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~~-'· -KAST M 1 ?ır "'' Trakya büyük Manev- . 
• i Zehirli gaz raıar.!.!!_a g.!.!_ir_!<en.. ... KA 

Üsküdar l . -Kursu Irak Erkanıhartiıye 
Ortada de ıl Her ailede~ki kişi Reisini nasll ve Adliyesi-

• 
nın 

binası 
yandık-

Yok' ~akat kast ders gorecek k·ım o··ıdu··rdu··? H ava tehlıkesinde halkın zehirlı 
gazlerden r.e suretle korunı:ıbile- ______ _ 

ceğıni ögrctmek için açlıacak u- d k, 
mumi kurslarda bir t eşrinievvel - Su ikastl yapan nefer_ iyor ı: 

tan sonra. l•ht-ı·malı· kuvvetlı·.ı de derslere başlanacaktır. Her al-

~~:~t~ ~~~~ru;~~ir.bu kurslara de- ! isyanda o 1 d Ü r Ü 1 en a i 1 e-

Yangının d d kt v J Jd Tifodan henüz min intikamını aldım ! 
IŞar an Çl JgJ 80 aşJ l Vurtu)mamışken. 

Zarar henüz 
Maliım değil 

·~ Atatürk ve lnönii dost lraka 
Şehirde üç bulaşık 

hastahk görüldü 
taziyelerini bildirdiler 

Üsküdar Adliye binasının yanma
sındaki esrar perdesi hcnüz,kaldm • 
lamamıştır. Bütün alakadar makam .. 
lar ehemmiyetle tahkikata devam 
etmekte ve kat'i bir hüküm veremi· 
j'Cccklcrini söylemektedirler. Yan • 
gır.da kaza ihtiı'nali olduğu kadar ka
sit ihtimali de v<1rdır. Çünkiı ateş 

Adliye binasının Sulh Mahkem esi 
kaleminin bulunduğu alt kattan 
sokak tarafındaki kaplamaların 

zemine isabet eden kısmından ge • 
ce yarısından sonra, sabaha karşı sa
at 2,::; ta çıkmıştır. B u şekilde çıkan 
stq kaplamayı iki metre yüksekli • 

ğinc kadar yaktıktan sonra Bekçi 
L~tif tarafından görülerek haber ve
rilmiş, fakat itfaiye gelinciye kadar 

tc:hta bina bir baca gibi ateşi yuka
rıva kadar çekmiş ve sonra binanın 
içi de ateş almıştır. Bu ~ekilde baş
lıyan bır yangının sokaktan geçen 
bir 53rhosun atacağı iyi sönmemiş 

Ahşap oıdugu için yanen b ir binadan.kurtarılan 
usküdrr adliydsl y ine bir ahşap binaya taşmdıt 

Yalnız bcnüı -......-
dört sene kadar · 
evvel koskoca 

dosyalard an bir haylisinin kurtarıl • 
mış olduğu anlaşılmıştır. İki milyon 

l iralık dosya ile icra kasasındaki ye
d i bin lira kurtarılmıştır. 

D ün k urulan bir heyet, kurtarılan 
kasalardaki paraları saymıya ve dos-

yaları tasnif etmiye başlamıştır. E
sasen Üsküdr Adliyesindeki dosya • 

Son yirmi dört 
saatte beş tHo ..,..., __ --,..,,.........,,._....___, .. 
vak'ası görül· 1 

müştür. ı· 
iki gün evve l 

şehrimizde tifo· 
• dan başka bir 
Şarbon vak'as. 
dün de bir lekeH 
b11mma ve bir 
di fteri(kuşpalAzı) 
vak'ası kayde-
dilmiştir. ' 
lstanbullula r ı n 

henüz tifo salgı. Sılıhat Mtldiirıl 

nıııdan kurtulma• Ali Ru.t;1 ~ 
dan böyle üç mühim ve bulaşık 

hastalıkla karŞı laş~ası Ü'lerine bu 
gün alAkadar makamlarclan tah
kikat yaptık. · ' 

Şarbon hastalığı. bilindiği gibi, 
hayvanlarda oları ve hayvanlar va · 

nsanlara siaryct eden bir 

ırek Kf'elı GaLlyütevvet 

Bağdat, 13 (Hususi Muhabir imiz -
den - Gazetemizi makineye verir • 
k€n aldığımız telsiz telgraf) - I rak 
Büyük Erkanıharbiye Reisinin uğ • 
radığı feci suikast Irakta ve bütün 
komşu devletlerde büyük teessür ve 
heyecanla karşılanmıştır. Başta Türk 
Elçisı Tahir Lutfi hadise duyulurdu
yulmaz hemen Başvekile ve Harici-

Merhum ve şeh i t General 
Bekir Sıtkı Askeri 

ye Vekiline hükumeti namına tazi • 
(Devamı ikinci sayfada) bir sigaranın kaplamaların arasına 

girerek tutuşturmasile çıkacağı müm
kün olduğu kadar h.er hangi bir kım-
5enin sokaktan geçerken kimse ol -

madığı S1foda kııplmnaiarm arasına 
kasd0n ateş atmasile çıkması da 
mümkuııdür. 

İstanbul adliye 1 

binasının yanma· 
sile neticelen~o 
bir faciadan son. 
ra hala binlerce 
kişinin hukuku 
ve milyonlarca 
lira ile alakadar 

aytar Müdürü Etem E · tarın yine Adliyenin diğer alakadar ' b" li .. - Beşı' ncı· gemı· torp·ıııendı' 
b 1 · d b . l 1· k tl ı~vll bu usu sta ır mu ıarrırımıze ı;u c erın e ırer ıu asa ve ayı arı . . 

• ~ demıştır kı: • 
olan binalar hak. mevcut oldu~undan yamın bu on dos· _ Şarbon hastalığı hayvanlarda ' • ı • ' t · ı ı • t 

yanın da yemden açıımast kolay ota- bulunur ·ueor,ıar vasıtasile ı;iraye: t ngı iZ er, Orpl eri a an kında lazı m gefen - .ı 

Ortada bıı iki ~ık üzerine kat'i lrn
ım· verilerek yliriinebilccek delail 
bulunrrnanıışt ır. 

tedbirlerin evvel- cakbr HaU.1 bu nun tÇift bu defa }e· eder. Bu gı b ı h astilığa t utulmuş bir d d 
1 deıı alınmaması Miitldt;umtlmr nilcme bürosu kurmıya veya baş • hayvanın eti ye nild ığ i t a kdırde burıu aA s·ı ıer ·, r '· ı·yor ar 

dikkati caliptir. Jla,q Hikmet ~aca tedbir almıya da lüzu m olmı • yiyen k imserıin &ğzında ve mide • 
B er eke t vers ın ki, bu defa yangı· ,\•acaklır. s l rı de ya ra va rsa h astalık ke ndisine 

nın önÜne çabuk geç ilm iş , mevcut (Devamı 2 'nci Sllhifede) de derhal sirayet ede r. ı:;"ranko hu••kuAmetı•nı•n şı• J_Jet'e r ...;.._.;;,_ ______________ , Lekeli humma ve d ifter i vak'alan r ~ UU~ l~ 

Hatay Türkleri büyük bir tehlike içinde ! h•kkınd• ,~;:~~·.~;:ı.d~;~ı:ı1~t·- protesto edilme si ve tedbir 

Y • - h. h ,. d. I k umurım1111111111ırm111111111111111111rrr111uı1111H alınması muhtemeldir 
enı ve va ım. a ıs~ er çı - "istediğim gibi,, yoT::~:::::.(:.~·ı:~.liz ~~:,!:p~:: -.. ~.~-·,---....-·--

masından endışe edilmekte.. Fı~~~!mız~?ıL :~~.tg~~~::::;.':,z;i:d~.~:~.;!: 
k H k cana düc;ürmüştür. Bu suretle son bas ın 'ar, ,·_ckence, meinı1ayr·e.lerli,er'c0u·- .· iki Türk daha öldürüldü, ı~ r . - beş gün içinde taarruza uğrayan ge-

tedhiş ve abluka devam. ediyor melcri, fıkraları . m ilerin sayısı beşe varmıştır . Bunlar· 
Diüliital ve r&,. ' da n biri İtalyan, ikisi 4ıgiliz, biri 
porlajl.tn, ıüıel Fransız, biri de Yunan gemisidir. f. 
aanatlara. sine· falyan gemisinin kaptanı ölmiljtür. 
maya ait yazıları Londra, 11 (A.A .) - Burada, Ce-

· .. - h nın boı: bıı aktığı sahalardan ka · 

A ntakya, 13 (!Iususı Mulı;ı- nüdune ve kardeşlıgıne ta a m • v .. • . 

b. · · d ) s · · çarak Dortyol mmtakasına gır • ırımız en - on yırmı mül ede miycn yenı r E:j im düşman- . _ .. . 
dört saattenberi Antakycı, mişler dır. Bulun laz~~ık, tedhış v: 

I. k d Iarı bü tün muhı ttc bir ölü m ve İ'-'kenceye rağmen Turk ve Alevı Reyhaniyc, Kırıkhan, s ·~n e - ı d " 
ile tamnmış ve zayir açıklarında bitaraf gemilere 

rundakı tedhiş ,.e ta~yik artmıştır. tedhış havası yaratmış ar ı r. unsurlar soğukkanlılık ve ciddi - sevi lmiş muhar. taarruz eden tayyar eler in İspanyol 
tayyareleri olduğu tesb it edilmiş b·u-· rir ve gazeteci 
lur.duğu kanaııti v<ırdır. 

1 ark a?aşımız Fik. LrmdrJ, 12 (Hususi) - İngiliz A- . , 
ret Adilin gaze. · ı · · ~ 

mıra ının protestosuna ragmen tica- " kd 

İki Türk rlaha öldürülınü§ti.ır. Aıı- Bir çok Tı.iı k aileleri T ür kıyeye yellerini muhafaza etmı:kte ve hii-
k iltıc.ıya mecbur olmuşlar ve rlı.iıt diselerin ınkışafını beklemekte -takya etrafındaki ablu a devam et· 

'I' k Al ·ı · t nece '-'1ı1e bır rok aıleler abluk.; - dırler - SACİT. I mektc, ur ve evı crın t'Sa - b J ~-----------------

çinliler hazır
lanmadan, 
Japonlar hü-
cum ettiler 

Japonlar 
ilk harbi 
Kazandık· 

larını 
Bildiriyorlar' 

Fransıztar 
temiz yazı aiit"· ret gemilerine yapılan tayyare ve tah ,.... ' en rz

1
oe taarruza ugra-

sine karışmış ol. (D 2 . . h' f d ) y an D r tica ret gemisf 
evamı ıncı sa ı e e du~unu memour.ıyetle haber verı· 

yoru z. Hadise şöyle oldu : 

Ateş Pu .. sku" ru" yarlar y~~~~:;~rd~d~~n~~~ı:ü~~~~t~r~e}~:z~ 
bını soıduk, dcdı kı: 

- - İst;:odığinı gıbı yazmak imkanı · 
halya, Alman dostluğu- nı bulamıyorum da ondan. 

nu bırakıp, sür'atle fngi. - Neden? 
• .,. - Neden olacak? Bir ynzı yazıya. lız ve Fransız dostlugu- rum, neşredıımek için götürüyorum 

na mt gidiyor ?. Benı, o yazıy ı yazm ıya ~evkeden ::ıe-
( Yazısı 2 inci sayfamızda) (Devamı 2 inci sahıfede) 

Amiral . Ramizin Balkan deniz harbi 
hatıralan yeni hadiseler doğuruyor .. 

-----
Gerek hatıraların neşri. gerek mühim 
bazı yeni ifşaat, Osmanh tarihinin esrarı 
ve içyüzünü tamamile meydana vurmak· 

tadır ve •. daha da vuracaktır 1 
-·-

nıı11tnn111111uuıunuıuuuuoıı ııııuı •uuımunnıı ııuıuu11ut11nnuuuıuıuıı ıt11uunııı1t1uuu ııırutuuu ıuuuuıntnınuıuın.-

Amiralın hatıralarını 7 inci sayfada 
~ . ; ·. /okumaya devam ediniz ve .. mutla-

Sanqhav limanını ;şg~ı ·ege1't,~tf P0 n do~ş~:;;ı~:~i~~an ka bekleviniz .. ~ . · 
Asıgataı..zıı ·"~IJsı 

' . l ., • 
• . 'i: 

'1t •\\ 
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2 - SON TELGRAF - 13 Ağu5tos 1937 

Bay Suphi Nuri 
pek ileri 

bu ileri, 
gidiyor 

iş de 

Gümrükler 
Kongresi 
Dönüşü 

Manevralara doğru J .. ·~ 
b k lngiltere- İtalya 

yunan heyeti u a şam· ~::= e~~!!~=-~~3-
Mahmut Nedim tetkikten şehrı•mı•ze gelı•yor disebinı Garp devletleri arasında_ bit 

bu sabah geldi yakınlık vücude getirmek için ın • 
Muhterem Bay Suphi Nuri İleri bir BugUn kabadayı Parhteki beynelmilel Gümrükler giltere tar.alından sariedilen gayret· 

makale neşretmiş .. Bu meslel<da;,•n kimlere denir?. Kongresinde memleketimizi temsil / k Jcr te ·ı etmiştir. Gaıp de\'leUeri ~· 
biı hayli kıdemli foministlerden ol- E"c!en Gümrükler Umum Müdürü E'/gan heyetı• de yarın ge ece , rasında yakınlık diyorll.7. Çünkü bili> Kıymetli arkadaşımız Münir Sü - ı j 
duğu ·ınlaşılıyor. Tramvaylarda, d1- • .fahmut Nedim bu sabahki ekspres- k • k ld dan maksat yalnız İngiletre ile. • leymaıı Çapan, Son Telgrafta yazdı- J 1 ki l • f • • gerl a l 
'Or, mutlaka kadınlara yer verilme- le şehrimize gelmiştir. Bir muhar • ra 1 arın ış ıra ı !a!~a arasır.da son defa teati edil • , ğı .Esra.rengiz İstanbul. ismindeki ' 
liriir ve bu işe Belediye karışmalı, jrlrimize bu seyahati hakkında de - miş olan mektuplarla akdi tak;ı.rrur tarıhi teirıkasında, eski devirlerdeki kt 
L•ir emir çıkartmalıdır .. Bay Su!ı!-ıi miştır ki: Trakya man.c,•ralarında bulunacak 'ai>k~ri meras>111Je kar~ılanaca ır. eden itilıif değildir. İngiit""" BaS\·C-kabadayılardan bahsediyor. Ve, is -

1 1 
k d t Ef 

ı-ıuriye göre, şöyle olmalı imiş: 3\l- •- Pariste toplanan beynelmile olan doı;t ve müttefık Yunan biiklı- ı Mancvralaı·da bu unaca os - kilile Musolini arasında teati edı:Jen tıbdat zamanında kabadayıların 19 de b h k ı ı 
tun kadınlar CV\'da oturmalı, 'er kr.- f t k d'ldi- . _ 1 .. H Gümrükler Konferansına Türk - metınin askeri heyeti bugün saat 16 gan heyeti de yarın sa. a e spres e 

1 

mektuplardan scırıra t >ıl»a Harıciyc ... sını a a sım e ı ı;ını sov uyar. a- . - ·ı· 
1 

k · · k 1 ] ı k Jırsa erkekler oturmalı.. lu'" . . · t lrgesı ,.e muınessı ı o ara ıştıra - da Romanya vapurile limanımıza ge- ge ece tir. !Nazırı K.0ııt Ciano vaki ~an tıe<·a · _ _ . • . ...ıten eskıden Ç€şıt çeşıt stanbul . ·· ··kı ı ,_ k · h · de 
Eger bOyle olursa. mrdcnı etııı»- ka'--~ . . d ~ttım. KJngreden sonra gumru ere ]erektir. Heyet Yunaıı. Bilyük Erka- Evve ce Irn.- as erı cyc.ı.ın.n natında ft3ivanın, İngiltffe ile al · 

zı tcrbivemizi göstcreceknlli;i.z. k ı...._, .. d aıt tet ı er e u unma uzere e - nıharbiyı> R€isi General Papagosun )~.rın ş rımıze ge mesı rn - d • u kadar Frr sa ile <le anlaşma ! 
UJ<JayıJarı ,·armış .. acaba şımdı e . k.kl d b 1 k .. B 1 eh . 

1 
- uk.arrer k 

· . a._.ayı var mı'. Bugun kaba an . d k j 
Bu fikırde bir ga)·ri tabiilik oldu- · d , T f uh . : cıkaya ;ııttım. Gerek Fransa a en- başkanlıg"ında i~<incı Reis General di Fakat bu heyete r yasetedecek o- istetlig"ini sö.vlemişt;r. A T,i <riinde · k:ııne erler.. C' ;:ıka m arrırın!n ~ .. . .. - ~ 0~ f.u muhak1<ak Dünyanın nercsmôe b k. ed. d .•.. j gr.e munoscbetıle kaldıgım mud - Melimos ile muhtelif rütbelerde er- lan Irak Erkanıhaı bıye Reisinin öl- ta!yanın Paris Sefiri de, rramız ıı.:ı~-.. .. .. :· . . j u mevzuu ıet ·ik ıp etme ıgını ·d 1 d k B 1 ·k d ·· • 1 . . .. · t · · -'d ı;orulmuş bu ış?. Şımdı. kadınlar, <>r· b 1 . B k 1 k b d 

1 
t t zar ın a, gere e çı a a gum kanıharp zabıtlerındrn murekkept.r. dürülmesı ürer ine bıı heyetin ış ı • vekilini z.iyaret derck a:"ni me .... e 

• . 

1 

ını)orum. ıze a ırsa, a a ayı rüklerde )'aptıg"ırn tetkiklerimi-, ne- h d b ... ·· k k. ge ~ k !mı•! r t ·1 d '-··l t B··~tl keklerden ço .. gezıp tozuyorlar. Her bu,gun şunfora denir: . . . ı Heyet, Galata n tımın a U)U ,ra ı •· a 
1 
ı. emer er e ..,... unmuş ur. ~·. 

bttgi bir tramvavda yolcuların bel- 1 !\.k ..... K ak .. d t . tıcelerını hır rapor halınde tanzım e- """""'""""""""'"'""""' ___ ,_,,,_,,,,,~_,,,,_,,_,_, ••• ,,,_,,,,,,._,~•"m""~"-"'--"'" 1 gavet tabii görmek limmdır. Çı.!lkU . . , I . nı ıuıu ar oy en ram\ a- c!erek Gt.iınrük ve İnhisalarr Vel<ılıne k 'I · · · kı yar ı kadın olu. or .. Kadınlar o- ya bincbılcn adam kazıklanmadan 1 .. . . .. K t • t' Italvanlar. Fransa ıle lıı~ilteroc uıı -
1ur:ıcak, erkekler ayakta dı.ır.:ıcak.. Bı.ılpJaja "td p bır ba~yo •apan borç - 'erecegım. Burad~!kı gu.n kald::k~~r. as mı aza m 1 1 sırıda kuv\'eLl bir dw;tı':'ı!< ı=cul 
d -'~' '"' k kler brd · •· . ' . sonra Ankara ya aonecegım.• ' 

cm=.ur "'- r.r c. • • e 'Y'."' am- lal'mııdan ay sonunu getıren, bır hlf- _ __ __ duğurıu \'.?iki milletin ~iyasetind• 
vaylnrda ayakt~ .~ı~eceklcrdır .. otu- ta ev.-ıc karısııe kavga etmiyen. hir • A... •1 0 .. sku··dar ya-ngını tahkı·kab henüz bu dostluğun her zam.ın miıhim bil 
r:c_ak yer 18 k. :lır.tır. A:a.~~a l&C. qo ık.aza geçırmeden Beyoğlu cadde> in- Fı kr et dı rol oynadığım unutmıımı.<1a:·dır 
kışı \~ dır. Eu sele.en ı ıçınde 13 de bir kal<lıf'mdan bir kaldırıma «P- d• ı d · c 

0

- J k t" t" e ) Bundan başka, Musolini A: enız ,. kadın m ·tıaka bıılunur. . çcn, ömründe bir kerecik olsun hile- gazele mizue a 1 ne ıce verm mü mleke iyaııetitıde büyük b 
Hani kadın, erkek müsa,·atı dıYe, sız memba suyu içtiğıni iddia eden, " 

• d ? s h N t (Bı·rı·n'"' ~ııı·feden devam) . . . . d ) t b t ed.il m E-'-·- tasnıli nüfuzu na-zar sahibidir. Binaeııak · bagırıp uruyoruz ya.. up i uri- ;tan bul festinlini arayıp bulan, •• - (Bırıncı aahıferkıt et•am me • • _,..,..,, . • · gil· 
"·pi tamamen ,-abancı bır· su··ru· .. aı· . . •1 •- ,_ t bu '--"'ı' olabilecek'• Yan - bu sıvaset!erm ancak Fransa, ln n fikrııll, kazaen kabul edecek o:- Şırketi Hayriyenin Boğaziçindekı i"' ere , Dun U üdar A ıyesı og e=:n •vı mce ""'-' ""· • . 

sak. 0 zaman kadınların lehine bir canlı balık lokantasında bır kere ye- insanlar, sırf i gal ettikleri me\·ki - ~onra kaymakıı.mlık yanındaki ah _ ıı;ıııın ha 'çten çrktığı muJıakkaktır. j tere ve İtalya arasında Hpılacak bit 
müsava ıılık olur. ınt.l< yiyen, muharrirlik yaptığı hal- lerindcn gelen bir saliıhiye!le, yazı- şap bir binada derhal çalışaııya baş- F;.kat ııt;bcbi henüz t.aayyu~- me - anl~may.a istinad etmesi ~m gel· 

Erkekleri dü:;ünün; dışarıda çalış- , , ,a .- , 
labilen... diırüyorlar. Veyabut, hiç anlama - 1_ de •~ktırılmı ır. bınada faalı) e geçnnştır. Esasen bu ü~ .millet arasında 
de ög·ıc \e akşam yi}•eeek vemek bu- nın ötesini, berisini kesip kuşa dön- ·ıamı<, ,-ngı.n ·-ın· dekı· tehlikeli "er- m~ır. Üı;:lı:üdar Adlıy.es.ı oıgcr bır ~diği hakikatıni ıhmal etmeı:nlştir. 

. çabalamış .. yorgun, argın evine ,.. .i • v • 
Daha biı çok kabadayilar vardır. dıkları bir mevzuda olan yazı için MÜDDEltrMUMİNİN BU SABAH- ı Muddei mumi ·anında Adliye e.- _,, • kr..ıhr ,.,.,.;; .. erek bir .anla'""' ıe-dönüyor. Arabada ayakta gidecek.. B 1 ak h Ik d 1 ..,, -·...-. .,..-

Artık üst tarafını siz tamamlayın.. • iz an amazs • a a anamaz.> Kİ BEYANATI Kii1eti Bas Mufetti i Sezai \'e K.alemı mın -' •-me"""' tııdu<m >Mn Akde · Öbür tarafta, bir bayan, öğleye ka- k d ı ı· b • = .. ..., .. - -,-
diye. mınn ırın e ıyor ar. şte, u "'u"ddeı·umum"ı H"--et Onat bugi.io,Mahsus M:kiüıü Şakır olduğu halde niz \e müstemleke &iv_ asetinde Jul dar evinde istirahat etmiş. yemeğinı B o Z U k a k m a k be be d »• uuu 

yem.iş.. Saat lS-16 sularında, lake, ya pastalara d•ir se pten, n e... bir muharririmizıe demiştir ki: ·angın hakkında tetkik"erme vam a ile Fransa arasında bir itilaf d< ---------1 Arkadaşımızın ne demek ist.ed.ığin\ - z a...-iat henüz kat'i mahiyette etmişlerdir. , edilemeı!U \'e ..-en sene İtalya t maroken, pika maroken, tafta, em- ve haklı ı·nrı·aım· ı· anlamıştık·. ' b-, Gazrlelerin 7.abıta vukuatı siitun- { 
prime, len, gandi, daha bilmem han- _ Peki, dedik, bu nıanilec orta- İngil e arasında aktedilen ıtı iı. lanol göz atıyor musunuz!. Eski - ./ı ç• 
gi k~ların yeni modellerini giir- dan kalkar-- azar mısın? Fransızlar ateş apon • ın da·~.be· rk.lerıen faydayı temin ~..,e -den cerh, sirkat, yangın havadisleri - "' 
mek .için gezmiye çıkmış .. Büyük bir yerine şimdi, tramvaydan atlıyaıı.. - Elbet. h O• 
rahatlık içiı:ıde tramvaya binecek.. yere tüküren iosanlann yakalandı _ _o halde bize yaz ve, sü•ununun Püskürüyorlar ar ı Üç devlet arasında yapılaca'k a, • 
,.e oturacak, ğı. şu kadar kedi, bu kadar köpek tu- ismi de cistediğim gibi .. . • olsun. !aşma için daha bir müddet bekle · 

Zavallı erkek de, zihninde bin br- Güldü ve: ~ Par s, 13 (Hususi) - Musolininin Londra, 12 (Hususi) - Japonya - mek lazım gel~ktir. Bunun '"'"" • . tulduğu, bu kadar noksan ve bozuk nın Pekıni ve Tiyen Çin şehrini iş-
lü hesap, borç harç, iş, güç, su gibi ekmek, şu kadar mide yorucu pasta - Son defa olarak istediğıniz gibi iesına dönüşü son nutku Fransız - ç· lbini Negüs'e atfedilen imparatorluk 
ter ic:indc, yorgun, bu bayanın ya- -

1 
gali üzed~ bildirdiğim gibi ı.n or-

- müsadere edıldiği yazılıyor. yapacagım. lan memnun etmemiştir . Jurna ga- du.u ağır sclerberliğini tamamla _ beylıliısının henüz ortadan kal1ırı;~-ıunda, ayakta duracak. . B. · b d k k Dedi, kabul etti. · 
1 1 ızım u ara a mera unızı çe en z~tesi, • Musolini çok nutuk, güze jmak üzere geoi ekiliyor ve Pcltlnin marnış olmasıdır. Bu sebeple rnese e Bırakm Allah aşkına böyle şey ol- bir nokta \'a r : Meselii bozuk ekmek •• ,.. ·· d B tah • ı 

ı k •-- Ar b Fı.kret A,, 1.1 pazartes·ı gu··nu··nd~n ,·. beyanat yapacağı yen:'e bir an oncc garbin&! tahaşşüt edi. ~·.or u. u .. - Milletler Cemiyetinin eylul top an · maz.. nsanı ızu.umayın_ a aya ve,·a pastaları yapan adamlar, veni , ç b · k 

kim evw•l. bin.erse, o oturur. Yer l<al- mi ahlaklarını bozdular, böyle fena tibarerı yazılarını neşre başlıyacak- sulhun bckJedıg·i ,.ola girmelidir.> de- İ'ulururuyan, dağınık, ·ol.suz. '."asıta - İtalya, Akdcnizde İngiltere ·e vc-

1 
-' " realiteye uygun tatbikat yapm•lı ve • dat ve hazırlı:k ının ucu ucagı tısında müzakere edilece tir. 

madı ml otekiler ayakta durur. Has- mal ~ıkarıyorlar; yoksa eskidenberi tır. , dil k 

l d ısız rlerinden ikmal e ıncıye a- reccği !eminaJ.a mukabil, Ha~ıs • ta ve ihtiyar kadın ve erkeklere ise, orların ahlakı bozuk da b iz mi yeni -·- mekte ve diğer Fransız gazete erı c dar Japon ·a Peltin garbinde büyük d.ı 
yer Yermek için Bay Suphi Nuriden farkına varıyoruz?. Ti ./O hen Üz ~idcletlı yazılar neşretmektedir. "" motörlü.kuvyeUer yığffermi~. Çin tan imparatorluğuncın tanınma 
ders almıya kiınsenin ihtiyacı yok - Bır bozukluk var amma, nerede J 1 

Yicn Jurnal gazetesine göre Ro - ısrar <-tınektcdir. 
ilıeriııe ·üklenmiştir . • tur olduğıı p(•k malüm değil.. br•fmeden ma _ BHlın ın.ih,·eri sarsılmakta ve Habepcta.nda İtaı a ta•-aiınd n ,-.ı-

~"""'"""'"""""""""""""""""""""""~~"""="'°""'°""""'~"""'""""""""""" İlk büyük muharebe 11 Ağustosta cude ""1irilen emri \·aki henüz n-İtalyıl, Alman ·a ıle olan rabıt.alarını J~pon kuvvetlerinin taarruzile baş - .,. f d Irak Erkanı Harbiye 
nasıl öldürüldü ? 

• • re ısı 

( Bi,.;nci sahifeden devam) 
ye.ı. rı ıi. arzptmi,tır. 

1 er ada yapLlarak Bağdada getı:rilmek 
füere yola çıkarılın.ıştır. Katil ilk 

{Birinci sıı-ı1fadlın devam) 
ıa dcm.işlır ki: 

•- Bu va.k'alar birer tanedir. Her 
büyii.k ve kalabalık şehirde arasıra 
böyle bir, iki vak'a olur. Bu gibi 
tek tii.k zuhur eden vak'alara ebem-

S•m d kikacla aldığım malumata 
ı:ure Ulu Onder Ataturk Irak Kralı 
l\!ajes!c Gaziyu vvele telgrafla. sa
ırimi ta,iyetleriui bildirmiş, ayrıca 
lnönti d<' Irak HükÜmetıni taziye 
f'}·lemiitir. 

Dll·vct vemrek d~;;ru bir hareket sorgusunda hiç bir şey söylememek ' ..,, 
olrnaE istemij sadece: 

ı 
Bittabi bu iki hastalığın ruhur se-- İsyanlarda öldürülen aile efra • 

bepkri hakkında derhal tetkiklere 
dımın mtikamıru aldım. Demiştir. başladık .• 
Neferin hiiviyeti, ailes. i. kendü. ·sıni bu B - d" ed t 1" k 

ugnn, un gc<: en saa , a-
fUlkasdc scvkeden _?ıf:er sıyasi se - dar yalnız l.eş tıfo vAk.'ası kaydedil-Merhum Gi:~ral Bekir Srtk.ı ,.., 

Irak tayyare kuvvetleri Kumandanı 
Bin Ali Cevadın cenarelcri dün 
Musuldan tayyare ile buraya getıril
m · it' Ta 'Yare me 'danıntlan Irak 
IJ3yraklarına &arılı Gl arak alınan ce
retler bıiJ · hcyec.an ve teessür yaş
lıın arasında kooağa nakledi1mıştir. 

beple.r oJı.ıp olmadıgını meydana çı- . t· y · b ... Ct.e • l k ı· 
~aracaktır. - Saffet. h ,,_, 

1 
·· ·· ,__ · ı· 

1 

mış ır. en• şar on,~ı rı e e e ı 

umma v&.o. a arı gorııw"'mış ır . 

IRAK SEFARETİl\'E DE MALÜMAT - --
GELDİ 

'Müessif suikast hadisesi hakk ı nda 
şehrimiıdeki Irak Elçıliğine de ma • 

:umat gelmiştir. Bu hususta İrak El-
ç· N ci Şevket: 

ı 
-B..z.im .aldığımı% haber maalnef 

ı:;; ikıısdi haber veriyor Yeni malıl -
Mat bekliymuz .. 

1 Demişt r Trakya manevrahrında 
d~t JraJ< Hılkıimeü namına yeni bır 

• lllı>e bugun öğle namazmı takib 
fevkalade askeri merasim ·apılarak 
!<".aldırılmıştır. Bağdat ve butun Irak 
bu fccı \'e .kahpece su astın matc -
mıni tutmaktadır. General Bekir 
Sıtkı El'askeri yüksek §3.lısiyeti, as
kcri kabil yeti, t~iliıtçı.lığı ,.e bil
hassa Iraktaki Asuri isyanını ve heyet bulunup bulunmıya.,ağ1 henüz 

ma!Cım değildir. 5~rscri ~rcUeri tenkil ve tedip hu-
su>unda gösterdiği muvaffakiyet ve BEKİR SITKININ ŞAHSİYETİ 

memleketi hesabına temin ettiği o- General Bekir Sıtkı Osmanlı İm-
torite ile çok sevilmiş bir inkıliıpçı paratorluğu zamanında Bağdatta as

\'C vatanperverdi. 1 k<.r.i r.ii'.;diyc ve irladiyede tahsilini 
SUlK AST NASIL OLDU? 

G l B kir S kı El 'ask - T" bıtırdil<ten sorıra İstanbula gelmiş, 
cncra e ıt erı ur- ı 

k . b-k· t· · d t• ·· · Mektebi Harbıyeden 908 de ikinci ıye u ume ının ave ı uzerıne ... 
Trakya manc\Tal.arında bulunmak mulazım olarak çıkmış, Edirnede kı
üwre tayyare ile Türkiyeye gidi - taata memur edilmiştır. Kendisi 1915 
yordu. Musul tayyare ista.syonund.a de de erkiınıharbiye tahsilıni ikmal 
tam tayyareye binerken sııikaste uğ- etmış -ve Büyük H arpte Çanakkaw 

r~mış, biri beyninden, biri kalbinin \'C' Suriyedeki fırkalarımızdtı ifay ı 
üzerıııdcn, biri de sol omuzmıdan ol- hizmet etmiş ve Mütarekede Iraıı:t.:ı 
nı.ık üzere üç y.:ıra almıştır. Bir adı-
m !Jyyarenin eşiğinde olduğu hald<' 
herncn ere yıkLlml!j ve sa~: 

Alçaklar! 

Divebildiketn sonra ölmüştür. Mev-

yeni kurulan milli teşt'kkülde vazife 

almıştı. Kendisi geçen yıl yapılan 
darbei hükumette büyük bir rol oy-

ııamış, 3Zimk3:rlığı, irade kuvveti, o
toritesi) Irakta büyük b ir sempati 
yaratmıştı. 

• 

Şehirde 

1 orpillegen ,. 
Asi/ermiş! 

( Birbıci salı ifeden deı:am) 
t.elbahır hücumlarının de,-amı umu
mi bir :ısabıyet uyandırdı. Frar·ko 

Hi'kUnıetinaı şiddc·tle protesto edil
mesi muhtemeldir, 

BİR GEi\!İYİ İTALYAN MUHRİP-
LERİNiN TORPİLLEDİGİ 

ANLAŞILDI 

Tunus, 13 (A.A) - Campeador'un 

kazadan kurtulmuş olan kaptanı Fe

lix Gary. gemisinin çarşamba saba -
1 hı Kiliba'ya 60 mil rn~safede Saetta 
odındaki İtalyan torpido muhribi ta

rafından takip edilmiş \'e biraz son
ra bu muhribe ayni eşkali haiz olan 

ve fakat ayni alametleri taşınuyan 
dığcr bir muhribin iltihak etmiş ol
duğunu beyan etmiştir. 

Gi>ce hulül edince muhripler, ge
miyi bombardıman etmişler Ye ba -
tırınışlardır. 

Pariste 

l 1n il F '
1
letler C~miveti tara ıp an tanınma -keserek sür'at e g ız ve rans.ız iamıştıı:. Bu harp Japon - Çin ihtila- ! 

dostluğunu ternıne çalışmaktad.ır. fının ba~langıcından beri iki tara -
Londr&dan alınan haberJ...-e göre fın külli kU\'\·cticri arasındaki ilk 

.Büyük Elçi Sir Drummond pazar - ç~ıpışma olduğu için mühim idL 
tesi günü Romaya dönecek ve İta! . Japon membalarından gelen ha • 

y·an Hariciye Nazırı ile eyllıHin ilk . .bE-rlere g(Jre: 
i M ulıasemal.ı.ıı bi.day.etMıden beri h&ftasında başlıyacak olan münke - ' 
ilk defa olarak General Tcl>aı:ı,g-Kai

reles-in esa5t iızerınde gori.Şrıeler cmk'ın nıerkczı ord ları, ş;ındiye 
• !' lttır. l1&d>ır lnız General Sound-Cehn-

mıştır. Bu Rebeple şimdilik talı-nnın 

HabeşiS'landaki hakimiyetin; ta>ıımı

ya hizmet ecli'cek bir formül bulıw
mosı me,·zuubahistir. 

İııgiltere \"c Fransa bu noktada u-
·uşttıkları takdirde meselenin Ce -

toM'rf'de Dliilıim bir avern !ll2· 

ıruz kal.tn yacağı şüpheı;iulic. 

Ahmed Rauf 

yenı• bı"r . J ki Yuan'ın 29 uııeu fır ası ıle ~aıpı~mıı ~=======-======:=;il 
1ra1J ar ol.:n JaP3'1 oroulannın ka"!"sına .ık- BUtUnleme ve o lgunl uk 

Bu gümü_ş paralar bugün• m~~~~etli mı.ıhar be<erden sonra Çin im ihanları 
lerde pııasaya çıJcaeak mdusı.ıınun, 89 UDCıı u..~ bazı.ılarak Büti:inlt!mc ikmal imtihanları Lır 
Yüı kuruş y rıne bir lira yazıla - p<:rişan bıı· halde Ye alelaı!ele şimal eyllılde ikmal imtihanları yedi cy

rak ve Atatürkı.in başının ;anındakı ;, tıkametıncle ricata ba lamıstır. Han- ıtılde, olgunluk ikmal imtihanlan 
dEfnc dalı kaldıı ılarak ·eni basılan kow şehri alevler icindedir. • g e~·lfılde yapılacaktır. 
gümiiş iıraJ.ar darphane tarafından Jl\.PON noNANl\IASI lıı11111111 111 1111111111 .. 1111111ır•ıuu111u111uuıu111111mııııuu11•·-"' 
dün 1erk~ı banka na t~slım edıl - ŞANGHAYDA 

ıru, ır Bir mıl~on Jıralık olan bu ye- Tc..kyo, ıı (liımısi) - Şa11ghay li-
r,; lıralar da ~ski gümuş liarların ay- manında el ·m 20 .Tapon harp ge
ni kıym•il h~;zdır. Bugünlerde pıya- mlii de.mitli bulW1maktadır. B~ ge
nya d:uılac&ktır rıik>r Japory.am.c Çin<Ln · t.eıiıklf'ri 

Başvekil ve Nafia Vek ili 
!3.ışvckıl İnönt.i dün Nafıa Ve -

kilini Harbıycdeki ~'·inde ziyar.,t et-
miştir 

ıfo edilmezse harekete geçecek ,.e 
ıcabeden teodbirk-rı alacaktır. 

Tersanenıizde. 
'f ..... .. i(öÇö·i(· .. tt··· ·BERLER ........ , Ecnebi gemileri 

DenizyoJları v11purlar1 
sıT'a bekliyor * Temmuz içindeki kuraklık bazı 

yulerdckı mahsule zarar vermıştir. * İpekli kumaşlara bir kordelii ü
zerine ü&tların yazılıp üstünün kur
şun mühürle mühürlenmesi hakkın
da Ticaret Odası bir talimatname 
h~zırlamı tır. 

* Gelerek hafla Brezilyadan bir 
ı:ıcktcp gemi..i gele<ıektir. B u gemi 
45 yıl ene! İngilterede ilk 'apılan 
i:ıiı mektep glmlisidir. * Bi.- Mısırlı talebe Glnskovda de

lirmi~. altı ki~yi öldürmüş.tür. * Yu~av baş,·ekili Korf<><la Yu
ncn Ba~\Tkılini ziyaret ederek bey-

Son günkrde bırçcılt ec. '1ıi .ge -
mıleri ten;anemizde amir görmek 
iızcre müracaatlerde bulunımışbır -
dır. Şirndı 'e k&clar Rumen, Bulgar 
(!€">ileri ta ir «!ilmişti. Son günler
de bir Yunan ı:emıs.i e tamir edil -
miş olduf:u gibi bazı italyan gemiJ<>rı 
de bu hu usta müracntl~ bırlun-
muşlardır. 

Bu v ui ·et ,. i brr buhran d • ı.ır-
mu~, 'De.:ıizyo11arı · daresinin Yapur -
lan havuzlanmak u:oere sıra bekle -
miye ba~ ı lııı dır. 

Seyyar satıcılık 

kalkarken •• 
Ar1·adaşıma 

- Seyyar r.rrhcılı.k ka!kıyar! .. 
Dedim ve .. b11 nun şehre getiroaiıi 

yeni re medeni çelıreııin iyiliğ.i.t>clcıı 
ba scttmı. O da ıbana hak >eroi • 

- - A~a!ir yııJ,arı İstanbıılda .~eyyc.r 
satıcılık J1 azı 15.00Q kifi l.:.adar ver· 

1 

mış. Bu1ılar lm yii:::den el:nı.clı: ııi • 
yor!ardı. Fakat, şehrin kthğını ber· 
bat etıikl i de tııTLbiıkkalrtı. 

v .. _ ilciu etti: 
- En kötii tarafı ba§ta, sı.rtlıı ta· 

nan ·e arzl· .olarak satll4JI b1I yi -
yecoek addderi her çe, ·ı mikrobun 
wcaciL ·· e de mcrruzdu. 

- O el • bakkalforıı giin dajdtı! 
D<ılinı. Giild:ii t>e .. sö~lerineecledi: 
- Tı:ıoo ... Bu 'işde en babt= 

Zar yi;ııe 1ıı1clrn!!ar. 

- 1\'cdeoıı? •. 

Zaıı-

o ·. da ve ta yarenin etrafında bu • 
hı ""n zabit ve neferleı- hemen sui -
kastçi neferin üzerine koşmuşlar, ne

frrin kaçarken attığı ku onlardan 
Eıiy.ık Erwıharbiye Reisi ile bir
Jı-te seyahat etmekte bulunan Hava 

K t.vvdleri kumandanı Binbaşı Ali 
Cevat da nırulmU§ ve o da hemen 
fomıiştilr. Suikasti yapan n<>fer tev

Almanların nüfus 
istatistiği 

Felsefe kongresi 11elmild si~·~si. lıiıd.isel~ryc \•aziyet 
P risle toplanmL~ c:>l.an beynelmi _ J~ıakkında muhım r goru metle bu-

arabü sis 
- Çii.nl::ü ı;aı CI.§ '!Jfll"'§ lıer sqı yar 
ııJ ·ı:; er..eırleffeı ii::erine 'r bak-

1i:tıl 1i1ıı oturtup .so1,ıı1dan do-

kif edilmiştir. 
fAHKİKAT DERİNLEŞTİRİLİYOR 

Musulda bulunan ka til ilk i sticvabı 

kl Fdse!c ı .g..-esı a ~ılmıştır. ıuı.muşlard.ır. . . 
40 milletin mümessili <ılarak gelen , * Brezılya Balkan ~rlerındro 

Abnanlar garip bir nüfus istetis- 800 alim arasında bilhassa Türk mu
tigi yapm şiardır. Bu istatistiğe gö- rahhaslarile Alman, Avusturya Ye 

re Aln:ıanyatla her üç saniyede dört ! Almanyadan çıkarılmış olup şimdi 
çocuk do;;makla Ye her 28 s:ıniyede Amerikada yerleşmiş bulunan üni -

bir kişi, her saatte de 35 Ç<Jeuk öl - vcrsite pro~:'Sii<l€ri çok vakıfane nu-
ınek1.e<lir. tuk!ar irad etmişlerdir . . • 

en münasip birinde bir sergi açmıya 
.kı:ra r '\'\:Ym · • . * 9 u11cu Yerli Mallar Sergisi dün 
mE'rosinıle kapanmı~tır. Sergi-vi 483 
bin kişi cezmtş1ır. Sergi<le mükiif.at 

) 

kazaMnlara clün \'ali muavini hedi
,·cıerini Yermiştir. 

m··dür -
KarsbüJ<t_ ıkunılmaba rur demir 

s~nayii le "satm:ın .M.nlii.rü Mis1cr 
lll alı:cnzi bıı s;ıb~ ki oek'i"'eSle Lo:ı -
aradan şehriıruzıe ~şiir. Mal<en
zi bugün hrinıiz-de 'b>m zeyat1 ziya
rc;t ettıkt«n rnnra bu okş.am A a ... 
ya hareket ~decek, oradan da Kaca
büke gidecektir . 

1.aJ;tııı:ıcak ta cm.un için .. 
Decl.ı a! • mlcsini itirdi : 
- Bundll11 w.nra Bl'?ITeyte W.fl so

l la!-ııı i i. A rl::a ar kaya ğd a !/ 
ambıırı ı;ti.l:ıi dar cnd~ze,.e istif ola· 
calc seyyar bakkallardan, aktarlar· 

ı
fimı, k:c1'w•ıı t>e karpu:::csılarıf 
ycı;kayı k11rtaı ıp ta geçebilirsen geç! . 

Burhan Cevat 
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Günün meselesi: 
"ı\ Halde çürük 

1 Meyvalar 
Var mı? 
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DEVELER 
1
-Halk Fi\ozofu] 

diyor ki: · 
, ..................................... __ 
Festival muvaffak 

olamamıştır 

Maarif Vekaletinde 
mühim toplantllar 

Belediye isi tetkik edivor 

Yılbaşmda deve nakliyatı 
da tarihe karrşacak İstanbul Festivali başlıyall yarım 

ay oldu. Programın şimdiye kadar 
gt·çen zaman içinde tatbik ~dilen kı
S·ınlan için parlaktır, denemez. 

Kadrolar .hazırlandı 
- ·--

muhtelif 
edildi 

Yeni birçok muallim 
mekteplere tagin 

iM aarif Vekaletinde Vekilin baş
kanlığında ?n gün~enberi çalı.ş

raakta olan komısyon dun c.kşam son 
toplantısını yaparak dağılmıştır. 

Maarif Müsteşarı, Umumi müfet • 

tışlcri, yüksek ve orta tedrisat mü -

dürlerile İstnnbul Maarif Müdürü -

lanırken yeniden açılacak mektep · 

lerle şubelerin muallımleri de tayin 

edilmiştir. 

Diğer vilayetlerdeki mekteplerin 

kadroları da lıemen hemen bıtmi.ş gi
bidir. Bu hafta içinde Akşam Kız 

Sı:;n'at okull.::ırı kadro!Jrı hazırlana · lf olde karpuz bo~altı!ıyor 

nün iştirak ettiği bu komisyonda or- cak, bu arada yenidt'n açılacak san·a~ Tıfonun önune geçmek içın, Bele

ta tedirsat kadroları hazırlanmıştır. okullarınıı tayın edılecek muallimler dıye, sebzecı ve nıanav dükkanla • 
Yeni kadrolıır bugünlerde alfıkada~ teshıt olunacaktır. rır.da, çürümüş, ezilmiş meyvalan 

topluyordu. Bunun üzerıne, ınan=ıv 
iarn tebliğ edilecek \'e muallimler İlkmektep kadroları da bu lıafta-

vc sebzeciler Ticaret odasına müra-

1 

İŞehir meclisi Teşrinisani toplan-
Bul'::ıda tenkit olsun diye değil, bel· 

ki gelecek yıllar, daha İ.) i bir cğJ::-n
c<.: mevsimi h:ızıı-lanmasına vesilE· o-tısında bu hususta karar verecek 

B c!eclıye eşekle nakliyatın kaldı~ lmasına karar vermiş, Bej oglu, Eım!'l- 1 iur kanaatılc bazı duşiinc0lcrimizi 
önü kazalannda bu kararın tatbikıne dahi geçilmı_tiı. Dığer kaza- kcıyd<'tmek istiyoruz. 

larcia da bir kaç ay sonra bu karar t .. tbik edilecektir. Fakııt '-'ehirde ' Bu. on beş giın içinde. İstanbul F'es
eşck?e ııakli\·at kadar çirkin manzara veren ve sok::kl..rda !:ıeyri.ı~eferı th ali ile İstanbul halkı :ıı as111da lııı.? 
i~kal eden deve nakliyatının d:ı k:lhl~rılması dü,i.inıılmü 1tir. bir rabıta tesis edılemcmis, yani, 

Yiikıa de\·e ile ancak sehrin bazı :·crlerındc pek "lldcr olal·ak kömür l dkın. festival denen bu ~eye sem -
naklivatı yapılmaktadır. Fakat ne de c Jsa gayrı medeni bir c kil arzet - p;;tisi cekılememı tır. Şimdıye kadaı· 
mektedir. Bu itibarla de\'e nakliyatı bır kanunusanide kaldırılacaktır. Bu gördüg müz vazıyet tamamen ga\ ri 
kadar uzamasının sebebi i'"e Şehir Meclisinden bu hu u ta karar almak muvaffaktır. Festıv:ıldc eğlenceler, 
lüzumu olması \'e meclisin ancak k)r nısanide toplanacagıdır. az, ceşitsi7., özsuz ve ilinasızdır. H~l-

Sehr;mızde deve sık sık görftlm:?r.ıektedır. Ancak, b zı meV'simlerdc buki, mavzuubahs olan ev, kitlenin 
deve ile. civardan kömur ve saire e .. ı n mekt dir. fevkalade bir ekildc eğlenm .dir. , 

Ucuz ev 
Ya11tırmak 
Kolaylaşıyor 

itfaiye 
Töreni 
Yapılacak 

Ht>Je, fes! v:ıl münasebetılc. dıs·ı

rıdan ,,·eya yurdun diger köşelcı ın
c'en geziciler kat'iyyen gp miş de -
ğıldır. Bırakın hemşcri olmıynnları. 

bizzat .İstanbullular, bu son on be-: 
günde enteresen bır hadise bulama
mışlardır. 

Eylülde yeni vazifelerinin başında dw itibaren şehrimizde hazırlanmı- ı caal ederek, Belediye aleyhinde şi-
:..b_u_ı_u_n_a_cakl __ a_rd_ı_r_. _B_u_k_a_d_r_o_ıa_ı_· _ıı_az_ı_r_-...... Y ... ·a_ b_a ... ş_ıa_n_a_c_ak ... tır. kaye tte bu 1 un muşlar, zar ara girdıkle-

rı nı iddıa etmışlerdı. Manavlar, bu 1 
~'?bze ''e meyvaları halden altlıkla . 
rını, halbuki, halden, bu malların 

kt.•ııdilerınc \'Nilırken, ayni şekilde 
czık, çüı iik olduğunu ılcri siirmüş • 

iki ayrı gala var Belediye ın,aat ma\ze
mesinl kontrol edecek 
İsl~nbul Belediyesi ien müdür.rt· 

t.:.tarı bul .Fe tivalı de\ am etmekle
dı r. Bugün ılk d fa olarak saat 14 .. 10 
da Dağcılık Klubündc Tork - Yu -

~ı:nc bağlı bir inşnat liıboratuvarı t':!-

Festnalın butün tezahürlerinde, 
göze ça p n halk muayyen kımseler
dir. 

Şarapların 
Eski olması 
için tedbir 

Yeni bir izshname yapıldı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, şa

rapların nasıl cskitileceği hakkmda 
bir izahname yaparak alakadar şa
rap amillerine göndermiştir. Bun • 
dan sonra, memleketimizde yapılan 
şc.raplnra daha ziyade itina edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

fe:rdır. 

ilk tahsil 
Çağındaki 
Çocuklar !lal, Belediyenin kontrolü allmda 

Mathalle mUmessUleri olduğundıın, buı·ada, bu gibi ınalb -
tarafından araştırıhyor rır piynsaya \'l!rilmemesinin temini 
Mahalle mümessilleri İstanbulda 1::t: lcdiyeden ıstcnmiştir. 1'ıcnrct o. 

ilk tahsil çağında bulunan çocukların ~ı.sı, bu mür:ıcaat ve şikayeti tetkik 
bir tek ck$ik bırakılmadan bu ay so- elmiş, vaziyeti Beledıyeye bildir . 
r.una kadar tesbiti için emir almış- miştir. Bı•l<'dıye halde muamele gi)-

l 
lardır. Mı.imessiller ilk tahsil çağın - ren mallıırı, daha sıkı bir kontrol al
da olup da henüz ilk mekLebe gitme- tına almak içın tetkikler yapmakb _ 
miş olan çocukların yaşlarını, ailevi c..ır. 

nan · Rumen rkıpfı:rrr orasrndn Bal -
si5i kararlaştırılmış, bunun için hir 

bmlar arası tehıı; se ·me ıni.isaba~a-
proje hazırlamıya başlanmıştır. E!ı laı ıtrn ba:ılnnmıştıı. 
lfıboratuvar anca~ gelecek yıl faali- Bu ge-:e Şehır Tiycıtrosu, Tepe _ 
) l tc geçcbıkccklır. b d r . • . . . . .. r-sm a 1.1uks Hayal operetini temsil 

Laboratuvarda rnemlckelimızde rcs , 1.t· y B lk 
1 Fcıece,.. ır. ann a an ararası tenis 

mi veya hususi daire ,.e muessesele- Hçrne mi.ısabakal~nna devam olu • 
U' nit olarak ~apılacak binalaı la hal- nacak saat 11 de Anadoluhisarı ile 
kın yaptıracagı C\' ve apartmanlarda B bek d B ğ k d .ka · ' • at cm a o azı ·am m r-
l:ullanılacak bütün malzeme ve harç- ~ıya yüzerek geçme müsab kası ya-
leır tahlıl cdılecek, cınslere aynlacık pıbcaktır. 

ve cinslerine göre fıat tesbit oluna- Yamı saat 15,:lO da Taksim stad -

c~kltr. Bu suretle bina yaplırmaktcı. yomunda ıtfaiye bayramı yapıla~ak

Mesela festival olmasaydı, oinsrm, 
yine bilfarz, bir bahçeli gazinoya gi
<!ip müzik dinlivccekti. Evvelki ak
rıoın Trıksiın Bahç0.sinde, Selıir 1'iyat

ro~ıı nrtistlcrinm temsil ettikleri 
Büyük Ifa\::ı. piyesinin topladığı 

. l.:ılabalık, ımdece gülünctü. Tem ile 

1 İstanbul halkı degil, Taksim civa -
ı mda oturan belj on aile gelme ti. 
Halbuki, gönül arzu edcı·di ki, festi

' valin her tezahürüne halk koşuşsun, 

İnhisarlar İdaresi yaptığı iıahna -
mede şarapforımızın ne şerait altın· 
da hazırlanacağını gayet mufassal o
krak göstermiştir. 

vnıiyetlerini, hususi ders görmüşler- Bu yıl, tifo dotayısil<>, mcy\•a s:ı-
se tahsil derecelerini tetkik ve lcs - tışı az olmııştur. Bu yüzden. yaş mey- lacemi olan kimseleıin şunun bunun 
bil edeceklerdir. va satıınlar epeyce zarara gırmişter- t<ırafınd;ın aldatılmasına meydan bt-

tır 

Yarın gece Sa.lacakta Kızknlesi 

1 oturulacak yerl('r dolsun ve herkes 
kapıdan döruniyc mecbu" olsun~ Ge
lecek yıllarda, bu tezahürlerin, daha 
geniş sahalarda yapılması için ted
l'İrl<.>r dü~ünlilsün. 

Bir noktayı işaret etmelidir: Festi
\'al için g<m'tr•lerin yaplığı rekffım 
bir harik~drr. Fe. fü·nl Komitesi, p:ı

ra ile ilan vc...'"SCydi, İstanbul gaze • 
tderinin festival l.>a: lamadan e\ ,·el 

Yeni karnra göre, şaraplar, bir kaç 
defa tahUI edilecek, bckletikcek, ve 
ondan sonra, muayene <'dilecektir. 

• diı· E:lik, çürük mallar da ~tediye rt:kdrnıyacaktır. 
Hasköy atölyesınde,tnrnfından lopl<ınınca. esnafm Zll":lLl Ucuz .:v yaptırmak k'!ygıs:le fena 

çahşan ameleler aı tmıst ır. Bı>lediye, bu vntanchşl.ı • harç kullanrp da bilfıh:ıre feci akı-
' Şirketi Hayriye Müdürü Sadi, Me- r.n ıar<ırına meydan VC'rmcme!< için, betl€r doğur.:ıcak vazi) etlerın çık -

murin Müdürü izzd, Şirket doktoru dah:.ı <'snslı tedbırler alacaktır. m:ısma imkan bırakrlmıyacaktn. 

1 
rarkında ve Kalamı ta Belvü gaıi -
ııosunda !e!tıvaI g<1I:.Iarı veI"il~cek
lir. 

Bunrl'n ba ·n yarın g cc Tepebı:şı 

brıhçesinde Kızılsyın me hur yıllık 

k rm si ba Iıyac ktır. Kermes için 

Eski şaraplara olan rağbet çok faz. 
l:::dır. Eskimemiş şaraplan, eski diye 
idareye getirenlerin mal1arı, sıkı bir 
nıuayene ve tahlilden geçırilecek, e
ğer muvafık bulunmazsa, piyasaya 
çıkartılmıyocaktır. 

Neş'et Osman ile birlıkte Şirketin 
Ifasköydeki fabrikasına gider<'k 
ç .. lı~an işçilerin sıhhi vaziyetlerini Kamp gören 

Çocuklar 
Gürbüzleşti/er 

Yardıma muhtaç A\~p d n hu.:.-u ive tanınmış san-
alk rlar g lm kt dır. 

~ aptıkları hu devamlı neş h·atı yap
tırmıya muvaffak olamazdı. Demek 
ki, İstanbul matbuatı hiç bir scy :'l'l· 
kabılinde olmadan, üzerine dü. en 
he mserilik vazifesini yapmıstır. 

1 tetkik \'e teftış etmişlerdir. 

Fakir bir dellil birden 
zengin oldu Fenerbahçede tenlik var 

İstanbul ilkokul voksul cocukları-
~ , 

na Yardım Birlığinin, kollan halin-

Dotorlarda 
Varmış! 
Etibba Odası bunlara 

yardhn ediyor 
Etibba Odası a:tasından olup da vaPiyangodan paraları 

etrafına dağıtmağa 
alınca, 
başladı 

de çalışan ilkokul hımnye cemiyet . 
zı; eti maliyeleri bozuk olanlardan. 

kri ve heyetleri tarafından kamplara 934 senesinden 85, 935 senesınden 27, 
gönderılen talebeler önümüz · 93(i senPsınden 36 olmak tizere 131 

Tayyare Pıyangosun.un son_ k:şides i tal_ı1ılcri de dun tamamen bcl!i ol
mustur. Bu sc.ferkı en buyuk 1k r«mıye olan 50000 lıra.•tı kazanan 

(33494)..: ııumraalı bilet Eminönünd~ (Nimet) gişesi tarofından Aleko is
minde 65 yaşında eski ve ihtiyar bir d<'Hala satılmıştır. 

Ancak koltuk değneği ianesile yurüyebılen ,.e Kalyoncukulluğunda 
46 numarııda oturan ihtıyar talili dfü1 kazandığı parayı bu gi~eden almış 
ve kcndis.ile görüşen bir muharririm ize. . 

c- Beş çocuk babasıyım. 17 torunum var. Son zamanlarda lstanbulda 
dellfıllık çok söndüğünden kalabalık ail mle sefalet için<:> düşmüştük. Çok 
per:şanlık ve acı çekiyorduk. Ekmek p<ıranıızı birıktirerek her ay bılet 
rılıyorduk. İşte şimdi zenginiz.> dem ı~tir. 

Dellal Aleko dün bayiinden aldı ğ ikıraınivenin ikiyüz lirasını sevin
cinden oracıkta Yenicamiin önünde ra~gele fakirlere dağıtmıştır. 

Bu biletın diger parçalarile zengin olanlar da, Ankarada Aktepe bag
larında Bayan Sabahat ve Kardeşi Fatma, Polatlıda pasta yapıcısı Ah
met, Balıkesirdc Memiş oğlu Cemildir. 

On bin liralık büyük mukaiah ela Yavuz Jlarp gemisinde yarbav 
:Abdi ve Bursada Çckfrge otelinde garson Robertin (Nimet) gişesinden 
satın aldıkları 38522 numarah bilet~ isabet etmiştir. 

Bu talililer dün ayn ayrı 1000 er lıra almışlardır. 

Edebi roman: 142 

Sen de seveceksin! 
Etem izzet Benle~ 

de:ki hafta çarşamba günü saat 
17 ,30 da Fenerbahçe stadında bir 

şrnlik yapacaklardır. Şenlikte, ya

zın kamplarda açık hava altında ba
kılan. terbiye ve jimnastik gören 

yavrular muhtelif beden hareketleri 
yapacaklardır. Bir1iğın bu sene ılk 

defa geniş bir şekilde tatbik ettıği 

kamplar çok istifadeli olmuştur 

Bir çok hımayeye muhtaç bakım

sız \'e fakir çocuklar, bu kamplarda 

hava almışlar, gıdalanmışlar, ve gtır

büzleşmişlerdir Feııeı bahçede y1 -

pılacak şenliklere ücretsız davetive

lule herkes gidebılecektır. Bu da • 

vetiyeler Halkederınde, bazı ma • 

g;za ve müesseselerde. mekteplerde 

arzu edene verılmektedır 

ınekten korkuyorum Onun yerme 
s~ni koymuş olduğum için senın ya
şaman ve bıze kalmarıla bilhassa a
lakadar oluyorum. Bunun için de 
İstanbula gelmeni ve dü.;.man çiz -
mesi altında kalmamanı istiyorum. 
Tabii siz orada \'aziyeti daha yakın· 

bir unutma seyahatine çıktı ise bu 
onWl aşkının derece ve bağı bakı • 
tnından ciddi bir smaç olacaktır. 
Bakalım, aşk IDl daha g~~p gele

cek, yoksa şuur ve irade mı··· Bu~u 
netice gösterecek "·e .. ben bu net! • 
ceye en yakın bir halde bulunuyo-

bütün bunlara vatanın kurtuluşu da- d<on takip etmek fırsatını buluyorsu
vası karşısında dayanmıya hazır ve nuz. Umarım kı, koc:ın lehlıke kar
dayanıyor. Ancak, felaket bu yol • §ısında seni hemen İstanbula gön -
daki itimadın sarsılmış- olmasında. 

dermek için tereddüt göstermez. Yal
Müthiş suiıstimal, is başındakilerin 

rmn !.. 
Soıı. mektup 

Aman ne kadar iyi .• ne kadar iyi. 
'ram dar günümde yetişti. Komiser 
babam ~ui tstanbula çağırıyor. Bu 
davetten istifade edebilir de İstan • 
bula gidebilirsem her şey hallolur. 
Fakat. babam hazin şeylerden bah

~ediyor ve .. diyor ki; 

nız geliı ken eğer mümkün olursa hiç 
kendileriııı düşünmeleri , zenginlerin 

olmazsa bir teneke kadar Halep yağı 
paralarrnr harice kaçırmaları, harp 
kabinesinin şaşkın ve sakalı kaptlr • getir. Tahmin edıyorum ki, oralarda 

,,ardır ve belki de ucuzdur. Burada 
mış bir halde bulunması ye'si arttırı-
~or, ümidi kırıyor. İstanbul hastaha- yağdan çok sıkıntı çekiliyor. Hem 
nl'leri malüllerle ve yaralılarla do- yok, olanı da karışığın karısığı. K e-

paze bir BCy.-. 
lu. Büyük ~vlcr bile hastahane ya -

Komiser babacığım mektubun bir 
pıldı. Kurtuluşumu;;~· tehdit eden yerinde de şunları yazıyor: 
darbeler karşısında aciz ve zebun .Nihat1.an da uzun zamandır mek· 
bir vaziyet idame etmek hele bizi tup alamadım. Çocuğun nerede kal
felaketten !eliıkete sürüklüyor. dığın1, ne yaptığını bilmiyorum. A-

doktor içın 3 bi11 küsur Iıra Odanın 
yardım faslından ödenmiştır. 

Odanm mütemadi çalışmaları do
lavısılc aidatını vermemiş ve borçlu 
doktor bırakılmamıştır. 

1 Bundan soıırıı da, Oda aidatının da
ha muntazam bir şekilde ödenmesine 
çnlışılac:ıktır. 

İstanbul Üciincü Elibba Odası rnm
talrnsınd ı :~ bin k~ıdur doktor, cezacı 
\'(• dış tabibi \'nrdır. 

- ··--* l\TolörHi deniz vırsıt;ı.larının gü-

riıltü çıkarmamal. n için ekzos bo-

ruların:ı msturucu l<'rtibat alınmış~ 
tır. * Dün belediye emirlerine riayet 
etmıyen 22:l kişi cezalandırılmış, 145 
k(>di. 99 köpek tutuiınuştur. 

lığını gözöniıne getirdikçe yüreğım 
~ı:dıyor ve yeisten adela kendımı 

kaybediyorum. Bır laraflan düşman 
karşısında ezilir ve çırpınırken, bir 
taraftan da çoluk çocu~ımun feci bir 

~eki.ide ölümü haberini almak he~ 
halde en taş yürekli kimseleri bile · 
harap edecek, çıleden çıkaracak kuv
w ti i bır sebeptir. Hele o Güneş, !:> 

Güneş beni bir kat daha ihtiyar -

hattı. Boylc masum yavtUlara karşı 
kaderin gösterdiği acı yü.z hakıka -
ten: insanların muvazeneli bir di -
mağ tarafından idare edilmediğini 

~österiyor \'e .. yine insanı kendısini 
sevk ve idare eden meçhul kııvvet . 
!ere karşı isyana gotürüvor. Neden 
ve niçin böyle? Bundaki ~ırrı ne be-

t n:m karam haJJedebılir, n<:> de benim 

ı bunu dücünmeklığim btı yoldaki keş
rntkeşin önüne g,ecebılır. Bu ezelden 
ebede doğru gelen ''e giden öyle afrn 
bir keşmekeş ki, galıba bızi haikeden 
J..-uv' et bHc buna bir nı?.<lm \'e inzr
bat veremi\ or. 

~İstanbul çok kötü. Harp zengin • 
lerinden başka kimsede takat kal • 
ınadı. MiUet açlıktan kırılıyor. Tifo, 
tıfüs salgm halinde. Yeni çocuk doğ-
ınuyor, doğanlar dn ölüyor. Millet, 

Cephelc.rden gelen haberler de kö- caba Bclkis öldükten \ e Giıne5 ma

tü .. Rus orduları Suşehrine kadar gel- llıl kaldıktan sonra kendisini ye·se 
miş. Şaının da tehdit altında olduğu 1-.-nptıııp bir şey mi oldu, yoksa yaralı 
halıeı· vcriliyol'. Bclkis'i ve Güneş'i 1ır.ı7.. _Al~~a~nız. haberi her halde 
kaybettikten sonra seni de kaybet- tana b ldırınız .. Bıçarenın bedbaht -

Komiser babeıcığ mm bu mektubu 

[
bir taraftan her im huc;a~i pJanımı 

(Deı anıı ı·ar) 

* Sicilyad kı bfıyuk İtalyan ma
nH·rc:ıl rına dun gece başlanmıştlr. 
* Dôrt motôı lö bır Rus tayyaresi 

diın Şımal Kutbuna hareket etmiş -
tır. 

Haık fi>ozof u 
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irtihal 
Or takôyun tnnınını- ve .) arıdımse

\'\.I" doktorlarından Bay Rasİm di.iıı 

irtihal etrni:. 'e cenazesi kendisini * Rumeıı Krnlırım Bclgrad seya- sevenlerin teşyii ile medfeni eheı:ii
hali Yu~o~lnvvad:ı derin bir mem - ::;ınc naklolunınuşluı'. Kederdide ai-
nunıyet uvandıı mı trr. lesine taziyctlcl'iınizi beyan tdt>ıiz. 

ilk mekteplerde çocuk bahçeleri 

6 ncı ilk mektepte çocuk bahçesinde manialı 
çember yarışı 

i slanbul 5 inci ve 6 ncı ilkokullarında, çocuk bahçeleri açılmıstır. Ço-
cuk b.ahçelerıne 180 çocuk kaydedilmı tır. Bu bahçelere her giirı 

sabah ve ogle 100 den fazla çocuk devam etmektedir. Yavrular bahçe
ler~L', Öğretmen Rauf :\ksunu n şeflığı altmda idare ~ılmek
tedır. Çocuklar, burada muhtelif ferdi oyunlar oynadıkları gibi, ar.\la
rında iddıalı grup oyunları da yapmaktadırlar. 

20 g~n gıbi kısa bir zama n içinde, talebeler bu bahçelerden çok isti
fa?e etu,ıışlerdır. 27 nci ilkokul bahçesi de 7Jyaret rdılmiş, eğ encelı bir 
gun gC'Ç1rılmiştir. 

Beyaııt semti halkı, açılan çocuk bahçesine çok alaka gosternwkte
dir. 

KIZKULESI PARKINOA 
Ütliaca let.nlNd F .. u..ıı •••-•ll•llle 

14 Ağustos Cumartesi Akşamı 
sabaha keder Saat 22 den 

Festival Galası 
--.....w ........... mt"'""'".'"""""'""'"'"'*""_ ......... ,_ .. .,._,., __ ,..,, --------

Skeç, laalet, dan• •-Nlıalan 
Sabah• kadar elleftti 

DUHULİYE 25 Krş. 
E.şRU AT MECatJRI. flYATLA DAZ YOK 

LDa k 1 rı d ian .ıD ,~ru vmfec:ek. 

~=======================!!I 
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3;11 
31 memleketin 30 

bin • • • 
iZCiSi 

F elemenkte çadırlarını kuran bu 
muhtelif milletin arkadaşları 

büyük tezahür yaptılar 

Felemenkte izc ilerden b lr,i jimnastik y a parken 

DOKTORUN 
TAVSiYESi 

Kalbinizde çarpıntı 
hissediyor musunuz? 

Bunun için yapacağınız en 
kolay İş şunlardır: 

K alb çarpıntısı çok azap veren bir 
hastalıktır. Birdenbire başlı) an 

çarpıntı, nefes darhğı doğurur. Bu 
sebepten, bu hastalığa yakalananlar 
kendilerini pek bedbaht addederler. 

Halbuki kalb çarpıntısının teda -
\:ISi kendi elinizdedir. Hatta meşhur 
Vıyanalı doktor profesör Tandler 
kalb çarpıntısı hast::ılığı yoktur. Bu, 
insanın elinde olan bir enerji ile ça
buk geçer .. demiştir. 

Kalb hastalığının en büyük teda -
\'İsi temiz hava ve iyi nefes alabil -
mektir. Bunu yapmak kolay bir şey 
değildir. Sıhhat için buna ahşmak 
lazımdır. 

İyi nefes almak için doktorların 
tavsiyesi şudur: 

.S::ıbırlı olarak bu1unm::ık, ve her 

Şatranç 

!gün 10 dakika açık pencere önünde 
: ve temiz hayada teneffüs jimnastiği 
yapmak lazımdır. 

Bundan sonra göğsünüzü iyice o-
1 vum.a \"e sonra (A.) diye musiki gi· 
bi yüksek se:;tcn söylemiye başlayın: 

- Aannaa ... 

Ve bu harfi u1cıtabildiğiniz kadar 
t.zntımz. Bunu da her giin biraz daha 
fazla yapınız. 

1 (A) harfi canınızı sıkmıya baş -

3:n-sa (0) veya (U) yu, sonra (E) ve 
(İ) yi uzatarak söyleyiniz. Sigara içi

yorsr.nız. tcrkediniz. içki içmeyiniz. 
Soğuk hiç bir ~ey içmeyiniz. 

Banyonuza dikkat e<lıniz. Bunları 
1 yaparsanız kalh çarpıntısından eser 
kalmaz.> 

1 Bir kızın 

-------

T ALi ZiNC i Ri 
Yazan Reşat Feyzi 

Okuyucular arasında ne muzip, mektubu oldı. Yüksek sesle okudu .• 
mütecessis ve meraklı tipler sonra, siyah, iri sozlcrilc bana ba -
var. Öyle mektuplar yazarlar karak : 

ki, hazan bunlara cevap vermek için, - Si~, dedi, çok mes'ut olabilır::;i
insan gece uykusunu kaçırır.. Hiç niz .. yalnız, derhal dokuz '!i.:.s1ıa ya
pot kırmıya da gelmez. Hemen, 'oa- zınız ... 
ş:ı vururlar. Halbuki, Adem oğlu ku- - Ben gr.zeteciyjm, dedim, r.ıes'ut 
suısuz, noksansız olur mu?. Hepimi- ıolmak k,ıpıları aıtık kapanmış d~ğil 
zin bir eksiği vardır. ı midir ? . 

Bana gelen mektupları ncşretsem, - Hnyır. hnyır, asla ... Ilatt5, şans 
hepsi birer ayrı hikaye, olur. E n çok ı o kadar yardım ~dı;r ki, saadet sizi 
sorufaıı şeyler şunlardır. H ikayeleri- arayıp bulunca, mesick bile rleği§
n;zin mevzularını bizzat ya)adınız 1 tir irsin iz .. 
mı? .. Evet desem; akşum e\·de ba - ı Eıtesi giın oldu .. bir ::ıkşam ev\·dk1 
yanla km·ga etmek lfızım .. Hayır, de- hararetli konuşmnlarm tesıri altın

sem bir tiirlü... da idim. Misafirler arasındaki genç, 
H arlem, 10 Ağustos (Hususi) -

Holandada bütün dünya millet -
!erinin g:mçlcri bir araya gelerek 

dostluk tezahüratı yapacaklarını ev-

\•eke yazmı~tım. 

1 Şampiyonluğu 
Müsabakası 
21 devletin şampiyon
ları hala çarpışıyorlar 

ilk öpücüğü 
Ve kıymeti 
Bizim paramızla on 

lira tutuyor ! 

Bazıları da sorarlar: Evii mısiniz, güzel kadının sözleri beni düşündü
• bekar mı?. Kaç yaşındasınız? Nası1 rüyordu. Bu mektuptan dokuz tane 

hın bir tipiniz vnr?. Bunlar adeta ahret ynzmasam hakikaten başıma bir !c-
suali.. ılfıket gelir miydi? .. YazarsJm ne o-31 memleketten 30 bin izci filha

kika yapılan programa göre Holan

daya gelmişler ve büyük tezahürlc 

knrşılanmışlardır. 

İzciler Harlcmdc muazzam düz a-

Stokholm, Ağustos (Hususi) - B udapeşte (Hususi) - Buradaki 
gazeteler geçen gün mahkemede 

verilen bir karardan uzun uzadıya 

bahsetmektedirler. 

Karilerımin bu aliıkasına teşek - 1 ıocaktı? .. sandete mi kavu~acaktım'? 
kür etmekle beraber, bazan, benı P<ıtron maaşımı mı arttıracaktı? .. 
müşk~l vaziyette bıraktıkları için de, 1 Düşüncem :ırt-yoı du. Şu son gün
canım. ~ık.ılmı~o~, ~eğil.. Fakat; ne ierde evin içinde rahat yüzü gördü-

razide çadırlarım kurarak her gün 

yeni bir izci nümayişi y::ıpmışlardır. 

1 Ağustost::ın 15 ağustosa kadar 
devam etmek üzere başlıyan dünya 
Şatranç Şampiyonluğu müsabakası 
müthiş bir hararetle devam etmek -
tedir. 

çare, ışı.mız gucumuz, okuyucuıarla ig~üm yoktu. Müthiş üzüntü içinde 
Evvela gnrip davayı an l a tayım : h k oş geçınme , onlara y;mımzı be - ıdim .. çünkü birkaç kişi ha:;ta yatı-

64 milletin seçme şampiyonlarının 
iştirak ettiği müsabakaları takip et
mek üzere muazzam bir kalabalık 
Stokholme.caelmiştir. Bunlar ara -
smda en ziyade nazarı dikkati cel -
ocden gazetecilerdir. 

Peştede yüksek bir memurun kızı ğendirmek değil mi?. yordu. 

Bu nümayişler o kndar heyecanlı annesini kaybetmıştir. Bıçarc kız her ••• Nihayet telkinler bu mektuptan 

cımuştur ki .. nih::ıyet Holanda Kra

lıçesi de, yanında hükumet erkanı 

olduğu halde Barlem'e gelmiş ve 

gençlerin arasınd::ı iki gün k::ılmıŞlar

dır. 
Her günkü maç neticesini sür'atle 

ve telefonla gazetelerine bildiren ga-
31 millete mensup gençler ilk gün- B ir Hola nc:ıaıı genç ve zC'teciler, bir dakika bile m aç salo-

leri yabancılık hissetmişlerdi. Fakat ı diğerleri nundan ayrılmamaktadırlar. 
günler geçtikçe yabancılık ortadan ·s""'b"··~·· .. ·· .. ··:·

1
··:·· .. ····..................... l\Taçlar~ iştirak eden memleketler 

kalkmış, muhtelif dillerle biribir - ın şı ınge şunl~rdır: . . 
l · "f d · b 1 

1 
E } k Ar1antın, Danımarka, İngıltere, Es-

erme ı a eı merama aş amış ar ve V enme tonya, F inlandiya. Fransa, Holanda, 

n!hayet aralarında müthiş arkadaş - !T •• b • İta lya, İzlnnda, Yugoslavya, Lcton -
Jık teessüs etmiştir. eCrU eSl ya, Litv3nya, Norveç. Filistin, Po

lonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Çe -
Bunlar, ızcılik kaidelerine göre, Viyanada b•r dclik::ınlı bir kıza fi.. koslovakya, Macaristan, Birleşik A-

bir çok arazi tatbikatı yaptıktan son- şık olmuştur. Bu kızla evlenmek is- merika devleti. Bunların arasında 28 

r:ı, telefon, telgraf gibi muhabere va- temiş. fakc.ıt kız erkeğın ne karak- !milletin mümessili olarak kadın o -

sıtalarını da hazırlamışlar, velhasıl 
terde hır ::ıdam olduğunu bilmediğini yuncular da ayrıca bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan maçlarda 
genç'.;ğin ögrenmesı lazım gelen bü-

soy leyince erkek derhal 5 bın şılınğ 
vermış. bir hafta kendı ile kalmasını müsbet bir netice elde edilmemiştir. 

Tasnif 14 ağustosta başlıyacak ve 15 
tün ihtiyaçları da öğrenmişlerdir. istemişlır. 

Kraliçe, gençlerin arasında yaşa - Bır hafla beraberce yaşıyan deli-

dığı günlerde çok memnun olmuş \'e kanlı ve kıı :ıafta sonunda geçinemi-

her millet gençlerine ayrı ayrı ilti- ycccklcnni aıılamışlardır. Fakat kız 
ile delıkanlı km ı koca hayatı yaşa-

fatlarda bulunmuştur. 
dıklnı ından hır hafta sonunda kızın 

31 milletin 30 bin izcisi 9 ağustosta aklı başımı gelmiş ve 5 bin şiling ile 
kamplarını ikmal ederek memleket- hayatının lekelendiğini görmüştür. 

k rine dönmüşlerdir. Bunun üzerine mahkemeye müra -

Ayrılık da çok heyecanlı olmuş ve caat ederek 45 bin şıling dah a zarar 

binlerce Holandalı istasyonları d ol- ve ziyan istemiştir. Mahkemenin ne
ye karar vereceği belli değildir. 

aurmuştur. 

ağustosta tamamlanacaktır. 
Dünya şatranç müsabakasına işti· 

rak ederek şampiyonluğu alacak ola
na büyük mükafat verilecektir. 

Garp paktı ve 
Sovyet Rusya 
Roma, 11 - İngiliz matbuatı muh

telif Avr upa devletleri arasında ce
reyan eden m üzakerelerin son saf
hasından mem nuniyet izhar etmek • 
tedirler. 

Dcy li Meyl gibi bazı gazeteler ber
mutad Sovyet Rusyanın garp paktı 
ile hiç bir alak::ıs1 olamıyacağını, an
cak coğrafi m evkii itibarile bir şark 
paktında yer alabileceğini kaydedi
yorlar. Ve bu suretle sol cen ah Fran
~ı1 matbuatında Rusyamn iştiraki ol
maksızın yapılacak bir garp paktı -
nın Avrupa sulhü n·amına büyük bir 
kıymet ifade edemiyeceği h akkın • 
dak i neşriyatına mukabele ediyor -
lar . 

gün anasının mez::ırına gelerek çi -

çek toplar, ko) ar; gidermiş. 

Bir gün mezar başına gelen kız -

cağız karşısında genç, güzel bir deli

kanlı görmüştür. Bu delikanlı, mü-

teessir kızın yanım1 sokularak ken-

<!isinin de annesini, babasını k::ıy -

~ttiğini, dünyada yalnız başına kal

dığını yana yakılan anlatmış ve kızla 
ahpaplığt ilerletmiştir. 

Tccriibcsiz kızcağız bu adamın an-

tattığı sözleri safiyane dinlemiş ve o 

da m üteessir olmuştur. Ondan sonra 

adam, kızın ellerini tutmuş, yarım 

·yamalak ağlamış ve sonra, anasına 

çok benzediğini söylediği kızın ya
nağından öpmüştür. 

Bu, kızın, yabancı bir erkekten al
dığı ilk öpücük olmuştur. Saf kız, 

akşam bu h ikayeyi babasına anlat
mış ; babası da he rifi takip ettirerek 

yakal atmış ve dava ikame etmiştir. 

Muhake me iki aydanberi devam et-
mekte id i. Nihayet h akim, bir genç 
kızın ilk busesinin kıymeti hakkında 

u zun uzadıya düşünmüş, nihayet e r-
--- - kcğin, genç kıza (40,000) pengo za~ 

N e hirde kOreK çel<erken bir yudum s üt. 

Edepsiz bir çocuk kendi rarı maddi ve manevi vermesine k a -
l g i bl on iki yatında bir kıza . . . .. 

i l t 1 k ·· ıdU d U rar vermıştır. Bır pengo, bızım pa-
m usa a o ara o r 

Etienne babasından ke ndisine bir 1 amızla 25 dolar olduğuna göre 

çok fenalıklar int ikal etmiş, yetim 
ve serseri bir.çocuktur. Bu çocuk ba
şıboş bir halde Pariste sokak sokak 
dolaşır. On iki yaşmda olmasına rağ
men kendi yaşında bulunan küçiik 
masum kızlara musallat olur. Eti -
enne günün birinde komşusu küçi.ik 
Hanriette François'j, kendisile be • 

raber gezrr.iye gitmiye k::ındırmıya 
muvaffak clmuş. Etienne, k4çük kı
zın, her tiirlü arzusuna itaat etme
sini de istemiş .. Henriette Françoıs, 
teslim olmak istemediğinden ~rseri 

. 

1 

çocu~ ~ir kurşunla kızcağı.7- ı yere 
sermıştır. 

(10,000) lira eder. 

Dilencinin 10 bin dolar 
mirası 

Geçen hafta Nevyorkta bir adam 

ölmüştür. Pa:ısiyonda en mükellef 

'

bir şekılde ya~ıyan bu adamın ne iş 

yaptığı tahkik edildiği zaman da di
İ lcncilık yaprığı anlaşılmıştır. Dılen-

1 cının banka defterinde lO bin dolar-

lık hesabı carisı olduğu görülmüş ve 

pansiyonu birinci sınıfı olup her 

gece en liıks şekilde yaşadığı tesbit 
edilmiştir. 

Birkaç gün evvel bir mektup al
dım .. işimin çok, başımın sıkışık ol
duğu bir zr.mandı. Zarfı yırttım. İ
çinden b ir kağıt çıktı .. kurşun kalem 
le yazılmış bir mektup.. başında 

cTalih zincir~· yazılı .. birden ne ol
duğunu anlayamadım .. sonuna ka
dar okuyunca iş çatallaştı.. içime 
bir dert çöktü. Çünkü, bana yazılan 
bu mektubu dokuz nüsha olarak tek· 
sir edecek ve muhtelif adreslere yol-
layacaktım . Eğer yollamazsam, ba
şıma birçı:>k belalar, uğursuzluklar 
gelecekti.. filvaki, böyle şeylere pek 
&ldırış etmem .. fakat, bir kere içi -
me kurt di.işmüştü.. ya .. ~ahi ise?. 

(Birkaç gün mektubu cebimde taşı-

1 

dım. Birlürlü içim rahat etmıyordu .. 
işlerim de o kadar çok ki, oturup bu 
mektubu dokuz nüsha olarak yaz -
mak hayli güç bir iş .. kopyeli yaz • 
sam, uğursuzluk yine gelir mi? Dak
tiloya yazdırsam acaba olur mu? .. 
Di.işünüp duruyorum .. 

Aradan birkaç gün geçti. Bir ak
şam, bir ahpap evinde oturmuş, ko

. nuşuyorduk .. genç ve güzel bir· ba-
1. yan, talihten, tesadüften bahsedi -
yordu: 

- Ben, dedi, talihe inanırım . in
sanın talihi, uğuru, alın yazısı vardır. 

Çok tecrübe etmişimdir. 
Birkaç kadın ve erkek bu mevzua 

temas ettile r. Herkes ke ndi fıkr in i 
söylüyordu. Bahis hararetlenmişti.: 

O zaman aklıma cebimdeki mek · 
tup geldi : 

- Yahu, dedim, ben şöyle bir 
mektup aldım, fak at, aldırış etme
miştim .. hakikate n bunda bir saade t 
veya uğursuzluk ola bilir mi? .. 

Me vzuun e n hararetli ha tibi ola n 
genç bayan derhal atıldı : 

1 

dek uz adet yazmayı kendi kendime 
kabul ettirdim. Öyle bir kanaat gel
mişti ki, yazmasam, hakikaten bir 
ı.gursuzluk doğacak .. 

Karar verdim. Yazacaktım. Fakat, 
dokuz tane yazmak ta gittikçe gö -
;.;Umde büyÜ)OJ du. Nasıl yapayım? 
Kopyeli mi yaz::ıyım, m atbaada dak-

t 

tiloya mı yazdırayım? Daktilo yaznn• 

lara ver:;em angarya olacak ... Vedat, 
peki yazarım, diyecek, üç gün bck
l letecek .. Celal, dokuz mektubu an-
cak gelecek sene ikmal edecek .. Mu-

1 

rat, peki, hay hay diyecek, ebediyen 
unutturacak .. nh, ne yapayım? der
ken, aklıma birden, gazeteye yaz -

lmak geldi.. öyle sevindim ki.. büyük 
bir sıkıntıdan kurtulmuş insanlara 
mahsus bir rahatlık duydum .. 

İşte mektup şu : 

Talih zinciri, 
İyi şans, iyi sıhhat bu zincire de -

t•am etmeklcdir. Bun8an dokuz kop-
1 ye çıkartınız. Ve en fazla itimat etti
ğiniz arkcıdG.§larınıza gönderini::. Bu 
zincire Amerikalı bir topçu kayma
lrnmı haşladı. D iinyayı üç defa dola§· 
tı. Zinciri koparmayınız, felaket ge· 
tirir. Kopyelcri gönderdikten sonra 
ise. insanı, saadet ve sevince garkc
der. Şunlar tamamen sabit olmuş -
Hır: Pr~ns Dolulctay, yirminci gü
nü ikramiye olarak piyangodan 220 
bin lira kazanmıştır Tezinden, zin
ci re ehemmiyet vermediğinden evl 
başına yıkılmıştır . kızının ölümün~ 

~cbep olmu~tur .Madam Pa:adore 25 
bin li rcı kazandı . Dap1ıanda , Madam 
Dlmora! zinciri ihmal e ttiğinden oğ· 
hrnu kaybetti. Lagori, talihini zin -
cire m edyundur. ' 

X-TX - r 

Bu imzayt her zinciri yazarken u
nutmayınız. Çiinkü, bu, zincirin tir· 
masıdır. 

B iz, size bunu yazarken saad~te 

kavuştuk.~ 

- Aman, ne yapıyorsunuz, dedi, 
şimdiye kadar j hmal ettiğinize h a ta 
etm işsiniz . Derh al dokuz 'Tlilsha ola
rıı k yazmalı v e icabeden yerlere yol
lamalısını z.. yoksa, başınıza büyük 
felaketle ı· gelir .. .. . .. .. .. .. İşte aziz okuyucularım, m ektup 

Bu sozle~ bcnı ~uşundurdu. Genç yukarıda .. ben, 7Jncıri koparmadım .. 
kadın geldı ; cebımden çıkardığım dokuz tane değil, dokuz bin tane yaz· 
ı11ıuıntuıuıuuıı11111ıu11ıııııuuıttıtuuııııınınhnuıu111uuıuuın 

- Aman ne güzel, ne güzel ... Jı an

gi plcijda 1:e nası l bu derece esmer
leşebildiniz acaba? .. 

mış oldum .. şimdi, b u h ikayeyi he: 
okuyan kari, dokuz::ır tane yazacak .• 
hepinıze iş cıktı. Fakat, unutmayın•ı 
ki, saadet sizi bekliyor. Mektubun 
son satırında yazıld ığı gibi, hakikr.· 
ten size bunu yaz::ırken, ben saadı::te 

kavuştum .. 
Misafir gittiğim ahpap evindeki 

ı::iyr.h, iri gözlü, genç ve güzel bayan, 
E:vvclki gün. tesadüf ettiğim zaman, 
bana kur yaptı.. benden ve yazıla • 
rımdan hoşlandığını söyledi.. ,,e, 
buaber, mes'ut bir gün geçirdik .• 
bana zincirin getirdiği saadet, gcnÇ 
bir kadın oldu . 

• 



•• ';GUZEL 
ıBACAKLAR 
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Lusi Kal ve Rannı sene• 
güzel bacaklarına 

sahip iki güzel kızı 
addediliyor. Fakat 
bu kızların başka 
isticlatlan ve ka· 
biliyctlcri olup o!· 

alelAde fiiüran rol• madığı henüz tecrübe edilmemiştir. Sinemada 
!erine çıkmakla iktifa ediyorlar. 

u'Tttiıruuıuurnuunnıuuuıuuuıınuınuıuııınuıınııumuıuı1111ın1ıu111111111ınu11nı11nununıuu1111nmnuu1n11111111tu11ımnra 

Parisin çok 

Antuvan 

meşhur aç 
krah neden bu 
kadar şöhret 
kazandı? 

Onu ihya eden Sinıpsondur ! 
P aris (Hususi) - Yıllardanberi 

Paris ilk defa olarak kadın saç
ları modasını çıkartın bir diktatör<: 
mnlık oluyor. 
Şımdiye kadar elbise modası Pa· 

riste çıkar, Viyana üzerinden dün
) u) a yayılırdı. Fakat kadın saçları 
fücrinde henüz bir Parisli meydana 
çıkamamıştı. 

j te Antuvan ilk defo olarak bu 
rekoru kırdı \'e Parisin sesini bütün 

t'ltin) aya yaydı. 
Antman, bugün öyle bir saç mo

dası dıktatörudür ki, onun ağzından 
çıkacak evet, hayır, muvafık, yaraş
ınadı .. gibi kelimeler bir anda her 
şeyi altüst eder veyJ yaratabilir. Bü
tün Parisin zengin, lüks, kibar dün
yası onun esiri halindedir. Önlerin-

de diz çökülen madamlar, matma -
zeller, kontesler, prensesler hepsi 
onun gözüniin içine bakmaktadırlar. 

Yüzlerce, binlerce frank, Antuva
nın bir makası ucundadır. Antuva
nın salonu en muazzam bankalar • 
can daha büyüktür. İçinde yüzlerce 
kişi çalışır. Fakat hepsi nöbet Antu

van içindir. 
Kapıdan içeriye giren Antuvanı 

sorar. Telefon, telgraf Antuvandan 
randevu ister. Velhasıl Antuvanın 
dükkanı bir alemdir. 

Hele Paris sergisi münasebetile 
verilecek gala müsamerelerde An· 
tuvanın dükkanında saatlerce nöbet 

beklemiycn madam. bulamazsınız. 
Şimdi Antuvan öyle bir isim ol • 

muştur ki.. kadınlor arasında ~lkl 
de hükumet reisinin kim olduğunu 
bilmiycn çoktur. }'akat Anluvanı ta· 

nınııyan yoktur. Antuvan neden bu 
kndar meşhur oldu? .. 

Birkaç ny evvel Antuvnn da laa
lettayin sıra berberlerden biri idi. 

O da her berber gibi kadın saçı ke
sip gidiyordu. Bir gün birdenbire bir 

yıldız doğdu. Antuvanın dükkanın· 

dan içeriye girdi. Bu giren kadın kim 
di? Söyleyeyim: 

Bu, Vindsor Dükü ile aşkı füın C· 

dılen Madam Simpson'du. Madam 
Simpson her nedensegazetelerin harıl 
hcırıl aşktnn bahsettiği günlerde bu 
ı\ntuvana dadandı. Sonra düğün ol· 

madan saçını Antuvana yaptırdı ve 
Antuvan bugün Vindsor Dükünden 
dahn meşhur bir moda kralı oldu. 

Şimdi artık her şeyi Vindsor Dü· 
künün zevcesi için feda eder. 

Hattn telefon, telgrafla istenilen 
randevular karşısında o derhal §U 

cevabı verir : 
- Maalesef .. bugün tayyare ile 

Venediğe gidiyorum. Vindsor Dü • 

künün zevcesi telgraf çekmiş. Git • 
miye mecburum. 

İşte bugün bütün Farisi eli içinde 
oynatan bir kahraman! .. 

Bir saç tuvaleti ve Maoam ::>rmpson 
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Greta Bir 
Ladam 

O Kamelya. 

Şehre Dehşet Salan 
Cete : ... Polislerde 
' RolOnde Bile Eller Yukarı 

31 yıl Önce Sara Ber.: 
nar da Amerikada idi 
N evyork (Hususi) - Sinema dün

yası sayıkm Amerika son gün -
lcrd!? Ladam O Kamelya'mn meşhur 
kadınını gördü. 

Greta Gnrbo Ladam O Kamelya 
rolünü almıştı. Çok iyi bir şekilde 
haznlanmış olan sahneler, ışık, ida
re, snhnelerdeki ihtişam, konuşma, 
kostüm, velhasıl sinemanın istediği 
bütün yenilikler vardı. 

Bugün bu temsil verilirken tam 30 
.nne evveline l aşımızı ÇC\'iriyoruz. 
Ne garip bir tesadüftür. 

Tam 30 yıl önce Sara Bernard bir 
grupla Anıcı ikaya gelmişti. O zaman 
Sam Bernard tıım 61 yaşında idi. 

1 

Amerikanın muhtehf yerlerinde 
temsıllcr \'~rec0kti. İlk günlerde her
k<.sin ağzında şu vardı: 

1 - 61 yaşındaki kadın d:ı artık Lfı-
dam O Kamclya'y! oynıyamaz. Genç 

•ve giızel kızların yapacağı işi artık 
"oc::ıkarı denilecek yaştaki bir kadın 
yapamaz. 

Bundan başka Amerikada da ya -
bancı bir dil ile. yani Fransızca ile 10 dn yine Liyonun başka bir soka-
t ıyatro oynars:ı kim gelip seyrede ... ğır.da buna benzer diğer bir vak'a 
cek? daha olmuştur. Sokaktan geçmekte 

nu dedikodular biçare Sara Bcr • olan iki kişi ayni suretle polise mii-
I nardın kulağına kadar gitti. İhtiyar- racantle : 

ı ... dığını bildiği için güldü. - Y<!tişiniz.. bir villayı soyuyor-
Faknt İngilizce konuşmak mesele- lnr ... 

~:ne gelince, durdu, düşündü. Lakin Bu sesin geldiği yere koşan iki 
İngilizce öğrenmek için içinde hiç bir polis, iki kişinin, bir şatonun kapı-
aı zu bulamıyordu. sını kırmakta olduğunu gôrmüşler-

- Ne yapalım?. dedi.. Bu da böyle iir. Bunun üzerine haydutlardan bi-
olur. ri paltosunun cebinden ateş etmiye 

Sara Bernard'ı dnvet eden kum- Oldürülen Madörn Reymon başlamıştır. 
panya da müteessir olmıya başla • ve ba5kından sonra J'olıstler de mukabele etmişler, bu 
mıştı. Bunun içindir ki, ıoüessese, evinin hali suretle sokakta bir tabanca düel1o-

reklfıma da pek ehemmiyet vermedi. Geçenlerde bir ge S t 'k' K _ su başlamıştır. Bu düellonun ncti-
Nihayet Teksasta Dellas şehrine anı k b" ceL-_ aad 

1 Kı. ka. cesi yine bir yaralıdır. Bu defa da 
. . r ı · ır gece. ıyon a re ı 

muazzam bır sırk gelmişti. Garip bir ka- d" 27 1 d t yine polislerden biri yaralanmış, 
• a so . gın u numara ı ev e o uran 

tezat, bu sırk de (Ladam O Kamelya) k' a la "th' b' .. ··ıı·· .1 haydutlar kaçmışlardır. 
k 

. ır cı r mu ış ır guru u ı e u • 
yı oynıyaca tı. d 1 i 1 . d b' ~ Polis hastaneye kaldırılmış \'e di-

0 
.. - • 

1 
d S yan ı ar. ç erın en' ır çogu, ne ol-

gun og e en sonra ara Bernard d g- 1 k • . 1 ğcı· arkndaşı gibi biraz sonra iyileş-
. u unu an ama ıçın pencere ere 

aa yedı vagon tutan eşyaları, dekor- d g- k 1 k d k' k h miştir. o ru oşmuş ar, ve arşı a ı a -
vehane kapısının iki kişi tarafından 
kırılmakta olduğunu görmüşlerdir. 

Hiç kimsenin telefonu yoktu .. Po
lise haber verecek hiç bir vasıta bu
lunamıyordu. Binaenaleyh cümlesi 

• eBeri, kolları bağlı bir halde bu hay
dutlara karşı seyirci kalmışlardır. 

Gret~ Garbo 

ları ve arkadaı:larile birlikte Dalla· 
sa gelmez mi? 

Esasen Sara Bernard hususi bir ka
tarla hareket ediyordu. 

İhtiyar kadın dedikleri san'atkar 
bir gece evvel Nev Orlean'da bir 
temsil vermiş, sabaha karşı hareket 
etmiş, öğleden sonra da şimendiferle 
Dallasa gelmişti. Yorgundü, bitkin· 
di, uyku gözlerinden akıyordu. 

İki haydut bir çeyrek kadar uğ • 
raştıktan sonra nihayet kapıyı kır
mışlardır. İçlerinden biri içeriye gir
miş, diğeri, fazla aydınlık veren lam
bayı söndürdiikten sonra etrafı ta· 
rl!ssut etmek için dışarıda kalmıştır. 
f çe:riye giren adam, elinde gri renk
te ve içi tamamen dolu iki torba bu-
lunduğu halde dışarıya çıkmıştır. 
Haydutların uzaklaşmakta oldukla

rı bir sırada sokağın başından iki bi
sikletli polis görülmüştür. Pencere
den bunları seyretmekte olan kira
cılnrdan biri, polise işaret ederek: 

- Ynkalayınız .. işte hırsızlar .. di
ye bağırmıştır. 

Polisler, olnnca kuvvetlerini pe • 
cl&llara vererek haydutların takibi
ne koyulmuşlardır. Haydutlar, ya
kalanacaklarını anlayınca durmuş -
lar \'e torbaları yere bırakarak yüz .. 
lerini polislere çevirmişlerdir. Bun· 
lnr, taba11calarını çıkararak 12 defa 
ateş etmişlerdir. Polislerden Claude 
Dodar, yaralı olduğu halde yere yı
kılmış, pek genç ve henüz acemi olan 
arkadaşı da, imdat kuvveti istemek 
üzere geriye dönmüştür. Bunu gören 
haydutlar, Guillotierc sokağına sa • 
parak ortadan kaybolmuşlardır. 

Zavallı polis, sürüklene sürüklene 
bir taksi durağına kadar gelmiş, ken
disini gören şoförler imdadına koş
muşlardır. İçlerinden biri yaralıyı 
hastaneye götürmüştür. 

Bundan sonra başka bir gece saat 
Fakat genç, zinde bir kız çevikli

ğile trenden atladı. Sirkte baş rolü 
alacak kadının Sara Bcrnard olacağı 
ilan edildi. başladı. Sara Bernard gülüyordu: 

Bu ilan birdenbire şehre de ya - - Şimdiye kadar böyle bir şey ba-
yıldı. Temsil, saat 5 te yapılacaktı. şıma gelmedi. Fakat bu on binlerce 
Sara Bernard henüz gelmemişti. halkın karşısında san'at, beni her 

Muazzam sirk çadırında ancak 4 türlü fedakarlığı yapmıya mecbur e
bin bilet kesilmişti. Fakat Sara Ber- diyor. 
nard temsile başlar başlamaz, işni ern Demiş ve oyuna devam etmiştir. 
gi değişti ve tam 5 buçukta on bin Sırsıklam olan halk, oyun bitinciye 
seyirci çadırı doldurdu. kadar yerlerinden kalkmadan Sara 

Sara Bernard bundan sonra Los Bernardı alkışlamışlardı. 
Anceloso gitmişti. Fakat tiyatrolar İşte, 30 yıl sonra Greta Garbo La· 
küçüktü. Bu kadar tehalük karşısın· d:ım O Kamelya'yı oynuyor. Yoğ -
.da yine muazzam çadırlar kurul - mur damlıyan çadır altındaki sahne 
muştu. Birinci ve ıkınci gün hınca- ile 1937 yılının bütün teknik kuv • 
hınç dolu olan çadırlarda ayakta dur· \etlerini ve parayı göze alarak bir 
mak bile bir mesele idi. mukayese ynparsnnız acnba hangisi-

DEFOL ... 
Haydutlar şatonun kapısını kır • 

makla me_şgul iken sokaktan geçeıı · 
ler kendilerini seyredıyordu .. )'Ol -

Hoydutlardan Corgıer 

culardan biri nihayet dayanamamış 
ve hemen tabancasını çekerek : 

- Defol oradan, yoksa beynini 
patlatırım! .. 

Diye bağırmıştır ... Bunun üzerine 
haydutlar kaçmışlardır. 

Fakat bu defa haydutlar tanın • 
mış ve hüviyetleri tamamen tesbit 
edilmiştir. Bunlar Liyonda 1909 se
nesinde doğmuş Savis Marius Pinet 
ve 1899 senesinde ve yine Liyonda 
doğmuş Leon Corgier idi. Bunların 
mazileri bin türlü vnk'alarla dolu
dur. 

Pinet, daha 14 yaşında iken Ceza· 
yirde hırsızlıktan dolayı tevkif edil
mişti. 

Bundan sonra müteaddit defalar 
sekiz defa hapse mahkfun olmuştur. 

Pinet hakkında şu vak'ayı anla-

tırlar: 

Bir akşam, Liyonda bir sokak bcı
~ında bir Arap öldürülmüştür. Pi
net suçlu olarak yaknlanmış ve he .. 
men suçunu itiraf tnıiştir. 

Fakat ertesi gün tahkıknt h{ıkimi 
huzurunda ifade verirken : 

- Dün ne soylcdı imi bilmivor
d t:m. Çünkii sarho tum. Arabı öldli
ren ben dC' ilım!. 

Pinet bunun uzerıne suçu ba ka 
birine atfctmis henüz sabıkası bu
lunmıyan bu adam suçunu itiraf et
miş ve muhakemesi netıecsinde beş 

1
[cne haps mahkum olmuştur. Bu
Punla bcrnbcr bu cinayet daima es
rarlı olarak kalmıştır. Zabıta, katilin 
Pinel oldugundn ısroı etmiş, f .. knt 
sabıkalılar arasında aact olduğuna 
göre, Pinet'ın sabıka nın çok oldu
ğu düşünülerek başka biri kendisini 
onun yerine feda etmiştir. 

Corgicr de birçok defalar, ayni se
bepten dolayı Pinet yerine mahke
me huzuruna çıkmıştır. 
Şatonun soyulma hndiscsinden 

r-:ol'ra buiki kadudun hemen her 
akşam şehrin hf'r tarafında bir yeri 
so:- dukları zabıtaca malumdur. 

Bunlar bir defasında yakayı ele 
vereceklerdi. Fakat Pinct ve Corgi
<'r çevik davranarak ' tnbancnlannı 

1 
çekmişlerdir. Kendilerini takip C't
mE.kto olan iki poli . küçük bir hare
ket yaptıkları takdiı de, oldünilccek
lcrini bildikleri için ellerini havaya 
kaldırmışlar, iki haydut da polisle -
rin gözü öni.ınden savuşup gitmiş -
!erdir. 

MÜTHİŞ BİR FACİA 
G Mayıs }!'.136 da bu hnydutlnrın 

yine Liyondn sebep oldukları mut -
hiş facia cl'an Liyon muhitinde unu
tuJmamıstır. 

Liyonda bir ecza tticcarı olan Paul 
Reymond karısile be>rabcr Liyonun 
Eakin bır köşesinde kiiçiik bir evde 
oturmaktadır. 6 mayıs akşamı karı 
koca bir müddet konuştuktan sonra 
yatmışlardır. 

Yanlarındaki odada yedi yaşındaki 
kiiçük kızları Jeonnctte vatmaktadır. 
Birdenbire şiddetli l>ır gi.irültü ol -
du .. Gecenin sükünrti arasında bir 
C'amın kırılıp parçalarının yeı lcre 
SS.\ılmasından çıkan bir gürültü du
yuldu .. 

Reymond sıçrayarak uyanmış ve 
hemen kalkarak sesin geldiği san -
dık odasına gitmiştir. 

Odada siyah bir gölge gözlerini ona 
diJrmiş bakıyor. Bu kim? .. Gölge ha
reketsiz duruyor. Muhakkak bir hır
sız olacak! .. Reymond yatağının ya -
nında gece masasının gözünde bir ta
banca bulunduğunu hatırladı .. Fakat 
onu gidip almıya vakit yok. Acele 

( Dtvmı 6 ıncr ıayjaJo ) 

Üçüncü gün şöyle bir hadise oldu. ni takdır edeceksiniz? 

1 

Yağmur yağdı. Sara Bernard sahne- Sara Bernardı mı, yoksa Grcta 
y~ çıktığı zaman yağmur dam.lamıya Garboyu mu? 

Haydut Plnet (Bu herifin sırtınoa çıpiak bir Kadın 
resmi c:1övmesı vardır.) 
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Tefrika No ı 44 Yazen : M. SUleymen Çapan Bir şehire 
Dehşet veren 
Çete 

1 SdJ!Deyrnıanon Sarrawun©la 
' 

( 5 inci :ay/adan U.evam ) KtWJJQ>~S K&2!1LARR 
ve fıni surette karar vermek liizım ..• 
Hemen karşıdaki adamın gırtlağına 
sarılmıya karar verdi.. Tefrika No: 139 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Tercüme ve lktib u hakkı uıahfuzdıu 

Açılın yoksa kıyarım! 
(<Baktım barsaklarım dökülecek, sol elimle 

basttm, sağ elime Trabzon işini aldım, Kum· 
kapı, Fazlı paşa, Mahmutpaşa yokuşu habire, 
habire kovaladım 1 n 

Haydudun elinde kapı kırmıya 

mahsus kalın bir demir var .. 
Fakat Reymond kuvvetli bir a -

damdır. İki hafta Fransada yapılan 
büyük jimnastik şenliklerinde ikin
ci gelmiştir. 

Haydutla Reymond arasında çetin 

"işte, ölümden yılmıgan ve etrafına ölüm saçmaU. 
istiyen bir canavar görüyorum .. genç bir kızın 

başı ucıında, hançerini cekip durdu! .. ,, 
biı boğuşma başladı .. Genç adam ka- Birdenbire kapısı şiddetle açılan j remde korkunç hayaletler dolaşıyor. 
rısını ve kızını kurtarmak endişesile Tamaranın odasına, sert bir tavırla Hayatımız tehlıkededir. 
&kurane bir surette mücadeleye ka - giren bir haremağası o gün Süleyma- Süleyman birdenbire şaşırdı. 

Kabadayıların en komikleri pa - sından yol açıp, şöyle bir selamet rar vermişti. nın gözdesini az korkutmamışt ı. - Ne divcrsun, T~mara .. cinler mi 
la\Tacı kısnuydı. Bunlar, babayiğit- kıyısı bulduktan sonra: Bu sırada Madam Reymond da U· Tamara az kaldı küçük dilini yu- bastı? 
Icıin, temiz ve büyük kabadayılığın - Naaaaa! .• . Taban!.. ranmış. boğuşmanın vukubulduğu o- tacnktı .. haremağasına: - Evet .. cariyeler ve haremağaları 
pek aşağısında bir sınıftı. B u sınıf Kaçarlardı. daya gelmiştir .. Kadıncağız haydu - - Niçin yavaş girmedin? gözlerile görmüşler.. kovalayınca 
da dort kısma ayrılırdı: Gazinolarda, çaganoz meyhanele - dun yakalanmnsını temin için sesi Diye bağırdı. gözden kaybolmuşlar. 
1-Kabakacı. rinde, Kalyoncukulluklannda, ba • çıktığı kndar bağırıyor: Harcmağnsı birdenbire şaşaladı: Süleyman düşi.inmıye başladı. 
2 -Raconcu. lozlarda, rıhtımda çalgılı birahane • - İmdat, yetişiniz .• Bizi öldürü - - Kimden ve niçin korkuyllrs•.1· Sarayda cin ve hayalet hadisesi 
3- Hııcarnatçı. !erde -fırsat düşsün düşmesin- bir yorlar! . nuz?.. ilk defa işitilmiyordu. Sahra saray • 
4 - Çamurlar. kaç yıl evvel kaba etinden söğüş Bunun üzerine haydut tabanca - Diye sordu. da iken böyle bir cin baskını daha 
Bunlar, göğüsclri daima ileride yü- yaprağı ile -bir nevi bıçak- bir ha- sını çekiyor .• beş defa ateş ediyor. Tamara: olmuş, sonra nasılsa kendiliğinden 

rürler, adımlarını cambar atları gibi camaçtının açtığı tıafif, ehemmiyet- Reymond üç yerinden, karısı iki ye- - Herkesten \'C her şeyden kor- kayboluvermişti. 
tslimli atarlardı. Feslerinin üstüne siz bir yarayı anlatmıya başlar, din· rim:len yaralı oldukları halde yere se- kuyorum, dedi, bir daha odama ya- Hükümdar, Tamaraya sordu: 
mevsimine göre kokolete, kefiye. ku- !emek istemiyenlere (metezori) din- riliyorlar .. Haydut da gecenin ka - vaş gir ve yüreğimi ağzıma getirme! - Bu cinler, iki ayaklı mahlıiklar 
sak, Laz başlığı, renkli yazına sarar- ldmiye uğraşır, ağır ezgi, fıstıki ma- ranlığt arasında kayboluyor.. Bu kısa muhavereden sonra ha - o'masın .. ?! 
J ... rdı. Aralarında astragan kalpak gi- kam anlatmıya başlardı: Evin yanında bulunan garaj sa - remağası şöyle bir vak'a anlatmıya Tamara, Süleymanın ne demek is-
yenler de vardı. Yine mevsimine gö- - Çe~emeydanlı Rıza ile aramız hibi gürültüye yetişmiş, doktora ve başladı: te>diğini anlıyı:ımadı: 
re eski (sako) fardan çifte kapaklı öçıktı. O benden kaçıyor, ben onu zabıtaya telefon etmiştir. Doktor ge- ""'"Dün gece içeriye bir hayaletin u· - Ayaklarını gören yok. İki mi, 
ceket, iki tarafı düğmeli camadan kovalayıp duruyordum. Tesadüfen lınciye kadar tleymond aldığı yara - • zanıp girdiğini görmüşler. Baş cüce dört mü, yoksa daha fazla mı ayak
kırması düz siyah fasone, yahut de~ bir meyhaneye gitsem. hemen ot ur- tarın tesfr ile ölmüş bulunuyordu. Ka· ve nöbetçiler sağa sola koşarak ha- lı:ırı \•ar, bilmem .. 
'"f' tüyü ~yak kumaşından yelek, duğu yerden kalkar, abdest boz.mıya rısı da kara ciğerinden yaralı olduğu yaleti aramışlar .. bulamamışlar. Ya- Dedi. 
:rrodası geçmh-en, her zaman giy • (Devamı var) için ümitsiz b ir halde id i. hancı bir adamın saraya girmesinden Süleym :ı n, sihirbazlardan birini 
cikleri resmi üniformalarıydı! Küçük Jeanette h iç bir şey işitme· şüphe ederek, sana da meseleyi giz- çağırttı. 

Ayaklarına düz. deve derisi iotin Okuyucularla miş ve ertesi sabah neş'e ile uyan - licc anlatmıya geldim! - Haydi, şu haremde dolac;an cin-
,·cv:ıht laden çizme giyinirlerdi. Çiz- B a ş b a s a ıruşsa da mutadı üzere babası ve an- Tamaranın benzi sapsarı oldu: kri bana çağır baknyım! 
menin kcnanna kiraz saplı, sapın üs- n~sini yanında göremediğinden mü - - Bu hadiseyi hükümdara haber Deyince sihirbaz ateşe biı· takım 
tüilC' bir parıruık eninde yarmışar san- - l lehayyir bir halde etrafına bakınmı- verdiniz mi? ti.itsüler attı .. garip tavırlarla bir 
tim ara ile siyah meşin sarmak tea- At ayınca y<ı başlamıştır. - Hayır.. şeyler okudu .. ve kollarını çaprazla-
rnül halini almıştı. Bazılarının kam- p Şimdi, karı koca Liyon meıarhğın- - Neden koşmuyorsunuz .. haydi, ma göğsünün üstünde biribirinc ka -
çıları gümüş savatlı olurdu. ara gı da yanyana yatıyorJar. çabuk, haberdar edin hükümdarı!.. nısturanık gözlerini kapadı. 
Yürü~ üşlerinden daima şu mana A BİR DE POLİS MALI - Korkuyoruz. İstersen sen soy le, Yavaş yavaş sôylcnmiye başladı : 

sezilirdi: /ma/ı / AŞIRIYORLAR Tamara~ Bizi bu müşkül vaziyetten - İşte, cinlerin veliahdi geldi, 
- Var mı bana yan bakan!.. Yapılan tahkikat neticesinde bütün kurtarırsan, bu iyiliğini ölüncey e ınellEi! Onu soruvorum: Cinler. efen-
pal ,, b d l b- -k Aksarayda otul'an bir okuyucu • k d a· · · h avracı z-~a a ayı arın en uyu - şüpheler bir noktada toplanmı~tır. a ar unutmayız. ımızı ve onun ar{'m sakinlerini ra-

.meziyet (!) leri, zekalarının üstün - muz yazıyor: Evvela vak'a mahallinde katile ait Tamara "bunu duyunca Süleyma - hatsıı ediyormuş? 
lüğü iki noktada toplanır ve tcba- cTramvaydan, vapurdan atlayan, ofan bir şapka bulunmuştur. Bu şap- nın odasına koştu: Si.ıl cyman w• Tamara dikkatle si-
riız ederdi: yere çöp atan vesaire gibi hallerde kanın üzerinde kime ait olduğuna - Sarayı cinler basmış. mclla! Ha- hirbazı dinliyorlardı. 

- - Göze kestirmek. ceza alınıyor. Bu iyi bir usuldür. Fa- dt.tir bir işaret mevcut değilse de, Li- .!!!ll!!.!.!.!!""'"'rt""""'"'"' ...... , ... ,.t1nnnnnu11nı1r11u1•tHttlfffH lltll~tt•nuıt11n•uıtttt • 1t IUltH U IHU H ttlHtfltllfUtlllttfHHllHtU 

2 - Fırsak kollak. kat, benim bir teklifim \'ar: Mesela, yonda bir şapka mağazasının ismi baş ı, bunl ı:ı rın yanında M. O. V. h:ırf- ııır<ıs ı nda affed ilemiY•"cek bir kı:ıba -
Bunlnr çl)k korkka, cesaretleri pek birisi tramv:ıydan atladı. Hemen y::: zılıydı. Bundan başka katil Lute- leri vardı :e bir ha~çer. res~i. .. sa~ l ık say ıl ıyor .. 

cız adamlardı. Polise el altından ha • memur geliyor, bu adamı alıyor, ka- tia markalı birkaç yaprak sigarası dü- kolu~d~ ıkı .okla dclınmış bır yu rc • P int't ve Corgier her tar;ıfta aran
fn·elık ederler, ötekini, berikini gam- rakola götüruyor. Bir hayli muame- şürmüştü . Bu sigara bu vak'adan biı· resmı. Ozerınde Ananot yazısı bu - m"kta o\duklaı ından son der ecede 
mazlarlardı. Dişili, gözü pek, hakiki le .. Bu suretle, esasen acele işi oldu- müddet evvel bir kereste tüccarının lunan b ir kadın başı. Bir k ırlangıç, iht iyatl ı davranmaktadırl ar. Bu se -
b ... b<1' ig itlc>rle bulundukları zaman a- ğundan tramvaya atlamak isteyen evinden aşmlmıştı. bir yürek, sekiz köşeli bir yıldız, bi- beplc b ir müdd~ttenbcri faali 'etleri-
~agıdan alırlar, alçaktan konuşurlar, adam, vakit kaybediyor. Bu, böyle Bu suretle bu cinayetin ayni şahıs lc.ğindc yarım bir .. bi~ezık ... k?rnında ne nihayet vcrmi'lilerdir. 
) .. nlarında süklüm, püklüm durur - olacağı yerde, memurların yanında tarafından, bilhassa profesyonel hay- bır krıdın başı goğsunde ıkı kadın Aç kaldıklarına şüphe ·oktur. Ni-
lar, daıma : bir makbuz defteri bulunsa, atlaya- dutlı:ır tarafından yapıldığında şüp- ba.~ı. v.~ P .. D V. ~a.rfü~.ri. ~ol sırt ke- hayet günün birinde, saklandıkları 

- Be baba! nı görünce, hemen yanına gitse, ce- he: kalmamıştır. Nihayet ilerliyen mıgı ~zerınde dıv~n ~zenne uzan · yerden çıkıp tekrar işe başlıy~cak-
- A abey! zayı kesse, 0 yolcu da parayı verip tahkikat neticesinde Pinet ve Corgi- mıc; bır kadın resmı. Nıhayet alnı nda krdır. Bunların bundan sonra işli -
D"ye hitap ed<.'rler. Fakat ekseri - yine işine gitse, olmaz mı? Eğer bu cr'in Liyonda faaliyette bulundukları sola doğru saçları arasında bir yen- ycrekleri cinayet ne olursa olsun, tu

yetle yanlrmna bile sokulamazlar, şekil, kabili tatbik görülürse, zanne· an•aşılmıştır. Bunlar ayni hafta zar. gf'Ç resmi. tuldukhırı takd irde, carpılacakları 
bulundukları mttlislere giremezler~ diyorum ki, birçok vatandaşlara va- Cır.da iki evi soymuşlar, kaçarken bır Corgı<'r'nin işaretleri daha azdı. C(·zalnr, bundan evvel işlemiş olduk
di. kit ka •bettırilmemiş olur.• poh~in bisikletini de beraber alıp gö- Boyu 1,72, saçları kumral idi. la rı iki cinayet in cezalarından d.ı'la 

im~ai;~~~::~~;~~::~:::~l;~!~u~~- ..... H .... A .... L .... K .......... o .... p .... E .... R .... E ... T .... , ...... tii~:~~~r:~~·ı:ine Pinet v: Cor~ıer?n BuB~i~:~:ti~iy:::u~:~:u~:e:~~şt;~~ a~;e;:~ı~~c:~tı~arısının öldüru~ _ 

h.:ri delıkanlılarlıl dost olmıya ba - r"sıml"n her tar-~a tamım ed l 
... '" ü.1 

1 mlş- var olan mahallelerde ha!k gecele - mcsi Pınd'in ikinci bir kurb~n d:ı-
kaı tardı . tir. J;>ınet 1,63 metre boyunda, küçük 
Ba~lıca ınarif<'lleri atıp tutmaktı. ~iyah gözlü, vücudü ne zayıf, ve ne ri rahat yüzü görmemektedır. Her- h3 \"ermesine sebep olmuşutr : 

Hem de ö ·le yi.iksekten atarlardı ki... Bu Akşam de şişmandı. Çenesinin sağ tarafmda kes haydut korkusile kulakları ki- O da Pinet'in ihtiynr annt'sidir. 
Mesela: iki santimetre genişliğinde bir yara rışte bekleşiyorlar .. Geceleri kim - Bir fabrikada namuskarane bir sl..-

- Baktım bir kupa arabası, atlar Büyükdere aile vardı. sernn gözune uyku girmiyor. Etrafta re tte hn) atını kn ;ı;anmakta olan 1
JU 

ürkmüs, MC'rcan yokuşundan cışağı- bAhçesinde dolaşan rivayetlere bakıl.~cak olursa kadıncağız, oğlunun, ıki cinayetin - Fakat Pınct'in yakalanmasını ko-
ya doğru alabildiğine koşuyor. He- Şirin ,,,. layl<ışLır cak ve bunlardan mühim Pinel ve Corgier dostlar. tarafından l biıdcn failı old uğunu i~itince fü"'"· 
nıen ceketi fırlattım, arabanın pe - Teyz KUR~~~':ı~~3ş bazı alameti farikaları vardı. Bu ahi· da terkedılmiştir. ten ölmüştür. 
şind<'n seğirttim, yokuşun ortasında ~Uer Pınet'm vücudünde kızgın Pınet sabıkahlar mehafılinde, ha- 1 Livon zabı ta.,ı seferber bir halde 
arkasından tuttum, nyaklarımı kuv- 14 Ağustos Cumartesi akşamı d~mırle yapılmış bir çok şekıller ve piste bulunan dığer bir sabıkalının Pınet'i arıyor .. L iyon hnlkı da ge•11 
,. Ue bastım. direndim, araba: Bebek alJe bahçesinde iş<ırctlerd€n ibaretti. hüvıyetıne buründi.ığü şayiası dol as- bir nefes alabilmek için Pınet'in ) a-

- Zink! Kırk ylld b ·r Sol kolunda bır hilal \'e iki kadın maktadır Bu da. bu kabil insanhr ko\ ı ele verme. ini bekliyor. 
Diye durdu. başlangıcile savurmı

~·a başladı mı. bu palavraların bir 
türlu arknSl kesılmcz, buna ilave -
t en, bir sürgı.in avında birdenbire 
önuna çıkan yavrulu bir ayıyı nasıl 
öldürdüğünü, bir gece yolunu kesen 
sekiz kişiden ikisini temizleyp, öte
klcrin nasıl kafalarını ptalattığını, 

hrıtıralarını hya etmekten duyulan 
bir zevkle gözlerini süzerek anla w 

t ırlardı. 

Palavracı kabadaj'llar, kerhane -
lerde dost tutnrlar. afi keserler, gbı 
korkuturlar, bir iki defa camalrı, ~r
çeveleri kırıp indird ikten sonra dı::s
t undan par:ı çekmeyi, umumhane 53· 

hibtne elbise ısmarlatmayı, beleş ge
celik kalmaj'l. şunun bunun elinden 
fahişe almayı büyük bir iş sayarlar -
dı. 

Ek r zamanlarda, bütün günle • 
r ini umumhanelerde geçirirler , yer
ler, içerler, yatar kalkarlar, bütün 
bunlaa mukabil, asılanlara, buruza 
-kızlann hakkını vermemek- çeken
lere karşı durmak , evi mümkün mer · 
tebe muhafaza e tmek gibi aşağı, ba
yağı vazife görürlerdi. 

l\fahalle aralarındaki gizli evler -
de baskına uğradıkları zaman, ka
ma ve tabancalarını fora ederler, ar
l:asından sert sesle: 

- Açılın yoksa kıyarım! 
Diye kollarını sallaya sallaya bas

kına gelen mhaalle halkının, ima -
mm. müezzinin, zaptiye neferile bek
tı:ıc;i muhibbi polis komıserinin orta-

Tefrika No.: 39 ................................ 
- Ben de seni bekledim .. bekle -

dim .. gelmedin! Canım sıkıldı. Senin 
E:<'dık arkadaşın olan dümenciye yal
vardım.. (beni Rüstem Reisin evine 
götür!) dedim. Zaten nasıl olsa bura
ya gelecek değil miydim? .. 1şte sen
den önce kalkıp geldim .. 

Rüstem fazla bir şey söylemek is· 
teme<li. 

Zaten ortada fazla söı sbylemek 
için bir sebep te yoktu. 

Rüstem başını merdivene ~virdi: 

-· Dümenci Hüseyin nerede? 
- Aşağıdaki odada yatıyor .. 
- Hakkı var .. o, benden çok yor-

gundur. 
-- Bu gece burada mı kalacağu~ 
- Günes batıncaya kadar Murat 

Reis gelmezse, gemi ile onu aramıya 
gideceğim. 

Jüzetta yüzünü buruşturdu: 
- Gitmesen olmu mı? 
- K abil değil .. Reisimizi arayıp 

bulmak vazifemdir . Ben de meydan
da olmasa ·dım, o da beni aramıya 

çıkardı. 
- Onlar üç gemi ile yola çıkmış

lar .. her halde bir kazaya uğramış 

d ğill rdir. Böyle bir ihtimal vars::ı, 
sen buna karşı bir gemi ile ne yapa
bilirsin? 

Bu sıraan gözlerini açan dümend 
Hüseyin, y ttığı odanın penceresi 
önünde duruyordu. 

A D A L _A R / N D A 
• 

MURAT REiS~·~~ 
Ufukta iki ~ölge göründü. Rüstenı: işte, geli

yorlar •. diye bağırdı •. jüzetta, Rüstemden 
ayrılmak istemiyordu 

Birdenbir enginle rden gelen ü~ olduğunu kimseye söyleme sakın! kın bir tavı rla Rüstemin yüzüne 
k&raltl gör dü.. Dümenci Huseyin gözlerini uğuş- b<ık tı : 

Sevinçle bağırdı : turarak mırıldandı : - Talih kuşu konarsa, böyle kon-
- İşte geliyorlar ... - Neden ? .. Korkun mu var? Yok- malı · insanın başına .. maşallah sağ -
R üstem bu sesi duyunca yerin • sa Murat Reisten mi çekiniyorsun? dan soldan aşklar, sevgiler, güzel 

den fırladı .. - Hayır. Hiç k imseden çekinmi- güzel kadınh:r .. fakat, ben Jüzettnyı 
P~cereye koştu .. yorum .. Şeyh Sait duymasın diye 1sana daha lôyık görürüm, oğuH Öte-
Ufukta beliren gölgeleri gördü. söyledim. ki ne de olsa bir Arap kız.ıdır .. yarm 
- Evet_ geliyorlar. - Artık kimse kalmadı da o mu Murat Reisin arası Şc ·h Saitlc açılı-
Diyerek, başını aşağıya sarkı ttı : karışacak bizim işlerimize?.. verirse ne.) aparsın? 
- Büs yin dayı uyandın mı? Rüstem biraz açılmıya mecbur - Doğru söylüvorsun! Ben de za-
- Uyandım, oğul.. gözlerimi açar oldu : 1 ten ihtiyatlı da\rranmak, ayni za -

i
manda da şeyhi kırmamak istiyorum. açmaz pencere • koşmuştum. Sanki - İş öyle degil, Hüseyin da ı! Bu

Mural Reis kulağıma: cbiz geliyo - gün ben Şeyh Saidin sarayına git
ruz!. diye seslenmiş gibi, uykumda miştim Ornda garip bir hadise ile 
böyle bır ses duydum. karş ılaştım .. Li.ıf aramızda ya Şey-

Rüstem, dümenci Hüseyinin yat· hin km Hacer beni seviyormuş. O-
tığ1 odaya indi: r.un için Juzett..c"lnın evimde oturd u-

- Jüzettayı buraya getirişinde çok ığunu onun du~ masını is temem .. 
isabet var! Amrın, b u kızın burada Dümenci Hüsey in bırdcnbirc şu~-

Hele biraz zaman g€çsin aradan. Şö-

l 
\ -.lyenin kızını dene' elim .. Bcına sa-
dıt.. kalır ve Venedi -e dönmekle ıs
rar gö termezse, onunla ya~mak is
t~'rim. Elbette onu, bir Arap kızıle 
ciegi5mek işime g<'lrr.ez.. Gece ile 
gi.indüzii tefrik edecc>k karlsır aklım 

:var. 

Sihirbaz sözüne devam etti: 
- Cin taifesinin veliahdi cev:ıp 

veriyor: 
1 cTebaamı derhal topladım .. sor • 
dum. Bunlı:ırdan hiç birisi Süleyma
nın sarayının bahçe duvarlarına bıl-: 
yaklaşmadıklarını söylediler.> 

Süleyman, Tamnranın yüzüne 
baktı: 

- Cinler yalan söylemezler. Se -
nin ve haremağalarının gördüğü ha
yalet cin değil, insan olsa gerektir. 

Tamara hayretini gizliyemedi: 

- Sihirbaz da yalan söylemez. Şü 
hesiz ki, cin taifesi buralara girme
miştir. O halde şimdi daha çok. teh
like altında bulunuyoruz. Eğer bu 
görünenler cin ve peri hayaletleri 

olsaydı, bize zarar vermeden geçip 
gideceklerdi. Halbuki, bu hüviyeti 
meçhul hayaletleri hareme girmek
ten menetmek şimdi daha güç bir 
mesele oldu. 

Süleyman, sihirbaza döndü: 
- Haydi, bu hayaletleri de mey • 

dana çıkar bakalım! Cin midir, in· 
san mıdır bunlar? 

Sihirbaz tekrar ateşe tütsüler at· 
tı .. 

Tavana doğru mavi, siyah duman
lar yükseldi. 

Salonun içini keskin bir koku sar· 
dı. 

Sihirbaz ateşe bakarak anlatmıya 
başladı: 

- Kara yüzlü, iri boylu, vahşi ba
kışlı bir insan görüyorum, mella! Bu, 
bir erkeğe benziyor .• koynunda bir 
hançeri var .• Ensesi sırtlan ensesi gi· 
bi sert ve kalın .. Pençeleri kuvvetli .. 
Sırtı kolay kolay yere gelmiyen bir 
boğa gibi sert.. insan kılığında ya
ratılmış bir canavar 

Ateşi karıştırdı .. 
Başını salladı : 

- Ölümden yılmayan ve etrafına 
ölüm saçmak isteyen bir adam. · !o':tc 
şimdi uyuyan bir kadının başı ucun· 
d:ı dunıyor .. 

Süleyman kendini tutamadı: 
- Bu kadın nerede yatıyor? 
Diye sordu. 
Sihirbaz cevap verdi: 
- Burada .. Bu sarayın içinde 
- Harem daire~inde mi? 
-Evet .. 
- Kadını görüyor musun? 
- Evet.. uzun boylu .. genç ve gü-

zel bir kız. 
- Uyuyor mu? 
- Gözleri kapalı .. Derin bir uyku· 

ya dalmış.. 
- Başı ucunda duran bu insan kı

l ıklı canı:ıvar, ne yapmak istiyor 
ona? .. 

Sihirbaz kaşlarını çattı .. 
İki kelime ile cevap verdi: 

- Vurmak istiyor. 
(Devamı var} 

Y.9.?.9..Q.= .. Ç..~.~.!.~.Ç~.~.9.~~ 
Biraz daha konuştuktan sonra, du

menci Hüseyin sordu: 
- Sen bu gece burada kalacakSln, 

değil mi? 

- Evet. Niye tim öyle .. 
- O halde ben sahile ineyim .. bir 

saat sonra Murat Reis gelir. Onları 
karşılamak lazım. 

- Ifclki ben de inerim. Haydi sen 
git şimdi.. 

- Sen gelmesen fena olmaz. 
- Ya M urat Reis sorarsa .. ? 
- Yorgundur_ uyuyor, derim. 
- P eknla. 
Hüseyin evden çıktı. 

Rüstem kapıyı kapadı .. 
Tekrar yukarıya. Jüzettanın ya • 

nına geldi. 
Uzaktan görünen gölgeler epe ·cc 

be] irmiye başlamıştı. 

J üzetta, Rüstemin evde kaldığını 
snlnyınca sevindi: 

- Ne kadar talili bir kız olduğu -
mu gördün mü? Allah, seni ·nnım -
dal'\ ayırmamak için. Murat Reisi gön 
dt:rdi.. 

Rüstem gülümsedi.. 
- Benden hoo::landığım görü\'O -

rum, Jüzetta! Ben çok lc>mi7. \:Ür kli. 
iri dışı bir, ri •asıt bir er lm. SC'
ni ilk görüşte sevdım .. senden bir ~a
at bile avrı ~·asamak istem m Fak1t 

( Dcı"ımı var) 



Yazan: Hatıralarını söyleyen: Pazar günü 
A hmet Cemslettln Amiral Ramiz 
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- • 1 b .. t .. Vandervalt-Mül8yim 
Duşman, .sır~ ı .e. u un Maçı yapıhyor 

gemılerımızın Tekirdağlı Hüseyin de Kampelle kar,şılaşacak 
. . . b . t . c e k t ı· Uzun münakaşalara sebebiyet Yel ş 1 n ı 1 1 r ~ ren urofesyonel güreş karşıla~mala

rının bu haftaki programını tesbit 

I " d t• b • v J lt etmek müşküllcşmi~ti. Çünkü V:<.n. Türk askerinin ce a e 1 enı ag a 1 dtrvaltla berabere kalan T. HGscy.in 

_ Taret başına ... düşmanı mutlaka yene
ceğiz. . Haydi aslanlar, göreyim sizi ..• 

Balkar"l harbinde amıral Ramlzin forsunu t?"şıyan 
Barbaros Hayrettin zırnıısı 

tekrar guııe§mckte ısrar ediyordu. 
DJğer taraftan Mülayım, Vandervalt .. 

j i:ı güreşmek sırasının kendisinde ol
duğunu ileri sürüyordu. Şimdi mü
nnkaşalar tam hararetli safhaya gir
mıştir. 

Afrikalı pe.hlivan, bu münakaşa -
lara kulak asm1) or. Yalnız: 

- Ben kimınle olursa olsun 'kar
şılaşmıya hazırım. Yalnız, bu sefer, 
tamamen Amerikan usulü gür-eşece
ğim. Yani kırıcı oyunlar tatbikin • 
den kaçınmıyacağım. Çünkü onları 
ynpmaktan snkınmak, bana az kal -
nn çok pahalıya mal olacaktı. Son
radan itıraz.Iara m::ıruz kalmamak için 
N:nu şimdiden bildiriyorum .. demek· 
tcair. 
Diğer taraftan dün, havadıslerimiz 

arasında öğrcnd~ğıniz ve neşrettiği
miz Kampel'in para ile yenilme de
dikodusuna bir türlü r::ızı olmuyor
lnr. 

- Böyle bir şey yoktur. Bunu 
kat'iyeUe reddederiz. Ve gazeteniz-

hcmcn g '<:f le'\ in bir patalya hazır - !bir tek yelkenli vas1t~sile do~anma- den bunu tashıh etmenızi rica ede _ 

1 t k ber neferierıni şehre yol· nın su ihtıyacını temın edincıye ka- rız_ diyorlar. 
a ar::ı cmır . b"" -·k - k-n 

a mı h. Rt m evlerinde yüı:anacalc dar dunyanın en uyu muş u e - Tekirdağlının geçen hafta üç gil· 
çamaşırları varmış. ~arın gemi kal - Tiyle kaı:.ş.ılaşmışcasına harap olduk, re~çi ile kar~ıla~mak istemesi hay-

k k d . , camasırları istemişler ve dersem, ı.nanılmalıdır. retle karşılanmıştı. Alakadarlara bu 
ne< ' ı\ • • =- ·d fı k "k h l 
k 1 b : 1 _,. da ı-izim mahrem Donanma, torpı o r asını sanc.. lıudiseyi atır attığımız vakit, yüz • ço a ıı o aı i.U\. .... •• 

hur ı.ıç k..ı. ~. ı sababtan iki sant evvel baş omuzlugu~a aldıktan sonra ŞOY.- !erini buruşturarak: 
1ckmil şehre ya~·ılmış. Bu az.im bir le .h~r~ct ~ttı: - Böyle bir iş yapmış olsaydı, çok 
hata idi. Mnalescf ~ a,pılmı.c;tır. Yadıgarı Mıllet fena \'aziyetlerle karşılaşacaktı. 

... ~ Muaveneti Milliye Hüseyin, Vandervalt, Mülayim ve 
Huruç ıt,l!11ii Barbarıosun direklerin- Gayreti Vataniye Barbaros Ka;mpellc ayni günde güreşemez, di-

de sallanan şu işareti bütün donan- Nümuncj Bamiyyet Turgut yorlar. 
ma ten:Un:e etti: Torpido Hadis lerin bu kadar cazipleşme • 

Hazırlıkları başladt 

- Tnhmıni mesafe aletleriniz ha- Torpido Mes'udiyc sinden sonra pazar günü yapılacak 
zır mı? Torpido Asarı Tcvfık güreşlerin hakikaten heyecanlı ola· 
Gcmılcr .... ~nı tilde cc\•ap v:erdi- Torpido Mecidiye Torpıcıo cağı muhakkaktır. 

le : Peyki Şevket J11. ·ııA •• 
_ Hazı dır. iBerki satvet l .Vll z gureş 
- Ceo'hanmiı tamam m1d1r? Torpıdo "rcrpido Torpıdo Torpido k 
_Tam mdır. .Hamdiye' kruvazörü o sırada ta- fa ımz 
- ıO haid vira dc:mir!.. mirdeydi, birinci harbe iştir.ak dmc-
T<>rpıd oır ıikı fırl::a :a .n~nlmıŞlar- di. Rauf Bey (Muaveneti Milliye) 

f vandervc::ııt MülSyım 
zere festı valdc Jstnnbula davet edi
len güreşçilerle karşılaşacak olan 
peblh~ninrımız Bebekteki Ameri • 
kan ıkoHejinde kampa girmişlerdir. 

Kampt İlhami idare edecek, Fe -
derasyon mımına da ccki güreşçiler
den Kemal bulunacaktır. Antrenör 
Pellinen güreşçilerin idmanlarını 
yaptıracaktır. 

Kampta halen, Samsunlu Ahmet, 
Büyük Mustafa, Mersinli Ahmet, Ya
şar, Basri, Rtzık, Adnan bulunmak
tadır. 

Festival müsabakaları 21, '22, 24 
AğustosUı T.aksim stadında 'yapıla

caktır. 

Bu hafta yapılacak 
atletizm 

müsat;akalar.ı 
Cumartesi: 100 metre, ~00 metro, 

5000 metre, 4 400 bayrak, GuUe, ci
rit atma, tek adım atlnma,sır kla rıt
lt1ma. 

Pazar: 200 metre, 400 metre, 1500 
me:trc, 10000 metre, 4Xl00 bayrak, 
disk, ·üksek atlama, üç adım. 

0 Bı ın{!ı fffkn, ) ani ıınustakil vatan di troy.crmde bu1unuyor<iu. Hnre • 
fu kn. ı Rauf Beyin, ıkinci fırka da k Ü müteaknp .askeri soyunmuş gör
H mdi Bey ın <'mri altında idi. Bizim düm Halbuki hava çok soğuktu, don-

1zmird yapılacak ol3n Beşinci SJlı: 35 kılomctr~ muknvcme1 •a-

Y·ııiı • rı Millet sınıfı dört distro - durucu bir soğuk vardı. Böyle soğuk 
\C r ıle doı t F •• n ız botu (Basra sis- bir hnvada sabaha karşı çıplak dur -
t · m • p eı) damınmanın - ımak 1.e'hhkcli idi. Askere: 
C k b om iZ U ·u a CCÇtil r. İt.al - - :Te O .coculdar; gemi batarsa de
\ ın botln· ı (Alpı:ı ot sınıfı torpıdo- niz0 atlayıp yüzmek için mi soyun -
ı rt :li"cr t dT da (ktiçu·~ dunuz? ~.om. Hepsi birden; 
SultJr.hi!ı r) ınıfı dört botla <Yu - - Hayır, beybaba! Top başında ter· 
rıus' ıgibi l c :h:ıc:ılı bot olsa ~erek' lememc-k lÇİn .. cevabım verdiler. 
donarm:ınrn rka"ml aldıl r. Bu ta- Turk n ferinin dilfıverliği beni ağ-
il.Jbu1 bı: sn hürllm açin 1azımdı. latı .. Kendilerine: 
"', r~ın 11,fa dtic;manın (Delfııı) is - - Aslanlarım, dedim, karşımızda-
mırde hn· t. ht 'b~l :rı ·ardı. ki düşm:ını bchemehı:ıl mağlup ede-

R. uf B h ç - 1SCV{'> so1mnc an ccg"z, ;naycti hakla .. Iliç bir şeyden 
Ea kuınanc.:1 .. n .Naıım Paşaya müra- yılmo.ymız! dedim .. Hakıkaten do
c at c tını V<' (Vntan) fırkai müsta •

1 

nanma~a m4.t~~c; ~~r -~uvv:i _mane -
k l'C' 1 kumandan ıgıl'l , lmı .tı. viye yuk~cklıgı hukum suruyordu. 

Balkan oyunlarına hazırlık o1ma'k Ü· rışı. 

"I - S O N T E L G R A P - 13 Atustos 1937 
' .. 

• ' ... . . • . .. ·( . . ... ·,. • !. ...... • ~ .:., • • ~ .. • . j 

ı.stşn;uı·~!· .. Bel·ediye$ıti .u~nıa~.-: 
.- .. -. ,•,,;-ı. . . ', .· ,ki._~, .. ·~· ... ' 1 

''.' ' ......... . ...... ..::...... - . .,. 

Keşif bedeli 800 lira olan Fatih Kaymakamlığı kalorifer kazanının 

değiştirilmesile yerine konması ve iıler bir hale getirilmesi açık ek· 

siJtrne,ıc konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından 
eksiltme 16.8-37 par.artesi gününe uzatılmıştır. Keşif vrakile şartnamesi 
levazım Müdiirlü~de görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazıh 
vesika ve 60 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

yukarda yaııh :günde .saat 14 de Daimi Encümende bulunmnlıdırlar. 

(1) (5200) 

Nafia Vekaletinden: 
ı - F.ksiltınere konulan iş: Aydın Vilayeti Nazilli katası civarında 

Horsunlu sulama kanalı hafriyat ve sınni imalatı. 

Keşif bedeli: (127 8'U) lira (69) kuruştur. 

2 - Eksiltme: 18 -Ağustos· 1937 terilıine rastlıyan Çar§amba günü 

saat 15 de Nafia Ve'.ka1eti Sular Umum Müdürlüğü Su eksıltme lko-
• misyonu odasında kapalı :zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, BAyındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (6) lira (40) kuruş 
bedel .mukcıbilindc Sıılar Umum Müdürlüğünden nlabilirlcr. 

'4 - Eksiltrnt:ye girebilme\ için istcklılerin (7642) lira (9) kuruşluk 
teminat \ern:esi \'e (50) bin liuılık ııafia su işlerini teahlıiit ed;p mu .. 
vnffaki,}ct!c bitirdiğine \e bu kabil işleri lnşarmakta fenni kabiliyeti 
oldu}una dair Nafia Vekaletinden alınnıı~ müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi isteklilc:rin teklif mektuplarını Jkinci maddede yazılı sa~tten 

bir saat evveline k.ı 1ar Sular Umwn Mudurfügünc makbuz mubb:. 
Jinde vermelerJ lazıı: Jır. Postada ohm gecikmeler kabul edi'mez. 

(2104) ( 641) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -----1 - Resim, şartname ve keşif muc >ince Ptı.şabnhçe Fabrikası e"as 

giriş ve muayene kapıları inşn~lı pazar:ıkl:ı ~·rıptırılacnktır. 

2 -· Keşif bedeli "2384,20,, lira teminat "178,82,, liradır. 

3 - Pazarlık, 16-8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de 

Kabat'ftşta Levazım ve Mabayaat Şubesin leki A'ını l<omisyo:ıunJa 
~·npılacnktır. 

4 - Şartnameler vcsair münakasa evrakı cc2.ıo kuru~ mukabil'nde 

her gün inhisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 
5 - lstekliler:in pazarlık için tayin edilen gün Ye saatle v 11 7,'J 

güvenme paralariylc birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olWlur. "4729,, 

lstanbul Defterdarhğından : 

Büyükçarşıda: Kny•erili oğlu so'ka~ında kAin eski !"3-35 
sayılı dükkanın tamamı. 

Büyükçarştda: Karamanlı oğlu sokağında kf\in ı ı1ayılı 
ka_ğir dükkanın tamamı. 

Küçükpazar ı Süleymaniye caddesinde Dökmeciler ıSO
.kağtnda kain eski ~ yeni 91 sayılı dük. 
kinın ıtarruuna. 

Beyoğlunda c Taksimde Kazancı mahallesinin saat~ 
ısoka]'mda eski l yeni 3 sayıb muhterik 
hanenin ankaıile beraber 171 metre mu• 
raobaı .arsamn tamamı. 

Büyük çarşı 

Bakırköy 

.: Kesl!ciler sokağında esk; ve yeni 46 sa· 
yılı kfığir dükkAnın tamamı. 

Cevizlik mahallesinde yeni ,yol soka~ındn 
eski 135 yeni 7 sayılı evin 2 60 payı. 

Büyükçarşıda: Uncu oğlu sokağında eski ve yeni 

Yeşilköy 

Aksaray da 

Beyoğlu 

32 sayılı dükkanın tamamı. 

Umraniye mahallesinde üçüncü sokak
ta 20 sayılı evin 9/'lO payı. 

: Eski katipkasım yeni yalı mahallesi
nin Kumsal sokağında eski 82 yeni 
229 sayılı evin tamamı. 

c Kazancı mahallesinin Tatar ağası soka· 
ğında kain eski 12 yeni 10, 18,14,20 sayılı 
ve 916,77 metre murabbaı münhcdım 
apartımnn ve dükkfın arsasının tamamı. 

Lira K, 

1100 00 

181) 00 

60 00 

1026 00 

75 00 

26 00 

90 00 

54 00 

175 co 

1083 85 

Yukarıda yazılı mallar 20-8-937 cuma günü saat 14 de satılacak
tır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine ta!willeri ka· 

bul olunur. Taliplerin o 0 7,5 pey akçelcrini muayyen vakitten evvel 
_yatırarak yevmi m~zkürdc Defterdarlık Millr Emlak Müdürlüğünde 
1Dute.şeık'kil satı~ komisyonuna müraca.atlan. (F.) (4623) 

D . k l:. , R:ı..ıf B • beni ister e Nefcrlfr tirer pulat olmuşlardı. Türk 
.Q İ\ c k. i t 1. c Ginlemiy c kti. neferinin dhanda ('TTlSali yoktur. D~ 
H. < k n b r ci d ··:\ıe n2nma bo-aza doğru SC).rederken no- l 

ı d rudı::.:n do0 :uya c.mi- bct.çi zcıb1ti C Jdi: 
....... -~.ıl B, kumand.,na merbut o- - Efcnd'm, bir düşman Boğazın Kamoe1 ve Vanuervalt spor murıarrJrimizıe bfr araaa 

i 'ık • henuz ta..-ihi harbi nğzmı k p~mıştır. Mcthaldcn dört =- -- ----- ~---
trr ıyor. Gerçi b'1tün fır- beş bin metre açıkta di.işman sefa - lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 

İstanbul Bölge sanat okulundan : 
IBölge :san'at okulları ıile An'kar a bşaat usta okulu için talebe :kay· 

!· mn danları fır.sat zuhuru t k - ini ha.d>i)t.>f:İ görüni.iyor, haberini 
d inde t c: ruz''€ hüeum içın mÜS· verdi. Pazarlık Komis onundan 

kı diı'. C":"" r beklemezler, hakkı .ka· Deıhnl J-oştum: Zabitin ihbarı ma- t - 83877 lira 5•1 kuruş keşif bedelli lstanbulda_G_u.re•b•a•has-•tıı•n•e•si-· 
:rar ahıbı ır- er. Fakat amiralm, ya- vakı:ıa tamam ile mutabıktı. Şimdi ne 

~ d k' kulak, bo~az, burun kliniği bitirme ve hariciye operasyon kısmı ta4 nı !rnvayi ur!lumiye kumandanlı ~rı - yapacaklık? IDonanma. Bogaz a ı tor-
B. · miral ameliyatı loptan götürü olarak kapalı ınrfla eksiltmeye ko4 nın emrinde bulunm.1ları :ı.aruridır. pil hatt1!1dan i!Prliyordu. ıraz ın -

. f'l • k b. nulmuş'tur. Donanmayı lrarekete getil'inciye .:Ca- hiraf, torpillerin ın ı a mı \'C ına-

dar ne çektiğimizi Allah bilir . .Eli - enaleyh kı ndi 'Siluhımızda kendi ge
ır. zdc su taşımak için yalnız bir yel- mi1erimizin feci akıbetini mucip o
ikc:nli vardı. Bir istimbot bile tahsis lnbı1irdi. 
dmcmi~I rci. Bu husustaki bütün Dü an bu \"aziyetile bizi fena ~V· 

k . k Idı Tek yel lamıştı. Tek nizam yürüyen \'e bu :ruurncaaıkrim a ım a · -
lı.cnli ile tnmam bir geminin ~uyunu nizamı tc•·kec'lerck torpil tarfolarına 
trmin cl!i imiz takdirde diğer ge - doğru b.l:e bile .:ıçı1ması imkanı ol
m ı r (Suyumuz bitti) diye iş~rcl mıynn donanma (T) \•aziyetinde ya
kalclırıyo laroı. Çanakkale beledıye· ka)anmı-lL Düşmanın, lhurucumuzu 

6 nin P• nn::ık kadar akan suyile ve 
1 
tam vaktinde haber aldığı muhak • 

==--- kaktı. Düşman bütün kuvvetile ön-
r .., deki gcmiy~ yüklenerek işini bitir -

Re~at Benek'in dikten sonra sıra ile diğ<!rlerini eze· 
~ kti. Öndeki gunive, arkadakilerin 

G 
" 1 ce ç·· k.. t k Uza yardıma imkanı yoktu. un ·u, e 

Hikayeler . b')zuldug~u ve biraz sağa sola 
nızam hl'k . 

Bu ydın en "güzeln hi· gidildiği takdirde i.n~~~ tekaı esı 
k4yeleri •• muhakkaktı Bu fecı a ıse . şrı -

• da derhal kararımı verdim: Bo -YENl ÇIKTI ;1

:zdan çıkmnktnn Ye sür'ati mümki-

il"evzi rerJ: Yeni kitapçı ne ılc ~çalarak harbe girişmekten .baş-
Bütün kitapçılarda da bulunur. ka çaremiz kalmamıştı. Derhal ışa-

Fialı: 40 kuruştur. lret kaldırdım: (Devamı ı:ar) 
·-----;.;.;;..;;...,;;;...;,;,;--. .... -----

2 - Bu işe ait şartnameler ve evralc şunlard :i 
A) Eksiltme §artnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
O) inşaata dair fenni şartname 
E) Keşif hülfısa cedveli, silsilei fiyat cedveli, metraj ceaveli. 
F) Pcojelcr 

isteyenler bu .şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile ÜriWerwüe 
Re'k tör lüğunden alabilir. 

3 - Eksiltme 26.8.J937 Perşeır.be giinu saat 15 de lstanbuJ Oni· 
ver sitesi Rck ı örlüğünde yapılac;.ık lır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isıcl. i:ıin 5443,83 lira muvakkat 
teminat vcrmr:si ve Nafii\ Vekfılctm kn alınmış 1937 senesine ait 
(100,000) yüz 'bin !iralık inşaat ıniılcahhitlık vesikasını ve Ticaret 
Odo.st vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupbm üçüncü mad1ede yaıılı saatten bir saat 
evveline kadar Üniversite Rektörlüa-üne makbuz mukabilinde !\"erilmiş 
olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddeae 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıf zarfının munür mumu ıile ~ce 
kapatılmı~ olması şarttır. Postada olar.ak gecikmeler kabu1 edilmez. 

(4826) 

.dına 9..S-937 de başlanıp 24-8-937 :akşamı saat !16 da aon .., erilecek tir. 
Şartlar: 

1 - Türk olmak 

2 - 13 yaşından a~a]'ı 17 den yı.ı'kart olm.mak 

3 - En az beş sıru1lı bir ilk okuldan diplmna almış olmak 
4 - Sılıhatı saıı"'at tabailine -el:vcriş1i olmak 

5 - Parasız yatıhlı'k için ipin fürk,e, Hesap, Hendese, .e~a ve re. 
sim derslerinden yapı1aca1c ımösabaka imlihanmdl kar.anmaktadır. 

Paralı 'IYCya nehari arJrınek için yUkandald şartiarJ taşımık !)'eter. 
~mlihan foklur. 
'!Böl.re sanal ıokUllarından birine veya iDşaat usta okwuna ıiraıek 

çin lbun1ar&n hangisine ve parasız yatı:la mı, parab mı yokla yatısız 
larakmı girilmek ıistdi tasrih edilerek lstanbul sanat okulu Direktör

llW'iioe bir dilCksıe xrilir. Dilekçe ile birlikte: Nüfus kip:lt, qı kağıdı, 
bq yJ'Jbk ıilk okul iCIY>loması veya orta okul tasdiknamesi; .. veıika 
Olq}rafı getirılmeliair. Orta okulda üstüst~ iki yıl kalıp belJ'e almış 

Olanlar bi~ bir suretle !kabul edilemez. 

:Rar:alı )'atılı yıllık ücreti : 150 liradır. (4906) , 
kuponu: 30 

.......................... ı11r 
: DOKTOR 11 Müsabaka 

: A1i Rıza S ajlar S ·1 l Ç HASTA L 1KLAR1 ı i.:r~;~;.;,;.,: 
1 MÜTEHASSISI ı 

• • k lUbU 

1 Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

caddesindeki muayenehanesinde 1 
S saat on bqten SQllr.a hastala· • 

ADRES~ 

• • • • • • • • C rnu a ntl ed!fı>r. 
~ .......................... ~--·---·--·---· --·--~~---· --· .... · .. .. 
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Kedileri belediye topluyor. Fareler ne olç:ıcak ? 
korkmayınız 10 kuruş mukabilinde 

100 tane fare öldürehilir·siniz 

Hiç 

. . : , -. . 

HASAN 

;-.• 
' 
.. , .. · 

... ....._ .. ,.. , .... 

' 

~ 

~ ~ 

9 
~ ~ 

(} 

@ ~ 

• 

.,,,,.. -,., ----·---.... ~ . ., -...... . , 

FAR 
rarelerin 
Ö/iimüfiür ! 

Kulu su 
Dörl 
misli 

~:~ .:. • • ..... ' : •• ... fi#· •• 

cfon dukkıirı ve bodrum ve rrıahatıcn 
hodrum katı bir ahırdan ibaret olup 

7C>mın katında hır oda, bir sofa ve 
im de haliı ve birinci kalla bır sofa 

üzerinde bir oda, bır nala bulunan 
V<' ıkincı ve üçüncü katta birinci ka· 

tın ayni olan heyclı umumıycsi 33 
metre mesahai sathıyeSındc bulunan 

bodrum katı ıle bir lıkle beş kattan 
ıharct kfirgir binanın tamamı daıre· 

mızde açık arttırmaya vazc•dılmiş ve 
_ .. __ ,;_.._._ _______________ _... _________________ şrırtnamcsi ilan tarihınden itibaren 

o 

BIRE, 
1000 

divanhaneye asılmış olduğundan 16/ 

9/9:!7 tarıhinc müsadıf perşembe 

ımat 14.-16 ya kadar dairede birinci 

arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedc•lı kıymeti muhammcnenin yüz· 

de yetmiş bc·şini bulduğu takdırde 

müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranın ta • 
ahhüdü bııkı kalmak üzere 15 gün 

müdd<'tlc t emdit edilerek 1/10/937 
tc:rihinc müsadıf cuma günü saat 14-

16 ya kadar keza dairemizde yapıla
ceık ikinci arttırmada gayrimenkul 

KARŞI 

o • 

Üsküdar Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğünden : 

Gsküdar şubesine 931 senesi veraset vergisinden borçlu Andon 
\•ere.sesinin şayian mutasarrıf oldUklara Üsküdar Hayrettin Çavu~ 
mahallesinin Çavuşdere sokaR-ında k~in 40 sayılı Bostanın 120/30 

hi~sesi vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmıthr. lbalei evveliyesi 
16-~937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Üsküdar kazası 
Kaymakamlığında icra kılınaca2'mdan yevmü ihalede talip olınlann 
% 7,5 pey akçeleriyle birlikte Üsküdar Kazası idare bey'etine ruü-

racaatları. "4550., 

Şirketi Hayriyeden 
Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi 

Yarınki Cumartesi günü 71 numaralı vapur. mutad tenezzüh se· 
ferini yapmak için saat 14,15 de köprüden kalkacaktır. 

Vapurda; Sarıyer'e kadar, memleketimize yeni relen 8 artistten 
mürekkep. 

Lilly Szekely idaresinde "POGANY,, .TARLADJR 
~ıı çok arttırnnın üzerinde bırakıla- ı 

caktır. 

Macar orkestra takımı en latif ve klAsik parçalara çalacak 

ve Sarıyer'den itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye avdet 

edilinciye kadar dans havalarına çalarak sayın yolcumuzun 
huzur ve ~afasını temiıı edecektir. 

... 
--. -.,,_ 

- ,// ..,. "Jo 

Türkiye 
Cumhuriy.eti 
Ziraat 
Bankası 

Satış peşindir. Arthrmaya iştirak 
etmek istiycnlerin kıymetı muham-

mencnin yüzde 7,5 yedi buçuğu nis

l>etinde pey akçesi veya milJi bir 
bankanın teminat mektubunu hii -

mil bulunmaları lıizımclır !!akları 

ıapu sıcıllıle sabit olmıyan ipoteklı 

j alcıcaklılarla dığcr al~eaklıların ve 
ırtıfak hakkı sahıplerirıın bu hakları

n ı ve hususile faiz ve masarıfc dair 
ohın iddıalarını evrakı müsbıtt'lerılc 

bırlıktc ilan t:ırihınden itıbaren ni
hayet 20 gün zarfında birlıkte daire

mize bıldırmcleri lfızımdır. Aksi tak
dir-de hakları tııpu sicillile sabit ol-

mıyanlar satış bedelınin payla§ma . 

sından hariç kalırlar. Müterakım 

ver g( tenvirat, tanzıfıyPdcn müte -

vellil beledıyc rüsumu ve vııkıf ica· 

resi ve 20 scnclık taviz bedeli müş
teriy~ aiUir. Dellaliyc satış bedelin-
den çıkacakt ır. · 

Daha fıızla malıimat almak iste • 

yenler, ilan tnl'ihindcn itibaren her

kesin görebilmesi için dairt?mizdc a

çık bulundurulacak arttırma şartn~-

------------------ mesıle 34/3513 No. lu mevcut dos -

,~~~~~~··~~-~--~~----~-~~-• ........... .. ya~mG~~atle nıc~Gr
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d~~da '• . .. .. .......... : 
1 ı G.. H k. . ı mevcut vesniki görebilecekleri ilan 

ı o~- ~ ımı :loıunur. (34425) ." 

ı Dr. Şukru Ertan : 
5
-hib-. ---. - .--.d--d-• ı a ı ve umurnı neşrıyatı ı are e en 
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Büfe, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilmektedir. 

Köprüye avdet salt 21 ,15 dir. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 i nci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. 
Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başk~: -15.000, 12.000, 

11 
l 0.000 . Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 - Eyhll • 937 

günü akşamına kadar biletini de· 
. ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 'il :<i h~kkı sakıt olur • . 
·~ ·-


