t ,... . l H 1'11 ı çe a., e •• _, su ara . yao a aa " e geçme ennı ve pazar gu· 
'll<ı,ı. e ı wı.m n mı an- on a _., e me , ıuanısa ı a ı e 1 t v L-"lA lı L ld - h Id allk ı -
\> ıc için .. . . . , .. Osman ı mparatorlugu aaltanabnın na a ça :ımada o ugu • e a ı yacaı:ıı. nü de eğlence 7er1crinde ayni tarifenin 
iltq C '. butün bır cıddıyetle, Ak- çarpışacaktır. Geıecek hafta bu gu- sonlarına doğru zafa uğrandı, para bit· memurlardan kimse başını çmrip le Anadolu yakasına gelince, koymu, tatbik edilmesini istedi. Dedi ki: 

ta, 'l'ij e.nııyetine müracaat etti. Fran reşlerin galipleri çarpı~ac::ıktır. ti, ıudan istifade için lazım olan imkan lbalı:mıyor. Otomobille!' de sokaklaTda olduğumuz tulunıbıı ile ~uyu daha ıı- - Eğlence yerleri i1e çok yakından 
fô.a rlc nıetalibini kttV\"etle müda- Bu akşnm Deykozda İbrahiın lar azılldı. Son neslin su ile pek bap hoş _klakson ça1arak dolqıyor da hiç biri- zaklara iki ıw:ne müddetle eevketmiye emşgul olalım. lhtikfıra sapan gazino
~llr· etti. Bu suretle Türkiye Cam- paşa korusunda halka parasız ola- olmaylJlnın eebebi i§te budur. Biz bu- niz aliikadar olmuyorsunuz. Belediye muvaffak o1duk. Kadıköyün su ~e· 1an l,iJhassa cumartesi ve pazar gün· 
~ed;~u temmuz 1936 Nöyyi mua- rak verilecek balo için y~pılan ha- na da çare bulmak azmindeyiz. Deniz ve~ifi iize:in.d~ çok hassas o)~alısınız. kesi ıslah edilmektedir. Kadıköyünde !eri kapayalım ve kapatılan gazino ve 
~ lİYle b""tü 1 keti . zırlıklar tmamlnmıştır. Dun Beykoz suyu faydalıdır. Çocuğu denize kavuş- Mıllı r1erefımm muhafaza edelım. Ço- ikinci bir göl vücude getireceğiz. Men· Iokantalan da gazeteler1e -tcıhtr ed~-(:t • u n mem e n emnı- . . ı 
ı:.. anah~- _ . . kymakamı ve partı başkanı f estıval turmak istiyoruz. Maksadımız deniz cuklara bisikletli çarpar, po1iı başını fi propagandalara imkan vermiye1im. lim. Anca it ihtikarın önüne böyle ge· 
(1 ı.· ""-rJ olan bogazları ıstedı- k -t · • ld kl h h ı 1. , - • • b k · !la, .. ıbi t . . . omı esme ~ apmış o u arı azır- amam arı açmadır. ut.anbul, Bcyog- çevmp te a maz. Şehrın halc1arına Bütün i1lerimizi böyle karplıklı halle· çcb.iliriz.> 

t etti tı.hkını etmek bakkını istir- lıklar hakkında izahat vermişler- lı.ı, Beşikta§, Kadıköy, Osküdar taraf- vukubulan her tecavüzü yok etmeliyiz. delim.> Başka .öz aöyliycn olmadığı cihetle 
.,, dir. larında çocuk hamamları ten• etmek Partili arltada.Lar, nerede bir metre Bu sırada, Parti menıuplarmdan bi· toplantıya nihayet verilmiştir. 



İstanbul inhisarlar Müdürlüğünden : 

Cinsi :Miktarı 

:Motorin 
:Makineyağı 

6000 kilo 
250 " 

Muhammen bedeli 
beheri tutarı 

. L. K. S. L. K. S. 
7 - 420 -

16 - 40 _.: 
460 - : 

:Muvakkat 
teminat nin saati 

Lira Krş . 
34 50 11 

40 !ık çivi 200 kilo 15,05 801 22 57 13 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı ile 

2000 kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle 
sahn alınacaktır. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları izalerında göste
rilmiştir. 

3 - Ek<iltme 23-8-938 tarihinerastlıyan salı günü yukarıda yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubeden a
lınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
buçuk güvenme paralariyle birlikteyukarıda adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. '~' R~\ 

* 1 - İdaremizin tekaüt sandığı için kabul edilen tipler dahilinde ve 
resimlerine uygun olmak şartiyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla 

2 - Pazarlık 22-8-938 tarihine rastlıyan pazartesi crünü saat 10,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabile 
ceği gibi resimler de göriilebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. .1518,2) 

* 1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, Üzüm ve anason 

Unutmayınız ki: 
Bir dişin çıkarılması, sıh

hatin temel taşlarından 

birinin çıkarılması 

demektir. 

Bu akıbetle karşılaşma

dan evvel dişlerinize iti
na ederek, hergün temiz
liyerek onların çoroıne

mesine, bozulmamasına 

ihtimam etmek ıa.zıındır. 

RADYOLIN 
Diş macunite hergOn ve 
en az gOnde 3 defa fırça
lanan dişler daima sağ· 

lam ve temiz kalır. 

Daima RADYO LİN 
:Coymağa mahsus 50 .. 0/lO ııdet çuval 1-8-938 tarihinde ihale edilemedi- ı---------------
ğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - !11uhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22-8-938 tarihine 
da Kabataşta levazım ve mübayaat 

rastlıyan pazartesi günü saat 10 
şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar le-
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık 
güvenme paralariyle birlikte 
ri ilan olunur. 

için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
yukarıda adı geçen komisyona gelmele

(5094) 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Büyük bir tebeddül 
Mübalağalı " Makiyaj,, kalmadı 

CiLDE SÜRÜLECEK GAYET 
iNCE BiR PUDRA, TABii BiR GÜ
ZELLiK VERiR. 

Parisin şık ve kibar kadınları, 

• • Bundan sonra kadınlar ıçın 

Ayın her •• •• gunu 

F EMI L 
FEMIL 
FEMİL 
F EMIL 
F EMIL 

Şükran toplantısı 

birbirindee farksızdır 

lcad edild ikten sonra bir çok 
üzücü meşakkatler or t a dan 
kalkmıştır. 
Kadınlara (Aylık temizlıklerin· 
de) kullandıkları bez ve pamuk 
tamponların falaket yuvası ol
duğunu ögretmiştir. 
Ve bağı kullanan her kadın 
!as tik top gibi çevik ve ser· 
best bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bay anları rahim ve te
nasül hastalıklarından kurtar· 
mıştir. 

En ince elbiseler altında ve 
dar mayolar içiııde b ile sezi!· 
meyen gayet ufak, sıhhi yu
muşak, mikrobsuz el çantala
rında taşınması kolaydır. 

ve BAGI 
bulunur. 

ZAYİ - 1927 de Üsküdar orta 

Yeni Türk harllerınin kabulünün okulu 2 inci sınıfından aldığım tas-
10 uncu yıldönümü münasebeıile 9 a- diknameyi kaybettim. Yenisini ala-

ğustosta Üniversitece yapılacak şükran cağım zayiin hükmü yoktur. 
Mehmet Aktuna 

toplantısı programı: 

Istanbul Radyosu 
6 Aiuıto• 1938 Curnartetİ 

.Öil• netriyah: ... 1~.~0 
Saat 12,30 PiakJa Türk mu~~k~s~, 1, ,ıS 

havadis, 13,05 pl3kla Türk mu::ıkıs.J. 1 ,. 
konser: Novotniden naklen :r.ı. ){enla 

resinde orkestra: profel 
1 - Orkestra: Korn!rrc:ım~rk ~ 

opcra~ından :r.Ieyerber. . cı.ınO 
2 - Orkestra: Faust föntezı 
3 - Şarkı: Tenor Bake:ıı:o. 1'-
4 - Orkestra: Hümor<'~k D\•ora 
5 - Orkestra: Süvit v'lls. 
G - Şarkı: Bariton ·y:.ınka. 

0
, 1 

T .. rk ' 
7 - Orkestl"a: Çoban kızı. n 

reti. l .t Son . 
Aktam netri.yall: bfLŞI tıt' 
Saat l 8,30 Hafif müzık · Tt>Pe k011ft" 

tediye bahçe~indcn naklen, l!'t,l 6 ;c rt• 
Greıı'I 

ran~ haberleri, 20 Saat R~·arı: ' sah bt" 
rans profesör Salih l'tlura:: (fl'n ruli .~ 
Ieri) 1055 borsaı haberleri, 20 ~ııat """'! 

,ı~ 

Grenviç rasathanesinden naklen '.fil,t:: 
Asım ve arkadaşları f-arafındrıll r•• 

1 

musikisi ve halk şarkılar1, 20,40 ha'V4ı J:ıll 
.. Utrafırı 

poru, 20,43 Omer Rıza lloğrul . 
arnpça söylev, 21 saat ayarı, orkestra • 

f 1 - Fucik l\farş 
2 - Komzak: Le nüvi dö viycn· 

3 - Çaykovsky: Nokt'\rn. J.ıi'~ 
r>• 21,30 Necmettin Rıza ve a rk 

tarafından Türk musikisi ve halk flıJ,,~o 
rı. 22,10 plô.kla muhtelit rnrç~lnr· ;~ı. 
son haberler ve ertesi gilnün vro 
23 sn at ayarı: Son. 

A nkara radyosu 

6 Aiustoa 1938 CurnarlCf 

.Öğle ne.riyalı: I 50 

S A ·,··ıtı. ,, aat 13,30 Karışık plak ne~rı.' t4· 
p15.k Türk musikisi ve hal~ şark1ııırı, 
ajans haberleri. 

1 - ilk söz. J ---------------- A k,am ne,riyatı: $ ,,. r 
Saat 18,30 Plak neı,riyRtı, l!l.l l ~' 

musikisi ve halk şarkıları IM•hbnl; 'fPı' 
saat ayarı ve arapça neş:riyat, 20.ı' 
musikisi ve halk şarkıları (R. Rıııı~L# 
p1iik neşriyatı, 21, 15 stüdyo sa ton ot 

üniversite rektörü 

Şefsetitn Günalıay. 

namına Prof. 

2 - Hiç mektebe gitmemiş 1 yaşın
da bir çocuğun yeni harflerle yazılmış 

bir hitabeyi okuması, 

3 - Evvelce okuma yazma bilmi-

Zayı 
Sembenova mektebinden aldı

ğım 8·6-938 tarih ve 387 numaralı 
sertifikamı kaybettim. Yanisini ala,-
cağımdan hükmü yoktur. sı: 

Muhittin 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hak im-
yen bir ihtiyarın sonradan öğrendiği 

Türk harllerile bir hitabeyi okurnası, 
!iğ inden: 

4 - Yüksek tahsli gençliği namına 

1 - Becec: Serenata cl'Amalfi • 

2 - Rubiıuıtein: Ba1coc::tunıc> 

3 - Brahms: Ungari<ıche Tonııe 

Yapı iş1ert ilanı 
38/918 Fatih Kocadede l\L sı yeni bir moda meydana atmışlardır. bir gencin Atatürk'e şükranı. 

Bakkalzade So. 52 sayıda oturan 
5 - Fener alayile Sarayburnuna ha· 

4 - ~1ichclit: Bacial Buio ~~ 

5 - Schubc,.t: Dirci MMör · )IÖ~ to, 
22 ajans haberleri ve hava rJ 

22,16 yarinki program ve S'on. / 

Nafia Vekaletinden 
1 - Eksiltmiye konul.ın iş: An karada jandarma matbaasının ik

mah inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. , 
2 - Eksiltme 22-3-938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekale -

tinde yapı işleri eksiltme komisyo nu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu na müteferri evrak 100 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işle~i umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesika~ı ibrazı la
zımdır. 

5 - İstekliler tPklif mektupla rını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (514.5) 

Onlar, bütün gün zarfında hiç par
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 
bir ten temin eden yeni bir pudra 
keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul 
ile en ince bir pudrayı ip~kli elek
ten üç defa geçirilmiş ve hakikaten 
krem köpüğü ile karıştırılmış pud-
radır. Fransız kimyagerleri tara••••••-H A Z 1 M S 1 Z L 1 K •••••••• fından uzun araştırmalar neticesin
de elde ettikleri bu en son usul To
kalon müessesesi tarafından imti
yazı alınmıştır . Toka!on pudrası, 

parlak bir buruna ve rağlı manza
ralı bir cilde nihayet verecek ve si
ze nefis ve 8 saat zarfında "Mat,, 
bir ten temin edecekti~. "Fini Mat,, 
Tokalon pudrasını kullandığınızda 

Hayatın zevk inden insanı mahrum eder, 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temiz bi-Kar booattan ve toz karbonat almaktaki müşkülat 

göz önünde tutularak yapılmıthr. 
il••••••••-Her eczanede satılır .•••••••••..; 

ll•••E•••••••ı••l\"- 1 1" _____________ '! ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 

ÇEKLER 
Londrıı 

Nev-yorlr 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd 
Beri in 
BrOksel 
Atinıı 

Sofya 
Prııg 

Madrid 
Vıırşova 

Buda peşte 
BOkreş 

Belgrad 
Yokolııımı 

Stokholm 
Moskova 
Viyana 

Kapanı' 
6.17 

12fi.9025 
3.46 
6.625 

28.8025 
68.8625 
50.5525 
2ı.cıı25 

1.13 
12.5225 
4'.355 1 
6.17 

23.!\0:50 
24.68 
0.9275 
2.8425 
36.02 
31.81 

23.5575 

qr, Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKlM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutahassıs 
Ankara Cadde.inde : Hergün 
Öğleden sonra Telefon: 23899 

DOKTOR 

Besim Ru~en 
KANATLI 

cildinizin güzelliğini bozma. Seh
har güzelliğinizi arttıran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazip ve yeni 
rengi olan Tokalon pudra;;ını isteyi
niz ve kullanınız. 

lzmirde feci bir o t obüs kazası 
Evvelki gece İzmirde birinci kor

donda feci bir motosiklet kazası 

olmuştur. 

Gümrük muhafaza memurların
dan Mehmet isminde birisi gece 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da- vakti yüzmek üzere - memnun olma 
biliye Mütehassısı sına rağmen - birinci kor:lon önün-

Hergiln öğleden sonra hastala- deki denize girmiştir. 
rını kabul eder. Bay Mehmet yıkanıp denizden 

Çarçıkapı Tramvay durağı çıktıktan sonra tam ~arşı tarafa 
Ahunbey apartmanı No. 2 geçmeğe hazırlanırken biiyük bir 

İİl••••iıllllll•••••••I süratle gelmekte olan Hüseyin is-

ll•ı••••••••••••I.!!! minde birisinin idaresindeki moto
siklet kendisine çarpmıştır. 

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassıaı 

Sirkeci : Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. 

Telefon : 21503 

Müsademe neticesinde motosik
let devrilmiş, içinde bulunan Hüse
yin ile Nuri isminde bir berber ve 
çarptığı Mehmet yaralanmışlardır. 

Yaralılar hastahaneye kaldırıl
mışlardır. 

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 -••••••••••••İİ 
Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11. saat 15- 18 

Tel. 21942 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele- , 
fon: 22398 - 21044. 

Sahibi : A. Cemalettin Saraçoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit Çetin 
Baaıldıjfı yer: Matbaai Ebüzziya 

reke:, 
6 - Sar.ayburnunda Ataıürk heyke-

line şükran çelengi konması ve dağılış. 

HALKEVINDE KURSLAR 
Eminönü Halkevinde : 
Fcnbi1gisi, hesap, cebir, hendese, 

biyoloji dersleri için 8 Ağustos pazar
tesi günü saat 1 O da açılacak kursa 
isimlerini timdiye kadar kaydettirme

miş olanların o saate kadar devam 
edilecek kayı t i~ l eri için acele etmele
ri bilhassa tavsiye o lunur. 

Ramazandan olma ve Gülsümden 
doğma Salihaya ayni yerde oturan 
akrabalarından Pakize Tolongucun 
5-8-938 tarihinden itibaren vasi ta
yini ilan olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çaq ısındn No, 33 Telefon :41358 

~ 

..... o .. 
Harf inklabı onuncu yıld~ '0e 
münde Eminönü Halkevı' 

yapılacak t ören . 1 w,.ı· 
Tar! inkılabının onuncu ) 1':1111 

mü 9 ağustos salı günii sa:ıt ıo~~ıl' 
Eminönü Halkevi merkez s~ 
da kutlanacaktır. ıı· 

·1e b'~ · Törene istiklıll marsı ı .... ı 
p;ıı• 

nacak, bundan sonra nıu t,rı· 
(lskcnder Fahrettin Sertc!lı) ~tif 
fından bir konfetans verilece_ ı l 

~~ıf1 
Konferansı Halkevi orkestr• 
bir konseri takip edecektir. 

ıfALiilMllii ZLiillLIE a 
KARSJ 

c Liill lliiPI ~ 

J, 
il. 


