
, 
ABONE ŞARTLARI 

1 
IDAU nal HERYERDE PAZAR T•W,. ....... lataaW N11n111=••'" Ne. M 

IOO ltr • ....alt§ l400 it. 

7 Telpalı Y..-Mla suıhıl IOO ltr. 1 qlatı 1200 it. 

3 AtusTOS 
lataah•I llO Kr. 1 aybfı IOO it. 

1 
- to Kr. 1 aybfı 300 it. Telef-• - 10711 r .... ıttı\e ... ..,_ .. " _ ... 

1931 Blriacl yıl - No. 94 
.. tJ.p ,,.. ... 14. ' .. Ye ' lift. KURUŞ -

Ruslarla Japonlar 
Dün deÇarpıştılar 

Romanya Ana 
kraliçesinin 

vasiyeti 
Bugünkü Romanya Kralınin anası 

olan V al de Kraliçe Mari. bir hafta 
evvel öldü. 

ispanyada harp bütün siddetile deyam ediyor 
VAY'ıAWAW.AAN ~.VN\/'.ANw\/YıM/'.Alı.AAA~VtAANw.t.-\AV>.AN.AAAN 

Frankist tayyareleri A-
likantta lngiliz konsolos 

müsademe devam ederken 
müzakere de oluyor 

Bu kadın, Kraliçe bulunduğu uzun 
seneler zarfında, aonra da V alde Kra· 
liçeliği zamanında, Romanyada tesis 
ettiği hyır müesaeselerile ve yardım~ 
muhtaç halka gösterdiği alaka ve et· 
tiği ,Aıi~etlerle RomanyaWa.nn hati
raaında çok kıymetli bir yer ftgal et
tiği gibi yazdığı eserlerle de, CiUnyada 
büyük bir mevki kazanmıftı. 

luğunub ombaladılar 
Konsolos ağır surette yaralandı 

tek bir mahalleye üstüste 
70 bomba düştü "------~~~~~~ 

Sükunete 
. Doğru 

!~: Uüle)in Cahid YALÇIM 

ı~~~~ 
\ . llya arasında hemen hemen ner -
~ Patlıyacak gibi görünen harp. 
~ edildiği gibi. birdenbire uzak· 
~e ~İmdi iki taraf, i'i diplomasi yo-
a l!etınek çığırına girdiler. 

ti 11 gibi ihtilaflarda uzaktaki seyir-
tr i . h 

'-fırı Çın angi tarafın haklı hangi ta-
~ haltsız olduğunu anlamağa kalk
~.~ok beyhude bir yorgunluktur. 
~ 11 tarafların propaganda servis • 
'

0 kadar zıd, o kadar karışık 
~~ lltta bulunurlar ki bunların ara-
' hakikati aramağa imkan kal • 

Q· '•r kere, kat.iyen, ilk mutaarrızın 
'~lduiu anlafılmaz. Çünkü taraf
ttld"·~iai de bunun muarızlarmdan 
~•tın'. ı..:•nı fiddet ve israr ile iddia 
)\•eİ Bır taraf, kendi köylerinin tay
~ etle bombal'andığını söyliyerek 
~ ettiği halde diğer taraf bunu 
--.. · llmumiyeyi aldatmak için bir 
._~a teklinde tefsir eder. Bütün 
''lbiyel!=rin öteden beri tatbik edil
~ ötcdenbe.-i dxuŞ '{'j'kgibiua, 
~ . alıfkın bulunduğumuz için , 
' hangi haberlere inanılacağını 
\~~eyiz, tereddüt ve intizar için-

J:' lırıı. 
~'~at bir defa Rusların kendilerini 
~ lılt Ve mantık sahasında muvaffa
~~~le müdafaa ettikleri görülüyor. 
~er arası münasebetlerin ciddi, 
'4 Ve feci, türlü türlü safhalan a
)tti ~~· bir de cihan efkan umumi· 
dl)._ !çın oynanmtf hukuki bir kome
'~ &afhası vardır. Hak denilen mef
"tt' hiç bir d~vlet zerre kadar kıy
,/~~ediği halde yine hiç kimse 
' ~nı haklı göstermek ihtiyacın • 
~ ~de hissetmez. Onun için, or
dtr' bir haklı haksız gürültüsüdür gi

~ liiç bir mana ifade etmemesine 
~n, b ufelseli, hukuki ve manevi 
'1da ele aırf sanat ve maharet bakı
~ n alakaya değerlidir. Tarafların 
')ı Ve rnuhakemelerindeki çarpıf • 
~d· llC~retmek hota gider. Tıpkı 
tı\i h hır spor müsabakasında olduğu 
~ llnda da aynı zevk ve lezzeti 
dir •k, heyeceana kapılmak tabii • 
~İinlcü if güzel sanatlar payesine 

' 
1
ecek kadar incel~mif ve mü • 

lı:ıclle t " · ı · · ~ f ın mıttır. 
~~ lneaeleyi bu bakımdan düfÜ -
d~t':· galebenin Ruslarda kalmıf ol
~l '11..ı görüyoruz ki, Japonların ve 
' llrııı karşılıklı iddialarına bakılır-
~~~dakj ihtilaf şundan çıkıyor : 

~iıı 1 Rusya Çarlığı ile Çin lparator
~rasında aktedilmit bir muahe -
~.. e Vardır. Klunçung anlatması 
>t b'!naaı denilen bu muahedename
~~t~ de harita rapt edilerek ilci mem 
lel'İ) • lrasındaki hudut bunda ııöı • 
>trj:1ttir. Şimdi Çarlık hükUınetinln 
de ~ Sovyetler Birliği geçti : Çinde 
~ nçı..ıko hükumeti tetekkül etti. 
~ ~llahedelerin ve anlaflllaJarın bu 
'ti~ tı değifmesi l&z~ gel.niyeceği 
~~dır . . Fakat, Mançuko namına 
'ıı~lernıt Japon hükUıneti Kluçung 
lııt\oc '••na merbut olan haritanın 
~. ~ ll~iYctinden haberdar olmadığ .. 
lııi~0 y 'Yor ve onu kabul etmek İste
l t • 
~il\ b• llradaki hudut ihtilafının halli 
"lıl c~.haritanın esaı tutulmasını ka-
~ 1Yor. 

"'-· lleya H . . K . . J 
'<ıııd it arıcıye omıserı a.pon 

>ttlj b· i ÇÜrüklüğfl pek muvaffakı -
•r Vuzuh ile meydana koymak

( Devamı 8 üncü sayfada) 
liUaeyin CAHIT YALÇIN 

Ruı bahriyelileri bombudıman talimlııde 

Japonların Sovyetlerle 
uğraşması Çinlilerin 

işine yaradı 

Japonyanın şartı 

Meşgul arazinin Ruslarla müteka
bilen tahliyesi ısrarla isteniyor 

Tokyo, 6 (A.A.) - Röyter Ajansı 
muhabirinden : 

Perşembe günü Japon Sefiri ile B. 
Litvinof arasındaki görüşmelerin «J~-

pon harici servisi) tarafından neşredi
len neticesi, burada her iki tarafın hu
dut ihtilafını muslihane bir surette hal-

( Deva mı 3 iincii sayfada) 

• • ÇINDE VAZIYET 
/V'"""'VVVV""'"""~""'.-V...;'Y'"""'VVVVVV'V'-""'V'\"".;'Y'"""'VV-.VVVV 

Hankove ateş içinde ! 
Japon uçakları şehri bombalarken 

Çinliler cephede bir zafer kazan~ılar 

, 

Bugünlerde. :V al do Kraliçenin na• 
mını tebcil etmekle metgul olan Ro-
manya gu:eteleri. onun vuiyctnamc-
' 

Frankiıt Tayyerelerin bir hucumundan sonra 

Müteveffa Romanya Kıraliçasii 
Miri'nin son resimlerinden birisi 
sini de neşrettiler. Gazetelerimizin hiç 
birine geçmemit olan bu vasiyetname 
yi, dikkati celbeder mahiyette buldu

ğumuz için tercüme ettik . 

Londra 6 ( Husust ) - Buglln 
Frankoculann tayyareleri Alikantı 
bombardıman etmişlerdir. Bir tek 
mahalleye 70 bomba atılmıı ve 
bunlardan biri İngiliz konsol<>sha· 
nesine isabet etmiştir. Konsolos 

ağır yaralanmıştır. 

Valanıiya, 6 (AA.) - Alikanet· 
deki İngiliz konsolosu Kolejon, bugün
kü bombardıman esnaeında aldığı ya
reJardan dolayı çok vahim vaziyette
dir. Diğer taraftan sığınağa kaçarken 

y&Talanan iki çocuk ölmüıtür. 

Vaaiyetnamem 
Dünyada, daha ne kadar kalaca• 

(Sonu 6 11cı sayfada) Kara Ali Jakşeri güreşi 
- - - -~ - - ~- - - - -

ıi- !~~ş~ 6,k~A~':.!~~z~eJ 
gUnü beynelmilel Tuna konfe
ransı, Siyana'da bir toplantı ya
yacaktır. Bu toplantıya büyük 

Eski Baş Pehlivanımız sabık dünya 
Şampiyonunu y_ene bilecekmi? 

fbir ehemmiyet atfedilmektedir. 
f Bu toplantı esnasında Anşlus

dan sonra yenileştirilmesi zaau- f 
ret kesbetmiş olan tuna rejimi- f 
nin tecdidi meselesi tetkik edile-. 
cektir. Filhakika Almanya ve 
A vusturyanın bu komisyonda i 
artık mümessilleri bulunmaktadır. 

~~~~······~~ 

HER SABAH 

Suçsuz Mevkuflar 

Bugün Taksim Stadında senenin en 
mühim güreş müsabakaları yapılmak
tadır. 

Eski dünya pmpiyonu Jak Şeri; Ka
ra Ali ile saat 1 6 da karııılaşmaktadır. 

Kara Ali bugünkü güreş hakkında 
ihtisaslarını soran bir muharririmize 
demiştir ki: 

c- Dünyanın hiç bir yerinde ye

nişinciye kadar, diye hiç bir usul yok

tur. Halbuki bu usul burada icat olun· 
~ 

du. Ben Avrupa'nın her yerini dola'}-

tım, bir çok güreıler yaptım, Ealcat 

böyle usule rastlamadım. Yalnız ora• 

Adliye vekaleti, beraet eden da on beşer dakikadan olmak üzere· 
maznunlara mevkuf kaldıkları devre vardır. eV bunlar da üç, dört 
beher gün için muayyen bir para devre devam eder. Halbuki gazeteler 
tazminatı verilmesi hususunda, bir bizim yenişinciye kadar güreşeceğimi
proje hazırlıyormuf. zi yazıyorlar. Ben buna taraftar deği. 

Çok alkıflanacak, ve pek beğe- lim. Güreş zamanında itiraz edece-
nilecek bir proje.. ğim.> 

Görünüte aldanıp bir yurtdaşı Bunun üzerine Aliden rakibi hak-
birkaç gün hürriytinden mııhrum kında ne düşündüğünü sardulı:, Ali 

Bugün Eski Dünya ~amp!)'Ounn 
ile karşılaşacak olan meşhur 

pehlivanımız : Kara Ali 
etmek daima mümkündfö·. Çünkü bize dedi ki : - Ben Şeriyi güreşirken görmedim. 
adliyeci de,' zabıta mem•Jru da ni- Fakat çok kuvvetli olduğunu söylüyor- larf.. 
hQ~~aand~~hu~~ngiliio ~.~============================~ 

da y~nılabmr. . . inhisarlar idaresi- H amidi y e 
Bınaenleyh, muvakkat bır za-

man için de o!aa, yanlıslığa kurban nin sofratuzları 
Bombardıman edilen Hangovdan bir cadde olan suçsuz bır vatandafa para 

Girese>ndan ayrıldı. 

Giresun, 6 (A.A.) -- Hamidiye 
Honılı.onır, 6 (A.A.) - Son gün- Hopey, Anking, Nanking, Yangşov, tazmiı~a~ı vrerek bu yanh!lığın e~. UCUZiatıidı mektep gemisi komutanı yarbay Ne-

lerde Yangçe'nin ıimalinde kain mın· Şanghay ve Hsuşov·daki Japon garni- lemlerını kısmen olsu'l gıdermege 
takada düıman kuvvetleri ile yapılan zonlarının mevcudu azalmıştır. Çünkü çalıfmak pek yerinde bir fey olur. Son zamanlarda Cumhuriyet hüku- ckati ok"ztlcnl~z .dün sak~tklO dat dışarıbçı-

. ·· d l J A k • • 1.k d • t . . h 1 k h d ara va ıyı, mev ı orr:u anını, e-çetın musa eme er neticesinde iki a- Yangçe'nin aşağı mecrasının sevkül- nca fU lfSız ı zamanın a ıa er metının ayalı ucuz atma ususun a . . . . . 
po müfrezesi imha edilmiştir. Bu mü- miziniz bizim sabıkalılllr bu para gösterdiği büyük gayret ve alakaya l~ıyey~. zıy~ret etmış ~·e bı.lahare ge
ead:melerde birinde bir Japon yüzba- cen mevzileri olan bu ıehirlerdeki Ja· tazminatı meaeleaini de karlı bir memnuniyetle şahid oluyoruz. Hüku- mıye donmuştür. B!r miidet sonra 
11sı telef olmuıtur. pon lcıtaatının bir çoğu hali hazırdaki kazanç haline getirsinler!... metin bu husustaki mesaisine müvazi da vali, komutan ve belediye reisi ve-

Çin tebliğine göre, Çin kuvvetleri harekat cephesine sevkedilmittir. Getirirler mi? Amenna getirir- bir hattı hareket takip eden inhisarlar 
1 
kili gemiye giderek bu ziyareti iade 

pazardan beri Şuıung
0

un timali şarki- Geçenlerde Çin bombardıman tay· ler!... idaresi, bütün mamulatına tetmil et- i etmi~lerdir. Vali gemiden ayrıldığı 
sine takriben seksen kilometre mesa- yareleri tarafından Hükov'da kullanıl- Kıtın ekmek ve kömür derdin- meğe çalıttığı fiat ehvenliğine hız ve-1 zaman top ntlnıı ile selamlanmıştır. 
fede mukabil taarruzlarda bulunELL mıyacak bir hale getirilmiş olan iki Ja· den ~ur~u~mak .için kiiçük bir suçla r~rek ahiren so!ra tuz.u~un kilosun~a 1 Öğleden sonra Hamir!iye sporcu. 
fede lcain Tsiyan-Şan'da demiryolu h 'b" . d'I k .. kendılerını hap11haneye attıranlar bır kuruşluk hır tenzı!at yapmaga • ıariyle Gire.;;un Sporcuları arasıııda I pon mu rı ı, tamır e ı me uzere .. . • • • . . 
boyunca Japon mevzi erine mukabil Şaghay·a gönderilmiııtir. varmıf. B0oylele~:· lcendı tabırlerı k~ra~ vermıştır:, . . tayyare alanında bir kardeşlik maçı 
taarruzlarda bulunmaktadırlar. Pazar H k 6 ( veçhile bırkaç papel,, kıvırmak Şımdıye kadar kı.osu on ıkı kuruşa sa- yapılmıstır. Gece küçiik vah parkın 

·· ·· 1000 1
- d J 'tl Af d'I · an eu, A.A.) - Japonlann · • b 0 k ·· k f k 1 1 · h" "d · · · .. ' ' • gunu m;a ar apon ı a e ı mı§· ıçın, ır aç gun mev n a mayı tı an ın ısar ı aresının ınce ve rutu - d l ) d ' t f d H 'd" . 

k · d ş 26 b ba d t · ı ı 7 be .. . - a >e e ı.re ara •n nn :ı.mı ıyenın tir. Anevi mer ezın en ekiyang ve om r ıman ayyaresı e avcı el t seve aeve goze aldıracaklar- betsız sofra tuzları 15 Ağustos 9 38 
Kiyangsu·dan itibaren v .,..,gçe cephe- tayyaresi, saat 16.50 de Hankeu tay- dır. tarihinden itibaren on bir kuru\'& sa - komutan ve subnyları c;erefine elli ki 
sine mütemadiyen muhım miktard.ı yare meydanını şiddetle bombardıman h ~jcnin tatbikında dikkat edil- tılacaktır. Bu, bir adımdır. Bunu, di- şilik mükellef bir ziynfet \'eritmiştir. 
Japon takviye kıtaatı gönderilmekte• etMişlerdir. j meai lazım gelen nok•a İste budur. ğerlerinin takip etmesini bekliyebi . Hamidiye bugün snat 1() da lima-
clir. Diğer •ir takıra lıaberlere ıöre 'Devamı 3 üncü sayfada) * iiriz. nımızdan ayrılmıştır. 



Sayfa: Z YENi SABAH 7 AGUSTOS 1~ 
Yeni «Sabah ,. ın tarihi tefrikuı: 71 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

1 s i n den ç 1 karı I an 1 IST ANBULDA VE MEMLEKETTE sAali@ 

a m e 1 enin iş le d İği Şehirde halka Kan davası Toprak mahsJ 
Tütün ekis~e~~aıa~!arı öldüren yüzme havuzları Babasının katiln\ Jeri ofisi 

amele Recep cinayetin öldürenin idamı istendi U ·· d.. .. Anka• Yazan: Zıya Şakir 

Bonapart'ın bütü ümi
di r~,ısırda idi 

hesabını Veri.yor Çocuk denız hamamla-
1 

'T h mum mu uru I bııl 
Bundan bir müdet eve op ane tarı 

Geçen gün İzmirde feci bir rının yerleri seçiliyr rıhtımında jandarma muhafazasında rada bulunacak s ~ 
cinayet olduğunu yazı:ıış ve Haydar Şehirin denize uzak yerlerinde Pisin Karadenizden getirilen babaoının ka- şeflikle idare ediJece~!ô· 
isminde bir tütün usta ])aşısını Recep tabir edilen havuzlar yapılacaktır. Ço tili l!yası vapurdan indirildiği sırada O"-' Vınu111 

b 1 · Jd ld ·· • ·· Toprak Mahsulleri '"" ,.b• isminde ir ame enın ö ürü ugu- cukların deniz suyundan ist.ifade ede- tabanca ile öldüren Halim ve suç or- dürü Hamza Osman yarın. "•"" 
nü haber vermiştik. Kat[! Recebin bilmeleri için bir çok yerlerde parasız tağı olmakla maznun Saferin Aiıree- k "d h . . !ecektır- P 

1 
k ı . d'I An ara an ıe _ rımız_e ge. Ofı'sİJI • muha emesine zmir agır cezasın- deniz hamamları yapılacakt1r. Denize zadaki muhakemelerine devam e ı.. d I n d 

za Osman yenı teşkıl e 1 e .. erirı e da devam edilmiştir. Bu celsede şa- uzak semtlerde oturanlar ise Pisinler- miftir. · ı i uı ,. 
tan bul Şubesi teşkilatı ış. er. bat« bit sıfatiyle dinlenen Ali Kibar ha- de yıkanacakiır. Dünkü celsede müdeiumumi iddia- b ız• 

1 iktisat Vekili Şakir Kese ıre diseyi şöyle anlatmıştır: Pisinlere denizden •ıı ç~kilecektir. sını serd etmi~; Halimin iki sene evve l;d 
Mısıra geçmek için 

- kalıyordu : 
tek bir yol 

- Cuma günü yemek esnasın- Bavazıt havuzunun suyu dpnizden gel Rizede babasını öldürerek kaçıp ha- miş ve direkt.il almıştır. fi · in ıP" 
, 1 1 1 Toprak Mahsulleri O ısın v~•"' da, bilahare adının Coya olduğunu mektedir. Denize uzak yerlerde ya- riçte yakalanan !yasın stanbu a ge- w " 

··• d""' b" k Jd" B d · b ı k .. ,d.. te•kilatı henüz kurulmaınıştrı 1,ıJ. ogren ıgım ır iZ ge 1. en en pılacak havuzlardan birinin denizden tirilcceğinı ha er a ara onu o ur .. · k ad• b
. k k 1 d ! t B apartın dUsünceleri e k · e H da d ""kı 'sted"ı . I ·· - k d'"' · b k ıla müdür bu hususta da An ar '• b"" Bu hastalardan ır ısmı, a e e Ş e, on ' ,.... v e sıp r ay r an ,~ ı . su çekme tertıhatı mevcut 

0 
ması mu mege arar ver ıgını ve u ma sa k'latı o f d ted 

· "•an olarak çekilip gidecektir Ol d • · · d'k y . b d ·ıc d" b" h kat yapmı•tır Merkez teş 1 ~ıır· bulunan Türkler tara ın an avı ve perı, ' .. .. . · ma ıgı ıçın vereme ı - arım nasebetile Bayazıt civarında yapılma- hır ta anca te arı e ıp ır ay er 1 .. • ". mi 
0

!a<• d• 
edilmi•lerdi. Biraz sonra Yafaya ge- İşte, Bonapartın duşuncelerı... saat sonra Recebi, birkaç kadınla 81 muhtemeldir. Diğer havuzların yer- gün muntazaman rıhtıma giderek ge- gunlerde faalıyete geç _ş. p.nl<•ı•.r 
len İngilizler de, Henilı iljı}>et bulmı- Fikir, dahiyane idi. Fakat Bon~ • görüşürken gördüm. Recep bu ka- !erini Belediye heyeti tesbit edecek· len vapurlardan !!yasın çıkmasını bek Umum müdürle iki muavın:besİ t"" 
yan ağır hastalan gemi!hine naklet partın bu askeri dehasına, - Hıçe kadınlarla görüşürken kendisinde tir. lediğini ve hadise günü de !!yası jan- bulunacaklardır. lst~nbul ~ Ger'~" 
mişler; cidden takdire •ayan bir şe~~ sa~dığı - Türkü_n. ze•<iısı, ariş ön- ve tavrı.~da ~~~ ~e~~alade_lik yo~t~. Çocuklar için şimdilik ! lstanbulda darmalar arasında n~tıma iner .'.nr•~.ez !atı şefi'.~'~- idare edıl:::~:r 0fJIİ1' ;~ 
kat ve insanlık göstererek, onlan bu lerınde, volkan gıbı ateş saçan Fran Şarkı soyledıgını ışılmedım. Bıla- Kumkapı civarında, Be,iktaşta Orta- arkasından tabanca ıle vurup oldur- mum mudur'. ~erek m f. ede<•~ 
yük bir dikkatle tedaviye girişmişler sız toplarının karşısında da galebe hare B. Haydar, Recebin işten çıka- köy taraflarında birer deniz hamamı düğü ve böylece suçu taammüden iş- tanbul şubesını sık sık te tış 
di. etmişti. rıldığını ima ederek ceketinin ve yapılması kararlaşmıştır. Diğer kaza- !ediği sabit olduğunu söyliyerek ceza dir. 

Çölün kızgın kumları arasına gö- Ve ... Türklerin bu ikinci galibi- şapkasının kendisine götürülmesi- Jarda deniz hamamlarının yerlerini her kanununun 450 inci madesinin dör -
mülen güneşin son ışıkları ariş kale- yet darbesi, Bonapartın (Mısır ni emretti. kazanın kaymakamı tesbit edecek. be ldüncü fıkrasına göre idam cezası ile POLiSTE: 
sinin duvarlarına aksetmişti. Sultanlığı) hülyasına da nihayet Ayni günün akşamı Recebi, Hay lediyeye bildirecektir. Bilahare beledi cezalandırılmasını ancak ceza takdi • b• af 

Bu grup güneşi ile ufukta parla- vermişti. darın yanında gördüm. Tekrar vazi- ye fen heyeti, İstanbul içinde vücuda rinde ya~ının da nazarı itibara alın • Bir tokata Jf 
yan kaleyi, uzaktan gören Bonapart :. leye alınmasını rica ediyordu. getirilecek deniz hamamlarını tesbit masını istemiştir. Müdeiumumi, Safc-
bilyük bir sevinç hissetmiş; derin Maktulün kardeşi Reşat mahke- edlen yerlerde inşa ettirecektir. rin de suç ortağı olduğu sabit olama-
bir: Bir (Mehdi)... mede şu ifadeyi vermiştirı Avrupa şehirlerinden bazılarında dığından beraatini ve hemen tahliye•· 

- Oh... Bonapart; tam üç ay, üç gün - Hadisenin cereyan ettiği gün bulunan çocuk deniz hamamlarının ni istemiştir. 
Çektikten sonra; gaybubetten sonra, Mısır toprakla· ağabeyim boğuk bir sesle "Beni Re projeleri getirtilmiş ve tetkik ed;Jme- Heyeti hakime, tahliye talebinin 

- Artık, kurtulduk. rına avdet etmiş; parlak bir alayla cep vurdu,, dedi. Bu sırada Rece- ğe başlanmıştır. reddine karar vermi1 ve suçluların mü 
Demişti. Kahire şehrine girmişti. bin kaçtığını gördüm. dafaaları yapılmak üzere duruşmayı 
Bonıipart bu büyük sevinci duy - MağlQb kumandanın böyle bir Reis - Recep Coyaya şarkı söy- -<>-- başka güne bırakmıştır. 

makta, haksız değildi. Çünkü Ariş, alay tertip ettirmekten maksadı, Jetti mi? DENiZ iŞLERi 
Mısır ülkesinin kapısı ~ayılabilirdi. kendisini Türk ordusuna galip gel- - Ben işitmedim. Yalnız Recep 

Bonapartın bütün ümidi, Mısırda miş gibi göstermek ve böylece halkı- bana "Ağabeyine söyle, iltimas et, Yunan vapuru yüzdürzlemedi 
idi... Daha hiila oradan ümit bekli- iğfal etmekti. beni işe alsın,, dedi. Ben de kendi-
yor, Mısır topraklarındaı sonuna Fakat B-onaparttan esasen nefret sinden rica ettiğim zaman şu cevabı karaya oturan Yunan _vapu_ru . h."niiz 
kadar tutunabileceğini ümit ederek: eden Mısırlılar, onun Akka ve Su- aldım. "Kendisini bir haftalık çı- kurtarılamamıştır. Gemı tehlıkelı hır ŞP.· 

_ Ne yapalım? .. Şarki Roma im- riyede Türklerden yediği tokatı ve kardım. Şimdi alamam.,, dedi. Bu- kilde oturmuıtur. iki tahlisiye gemisi 
paratorluğu, mukadder değilmiş .. Şu bunun neticesini öğrenmekte gecik- . nunla beraber Recebi ümitsiz bı- Y~nan vapurunu yüzdürmek için aza
halde biz de, (Mısır sultanlığı) ile ik- memişlerdi. Blitün münevver Mı - rakmak istemedim. "iki gün son- mı gayretle çalışmıya devam etmekte-

Bir kaç gün evvel Gelibolu civarında 

tifa ederiz. sırlılar, Bonapartın bu sahte gös- ra gel, ben seni işe alacağım, dedim. dirler. 
Diyordu. rişino aldanmak ve onun karşısında Ağabeyimin bana söylediğine Mudanya seferleri 
Türklerden yediği arı darbe, onu baş eğmek şu tarafa dursun; billlkis göre mağazanın üst katında Muam 

mağlup ve perişan etmişti. Fakat kal şurada burada nümayişler trtip et- mer, Muharrem ve Bucalı Arşenin 
binde kökl~en ihtiras kuvvetlerini, mi•ler. mağ!Op bş kumandan al ey- yanında Recep Coyaya şarkı söylet-
bir türlU yenememişti. Onun içindir . · 'h 

1 
t ki .. 

1 
·ş miş .. 

ki, Mısır topraklanna yaklaşır yak - hınde eyecan ı nu u ar soy emı - Jlfüessese sahiplerinden B. Vik-
laşmaz; hem mağlubiyetinin derin a- !erdi. tor da şu ifadeyi vermiştir: 

Bandırmaya Hk seferini yapan de-

başlamıştır. Gerçi Mudanya'ya Susun 

cısını, hem de karşılaştığı müşkülat Bonapart, ·bir ihtilil arefesinde - Ekisper Haydar müessesemiz-
i b. d D h ! d · "] · ] k 1 ne eski vapurlardan birinin sefer yap~ ve feliiketin ıstırap arını ır an a bulunduğunu anlamıztı. er a , e ışçı erın a ınmasına ve çı arı -

unutuvermişti. fevkaliide tedbirler almıya başla· masına nezaret eder. Bir işçiye yol 

eşi olan T rak vapuru tahsis edilmiştir. 

Faka tahftada bir gün Mudanyaya yi-

Onun için Ariş kalesine gelir gel- t vermeğe veya yeniden almağa me -
mez; askerlerini üç gilnlük bir lstira- mış ı. b db' 

1 
.. zundur. Haydar, Recebi vazifesin-

hate terketrnişti. Bu müddet zarfın- Fakat u t ır er, genç munev- den uzaklaştırdığı zaman kendisine 
da da, yeni bzir planın tanzimi işine ver Mısşrlılara hiç bir yılgınlık ver- müracaat ettim. Mağazanın disipli
girişmişti. memişti. Bilakis, bir reaksiyon hu- nı bakımından Recebi almakta 

Bu plan mucibince; evvel emirde, eule getirmişti. Her taraftan, malizur olduğunu söylüyordu. Eğer 
perişan ordusuna bir nizam ve inti- _ Kahrolsunı barbarlar ... Biz; Recep hakikaten Coyaya şarkı s;;, •• 
zam vermişti. Yeni baştar., alaylar kendi yurdumuzda, yabancıların bu !etmişse işten çıkarılması doğrudur. 
teşkil etmişti. Mahkeme, hiidisede adı geçen 

Şidet ve tahakkümlerine tahammül Sıra, planının diğer maddelerini llfuammer, Muharrem ve Bucalı 
tatbika gelmişti. edeemyiz. Ayşenin şahit sıfatiyle dinlenmeleri 

Kuvvetinin yarısını ayırarak Ge - Feryatları yükselıni~ti. için talik edilmiştir. 
neral Klaberin kumandası altına ver- Bonapartın düşmanları, umumi ---0---

ması münasip görülmemiş ve cumarte· 
si günlerine mahsus olmalc. üzeer haf· 
tada bir defa Sus vapurunun Mudanya 

hattına işletilmesine karar verilmiştir. 

Tahsin Uzer şehrimizde 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin U

zer Samsundan şehrimize gelmiş ve dün 
Galata rıhtımında dostları tarafından 
karşılanmııtır. Tahsin Uzer bir müddet 
şehrimizde kalacaktır. 

İktisadi haberler 
muş; doj-ruca Mısıra göndermişti. efkarın bu heyecan ve g:,Jeyanın - E k k ı 
General Klaber, Dimyat şehrini mer dan istifade etmeyi geciktirmemiş- r e ÇOrap arı 
kez yapacak, burada yerleşecekti. 1 d" K"'lemen beylerbeyi olan Mu- b l d .. ''d .. w •• lzmir Fuarı için tetkik ve temaslar-
Böylece hem Mısıra hakim vaziyette er ı. 0 

• oya ar an ÇUru ugu da bulunmak üzere şehrimize gelerek 
bulunacak, hem de icap ederse, Su - rat ve İbra hım beyleı·; genç Mısır- anlaşıldı Ankara ya giden lzmir Belediye Reisi 

İzmir Fuarı 

riyeden gelecek olan 'fürk takip or- lıları tahrik etmek için Kahireye Doktor Behçet Uz düo sabah avdet 
Erkek çoraplarının, bilhassa ipek o-dusuna karşıgelecekti. gizlice adamlar gönderdikleri gibi, etmiştir. Behçet Uz bugün lzmire hare-

lanlarının dayanıksızlığı son zaman-Nasıl karşı gelecekti? .. Bu mağ - kendileri de oldukça mühim kuvvet larda göze çarpmıya başlamış, erl<ek ket edecektir. 
lüp, bu yılgm, bu kadroları noksan !erle şehir civarına kadar ilerlemiş- çoraplarının da kadın çorapları gibi Fıı:dık kongresi 
olan zayıf kuvvet, Cezarın Galip, zin- I d" tiplere ayrılarak, hazırlanacak olan bir Samsunda toplanan Fındık Konııre-d • d 1 er ı. k 

e ve cengaver or usuna nası karşı ı·k . b kadar standard nizamnarnesile atandardize ıine riyaset etme üzere Karadenize gi-Bonapart, teh ı enın u 
koyabilecekti. Bahusus; Fransız mü- edılmesi için tetkiklere başlanmıştır. , den iç Ticaret Umum Müdürü Mümtaz 
dafaa saflarını, çörük bir astar gibi yaklaştığını görür görmez, derhal Bilhassa boyalarla çorapların çürüdük- Rek iki güne kadar şehrimize gelecek 
yırıtıp atan Ttirk (Nizamı Cedit) - çılgın bir hiddete kapılmış .... Halka leri de te•bit edilmişitr. Bu husustaki ve burada kısa bir müddet kaldıktan 
!erin büyük bir maharetle idare et- dehşet vermek için münevverlerden nizamname hazırlandıkıan sonra, elde- sonra lzmire gidecektir. 
tikleri ateşlere, çevik Ve pervasız bir bir kısmını tevkif ettirmiş; lı~tta ki ıtok erkek çorapları Ticaret Oda- iç Ticaret Umum Müdürü lzmird~ 
surette kullandıkları parlak, uzun ve b nların içinden bir kaçını da kur· •ınca damoalanacak, ondan sonra imal üzüm tacirleri!e etamslarda bulunacak, jJ k"" I' .. ..1 k. ··- .. .. u • 

Ç oşe ı suııgu ere, ım gogsunu ge d" d" . t" edrlecek çoraplar nizamname hükümle- standardizasiyon işleri üzerinde görü-recektı. ?. şuna ız ırmış ı. 

1 k I ak şecektir. Bu arada tacirlerin mütalea ve Bonapart, bunu da nazarı dikka- Ortalığa birdenbire bir sükun tne uygun o ara yapı ac ve üzer- dilekleri tesbit edilecektir. . 
te almıştı. Suriyeden gelen Türk or- gelmişti. Fakat bu sükun, uzun sür erine. tayin edilecek sınıfları bildiren 

damgalar vurulacaktır. dusuna Mısır kapılarını kapamak i- memişti. (Demlehur) da ortaya K ti" E l • p I 
çin, Ari~ kalesinin iki tarafında bulu atılan fedakar bir vatanperver bü- ıyme ı ser enn ı anı 
nan, (Tehne) ve (Kabine) boğazla- til b silkOn içinde müthiş bir lzmir Fuarı için, Fuar Komitesi bir 
rını bütan süratiyle tahkime başla • n u . ' . . broşür hazırlatmaktadır. fstanbul Va-

İş dairesi 
Karadeniz mıntakası 

tetkiklerini bitirdi 

---o,---

Yerli mallar sergisinin 
15 gün daha açık kalması 
muvafık görülmedi sergi bu 

akşam kapanıyor 

Onuncu ve sonuncu Yerli Mallar 
Sergisi bu akşam kapanacaktır. Sergi 
çok rağbet gördüğü İçin on beş gün da-

sarfı nazar edilmiştir. 

Gelecek seen Birinci Sanayide iler· 

leme sergisinin açılacağı. daimi sergi bi 

nası inıaatı için vakit kaybetmemek iİ· 

zere şimdiden hazrıhklara baılanma•n 

münasip görülmüştür. Onuncu Yerli 

Mallar Sergisinin bir müddet dah,ı 

temdidinden sarfınazar edilmesine baş· 

lıca sebep hudur. 

---o-

Yeni Haydarpaşa 
köprüsü yapıliyor 

mıştı. Bu boğazlar kapıındıg'ı takdir- volkan husule getırmıştı. 
.. Bu volkanı yaratan zat (Şeyh kıllar Baş Direktörlüğü de, bu broşü-de, -Turk ordusu buraya kadar gel ' . .. . . 

1 D · · R · · E . B h Osküdarda Selimiye ve Haydarpafll ş aıresı cısı nıs e iç dün öğle 

b·ı B d d k A · ) (1) ı"sminde bir Kahireli idi re derç edılmek uzere, eskı kudretlı se ı e - ura a ayıtnıp alacak- zız · .. . 
tı. Zorlayıp .-eçmiye muvaffak olamt Hareketl.nı", a"d"ı bir ihtilAlciliktn çı- Turk mımarlarının ellerinden çıkan 
, kararak dini ve daha umumi bir mühim mebani ve tesisata ait plinla-

) acaktı, · · (M h b d b'· ··k T·· k · şekle sokmak için kendısıne e - rın, u meyan a, uyu ur mıman 
Buradan başka, Mısıra geçmek i- . . . Koca Sinan'ın elile yaptığı Kırkçeı· . . , dı) Unvanını vermıştt. 

çın bır tek yol kalıyordu· . kil · me suyunun teferrüatlı planını ve 
_ Çöl . ., Ona ıman edenler, hemen mı- . • . .• . .. 

.. ı n vatanperverlerden mürekkepti. bendlerın planıle dıger muhım bazı e-
Fakat Turk kumanaanı, ordusu - e - ı· · fi ı 

· · B 1 r da milli ve vatani mefkure- aerlerın p anlarının fotogra arını a -nu çölden geçırmıye, bu koca ordu- un a ı B f • fi ı 
_ !erini yeşil bir din perdesiyle ört- dırmıya baş amııtır. u otogra ar z-

yu günlerce açlığa, susuzluga ve o da .. 
1 

' d" mir' e ııönderilecektir. 
muş er ı. 

yanılmaz sıcağa mahkum edecek ka- h 
1 

d b • • 
• . . . . ( t) Me az arımız a u ıaım meo-

dar mecnun degıldı ... Onun ıçın, Su- . . y 
1 

(V k ·· M 
kut geçılıyor. a nız a ayıı ıaı-

.tiyeden gelecek olan Türk ordusu, . . . d k. 
1 

b' d f 
. rıye) ıımın e ı e yaz:ma•ı 1.1' e .. 

ancak ariş önüne kadar ilerleyelııle- t d b ·a· ... ar er e, u ı un • 
cck ... Orada, müdafaa toplarının yay Mehdi. her taraft'l heyecanlı 
hm ateşleri karşısında mecburen te- ' 

nutuklar veriyor; 
vakkuf edeeek ... Belki de münhezim ( Devamı var ) 

--o
l ş kazası 

Mecidiye köyünde oturan Yusuf 
oğlu İhsan Bomontide sür'at mcnsu· 
cat fabrikasında çalı~ırken sağ elinin 
baf parmağını makineye kaptımı~ ve 
haıtahaneye kaldmlmış~ır. 

·· · K d · d h tarikile Kadıköyüne kestirme olarak uzerı ara enız en ıe rimize gelmiş ı k'I I . I . . . 
. . .. .. .. ' na ı vasıta arının gıtme erı ıçın, tren 

it Daıresı Oçuncu Mıntaka amir ve mü- hattının üstünden geçmek üzere 400 
fettiı!erile dostlan tarafından kaşnlan- bin lira sarfile yapılacak büyük lr.ÖP· 

mı§tır. f§c Daireıi Reisi Karadeniz rünün İn§a faaliyeti ba§lamak üzeredir. 

mıntakaınnda i;, kanununun tatbikatı Ü· Nafıa ve Belediyenin verecekleri tahsi· 

zerinde tetkikat yapmıştır. Bir kaç gün 

ıehrimizde kaldıktan sonra Ankaraya 

gidecek ve müteakiben Ege havalisine 

doğru tetkik seyahatine devam ede
cektir. 

Çorap Sitandardizsayonu 
Çorap ıtandardizasiyonu üzerinde ve 

çorap fabrikalarında tetkikatta bulun
mak üzeer ıehrimize gelen Sanayi U. 

mum Müdür muavini ile Teknik müfet· 
tiş mesailerini dün bitirmişlerdir. Bugün 
Ankara'ya gideceklerdir 

oatla müıtereken İnşa edilecek olan bu 

köprü Haydarpaşa Emrazı Ent.aniye 

hastahanesinin önünden, hattın üze..ı 

rinden aıarak doğruca rıhtım cadde-

sine inecektir. Bu iki caddeyi müsta· 

kim bir hat halinde birbirine bağlıya-

calc olan köprüden ileride tramvay da 

geçecek, Haydarpaşa ile Kadıköy ara-
smdaki rıhtım caddesi genişletilerek, 

tramvay, bu tarikle, kestirme olarak 

Kadıköyle Osküdarı yeni bir hatla bir-
birine bağlıyacaktır 

liyememiftİr. ıJı~J• 
Kumkapıda Mustafa Yalçın • Jı~ 

r~• ' bir tayfa bir ip meselesinden "1ı•l'~ 
Gemlikli Kamili sandalye ile al•~"'ıf 
dan ağırca yaralamı~ ve yak rıf· 

T Jtı)lf 
tır. Yaralı hastahaneye kaldırı 

Tehdit mektubu yollaJllİ!1pıl' 
Galatada Yaşmakviran sol<S:._;;) 

4 numarada oturan Nattan, 
0
r\l' 

Hendek sokağında 1 7 numarsd;.~ı' 
ran Hayim Leviye bir tehdit 4 

ril'" ,. 
bu göndermit ve tiki.yet üze 
kalanarak tahkikata ba~anmıttıf• 

• 
DENİZLERDE 

Mehtad ııeferleri bu 

rıhtımda ı•Jd 
fe.,,ı.o "' Halk bu sene Boğaziçine . .,ef''" 

}-{11>"1' ı..r rağbet etmektedir. Şirketi .. ı· 
htoP ~· ihdas ettiği tenezzüh ve ıne ) ıfl 

leri sayesinde geçen seneki yo cıııJo~"1, 
"' de • tarına nazaran hu sene ytrz ,eı· 

bir yükselme mevcuttur. G~çeı:. ıfl;I· 
B • a ,~ temmuz ayına kadar ogaZ usıişJ , 

Yon 2 64 bin yolcu seyahat e 55 b' 
1 n 6 ,. 

bu miktar bu sene dört mi Y0 .. ,re 
1 ngo,." ne yükselmiştir. Bu rakam arı ole." fP' 

diği nisbete naz.ııran 439 bin Y 



~a adliyesinde ıslahat 
it ~ Rusyanın yeni adliye komi
dttı bay Rişko, Moskovada çıkan 

• Razetesine, Sovyet adliyesinde 
~ islahat hakkında bir yazı yaz-

~o' n· llun bu yazısı §Öylece icmal 

YENi SABAK 

iSPANYA 
Tecrübe tahtası mı? 

İspanyollarla harp etmenin 
Alman ordusuna verdiği dersler 

Sükiınete 
doğra Hitler 
(Baştarafı 1 nci srıyfada) Alman devlet reisi lnhilterye 

tan hali kalmamıştır. Tabiidir ki bir 
haritanın mevcudiyetinden Japonya • davtt edildi. 
nın haberdar olmaması o haritanın hü Berlin, 6 (A.A.) -- ~1i:te~~1<•1 f n-

Sel8nikanlaşması 
münasebeti le 

dl .. ır. 
:"'Ya adı· · - k.. · . . ıyesı, gugun u vazıye-

~e hatalıdır. Mahkemelerin 
ekseriya adalete muvafık bu-

or. 1( I •V • l\• anun ar çıgnenıyor. ıu-

kümsüz kalması için bir sebep değil- giliz generallerinden SkQÇyanın İngi
dir. Böyle bir iddia kabul olunacak liz Lejyonu,, reisi lan Hamilton, 

!
••••...,.••••••••••••••...,.~•••••olursa, o zaman diplomasi aleminde Hitleri ziyaret etmek için gitmiş ol-

h k ı • • f artık hiç bir vesika imzalamağa hacet duğu Berştesg-.ıdenden Fülırerin şah-
Almanyanın meş ur sev u ceyşcısı • kalmaz. Her hangi bir devlet yalnız si tayyaresiyle Eerline avdet etmiş-

General Fon Reyşnaun pek mühim bir konfe::s:ı c adem; malUmat • beyan etmekle 1 ~i~·· Arni tayyare, kendi>i~i -bugün 
f kendisini yeni yeni haklar iddiasında ogleden sonra Londraya goturecek-

Atatürkle Bulgar Krah 
arasında telgraşlar 

tati olundu. tr Pek yavaş gidiyor. Adliye 
1'.lk arasındaki rabıtalar kafi 

ı\' ~ değildir. •

-...-...-.,. ••••••••• ···~··. ... .. ... t' ~~ h kl ·· b'l' ır . . a ı gore ı ır. • A k 6 (AA ) - Selanik an-

l~ı aiat dd 1 . - •. .• "lif e mşu ma e erı goz onun-
1 llııduracaktır. 
,-.s~ayalist ve müşterek temel

l....._ l?ıının müdafaası. 
Vatandaşların, Teşkilatı E.siye-

l . 

~·Devlet teşebbüslerinin ve Kol· 
1 lr.ooperntiflerin menfaatlerinin 

~ . . 
tııi adlı' . . 1 d" · d"~ilYe sıstemı, ya nız te ıp :ı· 

"' • terbiye adaleti olacaktır. 
J)roicn· b . . dd . ,_ .. · ın eşıncı ma esı çoıı. mu-
\>· llu maddeye göre, Sovyet ada
~landaşların menşelerine ve içti-
0~İlerine bakılmadan bir ve mii
~ ktır; kanun, bütün Rusya için 

biit" lııtk un mahkemelerde ayni su· 
ık olunacaktır. 

~~ b.n 1 EL.Aöl E L E L f. L 
"-~fı•tlar da hakimler gibi, eyalet· 

rıdan iiç sene müddetle intihap 
tıı erdir. T cmyiz talepleri yalnız 
~htıriyetin ali mahkemesine ya· 
oı_ et devletinin ali mahkemesine 

'1 . bilecektir. 
~ İll<lhat projesi, Ali Konseyin, 

~:~ ! O ağustosta açılacak olan 
~Üzakereye konulacaktır. 

Top oyununda 
ttısı~ çıkan cinayet 
S: Pı hi\rİcinde T epebağında Sa 
S .. adında bir çocuğu bıçakla ya 
~ldümıektcn suçlu 16 ya~ların 

\ ~edin duruşmasına dun Ağır 
hkenıesinde devam edilmiş-

~ <doede phöde• dinl~mio 
' rdan Mehmet hadiseyi qöyle 

%r. f.t • 
' b~ beraber top oynuyorduk, 
~ Çocuk yanımıza geldi, oy
\ lopu kendisine satmamızı 
'ı\hınet de: c Sen T ahtakaleye 
\ "ıı 1 > dedi. Çocuk kızdı, ağız 
~ daha iyisini sana bedava 
, ~ bafladılar. Küçük çocuk bir 
~ ~lrnızdan ayrıldı. Sonra ağa-

' hahattin geldi Ahmctlc kav
lı ~oı· r 'Ve Ahmet onu ~akı He vur
~ ~•le.re haber verildi, y;ıkalandı. 
~t •c.ıye de hadiacyi yukarıdaki 
~ 'rı1attıktan sonra suçlu, Saba

·~ ç~nı~ı kurtarmak için öldürdü
~ k nku onun hndisini öldürme

~~lllı 0tktuğunu söyledi. 

~ ~:~ şahitlerin celbi ıçın mu
~ ~a güne bırakıldı. 

~slŞi'.Ja Japonlar 
~l {11aştarafı 1 nci sayfada.) 
\' lıausunda mutabık kaimi§ ol
~ ~f,j 1 

&ostermekte olduğu suretin· 
l.oı_rı' cdilrnektedir. Hali lıazırda a. 
ı:ı,. ltıeaele, yeni müzakerelere gi

·" llıc • • '!· o)~ ıntızaren iki tarafça müta-

~l)ta. ilan menatıkın mütekahilen 
ındc 'b t n ı arettir. 

•raftan milzakere.. bir 
, }ol}' taraftan harp!. 
~tı ~ 6 (A.A.) - B. Lltvinof'un 

~·rı''biye ve hariciye nezaretleri 
1 er· · ~ d ının konferansı tarafından 

'· t ildilc 

~
~t,,,,.. ten ıonra Hariciye Nazırı, 

·•ııtat.ı' b' 1 \ -t, Ya ır te graf çekerek mü-
~ devam etmesi için yeni tali-

~~~iftir. 
} ol) il ve ltalyan elçilerinin 

C., ._b o, 6 (AA.) - Sovyctler, bu
ı "i 'hıc · 

İspanyadaki harbin Alman mil- bilir., demiş, Asya ve Afrıka hınter- 1 Litvinof milletler arası münasebet- lan Hamilton, Führer ile yapmış n ara, · · . · b t' .1 · · · ı 1\1'lli t · ı 1 ·ı Akd · ı -t ld ~ .. ü 1 h kk .;ı 1 ·ı· !aşmasının imzası mOnase e '' e, letine hayatı tesırı varc ır. 1• ı ye çı ancı ı e · enız ıavzns.nın mu e- lerin böyle şah!li ve sübjektif mutala-ıo ugu gor şme er a ınua ngı ız . .1 R . . h. 
· d t · · k ·ı ı tt t k'l t . · 1 1A t ı.- Bulgar Kralı Borıs ı e (;l~ncum ur İspanyaya maddi man~vı yar ım e - canıs bır sev ·ü ceyş uı ı eş ı e - alara değil ancak obj~lıc:tif delillere ıs- <'Jmamdar arına ma un•a Vf' ızauat 

f d K. Atatürk arasında asa~ıdaki tel-
meğe bizi bu mülahaz:t tı•.;wik etti.. tiğini ilave etmişti. Bu i a eye naza- tinat edebileceğini söyliyor ki bunda vermeden evvel gazetecilere bu bap-
lspanyada bugiiııkü müdahalemizin ran İspanyadaki rnevkiimiz sayesin- haklı olduğu inkar kabul etmez. Ni- l!l beyanatta bulunmaktan inıtina et- graf teati olunmuştur: 

Ek~elans K. Atattlrk 
katiyen arttırılması fıkrinde; ve bu de bu .evkülceyfİ hatanın en mü· hayet (Japonlar i~in ba~ka çıkar bir miştir. !rlaamafib, Führcria bir 

Reisicumhur 
kanaate zeminler temin etmeyi iek - rr.ih noktalarından lıiriude müsait bir yolu olmadıgıv nı anlamı,. olacaklar ki AYrupa harbinin önün!? g~mPk ar-

T Ankara 
lif ediyoruz. mevlde sahip bulunuyoruz. Rusyanın bir haritanın bir kopyes.ini Züsunda bulunduğundan cır-:n oldu-

Balkan milletlerine rf;'!'ahlı bir is-
Ev\•eli bir ı10ktay1, İspanyaya mü Akdenizin beynelmilel mana ve e- tebliğ etmesi ve ona göre meselenin ğunu söylemiştir. . . . _ .. 

l f h · t· b d · · 1 b. b G 1 Al 1 ,_ •1 tıkbal temın eden Selanık anlııs!l'.a:s.-
dahalesi yüzünden A manyanın zayı enımıye ı u enızın yaınız gar ı hal olunması esasını kabul ederek ir enera , manyan al uaşAa an- . . • ,, ·• 1 , 

l d·v• · - A · 1• Af ·k k ı k a· . . ..t d' h 'k t nın ımzası münasebeti) .e, başat ı . .,.a-
lamayıp bilakis kuvvet en ıgını ve u- syayı, şıma ı erı ayı ve ıyı a - muhtelit komisyon te~kilinc rıza gös- nın en ısım mu cma ıy~n tıı > ı e A _ 

l ~ k t- ı k' b A A d ı ti · · 1 . - h tm• • . f'k sına ekselansınızın en acul ~-~ru•mı mitlerinin daha ar tıvını uvve rın< a ı cenu uı vrup~ ev e erını terdiler. Ruslar sarih auretct anlatu- me erme musama a e ' ıvece~ ı -
le söyliyebiliriz. Alman)•anm as- biribirlerine bağlaması hakikaten is- lar ki yapılacak i' yeni bir hudut çiz- rirı.de olduğunu ilave enn°iştir- deriğ buyurmadığı bu tarihi ec;er için 
keri muvaffakıyctleri ayrıca ehem- tinat etmekle kalmaz. Başlıca Sü - mek değil, eski çizilmi' bir harita ile en kalbi tebriklerimi \e en hnrı-.rC't 
miyeti haizdir, çünkü İc)panya harbi- veyiş kanalının açıldığındanberi bir gösterilmi~ hududu arazi üzerinde tes- Filistin de u memnuniyet hislerimi eksefa-ı.sını· 
ne bir erkanıharbiye mektebi den - tarafta Antlantık ve diğer tarafta bit ve tahdit ctmeğe inhisar edecektir. za bildirmekle bahtiyarım. 
mesi ne kadar doğru ise bu muvaf- Hnd ve pasfik Okyanıısla'rı arasın- Mesele bu şekli aldıktan sonra U- Tethi{çilerlerle lngiliz ı Boris 
fakiyetler de kati rnahivette dersler da en klsa yol olması l1 nkikatine de zak Şarktaki patırdının c emri ahire askerleri Majeste Boris III. 
bulunduğu da o kadar muhakkaktır. istinat eder. kadar > geri kalmı~ olduğuna cmni- Kudüs, 6 (A.A.) - Ö~leden son-! "Bulgar Kralı 

Evvela İspanyada havacılığımı - E\·et; Akdenizin lrnpılariyle bu yet edebiliriz. Buna memnuu olma • ra eski şehiı·de bir ara~ polis rnemu- Sof ya 
zın değerini tecrübe ettik . İspanya- deniz boyundaki mühim qevkülceyşi mak kabil değildir. Çünkü Japonya ve runa tabanca ile ateş edilmiştir. Po- Selfrnik anlaşmasının imzası mü-
daki tecrübemizi esas tutarak 1936 noktalar; bu suretle cfo Cebelüttarık Rusya gibi cihan~ümul ehemmiyeti ha lis memunn çok ağır yara1anmış ol- nasebetiyle bana gönderdiği nazik 
ya kadar milli müdafaamızın bir asil - Malta - Portsait, sonra 1skenderi iz iki büyük devlet arasında Çin top- masına rağmen, mukabelede bulun- telgraftan dolayı majestelerine ha
topuğunu teşkil ~den h:wa kuvvetleri ye limanı, Kıbrıs ve kızıldeniz Hind raklan üzerinde çıkacak bir harbe bü- muş ise de ancak oradnn geçmekte o- raretle teşekkür ederim. Bnşarılma
mizi bir hamlede bütiin geride bıra - Okyanusuna yolu kapıyan Aden istih yük Avrupa devletlerinin uzun müd- lan bir arap yaralannııs, mütecaviz- sında majestelerinin alclığı faal ve 
kan bir muvaffakiyetle tamamen ye- kamları henüz İngilterenin elindedi- det seyirci kalabilmeleri imkansızdır. ler kaçmıştır. Civarda bir köyde, ~emereli hisseyi büyük memnuniyetle 
ni bir hava silfıhı yapmağa mukte- dir. 1914 te Yakın Şark vukuatından do- yahudi evine atmak niyetinde oldu- tebarüz ettirerek, Bnıknn milletleri 
dir olduk. İtalya Akdeniz ha\'Zasının orta- layı patlak veren birinci cihan harbi ğu bombanın vakitsiz paHamasından için bir refah ve muhaJenet devresi 

Dalan bombacı . tayyarelerin sında hakim biı· mevki i~gal ediyor. 1938 de Uzak Şark hadiselerinden dolayı bir arap ölmüxtür. Akkada açan bu tarihi eser içm majestelerine 
(Dive Bomber) idaresi hu usuncla Libya müstemlekesi şimali Afrikada dolayı zuhur edebilirdi. Cihan vazi- tdhişçiler, polis haber v ... rctiğinden en samimi tebriklerimi takdim ede. 
bütün dünyayı geride bıralctık. Tay- dır. Onun mlistah!\em üsleri yalnız yeti henüz hiç bir devleti böyle bir şüphe edilen bir arabı öldürmüşler- rim. 
yarecilerimiz saatte GOO kilC>metre bir Avrupa kıtası !'nhilleri boyunda bu- mesuliyet yüklenmeye sevk edecek bir dir. 
süratle hedeflerine dalmağa ve ak - lunmayıp lıu sahilin çevresindeki (Sar1hususiyet almamı~ olduğu için bu de
lın kabul edebileceği en az irtifalar- dunya, Sicilya, Pantellı>rya) adaların fa tehlikeden kurtulduk. Dünyanın 

Kudüs, 6 (A.A.) - Kudüs ile Şe
ria arasındaki yolda tPılhiscilerle 

muntazam İngiliz askerleri aı:~ınra 
bir çarpışma olmuştur. Bir İngiliz as 
keri ölmüş, tedhişçiler de oldukça 

K. Atatürk 

Bir yıldınm 5 kisiyi öldürdü. 

dan oldukça sıhhatle nişan almağa ve fazla olarak Ege denizinde (Le - bir kuyruklu yıldıza çarparak kıyame
muktedirdirler. İspanyada meleke ve ros Ye Rodos) Libyacla dahi bulun- tin kopmasını bekleyen müneccimler 
mümarese peyda eden tayyarecileri- yor. İngiliz imparatorltıY.unun ana biraz fazla hayale kapılmakla itham 
miz en iyi ve çok usta tayya~eciler - münakale hattının Cebelüttarık-Port cdilebilirler!le de devletler arasında 
dİr. Böyle tayyarecilere malik bu - sait parçasmda bu gibi ü )er yok- kopacak küçük bir kıyametten endişe 
Junmamız, bizden az tecrübeli olan tur. Bu sebepten ötekine nisbetle za- edenleri mazur gösterecek deliller az 
yarınki düşmanlarımıza karşı bize yıftır; İngiliz yolunun bu parçası 1- dcğildri. 

l'.ayfat vermiştir. z 

Varşova, 6 (A.A.) - Volini eya
leti dahilinde Horşef rnıntakasında 

düşen bir yıldırım, beş kişiyi derhal 
öldürmüş, beş kişiyi ağır surette ya
ralamıştır. 

Romanya Ana 
Kraliçesinin vasiyeti 

büyük bir fayda temin ediyor. Gü - talyanın çok inkişaf etmis müstah - Rusya ile Japonya rasında diplo -
zide dalan bombacı - tayy11relerimi - kem üsler manzumesi içinden geçe- 'mas.i sahasında cereyan etmi!1 olan fU 
zin İspanya harbindeki ttcrübeleri, ceği gibi kısmen de ba üsler mezk?r nazari harp münasebctile, uzak aeyir
yeniden doğan ordumuzun büyük bir yolu cenaha almaktadırlar. cilcrin zihninde ba~ka bir nazari me
kuvveti ve scrmayesidlr. Nazariye Ü· İtalya donanması Ingilız donan - sele peyda olor. Ortada bir hudut ha
zerinc kurulan askeri bir hazırlık rnasınd::ın küçüktür: Fakat İngiliz disesi mevzuu bahistir ve tekil bakı-

d b h lf (Boslatafı t ncı sayfada) miyetine ve hizmet senelerine aöre 
lüzumu derecede mükemmeliyete va- donanma~ı üç Okyanu~a Taksim e - mm an u i ti ta hak Ruslarda gö- ' • 
ramaz. Bu senenin martında Avus - dilmistir; halbuki 1tnlva donanması rülüyor. Fakat meselenin bir de caaııı ğımı bilmediğim için, bu vasiyetna ~ tevzi edilecektir. 

· k d Ç memle son arzularımı tcsbit ediyorum. H R G d D · turyalı kardeşlerimi1Jn yardımına tamamiylc Akdenizde toplanmış bil- yo mu ur > in toprakları üzerinde . ~ emfirem, usya ran e ütesı 
k t ~ ı. 1 ak d · 1 ·ı · h l' ı.·· d b l . ._. Memlckctı, evlatlarımı ve torunla- l oşu ugumuz zaman, uunu an am has:;a enıza tı gemı erı hnsusnda pek ı;ıa sı sa ıs mev-.ıın e u unan ııu ec- . . Melitta'ya aencde kaydı hayat 'arti e 
f t 1 · d'k n· k l k l k 1 · ı· b 0 'l l neb'ı kıt· · .. lk' h ı_k ·· rımı takdıs edıyorum. 20 000 1 '- d ırsa mı e e geçır ı . nırço zoru - rnzır ve pe e verış ı ır a et sayı a - "mın mu ıyet aK ına mua- 1 • • 1 . ey terııı; e iyorum. 
l - ef d .. vü l · · b'l' II d t .,. f'I tenit bu 'htTfl b' h f d •. 1 Çocuklarımın, Allaha ıtımadın sa-ara ragmen ra ımız gog s erını ı ır. arp 1.amanın a ngııız ı osu- 1 1 a arı ıraz ta a egı - Miralay Zvidcnek'e bana daima sa· ·r 'h l k b · · · . . ·. ·d· > adette bir rehber, ıstıraba bir ' teselli 
ı tı ar ar a artan hır sey yapabıl - nun Akdenızde Fransız fılosıyle bır- mı ır ld ~ t 1 • d - dakatle hizmet ettigvi ve hir bir menfa· · H 1 o ugunu unu mama annı nca e cnm. Y 

diler. Bu da İspanvaclaki tecrübele- likte harekat icra etmeleri mcmuldür üseyin CAH r YALÇIN " Onlara, müttehit olmalarını, memle -
rimizim hiç değilse az bir ktı:;mını, bü fakat filoların haiz olmaları lazım - B v J R •• • kete istinatgfıh bulunmalarını ve 
yük mikyasta tatbik edebilmemiz ha- ~elen ehemmiyeti bundan ~mnra bu ogaz ar e1ımı birbirlerine yardım etmelerini de rica 
kilrntinden ileri geldi. filolar taşımamakt:ıdırbr. Rugün ka 't 1 Mo t .. k f k ederim. Onlara, son arzularımı, ara-

t<rnan ... d h ı l · t• t' · t k ·· tt· k ~ ·111 aya n ro on eransı :uar- l d h' b' 'h •tAf d _ ~,, : .. nın_ nr arp sa ıne. erın - ı ne ıceyı . a. arrur e •rece amı I arın a, ı? ır ı. tı a a _mey an ver-
dekr teerubernız, İtalya Akdenız tab- hava kuvvetıdır, bu hususta İtalya- annı tanıdı, • . meden yerme getırmelerıni de rica e-
yesinin gösterdiği veçhile, sev kül -ı nın Akdenizdt! üstün bulunduğuna 1 . Roma, 6 (AA.) -. ~camı cerıde, derim. 
ceyşi olduğu kndar siynseten de ce- ı;üphe yoktur. · bır kararname ncşretmıştır. Bu karar- Evlatlarının her birine karşı olan 
sur olmanın en iyi şekil sevkülcey~ ' Düşmanın hava kuvveti, daha ev- lame, Boğazl~rın rejimin~. müteallik 0 • aalık muhabbetim ayıdır. Araların· 
olduğunu i bata kifayet etti. İtalya velden çok büyük azaltılmıı.dıkça Ak- lan beynelmılel Montro konferansı dan yalnız birini bir ciheten tercih e· 
tamamiyle cesur olmak şartiyle, ln - denizde büyük kıtaat naklinin bam mu~arreratına i~tiraki.ni tas:ip etmek· der gibi görünüşümün sebebi, onun 
gilterc ile Fransayı korkutmanın ne m:ıı.ldelerin sistematik ticaretinin gay tedır. Bu ka~a~namc~ı.n ahkamı, 2 n:ıa· hayata karşı daha az mücehez oluşun
kadar kolay olduğunu gösterdi. Bazı- ri mümkün olacağı i<l<lia edilebilir. yıs 1938 tarıhınden ıtıbaren makablıne dandır. 
ları bu siyasi tecrlibeıı!n harp mey- İngiltere kati surette Akclenizin in _ HATAY Balçık, Tenka • Juveh, mavi dalga 
danı harekatına nakledilmesinin şüp- hisarını kaybetmiştir. Bu deniz, ile şatoyu, kendi paramla ve kendi sa-
heli bir tecrübe olacağı mütaleasın- hiç bir filonun burada emniyetle ha- Ankara, 6 (A.A.) - Rlkabes ga- nat ve güzellik telakkilerime göre yap 
da bolundularS1\ da, her iki halin de e rekat icra edcmiyeceğ \'P. bu denize ha zetesinde Ankara görü5meleri hak- tırdığım Stella - Mari Kilisesini, Bal
sası birdir; ve bu bir psikoloji esası- kim olmak için şiddetli bir harp ya- kkında intişar eden yeni maliimat et- çıkta bulunan her şeyi oğlum Roman-
dır. Gafil avlanmanın en iyi şartı pılmasını icap ettiren bir orta malı rafında yaptığımız S!lruc;turmalar- ya Kralı Karola terk ediyorum ve o-
cesarettir. olmuştur. dan, 1rak mebusan reisinin Hataylnu, diğt:r dört varisime hi~selcrini ver * İspanya ve Bertin _Roma mihveri daki milletler ccmiveti komisvonuna meaini ve tamamlamasını vazifedar ey 

İspanya harbi parlak bir harp rnek bize bu tarihi mücadeleye iştirak fır- müfarekatindc~ ev~el t<ı.rafgirane liyorum. 

at alakası göstermeden evimi iyi idare 
eylediği için, tefekkür ederim. Onun 
kızı Marya Zvidenek'e (200.000) ley 
vasiyet ediyorum. 

Oğlum Kral Karolu bir defa daho. 
takdis ediyorum ve Allahtan ona iş • 
lerinde muavenet, sevgıli memleketi. 

min refah ve saadetine hizmet dile . 
yorum. 

Kızım, Yunanistan Kraliçesi Eliza. 

bete Kopaceni malikanesilc şatoyu ve 

orada bulunan her şeyi bırakıyorum. 
O, bunları istediği gibi kullanabilir. 
Allah onu mes'ut etsin. 

Valide Kraliçe Mari. vasiyetname
sinin mütebaki kısmında mirasını şu 

suretle tevzi etmeketdir : 

Müteveffanın vasiyetnamesinde ter 

cih ettiğini söylediği kızı İleana'ya di· 

ğerleri arasındaki hisseden başka Bran 
şatosu ile ona bağlı olan bütün arazi 
ve binaları, 

Torunu Mihai'ye, Kral Fcrdinand 

tebi olmakla kalmayı!!, güzel bir si- satını temin etti. zaterı içinde epeyce telgraf çektiği ve diğer tar:ıftan Tür- Kotroseni tarayı ile Pelisor ,atosun 
yaset sahnesi de oldu, Dikkatli ve sis terakki ettiğimiz vekavii istenilen kiye ile Suriye arasında taksim sure- daki e'yaJar, zevcim Kral Ferdinand
tematik harp hazırlığı için vasıtalar istikamete götürmekte bulunuyoruz. tiyle bi: ~al şekli Uı.vsi;c ve t.a\1as~u- ın vasiyetnamesi ~ucibincc ~eni~ ~a
icat etmek lazımdır, insan bununla Elcezire civarına, CPbelütt.arığm tunun ~kı_ tar~fa uoııt.u~ maksadıyl lımdır. Aynı vnsıyetname ıle, Sınaıa- ın kendisine verdiği büyük elması va
çok evvelden düşmanı, onnn ticaret kar..şıı;ında Kötaya yalan Afrika sahi- İr~k. hükumetınden ç:ktıg: öğreniJ- Predeal malikanesinin ve orada zikre- siyct ettikten aonra bütün mücevhera· 
ve deniz yollarını, nakliye vasıtala _ li üzerine uzun menzilli bataryalar mıştir. dilen gaynnienkullerle binaların vari- tını, daha sağlığında, kız.lan arasında 
rını, ciddi harp hareketlerinin me _ koyarak General Frankoya mür.ahe _ HangOV datı, 1939 senesine kadar bana aittir. taltsim ettiğini söyliyor. 
mul olduğu her yerde onun sabit ve retimiz bu terakki hamleleri arasın _ Bu haklarım, Kral Ferdinand varisle- Valide Kraliçe Mari, vasiyetnamesi J,ı> Yın Çankufeng mıntakasm· 

~~ilde 011 
mevzilerine taarruz te§Cb

\,td bulunmuşlardır. Japonların 
t ~tttı· ~•nı Sovyetleri ricate mec· 
L 1§tir. 

~·~thi 

seyyar "Patentiel de guerre,. ni vura- da sayılabilir; İngiliz -- J<'ransız ha- Bombar dumanı ri olan bütün evlatlarım arasında tan- ni şöyle bitiriyor : 
bilir. yati yolu kesileceği zaman bunlar j. zim ve onlar tarafından imza olun - c Ben, sevgimi ispat etmek için 
Doğrudan doğruya hareketle Ja- yi iş göreceklerdir. (Baştarafı 1 nci sayfadn) muş olan taksim senedi ile tanınmış ve lmemleketime çok teY· evlatlanma b -t-

zım olan ',Paint de pui,. istinat nok- Mesela Pan _ Arap ve pan _ İs- Bir çok noktalarda yangın çıkmıştır. bana tahsis olunmuştu. Bu haklardan mcz tükenmez bir miras bırakmak İs· 

l. U~ s~c Nezareti, bir piyade tabu· 

ı.~'. b· tankın Çang-Çih gölü cenu-
~~ ır bu k . d b . ~ 1ıı dl\ çu pıya e ta uru ıle 60 

.. -~ b Şatsaoping'in ıimalinde ta

\l]Unrnuı olduklarını tasrih 
ir. 

~11~ ziyareti 
~ o, 6 ( 

~c it AA.) - Alman Büyük 
111 - .. • • \ c Yan buyuk cJçısı, ayn ayn 

\t.. tıa~ırı rn • • B H . .. . "t uavını . orınutı yı 
tt .... 1 

· ' 11 crd· ır. 

t:ısm~ ~n~ak. bir .~:vkid_e olmıyan bi- lam hareketlerinin hesabımızın kar- ~'.varda bulunan bir kasaba, alevler vazgeçmemiştim. Bunlar, benim mal- terdim. Zevcim müteveffa Kral Ferdi
zımkı. gıbı lıı~ hukumetin, ittifakları hanesine yazılması gibi aşka hnmleler ıçındediT. Facia kurbanları miktarının larım arasına giriyorlar. ~nanda medyun olduğum ve son za -
say:~ınde açıgı d?l<lur-:nı.ısı .ıa7:ımdır. de var. Cebelüttarık lıoğazınclan İn- fazl~ olmaıından. endişe edilmektedir., Oğlum Kral Knroln intifa ettiğım i manların hadiselerile epiyce azalmış 
~=~ lın - Ro.ma. n~ıhverının ıh ti va et- giliz llindistanın kalbgfı.hına kadar Çın tayyarelerı, mukabil haerkette meblfiğdan, cvvclti, n~ağıdaki para • {olan mütevazi servetimin i tediğim i-
tıgı İtalya ıle ıttıfakımız ve General bütün İsliim fılemini harcı.ete geti - bulunmamışlardır. !arı ödemesini rica etlerim yilikleri yapmama müsait olmadığın~ 
Fra_nko namı.na İspanyada müdaha- ren ,'Allah Allah,, fery:ıdı İngiltere Tayyare dafii bataryaların müdafa· Cemiyetler müteessifim. 

lemız vas~tasıy]~ bunu ~·aptık. \'e Fransa için fenayı ve bizim için haffuzunun., manasını münasibi veç- Eliz Karo} Ley 500.000 « Bana ıztırap verenleri affediyo-
Askerı sevkUlceyş noktai nazarın- faydayı işaret eder. Bu Arnbistan ve hile izah etti. Anna Thiel 40.000 

dan hem İngilterenin hem de Fran- lrak köprüsü üzerinden JJı'ndı' ·tana > 60.000 Yakında neşredilecek bir eserde Helen Kopkof » 
sanın en mühim hayati hatlarını al- giden yolların en kısasını tehdit et- Akdeniz yolunun seddi ve Araplann Virjil Jnnja > 40.000 

dık. mek için kullanılabilir bir kuvvettir. umumi kıyamı vnsıtasiyle bu nüfuz 300.000 !eylik bir para da, evimin 
Fransız generali Bi!otte: "lnsan En ileri gelen müteha~:ısıslarımızdan t k h t 

1 k h b. 'lk mın a asına te didin " ngiliz cihan müatahdimleri arasında taksim edile • 
ge ece· ar ııı ı valcalarının şima- Amiral Gadom İngı'ltereru'n "Acem · t l - 1 ımpa!'a or u.gunun orta kemerini yı- 1 celctir. Bunl11ırın ,ııer birine verilecek 
li Afrikada vukubulacajhnı bekli-·e- körfezi etrafında du\'ıırla kannlı ta- k - k ed - acagmı., zı r er. his.e, i~al ettikleri mevkilerin ehem-

rum. Kimseye fenalık etmesini düşün· 
mediğim için bilmiycrek fenalık ettik· 
lerimden de af qiliyorum. 

c Vasiyetnameyi 29 haz.İran 19 33 
de Balçıkta Tenka-Juvek'te kendi e· 
!imle yazdım ve imza ettim. 

Romanya Kraliçesi Marie > 
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Tarihten yapraklar YELKEN DEVRİ SON GÜNLERİNDE 
Büyük sonra öyle 

sükun ki geminin başı 
olduğu yerde mıhlanıp kaldı 

fırtınadan bir 

Musolini acık hava 

sinemasında 
Mussolini, ıon zamanlarda halka 

mahıus yirmi bin kiti alan bir açık 
hava ıincması yaptırdı. Buraya, meş
hur operanın orkestrasını, p.rkıcıları
nı ve ean" atlcir1arını getirdi. Operada 

Topal Osman paşa ve 
Nadir Şah 

r• ;~ 
Nadir, ilk mağlubiyetten ~;k b~ 

duda yeniden ıeksen bin kışıdı 00d• 

Yazan: VILLERS 

-6-
Önceden geçirdiğimiz iyi bir gün .. 

den sonra çok geciktik. Cenubi Atlas· 
ta hali kıf mevsimi idi. Kapanık, yağ 
murlu, prova rüzgi.rı ile pek az ilerli
ycbildiğimiz; soğuk. sisli, karlı hazan 
da ağır yalpalı, hiç ileriyemediğimiz 

günler oldu. Çok sıkıntılı ve sefil gün
ler ya,adık. Öyle günler oldu ki o ge
nit ve hiç tükenmiyecek gibi görünen 

"ParGJ.a" rıhtımda 

yirmi dört aaat içinde havada bir ta
havvül vukua geleceğini bildiren ve 
bir arpa boyu kadar olsun ilerliyebile• 
ceğimizi müjdeliyen günden bafka gü
nün her türlüsünü yafadık. 

Öbür yelkenlilerin nerelerde olduk
larına ne onlardan birini ne de baş1ca 
bir gemi görmeden ağır ağır ilerliyor· 
duk. Vapurlarla pek alakamız olma· 
dığı için onları o kadar aramıyorduk. 
Fakat geceleri Herzogin CeciJil' nin 
72 günde veya Penang'ın 85 günde 
Falmouth körfezine demirlediğini be -
lirten kabuslar içinde çırpınıyorduk. 

Mihnetten ıonra rahat ve huzur 
çok tatlıdır. 

Günler geçtiği ve bizd e cenubu 
lfc"1rki ticaret yolu üzCTinde bataetle 
ilerlediğimiz kadar taliimiz hakkında
ki ümitlerimizi azar azar kaybetmeie 
başlamıştık. Cenubi Atlaaın 30 uncu 
ve 40 ıncı arz daireleri arasında 14 
gün kaldıktan aonra nihayet Corniach 
limanına. güzel bir seyirle, gelebilme
miz hiç bir lc..imseye nasip olmuş de
ğildir. 

Günler geçtikçe bu bir ihtimal bize 
uzak. çok uzak görünüyordu. Mama· 
fih günlerimiz sefil ve hayatımız da 

kederli değildi. Şimdi güneşle parıl 

parıl parhyan iyi bir hava içine gir· 

miştik. Fırtınada harap olan güverte 
kamarası azçok düzgün bir şekle ko· 
nulabilir ve hasara uğrayan yerler ta .. 

mir edilebilirdi. Hava sıcak ve güver· 
te kuru idi. Beyaz ve güzel yelkenle
rimiz mavi semanın günefİ altında 

dalgalanıyordu. Çıplak beden ile gü -
neş banyosu yapılabilecek günler gel
miftİr. 

içinde on dört tane tavuğumuzun 
yatamakta olduğu kümes Horn bunu

nu geçerkenki mevkii olan miyar pus
lanın yanından kaldırılıp kontra man
cana direğinin dibindeki anbar ağzının 

üstüne yerle~tirildi. Şaşkın tavuklar ge
celeyin yerlerini bulamıyorlardı. Küçük 
kedi. bir mandra köpeği ferasetile ye· 

rinden fırlayıp hafif bir pençe darbe
.ıile çevirinceye kadar sersem hayvan

lar yanlış yollarını takipte devam edi
yorlardı . 

bir koltuk 15 O lir olduğu halde bura· İranİ eline geçiren ve Acemlere hü-
daki koltuklara 2 lir fiat koydurdu. kümdar olan Afşar Türklerinden Na-

Çeviren : M. NAiL 
1 ne seyretmek lazımdı. Rüzgar da ke- kinır, Padua adlarını tatıyan dört ge -
fİflemeden ziyade gün doğu9una ba.. miden birinin ya Şiliye azimet veya 
kıyordu. Bu rüzgira uyup gitmek icap Şiliden avdet seferini yapmakta oldu
ettiği için yelkenleri sancak kontrası ğu ihtimali de vardı. 

Bir le.aç gün evvel. Mussolini, ese- dir tah, Osmanlı imparatorluğunun 
rinin nasıl karıılandığını gözü ile gör- kendisine hudut olan bazı kısımlarına 
mek İstedi. Akpm yemeğini yeme - da göz dikmiş ve ilk fırsatta hududu 
den, Venedik sarayından yalnız batı- geçetek Türkiye"ye tecavüz etmişti. 
na çıkarak sinemanın kapısına gitti. Kudretli bir asker olan Nadir Şah'ın 
İki lir vererek biletini aldı ve geçip imparatorluğun şark vilayetleri için bir 
yerine oturdu. beli. olduğu. ve gönderilecek. her ku-

Mussoliniyi kimse tanımamıştı. Sağ mandanın ona karşı bir zafer kazana
tarafındaki koltukta Nazır Alfiyeri O• mıyacağı, lstanbulda biliniy;,rdu, Na, 
turuyordu. Solunda ise gÜzel gözlü dir, Acem ordularının başında Türk 
dilber bir ltalyan kızı bulunuyordu. topraklanna tecavüz edince, lstanbul 

üzerine prasya ettik. Buenos Aires arz Taife Okyanusun orta yerinde 
dairesinden Falmouth körfezine kadar misafirliğe gidiyor 
Hattı üstüvaya yakın kesretle vukua Günlerden cumartesi idi. Öğle ye -
gelen yanık rüzgi.rlar mıntakası müs- meğinden sonra bizim çocuklar ağır 

Kız, sdaece bir beyaz elbise giymiş hüklımeti tel8.şa düştü, uzun müzake
olan Mussolini'yi tetkik ettikten aon- 1 relerden sonra, Nadir'e karşı durabi-

!esna olmak üzere bir tek yelken bile baı.şlılılklarmı d'ıtha fazla muhafaza ra. kim olduğunu anlıyarak, ayağa ' lecek en kudretli şahsiyet olarak bir 
körlemedik. Atlası geçmek için hangi edemediler. Bunların çoğu ıı:ündüz ça- J kalkıp ıelamladıktan sonra, 'atkın şat- kişi üzerinde duruldu. Bu: Trabzonda 
aeçidi takip etmek lazım geldiğini bi- kın bir teyler söyledi. Bu hale, evvela vali bulunan eski sadrıazam Topal Os-
ze açıkça gösteren sancak lc.ontrası Ü· ;f hayret eden halk, MussoJini' nin ara- man Paşa idi. 

zerinde yolumuza devam ettik. l 1arında bulunduğunu anlayınca, onu. , Topal Osman Paşa, Osmanlı tarihi-
Mayısın 23 üncü günü Hattı üstü- ~ uzun uzun alkı~ladılar. nin Osman adını taşıyan yiğitlerinin 

vayı geçiyorduk. Bugün Broughton { --<>-- başında gelebilecek kudrette olan ya-

limanından kalkışımızın 67 inci ve Londranın nufusu ı ratılışlardan biridir. Büyük vatanper-
Hom u geçifimizin 30 uncu günü idi. ver Namık Kemal'in baba tarafından 
Broughton'dan kalkıp 67 günde Hat· • Londra Belediyesi, senelik İstatisti- ecdadı olan bu adam Enderondan ye-
tıüstüvayı geçmek o kadar da fena ğini neşretti. Bu istatistikte. Londra'ya tişmedir. Gençliğinde memuriyetle Mı· 
değildi. Bu 1928 de Herzogin Cecilie' ait çok meraklı malumat bulunduğu sıra giderken bindiği gemiye bir lspan-
nin içinde iken dört direkli İsveç bar.. için tercüme ediyoruz. yol korsan gemisi saldırmış, yapılan 
kosu Beatrice ile yapıp 96 günde bü- Londarnın bugünkü nüfusu 6 milyon kavgada o zamanlar ağa bulunan Os-
tün mesafeyi kat ederek onu üç hafta 233 bin 941 dir ve gittikçe artmakta· man büyük kahramanlıklar göstermiş-
gibi büyük bir fark ile yendiğimiz ya· dır. Her gün 122 çift evleniyor, 55 bin se de, yaralanarak esir düşmüş ve Mal· 
rı~tan bir gün daha iyi idik. Fakat o çocuk doğuyor ve SO hin kişi ölüyor. ta'ya götürülmüştür. Yarası Maltada 
fırsatta biz şimali Atlası nisanda geç- Nüfusun bir milyonu ticaretle, 12 0 bini da geçmemiş. bu suretle Topal kalmış-
miş ve Falmouth körfezine Hattıüatü- lokantaclııkla iştigal ediyor. tır. Kendisine şanlı bir lakap olarak 

k 28 d 1 YolJar, uçuca getirilirse 2,325 mi1, vayı geçti ten gün sonra emir e• kalan topallık, işte bu kavganın hatı-
miştik. Fakat bu sefer pek batka fC· yani Londradan Arzı Cedide kadar bir rasıdır. 

· · · d H d uzunluk meydana getiriyor. raıt ıçın e ve aziran ayın a geçe- Osmanın Maltadaki esaret hayatı u· 
Cekıı. k. Bu uzun yollarda, her sene 5 7 bin I "d 

Broughton limanından Hattıüstüva
ya kadar paraketemiz 1061 7 mil kayd 
etmişti. Bu paraketenin yazdığı me11a· 
fe idi. Fakat hakikatta seyredilen me
safenin yekunu daha büyük olmak la-
zımdı. Bu seyrolunan kısımda beher 

günkü •Ürat 15 5 mil ediyor. Port 
Broughton"dan Horn"a kadar günde

Cankurtaran 1andal varagele 
yerine kullanılıyor 

1ı,ıyordu. Yani gün ağırdıktan kara -
rıncaya kadar on iki saat çalı~uyorlar 
ve eğer onları rahatsız edecek bir ha .. 
disc olmazsa sabaha kadar uyuyorlar~ 
dı. Onlar cumartesi günleri öğleden 

lik vasa ti sür' at 1 70 mildi. HattıüstÜ· sonra bire kadar her işi bitirmeğe ahf
vadan aonraki son merhalede vasati 

1 

tırılmtf ve pazartesi sabahının 6 aına 
aür"at günde nadiren 100 mili geçer. kadar serbest bırakılmı~lardı. Yani 

Zafer ümitleri zafa dü,Üyor hafta aonunda marangoz. Jöstromo ve 

Medareyn adrasının yanık rüzgi.rları yelkenci de dahil olmak üzere on 
İçinde üç dört gün kaldı1ctan sonra iyi dörtten on altıya kadar gencin yapa .. 

bir poyraz rüzgarile .Şimali Atlasta 
1 
cak hiç bir iti yoktu. O gün öğle ye. 

ıeyre bat1amı' ve pek haklı olarak, bu meklerini yeryemez hepsi kıça geldi -
rüzgirın bizi. hiç olmazsa, 30 uncu ar .. Jer ve bir aandal İstediler. 
zı timali dairesine kadar ıürükleyip 

götüreceğini ümit ~tmİftik. Bu rüzgi.r 
Kaptan sordu : 

- Ne yapacalc.sınız 1 
bizi 20 İnci arzı fİmali dairesinde yijz.. _ Öbür gemiye gideceğiz. dediler. 

üıtü bırakıvermitti. O gemi bizden 15 mil uzaktı ı Gü-

20 inci fimali arz dairesinden Fal- vertemizden onun, bir bulut dumanı 
mouth"e kadar hangi yoldan gidebilir· ı 'eklinde, üst yelkenlerinden ba,ka bir 
ıck. ister istemez. o yolu takip ede .. yeri eörünmüyordu. Kaptan : 

cektik. Seyahatimizin bu merhalesin- \ - Bu bir nevi delilik: dedi. Yal. 
de vakıt lc.azanmak ümitleri arhk ta- vardılar. 

ml'men kaybolmuftU. Böyle bir ite yalnız, çok cesur ve 
Bereket versin ki Maırdalene Vin- çok ' ' ' " !etli, Ruhen de Cloux müsaa

nen'den baıka öbür gemilerin hepsi de edebilirdi. 
de ayni 'artlar içinde idiler. Bu gemi, - Staj İyerlerinden hiç biri gitme .. 
rüzgirdan batka yürütücü kuvvetli ol- mek tartile çocuklar, bir zabit idare -

mıyan öbür gemilerle kıyas edilemez- sinde, bir sandal alabilirler. Staj iyer
di. Çünkü onun makinesi vardı. J lerin hayatından ben me11ulüm. San -

İtimizin ancak yansı yapılabildiği cak can kurtaran sandalını alsınlar. Gi 
bir sırada rüzgir bizi, rezil ve rüsva derken mutlaka yanlarına yiyecek, 

edecek bir tarzda, yüzüstü hırakıver

mitti. (Kaptan rüzgir ese ese bir çok 

faz1aca tatlı au. geceleyin avdet için 
de mahtap almalıdırlar. Öteki gemi. 
de de iki saatten fazla 
dedi. 

kalmasınlar; 
gemileri aürüklemit olduğundan artık 

yorulmu' olduğunu söylüyor, ikinci 
kaptan da dünya harbine küfür edi -

Genç ve kuvvetli Alman, fsveç, Fin 
ve Vineyard Haven'li ve Horn bur -

yordu)· Günlerce durgun bir deniz 1 nu seyahati için usta gemici 'ehadet -
üzerinde çalkandık kaldık. namesini haiz Amerikalı bir yatçı ta .. 

Azoo adalarının cenubunda kalan rafından donadılan sandahmızla , ikiyi 
bu rüzgi.rsız sahadan on bir gün ya - biraz eeçe avara ettik. Sandalımızın 
kamızı kurtaramadık . Bu zaman İçer· alçak seviyesinden öbür geminin hiç 

sinde hiç bir gün 100 millik bir seyiri bir yerini göremiyorduk. Bir pusla al
yevmi yapamadık birbirini muntaza - dık ve bizim Parmadan kerteriz ala .. 
man ayni şekilde takip eden dört gün 

rak gayet dikkatle seyrettik. 
içindeki seyrimizin yeklınu 60 mili 1 

ki saat sonra bizim geminin tekne
dolduramadı . 

Bu insanı öfkelendirecek bir haldi. 
Eğer ayni talisizlikten müteeasir olan 
en büyük rakibimiz Edik•on"un dört 
direkli barkosu Pamir"i görmek taliine 

mazhar olmasaydık bu teahhurdan da
ha fazla çıldıracaktık. Biz onu 84 gün 
evvel beraber terlt.ettiğimiz Spencer 
körfezinden berigörmemi,tik. Şimdi 

ıi kayboldu. Yalnız direkleri öbür ge
minin de üat babafingoaile kontraları 

ufkun üıtünden görünüyordu. Her iki 
geminin de rüyet sahasından dl{'arıya 

katiyyen çıkmadık : Bizim gemi uf
kun altına girdiği vakit öbürü de mey
dana çıktı. Hareket ve muvasalat nok 
taları rüyet sahası içinde idi. Bu da 
kafi derecede basit bir seyrüaefer de
mekti. 
Bir ziyaret İçin 30 mil kürek sallama 
Boğucu 'bir sıcak hüküm sürüyordu. 

zun sürmemiştir. Ma ta a gemiyi zi .. 
kişi kazaya uğrayor. Her aee hastaha- t 1 F 1 d · yare e ge en ransız memur arın an 
neye girenlerin miktarı 43 bin. malul b" . . k d . · · h ld · 

ırısıne en ısını. ayatını a ırmış, yı-
kalanlar İse 28 bindir. 1 b F 'd ·· d .. . .. d 1 ! ne u ransız an gar ugu yar ım a 

Bu istatistiğin en meraklı kısmı Lon- b" . b " k d d"" ·· 
ır gemıye ınere yur una onmuş• 

dranın hava vaziyetidir. Londra"da 1e- .. O p b F k d" tur. sman aşa, u ransızın en 1~ 
need ancak 1,000 saat güneşli geçitği 

sine yaptığı iyiliği ömrünün sonuna ka· 
halde 180 gün yağmurlu ve 45 gün dı! dar unutmamış. ona bir çok kereler pa
sisli geçiyor. 

ra ve hediye yolladığı gibi burada va-
tstatistiğin bizi biraz hayrette bıar~ li bulunurken ve en son da sadrazam 

kan bir maddesi var. Bu da Londra'da
ki sarhoşluk vak" alandır. Londra" d& 
1 7 bin kişinin aarhişluktan karakola git· 
mesi çok değil midir 1 

Romanyalı bir kadın 

olduğu zaman Fransızı misafir olarak 
davet etmiş. kendisine çok ikramlarda 
bulunmuştur. 

1143 te ıadrıazam olduktan az bir 

müddet aonra azil olunmuş, Trabzona 
vali olarak gönderilmişti. Çok ihtiyar 

Bükrette, Şarlot Nöman isminde olduğu ve artık İstirahat f"tmesi icabet
bir genç kadın, kocasının kadın oldu- tiği halde, eski ve tecrübeli bir asker 
• ·ı · ·· k ı·k d [ oluşu, kendisini lranla başlıyan harp-gunu ı erı sure re ta a a vası aç .. . . . 

K · k k ld - lerde ordunun başına getırtmıftı . 
mıftır. ocası ıse. er e o uguna ye-
min ederek karısını bo~amaktan imti
na etmektedir. 

.Şarlot, iki sene evvel, Şarl lskinazi 
iıminde bir genele evlenmi,tir. Mem· 

Nadir Şah. Osman Paıanın ıerasker 
oluıunu haber alınca. meydan okuya-

tak, paşaya, çabuk gelmesi için haber 
gönderdi. Mütevazı ihtiyarın bu mey-

nun ve mes'ud yaf&maktadır. Şarl. dan okumaya verdiği cevap şudur: 

bir kaç hafta evvel. bir dolandırıcılık 1 cHer ne kadar padişahımın asker

mesele~inden hapse atılmıştır. Hapis- leri denizlerin kumu kadar çok, onun 
hanede Şarl İskinazi"nin nüfuııta Sesil J nice tanlı vezirleri vardır ki, onları n 
ismile mukayyed olduğu anlaşılınca.. 

1 
sade adları seni mahva le.Afi ise de I'!· 

sahte Şarl , altı ya,ında bir kız iken fendimiz sana bir parça asker, batla

kendisinde bir değifiklik gördüğünü, rında da benim gibi ihtiyar ve alil bir 

Bükrete giderek orada erkek elbisesi topal gönderdi. Cenabı hak benim va .. 

giymeğe ba,ladığını, sonra Şarlota &- sıtamla senin gururunu kıracaktır. Na

,,k olduğunu ve sahte nüfus k8.ğıdile ı •ıl ki, Nemrudu burnundan giren bir 
evlendiğini itiraf etmi,tir. ainekle ağrılar içinde mahvetti .. > 

Şimdi, bir doktorlar komisyonu bu Nadir, mektubu getiren adaam şu 
meseleyi halletmeğe memur olmuftur. cevabı verdi: c:Efendine söyle; ben o-

na geliyorum. Yalnız ufak. ordusunu 

lstanbulun agvaç sefer- , :~~il~ı~:::ı~~: de beşiği il~ b'.r. çocuk 

ı Oıman Pa!J&. sakat oldugu ıçın atta 

berligv ine 15 bin agv ac gitmez, beıi~ ıı:ibi bir araba .. i~inde •e· 
yahat ederd,. Nadır, son sozıle bun• 

f 'ıdan ayrıldı ' telmih yapmıştır. 
Nihayet ordular karşılaştılar. Ik iki 

Bütün Caddelerin iki gün ufak çarpışmalarla geçti. Oçüncii 

tarafı ağaçlandırılması 
lstanhulda umumi ve şamil bir ağaç 

seferberliği yapılacağını. bunuh için de 
ıubatın son haftasile martın ilk haftası 
arasının tayin edildiğini evvelce yaz· 

mıttık. Bunun haricinde, lstanbulun 

muhtelif mıntakalarında ve köylerinde 

gün ordular birbirlerine giriştiler. Dö
ğüşün bidayetinde Türk ordusu iyi va· 
ziyette idi. Acem saflarında bir çok 
gedikler açılmıştı. Fakat harpte her &· 

çılan gediğe yardım etmek ve bizzat 
kuvvetlre1e beraber hücum etmek iti~ 

yadında bulunan Nadir, mukabil hü
cumlar ve korkusuz saldırışlarla Türk 

sol cenahını merkeze doğru atmıya 

muva(fak oldu. Oıman Paşa, ıedyeoi 

içinde olduğu halde, Nadir" e karşı git
tise de bu hücumu durduramadı. Fs.
kat Osman Paşanın ve Türk ordusu· 

de ayrı ayrı geniş mikyasta teıcir yapı
lacaktır. Bu cümleden olmak üzere. 
Çamlıca ve civarındaki bazı tepelere 
çam fidanları dikilmesine karar veril
miş, 15.000 fidan dikilmek üzere ha-
zırlıklara başlanmıştır. nun gittikçe artan faaliyetleri neticeyi 

f or l.I! 
kuvvet toplamıştı. Bu •e er, yor,ı. 

iki yüzden fazla top da bulu•;.ı br 
Kendisini tedavi ettirmekle nıe 

11 
bif 

duoun• .r lunan Osman Paşa ise or , te~t .. 
kısmını dağıtmıştı. Nadir Şah ın lıt1'" 
gelmekte olduğunu haber ahnCSkdir '' 
buldan yardım değil, sadece t• ,,kııl' 
tahsin eeldiğini bildiğinden. u'ı ;..· 
kendilerine büyük iyilikler y•~ ~uıl-

d . Az bır raplardan yardım iste ı. 

det sonra ordular karşılaştılar. . gil•" 
1733 yılı ~ylulünün sıcak bırk ,, .. 

.d. c ·· b" b şJıyac• ·bİ ı 1. uneş, ıraz sonra a s:ı 

lı haileyi görmek istemiyorJ1ldU! ilk 
r LI• ' 

bulutların arasından çıkmıY0 1,ıJ>r 
harbin mağltıbu Nadir, bu def• 

ni fena vaziyette yakalarnıştl· ·ds}"etff• 

Azlık olan Türk ordusu bı ~·' 
Nadir'in çılgınca savletlcrine ~..;;y·or d .. ,.,. 
Acemleri müşkül vaziyete o, ·bi &et 
!ardı. Fakat Nadir, bir nefer ~1 

;n ~· 
k Jerı• ,. 

tarafa koşuyor, Türk as er dp 
• h<' -· cem safları arasında açtıgı ~·ei rır 

kapatıyor, hem ordusunun kuv,. ~ rııır' 
neviyesini arttırıyor, hem de :lJr 9111J1• 

vaffrıkiyetini önlüyordu. Bıt ,·i~~ 
d 

v Lafd< 
baldırından yaralan ıgı ıı b'f' 

.. Yi•' 1· 
harp sahasını terk etmemışll· ~ i.İ} .~ 
bin şiddetli bir anında atı duşıtl k d~ 

1 Y
.,. 

kat Nadir başka bir ata at 1 

ğüşe devam etmiş tir. d• ,i 
Diğer taraftan Osman Poşa d• b" 

yesinin içinde harp hatları ara51~ i ,rt· 
tl<'10 

lunuyor,, askerlerinin şeca.a. ~ " 
k" fiir r tırmıya uğraşıyordu. La. ın tılı.11 

kerleri he ratıldıkları yerde k•' ~ıp' 
da Nadir Şah"ı buluyorlardı. d~ 

""dd b · d m ed•" .r mu et u vazıyette eva ı.ı~'' 

ğüş, nihayet Türk ordusunun J1l ~·~r•· 
metini kırdı. Nadir"in bu aı1" 'fôı\ 
manlıkları karşısında bozul•• d !•" 

I• ı 
hatları dağılarak kaçmıya b•I iİI ~r 

Osman Paşa, dağılan ordu~bilfl''~ 
re daha toplayıp hücum ettır . fi"' 
liyakatini gösterdi. Fakat kll·v"~

1

i 1j9İ1r 
neviyesi berbat olan ordu hıY 
de tutunamadı. .,J' 

b"r ' . 
Ordusunun böyle dağınık 1 ı',.ı 

yette kaçışı yetmişlik ihtiyarı~ öfl''' 
hislerini çok rencide etti. Büt•" •. i 

fi . . d h girdigı ·• 
~re er ıçın e geçen, er .. li~ ' 
ğüşten alnının akile çıkan bu b•Y 

1
rJ.I 

"ht" k ·· ·· ·· n yıll•' if ı ıyar as er, omtunun so ~ 

karşılaştığı felakete boyun •il"'
1 

: ,r 
"ı (>' 

temedi. Sedyeainin içinde. go ~-~" 
rinden fırlamış olarak doğru!d•· ,1ıf' 

k 1 . k b"" ••k bit g tan as er erıne artı uyn 

la: ' 
h
., di• , 

Bre mel'unlar. sizde ı._, •'" 
rk g · ' kı, vatan muhabbeti, asker 1 ti t 

ka' adı mı} diye bağırdı. 5on .,Jr' 
k 1 • d K d" ..• ,dı '' ya ın arını çagır ı. en ısını . ~,., 

indirip ata bindirmelerini söyled''.
11 
t~ 

k k .•. ··ııo•" 1 
.... pece açma tansa yıgıtçe o OC"'" 

1 aolduğunu, kendisile birlik!• ··yır 
·ni '° ,. ıeceklerin arkasından gelınesı f1 ,,ı 

di. Sonra yalın kılıç Acem safi• 
ıına daldı. ,,~ 

d•" . Harbin en kanlı safhası bun 1 ;Iı1 ' 
rası oldu. Önde yetmiılik toP:,pfl'''1 

•• oD ~ 
yar, ardında bir avuç göztl Jıi'' 

aıtl• __.. 
Türk yiğiti bir ordunun yap p•'"' . 
yapmak için çırpınıyorlardı. 1'tr11~ 
dan kılıç sallıyan ihtiyar ve •',. bJ' 

ıı·~ . 
Acem saflarını az zamanda • , jhtf' 

lak ediverdiler. Topal OOsm•~· ,•JI 
1 - h 1 • il • bıf 11 yar ıgı, asta ıgt ve topa ıgı ,:· 

k 1 .b. .. . d .,.ğd•" ,1 yo o mut gı ı at uzerın e 
111

i 
saldırıyor, her duruıta bir p.ce ~ •' 

1 b" avtl r kıyordu. ihtiyar topal a ı~ ceJ!I D. 

le.erinin bu çılgınca ıavletlerı A 1,b' 

dusunu iyice sarsmıştı. Paşanın g• • •' 

yi düşmanın elinden koparJ11•91 ~ ı}' 
"ki. ~ 

kalmııtı. Fakat tam bu sırada 1 ,.ı• 
h . r • • pe kurıun arka arkaya i tıY8 

11 
,, 

buldular. Bütün Acem ordu•0 ";,JJ'. 
Nadir gibi bir kudretin yıldı" .. 

0 
i~1 

k ıÇ• 
yetmişlik ihtiyarı yere yıkın• ,-r 

J•P .JI 
kurşun kafi gelmiıti. Paşa atın 

50
rr1 

kıldı ve topraklara uzandı. Bu 1,ıı,. 
k ı ·•· ··k k ··tb si ol•" P'1 

as er ıgın en yu se ru c ,o 
deti kazanmıf, belki de pek 

11
' ı '' 

., 9fllf1 ~: 
ecelin 1cendisinden alacagı c bif 
meydanında ve erlere yakışır 

Hafta aonuna doiru geminin i•leri 
bitmİf, armada hafif bir rüzginn ruhu 
oktıyan teraneleri işitilmeğe başlamıt· 

tı . Cemi, uykudan mahmur gözlü aü
ne~ten yanmış eamer tenli delikanlı

lara bırakılmı,tı. Bunlar ağ Örgülü ha

muklarını baştan kıça germifler ve kır 
mızı sakallı ikinci kaptan da portatif 

bir güverte iskemlesini kıç üstüne kur· 

muf ve üzerine uzanarak kendini isti· 

rahate vermi11ti. Artık zahm~t çekme

den yürüyebilen kaptan De Cloux da. 
elinde iğnesi, yelken dikmesini bilen 

tayfa ile birl?kte yeni bir trinket yel

keni dikmeie uğratıyordu. 

rüzgi.rsız bir sabah onu. uikun üze • 
rinde, ana yelkenleri istinga edilmif, 

hareketten kalmış bir halde kartımıza 
çıkardı. 

O bizden çok uzakta idi. Bizim ol
duiumuz yerde hiç yokken o zayıf bir 

Kürekler de, saatte, birbirlerini değiş
tiren iyi mürettebatımız vardı. Şeytan 
ıı:ibi akıllı olan gençlerin hatırından he-

Şehrin içerisinde bazı caddelerin iki Nadir'in aleyhine döndürdü. Acemler 
tarafının ağaçlandırılarak bulvar haline 1 perişan olarak dağıldlıar. Nadir de :va-
getirilmesi tekarrür etmiştir. ralı olarak kaçtı. 

ı Osman Paşa çok ihtiyarladığından 

ve hastalandığından artık istifa etmek 

d'" kilde vermiş oluyordu. Jeti• ;· 
Nadir. Osman Patanın §llh• . Jeı1'' . 

Cenubu prki ticaret rüzg&rlannı 

bulabilmek için kıble 20 sün doeu,u· 

rüzgir bulmut ve bizden daha uzamıf 

tı. Onun Pamir olduğuna emin olabi

lecek kati delilimiz yoktu . O, dört di
rekli bir barko ve donanımındaki ev 
ıaf da ralc.ibimizdeki evsafın ayni idi. 
Maamafih bu gemi tili ticareti yapan 
Leaiaz hattının Priwall, Paaaat, Pe • 

yeti seferiyemiz için bir tehlike müJilha .. 

zası geçmiyordu. Tehlike İçinde olmak 

kabul edilmediğ i r ' sand a lı-

nın, ba~ka bir gem ıy ı 2.)~-..:l c:ımek 

için. 30 mil kürek çektiği de vaki de
iildi. 

lDPva:mı v:..ır) 

Festival takvimi 
1 

iatiyordu. Bu arada. harpte esir ettiği 
7 Ağustos Pazar Nadirin kaynatası ile yei<enini kenrli-

G ündüz: Saat 16 dıt Taksim isine göndererek sulh teklif etti. Alşar
s tadyomunda (Profe,;von e l güreş !arın yılmaz çocuğu sadece; cyakında 

müsabaka ları) Fatihte itfaiye baıı- [ ırörüşürüzl > diye cevap verdi. Ve h~
dosu. Ye n i kapıd~ (Kürek teşvik l kikaten bir müddet sonra iki yiğit ve 
müsabakaları). iki ordu yine karenlastılar. 

k k · · ter1'1 1ı, 1• sonra onun azıcı as erını 011 
te güçlük çekmedi. Bu sureti• 

5

01
p t>ıl 

1 tohtı •" fer kendisinde kaldı. ran hr•ııı ,ı 
Türk hakimi, ihtiyar fakat ~a hiİrrt' . 
düşmanının ölüsüne büyük bır 

11
, ~' 

danlorı J~ 
göstererek onu harp mey ,..oı.ı' 
dar içinde geldiği sedyeye k• 

ve Bağdaı"a gönderdi. 

~ 
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ti 

• 
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YEN1 SABAH S.,faı 1 

Almanyada büyük spor 
ve genlik bayramı 

yapıldı 

OUnvada neler 
oluyor? 

1904 Rus - Japon Harbinde----. 
vvvvvvvv 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 

Atletizmde yeni dereceler alan 
Alınanlar futbolda eski A vustur

yalılara mağlup oldular 

Bir İngiliz hakiminin 
çok adilane bir hukmü 

Londra hakimlerinden Bucknil, ln

gilterede, Süleyman Peygamber \löhre

tini kazanan bir adalet karan vermittir. 

Son gÜnlerde, Raif Stuart Crigg ~ • 

minde birisi, Londranın eski dansöz

lerinden olan karısı aleyhine boşan • 

ma davası açıyor. Kadın da bo\I du

racak değil ya.. O da kocasından ay
rılmak için mahkemeye müracaat e.. 

diyor. 

Hakim, iki talebi 

müddeileri, \lahitleri 

birlettiriyor ve 

dinliyor. Koca 

Halbuki öte trafta Amiral Tu
go, filosuna devamlı olarak sekiz 
sene, hiç forsunu indirmeksizin, ku. 
manda etmişti. Çilşima muharebe
sinde fırka kumandanlığı, erkanı -
harbiye zabitliği veya gemi süvari
liği vazifesi gören ferik riitbesinde 
yedisi onun maiyetinde yetişmiş e8-
ki arkadaşları, talebeai idiler. 

Biz ise bu husustaki hazırlıksız
hğımıza ne kadar tees~ilf etsek az
dı ve yakında vukua gelecek mu -
harebede elimizden ne gelebilirse 
onu yapmaktan başka çaremiz yok 
tu. 

karısının, bir gece c Saint - Moritz > Amiral "Rocstiveski., umumi bir 
te bir ski muallimini odasına kabul et- muharebe olduğu zaman Tugonun 

tiğini ve onunla gecelediğini .. Kadın on iki Japon zırhlısına bizzat ku -
da, bir gece, tanımadığı bir kadını ko- manda edeceğini tahmin eyliyordu 

v . ki; sonra vakayi onun bu mutaJaa-
casının odasında yakaladıgını ıspat e- d k. . b t' . b t t . t' B 

sın a ı ısa e ı ıs a e mış ır. un-
d~o~~ 1 M .. dd .1 h' 1 b hAd' 1 • lara karşı kendisi de on iki zırhlı_ 

u eı er, fA ıt er u a ıse erı 0 mızın başına geçmeği niyet eyJiyor-
kadar beliğatle anlatıyorlar, ki hakim du. Ancak Japon kuvvetleri ile bi-
Bucknil dayanamıyor, söyleyenleri · 
susturuyor ve derhal töyle bağırıyor : 

- Bu kadar hayasızca teylerin 
mahkemelerde tethir edilebileceğini, 
bir türlü aklım almıyor. Dinlediğim 

şeyler, bu karı kocanın biribirine bi 
çilmit kaftan olduğunu anlatıyor. Bun-

! 
ların namuslu kimselerle evlenmele -
rine meydan vermemek için bof8n-

1SOQ I malarına muhalifim 1 
Metre birincisi Jakup - 15 numrolusu - bitirmeğe oğraşıyor... Bu hüküm, pugün, bütün Londra 

~ec;~n hafta içinde Almanyada bü- bütün yarış müddetince başta giden gazetelerinde takdirlerle kartılan 
~hır spor ve gençlik bayramı ya- Jakop yarışı bitirememiştir. Hemen ar- mıştır. 
ltt lfhr. Bu bayramda Almanya dev- kasından çok. ~z ~ir farkla gel~n ark~-1 fngiltere yer yüzünden 
a •damı Hitler, ve Gençlik Propa- daşı yarışı bıtırmış, fakat aksı olaraıt 1 

~da Nazırı da hazır bulunmuştur. göğsünü iplere değdirir değdirmez o kalkıyormuş 
~o bin kişinin hep bir arada yaptığı da bayılmıştır. lskoçyanın methur alimlerinden 
1"1ır hareketlerini 150 bin kişi alkı'}- Kadınlar arasındaki koşuların ne- Profesör F. H. Mackintosh, büyük ilim 
~ 11hr. Bundan başka binlerce genç ticeleri: mecmuası « Diseovery > de neşrettiği 
~beden hareketleri yapmıştır. Bun- 100 metrede Köthe 12, 5 saniyede bir makalede İngiltere adalarının ya
lit '<>nra spor hareketlerine geçilmiş- birinci gelmiştir. 4 X 400 bayrak yan- vaş yavaf. denize gömülmekte olduk-

sında Alman kadınları 49,2 gibi gü- !arını iddia ediyor. 
ili E:.""ela atletizm müsabakaları icra zel bir derece yapmışlardtr. Müsaba- Alimin iddiasına göre İngiliz ada-
lıııırıu~tur. kalardan sonra Alman Propaganda ları, elli asırdan fazla bir müddetten-
~ll müsabakalarda cirit atmada Al- Nazırı bütün .pmpiyonların elini sık- beri suların içine doğru alçalmakta ve 
ıı_ Ya ve olimpiyat ,ampiyonu Cer- mış ve hepsini birer birer tebrik etmiş- f bu alçalıt son zamanlarda gittikçe hı-
~ 69,50 metreye savurmu~tur. tir. zını arttırmaktadır. 

-~tun atlamada da Long ismindeki Atletizm müsabakalarından sonra Profesörün ilmi kanaatine göre : 
~İt td 7.40 metre atlıyarak fevkalade futbol maçlarına geçilmiştir: 1 Jngiliz adaları her 60 senede sathın -

1111 \' erece almıştır. Evvela eski Avusturya takımı, Al- dan 30 santimetre kaybetmektedir. 
• iikaek. atlamada da Stabhchsprung manya takımile karşılaşmı~tır. Oyun 1 Bundan sonraki dört asır zarfında ise 
~tre atlamııtır. tamamen eski Avusturya Ostmark ta- büyük tahvilata uğrıyacaktır. 

Japon ikinci k umandani 
Kamfm ura 

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 2 

'l.ua filosu seyir halinde (<Sndeki l'emi amiral remiıi Suvarof'dur) 

tup hazırlanmıştı - yaklaşarak sor- va ne kadar fena olursa o kadar i
du; yi. Bunların hepsini defaat ile ko

- Siz evvelce de muharebede nuştuk. Elbette Tugo bizden daha 
bulundunuz. Şimdi hiç bir hissi kah budala değildir. Şüphe yok o da ha
ll!lvuku duymuyor musunuz? rita üzerinde perger kullanmasını 

"'!".,ğdanof,. un biraz canı sı- yahut bir cemı tarh ameliyatını 
kılarak cevap verdi: yapmasını bizim kadar bilir. O hal-

- Hissikablelvukudan maksadı- de pek kolay hesap edebilirsiniz ki 
nız nedir? Ben kahin değilim. Ya - eğer biz Japon donanmasiyle kar
rın Japon topları gürlemeğe baş- şılaşmazdan evvel te."ladüf edeceği -
Jadığı zaman bir şeyler hissedcce- miz torpilleri göze aldırarak Japon
ğinize şüphe yok; fakat şimdiden ya sahilini dolaşmak şıkkını ihtiyar 
bir şey hissetmeği anlamam. ylesek Tugo için bizi "Vi!adivos -

1 Daha başka zabitler de yaklaş- tok,, yolunda yakalamak pek müm-
tı. Japon donanmasına Çuşimada kündür; şu şartla ki, ef'er biz Bah
yahut diğer bir mahalde tesadüf e- ri Muhitten "Sogar,, boğazına girdi
dileceği ihtimaline dair şimdiye ka- ğimiz zaman o da .. dikkat .. Efen
dar binlerce defa hararetli müna- diler!. Evet. o da Çuşimanın en şi
kaşalar cereyan etmişti. Nikbin o- mali noktasından hareket derse, ... 
lanlar Tugonun aldanarak bizi şi· hiç şüphsiz boğazın torpHlerle mü
malde anyacağını zannediyorlardı; dafaası için lazım tertibata baş vur 
çünkil "Terek,, ile "Küban,, yardım- muşlardır. Çünkü boğazın iki tara
cı kruvazörleri Japony:ının şark sa- fında (Aumori) ve (.M"ororan) ter
hillerini dolaşarak mümkün olduğu saneleri vardır. Eğer içiniz de bun
kadar enzarı dikkati celbe çalış _ dan haberi olmıyan varsa yüzü kı
rnak üzere ayın 22 sinde hareket zarmahdır. Tugo torpil dökmek i
ettirilimşlerdi (1) • çin küçük gemilerinden birkaçını 

Bedbin olanlar Tugonun bizim o:~ya gön?ermi~ ol~bilir, fakat ken 
kadar ahvale vakıf olabileceğin' ve dısı kuvveı esasıyesıyle; hatta daha 
gemilerimizin bir defa aldıklarıı kö ileri giderek diyeceğim ki, bütün do 
milrle bütun Japonyayı dolaşamı _ nanmasiyle oorede bulunacak? Ha 

yacağını düşünebileceğini derme - yır! Başka .tilrlü sorayım. Nerede 
yan ediyorlard. Filhakika filomuz bulunması lazımgelir' Şilnhesiz 

Japonyanın şark sahillerini dolaş - Çüşimanın şin;ıalinde ! Çünkü deniz 

mak yolunu iltizam eyleseydi yol- üzerinde beyhude vakit geçirmek-
da tekrar kömür almak ihtiyacı ha- t h. b' f d t t · 

'-1 Oo tnctrcde on buçuk saniyede ko- kımının hakimiyeti altında geçmiştir. Bu iddianın ne kıymeti var ı deme
~ '-'!"tur. 400 metrelik koıu ise 4 7, 6 maç çok güzel olmuş neticede Ostmark yiniz. Man~ denizi altından tünel açıl-

Sıl Ola • b d'hi "d' 0 b e ıç ır ay a asavvur e mıyece-
cagı e ı ı ı. zaman u ~. . . 

zimki arasındaki fark pek mühim köm ilril nasıl tedarik edecektin?. ~ı hır l~manda yatmayı tercih ey. 
ve zahir idi. Tugonun on iki zırh - Şimdi artık sıcak mıntakaları bu _ lıyecektır. ,, a ınmııtır. takımı Almanları 4- 1 ile mağlup et- masına muarız olan İngilizler, bu il-

OatUate 'bayılan atletler miştir. • mi iddiaya, bu giinlerde, sıkı sıkıya 
~1 SOO metrelik koşuda vyam Ostmark takımında meşhur Viya- sarıldılar ve 1n11iltere ile Franm ara:;. 

hsından en eskisi olan ''Füci,, bi- Iunmadığımız için havalara itimat 

zim en kuvvetli on iki zırhhmızdan edilemezdi. Binaenaleyh evvelce 
biri olan "Sisoi,, den iki yaş daha yaptığımız gibi üzerinde kömür al
küçilktii. Halbuki bu zırhlı bizim mak imkfını yoktu: Bir körfeze ilti

filoda kadem itibariyle altıncı ge- ca etmek cihetine gelince: her yer

~ t bir hidiae olmuıtur. Nihayete nalı futbolculardan Sesta, Platzer gibi sıiıda açılması istenen tünelin )üzum
t, :;.etre kala Alman atleti Jakob ye- tanınmış oyuncular oynamıştır ki, bun- suzluğunu, bu vesile ile, daba kuvvet-
~ Ufmüı ve bayılmıştır. Ve böylece lar şehrimize de gelmişti. le müdafaa ediyorlar. 

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

. Soviyetler birliğinde 
ilim ve Fen Çalışmaları 

Dünyada nufus ba,ına d&şen liyordu. Sürat cihetine ııe lince; J a- de telgraf ve muhabere istasyonla

sigara ki amirallerden beşi . velvalardan rı mevcut olduğundan Tugonun ke·y 
pon 2ırhlılannın sürati bizimkiler - fiyetten derhal haberdar olacağı ta 

Dünyada, n k · · ·ı 'd' e ço cıpra tç• en yer den bir buçuk defa fazla idi Fakat b!i idi. ·O halde ışimale doğru yak-
neresı ır '? • • 

Pariste ı-ık "R d yeni güllelerindeydi ki, biz bu sis- laşmağa neden lüzum görecekti? 
y an evue eı:ı Tabacs - J 1 .. h. f H tt• d · ü · d k"' · Tütün mec b . . apon arın en mu ım te evvukları a a enız zerın e omilr alma-
muası unu tetkık etmış ,.. ~ -

- Daha var -

Ziraat müzesinin bu 
sene acılamıyacagı an

laşıldı. 
Milze, . ön61iı0zdeki yıl müke~: 
mel ve seyyar bir halde .tesis 

olunacak 
Mec d ' ber bulunuyorduk. ga muvaffak olarak ftüşmana gö-

muanın mey ana 0etirdiı~i iatatiı u. d b Zı'raat veka" Jeti ta af d b (\_~ tiöe .. . • · Mayısın 26 ncı gnü, manevralar- rıınme en oğazlann birine girsek . r ın an u 

vrınan yangınlarına karşı Tayyare ·. ~:~;>. senede. nüfus b~ına içi- ıa meşgul olduğumuz için, hiç far- bile bu boğazların darlığı hasebile sene bir ziraat .müzesi tesis oıun-
ıen 1039 cigara ·ı b' . ·ı·~· k kına varmadan geçti. Diğer gemi • artık harekatımızın mektfim kal _ ması kararlaştırılmıştı. 

T 
ı e ırıncı ıgı azanı - . . . f · 

kil "" t d • t•f d d•J• yor. Halbuki Birletik Amerikada in _ !erdeki halei ruhiyeyi bilmem, fa- ması ımkanı kalmıyacaktır. O za- zmır fuarında hazırlanmasına 
eş a ın an ıs 1 a e e 1 ıyor san batına 1035 cigara isabet edi OT. kat "Su\'arof,, da heyeti umumiye man geçecegımız sahaya torpiller başlandı. Bu ziraat mahsuhlleri mü-

Dünyanın en büyük büyü bir rasathanesi olan Moskova Şu kadar var ki : nüfus fazlalığına Ygö- neşeli ve muharebeye hahişkar i- dökmek ve torpido botlarla gündü- zesinin - bütün gayretlere rağmen 
re Amerikada 141,82 7 milyon cigara di. Filhakika bu haiı:ı pek te faz- zün bile hücum etmek Japonlar i- - bu sene yetişmiyeceği anlaşılmış-

'• 4C Rasat evi » binasını da 1 Milyon kiti ziyaret etti. · ·ıa·· · h ld · k k · tır rwı ıçı ıgı a e, ona nisbetle nüfu~u çok la değildi; ancak zabitler bölük ve çın pe olay bır iş idi. Bu boğaz - · 
lııl o.kova rasathanesi, bu sene ku-j Rasathane, ayrıca, her gün, cArz az olan cKübu da. senede ancak 4 bataryalarını mutaddan fazla bir lardan sisli yahut fırtınalı havalar- Çünkü mükemmel bir eser ol-

"'-~~~~ oB~n.~k yıl~önü~:nü tıtla: Seyyaresi> , .. Seyyarelerde hayat var- ~ilyar 117 milyon cigara istihlak edi- dikkatle teftiş ~e gördükleri kusur da görünmden geçmek gayri kabil ması ve teşhir edilecek eserlerin; 
11ı _ · uyu pe ago1ı ma ıyetı d .. 

0 
lıyor. tarı ihtar ederek ve tenbihatta bu- idi. O halde nakliye sefainı· aı'bı· bı"r ziyaretçileri tatmin etmesi için; an-

t.~" ve b"' t" S I B' ı·v• d k mı ırr> • « indeki gök ve ilimdeki O e -~ u un ovyet er ır ıgın e ço .. . . ndan sonra, sırasile 982 cigara lunuyorlardı. Efrada 6elince; bun- .köstek ile ayağı bağlı bulunan bir cak son baharda hazırlıkların bite-
~ij lrılf ve sevilmit bir müeucse teı- ııok> gıbı mevzular üzerinde 5 ila 6 ile Venezuela, 949 cigara ile Finlin _ )arın bazıları ani bir kararla yan- filo buralardan gayri mr'i olarak ceği neticesine varılmıştır. Bunun 
bit ed~n bu rasathaeyi, her sene asgari• konferans tertip etmektedir. ilk ve or- diya, 946 İngiltere, 761 cigara ile 1r. larındaki kıymettar e'yayı ve yaz- geçmeği nasıl ümit edebilirdi? için; ziraat müzesi, önümüzdeki 

'Q lrıilyon kiti ziyaret eylemektedir. ta mektep talebeleriyle pilot mektebi, landa, 740 cigara ile Meksika, 731 dıkları veda mektuplarını kasaya Farzı mahal olarak bu mevaniyi. sene mükemmel bir halde tesis olu-

) 11 ralilthaneye merbut olarak dün- bahriye mektebi ve saire gibi hususi ciga.ra ile Çekoslovakya, 702 cigara teslim ediyorlardı. Bir defasında iktiham eylesek bile ~onrası ne 0 _ nacaktır. 
1;c1' batka miıli bulunmıyan bir as- ihtisas mektepleri talebelerine mahsus ile Irak, 666 cigara ile ingiliz malez - topçu kaptanı yüzbaşı "Viladimi- lacaktı? Japonlar ne zaman ister _ Şimdiden bütün vilayetlere mil-
°'-oırıiL ·ı • · tt B ayrı '-urs k ı ı d . yasi, 648 cigara ile Filistin, 610 ciga - ler.se Çugı'madan 0- nu"mu"ze çıkabı·1ı·r racaat olunarak mıntakalannda ye-lit ıt ı mı tıyatro mevcu ur. u ıt ve on erans ar a tertıp a- .1 Lük b riski,, uzun uzadıya çantasını ka _ ,. 

ı.:.~.t.ro, çolt çek~ı· bı'r -kilde gök yu··- dilmektedir. ra ı e sen urg geliyor. di. Halbuki bir taraftan filomuz tişen başlıca zirat mahsullerden mü-
--q., .... ,... B' ı ·1c A it rıştırmakla meşgul bulunan bir as- IJ.' tarı t k'k' d il · · 1 M .._ ır ef1 meri adan sonra, Çin. boğazda tesadüf edecegv1• torpı'dobot- ze ..... ın hazırlanılmaııı bildirilmiştir. 
h._ t et ı ı mo ern usu erını an at- oııtova Rasathanesinde çalıı· L k · .. t k """'~~ 1_d · ner sene 70,000 milyon cigara içmek- erı gos erere 1 lar ve çeşit çeşit torpillerin yaptık- Bu müze seyyar bir halde bütün ş& 
..ı Ve astronomi mevzuları üzerin~ maıı; a olan ilim adamları, fabrikalar- G" .. · b k l h' ) · 
'"t il le ikinciliği kazanıyorsa da, bura- - orunlişe a ı ırsa bizi ter- !arı hasarat ile bitkin bir hale de ır erımizi dolaşacaktır. 
ııı....., trıi. münakaplar organize eyle- da ve endüstri müesseaelerinde de as- d "f b k kedecek ! dedi ve askerP. hitaben·. ı · b ı kt ~·-_. a, nu us •tına anca 159 cigara. İsa- ge mış u unaca ı. 
"'-.ı""Uır. Seyirci, bu tiyatroda, ayın tronomi mevzuları etrafında konfe- bet ediyor. - Nasıl gitmeğı hazır mısın? M"' k 
.~ı ı renslar vermektedir. una aşayı pek ııeven ve daima 
~kıh· • ıece... i e aündüzün birbirini Sovyet Rusyada, senede, 54,426 diye sordu. f · • • 'tt' k · 

· ı ıib" ·k h ı f h d Rasathanede, ay v. e güncı tutulma- A k k 1 ki sesını ışı ırme ısteyen birinci yüz 
'titri .. ı astronornı mu ~ i i. i- milyon.. Almanya.da 3 7, .f I 7 milyon.. s er şaş ın ı a smtarak: başı zotof: 

Mersinde bir: muze mıntakası 
kurulacak 

Mersinde muz yetittirilmek üzere >,tr ırormektedir. Bu fevkalade ti- sını, kuyruklu yıldızların ıeyirlerini, Japonyada 35,468 milyon sigara içi- - Evet, tamamiyle hazırım! ce- Ef 
t"· orıun repertuvarında cCalilu ve b - endiler .. Efendiler! Bırakı-'-Aıotd ıimal fecrini, doian güneıin parlama- liyor. va mı verdi. Muhavereye torpido nız da söyliyeyim ! eeinı mikyasta bir muz mıntakası ku-
~ •no Bruno> piyesleri vardır. sını ve yıldızların ıııldamalarını göı- Fransa, hunlardan sonra geliyor. yüzbaşısı "Buğdanof,, - ki Taku is- Diye haykırdı ve ilave etti: rulması kararlaştırılmııtır. Bu mınta· 
~rlaen Yeni yeni muhtelif piyesler ha- teren hususi makine ve aletler mev- Burada nüfus başına 412 sigara İsa- tihkamatının zaptında yaralanmış - - Bizim için en muvafık yolun kanın tesis edileceği bir ve esaslar hak· 
'trıaktadır. Bunların arasında bil- cuttur. bet ediyor ve mecmu sarfiyat 17,220 tı - da karışarak askere: Kore körfezinin şark sahili olduğu kında tetkikler yapılmaktadır. Mer-

lıı~' t~Kof°rnik> • cYıldızlara do~- Rasathaneye merbut olarak genç as- milyonu buluyor. - . Ya~ı~ ~ah ut daha iyisi bu ge- ı meyd~n~arlır. ~~ iddi~mın b~şlıca sinde yctiıtirilecek muzlar dahili pİ-
11\irıd L· ep er> ve cLomonozov> ıs- 1 tronomi amatörlerini toplıyan bir ku- E · ce gıt katıbı gör de hPsabını kes - sebebı: ou sahılın, denız derın ve yaealardak·ı m · t-hı· k' · le 1 
lto eııı;ıler nazarı dikkati caliptir. As- )" d d n az sıgara içen memleketler, !il· • • h . ~ . . uz ıs ı a ını arıı aya-
t ıı0..._. • up e var ır. rasile, •unlardır : Çinde "f b sın! dedı. 1 sa a genı, oldugu ıçın, manevraya w 'b' k . 
~I .. ·•11nın muvaffakiyetlerini bu su- T nu us af!ına m Ü 8 •t b 1 h h cagı gı ı omıu memleketlere ıhracat 

"' I> it Bu Rasathanenin, Moskova kültür 159 H' d" · d Bu aralık genç bir mülazim bire-
8 ı u unması ve er angi bir .. .. v • 

>ııdıtl e cazip bir ıekilde, sun'i bir . . • ın ıç.ıni e 138, Peruda 119, mişti. havada tehlikesiz Se\•redllebilmesi- yapmanın da mumkun olacagı tahmın 
~o •.• •it gök altında öO.retmek, Mos- parklarında da tubelen organıze edil- Hindistanda 26 siaara. d' B'I' • edilmektedir Bi k k d "-. R • • Bu aralık genç birm iilazim bire- ır. ı ıyorsunuz ki; ' bizim için ha- · r aç seneye a ar 
'İ)tf . aaathanesi tiyatrosunun husu- I mit ve pek büyük bir rağbet görmekte Türkiyeye geUnce : Mecmua huni- 1• b. v Mersin.in mühim bir muz mıntakan 

illa t 1t·ı 
1 

ı ce ınde oldugu halde - şüphesiz ( ı ) Talihaizliii• iz -.-...: ola L-ı.:__ .._ • . • .. tle fa 
et ı ey emektedir. bulunmn•tur. d b L • b k ._. • - .-unc &DIUDUl açAn .azamı 1IU1'a a-

_, an ansetmıyor. u cepte asaya kona<'ak bir mek- rak "Terek ile ''Kültan y· _ ___.___ .~ ·ı L • " .,, _......;;ı. "''".a"" aeçı eceıttir. 





YERi SAIAH 

• ES-S 

iktisat albümü Harf inkılabi Parçalanan taşlarJAdliye sarayı için 
v ~~ Vaziyet Nafia Vekale- bir komisyon 
1 eni harf lerİmİzİn ka- tine bit dirildi. k l Bütün sınayi müesseseleri bir: 

Bebekle Rumeli hisarı arasında UrU UyOr 
L } •• •• •• 15 . . } yapılan sahn yolu münasebetiyle bu- eserde toplanacak ou omuzun ıncı yı ) rada bulunan Rumeli 'lıisarı me7..arlı- Adliye sarayı yapılacak yerin 

• · . k"ld'Y• . ı · d S· tarihi kıymetini tesbit etmeğe me- • • . .. . . . . • . . 
gırıın gcrı,;e çe 1 ıgı ~ı.ı um ur. a- . . .. İktısat \ ekaletı Turkıvenm venı kında taf·ılat verılecektır 

? h. . . .1 ki . h' 1 · .. mur edılcn komısyon dıın sabah · • 1 ::. · 

k ti 1 k ıhı olan mez.u ı ar ~a ıp erı taı a- . . . . . . çehresini belirten, boi fotoğraflı gü-

yarln U U anaca fındmı kaldırılmıc; \'e g<'riye alınmıs ~ehır meclısı ıçtima salonunda tek- 1 b' . h 1 Vekaletin iki memuru ~ehrimize 
• tarihi çok eski se~eiere ait mezarlık, rar toplanırııştır. Dünkü toplantı - ze d ır :

1
"
1
:r alz~rlanıakthadırb. Bku e-lgelerek İstanbuldaki sanaüi mües-

1 • •• , l · · · .~ · 1 - da gne bir netice alınamadığından ser e mı ı \'ar ıgımızın er a ·ım -, . 
1 

•• llart . . .. .. .. aı ıse ,; o un rnşasını uzerıne a an . . . • , dan teuarüz ettirilme. i için Tür ki- se::.e erının, incir Ye üzüm hanların 
t....-: ınkılabının yıl donumune tabede bulunacaktır. müteahhit tarafından kaldırılmıstır. Sultanahmetcıvaı ının tarıhı kı,; me· . d k" b ı · ·· ~. ~ · d k. faaliuetin fotoö-raflarını "eke-
L:,"'4lllf ed dk ı:. t - ·· Fecstifal komitesi Tak~imde eski · tin· t \)ti i m-teh s · l ,;e e 1 as ıca sanayı l!ltıe,..:;c,..elerı-ı a ı "' ., " 
~>tt ~ en ° _uz 8 .1Sus 

05
• gunu . Bu esnada kıymetli ta9lar kırıl- 1 e~. 1 ş u. a 515 mımar ar- nin fotoğr~fları ve faaliyetleri hak- cektir. 

~ tor~nle. t~sıt ed_ılece~ti~. Fe~- Eatienin binasında bıt· Türk Rumen mış, lahitler parça parça olmuştur. dan murekkep bır heyete havale e- · 
'-• kornıtesı ıle ünıversıtehler ı- eli~leri sergisi açmağa karar vermiş-! Bu sırada vol üzerindeki' ağaçlar da dilm~tir. Mimarlar hey ti güzel san- ----------

• ede d Ü • "' Orman Y angınlariyle Mücadele K •• k ~traiten tedbirleri al~ı.~lar ır. - tir. Ağustosun yirmisine <loğru açı- kesilmiştir. .Müzeler idaresi mezar atlar akademi i mimarlarından A- oy anunu 
~ ... s~lonunda :ıyıu gilniln ge- Iacak olan bu sergiye Romanya hükü-ı taşları \"C lahitlerden birçoğu tarihi rif Hikmet \'e Sedat, tsta•ıbul bele- Orman yengınları, Çurlık Rusyası-
.,, -at Yırmı"de toplanıldıktan :son . . . l<l - d ek ı l· , dı·~·e · ·maı· ·ub~ı· meı'ı'dL··ırı·ı· R a 
.._!la... .. meti ,gönderılerek esyaları şımdıden ° ugundan bahse er rnn arın ) er "' :sı 1 

::; s lZ ' nın büyük afetlerinden birini te§kil et- kanunu tatbikatından ahnan neticeyi ı...._ --.,._lelerle beraber gençler on- · •I · d ~· t" ·ı· k •t· d'l · · vakıflar ba.c;. mimarı Va;;fi, müzeler k ·d· 
;''llade . • seçerek se\•ke amade bir halde bulun ı erı cgış ırı ır ·en 1 ına e 1 ıne:smı, me te 1 1• bildirmek üzeer birer rapor hazırlama-

Vilayetlere yapılan bir atmimle, köy 

._ld •ehır bandosu bulundu~Y ~ . . . , . . ~ 1 tarihi ağaçların yıkılmı.varak mimarı Kemal Altanclan mürek- Halen, Sovyl!t)l!r Birliitinde bu yan- . . . . . 
L e Saray burnuna .,.eleceklerdır dugunu bıhlırmıştn. Kızıl ayın, ka- d l<l k ı· 1 1 . kcı>tir. H e.\·et, salı triJnü toplana· 1 k 

1 
.. d 

1 
d h lan bıldırılmıştır. Bu raporların hazır-

~l'a b • • ·-. •Y j o urma sure ıy e yo un ınşasına b gın ara arşı yapı an muca e e e a-
- Y~urnunda saylav İbrahim dınları çahştll'ma lıırlı:{ı Ye clıger te- cle\•:ı.m edilmesini bcJedi,reden i:ste- cak ve tetkikat yaptıktan sonra mu vacılık ~ok faal bir rol oynamaktadır. lanmasına süartle ba§lanacak. nihayet 
~eenıı. Dilmen harf inkılabının e- şekküllerin sergiye iştirakleri temin 1 mişti. Belediye müzetr:rin lıu talebi- fassal bir rapor hazırlıyacaktır. Ra- 19 3 7 senesinde, Arkanjel mıntakası 1 eylul sonuna kadar rapolrar ikmal edi-

ll:ı.tnıyeti hakkında mühim bir hi- edilmiştir. ni i\'afıa vekaJetine bildirmiştir. por, valinin riyastincleki komisyo- ormanlar hususi tayyare filosu, 90 or· lerek vekalete gönderilecektir. Bu ra-

1 k t · ·· .. man yanı;ınının çok çabuk bir zaman· ı porlarda, köy kanununda unutulan ih-

~R IŞLERlr 
nun g ece pazar esı gunu yapaca- . . . 

Yu .. ksek Tı·caret Mektebı· - t ı t d k k k da bertaraf edilmesine büyük yardım- tıyaçlar varsa. onlar da zikredılecek, BELEDIYEDEı gı op an ı a o unaca ve son arar . . . . .. 
k b . . . .. ·ı kt' da bulunmuştur. 1936 ecneainde i.e bu ıhtıyaçlar tesbıt edılerek koy kamı-

~ enj Çocuk Bahçeleri 
'\lldırıla• bir kitaba 

Odun fiyatları 
Arttı? 

Yüksck Ticaret me te ının Maarıf o guıı \'erı ce ır. ' . . A •• 

neden .. . ' Arkanjel ve Volgoda mıntakaları or- nuna ıcabeden ılaveler yapılmak uze· 
Vekaletine devri bitmek uzeredır. ll · \! '-'l d 

1
·1a·,,e ı k 

ı , manian üzerine memur tayyare filosu, re eyctı eıu e e o unaca 
Mektepte, kitsat \ ekaletinin ticari, dd 1 M l' k ı '-t 

~en·d •- lü ~e~ en .ı.stanbulun muhte Odun fiyatları, nakliye ücretle-
hl 1 1 b d B 1 b Ölçu··ıer ve ayarlar çabuk ve müessir müdahalesi ile dev- ma e er ec ıse sev o unaca.: ır. ta i a oratuvarı var ır. u a oratu- ş k k.. k b'k d'l . 

lete 5 milyon rubleden fazla para ka- ar ta, oy anunu tat ı e ı mıyen varla ikitsat Vekaleti kontrol dairesinin 
~ .. nde açılacak çocuk bahçe- rinin pahalılaşması y!iziinden bir 
t.~~n tetkiklere başlanmıştır. miktar yükselmiştir. 'Belediye ik-
4o(L karnlar, maarif mmurları, tısat müdiirlüg· ü fuatJnn tekrar nor 

Öl 1 1 · • · z d t bazı vilayetlerde de yakında köy kanu-bir bina dahilinde bulunmasına lüzum çü er '\'C ayar ar nızamnamesının an ırmış ır. 

h_asıl olmuş ve bunun için de Liman 4, 11, 12 ve 14 üncü fa!!ıllarında bazı Orman havacılıgyı pilotlugu~ ' çok nu t:ıtbik edilmiye başlayacaktır. 

Lı ı.urlar · "' · ı · "h " ""81 • emnıyet amır erı, mu en- male düşürmek için tetkikler ''ap-
hanının alt katındaki yeni salonla üs- tadilat yapılmıştır. Dördüncü fasıldaki güç ve tehlikeli bir meslektir. Çok de- Jş' ıklı reklam kuleleri 
tündeki be~ oda kiralanmıştır. 1 tadilatla içkilere, su ve küplere mahsu~ fa keşif tayyaresi, orman yangınları-

r._ erıe tc kt , k "' 
"'~· masa geçme e 'e çocu maktadır. Geçen senP. bir çeki o-
-ette~· olabilecek yerleri tesbit et· dun kavıklarJa iskelelerden 50 ku
heu1c ır. Esas.en bir?ok kazalarda ruşa na

0

kledilirken bu sene bir çeki 

Pek yakında bu kısımlarda ihtiyaca şişelerle ecza kaplarının hacimleri ve nın boğucu dumanı ile örtülü ağaçla· Belediye Afişaj işleri Müdürlüğü İs-
göre tadilat yapılacak ve kontrolluk dolma ve silme paylan tesbit edilmek- rın zirvelerini yalıyarak uçmak mecbu- tanbulun muhtelif yerlerjnde ıııklı ilan 

~ele hahçelerı o1abılecek yerler odunun nakliye masrafı yüz yirmi Fınd1k Fiatları nameye eklenmiş bulunmaktadır. Orman yangınlarına karşı mücadele 
Cocu1c e ayrılmış bulunmaktadır. kuruşa _çık mı~ br. Fındık fiatları gün geçtikçe yüksel- 1 1 inci fasıldaki tadiliıt, muayene ve tekniği de gittikçe yükselmektedir. 

ile laboratuvar buraya taşınacaktır. te, bunları gösteren bir liste de karar- riyetindedir. 

._il bahçeleri açılırken her şey- -aıuamele \•ergı'sı'nı·n gu··ç1u··g- u" yu-- f d ki l\1•nel~ b • ··tı d ı·n ~ .u mektedir. Fatsa iç ın ı - arından on "~ a, u -.een, paTaşu e a am • tı.~ e'w'Vel kl :t k A 'f b ) ayara tiibi aresmetrcler hakkındaki ka-,""İıı çoc~ ~":~ e ası U un- zünden bir kısım bıçkılar faaliyeti- bin kilosu 63 kuruşta, Ünye iç fındık- dirmek sistemi çok geniş bir mikyas 'i Yerler ıgoz onunde bulunduru- tatil etmiş, bu sebeple odun kesme larından da 5040 kilo 75 kuruştan sa- yıtlar tecdit olunmaktadır. ta kullanılmıştır. Bu inen adamlar, m;l· 
z tır. · pahlılaşmışbr. Diğer taraftan na- tlımıştır. 12 nci fasl ıda ihavagazı, 14 üncü fa. ha.lli ahaliyi, yerden yangının söndü-

ta~ e~gin muhitlerdekiı çocuklar cak1a mahalle aralarında odun ke- lstanbulda ceviz stoku kalmamıştır. sılda da su muadditlcrinin muhtelif tip- riilmesi faaliyetine organize etmekte· 
~~Unle.rj sayfiyeye çıkmakta ol- senle de odun fiyatlarının yükselme 9 ton iç, ı O ton kabuklu fındık stoku !erdeki cihazlarınnı ayarlanma tarzları 

1 

dir. 
~ ıtdan çocuk bahçesi ihtiyacı da hi üzerine kesme ücretini yükselt- mevcuttur. tesbit edılmektcdir. Bu teşkilat, her sene daha ziyade 

~1~~ yaz k~ ayni semtte otu- m~lerdi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gen~etUmekte ve bu gen~eme de~ 
~ ç r ıçın ve fakir semtler için da- Kış ayları odunsuz kalmamak hal yangınların itfa<ıında kendisini gös-
~~.:ktur. Çocukların tekasüfüne için şimdiden tedbir alınacaktır. İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : termektedir. 
ltı-de an bazı yerlerde az bazı yer-
lıt, Çok çocuk bahçesi açılacak - Belediye buz ihtikarı Sovyetler Birliği orman tayyareci

lım•••••••••~••••••••••••••••-~ l~i~~i1Atı,Bi<li~n956m~onhd~r 
başlamış l - Tefrişi teknrrı.ir eden Balıkesir, Bur a, Edirne, Erzurum, fa-

kaldmla bi kitabe mir, Koııya, Aklıi ar, Afyon ve Yalova idareleri için idar~mizce kabul 
\ ~UYükderede ·~ele knrşISJnda Ha\•alarm sıcak gitmesinden is· edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptmlacak 1342 
~ Çeşıne tamir e~ilmiştir. Çeşme • tifade eden buzculardan bir kısmı- parça ~ya kapalı zarf usuliyle eksiJtmiye konmuştur. 
~b:itabesinde 1070 tarihi ve Ali- nın ihtika:_a sapaı_ı ve buz kalı_Pları-~ H -.Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve mü\•,ıkkat teminatı 
}, . Ceşmesi yazısı bulunmaktadır. nı daha yuksek fıyatla satmaga te-~ 2808.25 hradır. 
tıJ llıır esnasında eski kitabe kaldı- şebbils ettikleri görülmüştür. Bele-1 lll - Eksiltme 22-VIII-938 tarihine rastlıyan pazartesi giinü saat 
ı.. llıış ve . b k b" t k diye htikara sapanln tesbit etmek 11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şube:;indeki alım 1rnmisyonunda "lb.t yerme aş a ır aş on- _ . . . 
C ~Ur. H lb k' 1070 t ·h· y · uzere faalıycte gcçmıştir. Buzun yapılacaktır. 

a.... •• a u ı arı ı enı . ş . 1 1. b d k b · 1 · d h ·· · ı,."lllı?\ inş 1 y· kılosu her zamanki gibi gene yüz iV - artnnmc ve resım er 1.53 ıra e el mu ·a ı ın e er gun ın-

tutan ormanlarını nezaret altında bu-

lundurmak gibi bir vazifeye sahiptir. 

Dünyadaki bütü normanların üçte bi
rini teşkil eyliyen Sovyet ormanlan, 
muazzam bir haz.ine teıkil eylemeltte· 
dir. 

Alikant bombardıman ec'i1di 

Alikant, 6 ( A.A.) - Saat 1 1, 30 

kuleleri yaptıracaktır. Bu ışıklı ilan ku
leleri şimdilik Taksim - Harbiye, Sa
raçhanebaıı - Edirnekapı, Laleli - Ak
saray bulvarları gibi bulvarların her 
parçasının iki başına birer tane kona
caktır. Bu kuleler ikiıer metre yüksek· 
liğinde olacak, :zeminden bir metresi 
kontrplake, onun üzeri de bir metre 

buzlu cam olarak yapılacak, içeriden 
tenvir edilecek olan bu buzlu camlar 
üzerinde, bir tarifeye tabi olarak, İsti

yen müesseselerin reklamları yapıla

caktır. 

Bunlardan başka Karaköy ve Emin
önü meydanına da birer büyük ışıklı 

ilan kulesi yapılacak, bu kulelerde ya

pılacak reklamlar diğerlerinden daha 
yüksek bir tarifeye tabi tutulacaktır. 

Üçüncü umumi müfettiş 
şehrimize geldi 

Üçüncü Umumi Müfettiı Tahsin U. 
zer dün beraberinde kalemi ,mahsus 
memurlarından Mustafa Çofel olduğu 
halde Güneysu vapurile şehrimize gel· 

miştir. Mezunen seyahat etmekte olan 'ot ası sıra arına ve .. ımar 1 k · h' 1 .. 1.. ı ··... 1 ·· t t b · ı A. k a l{ . .. paraya satı aca tır. ısnr ar umum muc ur.ugu evazım ve mu Jayaa şu esıy e • n ara ve 
e dt e a~ımın devrme tekabul et- İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 
'ru: ı~.r • .. . . V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin ı,imdiye kadar en aşağı 

~'l>ı} e ıdaresı boyle hır devırde lzmirdeki Şarap Fahri- yirmi bin liralık bu gibi i~leri muvaffakıyetle yapmış olduklarını 

da Frankistlerin tayyareleri Allikant'ı 
bombardıman etmişlerdir. Bazıları çok mumaileyh bir kaç güne kadar Anka
kuvvetli olan 70 bomba, Bellaviab raya gidecektir. Kendisine geçen sene 

~ış çeşmenin kitabesine e- kası arsası gösterir ve aiki inhisarlar inşaat şube~ine ibraz ederek mukabilinde 
\.. Yet vermesi lazım gelmekte- IJir ehliyet vesika ı alnrnlnrı l:izımdır. 
~ inhisarlar idaresinin lzmir'deki A· VI - Müdürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V incj mad-

tı~ 11 
Usulsüz hareketin tahkikine laybeyinde inşa ettireceği muazzam şa- dede yazılı ehliyet vesiknsı. yiizde 7,5güvenme parası makbuz veya 

~ eaerlerj koruma l!emiyeti me- rap fabrik .. ının arsası satın aiınmışm. banka mektubunu ihtiv:ı eilecck olan kapalı zarfların ek~illıne günü 
~tir. Yakında fabrikanın inşasına başlana- en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanh-
Af.~A.:::Ç:::l=K=TEŞ==EK==K=O=R===== cak, gelecek aene üzüm mevsimine ka- ğma makbuz mukabilinde verilmesi liizımdır. (5105) 

\ ·~ lcaldığım bir kaza neticesin- dar yetiŞtirilerek imalata başlanması te- * 
,~tnın tedavisi lıuauaunda -cE.- min edilecekitr. Bu şarap fabrikall, 1 - Şartnamesi mucibince 50 lik 50.000 adet tuz çuvalı pazarlık 
\ ~ t Cemiyeti> hastahanesi aertabib yalnız Türkiyenin değil, Balkanların da usuliylc satın alınacaktır. 
>,.~ile operatöru·· Doktor Bay Halit L il - .Muhammen lıcrleli beheri 23 kuruş hesabiyle 11 .300 lira ve "t.,.1 en büyük fabrikası olacaıdır. 
tı.. 1

1\ iÖaterdig"i yu""ksek ihtimam ve muvakkat teminatı 862 liradır. 
~1t Dahili ıarap iatihlakini tamamen 
\ ttile "k· d · · ı ·v· · III - Eksiltme, 12-VIII-1938 tarihine rasUıyan cumn gilnü saat !..~ ·~ 1 1 gün e yaranın ıyı eştıgım Jr.arıılıyacak olan bu fabrika mamulatı. 
~~hanede görmüş olduğum hüs-- 10,30 da Kaba taşta Lcvaz1m ve müb:ıyaat şubesindeki alım kornisyo-
l. '.'!"~ Balkan ve Avrupa memleketlerine de d apılacakt ~ -rne1e ve ıefkate aciz hayranlı· nun a y ır. 
\ .... açık tcıeklcürü bir vecibe bilir ihraç edilecektir. VI - Mühürlü if'klif rnektukak her gün sözü geçen şubeden alı-

'

"'}')... . B' k b' 1 k ti d k nabı"lir. . ·• gazetenizin tavassutunu rıca ır ço ecne ı mem e e er e ço 

Osmanbey Matbaasınd:ı 
mücellit Şefi Halil 

ieilen Türk tipi prabın gelecek sene- V - 1stek1ilcrin cksiJtme için tayin edilen gün ve 8aatte yüzde 7,5 
den itibaren bir çok yeni yeni pazarlar güvenme paralariyle birlikte )"Ukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
bulacağı muhakkaktır. iliin olunur. (5129) 

mahallesine düşmüıtür. 
250 kiloluk bir bomba, İngiliz kon

ııoloshanesine isabet etmiş ve mühim 
hasarata sebebiyet vermi,ftir. 

Konsolos ağır surette yaralanmıştır. 
Bir kiıinin ölmüı ve 1 1 kifinin yara

lanmış olduğu söylenmektedir. 

Ebr mıntakasında 

Salamanka, 6 (A.A.) - Neşredi

len bir tebliğde Ebr mıntakasında 

cumhuriyetçilerin bir çok taarruz te· 
ıebbüslerinin akamete uğratılmış ve 
bir çok mühim mevzilerin İşgal edilmi.t 
olduğu beyan edilmektedir. 

Şark cephesinde 

Pariste yapılan ameliyattan sonra aıh· 

hi vaziyeti düzelen müfettiıin bu sene 

burada aldırdıiı rontken filmleri tek

rar Pariı' e gönderilecektir. Paristen 

gelecek cevaba 1röre kendisine tekrar 

bir ameliyatın lüzumu olup olmıyacaiı 
anlaşılacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

YOCEL 

Memleketimizin biricik gençlik mec
muası olan Yücel'in 42 nci ağustos 

nü.han nefis bir ~ilde inti~r etmiı
tir. 

Baraelona, 6 (A.A.) _ Bir tebliğ- Bu aayııile 7 nci cildini bitiren Yü-
Cle şöyle denilmektedir: cel mecmuasına muvaffak.iyetler diler. 

Şark cephesinde dii§manın bütün ta- çok kıymetli yazıları bir araya toplı
arruzları kendisine ağır zayiat verdiril- yan ağustos sayısını bütün okuyucula-
mek suretiyle tardedilmiıtir. rımıza tavsiye ederiz. 

-..::ııı~ISıaeııeoeıoe-=:.::.ıoe:30E30E30E30li:30IBOSOE3CE3CB0ııea3Eıoe:-=:~ı bını vermekle iktifa etti. profesörün kamarasına götiirdü. ğer tayfaların imtihanına devam e- _Sizler, taassup ve Avrupanın 

l e j Propesör tekrar İnsnlizce söyle- Sonra içeriy_e yine muharebe Met- delim. Dedi ve Meterekte arkadaşı düşmanlığının bütün şidetiyle hü-

E S 1 L K U M L U A O A 1 meğe başlıyarak: rek getirildi. Bu da tıpk1 arkadaşı gibi kaptan Murfinin muhafazası - küm sürdüğil renubi Çinde doğmuş 
- Olabilir ya 1 dedi. Şimdi si- gibi sorguyu çekildi, ve tıpkı arka· na terkolundu sonra bütün müret- olmalısınız. Şefleriniz sizi cüret Ye 

zinle karşılıklı birer bardak ~arap daşı giib şarap içmek istemedi. Bu tebat birer birer profesörün önünde pervasızlığınızı tecrilbe ederek bu-
içelim. nun üzerine profesör Jakopbon: bir geçtt resmi yapar!\k beni sual- raya sev ketmiş olacaklar. Zaten 

Zahrely şarap şişe ine iirkek bir - Bu şarabı neden içmek iste- lere tabi tuttular. Likin hiç birisi onlar senelerdenberi bana suaikast-
bakışla baktı. Parmakları titriyor- mediğinizi anlamıyorum. Çünkü o- profesör tarafından kend~rine na- Jer tertip etmekle meşguldürler. 
du. nun zehirli olduğunu biliyorsunuz. zigane ikram edilen bir bardak şa- Hiç füphesiz hakiki hüviyetlerinizi 

'f k rabuk k a· . t 1 ya - Şarap kullanmam Mösyö. Sizden evvel sorguya çektlğim Zah rabı içmemezlik etmediler. Bu iş gizllyerek Neptune'a kadar 5 okul-
rJ pe ~ en ını op amı t 1 ·sı · k k d' · · 1 d' 
muvaffak oldu. - Zararı yok, zaran yok!.. n- r~.Y ı .. ~m.ıy.ere en ts~m c e _:_e~. ı. bittikten sonra profesör Jakobsan mıya muvaffak oldunuz. Hakikt 

a-ititniz Ancak Zahrelynin yabancı dille ıan bir def~ olsuı~ şarap tadarya '.:· Ç~nku ıkmızde. parn~?gı~y ~ogs~ - iki mücrimi huzuruna çağırttı. Ka- Zahrely ile Meterek'fa hü\riyet cüz-
söylenen ilk kelimeyi işitir işitmez Benden çekınmeyın canım. Ben mu- nu~e daya~ ıp çınce .soyledıgım cum marada kaldıkları mflddet zarfın- danlarını nasıl elde etmeğe muvaf-

' t. • d . . ı... .. ,1 b' d b" b 1 f saade ediyorum; mfisnade eliyo - leyı anladınız. Anlamanıaz!Jk ede- da flcj Macar kendilerini adam akıl- fak oldunuz? .ıJtı efa gittim. -uO) e ır en ıre ozu ması pro e- . . . a· . . . 
1 

ç· 
1 
... 

l '- lh..:ı· ıu· d "rün de .,.özünden kapmamış olma- rum, gelme? Bızzat ben teklıf edı- mez ınız zıra sız er ııı ısınız... lı toplmı,ıar ve bütün soğukkanlı • 
·~ıc_ ..._, ızce ve ;m.acarca an eo ., :.- ır . b. b d k A t k k . . h h 1 . . . 

dU bilir misiniı7 lı ki iki elerini ceketinin ceplerine ~~rum. ıç ınsan ır ar a şarap r ı şe \e .. şup eye ma a hklarını yemden elde etmışlerdı. - Belki de bu iki biçareyi bir 

'

. ~ tvet İspanyolca da b'll . sokarak bir mildet bekledi. Lakin ıçın patronunu kırar mı?.... k~lmamıştı. Pr-0febor Jnkobso.n ma- Zahrely ve Meterek yanyana f k f lb 
l\f.,,"', nenıek ki Norve",.e ;l r:: muh~tabmın ağzını a~madığını ve - Beni mazur görün Mösyö... hırane bir manevra ile iki mücrimi salona getirilince profesör: a yon arvea n~ ce ederek onlan 

.... n b m hatta kıpırdamadığını görünce ge- - Olmaz. Mutlaka içcceksi~ !.. ~~lup .. m~ydann ç~şarz:1ı~~ı. ~akıa bu - Zannedersem, dedi. efkarın uyutmak ı~retıyle orta~an k~l~ır-
' ll a .. dille konusmıva başladı Profesör bu son cümleyi telıdıd- ıkı mucrımden hıç. lıil·ısı cmayetle- fayda vermiyereğini sizler de anla- dınız, belkı de onları oldilrdunüz. 
~?'of a:ır efendim. ;e / ~~ .. tehdiclii~iz. sözle .. : klr bu· tavırla söylemişti. rini açıkça itfraf etmemişlerdi ama dınız. Diğer arkadaşlarınız şarap _ Şimdi söyleyin baka~·ım , ben size ne 

9'd CSor ayağa kalktı ve gene 1 rd~y~shor~n ta •nndan belr ~ soy Herif önüne mnkmakla iktifa herifin katil olduğunu :anlamak için t . tll h lb k' . .k. . . yapayım? 
tQ et e ıgı a ve \ ı o uyor- u t ı.: k k d h ti d an ıç er a u ı sız ı ınız ıçme-

'"(gh Parmağını muhatabının d etti .n.ı.e erc.ıun or ·u ve e şe n en d" · D k b h " r ld Berikilerde gene ses Yok 
~ ,_ 1.1ne uzat k · d·ı u. · . d' 

1 
. . sapsarı bir hale gelmiş suratına bak _ ınız. . ~me şara 111 ze ır 1

" 
0 ~- ş h ld . b" • k :f ..... 

l[en . . ara gene 0 acaıp ı - Bu müddet zarfında Zahrely - Benı ın e Zahrely ! Şımdı k k " f' .d. gunu bılıyordunuz. Evveli soyleyl'- - u a e sıze ır te h te !UU• 

~ dısıne birkaç kelime söyledi. kendine tamamiyle ha1dm bir vazi- sen kaptan Murfiııin nezureti altın- ma p af ı !. ı.J k b niz bana: hakiki hüviyetiniz nedir? lunayım: Ya birer bardak şarap iç-
'ıl. rore " ro esor a o son: 
~ ~ sor ilk kelimeyi telaffuz yete girmiş olduğundan omuzlarını dayım kamaramda kalacak:;ın ! _ Bir bardak şarap içmekten Cevap yok. mek suretiyle intihar ediniz, yahut 

~; 8~ltıez Zahrelyinin çehr~ ~e- l!!ilkerek : . . . .. : . Sonra seni çağırtırım: çekinen .bu iki gemici kendilerini e· - Profesör iki katilin devap ver ta bir miktar erzakla sizi kırmızı 
~ ~n,. lttasının hatlan gerlldıı goz- - Söyledığınız sozlerın bır ke- Kaptan l\Iurfi bır kelime bile le vermış oldular. Biz bunlar hak- mediklerine ehemmiyet vcrmiyerek kumlu adaya çıkarıp bırakayım. 

ıc.1 '1': hir şekil aldı. Likin he limesini bile anlamıyrırum ... Ceva - söylemeden ayafa kalktı ve Macan kında bir karar ~ermeden evvel di- devam etti: Zahrely: . .. 

'f ~N: T. Vallerey Tefrika No. 48 

:: ~a asyaya? 
......._ Pek çok defalar. 

lııf? c\frika sularınli da 

Gene cevap yok. 



Sayıfa: & YENi SABAH 

İLAN YOLILA TEBLİGAT 
Istanbul Emnıyet Sandığı Direktörlüğünden 

( ikametgahlarını Değiştirmiş Olan Borçlular) 
A9ağıda yazılı bor~lular göıter- dikleri ikametgahlarını terketmit ve yenisi meçhul bulunmUf olduğun dan haklarında batlanacak takibe dair. 

~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Borçlunun ismi 

İzzettin (Hüsnü oğlu) 

Servet (Kıl.mil kızı) 

. 
Gülbeyaz (Mehmet Ali kızı) 

Şükriye (Ali kızı) 

Yuvan (Sava oğlu) 

Yuvan (Sava oğlu) 

El eni (J ozef kızı) 

Asiye (Sü!Pyman kızı) 

Hikmet (Ali oğlu) 

R~ref (İslam oğlu) 

Afife (Nazmi kızı) 

Yuda Filılıa (Salamon oğlu) 
(Sadık kızı) 

(l\Iustafa oğlu) 
(Tahir kızı) 

(Ali Oğlu) 

fe (Nazmi kızı) 

mine Üstüner (Ahmet kızı) 

Gösterdiği ikametıı:ah 

Şehzadebaşı Kalenderhane mahal
lesi mektep sokak No. 14. 
Fatih, Nişanca cad. No. g 

Cağa loğlu çatalçeşme cumhuri. 
yet pansiyonu. 
Üsküdar Tabaklar nalçacı Hasan 
No. 12 
Pangaltı tepeüstü No. 3 Haydar 
bey apartman. 
Pangaltı Feriköy Tepeüstü No. 
35/ 3 Haydar B. apartman. 
Taksim Sıraservi Finızağa cad. 
No. 45/ 2 Ali apartman. 

Maçka, Maçkapalas 4 cil kapı 
No 5 
Üsküdar Tabaklar Selimp:ışa yoku
şu Ncı 5 
Lıileli tramvay cad. No. 22 

Maçka, Maçkarıalas 4 cü kapı 
No. 15 
Balat Toptancı No. 48 

Şehremini UzunyıHuf mahalle 
si Şehhüsameddin 8ok~k No. 22 

Kanlıca Hisar cad. No. 24 yalı 

Kandilli Sıra mahallesi No. 28 . 
Beyazıt Mithatpaşa caddesi Alen
hayat veya Abuhayat snkak No. 1 
Maçka Maçkapalas 4 cü kapı 
No. 15 

Şişli Osmanbey kır sokak No. 32 

rakip 
dosya 

No. 

38 / 454 

38 . 510 

38 .1 643 

38 .'761 

381797 

381799 

38/ 808 

38 / 8:30 

38 .1 833 

~~ /675 

38/ 2fi2 

381855 

38/ 873 

38/ 887 
38/ 890 

38/ 9:.!l 

38/939 

38/998 

Hesap 

No. 

59748 

64049 

60443 

61354 

73649 

73978 

80440 

80851 

80932 

73456 

81201 

81201 

70333 

76'.H4 
81272 

81837 

82284 

82630 

Borçlan· 
dağıta· 

rih 

Aldığı 

borç 
Lir• 

Teminatın ne olduğu 

21-2- 33 170 

24-7-933 25 

15·3-933 20 

15-4-933 20 

14-2-935 10 

l 0-3-935 15 

5-5- 36 20 

2-6-936 

9-6·9~6 

2-2-935 

26-6-936 

27 -6-936 

ı!-8-!l34 

5-8-936 
3-7-936 

7 -8-!l36 

31-8-936 

18-9- 36 

08 

09 

60 

13 

07 

30 

12 
15 

15 

25 

100 

Bir roza boroş, iki elmaslı 
saat bir elma3lı şadlen 

Bir çift roza küpe, üç roza 
altın yüzük. 

Bir çift roza küpe, bir al· 
tın bilezik. 
Bir çift incili bile:ıiJc. 

Bir altın saa~ 

Bir roza tekbş yüzUk. 

Bir çift roza küpe, bir ro
zo bir pırlantalı yüzuk. 

lıir pırlantalı ığne, bir el 
ma'lı kol saati bır altın 

bilezik. 
Se.kiz yüz gram gumüs. 

Bir altın saat. 

Bır roza pantantif, bir pır 
Janta/ı kolye iki taş sırça, 

bir rozıı. yüzük. 
Bın üç yüz v,-ram gümiıJ?. 

Bir çıft roza küpe. 

Yırmi üç adet nazarlık 

altını. 

Bin beş yüz gram gümüş. 
On beş adet n•zarlık al
tını. 

Bir çift roıa kupe. bır nı
za yüzük. 
iki bin üç yüz Pili gram 
gümüş. 

Bir roza yuzuk, bir pır/an. 
talı iğne . 

Takibe batlanmak l9bu heıap 
için yapılacak tarihine eöre 
heıap tarihi borç mik-

22·3-938 

24-3-938 

4-4-938 

13-4-938 

13·4-938 

13-4-938 

13-4-93& 

13-4-98f/ 

13-4-938 

13-4-938 

28-4-938 

26-4-938 
26-4-938 

21 -4-ıı:~8 

27 ·4-!J:l8 

9-5-938 

tarı 

Lira Kr. 

180 27 

24 94 

17 70 

19 93 

11 19 

16 17 

25 26 

10 02 

11 25 

68 !)7 

16 16 

08 69 

23 82 

12 33 
18 67 

18 47 

30 47 

ı21 67 

Yukarıda sırasiyle isimleri ve sair tafsilatı yazılı bulıınan her bnrçlu vadesinde borcunu vermediğinde dolayı takilıc başlanmak için yapılan hesap tarihinde borcu faiz, 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor 

NEVROZIN 
k·ı· ıni? varken ıztırab çe ı ır 

Baş. diş ağrılar!ıı10 
ve ü>Utmekten mlltHellıd ., ı ı·r 
ağrı, sızı, sancılarla nez e. ' 

romatizmava ııar~ı 

NEVROZiN 
. kaşelerini alınız. biJİI· 
[c~bında günde 3 kaşe alr?ad 

0 
ismine ciikkat Taklidlerın e 

ıakınınız. 
ka bir Ve Ntvrozin yerine baş 

marka verenleri şiddeile 
reddediniz. 

lstanbul Beşinci 
dan: 

93 7 / J 85 O sayılı dosyadan. 01.ır 

Bir borçtan dolayı mahcoı: c!'I 
·ı . k veril•" " paraya çevrı mesıne arar k,oltll'° 

parçadan ibaret ve yazı mase.sı ,tile 

•"' vesaire e'?ya açık arttırma ı S ıe 
10/8/ 938, çarşamba günü saat dd<' 
Cağaloğlunda Nuruosmaniye c• 1 ,ııt. .. 
sinde 5 numaralı yazıhanede ~ tir' 
caktır. Teklif edilen bedel 25 " fı' 

h k .. d yetf111> ..; mu ammen ısınının yuz e geı· 

şini bulmadığı takdirde satışırı ı:ı-S 
kalarak ikinci arttırm:ı surtile ıJ• 

komisyon ve masarifiyle baliğ olduğu miktar kendilerine ait sırada gösterilmiştir. Her borçlu yazılı borcunu vermedığınden 3202 No. lı kanun mucibince hakkında sandık· 
ça takibe başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukvelede gö-ıtermiş olduğu ikametgahına gönderilmiş ise de işbu ikametgahını değiştirdiği anlaşılmış ve 
yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenilemediğinden ihbarname kendisine tebliğ edilememiştir Bu sebeple ilanen teblıga ta lüzum görülmüştür. Yukarıda 
isimleri yazılı her borçlunun işbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcunu ydemsi Jii <•mdır. Aksi takdirde v•,.diği rehin mezkur kanun hükmüne tevfikan satılmak züe
re sandığımızca doğrudan doğruya hakkında takip yapılacaktır. Bu husus i8imleri yazılı borçlular tarafından bilinmk ve her brıne ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına ka
im olm

0

ak üzere ilan olunur. 

h• 938 günü ayni saatte ayni rııP 1 ,.cıt' 
1 tekrar açık arttırma suretile ,aV ... ırl 

g .. ından talip olanların yazılı ~ D' 

K 1 Z rf l ·ı Ek 1 İl ..... , .... ,... .. ........ ' :"U'"-~"··~ ı (9488) _,,., apa ı a usu ı e si tme anı. ia,/i!}j :;;)'1.Jfj~ ;ıC:64 _u_n_u_r ________ ~ 
Muğla Nafıa Direktörlüğünden : • .,.,....... ·+.;:; . ''"" .,,. " ıo E N . z B A N K 1 Konferans ve danslı ıaY 

·ıoo 
mahallinde hazır bulunmaları 1 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla - Köyce fs~aA~~~! 1~:~~?SU ____ L-__
1 

~i~~ik ~!~;ı:~7d:nk~abının. 1~05~~': giz yolu üzerinde Nampam köprüsü iki göz ve sedde inş:ısiyle iki baş- yıldönümü münasebeıile Agu• ~-
ta şose, imla ve hafriyat işi keşfi bedeli 28500 liradır. ~=!~ ~;:;~~;~kla Türk mu•;kisi, 12.60 DENİZYQLLARJ İŞLETMESİ "/uncu salı günü saat 17 de Halk•'i~,~ 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: havadis, 13.05 Plakla Tü·'< mu'1ki;ı, 13,30 de Bay İsmail Hikmet tar•f1\
0

, 

A. - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, betonarme büyük muhtelif plii.k neşriyatı, 14 son. 'ı zm ., r Fuarı na Tenzı' laA ti 1 B'ı let (Türk Dili inkılabı) _hakkında ~i~,.·i· 
köprüler inşaatına ait fenHl, hususi ve Bayındırlık işleri genel şartna- Ak,am ne9riyah: ferans ve Halkev•m>Z cazının '_! o•' 
meleri ve keşif hüliisa cetveli ve proje. Saat ıs,:ıo Hafif müz;ı, ve dan• mu•i· 1 - İzmir Fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak Ü· le bir de Danslı çay verilecektı" ~t'' 

B İ t . I b t . k 142 k k b'I" kİ!\İ, plUk, 20 snnt ayarı: Crl'nviç ra~atha- İ t' l H Jk . d d ... tıI111ıt 
· - s ıyen er U şar name ve saır evra ı uruş l"lU a ı ın- neeinden naklen. Nmhe Uyar , 0 arkadaş- zere bütün iskelelerden zmir için yüzde 50 tenzilatlı gi- ve ıye er a evın e agı 

de Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. lan tarafından Türk mu•iki" ve halk şar. diş - dönüş biletlerı verilecektir. 
3. - Eksiltme 17 Ağu"los 938 çarşamba günü saat on dtirttc Muğ kılan. 20,40 hava raporu. 20,43 Ömer fü. 2 - Bu biletlerin satışına JO Ağustos 938 tarihinden itibaren 

la vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. za Doğrul tarafından arabra söylev, 21 sa- başlanacak ve 9 Eyli\! akşamı nihayet verilecektir. 
at ayarı: Orkestra: (B b'l ti d · · · 30 ı· ı k k d t 4. - Ek~iltme kapalı zarf usuliyle olacaktır, u ı e er, önuş, ıçın ey u a ~amına a ar mıı e-

ı - Glinkn: Ru.-ıt:lan et Lutıniln DOKTOR 
5. - Ek8iltmeye girebilmek için isteklilerin 2137,5 !im muvak- 2 - Gabriel ?tfarie: Rbap~odit- chınose berdir.) Besim Ru~en 1'.at teminat vermesi. 3 - F;•tno: Golombin. 3 Bu biletleri hamil olan yolcuların tabi olduk!arı şartlar bi-

l 21,30 Muzaffer ilkbahar ve arkadaşla !etlerin arkalarında yazılı olduğundan bunların kemali iti-1. - Ticaret ooa,ına kayıtlı bulunduğuna dair vesih. 
rl tctrafın<lan Türk muıcıiki'lli ve halk şarkı- na ile okunması rica olunur. 

2. - Bayındırlık i~lcri dergisinin haziran 937 ve resmi gazetenin larıı 22.ıo muhtelif parç•'"'· plak, 22,50 izahat almak için acentalarımıza müracaat edilmelidir. 

KANATLI 
9

. 

Cerrahr,aşa Hastahanegi p 
hiliy.e Mütehassısı W 

Hergün öğled· n sonra ha:ıta 
rını kabul eder. 

3645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye tevfikan \'eya ben • Son haberler ve erte., günun programı, f.'.,J~-.;c;:";?: ~""'°-"'""' 
23 saat. ayarı, son. 

zeri inşaat yapabileceğine dair yüksek Nafıa Vekiıletind~n alınmış mü- Ankara radyosu 

teahhitlik vesikası. 7 Aiiuato• 1938 onar 

döşemeli Öile ne,riyatı: 
Saat 12,30 Karış!k pli'i 1 ~ neşriyatı, 12,50 

3. - 10.000 liralık betonarme köprü veya betonarme 
bina inşaatı yqpmış olması. 

6. - Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat 
Türk musikLi ve halk şarkı!arı, 131 ı 5 ajans 

evveline haberleri. 
kadar l\fuğla Nafıa daire.ıinde eksiltme komisyonu reisliğine makbuz Ankara ••ırivah: 

. Saat 18,30 Plikla dan~ mu~ikiqi, 19,15 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubun nıhayet Türk musikisi ve halk ('arkıları (>alahattin) 
altıncı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 20 saat ayarı ve arapça "cşriyat, 20.ıs 
mumu ile iyice kapatılmış olması lıl.zımdır. Türk musikisi ve halk şarkıları (Ametör 

Cemıle), 21 ~n plılkları, 21,15 stüdyo sa· 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (496.3) ıon orkestrası: 

1 - Haff: Cavatine. lllJl••••••·------------------J:m•ll! 2 - Saint • Saöns: ?\Jarche ?.filitaire 1 D evlet Demir yolları İl anları 1 Françeıse. 
3 - Fichard Hail: ?ı.fanfred suite. 

l.ilııı•••••••••••••••••••ı•••••••mıııii j 4 - Lortzing: Undine. 
Muhammen bedeli 10500 lira olan 60 ton çimento kapalı zarf usu

lile 20.8.938 tarihinde cıımartesi günil saat 10 da Sirkecide 9 işletme 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin Nafıa ve diğer 
nizami vesikalarile ve % 7,5 nisbetinde teminatlarile komisyona mil
racaatları llzımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek 
tedir. (5112) 

Gümrük M u h afa z a G enel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma K omisyonundan 

1 - 4 kalem kamyon ve motörsiklet iç ve dış lıl.stiklerinin kapa
lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 8-8-938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacak
t.u:. 

2 - Tasınlanan tutarı 8571 lira ve ilk teminatı 643 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline ka

dar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını Galı.h eski İthalat Gümrüğündeki komisyona ver-
meleri. (4722\ 

22 Ajans haberleri ve hava raporu, 22, 
16 yarınki program ve son: 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

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

tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 • 12• hakiki fıkaraya 

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

ilan - Tophanede Necati Bey cad
desinde 338 numaralı tütüncü dükka· 
nunı Podromoa Teferik"e 5/8/938 den 
itibaren devir ettim. 

Selim Vural 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: lzmir -Torbalı yolunun 4 +000-15+135 

kilometreleri arasında grafikte gösterilen şosenin esaslı onarılması. 
Bu işin açın tutarı: 18032 lira 47 kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A - Kanalı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. z 

Do~dor Şükrü faııl 
i lkel 

1 
1 "

I~' Kadın Hasta ı 
D - Keşif ve fiyat silsilesi cetveli proje, grafik ve hususi fenni Müteha .. ısı . 

şartlar. Sirkeci: Muradiye cadde•1 

Doğum ve 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih gün ve saati: 15 ağustos 938 pa- No: 35 
.~-zartesi günü saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde kapalı zarf usu- Pazardan maada her giln 'ıa-

liyle yapılacaktır. bahtan akşama kadar ha•ta 
İstekliler 3 üncü maddede yazılı evrakları İzmir, Ank:ıra, İstanbul rını kabul eder. 

nafıa müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. Telefon: zı50~ 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 938 yılına ait - -- • -••••••••·-~~ 

bayındırlık bakanlııi'ından alınmış müteahhitlik belgesile ticaret oda- I•------------";" 1 
sı belgesi. d 

Muvakkat teminat: 1353 liradır. D o kto r Feyz i Ahıne 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tanzim Deniz hastahan esi Cilt ~-

olunarak yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel fz. z bııS•• 
ührevi hastalıkları mutıı mir ili daimi encümeni başkanlıli:ına makbuz mukabilinde verilecektir. . gii~ 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (5035) Ankara Caddeaınde: Her !l!Jf) 
öğleden sonra Telefon: 23 

Nafia Vekaletinden : 

Yüksek mühendislere Zührevi ve cilt hastalıkları 

3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mil- H Ö r 
hendis veya mimar ünvaniyle verilmiş olan diplomalarla ruh;atname- ayrı me 
!er yüksek mühendis ve;v~ yük>ek mimarlık ünvaniyle verilecek ruh· ô A cıııııi 
salnameler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun ııeşrinden itibaren ğleden sonra Beyoğlu ğ84 135 

çarrısında No. 33 Telefon: 
en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatname- ·-~;.;;;;~-~-~ii!ıı~~·tı.iı~ 
!erini yeni ünvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde bulundukla- Sahibi: A. Cemalettin Saraçol 
nndan haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekaleti • Netriyat müdürü : Mac.it Ç~if' 
mize müracaatleri ilan olunur. (5147 ) Baaıl~ıi:• yer: Matbaaı Eb 

p 

s 


