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·· ü ·r Adliyesinin , sliye Ve e a ah. 
~eıeri, Müddeiumumilik Büro a ı Yandı 

Dün gece 2,5 da iHaiye su bulamadı. Yangın yerine gelince 
alev saçağı sarmıştı. Yangını ilk Beyazıt kulesi gördü · 

Üsküdar Adliye b inasının bugünKi hali Yangından kurtarılan evrak Bu sabah yangın yerfnfn half 

Dün gecek~ ~aragın- w· .. rii~k·iy·~···wsu·ıh~w··-;adıkii·~~-·rak-at ... lnil1i 
da ancak bırıkıdos- r ·l · ·· d.k ·ır ·J· \J • • k · ya kurtardabildi . menTaat erıne goz r ı aıgı va ıt 

Suikasttan şüph~-;diliyor, 2s o göZleri deşmeye de hazırdır 
kişi istic~~p edildi T .. rk. e _ et 

Adliye yarından itibaren başka 
binada çalışıyor; bir k anunla Rusya ve talya ile 
yenile=~ ~~:.~s~~::~il edilecek Almany~_:-~ürkiye 

M EVC>P..."' 
KAPl 

• 
ADLiYE.. 

Yanan Ü s k ü dar Adliye b inasının ve civarının krokis. 

İstanbul Adlı) c Sarayının bıraktı- j K ulenin tc!cfonu bu makamLın 
ğı :fccı yangın hatıra!.ının ızl<'rı he . haberdar ettıl:tcn ve alevler bacayı 

1 d . nuz dımJ ımııd n sı1ınmeden duıı s rdıktan sonra Uskudar, Ka ıkoy ıt-
gccc de '"ü .. kudaı Adli) e bına ı } dn- foı) clt:ı i hemen Pa~akapı ına gcli· 
dı. p aı< pı ı Jdını alan \C tarıhi uır )Oılar, su aıJrııyor, su bulunuyor, 
bın::ı ol Durn d kuna ının v n- bu tar ftan da İstanbul ıtfai) esin -
m ıh kkında dun g c baha kdı- elen ) rdım müfrezeleri )Ola çıkJ • 
şı U kt , r d ı imı.ı: hu u i ı ılı\ r, y ngın sahJsı kordon altınn 

Akdenizin emniyeti iizerindeki 
alakamız çok sıkı ve yakındır .. 

bu da tabiidir 
_:J'ürkiye. • Sovyct Rusya ,.e yine ı fntcrna1.1oneı. gazetesıdır. Bu gaze· 

Turkiye .. - lt~lya - -:ımanya münase· t<: Doktor Aras ve Şükrü Kayaıı ın 
bctlerı uwrınde alukn celbeden iki Moskova seyahatle nte mas ederek 
yazı Sovyct ve ftnlynn gazetclerındc bu seyahatın Saadabad paktı müna· 
çı k~ış _bulunmnkta clır . • scbetılc Sovye ı rıcalinı tatm ine ve 

'furk1yc • Sovyel R~·a sıyası mu- y<ıtıştırmıya matuf bır seynhııı 01 _ 
nasebc t ı hokkmd a ncşrıyat yapan ıp · duğunu Tuı kıvenın İran F.fgaıı • 
ze lc , 1talya n h ariciyesine ve ıkt ıda r lrJık r sında oktedılen bv pakt Sov 
mcvkiinc en yakııı olan .Relozio'\e (Devam& 2 ıncı sahifede) 
nnnmttlttlUUl11Kl11111ltl"ttltl*tlll l lllllUll110ınuumın 11tNHHJIUllllntUllllttAlliUhtinMYIHtNthllllUtHQt"•"'"! aq 

myh nı ıın. bu ın g l mz m - l.ııı)-or Vl' ıtfa amelı)csı başlıyor • 
kıne\ r , rılı ı e k d r bız · u ı 1- F k t, bıın f ki \C nh nptır. O tul o-
!.İl.ılı Hı mı tır d lıdır 'f. m t( ekkullu olan Üskj • 

y ANGIN NE VAKlT ÇIKTI? r Adli\ ı tam mıle bu hına için-
y ngının n n ,.e n 1 çıkt ı d bultınrn kt dır. Ruzgar da var -

}ı n z 1 m n t bit cd 1 m rn ır dır A v ıunl rı bı der bı-rc yük· 
AIC\ 

1 
ı.k ne go en \'C haber \ r n lı) r, 1 r t r fı fi\ r Y neım 

Bay azıt kul dır Gec" saat ikıyı o- sondurmeu bu) uk fcd kJ. ı ı b ı -

tuz b< g ç Ba~ azıt kule~i lcvı. tun ,. sılal rın seferber ccıılmcwını 

mcvkıi tcsbıt c>ıyor \'C derhal Us- ıc .. bct.llrıyor. . 
kudar. ı tanbul ıtfniyclerini. Emnı- Adlıye bınasının yanında hapı~. • 
yet Dır<>klorlu ~unu, Muddciumu • hane, karşıc:ındn Jandarma Bol~k T •• 
rnilığı ve Üskudar kaymakamlıgını 'Kumandanlığı. v.e ~y?ı ada ıçındc Üs- u 
h b d d 

(Devamı ıkıncı sayfada) 
a r ar e ı)Ot. k gençliği 

• . ' 'f • 

ÜSküdarın umumi r'f'İ'an~SI ve yangın yeri 
' J, ~., (Okla işare t edilmiştir) 

".·" 1 • ,. 

a-10ya ınd 20 
şına kadar r ç 
teşki ata . bav ıdır 

Ankarada bulunan Dahilıye Vekili ışlcrı etr::ıfında çalışmaktadır. Bu a
Şükrü Kaya, ıki gündenbcrı P artide ıradn bolgc başkanlıkları, bölge \ ' C 

Spor Kurumu Ba~)rnnile birlıkle spor (Deı;amı 2 ·nci sahıjedc) 

ltaıvan. Türk ve Sovyet Rusya Hartcıye vekllleri:kont 
Clyano. Te vfik Rüştü Aras ve Lltvinof 

Pekinin dünya ile 
alikası kesildi 

"&~anghagda Jaİıon harp gemi
leri, buranın tahliyesini ve 
müdaf aanzn tahribini istediler 

(Ya zısı 2 inci sag/amır.da) 

ltalyarı vapuru Mongiola nın ölen kaptanı y~ralı 
oıarek vapurdan karaya çı karılırken 

miyi b ır 
ngi_~evl 

Büyük hava torpilleri, mitralyöz 
kurşunları attılar. Bir vapurun 

kaptanı öldü 

• 
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Üsküdar' yangını 
Dün gece Adliye yangınında do~ 
yalardan ancak bir ikisi kurtarıldı 

:cim 
LOndos 

, (Birinci sahifeden devam) tahkikatın tamikinde bilhassa bu el· 
kudar orta mfktcbile 22 nci ilk mek- hek ehemm·yct verilmektedir. 
tep binalan vardrr. Şahitlerden Hayati öyle demek • 

Yang n te aı;.ı ~ d:e hapisı:ır: ek de tedır: 
bir had!~~ ç.krrı.cıma i.m b'na ablu- - Ben jandarmaların ayak sesine 
ka ediliyor ve. bır kıs m iUaiye va- uyandım. Pencereye koştum. Adliye 

ta rı d:.a gerek bapi r~ i ve ge- bına mn arka kısmındakı kaplama 
rek • t n ~ ayai muht mel olan bi- yanı)!ordu! 

mıları su ha kını a tına ali\ or. 1 Bu ifade) e gbre ateş içeridrn d -
Yangın i•c buçuğa kadar suriıyor, ğıl, dışardan çıkmıştır. Jandarmalar, 

ist.ınbul, u~k1 dar, Kadıkoy ıtfaiycle- kı jandarma bolüğü Adliye binasının 
ri. j.:mdaım., p li~ mufı·ezEleri frv- karşısmdadır. Yangmın iik çıkışını 
g yr<'t arl d orl r ~e bin --ım do- gormemışlerdir. Mahalle bekçisinın 
kuz ocıası ) andıktan scnra yangın ihbarı üzerine yangına koşmuşlar -
bt ·C'ri tak t n fcvkınc } uk ckn brr dır. 

Fakat, yangını oradaki jandarma 
Bölugü nobctçılerinden. hapi5hane 

Atc'i ba ladıktan sonra bir bind - muhafızlarından, gardiyanlardan, 
g y t t "d r. Bu Hı- hatta mahalJe behçisinden önce Ba~ 

rr. ımiz b n m na 1 yazıt Kulesinin gorduğ[i ve haber 
rı n l yuk ldı - vercı ı ani ılm.aktadır. 

rd nı itf · nın Ancak sahıtlerden bıri: 
'\iC ya gmı ndur - Bekçi AJiyi biz kurtardık. Yoksa 

nu ma Um IZ<l kJ C kayd t • ycıla Jnda yanac ktı! 
nin a I şayanı DE-mı ir. 

m rak o n k ı • ~anı na l çık- iTF AİYE GEÇ Mİ GELDİ? 
tı ı me'\iz u uzen d mc gul ol • Yangın ıtfaiyen n yukarıda da işa-
rııu~ur. Bu hu sta muhamrimiz dı- ret ettığımız g br fevkalade me~isile 
yor ki: söndürulm~ tür. Fakat, Kulenin ıh-

«- Yangının n sıl çıktı ı ve ne- barından on dakika sonra itfaiyenin 
rcd n çıktıgı malüm değildir. Bina- e kbıldiri de iddia olunmaktadır. 
da gece bckci i Ali adında birlii var· İtfaiye: 

dır ve .. Alı y .. ngın ç kt1ktan. binayı - Bız yangın ) erme gittığimiz 
ateş sardıkt~ !0Tll'2 kendısine gel • zaman atq; c ç 1 sarmı tı! 
miş ,.e ) angından ancak nefsi nefi • Danektcd .. 

DDnya 
Şampiyonu 
Oldu! 

Cim Lonaos 

Dunya güreş şampiyonluğu içiu 
Pariste Avrupa şampiyonu Neviner
le Yun:ın şampıyonu Cim Londos kar
şıla.,mıştır Londos 30 d~ika ken -
dısını ezen Avrupa şampiyonunu 

55 inci dakıkada tayyare oyunu ile 
yenmıştir. 

Hakem ht>yeti Londosu galip ilan 
ettıkten sonra dunya şampiyonluğu 
t2cın kendisine ve~itr. 

sıni kurtarabilmıştir. Eğer, Bayazıt Ancak, tı;.dı n nacı taraflarından 1 u-r kiye ve sulh 
Kulesi de yruıgını görmemiş ve ha -

bırisı şudur ki, rtfaıyc yangrn yerine 
lx>r vermemis olsaydı, geceye ve ta- varır varmıız su bulamamıştır. Ken- (Birinci sahifeden devam) 
bıatc imtisal (den civar belki tama • di arazozlcrındekt suyu srafeltıktcn yet Rusyanın gırmesıne muhalefet 
mile ~anacak. vıne yangın ba langıcı sonra orıoınekteptekı sud!in istifa _ ettiği ve bu yüzden Sovyetlerin hid
nıdı linde güriılmi)ccekti. Bekci d cd b "\ . d 

1 
delini celbeylediğini kaydetmekte ve 

. . . 1 1,, e ı mış v ne en sonra su ge - f . . b"lh 
Ah ılk :mda istıcvap o urum .. r ara- t . B w 'tf . . 

30 
Türkıyenin men aatmın ve ı assa 

andadır Kend"~i uyumadan önce m~ ır. una. ragmen 1 aıyenın Akdenız emniyetinın bolşevizm n-

b d l w h" b. z· ·et odalı ahşap bınayı 9 odası yandıktan leyhinc savılabilecek bir İtalvan -ın::ıyı 0
1
a tıgını, ı5 

1 
ır. \ti'~ ı)'Ku sonra kurtarabilmesi sayanı hayret - J J 

görmivere' yattıgını soy emış r. · b" iC 1 . tr · Türk mukarcnctinde aranabileceğini 
lenin ıhban binanın arka kısmındaki ır muvJ a :ıy 1 

• ilave C;tmr:ktedir. 
p amalann tu u tuğu ve yangının KL'RTARlLAN EŞYA :Moc:kovada tntfsar eden Pravda 

oradan çıktıgı ihtimalini derpiş etmc1
: Kurl rılan e~yanın, kasa \'e dos • gazetesi ise neşrettiği makalede İtal

tcdiı . Fakat, yan ının binanın asliye yaların r. .. Kıllcrine müddeiumumi yan ve Alman faşızminın Balkanlar· 
mahkem 1 rfnin ve füddciumurni • Bay azıf nezaret etmektedir. Ya - dn ve Türki •ede mü ssir olmıya ça
lik buraların n altına ra gelen kı • nan kı 1md1 hem~n hemen hiç bir hştığını, geniş ölçüde propaganda y:ı-
mıdan çıktıgı iddiası ve zannı da şey kurtarılamamış gıbidır. pıldığını kaydetmekte, İtalyanın Bo-

meırcuttur. Bu d kika~a kadar tev • Üsktıd~r .. dlıye,.:,i ıçin kaymakam- ğaz.lar itılafını tasdık etrnE:k için 
kir cdı n, u tc bit ve tayin edi- lı~ bin ı yanında bir ahşap bina da-

1 
Türkiyeden bazı tavizler arıyaca • 

leb l n hıç k m yoktur. Anc k, van- ha bulunmu ur. Adlıye yarından ğını ileriye sürmekte ve makale • 
gında b k t m vcut olup olm' dı ı ıtıbaren urad:ı f aliycte geçecektır. sine şu cümlelc·ri de geçirmiş bu • 
no ta ı bu n z hinkre ve tahkıka- Yan n E:vraklann tekrar yerine ge- lunmaktadır: 
t, h" kimdır. tirılebilm' i ıçın yemleme büroları c- Hiç şüphe yoktur ki, fa ıc;t 

Ç ku v, n n n i kelct halıne ge- açılma ı :r tmtktcdir ki, bu da an- memleketler tecavüz polıtikalarını 
ti dı i kı ı d müddeiumumilik bil- cak b·r k ııunJa mümkün görülebıl· takip ederken Türkiycden arazı elde 
roları, ·,e ceza, sulh ceza, sulh hu- rrı t d r. etmek yolundaki planlarını ekono • 
kuk m k mel ri ~el· lemlcri var- İSTA" DUL MÜDDEİUMUMfSl NE mik ve kültürel iş birliği gibi muh • 
dır. Y n ının bird bire buyümesi DIYOR? telif şekiller altında ve her vasıtaya 
ve butün bu kı ımlan hiç bir ec:aslı İstanbul muddciumumisi B. Hik· müracaat cdETE-k giz.lemi~lerdır.» 
se>y kurtarım a imkan bırakmadan mnt Onat bu sabah yangın hak • Türk efkarı umumiyesinde şayanı 
c-arma ı uphc:vı takviye etmektedir. kında şu izcıhatı vermıştir: dıkkııt bir alfıka celbetmesi tabii bu-

Bu kı ımlard n ancak bir kaç dos- ·-Ateş; Adliye binasının sulh mah- lunan biri komünist, diğeri faşist neş· 
ya kurtarılmı tır. Bmanın kurtanla- kemesi kaleminin bulunduğu alt kat- riyat müesseselerinin hakkımızdaki 
bilen kısmında ise asliye hukuk, bi- ta, sokak t;ıra!ındaki kaplamanın; bu yazıları üzerine salahiyettar me
rınct \'e ıkinci sorgu hakimlikleri, ic- zemine isabet eden kısmındançık -

hafil ile temnslar yaptık. Aldığımız rn d irclcrj vardır. mıştır. Bu şekilde başlıyan ateş; kap-
TAHKİKAT SAFHASI lamayı iki metre yüksekliğine kadar netice şudur: 

kt 1·t b k · t f ·· •- holyan Hariciye Nazırına en Binadaki itfaiye tertibatına el bile ya ı~ an sonra c ·çı ara ınran go-
sürmck mtlmkün olamamıştır. Ali - rülmüş \'e zabıta haberdar edilmiş· yakın olan ve nim resmi bir mahi -

nin: tir. yet ifade eden cRelaziane f,,.ternazi-
- Ben kendımi güç kurtarabildım. Yapılan tetkikatta içerde kat'iyyen oneh İtalyan gazetesinin görüş ve 

Hiç bir .eyden haberim yoktur. Yan- ateş bulunmadığı anlaşılmıştır. Ya- mantıkı baştan ba a ~kattır. Türki
gııun nereden \ c nasıl çıktıgmı bılmi- nan yeı ler sulh kukuk ve ceza malı- ye - Rusya münasebatı en samimi 
yorum. .. jkemelerı, tebligat dairesi, tabibi adli şeklinde mütezahirdir. Türkiycde 
Dedıgınc gore yangının ya harıcten dairesi, sulh mahkcmelerilc müddei- Sovyct propagandası yoktur ve ara-

ld h t da b. d.. · · mızdaki hükümler buna manidir. ~ apı ıgı. ya u ır yere U§Uı"U- umumilik kalemidir. 
1 n bır sigara ateşinden, yahut da Bina üç kısım olduğu cihatlc yanan Srındiıbad paktı etrafında Sovyct 
clektrık kontağından çıkhğı zan lan yerler bir kısmını teşkil ediyor. Di- Rusyayı bu pakt dışında bıraktı wı -
vardır. Bunları ancak tahkikat mey- lğer iki ~<ısım kurtarılmıştır .. AsJiye mış yolundaki iddia da gülünçtür. 
dana çık.tracakttr. . 'mahkemeleri \'e icra daireleri kur _ Doktor Aras ve Türk heyeti dost -
Yangın duyulur duyulmaz lsta~b.1.11 tarılan kısımlar meyanındadır. Ev • lukları knrn günlerinde başlıyan 

miiddcıumumisi Hıkmct Onat hndı- rakları tamamen muhafaza atına a- Türk - Sovyct milletlerı arasındaki 
sc mahalline geçmiş, bizzat yangının ınmışhr. tabii dostluk inkişafının seyir ve te-
çıkması üzerinde malümat almıştır. Müddeiuırumi B. Hikmet Onat, 1 zahürü içinde samimi bir ziyaret 
Yangının tahkikine Üsküdar Miid- yapmıştır. Bilhassa Mösyö Litvino -

ate in knsten mi, kazaen mi çıkmış l 
deiumumi muavinlerinden Orlıan fun Moskovadaki nutku bunun en 
memur edılmi tir. Orhan geceden - olabileceği hakkındaki sutıle de .şu bariz bir misnlidir. 
beri tahk kat ve isticvabat ile meş - cevabı vermivtir: Türkiye sulhcu ve her devl~tlc 
gul olm.ı!ttc dır. Gazetemizi makine- - Ateşin kaplamadan çıkmış ol - kendı mirnasebetini bu görüş zavi -
y<? \ crdı imız ana kadar 25 kişinini"- mcısı dolayısile kaza ıhtimali kadar yesinden tanzim eden bir devlettir. 
tıcvabını ·-. pmı hr. Bunlar arasın- kast ihtimalini de gbzönund!. bulun- Fakat, bu prensip hiç bir zaman ken
da Bekçi Al1 hadise mahalline ilk ye- di milli menfoatlerine dokunulab~le-

durduk. Ate i ılk görcın bckçı ve pl)-
ti en jandarmalar, Hn •ati adında bir ceği ihtimalini en znyıf şeklilc bile 

lislerin malCımatlıırma müracaat et- I olsa hiç bir kimseye veren bir prcngl:nç, mah'l!J bekçisi vardır. 

Müdd ııın umi Orhan hadise hak-
tık. Bunlar, yangını daha başl::ıngı - ip değildir. 
cındn gördiıkfori ıçin gaz. benzin, bez Tt.irkiye milli menfaatlerinin ica-

kında şunları SÖ) lem ktcdir: ve emsaline aıt hi çbı i koku duyma- bettirdiği vakit a lan gibi dövüşme -
- Tahkiknta vaz'ıyed ettim. Ge- dıklarını beyan ettılcr ki bu cihet sini de bilen ve buna m hazır, en ka

cc bekçi i Ali ne diğer şahitleri din- kast ihtimallerini ortadan' k&ldırmak- biliyetli bulunan bir devlettir.• 
livorum. Şimdilik tevkif ettil;lmiz 

kımse y.>ktur. Yangın yerinde sulh 

hakimınc ve itfaiye heyetiRe keşif 

yaptırdım. İzahat ve. rapor istedim. 

Tahkikat bitinciye kadar yangının 
nasıl çıktığı hakkında bir şey söyli
ycmC>m. 

ŞAHİTLER NE DİYORLAR? 
Yangında kasit olup olmadığı ve 

ncr<>den çıktığı en muhim nokta ol
d uguna göre isticvabın scyrind" ve 

tadır. Buna nazaran; geç vaklt ora- B 1 J d 
'ya atılmış elan hCThangi bır sigarn. Ulgar ar a 
nı nııheste aheste, zaten çürük olım Şimal taraflar ında 
tahtalaı ı tutuşturmuş olmasma, bu m anevra yapac aklar 
sırada dn bir kaç kağıt pıırçaı;ımn a· Sofyadan gelen hober1ere gbre 
teşi bUyuırnüş bulunmasına muhak- Bulgar ordusu da Bulgarı tanın şi -
kak nazarıle bakılmaktadır. imalinde askeri manevralar yapmak 
Maamrıfıh. her iki ihtimla üzerin- için büyi.ık hazırlıklara gırişmiştir 

de de kat'i bi rkarar verilmiş değil • 1 Bulgar Harbiye Nazırile Erkanıhar
dir. Mnh 11linde icabeden tahkikata 1 biye Reisi mane"ra yerini tc:ktik c:ıy-
\'e tetkıkato devam edilmektedir .> lemişlt>rdir. 

Tayyare piyangosunun 
ikinci keşidesi bitti 

Kazanan numaraları yazıyoruz 
Tayyare pj7aogosunun dördüncü 

kepdeıi bu nbah bitmi~tir. Bugün 
kazanan numaraları aşağıya ya• 
zıyoruz: 

t 12,000 
Lira kazanan 

30141 
3000 

Lira kazananlar 

18679 12809 
1000 

Lira kaza~an 
21801 9688 
500 lira k azananlar 
'279 34642 36065 25833 10912 

14531 1691 3695 3153 9694 
15325 33709 31438 21801 5551 
24397 1224 

200 Lira kazananlar 
4165 332 23178 39289 26364 

20409 15546 22087 21337 3~985 
2871 l 5526 
13613 9138 
39482 33133 

70 7735 
19189 24463 

12520 23506 39539 
1333 26328 

17639 34947 26423 

27040 26340 7543 2425 

100 lira kazananlar 
33832 11902 
11759 28146 
20773 19364 
18949 4459 
1628 20252 

36386 30584 
30595 30194 
34666 144 

100 11511 
355lS 38417 
36319 2666 

50 lira 
7125 15971 
2897 8186 

21 92 36512 
25153 18055 
28775 27236 
4455 38192 

23984 10449 
38270 12793 
36832 5473 
33157 ~857 

33226 36398 

38818 3768 28038 
2869 36383 9109 
7824 20519 36527 

31360 13106 35510 
20108 32133 21718 
15198 23211 22338 
19821 18418 7477 
15496 11078 8079 
35197 1299 11503 
31473 23807 32879 

kazananlar 
22604 1117 36997 
36564 8552 12652 
36080 7516 16200 
36490 30216 34346 
15025 32101 37136 
1793 13823 32588 
3853 12271 35706 

33603 30114 37071 

14776 8497 23883 
9463 26180 12281 

. 28v62 13397 
32001 33?2 
l7ti27 34612 
11199 5917 
32683 3153.5 
14279 
36965 32610 
24452 12075 
25429 5011 
37271 5834 
17567 1.6543 
32018 ] 1774 
21641 12031 
25661 17055 
25355 3335:1 

294'28 21016 
9351 1055 
9754 32414 

26814 16012 
39701 5'.)12 

14477 
3353 

37915 
3J846 
ı6916 

li596 23019 9658 
20584 35933 35561 
28583 2742 20636 
34585 2986 26258 
30626 35359 4335 

833 30600 15285 
23845 13140 28674 
15552 37149 520 

15815 2~041 8895 39109 25132 
27295 13861 J8375 28532 26018 
27332 12449 31101 8422 20465 
18487 30950 4688 33805 37416 
18932 15262 18783 30178 36217 
2728 8224 35293 33553 2308 

3 0 li r a kazananlar 
11452 27341 23405 38042 11786 
8413 15795 24073 37025 17443 

11067 120 39859 lı945 3659 
34989 11716 36802 15758 2066 
23763 195~8 34182 30478 25201 
22058 7789 17317 35141 20273 
21859 6779 19144 32728 31688 
20206 7229 18637 642 20801 
1 847~ 15914 21559 191 71 24205 
~8769 29313 34376 17757 7755 
38778 17702 14129 296 26841 
3406 7868 20100 23177 23680 

10997 22774 1218 17774 19302 
35010 32855 17572 3124 2027 
27550 18936 38679 17~55 23495 
23371 16221 408121742 28364 

23731 28400 36!24 35784 23107 
4994 1731 7968 33861 

39455 6807 9996 21915 25988 
10565 2803 1 11269 20829 8830 
11291 1757 18341 37493 52 
12480 12679 37788 11579 3661! 
30205 9157 22170 30306 24857 

1542 18844 20424 21146 25268 
30418 9651 26439 17233 13685 
29601 15825 25278 13141 13951 
30028 13182 126~6 11045 18096 

2538 5512 15300 36178 4914 
1258 15769 c6695 14931 24939 

19851 1817 298)8 15860 39728 
39832 15424 25637 111 185;1 
28948 10159 10949 2346 1565 
24167 16525 913:\ 4946 39342 
30710 304 379 8 3138 32206 
28385 2460 13497 14~26 34475 
34223 2548 6174 20913 12262 

1 O 00 Liralık 
mükafa 

24724 
A atürk nezdinde Kuyruklu yıldızı 

lzmir bele diy? r~is in in bu gece görünüz 
tamenndera 

İzmir Belediye Reisi Bahçet Uz 
dün akşam Ulu Önderimiz Atatürk 

1 tarafından kabul edilmiştir. Behçet 
Uz Atatürkc fzrnirlilerin sonsuz ta
zimlerini <ırıctmlş ve Fuar müna:se
betilc kendilerinden İzmfri teşrillc
rini rica ctmiştır. 

Behçet Uz Başvekil İnönümi de zi
yarE:t etmiş ve Fuarın kendisi tara
fından açılmasını rica eylemiştir. 

ııeı . -
Çinde harp 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domci Ajansı, 
Ticn-Tsin'den aldığı bir habere at -

lfen Çinlilerle Japonlar arasındaki ilk 

1 çarpışmaların Chachar eyaleti hudu
dunda büyük sed civarında başlamış 
olduğunu bildirmektedir. Japon top
çuları, Nankeou'yu bombardıman e-

derek bir çok evlerde yangın çıkdr w 

mı lardır. 

Evvelce arza yaklaştığını haber 
verdiğimiz Finsler kuyruklu yıldm 
bu gece saat 21,5 de şehrimizden gö
rülebılcccktir. R asathane Müdüri.i 
Fatin bu hususta demiştir ki: 

- Finsler yıldızı beş gececlenberi 
D ubbuEkberin kuyruğunu teşkil e -
den üç yıldızın sonunda ahzı mevki 
etmiş olarak görülmektedır Bu yıl
dızın kuyruğunda zehir neşreden 

gazlcrdcn varsa da bunlar o kadar az 
ve hafiftir ki, arzımız içın bir tehlıke 
leikıl etmez. 

Türk gençliği 
(Birinci sahifeden devam) 

klüplcrin hesap ve bütçeleri tetkik 
edilmekte ve muhtelif yerlere \•apı
lacak spor sahalara ıçın tahsısat tef· 
rikile uğraşılmaktadır. 
Dığcr t::.raftan butün spor ışJ1>riie 

a15kndar Jdms !erin ıştırakıle 2 n,"i 

Torpilleyen 
Tayyare 

Akaenizdc bombalar -1 
Cezayir, 10 (Hususi) - Biri Fr 

sız. biri İngiliz, diğeri de İtalyan. o 
mak üzere Akdenizde iiç eemini 
bombardıman edimesi Cezayirde b .. 
yLik bir hevecan uyandırdı. Bom .. 
bardman Cezayir sahillerinden ol ., 
dukçn uzakta, fakat İspanya kara ıiU 
Jarı dahilinde vaki olmuştur. Bu ~a· 
bil hasmane bir hareket kara suları 

1 dahilinde ~vnelmilcl mukavdt-Jer 

1 
mucibince m sru görülmemektedlf· 

Bu uç vapurdan en zı ade hasarı 
ugra) nnı, İtalyan bandıralı Mongo & 

\'apurudur. Vapurun kaptanı Sa ari 
öldüıiıJmiiş \' Ademi Müdahale K~ 

mitcsi namımı müşahit sıfatile b~ 

vııpurda bulunmakta olan Holanrla 

ı
bahrıyesinc mensup kumandan Bru• 
in yaralanmıştır. 

ı Mongioia, iiç güıı e\•vcl Palermo

dan hareket etmişti. Mantnr yükle • 
mek üzere Sc\•ilc gidiyordu. Sabahın 

dokuzuna doğru Bengut Burnu açık• 

larına ldigi zamnn garptcn gelen 

buyük bır deniz ta)yarcsi ıki büyük. 
hava torpih atmıştır. Bombalar ge 
minin pek yanına dü~iiştür. Tor • 

p:ller patlayınca sular etrafa fışkır• 
mış, şiddetli bir sarsıntı vapuru tit
retmiştir ve bir ço mermi parçalnrı 
camları kırmıştır. 

Vapur, saat 17,30 da Cczayire var· 
mış, kaptan hemen bir hastahaneye 

nakledilmişse de, mermiler amudu 
!ıkarisine isabet etmiş olduğundan 
biraz sonra ölmüştür. 

Bomba atan lspanıol 
Asileri değllmı,ı 

Salamanca, 12 (A.A.) - Radio Naci· 
onal, dün gece General Franco·nun 

Akdenizdc b .ir takım gemilerin bo 
bardıman edilmesi hnkkında İngilte-
reyc vermi~ olduğu cevabı neşret • 
miştir. Bu cevapta tecavüzün vukuu 

anında nnsyonnlistlcrin hiç bir tay· 

yaresinin askeri iissülharekelcr ha .. 
ricinde bulunmadığı beyan edilmek· 
tedir. 

4 Uncü gemi de 
Marsilya, 11 (Hususi) - Gene İs· 

panya suları haricinde Ktiya ismin· 

de bir Yunan gemisi de tayyareler 
tarafından atılan bombalarla hasara 
uğramıştır. 

" eyd Ef.,, 
Dün öldU, cenazesi tıu· 

gUn k lôırıhyor 

Meşhur ve tarıhi adamlarımızdan 
Bay:ızıt Meb'usu (Üheydull::ıh Efen· 
di) dün ölmüştür. Kendisi hür diı • 
şünccli, çok bilgıli, çok gf.'zmiş, cok 

görrnüs, cıdden vatansever bir zattı. 
81 yaşında nayatn gözlerini yuman 

Übe~ dullah, Ölümüne kadar başın -
dan hiç bir nikah geçmemiş, fakat 

Beyoğlu nikah memuru olarak oit 
çok kişinin nikahını kıymıştı. 

Merhumun cepazesi bugün Beşik· 
taşta Yenimahalledeki evinden kal• 
dırılarak namazı Beşiktaşta Sinan • 

1 
paşa camiinrle kılındıktan sonra Zin· 
cirlikuyuda asri mezarlığa vasiyeti 
mucibince Abdülhak llamidin yanı-
na gömülecektir. ------

Üniversitede tedrisat 
ve talebe kaydı 

Üniversitenin bütün fakülteleri~ 
de bir eyllı.lden itibaren talebe kayıt 

ı ve kabulüne ve bir teş.rinievvelde de. 
derslere başlanacaktır. 

Kuyruklu yıldıza 
bakarken ... Şanghay, 12 (A.A.) - Japon m~ • 

muralrının Şanghay belediye reis
lerinden Çin muhafız kıtaatının geri 
alınmasını ve bütün miidafaa işleı i
nin tahrip cdiJmesini talep etmiş ol
duldnrı teyit edilmektedir. 

teşrinde Ankarada toplanacak kon - Nasrcddin Hocayı andırır bir ar
gre için şımdiden hazırlıklar gorül- kadaşımı evinin balkonunda gör • 
m ktedir. dtım. Elinde duı biın heyecanla gök• 

Japon donanması mümessilinin de 

tchditkuranc bir tarzda ayni şeyi 
Wousong'daki Çin garnizonu ku -

Basvekalcte bağlı olarak kurula -
c. k spor müsteşarlığı Spor Kuru -
munun, Halkevı spor şubelerinin iş· 

]erinden maada gençlik teşkilatilc 

de alakadar olacaktır. Bılhassa mcı\· 
mandanından istemiş olduğu söy - teplcrdc spor işlerine ehemmiyet 

leri seyrediyor. 
- Ne var, ne olu;oı ?. 
Dtdım. Gi.ildü ve .. kısaca cevap 

verdi : 

1 

lenmek tedir. vcrılecek. l)cdcn terbiyesi ders sar. t
Londra, 12 (A.A.) _ Rcuter Aj9nsı !eri nrttırılacnktır. Bund.an başk~ :v-

tl b. · ·ı d·~ r· ·ı· h b" vclce hazırlanan gcnçlık teşkıhılı 

- Yeni kuyruklu yıldız İzmirde 
göı ünmüs, İst~nbulda da görünecek• 

ınio;. BC'n de bblki kuyruğunda bi • 
zıın gibıler içın ele bir baht yıldızt 
takılıdır dıye onu arıyorum. mu ıa ırı ı e ıger ngı ız mu a ır-

1 
• •• 

1 • • t 1 rı ·· p k" · b.. 

1 

programı tat bık mevkııne konula -
erının c gra arına gore e ınm u- . . . .. _ . 

t .. d · ·ı 1.k ,. .1 . t• caktır. Bu teşkılat ılc butun nahlVt? un unya ı c a a ası ... esı mış rr. _ . · 
·r· T · la b.. bo 1 ve koylerde bırer şube açılacak ve 10 n- ısın po urosu zu muş .... 

ld ~ d t l r t 1 f .. yaşından 20 yaşına kadar butun co-o ugun ırn c e on ve e gra mu- . A • • 

k J -ı · k t ~ r+. cuklar mutlaka bu teşkılata dahıl o-na a aa ı uı ı aa ugrcımı~ ... r. l kl d 
G . d 1 b" t h k t ııca ar ır. un c ya nız ır ren are e e· 

derek Çn hili amkştrnılştir.caktırb 
derck Çinli halkı taşımaktadır. - -

Ser gi kapanıyor 
!J uncu VcrJi Mallar Sergisi bu ge

ce saat 21 de kapanacaktu-. D ün ser
'·1rnc alınmıştır. 

Hu8u&i mektep 
muallimleri 

Ilususi mektep muallimlerinin de 
M<ıarif Vckfüeti taı·afmdan tayin e
dilmeleri karorlaşt mlmıştır. Bunla
l'ın tcbdıl w azilleri de yi~ Ver.a· 
Jet kararilc olaca kt ı r. 

Anlamamazlıktan geldim, o söı • 
lerinc ekledi: 

- Hani su meclisi idare azalı~ı ve 
benzerleri gibi yağlı kuyruklar vat 
ya .. onl::ırdan bahsetmek istiyorurıı! 

- A birader onu sen ha,·ada değilı 
karada ara .. 

Dedim \'e ilave ettim: 
- Önce sen kuyruk olacaksın k1t 

ondan sonra bir yağlı kuyruğa kO '" 
nabilesin. Biri olmadan ötekisi ol "' 
ımıyor! .. 

Burhan 
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ı'ikhsat MEKTEPLERDE 
Mektebinin y . I b k 
Dersleri çok mu? · enı fa e e ayı ..... eseles·: 

ı-1 Halk Filozofu-ı 
1 diyor kl : 

ve kabU• B ·ş sad ce -: 
Hayretengizdirl 

e •: Alliked-;--bir zat lüne baş anıyor 
ne eli or?. 

İstanbul şchı-inin nakil vasıtala • 
rındaki seyruscfer, sür'at ve ıntıw
rnın:ı bir misal olmak üzere, siLe şu 
hakiki macerayı anlatıyorum: 

• 

20 Ağustostan Eylul sonuna ka
dar kayıt iş/erile uğraşılacak 

ada 1 ar b ş 1 o 

Yüksek iktısad ve ticaret mektebi 
hakkında bazı alakadarlar, yeni bir 
takım ıslahat fikirleri ortaya atmak
tadırlar. KendısıYc gorüştü[!ü rrıiız, 

mektebin cskı mezunlarından lııri 
d:yor kı: 

Evvelki akşam, İstanbul Belediy~
si önünden bir tramvaya bindim. Sa
at 18 suları ... Tramvay arabası 3a
yet agır w cnn sıkan bir şekilde Gül-

20 Aı!ı:Etostan itıbaren lıse ve ortamektep1ere yeni talebe kaydına hane parKının önüne kadar geldi. F.ı· 

_ __ - ı1ektepte birçok ders okunur. başlanacaktır. kat burad.c artık hiç yürümüyorda 
Eylüld ortamektep ve lıseli~rd" bıtı.rme sın:ıvlarında engele \'e bü- ve durd ı. Beş dakika, on dakıka .. 

tunleme !C kala,nların da ımtihanları na b lan:ıc ktır. Ortaokul mezunı - beklıyoruz.. Nihayet 0 kndar bekk
yct ımt h:ınl rına gırcnlerm sınavı rı da bu t rılıte b şlıyacaktır. dik ki, arabanın içindeki bütün , ol-

J cY b Ders ıtibiırıle, en fazla çeşidı ohn Eminönünuen ..,arag urnuna mueSSt?se, belki burasıdır. Fak:ıt. b.1-
• 1 "k b [ na oyle chyor ki, bu mektepte oku-dar. sahi/de isfzmıa aş l yor lulan derslerın bır kısmı lıazfedı -

Em 
·· l · ı k ve bı.r hal şeklın .. , hi.lır. Ve bunda hiç btr mahzur yok-

iman idmaresilc Beledıyc, mo- er~ goruşu ece - ~ tuı. Bu dersler kalkınca, yerme d .. ha 

Eylü.ı ~ yedısınde ortarnektaplerle lı elerde birmcı ve ikınci sınıflar cular gibı, ben de sıkıntıdan patla
talebes nın eng 1 ve butunleme sınavlarına başlanacaktır. Muallim mek- dım, kendimi dışarı attım. Kalab:ı -
leplenndc de engel ve butunleme ımtihanlarına da bu tarihte başlanacak hk tramvayda balık istifı olmak, 'Jtı 

.. 5 ·burnuna kadar o- b glanacaktır. 
nundcn ara:y .. re e b - EminonundPn Sarayburnuna k ,. faydah dersler konabılir. Yahut ta, 

ı 7 Eyllılde nıhayet verılecektır. sıcakta kolay degil ... 

lr.n saha hakkında muz:ke __ Y b~ .ın h"l boyunda mevc:uc l.azı dersler, genışletrlcbıhr. Eylülun 8 inde ortaokul ve lıs!'.'1 erde bitirme ve son sınıf ımtihanla- Tramvay yolunu takiben Sirkeciye 

ı ı rdır Malum oldugu u:zere u- U<IT uz.anan sa t ~ 
amış a . · - tre genye birer e -i köhne manzara ve guzelliği Mektepte Jazımgelen ıslahat ~·apı-

rında engel ve butunlemede kalanların sınavları sona erecektir. Eylfılün geldim. 

rada sahıldcn on me ' ' ı -..ı k" 
· ed ı ~"' b b t bınal.;ır ytktırılacaktu·. mca. zannt'.\.ltyorum ı. gayeye daha 

9 unda lisclerın ikınci devre olgunluk imtihanlarına başlanacak ve 18 ey- Orada, tütüncüden sigara ve saire 

kallı beton antrepolar ınşa ı ~cK ozan u un . ıtılde nıhayet verilecektir. aldım. Baktım, arabalar hala bcklı -

ı üzerine yol vapı- Bu ic:lerc yakında ba'llanılm:ısı i· zıyade ·ak.mlaşılmış olur. Bn mekte-
Ye bu antrepo arın L. .d· :.- bin yctiştirdıği İklı at ve ticaret a-
lacaktır. Antepoları ıman ı a!'CS\ çin hazırlık gorülınekted.r. Bu ~·ol 

17 E •lütdc ortaoku1larla lisclerm birinci ve ikinci sınıflarında bü - yor. Benim bindiğim arabadan ses, 
tünleme ve engel smavlan bitirilecek ıre 20 Eylülde talebe namzedi kay- sada yok_ Yine yürüyüşe devam ct-

lm 1 b h 1 k S damlarma fovdnsı dokunur bazı ye-
) ~ptıracaksa da bunun )apı_ as.nı. \"e antrepohır :y pı ınca, usa 1 ı ~ . . . . 

dına son \ crılcccklir. tim. Eminönür.e geldim. Balıkpaza-

Belediye üzerine alacaktır. Işte bu mmın manzarası derhal değrşecektır. n: bılgılcr ogretılebılır. Halbuki, Teşı ını vvcl bırdc dım;lerc başl:ınacaktır. rına girdim. Orada da bir iki şey 2l-
•t•••••••••tı•••-••••••••"""'.""'''"'"' .. '"''''''''"1nu••"''"''.'''''''"'"'""'"""''m•nm•11••uwn•tttt1tQa•uıuı ... umıııamtmınR1 dım. Tekrar İstasyona geldiğim \':1-

Yazılan B uy ı l 
müzakerelerde gerek antrepo\ar~a E..ımar.ımmı gelen gcmıler. güzel b"r şimdi, öyle deı slcr verdır ki, karuı.a
rıhtım arasındaki mesafe ve gerı:i< şekil almış olan hır sahıHo..kırşıla· I tımcc~ bunblaın,1_lm mektep gayesilc 

k} d 
yaklnuan rr a .ıkasr yoktur. 

antrepoların üzerindeki yol mesele· şııcn ar rr. 

Otomobiller 
Bozuk mu 

ş·ıe 
eiumum ~İ 

Müsteşar 
Ali Rıza 
Şehrimizde 

Eserlerden 1 Tütün/erimiz 
Vergi alınmıyor Çok nefis 

kit benim arabadan h5la bir habt'.'r 
olmadığını gördüm. Beş dakika kı
dar bekledim. Ne gelen var, ne gi
den .. Yürüyüşe devam ettim_ Köp
rüyü geçtim, Karaköye geldim. İs
tasyonda bekliyorum. Mübalagasız 

tam on dakika bekledim. Niha\ et, 
Belc>diyenin önünde bindiğim araba 

. ı· ? ış ıgor •• 
H IA muayeneye gelml· 

y nler var 
Motörliı kara nı:ıkil vasıtalarının 

muayene müddctleı i bu aym on be-

ihracat tacirleri ile 
temas ediyor 

liy Vek le inin bu 
husustaki tamimi 

Ord.• ikramiyesi kanunu mucit.-in
er, ıneslcge ait :faydalı telıf \ e lu -
dımcdc bulunanlara verilen paralar 
h-.kkındaki karar vıtayetlere bı~dı-

ı:ılmLştır. Du karara göre bu p:ıralar 
1 b1r vergiye tiıbı tuutlmıyacakt ıı. 

ftnde tamamlanacaktır. 16 ağustos 

sabahından iıbtaren şehirde kontrol 

~ .. pılacak va mu1i.ycnc~ gelmemi§ 
-olan motörlü kara nakil vasıtaları 

i~ten alıkonulacaklardır. 

. . ·I 

iktısad VekUlcti 51yasi müst( arı 
Ali Rıza İmrirden şehnmıze ~elmiş
tir. &y Alı Rıza burada da bazı let
klklerde bulunacaktır. Alı Rıza, Ege 

mıntakıısında, ihracatçılarla muhte
lif temaslar, toplantılar yapmış. son 
ihracat vaziyetlerı iızerınde, lucca-

rın dıleklerini tesbıt etmiştir. 

1 
Malı e Vekiıletınden gelen bir ta

rnımde de bu paralann ıkramiyP f as
lmdan dahı vcnlmı olsa, kazanç, 

muvazene. buhran ve hava kuvvet
lcrıne ) ardım veı gilerıne tabı oJa -

mıyacağı bıldırılmişıtr. 

Agustosun on beşi yaklaşmakla 

<' ı masına rağmen henüz mu ay en .. ) e 

ı:;clmcmiş veya gelip te noks:ım ol

du u için kcndisınc bır miıhlcl ve -

1 ıl ı.c; bulunan otomobillerden h:.1~ 

mua\· n ye gelmemiz olanlar mcv

cı.ıtlur E sPn avın on beşi naz:ıra 

ı .ı tlamakta::lır. Cum rtesı gunu de 

bu gıbi vesaıt mu3yme cdılm mek

t d•r. Btn naleyh bu mu:ıyen"ye 

r,l mıy nkı bir sene i !emek ha~ -

J mı k.ıpbetmı ol caklardır. 

/3ay :ı cvıuc fiKtn 

Duzce Sulh Hakimi Bay Tevfik A· 
ı .. ın lerfüm Şile Cumhuriyet Mud -
dei mum1llğıne tayın edilmiştir. 

Duıccde bulunduğu esnada iyi va -
?.ıfepcrverhğı de kl'ndıni muhitine 
scvdırnu olan bu gence.. yeni vnzi
fcsınd<. de muvaffakıyetler dıleriz 

Unh 1 bulu n hayra 
h d m li lerı 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlü~ün
df' tcvcıh cıhııt komısyonu topl:ına· 
rak munh 1 camilere muczzın ve t
mc.ım tuyıni işı ıle me gul olmuştur. 

Egede y.ıpılan bu toplantılarda, ü-

züm ve mcır ıhracat piyasaıarının 19 

ağustos perşembe günu saat 11 de a
çılması kat'i olarak kararlaştırılmış
tu. 

Alı Rıza şehımızde yaptığı temas
lar hakkında da bazı notlar alacak ve 
bunları Ankarada takıp edecektır. 

Em iyet a r ola 
z memu 1 rı 

Yenı emnıyet leşkılalı kanunu m·ı
cıbıncc merkez memurlukları lağ\;e· 

Beyannameye tabi mukellefl rin 

senesi ıçınde ıkamet ve tıcarcthane 

yerlcrını dcğı tırdıkleri takdırde as

g· ri kazanç vergılerinin ne suretle 
hEsap cdıleceğıne dair Malıye Vekn-

letındcn \ ıl5yetlerc bir ramım gon
derılmıırtır. 

Yeni ı·man 
Zonguldak li nı i e 

Y r y c halde değll 

tttttllMHllllNltUUHt .. nııttıffJUllltft•nntNfllllttfHlt'MlllfllnrRnmıuıııhtRllllN~tllffDIRIAIHHRfJlll .. ttDlffffffWlnı.•• 
dılmışti Haf in vazıfe goren merkez 

j t nbul, İzmır ve Zonguldok lı -

manlarında tetkıkler yapan ingıliz 
memurlarından üç senelık müdtl t

muh ndı 1 1 ınd n lıman mitte ha ı
luım ıkmal C'den Emınonu merkez 

ı Kıp \'C ark daşları Zonguldal. lı
memuru Alı, Fatıh merkez memuru 

m nmın bugunku vazıyehnı b<:rb t 

bır halde bulmu lar \ e bunun ıcb-
M hmet, ıkınca şubede merkez r'.lr

muru Tevfık, b nncı şubede Tattsirı 

Müzenin yen• bir şekilde tamir ve Kadıkoy merkez memuru Tevf.~ 
ıle daha 10 merkez memuru. <'.'mr.ı-

hına da ımk·n olm dıgı ne'tıc ne 
varmı !ardır. 

ve ıslah edilmesi kararlaştırıldı ~et çmırlığın terfı edecekl rıdı~ 
Henüz rmırlcri gelmemıstir Dı~cr 

Zonguldak lımanı şımdıki lımana 

20 mıl mcsafr•de Çatalagzı mc\: ittın
dc yenıdcn kurulacaktır. D 1\•tınyolundakı Sagl_ık Muzesi~ın geçe~ yıl ~arı kal~n tamıratı, bu se- memurbrn terfı Jıstesinin de bpgıır•· 

ne ikmal cdilccektır. Bunun ıçın ycnı lahsısat vcrılmıştı~. . . lu de rrlmesı b<>kfenmektedır. 
Muzcde yeni bazı tertibat alınmıştır. Mektep talebelerının muzeyı 

daha iyi gczıp istıiade edebılmeleri i çın bnzı yeni tesisat yapılmıştır. Kü

çiık y..ışta bJzı mektep çocukl:mnın görmemeSl lazım gelen kısımlar da 

tefrik edılmi~ tir. 

Ü umet kona ları 
yaptırılacak 

e tiv 1 e"' lenceler"' 

Sağlık Müzesı, gittıkçc, daha ziyade rağbet görmektedir. 
Vilayet ve kaza merkezlerinde 

mülkiyetleri devlete aıt hukumt:l 
konaklarının son \ azıyctleri, tamire 

Fl tıval progr mı mucıbıncC' bu 
"kşam not 22 d<' Taksım bohçesır C.! 

clordunci.ı f tıval galfisı \ crılcc k. 

} arın gece Tep ba ı bahçe ındc Şc

l'ıu oper lı Luklis hayatı o naya -Ht!r yıl bir çok ziyaretcılcr gelrn ektedir. Müzenın herkes tarafından 
göriılme i, gezilmesı içın propaganda yapılacaktır. Çunkü burada, muh

telıf hııstalıklaı ın sırayet \'e tedavt tarzları canlı bır şekılde gösterilmek
te hnlk, tcnvır cdılmektedır. 

muhtaç olup olmadıgı hakkınd.J M.i
lıvc Vekaletıııden tıltikadarlara bazı 
s~aller sorulmuştur. Yemden yaot1 · 
rılacak hukümet konaklarının da ke
şıflerının tamamlanıp tamamlan:na
d ğı hakkında malümat i tenm ""lır 

c ktır. 

Yarın saat 14 30 da dağcılık k.lı· 

t:undc Turk - Rom n - Yunan tenis 

E'kiplC>rı ara ında maçlara başlan -
Muzeyi ziyaret eden kimselerin s:ılıhallerinı daha iyi koruyabilecek -

lerı onlasılmakladır. Bu yıl alman lohsısatla muze daha ziyade ıslah ve 
t c\ sı cdılccektır. 1 caklır. 

Edebi roman: 141 dı .. yenı bir hızmctçi alsak Ycıhul ı C: t oldu <le ne C\de hızm tçı, ne de 
ta eskisini affetsen de getirtsek.. onda anahtar bulundu. Yoksa dana-

e de seveceksin! Dedi. r.111 kuyruğu bugun aı aınızda feci 
- Eskısınin bir daha bu eve don- Lır h ide kopacaktı. Ben, Salıh!P ay

mesıne imkan yok. Yeni bır hizmet- rılırkE'n hıç b r skandal vesıle •ni 

bilmıyor, yahut ta beni sevmiyor. 

Onuıı için daha çok yıpranmadan, 
daha çok sinirlerimi bozmadan tu-
tulduğum kasırgadan kendimi ko • 
rumıya ve.. kurtarnuya mecburum. 

Ve .. öyle yapacagım! 
En sıkı§tk bir gün 

Sahh azkalsın dun beni yakahyor
<lu. Hiç ummadığım bir saatte bir -

denbire eve geldi. Eğer, hizmetçi ol
ııavdı tabıi derhal kapıyı açacak, o 
da yukarıya gelecek ve .. beni defte-

rıını yazaı ken masanın başındıı bu

lacaktı. Kapı çalınır çalınmaz ben 

hemen yazımı topladım, dolap ıçın-

Etem izzet B nlca çı arayalım.. ele vermek ıstemi ordum. Hatta Ha-
Dedim. Sonra lc'.ıkırdıyı bir bıçi - h1 Nccıp !>ağsı \f' l<'krar benımJe 

Neredesın ayol. Çok bekletlın m•ne gc.tirdı, karsıla..:ır dn <'Vlcnmek mcvzubrıhs 
beni.. - Sokak kapısının bir anahtı:ırı oluısı, muh kkak kı, (' e:lmtmi ge-

Diycrek lınfü tcrtıp bir serzenışte da bende ols:ı fena olmıyac:ık. c.klirir \'e hatl{ı bır ba ka sehırd€: o-
bulundu. Dedi. nunla cvlenırım Tiı ki. hakkın a 

- Bıraz dalmışım galiba.. Dıye sordum. hıç bir dL'dikodu ve:sıle i kalma ın. 
Dedim. Yukarıya çıktı, bana beUi - . EQde hızmetçi yok. Sen mec;gul- Ho1 butun bunlar da hulv • .ın 

etmeden evi dolaştı. Anlıyorum ki, i.ın. Belki c\'de de olmıyabilirsin Bir h .. şka bır ey de •ıl D::ıh ı ort d .. ne 
c?urup dınlenmeden bu adamcağız ~ erlek anahtar benim üzerimde bu- Halil Ncıcipl!'n habcl' var. n de ol :ı 
bcnı kontrol ediyor. Dün eve böyle lunması her hnldc iyi olacak.. b.IC' benim onunl,1 <:.'Vlrnmeın ıhtı -
ansızın gelmesi de bunun için. Amma, Dıyerek noktainazarını müdafaa r..ali. Bakalım çocuk b nı se>vmlkle 
nıçin kontrol cttığini birtürlü kesli- elti. Ak ini nıi.ıdııfaa etmek süph vi berabC>r bc>nimlc> c vlC'nm('yı hıç di.ı
remiyorum. Her halde hep buna se- iiıerime eelbetmek olacaktı. şündi.ı mu?· Belki de, lıiç bo~l bir 
bcp hizmetçi oldu Ne dedi, adama - Hay hay, bir çılıngir getirt. ya- şey düşunmiı de ııldir. Bırçok fısık-

l"r gıbi \ lnız lııssine b lı vc th
neler sövledi bilmiyorum? Kendisi but ta ev s hıbınde fazla anahtar 

.1 \"etıni tntmrndcn ba ka hır se~ di.ı-
b:ma hiç renk vermiyar : \arsa al.. .. c:unmeycn neviden de olabil"r. F. kut 

_ Bugünlerde işlerim biraz gev- Dedim. Her halde bu cevabım t'lk Halil Necıbın bana \'erdi i tr 1li \C 

Hususi birde koku 
taşıyorlar gelıyordu. Bindim, Bcyoğluna çık -

F.gcı ınıntakasından gelen haberl('re tım. 

gore, bu ~en<' tutun mahsulumü,. çok ı Kondoktöre yolda gelirken sor -
nefistir. Ecnebi tutün kumpanyalaıı dum: 
~imdiden, tüttinlerımizi satın almnk - Neden bu ak.sın, nrabalal' daha 
ı ın hnzırlıklaL" ·apmaktadırlar. 1 ağır gidiyoı·?. 

Bu sene tutiınlerımiz daha nefis - Köpriı üstünde yaya ~i.irüycnle-
vc okulu oldugundan, bır anda, bi.i- re ) ol \'ermek için bekleniyor, detJi .. 
lLn rn lısulun satıl ca ı muhakkak E C'r, Köprüye çakılan sarı çiviler, 
goı ulmcklcdır. Geçen sene Ameri- her ak am böyle netice \"l'rccekse, 
kan kumpanvaları b er mılvon kılo onlan derhal söküp atmalı .. Çünkü, 

l ttiltin rmibc.ıyaa el mı lerdı. Bu yıl, he!:abını yaptığım u ~ ukarıdaki sa-
daha fızla alac:ıkl.m anla~ılım~tır. atlC'rC' bir göz atın. O kadar :zaman 

Yapılcın ılk tetkil:lere gore, bu yıl beklemek, ~'Ürümek.. alış veriş ct
l"gC' mınt.ıkncında tütün rekoltesi mek.. ve a ·ni tramvaya Karaköydr.n 
3; milyon kilodur. binmek .. 

Bu vıl llıtun fıntları daha İ\ i 013- 1nsan, bu vaıiyC't kar ısında ne 
c3k. mustJhsılın de vüzu gülece-ktır. söyliyeceğini şa~ııyor. 

Tutun pıyasasının. bu yıl. bırınci- f in sık tarafı da c;udm: Beledive-
leşrın sonlarında açıl.lcagı haber ve- cie trnmvaya bindi ,im z.ım n aldı -
r mrkt<:dır. gım biletle, Karaköyde tekrar bin -

-- -- d m. bu arada bir haylı yürüdüm. 

lstanbul fkincl o teri 

ci no -
tır. 

iz 
K ımp t r n n e v pılacak 

ol n ıkı \ enı d nız ltı ~ mımizin bu 
cum rt ~1 s!I t 11 dcı Ka ımp... da 
vaz'ı esas ı e mı y~pıl caktır. Bu. ~e
mılrr !J.1fl son •"·l donanın.ımızc il
lıhak edı c ktır fer ım Basvekil 
ile şchrımızdc> bulunan 'ek iller, ıne
bu lar ç ırılmı tır. 

Kôprü üstünde d niz havası aldım. 
Dalıkpa2arında. Sn kecid alısveris 

ı:ttim. Demek ki, 1 tanbul tram\ av
larında, kc>ndilı "nd n hır tek bılet 

usulu tatb k cdilmive bn 1 ndı. Avni 
i tikam llc o]mrl< ı;a 

0

l(', istC'Cliiiniz 
yerde avı i biletle inip b;n bilirsinız. 

Tr mvaylar ic t edildı edileli, bu 

1 

k"ld nyrüsefcr etm· olduklannt 
zannelmi)orum • 

Ha filozofu 

Te iğ 
T k y Tıp encümeni genel rck-

1< rl !J d : 
Y ıncı ı illi tıp kuıultayı topl"n

t · mm C'Un huriy timzm on be .nci 
)- 'dönümüne t saduf eden 193n sc
rı İl'<' tc hn i, savın Ba ckilimiı tn
r {ınd n mim. ip görulerck Sıhhat 

'w İçtimai Muavenet Vekaleti ve ku
l mı ta'\ y iık <'k b. kan lığından l'n.:ü
mrnirn iz l<'blı~ buyuruldu·u muh
t< r('ın ti elC'rimızc bıldirilir. 

1 Be ediyesinden: • 
Madde 1 - Belediye Zabıtası talimat

name sinin 20 nci maddesi: 
(Caddelere, sokaklara, meydanlara, ön 

bahçelere, paviyon aralarına ve cadde, 
sokak ve meydanlar üzerinde bulunan bi
nalar aksamındaki kapılara, pencerelere 
çamaşır asılanıaz ve buralar da halı, yatak 
takımları, örtü ve diğer şeyler silkilmeme· 
sini) amirdir. 

Umumi sağhk namıtıa, halkımızın bu 
madde hükmüne de azami riayet; ehem
miyetle rica o!unur. 

Madde 2 - Yine Belediye zabıtası tali
matnamesinin 9 uncu maddesi: 

(Cadde ve sokaklar hiç bir kimse ta
rafından hiç bir suretle işgal olunamaz. 
Dükkancılar camekan, tezgah, fıçı, sandık 
gibi şeylerle ve sair eşya ve mekulat ve is
kemleile caddeleri muvakkat dahi olsa işgal 
edilm mesini) emreder. 

1 

d\;kı yere yerleştırdim. Ve .. bu isımi 
bıtınneden aşagıya ınmedım. Belki 

b ş dakika kadar kapıda kaldı ve 
durınad ·ı· ~ 
Vakıt: 

an zı ı çaldı. Kapıyı açtıgım 

şek gidiyor. Onun için erke çnıka- yerınde oldu ve .. yiızlinde dağll::ın umit onu dürust \'e a kına baölı a)
bilıyorum.. çızgılerden kendisinin huzur ve em- mamdadır. Nıhayet cinnet dE'rec-.si

Diyor. Bugı.in eve gelişinde yine niyet buldugunu hissettim. Z!ılen ne yiıkS(>lf'n bir a k gelip geçici ol-

bir netice alamayıncn: benim de on~ vermek .ist:diğim b~i!l· ımarnahd r. Eger, sözi.imü dinledi ve ı 
_ Yalnız kalman da doğru olma- dım başka bır ŞC'Y degıldı amma, ı'>1· (Dcı•amı var) 

Dükkan sahiplerinin bu madde ahkamı
na tamamen riayet etmeleri temenni olunur 

(B.) (5164) 
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· OüNY~4 MESELELERi 

CASUSLUK 
' 

Kafesten 
Kaçan iiiiilK~Y'.liilil. -~ 
2 Eşekler krah ErtUccar 

Onları her tarafta, papaz, fotoğrafçı 
dilenci kıyafetinde görürsünüz .• 

A S L A N Yazan Zeki Ce mal Bakı 

Ormanda uyur- l 
ken yakalandılar 

Bazanlbaslt bir kahvecı 
onlardan casuslardanbirl 

Olga ve Maskot, Pariste meşhur 
sirklerden birinde hünerlerini 

yapmakta olan iki aslandır. Olga 15 

yaşındadır ve Habeşistanda doğ -

muştur. Fnkat on senedenberi Fran~ 

sada bulunmakt:ıdır. Maskot ta Ha

beşistandan getirilmiş ise de ancak 

4,5 yaşındadır. 

Sirkin pek kalabalık olduğu bir 

gece aslanlar, mürebbileri Resar'ın 

nezareti altında birçok hünerler yap

mışlar ve halk tarafından çok alkış-

parlar. Fakat Çinde bu kabil casuslar larımışlardır. Aslanlar biraz sonra 
her memleketten fazladır. kafeslerine gidip uykuya dalmışlar

Filhakika muhtelif Çin vilayetle- dır. 

rinde birçok müşavirler vardır. Bu Fakat sabaha doğru sirkte müthiş 
müşavirlerin Çine ne gibi hizmetler bir gürültü olmuş, dircktöf'ün oğlu 
üa ettiğini hiç sormıya bile lüzum . . . . 
yoktur. Bu müşavırler doğrudan bırdenbırc koıku ıle uyanmıştır. Sırk 
doğruya Çin memurlarına merbut de- memurlarının ikametine mahsus ara
ğillerdir ve sözde yalnız hafi işlerle ba iıdcta devrilecekmiş gibi sallanı -

[Bu hikaye hakikidir. Yalnız kah
ramanının ismi değiştirilmiştir.] 

Mehmet Ertüccar, adı gibi tüccar 
bir adamdı. Fakat son yıllarda işıni 
bir tlirJ_g yoluna koyamamıştı. .\Te
reye yapışmış olsa altından muh .. k-

k<ık bir nnt:kalık çıkıyor velhasıl iki 

ipin ucunu bir araya getiremiyordu. 

Bugünkü ne kadar gazete "~rsa hep-
sini de getir. 

Sırasile gazeteleri okudu. Cum • 

huriyet, Tan, Kurun, Akşam, Son 

Posta, Haber ve nihayet Son Telgraf. 

Hepsinde de ayni havadis vardı. 

Yüzü güldü. Kahveden çıkarken 3 

kuruş vereceği yerde masr..nın ustu· 
ne 5 kuruş attı. 

. meşguldürler. Çinin hemen de bil - yordu. Çocuk ne olduğunu anlamak 
Çınde yerleşen bir dilenci a/lesinlnde iç yüzü aranırsa tün c::ehirlcrinde bu müc::!lvirler, e .. 

IInlbuki Mehmet Ertüccar, zama

nında sayılı tacirlerdendi. Herk~s 

ondan akıl, :fikir i.f.ter, hele en müş
kül zamanlarda piyasanın nasıl bir 

- 2 kuruşu dn bahşiş ha ... dedi. 

Yavaş yavaş Köprii)'e doğru ~it -
miyc başlaeı. 

ıt ~ iç-in başını pencereden dışarıya çıka-
ca sus olduç:ıu anıasııır konomik tetkikat için enstitüler tc-

rınca Olga'yı karşısında bulmuştur 1 h~le. gireceğini herkes ondan öğre
nırdı. 

Şarkta Japonlarla Çinliler harp 
ediyorlar. Japonlar, kım bilir 

kaçıncı defa ol rak Çıne saldırdılar. 
Japonlnr, Çındc, halkı korku ve ·leh
ı:;et içinde bırakıyorlar. Japonlar, 
Çınlıler için bır bakımdan gö7Jc go· 
runur bir duşman oldugu gibı, bır 
bakımdan da gözle gori.ılmiyen düş

mandırlar. Onlar bu zehirli gözle 
görülmemekle beraber Çıni mahvet
mekte, kötürüm bir halde bırakmak
tadır . .T::ıponlar bu zchiri Çin mille
tinin bünyesine sokmıya senelerdcn
beri muvaffak olmuşlnrdır. Bu, ca
susluktur. Casusluk, Japon erkanı

harbiycsinin baş muvaffakıyet ;jmi
Jidir. 

Bir Amerikan mecmuası Japonca
suslarından bahsederken diyor ki: 

cPek az kimseler Japon casusla -

rının bazılarına karşıkoymıya ve on
ların maskesini yırtmıya muva! fak 
olmuştur. Japon casuslarının kurdu
ğu hile şebekesine düşerek yolunu 
kaybeden bırçok kimseler, nihayet 
sonunda Japon casuslarına Ht·hak 
etmişlerdir.> 

Japon casuslarının, ecnebi bir 
memleketin yalnız istihkiımlannı ve 
askeri tec:kilatını tetkik ettiğıni zan
netmek bir hatadır. Japon casurl·.:ğu 
hakikatte kendilerini alakadar f:dcn 
memleketin sosyal ve ekonomik ha
yatına nüfuz etmektedir. Bilfarı Pe
kinde bir mabedi ziyarete gidersiniz. 
orada tesadüf ettiğıniz papaz '.'eya 
size refakat eden tercüman veya kla
vuzun Japon casusu olmadığından 
emin misiniz? 

Bir parktan çıkarken bir fotoğı af
çı karşınıza çıkar, orasını ziyarc:ti -
nizin bir hatırasını pek az bir para 
mukabilinde size verir. Fakat o fo
toğrafçının bir senede çektiği hin -
lerce fotoğraflar muntazaman Tok
yoda bulunan hafi bir büroya gön
derilmiştir. 

Şanghayda size şehri gezdiren a
dam, sizi traş eden berber, seyahat 
ettiğiniz büyük vapurun aşçısı, bir 
Nankin gazetesinin zeki muharriri, 
Kantonda fakirlerin kanını içen mu
rabahacı sarraf, Pekinde her hangi 
bir enstitüde çalışan bir Japon ali-

------ sis etmişlerdir. Fakat bunlar haki-J apOn katle bir casusluk ajanıdır. ve hemen Resar'a haber vermıştir. 
Bu meyanda yalnız Sovyet Rus - tir. Casuslug""' u yada Sıbiryada faaliyette bulunan Rcsar'ın elinde kırb .. cile geldiğini 

böyle birçok enstitüler vardır. Jo~on gören aslan var kuvvetile kaçmıya 
Bütün Çini baştan casusluk teşkilatının en şayanı dik- başlamış ve civarda bulunan bir or

kat ciheti o:duda mevcut olan teş-

Başa Çok. tan kilattır. Her askeri cüzütamda, fır- mana dalmıştır. Fakat diğer taraf-
ka, alay ve hatta bundan küçük cü- tan kafeslerde yapılan bir kontrol isti 1 a zütamlarda bile bir casusluk servisi neticesincd Maskot'un daha evvel 
vardır. 

Etmiş vaziyettdedir Hatta Japon ordusunun bütün yük-
sek kumandanları birer casustur. 

. . \ Alman - Japon ittifakı da Japon 
mı, hep muhtelıf şekıllerde bırer Ja- asu 1 k t k'lAt b' f l' t 1 d c s u eş ı a ına ır aa ıye ze· 
pon casusu ur.> y mini hazırlamıştır. Bu ittifak mua-

Japon casuslugu hakkında şu fık- h des· m 'b' Al J 
J 1 

e ı ucı ınce man ve apon 
rayı an atır ar: 1 k t k'lAt d b' l . .. casus u eş ı a ı arasın a ır ça ış-

c Bır gun, Japon donanmasına a b' l'ğ' •~ · d'l işt' J . . m ır ı ı ~sıs e ı m ır. aponya-
mensup bır gemı Şanghay lımanına nın Berlin At ·1·ı · o · b 

1
. o .. d'~ lı 

1 1 
aşemı ı en sıma, u 

ge ır. gun ıger azı dev et ere muahed · A -11 • d b' 'd' 
enın amı enn en ırı ır. 

mensup harp gemileri de Şanghay 
lim::ınında bulunuyorlar. Bu gemi -
leıe mensup ecnebi bir amiral da 
Japon gemisine bir nezaket ziyareti 

1 

yapar. Ertesi günü Japoı1 amırali de 

bu ziyareti iade eder. Fakat Japon 

:ımırali bu ziyaretinde o kadar ncza
kcı eseri gösterir ki, geminin bütün 
zabitlerini beraberinde götürür. Ge
mide amiral ile ecnebi kumandanı 
aralarındc:ı samimi surette görüşür
lerken, zabitler gemi içinde dolaşır
lar ve gcmının silahlarını ve bütün 
teçhizatını tetkik ederler, hatta iç· 
!erinden bazıları bu gemi ile o kadar 
alfıkadar olurlar ki, defterlerine not 

Bu muahede sayesinde Japonya, 
Troçki taraftarlarını Alman istih • 
barat bürosunun emrine vermiye 
muvaffak olmuştur. Troçki taraftar
ları aleyhinde açılan dava, bunların 
Japonya ile teşrikimesai etmiş ol • 
duklarını göstermiştir. 

Aksilik bu ya .. Mehmet Ertüc~ar 
bütün bilgisine, tecriıbelerine, her
kese akıl vermesine rağmen kendine 
yarar bir iş bulamrıdı. 

Gec<:>, gündüz düşünüyordu. Son 
günlerde uykusu bile kaçmıya baş
ladı. Başını yastğa kl')yar koymaz 
planlar çiziyor, fakat hiç birisinin de 

ı işe yaramıyacagını yine kendi an -
lıyordu. 

- Bu işin sonu ne olacak? 

İşte Mehmet Ertüccar buna bir 
tiirlü karar veremiyordu. 

Son haftalarda Ertüccar arkadaş
larına, eşine dostuna baktıkça şu dar
bımeseli diline pelesenk etmişti. 

- Fukara düz yolda eşeğini kay
beder, zengin dağdan dağa eşeğini a
şırır. 

Dir gün, beş gün, on gün .. Kiminle 
konuşsa bu darbı meseli söylemeden 
duramazdı. 

- Vallah azizim. derdi. Herkese
şeğini dağdan aşırıyor, biz doğru 
yolda kaybediyoruz. 

Bir gün evde gazete okuyordu. Ha
fifçe içi geçti ve gazeteyi bir tarafa 
bırakarak uzandı. • 

Rüyasında garip şeyler gördü. Bir 
çok eşekler Mehmet Ertüccarın etra
fını sarmış, kimi ceketini ısırıyor, 

kimi bağırıyor, kimi çifte atıyor vel
hasıl binbir gürültü yapıyorlardı. 

Hatta eşeğin birisi kulaklarını di
kerek Mehmet Ertüccarm üzerine 

alırlar ve krokılcr çizerler.> 
Bu küçük fırk<ı. Japon casusluğu. 

Japon casusları, devamlı mesaile
rile tanınmıştır. Bunlar öyle z~nne
dildiği gibi bi18inkıta çalışmazlar. 

Bilakis, Rusyadaki Japon casusları
nın yaptığı gibi, bazan bulundukları 
memlekette birçok kimselerle tanış
maktan başka bir iş görmelerine mü
saade edilmez. Bunlar o kadar ma
sum bir hayat sürerler ki insan, ha
kiki maksatlarını anlayamaz. 1936, 
1937 senelerinde Sovyet Rusyada tu
tulan Japon casusları. Japon casus
luk teşkilatı tarafından ayartılmış 
bir takım ameleden ibaretti. 

Maskot yakayı ele verdik-· öyle atılmış.~ı ki:. ~ehmet Ertüccar 
ten sonra korkudan gozlerını açtı: 

nun hakiki mahıyelini göstermiye 
kafidir. 

Japon casusluk teşkilatı bu terak
kisini, teşkilatının mükemmeliyeti • 
ne borçludur. Japonya için casusluk, 
dahilen zaafa düşmesini mucip ola
cak hezimetlerden korunmak için 
yegane vasıtadır. 

- Hayırdır inşaallah .. ı yapıştırdı, 
kaçmış olduğa anlaşılmıştır. Bunun uykusu kaçmıştı. 

üzerine bütün sirk halkı, cambaz, Tekrar eline gazeteyi aldı, şehir 

havadislerini okurken şu satırlar gö
züne ilişti: 

- İstanbul Belediyesi Fatih, Emin

Bunlardan Maskot Paris civarın _ önü, Beyoğlu kazalarında eşekle mık-
liyatı menedecektir.> 

soytarı, vahşi hayvan mürebbisi ne 
varsa hep aslanların peşine düşmüş· 

lerdir. 

daki köyJerd~n birine dalmış ve bir Bu satırları bir ker~, bir kere daha 

Yolda meşhür milyarder Rolde! -
lerin na.;ıı zengin olduğunu duş:.mü

yordu. 
1 - Sahi.. dı;ordu. Rokfcller de ga-
zetedeki iki satır havadısten zen~in 
olmu§tu. 

1 Bir gün Rokfcller böyle Er -
•tüccar gibi iken yani ii'i ınıikcmmel 

değilken gazete okuyormuş. İl:ı ss.
tırlık bir havadis gözüne ilişmiş. 

Çinde henüz lamba ve gaz yolrtur. 

Rokfeller derhal lfımbalnrı almt~, bir 

kaç teneke de gaz yüklenmiş. Parası 

da yokmuş. Çine giden bir vapma a

mele yazılmış. Çine gitmiş. Filh,ıki

ka Çinliler yalnız çıra yakariarmış. 

Saraya girmiş, Uımbasını, ışığını gös

termiş. Çin İmparatoru hayran ol

muş. Bir an içinde lambaları, gaz1an 
müthiş para ile satmış, sonra Çine 

gaz, lfımba getirip satmış, zengin ol

muş .. 

Mehmet Erti.iccar, ben de 1:-öyle 
yapacağım, diyor.. ıki satırlık 'ı:ı -
vadisle mılyoner değil nmına, bir kaç 
yüz papel kazanacağım. .... 

Mehmet Ertüccar, sağdan soldan 

sermaye toplnmıya başladı. Ve bir 

taraftan da gazeteleri takip etti. 
Bir gün Belediyenin son ilanını 

okuyunca hemen Fatih, Eminömı ve 

Beyoğlunda dolaşmıya başladı. Zer

zevatçılar, sakalar, eşek arabacıları 

kırk liraya, elli liraya satın aldıkları 

at gibi eşeklerini satılığa çıkarmış

lardı. Fakat alan yoktu. 

Mehmet Ertüccar Hızır gibi yetiş

ti. Eşekleri üçer, beşer liraya top • 

ladı. Üç günde Üsküdar tarafına ge
çirdiği eşeklerin yekunu bini geç -
mişti. 

Fakat iş bu kadarla kalmıyordu. Bu casusluğun başında ikinci ve 
üçüncü erkanıharbiye büroları bu
lunmaktadır. Bu bürolardan biri ka
ra casusluğu, diğeri de deniz casus
luğu ile meşguldür. Bu büroların her 
memlekette ataşamiliter, ataşanaval 
sıfatile birçok ajanları vardır. Bun
lar, tabir caiz ise, meıru casusluk ya-

Rusyada, işsiz kalmış bir amele 
rolüne girmiş olan bir Japon ·casusu 
bilahare tutulunca, isticvabında 1927 
senesinde amirlerine müracaat e -
derek ne yapacağını sorduğunu ve 
kendisine bir müddet beklemesi la
zımgeldiği yolunda cevap verildiği
ni söylemiştir. Amele bir sene son
ra ayni suali sormuş, fakat ayni ce
vabı almıştır. 

istasyona girerek trenden inmekte o- okudu. Eşeğini satın aldığı adamlara beygir 
Ceketini giyer giymez köşe başın- lflzımdı. Onlara da Üsküdar tarQfın· lan bir gazetecinin üzerine saldır -

mıştır. GazetEci yere yuvarlanmış, 

aslan onu bırakarak bir lokantaya 

girmiş bir lokmada bir tavuğu göv -

desine indirmiştir. 

Nihayet 1932 senesinde kendisine 
şu cevap verılmiştir: 

c Daha pek erkendir. Yakında size 
ihtiyacımız •Jlacaktır. Hazır bulunu
nuz! .. > 

Filhakika 1933 senesinde Japon a
janı gelerek kendisini bulmuş ve la
zımgelen talim&t ile kendisine silah 
vermiştir. 

Amerika Maliye 
Nazırı Ştrleyin 
Yanında 

Birleşik Amerika hükumetleri 
Maliye Vekili Henry Morgent

hau, geçenlerde Kaliforniyada bir se
yahate çıkmış; bu meyanda Los An
jelese de uğcr.mıştır. 

Aslan yolda sakin sakin yürürken 

önüne çıkan diğer bir tavuğu daha 

yutmuş, bu sırada halk korku ve deh

şet içinde jandarmaya haber vermiş

lerdir. 

Bu esnada halk da toplanmış ve 

herkes elinde silahı bulunduğu hal

de aslanın peşine düşmüştür. 

Bu sırada Resar sirk halkı ile kar

şılaşmıştır. 

Resar ağlayarak: 

- Artık bunları öldürmekten baş

ka çare kalnuıdı. Yakalayıp da ka -

feslerine sokmak da imkansızdır. 

Çünkü her Hdsi de ormana knçmış

lardır. 

daki kahvede soluğ_u aldı: . dan 20 şer liraya satın aldığı b<'ygir-
- Çabuk, bana bır şekerlı kahve.. 1 . k k ell er lira tt B' 

1111ıııııııuıııııı11111111111111ıııınıı1111Kt11111111111111111tıı11uı•mıın11 erı ır ar, ş - ya sa .ı. ır 

- Doğacak çocuğum mu1ıakkak 

Hıkmcte benziyecck ... 

haftalık hummalı faaliyet sonunda 

500 beygir sattığını ve 1000 eşek al• 
dığını anladı. 

Her beygirden 20 - 30 lira ka?.ım· 

mıştı. Satın aldığı eşekleri de en az 
25 er liraya satıyordu. ' 

İki hafta sonunda yaptığı hesap 

karşısında Mehmet Ertüccar k11hka• 

hayı bastı. Kazancı, eşek satışmdarı 

20 bin ve beygir satışından da 10 bin 
lira kadar tutuyordu. 

Mehmet Ertüccar çok iyi knlbli 
ve iyıliği bilen bir adamdır. Paraları 

natnına, bankaya yatırdıktan sonra 

velinimeti sayılan gazetelere ş•1k -
ran borcunu ödemiye karar verdi. 

Ve gazetelerin hepsine uğrayarak 
üçer aylık abone oldu. 

Eve dönerken: 
- Artık biz de eşekleri dağdan ı:A

ğa aşırırız, diyordu. 

Meşhur Çin sed lerlnden bir o arc a) 

Vekil, meşhur sinema artisti çocuk 
Shirley Tt:?mple'i görmek istemiş ve 
artistin çalıştığı stüdyoya gitmiştir. 
Kendisini ziyarete gelen bu büyük 
hükumet adamından asla çekinmiyen 
küçük artist Morgenthau ile ser -
bestçe konuşmuş ve Vekil ile ahpap 
olmuştur. Shirley, Morgenthnu ile 
ahpaplığı o kadar ileri götürmüş ki, 
kendisini yemeğe alıkoymuştur. 
Yukarıdaki resimde Vekil ile ar

tisti sofra başında görüyoruz. 

KafıJe ormrına girmiş ve evvela 

Maskotu çalılığın dibinde uyurken 

bastırm19tır. Maskot jandarmanın bir 

kurşunile başından yaralanmıştır. 

Hayvan birdenbire sıçramış ve iki 

metre ileriye doğru fırladıktan son

ra yere yıkılmıştır. Arkadaşı Olga da 

bir saat sonra öldürülebilmiştir: 

- Neden Hikmete benzesin? 
- Hikmet de kocama benziyor da 

Amerikada olsaydı Mehmet Ertüc
carın adı (Eşekler kralı) olurdu arn· 

ma, bizim aramızda adı hala Mehmet 
Ertüccardır. Yalnız isminin evveli· 
ne bir (Sayın) ilave edilmiştir, o 
kadar ... 

Zeki Cemal ondan. 



•vnıe 
rl 1 nt bir 
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MDd Jlam tptmiJeD, görmiyen 
var mıT S nemnm bu küç(lk faresi 
o kWar ~ klaııclı ki, eneli ço

cuklar için ldlçilk kilçfik ve binlerce 

resillDerln tir ara,. 1tlmesbıden vi
cude &elen lMa mm, nihayet bu isim
de pzetelerin, kahvelerin aÇJlma .. 
suıa bile yol verdi. Mikl filmi fev • 
kallde tuttu. Sahibi Dlaney milyon

V • ıar kazandı. 
ı erı Fakat Dfmey yalnız delildir. Bu 

binlerce re mden vucude gelen film· 

VBJDlD bu melD• 

~~ıtırıe bır y rtı ola• 
Un!f.mevi Tlirk m tbuatından 

bir vaifeı beklıyoruz.• 
Bis w iq$tk vazi1e1i elimızden 

ae1cUll kadar ~ ~·ı·z. 

ıhld b 
lerı bir tek adam yapamaz. Yanında 

td~ etmektedir. Havac ı iraz k'•i 1 ı te ı.. tuz 
ıllkalandıktan sonra, her zaman raıt· otuz -. ça lflJor. 1 ..,u 0 usta-
byacatunı bu A. B. C bröveleri diye dan dördü ondan ayrılarak blr kum
anılan ve pllıiörle uçuıta çok bılgl· penya vilcude ptirmifler ve Miki
ler sahibi olmayı anlatan vesikalar, ye rakip film 1apaııya bqlamıştar
tn6n0 ıençllltnln l(iDler ve aylarca dır. Fakat bu filmde Mlklyt tama • 
ıilren çahfmalarından. tonra uçmayı men taklit ~tmlyerek bllsb6tiln bat
ötrendikl r ni anlatarı liunslardır. ka bir Up. bll' çocuk Upl almıflardır. 

PLA.~ÖB NASIL VQARl Ba.kahm. bu da muvaffak olacak mıT 
Evet, pUnör ilUd uoartKotöraOa, 

eıektribiı pJAnör~ koca plAnör. bir Kurban adamlar 
Vahtl lla,v•nlar kaç in••• .-c1ırer? 

Bir latıttst k memuru Hlndistandı 
vabfi hayvanlara kurban giden in • 
sanlar hakkında bir istatistik yap • 
IDJ§tır. 

Bu gore Rindittaiıda bir 
senede 28 000 v hayvan • 
lara kurban gltmı,ttr. Bunlardan yal
nız kob11 yı1an1an 23,000 insan ye • 
mlfıtr. 1049 lnsan da kaplan. M9 in
san Leopard, m insanı kurt ve c11-
ıer1e11nt muhtelif vahp hayvaa18ı 
yeJDit*. 

Kazıkları cluralumla ıe1lt1dtn p. mahcllr. MapmN pııdtlll ·1111•?• 
pılmJf C>lmalıdır. 86114 bir~~ •olmalı: t... her teY çan.tddl 
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Vaz en , M. 8Uleyman Çapan 
f • Anadoluda Son Telgraf • I' Avrupada Sullı 
-A-yd_ı_n_a_b-ir_b ....... ak_ı_ş ...... 1ilk iş ispanya değil 

Tercii.mıe • e lktlbu baklu aahhasdur 

''Ahi t " ''A . ''P a aga,,, n çız,, , açoz,, ne 
demektir, bilir misiniz? 

"Okşan" çekersem karışmam haf.. Haydi 
"zadegan alayı,, gelmeden «cız lam!ıı edelim 

Küçük beylerin kendilerıne mah
sus bir konuşma tarzı vardL ı *). 

Iki kopuk, uç palavracı, sekız on ha
camatçı, bir kaç kıyakçı. sekiz on tu
lumbacı, dört beş hırsız ve yanke -
sıci bir araya geldi mi, konuşma ara
s:nda, muhakkak kendi (argo) !arın
dan kelimeler kullanırlardı. 

El>Tar kahvelerinde, küçük, toprak 
döşcmelı, tavanında sigara dumanın
dıın bulutlar uçuşan bodrumlarda, 
kon~ulıın !atlar arasında, yüzde yir
miden fazla külhanbeyi argosu söy
knırdL • 
Kırık dökük masaların ba'j1n '· 

sarı yüzlü, sakallı, sakalsız. siyah 
gomlekli. ) amalı pantalonlu. yırtık 

11 ceketli, fesli, !essiz insanlar kılıç oy
narlar, zar sallarlarken, dükkana ya
bancı bir kimse girdi mi, masalarda
kı iskambil kağıtları, zarlar gizlice 
ceplere gırer, başlar kapıya doğru 

doner, gözler merakla yeni gelen -
lc-rin üzerine dikilirdi 

Kahveci gelenlerle konuşur, hoş 
beş eder, sonra, müşterilerinin le -
cessusle, dikkatle, babazcıya -babaz
cılara- baktıklarını görünce, onlara 
seslenırdı: 

- Ulan korkmayın, işinize bakln. 
adanumdır (1) Yabancı olsaydı ~-ok
~n sepet havası (2) çajardun. 

Kulhanbcyi argosuna birkaç mi
sal ''ermek ı~ın, küçük beylerin ko
nu -malarmdan birk.lc nümune k3y
droıy rum: 

İyi kı soylcdın. Yoksam aval 
&\'al (3) yüzune bakıp duracaktık. 

Rl'Cebi her akş:ım balozda gö
ı uyoru'1!. Paçoz (4) !ardan birıne a

bı.yı vaktı (5) galiba? .. 

- Amma yaptın ha? .. Recebi bil
mez misin zil (6) dır. Aftos (7) pa
ra !ster. Margır ız (8) yüz verir mi? 

K<ıpıda yine güriıltu var Zade
gan aıayı (9) gclıyor gahba! .. 

Kar k r< ı geçtık. Ba ladık 
ka•.ıgoz (!O) leı i sallamıy" .. hazan 
k u (11) !er. k anço (12) ve bal 
g bı kcrız (13) diyordum, hcrıfçi

c-gl•ı ( rl<ında l;·l olmuy Jrdu. Tam 
ma"d ı ahi ıt .ı (11) n,n bırıyc!i. 

- Çok m 0 .' (10.) ~nı arakbdm 
n b· ? (16) 

- Dort tckc,lı k (17) kadar bır 

şey ... 

Koprudc, ka~ balı ın aıasında 

duruyordum. Baktım bır aynasız (18) 

- Yok ben öyle açmaza (28) ge -
lemem. Bana geçmez bunlar. Dogru 
oyna, doğru konuş .. Ayd ı n şe nr ı n ı n umumı ma nzarası 

· • · · · · · • · • · · Güzelhısar ibmmi ta~ıyan Aydın zönünc almak Menderes vadısinin 
- insan biraz kımıldar. Yanıma vilayeti, yalnız Türkiyenin değıl, bel- zenginliği hakkında bir fikir verir. 

gddın geleli bır oyun alamadım. !! <- ki dünyanın en zengin toprağına ma- Bir muharrir bu yerleri şöyle tas-
ra2 saygı lizım ... Haydi aç b (2'.I) Iik olan l>üyük Menderes ovasının e- vir etmiştir: 
bakalım. hemmiyetlı bir merkezini teşkil c- cOvanın aşağısına bakıldığı vakit, 

• · · • · · · · • • • der. Dağlann eteğinde milyonlarca güneşın altında billurdan dağ gibi 
- Dün Köprüde bir gaco (30) ııör- insanı mahsulile besliyebilecek ka- pırıldayan göz kamaştırıcı kümeler

ı!üm. Bayıldım, az daha sıfırı tiıke- dar mümbit toprağile, vaktile çarşı- den mürekkep, muazzam bir anfite-
tıyordum (31). sının cazibesile şöhret bulm~ bir atr görülür. Manzaranın umumi he-

. . . • . • • • . . • • şehirdir. Fakat düşman bu şirin bel- yeti karşısında hayrete duşenler, yu-
- Görüyorum ki, bugün yine "1- deyı harap ettı. Çok ıstırap çekmiş karılara çıkıp efsanevi bir sahneye 

vılsin (32), öteni berinı denge mi olan Aydın halkı, şehrin aşağı ma - şahit olunca, büsbütün hayret eder -
koydun? .. (33) hallelerınin birinde bir şehitler anıtı ler.> 

. . • . . • . • . dikmiştir. Anıt üzerinde Ergenlik Sa- Bu bir kaç cümle, Aydının güzel-
- Dün akşam dayı Mıgırın mey- vaşında kanlarını feda edenlerin ruh- !iği hakkında bir fıkir verir zanne -

!arı için yazılmı.ş güzel ve heyecanlı derim. 
ho.nesıne bir delikanlı geldi, bayıl-

ılım. Tam adadiyozdu. (34) 

- Top Ömer, Fitil Rıza, Kömürı:öz 
Rozanın evinde toplanmışlar, cüm -
büşlenirken fasafiso (35) dan. bir 
çıngar (36) çıkmış. kamalar, i<ara -
kulaklar çekilmiş, millet biribırine 

ır-rmiş. hanım evlatları (37) tüymüş 
(38) fakat, bu arada Fitil, Top Öme· 
rın göbeğinden işlenmiş (39) • 

- Rıdvan okşan (40) çekince mey
dı.nda kimse kalmadı. Ifrpsı ~ızlam 
(41} etti. 

( Deı,amı var) 

(J) Dostumdur, ahpabımdır, (2) 
kovmak, atlatmak, uzakla§tırmal:, 

(:!)aptal aptal, (4) kadın, umumhane 
sermaye.ri, (5) sevdalanmak, tutul
mak, 6) aç, (7) seııgill, yir. canan, 
dost, metres. ( 8) mangır, para, 9) 

kokoz. kopuk, ( 10) zar, (11) hilebaz, 
(12) değiştırmek, ( 13) hile yapmak, 
( 14) mankafa, ahmak, yontulma -
m4, ayı gibi adam, ( 15) uara. 
( 16) çalmak, almak. ( 17) dört 
mecidiye, ( 18) polis, ( 19) savuı -
mak, kaçmak,{ irar, (20) para, esrar, 
(21) yok, ayna gibı tertemizim, (22) 
Eigara (23) uzaı)a gıtmek sürülmek, 
(24) cenaze, (25) yürümek, ııuıklll§
mak, (26) sarho< (27) lafı uuıtı"'1, 

lıOfı kes, (28) dalavere, hile, şa.7ı•ı
ma, (29) oradan çekil, defol, çek nra
l>anı, (30) kadın, (31) ölmek, (32) 
ceketsiz baş aı;<k, yalııı ayak dola
şan adam, (33) rehine mi koııdun?, 
( 34) k<lık kıyafeti, hal t'e tavrı ııcarı, 

pek kopuk, (3.5} ehemmiyetsiz, (:Jlij 
kavga, patırtı. dalaş, (37) korkak kıll
lıaııbeyleri, piç, (38) kaçınış, (39) yn
ralamış. (40) su.ıtalı çakı, (41) k«çtı. 

•Özler vardır. Oturduğum otehn sa- Şehir civarında büyük zeytinlikler 
hıbi ve onun arkadaşı 86 yaşındaki bulunduğu gıbi, bir çok büyük bah-
Enver ağa bizzat müdafaaya ıştirak çeler de vardır. 
etmişler, bana, korkunç sahneleri hi- Ticaret oldukça canlı, incir, wy -
kiiye ettiler. tin bahçeleri gittikçe artmakla ve 
Düşman ordusu firar halind" ric'at memleketin ıktısadiyalını genişlet -

ettıği sıralarda çocuklar süngü ile mektedir. 
öldürülmüş, şehir üç defa yangına Un, meyan kökü, zeytinyağı, paınuli 
verilmiş, tan·areler bir çok defalar fabrikaları vardır. 

bombardımana tutmuşlar, şehrı ha- Buralarda zelzele eksik olmadığı 
rap etmişler. Cumhuriyet hükumeti için evlerin ekserisi ahşaptır. Fa -
bu vadinin zenginliğinden iyice isti- kat yangın bunlara fazla zarar veri 
fade etmek için M!'nderesin ıslahına yor 
başlamıştır. Irmak taşınca Nazilli o- Nüfusu 211,750; mesahası 7,860 
vasını su altında bırakıyordu. Şımdi metredir. 
burada taşan suları ana ırmağa v~r- Bozdoğan, Çine, Söke, Nazilli ke• --mek için büyük bir tahliye kanalı zala~ı urdı;;, - --
açılmıı;tır. Bu kanal sa)'.~~ zf!I- Çenesinde zo~gın antimuvan, 
gin ovanın l:!u f)arçası su altından krom, kurşun, demir, gümüş maden
k'urtuluyor. Pamuk yetiştiren tarla- leri vardır. Türkiyenin bir çok yer
lar sulanmış oluyor. Horsunlu önün- !erine incir (kuru ve yaş) üzüm, zey
de de açılan kanal, 40 bin dönüm tar- tinyağı göndermektedir. Son zaman
lanın sulanmasını temin etmiştir Bu- !arda kuru inciri İzmir vasıtasile 
rada dönüm başına alınan mahsulün Avrupaya sevkedilmektedir. 
evvelkinden beş misline çıktığını gö- A. K&:JIA11 

r 

Ayd ı n hü k Omet konagı 

Habeş meselesi 
lngiltere,Habeşin ilhakını hukukan 
tanımı ya hazırdır. Yalnız mesele 

Milletler Cemiyetinin reyine bağlıdır 
M acar basınının mütaleasına göre 1 giltere ile Italya arasındaki kar ıl>i<· 

İngiliz-İtalyan münasebetlerinde-ı lt münas,":ıet.eri arızalardan masun 
ki gerginliğin izalesile hissolunan ve olacak bir •ekilde ıslah ve tahkim ıçi• 
Musolini ile Nevi! Chamberlain ara- İngiltercnin İtalyaya yapacağı teklıf 
sında teatı edilen mektuplarda çok ancak İnfıltı>renin bu ılk şartı kabul 
limit verici bir şekilde ifade bulan \'e ifaya iiıııade bulunması halinde 
•aliıh, mahdut ve yalnız İngiltere ve bir mana ve kıymeti haiz olabilirdi. 
İtalyaya münhasır kalmayıp cihan Bununla beraber İngil terenin bu 
efkarı um•;miyesi bu değişiklik!<! Av- baptaki pnl'tikası Milletler Cf'miye • 
rupa sulhunün yeniden tanzim ve tine bağlıciı•. Eğer Mılletler Cemı • 
tahkimi ı.:ğrunda etraflı bir mesainin yeti gelecek içtimalarında da Habe
ilk safhaRını görmektedir. İtalyada şistan cmzı vakiini tanımaktan içti
pek müsaıt bir şekilde karşılanan İn- nap edecek olursa İngilterenin kendi 
giliz hat'.ı hareketinin hakiki manası hukuki noktai nazarını degişlirmesı 
da dört büyük garp devletinin te~i- ·hayli güç clacaktır. Milletler Cemi
ki mesaisini esaslandırmak ve bunlar yeti azalarından bir çoğunun ve bil
arasında mevcut olan ihtilaf ve zıd- hassa küçük devletlerin bugün hala 
diyetleri ortadan kaldırmak niye - tamamile menfi noktai nazarlarda 
!indedir. İspanya meselesinde doğ- durdukları görülmektedir. 
rudan doğruya bir anlaşma husulü Bu noktai nazalarr, bu devlctlerir 
mümkün olmadığı cihetle İngiltere bugün mevcut hal ve vaziyeti ne ta
şimdi bilvasıta Avrupada umumi bir nımak ve n~ de onunla mücadele et
anlaşma yolu ile İspanya meselesini mek istedikleri şeklinde mütezahir
beyrıelmilel ihtilatlara sebebiyet ver- dir. 
mek tehhkesinden iiri kılmak isti - Bu menfi halin neticesi, ancak Mil 
yor. !etler Ce;niyetinin tamamile akameti 

iNGİLİZLERE GÖRE... olabiJir. j.,giliz politikası menfiliğin 

Beynelmilel matbuatın ve bilhas
sa İngiliz matbuatının fikirlerinden 
anlaşılıyor ki, İngiltere ve İtalya ta
rafından arzu edilen anlaşmayı ta
hakkuk .-ttirecek ilk şart, İspanya 
ıneselesinni değil, Habeşistan mese
lesinin hallidir. Dail 'Y Telegraph 
dıplomasi muhabirinin müsbet bir 

şekilde formüle ettiği gibi İngiltere, 
Habeşistan meselesinde şimdiye ka
dar durduğu noktai nazarda dıtv.ııı:n 

, etti~i vç ltalyan rıfüzalleriyet ve ha
kimiyetinin ancak fiilen tanımaktan 
ile>ri geçmediği müddetçe İtalyan 
Hariciyl! Nazırı Ciano, Eden ile mü
zakere için vaki daveti kabul ede-

mez. Maa:nafih İngiliz hükumetinin 
Şarki Afrikadaki İtalyan İmparator
luğunu hukukan da tanımıya amade 
olduğu muhakkaktır. 

Başvekil Chamberlain Musoliniyc 
hitap eltiğl mektubunu göndermez
den evvel rxkfı.la biliyordu ki, İn -

HALK OPERETi 
Bu Akşam 
Heybe!iada, plaj 

gazin osunda 

Eski 
4 

Hamam ~UmlLUŞUIOOŞ 

IST•NBVI.. 

Eski Tas 
13 Ağustos Cuma akşamı 

Büyükdere aile bahçesinde 

bu safhasıııı aşmıştır. Şimdi mesele 
Milletkr Cemiyetinde aza devlet -
!erin İngilterenin istediği şekilde 
konstrüktif bir Avrupa politikasına 
yol açıp açmıyacaklarıdır. Habeşis

tan mese·,esi tasfiyl! edilmeksizin İn
giliz - İtalyan münasebetlerinin ıs
lahı için kat'i teşebbüslere giri2ile
miyeceği cihetle anlaşma aksiyonu· 
nun muvaffakiyeti hakkında bir hü-, -küm ver~!lm2!; !~in evvelemirde 

'1'1illetler Ccmiyetinin eylul içtima -
ını beklemek lazımdır. Fakat bu ara
lık, İngilterenin de tasavvur ettiği 
gibi, İspanya meselesinin Avrupa 
devletleri ~rasındaki ihtilaf saha -
sından uzaklaştırılması lazımdır. 

Müsbct vaılfeler önünde devletler 
İspanya meselesine karşı yavaş ya
vaş bariz bir hattı hareket alabilir -
ler. Zira hpanyada husule gelecek 
netice, an!"l~ma arzusile mütehas,.,is 
olan Awupayı artık diıhilen tehdit 
edemez. 

ZAYİ 
Ehliyet numarası 3933 İbrahim oğ

lu Tahir, ehliyet numarası 3922 Mus
tafa Ali zayi edilmiştır. Yenısini ç-ı
karacağ;mdan eskısinin lıı.ikmü yok
tur. 

ZAYL Eminönü kazası Mal Mü · 
düdüğünden kaza 807 No, lu riızda
nımla almakta olduğum maaş tat -
bik mührümü zayi ettim. Yenisıni 

> azd ıracağımdan eskisinin hu km il 
yoktur. 

Ağa yokuşunda 29 No. lu ha 
nede müteveffa Mehmet 

anladım k., burada iş yok, hemen ~ l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l .. '!"'..,l!!!""'"'"'"!!!!!!!!l!!!!!!!'!!!l!!!!!l!!!!!!!!!'l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e.!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'~!!!!!!!!!!!!!!,....,....~- ~-""'-"'-""~--""' 
nmıunos (19) etıım. 

Şirin Teyz• Remzi eşi Ümmühan 

- Bende mal (20) nanay .. (21) bir 
gıpsi (22) uçlan da leliendireyim ... 

Man Nurı ortalıkta görun -
rrÜ) ot'. Yoksa ançizi (23) boyladı 
mı: 

....... . 
- Ewelki gün ka ı yarık Haydar

la Fatıhte kahvede oturuyorduk Bir 
dl! baktım, uzaktıın bir son posta (24) 

gı;liyor, belkı, cenaze cemaatı ara -
fünda bir vurgun vururuz d iye, biz 
d takıldık, Edimekapıyı boyladik. 

- İş oldu mu barı? .. 
- Ikı Arnavut kesesi içinde yet-

n-.ı• kuruş, ıki gümüş kordon, bere
ket versin dedik, sektik. (25} 

. . . . . . . . . . . . 
- Giırüyorum ki bugün vapur(26) 

sun ... 

. . . . . . . . . . . . 
- Ne çene be' .. beşte bir makasla 
Bugıln memleketimizde külhan -

~.eyi adile maruf htıfarat pek azal • 
mış, hukümetin kuvvetli takip ve 
tefehhus propektorlerik arıisında he· 
TT.en hemen kalmamış gibidir. Vuru
rnm, keserim, döt:erim, biçerim, ya
karım, öldürürüm, gözünu patlatırım 
dıyenlerın, afi keıenlenn, hallenen. 
lerin hepsini, kaııun) ıın muhterem 
ve kal 11ar fahsiyeti tuıturmıqtur. 

Tek tilk görünenler arannda da, bu
gu ı de yıne eskili gibi ıöz ara.sında, 
laf ortasında kendi argolarını kulla
nırlar. 

(27) bakalım. Kafa bu. ba;ı seni mi 
dinleyeceğız? .. 

Tefrika No.: 38 ........................ ........ 
,JÜZETIA .. NERDESİN?t 

Rüstem gemiye gelir gelmez ka-
marasına koştu. 

- Jüzetta .. Jüzetat.. nerdesin? 
Jüzelta meydanda yoktu. 
Gemıciler Rüstemi goriınce gilver-

teden koşuştular: 
- Dumenci Hliseyin, Jüz,ettayı 

karaya çıkardı. 

Dediler. 
Rustem birdenbire şaşaladı. 

- Huseyin bana sormadan J üzet
tayı nereye götürebilir?. 

Diye bağırdı. 
Gemiciler de garip bir şaşkınlık 

içinde biribirlerine bakışarak : 

- Tuhaf şey! - diye gülüştü ler • 
Hüseyin dayı size sormadan bir şey 
yapabilir mi? 

Rüstem hiddetle bağırdı : 
- Nereye götürdüğünü biliyor 

musunuz? 
Gemiciler: 

- Hayır, dediler, bilmiyoruz. Ka· 
yığa bi ndiler .. sah ile çıktılar. 

- Ne tarafa gittikler ini gijrmedı
. .. 

nız mı._ 

- Yokuşu tırmandılar .. sonra bir· 
den gözden kayboldular. 

- Giderken neler konuşuyorlardı ? 

- ftalyanca konuştukları için bir 
~ anlayamadık. 

Riıstem tekrar kayığa atlad ı .. 
Sahile çiktı. 

K umsaldaki yerlılerden birine sJr-

Rüstem gemidejüzettagı aradı, bulamadı. Acaba 
Venedik dilberini kaçırmışlar mıydı? 

Rüstem telaşla sahile döndü .. 
- Bize balık ısmarladı.. (Rüstem 

Reisin evine get ir!) dedi. 
Rüstem birdenbire göğsünü ~ısi

rerek geni~ bir n<?fes aldı : 
- Demek bizim eve gittiler .. 
- Elbette beyim.. başka nereye 

gidecekler?! Ya sizin, yah ut Murat 
Reisin evine .. 

- Balıkları götürdün mü ? 
- Çoktan .. götürdüm de pişirdiler 

bile. 
Rüstem sevinçle yokuşu çıkmıya 

ba !adı. Fakat, hiddeti geçmemıştı. 
Dümenci Hüseyin eski gemic ler

drndi. 
Rüsteme saygı ve sevgisı vardı .. 

c.na sormadan böyle işlere karışmaz
dı amma, nasıl oldu da Juze•tayı 

- Rüslemı beklemeden - gemiden çı
karmıştı? 

du: Aslan ı mı Seni b e k led ik .• g el med in. Kızca17Jız 
- Bugün gemiden çıkan dümenci duramad ı .• aldım , buroya g eti rd im!. 

sensiz 

Rüstemin şakakları atıyordt1. 

Kaşları çatık_ suratı asık .• ve bu
run delikleri hiddetinden sık sık açı
lıp kapanıyordu. 

Acaba e\·de neler görer • Hüseyinle bir İtalyan kızının nere- ye gittiklerini bilıyor musunuz! \ Ye>rlilerden biri : 

Rüstemin yokuş ortasında kımar 
br sokakta klıçük bir evi vardı 

Rüstem, gemi lımanda bulundı:~ça 
bu evde yatıp kalkardı. 
Evın yanındakı bırkaç Arap aılesi 

llüsteme evlat gibı bakarlar; çama
şdarını yıkar \ 'e yemeğini pi ırır
lt>rdi. 

Zaten Rüstem de Jüzettayı bu ev
ı:lPn başka bir yere götürecek değıl
di. O, akşamı bekliyordu. Eeer ~t·ne ş 

!:atıncaya k2dar :'.\iurat Rcıs d< n -
mezse, lımandaki gemisinin velkcn
lerini şişirip Feluc.-den uzaklaşarak 
" ' sahillerde Murat Reisi ararnıya 
cıkaca k tı. 

İş i<' Rüstem, Jüzettayı bunun ıçın 
gtm ıde bıra k mıg\ı. 

Rüste m yokuşu tırmandı.. 
Evın kapısı onünde durd u. 
Küçük pencereden bır kadın baş ı 

uzandı : 
- R üstem .. Rüstem. 
Rüstem başın ı kaldırdı .. 

Jüzettayı kendı evinde gör•Jncc 
gcliım~edı. Ve ıçerıye gırerek, 
\'inçle bağırdı : 

- Nerdesın, Juzeıta• Ser• r.erl • 
dE- aradım .. bulamadım. 

- Bulamavınca merak mı cıt n! 
- Elbette. M<!rak e mez mıy. Ol 

- Nerede kaldın şımdıye kad r?.-
Rustem oturdu .. 
Genış bir nefes aldı : 
- Buraya hakım olan kabile rei

sini görmiye gitmiştım . Yanmd~n 

ayrılamadım. 

(Devamı var) 





Ağız bütün Mikroplara 
Daima Açık Bir Kapıdır 

Ve unutmayınız ki : 
Bakım ı lıklan çuruyen dı lerın 

dıfterı b demcık. kızamık, Pnfl'>en· 
za ve h ta z turr• ye yoJ açtıklara. 

iltilıap pan et ente kök4erın -

• _. ~ apaadislt. nevrea: 
tem. sıtma ve Tl)m~ yap~ 
ft.loen lllllaştlauşhr TeDllZ :a;ız. .ııe 

1&ilam dışler umumi vucut sağhjı· 
IHft en bır ncı prta olmuştur Bma
enaleyh dı lerinızı her gun kabil ol-

dufu kadar fazla -liak1aJ 3 defa
cRadyottro dq macttrule f ırçalıya-

rak ıahhalınızi garanti tıdellıhrsıniz 
ve etrnel sınız Bu 111retle mürroplatı 

imM ••ek dıflenrriıl kf>f'lffn•Jf o
IUrsunu"'. 

adyolin diş macun 

Şirke fi Hayriyeden : 
M•ıhterem yolc:ularnm&ın 7 yatına kadar çocııltlardan bilet ÜC• 

reli ahnmamakta ve yııları 7 den fazla olanlar tarife mucibince 
tam 6crete tabi tutulmakta idi. Çocukların da Botaliçinde teneı• 
ıubleriai teshil için 7 den 12 y&flH kadar olanlardan tenıillth 
larıf e mucibince ücret alanacaktır. 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan~ 

24i69 ıknz numuaStle Hacer wafındttn borç alınan- para mukabilm
de Vakıf-:Para!ar İd~sute bırrncı d9t_ecede ıpotek şıöstenlmı.ş alup bor • 
t'urt 6dftlmemesınden <fo1~Yı .f.ll'•Y• çejrılmesane lfarlT v~len v~ tama
mına yehıinh Ds ehtı vu"uf t~ından J016 b~ mm!I takdır edilmif -olan 
!yilpt~ ,ıtızılmeseü maJiallesinb) .BıUc ı y.ok"fWJda. eskr.ve .yeAt 6 kapı nu· 
marala bır tarafı zavıyeı Afıfe hanım meşrutasından olan menzll arsas\, 
bir tarafı Halide hanamm 8 numarala menzıl ve bahçesı bır tarafı §ekerci 
Hasan ağanın menzıl ve bahçesi, tarafı rabil Balcı yokuşu caddesile mah· 
dut bır bap hanenın evsı.f ve rnesahası aşatıda yazılıdır. 

UMUMi EVSAfl: Ahşap hane ve bahçeden ıbaret olan gayri men
kulden hane, muhtacı tamir olup arka tarafta bah~est mevcut ve içinde 
elektrik tesisatı ve ltahçede bir tuluınba.lı lruyu ve ayrıca fıskıyeli h•vuz 
v~ muhtehfillcins meyva ağaçları vardır. Bahçenin etrafı duvarla mu· 
hattır 

n tehlikelere karı• Sthhetlnlzi korur 

ZEMiN KAT: Zemmi renklı çini doşeli ve iki gömülü küpü havi taş· 
lak ve içinde komürlüğü olan bir oda ve zemini tahta doşeli ve bir kuyusu 
bulunan 5"fa v~ sofada bir kömürlük, bır hail ve· dolabı havi harap bir 
mutfak olup bu mutfaktan bahçeye çıkacak bir kapı ve merdiven vardır. 

J\SMA KAT: Ayrı rrıerdivenh cephede bır oda de birinci kat merdı· 
ven ıuahanlığından geçılen bır sofa üzerinde biı oda, bır hala olup burada 
bırıncı kata çıkılac&k rrıerdıven vardır. 

A KARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
2"1·38 O.. .... T~ renı Japhrtlaa Ko!eı blnumcfa ...,_. 
aaakbr. -.orta " Llle ı....... vardır. Yalhk Guet ilk 60 O.. 
• 18 U. teO lincler. Keyıt ve faıla taf9iltı için •A11karada Tirle 
Maarif Ce1atyeti u.-. Müdürlütüne müncut edihneal. •4996. 

ueııw1111 u ... urvollan v Llmanlan 
lthttme U. idaresi lllnları 

1. - 29o 7. 193' Pertembe tini dlütene,Je konulan Km. 436-456 
(Madene Geyik) arauftda 9000 m3 batut için talip zuhur clmedfliqden 
2nO. numaralı kant1nun 40 ca madlesi mucibince yeniden kapalı zarf 
Ql\Jliyle eksilt•1e konulmuttur. MuU.men bedeU (9900) dokuı bin 
dokuz yüz liradv. 

2. - EkiiltMe 16-8-1931 Paıartni rünü uıt 15 de Malatya iiJetme 
biaasanda yaptlacakhr. 

3. - Muvakkat teminat 742 Ura .sb lcuraııu·r. 
4. - Bu ite .Pmek ~·,c..a.rip ~ .............. 4 çil .... 

cle11 mucıbiace İ(e rarmete mantf bUlunmıdıflna dair beyanname, tca• 
... ua la)m ettıti vesaik, muv~kkal teminat aıakbuılariyle teklifleri 
~ aao saat li--de ka'* kOmilyorRetstiliae vermeleri llııfamdar. 

5. ...- Bu •ıe afd ...,._ Ye .... ..._ ...._ AHar~ _fgf'IW-
,..., Malatya ;,lelme .kale"'1erlade. Diyanbeklr .. !ikaz. Na1"1at~rtlt 

as onlarntda p ra!11ı ofara" datatalmaktatfir. (2S58) (•9S9t 

Eskişehi Orman 
Direktörlüğünden: 

ı - Eskiıebır ilinde Mibaltççak ilçelinde 1Had9Clari ..,tn .. ıde ya• 
Dk De~ Devlet Or ...... Gda aumar.-aq ft Ol-l•lt ~S8 
adcq aıuadil 1532 a;etrc miUp S92 cleı mclre llliklp dikili ve 416 
~muedil377 mctr~ aaikip 767 dai•*• •kip de~Jl,..s,em'aa 
19IO .ette~ 362 dai.-.tre -~ ...,.,, anlMufe maa8ll' 974 
Uet Na. hı çam.ataca 20 ti• aa&d.tetle ft kapq ıarf usulile artbr• 

BIRtNCl KAT: Btr büyük sofa üzerinde iki oda, bir hala, bir yük ve 
merdiven başından btr kapı de geçilen bir koridor Ozeırinde iki ma olup, 
rephedekl bır oda phnişüdır. 

MF.sAHASI. Bınası 111 metre mW'abbaı ve bahçesi 145 metre mu· 
rtbbaı ntma.lı: üzere bepst 258 ~tre muabbaıdır. 

Yu4s&acY budu-. evsaf ve mesahuı yazılı ıaJJ'f menkuliln tamamı 
.aç.Jr .N'&~ konpıUf olup ~nliı 7"/8w.rl tarihinden itıllNlfen 
<WlremJzde he~lces tarafından iGf41eb\lec,JI &ibl 'JJ}/9/W/ tarihine iftOsa· 
dff ,_~~ -.ı 14 (on a6rt) tip ı• (on al&ı) 1a bdarll~ını.:te 
a(lk artftrm ...... ea1ı1aealtfrr Antarma 'bemli meamrnen luyme\i~ln 
yDzde y1:tmlf bqint bulmadığı takdirde en son artıırarun taahhüdü ooki 
kalmak Qzere 5-ffffM't tarıhlne müsadif iah günü aut 14 ıeo 14 ya kadar 
claırenrzdef_•~Cfll Qlar ikincı aç k rttırmasında gayri menkul en çok 
pıtı ... a t~,~edi"'9itir ,fa)ı~erl ammen ~ymet1niri yüzde yedi 
buçl&li .fttstMİ\{nde peı ak'~sini e 11 ~u bankanın ıtnünaı mektu-
bunu hamil bulunmaları lizımdar Milterakim vergıler ti! vakii lcaresl, 
ve belediyeye-alt tcmvfra.t ve taftZlfat rEE.tıı ~inden tenzil olu.ı 
nacaktır Taviı. ~li $\ış~rtyt aittir. raJ• icra ve ifiis kanu· 
aunun (12&) ineı ~n d~ncil r na. te'fflkın bu gayri men-
kul üzerınde ipdteKJi alacakblat tti 11ı4'r aftkathırllftın ve irtifak hakkı 
ahlplertnia-IMt ~larmı ~-~\e f~ ve ~fe dair olan iddialanm, 
'hin tarihinden itibaren <2ôV,.nSI llfn~ sçmae tvı'air ~Mrlfe till 
cür~.alui..M.We ~ıw fM>u sieiHutl~it ,~adıkça sat~ _Mdeli. 
n11t p1"8f1Da•adao h~ ülae.kl* ci&tfi. ali ~rirftıli \9l>u fril~ın 
meallC&r f&ksasma 16!! ba.eket etmeleri ft .,.. ru..sa ~ 

-~~il\ii;f91ii Mil lot,a t\umar n 

....... etlft en ,bHIE .. n•ikl"t1-rtl• blrllkte 

~ 

LiMON ÇiÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyatan 

Türkiyedo en çok sahlan ve Avrupa ve dhan taribiftde misR ve 
menendi ohaa1an kolon,adır. Bir damla• Kaıon bahçesidir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantalan 
Yasemin, leyl!k, divinya, revdor, fİpr, fujer, fu~ menekte. 1U1r de 

P .ı ria, Oriran, Krep dö tin. dat çtçetl. zambak, ılinbüt, ille, milflOr 
_,.-, Pler, aber, fulyalar, uAk flör, çiçek denaeti, nadya. nerotı. 
tanel, amortta, kadın eli, 1l6r daaıur, lkıada\, l1oraml. mite los,on 
ve llvntalan bir udirei aan'altar. 

Haan depoMI : ltltanbal, ~~ Kı raköy, Betiktat. DlvaaJOla, 
A-... E...-, MalatJa. Ka7aeri ı•beleri ve ubf J9flerile tıilclm
le tubafi1e. bakbliye ve ecıuelerdc balaour. Mutlaka H11811 uane 
" markuta• dikkat. 

PATI 
Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 
iç ve dış buar- memelerfnde, buur me-'rbma ber t6rlü lfti. 

baplanbdeı eerahatlMalt lil\üllenll, ka..,.. ._.. •••l•I ·ı 
tedavisinde dalma mu.affald1.etle tlfQI ..... 

f ı;tarıbul 4 uncü tcn Memurluğun· 

dan: 
936/2192 bır bor,çtan nWıcuz plup 

paraya çevrılmesme karar verilfn 
&,tiri büyük, dilerl küçOk ikj adet f'ran 
~ız. mala ve A L Mtrlürlı ve 385 No 
lu 300 Ura kıymetande kopJa .akl· 
r.esl 1'1/3/193'1 tarOime lli6lacflf •h 
g6nQ saat 10 dan 12 ye kadar Yük- ı 
ak~ Mklle karşısında J4 
tıeo ıu kitapçı dükkanında satıla • 
aktır. MezkCtr günde nıahcuz _.. 

.. ,. toeu18Uftur. • 
2 -. Artttr .. ı-Eylill-937 Çar..- staı ..at ıs do Etilttblr. 

Tel ı 43703 ••••••••• k :neler mıktarı kıymetinin % "IS bit 
-------....ı.-----------~--... -- -bulmadığı takdırde saııt 2/JJ.Jffl aa. 

r ihine tesadlif eden ~ IQnG 0r .... Dlniktlr.,... ~c~..,., 

' Dltil ft Dlffik~• --~ --....m.-~tn 
IMhalHlea becteR •45d .. kuruıtur. 

--4tin·~-... t~. llradar. 
s .. ~ teklif ·••blalratı ,........ bjrltit ---~ 

~--lllıilitı:IDct" .... el wıidi&lellHii zllı:r~ 
.-kmrla ...,_.Maliadea bir saat -heeye kadar kc>lllluoa rı,.. 
-.. _.hı ......... .ermeleri meputtar. 

6 - fttu iha._,. ... flrl .. •e ve •11bvele proiesinl t&mek ı •• 
Jeitlw bu mGdclet zvlmda her a-Bn Eskiıehir Orm"' l)ircktörlqüae 

An Mada Ofman Umuıa DirektörlGtune mür•eaet edetiilarler. •sın. . 
1 tanbul Detterclarlıiından : 

<i6ta Rıhhmının Karakcly baıtndaki Rusumat Muhıfaıa memurla. 

nnın oturdutu ahıap kısam merkeıl blnaslJe yanındaki iki adet mu· 
fiidaıa ku ubesınin (biri eski Mmabane) vı Rıhtımın Tophane cıheliQ• 

ekı bır adet Muhafaza kulubesfnln ank~zlan kaımen ve mecmua 92 

1 - Gerek blalia ve terek ...t de .-6rle mlcehllez 
bUGmum deniı va11talara. Bostana ve Flotyadaca itibaren Karadenlı 
Lot11ına kadar 6'H Ahi• boyunda sevreltıkleri müddetçe motörl~ran. 

den ~kaa etıot ıaılereni bir ıusdurucudan eeçirmek mecburiyellnde· 
d rlcr Buna mubahf harekette bulUftanlat ı.muru beledıyeye miileılhk 

abk&mı uulye kanununa 16re tecziye olunurlar. 
~ - Bo ışler ıı ikmali iç n bir ay mühlel 'Verılmi$t•r. (B.) () 169) 

• • • 
Senelık n:uhımmeo kiras• 840 lira olan koprünül\ Kadıkoy '"kele-

ılnde 3·6 boyunda dükkln teslim tarihinden ıtibaren 938 veya 939 

aene er Mayıs ıonuna kadar kiraya verılmek uıere açık artırmaya 

lon 1lmuttur. Şartnamesi Levazem Mudürluğunde ıörulebihr. istekli 

otan JI' tı' 1 rahle i K temınar mektup veya makbuzu ile 20·8-931 Cu· 
rn.a günu 4tU~ J4 de D ıml Encüınendt bulunmahdırJar (8) (4910) 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
yat11ı kurtuJununuz. Basur memelerini s6nd6rür, mahveder, kam, atn,. derhal keser. 

L CEMAL 
Emalsiz fll(br. Ha!9"M141t teeasürlo baydanlan 30 damlua hayat verir. Evlerinizde mutlak• buluadurunuı. 

CJıütmekteD ıeleo arka analarım. siyatik. bel ve ela ıtnJanm derbll ıfiOlrlr, ricüdu kııclınr. 

FORTESTiN 

aaat JO a INrelft.._,• ilJp olunur. 
(51M 

Babçelinde 

8iiyiik S 0 N N E T Difünii 

Münir Nurelfin 
5'ea 1slu ı 22,30 • 23.30 da 

Tel fon 4t06S 

İ t.ınbul Bıı ııu: ı icra M(lnurltı ıın 

Topr.ane Necati bey caddesi 511 nu
marala Doju mantar imalithanestn
de Rıza Yalas ve Ferıt Bılen tarafla .. 


