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KURUŞ 

VAZİYET NAZİK BİR SAFHADA 
BALKAN ANTANTI ERKANI· 
HARPLERİ SEHRİMİZDE 

ltalya F rankocuların 
1
muzaf fer olmasını bekliyor 
Memleketler artık karar vermek 

hakkını alacaklardır 

Sulh için lnoilterenin 
yine Fransa ile hareket v 
edeceğine şüphe yok 

ltalya ispanyadan 10 
bin askerini çekseydi 

itilaf katileşirdi. 
P aris, 14 (A.A.) - İ ngiliz - Jukça serbest bir şekilde tatbik et-

ltalyan münasebetleri hakkında E- meğe mütemayildir. 
pok gazetesi şöyle yazıyor: İngiliz <liplomnsisi uzlaştırıcı, 

"İtalya, "İspanyada bir jest yap ayni zamanda katidir. Beynelmilel 
mag· ı kabul etmek suretiyle Çam vaziyetteki gerginliği izaleye uğraş 

'halk Şereflerine evvelki güa Anka rada verilen ziyafette [Anadolu Ajansı) ,, ; ~ a a . berlayn' in vazifesini kolaylaştıra- maktadır. Fakat Çamberlayn iz-

~'lıı ... n Antantına dahil erkanı- e\"Velki giln Ankaradan ayrılmı~ - mişler ve Per apalas otehn• iner ek b' l' d ' Ey k d" ·ı İ har ettigyi uzlasma ar:zusunun ener-. "l'in A . . k ı ır ı . ger en ı Rrzusu ı e s. . 
80 nkaradaki milzakere - Jardı Balkan devletlerinin gtlıide m üzeleri ve şehrın gezı let'e yerl.. d 10 b" k' · k · 1 1ik davranmasına mani oldufrunu na . ~ · . . . . panya an ın ışı çe mış o say- J .. 

~ errnış ve altı erkanıharp erkAnıharplerı dün şehrımıze a-el- rlni ırezmlşlerdır. dı İngiltere ile yaptığı itilllf ya- lngiliz Başvekili Çemberıayn göstermiştir. Vaziyet tekrar neza. 
1 \İrk• kında mer iyete girebilirdi. Halbu- İngiliz alemi mUdahele planının ket kesbettiği takdirde İngiltere 

ıye - . Fransa H ata y d a su·· k UA n ki İtalya Frankonun muzaffer ol- çerçevesi içinde bırakan kendisidir. başvekilinin ayni enerji ile hareket '1 •• masmı b ekliyor. Binaenaleyh bizi Hakikatte İngiltere bn planı ol- (Devamı :J iincü sayfada) 

d . Unrsebatına 
~"elçinin sözleri Suriyeliler bir protesto-
~ ltı.~bu1, 14 (A.A.) - 14 Tem
t~l4j ll nasebetiyle, Fransa bfiyük ya m l 
~ııı11~ t onsot, burııdaki ikamet
L. -~t et ~lanbuldaki Fransızları 
~~tir.ınış ve aşağıdaki nutku söy-

"l~ı . 
~'ıı aa ~ernleketi biribirine bağ
bi.ı lılua~ıınt dostluk bağlarını yeni 
h~ıı t ede ile takviye ederek ye-
1~iııı i ~nileştirmiş olmak, bugiln 
'e~l çın bu .. k b' . h ı.ıi t YU ır memnunıyet 
~~ete eşkiJ etmekedir. Ufukta 
la 'aattee çok bulutların dolaştığı 
~~~iye e, &'~rek Fransa ve gerek 

hazırlanıyormuş? 

Hariciye vekili 
dün geldi 

Akşam üstü yatta 
Atatürk tarafından 

kabul olundu 
Haridye vekilimiz Te\'fik Rüş

tü Aı-as dün sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiş. doğruca 
Perapalas oteline giderek istirahat 
etmiştir. Ve kil, akşam iizeri sara
ya, oradan da Savarona yatına gi
derek Atatürk tarafından kabul e-
dilmiştir. Vekil, yatta, başvekili

miz Calal Bayanı da mülaki olmuş, 
bir müddet görüşmüştür. 

--- Eskişehirde bir -
tayyare kazası oldu 
Bir tayyare mühendisi öldü, 

Eskiş:~~~~:;~~ ~~!:!u ~:.~a!.:~~~ır. Çok i 
rada, hava mc~;dnnında müe.:;-if iyi bir mühendis :\'.f! iyi bir pilot f 
bir kaza olmuş. değerli bir tay- olan Salahattin, ~tun gayret-
yare mühendisimiz feci bir kaza- 1 • - b't ·1 . . . erme rngmen ı manevra 1 e 
Y~ ~ur~nn gıt~ı;ştır. Bu acıklı tayyareyi düzeltmcğe muvaffak 
hadısenın tafsılatı sudur: 

t t b ld B .k· t • ll olamamış, yıldırım Qüratiyle inen s an u a. eşı a~1.a, ay- . 
r ettin ic:kelesinde Nuri Demira- tayyare zemıne çarparak param 

~e~ b:fkarı umumiyesi bundan, 
t... be\'a ır nı~hzuziyet duymuştur. 
~~lla nıtı hıç bir şey güçlüksüz 
Q' ~ih~~e~. Müşterek bir kül
~ lılenr erı hazırlamak ve haki
bt~ <foğaaıerin kar~ılıklı anlaşma
, ~'<ta ru teveccüh ettirmek için 
~~ llalctr laz~ınsa, bunlara devamlı 

\'e aab ŞekJı vermek için mütema
-...._ır~ı bir gayret te daha az 

\ ~a~gildir. 

GAZETEMİZ 

~ ~ Bugün S Sayfa 

ğın planör fabrikaı>ındu imal e-ı parça olmuştur. Bu sukut neti
dilen bir tayyare. tC'crube~i yapıl cesinde, zavallı ba5 mühendis öl
mak üzere buraya getirilmiştir. rnilştür. 

13 t~m~uz ça~şamba günü, ~u.ı.·i Makini t hafif yaralıdır. Bu ! 
Demırag fabrıKaiHnın bnş mu- kaza b d bu -k b' t u . . . . , ura a uyu ır ess r u-
hendısı SaHihattın . aynı zaman-
da ·ı tt d 1 b yandırmıştır. Merhum Salahat- ı 

pı o ur a - evye aşına ge-
çerek tayyareyi uçurmuştur. tinin bu feci akıbeti, memleket 
Tayyarede bir de makini~t bulun için büyük bir ziyadır. 

~l'e~ F'ran~ızl ar için, hayalleri Hataya Türk aakeri l'irdikten ao~ra Tiirk kadmluının aokakları 
~ ~t ~t~~lerlııi ve rnemnuni- dolduran nefesi 

· degıştirdiklerini söyler-l'i Antakya, 14 - Hatnyda aylar caddelerden geçtikçe ha lk toplanı-

tı~~~U tile ri .
1 

• • .• danberi vaziyet son derece gergin yor ve candan bir alkı~ tufaniyle 
~~ e dur~ erı sürmek ve ~ym s~- iken Türk askerinin girmesinden askerimizi karşılıyor. 1ntikap ha
~~i İtkibi ilıy~n zıkzaklı hır polı- sonra derin bir sükuna inkılap et- zırlık larına başlanmıştır. 
~ tar~ b"c kıtham etmek arasın- miştir. Bayram bittikten sonra Paris, 14 (Hususi) - Buradaki 

· ' ır arı t f 1 d - ·1 d l'iu ş an aza egı • Türk askeri talime çıkmak üzere (Devamı 3 ii11ciı sayfada) 

~t ııunı 
14 ~ ~ada~ beraber, sevki tabii ol-

~, {~e l' h rnantık ta ayni derece- it I T .. k F an .1.1 "f d 
•tr ltt(' e ~erlik eder ve her ikisi a ya, ur - r s 1 z 1 1 a 1 n a 
d~ ~llle: !istekimden katiyen inhi-

~it a~lı b· Fakat muhakkak ki, d k 
~ltııer~arı'r Poli~ika •. ayclı.nlatılmı~ ne en ses ÇI arınıyor? 
~ ~ a~aı~ın tırnumıyenın müzaheretı 1 
~,11lıull'ıiy Yapılamaz. Eğer efka-ı 
~:dq.. ~ Uyuyorsa, onu uyandı- 1 F J h •• ] e• f d k,.. 
~ ı~en Yoldu Yapılınca, serbestçe ransız arın er tur ll e 3 arlJğJ gÖ• 

lf oıüııa a devam edileceğinden J • 
~, ,~ .. İciy~i~r. ze aldırmalarını nası tevıl ediyorlar? 
~ lk azırım B. Bonnet, da-

)'aı. adar oldug· u ese . t t . Son posta ile gelen Lö Tan ga· 
t 4 ıı:ınd rı e \'iÇ . • • • • 

~ 1'.. . a bizzat gelecek ,, • zetesı Romadakı huım ı muhabırın· 
"'- .. "kı e mo d 1 ld ~ b · · ~~il Yenin mukaddP at n 'd en a mış o ugu şu ha erı verıyor ~ 
l!)ıi1 QuYUk Şer ik' ,-rd fı 1 1

• a "İskenderun Sancağına müte-
~· ~cekti ı ıncı e e zıya 

'ı.ı~ ı~lel'i r. dair Fransız - T ürk itilafı mesele. 
t ,ette. :p ayni derece samimi bir si hakkında bir miitalea serdi husu
~~:h ~trıralls_a için ve Türkiye için sunda İ~alya ihtiyatkar da\"'ranmall 
~~~~ıı {' ennıierindc buhınmıya ve tadır. Ita lya hükumeti a lakadar 
~~r t!t di~trıhuriyet reisi için şahsi devletlerden hiç biri:ıi yani Fran

ı!Q.,, <!klerini izhara davet e-' sn. Türkiye ve Suriye hnkkındaki 
~.. fikir ve mütalcasını şimdiye kadar 
1 'tse • açıktan açığa henüz izhar etmiş de-
~tı_ ~11\ Cahit Yalçın ğildir. Bunun sebebi de, İtalyan u
tııı~ -t Ytki}· • mumi efkarına göre, bu mesele
~G. -h "'d•tnıtlc birlikte Zon· nin henüz balledilmiR olmayıp bil-

~}'i ti ı en b h . . . ~ 
il c•hi aşmu arrmmıı nhare bazı neticelerin çıkmasının 

y Cl t Yalçını n makalcıi ihtimal dahilinde bulunduğudur. 
~il cık~r~li-hr HiılLn İtalya, husu~i menfaatleri-
~ (S'lnu 3 üncü sayfada' ltalyan Batvekili otomobilde 

HER SABAH 

maktadır. Tayyare bir müddet Kazadan haberdar edilen fab 
uçtuktan .ııonra, birdenbire vril rikarör Nuri Demirağ da buraya 
yaparak büyük bir süratle yere gelmiştir. 

Pazarlığa dair ··~····················~·· 
Gelecek eylülün birinden itiba· 

ren alat veritler artık pazarlıksız O • 

lacak. 
F rankocuların taarruzu 

- Kaça veriyorsun bakayım? 
Sebzeci dükkanının önünde : 16 kilometrelik bir cebhede 
- Alacaksan, eziyet.İz yirmi 

bete olur hanım. hükiimetçilerin hatlarını 
- A. A... On iki buçuğa verir

sen alırım. 
- Haydi, on betten al! inan ol

sun aermayeıine veriyorum ... 
Gibi çekite, çekite pazarlıklar• 

yahut pencereden : 
- Kavunlar kaça hemteri ? ... 

ıualine kavuncunun bir kere cam
ları zangırdatan: 

- Kokulu topatanlar!.. hün
gürtüıünden aonra : 

- Yirmi bet ten verdik, aen de 
al! ... cevabı ve bu cevap kartııında 
penceredeki milf terinin içeri çekil
meaini nıüteakip kavuncunun g idip 
gelerek ve hatti. kapıyı çalarak: 

- Yirmiye de almaz mııın ? •• 
- On yedi buçui a da almaz 

mııın? ... 
Gibi tedrici inif lerle nihayet on 

bet kurut ta karar kılması gibi mu-

Frankocll · 
bir kıt'a 

havereler tarihe karıtacak. Teruel, 14 (A.A. ) - Teruel -
Ancak bu itte belediyenin dik,- Sagonte yolunda sabahleyin taar

k~t edeceği tek b ir cihet varsa o d a ruza başiıyan Frankisfüır 12 kilo-
kılo, okka meselesinde olduğu gibi . . 

1 k 1 • • • d d metrelık hır cephede hükumetçile-
pazar ı aız a lf verıt ıaın e e hal- . 
kın on bete y.ad 'Y · • : · rııı hatlarını geçmişlerdir. Sarrion 

ç ıgını yırmıye yeme-
ainin önüne geçebilmektir. saat 8 de işga l edilmiştir. İleri ha-

r ekat devam etmektedi r. 

bir tehir~ 
girerken 

Barselon, 14 (A.A. ) - Resmi 
tebliğ, Şark cephesi: Frankistler 
Sarrioııu işgal t•tmişlerdir. Cumhu
riyetçiler 577 ve 648 rakımlı tepele 
ri zaptetmişlerdir. Sarrion üze
rinde cereyan eden bir hava muha· 
rebesi neticeshı<le sekiz Frankist. 
avc ı tayyaresi düşürülmüştür. 
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1 İktisadi haberler ( ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB'1~ 
Birçok ecnebi firmaları 

5
. 

1 
b"l .

1 

Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 50 -----1111 
Türkler · karşısında 

1 k t. . de ıyasa ı gı er 
mem e e ımız okuluna bu sene 

calışmak istiyorlar alınacak talebe 
Napolyon Bonapart 

Yazan : Zıya Şakir 
--o--

Sokak ortasında l 
ırza tasallut 

Pek yakında 
30 bine yakın 
ırkdaş geliyor 

İdris kaptanın • • 
ıtırazı Bunlar meyanında 

mühim sermayeler var 
Maliye hesabına 40 dan 

fazla talebe girecek 
Tahsil devresi dört sene olan 

14 yaşında bir kızı iki 
meçhul şahıs kaçırdı 

ve berbat etti 
fa-velki gece yarısına doğru Maçka. 

da 1ekak orta mda 14 yaşında bir ka 
taarruza uiramlf ve ilci kişi tarafından 

zorl.ı berbat e4ildilctt:n sonra bayguı bir 

balık ookak orta uıa bırakı!ttııttır. Hi-

• taıı· 
Romanya ve Bulgarıs Jet 

•• rrttell 
dan gelecek go'ı'"- du'""'' 

Köstence ve Varnadan yur 111 ~· Merdce sözünü tuttu, üç günde 
hazırlığını bitirdi 

Para ka:ı:anmak zevki, flrka 1 ne; bir Fransız memuru'lun lmil' 
mensuplarına hoş gelmişti. Bulun- olmasını, kafasına sığdıramadı. 

duklan me~akkatli hayatı, birden- Mamafih, hayırlL•I ile şu İskende -

Son gelen haberlere göre Ro- Siyasal Bilgiler okulunda Maliye 
manyanın mühim çorap !abrikala- Vekaleti hesabına okumak ü:ı:ere 
rından biri memleketimizde icrayı bu sene kırktan fazla talebe alma
faaliyet etmek üzere te~isat ve ser- caktır. Bu talebe, idari, siyasi ve 
mayesini lstanbula yerleştirmek ar mali subeleri olan son sınıfta mali 
zusunda olduğunu lktı t Vekile- şubed'e tahsillerini tamamlamağa 
tine bildirmiştir. mecbur tutulacaklardır. 

dise şöyle cereyan etmiştir: 

Niıantaşında oturan 14 yaımda A · 

gavni güzelliğile bütün o oemt delikan. 
bire unutuvermişlerdi. ... Şunu da riye limanından kurtulup açık de- § Yugoslavyanın Kalo•:a<;& mın- Talipler arasında bir seçme im- Wannm nazarı dikkatini çekmiş, ıen ve 
itiraf etmek lazımdır ki; bu me.<c- nizlere kavuşmak için, J18Zarlığı takasındaki meşhur kundura fabri- tihanı açılacak, imtih:ında kaza · kJ\"ralı: bir Ermeni kızıdır. 

ile; Mısırın cidden zengin olan asa- bozmadı. Ona da bir, kası lstanbulda bir ube açmak için nanlardan bir kısmı muvaffakiyet 
; rı atikasının meydana çıkarılma•ına - Hay, hay General. teşebbüste bulunmuştur. derecelerine göre leyli, bir kısmı da 
, bir vesile teşkil etmiş .. Gün geçtik- Ce"abını bastırdı ... Ceneral de- nilıari olmak üzere, kadronun mü -

§ Aden'de müessis bir firma d · ·· t f ·k d'l kl ; çe ehemmiyet kesbeden bıt iş, ilim vam etti: s~a esıne gore e rı e ı ece er -
sahasında büyük bir inki~af temin - Yolda, bu memurumuz ne Türkiyeden tütün mübayaa edece- dır. Mektebe, bu sene, ücretli ta-

eylemı.ştı·. ğini İ•tanbul ticaret ve sanayi oda- !ebe alınmıvacaktır. teklif ederse, sizi hangi limana sev- , 

Aı:avnİ evvelki aktam Maçkada bir 

a.rladafU\• ı:itmiı ve saat 10,30 ıtralarm 
da oradan çıkarak evine dönmek üzere 

l\bçkadaki taşlık tarafından tramvay 
yoluna dojiru ilerlemei:e baılamııtu:. 

d ks . sına bildirmiş ve bu hususta izahat Alınacak talebede aranan ev -kederse, oraya gi ece inız. Bu ıu:ada tenha ve karanlıkça olan 
_ Ilay hay Ceneral. talep etmiştir. saf•, unlardır: Yaşı 25 den büy·ük ol Bonapart, bu işlerle m~şğul o

lurken, Suriye taraflarına gizlice 
yolun ı:erilinden dojicu ilci kitinin ı:el-

- Bu memurumuzun hayatı, § Hindistanda eski bir Türk ti- mamak, lise mezunu olup olgunluk . 

'gönderdiği adamlardan bazıları da 
gelmi~; o havnlide bulunan (Dür
zi) ve (Maruni) kabilelerinin Fran
sızlarla ittifaka hazır olduklarını 

bildirmişlerdi. 

d · l h · b 1 k hh dipi duymuş, fakat huhanı:i bır yol. 
size teslim. Eğer tarafınızdan ken- carethanesi lzmir enternasyonal ıp omasını aız u unma , sı at . . . 

h - ·· h 1 k.s 'b ı cu sanarak ehemıruyet vermemı tır. Ar-
disine bir hakaret veyahut suikast faannd:ı meşhur cihan Hint kumaş raporu ve u:nu a vara ı ı raz 
vuku bulursa, bunu haber aldığı - !arını teşhir etmek istediğini alaka- etmek.. 1 itadan gelen iki meçhul ,.ıu. birdenbi-
mız dakikada biz de burada tam darlara bildirmiştir. 938 yılı mezunu olmıyanlar, n: kızın üzerine atı!~lar ve bağırma-
yüz Türk kurşuna dizeceğiz. . . . . . mezun olduktan sonra ne iş yaptık- muı.için evveli aiizmı tıkadıktan ıonra 

İdris Kaptan itiraz etti: §Yem.den ıkt:sat .. vekaletinde bıkr, !arını resmi vesaikle isbat edecek- ltucalclarına alarak •Tqlık• ın tAıız ve Artık Bonapart da hazırlıkla -
rını bitirmi~ti. En kıSll lıir zamanda 
harekete karar vermişti. 

1 Alman muessesesı muracaat e ere 1 d" k 1 k k.. 1 · d - k la d - şte, bu olmadı, Ceneral. .. er ır. aran ı aşe erıne ogru açırmıı r ır. 
memleketimizden zeytinyagı almak _ • 1 • .• _ • 

Eğer karşısına çıkacak mania
ları deviripte, yolu ~öktürebilirse; 

Ta!!.. İstanbula kadar gidecek. .. 

- Niçin1... . t• d ld • b"ld" . Kayıt 2a agustost.ıı ba•lıyacıık, Niha)..t m tenha kotey• geldilclerı za. 
nıye ın e o ugunu ı ırmış ve • · . 

- Eh, deniz hali bu ... Olabilir t• •
1 

d .. .. 25 eylule kadar devam edecektır ... man kııa taarruz etrnİ}lerdir. 
zey ın yag arımız an numune gon- K • . . . . 

1 
ki bir fırtına zuhur eder. Gemi ba- d .1 .. t 1 t . t• I ayıt ıçın, Ankarada Sıyasal bıl- iki delikanlı bir müddet sonra, lcen-

erı mesını a ep e mı~ ır. ·ı k 1 İ t b ld ··k .. • tar. · 1 gı er o u una, s an u a yu sek ogj _..,_, . ,__ -·'· . . b • ._ . .. . .. . . . .. .,...m KurtarlIMIA ıçın ogutm•111:tan ve 
Osmanlı Padişah ve !ıalife'<ini mev- - O başka. § dıırer hır Alman muessege,;ı retmen mektebı müdürliıgüne isti-
kiinde iskat ederek, (Şarki Roma - Ve yahut .• Limanın dışında ise bu senenin mahsultindcn incir ve da ile müracaat edilecektir. ;yerden yere yuvarlanmaktan vücudu ya-

l 1 • ta ) · k İ ·1· l d 1 1 .. .. t ı b' d b 1 t K d ra 'e bere içinde kalan, bacaklarından mparator ugu cı nı gıyece ... nır:ı ız er vızır vuır o aşıyor ar ..• uzum a e ın e u unmuş ur. ay olunan talebenin seçme sı-
y k • b ff k 1 B lk' b 1 l" · J A k d s· 1 b"I ·1 &canlar akan kızcai!ızı yine kacaklamıı-ooo , eger una muva a o a - e ı un arın e ıne geçerız. § Parisin zengin ve maruf bir nav arı ıı ara a ıyasa ı gı er. . 
mazsa; - Limandan, ırece çıkınız. ln- ticarethanesi me.mle ketinıizde zım- okulunda, İstanbulda da yüksek öğ- lar ve yol kenarına yakın bır yere bı-

Tekrar Mısıra avdet edecek: gilizler görmezler. para kllğıdı imal edan fabrikalarla retmen okulunda yapıla~~ırnr. rakmttlarc!Lr. Agavai bu 11rada kendin-
- Ey askerler!... Görüyorsu - - Evet ... Bu, münasip. ve bu madenin satışiyle meşgul 0 _ Bu imtıhanla.r eyi lii .. ·irmi al- ckn mit, bayılmlftlr. 

nuz ya, her taraf kapalı. Talih ve - Ne zaman hareket edebilir- lan komisyoncularla ticaıt muame- tısında başhyacak, 26 eylul pazar - A.aık ilci saat sonra ayılan kızcağız 
kader, bizi bu toprakta ikamete siniz. liitta bulunmak istedifini Tilrk ofis lesi _günü saat 8,3? da Türkçe kQrn- hadiseyi 0 civardaki dayısının evine gi-
mahkı1m etmiş. Şu halde bura ı, - Üç gün zarfında noksanla • vasıtasiyle hükilmetimize. bildir- poz111yon ve edebıyat, l(.ıt<J da tıı.- ılerck aij:lya ağlıya haber vermiı ve 8\e· 
Bize ikinci vatan olacak. Hemen, nmı ikmal ederim. Dördüncü gice, miştir. rih, 27 eylül sah günü 8.lHI da coğ- seleden karakol haberdar edilmiıtir. 
yerleşmenin çaresine bakalım. demir alırım. rafya, 14.30 da tabiiye, 28 eyliil Agavni kendisiae taarruz edenleri teş 

Diyecekti. - Ali. çarşamba günü 8.30 da riyaz.iv~.~ 
Bonapartm Garip Bir Ketif İdris Kaptan, merdçe sozunu Yenimahalle istasyonu 29 eylül perşembe günü 8.30 da ·fel bOs ed..,.emckte, yalnız mahalleden ken 

Vaaıtası tuttu. Üç günde hazırlığını bitirdi. Yeşilköy banliyö hatlı üzerin - sefe, 14.30 da lisandan imtihan ya- disiıı• pek musallat olan ve Agavniııin 
Bonapart; hareket karnrını ve- Dördüncü gece, demir kaldırarak de Yenimahalle tiren rlurağında ye- pılacaktır. Bu imtihanlar netice i da nada sırada seliimlaııp brilcaç keli

rir vermez, Türklerin ne vaziyette hareket etti. Fakat tam liman ağ- ni bir istasyon binasının inşasına son imtihandan sonra Ankara ve medk konuşmak mecburiyeıind,. lcaldı

olduklarını öğrenmek istemiş; bu - zına gelir gelmez, uzaktan bir top- başlanmıştır. istasyonun yanından, 1stanbulda, yukarda i•mi geçen mek -
1 

bir delikanlıdan ü he etmektedir. 
nun için de çok garip bir keşif va - gürledi. Bu, İngiliz tarassut gemi- tahtelarz bir geçit yapılmakta · teplerde ilan edilecektir. ı ı: _ .. h .. ~ P b delik nl il 

t ·· t 1 · t• · · t kk f · t• "d" d B · 1 h tt b" k 1 Dun ıup • uzerıne u a 1 
• sı asına muracaa ey emış ı. sının, eva u ışare ı ı ı. ır. u geçıt c, a ın ıı· enarııı- mtihanda muvaffak oldukları . lcal tahk"k 

ı k d · h•d· ı · · '1 İd · K t · · · t k d ··bu k ·ı kt" · bır arkadaıı ya anmıı ve ı ata s en erıye a ıse.erını naK e - rıs ap an, ıremısını am ur- an o r enarına gecı ece ır. ilan edilenler, bu mekteplndeki nü 
derken, limanda, 58 pare top çe- taracağı zaman bir tahlikeye gir- Bu durakta, evvelce, iki eski munelere göre birer kefaletname ba lanmıı~r. . . . 
ker (UkAbı Bahri) i•mlnde bir Os- mek istemedi. Hüviyetini bildire . vagon, bekleme mahalli vazifesini ve beyanname alıp muamelesim A~a,~ı Ta!:ubıa~lı tarafından.:;;~~ 
manlı harp gcmi•inin bulunduğunu rek geçip gitmek için İngiliz ge- görme.ktey<li. yaptıı·mağa mecburdurlar. Bunla.r ne edılmıı ve k,.tıgının berbat • 

tın . ti'k · · b" h"t " d di M k •f teııbi.t olunmu tur arze ış . . . mısıne. _ır za ı .. g?n ~r . . üştere tarı e yapılmadıkça, kat'i ka ·11 ~çin okula • 
Bonapart, bu keşıf mr>elesınde İngılız gemısının silvarısı kap - müracaat edilemiyecektir ı -----

Balkan memleketleri aı·asında 
bu gemiden istifade etmek istemiş .. tan Arobriç Türk bahriye zabitini Siyasal bilgiler okulunun B38 • POLİSTE: 
Fakat, kurduğu pek iptidai bir büyük bir hayret ve memnuniyetle müşterek tarife tB.lllimi için Tür · 39 ders .eneai teşriııie\T\·elin 17 in-

• 1 • 1• b. k b 1 B'lh kiye, Romanya, Yugoslav~·a, Ywıa- l plan a, gu unç ır dereceye düşü - a u etti. ı assa, esaretten kur- de ba•lıyacaktır. 
vermişti. tulduğu için çok sevindi. Fakat ni tan ve Bulgaristan şimendifer mu 

Plan, ba<itti. l\Iaiyttincle istih- gemide bir Fransız memurunun bu- rahh&1.ları arlll!ında yapılan müza- MAHKEMELERDE Jı::uJdilinde Gazhane fabrikası içinde 
dam ettiği (Bo~am) isminde bir lunduğunu duyar duymaz, derhal kerelere dün de devam edilmiştir.. bir odada oturan 58 ya ında Nabiye •-
Fransız, bu gemiye binerek !~tan • şüphelendi. Fakat bu şüphe..ini, Öğleden sonra, murahha'lmız Naki 8 komünist SU USU dında bir kadm manpldaa sıçrıyae ıu. 
bula ıridecek, Osmanlı hükümeti - Türk zabitine sezdirmiyerek: ile Balkan dev! tleri şimendifer bıanbulda komunistlik tahl'ikan yııp· vılc•mla elbiselerini tututtW'.llluf ve vü-
nin bütün harp hazırlıklarını öi' • - Biliyorsunuzya, bize verilen murııhhaslıırı şehrimizde bir geıin- ınak sucile Abbu admda biri ve yedi ar- cudunun muhtelif yerlerinden yandıjiı 
reııip gelecekti. emir, kat'idir. Gece vakti, bir ln • ti yapmı~lar, camileı·i ve mülleleri ltadaşı yakalan.arak adliyeye verilmişler- , için oıomobille Nümune hastahanesine 

Bu, adi bir casu<luk meselesi giliz harp ıremisi bile, abloka hat- ıreuııişlerdir. Akşam iizeri de, oto- dir. lwıl.Wılm..,,.... 
idi. Eğer Bonapart hu meselede tını geçemez. Şimdi, olduğunuz ye- bilslc, Sarıyer ve Büyükılereye gi- Bunların dun iiçüncü sulh ceza mah-
zekıisını biraz fazlaca işletmiş ol • re demirleyiniz. Sabahleyin geçip derck Boğazda bir gezinti yapıuış- kemesinde gizli celsede sorguları yapıl. Bir motor çarptı 
saydı; bu işi sessiz sedasız daha gidiniz. !ardır. 1 m11trr. Abbasın arlrnd~lannın suçu ken- Cibaliden kalkan Mustafarun sanda-
muvaffakiyetle neticelendirebilir • Dedi. -<>-- disini sak!ıyarak polise teslim etmemek ima Fener açıklarında Kalkavarun ınoıö-

• di. Halbuki; bıı meselcd~ de, pek Bil haber; ne İdris kaptanı ve KISA HABERLER: ve böylece yataklık etmektir. Sulh haki- rn '(arpmıı, ve aandalı ı.a .. ra ujiratarak 
~ tafrafuru~ane hareket etmiş; bu ne de geminin tek yolcu~u olan, aıi, Abbasın tevkifine karar vermiş ve c1.e:,Wmiş, denize düşen ıandalcı kurtarıl 

§ Yapur navlun ve yolcu tarife d"'"-' · · d · dd · ·1·- d ,nun acı cezasını da, zavallı Bo . Napolyoııun hu.;usi memuru Ba- 'ı;""''"nı • mu eıumumı ıge ia e <I 
komisyonu deniz ticaret müdürlü- · · ....., .. r. 

ı;;am'a çektirmişti. şam'ı şüphelendirmedi. Gece, süku- nııştır. 
tünde bugün toplanacak, yük ve 

netle geçti. Fakat tam ortalık ay · "Olen tarifelerini tetkik edecek, Hüsnü ve arkadaşları 
Bir gün, İskenderiye mevki ku- d 1 t · d · ı ... ' 1 d "-- · k ·....ıa E ın anıp a gemı emır a ac...,ı za- icap ederse tadilat yapacaktır. Geçen ııüıı Hayri- adando 15 Y"""· ll•> 0 i un a nemecı 10 

ag ııe-. 
mandanı General Kaleber. limanın man, birdenbire lngilia ~mısı, da bir kızı kaçırdık.la:; iddiasilc Jıdli~e- ı rin dört yaıuıdaki çocuğu .. Veç, anne.". 
bir köşesinde melıll ;nahzun yatan Türk gemisinin yanına yanaşıverdi. § İstanbul kambiyo müdürü Sa- ' ,- k k 

. O ·manlı harp "emı·sı·nı'n s"var'·' lih . ..k "d . "d k •erilen marangoz. Hüsnü ve iki arkadaşı yanında yok en aynar sut tenceresını • " ~ Bu sırada Mösyö Başam, derın gtimru ı aresıne gı ?re güm-
İdris kapta.nı huzuruna celbetti. bir uykuda olduğu için, İngiliz e- rükleri atik.adar edeu dtiviz mese- oorgu hakimliğine •erilnıiflerdir. Bu lıu-ıdevinı.;, ve ellerinden yaıaarak yaralan-
İltifatlarla kar~ılıyarak; misinin sessiz sedasız aborda oldu- leleri üzerinde görüşrnii.;tüc. sustaki tahkikat birk~ güne k.dar bi. mışnr. Küçük, Şi li Çocuk hastahanesi-

- Burada, iyice sıkılrlınız. Ar- ğunu fark edememişti. t .. _ . .. tirilerek maznunlar ağır ceğaya sevkedi- ne kaldırılmıştır. 
tık sizi İstanbula g<inderi oruz. . _ . § !rtanbul gumruklen baş mu- kceklerdir. 

D d
'. A 

1 
d b . y . lnırılız kaptanı Arobnc Titr dürü Mustafa Nuri gümnfk ~ inhi • . 

e ı... y ar an erı acı bır eııa- · · h"l t k ı · k Okuyup yazma b~mıyen 
t h 1 

. gemısıne ı za geçere drıs ap- s.arl&r vekili Ali Rann Tarhan la gö "' 
re ayatı yaşıyan drıs kaptan bu t h" tl ı· .. Evvelki gün Taksimde araba .. içinde 

.. 1 k . . . anı orme e se aml11.dıktan son- rtisl'llO< çekile mnhtelif gümrilk is koy muhtarı 
soz ere o adar evındı kı, ve o ka- '. '' ' . . . · uya}'lln llyasuı cebindm 150 lirLmlı ı;a-
dar Şaşırdı kı .. ne .. 1 • • • • ra; Fransız memuru hakkında iza- lerı hakkında bazı ızııhat vermıştır. K ,_ .... ~ h 1 k b ._ 1_, d Abd 11 h il , soy .ıyecegını şa- araca "oyunu• mu tar ı yaparken lıp kaçan sa "'" uar an u a • 

hat istedi. Verilen izahat İngiliz 
şırıverdi. köy defter.inde tahrifat aw:etile ve sahih ol Hayrettin ikinci şube memurları tarafıo~ 

C 1 K l b Ö .. d kaptanını büsbütün •aşırttı. t d 'b t ı d"kk t ıl 1 ' b' enera a e er, a zune evam v çan a an ı are o an eşyası ı a - mıyan sene ere zimmetine p.ı.ra geçir ~ ! dan yakalanmış ve çaldıkları paranın ır 

Mangaldan kıvılcım 

Kaynar sütle yandı 

Acabacuuıı 150 lirası 

etti: - Lütfen bu adamın yattığı ka- le aranırken bir pı.ı.;ula ele geçiril- mekten suçlu Mehmet Akının dün ağır kısmı meydana çıkarılmııtır. 
- Evet ... İstanbula ırideceksi - marayı gösteriniz. di. Bu pusulad.A, Borıapartuı Bo- oeza mahkemesinde duruşmasına ba~lan 

Şantajeı genç 

1 k .. ..L • • t-L~n uınUııt !'' ge ece goc;m ..... r ıçın ,.._ V•P"' r 

düdüğü iki vapur ldralamlfW"• .,d•' 
önii.ınüzdcki hafta içinde liman"" './•• 
hareket edeceklerdir. Köoı..,ce b:~l<fl''k 
nada binlerce ırktaşımız vapıJr ul~ 

tedir. Ayrıca Romanya ve B ·,ı.clılı<' 
köylülerinden bir çojiunUD bu ' it< ıet 
göç ettiği bildirilmektedir· V•P"' "' • 
rinievvel sonuna kadar ıefer >-aP" jJtJı:-

• eıı o• "' larve otuz bine yakın göçrll ~ ı 
celderdır. iskan müdürl~.ii. ~el b•.Jı" 
menlerin lskin ve sevk ışı ıç~ ~ 
ları tamamlamalı: üzeredir. GÖÇ!"_ .. d• 

d··ec k....-
bir kıamı T rakyaya ve ıg d~· 
+. • ba ,,_. l . "--eki"' ı.otmır \'aUJ1ıtte )'e:r qtırU-P- "' 

TiCARET HABERLERİ: 
• 

Gümrükte yaz saatJ 
iOt t"' 

Gümrükte yeni yaz saaıld f~ 
. _,_,. b" _,ilm .• :. BuO' ti 

metaı fCIUI tes ıt ıcu ı U"" • ·~ 

~rük memurları bugünden ' al<" rııı 
at on dörde kadar çalışacaklo<• ı.a•' ~ti 
dan ıonra da ıaat on altıya Jlı01~r 
gün sır ile nöbetçi kalacaklard"i,.P •• 
likle her •ecviste bir kifi kalın•! ~ J~lt<' 

. go«' 
bunlar müstacel muamelele.rı 
dir. 

T .. .. 'h . k .... isYoıııı utun ı tısas Ou• ~· 
. ~is• 

Dün ticaret odasında birioel ·,p ~v 
hat Nemlinlrı reisliğinde ti.itiİD ibtı:-~ 

. b" . . ur 'fopı""ııo 
rnısyoou ır ıçtuna yapm.IJ • et• 

1 
~ ... ,, 

bütün tütün tüccarları bu mn i''L-1' 
. . . ihr 1ca-·1 a~•· ~, vazıyetmı, · acatta qu. 0 d• 

ler ve bunların önlenmesi hususıı 
radar •erilmİ!tir. ~ 

Tiftik istandariz_~sY~~ 
Tiftik standardizasyonu ıçıl' 

0
1 ,r 

ıl d d .. b" . •e ı.onıf J • 
t ,. 3nt ar a un ıtmış \ cJ. ı 

tht'ç 
zaınoamesi hazırlanmı~tır. 

cek tiftikler iki kısma ayrılntııtı<~ .... ıııt· 
'f•lı .,.,_,,; 

1 - Esas mallar, 2 - jlÔ"" 
.. cİ ... .1 

Bunlardan eMS olanlar, bır11' 
4
,,,,. 

·ı k · · · K a nı•1'• s~· og a , mceı ~·ı, sıra, ony ,.tı 

oU "' _ _,. iL Konya ova malı, KastaaıO ~ ,,, 

tikleridir. Tali mallar ise Y"_ !<"'° ıl 
dıklanmttdan m.aadaları > .. oı ""' 

il ' 
boz, çift boz, ti!tikle<dir. iJıta"' ,.ıı ( 
trol içüı hazırlanan JıizaınaJJA""' , .. Y 
nü bir daha gözden geçirile<:elı:. ~c:frı' 

~ t . ıtt 
cat tüccarlarile thisat Veka etı t>"fJll 

umum müdürü Muhtar Rek 
dan imzalanacaktır. fr# 

Pazartesi &ününden itiba''" ,,J' 
sııuıdardi&asyonu için ıopl~~ ıA 
nacakur. öğleden ene! bir ~- flf"tf il 
lanıp hazırlık yapacak öğkdd' 
tüccarlar içtima edeceklerdir• 

DENİZ İŞLERİ 

Şirketin 76 · 11 
numaralar• fJ 1 

Şirketi hayriyeniıı inşall ~:.ıı 'tİ' 
77 aumaralı vapurları ayın 2

4 
". ti' 

.. iç•• ıl 
meğe baılıyacaklardır. tik g(ill d• J 
bir gezinti tertip etmiştir. IJUO ~~ 

·ıer 
müuteseleri erkanı ve gazeteC' .... 
cak ve bu MU'etle vapurlaruı 

ıe~ 

de yapılmış olacaktır. 
f ıJ~~ 

Akaym mehtap se . ı 
'-"-·- . . r.htap sefetl~ ( Akay ıuanosınm ın 0"-~ 

alqamdaıı itibaren ~1-•f<"· v• " 
ce arka arkaya Biiyükııdadal' de Joİ" f 
ıancıdan gece aaat 21,ıs ve ;ı~ ,.ı, 
pur kalkacak ve bunlar fJe ., lf 
d.a uğrıyacalclardır. Mehta~ f. 1 
için lıtanbııla, Adalara gid ,~ p~ _.) 

laTdan Bostancıya gelecek t,11<"' 
.. .. d"" ..ı~· 

ıramvaylarile ve Kadıkof"" J<!r 
1,15 vopurile Köprüye .ıı;oec 

niz. Fakat şu ~rtla ki; Bizim bir Dedi, Ve, birdenbire o kamara- şama verdiği talimat şöylece not e- mıştır. 
memurumuzu da b b ··t" ... , 

k 
. . era er go ure - ya giderek, gürültüden uyanan Mös- dilmi~ti- Mehmet l'IÔn tahrifat suretile 266 ve 

ce sınız. • ht ti ı d 519 r · · 
Harbiyede terzilik yapan Aliı Reisa- M0TEFERR1K' 

celef 
Y alovada eğlen -,i• ııı: yö Boşam'ı isticvaba girişti. l - Dogruca Kıbrıs o.dasına gi-ı'" . e sen~ ·~ e .~ . ırayı zunmeıuıe 

Saf Türk kaptanı, bu memurun . Tü geçırmek ıddıası uzerıne mahkemeye sev 
hayırlı bir iş göreceğini zannederek Boşam, bu ani baskın karşısın- dılecek. Orada, Tkler tarafından kedilınU.ti. Suçlu bu hususıa sorulan sıı. 
memnuniyetle cevap verdi: da fena halde bocaladı. İngiliz kap- hapsedilmiş olan Fran~a koıısolo - ale u "''abı verdi: 

- Hay, bay Ceneral... Misafiri- tanına verdig" i cevaplarda şaşaladı. su ile sair Fran_qızların derhal ha- B k . h "f d . .. - en atıyen ta rı at yapma ım. 

miz değil mi?... Başımız üstünde Kaptan Arobric bu adamın e a- P_ıstcn. ç~k.arıla1ra~ (Mısır) a gonde- Okuyup yazmak bilmediğim için defter-
"eri var . . f t h . ld • rılmesı ıçın, drıs kaptanla bera - ı 1 . k" .k _1 d d Ç 

nın .çalaıtığı apartınıana giden 18 yO§ın
da Ohannes •sen burada ruhsatsız çala-
şı)·.ersun, para vcrir,cn seni haber ver
mcnı• diye dolandırmak istemiş \"e ya

lal.atıu1itlr. 

Patlıcandan zehirlendiler , · rengız bır sı a ı aız o ugunu an- b K b h f zd' d 1 erı ·uçu oı: uma yaz ırıyor um. o-
D .. r ki . er. ı rız mu a ızı ne ın e te-

- urunuz soy ıyece erım da- !adı. Yanındaki zabitlere dö - ~ebblislere girişilecek. çuk, belki bau yerleri yanlış yazmış, son Gnlatada Yükseldcaldmmda Felemenk 
ha bitmedi.. .• Bu memurumuz bir nerek: 2 _ Orada, bir taraftan bu iş- ra silip düzeltmiJ olabilir. Seneılerde de 

1 çılomıu.ada oturan Mi.ıon kızı Esıer ile 
misafir amma, ayni zamanda, İstan- - Bu efendiyi tevkif ediniz eş- Jer görülürken; diğer taraf tanı Şam yanl,.lık olabilir. Sahtelik yokıur. la...k i sunı...;1 .. e 2 yaJ1ııda F.ni yedik-
bula gidinciye kadar, gemi tama - yalarını da dikkatle arayınız. ve civa-rıııda ahvalin ne merkezde Bunua tnıerine muhakeme hadi•e ile lc.i pathcaı:ı yaneğindm zel>irlenme ali-
miyle onun emrinde bulunacaktır. Diye mırıldandı. olduğu tetkik edilecek. alakadar şabiılerin c:db.i i'8 .batka ııii· I imi göııW:rıniıler "' Beyoğlm hastahane-

' Türk kaptanı duraladı. Gemisi- Boşam, tevkif edildi. Küçük bir ( Daha var) ne bırakıldı. sine kaldırılmışlardor. 

- • ırıalc ı ı'' y alovaya raı:ben arttır , ~· 
1 tara• ·-•• '1 

nizbank tarafından ~ap .. ıca ece ~' 
!anan gece eğlencelerı diin il ooYfoJ' ,,,ı 
tır. Bundan aonra hafıaıtJn 1'l y•fô" _) 

1 d• .,, 
terinde hazırlanan yer er. • ltll~d• 

. . . f" (er• <il .J 
gecelerı geçıttn mı~ ır iJ.:.İ tr 
için tiyatro temsiller• ~-e nı::;.ı .... rJ,1 
!eri verilecektir. Bu mıısarn <}.;.µ< ,J' 
ve Münir Nurettin ıibi saO~ ıifııl' 
başka ecnebi uartistler de 11 

cektir. 
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ltaıya Türk -
YE Z. 1 SABAH 

Japonyada İslamiyet 

iktisat Vekili 
hansız itilafında Tokyoda Müslümanla· 
~eden susuyor? rın sayısı 450 ye çıktı 
e &o <Ba.~tm·afı 1 nci sayfada) vvvv~ 
~ re bil ah . k.. " h 
~~~;.bu işte i~;j::~~~ı;'~ta;;~;!a~: Yemen hükümdarının oğlu Japon omur 8VZ8SIHI 
~~~\buat tarafından neşredilen imparatoru tarafından kabul edildi t tk 'k d. 
?ilt'~ire e:de Sancak meselesinde e 1 e 1 yor 
ttJıı~ t1n__ birçok menfaatler elde •Tokyo• da çakan •To"yo Nifi Ni. 

Sayfa: ~ 

Fransızların bayramı 
Antakyadaki kıtalarımız bayrama 
iştirak ettiler, Fransızlar da bizim 
bayramımıza iştirak edecekler 

4 

r.e!le ~~Ugu iddia olunmaktadır. ıi• gaze~i, JilJ>on}'ada tsli'1ığm pn· 1 
A &elinclyan matbuatının görü:~il- tiprmdan bahseden bir yazııında Japon Zonguldak, 14 (A.A.) - lktı-"at Paris, 14 (A.A.) -- Bu . abah esseselerle birçok evlere lugiliz ve 

de 'l'~ e Fransa, Sancak mesele- yada lslamiyetin gün geçtikçe ink4af vekili bu sabahki ziyaretlerden son Lebrun ve Kordiplomatik önünde Fran:-1z bayrakları çekilmiştir. 
~~ f UrkJere yolu sı?rbest bırak- ve intişar ettiğini söyliyerdc diyor ki: 'ra saat lO da Ereğli kömürleri iş- şanzelize caddesinde kıtalar anane- Hatayda Fransız bayramı 
ltıtı. dakat buna mukabil Fransız _ letmesinin liman tesisatını gezmiş . Ad 14 

11. O.St •Kobe• de bir cami inşast ve imam __ · vı 14'temmuz keçit re3mini yapmı~- ana, (A.A.) - Antakya-
ilıek luk rnuaheJesini elde el- ve ogleden sonra Bartınd ·ın gelen <la bugün Fransı cu h · t b ~ gare . . •Şamgımi• nin faaliyeti sayainde J•· "ı'IAyet umum·ı azaları ı'le Bartın !ardır. İngiliz hükümdarlarının .. . z ~ urıye - ny-
r~"· ını takip etmiş;ıir. Hatta • ramı rn b ti l T .. k k - k ~ ...,ıı _ T·· k ponyada isliimlık gittikçe intişar etmek- . . . . 1 unase e Y e ur as erı t-t'1ı3ız ur dostluk muahetle.:.i te müsliimanların sayısı artmaktadır. gazetesi sah.ibinden m~te~ekkil bu- y.akında Parısı zıyaretı münasebe- tatarının merasime iştirak ettiği ve 
~ bı'I - Rus ittifakile münasebet lunan heyctı kabul ernıştır. Heyet tıyle bu sene l.ıayram Fransız -1n- Türk cumhurivet ba,·ramıııda d 

'l'u 1 ınmıştır k 
1 

az~ları .Bart. mm iktı. adi _ha_ yatına giliz do tluğu şerefine daha parlak Fransız kıtalan. nııı a;'l1ı· suretle ha-e k I •Nagoya• daki müsliiman Japonlar da ' a 
ı, l'kj, · •Kobl'" de i dinkardeşlıerinin iz eri Ü7e· .. ,, ~(jllıi j e bademn Bogazlara rnuteallık bır çok dıleklerını anet- bir ~eki ide yapılmıştır. Umumi mü reket edeceği öğrenilmiştir. 

rn ti k b' k"d rinde yürü.>·erek kendi şehirlerinde de tikten sonra gemi inşaat ~ırnayiimi-
Uııdu· u a ır mev 1 e bir cami inşa etmişlerdir. •Nagoya• lı 'llbıııd !{Undan Fran a Türkiyeyi, 1 zin inkişafı için devlet işletmesinin 
Ça a F'ransız ve Rus kuvvetleri mü~ümanlara ~lumu diniye dersleri 1 ormanlardnn kestiği kere:;telerin kü 

tt~ a nakkale ve Karadeniz Bo- mezkur şehirdeki Türk . Tatar 1slam çük partiler halinde satJlığa çıkarıl-
tından melctebi tarafından verilmektedir. masınm teminini rica etmi ler ve bu 

ç·ıı, k .geçerek birleşebilmele Nihayet Japonyadaki üçüncü müslü 

İngiliz ve Fransız! 
Hava ziyaretleri 

Bir Nazi şefi 
Londraya gitti 

l.ırrı endı ittifaklar sistemine suretle ayni zamanda Ankara ser-
aeı ı:~ rnütemayi\ imiş. man mabedi •Tokyo• dalc.i camidir. Bu gi~inde çok rağbet görmüş olan mo- --o- • 

"-31 ~ııornj İntcrnnzianali nıcc- camiin küşat resmi maysın on il<lsinde ' 1 bile sanayiinin gelişmesine yardım lngiliz hava nazırının bir! Danzingin iltihakını 
~biııd u tezi neşretmektc ve cihan yapılruı~tır. Abdürrcş:t İbrahim ismin- }edilmiş olacağını kayde.:;lemişler- sualine cevap ""d f d 

lt113 ~n alınan derslerin. Fransız de şayanı hiirmet bir Türk misyonıeri· ıdir. Londra, ~4 (A.A.) - Amele partisi L md U a aa e İyor 
~ "' ırtiLat t . t k . . nin yorulmak bilıniyen gayreti sayesin· Saat 16 da kömür iş şirketinin on ra, 14 (A.A.~ - Dnntzig . r"r'·ı . ını cm111 e me ışın- 1 mebuslarından Flctchu •Havker• mıu· · rt• · · f tı 1"r 1\ er111 muvnfnkatini almak de •Tokyo• <la ıniislümaıı arn sayısı kömürlerini yıkamağa mah~us la- nazı pa ısının şe i Foert<>r'in son 
~~lir a~sızlarca her fedakarhgı (450) ye çıkını tır. Diğer taraftan Ja- par ile :;;irkctin merkez binası ziya kalı ta}yarelerın Paris seyahati niçin ter günler zarfıııda Londrada bulundu 

duii-&osterecek surette telakki O· pon resmi makamlarının, liderlerinin ret edilmiştir. Saat 17 ele kömür tip tdildiğiui sormu. hava naurı bu zi-ığu teyit edilmektedir. Htı scyaha-
<>Unu s·· l k d' ~ ve biUıassa aKiyoşi l.ejiyimo• isınindt ta~.ı~·an küçük trenlerle Kozllı tah >'aretin .Fransı1 hava bayramına i~tirak tin hususi nıahiy<:'tte olma ına rağ-

e b oy eme te ır ,.e guya " ._ ~kata~ Yüz.dendir ki Fransızlar, ıöhretli bir haııgcrin muavenetleri saye mil iskele ine gidilmis, 0 ~nada ına•~dıyle Fıaıuız hava nazırı tarafın. men serbe t şehir statusüne karşı 
"a 1 · d (T k ) d b' a iin inQa d 1 -ki k dan vul.:ubulan davet üzerine nezaketen İngilterenin vazivette bir deg· is. ı"klı'k 

~'r.l.ıkı • ngilizlerin de yl!bancı sın e 0 Y0 a ır c m ~ ~1 a ma\·na ara yu enmc te olan kö· .ı 
lıııett a?, küçük bir gayret sar- isbat ediyor ki Japonya isliimlığın mem Tokyoda yapılan cami mürlerin tahmil ameliyatı görül- yaptlmlŞ bir se)·ahat oldu~unu yazı ile l olup olma"Clığını anlamak için nazi 

11. e f fi llf t k.b ecvabcn bıldirm~ir. Nazır ayni zaman- şefinin bazı İngiliz ricRli ile temas 
&u ltnişler. ldcet dahilinde intişar ve inki~ mı hoı fız Vahba resmi Jcü~dı müteakip saray. müşt r. u ü ea ı en ayni vasıta ı.~ nı>•s . ·ı k . . . . *h da şu m.alümatı da ila\:C etmiştir: ettiği söylenme:ktedir. Foer:ster 

'il~ 1ı 1 ,,. -.,rıyat ve mütalealardan görmekte ve hatta bu husu&ta yardımı· ı e ömür ışının 1 saniye ocakları-,, da:L:i kabul resmine iştirak etmi,tir. •Bu ..eyahaı FranslZ hükümeti tarafm- ı Dantzig'in Almanyaya iltihakı tezi 
l&ıhdor k.i İtalyn, Sancak itili'ıfı nı b~ esirgemıemektcdir. .. . . .. na hareket edilmiştir. ~l~i ~ şırndilik şarki Akdeniz Ayni zamanda Kur'an Japoncaya da Tokyo camımın resmt ltuşadından lktısat Vekilimiz ve maiyetle· dan ingiliz hna Scuwederine ka~ı bir ni mudafna etmiştir. 

~ ~~tıılu nı mevzuu bahsetmeyi ne tercüme edilın\ş ve bu tercüme işi •Ken sonra merasimde hazır bulunan müslü. rinde ki zevat madenlere rnah us el çolıc kereler gosterilen aezaketc muh

~eı.t' ne d muvafık telakki et- • Zşi • Vatamot• tarafndan yaplmışttr. man delegelerde birlikte Arap ricali Ja.1 biscleri giyerek onar ki~i nakleden bde etmek fırsatını Hrmıştır. Beo de Mültec:l€.r komitesi 
!( e" h 1. 1 - . J .. . . 1 - 1 k il 12- ·ıı· 1 memnunıvrde bu fu-sattan istifade et • 

~~.bir k •f! iç bir itiraz serdetme- Bu zat Haneti Muhammedin hayatt pon ı.::i.ı turi.ı. apon sanayu ve Japon tı- asan or C so ·u u o me) ı ı o a- ı-
h ~ı ~'ili e~arda durmaktadır. Hal- hakkında yine Japonca iki cilt eser yaz. careti hakkında uzun tetliklerde bulun. rak l!>O metre derinlifrinde bulunan tim... Evian, 14 (A.A.) _ İctimaa nihayet 

~~~kıııda~:n}.n mıntakc: .. la~a taksimi mıştrr. Kur'anın Japonca tefsiri (To"ya) mu,lardır. maden kuyusuna inmişlerdir. Bu ---0-- verecıeLc olan ve Almaaya ve mühacirluin 
~I ~arrı 1 Peel,. projeSı neşrcdil- nun en mühim tabirlerindıen ·Kaizasha• derin.!i~.tc ~melcni~ çah.~tığ1 oca~- Çekoslovakyada umumi gin:ği memleketlerle müzakereye gine· 

tsiıı·1.., an İtalya Akdeniz müva- kütüphanesi tarafından neşredilmi~tir. lar gorulmuş ve tesısat g~~den geçı- b" "l" 1 ede olan mühecila- komitesinin 3 ağus. 
t .. d ~ V • t •k ·ı · r ır grev ı anı ~ e~k ı. egişrniyeceğini ileriye Bugün Japonyada islamiyeti kabul azıye nazı rı mış ır. tosta Londrada toplanmasını derpiş e • 

l 
1

_, l\ıYarnetl · k t . 
1 

Prag, 14 (A.A.) - Çuile Slovo gau- ı d k • . b 1 ı.L' h ._ 
ıı~"le . . . erı . _oparmış ı. etmq Japon ann sayısı (2000) e varmış. dl arar suret.mm tca an-.amt a1t· 

41., Şırndık t b b" fh d H d "k •• tesinin bildirdigine göre. Liberek'ddci '··---' h"'-··- 1 L • • • 
l .. A. ı vnzıye ll1 se e ı ıtır. Malüm olduğu üzere ilk İslamlık ce- sa a a at ay a su un JUUCa U&.UIJıet er arası ~omıtesının mu. 
"'" Caba +tal\• d k d' h J ( 

6 1 
d 1 Henleinist ı~ konfcdetuyonu, Südederle hL·~t da b'llc . ·ı·r h. l ~~<l ıı ı . a a en ı e- reyant aponyaya 187 ) yı ın a gıe . ra mu an arasın l m;ve ttl a ası 

, ~b "llkar 1 b meSkun mıntakalardaki bütün endüstri 
t Ü!! ac a ir harekete mi mi1 ve ilk Japon müslümanı (1909) se- ( Baıtarafı 1 nci sayfada) (Baştarcı/t ı nci saufad") olmu~tur. 
cı.ı etrn k · " "· muencselerinın l) temmuıcda umumi 

n~.. c ıstiyor? Malum ol- nainde Melekeye giderek haccetmİ§tİr lci b ı ·CT t )er' b lh k iJ t~ı: "te K t c· K ederek su1hu temin etmek için yine a. z baze _e rn. a __ ası:a om - 0t"e\ ilin etmelerine lcarar vıermİftİr. Grev B 1 tb t 
~ 11 ~i" on ıano eıııal Ata- bu ilk Japon bacısının ismi (Kotaro t ü t t B :t • U gar ma Ua SaDSOTU ıııı· .. aret "t k • t' d Fransa ile birlikte çalışacağına şüp nıs _ manı e gaze :· ının r.rut an den maksat mi\liyctleı- statüsünü protu-

ı •. 1~ d •. me nıye ın en vaz- Yamaolta) dır. aldıgı t lgraflara ore Tu k F "'3l egıldi İt I S k he yoktur . ., e g r · ran- to etmek ve KarloviVa.ri talepleri lehin· Sofya, 14 (A.A.) - Adliye nazırı 
parlamento>a 195..934 urihinddci bü • lı. ilde "ah r. aya anra rne- Bu ille seyahatten sonra Melkeye P t•t J 

1 
p l K ft .

1 
~ız itilafı, bilha. sa Türk a~k~rinin d . "'tıı .ı ud' k e ı ourna a ı ı e ıe rıezahürana bulunmahır. 

"t• aoırıda .. h t t· 1 l . ··ı. k t ki d' ' ,, .. .. " • - e er r sın H. I 'h <l ic l ı - nrnp no tai na- hacca giden i"inci Japon hacısı (1924) ragr ro : ı H·tta''" rrı'r'ı""ı Surı\• ı·ıı a a d kumet darbesindtnberi mevcut olan san 
• ... muza ere sure ıv 1 d h d (t . T k ) .. 1. yapı an >1r mu a a ı na e ıror. • .. . ç· k 1 ~ b· •oı . . - yı m a acce en ppeı ana a ısım 1 • • - • evvela sukun ıh: k~rşılanmış oldu- ıne o era aşısı 
ıt OYnayabilı'r ~ı·mclı'l'ık İtal d'· b' J d k" b ( 34) Çekoslovakva hancı~·~ nazırı ezcumlğ h ld b" k _ b~ _k süriin ilgasını derpiş eden bir matbuat 

r <tt"f \' .. . • ·.-. - ıgtt ır apon ur ı u zat 19 se· " .; n a e ır aç gun V • 1-" (AA) M'll tl C ~ .. e k- ı d' k" · sonra uyu a ıngıon, .. · · - l e er e· kanunu projesi tevdi etmiştir. Projede 
;.. ?.a e·ı· su utı bır vaziyet mu. nesinde Mekl<.eyi ikinci bir defa ziyaret e ıyor 1: 

1 
bir mcmnunivet.Qiı;lik i:ı:har:rna ve~ile mivetı sıhhat servisinin talebi üzerine · 

'll"ı.ı ~IYcır · 'kb 1 h " \ d k · "' ' milli m•nfaatl•Pı' tchl'L•y• so'·•A h•zt 
" .... e .. b· ve ıstı a akkında etmi"- fa1cat bu ikinci seyahatini Ja>•on· ı . ..,.na ya, amız. ın emo _ratı.k ru , - """' .. " " • .• ır k ... 

1 1 
. ·ıolmu.,tur. Suriyelilerırı hadıseyi git· Amerika hiilıciımeti Amttika Kızılhaç ce ahvalde matbuatın lcontrola tabi tutul-

arar vermek istemi- lardan mürekkep bir müsliiman kafilesi· ı hu v. e. mc_m e <etı.n ta. manuyetı ıle tik"e biıvülter<!k bir nrotesto ver- · · d · 1 H K L v ,, "' mı)et,nın rar ımıy e ong ong -.onso· ması derpiı edilmektedir. Projep! ınat-

ne delillik eınıek suretile yapmıstır. kal.ıılı tclıf olan ımtıyaz hudutları- meleri muhtemeldir. ı h · L' r d'lc k 1 -
li ı~-==.:..:.-== \ ~~ a ıs Urfa yağı 

'f.~c:~ Pıı~arda yağcılık yapan Koço, 
"9.d1ı )'~iktarda kötü maddeler ka. 
"llıdarı gları •halis Urfa yağı!• diye 

', tııaı~k~lanınış ve dün ikinci sulh 
~ ~ CSınde duruşmost yapılarak 

~'.)ll} llı::::_:ilmiştir. 

~tlaen faşistleri Manas
~t~~ kapanıyorlar 
~ ii~ 

14 (A.A.) - Dördü kaduı 
trt () • 

~. l~ • eınırmuhaf tzlar teşdlkü-
~' ~sı eh \it ,, ıne uren bir 1ene lr.:al . 

~~tir. ~uhtelif manastırlara göo • 
)'' 

1n1ar meyanında tanınmq 
}'oktur. 

_ os aner.ıne mn ıtr ı 0 era •115• goo- buat cürümleri İçin tiddetli hapia crzala. 
na kadar gideceğiz. Yapacağımız Türk _ Fransız dossJuğunun dermeğc karar vermiştir. Çin hülcümeti· rı lonmuştur. 

Japonyada Yemen prensi ve 
Tokyo camisi 

şey komünlerin, mımı.kaların hat-ı bir tezahürü ne tahsis edilen bu hediye ile üç milyon 
ta memleketlel'in mahalli mümta- &ci~ıye aşı yaptlabilecekrir. 
ziyetini ehemmiyetli surette tak\·i-1 Antakya, 14 .( A . A . ) -· ~ 4 tem· 

İman Yahyanın oğlu ToL:.>·oya gı't..,.i&. uz ü b t 1 f k 1 1 F d ·· h -..... t kt 'b tr ı l k m m rrnse e ıy e, ev a are ma ransa a re1ım ve eş as 
tir. ye e me en ı are ıı·. • em e e- h. ·ette 1 . ·r · k r. d ,.... 1 k 

1940 Tokyo sergisi 
geri bırakıldı 

Japon imparatoru Yemen hükümda· 
rt İmam Y ah)'"anın üçüncü oğlu Seyfülis 
lam Hüseyniyi sarayın Phenix Hail da
iresinde .kabul etmİftİr. Evkaf nazırı Se 
yir Hüseyin EIL:ebsi, Hudeyde valisi Ali 
Elcmci ve Romadaki Mısır vi.Jcon.sillü Ah· 

1 k d· ı .. ı·k d d . ıj ıır ur· - ıı•ran<iı:ı: o--·. u } h' d .k ti er en ı erını a a ar c en bır ta- .. .. · . a ey 10 e SUI as ar Tolc. o 14 (AA) H l'h ı d ı.· 
k 

1 1 
h kk d b" k tezahuru yajlılnıı::tır lkı memle- Y • • • - a 

1 
ur a ... , 

ım mese e er a lll a ızzat a- ket askeri kıtaln~ı ayni gı:çit res- Paris, 14 (A.A.) - Sol cenah parti- Çin - Japon ihtilafı dolayisilıe hüku. 
rar vermek' hakkını alncaldardır. minde, yaıııııcla albay Fevzi '.\len- lıerinin murahhaos heyeti c. s. A. R. i~i met 1940 sıenıesinde açılması mukarrer o. 

Bu m~eteler anısmda maarif, sıhhi guç \'e iki genci kurmay subayları tahkikatının uzamabı leyfiyetinin endi~e lan beynelmilel Tokyo sergisini gayri mu 
muavenet, miınakalat ve saire gibi olduğu halele dPlegı> allıay Kolenin tevlit etti~ini adliye nazırına bildirmiı . ayyen bir zamana ladar tehir etmeğıe ka· 
çok ehemmiyetli olanları da vardır. önuııdeıı gPçmiş!Pr Vf! halkın bütün tir. rar vermiştir. 

md Şükt'ü Prense refakat etmdctedir • Bunun için dıyet meclisleri kuracak unsurlarındmı mıirekkeıı büyiik bır Nazır heyete bu i~deki karışıklığı an. Sıhhiye nazm Japonyanııı 1940 se 

ler. )ardır. Bu mecli!'lerde ekalliyet kalalrnlık tarafından şiddetle alkı~- !atmış \'e gerek rejım gerekse e~has aley- nesi olempi" oyunlarından Ja vazge~ -

Tokyoda küşat resmi icra edilen camilunsurlarmın 'kendi mümes:ıilleri bu- lanmışlnrdır. I hinde .~uikast tertip etme~e. te~ebbüs e- miı olduğunu beyan etmi~tir. Bu husus· 
de Suudi Arap hültümetinin hükümdarı ıunacaktır. Ekalliyet lisanları hak- Halk, iki memleket milli rnar~- denlerın cezalandırılması ıçın kanunun taki rumi karar yarın aktedilccck olaıı 
Kral .tbaissuudu temsil etmekte olan Su. kmclaki kanunlarımızı da hafiflet- tarını alkışlarla ve ~·u~a s'!~leri ile! çerç~'esı dahilinde hükumetçe ne lazım. kabine içtimaını müteakip tebl:ğ edile. • 
udi hükümetinin Londra elçisi Şeyh Ha. mek taSa\·vurundayız... karşılamıştır. s:ı yapılacağını söylcmi~tir. celc.tir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- k~rtula~ııyacağını. _Böyle feliketı -ıçin ~a:ct .i~·i lıir -~adın~ın Fakat a. İ·' olduktan sonra bana bu iyilikte Şöhret orada açmiydi? Açıkm1y -

S A D O F 
mı mucJp olan sevgıye ben muhab· lem ıçm oyle degılsın onlann naza- 1 bulunacak sizden başka çok deli- dı? Demek evvelce gö:s~erdiği o tat-

b~t _nıi elerim? Den cliyem~diğim gi-\ r~rıda_ s~n t~mizle~mez _bir kö:üsi.ln. kanlı çık.ar .• ~ize doğrusunu söyli- lı çehre, o sadakat vnitleri hep ya
bı sız buna o namı vermege cesaret K4>ndını boy le bır ırelme: kaın pe-lyeyim mı b~yım? Artık burada o- lanmış? Karı Mail ile yaşamndan 

MAHALLE KARILARI edebilir misiniz? . ' der ottiğimi duyduğu gunh ih ımal turmaktan sıkıldım. Beni nikahla a- bıkmış, kurtulmak istiyor. Bu ağız

tirmemişti. 1kisi arasında ni· 
kah? ... Bu o kadar imkan~ız bir 

bildği için böyle bir teklifde bulu-

y' (Sap sarı kesilerek) ben seni kı balıam beni evlatlıktan red et • lacaksanız ırz ehli bir hanım olmak 

11 
......_ "''·: 1-lüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 71 se\·me em aileme, pederime karşı mekten de çekinmez Vicdanen sen te.:;elli iyle bu hale katlanırım al -

"}'t .~'iıçiıı . her şeyi göze aldırarak böyle yaJ- benim ze\·cemden başka bir şey de· ma<lığınız surette bari beni halime 
~~.alı h .cevap vermıyorsunuz? ıkapaıtmanızım değil mi7 ruz evlerde yaşamağa kadar cesa- ğilsin . terk ediniz .vine gönül avcılıg-ına 

"ta enıın • ld - • ~ft~ ~ôyı neyım o ugunuzu - Fakat Şöhretciğlm !... ret gosterebilir mıyim? Hep bana Şöhret hiddetle çarsnfını çıkarıp !çıkayım. Kişi karında gerek... nuyor. 

~ ~ ~Ularn::~~:ztc~-~y~~:z~ mu.- - Fakatı makatı yok ... Cari.re· L>u curetleri veren senin muhabbe- bir tarafa peçesini diğer tarafa fır-ı ~fail o dakikada önünde açılan M!ıil bu kadını şiddetle sevdigi 

, ~~ hi 'da.r hak· · b. un t . ~~ sı- niz Mail beyin kapatması olmıya- tin değil mi? Aşkının vüzünden ela· !attı. Bir anda iye alıp !\fa.ilin kar- bu yeis ummanının korkunç dibine halde ona nikahla bağlanm!lyı şim· 
~i~ t t ır ır şeyınızım... . . J ı ·· t kt · k k dü üne d' k ki ~ I~ huena karı oldug-um halde yıdım da bılfarz Naıl beyin kapat- ha çok çılğınlıkları göze aldırırım şısma oturarak: goz a ma an ur el'e ne ~ • ıye adar nedense a ına ge-

l ~ p d . . . h" ld . ceğni, ne diyeceğıni artık ~a~ırdı. kl · · t 1k' • d Q~ CGb llıUnasebetten üzerime mas1 olaydtm, ne farkı vardı? Bir Şohret hanım. Fakat bazı ahval - e erınızın ıc etme. zev · ı a ına getırmemış l. ısı arasın a 
ltı~~ .1Şit~~~~ ismi ağzınızdan ka- diğerinin kapatması olmayıpta si- var ki haydi derôirniz onları fille cenizin yeisine beni kurban mı ede- ~öhrc~.in .=

1 
"Be~i .halim~ terk ed;.i~ nikah? ... Bu o kadar imkan;,ıZ bir-

1 •~ı 11; ıstem B .. ı t h d h ceksiniz? Reni nikahla almak bı · e gcınü avcı ıgına çı ·ayım... ışı )'e.", mı·,11·1·?. Babasivle Saibeı11'ıı hı"d-
~~~- \" n . em. unu soy e - zin olduğum için güna ım a a a- çıknrmıya imkan müsait değildir · ık " d k s·· ı · k d" · ~ "" " ~a Şıtıldi . . l d - . nize gelmivorsa hu n•e:'ieloye başka, arın a gere ... ,, oz erı, en ının d tl . e d , d 1 t 

Yın1 sızı zor a ıgıma zaldı mı? (Ağlayarak) siz beni Şimdi seni kendime ııikah ediver- . . . . . . - . . 1 • • . . e erme, nı '! an oırn u can ,:,onra, 
ı ' ( ı.... bır te~vıye yolu buluruz. Sızın le son ıfadclerı Sabenııı kulaklarındn l Bu nikah ke"fiveti pek olamaz biı· 
~ Cthı . cidden sevseydiniz, bu kötü namı mek cihetine gelince bunu yapmak b .. ı k b h ld · ·k ı d h t) ı · d' • " " ca .. erı 

8 1 
) oy e yaşama tan en a e, ıstı nası c şe e çın ı.ror.sn şım ı ı<cn· d • ıd· F k t h ld .. -ıt·· 

llıllı u anarak sen be· üzerimden kaldmr, beni kendinize için elim ayağım tamamiyle bağlı şey eg ı. 'a a o a e guru u-
~ ......_ tt sın. halde ııe kazaıııyoı·um? Yalnız bir di kafasına da fö•le çınlıyordu. Şöh- "ÜZC y k ık b'l 'k d 

· qa nikahla t6bekar ettirirdlniz. Sizin gibidir. Zevcem beni kıskanmak k ~ k · : · . · . ·· 1 a e aşama a ı 1 en me~· ana ın. Yır be,. er ege, albımı, sevdamı yal- ret Maıldeıı boyle bır mu!'.aade a - ı.·· 1 b' 'k ~ h 1 . k k 
h " h Hın A5ıkm ilk neş b ı üh bb t' · k · ·le gav t f • . . uoy e ır nı ıL mese esı çı aram ''d~ aşla ... ~ - ana o an m a e ınız uru çay- yesı.} • e Za}'ı ve asabı bır hal- mz ~ıze hnsrcttiğinı halde isimcn mı.va miıhtaçmiydi '! Ne ~ezer? 
1 " to rı dön ü d .. rt d b -

1 
• d b b" d' B 'k ~ . . . . . . . . - · · "' I bil' takım rahatsızlıklan helecan -

~ 'h ~ ç m Ş on o ya- lar a ogu ayım an aşka ır yeş de ır. u nı ah haberını ısıtır ı ıt- namca bır şeref kazanabiliyor mu- Kadının 0 günkil hali tav. 1 ~ ~ d , 
~,: (lı~ h. 0cukıar gibi görüşmiye- • . . k d . · •. • ara ugramak akıl karı mı ır . 

.. ~ .. 1Uh ~ı '! ... B~ ~ald.e l>enı sev~~nız :a- ~ez, . e ~rınd~n. v~fat eder. So.nra yum 1 : ı~e adım kapatrn::ı, yine na- n, sözleri böyle ezanlara kadar so- Mail bir iki kadeh daha çaktık-
:~ ~:~\!li Çok ~l~etin o gülüstanın- rıyenız ıçın bır saadet degıl bıla- aılemın hıddetını şıddetıe üzerıme mım kotu karı değil mi? Sizin ba- kak sürtme i gönül avcılığına mü- tan sonra olanca saffetile gönlü-

~~t ttr bi u. Haydi sıkılmıya kis büyük bir felakettir. Çünkü be· celbetmiş olurum. Beni bir parasızlna bu yaptığınız büyük bir iyilik saade almadan çıkmı~ oldug·unu i~ •• lnu sevgilisine dökmek üzere dedi-
11~.. l' tabirle sizin nevınız k . 1 \( 

116 
. ,, ni sevdiğiniz müddetçe ben bu kö· bıra ır:~r. Bak ben ~ana saf.fetl·ef midir? ~en .böyle kapı:ılı evlerde o- te açıktan açığa gö!'teriyordu. "Ki- ki: 

Ylıyeyim ... Ben sizin tü namdan bu (çirkef) hayattan her şe) ı anlatıyorum. Sen benım ı- turup bır çıçekle yaz etmeğe razı şi karında gerek,. sözü ne oluyor?.. - Daha var -



Sa1faı 4 YENi 
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DENiZCiLiK 
Moretanya' nın destanı 

Atlas Okyanusunun mavi kordelasını yirmi seneden 
fazla direğinde 

transatlantiği 
•. - -~~------

I 

dalgalandıran o zamanın bu koca 
sonunda bozmacı eline düştü 

-

Moretanya'nın açık denblerde bir ırllrünliıü 

Atluı geçmek İçin çabuk yol aefer
lerinin tesiıi. sebep ve 8.ınillerin de· 
~İf'Jle•İ yüzünden, dalma mü,kUI bir 
me•ele feklini almıftır. Bu zorlukların 
baılıcalarından biri gemiye bir mil da
ha fazla oürat verebilmek için makine 
kuvvetini ıüratin miktarına aöre had· 
dinden ço kfazla. artırmak lüzumudur. 
Mali ve ıiyasi mutal,a]ar da hesaba 

katılınca lüzumu kadar kuvvetli bir 
makineyi yerleştirebilmek için kafi de
recede büyük Lir gemi yapabilmekte 

yeni bir zorlukla karşıla~ılır. 
Dünyaf'ı('l göze çarpan gemilerin .. 

den biri olup Atlae Okyanuıunun mavi 

renk~; rekor kordelasını yirmi seneden 
fazla direğinde 1•şıyan Mauretania ile 
eşi Luaitania' nın meıul memutları bu 
zorlukların hatıl daha lazlulle kar~ı 
karfıya geldiler. 

1897 senesinde Okyanusun mavi 
kordclasını Cerman Lloyd'un 1.f.500 
ton cesametinde ve 3200 benir kuv
vetindeki makinealle 22 mil yol alan 
Kaizer Wilhelm Der Cro,. vapuru ka
zanmıştı. 

Lozitanyadan ıonra 

Ilu sürat Büyük Britanya denizcilik 
tarihinin meş" um bir anında vurulmuş: 
bir sille ve bir nevi meydan okuma idi. 
Bu vaziyetle ilgilenen halkın sayısı art .. 
hkça artıyordu. Cunard'ın en aon yap ... 
tırdığı Etruria adh tek pervaneli gemisi 
Okyanusun ti. orta yerinde pervane 
taftını kırmış ve Azor Adalanna ka
dar tamam on gün yedekte çekilmitti. 
Bu sebeple Cunard kumpanyası yolcu 

ve poatay1 yerli yerine nakil için bir 
vapur kiralamıf ve efki.n umumiyede 
ideta gazaba gelmifti. 

Cunard kumpanyası Büyük Britan
yanın Atlas denizindeki ticaretini ye
niden ele geçirmek için 30.000 ton 
cesametinde iki gemi kuracağını il8.n 
etti. Bu iki geminin in~aatı hükümetin 
yerdımile meydana getirilecekti. Daha 
doğruou Büyük Britanya hükumeti İn
giliz ticaret bayrağı altında gezerek 
harp vukuunda muavin kruvazör diye 
kullanılabilecek iki seri gemiye sahip 
olacaktı. 

işte uğradığı akıbetle İngilterenin 
konuşabilen bütün ağızlarını feveran 
ve galeyana getiren Lusitania fırtına

lardan ve harp vclvelelerinden yaka

sını kurtarıp ta Büyük Britanyanın de
niz ticaretine zafer tacını giydiren Mo

retanya, dünyanın en maruf bu iki ge

misinin inşasına saik olan sebepler 
bunlardı. 

Dünyanın en büyük ve en seri ge
mileri olacak olan bu iki gemini·n plan
ları münakaşa edilip çizilerek iki sene 

aüren bir müzakereden sonra 1903 se
nesi temmuzunda Cunard ile hükümet 
arasında itilaf hasıl olmu,ıu. Bahriye 

nezaretinin talepleri de geminin yar
dımcı kruvazör hizmetinde kullanıla
l>i1mek Üzere mümkün olan tidilit ve 
cahvil3tın yapılmasında istikrar etmİftİ 

Buna tevfikan hükiimetin tecrübe 

lıusuounda bir hayli model tecrübeleri 
yapıldı. Modeller bütün cesametin kırk 

sekizde biri büyüklüğünde idi ve bun
lardan da bir hayli malümat elde edil
di. Bununla beraber gemi mühendis
leri Mauretania nın pili.nlarını tertip 
etmezden önce da!ıa fazla hususiyet
lere varmak istemitler ve cesametinin 

• 

r. . 

Moretanya'nın karııdan ğörünüşü 

on altıda biri büyüklüğünde ah,ap bir 
tekne vücuda getirmitlerdi. Bu tekne 
Tyne nehri üzerindeki Northumber
land havuzunda iki sene kadar bir aşa
ğı bir yukan gitti geldi, yüzlerce ve 
yüzlerce pek kıymetli tecrübeler istihsal 

edildi. 

Makinenin tipi 

Şimdi en mühim mesele konulacak 
makinenin tipi idi. Buhar tarbinleri 20 
inci asınn iptidA1arında henüz çocuk
luk çağında idi. Fakat deniz makine 

mühendisleri bu yeni icadın büyük in
kifaflara uğrayacağını haber veriyor

rüldü. Fakat dünyanın en büyük bir 

gemisini nispeten yeni bir tipte makine 
lardı . Mühendislerin fikirleri haklı gö-

güvenilir bir madde diye balcılmamak 

ta olmakla beraber fiyatı da pek yük
aekti. Mayi mahrukahn kazanlarda 

den fazla zorlukları mucip olmıyacalc. 

bir tarzda yapıldı. 

Aylarca ihzari ifler yapıldı. İfin her 

dan münakafe edilerek kabul edili
yordu. Liverpool fehri bir kütle halin
de Cunard'ın yeni gemileri için takri

ben 250.000 ajiırlığındaki malzemeyi 

1 
1 

SADAK 

Arada bir 
'VVV"I"~" 

Gürültü mücadelesi 
Bir mahalle çocuğu idik. Bera

ber büyüdük, iptidai kısmı olan bir 
rlittiye mektebine ikimizi beraber 
verdiler. Bir ya9ta idik. Doğduğu
muz vakit kırkımızın katıftıiını a · 
nalarımız ıöylerlerdi. 

Rü,tiyeyi bitirdikten aonra mek
teplerimiz ayrıldı. Ben bir meslek 
mektebine girdim; o, Mülkiye ida
diyeaine oradan da mülkiye mekte
bine ırirmi9, mektebi bitirdikten son 
ra da devlet hizmetine kapılanmıt

tı. 

Zeki idi, çok çalıtkandı. O vak
tin yarı cahil memurları araıında 
çabucak teferrüt etti. Umulmıyacak 
kadar az bir zaman içinde valiliğe 
kadar çıktı. 

Çocukluiuınuzda baflıyan aev
gi ve aamimiyet hiç bir vakit kuv
vetinden bir fey kaybetmedi. O, 

Tilrkiyenin bir diyarından ötekine 
memuriyet deiiftİrdikçe ben de aa
dece mektup zarflarının adreaini 

değiftiriyordum. 
Mütevazı ve kanaatkardı. Eaa

ııen varlıklı bir aile evladı idi. Me-

Meclisinde müzakeresi esnasında sar
fedilen sözlerin en güzellerinden biri 
de Hariciye Vekili Tevfik Rü,tünün 
söylediği şu söz olmuştu : 

« Biz Türkler, Suriyelilere ka'lı bir 
kardef muhabbeti besliyoruz. • 

Türkiye Hariciye Vekilinin, candan 
gelen bu samimi sözle, bütün Türkle
rin vicdanına terceman olduğuna tüp

he yoktur. 
Filhakika bugün Türkiyede bir tek 

Türk tasavvur olunamaz, ki daha dün muriyet hayatında tasarruf edebil
denilecek kadar yakın bir ma zide va

diğini babasından kalana ekliyerek 
hilkatindeki kanaatkarlık içinde ya tandaşımız olan gerek Suriyelilere ve 

gerek Şarktaki diğer bütün komşu mil 
91yabileceğine kani olduğu gün te-

letlere karşı çok samimi ve kalbi bir kolide çekilmitti. 
bağlılık his etmesin. Çoktandır kendini ırörmemİftim. 

Türklerin bu kom~ularımıza karşı Geçen gün Köprünün Karaköy ba- . . 
k • b. d ti t k E başka türlü hio beslernelerıne nasıl ıh-

tına ya ın ır yer e raa &f ı . a- I b k 
ıaı ıı ı ınçtı. a nız f& a arına A k • • •b· d' • y 1 k ki l timal verilebilir. ki biz asır arca u ar 

b
. kır · .. l deş milletlerle aynı vatanın evladı o-
ıraz aerpmı,, goz pınar arının 

b • k t llarak, aynı damın altında ya'8dık, u-
etrafı ır parça ırışmıt ı. • .. . . 

K d k •. .. 1 • t• Ad zun seneler felaket gunlerını de, saa-
a 1 oyune yer efmıa L re· . d 'k 

• • d• U .. ' • · ki det günlerini de hep beraber geçır ı . 
ıını ver ı. zunca suren ıttıya a· . . 

d
. I d' k · · b" Avrupa tarıhıne fftn veren ve zaman 

rımızı ın en ırme ıçın ır eece C 
1 

. . . . . ı · · 

1 
• • f" I ki'... zaman arp a emını tır tir tıtreten u~ 

mut aka evıne mıaa ır ge me ıgı· 
1 . • • . .. tuhatı hep beraber yaptık, tehname er 

mı !arar ıle nca ettı ve •oz alma- ı d ld f 1 . h b b 'd .k 
b k d 

o uran za er erı ep era er ı ra 
dıkça yakamı ıra ma ı. 'k 

• • . E . eııı . 
Bırkaç ırün aonra gıttım. vı ı .. 

... • . .. . Bugun de aynı kom11ularırnızla rnu-
tramvayın ıreçtıırı bır cadde uzerın- k dd d k d k 1 k .. .. . • . a eratımız a o a ar ya ın ı ve 
de idi. Arkasında buyuk bır tıtız- h • b •1 1 k d k ' 1 k . . . atta ag ı ı var ır, 1 on arın e se-
likle aüalenmi9 zarıf bır bahçeu . . . 1 b" d M' le kd ·1c ,,. . rısı ı e ır e ısa a eth . 
vardı. Bahçede oturduk, yemegı o- ı E" S . 1. k ı b (M ' . • ger urıye ı omşu arımız u ı-

rada yedık. Mazıde geçen tatlı ha- k} d h 'I 1 d 1 · k b h t . • sa a a ı o ama ı ar ıse a a e 
tıraları canlandıran sohbetımız aa- h h ld b ' d d · · ı ı ı · er a e ız e egı , on arın c ım 
at onbiri geçinciye kadar sürdü. 1 k dd d d Ç" k " s · ı · ı • mu a eratın a ır. un u urıye ı er 

Beni aokak üstünde yükıek bır 1• 1 k k 1 "b' · t ' kl · ı ,. • . . .. mese a ra omşu a rımız gı ı ıs ı a -
zevke delalet eden ıtına ıle dofen- I . . h . • · k d ' le d 

erını ve arıcı sıya sette en ı mu a -
mif bir odaya yatırdılar. Sıcağın d 1 • k d · ı · h·ıc· ı erat arına yıne en ı erı a ım o -
verdiği rahavetle dalmıfım. 

Büyücek bir tangırtı He uyan

dım. Sabah oldu zannettim. Komü-
dinin üstüne bıraktığım ıaate bak-
tım. Henüz iki. 

Camı ailrdüm, ba,ımı uzatıp 

baktım. Sokakta yanan ark lamba
larının ışığı altında tangırlıyt ya· 
panların zerzevat yüklü uzun bir 
araba katarı olduğunu gördüm. 

Katarın arkaıı kesildi, aükUnet 
ba,ladı; yine yatağıma girdim, dal-
mıtım. 

Bu sefer beni tatlı uykumdan 
eden ırürültü evvelkinden daha tid
detli idi. Bir yük arabaaı tangırtı

sından daha fazla gürültü yapanla-
.. ın, ne olması lizımgeldiğini anla
maK merakile camı yine ıürdüm, 

mak .salahiyetini henüz ikti!lap ve istir
dad cdemem i1lerdir. 

Yine Tevfik Rü ştünün vesair erk8.n1 
hükUme timizin müteaddit defalar söy
lediği gibi bütün Türklerin en büyük 
temennisi Suriyeli komşularımızın da 
Ira k gibi bir an evvel tam istikli.ll erine 

kavuşarak refah ve saadet içinde ya~ 

şamalandır . 

Şimdiki halde ise Suriyelil er. maat· 
teessüf, (sürüd en ayrılanı kurt kapar) 
fehvasınca lcendı kendilerine sahip bu 
lunmayorlar. Zaten bu bedbahtlıkta 

Suriyeliler yalnız değildirler. Yani 
ba,lnrındaki Filistinde cereyan eden 
kanlı fac iaların deh~ctini Suriyeliler 
elbet bizden İyi görüp duruyorlar. Bir 
vakitlcrFilistinde de Türk idaresinden 
şikayetler vuku bulurdu Vaktile hak-
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Yaz ve Sıhhatimiz 

!SOL GÜNEŞ 
"EBOLSU 

15 • Temmuz • 938 - Cuma 
Öğle neşriyatı : 14,80 Plll.kla Türk mu-

sikisi, 14,50 havadis, 11>,0IS plakla Türk 
musikisi, 15,80 muhtelif plik neşriyatı, .' 
16, son. 

Akşam neşriyatı. 18.30 Plakla ·dans 
musikisi, 19.16 Konferans: Ali Kami Ak
')"ilz (Çocuk terbiyesi), 19.55 Borsa ha
berleri, 20.00 Snat ayarı: Grenviç rasat
hanesinden naklen, Müzeyyen ve arka
daşları tarafındnn Tilrk musikisi (Kürdili J 
hicnzkir peşrev : HUzam, uşşak), 20.45 Ha
va raporu, 20.48 Ömer Rıza Doğrul tara-ı 
landan arabça s!Sylcv, 21.00 Saat ayan:I 
Orkestra: 

1 - Lalo: Lö ruva d'Ys. 
2 - Trnnslatör: Vals entermezzo. 

.Sayfaı 6 . 

Yeni üç yıldız tanıyacağız 

Soldan ıaia: 

1 - Seyahat, Bay. 8 - Çaykosky: Andantion. 1 
21.30 Muzaffer İlkar ve arkadaşları J ill••ill•-.Wmlı!ll 2 - Cemiyete mensup. Nida. 

S - Trablusgarp çölü. Çift do tarafından Tilrk musikisi (Nehavent fas-

Madlen Robenıon ğan. 
4 - Vahşi bir hayvan. Kraat. 

Bu sene film sezonunda il~ ye- dilen Simone Amerikaya gitmişti. 5 _ İnceleme. 

Korin Lüşer Jaklin Pago lı), 22.10 Müzik ve varyete: Tepebaşı Be
lediye bahçesinden naklen, 22.50 Son ha
berler ve ertesi günün proğramı, 28.00 
Saat ayarı: SON. 

Ankara Radyosu 
ni yıldız tanıyacağız. Bunlardan bi- Üç sene müddetle Amerika-da ka - 6 _ Bilyüğümüz. Yanlışlık. 
ri.si Madelen Robinsondur. lacaktır. 7 _ Niyaz. 30 gün. 

Bu şen kız bilhassa operetlerde Zarah [eander'in Koc::aıı 15 • Temmuz 1938 Cuma proiramı 
Öğle neşriyatı: 12.30 Kano1k plii.k net

riyntı, 12.50 PJakla Türk musikisi ve halk 
tarkılan, 13,15 ajans haberleri. 

8 - Su ortasında kara parça, 
muvaffak olmuştur. Şimdiye kadar Memleketimizde birçok filmle- T aı. orun. 
çevirdiği iki film de bu sezonda ls- rini gördüğilmüz Zarah'ın hakkın- 9 _ Yaslıyım. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Karışık plak 
neşriyatı, 19.15 Türk musikisi ve halk ııar
kıları (ilandan), 20.000 Saat ayarı ve a
rapça neşriyat, 20.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rı1.a), 21.l'ıO Çocuk 
esirgeme kurumu nıımına konferans (Ra
mazan Arkın), 21.16 Stüdyo Salon orkest
lrası: 

tanbulda gösterilecektir. 1 da hiç malfimatımız yoktur. Zarah 10 - Kırmızı. F ena söz. 
. Diğer yıldız ~akelin Pacauddır. evlidir. Henüz çocuğu yoktur. Ko _ 

Bılhassa dramatı.k rollerde muvaf- cası Fred Forselldir. ::\J.aamafih ko-
fak olan bu yenı yıldızdan pek- . . 

Yukardan a~ağıya: 

1 - Sonuna (y) ilave edilir~ 
k l beki kt d

. B' . casından ıkı yaş büyOktilr. 
ço şey er enme e ır. ırın- • • 

· fil · t ı t Lıda Barovanın Adresı: tanınmış bir klilp. 
cı mı amam anmış ır. . 

Corin Luschare ise ilk defa filmi Bazı okuyucularımız Lıdanın 
2 - Zorluk yapan. Ağacın kolu. 
2 - Disiplin seven adam. 

{ 1 - Hartmann Die Saga von Thryn. 
çevrilmiş bir yıldızdır. İlk filminde adresini istemektedirler. Adresi şu- 3 - İki defa tekrar edilirse 

Muharrem ayında dilencilerin ne • 
Tauberts- karatı. (31416). 

1 
2 - Keler Bela Amschönen Rhein birdenbire meşhur olmuştur. dur: 

Su içinde bir aile 

" }ı._'~rı·· 11 k "'il .. 
1 

auncf ve bol ıu vücudumu- lu olan, vücudunda ıivi ce er ço çı-
"l'i o .. t~11 Uy\jk gıdasıdır. Güne~ altında kan, ayakları, koltuk altlan koltan ve 

\ııı~1 _dakikalar 2arfında vücudumuz 
~ i(1

'>cklcr gibi güler. Fakat her ~e
ytııi ratından kaçınmak ta lazımdır. 
tilıı;~da nıayolar, bülüzler hep bol 

terleyen. 

80ı avu~rnak için yapılmı~tır. 

Doktora göstermeden denize gir
mek tashihi kabil olmıyan bir kaba-
hattir. 

Deniz ve güne~ .• Bu iki hayat kay-
~ .. . ~UYa gelince: Yılda iki ay deniz " ıç d nağından istifade ederken modadan 
d,ha h'.? c yüzen vücut her defasında ı " 11 kaçmak olmaz "r. A Yük bir kuvvet ve kudret top- • 

rı.rıcaı- k Son günlerin modaları nihayet on 
ttldiii . K imin denize girme!Iİ lazım 
~tılı, n_ı bilmek lazımdır. Çünkü bir beş günde bir mayo modasıcla çıkardı. 
tı.. rı ıyil 'k d k h 1 Bu haftanın son mayoları ~unlardır: 
~ıı tchı· 1 yapayım er en ayat a -

ık , Kırmızı zemin üzerine beyaz benekli S eye soKarlar. 
~r,"''Ycı ~İrrneden evvel bir kere dok- desen, sırt kamilen açık. 
l\~ :Üracaat lazımdır. Doktorun de- Kuma~lar da kalın yün örgü •el işi. 
~tlcı "ai.Yesj bilhassa fU insanlaradır. Bunların üstüne bir de kısa caket; 
~z sinirli olan, yaf:lı vücut- bele de ince bir kuşak. _ 

Onuncu Yerli Mallar 
Sergisi açılmak •• uz ere 
s~~ayiin onbeş senelik tekamülünü 
g0stererek halka hesap verilecek 

Gedenk'ich dein . 
3 - Michcli Ninna - nanna. 
4 - Schubert Moment l\lusİ<'al. 
5 - Moskwsky Spanische Tanze. 

İ======•ti:ıiı'~=====·~~:===h~:~=====;, ;~:======Son " 

---------------------
3 gün 19 saatte 

devrialem seyahati 
Amerikalı tayyareci 

Nevyorka vardı 
Nevyork, 14 (A.A.) - Tayya

reci Hughe.s Nevyo1·k tayyare mey
danına inmiş ve bu suretle devri~

lem seyahatini 3 gün 19 saat 16 
dakikada bitirmek suretiy le dehşet 

1i bir rekor yapmıştır. 
Bahriye nezaretine ait üç tayya 

re Hughesi karşılamıya gitmiş ve 
350 kilometreyi beraber yapmıştır. 
Hughes yere indiği v~kit tayyare 
meydanını dolduran halk tarafın

dan çılgınca alkışlamıstır . 
Assosiated Pres'in yazdığına 

göre, tayyareci Amerika hava kuv
vetlerine ait son derece hassas bir 
1<usula kullanmı:;;tır. Bu suretle 
mezkur pusula ilk defa böyle uzun 
bir seyahatte tecrübe edilmiştir. 

Pusulanın mükemmel olduğu görül
müştür. 

"nd~Yın 22 sinde Galntasaray 1i ·e- n i zikretmek isterim. Türk geması- Maarif Vekili Erzurumda 
~ın ha.açılacak yerli mallar sergisi- nı mudafaa için icap eden tayyare- Erzurum, 14 (A.A.) -- Ma.arif 
tııuel'\eıırJıkları ilerlemiş ve bütün leri yapan Tüı·k sanayii, bunun yanı vekili Saffet Arıkan refakatinde 
l'ıı~lar Seler p.avyon inşa~ına başla- ba.şında havadan gelı>cek ateş, ve T. Uzer ve diğer zevat olduğu hal
~e i~tıdır. Başvekil Celal Bayar gaz tehlikesine karşı da imal ettiği de saat 17 de şehrimiıe yelmiştir. 
~a~ır1ı~~t ~ekili Şakir Ke~ebir sergi maskeleri göstermek şerefini Rer- . Vekil, vili\yet hududunda vali, 
ar o) arıyle çok yakından alaka- gimize vermiş bulunmakrndır. Se- Parti ve belediye reisleri ve azaları 

:~~il tfllaktadırlar. Sera-inin Bas- nelerdenberi büyük inkişaf göste- ı· d k ~ a e • tara ın an arşılanmış , Kars kapı-
bıetd;;arından açılması çok muh- ren fakat sergilerimizde g.ö~ülmiyen sında ela on binlerce halk, mektep-
~-, . her kısım gıda maddelerı ıle, kau- lire tarafınd 1 A 1 ~ ı Ji . . . .d ı • an se am anmıı:ıtır. 

~er sanayi birliği rl'İsi Halil çuk ve derı sanayılerı de sergı e e- Saffet Arık r· • b do ser . . 1• k . 1 .1 d k . an, şere rne u ak-
ıı b· gı hazırlık hırı etrafında hemmıyet ı mev 1 teş <ı " ece tır. şam beledi'-'ed e ·k · , ·· k ' ·· ı·k bı· r 

~ b it tn h • k f . d . J l ı ) UZ ı:->I 1 
lıl u arririmize şu beyanat- Bılhassa meru en ve antezı erı- zivafet verilmişt' • Unrn 1 ı . . d .. ., ır. 

~ ''&· uştur: ler kısım arı son eserlerının unya Vekil yarı B - k '" d 
"~r ır]jı; · . . 1 1 - d - .1 b"lh • n ogaz mev ıın e 
l'ıı ada· ... ınıız bundan e\'vel dokuz pıyasa arınc an aşagı eg: ı a ::;sa ku z u z iyafe tine davet olunmu<:tur. 
~ erııteı/ına hiribirinden güzel ve yukarı olduğunu gosterece klerdir. .,. 
Itır b· et sanayiini daha iyi canlan Bu meyanda devlet sermayesiy- • 
~11ııııc~rı; Şek.ilde sergiler kurdu. Bu 1~ kuru!a~1 sana}:i . ~1iies~ e:ıelerimi~ Sırbıstanda iktisadi 
aıata ergı de 22 temmuzla g ene zın, mıllı sanayı ıçın şeref teş kıl kalkınma 

lı San~r.~y lisesinde açılıyor. eden kıymetli mamulat, ve. m evzu- . . 
t 11da~i ~lttrıizin 15 cumhuriyet yı- atımız, Sumer Bankş ve !: Ban~ Belgrat, ~~ (~ .. ~ .. ) - Cenubı. ~ırbıs-
aıııa ıler]e_vi şini ve inkisafını kası pnvyonları11da gôrecegız. Hu tanın umumı ıktısadı kalkınması ıçın Sto 

tn Ildır · d. · h··1c· · er . llla sına çaluıhğımız onun- kumetin demir \'e çelik fabrikaları ya ınovıc u umetı tarafından hazırla-
~ ıı ~:~ttı~zin cumhuı:iy.et hükumeti 1 k~r.urak ma.dcni eşya ~anayiine \'er 1 n_an planın tatb'.kine başla.'.":k üz~re .m.a
~ı:ınl'tti Yıe &österdıği alftka ve e- dıgı ehemmıyetten sevınç duyan ~a-ı lıye nazırı Le~ıtz.a üskub e gıtmışur. 
"'ec<::e~e ve }ıalkın bu husustaki 1 nayi erbabımız da bu sergiye top- Nazır burada ılc.rısadi "·e mali mahfille-

~1 İ~irı ~Une layık bir şekilde olma 1 JuA bir ~e~i~de iştir.ak edecekti:· H.ü- rin mümmil~eri il: görüşecektir. • 

j'Ol'Uı. l"rltrıa)ı bir şekilde hazırla- k~met.ı~ızın ~ergı)erde yaptıgı ~.e: 1940 0lımp1yat)arl beJkı 
) bıı nı tadılat ve bılha~sa kazanç vergısı L d 
~f:t \>e seneki se~ginin gerek kemi- kanuniyle sanayi işçilerine verdiği on rada yapılacak 
'.tı ıe ~eı-ekse .keyfiyet bakımların- ehemmiyet bu seneki sergide öden Londra, 14 (A.A.) - Japonya-
~~ oı:erı .. Senelere nisbetle çok yük meğe çalışacaktır. Onuncu yerli nın 1940 seneginde Tokyoela yapıt
lı lıa~'iic~g'.nı teyit etmek jgterim. mallar sergbi ~imdiye kadar sergi- ması mukarrer olan Olempik oyun
~~I IJe tllızın erdiği kalite yüksek- !erimizde noksan kaldığını itirafa !arından vazgeçme~i üzerine Lond
h1~ bu 011 Senenin verdiği tecrübe- mecbur olduğumuz bir eksikli ik- ranın atletik mahfelleri. Finlandi
t aru~ Sergide görün lir ıo:ekilde te- mal etmiş olacaktır. Hazırlamakta ya bu oyunların Helsingfors'da ya-
lltlj • edeee '" · · ' pılmagını ist a· -· t kd' d L d ti tıl'tt. . Rını katiyetle söyliye- olduğumuz grafiklerle milli sana- - .· e~e ı~ı. a A ır e .?n 
tııdi llılhass b 1 "d .. ı·k k A .. 1.. .. .. t rada teııp edılmesı ımkanmı muza-'a .. ~e 1_ a u yı sergı e yıın 15 sene ı te amu unu gos ere k t kt d" 1 •ıar .!{adar . • ..k - t ere e ıne e ır er 

~ ~ tın Yer bulmamış mıllı cek ve bu suretle gerek hu ·ume e . · 
~!! tlerirıdııon terakki hamlelerinin ve gerekse halka açık bir hegap ve- ne yükgelen milli sanayiimize bir 
'bıııurıaen olan birçok yenilikler reecğiz. Serginin eğlenc E: tarafını cemile olmak üzere sergimize gön
~U~ltltet \!a~tır. Bunların başında da ihmal etmiş değiliz, belediye şe der.m;ğe karar verdiği Drestin mii-
~U ~ime l"rlildafaası 11anayiinde hir bandosunun sergide konser ver zesının cam adamı da ayrıca hal -

~- tipi ~erecesini gösteren ilk mesini kabul etmiştir. Buııdan baş kın alakasını çekecek başlı başına 
l'Yare ilil .aAZ mask.,l•ri 'c-:. Atman hükumetinin günden gü- biiyiik bir ~heserdir ... 

Simone Simon Nerede? 
Foks film tarafından angaje 

Gerlin, Grunewald. 
e- trase 14. 

Acaip sandal 

4 - Yükselmek 
5 - Tafsilat. 

6 - Nida. Emir siygası. Avuç 
içi. 

7 - Allahın emri peygamberin 
kavli. İstikbalden haber verdiğini 
zan. 

8 - l\Iahfaza, sonuna (k) 
ve edilirse iyi bir kumaş. 

9 - Yerine geçen. Cübbe. 
10 - Yeşil, sual. 

na-

Katlanarak taşınan ve kayalara 
dayanan mukavva nakil vasıtası 

Dünkü Bilmecenin halli 

Sandal ikiye ayrılmıf, yerlettirilmit ve otomobile ahnmak üzere 
katlanmıf bir halde 

Bir Amerikalı mühendis icabında kat
lanarak otomobile alınabilen ve yine ica
bında bir dakikada müstakil iki parçaya 
ayrılabilen bir sandal icaretmiştir. Filva· 
ki yukarıdaki resimlerden de anlqılaca

ğı gibi, bu sandala iki müstakil tekne ıek· 
linde iki kişi ferah fera~ b binebilmekte
dir. İki parçadan birisi kürekle, diğeri 

de talma motörle tahrik edildiği gibi ar
zu edilirse her ikisi de kürekle aevkolu-
nabilmcktcdir. 

Bu acayip tekne bir nevi tazyik edil-

miş su içmez ve pasa mütehammil mu. 
lcavadan imal olunmuıtur. Hatta kaya-

lık mıntaaklarda bile bu mukavva tah· 

tadan fazla kaya sademelerine mulc.ave· 
1 

met göstermektedir. 

Tavanı müteharrik 
otomobiller 

Günün yazısı 
Bat tarafı 4 üncü 1ayf adan devam 

nezzül adetimiz de değildir. Çünkü yi
ne Atatürkün dediği iİbi : ( Biz bize 
benzeriz ! > Hem ıulhü, hem Akvam 
Cemiyetini kurtarmak için bu itte iti
dali , sabrı ve tahammülü biran bırak
madan ve Hatay Türklerinin olduğu 
kadar ıizin de, Fransızların da lehinde 
olan buiünkü güzel neticeyi, Avrupa 
ıiyaıet alemine bir insanlık ve dürüst
lük nümunesi gösterecek surette elde 
ettik. 

Suriyeli komşularımız, yukanda si
ze çok candan sözlerle yad ettiğimiz 

·ı· eski günlerin hatırasını unutmayınız. 
Biz sizinle dün kardeş idik. Bugün de 
\Yarın da, Tevfik Rüştünün Millet Mec
ıliııi kürsüsünden ilin ettiği gibi, size 

~ • !karşı yine kardeş muhabbeti besliye
ceiiz. 

Dün alicenap ve civanmerd vatan• 
daşınız, bugün de kudretli ve ~ereflf 

kom~unuz olan biz Türk ağabeylerini-

i
zi rencide etmeyin, meclisinizin kürsü
sünde bizleri müteessir edecek sözler 

l
sarfetmeyin. Biz sizlerin mukadderatı· 

ı nız üzerinde yÜrt>kleri titreyen iıuan
ı 
, lanz ve yarın istiklalinize kavuştuğunuz 
1 ' 
' vakit te, diğer komşularımız gibi sizin• 
le de clcle vererek memleketimizirı ,a
nını. refah ve ikbalini iliya çalışmayı 

Sandal suya indirilmeden evvel tek
nenin boyunca keıilmit ince tahta stralya 

!arla tahkim edilmektedir. Arzu edildi

ği vakit tekne ile.iye bölünebilmektedir. 

Ancak lcıç taraf parçası küt burunlu kal-

Kapalı bir otomobilde ayaia kalkıp lbir vicdan borcu biliriz. 
silah kullanmak güç bir mHeledir zira İn- S. S. 
sanın başı, lc.apalt otomobillerde, tava-

Amerikan zabıtası Kaliforniyada ka- Tayyare ile devrialem 
cakçı ve haydutlarla uğraşan polis me- le. 

_ Nevyor , 14 (A.A.) - Bughes saat 

na dokunur. 
dıiından ön parça kadar sürat yapama -
makta imiş. 

İki parça yanyana getirildiği zaman 
nıurlatına mahsus yaptırdıgı kapalı oto· . , . ' 

sandal üç le.işi sığmaktadır. Asma mo- b"ll . 1 .. eh · ı, • ı I 18 de •Greenwıch saatı• Alaslc.a'da Fayr mo ı crın tavan arını mut arr!ıL una . 
tör altı be}·airden fazla bir kuvvette ise · banksda le.araya İnmi~ ve saat 1.35 de r • ettırmıştır. 1 
omurganın kenarına parçalar ilavesi sure- Bu sayede herhangi bir cani takibin- tekrar havalanm•Jtır. Tayyareci Yakur.lc 
tile tele.nenin denizcilik ve yüzme kabi- de ha)dutların sili:h ateşine maruz lc.a- ile Fairbankı arasındaki 3330 kilomet• 
li}·eti de ziyadelettirilebilmelc.tedir. lan zabıta meıııurları tavanı arkaya sür- relik mesafeyi 12 saat 17 dakikada katet• 

Bu Amerikankiri acayip tekne (lO) ' meİlte ve ayağa kalkıp tüfeğini omuzlı- mittir. 
k d bo d ( 

8
) l"b _ l _ yarak ve nişan alarak haydutların ateşi- Fairbanks'da radyoda beyanatta bu· 

a em yun a ve 9 ı re agır ıgın- ne mukabele edebilmektedirler. lunan Bughes mürettebatın biraz yorgun 
d d Bukülüp kal d -a ar. t an ıgı zaman Resmimiz bir polis memurunu, •ofö- olduğunu ıöylcmiı ve Fairbanlc.s ile Nev \ 
85X72X36 santimetre mikabında bir rün yanında ta\'.tnı gerİ)e itip doğrul- york arasındaki mesafenin merhaluiz 
sandılc trtkil etmrkte ve lcolayca otonıo· ıııu~ bir halde nişan alırken göstermek· katedilemiyeceğini zannetıiiini ilive d· 

bile ~t:rlt~tirilr.b "lmdw:Jir. ·ı" . 1 mi,tir. 
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Bir başkası gelse! 
Çeviren : L. Bercmen 

Göçmenler Iğdır -
da nasıl yaşıyor 
Yapılan evler Şarka 
mahsus tiplerdendir 

°'4:Qris .Landye mutııa hilafınıı j rabati için sizi seviyor görüntiyor. 
gayet dikkatle giyindi; tır~ oldu. Deniz aya.ğa kalktı: 

Iğdır, 6 (Huıuai) - Iğdırda Var
ııadan ııetirilınit olan ııöçmenlerin eYJe. 
ri, toptaki.an, çift haynnatı ve aair 
maddi ibtiyaçlan, sıhhi ve içtimai du
rumları ile refah vaziyetleri bu ... e td: 
rar incelen.mi,.tir. 

Hafif bir yemek yedikten . onra isa - Fakat beni mesut ediyor, de-

Göçmenler için 937 yıluııla yapılma

" iktiza eden 2'0 evi müteahhidi biti-

bını dinlendirmek üzere sigara içme dl. Buradan gitmekle daha iyi ha • 
ğe başladı. Sigarasını bitirince reket edeceğinizi umarım fösyö 
kalktı; aynada yilzünü bir daha mu Landye. Söylediklerinizi unutaca-
ayene etti; kravatını düzeltti. ğım. remediji için mulı:avdai fabedilmiş ve 

Delikanlı sayılma~d1 ı:ma yine - Hemen değil. Biraz kalaca- yeniden iı.ale ...tilmif•ir. Yeni müteab-
gençti. Alnı biraz kınşm!ştı ve es- ğım; başladım, bitirmeliyim. Size. bit 152 ı;öçmen ninden 6.5 adedinin ker 
ki çevikliği azalmıştı. Bununla be- hakikati olduğu gibi göstereceiim.' piçi=• iPıi yarıya kadar, mütebaki ev
raber şlk ve zarif bir adamdı. Gözlerinizi açmamanız bir cinayet-: luia de bütüaı kupiçleriai ihıu ettin. 

Otuz., otuz iki yaşlarından faz. tir; bir cilrümdilr. Kocanızın sizi ttk temellerini tamamlamak üzere bu · 
la görünmüyordu. Kendinden mem- mesut ettiğini söylüyorsunuz; ha • lunmuştur. 
nun bir halde oda hizmetçisinin u- yır, o kendi saadetine çalışıyor. Bir Göçmen evleri Iğdır kasabasına giren 
zattığı pardesoyu aldı çıktı. hodği..nıdan başlnı. bir şey deiildir dfu.t miibim ı-iıı ilci tarafaı süsle • 

Bir sokağın köşe:ıinde taksiden o. •. Sade, şuıırsuz, bülyasu bir a- md<tedir. Bu evler Sıhhat Vdciletinin 
inerek yürilmeğe başladı. Tam bu dam. Her gün ayni saatte k:allı:ar, iatihap ettiği (Şerlı:a mohaua) tiplude 
sırada gözetlediği evden genç bir yatar sıhhatinden başka bir şey dü- olup hor mnııim için ıııılıhi ıeraiıi haiz. 
adam çıkınca Moris bir binanın ar- ştinmez; yanında biri ölse rahatını di<. 
kasına saklandı. bozmaz, imdadına k~maz. Evlen • l~ Mdeldiye, Karsa, Halcfli-

Beş dakika sonra mütevazı bir mek çağına girince sizi aldı. Oh 1 ye ve Beyazıda ııödea -1erin bqlan· 
evin merdivenlerini çıkıyordu. Ü . Siz, taşrada büyümüş, fevkalade gıcınd.a buluaan ıöçmen ~erinin her 
çüncü kata gelince kapıyı çaldı. saf temiz bir kızdınız ... Drahuma - biri en qağl bir ,,. ea fazl•ı iki dd<ar

- O siz misiniz Mösyö Landye ! ruz da azdı. Karşınıza o çıkıt. Ve tık arazi Woerindedir. Cephel.eri JO"")'O 

diye tatlı bir ses bağırdı. Leon de • sizi istedi. İşte dört senedir evlisi- münui önlerinde çiçek arl<alarmda seb-
min çıktıydı.. niz; vaziyetinizi izah edeyim mi?. ze bahçeleri vanLr. 

- Onu evde bulaca&"ımı zanne- Koca lJZ saat sekizde kalkar; siz o Göçmıonleria hrpoi de ya kendilecioe 
diyordum. Bir şey söyliyecektim o- kalknhdan evvel yataktan çıkıp ....,.ilmif oLan toprald.an · !emele veyahut 
na .. Pek o kadar ehemmiyetli bir sütünü, kahvesini hazırlarsınız ... 1- •<rayi saruıt etmelı: .v.,.. hariç .. it bul
~ey değil. E siz nasılsınız bakalım? şine gidince bütün eviıı hizmeti si- ııtalc sur.tile ... tkrioti ıeıain dmiş bu 

Küçük salona girdi. Burası iyi :tin üstünüzde kalır .. Kolları, sıva • l11D81alı:eoıd1r. 
döşenmiş bir 'yer sa),lmazdı. Uzun ),p siz de iışe b~lıY01'SUD!l2. Öğle}'t! Geç= •onb•harcLı göç00enlere uvzi 
boylu, esmer güzel kadının karşı - yemek hazır olmalı. Çilnkil a-elip •dil.mit obn topnkı- biT kumı ipen
~ıı:ıa oturdu. Şuradan bumdan ko - yiyecek. Akşam olunca yine yemek "'"""' kurak olduğu anlaşılmış, bunla
nuştular. Havanın güzelliğinden telaşı. Size dairede yaptığı birkaç rın yerioe göçmeni...., yeniden altı bin 
bahsettiler. Genç kadın bir kana • şeyi anlatır. Eve ,.elmeden kahve • dönüme yakın ve ev!eriııia civ...-..da ,..,. 
penin üzerine ilişmiş biraz ca!lı ye gider kağıt oynar. O kadar. Siz rimli topra~lar verilmiıtir. 

sıkkın gibi duruyordu. Landye bir daima yalnır.sınız; bir yere gitmi- Bu seae göçmenlere eeni edilmiş o· 
süküttan sonl"a: yorsunuz. DosUarınu: hemen yok ıan iyi cim •ıır.*'aıra 1641 dekar pa • 

- Sizi rahatsız mı ettim acaba? gibi... Bütün gün evde işle m~l • ınuk, 95() '"""' ""ida7 n arpa. 7 de· 
dedi. Geldiğim vakit ne yspıyordu- slinüz. Akşam karşınıza geçip pipo- kar yoaca, 221 kavun karpuz, 25 soğan, 

nuz? sunu savurarak gazetesini okur. Ve 17 fasulya, 19 patates, 4 ayçiçeği, 1 de
Kadın ta~i bir eda ile cevap sonra haydi yatak. Sabah .. Yine ay- hr per kamışı ekilmittır. 

verdi: ni terane .. Siz.i dU,,iinüyor ınu hiç! ÇiUçi göçmdere 141 çift ikiıc, 112 

- Bula.,ıklan yıkayordum. 1,te hayatınız. GUzelliiini&, cazibe- p.ılluk, ,..tecek kadar tohumluk ve ye· 
Laıo.dye birden sıçrıyank: niz, zekanız ı;ön~·or ! Hi~ ıizi btr m&lilı: buğ<by •e ~ pamulı: tolwm-
- Fakat bu zalimane bir ha • yere götüreyim diyor mu? Sinema- Jarı verilmiştir. 

rek~. dedi. Elleriniz .. Sonra elleri- ya, tiyatroya gidiyor musunuz! Ha- Göçmenler bu ytldo itib.reu kredi 
niz ne olaeak 1 Leonun bu <lence ... yır, elbiselerinizi daima iki defa •• pamuk satış kooperatiflerinın izası 

- Bir kadın gelip gidiyordu a- çevirip, biçimini de~tirip ıriyiyor- olmaktadırlar. tçleriadaı lıe,e.'er, ar•· 
ma birkaç gün evval hastıı.landı. s•nuz. Güzel, tatlı, cuip ....,. ı:frip ixalık edecek demanlar var. 
Tnbif benim yıkamam icap edi)·ar .. bir kadına malik. Onun bundan b~ dır. 

Böyle diyerek kadın gidip işi11i ka bir f<!Y istediği yok. Fakat aiz .. !!!!!!!!~~~!!!!~!!!!!!!!~~~~~ 
bitirmek içiıı bir hareket te yaptu Siz ki bütün bir gUzellik, bir cazi • - Gidiniz diyorum. O kadar. 
O u.ırııın Landye aııun elini tutlıp besin iz; kendinizi ona niçin kurban Landye bir llhza tereddüt et • 

- Sizinle ko ıı.eakl!\rtm "\'ar, ediyorsunuz? Bu gilııhik monoton tL Sonra mütee ir bir tonla: 
de dl. Bunun için ırelıniştim. Koca • hayat size liyık mı? Size yazık ol- - Zavallı yavrucuğum! dedi. 
nızın çıktığını gördüm. Size ounu muvor mu? Bu hayatın bir hapiıı- Size penstiş ediyorum. 
söylemek istiyorum kL. haneden ne farkı var! Ben karşı • Büsbütün istekli, büsbütün tut-

- Hiç bir şey söylemt)"İn ! diye nızdayım. Sizi eriyorum. İnanın, kun bir halde gitti. 
genç kadın sözünü kesti. lci beni sevmekle betbaht olmıya -

- Sqylemem Jizım. Zateıı SÖY· yacaksınız ! Siz benim için bir Pere.!I Deniz yalnız kalınca gözlerini 

.SABAK 

Şerefin ismini yerinden 
niçin kaldırdılar 

"Yerine Beşiktaş jimnastik klüp 
stadı,, levhasını neden astılar 

Merhum Şerefin lkfil<tat otadının 

kapısında uılı olan isminin .indirilme
ııi ve yerine (Beıiktat jimnaatilc klübü 
stadı) diye bir levha uWrıası ıerek opor 

mulaiıiade tt ıerelcse bu iti bilenler ü. 

zerinde büyük bir tair nyıınd.ırdı. Be

şiktaş ldübiinü yaratan, yaşatan ve bu
günkü mevkün• yülcaelten Şereftir, O• 

nun yerini alanların yaptıklan d• mey· 
d.anıiadll'. Merltımnııı ötiiıniiıodea senra 
dır n klüpte ilcililcler haılad~ ve ida ... 
edecek adam bulunmaması yüzünden 
ldübün manevi bünyesi için için büyü • 

l"'n ve nihayet arada aırada ııörd üğü • 
müz =bot hidioelerle yıpıaıımai• yib. 
t..-ı. Bunlar Şerefin :wrıamDda neden 

olmuyordu, neden bütün gençlik Şerefi 

sayıyor ve ona candan sevgi ile baifı bu 
lunuyordu? Bunun sebeb~ çok basittir. 

Çünkü Şeref bütiia fera&atile ııerıçlilc i-
çia yalnız oaun yükııdmeoi için çalqı-

yordu. Yeni idareciler merhU11lun genç. .. 

liğe son hatırası olan stadın, kapı.sın • 
dan o şerdli ismi indirmekle acaba k.en 

diluiııi 1t mi yapıwı •ayıyorlar? Y apt!a-

Merhum Şeref 

cak başka bir it mi kalmadı? Geaçlipa 
ihtiyacını temin etmeden klüplerinde di
siplini, intizamı 'ff &,iiyüklere safEtyı bu 
sule ge~irmedco Şeref levhasını yerin . rını derhal tamir ederek Şeref ismini 

den indirmekte aceleye ne lüzum v.ardı? tckra.r eski yuine asmak, ej.er sebebini 
Yoksa gençüie, ı:anmı klülııü ujruH fe. bilme<f'jimiz halde fikirlerU.de inada 
da eden Şeref unut(urulmak mı istenİ· mecbur oluyorlarsa klüpten derhal isti-

yor? Çok ıaulıtemeldir- fa ederek çek.ilmektir. 
Bu hatalar Şerefi seven gençlik ta- Bizim bildiğimiz ~ençlik er ~eç o lev-

raf ından affedümiyecektir. Ve yine genç hayı yerine koyacak ve ke.nöıSinin yük
lik Şeref le'Yha51.Dt stad ~11 üzeri.He selmesi için çalışan, canını veren gence 
görmemei,e tahammül edemiyecektir. karşı nankör o1madığmı göstt:rccektir. 

Bizce çare, bu i1i yapanla mı . hatala • I S • A · 

Güreşler 
Kara Ali T ekirdağlıY' 
yine meydan okuyor ;.ıı 

hmirclen ,.hrimize eel"" 1 "'" ·ıe 
tzmirde çıkan louı hidi>ekr d~ 
4ün bize ,....ı.n ııört.e.fü ~-

- tz:mirde yapıl- ıüıeııle ~r· 
da b.zı gaz.etder aleyhimde ""' 
H tLL• b .r•.J.:.-.; ı.a.ı..r 

aUJUJa, rn zanneW-HM5• d.e /lft' 
bir inaan değilim. B~u d~ 1931 ~k· 
karada yapılan Türlcıye ı:üret b 

!erinde isbo.t ettim. . Je 
O gün gürq yapmayı ımın aetıelı' .. 

dr. a• ,., 
bur1lda Taksmi sudmda Ma ".'~..d<"· 

1 rqirken ayafunm Uıcimnesi ~ekic· 
. iJ...ti. 1" dir. Benim timdi ayajan ıy <,...- ;ıı· 

dağlı ile isı.ediji urrı•n SÜ'..., h r 

Yalnız bu aeferlci ı;ürqin Y~. 
.,ın.ajlll' 

kadar ve ayni. zamanda IOD 

ti yorma. 

lıiı11tl•n: ·-· p.'1. 
1 - Türkiye sürat bôrincillJ' lif*•" 

938 cuma ı;ünü sabahı sut ~ ela,_:.,.,, 
pıdan ~-.ak üzere ıc:ii<;iik~-c 
toplu bir halde gidilecek, IC~ iit'' 
de bir lcilomerre üzerinde Türk.,-• 

! birinciligi yapılacaktır. ,.,, 
1 •• .• ~ır.ıhı 
1 2 - 17.7.938 pa>ar gnnu. •- e ı;lr~' 

6 da Topkapıdan ba~lamak u~er J,r{.;.İ~'' 
yolu iu..m.de 150 kiloınetrelık 1" 
mual.:.vemet birinciliği. yaptlacakut• ldJ 

T. S. K.. 1.tımbw Böl~e5i s;,iiJ-t 
ka,.J.,,uul..uı: .,.. 

ı - ıs •• 17.7.938 tarihl...;ı.d<.' ... 
pıla<11k olan Türkiye Bio:kkt ...-ı:ı.ı· 
ıunma ~ak edecek <>11Hl l:şta.,ı.cıl Jltf'• 
1111 Sül.,...aniye kliilıünden Abd ı.ı< 
Haralambo "" Agop ile FcndY'~r
bünden Torkı.rmdan teşkt1 okırt 1~. 

J ko'""' 2 - Yukarıda adları yazı ı · ~' 

rın ayal a;ünlerde saat 6 aa 'fopı: 1 •"' 
·.,dr ' 

hazırl.anm11 bir halde yarış yer• 

Anadoluhisan sahasında 
mütekaitler Maçı 

• ı bulunmaları lüzumu tebl~ olu:~-_;;;;: !erdir. Bouya gelen sp<>rcu1arm başın ~ 

Bu pazar günü An.adolub.isa:r aaha. 

ıında muhaelif •por mü..bakalaı'ı y.pı· 

da bisiklet feder.,,.anu ilrinci -.jkanı Ca
vit ce bulun...ıaa.Lır. Miiaal>.kalar• 36 
bisikkıçi qtizalc edeaktir. 

Miisabalcalar ü~ kişilik gruplar ha
linde ,.-pdacalaır. Yalmz dün son da-

lacakıır. Bu m.,.anda Ceçe9 oen.e Gala
tasaray )"ldörnimünde Galatnany mü- le.ikaya kadar Mersi~'. Ad~a, Kooıya b~I. 
_L-'-' ri1 '-·-·'- 1 A tip goolerine mensup buıkleıçıler gdmeıruş· 
t~c e --~şan ve __, ca .ge- 1 

bu k bu h ft d A !erdir. Talat, Eyüp, Orhandan müıeşek. 
len Mat at ta ımı, a a a na- . . . . . 

• c_ d .__ b·....___ .. lcil takım mıllı bısıkl., takımıaı tcıkıl e· 
doluhısar sanastn a .uı:ari uı:opu.1. nrutc-

kattlerile hrşıl;rıacaklardır. Bu müsa • 

beb günfın en cnttte!an maçı olacak • 
tır. Geçen sene Galatasany mütrk2it1e
rini ymıı:n Matbuat takımı, bakalun lı

tanbulsporluları yenebilecek ml? .. 

Bu hafta Anado1uhisar takımı, bi. 

derek .onlar da ayrtea milli takım miisa· 

hl.katarına gireceklerdir. Bisikletçiler 

Topkapdan Küçük Çekmeceye ~ 
orada bir ki\,,ınetrelilc yel üaerindt Tür. 

lf ye sür'at müsabakas yapacaklardır. 

Bu müııabakalora girecdc bölı:eler Ça · 

YENi NEŞRİYAT 

Gençlik gazetesi , 
ge~( 

İki nefis sanat ~nyfa~" tl>~"~ 
lerirı siya~i <luşü1>celeri, n1

" ~ı 
kanunn tadili ve terbiye ,;,te~srll 
hakJ..ında tayanı dikkat y-aıı 
5 inci sayısı yarın Ç'lktyor.~ 

EM.INONÜ HALırEVU'Ve'' 
t~·r',. 

Trakya ve Ege büyülı:. askeri "1~"ı~r•'' 
ları, İstanbul Üniversitesi ve isr~rıbı.l,Siıı?" 
kl.iihM gençkW.U. "" Atilla üı>"·e< .,.,e 

ley • 1 • ._ .. 51" ' nin Tra aya zıyaret erı, muı.- .,~· liyecekim :;eyi biliyorsunuz.. Sizi tide bir mabu1ie olac&k.sınız. Siz, kuruttu. Müthiş bir ıstırap içindey
seviyerum Deniz! Sizi derin bir aşk sevilmek için, 11.4k için yaratılmış- di. Landyenin sözleri bütün haya
la. çıJ.ırınca ına seviyorum. ınız '· Aşkın ne old··"unu bır" öO-.-en- tını aydınlatmış ve ona her .,eyi an-

«& o• 1 tı H - ·· ·· d d"" il rinci kümede.n İstanbulspor takımile kar· uakkale, Burs3, Ankara, İl.lllİr, Konya, G k d la k ı atmış . er gun gorup e uş • 
. enç a, ı_n .P. ırmızı 0 mu~ - seniz, bir bilseniz .. Hakik1, ateşin, d""" I . . d" "d k eli •ıla~aktadır, evvel.i gazeteciler ıakı • Mersin, Adana, İstanbul, Kocaeli, Edir· 

Tukya.ıiaki bütün e~crleri, spor te 111rt' 
lerile Traky:rnın bütün kalk,,..,., ri~ 
le.etlerini ihtiva eden film, 15 7 936. ti (1 

tu' fakat su;cıınetıru muhafaza et • amimi seva-iyi.. Deniz izi seviyo • neme ıgı şey erı şıra ı. ı r~ e • y ~· 
mekteydi . . . D yordu. Kocasının hodgamlıgı ... Ken m~• lstanbul"Por mütekait takunlan kar ne takımlarıdır. 

E . iti" 
ti cuma alcşamt saat 21 de vırn s'frıt 

ğaloğlundaki merkn salonundil , ,rro 
halkımıza gösterilecektir. Yer darlıi:'1 · r• 

· rum; sızı sevıyorum eniz!. .,, d - h" t · b t B ,.ıa•ıcalclar. bundan sonra Anadoluhi . B d 1 .. d . . u.ı yaşa ıgı ızme çı aya ı... u ,• y 

- eıı e YJt nz .. ocamı erııı. Landye ona bıraz yaklaştı. Genç . . . k ı k ı ki Gelecek haftaki su 
bir ~ş.kla sevi;"Orum Mösyö Landye ! kadın hareketsiz. ba~nı elleri ara dolap .. b_~ygırkı hf ayattı arbası1 nda hır sar, A . .., genç ta nn arı al"Şl aşaca ar· 
0 ci b-e . . şey düsunme ırsa ını u amamış • dır. Bu arada voleybol müsabakaları ya- ı sporla.n 

a nı sevıyor. sına almış duruy.ordu. Erkeğin eli tı. Gü~eldi; yasamak, güzel ya • pılankın. Sporcular saat ıı buçukta Hi- . . 

. · art1 

ıünden hazırlanan da\.~tıyeleTt p 
denler Evimiz 'bürosundan alnı:ıJarı 

- Hayır, doğruyu söylemiyor - ona dokununca bırden sıçradı. Sap- k h kk" d.. 1 E t Yarın Besıkıaş yuzmc havuzunda 
. . . . şa'!n!I a ıy ı onun... ve , ıış • sara gelecekler ve öğle yemeğini yiye · ı . d' k d · 1 "k" · 'k 

ıunuz ! diye haykırdı. Böyle zan e- sarı ıdı; gözlen dolu d_ olu olmuştu. kın, ateşli ~vgı"nı·n ne 
0

u
0

g-unu o·g·- ımı ıı-e a ar yapı amryan, ı ıncı te~ 
olunur. __J' 
====~ .;ı._ t'\_J ctklerdir. Ve davetliler akşama kadar 

diy•r u uz. Kocanı.zın mi ~evdi- Alça~, ~a.lt~t sert_ bir !~lle_: re'l'lll'IİŞ Ye görmüş değildi... Bunan- eğloneceklerdir. mü•abakalorı yapılacaktır. Pazar günü 
ğiııe ina.nıyorsu uz; çilnkü siz ha- - Gıdınız. dedı. Gıdınız; bu la be-raı.er Landye de bodgamdı. 0 de Modada ille yelken müsabakası yapı· 

KIR ıuwsu . .,.!•' 
kikaten harikulade, perestişe liyık hareketiniz pek iğrenç .. Hayır, 1.3. da Ade kendisini düsilni;Y'Qrcln. Bisiklet birincilikleri lacakıır. Yine pazar giinii Xadılcöy sta· 
bir in~ansınız da ondıın .. Faltııt ko- la, asla ... Anlıyor musunuz! Uzıı.ıı uzun daldı; derinden le.en Bugün yapılacak olan Türkiye bisilc- dında adetler festival müsabakalarına 

. ıtifı 
Çamlıca - Kısıklı - Y enıg 

8 
,ıcd 

16 Temmuz Cumatttsi ak,amı sa.ıt 1 
.,. r' 

ııtSl 1 

sabaha kadar , Tramvay, -vapUt' tann: sizi sev"miyor. Hayır; anlıyor - Niçin! Niçin? Neden kendi- di kendine: Bir başkası, seveceğim let birinciliklerine iştirak edecek 16 böl- hazırlık olamk üzere rekor kırma müsa· 
ıunuz . Sadece kendisi için, kendi nizi dilşünmiyorsunuz? bir ba.şkası gelse! diye mırıldandı. genin sporcuları dün iJtanb.ula gelmiş bakaları yapacaklardır. dilmiştir. 

YESiL KUMLU ADA 
Jetlerin yerini gösterdi. Bunlardan 
bir kısmı sağımda, bir kısmı so
lumda bulsnayorlardı. Çekiç, kıs

kaç. pens ı-ibi ileUer de bir kutuya 
SJralanmıştı ve bu kutıı elimin altın 
da bir yere kon.muştu. Görünüyordu 

yordum. Okyanus bir ayna gibi du- sonra cevap verdim: . ·tt>ı"i 'İ 
ruyordu. Çünkü bulunduğumuz ir- - 1&()0 metre yük,eklı~ 
tifadan küçük dalgalan görmek ~m- Matmazel. .. . . Jl~ jt '. 
kansı.,dı. Buna muk .. bil ufuk gıt • - Oldukça yukselmıŞIZ· ·Ii 41 
tikçe ğenişliyor, vü .. ı pevda edi • tifada nazar sıılarm bir lıi) ~ııi!· 

· ı · · · k d ··r ede ıtl yordu. Ben şimdi gözlerimi tele - rın ıgıne a ar nu uz . .er 
~eaeaıecıecaısıısı113ceoe.e.eıııe111E111E.:3'E3'E39i39i31131131l81818100ııı:!'ı1 ki her ihtimal, hatta en kötüleri bi

kımıtdanamıyordum ve cereyanın 
tazyikinin şiddetinden oturduğum 

yere mıhlanmış gibiydim. Bereket 
vef'in ki Astrid dört ufki pervane
)i durdurdu ve tayyare devvar ka

natlariyle sevk pervanesının isle
meleri sayesinde havada kaldı. kop-a yapı tırmış ufkıı tetkikle meş- [ Ne.vtune'nin etı-afında bll" ·. 

~ 1 •• b"l" ? 

YAZAN : T. Vailerey Tefrika No. 25 
le nazarı dikkate alınmış, gözden 
kaçırılmamıştı. 

guldiim. Tavyare helezonln çize- gore ı ıyer musunuz· , ~;.. 
• - Göne"-İn suda ,·avturı • "°ı 

Astrid gözlerini gözlerimin l'Çl- Astrid tayyrenin pilot mevkiine Hissiyatını gizlemeğe- çalışma-
ne dikerek birden baktı. Sanki bıı geçip oturdu bana da yanında bir sına rağmen, heyecandan tir tir tit
bakışiyle sözlerimin saınimi~fuı- yer gösterdi. anapemin üzerinde riyen profesör Jakobs~n bize ha
den şUphe ediyordu; yahut öyle de- deriden btT ceketle, bir başlık, göz- yırlı eyahatler t~mennı etti ve mös
ğildi rle hana Qyle geldi. lük ve eldivenler duroyordu. Genç yö k~~gperoyla bırlıkte bır .kenara 

Artık o andan itibaren hava ce
reyanı azaldı ve ben de harekete 
muktedir bir hale geldim. 

rek yükselmekte olduğundan alete 
1 

.. 
1 

. ~ k tı . .,,g· ıııdaP ·.o. 
. . . . _ .. ı er go.z erıırn an1aş rlıoU' <e' 

tebdılı mevkı ettırmeden butun et • b" .. . Ta,·rıı.L ,. . . . . ır i>f!Y goremıyornm. • ,.~ 
Astridin her hareketini dikkatle rafı taramak kabıldı. Ufku ıyıce a- b b t . . . ı,;ıgı • ,,. . . aşını a ıyıı. çevırırseıuz ·· . ., 

"e alaka ile tetkik edi.vordum ve radıktan sonra Astı-ıd• seslendım : al 1 • d n bclJ1 
.-

' . . .. . .. mıza mış o. acagımız a ii~'~,... 
hayı-etJ.e göı.Uyo.rdum ki l>u tayya- - Hıç bır şey goreırııı arum ha fazla bir sey görmek rıı 

Gen~ kız böyle bir müddet te- kız: çe ı ı. . 
Astrıd sordu: 

reyi ida.-e etmek bir otomobili kul- M•tmazel, etraf bomboş_. olur. ' ~· 
]anmaktan hiç de güç bir şey değil- . G~nç_ kız bir ~Ş ışareU)'l~ SÖZ·ı _Peki. Tayyareyi. hafifçe tillıı' 
dir. Zira elinde tuttuğu otomo- lerımı :şıtmış o.Jı:lugun~ anlat.• reoeğim "l'e geminin fueri.Jle ge t>ı"' 
bil direksiyonuna benz.iyeıı bfr di- Bir çeyrek saat daha biribirimi- ufki pervanelerimiı:i i leterek ıı•'' 
rekııiyon ile dümenle.re kumanda e- ze bir şey söylemeden yükselmekte ya.reyi sabit bulıınduracai'ı~l· 
diliyordu. İki ufki satıhtan ibaret devam ettik. ı cereyaııına dikkat edin. <I ' 
olan derinlik dümenlerine gelince, Biz uçuş yaparken "Neptunc,, Ufk' 1 büyük bit e'~ 

rettllil. ettikten sonra içten gelen - Bilhassa gözlilkleri gözleri-
bir hareketle elini bana uı.attı ve nize iyi yerleştiriniz l tavsiyesinde 
kalbi bir arkadaşlıkla- bulundu, çünkü ufki pervanelerin 

- Bravo mösyö Dubreuil, dedi, ha 1 ettikleri cereyan çok şiddetli 

asnane teklifinizi takdir ettim ve olur. 
ka'lml ediyorum. Ben deri ceketi sırtıma, başlığı 

- Bnnda şaşılacak bir şey yok, kafama geçirmekle meşgul oldu· 
matmazel cevabını verdim, sakın ğum sırada tayyareci kız önilnde 
korktuğumu mu zannediyordunuz! sıralanmı~ olan muhtelif kolları, 

- Hayır mö•yö Dubreuil, çiln- manevelilan tetkik ve tecrübe edi
kü n seyahatimde bana refakat et yordu. Bu işler bittikten sonra As
m k i!rtiyeeeğinize ve edeceğinize trid bana kullanacağım teleskop, 
u emindim.... telefon, irtifa mtif'iri, barometre, 

M.Jakoı._. tayyareai,, n.ıe term<>metre, pusla, ıll4hlar gibi 1-

- Hazır mıyız mö•yö Dubreuil? 
- Hazırız matmazel. 
Boğuk bir vızıltı işittim, tayya

renin bütün müteban·il< kısmı hare-

kete geçti "l'e tayyare takriben sek- bunlar küçük bir pcinç kolla idııre de yarım yolla seyrinde devam e · ı it .
1 

1
• lerva_:ıe ber J•dılar . ..4\i' 

•en derecelı"k bı"r za~ı·,.e ç1"zerek 1 d B 1 . .,__ · d" d G · · •tt"'· d 1 zı ı 1 e ış emege aş~ ..,•o 
• ' J 0 UnUyOr U. Ull arın ıl.ULl"CSJlle lyOr U. emıyı gı ıKÇe ar aşan ta . b"t .> p dUfW~""°' 
h k 1 - • - •. yy~renın sa ı '"'uru . .,~ 

avaya yav~ yavaş yii " mege mah~us yedek pedallar da vardı. bır zavıyeden gormekte olduğumuz k _.. k .. k.. de;;.jldl· ..... 
b 1 d H . b' d h" b" . . • nı e,.ırme mul!ll un " 1 P-

a* a ı. ıç ır sa eme, ıç ır ra- A. trid tayyareye helezonlar çız- dan "Neptune,, bıze adeta duruyor-ı tr f d L" b" . an noJ.:tS.S ~' 
h tsı 1 k his t . t" s· d" d" k ""( d" ""k r "b" ö .. il d e a ım a ... ıç ır nış cJe il 

a z ı se meıruş ırn. ım 1 ırere mk~ emadıyen .. ~1u _se ıyor_ - muşB~ıdı gb.runAytro~du. d lamıyordum ki ttabit. b.ir halt·re~j' 
(Neptuııe) altımızda oyuncak bir du. Ben iıpeşte en 71 mış aşagı ır en ıre s ı sor u: 

1 
b ! d•"' ızı kes ı 

k d 1 ~ 1 'f ,. . k tr . ıınup u unma ... ım te ne imiş gibi mini mini kalmıştı. ya bakıyor um ve a tımızda .. ur - - rtı a mil.~ ırı aç me eyı 
1 

• 
Etrafımda hava cereyanı, rüz- makta olan "Neptune., gittikçe kil· gesteriyor '.Mösyö Dubreuil? ·I eyım 

gar o l<adar kuvvetH idi ki adeta , çillerek ufalmak-ta olduğunu yörtı • Alete seri bir nazar attıktan 
vatl 

(DevaJl'l1 



J!, !'le~ 1938 'Y l: N l :> A 8 A fi Sayıta: 1 

() • --.o 

lltelerde yaz mesai Denizbankın yardımları Beş cumhurreisinin 
lılatterj değişecek mi? o .. ;,b•nk_ d..U klü~lorln• Y~' • hakemliği lstanbul Belediyesi tıanlan 

Diin b dım o1malc uzere yapurdıgı 52 pıpı ve j B A. 13 (A A )' · Ç' 
~ ~- azı gazetelerde, ay başından- Yola havuzlar ve fabrikalar idaresinden uennos • "kıres, ŞT B · .1-'lııiıı ıhk edilen yeni yaz mesai saatle· tamamen tesellüm edUmQtir. Bwılar, de- Arjantin, Amerı ·a, 1 1

' rezı ya Keşif bedeli 4406 lira 27 ku nış oUın Ort.nköy Camii ile i skele 
ı. .~. tUt-lanndan, bu bu-·da •:apı· . . . w .__1 .. 1 . dil ve Peru reisicumhurları, sulh ıkon- ' • d R ht · k k ·ıt k ] t K ·r k -.. rq ...... ı nızalikle ugraıan ır.u up ere ten:ı e e· .. d .

1 
arasın a 11 ım ınşası açı e sı meye onuımuş ur. cşı evra ı ~e 

~ Ytderden ve bu mesai sisteminin cdctir. Dcnizbank. yine bu tekilde lcu - feransı tarafından gon e.~ ~l~ ııota şartnamesi Levazım MüdiirlüğUnde görülebilir. İstekHler 2490 No. lu 
lip tıkj •yı batmdan itibaren değiştiri • tüplere tevıi edilmdc üzere yeniden tarpi yakccv~.Pk verere~ Ş~k~ 

1
1 ~~~iın~~ kanunda yazılı vesikadan başka fen ioleri Müdürlüğünden alacakJarı 

4illlıfl.. __ " 1de rücu edileceğinden bahse· ve yolalar sipari~ etmiıtir. hb~ld~mı~ 
1 
yad~magı a u e erını ~ fen ehliyet vesikasiyle 330 lira 47 kuruşluk ilk tem'i nat makbuz veya .:t;!di. . . ı ırmış er ır. ı mektubiyle beraber 20 - 7 - 1988 çarşamba :günil saat ll de Daimi 

111 •••• lhnatına müracaat ettigw imiz vali Beledıye ıle Evkaf K ·nen tayyare "" E l1 d b 1 l d J (:1 ~ (4169) "'Q\'iıii d k' "hti·ı~f araya ı .. ne men e u unma ı ır ar. ı, . 
'<l)itııı. liÜcfai Karataban bize fUnları . -~~.asın a 1 1 a Prağ, 13 (A.A,) - Voggum tay * 

•ftir: Emın onu meydanının açılması ıçın k ~ h •t sk • b" Al ' .-. 
l Yare ararga ına aı a erı ır - c:- 1 ;ı, > Gazhanelerde B l d" 1

• · ı b 1 H ...... h d·-..... litıa·· b . . . yapılan istimlak sırasında bina arsa arı- . t • B h d 1 4.. n e e ıye mer,n.ezt e şu eıere, as"" ane ve tg~r 
~ uz u hulUSta w:rilmış bır ka . _ . t ,_ aJc man tayyarcsı vasa ı o emya a s1hht müesseselerle ilk oku11ara nak !ettirilecek '3876 buruk ton kok kö-

Glı.. • .ı ~ nın Bcledıyece ucretsız o araıo:: alının p • • ~ ıııı .. _ --.gı gibi vilayet makamına ya· . . .. . b led" ~1 E L-f Kutsa Horada karaya mmege mec- c o T y mürlinOn taşınması işi kapalı zarf la eksiltmeye konuhnuştur. Bir ton 
·.~ lıir .:ı_. ıstenmC51 uzerıne e ıye ı e v.... ara· T • · ·1 t ~ -•ret. yahut bu mesai ıarzuı· . . . • _ b" .. bur olmuştur. an arenın pı 0 u kömürün taşınmasına 160 'kuru~. bedel tahmin edHmM+ir. Eksiltme 

-......_ ... · sında bir ıhtıl:ıf çdctıcmı ır kaç gun ev· · f t t ı k .. ,,.,. ı. da~ ıöze görünür bir abalt· vd bildirmiftik. Ankara'da bulunan va- Dresd cıvarın~a ırbtın.aya ~~ t~ra; MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 19 • 7 • 938 sah günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. t tek 
ı. L.! '~.Zaten, on üç &ün gı"bi kı-

1
. .__

1 
d" . . M 

1 
~_Jd" 

0 
.. _ı_w yolunu şaşırdıgını e~an e ışır. liler 2490 No. lu !kanun1n yazılı ve!5ika ve 436 lira !O kurlli!luk ilkte-

~ 'lrtaa ı ve ue e ıye re.ısı u lKl ın stunU<01g • t 
'- ..___ n, bunun !•ycla v?'~ za~_r· Ankara'da bu ihtiliifın halli için teşeb- Çın kıt aları . . OllUT! Pırla COTY tUrib· minat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi ka-
.ı: --.en anı - .:ı_ t d ı T k l3 (AA) ş lan ... ·11111"'"1•-ı....._~ ~ pah zarflannı yukarda yazılı günde saat 10 na kadar Dhim1 Enc€i-
'lf. Q • amaga wı musı egı · büslerde bulunacaktır. o ·yo, · · - ansının llM •• ıu• wıııııııı,. ' 
lıir ı~-bır ayfılt devre, biliyonunuz ki, cenubunda yapılan bir ke.şif uçüşu bir frallll llllstnıftlf. mene vermelidirler. Bu ıaatten sonra verilecek zarflar kabut olunmaz. 

'ı o ube devr~idir. Fakat, timdiden. Avukatlara mahsus oda esnasında birçok Çin kıtalarının ce (f) (4212) 
A. ' ne bu k.ld b" ·· l b"l" · d · t d k "'Cak şe ı e ır şey soy ene ı ır. İstanbul Barosu her mahkeme bina- nup istikametın e rıca e ere Be,ikta' icra Memm-luğundan: j 
,. ayın sonlararuı doğru de\·air mü- .sanda avukatlara nıahsuı olmak üzere Pinglu \'e Tung Kuanda sarı nehri Gazetenizin 23 - 6 - 938 tarihli stanbul Nafia Müdürlüğünden 
'-tile Yapılacak bir toplantıda yeni l bir odıı tefriş etmcğe karar vermiş ilk de· geçtikleri görülmüştür. 49 numaralı nüshanızın altıncı say- 28 - 7 - 938 tarih perşembe günii saat 11 de 1stanbulda Nafia 
'~~et-in.in tatbiki mütalea ve mü· fa olarak Beyoğlu, Oıküdar ve Sultan Sağlık istasyonu fanızın birinci sütunundaki Ama - Mildürlüğlinde (7941.22) lira keşif bedelli 1staubul Gümrük Başmü-
,,~•ldik~n sonra, bu sist~min Ahmet Hukuk mahke.rnelerfnde birer lJ ak 

13 
(A.A.) _ Sıhhiye ve- vutköyilnde Eskiçarşı ve yeni satış dürlüğll Çinili rıhtım tıanı katorifer tesisatiy]e kalodfer kazan dairesi 

L.-ı. -.rı V .r d-'- eb •· d Ş ' d d k. 13 14 16 tad·ı~ tı k ı .• :lt k l t ~ ki, eya ıay ;u;.ırı t ~ruz e ~- oda açmıştır. Avukatlar, mahkeme H· kaletinin Uşaktan on saat mesafede mey a~ın a ı .: - .,numara- ı a açı eAbJ mey.e onu muş ur. 
'lıı. ~bundan. ~~anacak nct~ceyc go- atletlerini beklemek üzere bu odalarda o· bulunan Banaz nahiyesinde bir sağ lı ga~·rı menk~l~n 2~ : '. -. 9?8. , ' Mukavele, EksHtme. Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni .şart-
~ - ıa eylulun on bC!ilDe kadar h b"I 

1 
d b"l ki d" 

1 
k . t ap~·racagwı haber a 12 - 8 - 938 tarıhınde bırıneı \e ıkın nameleri, proje, keşif hotasasiy1e buna mUteferri diğer evrak daire-

l:~ v • _ turup as ı ıa c e ı ece er ır. ı ıs asyonu y w - • • -~ tJ• başka bar uaul kabulu hak- d 
1 

d k t "" bbesi 1 t S w lık ista~yonunun ku cı arttu·maları saat on dortten on sinde görülecektir. 
~, IÖt aö 

1 
_._ d - Bu 0 a ar a onar tane avu a cu ınmış ır. ag · - Jt k da ·az 1 · d m a · Muvakkat teminat (596) liradır. 

~ olıar 
8 

1 emCll on an .onra mum- bulunacak, avukatlar, bunlardan ücret- rulacağı haberi Banaz ~:e havaliı;in- a ıyla . ~ r d,) • . 
1 mı~. ısed le ~'ı 1 

ta. • ugünll"- __ Lar-r veva mu t ~aat erının cgışmesı o avısıy e İsteklilerin en az (~ooo) liralık .ı..u ı"şe benzer ı'ş '-'RJ)tıi'rına daır· ~tt t,· a, muır. ·- ; · siz olarak istifade cdecelderdir. de sevinçle karşılanmış ır. ~ • k ~ . k 1.. J 2 d v ,u J 

0 

•r tey yoktur ve o!amaz. mez ur gayrı men u un saat 1 en idarelerinden almış olduğu vesika !ara istinaden lstanbul Nafia Mü -

~Uh b k l FlZIK _ CEBl•R _ HENDESE _ KIMY A _ LİSAN 14 e kadar satış yapılacağı tashihen dürlüğünclen eksiltme tarföinden bir hafta ev\'el alınmış 938 yılına 
l't1 f avcre ara a an ilan edilmesi rica olunur. ait Ehliyet ve Ticaret Odası ve:;ikalarjyJe gelmeleri. (4316) 

~'on idareai. sokaklarda, umumi Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK 
' •t rneydanlanla muhavere bara· DERSLERl: Türkçe - lngilizce - Almanea - Fransızca~ Dört lisanla ih-

,ı ~·~ ";::~.~ .. k:.::. ~=: :;:~:~ ~ı:~,~:ı~:.~:·!~:::: ~:~ :~:ı·!'.~i ;~~~!:"~~:~"~. ~~ :~~: l~~UJJMJl~.~lllı A ~ ile gündüz her saat ve gece de verili)·or. 1914 sencsindenberi usulü ~ 1 ~~ ~ ~ı 
e ' da lcalm camdan olacak, bu· tedrisi ve muvaffakıyetile tanına (Çemberlitaş karşısındaki Yaban- ~ - 1 :\ Z ·~ 
" ltr"'4 bulunacak otan birer mcmUT, tt· cı Diller ve Riyaziye kız erkek okulu) birkaç derste müşkülierinizi gi- 1 · 'J ~ ~ ~ 

t' 

ar> 

't ~ ~uha(azaama nazarct edecek derir, sınıfta kalmak korkusu bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her 

tel:~. Ücretleri bu merr.urlara \'erile· zaman kabul edilir. Haftada kaç ders lazımsa verilir. Orta mektep- c A N ' . ./ u_ n. 1 A_Q_ 1_n 
~ lerde lisana başlıyacaklar ve yeni sınıfların derslerini güç bulacaklar ~ ~ ~ 

p için de tatil güzcJ fırsattır. lstiyenler bütün sene devam ediyorlar, te- , 

l'·· "-akologlar kongresi diyat ahftahkbr. Direktörü Ziya Çetin kaya. 

'~ıİi:~::. Pratik Farmakoloğlar Teknik Okulu Satınalma Komisyonu T.-

- . d t~~ıı~ · ~ - !ı3s perşembe akşamı Başkanlığın an: 
trıııİll c~ıuı ilan ettiğimiz birliği- C l N S l Kilo Fi Twtarı • 

·r,k senelik umumi toplantısına K. lira K. 

~ti eden arkadaşların arzuları Yumurta adet 30000 2 600 00 ~· 1' 
11e n L" ıoooo 3 300 oo 

ı:ıı~. rnunıt kongremiz 16.7.38 ımon " 
1000 5 50 00 

e !!a· 81 •kşamı saat 22 de ve ge- Tuz 100 00 1 
t lldeialoğ-Iundaki Eminönü Halk- K. Barbunya 

1 ~~~ ı~~ 100 00 ı 
~1hod~~Pılınası için tehir edildiği- ~: :e~~i~a 1000 45 450 oo A 
~itti .nıcslektaşlarımızın gel - 1000 70 700 oo ~ / 

"-...._ - dı:riz. K. Peynir 1 ...._----= 2300 00 
Yıldızda bulunan okulumuzun Mayıs 939 sonuna 'kadar ihtiyacı ........... _____ ı•••'• olan yukarıda cins, miktarı, tahmin bedelleri yazılı 7 kalem erzak 

ÇEKLER 12 - 7 - ~38 tarihinde ihalesi yapılmak ilzere açık eksiltmeye konmuş 
~ Kapanıt ise de isteklilerde şartnamede yazılı vesaik bulunmadığından 23.7.938 
~et l't 6.23 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 10.30 ihalesi yapılmak üzere 
~~)Ork 126 açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat 172.5 liradır. lsteklileriıı 
~, 3.4925 eksiltme günU Gtimüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi muha~be-
C...~ 6.6475 sinde toplanacak olan komi~yona gelmeleri ve şartnameyi görmek 
~~ 281s8 ve eksiltmeden bir gün evveline kadar ilk teminat yatırmak btiyen-
~r.a. 69.545 lerin Yıldızdaki Teknik olrnluna gelmeleri. (4604) 

!~1e1 00.765 
~ 21.89 

s....~ 1.14 

~· 1.5875 1 ~- 4.375 
\r~ 6.9225 
~O\'a 23.7325 

--~ l>efte U.92 
~ 0.9375 

'r~l)(oıı~ 2.87 
36.37 

lıl~"'.~ oı .... ~ .., ,32.1225 
\ıı o,, ~.7875 ~.._, 

~iı A 
''tt~ · Cemalettin Saraçoğl~ 
~ Jbi.idürü: Macit Çetin 
~er: Matbaai Ebüzziya 

lstanbul Sıhhi müesseseler arthrma, 
Eksiltme komisyonundan: 

İstanbul Le~·li t1p talebe yurdu için mevcut şartnamesfoe göre 
920 çift ökçeli terlik açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

ı - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai mua\•enet Müdür
lüğü binasındaki Komisyonda 27-7-938 çarşamba günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir çift terlik 140 kuruştur. 
3 - Muvakkat tem;nat 96 lira 60 kuruştur. 
4 - 1tekliler şartnameyi her giln Çemberlitaş civannrla Fuat. 

paşa türbesi knrşısın<la Leyli tıp ta !ebe yurdu merkezinden parasız o
larak alabılirler. 

5 - 1ste1di1erin carı seneye ait ticaret odası vesikası ile 2490 sa -
yılı kanunda yazılı b elgeler ve bu i şe yeter muvakkat teminat mak
buz "Veya banka mektuptnriy1e birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (4294) 

E3 t 

lar yar.atmış bile klerine çelik bir resi güzüne çarptığından tanıyıp - Şurada oturan Mc;.,yö Forine - 'Mösyö Jlermarun azız -Oo.stıı ÖlU• • M ÇEM BERi• bilezik geçiriverd:. bad~~~stiez,!n~~:~~~e~~ı~~i~~!~ gide- değ~~;~yır, Mö~yö Herman, Fra: ;!;~:.ı~:d~e~~~1~~t!ı~::~~r~;~~ı:~~ 
• • ıeegını öğrenince, bindiği tren ı::alı bir doktordur. Lihıyen 'kapıcının cevabından 

GRIBOV AL YıNE BOŞ tıir kaç saat zarfın<ia onu Brükse•e - Ya!.... memnun o1ara1< !kendi .kendin•: 
OURMUYOR. isat eylemi~ olduğundan tesadüf ola Lüsiyen otelin kapısında tesa - - Bu adam V!le<lyodur. 

'r DO~esi, mahpustan kurtarip, te- ~Jc ~lk ~ö~üne çarpan Fransa ote- clüf ettiği zatrn .ismini öğrendiği ci- Deyip dognıu ptıstane~ e gide· 
llq

11 
miz bir 'köşede polisin e aretine ıne ınmı~tı. het1e kendi kendine: rek atideki ıte1gr&.fı ıç.e~ti. 

}) : Edgar Monte · Tefrika No. 2S bıraktıktan sonra G .b 
11 

zl . u· _ Burada -otele ge1en seyyahiuın - 1Ierman ile Viledyo arasında "'Pariı (Sen' :Ma'tlcemesi m6d-
~ &"- ' ' rı ova ın es · · · üht · d ft · - d k bt b d • - =-'-.;:ı~~İl'on . . kam hissiyle sahte dükün . aınısım m evı e erı goz en m ı r ra ıta \•ardır. Bu sayede Vi- etUJllıuumJue. 
~t ){0rnı un her taruh sanldıklan l, bu çek1şte yere dUşQrdil. Duvar· d .. tü Şi di d ~ r ~e.şı~e geçirdi sonra salona geçti. 'Salonda ledyoyu bu1abHirim 'Derhal -tevkif alulclt-eresb:' 

<l~erıln s:r ŞOvaliye lspiriniyol'a da bir ka_pı meydana ç.ıktı. Bura- Y;:f is.miy~e ke~di~~va~ye ls~rın~i; biraz laitap <>kudu yine aşağı inerek Diyerek elbise değiştirmelc için ham.il adamlara gandcrin 0anfyl 
~11~ıı1 apısma dayandı. sı ufak bır dolaptı. Grıboval yan d t"k J b" ~~ca tekrar yukan çıkb. Velhası1 yirmi Frıın:;a oteline dönerek tekMr (Bel buldum .Ele geçirilıne.sı ımfimkün 

"ll • lttnk . e ı arayan an, ır gun arkasın· d · . ., ltia lştJ. l avemet göste.rılmeden odadaki komiaere .seslenerek kapı· da Gribovale b en IJ" d .. efadan ziyade i~att intp :;ukaTı - Va oteline gc1df. Kapıya nazıı lki saat .s.onra ~ cevabı ı41· 
~~~ ~ornferi?e ev kiyaf etiyle bir ya .atıldı. Kapl ~mca içeride bir dil. Fakat buna ~~~ ı~ a , am ~~r- çılktirse de M5sy~ Deviledyoya ben- bir odanın pe.nceres1ne geçere le ete- ~tı: 
~~ l<onı~e11 ve Gribovali kar.şı - köşeye yığılmış. reng'i sap sarı, 0• Şövalye lspiri~iy ~t • e:.md~ . ..1Ü zer bir çehre gözune fö~medi. le girip çıkantann hiç birini gözden ''P.il'itı &:a dairesi müddeiuma-
~ a ser derhal · tJ 0 n ,gor ug Oradan M h ·1 ter ·d· b" ka k · · .ı-:_ d ki~-'l~ ~eldiğ· ~ _ . evı araş r • lü kadar harap bir ha•de Düşesi delikanlı Lueiyen Griboval idi. a cı 0 ıne gı ıp ır ~ırmama ıçın 111

" a -.a bile gö- misiıı.de.ıı Br.ilkselde Bel - V.ıa ote • 
t~br ıı,t1. ft_,

1
:111 soylıyerek <>dalara . Şövalyeni t _b 1. k k" oda tuttu. Bundan mada 'Bel • Vu, ziinü kapıdan ayırmadı linde mukim . 

~.1 e il ~ın ğ t 'k" b buldular. Grıboval genç kadım n ecru e ı ve es ın Bnitanya A t 11 . ... d . . · ~l>ol'..:ı e bu \' . aye sa ın ır h d 
1 

k k gözlerinin (Malarep) bulvarında . k" .'d ~upa 'O c erınue e Fılhaıkıka aradan az bir zaman "Lü ren Grfüeıvale.. ,, 
~u azıyete ,asmış göı ü- emen ışarı a ara anepeye ya- k d •• 1 . aynı şe ıl e bırcr oda tuttu Her hi- . > OM_

1
· \ tırdı Düşes ,_. alnız "Ok zayılflamış en ısıy e aynı evde ikamet eden rine göz k 1 k 1 k _ · •. .. 1 geçtikten s011ra !Iennan ile beraber ".Emrinize tabi Simra., Dok .. 

C( · ı.;t lkt . , ' ;\' ' eski komsu b" el . u n o ara. mttm.11.un o - a·· b" tı k..,- .. {i • '11.-" • • 
t tll. a hiı- b. f ı.- l ~ d l"k kt•w • . ti ta h b- h lde ~ sunu ır enbıre tanıma- dugwu kadaı· •. d' . t t w ıger ırza n çı ... ~gmı gonn ~ 1Se- 1 ro~C ~t.Labon'.u. gfuıdenyıoru.m. Yarın 
., ı.· l,. ~ ır e\•A-U a e ı çe ıgı ız rap n arap ır a ması Gribovaıı· b .. d b . 1 11.en rnı anı rnamaga d b IA ·ı..: "''"t d il 'iti ,0n:ı. n eş gun en erı s - _ d . • e unun as a e.s"'·ı ~ 1 e yoya m - otele Jmrm la klıı dl 
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Türkiye İmar Bankasına borç- fstanbul inhisarlar umum müdürlüğünden 

lu Erenköyünde Sahrayıcedit ma- havuzu ve Gazino 
hallesinde Eski Çolak bmail yeni ••••••••••••••••••••••••••••• 
:runuslu sokağında (1) No. lu ha
nede mukimler Bahri Doğan ve Nu
rinin Kadıköyünde Erenköy Sah • 
rayıcedit mahallesinin eski Çolak 
İsmail yeni Tunuslu sokağında es
ki 7, 8 yeni 1, 1 N o. lu bir tarafı 
filifraz Fuade ferağ olunan bahçe 
ve bir tarafı yüzbaşı Fuat arsası ve 
tarafeyni çolak İsmail sokağı ile 
mahdut 1148 metre murabbaında 
ve tamamı (6500) lira kıymeti mu

Cinai 

Muhammen bedeli 
Miktarı 

kilo 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 

Muvakkat 
Teminab 
Li. Kr. 

Eksiltme 
Şekli 

Saati 

İskarta kanaviçe 5582 - 13.50 758.57 56.61 Açık art. 9.30 
,. çul 1385 - 10 138.50 10.88 Pazarlık 10 

,. İp 6124 - 19 1163.56 87.26 Açık art. 10.30 
Kınnap "İskarta,. 1713 - 21 36973 26.97 ,. ,. 11 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı "4,. kalem ıskarta sargılar 
hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

il - Arttırma 2 - VIII - 938 tarihine rastlıyan Salı günü hiza-
hammeneli ma bahçe evin açık art- larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
tırma ile satılmasına karar veril - Satı., Komisyonunda yapılacaktır. 
miştir. IlI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların-

Vaziyeti hazırası: da. gösterilmiştir. 
Tunuslu sokağında Taj 3 Nolu IV - Niimuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde gôrülebilir. 

kapıdan bahçeye girilir bahçenin V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen ırün ve saatlerde yu-
eağ tarafında bina vardır. karda yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (4505) 

trik tesisatı vardır bahçede ve ça
maşırlıkta terkos tesiMtı vardır. 

1 - işbu gayri menkulün art -
tırma şartnamesi 1 Ağu,to~ 938 den 
itibaren 937 /1042 No ile memuriye 
timizde muayyen No. sunda herke
sin görebilmesi için nçıktır. lıanda 
yazılı olanlardan fazla malümat al
mak istiyenler işbu ,artnameye ve 

937 / 1042 No. ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

2 - Gayri menkul 24 ağustos 
988 çarşamba günü saat l O dan 12 
ye kadar Ü•kUdarda lhsaniyede Şe 
rif bey çeşmesi sokağında 13 No. lı 

adliye binasında Üsküdar icra me
murluğu odasında üç defa bağrıldık 

gösterilen gayri menkul işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dai
resinde satılacağı il.iln olunur. 

Erer:Cöy Sahrayıcedit mahallesi 
eski Çolak İsmail yeni Tunu•lu so

kağında Nuri ve Bahri Doğana: 
İkametgiihınızın meçhul bulun-

tan sonra en çok arttırana ihale e- duğundan yukarda yazılı gayri men 
dilir. Ancak arttırma bedel mu - kul ilan varakası ayni zamanda teb 
)ıammen kıymetin % 75 şini bulmak liğ makamıııa kaim olmak üzere i
"Yeya aatış lstiyenln alac~ii"ma rüç- lln olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Karolina tarafından Beyoğlu 

Ağahamam 36 numarada oturan 
Marten Sadlişek aleyhine açılan 

sulh teşebbüsü davasında dava edi
lenin ikametgah: terk ile semti meç 
hule gittiği mübaşiri mc~ruhatın 

Ankarada Çocuk Sarayı Caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirıre
me Kurumuna ait sinema binasının altındaki 25 metre uzunluiunda, 
9 metre genişliğinde ve 1 70 il.il 3.5 metre derinliğindeki kapalı 

yüzme havuzu "Pisin., ile etrafındaki gazino ve müştemi!Atı açık 

arttııınıa ile kiraya verilecektir. 1 halesi 25 Temmuz 938 pazartesi 
günü saat 10.5 "On buçukta,. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum Hesap 
İşleri Direktörlüğüne müracaat etmeleri. (4406) 

Ornıan Unıunı Müdürlüğünden: 

dan anlaşılmakla ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 
dava edilen Marten Sac!li Şekin 

mahkemenin talik edildiği 6.9.938 
sal ı günü saat 11 de mahkemede 
hazır bulunması tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(9026) 
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