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Harf inkılabı 
Onuncu yıldönümü münasebetile 

AJfabe öğrenmek hususunda çocıİk
larımızın nail oldukları 

kolaylık, temin ettikleri sür'at 

~~~~v.f~~-~~ 

ABONE ŞARTLARI 
HER YERDE Tür~ ~ .. , 

IOO ICr. ...•lift MOO K. 
IOO Kr. 1 a,.lıtı 1200 K. 3 JIO Kr. 1 aylafı 900 K. 

IO Kr. l aylıfı 300 K. r.... 1tt11La4iıaa rtna-lt ••• ı •. KURUŞ 
ketler lcla il. l'- T,I .... 4 linı.. -

Ruslarla Japonlar arasında geçen 
müzakerler müsbet netice vermedi 

Japonya bir · taraf tan sulh istiyor, 
bir taraf tan harp ediyorlar 

Müzakereler 
NVVVY\~fVVVVV\!VW\V\W.V 

hiçbir netice 
.A.MN.WWW~ MMMN.MNMV\ 

vermedi 
~ 

Moskova 8 (A.A.) - Dnn Lit
vanot ile Şigemitsu arasında ya
pılUn görüşme her iki taraf ken
di noktai nazarını ve vaziyetini 
muhafaza ettiğinden dolayı hiç 
bir mUsbet netice vermemiştir. 

L-
Sovyet filoıuna mensup muazzam harp 
zırhlılarından birinde tekmil zabitan ve 
efrada 1&bahı bildiren, yeni ~ünQ kartı· 

lıyaa J.ir borazan neferi 

V-.,""'.;v-..,....,.VV"""""'"""./V'V'VV..."AAA/ ..IVVVI 

\Jtıı Önderimiz on ıe:ıe evvel Sıvasta yeni harfleri halka bizzat 
Öğretirken •• 

il)-~illi mücadele ha~ekc~~y~e .baf- ============== 
~·tı lnaddi ve manevı degıpkhkle· Y ıldönümünü 

bugün 
VVVVV'VV'V 

kutlulıyacağız 

~~~ &tasında en mühim mevki 
,.tılardan birini bugün bütün kal
' •~le alkı,lıyoruz. Harf inkılabı 
""

0 nuncu aenei devriyesine erİf· 
~ hulunuyoruz. Harf inkılabı 
~.- tereddüt ve adeta korku ile 
~ılanınıf olan bir yeniliktir. Bu-

l\ l\irJ" ·· 1°' 0 kl • rdı O ~vvvvwvv ' u tur u aaı erı va • Bu gece, harf inkılabının 1 O uncu 
' nlar esaretten henüz kurtul- yıldönümü dolayısile lstanbulda büyük 
~l~~t olan mefkire!erimi:z dünya merasim yapılacaktır. Merasim, Oni
~t tınj dütünürken ahret mülahaza versite ve halkevleri tarafından hazır· 
dıt lt\ı da buna karıtlırmağa alıtkın- lanmış olmak itibarile iki cephelidir. -t H .. • . . ~İl\· enuz orta ı;aglal'ın zıncır- Bu akşam saat 20 de. yüksek tah!!il 

Ş~ bağlı bir halde yaşıyorduk. gençliği, üniversite Konferans salonun
~ imdi bu kayıtlal:"dan tamamen da toplanarak Atatürk'e 11ükranlannı 
'~e hir aurette ya,ıyarak aklın, arzetmck üzere merasim ya~acaklardır. 
" llke-enı'n ı'lmı'n °1capları daire B · · k b" h' b ·1 O · 'ltıde ... • u merasımı ısa ır ıta e ı e, nı-

tı~ .hareket etmeğe o kadar alış- versite namına Profesör Fuat Köprülü 
kı h ·• k • manlara ' enuz pe yem ~a açacaktır. Ondan sonra, hiç okuma 

~•u · · b' '-'ıtla.rp olan bu esaret ~a~ıs~ ... '~: bilmiyen ve üç ayda Türk hıuflerile o-
>0t Ca uzak kalmış gıbı gorunu- kuyup yazmayı öğrenen altı yaşında bir 
'-h. Fakat az vakit içinde: tefekkür çocuk bir yazı okuyacak, ondan sonra 

'1ınd ld ·~. . h.. . >~ . a e e ettıgımız urrı- da, Arap harAerile okuyup yazmayı u-
llun · · k ··ık ~t lı etının ıymetmı an ama zun yıllar öğrenemiyen, fakat, Türk 

~1~ Urıa bütün ruhumuzla bağlılı- ı harflerile kolayca ve çabukça okuyup 
~t,.;2:• teyit etmek için, zuhur eden yazma öğrenen bir ihtiyar, Türk harf
~'tt elerdeQ illifade ederf!k, onları ı ıerile hazırlanmış olan bir hitabeyi o-

~llrnak faydadan hali olamaz. kuyacaktır. 
~le . erıj harflerin kabuliyle ahret Yüksek tah9 il gençliği namına, ede
~ı/1 arasında hiç bir münasebet biyat Faktilte!linden Karahan bir hita· 
l~t 11~.rııadığına dair pek çok delil- be irat edecek. hRrf inkılabımızın ('· 
~ : 0 •terilebilir. Fi\ kat biz bunla- hemmiyet ve mahiyetini tebarüz etti
~U epsini lüzumsuz addederiz. Çiin recektir. 
•-)~a.a itibariyle böy1e bir münaka- Saat 21 e çeyrek kala meşalelerle 
li:t.' !irifmek lüzümuna kani deği- üniversite Fen Fakültesi önünden ha-

ı çllrık .. d" . 1 . d k 'ıtıld u unya ış erımz e anca reket edPcek bir fener alavı, Saraybur-
oı &.tı "be il' 'itil b ve mantıktan tecru ve ım nu parkına gidecektir. Burada, Ata-
bııı 'tka br rehber ve miyar ka- türk heykı-line vük ek tahsil gençliği 
•,lt ~~lnerneyi en kati prensip ola- "",...,'""' hir r .. J,..,lc konacaktır. 
llıı 1" kere .nazettikten sonra bu· WWWSM M At W uz & 
b Unut k b' .. k .. 
'lı ara ır muna a'a ve mu- · d. Filhakika eski alışkın oldu-

l11t, ~aya dökülmek çok manasız o- ı ı. 
ıı,lt aten bugün için öyle bir mü- ğumu:z Arap harflerini tel'kederek 
'tııe'!ıt.la imkan da kalmamıştır. On yeni Türk harflerile yazıp okumaya 
~t)\ lık tecrübe yeni harflerimizin ba,lamak bizler için pek zordu. f. 
~İtti"e kati bir zaferi ile neticelen- tiraf etmek lazımdır ki okuyup yaz-

ıt' ma kolaylığını kaybetlik. Hele ilk 
.._ le k :ı:aınanlarda harf inkılabı- zamanlarda çetin bir çıraklık dev
~lt ~rfı mütereddit davranan kim- resi geçirdik. Ve hiç bir zaman 
Iİ),;•n Çoğu bunun tRthiluıt ve fii- evvelki melekeyi ıktisap edemedik. 
lııltı lıakıınından arzeylediği zor- Fakat biz vatanın yarınki neail-
~b~"~arı ürküyorlardı. İtirazlar (Devamı e nci sayfada) 

tıf olmaktan ziyade sübjektif Hüseyin Cahid YALÇIN 

Çinde vatanperverlik 
Kadın tiyatro artisleri 

cepheye gidiyor 

. 

, . 
• 

Japonyanın teklifleri ve Sovyet 
Haricive komiserinin cevabı 

. }~ .. 

GAZETEMİZ 

Hergün 8 Sayfa 
HER SABAH 

Evini ve işini bırakarak cepheye Çocuk siyasetimiz 

Kara pilanço: iki tarafta 270 ölü! 
Moskovn, 8 (A.A.) - Diın. 7-8-9!1~ Japon büyük elçisine, bfrknç gür. ev

Japon büyük elçisi Şiıemitsu, Sov- vel Japon hükumeti namwa muhasa 
yetler birliği hariciye ~1alk kombe:·i matın tatili hakkında yanf,ığı teklifi 
Litvinofu ziyaret etmiştir. hatırlatarak demiştir J:i: 

Bu ziyaretten bilistifade, Litvınof (Devamı 4 iincil sayfada) 

Hapishane yıkılmalı mı 
giden Çin kadınlarından biri Belediyemiz ,ehrin küçükleriyle 

Son posta ile gelen İngiliz gaze- alakadar ve metııul olmak gibi ,u. Müzeler mimarı Kemal Altanın fikri 
telerinde okuyoruz: küre değer bir yol tutınut bulunu- Sult h t .. 'b' .. b' . . • . ana me camıı gı ı yuce ır 

Japon ıstıla~ı kımm.:anda Çın ken- yor. T" k •b'd · k d b ·· h ' . . . , I ur a ı esı arşısın a ugun arap 
dini toplıyarak asırlar(1nnberı uyu - Bir iki ııün evvel minıwını atan· b' · tt b 1 U • h · h 

ır vazıye e u unan mumı apıs a-
duğu uykudan birdenbire uyandı. Bu bullular için birkaç umumi bahçe- )n iht' t ·•· b. 1 k ld l 

•• v • .. nen ıva e tıııı ına arın a ırı ıp 
gun artık uvuşuklul{U ıle şohret al- nin daha açıldı<Fını nıemnuniyetle · · Adi' s k ı ·. . . · . • yerıne yenı ıye arayının uru ma~ı 
mış olan eskı Çınlı yerme yurdunu haber almıttık. Şimdi de Kumkapı, _,_:_.ı..,.c1 .. hiit•rihhir.' ~n RC "' ~ " .-

karış karış müdafaa eden birleşmiş B 'kt Ort k"y tar .. flarında kü 1 . h kk d h"t• .. b t . . etı f ve a o .. • mese esı a ·ın a 11 a mua e ve ye• 
bır mıllet vardır. . h --~' · d b' ,_ ·ı · · D" b . tk• :ı_ •. h tl' çüklere mah•u• denız ıuıı.ı:uıuarı rın e ır 111;;arar vcrı emeınıştır. un u 

Çm sana arıurı, hntta ~o re ı 
. . . ' . . yapılmasının kararlatınıs olduğunu mesele hakkında mütaleasını almak için 

kadın tıyatro arlıstlerı cepheye gıdıp .. v • • 

ogrenıyoruz Müzeler mimarı Kemal Altan'la gö-
hayatlarını tehlikeye :ıtmıyı göze alı- • .. .. . . 

l B 1 h d d 'kl · Çocuklarına alaka gösteren on· ruştuk. Kemal Altan dedı kı: vor ar. un ar cep e e ver ı erı • 
~yunlarla, konserlerle clü5mana gö • ların üstüne titriyen bir millet is- - Tarih bize cDer kurbü Ayasof
ğüs geren Çinli asker!Pri eğlendir- tikbalini isgorta ediyot" demektir. ya' da. Kuyucular, Vardar Ali Pa~a. 
mekten, onların sıkılmamnlarını te- Hayırlı te,ebbüalerinden dolayı Koca. Mehmet Pa§a, Sian. Pa~> adın-, 
mine çalışmaktadırlar. alakadarlara, İstanbul· küçükleri da hır çok kervansaray ısmı sayıyor. Müzeler mimarı Kr-..ıal Altaa 
,.,.,..,....,..,.NVW'/11\.,.,.,.,-. IVVV\WWV'ow.VWV'-"""'IW\NV'/WV('l'N< nam ve hesabına tebrık ve ,ukranı- (Devamı 3 ilncü say/ ada) 

Donanmamız Marma
rada manevra yapıyor 

mızı sunarken onlardan har gün ife 
giden annelerin sokaklarda, ima
lathane kapılarında boynu bükük 

=================================~-========~ 

Başvekil manevralara gitmek 
üzere şehrimizden ayrıldı 

İstanbul, 8 (A.A.) - Başvekil Ce
lil Bııy:ı~. Marmara denizinde yapıla
cak donanma atışı talimlerinde bulun
mak üzere bu akşam şehrimizi terket-

ve bakımsız bıraktıklrı çocukları i
çin bakım evleri açılnıası ifiyle de 
yakından mefgul olmalarım diliyo-
ruz. 

Bu bir bütçe meselesinden ziya• 

de bir azim ve irade itidir. Önümüz 
kıf. Kendisi nisbeten mllhfuz bir 
dam altında çalıfırken yavrusunu 

miştir. sokaklarda peritan ve bakımsız bi-
Yarın, donanmamızın talim ve ma· 

len hangi ana, baba çocuğunu ba
nevralarında bulunduktan sonra ~ehrı· 

. d d k . rındıracak ılık bir yuvaya mütevazı 
mıze av et e ece tır. • • d h .. b. k k 
v..~JWMMMMMMl.A'MM.V..V..\MNVvWl/V\MN'vWWW yevmıyesın en er eıın ır aç U• 

Filistinde dün yeniden ru~:1~::.:: 1

d. dahil olduğu halde 

d h 
1 b 

1 
d dünyanın hiç bir yerinde eksile: ol-f e iŞ aş a 1 mıyan bu bakım evlerinin lstanbul-

da yokluğu yüzünden ~em if veren, 
Kudüs, 8 (A.A.) - Sakin bir hafta hem ifçi, hem de hazine mutazarrır 

nihayetinden sonra tedhiıçiler bugün 

1 

olu~or. ! 
Filistindeki tahrikatlarına yeniden baş- Çalı,an ana, babalıtrın çocukla-

) 1 d T lk · 'd ·ı . b' rına bakacak yurtlara sahip olma-
amış ar ır. u erım e ası erın ır • • • I 

mak gerılığınden star.bulu kurtar· 
çetesi, Kadastro bürosuna taarruz et- masanı İstanbul belediyesinden bek 
miş ve büroda mevcut vesikaları ve )emeliyiz j 
dosyaları alıp götürmüıtür. * ı 

Yazan: SUAT DERVİŞ 
Edebi roman tefrıkamız yarın başlıyo-



Sa,.faı 2 

11-- Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 73 ---~ .. 
Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Zıya Şakir 

Napolyonun gülünç 
beyannamesinde 

ziyadesile Ey Mısır halkı! Sizlere 
hasret çekmekteyim; onun 

geldim ! deniliyordu 

• • 
ıçın 

YENi SABAH 9 ACUSTOS l~~ 

Harf inkılabı f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
(Ba.ş«ırafı 1 ncı sayfada.) 

~:~ ,!;a~~=~:":~ebzö:~~;;: ::: Hapishaneyi bir Muamele vergisi Sahte Şahadetna· 
fedakarlıiını göstermek mecburiye- "f h h f" 1 •k• gefl• 
tinde idik. Ne>1ller yalnız kendi- mu a assıs ey,e 1 Ve Sanayici er me yapan 1 J • 
!erini diifünerek hareket etseler va- d d k • h k ıneSl 
tana kar,ı vazifelerinde büyük 1cu. fe kik 8 ece Varidat Umum Müdürü cın mu a e 
sur etmif olurlar. istikbalin hayır d- h • • Jd• del• 
ve nef'i uirunda gene kendi ra- B un şe nmıze ge 1 Ölen kansının şaha . 
hahmızdım fedakarlık etmek vazi- ugün bu hey' et toplanıp Maliye Vekaleti varidat umum mü- • • .h if etJtllŞ 
fesiyle mükellefiz. karar verecek dürü lsmail Hakkı dün sabah Anka- namesını ta r e iı 

Asıl memnun kalınacak nokta radan şehrimize gelmiştir. Umum mü· Sahte tahadetname yapmakB"h•'d' 
Hapishane binasının yıkılıp yıkılma.. d" d d b 'cil · • bu fedaki.rlıl<larm bofa gitmemİf . . . . • . ur ün en iti aren sanayı erın mu- !anmaktan suçlu Hü•eyin ,,. .ı.,ııı' 

olduğunun filen sabit olmasıdır. Ye-
1 

ması ıçın bınarun n:umarı kıymctl hak· amele vergisinden vaki fiki.yetleri ü~ din adında iki 1ıencin muhakerıı . 
. h fi . . h" •t• ""t"" . kında bir karar 'lermek Üzere bugün zerinde te•'-"kata ba•lam,.tır. Daha d" A" d d e<lilnıiob" ı.. nı ar ermızın ıç. ı ıraz go urmı- uu ,. T un gırceza a evam • ··daı• 

yen parlak ve hayırlı neticeleri her ı lstanbul Belediyesi imar Şuhe•inde bir evvel aynı mevzu Üzerinde tetkiklerde Dünkü celsede maznunlar m';ı.~ı· 
tereddüdü izale etmis, bütün kalp- mütehassıslar heyeti toplanacaktır. Bu bulunan Maliye tetlı:ilı: heyeti azasın • alrmı yapmııı!ardu. Bwılardan h'dİ" 
!eri ayni nokta üzerlnde toplamıt· heyet. Vakıflar Baı miman Vasfi E- dan Zeki, lsmail Hakkıya izahat ver- eddin, Hüseyinin enitteaidir ye 

8 

O . . b .. k" h fi kel,. Müzeler Miman Kemal Altan.CÜ- mi,tir. hakkında •unları söylemifll< : ôi•O 
tır. nun ıçın, ugun e_s 1 ar ~· zel San'atlar Mimari Şubesi muallimi T d 
re katiyen taraftar olabılecek bır M" A 'f H'k S d E l"d Bir kısım sanayicilerin defter tut • c - Hüseyin beni kandır 1

• d•.J 
• ımar rı ı met ve e at ro an l d ül h ·f e 

kimseyi pek tasavvur edemıyorum. ma usu Üne itirazları vari gör" me - karımın ~hadctnamesini ta rı Jlle-
teıekkül edecektir. ] Jis<' 

Bizim bilhassa ilk zamanlarda mektedir. Çünkü bu usul aanayicile • bana verdi ; ben de bunun a Jd"' 
Bu arada, lngitiz donanmasının ğer gemilerin cümlesi top ate~leriyle çektiğimiz zorluklara mukabil ye- Harap eski eserler re bir çok kolaylıklar ihdas etmekte- zunu imit gibi Yedek aubaY ok ı<"' 

ırnmandanı (amiral Smit) de ihmal batırılmış, içindekiler rle kamilen te- ni yetİfen neslin yeni luı•flerimize ne Yedikulede bulunan eski surların ve dir. Varidat umum müdürü bu husus· girdim. Maksadım. devlete. , .• il' 
edilmemişti. Ona da, hazinci hüma- lef edilmişlerdir. kadar esaslı surette tasarruf ettik- bu meyanda tarihi kıymetleri mevcut taki itirazalrı da esaslı ~kilde tetkik hizmetti. fakat it meydana. ç~ktıbu 
yundan çok kıymetli (kehriba bir Ey Mrnır halkı!.. Sizlere ziyadesi- !erine bir bakınız. Hark inkılabına olan zind•nlann günden güne horap edecek. bazı sanayi erbabı için defter nun üzerine ben de Hüseyınınb0yl.,.. 
avize) ile sarayın kürk~ü başısına hu le hasret ve i~tiyak çek'llektcyim. Ve aleyhtar bazı zatları biliyorum ki olmakta bulunduğunu nazan dikkate tutma usulünün hakikaten müşkül ol- sahtekarlıklannı anlattım ve 
susi surette ve pek sanP.tkarane bir ancak onun içindir ki, Suriyedeki fu küçük çocuklarının yeni Tiirk harf- alan Müzeler Umum Müdürlüğü. bu duğu anla~ıldığı takdirde kanunun Ma tahkikatı kolaylaştırdım. > eti" r 

yundan çok kıymetli (kehrenba bir tuhatımın bu derecesiyle iktifa ede- )eriyle okuyup yazmadaki kolaylık- surlarda geniş ".'i~yasta t~mir~t yapını- !iye nkaletine verdiği oalahiyetten is- Gayrı mevkuf olarak nıuh.ak ,.iıı jıl 
pelerin hediye edilmişti. rek, sizleri görmek için Mısıra av • larmı hayran hayran itiraf ediyor- ya karar vermıştır. Keşıflerı yapılan tifade ile bunlar bakında maktu vergi dilmekte olan diğer suçlu !-iiiB"-

Akka zaferind':,~ . sevinç du:ı:".n• I dete karar verdim~ \ar ve eski tereddütlerine pi9man· I y~rlerin tamirine bugünlerde başlana· usulü tetbik edilecektir. kendini şöyle müdafaa etti : . "" 
yalnız Türkler degıldı. Ba~ta İngıhz- • • lık ırö~teriyorlar. Filhakika, bu cakıır. - Bahaeddin benim erıı~ flİ' 
!er olmak üzere, Bonararta dü~man 1 Bonapart, bu beyanMmeyi Mısıra ırün on yatındaki küçük çocukları- TiCARET HABERLERi: Zonguldakta bera~er çalı~ord ıP-' 
olan bütün millet ve hükumetler bü - ı fl'Önderm.ek ve neş~ettirmek surc~iy- mız bizlrden çok daha kolaylıkla Eg~ lence yerlerı'nde İç Tic3ret Umum Müdürü müddet sonra oradan aynlarak Jıİ' 
yük bir neşe içinde\errli. le, pek luzumsuz hır zahmet ve kül - okuyup yazmak imkanını elde et- bula geldi. Aradan bir müdd~ ,J-

Meselenin dikkate şa~'an olan gü-ıfet ihtiyar etmişti. Çünkü - evvelce mitlerdir. şehrimizde ııeçtikten sonra ben de t.ıanb • ~·· 
Jünç noktası ~urasıdır ki; llonapar • d arzetmiştik ki - Mısır halkı; Ak- Alfabe öii;renmek hususunda ço İktisat Vekaleti iç ticaret işleri u- dim. Bahaeddinin Yedek sub•1 lı"' 
tın uğradığı bu acı hezimet, Osman-~ka kalesinin kahraman müdafileri cukların nail oldukları kolaylık, te- Ucuzluk ve müskirat mum müdürü Bay Mümtaz Rek Sam- !una girdiğini gördüm. o sır•d• ki' 
lı ve Avrupa ülkelerinde böylece me- karşısında Bonapartın uğradığı em- min ettikleri sürat asıl deralere fiallarının tesbİtİ sunda fındık ve tütün mevzuları etra- evlenmek üzere idim. Bahaedcli~~ 
serret ve memnuniyetle teJakki edilir salsiz hezimeti, çoktan öğrenmişler- hasredilecek vakitlerin çoji:almaoı- fmda yapmakta olduğu tetkikleri bi- kardefimin ölümü üzerine d~~ ~' i'ı 
ken; perişan ordusunun başında en di ... Onun için ne bu zaferfuru.~ne nı intaç etmek gibi bir fayda da ar- Eiılence yerlerinde ucuzluk temin tirerek şehrimize ııelmiftir. tı. ~enim ;vleneceğim kızın ır ıtı"' /Jı 
acı hüsranlarla cenuba doğru ricat beyannameye, ne de Mısıra avdet e- zediyor. r.tmek üzere laoliyete geçen Belediye, Mumaileyh burada, ihracı kontrol deşı oldugunu duyunca c bald v-· 
eden bu garip ruhlu başkumandan derken yapılan gösterişlere zerre ka- Yer yer açılan millet mekteple- çalgılı ve çalgısız gazino ve lokanta- altına alınacak maddeler meyanına ben alayım. Sen benim enişt•"'.ı t 

da, Kahireye şu beyannameyi gön • dar ehemmiyet vrmemişlerdi. Bila - ri aayesinde okuyup yazmanın e- lorla birahanelerde azami müskirat fi- \ ithal edilmesi takarrür eden bağırsak beni yakından tanırsın. tavassut dıl' 
dermiş; Mısır halkına hitaben orada kis, mağHlp kumandanı skisinden peyce taammüm ettiği meydandadır atlarını ıeyin ve tesbit etmiş, alakadar· meselesini tetkik edecektir. Burada dedi. Baldızıma nif&Jlladık. Son~,jfl 
neşrettirmişti. daha fazla istiskal etmiş!Pr. Yalan- Fakat, ne oldu bilmem, ilk zaman- lara bildirmiştir. üç gün sürecek tetkikten sonra umum öğrendim ki Bahaed:lin Zonııul .,JI'' 

Bonapartın En Giilı<nç cı\ığın, büyüle bir kumandana yakış - !arda büyükleri okutmak için sarfe- İktisat müdürlüğüün !ayin ettiği bu 1 müdürün lzmire gideceği ve orada da da Ceza hakimine lise mezun" ı,,,-t 
Beyannamesi mıyacağını ona anlatmak ve öi'ret- dilen himmet biraz gevtedi. hedlere göre. çalgısız yerlerde müski· bir hafta kadar kalacağı öğ~enilmiş • ğunu söyliyerelı: kızma ıaliP ",ıııJ· 

Ey Mısır halkı!... me.k istemişlerdi. H lb k" · k ı· T'" k" · • · rat inhisar fiatının bir misli fazlasına tir. Bunu duyunca baldızımı ona v< ,._,, . a u ı 1n ı ap ur ıyesı ıçın en . ... . .

1 

lı: , 
Suriyeclen avdetimi size bu veçhile * kudsi hedeflerden biri bu "Millet ı çalgılılarda da hır bu9uk, azamı ıkı DENİZLERDE ten vozgeçtim ve n~nı bozdu · ıl' 

B t K ki • · !' f 1 ı 1 kt T tb'k d 1 t • h k. 1 • d ... · ı·hb•' beyan eder)·m kı" ·. onapar , or • uyurıa kt 1 • 1 k · d B mıs ı az asına sa ı aca ır. a ı e ı · ıgı sa te ar rgı a ogrenınce me ep erı,, oma ıcap e er. u L• • ' 
Bu beuannamemin tarihinden üç Uğraya,. .. t h" b t 1 • • mekte olan bu usule uyulup uyulmadı· ıman nızamnamesı tim. .-· ..:1 

J gun o uz ın a.san gaze e erımız ,....,,... 
gün sonra buradan hareket ederek, Bonapart, Ariş kale.ııni t.ıhkim ~1- var diyorlar. Halbuki Rumeli, Irak ğını Belediye sıkı ourette kontrol ede- . Benim suçuma gelince. hen ~ 

u d t k b • 1 ·ı b" . cek. riayet etmiye.,leri cezolandıra- Mevcut eski liman nizamnamesinin adı d b' k d hadel ~ on beş gün zarfında ıuısıra av e e- me ve ogaz arı geçı mez ır manı- ve Suriye de dahil oldug"u halde ko- d 1 1 h n a ır a. a aşımın I"' ,,.. 
k ta i i üzerinde çalı•ma ara e emmi • · · tah "f d k k ı·1ı: betıİ"' diuorum. Ve, Akka J.-alesiuden aldı- a şekline koymakla oerabcr, daha 0 1 · 1 - d k" ca tır. . • . . sını rı e ere as er ı şu . '• • 

, h·ı· ca sman ı ımparator ugun a es ı yetle devam edılmektedır. Korrusyon ı racaat ettim" ve .. hadem--eli o,l~o 
g• ım e•irlerle bayrakları da, tarafını- a a Cezar Ahmet paşanın korkusu- h fi ı b k d t b b"I Kahvelerde sınıflara r- ~-

nu Çekmekte ı"dı". ar er e u a ar gaze " asa ı • ikinci toplantısını dün Deniz ticareti • . . 1. I rak ) • 
Za gtiriı...·orum k k b' h"'I d "b ıt" "f gum ıçın ıse mezunu o a ı.eı• 

' J • me uru ır u ya an ı are ı. go'' re tarı e müdürlüğünde Linıanlar umum müdü- b k 1 - dJ fok•' v 
Akka kalesini ve beldesini, top fl'ü\- Hiç şüphesizdir ki. galip kuman - y 1 · bil · h fi su ay o u una çagır ar, ııı•· 

a nız fU netıce e yent ar er 1 rü Müfit Denizin riyasetinde yapmı:ı,- . . .. . badt 
leleri ve kumbara ate•,leriylc yıktım; dan, muzaffer kuvvetlerinin başına 1 h" d k" h k t" 1 d ı·· Kahve ve gazinolorın da berber dü- gıtmedım. Ve boylece hır f" ,~ e ın e ı are e ın n.a ta ar u- tır. . h o"" 
harap ettim. Taş üzerinde taş bırak- geçecek, Mısıra gelecek ... En son dar zumlu olduii;unu iıpata kafidir. kanları. lokanıalar ve oteller ııibi 

1 

D" k" . . d . . m
1 

eyı ta rif etmi~ oldum, amah "'i bi' 
d 1 · rlek'l .. h · beuı" kendı"•ı"ne btırada ·ncl' k · t· sınıflara ayrılması ve ona göre te· un u ıçtıma a nızamnamenın. li- a kullanmadım ve ondan her • ma ım. çın ı er, mun ezım ve pe- , • 1 ırme ıa ı- Fakat bu hareket daima yeni yeni 

· l I I C A' t yecektı" rife tatbik etmeleri kararlaştırılmış· manın bugünkü ibtiyaçlauna uygun I"' istifade temin etmİ• deg"iliın· > ~• 
rı•an o c u ar. ezar >ıme paşa, a- · hamlelerle takviye edilmek icp e- B ı d d b · · · kk"I r h•'·••--

, hT. e e iy" c u ış ıc;ın te,e u kilde tadili için bazı esaslar hazırlanmış B · d f 1 • 
ğır surette mecruh oldu. Dairesi hal- Va~ıa, tahkim edilen boğazlar, O- der. Çünkü ilk zamanlarda yeni edecek olan komisyon .,naf ve alaka- Üçüncü trplantıda mesaiye niha. k u '.".ü ~ a~ ar:.an ~onr~ JJl~ıJÔ' 
kı ile, deniz tarafında lıir Durca so • nun u :ırzu.ıuna, ate~ten bir set çe- harfleri ög"renip te sı>nra unutmuf darlarla temaslor yapacak. kahve ve tır. arar ıçm aş a ır gune ıra 

k k · F yet verilmesi muhtemeldir. -0--kulclu. Yarası, tchlikelirlir. ece tı. • akat Akka harpleri de gös- olan kim>elere teaadilf ediyoruz. gazinoların knc "".fa ayrılacağını.han- • 

Akkii kalesine ve Cc:<ar Ahmet pa- termişti ki; Türk askerleri kızdık - ""rhalde, harf inkılabının onuncu gi •ınıftan olanlarda hanvi meşrubatın Karadeniıde fırtına Cocuk bahceıerı 
~aya imdat için gelen, içi askerle do- !arı zaman, değil top g(il!eierini, ce- devreıini idrak ederek hayırlı neti- kaç kuruşa kadar satılabileceğini te•· Mevsimin yaz olmasına rağmen Ka-

1 
• 

lu otuz gemiden üçünü, top ateşleriy- hennem ateşlerini bile çiğneyip geç- celerine hayranlıklarımızı beyan bit edecektir. Bu esaslar dairesinde radenizde vakit vakit fırtınalar olmak
le bahrdık. Dört kıtasını da esir al - mektc en küçük bir tereddiıt ve per- ettiğimiz ,u günde ilk zamanların tenzim edilecek Belediye iktisat Mü- tadır. Evvelki gece de şideıli bir fırtı

na çıkmış. bir çok yelkenliler batmak 
tehlikesi geçirın~lerdir. 

dık. .. , Bu dört gemi, evvelce bizden va eseri göstermemeklelen\i. "halkı okutmak,, azmine devam dürlüğünce musadclak tarifede yazılı 
1 D . 1 olan mikıatdan fazla para istiyen kah-zaptedilmi~ olan firkateyn erdir.. ı- ı ( Uaha var) üzumunu tekrar etmek bir vazife-

d veci ve gazinocular da cezalandırı1r.· ir. Bir motor da Karaburunda fırtına

ya yakalanmış ve şiddetli dalgalar a· 
rasında bir hayli bocaladıktan aonra 

ancak hamuleaini denize bataltmak 
auretile kendisini kurtarabilmiştir. İn
sanca zayiat yoktur. 

POLiSTE: Karısının katili 
Yeni harflerimiz Türkçenin ihti- caklardır. 

Bir çocuk koruda düştü 
Beykoz"da Fevzipa~a caddesinde o

turan LUtfinin kızı 12 ya§ında Neriman 
Abrahampaşa korusundan lı:op.ralt a-
pğı inerken düşmüı ve ba,ından ,.e 

Çenberliıa,ta Tavuk paurıncl,. ka. 
tısı Melihotı öldürmekten suçlu R"1'1-

dın muhakctncsinc dün Ağır cezada 

devam edilmi,tir. 

Reşat karısının kcndısine Jhanct et-bacağından yaralanmııtır. Belediye 
doktoru tarafından yapılan muayene.. tiğini ve Nevşehir hanında marangoz 

de kızın vaziyeti tehlikeli görülmüı ve Mehmeıle beraber yaşadığını iddia et

Haydarpafa Nümune hastahanesine mektc ve bu iddias.ını isbat için de m:1.-
kaldmlmııtır . rangoz Mehmetle Zehrn adında bir 

Bir amele düştü lund~·'".?ları •Öylemiş.tir: . . 
Süleymaniye camii avlusunda dün./ Dünku celsede şahıt Mehmedın bü

feci bir kaza olmuftur. Camiin tadır.. tün aramalara rağmen bulunamadığı 
van kur,unlarını tamir etmekte olan anlaşılmış. ve celbinden sarfına:ıat e

Murat adında bir amele. birdenbire dilmiştir. Şahit Zehra ise h6dise hak-
muvazenesini kaybederek yere düşmüş 
ve baygın bir halde hastahaneye kal
dırılırken ölmüştür. 

Akıldan hasta arabacı bir 

kadına çarptı 
Arabacı Mehmedin idaresindeki a

raba. Erenlı:öyünde Bağdat caddesin
den geçerken '48 ya~nda Hikmet adın· 
da bir icadına çarpmıı. başından teh
likeli surette yaralamııtır. 

k.ıda tunları aöylemi~tir: 

c - Bir gün Nevşehir hanında bu
lunan annemi ziyarete gitmiştim. O !li

rada biri genç diğeri ihtiyar iki kadın 
hanın kapısından girerek ilk rasıladık
lan annemle bana burada bekar otu
ran bir marangoz vatmış diye ıordu
lar. Annem de marangoz Mehmedin 

odasını ııösterdi. ikisi de odoya girdi
ler. Biraz sonra yaılı kadın çıkıp gitti. 
Ve genci odada marangoz Mehmetle 
beraber kaldı. Bu kadının Melahat a· 
dında olduğunu "e bir ay marango~ 

la beraher oturduiunu aonradan an .. 

yacJna pek uygun görünüyor ve bizi 
tatmin ediyor. Anca)c bütün insan 
müeaseseferi ribi, bu da, tecrübe .. 
nin gösterdiği derslerden i•tifade 
edilerek ufak tefek "l'ÖlÜflere,, muh 
taçtır. Bu az çok ilmi bir mesele 
olduğu için bu sütunlarda izahını 

lüzumsuz buluruz. Yalnız bu )üzu .. 

ma if&J'et etmezsek harf inkılabına 
candan bağlı bir vatanda.- tret
tiip eden borcu ödememi, oluruz. 

Hüseyin CAHIT YALÇIN 

MOTEFERRİK: 

Göçmen köyleri 
Edirne • İstanbul asfalt yolu üzerin

deki Otlay ve Kaıasinli çifıliiii ile Kırk· 
lareli - Edirne fOseai üzerindeki Artır .. 
yala çiftliğinde ve Çanakkalede Koru
cu çiftliğinin hükumetçe istimlak edile
rek buralarda göçmen köyleri kurula
caktır. 

İş Dairesi Reisi 
Şehıimizde bulunan ı, dairesi reısı 

Enis Behic dün üçüncü mmtaka amir
liğine gelerek bir müddet meşgul ol
mu,. muhtelif işler üzerinde daire imi 
rinden izahat almıştır. Reis bugün An
karaya iİdccektir. 

Gayrimüb adil istikaklan 

lıin garip tarafı, arabacı Mehmedin 
alı:J hastalığına müptela olduiu anla
almıt ve bunu bildiili halde kendisini 
ıürücülültle çalı•tıran araba sahibi Ke
mal yakalanarak hakkında takibata 
başlanmııtır. 

Karı koca ve evladdan 

mürekkep hırsıılar 

nemden öirendim.> 
Bundan sonra muhakeme, evrakın Gayrı mübadil iatihkaklannı tasfiye 

Pap.bahçede Karaca ıırtlarında otu· 
ran Şerefeddinin evine ayni'mahallede 
oturan Osman Şener ile katısı Fatma 
ve oğullaTı Mehmet girmişler ve Şcrc
fettinin aandığındaki 50 lira pora ile 
muhtelif eşyalannı aşırmışlardır. Karı, 
koca ve evlattan mürekkep bu hırsız 
tebekesi yakalanmış ve çalman eşya

lard•n bir kısmı eYlerinde bulwuırak 
iıtirdat edilmiıtir. 

tetltik ve iddianame tenzimi için müd- eden kanunun sureti tatbiki hakkında 
deiumumiliğe verilmesi kararile ba,ka hazırlanan nizamname VckilJcr Heye .. 

' ti tarafından tasdik edilm~lir. Bu ha-
güne bırakıldı. 

Tirenden silah atmış 
Karagümrükte Sedefliçeşme cadde

ıinde oturan ve kurukahvecilik yapan 
Cevat adında biri evvelki akşam trenle 
Florya dönüşü Bakırköye geldiği e•na-

da tabancasile trenin pencere!'linden 
havaya bir lı:aç d ıilalı atmıı ve yaka
lanmıştır, 

ber dün 'ehrimizde duyulmu' alaka
darlar arasında büyük bir memnuni
yet uyandırmlştır. 

Tasfiye heyeti bugün yarın seçile • 
rek faaliyete geçecektir. Bu hususta 
Defterdarlığa tebliğat yapılmn• • bek
lenmektedir. lstanbuldaki ta•fiye he-
yeti Defterdar 
lıpcaktır. 

KA.zımın rjyasetinde ça 

MAHKEMELFRDE : 

Sahtekarlıkla belediyeye 
satılan arsalar 

Dün Asliye üçüncü ceza. mahkeme
sinde sahtekarlıkla belediyeye satılan 

iki arsa hakkınds. açılan bir davaya 

Yunan vapuru kurtarılamadı 
Gelibolu, ZWıcir yoran mevkiinde 

karaya otuarn 7.000 tonluk Yunan 
bandıralı Akti vapuru bütün gayretle· 

bakılmışhr. Davanın maznunları Ef- re rağmen dün de kurtarılamamıftır. 
talya adında bir kadınla Anargiro!!I ve 
Ürgüplü 60 yaşlarında Mehmet adın- Mehtab alemi 

da biridir. Şirckcti Hayriyenin tertip ettiği 

Bunlar, yeni Sebze hali yapıldL.ğı sı- mehtap alemlerinin ikincisi bu gece 
ralarda Belediyenin istımli.lc. edeceği yapılacaktır. Sazlı vapurların biri Bey

i 1 ve l 3 numaralı ve Ürgüplü Ahmet kozda, diiieri Büyükderede demirliye
adında ölmü, birine ait olan iki arsa- ceklerdir. Saat 12 ye kadar eğlenildilc 
yı. Orgüplü Mehmedi varis göstermek ten sonra tekrat köprye dönülcc~k .. 
suretile tapuya çıkartmak ve sonra tir. 
Belediyeye 349 lira mukabilinde •at-
mak suçile maznundur1ar. 

Dünkü cels.d• 60 va.ında olan 
Mehmet dinlenmi' ve hiıdiıe hakkmdn 
töyle demiştir : 

- Benim hadiseden hiç haberim 
yok. Anargiros beni aldattı. Benim 
Beylerbeyinde bir dükiıande •ekizde 
bir hissem vardı. Bunu satmak. için A
nargirosa müracaat ettim. Benden u

mumi vekalet İstedi. Birkaç fotoğrafı
mı aldı. Notere gittik. bir takım ıeyler 

yazıldı, bana jmz•lattılar. Benim oku· 
marn olmadıiı için ne olduğunu bilmi
yorum. Ben düki.n1n hissesini satmak 
için vekilet verdtğimi sanıyorum. ölü 
Ahmedin malına be:nim vari5 gösteri .. 
ınim hor halde bu dükkan maumelesi 
Terek çıkarılan tapu senedindeki res
jçin Anargiro!\a verdiğim fotoğraflar

dan biri olacak. 

-o
BELEDiYEDE: 

Tramvay durakları 
Tramvay duraklarının bugünkü yol

culuk ihtiyaçlarına uymadığı görülmüş, 

bunun için durakl•rın değiştirilmesi için 

bir komisyon kurulmasına karar veril

miştir. Kaymakamlarla alakadar fen 
memurlarından teşekkül edecek olan 
bu komisyon yakında faaliyete geçe
cek, lstanbuJda tramvay duraklarını ta
dilen yeniden tanzim edecektir. 

Hayvanların ıslahı 
Hayvan neslinin ı51ahı hareketleri, 

Ziraat V ekaJetinin plinı dairesinde E .. 
neme bölgelerinde yapılmış olup son
bah ra kadar devam edecektir. Şarbon 
savaşı yine vekilet planilc devam et .. 
mektedir. B·~ yıllık programın üçün-

Neticede muhakew{" . 
pılmıyf\n diğer ıuç.lule"1n 
için ı.,~ka güne kaldı. 

t"bligat ya- cü senesi bitmek üzeredir. Programın 
çaıJırılması 1340 yılında sona ermcai icap eyle

' mcktedir. 

Her kazada bir koaıisY0ıı 
bu işle uğraşacak .ı'

Çocuk bahçe•i. park ve çocııl< it~ _,_,. r" 
hamamları yapılmıya clverlf"ı ~ 
tesbit etmek üzere her kazada P. tef 
kamın da iıtirak edeceği bir k0'°1\,ı. 
kurulmasına karar verilmiştir. Bo ~ t• 

dün vilayetçe kazalara bildirilfl' ,ç<' 
Bu komisyonlar hemen faaliyet• I t;ıf 

v• cekler, az zamanda park, bahç<' 't ıt ··-J cuk hamamları yapılmasına ınu !"'µ 
lan yerler teıbit edilerek birer r• Ô' 

vilayete bildirilecektir. Bural•;:~ıi" 
nümüzdeki sene için, imlı:in ut"l" 
de bahçe, park ,,e hamamlar k Jl' 

d v• rak çocukların temiz hava .n · t<' 
niz banyosundan istifade etrnel•:ıı"" 
min edilecek. ayni zamanda, ;ııt<l' 
çağındaki küçük çocuklar, sok 
oynamaktan kurtanlacalı:lardır. 

-0-- . 

KÜLTÜR iŞLERi: . 
Yugoslav üniversiteliletl1,ı,. 

Dün, 32 Yugoslav üniversite bul' 
heıinden mürekkep bir kafile lstS~ı 

• tı ' 
gelmiş, Üniversiteyi ~yaret etın~Ş ,,it!" 

Yugoslav üniversitclilcrini, ünıv-e ıdif" 
lilerimir, müzelere götürerek ge d•" 

. 1 ak d .. ~ ·ı ıarafı• f mı§ er, şam a unrversı e . çJ.: 
kendilerine Suadiye plajında bır 
ziyafeti verilmiştir. . ,nıı 

b" ik• •• Yugoslavyalı talebeler ır . v< • 
!stanbulda kalarak tarihi eserler• Jif• 

b .d 1 • • ·'-"- edecek!•' ı e erı zıyaret ve tetJUA. 

Yardııııl~~ ziraat bankasının •• 
ıl · ;nd• 

Ziraat bankası geçen y ıÇ vst•' 
operatif kanalile Kırklarili wınt• J•I 

5 b . lir• l<• 
da bulunan zürraa 12 ın 0d• 
yardımda bulunduiiu gibi bu ın~Y' d• 

il ·ınll'• 
mandıra sahibi peynire erı I•" 

rd•"' 
mühim miktarda avans ya pe" 

yapmıflır. Zürraa bu ae~e d~ ek:.tl•' 

ratif vasıtasile avana verilınei 
nacaktır. 



'1.ya ve Rus - Japon 

"'· harbi 
"llıık .. 11 Poata ile gelen Figaro gaze-

~':9hur Fransız muharrrirlerin • 
~ adirnir d'Ormesson'un yazdığı 

\q ale ile Rus • Japon meselesine 

~ ~lrrıcktedir. 
\ Japon vaziyetini vazıh bir ~e
~il eden bu yazının tercümesi 

MÜSTAKİL MISIR 
Bugünkü Mısır liderlerinin 

maddeli pilanları 
dört 

Yazan: J. WENTVORT DAY 

İngiliz-ltalyan konuşmalarında Mı- petrol, hava ve deniz ticaretinin ken
sırın murahhası da bir rol aldı ve bu d.aerine hof görünmeyen emri vakii 

itilafnamenin Mısır menfaatle,.ine te- karşısında bulundular. 
allUk eden bütün maddelerini imzaladı < !\fısır Yakın Şarkın dini ve hani 
Bu suretle takriben 2.000 ııenelik bir mekczidir. lstik.balimiz ve Arap mem-

Hapishane yıkılmah mı 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

Bugün burnlnrda Sultanahmet camiine 
karşı Çukurçcşmelerin bulunduğu (Me
las Oçler mezarına) doğru köşe dü~en, 
yalnız çıplak ve dört duvan .kalını' 

Frenk lbrahim Paşa .arayının bir ba
kiyesi ile beraber şimdiki Tapu dairesi 
arkasındaki eski Defterhane ve Hazinei 
evrakın bulunduğu binalardan maad:ı 
bir takım fevkani eski hanlardan mii
teşekkil ve elyevm hapishane olaralıt. 

kuJlanılan harabeler mevcuttur. Bu ha
rap binalarda, bir esere değer veren 
mimari te~kilata mahsmı. ehemmiyetli 

İtalya ile Almanya 
arasında ittifak 

bu "Mareşal Balbonun ziyareti 
arzuya bir işaret teşkil etmektedir,, 

t ~~rla Japonları birbirine tu _ fasıladan sonra Mısır milletlerarası me leketlerinin istikbali ancak mümkün 
. ..,. S~ M h d ıı_ elelerinde müstakil bir devlet olarak olabilen en sıkı el birliği ile muhafaza · •oerya - ançu u ut me -
lon · al L· '-·- b I du edilebilir. Din kabilevi dih•rn.anlılr.ları 

hiç bir şey kalmamış ve zaman zaman Paris, 8 (A. A.) - Mare..,cıal Bal
yapılan tamir ve tadillerle esasen çok bonun Berlini ziyaretinden bahseden 

l 

nun bu seyahati bu arzuya ipret te;ı

kil eylemektedir. Londra ve Parisin 
bu mesele üzerinde durmalan lmm
dır. İtalya ile Almanya arasındaki as

keri bağlann takviyesi keyfiyetinin 
İngiltere ile Fransa arasındaki askeri 
bağlann takviyesini elzem kılmakta 

olduğu üzerinde durula<";:lk bir mesc· 
ledir. > 

'

L· glinlerde daha fazla ev - mevıu a.u~ u un . -,--
" o d "f l · Bu ancak bir baflangıçtır. Gelecek ve lehce hudutlanru ortadan kaldırır.> 

basit ve sade olan yapılış tarzı da de- Ordr gazetesi diyor ki : 

.ı~-~ r unun mu reze en. ana -
-.o~Üyorlar. Eski zamanlar ol- bir kaç sene içinde Mısnda ağır. fa- Adı aöylencmiyecek olan yükselt 

' İlli devlet arasında bir harbin kat büyük inlüpflar göreceğiz. Mısır mevkide~ Mısırlının bana söylediği 
'°etJnesine, bundan daha iyi önümüzdeki ııenelerde milli planının sözler bunlardı. 

'ı.. ~zdı. Bugün.. büyük pka- esas çizgisini teşkil eden dört noktayı Son zamanlarda Arap Kralları ile 
~llel · · ""ı_v d ·r1 - vücuda getirmeğe ba·'ıyacaktır. Bu prensleri Mımr prense.slerUe evlenmek 
tttj;: . crının yaşauıgı evı ere TU i" 

•·rn~ bu zamanlarda c tarilli dört nokta, yahut madenin ne oldu - ı İştediler. Çolt geçmeden bu da ola -

ğişmiş ve bozulmu~tur. Yalnız bunla- < Söylendiğine göre bazı Alman 
rın içinde arşive mahsus eski evrak•n mahfdleri. ltalya ile Almanya arasm
tasnif ve muhafaza edildiği- binanın dak.i bağları bir ittifaka tahvil etmeği 
plan itibarile mükemmeliyeti ve sağ- şiddetle arzu etmektedir. General Pa
lamlığı görülmektedir. f.qasen yeni Ad- riani ve General Russonun seyahatla
liye Sarayının planında F' renk fbrahim rından sonra şimdi de Marepl Balbo-

ıı. ~ -ı.- ld ~ A ğunu Mısırda en yüksek mevkide ve caktır. .,, ~ .. ınaLııar o ugumuz yegane 1 İ 
ıJ... kuçük döiüpnenin harbe mün en nüfuzlu bir adamdan öğrendim. Ordu ne halde :> Bir ngiliz askeri 
t"~rn ..:L· f d d" Bunların olup bitmesi 50 seneye mü- heyeti Mısır ordusunu talim ve terbi-1'111 ası t>""ı yegane ai e ır. 
~~Öyliyelim, ki Çang-Ku-Feng tevakk.ıf, uzağı gören, uzun boylu bir ye edip yetiştiriyor. Gördüğüm sahra 

ın, ancak isimce, hudutlarla plan t~kil ediyor. Fakat bu plan Mı- manevraları memleketin bugüne ka -
rı va d B d b h' sırı yer yüzü haritasına, harice muhtaç dar görmediği büyük bir mikyasta idi. .... r ır. ura a a ıs mevzuu 

:a..'""Yrı b k d olmıyan ag-ır endüstri ve fabrikalara Bu manevralarda garptan. Lybia çö-.q... rnuayyen ir arazi ısmı ır, 
\.... "'~f t b 1 k 1 h k d sahip bir memleket olarak koyacak- lünden bir hücum tasavvur ediliyordu. 
-~dtı a UTa ara o ayca a i -

~arayı bakiycsile bu arşiv bina<ıına as
la ilişilmivor. Diğer kalan harap ker
vansarayların eğer restorasyon tamiri 
vapılmak için milyonlar bile sarfedilse 
hu işin altından yine cıkılmaz. 

- lcabeden masraflar ihtiyar edile
rek bu harabeler tamir edilmiş olsa, 
"anat ve estetik bakımından ne gibi 
faydalar temin edilebilir) 

İngiliz Lordu 
Berline gitti 

Siyasi görüşmelerde 
bulunmıya memur 

İspanya harbinde 
Taarruz hangi 

Tarafta 

"1 bulu b"I" 1 d .. -.. tır. Tanklar, tayyareler. deve müfrezeleri. -Gavet ba0 1't bı'r mı'mar"ı tarzı ı'le -._ . na • ıyor ar ve oguf - " 
\u~lerse, bu, kendilerine bulun- 164 madddi cür'etkarane blan piyade ve çöl bedevilerinin hepsi i"ti- \ya oılmı11 lrun bu binalarda san'at ,.~ ı Londra, 8 (A. A.) - Lord Allen 
~ "'1 \' "l d y h be B ı· ''h' dd . M rak etmitlerdi. estetik bakımından hiç bir kıymet yok- of Kurtvud tayyare ile Berline hare-
.:'lllı .. t eaı e İr. ok, ciddi bir ar u p anın en mu ım ma eıu, ı- k d k . . p A . . b"ld' 

Frankocular düşmanın 
taarruzunu itiraf 

ediyorlar 
'-•'~ten . d h d 'b' y L s k w· • ı k 1 1 Manevralardan sonra yu arı a söy tur. Bu sebeple ileride buraları kendi- et etmıştır. res ssosıasıonun 1 ır-
.~~ zıya e, arp e er gı ı gö- sırı aıı.ın "ar ve am mem e ete- ·-· .. . 1 ·- ·-· .. I d B 1. d ı· 'k .. B 1 8 (AA) Eb \ -.e he sl bu · · . d' • h • . . l 1~ • 1 ledıgım Mı!'lır)ı bana sunlan soylcdı : lıginden Yıkılmıya mahkum olacağına dıgıne gore, or er ın e po ıtı go- arse ona, . . - · re cep· -.L. Ve eri varsa ışte, ona rının mı ve arsı reı~ı o araJı;; tesıs e- · · 
Jt"""'11 d d dd "d' 11>ır._ -- c.. 

1 
c Çöle c;ok asker liızımdır, ve bü 1 göre şimdiden lcaldırılmnsı ,.e yerine rüşmelerde bulunacaktır. hesinde Frankistler Fayon'un şimalin-

~ Var ır. en ma esı u. ıvmıır, cogran mev- ~ d C h ) ) ki h 
'- · e\'\'el d d·-· · 'b' b · k"" . ,_ d' .. d" kul . iki cephede harp etmege mecburuz. Adliye Sarayının yapılmış olması, şiip- Prag, 8 (A.A.) - Lord Runciman e um uriyetçi erin i:ıga etti eri at· 
.'il\ c.c e ıgımız gı ı, u lfte, tının ıı.en ısını unyanın sev ce)'ls ı h hil k ki 

h ın ç· h b' · il ,_ tl d b' . t - b 'J ki' Türk.iye harp meydanına üç milyon hesiz en doğru bir harekettir. Yeni Ad- hafta so·~u tatilini uzatmıştır. Cumarte- tın ne rin sağ. sa ı ine en ço ya a~-
, ın aı ının uzaması e, noKa arın an ırı ynp ıgını ı me e k l b 

".lı:·. • nıi:nl.u"la' tla memlekette kay b b G b 'k . d" h 1 asker çıkarabildiği halde neden biz çı- liy,. sarayı yıopıldığı takdirde, ~trnfta· si günü neşredilen resmi tebliğde dün tığı no taya şiddet i ir taarruz yap-
. "ti ~ ern er; ar ın J ·t:sa ı ya ut as . .-c- . . d T h k 1 \..,-· Ptcsı··· • fk" R • t üz.1· • ka b .. k d' . karmıyalım ? Sızın efradınıza masraf- ki binalar knmilen kaldırlıacağından ak am avdet edeceği kaydedilmekte mışlar ır. opçu ve ava uvvet erinin 
."'~ 111, um~ı e arı usya rı ecav erme ?fi ugun en mı . . • A . . t ki b b d 1 -tevcih ""'- til el",. d .. _ı_f d . ~· d t. mıhanıkı vasıtalar ve bıdın S3ta}'la kıymetli sa.,at ,.s ... rleri.,den biri lan bü- idi. Dün Ög-Jeden sonra ngiliz muta- yaptı arı om ar ıman ara ragmen 

L etmcıı; sure e l! iUI ey- yar ınısız muua aa e e ' mıyer.t-Kmt e 'b ) ) '" d H lb k' b" • vük ::atat KAmalettı'n'ı'n ı'n•a etmı· .. ol- · b h 9 d C h · t ·ı • ··d f t k"J• tl 

' 

R•ye · · .. •· J h" bil' 
1
- gil d k f ı. rı gı ı kış a ar ı.azım ır. a u ı ızım J ..... ... .., v vassıtının pazartesı sa a ı saat a um unye çı erın mu a aa eş ı a arı 

ti, .. sını goruyoruz. apon u- ıyor n tere e o umu,. a11;at ya 
b . T - f d Jd d w -ıd L!: .. dugu- c:Fı'ruzagwa~ camı"ı'nı'n etrafı da bı'r p • d d w• -w ·ı . t' Ü 1 tır D" ") -\!.. · oy! il · k k l h 1 ·ı dl d ~ ki I 11>.c l'd e ra ımız çö e ogar ve ço e ouyur. • rag a av et e ecegı ogrenı mış ır. tamam e sarsı mamış . uşman, _...,. -

.~ J e en ara o arp en e, ra ı lfUl a .,...r ı o an ınısınn ı er- k d ı_ k l d d L A • G d 

~ ap l . b p1· J G l h Bunlar bir avur hunna ve fasulye ile ta ım erme, çatma, ıı.ötü mas e er en Fakat Lord Runciman bugün qaat to e os utos u zaptetmiştir. an c-
• 0 n askerlerini mi memnun en u anı tasa!'. amı,ıı v a "' 

' 

,. e rp 1 ır· '- d k bö 1 ~ıyrılmı• olarak meydana rıkaca'-. Cl 1 O 30 k d Al otelı'ne do"'nme· • t fı d d" .. b t b' lttiy ) ı_ d h "h' h k b' Şarki k l ıı.amını oyurur, açı ta yatar ve y e " y ıı. , a ·a ar eron za nın e ra n a uşman mus e ır 
. or ar, yo.ıı.sa a a mu ım, sının er no t~··na ır ı no ta fi<J .. _ ~ı e yatmasını sever. Mısır ucın:ca bir ordu 7.ama.n tam bir güzellik köşesi. yeni mişti. netice elde edemeden Villa de Los 

~ ' etli bir harekete geçmek fır· cevap vermitlerdir. Bu plan ne yazıl-
~' i k" vücuda getirebilir ve getirecektir. > Adliye sarayının açık sahnsile beraber 
"'t"d rn an mı arıyorlar ? mıf ne de alenen söylenmis,. fakat bu- l b go"zo"nu"n...ıe en ıa·tı'f bı'r mamure can· 
\~arıda olan bir ~ey varsa, pek nunla uğra~anların kat'iyen kafaların- Hayalperest olmıyan bu r~ is:t, a- n 
~lııı, Çok masraflı bir yük altında da yerlCfIDiftir. Bu adamlann hepsi , na fuwan demir madeni t1ahalannı an 
ı.,. lı. n Japonyanın, üslerinden ve di ile bulustum, uzun boylu ve mahrem l lattı. Ve sordu ; Mtsır neden Nilin 

landınlmı, olacaktır. İstanbul içinde 
buralardan ba~ka Yemişten itibaren 

---0·---
f~panyada yaralanan 
İtalyanlar geri geldi 

Arcosa taarruz etmiııtir. 
Frankistlerin Tortosa-Gandeza yob 

uzunluğunda Gandezanın cenubunda 
yaptıkları hücumlar geri püskürtülmüş· 

Napoli, 8 (A. A.) - Akuileyya tür. ~l'p rnıntakasından pek uzakta gÖrüftÜ~ : 1 kuvvetli tel~lelerinin hesapsız beygir 
\..... -l'l .b.ir aahad.. tchlı"kelı' bir ma- o- t k l d ' kuvvetini eline alıp kendi imalatha -
1 
"1' -. or esas no ta fUn ar ır : . . .. . \d

11 
liritmeltten çeltineceğidir. Ma- Birinicisi, Mısır Kralı Akdeniz kı _ nelerıle fabrıkalnrını vucuda getırme-

<"'al·makçılar yo' uşunrlan Mercan V<! 

ta Aksaray'a katlar Tiirk mimariııinde 
bakımsız ve harap kalmış bir çok haıı 
ve kervansaraya rastlanır. Nitekim: 

hastahane gemisi dün burada lspan -
yadaki İtalyan lejyonerlerinden 63 3 Şanohayda darbei 

hükumet teşebbüsü 
akim kaldı 

lıııi: ki Yeni harplerin en ehemmi- yısı d Ş k ·ı G d ,__. ha sin ~ D~ününüz ki, bugün bir Alman 
-1.1 n a, ar ı e arp arasın aıu · k . . ) k . . u_ ,..alcmakçılar yokuşundaki 1O5 1 hicri 

yaralıyı karaya çıkarmıştır. 

• na•ha"hı, barp malz~sı· ve yat'ı den1Z' ı.._ il ı_,,_,__. orpuruyonu ımtıyaz a ma ıçm ıYu-
'6 ~ 'Ve nava yo aJ'ın& nas.ıın "hl' V )'d K" 11>.1 h k • • lı. - t k ola..,.k M"" .. . . sıra yaltaklanmakta bulunuvor. tarı ı a ı e osem n a pey er e '.Ut 

.~~ lQI olaylıkla temin ctmeğc ·- uslumanlann lıd 1 1 d "' V 1 1 h d ki 

~ ı_ erı o mart ıc. A d h I }OOOOO h k c a İne arı:. enme e meııhur !'s•riıı 
it c ı.. -'- •• 1 · d' J İ'-' · · M swan ma en sa a arı e '. narcıı.et us erı > ır: a - ıuncw. ısır pren.s ve prenseslerini b' h . I ki b b harabiyeti dolayısile daha dün yıkıldı-

\-..._ b.. noktanın ehemmiyetini Çin Arap prena ve pren9eSlerile evlendir- t~~ d ır6sa3 haaly'ı dıfga .. ehtıne. eld ~ra er ı ğına şahit olduk. istanbul'un her kö-
~ ~ r:-.ı,1 k afel -~~ yuz e ıs emırı avı o ugu sa-
~:ı - • 'YM' Ner, uza mes e- menaır . . . . şesi. her burai?ı baqtanbasa herep Tiirk 

\.:::'rn~~ suretı·•,. Japonları bu hu- Ü .. .. .. Ç"I ı. _ ül _ _.ı b bıt demır cevherı vermektedır. Bu ma • t l .1 d l d Sö .. ~ ~ _ _ •-. çuncusu, o e tauamın" ever ir · san a eser crı e o u ur. zu geçen 
\.ı' "Lütun :--L··ıatl •-----·ı_.n- h ·ı k deni er bir Mısırlı Habip Nesim tara- 1 h . h k 'b' d y • 1 . 
ı~tdı m .. .,..u a ıuu,..-r- - avuç urma ı e arnını doyurup haro da -k• . . . . l apıs ane en azı gı ı egı -camı yı-

r; ru" k"' l 'h · k 1 d T" k 1• .. k fın n hu uml'ltt'n ıstıcar edılmıf olup k l 'h . d .... ~ ,. n u on arı ı raç ıs c e- e er, ur p anını orne edinmi' 3 . ı ıa mt rap yerın l':·soz11ne uys;run yı· 

~ l.~k uzaklattırm!flardır. Rus- milyon kuvvetli efrattan m·· kit onun elınde bulunuyor. 1 kıntı va:tiv,.tJ,.ıinn .. bi\ .. kıymetli -ıütım 
<JOrie bir tabiye kullanırlarsa, yerli b"ır M d .. d ure . ep Kral Faruk son günlerde demir ma- ve kemerlerile. musanna motiflcrile, 

tı.. ısır or usu vucu a getir • l 
~ ı. •• -, orada da ayni akıbete ma- melidir. deni saha arını gezdi. Bu genç ve mü- zengin bir san" at asaletini taşıyan ne 
'~lar. R---'-rm, sı~---da bır" D d ne?ver hiikümdar memleketinin ticari yüksek değeTde harap C5Crlerimiz mev· t: ·~ 1a1a ıg~,- ör üncü ve aonuncu ; Aswan'm 
~ ~· . lt~ometre oerilemainde len· "",___, mukadderatını pelt güzel değiştİrt"bt~ cuttur. 

_ • Çı&.uamıyan tepelerinde saklı yubn b L":" ~ bir tehlike yoktur. lecek İr servetin istikbalile pek derin Mc.11da: Sinan e.Rrlerinden c:Haseki 
\ ~ _ 1 Mmnn demir ve altın madenlerini if- bir ~UTette alakadardır. Medresesi, Haseki İmareti, Haseki Oa-
t "-.ı.. 8ııc.ıincc: Onlar, muntazam ı · b'" ı_ b h 
, ·~ • • _,_ etmeyı : uyüıt İr idro-elektrjlc. pla- Demir madeni sahnlan 500 milyon rÜs'lifası> o,ibi iic;ü beraber mimari bir it IIrlflllca: niyetinde değiller- . . As <=• 
~~la Japonlann bir harbe gi- ru ıçın wan bendinin sulannı iste- ton suyu İstediği gibi kullanan Aswan kül teşkil ederek harabisine ağlamak-
~~ 1-tcınediJderinin en büyük de- nildiği gibi kullanmalı binnetice bu iki bendine yakın olup, Mmra kenarı yal tadır. 

'
I..~ ">'et matbuab~n vaziyetidir. menbadan silahtan makineye, loko - dızlı bir tabakta verilen dört katlı bir Hatta; 1stanbu1daki gazete idareha-
~ · • b ı.~d· motiflere, sahanlara kadar bütün ag~ır hediyedir. nelerinin oöbe~inrle, Kanuni'nin vezi· 

~.'İt CStiya gazetcsı, u na ıse- .., "' 
~ h..berleri, en ehemmiyetsiz en~üstri ih~i~a~arını Mı•mn bizzat te- Bu dört kuvvet ve nakliye kaynağı, ri Sadnuam Rüstem Pata'ya ait Da-

l ~lıal ~oymaktadır. rnu;.;.deccgı bır merkez vücuda getir- memleketi elektıikle ışıklandırabilir • rülhadis ve müştemilatı bir kere görü-
'.ı.;..dllr, eski reJ'imin 190,. Japon me 1 ır. fd . 1.,_ h lüo t .. •kik edil!<"!. oun aan'at taşan gü-
~~··• "' Alt h ft K h' d h 1. emır ve c;e tJı;; i raç fabrikaları in~ "'-rd e tıiradığı felaketi unutma- 1 a a a ıre e oturup a va ı 7elliğine İnsan hayran olur. Daha bun· 

ı 'V halin · d k'k ettirebilir ve demir ile relikten yapılan ~ t. e yerm e tet ı ettim. Basve- " lar gibi yazık olup giden ne eserleri-
~ ·lıelar d J nl da b " 1 bi kile ile ve bütün nazırlarla, sabık.bir bütün aiır emtia ile Yakın Şarkı do- miz vardır. r. -ki sa'at eserleri içinse· 
'~tıı a, apo ar , öy e r c.s 
\ı:" ~ı g" 1 k ı__ l:\aşvekille, onun ıelefleıinden birile yurabilir. Çok sene geçmeden ısınz. ciyemizd~ki sevgi ve bag~lılılc. daiam 
i.~tı •. oze a aca vaziyette ouna- İ 
~ ti ~~"· bu meTz.ii düiütme pek görüştüm. f adamları ile tarlaların gü çöl tepelerinde yalnız ağaçlar değil bulunmalı, fakat bugünün yeni kuru-

"11 ~ lrnıyecektir. y alru.z. ileri ltara- neşten yanmış kanaatlc.ir ifc;İlerile gö- fabrika bacalarından bir orman yeti - muna ve medeni mamure&İne karıı hiç 

\ .. ~1flnaları ve mii:zalterder de- rüvtüm. Saraylarda dolaştım, ısınmak şecektir. Çünkü Mısır uykusundan u- bir kıymet ifade ctmiyen köhnelikleri. 
--qıp 'd k için kadının c~ ve kazlarla koyun 

gı ece tir.> koyuna toprak üzerinde yattı~ı çamur- yanıyor. atmak lazım. Engel olmak değil. .. 

lnomz -ltalyan !::. ~:::!~,d~"::!~.~~:.· .~~:·:: lnoiliz Basv~kilinin Honkono bombardıman 
d ti .. ihracat yapan Süriyelilerin; lngiliz ha- ."ıhhatı edı•ıdı• 

~°'<>ı· . os ugu pishanelerinde yatmı, bugün çok sağ- " 
ıııı hu hususta beyan.t- lam dostlarımız olan heııapsız M;mlı-

lt,0 ta bulundu. 1 ~~1 ~. ağ~rlı~ı~ı ölçtüm. Cezire kulü • M. Çemberlayn soğukaJgınJığın- - -o-
\~~·.' i (A.A.) - B. Musolini b~~un f~kr·ı·nı- almadım. Cezire bir İn- dan muztarip bulunuyor 1 Japon tayya.r~l~ri~in b~mbaları 

"lı..ırıı Rok'u kabul etmiı:ı.tir. gılız kulubudur; o bana bir deveyi ha- Londra g (AA ) P. k'l B 39 kışıyı oldllrdu ... <\"" v tırlatır Hi b" .. w • .. , • • - n'lŞVe 1 • ~ 
''tıı ~ y Ssiril Rok, l\lusoliniye, a- - ..... ~. ır tıey ogrenmemlf mus- Çemberlayn tatilini geçirmek üzere ı Honkong, 8 (A.A.) - Saa .. 15 te 

~1-ttta?llarasında İngili?. - İtalyan tehzı gülutu elden bırakrnanuştır. geçen çarşamba günü fskoçyaya git-! Japon tayyareleri, Kantondaki Fran-

,"llll i ento grupuna mensup 60 meb- Kral ve hil4şet miştir. Mumaileyh, ~ıhhi sebepler- sız bilyük kliscsinin etrafında panik 

~~ladığı bir sempati mesajını Mısn idare eden adamlann genitı den dolayı yarın sabah Londraya dö- çıkarmıştır. Büyük kiliseye iltica 

~ ~U • ve uzağı gören hir planı vardır. Mem- 1 ncektir. Kendisi,bir soğuk algınlı- etmiş olan 39 kişi patlayan bombala-

~ lrı_ltıtnesa.j,. ~~iliz - İtalyan anlaş leketiıı en yük.ek mevkiinde bulunan ı ğ!n~an muztarip ve do~toruna kendi- rın tesiri ile telef olmuş ve 50 kadar 
ı. •~ı~ .... iasdikının... • A vrupada devam. bir Mısırh bunu bana anlattı. Tarla _ sını_ mu.ayene ve tedavı ettirmek mec 
'I ~ eu d İnsan da bu yüzden yaralanmıştır. 
~ ()~.. muhim unı:uı·larınr;n bı lannı ekip biçmekten .kendi i"'erile u ... _ burıyetın e bulunmaktadır. 
~ 1_ ıcı fik · · ~~'- - etti ekt "' g B k·ı· t f Klisenin dahilinde cesetlerle yal 

Bombardımanda 
yaralanan 
kosolosu 

İngiliz 
öldü 

Londra, 8 (A.A) - Barselondan 
bildirildiğine göre: Alikantedeki İngi
liz konsolosu evvelki gün Alikantenin 

bombardımanı esnasında almıf oldu -
ğu yaraladan dün ölmü,tür. 

Büyliüy bir Rus 
tiyatro artiasti öldü 

Moskova, 8 (A A.) - Sovyetler 
Birliği ha1lc artistlerinden ve Moskova 
Sanat tiyatrosunun kurucularından 

Konstantin Stanislavski, 75 yafltlda ol 
duğu halde Moskovada vefat etmi•-
tir. 

Hayatının 55 senesini tiyatroya hu 
retmiş olan büyük artist Stanislavski, 
Rus sahnesinin en yüksele üstadı idi. 
1898 de kendisi gibi bir iki yüksek 
sanatkar ile Moskova Sanat tiyatro
sunu tesis etmiş ve 40 sene müddetle 
b usahneyi idare eylemiştir. Stanis -
lav.ski, aktör yeti~tinnek hususunda 
kendi ismini tnf'yan yeni bir si.temin 
banisidir. 

31 kişilik hey' et 
Prag, 8 (AA.) - jçlerinde binba~ı 

Yung ile Binbaşı Attlee bulunan 31 
lngilizden mürekkep bir heyet Karlo
vivarı' de bulunmaktadır. Heyet, ~
koslovakya' da bir tetkilt ıeyahati yap

maktadır. 

Nevyork sergisine 
hazırlık 

imtiyazlı mıntaka ile Fransız 
mıntakaamda gece sokağa 

çıkmak, ı§lk yakmak yasak! 
Tokyo, 8 (A.A.) - Muınrrane bir 

takım şayialar deveran etmektedir. 

Bu şayialara göre b~t bozuk Çin kı· 

taatı, 13 ağustos tarihinde Şanghaya 

ginniye ve orada yeni Çin hükumeti
ni devirmek ve Şangayıia rnilkim Ja
ponlara taarruz etmek maksadiyle 
bir nümayiş tertip etmeğe hazırlan
makta idiler. Bu şayjalar üzerine 
Şaugayın beynelmilel imtiyazlı mın
takası makamatının emri üezerine 
müsellflh bir kuvvet teşkil etmek üze 
re muhtelif memleketlere mensap on 
beş hin kişi zırhlı otomobillerle mü-

cehhez oldukları halde silfıh altına 

davet edilmişlerdir. 

Bugünden itibaren beynelmilel 

imtiyazlı mıntaka ile imtiyazlı Fran

sız rnıntakasında gece sokağa çık-

mak ve ışık yakmak yasak edilmiştir. 

Bütan kumar müesse~eleri 11 a

ğusto.-itan 13 eylfıle kadar kapatıl-

mıştır. 

Mağazalar mutat olduğu veçhfle 

kapanacaktır. Japonlar farafından 

da icap eden ihtiyat tedbirleri ittihaı 

edilmiştir. 

Yeni Valde hanı ay 
başında yapılıyor 

9 39 New-York sergisinde açılacalt Evkaf umum müdürlüğünün verdi. 

olan Devlet paviyonundaki dek:oras- ği direktif mucibince şehrimiz Evlcui 
yonların yapılması için bir miiflabaka 

Ba~müdürlüğü de vakıflar idaresine 
açılmıştı. Bundan bir i.ki gün evvel Ta-
rih Kurumu Umumi Katibi Muzafferin ait eski aknratı satarak bı..nlann yer· 

riyasetindeki jüri heyeti toplanarak lerine modern ve balkın ihtiyac.ma ce

müsabakaya İştirak eden eserleri tetkik vap verebilecek eserler vücuda getir

etmi~ir. Yapılan tetkikat neticesind'! meğe çall\'maktadır. Bu meyanda eski ~.~ti}' . rın.ı .l,\;Waruz nn e ra,makta serbest bırakılmaktan başka aşve ı ın e ra ın<L'lkilerinin be-
> 14 tn1ı. ~ılletinm büyük ekseriye- bi?fC.Y istemiycn bu sulhperver mem- yanatına nazaran mıımailcyhin bu 

~~İ~erı. ~~ız :-. İ~Jy~n d?stluğ~~~~ leketin cihan manzumesinde bir inci suretle !'on~raya avdeti siyasi mahi-

ralılar kırılmış olan camların enkazı 

arasında yerlerde yatmaktadır. 
artistlerimizden Adil Tuzcu ve Vedat 
Ar' ın müştereken yaptığı A. A. pro
jesi intihap eclilmiıtir. Jüri Heyeti rniı
sa'bakada kazanan bu artistlere 1000 

Valide hanına mukabil yine Yeni Va-

Iide hanı namile postahane kar~smda 

yapılacak olanseksen odalı ve tam 

konforlu olarak pek yakında inşa olu· 

nacaktır. 

~il'ttıekt ~usunu arzu eyledı~nı olduğunu biliyoruz. Şark ile Garp ara- yette hıç bır zarurete tekabül etme-

li. ~ ed~r.. . . smda ıevkulccyşf bir ana bağdrr. Coğ- mektedir. 

Kilise, halkın kesif olduğu bir 

mahalle de kföndir. Ve burada aske

ri hiç bir bina bulunmamaktadır. ~ ~l!t\ :sohnı, şu cevabı vermıştır: rafya itibarile cihan deniz ticaretinin 
~ ls e_ltalya ile İngiltere arasın- yarısını mrbnda tatıyor. 
\:ıiı' ~~san anl~şmala:ı ile tesbit Tek~il Yakın Şarkın Arap mem
hj~ lkt ~betlenn maziyi tasfiye Jeketlerı bu yüke ortakbrlar.Banlar yir 

'~~ı~ette boJunrnasmı temen- mi ıene içinde yalnız kabile harpleri

t~lla llıe;:~ ve bu~~ yakın za: le ihl~ e~il.en el ırürülmemif bir çöl 
·~ele 1~ et mevküne girmesini edenıyehnın nieht ıulbünden, bir -

arzusun~ım. denbire bütln ineanlann arzu ettiii 

Otobüs seyyahlan 
Dü J Civara yirmi kndnr bomba düş-

"n, stanbul' a, otobüsle Belçika-
dan 20 seyyah gelmiıtir. Dün ıehr:n milş ve yilz kadnr sivilin ölmesine se-

muhtelif yerlerini gezen bu seyyahlar, bebiyet vermiş ve iki yüzden fazla in

bir kaç gün daha lstanbulda kalarak sanı yaralamıştır. Kurbanlar arasın 

gezilmiye deier yerleri gezdikten aon- ı da birçok kadşnlar ve cocuklar var-
ra memleketlerine döneccklıerdir. ılır. 

lira verecektir. 

Diğer taraftan devlet pavyonundaki 
dekorlar hakkında Paris"te tahsil etml, 
ressam Bayan Nerimanla ıe~m 

Nurettin Argüven'in kısmen fikirlerin
den İstifade edilmittir. Bayan Nerima
na 250, Ressam Nurettin Argüven'e 
de 150 lira verilmesine karar '\'erilmi~
tir. 

Bu hususta açılan münakasa ayın 

15 inde neticelenecek ve ay ba~da 

infaata geçilecektir. Hanın altında mü· 

teaddit mağazalar da yapılacaktır. Bu 

hususta bütün hazırlıklar ikmal edil .. 

mİf bulunmaktadır. 



YELKEN DEVRi SON GÜNLERiNDE 

Manş denizinin ağzında 
tehlike içinde kaldık 

Yazan : VİLLERS Çeviren : M. NAiL 

Ruslarla Japonlar 
arasındaki harp ve 
suslh müzakereleri 
(Baştarafı 1 nci sayfada) tri. Bu, munzam bir garanti teşkil 

Bu teklife cevap olarak, Japon ta- eyliyeeektir. Fakat buırilnkli vazi
rafı hücumlara ve ate.~e njhayet ve- yet de dahil olduğu halde, daima 
rir vermez, Sovyet tarafının da mu kendi arazisi içinde bulıınmuş ve 
kabil muhasamatta bulunnıak lüzu- Mançuryayı hlç bir zaman ~ehdit ey
munu hlsstmiyeeeği bildirilmişti. Bu lememiş olan Sovyet kılalarının geri 
suretle, muhasamata nihayet veril- alınması için hiç bir sebep mevcut 
mesi keyfiyeti, yalnız Jap.ın tarafı- değildir. 

t 

Seıanik anlaşması 
Bir Yunan diPloınatı 

Balkanlar itilafını 
izah ediyor 

oları Balkanlarda filen mevcut 
vaziyet takviye edilmektedir 

na bağlı bulunuyordu. Fakat, daha Hududun yeniden tahdidi mese- Atina, 8 (AA.)- Elefteron Vima oeliimlamaktadır. bu ı" 
ertesi günü, Japon kıtalarının Sov- lesine gelince, bu iş, yalnız mevcut gazeteoi, yüksek bir diplomatik f"h _ Balkanlar arası bakımınd••İk•" ı" 
yet arazisine hücumlarma yeniden enternasyonal anlaşmalar esası üze- oiyetin Seliinik anla~ması hakkında bir !aşma, Bulgar hükumetinin B• eJ<t< •' 
başlanmış ve büyük çapta toplar da rinden yapılmalıdır. So~yet hüldl- makalesini ne~retmektedir. tanıma doğru tevecccüh etın Jj>ll"' 
dahil olmak üzere topçu kuvvetleri, meti, Khunçung anlaşma~ını göster B d b. · B ı ·s•t•· •' u yüksek diplomatik şahsiyet, ez- una ır İf8reltır. u garı I "'~ 
Mançurya arazisinden faaliyetlerin- miştir. Mançukuo ve .)'abut Japon- cümle diyor ki: antantının iyi niyetlerini an •-.hir!iİİ 
de devam eylemiştir. Bunun üzerine ya, Rusya ile Çin arasında daha ya- l1936 M 1937 Nyo• 

1
'•93sa• 

c Sel3.nik anlaşması. uzağı gören zı- J ontrö ve .. 
0 Sovyet tarafı mukaueleye mecbur kın tarihli bir anlaşma gö3trmedikle d 1 r r . fT merhalelerinden sonra, bugu 

1 
ır 

kalmış, Japonlar geri piı•kürtülmüş ri takdirde, yalnız Khung~ung an- marn ar arın cesaret 1 rea ızmı ve 11
• rtik•Y . 

ve Japon kıtalarının geri ı<:ılan aksa !aşması, tahdit meselesinde esas va- yatın mantığı ile yaratılmıf olan me- Balkan antantının aynı po 
1 

.unif' 
ıut bir vaziyeti temhir için serbeıtçc kip etmekte olduğunu beyan I "'"" 

mı Sovyet arazisinden tardedilmiş- zifesini görebilir. Esasen, bu anlaş- • .k •" •l 
fikir teatisinin muhasalası olarak vücu- Bunda bafka Selanı d ır 

tir. Bu olan şeylerden teeı-süf duy- madan daha yakın tarihte yapılmış n ' bdi ' 
da gelen enternasyonal vesikalardan N·· · h d · · keri ta ... ~ 

mamak ve her iki tarafın verdiği za- başka bir anlaşma da mevrut değil- oyyı mua e esının as J<vl'" . 
. birini te•kil etmektedir. Seliinik anla•- k Jd ki Y un ad• bil 

yiatın mesulliyetini Japon hükumetin dır Hududun tayin ve tesbiti üzerin- T ' nı a ırma a, ar '""' 
ması, sarihtir, esaslıdır, samimidir ve d ... " b k mdan "-' 

de bulmamak kabil değildir. de başka hiç bir vesika tesir icra ede- arasın a manevı a 1 
.. 13>1• 

böylece muharrirlcrinin ruhunu in'ik3.s B gon ~ 
Hassan gölil mıntakasındaki çar- mez. müsavat tesis etmiftir. u ırıal' 

ettirmektedir. Nikbinlik kuvveti ve io- ı· ,,er• 
Parmada pışmalara, yalnız hudut muhafızları Litvinov, bu izahattan sonra tek- Yarım adaoında artık ga ıp "'"" 

d d 1 • tı • k J l·fı · · .. ] h··ı· tı · t • tikbal ümitlerile dludur. Hiç bir kim- nu• 

- 8 • 
ld d d 1 hı'k . d .•. d arasın amüsa eme erı: ı a o unan ı erını şoy e u asa e nış ır: lup, doymu• veya gayrı merı> d•'·I•''. cu at an o ayı te ı eye gır ıgın en İ eye müteveccih değildir. T 

Fremantle ve Table limanlarına dön- hudut hadisesi ismi vcrıl~nıez. Umu- - ki tarafın muayyen bir hattı Anlaşma, enternasyonal, enterbal- leketler yoktur. Bütün Balk•• biD 

ıüratinden hiç bir teY 
batb. iki bacağı birden 

kaybetmeden 
kınlan eüva ri .. 

tinin sararan bcnzilc ölümünden bir 
lahza evvel auya daldı. Süvarinin im
dadına kopn jkinci kaPtanla lostro

mo da öldület. 

meğe mecbur oldu. W inlerhude de hu miyet itibariyle hudut muhafızları - geçmemek, bu hattın öte~ine gitme- kanik ve Yunanistan bakımlarından !eri, hür ve müoavidir, ve h•~I•""' 
talık yüzünden geri döndü. Harekette nın topçu kıtaları yoktur. Halbuki, mek ve anlaşma esnasında bu hattın . da mühimdir. kendi milli hudutları içinde. ·~,ı h'' 
en sonraya kalan Olive Bomk da Fin- bu hadisede, iki Japon hıicumu, top- ötesinde mevcut olabilecek kıtalarını Anla,ma, Balkanlarda filen mevcut da kavga etmek için değil fa 1 t ı<'' 
landiya bayrağı altında 108 günde çu istimaliyle yapılmışhr. Hakikat- geri çağırmak taahhütlerini almala- vaziyeti takviye etmekte ve her türlü nereden gelirse gelsin muhıerıı • ıııı>'" 
mükemmel bir sefer yaptı. Filoda ye- te, vaki olan hadise, Sovyet arazisi- rı ile beraber askeri harekata niha- sui tefehhümden ve sarahatsızlıktan vüzlere karşı müdafaa için .:,~ı~ 
gil.ne tam armalı olan ve Panna dan ni sulh zamanında isgal etmek ve yet verilecektir. Bu h<ıt, I<hunçung ari berrak bir hava yaratmaktadır. maddi kuvvetlerini inkif&f etil 

Bazı sebepler \ı't: münasebetsiz ea
tip ha1eketle1 yüzünden Pena,,. ile 
Ponape, kendilerini fırtınanın t& göbe 
ğinde buldular. Deniz, onlatın hiç gör 
mediiii, en çılgın bir tekilde olduğu 
halde hiç bir hasara uğıamadılat. Vi
kinl' ile Abrahan Rydberıı, yudımcı 

makineli Magdelene Vinnen gibi Hom 
u dolaf8cak yerde Ümit bumunu atıp 
batıya doğru yollanmıtlar ve bu yüz
den fırtınadan yakalarını kurlarını' -
Jarsa da yolculukları çok uzun sürmüş 

evvel benim oon gemim olan G rac:e batta Japonyayı Sovyetler birliğine anlaşmasına merbut haritadaki hu- Enternasyonal cemiyet bakımından dir. > S<l;ıı~ 
H arwar denizde 131 gün kaldı. 5 gü- karşı bir harbe tahrik eylemek teşı:b- dutı:ur. Bu suretle, 29 temmuzdan, bu anlaşma, bir zamanlar Avrupanın Yunanistan bakımından . ,..ı ıı : 
nü dövünerek Hom·da geçti. Avde - büsü idi. Bu çarpışmanııı bütün teh- yanı Japon kıtalarının Sı:ıvyet ara- barut fıçısı olan bu mıntalcanın bun- anla,masının iyilikleri de funl• -ı<'J 
tinde hepimiz sevindik. Çünkü aksaya likesi işte buradadır ve Japon hilkil- zisine ilk taarruzlarından evvelki dan böyle bir sulh memleketi ve bir c KofUlannı aamimi dost ~ ;· 
aksaya limana girdiği güne kadat ken meti, bunu çok ciddi surette nazarı ~ta~üko yen~den tesis olunacaktır. imli.al modeli olduğuna başka bir de- olan hudut halkında emniyet hd dııı'ıl' 
dioinden hiç bir haber alınamamıftı. dikkatte tutmalıdır. u utta SÜ ilnun yeniden iadesi üze !ildir. Bugün büyük ve küçük bütün . b 1 k T le hu u o~ 

Şimemitsu, Japon kitıılarının ye- rine, iki Sovyet delegesi ile bir ja- memleketler aazeteler; ·ıoı·ıanaoız bu vıye u aca tır. ra ya h ,.. " 
Pek eoki olan bu gemi belki de bir o ~ • tahkimatı men eden ve bu •ıaıJD) 
daha denize çıkmamıştır. gane vazifesinin Mançu arazisini pon ve bir Mımçurya delegesinden anlaşmayı aamimi bir memnuniyet ile (Sonu 7 nci saY. .h 

Gemilerin yarı~taki rekorları şudur: müdafaa etmek olduğunu ve bu be- mürekkep iki taraflı bir komisyon, ~ 
Parma ı 03 gün ; Pamir 103 gün ; bepten yalnız tedafüi bir mevzi işgal hududa gidecek ve Khunçııng anlaş

Herzogin Cecilie 107; Olive Bank 108 eylemiş bulunduğunu kıı~·detrniştir ması ve buna merbut pr•ıtokol ve 
Penang 112; Ponape l l8 ; Favell 120 Litvinof, cevaben den . i~tir ki: haritalar ile tayin edilmis oian hudu-

~ür. Lawhill 121; Viking 122; Abraham - Tiç kimse, Japon araıisine hü- du yeniden mahallinde tahdit eyliye-

C. B. Pedenen'i Taoman denizinde Rydberg 123 ; C. B. Peıeroen 129 ; cum etmemiş Ye böyle bir hücum ni- cektir. 
bıraktıktan sonra aynı fırtınaya yaka- Pommer 129; Killoran 131; Archi _ 1 yeti be8lememiştir. Japoı; kuvvetle- Japon büyük elçisi. bugünkü gö 
lanmı' ve hemen hemen batmasına bald Russel ı 36; Mozart 150. ı ri, müdafaa kelime3ini herhalde ~üş'."cnin mevzuu üzerinde düşünece 
ramak kalmı11tı. Seren ve donanımla- Yardımcı makinesi olan Magdalcne çok garip bir n1anada nhynrlar. Çün gın.ı ve b~ .nıeseleye. .yeniılen temas 
•ından bazılan güverteye dü~erek an- Vinnen makinesini istimale hiç lüzum kü bu kelime altınd:ı anladıkları, eylıyeceğını vadetmıştır. 
bar aj:izının üstünde parçalanmı~tı. Ya olmadan 96 günde sefer yopmıştır. Sovyet hudut karakollarına hücum Dün yapılın müzakereleri 
ralannı sarmak için fırtına oahasından Melborne battığı günü denizde bulun- etmek, bu k'.ırakollara '.ıtej açmak ve hulasa eden tebliğ 
dı\'Brı kaçmağa mecbur olmuftur. Fır- duğunun 105 inci günü idi. Ve Her - s.ovyet arazısınde hat ısıı;al eylemek- Tokyo, 8 (A.A) _ Hariciye Ne-

tınanın en azgın devresinde yelkencisi zogin Cccilie yi geçecekti. Onun ziyaı tır. . zareti saat 13 de dün Moskova· da Lit-
öldü. Gemi o kadar hasara uğradı ki bütün filo üzerine bir matem bulutu Ş_igenıut~u, a~ağı.dakı teklifi ... tek- vinof ile Şigemitsu arasında yapılan 
geminin kaptanı bütün kararlarını de- serdi. Hougomont direkleri kırıldık - r~r _ıle .tavzıf e<lılmış bıılundugunu ikinci mülakatı hüliisa eden bir tebliğ 
• . . k H b d . •. 1 · .. 1 ·ı d b .. bıldırmıştır: 

1 

. . 
gıştırere orn urnunu Onccegıne an sonra yerıne guze gcmı er en ırı . neşretmıştır: 

Panama Kanalı tarikile Atlasa geçmek kaldırıldı 1 - lkı taraf kıtalatı arn"nda mu- B t bl'" d 1 ld • .. .k. . ... . . . . .._ u e ıg en an aşı ıgına gore. ı ı 

feraoetini aösterdi. B .1 d • k V sam:ıt talı! edılmelı ve ıkı • .. raf kı.a- 1 f h t .h .1 .. o u gemı er en çogu es imi'}tir. e ara mu ascma a nı ayet verı mesını 

H B h 1 b 
. _ !arı anla•ma nıkubulJuihı esnadaki . 1 . 

ougmont roug ton imanına ha.. u senenın hugday yarı~ı da daha u - ' . . ·. . . aynı suret e arzu etmekte. fakat dıp-
reketimizin akabı.nde dı.reklerı·nı· uçur- .. B. k d. 1 b ·ıd · ' mevzılerını muhafaza ellemelıdır. 1 'k .. .. 1 d d"I d zun suremez. ız mu te ır o a ı ı .. omalı goruşme ere evam e ı me en 
du. Her ne kadar Adelaı·de lı·manına •· . k d P ·ı d . k Bunu müteakip, hudud•ın t ·c.;hiti için 1 k ı· 1 k·ı ki . h gımız a ar arma ı e e:nıze çı aca- . . . ' evve ı a arın çe ı ece e:rı atlı tes-
girebılmeae muvaffak olduy•• da pek • F k t b . 1 . d d. Japonların da '"tırakıvle. Sovvet \'e b · ı hususunda 1 k d 1 ., --. gız. a a u yanşa gıren erın a e ı . . · . · .. ~ ı an aıamama ta ır ar. 
kısa ou··ren bı· r ı·u··rı· heyeıı· toplantısın- .. b .. t k ·ı k d. Mançu milmessıllerınden murekkl'P H ı· . d . . d·ıd· guo egun mun azaman e sı me te ır. u asanın metnın en ıstımzaç e ı ı· 

dan 8onra bir daha denize çıkamadı Bir gün gelecek ki Avusturalya huğ • komisyonlar vücuda getirilmelidir. ğine göre Japonya kıtalarını, gerek 
t k · d ı d Litvinov, buna ceval~ı1 demı· · ve e nesı musa ere o un u. day yarışlarına ticari hiç bir yelkenli "' •7"' 11 temmuzda münazaalı tepeler iki or-

Filonun yegi.ne doktorlu gemisi o- kalkmıyacaktır. tir ki: dudan biri tarafından işgal edilmedefl 
olan Abraham Rydberg hastalanan ço M. NAiL ı _. --:- .Hadise mahallinıle va7.İ.y:t de- evvel bulundukları yere kadar çekmeyi 
---=---============================= l gışebılır. Bu takdird ·~: h~r.ı~ı ta-

1
gerekse bu kıtaları 7 ağustoota yani 

I•ı• f ı ı , r~f,. ~nlaı:;ma e~nasıntıa e :ı ıyı mev- muhasım taraflar araziyi paylaştıkları 
ım ve en ça ışına arı zılerı ışgal etmege çalıeacaklarfl•r. sırada görüşmeleıin vukubulduğu ta

Bu da, muhasamatın <kvamı de- ı rihte işgal ettikleri yerlerde ibka etmeyi 
,,.....vv...,-...,,..,...,..,,..,.,,,....,...,-...,,..,...,..,,..,.,,,....,vvv-.""',...,...,._,""""""',...,..""'"""""""',...,..~~ mekti r. Her halele, U fak miktarda kabu 1 etmektedir. Binaenaleyh Japon-

Bu• • tu"" n du""nya a"lı·mıerı· on senede dahi olsa, bir tek J:ırol' miifrızesi va mahallinde askeri şefler araoınd~ 
Sowet arazisi ılahilind~ 'ııılunduk~a .. ·· ı ı d d' - . . • goruşme er yapı masını, sonra a ıp-

\... 

Moretanya diriliyor 
lngiliztere bu ismi yeni 
vermekle kadirşinaslık 

gemisiıı~ 
gösterdı 

• 

Birbirine ha lef selef olan iki g e mi Yukarıdaki 
esk i aıağıdaki yeni Maur etanya 

c Yeni Sabah > ın bu yeni denizci
lik oütunlarında [•] bir zamanlar dün-
rımıza müracaat ediniz. 
yanın en büyük transatlantiği olan 

lisi idare reisinin e11i leydi 

mıştır. ·ı·ı f'' 
1 gı 1 . 

Spn posta ile gelmif olan n ı•"~ 

2688 ld b ıd herhangı bır anl.aşn1a nın imkanı lomatik müzakerelere geçilmesini tek· 
YJ JZ U U yoktur. Bu dakıkada, So:yet arazi~i lif eylemektedir. Bu müzakereler tes- cMauretania>nın macaralarından bah-

dahilinde hiç bir Japon kJtaRı bulun bit edilecek olan bir mıntakanın bita- setmiş ve bu güzel geminin uzun müd~ 

M ur• ~· zete ve mecmuaları yeni 11 d 0 
nın denize indirilmesi tafsilitıll • 
yecanla bahsediyorlar. f.ili'' 

Bundan iki sene evvel, Komünist 

Genelik Merkez Komiteoi ile Sovyet
ler Birliği ilim Akademisi, gene alim
ler arasında bir ilmi eser müsabakası 
tertib eylemişti. 

Teknik ve Matematik ilimler dok- ı mıyor. Fakat, bü,·ük el•inin tPklı- det transatlantiklerin en süratlisi sıfa-" ~· rafta~tırılmasından sonra yapılacaktır. 
toru Kristianoviç, verdiği bir eserde fi kabul edildig'" i takdirdl~, ,_·eııi len tile c Okyanusun mavi korde:lisını > Tebliğde bildirildiğine göre, Litvinof 
Cauchy meselesinin hallini gösterdiği bulunabilir. Eirer Ja)J.Jn t"lafı, ıillan direklerinde dalgalandırdığını yazmıs,-

o " ~ Japon kıtaları Sovyet hududunun öbür 
gibi, c kanallar ve nehirlerde gayrı da- cu arazis inden So,~·et ara zisinr hu· _ tık. . ., tarafına atılmış olduğu için bu kıtalara 

Bu müsabakanın neticesi, son gün

lerde Moskovada netredilmiflir. Mos
kova jürisi, 628 aded ilmi eoer almı,
lJr; bunlardan büyük bir kısmı, tanın

mış büyük Sovyet alimlerinin takdiri
ne mazhar olmu,tur. 

imi.hareket > ismindeki etüdünde de cuınh.ı.rı \'e ates, i, munı· ı·c 1 bir saattr, k yapılaca şeyin topçu ateşine nihayet 
nehır ve kanalların açık kalmı~ yatak- k,·~01ej{e taahhüt ederst. Sovyet ta vermekten ibare tolduğunu söylemiştir. 
larında uzun dalgaların hesabında ye- r. dı (.a Mançu arazı-ı· ha"kınd.\ ".ı · ıı·. • ' " Bu takdirde 29 temmuzda Japon mu-

Gene matemaı.'ik alimlc'rinln etüd
leri, jüriye tevdi edilen eserler arasın
da bilhassa ehemmiyetli bir mevki tut
maktadır. 

Fizik ve Matematik doktoru Pon -
triagin.in c Devamlı gruplar teorisi> 
adındaki orijinal monografisi, dünya 
edebiyatında ilk defa olarak topolojik 
gruplar umumi nazariyesile devamlı 
gruplar nazariyesinin modern ilme uy
gun sistematik bir hülB.sasını vermek .. 
tedir. 

ni bir usul vermektedir. Büyük hidro· 
teknik infaat heoaplarına kabili tatbik 

olan bu usulün izah edildiği bu eserin, 
nazari ehemmiyetniddn başka aynca 
büyük pratik ehemmiyeti de vardır. 

Moskova müsabaka komitesinin 
mükifatlar verdiii eserler rasaında • 
tunlar bilhaHa nazarı dikkati çek -
mektedir: 

taahhüdlri verecektir. 
Şigemitsu, anlaşma 11tı yapıldıjh 

dakika mevcut statükonun •nuhafa
zası esası ile muhasamatın tatili t~k

lifi üzerinde uzun müddet ısrar etmiş 

ve müteakiben iki taraf kıtalarının 

huduttan muayyen biı· mEs.1fe geri 

alınması teklifini ileri sırrm··st·· • , u., ur. 

Diğer taraftan Şigemitsu, hududun 
Slezkin'in c Koyu bir mayi içinde · yemden tahdidi için, Khunçung an-

kuvvetlerin tesiri albnda olup ciıimle
rin hareketi> eseri, Temkin'in c Sathi 

akaülimellerde istihale devreıi > eseri, 
VlaHov'un c Buğday kültürü hududu-

laşması ile beraber Mançııkuonun ve 
Japonyanın elinde bulunatıileeek di
ğer vesikaların da nazarı dikkate a
lınmasını teklif etmiştir. 

nun timale doğru ilerleyifi> eseri, Ko- Litvinov, cevaben demiştir ki: 
Matematik Profeoörü Sobolve'ı'n ıra ' c D b ı· b f ] fi d.. S t n ın o ro ıu ov ve ese u - - ovye arazi~ine .Japon kuv-

c poliharmonik muadelelerin mahdut tünceleri > eseri, Mazel'in c Şopen \etleri hücum etmis oıduk12.rındnn ve 
bir meselesi > üzerinde yaptığı etüd -kı· f · · · )' • antezısının ana ıoı > eseri ve aaire. bu ~ııretle de bir anııı~mazlık yarat-
b~.kS.'.'fvyetler Birliği ilim Akademisinin Mookovada mükafata layık görülen 1 mış bulunduklarından bu gibi hü-
mu a atını kazanmı•tır - kısın· d . r 1 . d d. 12 . • 

T 1 erı"e ı eser erın a e ı 7 dır ve bunlar, cumların önüne geçmek üzere bunla-

kabil taarruzlarından evvel o1duğu gİ· 

bi tepeler Sovyetlerin işgalinde bulun
mak ~rtile Litvinof Sovyetlerin mü
zakereye hazır bulunduğunu ili.ve ey
lemiştir. Tebliğin muhteviyatı ve tonu, 
iki hükCimet her iki tarafın haysiyetini 
koruyacak bir mütateke formülü bu
luncıya kadar askeri vaziyetin kontro· 
!ünü idame edebildikleri takdirde mü
zakeıelerin ,imdiki çıkmazdan kurtu
lacağı kanli'atini vermektedir. 

iki tarafıU: zayiat plançosu 

Tokyo, 8 (AA) - Bir tebliğinde, 
taraf muhasemata nihayet verilmesini 
Japonların 6 ağustos·a kadar uğramış 
oldukları zayiat blançosunun 70 mak
tul ile 180 yaralıdan ibaret olduğu bil
dirilmektedir. Japonların dün ve bu
gün uğramış oldukiarı zayiat, 200 e 
baliğ olmaktadır. 

Bugün artık. o yazılarımızda da söy 
lemi~ olduğumuz gibi dört bacalı eski 
c M a u r e t a n i a > tarihe karı,mış 
bulunuyor. Bu gemi çoktan bozucula
ra satıldı. lngilizler lngiliz denizciliği-
ne büyük bir ~öhret kazandırmı~ olan 
emektar Mauretani8y1 bir türlü unu
tamamıf olacaklar ki c Kunard - Ak 
yıldız > seyrisefain fİrketi yeni bir 
transatlantik inşa ettirerek bu yeni ae
miye ıelefinin şerefli ismini v erdi . 

Yeni Mauretania temmuzun 28 in
ci günü (50.000) kifiden fazla tahmin 
edilen bir halk kitlesi huzurunda Bir
kenhed deki {Laird) tersaneoinde de 
nize indirildi. 

Bu denize inme merasiminde 50 bin 
kitiden fazla bir halkın hazır bulun -
mas.ı İngiliz mi1letinin Mauretania is .. 
mine göstermekte olduğu ali.ka ve e· 
hcmmiyeti ispat eder. 

Bu gazetelerin verdikferİ tll . ,iJ' 
ı fin• ·· bakılırsa yeni Mauretania ıe e f 'r 

den layık güzel bir gemi olac•kt• ~rl" 
" ' ·~ ne Londralı meslekda,larıınızı tl•"tı • 

diklerine göre. yeni tra.r1!8 gt:ıfli~ 
İngiliz yap181 en büyük posta siif'rt 

olmak ferdini ihraz edecek "\ııt· 
takriben saatte (22) mil olo<•. ff''~ı 

Yeni transatlantiği denize 6~) go~ aalih b1r hale getirmek için (3 ·ktfl' 
çalışılmıştır. Geminin büsbüttirt 

1 
j j~il1 

edilip sefere salih bir hale gelm•:. c•· 
bir oeneye ya kın bir müd det d• fi~I<' 
lı l ')'r< 1 tmak. icap edecektir. ngı ı% fef1 
rimizin söylediklerine bakılırs9 k0rı 1J 
Mauretania' nın omurgası kızai• bilt'e~ 
duğu dakikadan sefere başlıY• it <' 
le rinde 15O.000 den fazla •"''ıif if 

muht• bir hale gelinceye kadar 
mutahassıs i~ görmÜf olacaktır. ·)iP' 

O torı' 
Eoki Mauretania 32.00 ~lu' 

uı0 
mai mahrecinde, 762 kadem ., g<' 

ğunda, 88 kadem ııenifliğind• b• 
mi idi. . 1ol1 

d bıO · 
Yeni Mauretania selefin en rfl'' 

·ıiı.to 
fazlasile takriben 33.000 ton• ,< 

boyund• 
mahrecinde, 75 O kadem 

muadeleler nazariyesinin kaı'i bir h J s J B. ı··· M a I ovyet er ır ıgı üsabaka komiteıine rın biraz daha geri alınmRSı memnu-
auretini vermektedir. d 1 1 tev i o unmuftur. niyetle telakki P.dilecP.k bir keyfiyet-

Tebliğde. Soveytlerin bugün mühim 
hiç bir hareket İcra etmemiş oldukları 
ili.ve edilmektedir. 

Yeni transatlantiğin denize indirme 
meraoimi büyük bir muvaffakıyetle ha 
farılmış ve gemiye vaftiz analığını 

{Kunard • Ak yıldız limited) in mec- 89 genit liiiinde olacaktır. .~-

Yeni transatlantikte yolculat3 ~ut· 
( • J 15. 16, 1 7, 18 temmuz sayıla- sus birde huousi tayyare bulun•'• 

.•. 
·ı 

~ı. 

~ 
lr 
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l 
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IH Fran~ada bir deli 
haydudu ormanda 
arayıp duruyorlar 

Fransada Evrö kasabasından kaçan 

1904 Rus-Japon Harbinde 

· CUŞIMA DENiZ sAv AŞI Y aZlık elbiseler 
bir haydudun, hayrete 9ayan halleri /(ı k 
bütün dünyayı meşgul ediyor. or unc 

ismi, Kursavinski'dir. Yan deli olan' bir sükUt arasında 
haydudun bir gözü kör, bir kolu kı- ' nktır. Bağlarını kopararak hapishane- 1 

~en kaçan bu haydudu.n iki defa ame-1 Kıç kamarasının kapalı olan kapısının arkasından pek 
hyat yapılan baımdakı kuroun çıkarı- . 
lamam19tır. 

lıte bu adam, bugün firar rekorunu 
kırmııtır. Onun saklandığı ormana ci-

iyi işitilmiyen bir sesle kulağımıza şu sesler geliyordu 

ltu,... Boacl'ın aiyditi "bir 
8- Jaz ıeeeal rilyuı,, 

var halk, ondan titriyerek bahsetmek· 
te ve hele eline bir silah geçirirse, diye 
tirtir titremektedir. 

Deli haydut, ormanda yemişle ve 
köklerle yaşıyor. O, ilk defa, bir tarla
da bir ineği eağıp sütünü İçerken gö
rülmüştür. 

Dört gündenberi, haydut, şiddetli 

bir takip karıısında, boyuna, izini kay
bettirmektedir. Bir gün, bir köyün me
zarlığında görülmüş, jandarmalar yeti-

1 ılnciye kadar ortadan sır olmuıtur. ü
zerinden çıkan deli gömleği polis kö- I 
peklerine lı:oJdatılmıf, köpekler izini 
takip ederek haydudu yakalamak Üt.e
re iken, onlar da, firariyi kaçırmışlar
dır. 

Deli haydut, gizlendiği yerlerden, 
yalnız geceleri çıkıyor: çiftliklerin ka
pılarını sanıyor, köpekleri bağırtıp du- 1 
ruyor. Bütün köylüleri telaoa dilıürü· ı 
yor. 

Bu haydudun garip halleri de g<;°. 
rülmektedir. Geçen eabah, çiftlikten 
kasabaya giden Polonyalı bir çoban 
kızı, ormandan geçerken, orada bir I 

Fram Meneaia zarif bir adamın kendi kendine memleket oar-
1 

dır. ona: 

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 3 

'- , llcak yaz gecelerinde Eiyafet ve· 
~~•rette, yahut bir kır bahçesinde 
~•rede giyilecek elbisenin hafif 

rece elbiaeai ,1alarından birini söylediğini görmüo ve 1 

ı,_. · · ç· '-1' d }) ·· l"d - Sen de Polonyah mısın} Franıa· ı I,,...,""' _ _. 
ııuncıaı: ıçe& ı, a ı yun u en, ya· l . 

ya çalıımıya mı ge dın) 
but çiçekli pileden yapılır. Diye sormuo, haydut: \' ı tercih etmek lazımdır. 

\s : .. ıecelerinin laafif elbiaeleri de 
\. rlu kumaıtan yapılabilir. Çik in· 

Birinciler, yalnız yazın akfBm yemek· _Hayır .. geziniyorum. Adın ne ee· 
lerinde, kazinolarda deiil, sonbaharda nin} 

~'Pekten, muslin yahut Vuvalden ya- hatta kızın da giyilebilir. Size bunlar- Deyince, kız isminin Katerina Şole
vinska olduğunu söyleyince deli hay~n yüksek zarafet kumaıları· dan iki model veriyoruz. 

lieş milletin kadınları -De~:.le ise .. gitt 

~b} de~~s:~:~a~~1:yr:~n~~:!~ ;;:~;:~ 

dut: 

~yenme, boşanma, yaşama, yeme, ca bilmediği için kendi dilile: 
l k d b } - Zannetmem, demif, çünkü onun 
Çırıe, çocu oğurma nis et eri her halini beğendim! diye cevap ver-

tt, mittir. 
L . n11z kadınlarının 100 de 5 5 i ev· otomobili vardır. 100 de biri telefonla 
"lltr 30 Bir gece, bir çiftlikten bir kadın fer-
~I.' da 1 i boıanır. 100 de 37 ıi konuşur. 
:""ltlt '"' yadı işitiliyor: 
i) · rransız kadınının vasati ömrü Amerikalı kadın senede: 4 elbhe, 
~ - imdat t deli haydut geldi 1 

"" ne 4 aydır. 2 manto, 4 ppka, 4 çift iskarpi alır. 
rt Silahlanan halk, jandarmalar ko,u-
~ •naız kadını senede; 190 kilo ek· lmafür parası 1.500 frank harcar. 
~ 43 kilo et, 100 litre ıarap, 500 Amerikada her sene 2, 150,000 ço
S ~Çay, 3 kilo kahve, 20 kilo ıeker, cuk doğar. 1,800,000 düğün yapılır. 
ıso bira istihlak eder. Japon kadınlarının 100 de 62 si ev· 
~ O de bir Fransız kadınının otomo· lenir, 1,300 de biri boşanır, 100 de 
'1:'dır, 35 de 1 Fransız kadını t"· 35 i çalııır. Vasati ömürleri 42 sene 1 

t konuıur. aydır. 
'~rıaaz kadını senede 3 elbise, 1 Japon kadını her sene; 25 kilo et, 
~ 3 ppka, 2 çift iskarpin alır, 4 kilo 20 gram çay, 400 gram kahv~. 
~, Parası diye 200 frank harcar. 20 kilo teker, 2 litre bira istihlak eder. 
~ da senede 630,000 çocuk do- Ekmek yemezler, prap içmezler. 1000 

' Senede 280.000 düiün yapılır. de 7 sinin otomobili vardır, 100 de 

in il• * biri telefonla konuıur. 
~I' il ız kadınlarının 100 de S2 si ev- yvi5Cüı86bpfnım'zaifpeig~ E E E 
~it, 80 de 1 i boıanır. 100 de 30 u Japon kadını her aene 1 elbise, 1 
i9 Itır. lngiliz kadınının vasati ömr...i çift iskarpin alır. kuafür parası 60 frank 

ı~ne 9 aydır. 
llırii• '~ ız kadanı senede: 105 kilo ek· 

harcar. 
Japonya' da aenede 2, 190.000 ço· 

cuk doğar. 550,000 düğün yapılır. ~o' SS kilo et, 70 santilitre prap, S 
~ ~Y. 350 ıram kahve, 39 kilo ,e-

2ı 25 litre bira istıılak eder. u M 'I 

yor. Hayduttan eıer görülmüyor. Ka
dının evhama kapıldığına hükmolunıı· 
yor. 

Şimdi ormanın etrafındaki köyler, 
çiftlikler panik içindedir. Herkes, iki 
adım yere binbir ihtiyatla gidiyor. 
Köylerde, çiftliklerde elektrikler sön
müyor, bekçiler bekliyor. 

Kursavinski, 4 aiustos sabahı, ıon 

defa olarak Codrvil civarında görül-
müttür. Orman, jandarma müfrezeleri 
tarafından tarandıiı halde ele geçirile
miyoT. Herkes hayrette ... Acaba diğer 
bir bir ormana mı sıvıştı) Y okıa, ci
vardan geçen bir trene atlayıp uzak
lark mı gitti) Buau kimse bilmiyor. 
Deli haydudun, yürüyen trenlerin ba
samaklarına atlamak, vagonların üatÜ· 
ne çıkmak marifetleri de Yardır. 

Çutlm• deaiz harbi.de "Mikaya,, zuhlıaıada vuat çapb l>lr top ateı ederkea 

makinede öteye beriye telaşlı teli.ş- - Vaiz ediyor! -Anlamıyorsun! 

1ı koşuşan ve yüksek sesle konuşan Dedi ve çayını içmeğe başladı. Dos Dedi ve çayını süratıe i~ip eskİ fş 
bu adamlar, gece kamaralar arasın- tumun bir şeyden pek cam sıkılmış başı şapkasını başına ~eçirerek kalk 
da do~~k ~ir ı,.ule ile pnrl~yım piston- o~du~~nu görüyordum. Kendisini tes tı gitti. 
Jar •. sılındırl:rın kuv\eth ~shk çalar kın ıçın: Ben salonda kalmıştım. Kendimi 
gibı çıkardıgı mevz?n ke?ık sadala~ - ~eseleyi bana da. anlatır mısın? rahat bir k~ltuğa. yerleştirerek biraz 
evet, bunların hepsı nynı şey, aynı Dedım. Cevaben uyku kestirmeğe başlaJım. Gece ya-
maksada hizmet eden bir makinenin - 'l!ep bu meltln Alman köm~rü. ! rısında vardiyanın değiştiğini hayal 
küçük parçaları idi !... J?:dı ve .etrafına bakınarak gızh- meyal duyuyordum. Nöbetten çıkan 

O zaman hatırıma eski bir deniz ce ılav~. ettı =. • .. .. zabitlerin bazıları salona çay iç.me-
masah geldi. Guya bil· geminin her .. - ~u~hesız haberın vardır, komur ğe geliyorlar ve gecenin rutubetin -
civata ve çivisinde o geminin perisi luklerırnızde. ~·angın oldu. .. .. den yavaş sesle şikayet e<.liyorlardı. 
yatar ve tehlikeli zamanlarda bu pe- - Evet bı~~yor~m, fakat ?ok ş~kur Bazıları peykelere uzanıyor ve bu ka 
ri derhal bütün gemiye ve adamları- ~a~tırıldı degıl. mı; yoksa yıne mı ol- darcık istirahate karnştukları için 
na hakim kesilerek bunların hepsini u · mesrurane: 
fevkaltabia ve gayri kabili inkisam - Hayır, iş başka Malüm ya ça- - Dörde kadar uyu\•acağız. Ne sa 
bir ziruh mevcut haline sokarmış!.. b'Jk yanan kömür ile ağ-ı yanan 'kö- 1 t 1 D' 1 d • 

.. d bil ilk f k d E ac e . ıyor ar ı. Birdenbire zan ettim ki, bu peri mur arasın a y ar var ır. v . . . 
Velk'nde k k" il 'd 1 . k.. .. Ben de derın bır U)';\Uyn. daldım. 

bu anda gayri mutad bir süratJe çar ı ço om r gı er. yı omu- 8 t .. d - -· b tl ·· d 20 30 f 1 aa uçe ogru uyandıgım zaman 
pan kalbime bakıyordu! Bu, ani bir re nıs e e yuz e : az a... t k . . b 

S
.. .. il k k e rar gemıyı aştan haşa dolaşarak 

lemai cinnet idi ve çah•:k geçti, fa- ozun esere : ·· t k M 
F k t b <l t 1

:1. 
1
.. guver eye çı tım. anzara akşamki· 

kat bana azim ve metanet hissi aşıla- - a a un a e A.<ıa ne uzum 
t var? Kömürümüz bit~cek di'-·e mı· ııin ayni idi. Yalnız ort:ılık biraz ay-

mış ı... "" ~ d 
Yanıbaşımda çarhçı başı Miralay korkuyorsun? Şimdiye kadar ihti - ınlanmıştı. Ay; semada hayli yüksel 

"Bernander,, - ki eski gemi arkada- yat kömürden yakıyordunuz. O bal- miş olduğundan gümüş ışıkları ile 
şım ve dostum idi - ikincisine hiddet- de henüz kömürlüklerde kararlaştı- hafif surette tenevvür eden sisin a
li bir tavırla bir şeyJE:r söylediğini rılmış miktarda kömür bulunması ik rasında geminin baca ve dırekleriyJe 
işitmiyor ve böyle hır sırada bu tiza eder. arması keskin hatlarla ·teressüm edi
kadar heyecanlı bulunmasınm se- - Orasını bilmem; yalnız şu miı- yordu. Rüzgar da •ertleşmiş, beni 
bcbini anlamıyordum: artık şim- hakak ki. yarın sabah gemide 1000 kaputumun yakası içinde bir kat da-
diye kadar ne olmu~ i~e olmu~ tondan az kömür kalmış olacak. ha büzülmeğe mecbur ediyordu. 
hiç bir şeyi değiştirmek imkanı kal- - Pekala. Zaten Viladivostl)ka Köp~ü üstüne çıktın1. Amirali bir 
mamıştı. da 600 mitimiz kaldı. Bu kadar kömür 

bol bol yetişir. sandalyada uyur buldum. 
Koluna girerek: 
- Aziz dostum, canınm sıkıntısı 

nedir? Gel beraber bir çay içelim bo
ğazım kurudu ... 

Dedim. 

- "Sezarvi~,.in başına geleni u _ İkinci kaptan, ayağmda yumuşak 
nuttun mu? 10 Ağustos mııharbesin- terlikleri olduğu halde ı:ıeri ve gürül
de bacaları uçtuğu zaman bu zırhlı tüsüz hatvelerle piyasa ediyordu: 
yirmi dört saatte 480 ton kömür yak- Beni görür görmez: ~a· o de bir lngill% kadınının otomo· çan er m 1 er ,, 

~~ı~"rdır. 30 da 1 lngiliz kadını tele- / . .._ ı Çarhçıbaşı sevimli kJl renjr;İ gözle 
1 1tonuıur. N ıh t mıştı; kim bilir biz d1tha fazla ya- - Ne yapıyorsunuz? 

karız! Dedi. Cevaben: "•il• 1 aye rini mütehayyirane bana çevirdi ve 
ıı.. ız kadını senede: 2 elbiııe, 1 
~~ııt0 2 

cevap vermeksizin arkamdan yürü -
11,fii' ıapka, 2 çift iskarpin alır, • dü. Zabıtan salonuna girclik. Alelade 
t~ r Parası 75 frank harcar. lngilte- F' I' ı d bu saatte salon kalabalık ve gürültü-
3>o.o~n~~e .. 600.0~0 çocuk doğar. 1 1 m e a 1 n 1 lü olduğu halde !,\İmdi bomboş idi.. 

ugun yapı ır. "' Nöbetten çıkan iki üç ıabit ile en ya-

- Ama yaptın! Senin sinirlerin - Gemiyi şöyle bir dolaştım. 
oynamış. Kömürlüklerin hepsi de a- Dedim ve Amirali gö<.ıtererek: 
teş almadı ya! -Uyudu mu? 

',Bernander., hiddetini zaptedemi- Diye sordum. 
yerek: (Sorıu yımn) 

~·~-kadınlarının 100de55 ie~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Al * Endaht tecrübelerini elektrik " ... kındaki hafif toplar oafarvasından 
dıtı~ 20o de 1 i bofBnır. Alman ka- şeraresinden istifade ile flim birkaç kişi perkelerin iistiine uzan - B •• •• k • • 1 • 
dıt tının vasati ömrü 49 ıene 8 ay- çekmek mümkün oluyor mışlar, e\•velkiler varcHyalarına ve uyu sanayı sergı erı 
~110o de 35 i çalışır. Fotoğrafçılık ilminin bugünkü yü· diğerleri tehlike borusuna i:ntizaren, 

3i ~:·kadını senede 130 kilo elemek, sek tarakkilerine raimen, bir mermi- derin bir uykuya dalmışlardı . Sovyetler Birliiinde endüstri infa .. 
1 ~il o et, 4 litre fBrap. ı O Ogram çay, nin filmini almak kabil olamarnıttı. Haydut Kunavınaki Bu elim ve korkunç cıükünet ara - atına devam edilmektedir. 1938 aene-
•, • 0 ltahve, 22 kilo ,eker, 50 lire bi- Çünkü merminin büyük sürati buna Elektrik terrarelerinden ist;fade su- sm?a .salonun hizmetçi~i ~aylarımızı ıi zarfında yalnız ağır endüstri aaha-

~tİl\lik eder. mani bulnuyordu. retile ve büyük güçlüklerle bir mermi- ! getırdı. Bu esnada kıç kamarasının sında, en modern teknikle kurulacak 
'1 OOo de bir kadının otomobili var- Halen en hassas makinelerle sani- nin resmini almak mümlıdin olrı.ııstur. kapalı olan kapısının arkasndan pek 14 7 yeni müessese vücut bulacaktır. 
~~ ta biri telefonla konlJ1ur. yede 60.000 resim almak kabil olmak Bunun için de tam bir endaht e~na- iyi işitilmiyen bir sesle kulağınıza ŞU ln.-s.t programı, geçen seneye naza-
~ illan kadını senede: 1 elbise, 1 tadır ki bu da yarıt otomobilleri ile sında fCrrarenin tanzimine ihtiyaç var sözler geliyordu: ran yüzde otuz nisbetinde fazladır. 
•, .. ;· 1 çift iskarpin alır, kuafür pa- tayyare relc.orhı,mda görülmektedir. l dır. - En ziyade nazarı dikkate alına- Ağır endüstri hizmetinde bulunan 

AI S frank harcar. Seyir eden bir merminin sürati ise ! itte tenvir terrareleri bu ihtiyacı te· c~k nokta çok acele ve te !aş etmemek elektrik santrallarının kuvveti, 
t1ı~ ~anya' da sen~de 1,2 79,000 ço- bunlardan çok daha fazladır. Piyade min etmif ve saniyenin 1 O milyonda tir. İyi nişan alarak atılan bir mer- 660.000 kilovat fazlalaşacaktır. 

çılan c Yirmi senelik Sovyet astrcı\o
misi > sergisi, büyük muvaffakıyetle 
devam eylamektedir. Burada te,hir 
edilmekte olan eserler bütün dünya 
alimleri tarafından 1920 senesinden 
1936 senesine kadar ketfedilen 2.638 
küçük yıldızdan 368 inin Kırımdaki 
Sirneiz rasathanesi astronomlan tara
fından bulunduiunu ispat eylemek • 
tedir. 

• doğar, 600.000 düğün yapılır. mavzer mermiıoinin saniyede 982 met biri kadar devam eden bu ~errareler mi fena nişanla atılar. iki mermiye Senede 28.000.000 ton ıandıman * re ııürati iptidai}'t-"'i vardır. Bu ııürati sayesinde büyük mütkül yenilmit tir. tercih edilir ... Daima h:ıtırla:nnız ki, verecek olan yeni 41 maden kömürü Moda deniz yarışları bu pazar 
Atrı .. · ı_ • oo d 6 t • b k" · ı o ı b. t k b'l f 1 • · kt v 1 b l k l ~"it . '"'ııta da kadınların 1 e ı zapt etmeğe ugün u en yenı ve mü- Saniyenin mi yonda birinin ne ır e ı e az a mermımız yo ur ve ocagı ça lfmıya a~ ıyaca tır. yapı ıyor 

'i ~~ır, 8 de biri bofBnır, ı 00 de 2 2 kemmel fotoğraflar bile müsait değil- demek olduğunu anlamak için fU ka- ''Viladivos tok., a varmcıya Kadar Metalürjide 7 yeni yüksek fırın, 1 O Her sene ağustosta Müda deniz 
tij 481Şır, Amerikalı kadının vasati öm- )erdir. Nitekim yapılan tecrübelerden darcığı bilmek bir fikir verebilir : J tedarik etmek de kabil değildir. yeni Mart~ll fırını ve 4 Jaminuar ifle- klübü tarafından yapıhrn büyük de-

A, •ene 5 aydır. hiç birinde muvafık bir netice alına- 1 O milyon saniye 1 15 buçuk gün Bu, "Fomiıı,. namınıia bır müla - meğe açılacaktır. niz müsabakaları bu pnzar Modadaki 
~~'ll t'rlerikalı 'kadın, her sene: 15:; kil 'l m ,....,ıc t•r. tutar. Diier taraftan 25 objektifle hep zim idi ki, maiyetindeki topçulara Demirden gayri madenler üzerinde deniz klübilnün önündP yapılacaktır. 
ı ~itlt· 54 kilo et, 3 Oeantilitre şarap.

1 
f ~ko t son zamanlarda: fizi$!iı. yar- birden merminin fotoğrafları alınmak tenbihlerde bulunduğu anlaşılıyor • çalışan 4 yeni fabrika da itlemeğe ba~ Bu yarışların başka bir hususiyti de 

~O )jo Çay, 5 kilo kahve, SO kilo şehr, dımı 3ayesinde bu mesele de hal olu- suretile de film çekmek kabil olmut· <lu. lıyacaktır. ı alamana kayıklarının yani balıkçı 
tre L • O d 7 • . ,_ · ı . . "B d d .._ . OJTa istihlak eder 8 e sının nauı rnıftır tur. ernan er,. argın çeııresıyle: Mo!lkova ·da ra!IBthane dahilinde a- kayıklar.nın ~·arıı~ıdır. 



S&rla: 6 YENİ SABAH 

mes'elesi 

. ÖLÜNÜN MEKTUBU 

Medeniyet, dünya yüzünde ihtisas 
denilen şey de hızla ileri götürmelr.te
dir. Şairlilr., dolr.torlulr., muoilr.işinaslılr., 

büyücülük ve saire gibi vasıflan nefis 
!erinde cemeden, cemiyetlerin ilk de
virlerine ait, insan tipleri bugün ara· 
mızda yaşamasına imkan olmıyan nes
nelerdir. Bugün artık ihtisas asrında ya-Y azen Münür Süleyman Çapan 

Mezarlık bir çiçek tarlasına .dBn- bir baba idin .. Ancak bir baba.. haber verecek, Jıc,- ş<ıyi söı:iye :eğiı:ı. ş:ıyoruz. 

Bizde son yıllarda ihtisas meselesi
nin laübaliliğe alındığını görüyor ve 
her telden saz çalmak istiyen insanla

rın aramızda çoğaldığını gördükçe hay-

müştü. Küçük, büyük yüzlerce çelenk Bu çağırış senin de hoııuna gitti, Mektuplarınız ı-~r..k• sa::!:<dım. On
mezarcıların açmıya uğraştıkları de- güldün.. !arı da göstereceğim. Bunlarla sizi 
rin \"e siyah çukurun Ptrafına dizil- - Beni, dedin .Daima böyle ça- mahvedebilirim. 
mişti. llütün zabitler resmi ünifor- ğır çocuğum çok hoşuma gitti. Korktum, alçakçasınıt korktum ba-

N B - b S · · · ·ı · · · b" d ret mi etmclc:, yoksa üzülmek mi icap malariyle gelmişlerdi. Yüzlerinde ihayct buraya gelılik. u ugur- a... enın içın, senın gı ıı ıyı ır a a-
l k Oh S d · ld · · · k kt " ettiğini kestiremiyoruz. caali bir teessürün, yalandan bir a- suz memlekete ıı aştı . . aa etı- mı a attıgım ıçın o• um. ;:,onra 

· · d · d Son günlerde ortaya bir mesele çılr.-cının izleri göze çarpıyor, kimse bir mizi yıkan bu şehir!. onun ıçın, sevdiğim a am içın e 
tı: Yıkılması icabedcn bir binanın tari~ ~öz söyliyemiyordu. Yalnız, papazın Affet beni baba!.. Burada birisi- korktum. Onu öldürebni•ilin. 

okuduğu dua, mezarlığın •1hrevi ses- ni sevdim. Bu sevdaya ııe kadar kar- Aklımı kaybetmiş gibiyuim. Bütün hi olup olmadığı mes~lcsi. Biz hurarla 
sizliğini noktalıyordu. şı durduğumu bilsen. tamam iki yıl bu korkular beni deli gibi etmisti. hu binanın tarihi olup olmadığını iddia 

Gömme işi bitti . .Miralay Limo- tahammül ettim. Cümleyi iyi okudun Önce, ben de onu, bu alrak, küstah edecek yani çizmeden yukarı çıkacak 
zenin karısı ebedi inzivaya terkedil- değil mi? Tamam iki yıl... VP rezil herifi para ile kanılırınaya değiliz. Biz şunu söylemek istiyoruz : 
di. Genç kadın denizde banyo yapar- Sonra mı?.. .-ıatın almıya çalıştım. Nıtfile, bütün Bu m_e~eley~ d~ir .. l~~d~ ve a~eyhte h'.r 
ken boğulmuştu. Tahammülüm kalmadı. Te.!lim et- yaivarmalarım, ricalarım para etme- çok fıkırl~r .'len _sur~l~u ve mha~et h_ı-

Merasime iştirak edenl~rı gittiği tim kendimi ona ... Ve bir günahkar di. Çünkü, oh Allahım, ne kadar a- nanın tarıhı vazıyetını tetir.ık edıp hır 
halde, miralay hala orada, mezarın kadın oldum. Kim mi o?. Bunu bil- yıp, o da beni seviyordu. Bu:m ~ğlı- karar vermek üzere hir heyet toplaııl-
başınua duruyor, genç ve ırüzel karı- miyecek, öğrenemiyeceksin onu... ;•arak itiraf etti. dı. Bir lr.aç gün evvel binanın olduğu 
sının tabutu üstünde yükselen toprak On iki zabit idiler, hani daima et- Kadınlar çok zayıftır. Erkekler - yerde tetlr.ikat veya haahihal yapan bu 
yığınına bakıyordu. rafında dolaşan on ik: zabıt.. Kim ı.en daha fazla mııvaz~n~mizi ~~şırı- heyet arasında bir çolr. kimseler hulun-

,. 1 bo l f k b ld - ı b b ı w ruz. Ve bı"r kadın "ı'r ker• du··.•tu·· du. Bunlar arasında yıkılmaoı istenilen ulira ay uzun y u, zayı , ır ı- o ugunu aramıya ça.ışma a a ..... , , , ., 
Ü nlu··, artık daha aşag'ılara, en a•o;;ıla- binanın mimari veya estetik kıymeti yıklı, ihtiyar denecek bir Pdamdı. ç Nefret de etme ondan .. Oııun birin- . , • -

l l 1 ·ı·h kad S t" · d b k h k" ı d - 1 ra du··şmekte devam eder. "en de o··y- üzerinde fikir yürütehilecelr. bir kaç yı evve ö Pn sı a ar ası ar ısın en aş a er ım o say ı oy e yapa- n 

1 kı . 1 1 . t" kt . l k" d b . hak"kt le oldum. Bu hayvana ke". -'ı"mı·. vu··- mimar, üniversitenin kıymetli bir uz-kimsesiz ka an zıy e ev enmış ı. ca ı ve emın o ı, o a enı ı .. u 
k l · .. b" ki d" b"'til k lb" l · ~ı.du··mu·· teslı"m ettı"m. vu ve sahasının değerli. bir otoritesi o-Kumandanlarının o una gıren yuz ır aş a sev ı, u n a ıy e sevı- • 

ba.~ı ile mülazim, onu burudan uzak- yordu beni.. Görüyorsun ya bab2. mazeret se- lar Mükrimin Halil ve hu sahada söz 
Jaştırmaya çalışıyorlar, fa..lcat o ha- Dinle sana bir vaka anlatayım: l>"bi bulmıya çalı~ıyorum. ' ~ö.yle'."_iye aaliihiyet~eri ola~ilec.ek bir 

d k l ,... ı"hayet aklıma gelrn t ·.•ır··• gel-j ıkı lr.•şıden başka laalettayın kımseler yatının, kalbinin yer yüzün e a an Bir gün Kelebek adas~ndn buluşmı- n • ., 

her şeyinin içine du,t'.iiü bu si- ya sözleşmiştik. Ben adaya yüzerek <lô. Filip beni korkuta k.ırkuta. iste- de vardı . Mesela tarihçi olmayıp da 
yah toprak yığının ba~ından ayrıl - gidecektim. O da beni Yalı değirme- d·ği zaman çağırdı "c·.oi k<ıkladı sadece tarih meraklısı olan ve üç odalı 

V "cudu··me sahı"p old• u Ô\ ek'.ı ~ı·bı" 0' bir ev resmi çizmeıini beceremeyip de mak istemiyordu. ninin karşısındaki ormancıkta bekli- y · ~ • 

G l da her gu··nku·· a"şıkım, vu··c·.ı·ıu··mu··n sa- bedii tarzı mimaTide yapılmış güzel Miralayın bu halini gören enera J"ecekti. Akşama kadar orarla kala - u 
Arınon yanına yaklaştı, gözlerinde caktık. hibi olmuştu. binalara a~ık olan bazı zevat da vardı. 
birikmiş yaşları akıtmamağa çalışan Denizden çıktım, y3nına gittim. Müthiş şey yaman a·.;ap deiiil mi ) Acaba, diyoruz. tarih meraklısı bir 

.... a"a?... zatla diğer bir iki kişinin. bu mesele 
miralayın kolundan tuttu; Tam bu sırada ağaç dalları açıldı. " ,. 

- Burada kalınmaz, ihtiyar arka- Karşımıza bir adam ~ıktı: 
daşım ! .. Artık gidelim. - Emirberiniz Filip ! 

Dedi. Miralay bir şey söylemedi, ha. Kıpkırmızı olmuştu yüzüm ..• Hay
şını iğdi, ağır adımlarla mezarlıktan· ret ve mahcubiyetle hayJıırdım, elle
çıktı, evine döndü. rimi yüzüme kapattım. Baskın fena 

Odasında masasının üzerinde bir halde sinirlerimi bozmuştu. 
mektup buldu. Zarfın üstündeki yazı Aşıkım: 
karısının yazısıydı. Posta ile gelen - Üzülme, dedi. Sevgilim .. Ya -
mektubun üstünde o günün tarihi vaş yavaş yüzerek dön ! Beni bu adam 
vardı • la yalnız bırak! .. 

Bu ne demekti? .. Hayret ve heye- Denize attım kendimi... Öyle bir 
canla zarfı açtı, okum•ya başladı: heyecan içindeydim ki, az daha boğıı-

"Baba ! luyordum. Eve geldiğim zaman içim-
"Müsaade et de yine sana evvel- de müthiş bir helecan vardı. Çok 

ki gibi baba diyeyim. Mektubumu al- korkunç bir hadise karşl!ında kala
dığın zaman, ben ölmüş ve toprakla- cağımı zannediyordum. 
rın altında olacağım. İhtimal, o va- Bir saat sonra salona indim. Kar-
kit beni affedeceksin. şıma ille çıkan insan yine Filip oldu. 

Seni ne merhamete getirmiye uğra Yava~ bir sesle: 
şacağım, ne de hatamı tahfife çalı- - Emirlerinizi bekliyorum Ma -
şacağım. Sana bir saat sonra ölecek dam, dedi. Gönderecek bir mektubu
bir kadın samimiyetiyle her şeyi ol- nuz var mı? 
duğu gibi itiraf edeceğim. Anladım, aşıkım onu kandırmış, 

Babam ölmüştü, Kimsesız kalmış
tım. Yer yilzilnde elimi uzatacak ak
rabam falan yoktu. Sen bana acıdın; 
ilicenaplık gösterdin; yanına aldın, 
evlendin .... Ben de sana bir şükran 
karşılığı olarak kendimi verdim. Ve 
seni küçük bir kız kalbinin bütün saf 
!etiyle sevdim. Babamı sevdiğim gi
bi, ondan eksiksiz olarak sevdim. 

Günler geçti. Bir akşam beni dizle
rinin üzerinde okşar va severken se
lli: 

- Baba! 
Diye çağırmıştım. Bilmem hatırla

dın mı şimdi? .. Kalbimden gelen bir 
sesti bu!.. Hakikat, sen benim için 

para ile satın almıştı. Artık bütün 
mektupları o götürüyor, sevgilimin 
cevaplarını o getiriyordu. Kendisine 
itimat ediyor, bir şeyimizi ondan sak 
Jamıyorduk. Senin de ona itimadın 
vardı değil mi? .. 

İki ay kadar silrd!l bu. Ve nihayet 
bak ne oldu baba .... 

Bir gün yüzerek yine Rdaya ~t -
tim. bu sefer yalnızdım. Sevgilim 
beklemiyordu beni orada ... 

Bu sefer de karşımıı J. !!ip çıktı .. 
Yanıma yaklaştı, kilstalt;a bir hare
ketle kolumdan tuttu, i.ehtlir tiolu bir 
sesle şunları söyledi : 

- Bana teslim olma·t.<ıaıı l\l"ir11lnra 

O zaman kendi kendi•.~ kardr ver 
dım: 

- Ölmeliyim!. 

Ü7erinde söz söyliyecek olan diğer ze~ 
vat arasına sokulmasındaki mana ve 

mantık nedir? 

Bir adamın tarih meraklısı olması 

hiç bir zaman onun tarihçi olması de· 
Yaşad1ğım müddetçe bu cinayeti 

sana itiraf edemiyecekUm. Edemedik 
~e de bu cinayetler devam edip gide- mek değildir. Tıbbi meselelere merakı 
rei<ti. Artık beni hiç bir şey temizli- olan ve hu sahaya ait bir çok eserler 
yemezdi. O kadar lekelenmiştim. Al- okuyan ve bir çok malumat toplıyan 
nımın siyah lekesiyle senin temiz al- bir ada_".' ~labilir. _Fa_k.~t hu ada"'. dok
nını lekelemek istemedim. Çünkü ar- tor degıldır. Denızcılıge ve denız va-
tık ne Se bl·ı· d" d ·ı· d" sıtalarına ve deniz harplerine fevkave ır ım, ne e sevı ır ım. 
Elimi uzatmakla bütün dünyayı kir- iade meraklı ve hu sahada ~ilılerle eser 
ıetı.yoru g"b" 1" d b B yazmıf bir adam da olabilır. Fakat bu m ı ı ge ıyor u ana... u-
nun ı"çı"n en b"" fik k t ) · · adam da hiT deniz kumandanı olamaz. , uy ur u uş çaresını . . 
ölmekte buldum. Tıplr.ı hunun gihı tarih meraklm hır 

t te · d" · d · b . adam da olabilir. Fakat hu adam da 
ş şım ı yme enıze, anyoya gı-

dı.yorum F k t b ef · d"" . tarihçi değildir. Naoıl tıp meralr.lısı a· . a a u s er gert onmı- . . .• 
Yeceg-ı·m De · · k il l ak dam doktorluk yapamaz, denızeilıı< .. nızın o arına sarı ar 
O !. · t d · ı·k· I · d b d" meraklısı gemi idare edemezse. tarih nun aCJver erın ı erın e e e ı .. . 
U k d 1 ... meraklısı da tarihi bir mesele uzerınde y uya a acagım. 

fikir yürütemez. Bir apandisit ameliya· 
Allahaısmarladık hhba. :,:ana söy-

tını ancak bir operatör yapabilir. Bir liycek, yazacak bir şeyim kalmadı 
tarihi kıymet münakaşası da ancak bir 

artık ... Ne istersen yap, yalnız beni 
tarih otoritesine düşer. 

affet!., . • .. . . 
M kt b. 1 "b" k lb" . k lhtısasa karşı lauhalılıkten artık çe· e up ır a ev gı ı a ını ya - . . • 

k tu B 
... kinmeli ve 20 ıncı &!nrda yatadıgımızı 

mış ve avurmuş . una ragmen e- .. .. . 
·· · · k b tmed" B" l b" unutmamalıyız. Çunku bunun aksı lr.a-

nerıısını ay e ı. ırr en ıre sa- • • _ 
- J • d k" "t"d ı· · I ld falarımızın hala kurunuvu•laı oldugu-

vaş gun erın e ı ı ı a ını e e a ı. .. . . 
Z ·ı b t ıı· t · tt" nu go•termekten haşlr.a hır ışe yaramaz 

ı e as ı. ızme çıye emre ı: * * 
- Filipi bana gönder! 
Filip içeri girdi. Küstah ve hile

kar bakışlı, iri yarı bir askerdi bu .. 
Miralay hiç bir mukaddimeye lü-

zum görmeden sert sert sordu: 
- Karımın aşığı kimdir? ... Söyle! 
Emirber kekeledi: 
- Fakat, Miralayım ! ... 
Miralay çekmeceden tabancasını 

çıkardı, iki kaşının arasına nişan al-

dı: 

- Söyle, çabuk söyle .... Şaka sev -
mediğimi bilmiyor mu~un ? .. 

- Yüzbaşı Albert ... 
Filip sözünü henüz tamamlama -

mıştı ki, gözlerini bir alev yaktı. Mi 
ralayın kurşunile beyni parçalana -
ral· ;·<>re yıkıldı. 

Münir Süleyman Çapan 
1 

9 .ousTOS 1938 

Mısır, Yunan takımları 
ayın 21 inde geliyorlar 
Silavya takımı da ayni tarihlerde 

İstanbulda 3 maç yapacak 
F,;tifal kor.ı i l' 'i ı . rafından üç 

maç yapmak üzere memleketimize 
davet edilen Çeklerin Sla\'ya takımı 
21 ağustosta 1stanbula gelerek üç 
maç yapmağı kabul etmi~tir. Slavya 
takımı merkezi Avruva kupası maç
larında Cencveyi 4-0 } enen takımı ile 
gelmeği taahhüt etmi~tir. Slavy:ı ta
kımına üç maç için be-ı bi1' lira veri
lecektir. Bu maçlardan ikisi İstan
bulda biri de İzmirde yapılacaktır. 
Fuar komitesi Slavyanın 1ımirde ya
pacağı bir maç için 500 lira vermeği 
taahhüt etmiştir. Geriye kalan 4500 
lira İstanbul festival komitesi tara
fından verilecektir. Evvelki gün çı
kan sabah gazetelerinden biri Slavya 
dan henüz müsbet bir cevap alınma
dığı ve bu işin tasavvur ha !inde bu-
lunduğunu yazıyordu. Halbuki: 

. tarible 
caat etmişti. Slavya ı.la ::ıy•ıı ·nı· 
mrkezi Avrupa kupa m:ıçl:ırını 1°~ile yacağı için ancak 14 e; lfılde ge ~ıav 
ceğini bildirmesi iizerine k(·mıte pi· 
yadandokuz gol yiyen hal.va şaırı el· 
yonıı Amborizyanaya müracaıı~ kat 
mek mecburiyetinde kalmı~tı .. 8ce. 
Amborizpanadan da mü~bd bır rııı· 
vap alınmayınca Yunanistanın -~~iş· 
piyakos takımına müraeaat ed~ ırıaÇ 
ti. Olimpiyakos bu tarihlcrdekı ·ıinİ 
!arı kabul ettiğinden derhd şer~ıııııı 
bildirmişti. Evvelce de y:ııdıgı bUI 
gibi Slavya son dakikad~ lstan rek 
fstival komitesine müracaat ed~ıııa· 
21 ağustosta Avrupada maçı ~ rini 
dığından muhakkak geıece e 

1 
r 

11! .ırlı a 
bildirmiştir. Ayni gıinde ı:; 0 oları 
dan da alınan bir telgrafta ~ 

013
• 

da 21 tarihinde veie!ıilcceklerı n .. 
,., •te"'I 

şılmıştır. Şimdi fe."tival konıı • 
ra milracaatte bulunmuştu. Mısırlı- ı e-
lafın 21 ağustosta gelemiyerek ancak her üç takımın teklifini de t<abU ~,-
28 ağustosta gelebil~eklerini bildir- derek şehrimizde bir futbol turııU 
mesi üzerine komite Çeklere müra- •ı tertip etmek~ 

Festival komitesi evvc!il. Mısırlıla 

Bir veznedar tevkif İç ticaret umum rnüdii· 
edildi rünün seyahati ııı 

Çeşme ziraat bankssı yeznesinde İklısat vekaleti iç tira:e: ~~~J;i 
bir hırsızlık olmuştur. Banka müfet müdürü B. Mümtaz Rek, oııunıuı !JIO' 

tişleri tarafından yapılan tahkikat 1 cuma günü lzmire giclecek ve ~telif 
ve tetkikatta, veznedeki paradan dardizasyon işleri üzerinıi~ mu:· ıet· 
1965 liranın noksan olduğu göriil- ı tetkikler yapacaktır. Bu iJııarı9 P,· 
müştür. kikler tamamlandıktan sonra 1 

1 
sııt 

Veznedar Nazif oğll! B. Mehmet ğuştosta, İzmire gidecek olıın 11< 
1 

bii 
Altay, parayı zimmetine geçirmek su Vekili Şakir Kesebirin rei•liğiııd:ısr· 
çundan hakkında yapılan tahkikat tün İzmir tüccarları toplnnaca 
neticesinde Çeşme sorıru hakimliği dır. .. ·il~ 
tarafından tevkif edilmistir. Hükumetimiz, İzmirdcki bU\de 
Hakim ve müddeiumu- ticaret evlerimizin, 1933 seııe;;ı~er· 

Nevyorkta açılarak lıe;meJmılcl ~te· 
giye istiraklerini muvafık görme ..;;.. miler hüviyet varakası 

taşıyacak 
Adliye vekaletinden müddeiumu

miliğe gelen bir tamimde hakim ve 
cumhuriyet müddeiumumilerinin na
kil veya tahvillerinde muhitte tanı-

· de •-dir. Toplantılarda bu me•~ıe 
rüşülecektir. . 

İlle mektepl:~rdc okuyan fakif 
çocuklar için Peşiktat. 

Halkevinin müsaınereS1 

nıncaya kadar bir hadişe vuku unda Be.jıiktaş Halkevinden: •ıır· 

tahkikata başlarken zahıta memurla- İstanbul ilk okul çocukları ) ul~ 
rına hüviyetini ispatı husıı~unda ba- dım birliği Beşiktaş idare kUt it"" 
zı münakaşalara mahal verildi- menfaatine 13 ağustos !93d cums:b• 
ği ve müddeiumumil~rin yanla-ı si günü akşamı saat 20 !en sa~~)ı· 
rında hüviyetlerini ispata yarıyacak 

1 

kadar devam etmek üzı:re Re~ ;ş
fotoğraflı hüviyet varakaları bulun- çesinde bir ayz balosu tertip edıltll 
ması muvafık olduğu tıildirilmiştir. tir. 

Baş, diş, nezle, grıp, romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kese'· 

• - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - .. 

v -. ~~;-~~ 1 DÖRTLER ÇETESi 1 Çeviren 

M. C. 

Bundan sonra ihtiyarın talebi üze
rine odaların muayene•ine başlandı. 
Biçare Madam Sten•on keder ve te
essüründen misafirlerin odaya gir -
diklerini his bile etmedi. Gerek Ma -
dam Stenson gerek küçiik Merinin o-

hut çocuğun odasında büyük bir do- sıhhatini inkar etm~ .k~~il değil: __ ı si_n~ görm~.k i_stediğinı sövled~·. ~u~~ 
lap var mıdır? - Bizzat gara~e~ını ıtıraf ettıgı- g~r_:nce l\fosyo ~~enson keııdısınar 1" 

- Bu sualinizin sehebini anlıya- niz bu kanaat ne ımış bakalım? kagıt uzattı. Kagıt da şu satır! 
madım. - Küçük Meri kayboldu değil mi? zıh idi: Jl 

- Eğer böyle bir sey varsa vaka _ Evet. "Dörtler çetesi Mi~ter Steıı~0111• 
makı1lat dahilind geçmiş demektir. - Halbuki benim kanaatim ve mü küçük Marinin çete tar~fından j(~~ıı 

- Hayır Mösyö bu oclaların hiç bi- şahedatım şu neticeyi çıkarıyor: rıldığını ihbar eder. Çocuk bir mılY ıı· -3- daları en son hıfzıssıhha kaidelerine 
Garip ihtiyar merdivenin birkaçı Mu len meı·di\,eni kenarından tut- tevfikan döşenmişti. T·.z yuvası olan 

basamağını ağlr ağır çıktı ve derin tu ve küçük Merinin odasının pence- kalın perdelerin böyle odaiarda yeri 
bir tefekküre daldı. resine dayadı. Mösyö Plok yine ağır olamazdı. Birdenbire endişeli bir ta

Bir müddet bekledikten sonra Mu- ağır ağır basamakları çıktı ve en üst vır almış olan Mösyö Plok biçare 

rinde yük yoktur. Sureti tesviyesi "Küçük Meri kaybolmuş bulun - frank mukabilinde teslim edileccrıı 
,'makuliit., ve "mümkün şeyler., da- , makla beraber bu çocu~un kaybolma- tir. Paranın sureti tediyesi bilahııte"" 
bilinde değil "gayrikabil,. şeyler ara- sı imkan dahilinde degHdir.,. bildirecektir. Zabıtaca tahkikata ıı 
sında aramak icap ediyor. - Aman Mösyö Plok çı:dırıyorsu- vessül edilmediği takdirde çocuğU. 

Bunun üzerine çıktılar. lhtiyar sü- nuz galiba!... hayatı hiç bir tehlikeye rr·aruz dC 

len sordu: basamakta tevakkuf ederek ellerini valdeye doğru ilerliyerek sotdu: kunetini muhafaza ediyordu ve Mu-
- Ne haber lfösyö Plok ! Merdi - yukarı kaldırdı ve bir müddet de o - Madam affedersiniz. Çocuğun lenin birkaç suali cevapsız kaldı. Ni-

ven size cevap verdi mi? vaziyette kaldı sonra tebessüm ede- kaybolduğu gece siz işitmeden bu o- hayet polis memuru .>abırsızlanarak 
İhtiyar sakin bir ed.1 ile "Evet ce- rek ağır ağır indi. daya kimse girebilir miydı? tekrar etli: 

vabını verdiı, sonra merrlivenden ine Plok yere inince polis hafiyesi da- - Hayır Mösyö bu odaya girmek - Plok suallerime cevap verecek 
rek ilave etti: ha fazla sabredemiyerek sordu: için behemehal kocamın odasından misiniz? 

- Dostum şu merı.liv~ni Devisin - ll!erdivenin isticvabından neler geçmek icap eder. İhtiyar adam korkulu bir rüyadan 
bıraktığı yere götürmek içiµ bana öğrendiğinizi sorabilir miyim? Mösyö Plokun veçhi büsbütün de- uyanıyormuş gibi: 

yardım eder misiniz? - Merdivenin cevabı bir parça a- ğişti. Bu müteharrik vı> zıırif çehre- - Ne var? Ne oluyor? 
lllulen merdiveni basamağından caip. llfaamafih size söyliyebilirim de derin bir hayretin bütün alametle - Ne olacak? Sualime bir cevap 

tutarak nakletmek isteıli lakin Mösyö aynen şu cevabı aldım: "Eğer Ma - ri okunuyordu. vermenizi dördüncü defa olmak üzere 
Plok polis hafiyesinin bu hareketi i- dam Stensonun veya küçük Merinin - Demek oluyor ki Madam çocu- rica ediyorum. 
le bir suçsuzu bey1ıude yere mahktlın odalarında büyük bir yük veyahut ğun odasına girmek için sizin veya- - Azizim bu mesele hakkındaki 

,, ettirebileceğini ileri sürerek basa - kalın perdeler varu çocuğu çalan Dö but zevcinizin o rln•ın.l .m veçmek la- kanaatimin garabetine ben de hay -
maklara dokaTtmamasını rica etti. vistir .. ., zım. O halde sizin, zevcinizin veya-ı ret ediyorum. Fakat bu kanaatimin 

- Lamı cimi yok azizim bu böyle! ğildir . ., 
Zira şuna emin olunuz ki çocuğun Mister Stenson baridane sordu· 
kaybolması için ya kalın prde ve ya- - Okudunuz mu Mösyö? 
hut da bir yük lazım! - Evet okudum. 

- Büyük veyahut kalın perdeler- - Şurasını bildirmek isterim: Ç: 
le çocuğun gaybubeti arasında ne tenin şeraitini tamamiyle kabul eıJı; 
münasebet var? yorum. Kendilerine tam:ımiie itııııt eı 

- Ne münasebet mi var? Ne mü- miş olmak için her türlü takibattJll 

nasebet mi var? Azizim parlak gii- feragat etmenizi rica ed~eğim· 
j( ıı· neş kadar nurlu bir münasebet var. Mulen bahçede Mösyö Ploku e. t 

. . • "por 
Gittikçe hiddetlenmeye başlıyan dısıne muntazır buldu çocugun 

Mulen ihtiyarın bu garip nazariye - !er çetesi., tarafından kaçırıldığı~ : 
sine cevap vermeğe hazırlanırken bir dan artık şüphe edilemiyeceğini soY 
hizmetkar gelerek Möşyö Stensonun ledi; halbuki inatçı ihtiyar ınütcııııı· 
kendisini görmek istediğini söyledi. diyen israr ediyordu. 
Mulen girinceMösyö ~tenson kendi-j - Daha var _. 

~lı 

\ı 



Tuna konferansı toplanırken 
Tuna Anşlustan sonra 

havzasının 
tarihine bir nazar 

'4avi ve 
kırmızı 

güzel T ~na nehri de 
kana boyanacak mı? 

YENi SABAH S.Jlfaı 7 

ialitDl\Wt._ 
lstanbul Radyosu 

9 Ağustos 1938 Salı 

Öile netriyatı: 
Saat 14,30 pli.kla Tiirk musikisi, 1",50 

havadi!l, 16,05 plakla Türle Musikisi, 
15,SO Muhtelif pliik neşl'iyntı. 16 son. 

Alqam netriyah: 
18 30 Hafif müzik : Tepebaşı Beledi: 

ye b~htcsinden naklen, 19,15 konferans: 
Eminlinil Halkevi namına: Nft~t Sefa 

! 

Nafıa Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere 
8077 ~ayılı kanunun neşrnden evvel 1083 sayılı kanuna röre 

mühends ve~·a mimar Unvaniyle verilmiş olan diplomalrla ruhsatname
ler yüksek milhcndis veya yüksek mimarlık ünvaniyle verilecek ruh
satnameler nükmündc olup 8458 .ayılı kanunun neşrinden itibaren 
en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatna
rnelerini yeni üm·anların göre değiştirmek mecburiyetinde bulundukla
rından haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikto vekatimize 
müracaatları ilan olunur. (2878) (5147) 

! 

1~==1 
Yerli mallar serg; si 
kapanırken gördük

lerimiz ve duyduklarımız 
Galatasaray lisesi binasında tc,hir 

edilen c Yerli Mallar sergisine> ,.veda 
ederken bir iki mülahaza dermeyan 
etmek istiyorum. 

A - Serginin' müddeti çok azdır. 

(Bizde ~lua~, l~G5 Bo~ b~crlerl, 30 -~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

c. Başkanlığından : 
Eilence namına çok bir teyi olmıyan 
tehrimizde bu aersi münaaebetile bir 
çok halk ıördü, eilendi; bu görgüyü 
ve eğlenceyi uzatmak fena mı olur'? 

saat ayan: Grenviç rasatöancsinden nak-
len, Vedia Rıza ve arkadaolnrı tarafın
dan Türk musikisi Ye halk ışarklları, 
20,fO bava raporu, 20,48 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca s5ylcv, 21 sa
at ayarı: oTgcstra. 

l - Maııscnet : Le Cid. 
2 - Tııchincowslı:y: Romans. 
S - Staı:ıb: Cochita. 
4 - Wetzel: İntermezzo. · 
21,80 Cemal Kfımil ve ıukadaşlnr., 

tarafından Tül'k musikisi ve halk fll.rkı
Jarı, 22, 1 O senfonik cserlcı·: pliik, :!2,50 
son haberler ve ertesi günün ııragranıı. 
23, saat ayarı: son. 

Ankara radyosu 
9 Aiuıtoı 1938 Salı 

Öil• Detriyatı: 
Saat 14,30 karışık' pli'k neşriyatı, 

U,50 plakla Tiirk musikisi ve halk şar
kıları, 13,15 ajnng haberleri. 
Aktam neıriyatı: 

Sıvas H. P. 
1 - Sıvasta cumhuriyet meydanında yapılacak halkevi binası 

projesinin tanzimi işi müsabakaya konulmuştur. 
2 - Bu bina için 150 ila 200 bin lira sarf edileceği tasav\·ıır ve tah

min edilmiştir. 
3 - Müsabakaya iştirak etmek stiyen zevat güzel sanatlıır akade

misinin ehliyet vesikasını ve tav.siyes:ini hamil olmaları ş:ırttır. 
4 - Proje 15 teşrİn(j,7Vel 1938 tarihinde Sıvasta C. H. P. başkan

hğına teslim edilmiş bulunması şarttır. 
5 - Bina mahallini görmek ve iklim şartlarını anlamak için Sı

va~a gelmegi mecburi olan talip mimar ve mütehassısın azimet ve av
det ücretleri Sıvasta tesviye edilecektir. 

6 - Proje için lflzım gelen şartname ve arsa pllnı C. H. Partisin
den meccanen verilecektir. 

7 - Nafıa vekfı.lctince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje 
sahibine 8500 ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

8 - Talip olanların Sıvas cumhuriyet halk partisi başkanlığına 
müracaatları lüzımdır. (5036) 

B - Serıinin o bina dahilinde ku
rulması hata sitmcmiftir, denilebilir. 
Zira bu öldürücü sıcaklarda ben bile 
kaç defalar Bursa emteaaından tunu 
bunu almak iıtediiim halde koridar• 
lardan kaçtım. 

C - Bahçe gerçe bir panayir yeri• 
ne benzemİftİ. Faknt buna da tükür 
dedik. Zira ne olursa olsun orası bir 
bahçe idi ve ıerindi. Havası vardı, 

rüzgln vardı: kahvesi vardı. 
Bahçede te,hir olunanlardPn en zi• 

yade iki otobüı arabasını be1;endim. 
Şiflide Türkler yaphllflar. Zevki se. 
lime yakın bir araba. Biraz daha gt:· 

ni~ tutulsa imiş, fevkalade olacak. 
cCam adam> ı görmedim. İnı~n· 

•1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•l1ann ~ de~yil~ ~bi kanFk~ae~ 

lstanbul inhisarlar Müdürlüğünden : ı
ğı için bu nevi tezahüratı se"11lcm. 

Pcıtedc 'f una aahilleri 

Saat 18,80 karı,ık plik ne,nyatı. 
19,15 Türk musikis ve hnlk şarkılan 
.Makbule) 20 saat ayan ve BT!lpta nct
rlyat, 20,15 Türk musikisi ve halk '8-T
lcıları (Saliihnttin) 21 kcm:m solo: (prof. 

Yoksa (Camdan adamın) söriilmeğe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· fayan blı eser oldutunu ~htim, du~ 
Necdet Atak), piyanoda: Geortt Marko- ı _ Şartnamesi mucibince 50 lik 50.000 adet tuz ~uvalt pazarlık dum. Bahçenin eğlence pavyonlan 

alelade ~eylerdi. _ ,_ · · l d b" l l · t b'A Yitz, 21,15 etQhyo orkestrası: ~ ~deniz1e A!p dağlan arasında 
~ l'p patladıiı gün o kadar muh
~ ~~deri sulayan ha büyük ne
'-~ tıllı:.elere ya dost veya müttefik 
~ ~ da düftllan rolü oynayabilir. 
~urifar lmparatorluiunun par
~ ısından sonTil Avrupa kendi
~o~ çetin meselelerle karşı karşıya 
~ Tuna havzuı hültümct1erinin 
' e taban ttıbana zıd menfaat
\ ~ iÖz önünde bulundurmak ~r-

maa. ıçın ara arın a ır elfDle en a u usuliyle satın alınacaktır. 
ı - Griea': Peer Gyııt - suite il 8 

ıöriinüyordu. Pcer Gynt Heimkt'hr 11 - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabiyle 11500 lira ve 
Bir &Ün Tuna nehrinden vapurla 2 _ Grieg: Peer Gynt - sulte 11 1 muvakkat teminatı 862 liradır. 

geçen bir seyyah : Der Brautraub - İngrids Klage. Ill - Eksiltme, 12·Vlll-1938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
- Bunlara c Mavi ve güzel Tuna> S - Grieg: Peer Grnt 1 3 10,30 da Kaba taşta Levazım ve mil baya at şubesindeki alım komisyo-

derler. Halbu ki hiç de mavi değil; Amitrns Tan&. nunda yapılacaktır. 
k d 4 - Gricg: Pccr Gynt - suitc l l 

daha ziyade yqil ve ıanmtıra !.. iye VI - .MilhürHl tc>klif mektukak her gün sözü geçen şubeden alı-22 ajans haberleri ve hava raporu, 
bağırmı?tıl.. 22,15 yarınki program ve son. nabilir. 

Bu sözleri duyan vapur kaptanı : V _ İsteklilerin e ksl1tme için tayin edilen gün ve saatte yüıde 7 ,5 

Medeni memleketleri gören ve ge
zen vatandaşların bu gibi l!ergileri ve 
fuarları tertip ettirirken bu derece 
dikkatsiz olmalarına mana verme
mekteyim. Bu manasızlığın içinde 
cKeşke eski panayırlarımız kalsaydı, 

hiç olmazsa daha mütenevvidi:t diyo
rum. 

1 d . k b d' Beşiktaı icra memurlufiıından: O - Şehir bandosu valinin eseri· yo cusuna önere fU ceva ı ver ı: . . d güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

--Tabı'"ı de:'>ı'I mı· yal Tuna menba- Salahattin Sadettin zımmetın eki dir. Ve güzel bir bandodur. Bunlar-

~ ti ~evletleri uzlaşbnnak. 
~ .. lıulı:.timetler, iktisadi hakikatleri 
~ ~niinde bulundurarak, iıtihsala .. 
~ltmak ve mahreçlerini ziyade· 
\ ele İçin el birliği edecekleri yer
~ ~ş anlaf!lmı~ bir vatanperver
~ ~ kapılmJflar, birisi ziraatini, 
,.ıaan atını himaye edeyim gibi 
~lı Caef bir dar zihniyetle hareket 

• ilan olunur. (5129~ 
ından denize döküldüiü noktaya ita- alacağının temini istifası zımnında . dan bir çoğunu senfonik konserlerde 
dar 

0 
kadar muhtelif memlek~tlerden tahtı hacze alınan Be~iktaşta Şenlik- * de görmüttüm. Sanatlcarları içinde ha-

geçiyor o kadar çok milliyet değiftiri- dede mahallesinde Mısırlı sokağında 1 - Şartname vo resmi muci hince Şemsipa~ıı. deposu için ya~tı- kikaten müstait ve hevesk'r ıençler 
yor ki tabii her yerde ayni ren&i mu- eski 34 yeni 68 No. lı nhşap hanenin rılacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur. vardır. Gönül istiyorum ki ~ehir ban
hafaza edemez... sekizde ilç hissesi açık artıırmaya çı- 2 - Muhammen bedeli beheri 27.72 lira hesabiyle 1108.80 lira ve dosunu çok duyalım. Her yerde du-

lşte bu nükteli cevap mizahi bir te· karılarak şartnamesi 10-8-938 tari- muvakkat teminatı 88.16 liradır. yalım. Diğer umumi bahçelerin müs-
kil altında katmerli bir hakikatin ifa- hinde divanhaneye talik edilerek 12-9 3 - Eksiltme 24-8-938 tarihine ra.stlıyan çarşamba giinü saat 11 tecirlerine bandonun haftada birer de-
dcsiclir. 938tarihine müsadif pnzarte.'ii günü de Kabataş levazım ve rnübayaat şulıesiııdeki alım komisyonunda fa bıthçelerinde dahi çaldırtılrnasını 

cSrtavn 
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meşhur bir valsi yü. saat 14 ten 16 ya kadar satılacaktır. yapılacaktır. temin etmek mümkUn değil mi } Bu 
I erdir. 

'- ~ltere ve Fransa hükumetleri Tu
~\'~a~ında sıkı bir teşriki mesai 
~•çın gayretlerini birle~tirerek 
' e Yere uğra~p durdular lti bun
'· ~ nıeşhuru c Tardyö > projesi
~ h Projeler bir taraftan bulanık 
~tt •lık avlamak istiyen büyük dev
M..ı · t&rafından baltalanmaya uğra _ 

zünden c Mavi > lakabını kazanan Arttırmaya iştirak için yüzde 7•5 4 - Şartnameler praınz olarak her gün s6zil geçen ~ubeden alına- 1 hem bando sanatUrlarına bir hizmet 
Tuna bu lakaba ancak Yugoslavyadan teminat akçesi alınır. Arttırma be- bilir. \olurdu, hem de halka temiz bir saz 
geçerken, yani Sava nehrinin aulan deli muhammen kıymetir.in yüzde 6 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gOn ve saatte ~·Uzde dinletilirdi. Sergi bnhçelerinde bando 
kendisine kan~tıktan sonradır ki bak yetmiş beşini bulduğu takdirde ihale- 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme- çalmağa başladı mı herkes etrafını sa-

l si icra kılınacaktır. Aksi halele en leri ilan olunur. (5246) rıyor, alkı,lıyor. Demek halk anlıyor, 
kazanmış 0 ur. ok arttıranın t-nahhu"a'L~ bakı' kalmak Zaten Tuna 2800 kilometre ıüren Ç w• Lı zevk alıyor. 
mecrasında her geçtiği memleketin üzere arttırma 15 gün daha temdit E - Avrupa şehirlerinde belediye 

1 d B k l edilerek 27-9-938 tarihine müsadif 1 1 1 bandoları veya orkestralan doğrudan 

~~n b' 

rengini almış 0 say ı ona.= « u a e • Devlet Demiryolları lanları 
monlar > demek iktiza ederdi. salı günO ayni saatte en ÇJk arttıra- doğruya halka sn çalar. Avrupada, 

A~~uryarun ~m~yQa il~~~naih~~iicrn~il~e~i~ Kzym~il.~••••••••••••••••••••••••••••••be~d~e ba~dHi k~~a v~a~• 
dan sonra Tuna meaclesi Milletlerarası muhammcnesinin tamamı 1600 lira- lstanbul - Bandırma - lzmir 13 saat 45 dakika meyhanelere dönmediği için bu ııazlaı 

~· ır taraftan da bizzat bu ke~ 
~n kurbarn olan Tuna havzası 
~.~eri mukavemet ve muhalefetile 
~ndı. 

dır. Ahşap hanenin ~\·safı zemini parolarde, bahçelerde, meydanlarda 
diplomasi aleminde çok ehemmiyetli s k t ·ı 

mermer taşlıktır. Diğer kısma geçi- US VapUrU Ve e spreS reDJ e çalar, dururlar. bir yer aldı. Çünkü Tunanın iktisat ve 

~ • lir bir sofa üzerinde bir oda bir hela Küçük kağıtlar datıtılarak çalınaı 
askerlik bakımından kıymeti pek bü- SURAT POSTALARI 

'-." ..... •)et Avuaturyanm AJmanyaVJll yüktür. alt katta bir mutfak b\r k~ler bir gu- ~ hav•nın i~mi, beıteklrı, eserin müanf>'" 

'

•'d. .,,. Ih b' k ı b h 'k" · k tt Pazarteıl, Çar .. mba, Cuma, Günleri ı h lk d 1 y . n 11anra ~una dmetJeri lıa- Almanvada ·ı_ara ormanlarda do _ su ane ır uyu u a ~e ı ıncı .a a arı a a tenvir e i ir. ahut ıaz ça• 
ti ı_ --,, .a. d b' h ıA d ., 04 N l Istanbuldan K. 8.15 lımirden K. 7.80 ı k 'l ~ .. oltaz aörür sibi oldular ve Al- ğan tuna nehri Hohenzolern, Vurtem- üç o a ır e ö var ır. -O o. u ınaıı Öfx. erin önüne birer bliyük leT• 

~~ ... "'1 L . .J!I icra kanununun 126 ıncı maddesine Bandırmaya V. 12·80 Bandırmaya V. 16·30 ha asılarak bunlar ilin edilir. Bu MZ• 
· n ~enW.erinin Yeclne müı,te- berg ve Bavyera prenılillerini sula• B d d K 13 10 B d d K 17 6 0 

ıı..._ 01nıaya batJadlfwnı .zdiler. Al- dılctan •onra Avusturyadan, Macaris- b!vfikan ipotek sahibi alacakhlarla an ırma an • · an ırma an • ·" lan dinlemek için aelen binlerce ki~ 
~•da b--L- _J'w diğer alakadarların ve irtifak hakkı l~nire V. 22·00 İstanbula V. 22·15 den alınan para yalnız 50 santimdir. 

b... n ~ UJlrU mahreçler ya- tandan, Yugoslavyadan ve Romanya- Ad" y l Sef ı i · 
, )a sahiplerinin gayri menklll üzerindeki 1 0 cu er er (otuz para). Ve bu para sazın teavüıı 
Jt ·d"-, kendilerine kapanıyordu. dan geçer ve Karadenire dökülür. 1 t b ld K 20 00 C rt.s' Çar•a ba :'"'Ilı haklarını ve hususiyle faiı ve masa- 8 an u an • · uma 1 - v m sandıiına girer 1 Ba:ıan fevkalade mü 

~~... an bAfka da Almanya sahn Bu memleketlere Çekoilovakya ile B d y 5 30 p a Per•embe 

~ - il rif e <lahil olan iddialarını evrakı müs an ırmaya • · az r - v samereler verirler ve daha çok para. 
. ··•a ara mUkabil para yerine Bulpriatanı da ilave etmek lazımdır. B d d u 6 30 p S 1 p b C t · ı aı z bitclcriyle 20 gün içind~ icra daire- an ırma aıı n.. · azar, a ı, erşem o, ,umar esı kazanılır ve kazandırılır 1 Bizde de 

> ..... .ı,, nai iatihaal&tını vermek İsti' • ira bu iki memleket k.ısmen onun t · v ı 6 00 S ı S l p ı.;: C t · ""'I.._ sine biJdirmelcri lazımdır. Aksi hal- zmıre · · a ı, a ı, erşemue, umar esı böyle olmalı. Belediyenin bandosu ve 
A sularından hiuedard1rlar ve bu itibar- t 2 O 
"'""'- T 

1 
T de hakları tapu sicillerıvle sabit olma zmirden K. 1 · O " " " " Konservatuarın orkcatrası mutlaka me1 

llı~ı..-'ltl; una devletleri için serbest a una devletleri manzumesine da- B d 21 80 
t,..._del h ld 

1 
dıkç.a satış bedelinin paylaşmasından an ırmaya V. · " 11 " " dana çıkmalı. Bu iki fey ~uguklu saat 

:"lt~ e deiil.e bile ticarette ıer - i ir er. B d d K 22 30 

'

.. 
1 

hariç kalırlar. İ•bu mııddeyi kanu- an ırma an • · " " ,, " gibi olmaktan çıkmalı; halkın gözünü 
· •d•~esini Kilden garb demokrasi- Şark a garbı birbirine bağlıyan T u- v l - -'- niye ahkimma göre hRreket eyle- stanbula V. 6.30 Pazartesi, Cuma ve ltulağını doldurmalı Halkı temiz 

onmekten ba·L- bir r•re L_ı_ na ncnri ayni zamanda ehemmiyeti' B ta if · 5 8 9.,8 t r'h- d t tb'ka ba land "'ı • vın v lculara 1 w-- w- ..... mek ve daha !aıla malumat almak is- u r enın - - ... a ı ın e a ı t •e oa, , 0 ça itya alıttırmalı Hele bizde buna 
l' daha Tnayan zamanında takdir edil- ilan olunur. (2981) (6206) 

1'..... 'rı~te daima mühim bir ihracat mit askeri bir geçiddir de. tiyenlerin de 938/1805 No lu dosya AYrupadan daha çok ihtiyaç vardır ve 
i~'tea: No sile müracaatları ve hududu bir bir çok yerde çaliı. slSzden daha mü-

ı Vazifeai eönnüt olan Viyana Avrupada Tuna nehri kadar k.ıyılan ••ı-rdı'r 1 
L "la el b k tarafı Hayriye hane ve bahçesi ve s 1 k ı "' "ttl.l'i-· tın İne geçince Tuna dev - üyü tarihi vak'alara sahne olmu11 A • 

"·oq ı_ b T bir tarafı sabık milhsirbaşı Hacı Ha- e anı an aşmas Bu senenin yerli mallar sergisi~ '-t.._ ın iktısadi bün ... ·eleri büyu"'- bı·r iıdnci ir nehir bulmalt mücküldür. } ....-ıt " ~ " san hane ve bahçesi ve hir tarafı bah- veda ederken ıelccek senenin yerli 
llltf, •• 1 leçirccekti. Netekim de 0··yle Türkler Trakya ve Makedonyayı D t h' il . . d h k I l-.. l' h çıvnn avu ve ıssednrlarının bos- ma ar sergı11ni a a mü emme gÖT-
"liw.1_ .una nehrinin yukan kısmının fet edip muzaffer adımlarını garba h . 'k [ 4 f d devam ] k d' p . .. " . .,.. S - ... ~ h tanı ve cep esı tarı i!f.! mahdut ol- üncn ıay a an etme te ır. mezsem arıste goruftügum ümer 
<\ı"ı ır parçasını elinde bulunduran doKrU çevirdikleri zaman Tunanın ıu- duğu ilan olunur. (9tll0) Balkanlarda yeni b 1 Bank mUdürü Nurullah Eaada Pariste 
ıl: · 'rıhnın k" "it k J ladığ ıbir çok mıntakalar Osmanlı lll~!!!!!!!l'!!lllJ!!!lll!!!!'!!"i!!""~~~~!l'!!lllll!!!!I!!! tada enternasyonal tahdid1 mecburi • lr devre açı ır • 
:'illi i..:-. uçu omfu arına ken- T 1 __ _ _ __ __ ---~ L M h d ken Yunan milleti riya1ız bir sevinç ıöriittüiümüa haabihall•ri ve onun ,.._"Q ?nü.ait fakat onlara yıkıcı ge- ürk erinin hakimiyeti altına sırmıftt. meeai fikrine taraftardır ve Hitler'in yetler tcaia eyliyen ozan ua e e- bazı •Öalerini hatırlatacağım. 

'1-itr tartlar ltOfmall tabii idi. Hatta Avusturyanın payitahtı bile iki iddialannı ka:yıtıız ve fCittsız kabul et- si Trakya gayrı a!lkeri mıntakası hü- duymaktadır. > Semih Mümt.u S. 
~re ve Fransa hiik0met1eri bu kere ayni akıbete uğramak tehlilı:esini miş değildir. kümleri liğvedilrniftir. Ka11ılıklı ola- Katimerini gazetesinin siyasi ifler 

~~ ~ 
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görmiif olduklanndan Ba,. aa~şturmu9tu. •H rak anlaıınlan k~'u memleketle ıe- muharriri W. hu meıeleye dair yudıiı 
-.·,. ~dye ve Hariciye Nazın Bo- una nehiri sahilleri fslavlarla Cer- Hülasa Antlus'un Tuna havzasında mereli ekonomik it birliği imUnları bir ba,makalede diyor ki : 
'ltt~iJlondrayı ziyaretleri esnasında menlerin kanlı mücadelelerine de sah- yarattığı vaziyeti tetkik ederken, bu fazlala9acaktır. Yükıek devlet adamı « Selanikte imzalanan anlatma bir 
tQti;_,., ~ konferansta bu mesele de ne ve seyirci olmuştur. nehirin tabii nakil vasıtalıiı ettiği bir Köse Jvanof ile temaalar, bu •nl&flrla• nevi (dostluk ve ademi tecavüz misa-

Belediye arabacısı 
bekçiler 

ve 

Belediye hududu dahilindeki ara. L..:"flıld11 ve merkezi Avrupa devlet- Bugün demiryolu Kihi, otomobil gi- çok memleketler için bu vaziyetin na-
"""- bi tayya 'b' b' k k'I nın, iki memleket arasında yeni yeni kıdır. ) Balkan Antanh devletleri Bul- "ı'yı' zarardan koruma]' ı'çı'ıl kullanıl"-
b·~ )"ardım edilmesi kararlattırıldı. ' re gı 1 ır ço na ı vasıta- sıl bir tehlike teşkil ettiğini açıkça gör 1.. ~ -

•ter t f Al t larının kullanılmasına rağmen Tuna 1 memeg" e imkan yoktur. mesut ba9arılarıı\ ba,langıcını tetkil garistanla aralarında tahaddüs ede- cak bekçiler hakkında dahiliye vek&. 
tlltt ara tan manlar da, n - h Ş k 
1- ~e ve Franaamn kendilerine kom- ne ri ar ı Garba bailayan en büyük Tunaya a'ahildar her memleket için ettiii derin emniyetini huıl etmiştir. > cek meseleleri sulhan halledecekler .. Jetinden vilayete bir emir g~lmfştir. 
ıı._ t\oletl d • f d ticaret tariki olmak ehemmiyetini kay. bu vaziyet hakikt bir tehlikedir. Bunu Yunan baıını, Selanikte im:ı.alanan dir. Bu emre göre beledl.\•e hududu dA 
~1') er en J'ti a e ederek Al - betmif değildir. Aıkeri kıymeti, ha"" 
~, •l'a kar 1 • .. :kt' d" b" ta ... liyıkile anlamak için bir misal zikre - Bulgaristanla Balkan Antanb arasın• Bu anfa,.ma Balkanlıların arasmda- hı'lı'ndekı' arazı'yı' zarard"n kurumak•, 
·~t f ııyası • 1 ısa 1 u Z• tayyareleri kullanılmaya ba,.layalıdan ' " 
> c bul k d " delim : Romanya, aanayiine elzem o- daki anla•ma hakkında yazdıkları ha"- ki dostlugwun sagwlamlıg~ını bı'r defa da- beJedı'yelcn'n mecbur·ı hlzmeıleri 
tı unma iıtemelerin en tıik8.- beri oldukra azalmııı, bulunmakla be- Y T t h 1 ~ lan malların dörtte üçünü İbrail - Ka-
~ ilf adılar ve buna mani olmıya raber, yine her devletin derin derin las tarikile Tunadan memleketine it- makalelerde e:ı.cUmle fÖyle demekte - ha İspat etmiştir. Balkanlardaki fÜP· meyanında zikolunmaktadır. 
~:aklarını ilandan çekinmediler. düşündürecek kadar büyüktür. hal eder ve bütün Avrupa hariciye ne- dirler : heli ocak bu suretle sönmüt ve küçük 1330 tarihli kır bekçileri kanunu· 

Yı; •aı muhakkaktır ki bugün Hitler İşte Romanyada Sinaya'da topla • zaretlerinin endi'e ve dil,üncesini Ro- c Bu anlatma Balkanlarda bir dö - devletler uzlaşabilmek imkanını bul- nun 5 inci maddesinin hiikmü, bele-
~ ~~d•n yalnız Çekqslovakyayı de- nan konferans bu birle•me arzusunun manyalı bir diplomatın şu kısa cümlesi nüm yeri teşkil ettiği gibi, bütün dün- mu,lardır. diye hudutları hariçindeı C'ilridir • 
._ ~·~riatanı, Yugoslavyayı ve hat- tnhnkkuk\I için toplanmıştır. mükemmelen hülasn edebilir : ya sulhu için de ehemmiyetlidir. Bu!garistan, Balkan Antantının sulh Binaenaleyh belediye hudutlan 

tı·01'rtanyayı bile sıkıttırabilir. 1 ftnlyanın Bükret sefiri Sola'nın bu _ Allah verse de güz~l mavi Tunn Bu anlaşma balkanlıla.r arasındaki çu bir tetekkül olduğunu anlamış ve dahilindeki araziyi muhafaza için 
~11.tnaleyh. iktisadi menfaatleri ve el birliii fikrini takviye etmesi de göı- bu giditle kan rengi kırmmya boya., tetriki mesainin bir neticesi olup, Bul-ı elini uzatmıttır. Bulgar Ba,vekilinin kullanılacak olan kır bekçilerinlıa 
' ~etleri tehdit altına gİrmİf bulu-ıteriyor ki Musolini de Tuna devletle- masa •••• iariatnaın Balkan Antantı devletlerile dediği gibi, yeni anla,ma Bulgarista- ücretleri belediye bütçelerinden veri• 

\l devletlerin kendilerini koru· rile büyük devletler araıs10da telriki A. Desmorillon teşriki mesaiııine mukaddeme teşkil na çalı~ma fırsatları verecektir.> lecektir. 
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Sizi sıtmadan da koruyacakbr. Bütün bulaşık 
hastalıkları taşıyan sinekler sıtmayı da evinize, 
köyünüze ve yurdunuza taşırlar. Bu pis ve mik
rop taşıyan hayvanları kökünden öldürmek 
ancak. 

FAYDA 

---------------1 itina ile yapıldığı ve r~kalıet kabul 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk etmez bir fialla satıldığ ı için yurdda 

hakimliğinden : 
Ali Uzunköprülü ile Kadriyenin ~a-

l yian mÜftereken mutasarrıf oldukları 

lstanbul Beyazıt Camcı Ali mahalle
J sinde eski Ha.tan paşa karakolu ve ye· 
ni Cümhuriyet caddesinde { 1 ) kütük 
ve {580) ada ve { 1) parsel ve eski 
ve yeni (98 - 100 - 102) numaralı 

üstünde odaları bulunan kargir dük -

ecnebi mamuliitının hakimiyetini or

tadan kaldırmıştır. Kazandığı bıı 

rağbet sebebiyle elde hiç stok bulun-

durmadığından da müt~madiyen taze 
ihzar olunarak piyasay:ı çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri
nizi temizlemek, korumak ve güzel

leştirmekle kalmazsınız, verdiğiniz 
ki.nın izalei fÜYuu zımnında füruhtu 

para da kendi cebinizde kalmış olur. 
tekarrür ederek müzayedeye vaz olun 

Sabah, öğle ve 
yemekten 

akşam her 
sonra 

muştur. Heyeti umumiyesinin kıymeti 

muhammenesi {2000) iki bin liradır. 

Birinci açık arttırması 14 / 9 / 938 ta
rihine müsadif çarısamba günü ıaat on 
dörtten on altıya kadar icra oluna -
caktır. Kıymeti muhammenesinin yüı
de yetmiş beşini bulduğu takdirde o 
gün ihalei kaı'iyesi yapılacaktır. Bu
lunmadığı takdirde en ıon arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere on beş 
gün müddetle temdit edilerek ikinci 
açık arttırırı .. ı 29 /9 /9 38 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat on dörtten 
on a1tıya kadar icra kılınacak ve o gün 
en çok arttırana ihale edilecektir. lpo 
tek sahibi alacaklarla diğer alakadar
ların ifbu gayrı menkul üzerindeki hak 
larını hususu ile faiz ve masrafa dair 

• • • , t" . . .. . ~. ' .. : .. • ~- ..... ~. : 

:;·,,·~ ~. ~ . ·,··. · - f" .. ":• · .. : ~ .... · 

olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile 

hta kurusu, Pire, Karınca ve bütün haşerat maholur, yirmi gün içinde bildirmeleri lazımdır. 

lıa•••••••u•ı••••••••••••••••••ıi l Aksi halde hakları Tapu sicilleri ile 

ile 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksillmiye konulan iş: An karada jandarma matbaasının ik

malı inşaatıdır. 

Keşi f bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 22-3-938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekille -
tinde yapı i~leri eksilt'!le komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 100 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

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

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (514.5) 

Nafıa Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere 

sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
masından hariç kalacaklarcfır. Müte.
rakim vergiler borçları nisbetinde his
sedarlara ve dellaliye ve Vakıflar ka
nunu mucibince verilmesi liızım gelen 
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale pulu 
ve tapu masrafları müşteriye aitir. Art 
tırma şartnamesi işbu nan tarihind~n 

itibaren mahkeme divanhanesine talik 
kılınmıştır. Talip olanların kıymeti mu 
hammenesinin yüzde yedi buçuğu ni
pctindc pey akçesini hamilen o gün 
ve saatte İstanbul Oivanyo1unda dai
rei mahsusasında Sultanahmed Üçüncü 

gösteriyor ki: 
Sulh Hukuk mahkemesi Başkitabetine Sıtma parazitleri ~ivrisineklerin iğnesiyle kana karışıyor. Ye müthiş 
938/ 20 numara ile müracaatları ilan bir iıfel olan sıtmayı vüciıdümüze aşılıyor. 

olunur. (9506) 

İstanbul 4 üncü icra memurlu-
ğundan: 

Pil.raya çevrilmeoi karar verilen 
120 adet yangın söndürmeğe mah-

sus ecza şişesinin ikinr.i açık arttır- Hayal makinesini ıırızasız bir şekilde işleten ve bizi ~ağlıkta yaşa-
masının 19 ağustos !l~'l çarşamba to n lrndret; kanımızın ttrkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
günü saat 9 da Galatada ziraat 

3077 sayılı kanuniln neşrinden evvel 1035 sayılı knnuııa göre .·bankası sokağında Hızır yan~ın Vücudümüze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kır
mızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve h~r nesil uzvi
yetimizde sıtma nöbetı dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini 

mühendis veya mimar ünvaniSle verilmiş olan diplomalarla ruhsatname- söndürme mağazasında yapılacağı 
!er yüksek mühendis vey~ yiik>ek mimarlık ünvaniyle verilecek ruh- Yeni Sabah gazetesinin 2 ağustos 
salnameler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren 938 günlü ve sekizinci sayıfasının arttırıyor. 

en ço~ ~ltı ~y,_içinde bu mü~endi~.v~ mimarlar di~lom.a ve ruhsatname- ikinci ve .üç!l.n~ü s~tu~un~a 9378 Vatandaş! .. Sağlığını Bu Afetten koru 
ır.derını yenı unvanlarına gore degışırmek mecburıyetınde bulundukla- No. yazısıle ılan edılmıq ıse de bu Kinin arsinik çeli'< v.ı birçok acı nebata l:ulasalariyle h.ısusi bir 
rından haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekaletimize s~tış ilanının ikinci arttırmasının 19 şekilde ih;ar edile~ ve ;;ıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan 
mize müracaatleri ilan olunur. {5147) agustos 938 saat 9 da olmayıp l O 1 BIOGENİN drajeleri $ltma parazitlerinin en amansız bir diışmanıdır. 

-8-938 çarşamba günü s2 at 9 da Sıtmadan korunmak ve kJrtulmak için birinci deva BİOGl~N!N'dir. 

1 1 
mezkflt• mahalde yapılacağı tavzı-

ı-m:ım:m:::::ı::11DB111e•v•le•t•D-e•m-İr-y•o•ll•a•r•ı•lı•a11n•l•a11n _____ ıi hen ilan oıunur. cn5o3> 

Muhammen bedeli 10500 lira olan 60 ton çimento kapalı zarf usu
lile 20.8.938 tarihinde cnmartesi günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin Nafıa ve diğer 

nizami vesikalarile ve 91 7,5 nisbetinde teminatlarile komisyona mü
racaatları Hizımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek 
t~dir. (5112) 

Acele satılık ev 
Aksarayda Jl.furatpaşa mahalle

sinde Tanburi Cemil sokağında 
{33) numarada, dört oda, bahçesi 
ve müştemilatı haiz her gUn öğleye 
kadar içindekilere mürac~at. 

Vefa İdman Yurdundan: 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri 
kuvvetlendirir, i ştihayı açar , dermansızlığı girlerir. Sıtma parazitlerini 
öldürür. Tali olarak bel~ <:vşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar te
min eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yük1ek tesirli 
ilaç her eczanede bulunur. 

tır. jf)ıôt ~,. 
5. - 2004 No. lu İcra ~· 

10
,fi ' 

nununun 188 inci madde5ın~ iP"t~ 
kao gayrı menkul üzerindekt dıırl•' 
sahibi alacaklılarla diğet al~• ıııı •• 
gayrı menkul üzerindeki hak ~r 01,rı 

. . f d••' ., hususıyle faız ve masra a , derı ı 
'dd' 1 • • ' ·ı- tarihın •i• ı ıa arını ıspat ıçın ı an ıııi.itı' 

tibaren 20 gün içinde evrakı rrıiİ<'' 
telerile birlikte satı~ memuru~~. h•~' 
caat etmelidirler. Aksi takdır y•nl•' 
1 k ....... 1 b't olrrı• -" 
arı tapu utuguy e sa ı bsı"' 

satış parasının paylaşmasındaP 
kalırlar. Di""" ' 

6 - Şartname Mahkerne •. l"'" 
hanesinde herkesin görebi)eceg~ ;~tt" 
asılmıştır. Fazla malumat alrrı;.upli&• 
yenler 938 / 27 •ayısıyla Baf(9516) 
müracaatı ilan olunur. · _/ 

----- w ~enıor 
İstanbul 4 üncü icra '" 

ğundan: . jf$' 
. e•k' Eyüp Sofular caddesı · •Ş) 

şimbey yeni Hanımoğlu ~okak 
No. da İrfan: . ııtt 

Osman Lutfinin aleyhinıze·ndrn 
oğlu 3 üncü sulh mahke"'.°"ııi fO 

istihsal eylediği 6-6-!l38 t:ırıh ııeı'' 
38/ 1294 No. lu ilam mııribiııc1 e ·iPde 

'-al e> 
oğlunda Kamerhatun mn" ,~;ıı 

Çukur sokağında (1) No. l\,deıi 
Ömer Lutfiye ait hisse. i'.zer•d;ift' 
haczin fekki zımnınd.ı ııanı ·)'• ,. 
mize ibraz ile 38/ 3146 ~ayılı ~0' 

9 
eP1 

·ı n ıcr çılarak tarafınıza göndrrı c 1 eı· 
h ttıı ıı 

ri arkasına verilen mesrtı a ~e· 

kur ikametgahı terkett
0

;ğiııiıi ve~on' 
• I )dtlo 
ni ikametgahınız da me~hu 0 . ~ıır9" 
dan mezkur icra emrinin rnerc• .190eP 
rı mucibince bir ay müddetle \inıl' 
tebliğine karar verilmekle işbU ~çindl 
tarihi neşrinden itibaren bil' a}' ı iljıı1 
'nam hükmünü yapmanı?. ve_ ıııııd· 
hükmüne rnuhalfin :H3 uncu ıd~' 

1 ·ın o dedeki cezayi müsteni: erı . bar 
ğu ve muayyen müdetlerı.le ı~e fi 

lamaz veya bitirme7.s2niz ;cr:ae•in 
iflas kanununun 30 unrıı ına 011-

de yazılı hükümlerin f atbik 
01~ ol• 
·ııı 

cağı icra emri makamın:ı ka• ur· 
mak üzere ilanen tebliğ oıuıı1 (949~id<'r"' 

ZAYİ - İstanbul liman ·bet ' 
sinden aldığım cüzdanımı k:i\;ııij 
tim. Yenisini alacağımdan e~k 1 · 
hükmü yoktur. . r~ıı 

İbrahim~ 
~--------~ Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve 
parasızdır. Gayesi tüccar gemileri ne kaptan ve makinist yetiştirmek
tir. ~fektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından 

temin edilir. 

11-8-938 perşembe günü saat 18 333 doğumlular ,w 
de yurdumuz merkezinde yapılacak 333 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına tabele alınır. Bunların 

orta mektebi bitirmiş ve yaşları 'on beşten küçük ve on dokuzdan bü
yük olmamaları şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 
.nüracaat etmelidir. 

4 - İs t.eklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları 
melerine: 

A - Hüviyet cüzdanlarını 
B - A'1 kaji;ıtlannı 
C - Mektep cliploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tas-

diknamelerini 
D - Polisçe musad~~k tyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını 
Rapttemeleri liizımdır. 
5 - Yazılma i şi ~2 Ağu 0 to< 1938 pazartesi gününe kadardır. 

İstekliler muayenei sıh h iye i çi;ı o gün saat sekizde bizzat mektepte 
bulunmalıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu 
derilir. :MuhabPratta posta pulıı irsali lazımdır. 

bılgiden gön-
13987) 

ııı••••••••••••••••••111mmııımım••••-1ııı Fatih Kaymakamlığından: . ı. 1 1.1 toplantıda spor şubelerın~ kaptan e~- .ı 6 - •bı • 
W ğum ve bunlarla muameleye ta tik' 

çimi yapılacağından raaı sporcu ü,·e- Tarag" a 1·syan eden saçlar rrı< 
!erimizin gelmeleri rica olunur. Ok""" 

1 

hizmetlilerden tam ehliyeına. 
1 
... d' 

ZAYİ - Tıp fakü !tesinden aldı
ğım hüviyetimi kaybettim. Yenisini 
alacağım. Eskisinin hiikmu yoktur. 

1306 Mustafa Nuri Özdirekçi 

ZAYİ 
Eski nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkartacağımdnn eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sami kızı Talıii 

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

Tel. 21942 

Eı. • b 1 d ki · t k t k arzusunda 1 / 9 /9 38 güü Yedek Subay . d''ı .. serıya u un u arı yerı er e me ı rın 
bulunmak üzere sevk edilecek e "k için 

olanlardır. Binaenaleyh askeri durumlarını tesbi tve ıevsı 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV B İYA TİNİ 
ı._ .. ____ 11111-Kullanmaktır .------11:11-•ll 

İstanbul 3 üncü icra memurlu- 14 te ve ikinci arttırması 12-8-938 
ğundan: cuma ayni saatte Galata Okçu Mu-

Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa caddesinde 70 / 1 No. la mağaza
satılması mukarrer el ektrik malze. da yapılacağından alıcıların mezkfu
mesi, avizeler ve saiı·enin ·birinci gün ve saatte mahallinde bulunma-
arttırması 10-8-938 çarşamba saat ları ilan olunur. (!l500) 

şubeye müracaatları ilan olunur/, 

~---'----~ ---~--

DOKTOR 

Besim Ru~en 
KANATLI . pa· 

Cerrahpaşa Hastahanesı 

hiliye Mütehassısı 18, 
Hergün öğleden sonra hasta 
rını kabul eder. • 
Çarçıkapı Tramvay duragı 
Ahunbey apartmanı NE:>,,. 

jlıl 
Sahibi: A. Cemalettin SaraÇ~ıı 

N · t "d" .. M cit çetı • etrıya mu uru: a if• 
b · Ebil~ı Baaıldığt yer: Mat aaı 

t~ 


