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4LMANY ADA ASKERi HAZIRLIKLA R-i 
hazır-.«\iman ordusunun geniş ölçüde bir askeri harekete 

/andığını Londra mahafili teyid ediyor 
lngiliz Başvekili ve Hariciye Nazırı hareketlerini tehir ettiler, 

Almanyanın hazırlığı kime karşı ? . 
Ekonomi Mısır 
Sarayı Hariciye 
Yapılacak Nazırı 

--
Daimi sergi binası 

hakkında bu sabah! 
Maçkada tedkikat 

yaplldı 
Yeni açılmakta olan Eminönü 

meydanının münas:b bir yerinde 
bu meydanın güzelliğini ve geniş. 
liği:oi bozmadan muazzam bir e. 
konomi sarayı inşa edilmesine ka. 
rar verilmiftlr. 

B.ı saray yapıidıktan sonra şeh 
rlmizdekl bUtün iktısadi teşek • ' 
k üller ve daireler bu binada top. 
}anacaktır. 

Binanın yeri ve projesi hakkın. 
da tedkiltler ya~lırfal<tadır. Bu 
tedklkler en kısa bir zamanda bi. 
tirilecektir . 

~ D~~~ 
~ lllduw tam bdro ile bir manevrayı müteakıb geçidresmi yaparken... Diğer taraftan İktısad Vekili' 

'rekoslo ak hududlarında yenı· ~:i ::;ra~.~:.ı ~~:i;n=
1 

;~ V n~~~~~d 

haberler endı.şe uyandırdı ;::r~~~ş~~~~~tit:ı~::bsae~a~~:-
hanesi binasında tedkikat yap • 
tır. P,. 

i~t~llsız fJe /tal gan ordularının manefJralarına ·;-

ll~<ık . eden ihtiyatlar terhis edilmiyorlar mı ? [ 
ncıra 12 ş,,k (Hususi) - Uzak zırlıkların Çekoslovakyada da en. ı 

~ lltı btak, hAd vaziyetin sa. dişli akisleri müşahede edilmek. Hem karısını 
ı "ıııp, Va Ulınasına rağmen Orta t edir. 

1~t~ir Zlyeti nezaket kesb • Sovyet • J apon ihtilafının bir 

.. 

Geliyor 
Haricizye V ekiEmiz Rüştü Ara • 

sın g~nlerde Mtsır hükıi.metine 

yaptığı ziyareti iade maksadlle 
Mısır Hariciye N3zırı Abdülfettah 
Yahya Paşanın memleketimize 
~lmesi kararla1tm!mıştır . 

Yahya Paşa birl-c:teşrinin yir· 
misinden sonra Kahıredcn hare • 
ket edecek ve ~ehrmizden geçe • 

t l)t'vanu 6 ıncı aa.iıiledı) 

7 inci tıb 
Kongresi 
17 bir inc lte t rinde Anka 

rada ilk l çtlmaı :l ı 

ya payaca k 
Ankara 12 (Hususi muhabir' -

mizden)- Ankar•da toplaM~ağ•. 
evvelce bildirilrr.iş olan yedincı 
milli Türk tıb kurultayının top. 
lanma günleri :7. 19 birinciteşrın 

olarak tesbit Pdilmiştir. 
Kurultay geçen sefer olduğu gi. 

bi gene Ankara Halkevi içtima 
salonunda toplan•rak ve H~•ke. 

vinin d;ğer sakn ve hollerinde 
yerli müstahzarat sergisi açıla • 
caktır. 

Radyo 
Evi 

S ovyet Rusyanın Uzak Şark ordnsuna ıııemub ımbltanı 

Ba~kumandanı ~ bir konferansını dinlerlerken ... 

Sovyetler 
Japonya 

Sovyet ordusu yüksek 
m eclisde takdir edildi 
japon ve Rus delegeleri bugün 

saat 12 de hudud da buluştu~ t 
Moskova 12 (A.A.) - Tass ajan-~ ltaİıı'i 11ançester Guar~n harbe sebebiyet verebilmesi ihti. Hem teyzesı' n·ı 

~•sı_ 11 Alınanyanın geniş m alinin tahakkuku karşısında 
bıı d•tr askeri hazırlıklar yaptı. sayfiyeden Londraya dönmüş o • 

~l~~dr '-'erdtğı heyecanlı ha • lan Başvekil Çemberlayn ile Ha. y a ıad 
)q d e.li! ada diğer mehafilde de riciye Nazırı Lord Halifaks'ın tek ar 1 

lnş9at b it..., ek üzere\ 
sı bildiriyor: 

Sovyetler Birliği ile Japonya 
arasındaki anlaşma":" tatbik mev. 
kiine giTmesi üzerine, Hasan gölü 

civarındaki askeri h:ı.rekıita, ll a
ğustosta mahalli s3atle saat 13.~IJ 
da nihayet verilntiştir. 

Kıt'aların mevzi.J.:.rinı tesbit için, 

~ ~ap 7ektedir. Geniş mik • i rar sayfiyeleri olan Yorkişhayr 
,!. dığı bildirilen bu ha. ( ÜC''amı f; ıncı sahi!ode) 

20 liraya satı
~ lan çocuk 
~~kikatln sonuna ka· 
~r bir yeddiemine 

b~~ eslim ed i ld i 
~"> \jj sayı 
t.

1 
't'rab ınızda bundan g yıl ilave eylemiştik. 

"ı:·ı~dan zandan gelirken davısı Zabıta Mer) emin iddiasını e. 

Dün Ayvansarayda bir yara • 
!anma had;scs: olmuş, bir adam 
karısını ve teyzesini bıçakla ya. 
ralamışhr. 

(Devamı G nrı sa}famızda) 

----
Azılı bir 
Kaçakcı 
Yakalandı 

Emniyet ikinci 
şube kaçakçılık 

b\.ırosu memurlatı 

dün de azılı bir 
eroin kaçakçısını 

yak.,lıyarak adlı. 

yeye teslim et • 
mışlerdir. 

Ankara 12 (Hususi muhabiri • 
mizden) - İsmeLpap kıı ensti • 

'l>c\ a11ıı G ıncı sahifc11uzde) 

Hava 
Seferleri ~S:~z~~:::~;~,'..y;~~

1

~,a~~~ Suriye Baş vekili F r an-
Radyo evıııdc seksen yüz kişiden 

Ankar a-lzmir ls t a n bu l 
ara sı nda hergil n mun
t azamen b ir tayyar e 

l şl atilecek 
Ankara 12 (Husu~l muhabiri -

mizden) - Cumaovasındak' sivil 

miirekkeb büyük senfon;k orkes
tralar, konferan~la ·, tiyatro ve 
operet temsilleri, graw.ofon pliık 
neşriyatı, küçük v~ orta salon or
kestraları için ayrı a,yrı ve çok 
geniş st.ıdyolar bulunmaktadır. 

( Jev .ıııı 6 ıocı s3yf• mızda) 

h ava istasyonu müdürlüğüne tayin Hamı·dı"ye 
dilen Basri Akdoğan İzmire gide-
rek yeni vazife>inc başlamıştır. H d 
Sivil hava istasyonur.un memur 0 pa Q 
kadrosu da gelmiştir. Henüz ta,yin Rize 12 (A.A.) - Hamidiye 
edilmiyen birkaç memur da bu • mekteb gemımiz dün Rizeye gel. 
günlerde tayin ed<ierck yeni vazi-
felerine başlıyac~klard'r. miş ve halk tarafından sevinçle 
Tayyarelerin jnlp kalkacağı mey- karş1lanmı1tır. Hamidiye öğle 

ısa hükiimetile görüş-
'mek içinPa.risegidiyor 

Beyrut 12 (Hususi) - Hatay me
selesi yüzünden Suriye rüesası a. 

rasında çıkan ihfliıf şimdılik es
ki şiddetini kaybetmiştir. Başvekil 
Cemil Mardam vaziyete hakim bu
lunmaktadır. Kendisi Fransa hü. 

kı'.'ımetile Suriye arasında mual • 
lakta bulunan meseleleri ve bu 
arada Suriye • Fransa muahede • 
namesinin Frans.ı hükı'.'ımetince 

(De\"amı 6 ıncı sklsilede) 
'Ilı '<a • 1
11 aıı 3 PUrda unutulan ve saslı surette tahkik etmektedır. 

ıı.Q~ llahrı~:Şın~a ohn z~kiye, ya Ancak bu tahkikatın sonuna ka. 
l.ı 1k ~btlind ad ı ~ocul!un 20 lira dır, her ihtimale karşı çocuk Bac 

Kumkapıda Ab. 
dullah isminde b -

rine aid ve Ahmed 

, , h .. , ~11·• ı; ı·u·ı ~r-hıh.·mııdc ı üzeri Hopaya gitmiştir. 

isminde biriJ=:.p;~~~~~~~lll!ı~ilı;-11111ı1iml!lii~m;~~----mlllliiilllliilllllmllliliiillillill .. ~ 

UGÜN ÇEKiLEN PiYANGODA ~~, 'llıdq11 ~ F'eri1<öviinde fırıncı yan Ziyneten alınmış, fakat öz 
tarafından işletilen kahvede ero. 
in ve esrar satıldığını haber alan 

~· ~ lızqn arısı 7.'ynete salıklı. oıı1'esi o]~uğuırn iddia eden Mer. 
ın , llzad k d . memurlar dün ani olarak k~hvede 

t~ Oz ıya yazmış ve ço. ·· ~e -de ' rilmiyere ye diemın 
~ anası '' • bir arama yapmışlardır. 

lıllıı '°~a~t •••eryem:n geçeı1. e<l.i.tile Kurtuluşta Ahmed •dın. 
'i;~~ Z•bı~ kızın: raslaması ~. ~i.ry·te~inı e~ilnıiştir. Ç'ocuk 
tı., ·1• a~ı Ya ınuracaat eyle t•bki !{tın neticl'sin8 kadar ora. 
~ııı~ ıvar k . ' ..,. • 

iade a. çocuğunun ken. ~~-'!<al~"iılt, sonr~ ya Meryem ve. 
edılınesini istediğini ya Ziynete vcrnecektir 

Yapılan aram~ r.eticesinde kah. 

vede 20 gram eroin ile bir miktar 

tar esrar bulunmuştur. Ahmed 

bugün adli:teye tesliru edilmıştir. 

KAZANAN TALiHLiLERiN LiS· 
ESi6 iNCi SAYFAMIZDAD R 

=---------------------~- • 

ı ~ uriye Başvekili Cemil Mardam 
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Şehrimizi ve 
kavuran 

dünyayı kasıb l· Türk 
s ı c a k 1 a r... K u ş_u 

Yazın fevkalade sıcaklarına 
kışın da şiddetli so· 
mevzuubalıis mi? .. 

mukabil 
ğuklar 

Biz istanbulda 38 derece hararet 
içinde yanarken; muhtelif büyük 
şehirlerde 45-53 derecelik cehen-

nemi bir ateş hüküm sürüyor 
Şehrimizde bir müddettenbcri 

devam eden sıcaklar, son üç gün 
içinde çok şiddetini arttırmış ve 
derecei hararet 3~ dereceye kadar 
çıkmıştır. Bilhassa öğle vakti bu 
derece, pek dalla yükseldiğınden, 
sıcak tahammül edilmez bir şekil 
Dlmı§tır. 

Muhtelif rasad istasyonlarından 
alınan malılm9.ta göre; bilhassa 
Diyarbalarda hararet derecesi 38 
:re, Antalyada 32, Adanada 34 de 
kadar çılmuftır. 

Bu yerlerde ôğk? vakitleri gü
neşte sıcaklık ise yukarıdaki de
celerden çok fazla olmaktadır. 

Memleke1ıimizdelri bu sıcaklar 
Avrupa ve Amerikadan gelen hL 
berlerle karşılaştırılırsa bu sene 
memleketimizde olı:luğu gibi dün
yarun her tarafında da fazla bir 
hararet içjnde 6l!Çtiğl anlaşılmak.. 
tadır. 

Ezcümle bir haftadan beri Bel
gradda hararet gölgede 53, Var-

şovada 50 Budapeştede 40, Sofya
da 38, Nevyorkta 45, Kaptuvanda 
50 derece sıcaklık devam etmekte
dir. Bu derece ııazaran İstanbul
daki sıcaklığa yine şükretmek la
zım gelmektedir. 

Şi.mdiya kadar ~imali Eskimo
lar memleketinde; l;u mevsimler
erde sıcaklık de~eces: sıfırı teca.. 
vüz etme~ken, orada bile hararet 
anide 25 dereceye kadar yükseL 
diği ve bütün buzların eridiği söy
lenmektedir. 

Hava işlerile uğraşanlar; bazı 

yerlerde bu sıcakların gayri ta
bii olduğunu söylemktedirler. 

Golfistıiriı:n cereyan!..;; yolu
nu değiştirdiği için de bu yıl müt
hiş bir kış olacaktır, deni1mekte
dir. 

Bu Alman ıiliminın Oddıasının 
doğru olup olmadığı hakko.ndaki 
şehrimizdeki hava mütahassts
lannm fikirlerinden d' yarın bah
sedeceğiz. 

Bütün sahil 
Zabıtasıı1a 
Emir verildi 

Orta orman 
Mekteblerine 
Parasız talebe 
Alınıyor YUk çatana ve motörle 

• • rin deki yolcular on ya• 
Kayıd ve kabul şeraıtı kın sahile çıkarılıp kap• 
şehrimiz orman mü· tanları mlddeiuır.umt-
dürlüğüne bildirildi liQe teslim ec ile cek 

Rilhassa pazar tatil günleri !ıal- 1 
kımızın yük, motiır \'e çatannl:ırı 
veya balıkçı mot~rıeriJ., _ h<:m oe 
kalabalık ;u:~ grupları h3lınc!~ _ 
çıktığı g<irü'müştiır. 

Orman umum müdürlüğünden 

.tim şehrimiz orman müdürlıiğü -
ne bildirildiğine göı-e; bu sene Bur

sa ve Bolu onnan mekteblerıne 

50 terden 100 talebe olınacaktır. 

Talihlerin l~ ağustostan 15 ey-

!file kadar Bursa ve Bolu orman 

mekteblerl müdül'lüklerile Anka
ra, lıta.nbul, Edirne, İzmir, An -
tall)la, A'.6.ina, Diy:ırbakır, Elazık, 
Kar , Samsun, K:ıstamonu, Kon -

ya,~hir vilıiytleri orman mü- l 
düflüklerinden herhangi birine bir 
istida 'le müracaat etmeleri la - ! 
zımdır. 

Mimıcaatçıların imtihanları; 16 
e1lıll gıinü Bursa, 13olu orman 
mektebleri müdürlükler:nde ve 

İstanbul orman müdürlüğü ile 

yukarıda isimlerinı yazdığımız vi
layetler orman müdürlüklerinde 
icra olunacaktır. 

16 eylülde imtıhan suallerı; ri.. 

yazı.ye ve blyolojıden terettüb o
lunacaktır. 

İmtihanda muvaffak olup da 

mef<teblere kabul ed'1enlerin ye

meleri, içmeleri ve yatmaları bu 
iki mktebe aid olacak, kitab, el _ 
biae ve harçlıklan verilecektir. 

Haıbuki bıı gibı motör ve çdta
nalııırda t.ıhli,;,yc vcsaıtı noksan 
olduğu gı'li, bLı!l:a .. a insan ta -
şınması :la sıw;ti kat'iyccte ya _ 
saktır. 

Deniz tica:-et müdür!üğü, getcn ay 
Beykozd.a ~O kış'nin dc1>1'e düş _ 
mesi ve batı\ırının boğulmasıle 

1 
vukua gelen facıayı glizön.jne ala_ 
rak bu rıı1ı;usta mevcud y(lsağjn 

tatbikına a::ami itina göst~rılmc -
sini bütün sah'! ubıteFındrn iste
mı.ştir. 

Badem.J; pazır v~ ta~1l ı.Jü:-ıJe_ 
rile diğer nm1ıı ı arcfa den' z:le n 
iskelelerde sıkı bir kontrol yapıla

cak ve 'ıu kih1l motörlera te,adiif 

olunduğu takd;rd> h~men durdu_ 
ruLacaktır. 

İçinde1<i yolcular, en yakın sa

hili ve isk~l~ıcre çık•rıldı~ı gibi 

bunların sahih vn k,1ptaııları da 
- halkın h~yatt ile orıamok ve hü_ 

kllmet ~nıirierine ricıyet etme ... 

mek suçile - derhal müddeiumu -
miliğe teslim olunacaktır. 

ONUJ!EHv 
.GOGOUH 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
~......ıt..-..:-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Tefrika 
N.72 

A.vten: 
- Üzuln,.!y:n pn·ns: - dıyerel< 1 

kolundan ccktı _ ne zararı var, bir 
e')inı ı:>m::\rıarıın tek.Tar. 

O ~n r2s"n işi neş'<'siz geçtL 

Gıiltekin; 

- Çok kıyıcı~tli miydı? 
Dıye sorJ.ı: 

Avten ch<'mmiye: vermem~ gi_ 
bi görundu: 

Çıf• nı bıP lx~yuz liraya al
mı~•ım Ne nrarı var! Feda ol -
sun .. 

- Buradı kayboldu~unu btl -

Yazan fekender F. 
SERTELLi 

sem, derrul tazmin ederd:m. Fa
kat, görüyorsunuz ki, sizinle i:ıir

likte aradık, h;lamadık. 

- Şüphem. Burada kayb"lıtı?
dığından eminim .. Her h?lde bi
zim bahç~d~ düşürmüş olal'ağ•m. 
Şimdi ~idioce dadıına bahçede a
raması :çin tPkrar yalvDraceğım. 

- Sizi böyle nc~esiz görünce 

çok üzüldüm bugün doğrusu, Ay

ten Hanım Ke1ke, sizi neş'esiz ve 
kederli göce-:eğimc: b'1tün serve _ 

timi kavb·~tS~\·J'm. Bu kad&r me· 
yus ve miıt~PS.l'r ornazdım. 

Gençlerimiz 
8638 uçuş 
Yaptılar 
Türkkuşu kamplarında top

lanmış olan gençlerimiz Temmu
zun son iki haftası içinde İnönün
dclci pl:aanör m<'rkez.nde 5718, 
Ankaradaki Ergazı motörlü tay• 
yare mektebinde 2920 uçuş yap -
mışlardır. Temmuz ortalarına doğ
ru çalışmıya başlamış olan motör
lü tayyare mektebinde Temmuz 
ayının 12 çalışma gıinünde 476 sa
at beş dıaki.k.a uçuş olmuştur. 

Motörlü mektebin bu scncki 
mesaisJıde 11 Ağustos g'inü akşa
mına kadar 15 genç motörlıi tay
yareler üzerind~ yalnız uçmıya 

başlamışlardır. Yapılan 8G38 uçuş
ta en küçük bir arıza dahi olma -
mıştır. 

İnönü kampından mesafe reko
runu kırmak üzere uçurulmuş o
lan iki kişilik bir pliinörümüz İn
önü istasyonunU?ı üzerınd.ı serbest 
bırakıldıktan sonra Küt:ıhya ve 
Afyonu aşm~. ak~ma doğru, ce
reyanlar kaldığı için Sandıklının 
cenubunda cAlames~it• köyü ya
nına k.araya inmiştir. Alınan me
safe düz hat üzerinde 170 kilomet
redir. Bir başka pliınör Ankara 
istikameti.rıde İnönü iizerinde ser
best bırakılmışsa da bu planörü -
rümüz de 45 kilomelr•> uzakta Es
kişehire iıınıeğe mC<'bur kalmıştır. 
P!Anörler tayyarel~rl~ çekilmek 
suretile İnönüne g>tirilmişlerdir. 

-------<>------

Festival 
Eğlenceleriı 

Dördüncü İstanbul I•'estıvali mü
nasebetıle yakında Romanyanın 

meşhur Tanara r~vüsünürı İstan -
bula gelerek tems:ller vereceğinı 
yazmıştık. Büyük artistlerden Ta
nara tarafından idare eJile.n bu 
revü, gerek d!'kurlan g~rek kos _ 
tüm, gerek teınsll etti~· pıyesler 
bakımından kuv\'e\!ı bir gruptur. 
Bundan başka me~hw mus:kişınas 
Dandrıııe tarafın-lan idar<' edilen 
müzik kısmı revünün ehe mm ıyeti
ni arttırmaktadır. Revü, !stanbuia 
100 k şırk çok zengııı bir hdro 
ile gelmektedir. 

Diğer taraftan Dıinya ş"mpiyo
nu Jak Şeri birdenbire mides.ndm 
hastalandığından ou pazar günü 
Tekirdağlı Hüs0:yinle yapacağı gu_ 
reş gelecek pazarı kalmıştır 

Diğer güreşı;ilı>r a' ,"ındak, tur
nuva da tehir edilınişt'r 

N'1otaka fudbol 
ajanı istifa etti 

Yerhe tı-yln edllel"I tlr· 
han va!:l·11s·no relhıcive 

kad:.>r rıuhtar ve·~aıet 
"'i '! -:e "ı: 

İstanbul futbol ajanı Abdullah 
dün istifa etmışt.ı. 

Abdullah aylardanberi mınta... 

ka futbol işlerile uğraşarak yo _ 
rulduğu cihetle bu istifası makul 
görülmüş ve kabul edilmiştir. 

Abdullahtan inhilal eden fut_ 

Ayten tatlı bir giilüşle elini Gül-ı 
tekine uzattı: , 

- Prc!'l.> ... 

Gültekin g<::nç kadının clını ıh
tiraslıa öptü: 

- Ayt~n .. 

* Setim o ı:ün istanbula inmişti. 
Gülte'<in, Selimi akşama kadar 

sabırsızıkla bekledı. 

Selim akşamüstü sevinc;ie olöu_ 
dü. 

- Çok b·,~<!•Wm, değil mi? 
- Neden bu kadar geciktin? 
- Kıvm~t!i ~eyleri okutmak 

biraz güç oluyc: kuzum! 

- Kaç:ı sattın• 

- Altı yüı elli liraya gii~lükle 
satabildim. 

- İçinden J,ir şey vurmadın mı? 
- Vallahi on parasııu almadım. 

Bana itimad et.. S3thğım adam 
meyd.and~. Günü'1 birinde çarşıya 
inersen sorahilırsin? 

- Kim~ sa'"!ın~ 

-------- -

Mühim bir em·r 
Bazı kadın yaşla· 

rına dair 
NAHİD SIRRI 

iılahsulü zarara ağrıyan halkın 
v , gileri a_f {edilecek 

-
Yalnız ve yalnız genç ve güzel 

kadın rolleri oynamakt:ı ısrar et
tiğinden dolayı Parisi!l en bD.yük 
sahnesi olan Komedi Fransez'den 
epey bir müclde~ evvel ayrılmak 
mecbııniyetinde kalan Sesil Sorel, 
uzun yıllardanberı hiç deifşmiyen 

bu repertuvarını oynıyabilmek 
ürere cenub Amerikasıruı gide -

cekmiş. Rolleriru yaparken gi,y -

mele üzere diktirdiği elbiselerin 
provalarını yaparken, bir muhar

ııire de mülakat vernıış Muteber 
bir mecmuada çı.krnısın:ı ve olduk
ça tanınmış b:r muharrir imzası 

taşımasına rağmen bunm u..ıram 
reklam koloan bu mülakatta, mu
harrirden kendi.ii soruyor: 

- Nasıl şehirde yme beni tah
kir edip duruyoı1ar mı• 

Muharrir: - Sizın aleyhinizde 
hiç kimse bir hakarett~ bulunma
mıştır, cevabını verine:.\? de köpüı:e
rek diyor ki: 

- Nasıl hak:u-ett;ı bulunmamış

tır? Artık yirmıs.nde olmddığınıı 

söylemediler mi? Böyle söylemek 
bana hakaret etmektir'. 

İl.könce gü:rell'ğib o:ınakhğının 

sorıra da şöhretlie rervet•t>in vü -
cude getirdiği ve binbır tu "alet 
hilesinin dört bir tarafında silah 

Maliye Vekaleti 
alakadarlara bir 

Mahsullel'i hasara uğrıyan mın-ı 
takalarda bulunan halkın vergi -
leri affedilecektir. Bu hususta 
MaLiye Vekfiletince bir izahname 
hazırlanmıştır. 

Dün vilayete tebliğ olunan bu 
emre göre, Bu kabil yerlerde arı
zalar yüzüııden hasarlar vukuunda 
evvela alakadarların ayrı ayrı ve
ya topluca ve tahriren aid olduğu 
vilayete müracaatleri ve vergile -
cinin terlomini istemeleri icab et
mektedir. İhtiyar heyetleri köy 
halkının vekaletnamesile böyle bir 
istekte bulunabileceklerdir. 

Bu müracaatler:n tedkıki için, 
hemen bir idari tdhk,kat heyeti 
teşkil olunacaktır. Bu heyetle bir 
de maliye memuru bulunacaktır. 

Heyet hasara uğrıyan mıntakada 
mahallen tedkikat yaparak bir ra.. 
por hazırlıyacak ve hasarın mik -
darını tesbit edecektır. Bu rapor
da bilhassa şu esaslara diklcat O

lunacaktır: 

Hasarı istilzam eden h1i.disenin 
mahiyeti ve hangi tarihde (gün, 
ay, kasaba, şehir, sene gösteril -
mek ürere) vaki olduğu. 

Hasar, kö..v, kasaba, şeh;r arazi-

bu hususda dün 
gönderdi • 

emır 

sinin tamamına mı, yoksa muay
yen mıntakaların:ı mı taallılk et
tiği ve bu köy, kasaba, şehrin veya 
muayyen mıntakaların neden iba
ret bulunduğu. 

Hasarın köy, kasaba, şehir ve -
ya mıntakalardan alınacağı tah -
ınion edilen hasılat miktarına göre 
ve yüzde besabile nisbeti. 

Bu ararlnin icara verilmiş veya 
mahsulleri sigorh edilmiş olup 
olmadığı. 

Bu rapor mahal\1 vilil,yet idare 
heyetine verilecektir. İd~re heyr.
ti de icab eden kararını vererek 
Maliye Vekfiletine bildirecektir. 

Maliye Vekaleti de o mahallin 
maliye memurluğuna vergilerin 
terkini iç.in mezuniyet verecektir. 

Mezuniyet istihsalini müteakıb, 
yalnız müracaat eden müke:lef -
!er.in vergileri ~kin edilecek, mü
racaat etmemış olanların vergileri 
tahsil olunacaktır. 

Maamafih bunlar; müracaat et
tikleri takdirde bu müracaatin k•

bulile tedkik:..t ve tahkikat yapı -
larıak onlar da terkinden istifade 
edebileceklerdlr. bedest nöbet bekleddği bir sun'i 

ve muhayyel 9lnnde yaşayan 

Sesi! Sorel, altmış bu kadar yıl 

evvel dünyay~ g.!ldiğir; ve kırk 
seneden fazla bir zamandal'\be=i 
de sahnede bulunduğun·ı kendisi 
unuttuğu gibi unutmıyanlara da 
gazab ediyor. Fakat bu şımarık ve 
azgın ruh halini ona nisbet\~ çok 

mütevazi ve kan~•tkar olan hem. 
şirlerine de maazailıh sirayet e -
derse! Zavallı erkeklerin o :zaman 
halleri ne olur? B(lj';ar ile bir kız
ları varkeıı dünya run°ethrinin 

hiç birinden el ~-ekııı~k istcmiyen 
bayanlara düne kadat· yanların -
dakı kızları gösterilere!<. 

HABERLER 

- Ay küçük hanım hcımi'reniz l 
mı? Yanında vallah ablds. gıb\ du
ruyorsunuz, denilir ve böyle den
mekle gönülleri alınmq olurdu. 
ş ır.:lı zat •n b'l ce'Il!:O pek dı> kar 
etmiyor, ve bir ta!<ım annel?r kız
larının ablası ~i'>i ı;örünmcğ' müs
tesna bır mazhar\·ıet saymıyarak j 
belk, de küçük k:ı.rcleşı gibi gcrün- ı 

dük11'rini söylememiz. istiyvrlar. 1 
Lakın zaman alıp yürüdükçe geç_ 
kin ve geçkince kadınların O!'ijL 
nal zaferlerle bıisbülün ~tinıad ne-ı 
fısleri de gıttıkçe te1.ayud ederse, 
artık kulakların.t yakında şöyle ! 
fıslamak icab d!'Cck. 

- Ne d.yorsunu3 efendim, ne 
diyorsunuz! Bu hanım sizin kızı
nız ha? Ben kendisini vallah anne
nız sandımdı ! 

Not - Evvelki giin"'ü f:kramın 
9ef'levhasındaki föle kelimes: ka
zaen clıse• olmuş. Duzeltiyorum. 

N.S. 

bol ajanlığına Orhan tayın edıL. 

miş, fakat bir &y mezuniyetle is.. 

tirahatte bulunan Orhan gelıncL 
ye kadar ajanlık işlerine Muhta_ 
rın bakması ~cmib edilerek alil. -
kadarlara bun3 dair tebligat ya_ 
pılmıştır. 

- Boğo,a .. 
- Tanırna\.iı mı seni? 
- Se>imı, kıya~ctimı değiştir -

mi~ıını. Nasıl tanıyabillr'I 

Selim paraları uzattı : 

- Bana n'! verec"ksın bu ~lıi 
\'e'I"lşten • .. 

- Elli !ıra .. 
- Çok az. 
- Elli daha vereyim .. 
- Yarısı:ıı isterım. 

- Benım rolümü oynıyabilir -
sen, ,\·arısPıı değil, hepsini alma
ğa hakkın ·ıa. ! Fakat, senin bu iş.. 
teki rolün an~ tk inciy; s.1t-nnUan 
ibaret. Yüz lira neyine ~etmiyor. 

Gültekin iki ellilik kağıdı Selime 
uzattı: 

- Haydı al :la sok k.-ynuna! 
Selim ıllldaklarını şişirerek pa

raları :tldı, cebine koydu. 
Aytenin inci küpesini kim çal

mış, parasını kimler pa.vlaşmıştıl 

Gültekin, Selime verdijii paraya 
çok acıyordu. 

* İzmirde Kahramanlarda tü
tün amelesind~·ı Kanber isminde 
bir genç; dün gt>ee nişanlısı Bur
salı Emınen in arzusuna ram ol -
mamasına kızarak zavallıyı kes.. 
kin ve kocaman bir kama ile 8 
yerinden yaralıyarak öldürrr(üş.. 
tür 

Katil clİlayctten 18 saat sonra 
18 yıl ağır hapse mahki\m olmıış
tur. * Suriye _ Mavercyüşşeria hu
dudunda, Maveı •yi.!şşerıa asker -
!erinin Surıye arnisi dahiline gir 
mesi müna,eb.,tile çarp1şmalar 

olmuştur. * İlk mekt<•bıerde okuyan fa.. 
kir ve kimsesiz çoc!lkların bütün 
ihtıvaçlarının tesb'ti ve mekteb 
koopcratıfleri için yeni bir ni -
zamname hazırlanmıştır. * Beşiktaş!~ top oynamak Ü

zere bir arsaya toplanan çocuk -
[ardan 17 yaşl&r.nda Abdllllah, O

yun sonunda k\içük oyunculardan 
Nejadın namusuna tecav;iz etmek 
istı>diğinden tu :ulmu~tur * Şehrim;zin muhtelıf semt
lerinde tesıs edıl,,.;ek olan •çocuk 
bahçe\~ı't• hakkında tedkikler 
yapmak üzere her kazada bir he.. 
yet teşkil olunmuştur. 

* Haziran ayı zarfında ıtha -
!atımız •ll• milyon 375 bin 18 li
radır. 

İhracatımız • !3· miiyon 854 bin 
381 lıradır. 

İhracatla ithalat arasında .5. 
milyon •512• bin 432 !ıra kadar 
bir fark vardır. 

* Fransız ve İtalyan askeri 
manevraları dün bitmiştir. 

- Bu işi sen yapsa.ydın bana 
kaç bJa verirdin? 

Diye sordu. 
Selim: 
- Ben, senin kadar mahir bir 

hırsız olsaydun, ortak allna1.dım! 
Deıiı. Bu söze Gültekin gülmek

le meukabele etti. Fakat, odasına 
çekifoıce, kendi$ine ilk defa hitab 
edilen - hırsız _ kelimesine taham
mül edemedi. Arkadaşının büyük 
bi:r cesaretle suratıııa ''urduğu hu 
damga ona çok ağır gelmişti. 

- Artık ayrılmak sırası geldi, 
dedi, hem de !le pahasına olursa 
olsun .. 

* Gültekin o gece uyumadı .. 
Selimin uyumasını bekledi. 
Maceraperest ressanun gözleri 

dönmüştü bi.r kere. 
Verdiği kararı tatbik edecekti. 
Selimi öldürecekti! 

Gece yarısı .. 
Selim Çamlıca eteklerine b2kan 1 

* İktısad VekAleti bağırsakla.. 
nmızın standardizasyonu ile uğ
raşmaktadır. 

* Dün gece Bcı·linden Nevyor
ka hareket eden büyük bir Alman 
tayyaresi saat 16 da muvatlakl
yetle Nevyorkl varmıştır. 

Fındık fiyatları 
yükseliyor 

Son günlerde fındık piyasası bir 
hay J.i yükselm~tır. 

Ezcümle Ü'nyenin iç tombul fın
dıkları şehrimizde kil?su 82 ku
ruşa kadar çıkmıştır. 

Alakadarlar, bu sene fındık fiat.. 
!arının daha ziyade yüksehceğint 
tahmin etmektedirler. 

Ot0m0bille tramvay 
çarpıştı 

Vatman Mehmdin idaresİ!lldelııi 
Fatih - Beşiktaş tramvayı ile şoför 
Alınin idaresincleki 554 numaralı 
.inhısarlar idaresın~ aıd kamyon 
Galatada Necatıbey caddesinde 
çarpışarak het" ikisi de h~sara uğ
ramışlardır. 

Lik flkUstUrU 
'"•klllyor 

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol 
ajanlığından: 

11/9/938 tarih~ müsadif pazar 
günü başlanacağı "vvelce i!An e
dilmiş olan 1938 .. 1939 ,yılı lik maç
ları fiküstürünün tanzim etmek 
üzere birinci ve ikinci kümeye 
dahil bütün klüp murahha!larının 
15/8/938 pazartesi günü akşamı 
saat 16,30 da bölge merkezinde ha
zır bulundurulma& lüzumıı ehem. 
miyetle rica olunur. 

loş bir oda.da horul horul uyu -
tyordu. 

Gültekin yumruklarını ınkarak 
- Bu 91>lik parmak!ar bende 

varken, daha çok insan boğarım! 
Diye homurdandı, yavaş yavaş 

yürüdü. Selimin başucunda dur
du. 

Selimi mutlaka öl iürecektL 
Fakat nasıl? 

Onu revolverle mi, bıçakla mı.~ 
Nasıl öldürecekti? 

Zavallı Selim.. Arkadaşlarına 

karşı gösterdiği bülün fedakarlık
lara rağmen, o dakikada son nefe
sini alıyordu. 

Gültekine hiçbir fenalık yap _ 
mamıştı. Bütün arkadaşlığı deva
mınca hemen hemen onun fena -
lıklarına alet olmuş, onun peşin
den bir gölge gibi gitıraştir. 

Salim zaten - iyi bir muhite 
düşseydi, muhakkak iyi şeylere 
alet Olabilirdi - çok 1..\JSal bir L 

damdı. (Devamı var) 

ı:~' 
Uzakşark b~~'pııı1 

Yazan: Ahmed şüJ;r lf' 
Uzak Şarkd.ı Çankufengeı~ 

!erinin işgali ıizerine ~:t~ 
gelen buhranın seyri an et ıııı' 

S V) -~ 
ki ne Japonya, ne de. ? bir 11": 
ya bu hudud h:idisesını ~ 
kadar ileri götürmek ar rs~ 
değilll'rdir. Fakat bun:skerl 1" 
geçen hafta başlıyan 1~ 
rekat bir türlü durduru ~ 
Hattıi ajans habl'rleri:l~ı ~ 
cak olursa, askeri ha:•\;dİıı" 
gün içinde genişlemış, b, 
siyasi cephesi de daJlanı~,~ 
lanmıya başlaınıştır. , eııP!J 

. . gırııı .ı • 
böyle çıkmaz ıçıne el P 

.. So"" -"' Japonya mes'uldur: ·ie Jırı;I 
ciye Komiseri Litvı~o.f ş,grııı',ıl 
yanın Moskova elçısı . ıl 

d ki .. • meıerın t; 
arasın a goruş ~ııc~ 

d w· 
telgrafları tarafın an . ,tin' 
!asaları, ihtilafın mahıY senı 
dınlatmaktadır: AıtınıŞ d• ~ 
vel Çin ile Rusya ~.r•~~ 
lan anlaşma ile bugun 1~ 
dudları içinde bulun•; ~er ..Jt 
SovyeUer 21 tammu:ıd js[, ıtf" J. 
ketmişlerdir Japon el~ ;ciı# 1 
rin Mançuko hucludl3 r ı#, 
duğunu i.Jdi9. ~~r !1' pi" ot"(f 
miş. Fakat bu iddianın_ t.if 
tinad ettiğini •öylemef·'~o •~ 
nız altmış yıl evvel yaP'r llt~u 

·~tt ' 
mayı münakasa etrrıı, ·net '.J 
fın, iki devlet ı;,rasınd~ 0 

diol',. 
bi'rçok ihtilaflar ıııbı. ıceı" 

ğ 11ır 
yolu ile hallin~ u ra ı11uı6' 1 
pon askerleri 29 teıtl tıl". .;e ., 
emrivaif yapmışlar 1 tJ'°' işgal etmişlerdir. So\'Ye Gfl 
releri bunun üzerin• ~1n 1 

olup da Japonlar taraf~ı11"' 
edilen tepeleri borrıba şı~,; 
miye başlam~lardır. SJ'·~ 

. anın (_ 
bu vazıyette J aponY nld~:.ı 
terle görüşm!ye hazı:kaııııl'_i 
bildirrni'Ştlr. Sovyet htJ

1 
e~ı/ 

bu Japon teklifni kabll pelef/ 
imkAn yoktu. Çlinkil tekç•·' 
yetlerin ellerinde kaldı ~~~ 
ya müzakereye cevam tı lı"I 
tememişti. B'naenaleY ~ 
Sovyet hükılmetile Js~ J 
sındaki ihtilaf, bir hud: • 
sesinin şümuliiniı aşar• di( 
Jet ordusundan birinin "'" 
nünde ricat etmek isteıtl'tın 

h. •t 
bi askeri prest'j ma 1> Jı(ift 
mıştır. Bir iht'laf da ı;ıl 
mahiyet aldığı zaman 

halledilir. " { 
. 'hf" 

ihtilafın böyle bır ç'.ı; 0e 
sinden Japony•nın hı\t,ııır 
nun olmadığı anlasılırı•rl'' ~ 
ponya, birçok sebeble ı IS":. 

ırı•' Sovyetlerle h•tb a<: berı 
yor. Çin de bir seneden 5ırP, 
vam eden mücadele bU ıııt'' •· r~ . 
en had bir safhasın.,.. ırı•°' 
Japonların istilasın• u ~:(1 
ma Ii Çin evaletler'nde ;'ll 
çıkmıştır. Man~uryad3 ı;~ 'I 
yet pek tekin dei!!ldi_r. eti · 

"kUffl ~ 
ledir ki Jar '' hu b~ :ı 
göstermektedır. Fakat doın/. 
elçabukluğu il~ ~sıı•1 'tahlı;' 
kufeng tepelerın ın 0~ · 

7 J•P h 
kadar varacak mı· : eti 
kuvvetlerinin h•f5'" ~U 

ınan• 1 
mevzuu oldui!u ıa ıııı' 

met pek ziyade h•~·ss: ı~t J• 
buriyetindedir. Mus~ll 1 
dan ileri gelmei<t~dır ..nn~ 

Jar " 
Bu çıkmaz içinde ıJ1'I t•"'ı 

rupadan siyasi yard. d~~ , 
. • Berlın \ 

mı ye ugraşıyor. . ci''' 
sefirinin Alma'l }farı ~ted 
l .. ·· t_ ... bı'ldirilffl' ""' • e goruş u,~u . "'" ~ • 
görüşmenin netir•5' J•P'1 1 

,_ ıdıf· .. 
haberler mütena~ı rrı•ot .. 
zeteleri. Almanyanın ,ııuı'~ ııı 
dımdan •daha f,ıl 9 d•rJlf 
vadettiğini y,zın&ıct3 ~'.11'~ 
vas ajansına göre i•t~~i5 "'l 
mi mehafili, bunun b_..,i1ıe 

b'!dll'" ı' 
bile olmadığlnı . ı her~e5 _.,,J 

Filhakika buııur. rdll~~ 54, 
rak ve alika ile •0 r<ıS'o ıf 

b. 1<• • ı 
Rus _ Japon her ı ..... st ,ı' 

b'r 5'" 
manyanın nasıl ~ ~ne ~ 
edeceğidir. Otıız Uç on ~~, 1 
Almanya Rus - J;f 4 h'r rıf 
bitaraf kalmıstı. 1 

19o5 ~,~' 
şısında Alman ı"r. o' 1' 

onr9 ,~ 
kaçırdıkları ;çın 5 hB~~ ~ , 
dular. Fakat •U ınıı 0 9f111 ti 
1905 fırsatını ko~ı· fr•ns•~ I' 
harekete geçs~!erd•· pııı' { 

·1' .:• _Jı 
giltere ile de ha• 1tl•"' tf 

1 
burivetinde k,J;ıcJ ne· / 
büvÜk harb 1914 yer> bır•"' 

<I .. 
(Devamı 6 '" 
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Dünkü piyango talilileri 
25 k--;uş gündelik alan Trab
zonlu fakir sandalcı; en büyük 

' 

,}a>'Yare · 
ikramiyeyi kazandı ! 

""hl~er- pıyangosunun dünkü 
~fJJ ~ keşıd•den bıraz sonra 
SunQı Uı olmuştur 

l3s:ı nu din 00,JOO lira k:ızanan 
~ bi:·llıara]ı b~Nın hanullerin
~ b1:hrlll!izdl) bulunan Trab
tle llııııt &andalcıdır. Eminör ün.. 
t'lcıı~: gifeıı;nın zengın ettiği 
lıQ ~htiy ar arasına diın katılan 
'1ıaı~ ta!Jılı Trabzonda Ye-
lııı.a.ıa e Esva1< sokak ı:, nu -
ıc~11rıııaktadır. 

' b· 161llinJck, bu ıandalcı 
ll'.a.ı; li ır ay kadar r:vv~l iş ara. 
lcıııı.1~ §ehrim:z~ gelmiştir. 
dını, Çot ! Karadenizli gibi bir 
' h :Ugu olduğundan işin. cıe
lı;ı.,ı Stı~k, ekmtğin, soğuk 
~eık dan çıkarmak ıçin bir 
~ So araınış ve kısa bır teşeb
~a :a; Eminönü _ Karaköy 
~ tdaııı &r§Jd1n korşı.)'a 60 pa
~!Je 25 kugeçiren sandallardan 
~. ruş )evm•)"e ıle gir-

ı" 'buı ·ı., , -.: .._ . gı.., h •cl>ırde oturan 
ı, "•eııı b. • 
~''lıııı • ilhasn Mustafa gibi 

Talihli Mustafa da. istikbali için 
şu tasavvurlarından bahsetmek -
tedir: 

•- 2 senedenberi nişanlıyım .. 
İlle işim olarak lıır taka alıp Trab
zona döneceğim ... İkuc, işim de, 
evlenmek olacak' .. Nimet abl:ının 
tavsiyesi veçhile bir de dükkan 
açmak istiyoruz. Yahud taka ile 
!ş yapmak. Bakalım bur.u ai<ran
lara da danışacağım ... Benim içL 
me doğan çıkar .. Şu bilete lıp de
vam edeceğim. Ve inş.ıllah göre
ceksiniz yine kazan•cağun' ·-> 

Artistik 
Fotoğraf 
Se,-gisi 

Bugün Güzel 3an'atlcr Akade
misinde, Sovyetlcr Birliğin n en 
tanınmış fotoğrafçı1 arının 28 par
ça eserinden mürekkep bir Sovyet 
artistik fotoğraf sergisi açılmıştır. 
Sergi onbeş gün devam edecektir. 

Kaldırımlarda 
Sabahlıyan 
Kimsesiz çocuklar 

Gecenin en tenhs ve oier !emiş 
saatlerinde bazı kiiçül;: ve bedbaht 
yavruların karanlık ka;dırımlar

de sefil bir vazyctte uyudukları, 
bımlardan baı.ılarının da köpriı 
altının souk dehl'zlerinde sabah-
lamak için serin bir köşe aradık
ları görülmüştür. 

Evvelki aqam yapılan ani ba 
aramada bu kabil 35 (0Cuk köprü 
altından çıkarıl!T'ı~tır. 

Bunlardan bazılarmın ai:ele
rine teslim olunmuş hayatında 
sığınacak t.ek bir kimse&ı olnu
yanlarırun da; muhtelif hiınıet

lerde çalıştırılmağa alıştırılmak 

ve ıslah edilmek üzere kimsesiz 
ler yurduna gönderilmeleri düşü
nülmüştür. 

Badema; ailesi olduğu hı.ide bu 
kabil hale teşebbüs edenler şid. 
detle cezalandırılacak ve köprü 
altında yathğı gör1lenler hakkın
da da serseri muamelesi tatbik 
olunacaktır. 

Nilüfer 
Nehrinde 
Bir 

120,000 casus 
Brr İngiliz gazetesinin haber 

verdığine göre Amerikada yalnız 
120,000 Japon casurn bulunduğu 
tesbit edilmiş. 

Bu havadisi gazetede okuyun. 
ca Ameri'kanın müsamahası ka. 
dar Japonyanın gayreti de insa. 
nın tuhafına gidiyor. 

120.000 casus bir ordudur. Ja -
ponya demek Aınerikada faal bir 
ordu besliyor. Eğt>r, casus olmı. 
yan. fakat. Amerikada yaşıyan 
Japonları da hesaba katınca or. 
dular çıkacak! 
Amerikanın bu geniş yüreı.ı. _ 

!iği kar~ısında Uz-ak Şarkın bu 
bücür boylu sarı insanlarının yü
reklerinin de daha az geniş ol -
madığı anlaşılıyor. Ancak arada. 
kf fark Amerikanınki bile bile 
lades kabilinden ztki bir tesamüh 
geni'1tiği, iftek.nin de ihtJkasın 
büyülttüğü ve kabarttığ bır ge. 
nişlik. Doktorlar en çok kalbi bü. 
yüyen hastaların akıbetinden kor 
karlar ve ... onlarda tansiyon yük. 
sekliğini, heyecanı, her türlü di. 
namizmi yasak edE""ler Ye açıkça 
da söylerler: 

- Sana fazla heyecan, didin. 
me, ihtiras yaramaz, günün bi
rinde pattadak ölürsün ... 

İktısadi mes"'ele 

Vapur buhranı 
Tren ve vapur yolcularımızın.,; yurd'da 

seyahat eden vatandaşların sayısı 
mütemadiyen artmakta ı .. 

Bazan vapurlarda ver bulmak için 
bir kaç gün evvel bilet almak lazım!.. 

Trak vapuru 

.işlemektedir. Eğer, elinuzde kafi 
derecede vapur ol•aydı, Trabzo- 1 

na hergün vapUI tahrik etmek 
mümkün olacaktı. 

Anket ve 
reportajlar 

Son zamanla•da gazetelerde s _ 
rayeti gittikçe glnişliyen bir •an. 
ket ve reportaj• modası başlamış.. 
tır. 

•Kadınlar na81l giyinmelidir?• 
•Kadın mı, erkPk mi güzeldir?• 

cNiye sin~rlen!.rsin z?•, •Niç..._ .. 
öksürürsünüz?, 

•Horoz şekerinı sever misi.nız?, 

•Esmer kadın mı, sarışın kadın 
mı daha güzeldir?• grhl suallere 
verilen Jaübali cevablara inhısH 
eden bu anket ve roportajlarda!l 
tutunuz da tanınmı~ kalem veya 
meslek sahibleriııe tavsiye ı>dL 

len: 
•Yazı yazarken başınızı kaşı. 

mak adetini'z midir?•, •Çok sıga. 
ra içer misiniz?., •Çocukluğunuz. 
da çok dayak yectiniz mi?•, ·Bur. 
nunuzu karıştırMf. ~ 3Cetiniz m _ 
dir?• gibi suallere kadar lıatır \'e 

hayale gelmı~ ecek tuhafhklMa 
sık sık tesadüf edi'mcğ<' başlan _ 
dı. Bir gazete içın daimi hır de. 
ğişil<lik, bir var ·ete te:nTıı duşu 
nülerek yapılan bu .anket VH a 
reportajların daha «ıddi ın<'vz ı. 

ları İstihdaf ttlT'<"'• şuph< ·ok kı 
temenni l'd;Jmiyecek şey dc>ği: • 
dir. 

lığı Ya\'~e llleınJeketinde bırak -
~boy~ lu ile müşterek istikba
~liğe ~_kuruş kadar cüz'i bir 
;:!bir ii aglaınası ona ilerisi ıçin 
~ bıı ı:'i~ Vermediğin'ien Mus
' ;ırUJııid ve istJ<balini pyan.. 
&,'ie hu ~ağa karar vermştir. 

Hem suçlu 
Hem güçlu 

Bursa Ağır ceza mahkemesinde 
çok karışık bir davaya bakılmak
tadır. Sekiz kişiden ibaret bulu
nan vaka eşhası hem davacı ve 
hem de suçlu mevkiindc bulun -
maktadır. Vakanın esası şudur : 

Kaza 
Bursa civarında Mudanyada Sı

ğı köyünde Nilüfer nehrinde için
de 2 k~i bulunan bir sandal dü
meni kırılmış ve batmıştır. Bun
lardan biri yüzme bildiğı için ken
dini sah:ıe atabilmiş ise de yüzme 
bilmeyen arkadaşını Sığı köyün
den yetişen Recep müşkül.illa 

kurtarrnıya muvat!ak olmuştur. 

İhtiras hastası Japonyaya da 
galiba bunu söylemek sırası g~l- 1 

dil 

BÜRHAN CEVAD 

Trabıona giden bir vapura, bL 
let almak için birkaç gün evvel 
mür.acaat etmek lazımdır. Aksi 
takdirde bütün karnraların dolu 
olduğuna dair bir cevab alır01nız. 
Trabzondan ge!Pn, Trabzona gL 
den, diğer taraftan Mudanya, 
Mersin, İzmir postaları. hasılı bü 
tün vapurlarda yH yoktur. Va. 
purlar hıncahınç dolu olarak l•
manımıza gelmrktr ve yine c'olu 
olarak limanımızdan ayrılmak -
tadır. 

Yeni vapurlar geldikçe, yolru 
mi'ktarı daha ziyade artmaktadır. 
Nitek1m Tra1< vapuru İstanb·:J • 
Mudanya seferıerinl' başladıktan 

sonra, yolcu adedi daha ziyade 
artmıştır. 

İZMİRDE DE OTEL BUHRANI 

GeçeP !erde bı r .rı kt u- bı ar. 
kadaşımızın \'Crdiğı cn-abı yerın. 

ı de bulmuştuk 

l'aıı l! rarı da ay başında 
' 1 a~.

1 Ni:ııetııı dükkanına 
: ..._ Abı ıra uzatmış, sonra. 

llla bi~;: Ben b:Jet almak için 
~ ~Oi'ku • lfdiın., Harcıyncağım
' na b· ~otum &!n bunu al da 
""· ır bilet ay ·· ·· " k" '"'1~e k ır, usıunu çe ı -
~iş adar tam'ITTlhrım'. 
~ lçtın Ve ~a~ etııuştir 
.,, ~ bae bır şeyler doğuyor. 
.... 1• , na bu··yu·ı.. "' p.ır::. v~ra -

~ilJıaltiıte . 
il· lııhtııın· ışte dün Mıısta'anın 
ı,,~llıe\iıı 1 doğru çıkmış Bayan 
'."11· lıııdzırdığ:ı 4353 numaralı 

•• ıııe 50.000 lira kazan -<s q, . 

'Yöl:JJar 1t;2ctııı, lllda kadar olan, ince 
'-~ ~Yıf yüzlü, mavı gözlü 
~lıtıııı~' bu paranın çıkışı; 
I;~· n;ıı büyük b&yramı ol -
!ıı""!Jııııı Yan Nimetıe kcr.disini 
ıı '~tı buı başında müşt!ri bek • 
~aıii d arak bıiyük ın'ıide,yi 

Karacabeyin Ak:;a;:ıınar köyünde 
bir düğün esnasınd:. köy muhtarı 
İsmail birkaç arkada~ı ile kahve
de rakı içmekt.e iken şapkasını 

aramıya gelen Ramazan oğln Ah
metele muhtar İsn,ail arasında 
kavga çıknuştır. N~ticede faban. 
c.alar patlamış, sopalar rol almış, 
İbrahim, Ramazan oğlu Ahmet, 
Abdi, Kerim ve karısı Fikriye ya
ralanmışlardır. Müddeiumumi suç 
luların cezalandı~ı1masını talep et
m:ş ve mahkeme başka b!r güne 
hırakılmıştll'. 

Bir ç0c1Jk kavgası 
daha 

Feriköyde Kabul; sokağında 20 
numarah evde oturan Mustafanın 
10 yaşondak.i oğlu Hüseyin ile ay. 

ni semtte oturan 13 yaşır.d1 Ali 

oğlu Hüseıyin bır .:;andalya yüzün
den kavga edere<:- birbirini sopa -
!arla yaralamışlardır. 

iş kanunundan istifade etmiyenler ---------- -· ··-· .. -.. - -
Osniz işç iler i ile toprak işçiler i için de 

b ire r kan un projesi hazırlanacak 
) ~,. onaltiltadlu dakikadan iti
l>. uıı , . 
"il~ lt ıçın artık yokluk ve d • · · ı • • • d t J 

kalkırııs; viicudiine, Bir taraftan a zıraat ışçı en ıçın mo ern e 
der· ' • • l 1 t~ ıııdt ın nıa. denizin suları kafesli evler ve muhtelif yenı tesıs er yapı ıyor 

ıı~\\>er~dırını gibi uçuracak 
~'il ?ih;;Yılmı~tır. Ziraat Vekaleti bi• taraftan yeni bilhassa zirai işle!" doayısile sıh -
~ v6 ha et Mustafa~ın ha - ziraat programınımn esaslarını ha- halinin haleldar olmamasına e -
,~ lıact~tı~,d~ ınkılab ya:a. zırlamakta iken diğer tarafta~ ~ıft- hemmiyet verilmekted;r. 

Yı şoyle anlatmak- çinin sıhhi va2'iyetını tanzim ışını Diğer taraftan bu vadide, elde 
b .. l.t113ta ı de yakından ele alm•.ş bulunmak- mevcud kanunların ortaya koy -
~~ ~0,.,~•; bugun saa~ 12 :ye tadır. Malumdur ki de.niz işçılerile duğu hükümler de büyük bır itina 
ı Ilı•-· '""llled B b. ile tatbik olunacaktır. Mesela ba-"t b· "'1İtj _ • en d~ ıle - toprak işçileri şimdilik iş kanunu-
tt ~ l?~aç ~te nde ettinl'ın. Fa. nun şümulü haricinde bulunmak· zı mıntakalarda çiftl:lc ziraati iş-

~~ hl .nıy .. sonra ter içnde tadır. çilerinin barınması ıçın he. 
l_- lç;,,, eıuu istiyinc~ ve b nüz yapılrnıyan •tclkafesli ev. 
ı.~ "1~ doğa Aldığımız malumat.ı göre un - !er., •cibinlikler• ve saire gibi 
ı ı. ~'İ:ıııı d.u .. Be, muhakkak lar için de en yakın bir zam.nda ınuht.elii tesisatın kınin tC'vziatı 
t,~ ar · ıye masum bir ta- birer kanun proj~sı hazırlanmas: 
~ bııet· edı~c,, çocuğ:ı koştu- gcbi hususların yerine getirilme -
~-~la r!.:ı\~erı.aldırdım. B·- saat 1 kararlaştırılmıştır. Bu yeni ka - sine ehemmiyet verilecektir. Çün 

uv b ı nunlarla mevcud ış· kanununda k.. ·r•n'J'k · t. }.f .. M ın l.ra kazanan bu u ı;ı ..,ı ı zıraa ı .<anunu esasen 
"••af olduğu gibi toprak işç'Jerinin is - b bük.. J · k t "h llaııJt anın t~bindc d<'ste u uıp en Q) nıuş ur. 1 

L.: not old tikbalini, vaz:y<·tinı ve durumu- n·· · b 1 d b' ie j Jııı~lla a 
1 

uktan sonra şeref 
1 

.ger zıraı şu e er n c oy 
ı · sı mal{ üzere b•:nya nu koruyacak hususlar da tahh sıhhat.e zarar verecek kısımlaıının 

temine alınacaktır. Türk işçisinin da izalesi esbabı h»z:rlanacaktır. J 

Yetim ve 
DuHarla 
Mütekaidleı 

Maaş cüzdanlarile 
mühürlerini kimseye 

veremiyecekl er 
Zat maaşları sahibl~ı inden ba

zılarının; muhasib muteJPedlerini 
vekil veya mutemed tayin ettik
lerini ve bunların rcsr.-•i senetle -
rile cüzdanları ve mühürlerınin 
mutemedlerm nezdinde saklan -
makta olduğu görülmliştür. 

Bu münase~Ue dün Maliye Ve-1 
kaleti defterdarlara bu emir gön..1 
derınişbr. Bu emirde; maaş tev -
zille mükellef olan nıeır•ur ve mu
temed zat maaşları sahıblerine 

vekıil veya mutenıedlik yapmaları
run vazifelerile kabili telif görül
mediği hildirilm~k'eiir. 

Batlema :işleri kat'iyyen üzer -
lerine alamıya.cakla: v~ bu emir 
hilanna hareket edenler hakkında 
imıilıati ceza tayfa olunacaktır. 

Halk partisi Alem
dar nahiyesinin 

bnfo su 
C. H. P. Alemdar nahi;es: ta -

rafından hazırlanan balo önümüz
deki cumart.esi günü akşamı Su. 
adiye plaj gazinosunda verilecek
tir. Balo sabaha kadar devam ede
cektir. 

YanRın bı'\şl;;ngıcı 
Dün saat bir raddektindc Ye -

şilköy istasyonu c:varındakı kuru 
otlar tutuşmu~ 150 metre kadar 
yer yandığı hald~ •Ö'ldürülmüş _ 
tür 

Bütün bunfarc!ap öğrenı0·oruz 
kı yolcu adedi ~rtmaktadır. BiL 
hassa bu 'ene daha zıyad art. 
mıştır. 

Vapurlar, trenler, tıkabasa do. 
lu olduğu halde ~chirler arasında 
yolcu taşımaktadır. Akııı, ya'nı• 
İstanbula değildir. Anadolu ~e
hfrlerinden İstanlıu'a akın oldu. 1 

ğu halde, İshnbuldı:.n da Bur.;a. 
ya. Karadeniz sahillerine, lı:rnire 
yolcu haf:lelerı ~l:ın etmekted'r 

NEDEN YOLCU MİKTAR! 
ARTIYOR 

Yolcu miktarınıl) artması'ldak" 
sebebleri şu suretle izah edebili. 
riz. Seyahat, iht;yacı daha ziyade 
artmıştır. sk'.den şehirler aras·n
daki münasel:ıetler pek azdır. Dir 
şehirden d;ğer şehre seyahat et. 
mek, bir ncvı hadise telakki e. 
dilirdi. Halbukl şiınd; şehirler a. 
rasında seyahat €imek hadise ol
maktan çıkmış, tabii bir hal aL 
mıştır. 

Yolcu aded nin artmasın<laki 

bir sebeb, trenlerde yapılan tPn. 
zilattır. Devlrt Demiryolları ista. 
tistiklerine göre, tenzilatlı tar: -
felerden sonra. }'Olcu adedi iki 
misli olmuştur 'I'enzilfıtlı tarife. 
]erden evvel. ho• gid~n vagonlar 
şimdi doludur. 

VAPUR BUHRANJ VAR 
Vapurlarda <:iiçlükle ver bull''l 

duğundan bahsetmi~tik. DP.:ıız 

Bank da bundan şikayet etmek. 
t!'d'r Fakat bu ,;kayetlerin daha 
fazla deYam etme<ıine sebeb vok. 
tur. Çünkü Almanya a sipar" <'

dilen diğer vapurlar da 1 man _ 
ınıza gelecek. ,·apur bulıranmın 
tamamile önÜ!'I' geçilecektir. 

Bugünl.u şer~a altında, Trah
zon hattına hergürı bir vapur kal
dırmak mümkündür Halbu:<;i 

ı Trabzona haftada bir defa posta 

VAR! 
Geçenlerde yazml§tık. Bu sene 

İstanbulun sayfiye yerlerindeki 
yazlık oteller hep dorudur. Bu o. 
tellerdeki kalabalığın sebebi, bu 
sene Anadoludan İstanbula fazla 
akın olmasından ıleri gelmekte_ 
dir. Bu itibarla. şehrımizde bir 
otel buhranı başgösternıişti'!r. 

Otel buhran. İz.miri!c de ,·ar. 
d:r. İzmir fuarı ıtıün3Sl'betile İz. 
mire memleketimiztn her tarafın 
dan akın başlıyacaktır. Fakat fu
arkomıtesi, İzm rde otel bıı'ıranı 
olacağını hatınn~ getirmiştir 

İzmir be1ediycsl bu sene İzmL 
rin otel buhranınıı karşı tedbi'r. 
ler ittihaz etm ştir. Geçenlerde 
şehrimizde bulunan Belediye Re. 
isi Behcet Uz, İzm"rdeki bir JL 
senın otel halbıc sokulması için, 
Maarif Vek.Ji Saffet Arıkandan 
bir ril:ada bulunmuştu. 

Maarif Vekaletince, otel buh -
ranına k :.;... İzmir Belediyesinin 
bu ricasını kabul etmiştir. Fakat 
liseyi otel haline getirmek mu
,·akkat bir tedbirdir. Yapılacak 

iş lzmirde büyiik bır otel yap -
maktır. 

İzmir Beled•ye Re:si. İstanbul 
Türkofis Müdür;Je bu mesele et. 
rafında tedkiklcr yapmışlardır. 

Öğrendiğimize göre Güzel San. 
atlar Akademısındm bir profe _ 
sör İzmirde .·apılıicak olan ole. 
]ı, urojelerlni h•zırlamaktadır 
İKTiSADİ REFAH ARTIYOR 
Vapurların, lre-ılerın. otellerin 

kalabalık olır.ısınd&n büyült bır 

mrmnuniyel rlııyuvoruz. Cünkii 
şehirler arasındakı münasebetler 
artını tır Bu mün•sebetlerin ar. 
!ışındaki en büy~'k sebeb, İktısa. 
di refahtı F,ğcr refah se·.-iyesi 
ytikselmemı~ olsaydı, İ!'sanla•, 

gezmek. başka memkkctıer gor. 
mek için, ye ınden kımıld vamaz. 
!ardı. H. A. 
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istediğini anlamıştı. Drğ~..r cümle. rezalet, bu ne kepazelik idi. Türk ı Hemen icrasına irade beklerler. şandan bir tane r.allanıp duruyor-
ler arasında bir ala~· mchamı u- milleti, rum, Bulgar, Sırp kılıcı Zaman naziktir. İstirahat edile- du. 
mur, vehamet, tehlike, istimal altında doğranırken, arap neler- cek sıra değildir. Lutfen sadra- Arabın, saçma sapan Jiıfları, pa-
kelimele,.nln manasının farkın- den bahsediyordu. S~rbettcn, is- zam paşa hazretlerine tekidi key- şa,va inme indirecekti. Aman AL 
da bile değildi. Safıyanc ve l:'ıü- tirahatten, horozdan n:\şandan fiyet buyurulmasım rica cder'm. lah neler söylüyordu. Devlet aliye 

YUall: M. Sami KARAYEL 

hali bir hal ile mukabelede bu- dem vurw:ordu. Ne derece rahat Diyerek, sözlinıi bilirdi. Arap, ne gibi adamların baziceg) olmuş-
lund11: ve müsterih bir akla JPalikti. !lleş. biliı kaydüşart ve kemal: huzur tu. 

- Paşam; üzü;meyin<-z, buyu- hur koca Ragıbın dediğı gibi şu ile şu cevabı verdi: Paşa; son haddine kadar geri. 
run, oturunuz. sıze dondurma, arabın aklı kendisinde oba idi de _ İlilıi paşa nauelleri; ecnebi len sinirlerinin verdiği hız ile 
şerbet getirt.eyim; buzlu, buzlu hiç olmazsa on dakika müsterih devletler ve Rusy~ dediğin de ne r.ıdesıni kaybederek, kaşlarını 
içip serinleyin İT.. Efendimiz ve \'e sakin uyusa id:. oluyor? Sırplar isyan etmiş ise çattı. Sert, sert , u mukabelede bu-
paşa bazrtleri Makarnacı ile meş. Paşa; arabın yüzüne melUl me- bir büyük iş midir? Ne hadlerine lundu: 
bur kazıkçı Kara Bek!rin güreşi- lUl baktıktan soma; cevap verdi: efendimizin bir işareti hümayun. Ağa hazretleri, oturulacak Ye 
ni seyrediyorlar .. Bu çok mühim - Ağa hazre!Jeri; malılmu ali. ları hepsini ziri 7.ı:b;r et'!'ei;e ka- buzlu şerbet i!)ilecek zaman de-
bir güreştir. Gülerek ve sevinç lerl olduğu üzre harp ahvali va. fidir. Vahamet ve ıehlike var diye ğildir Memleket '.?hlikededir. lut-
içifıde sözlerine şunu da ilave et- hamet kesbetm'şth Serdar Ekre. nafile yere kendinızi üzmeyiniz_ fen buyurunuz da sadrazam paşa 
ti: ı me, efend'miz hazretleri tara!ın- Hallolur bu .işler, oturunuz, bir hazretlerine acilen arzı k~yfiyt 

dan dün akşam verilen iradelerin şerbet getirteyim şöyle buz gibi ı eyleyinJz ... dedi. 
tatbikatında bazı s;yasi muşkül. aç:n keyfinize bakını1 ... İnşaallah Tam, bu sırada mabeyincı ha-
ler hasıl olmuştur. efendin'(<in pehlivanı Makarna- fız Mehmet bey çıka geldi. Paşa-

Ecnebi devletler başta Rusya cı da hasmım yener ve atmaca nın hiddeti.ııi ke5fetti. Ne de olsa 
olmak üzere müd~ha!eı aleniye horos gibi Osmanlı nişanına nail akıllı uslu bir adamdı. Mürekkep 
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Şatn, üzülmeyiniz, buyurunuz 
ıı~~~ p o t u r u n u z 
,,;•~:;~ ~· zaten hiddctınden Araba ~aklaştı. Alelusul bir 

ı,1ıııı b;r ha;c gelmişti. pat çaktıktan soma: 
)'~ ~·,,,dhalı, onu lıii•biitün - Ağa hazretleri; Sadrazam 

\ı,ı. 1, 
1
, ı. paşa hazretlerine intizardayım, 

ı '" . .ı d; . l 1 '•~a$1 ıa· il• , karşısındaki mühim ve mıistace i~ er var, va-
ı . d- \,: ı.. Sadrazamın b.Je ziyet çok vahim ve tehlikelidir. 
oı-._ · ad h be ı., . ""la!, anıdı. Mabeyincı bey ile iki deh a r 

~1ıı., l. ~ ~ak~cr pa·ş· a hıddct- yolladun. Teşrif buyurmadılar. 
L "'lltıd T Serdar Ekrem telgraf başında bek. 
' t aıı " ur k paşası 
L t c • tr.c·llı.J~•- !erler. Lutfen, h'.r kere daha ha-

·En çok hoşıınuz. gi'tmiyen ey 
nedir?• sual ,e· 
Arkadaşımızın ~u pek befendı. 

ğimiz ce\·abı veriyordu 
·En ho uma g.tmiyen şey b(iy. 

le gayriciddi anketleıin çogal _ 
masıdır.- Etrafımızda o kadar 
ciddi ıneınleke! ışleri, mer.;ılekct 

meseleleri dururken bu gibı ha. 
fiflikler· hoj gcirmüyorsak bu an. 
ketlerı ·y·apan arkadaşlarımız ten
kidimizi hüsnünlyetirnize bağış • 
lasınlar HALK FİLOZOFU 

Kısıklı halk partisi 
b'llosu 

Kısıklı Halk plrtı& 13 a!;ustos 
cumartesi akşamı parti n·.enfaa • 
tine Kısıklıdaki yeni gazinoda bir 
mehtab müsamere~• vcrcct>ktır 

Bu müsamerede görü!n.em~ ori
jinal numaralar, orta oyunları, 
seçilmiş bir saz heyet. t::ırafından 
en son bestelenrmj halk şarkıları 
hina caz takımı taı alından davet
lileri sabaha kadar eğlendirecek _ 
Jerdri. Halk part.:siniı;ı bu mehtab 
müsameresi şimdiy~ ]<adar ver -

( 

dikleri müsamerl'k>rden faik bir 
şek.ilde çalıştıkları, c!avetJ.lerin a
dedı de geçen seneler~ l'\İsbeten 

çok fazla olacağı daha ~ım iden 
tahmin edilınekt.?dir. 

Fatih icrasından 
Hasanın alacağından d~Jayı borç

lu Şehzadebaşında Hilal sinema -
sında büfeci iken halen i~aınetgShı 
meçhul kalan ~e'ıu.edın hır adcd 
Norğe marka buz d ,ıo bı 25/7 /%9 
tar:hinde haciz edıl'l•İ:,tır. İcra iflfıs 
kanununun 103 üncü maddesı m 
cibince on beş ı;:ün mıidd~tlc i15nc l tebliğ olunur. 

, Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tr amv 1 • ş rketl yol 
amelesinin Kidom zam
l er1 ned n sen elerdi r 

verilml yo r ? 
Tramvay ~ırketi ameles.ndcn 

bir grup idarehanemize gekrelc 
937 senesi .çınde altı send 'k 
kıdem zamla~ın~ hak kesbet • 
tikleri ve bu haklarının H·~limi 
için Tramvay Şirketine V&k: 
müraeaatlarnıdan bir netıce 
lamadıklarını söylediler. 

Uzun müddet ranla başla e
mek verip hak ettikleri kıd( m 
zamlarının, Şirket tarafından 

oyalama sureıile uzayıp g.ttiği
ni gören amele; Vekalete müi
terek imzalı bir istida da gön. 
derme~'l ihmal etmeınişlndir 

İki ay ev,·el Vekalete nrilen 
bu istidaya, müsbet cevab ve 
Şirkete Jazımgelen emrin ,·eril. 
diğini tahmın etmekte olan a. 
mele; hala Ş'rketçe teslim ed!l. 
miyen kıdem haklarının bir nn 
evvel halled:Jerek mağduriyet. 

~'ıı •'I~ :ı "-"Hine müstev 
ı b~lal\tc ::ı gıbı yalnız <elmwk beroor buyurursanız ... 

- Ah; keşke biraz evvel te5rif 
buyursa idiniz. Çok tl2el bir me. 
rasikne şahit olacaktınız. Efendi
miz hazretleri; Atmacalarına mu
rassa nişanı zişanını talik buyur. 
dular .. Fakat; Paşam; n<> kudretlı 
bir horos bilseniı .. 

ve siyes.yede bulunrrıu; bulunu- olur. F.akat; paşam, muhakkak şu ~·alarruş takımından :di. Vakıt fevt !erine meydan \·crilmemesrni 
alakadar makamlardan tekrar 

Yaver paşa; ç»led~n çıkacaktı. 

ı yarlar. Bunlara '<ar~ı derhal va- Atmacanın boynundaki nişanı gô.- et1J1eden arabla. pa.janııı ı:ı •sına 

ziyet almak !azını; S;rdar r:ı-~em rünüz ... Ne de yara~tı bilseniz ... 
Qdl"ı~~ ıuerı..ure sahi- Arap yaver paşanın soyledik-

ı leri sözll'rdcn yalnız, intızarda 
girerek: Tica etmektedırler 
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Kumarda 
Elbisesini 
Kaybedip 

Çıplak 
Politika aleminin mühim meseleleı·inden biri de Dolaşan 

Fransa -
HIKA~ 

FADi.ME 
Yazan: Necla Mar~ş 

Yazın yeşil da!!arın gıilgelerin

de, saman yığınlarının arkasında, 
tepelerden koparak akan ırmağın 
kıyısinda fifrz:enen sevgilerinin 
üstüne y~ğınurlar yağmnğa baş

ladı. Ağaçlarda-:ı şimdi sarı yap
raklar dökiilü,yor, haımanl•.r top
lanıyor, ~akın sakın akan dereler 
coşmağa, köpürmeğe başlıyordu. 

Son bah1r gelmişti. Köyün arka
sını çevirerı dar patıkadan akşam
ları şarkı söyliyerek evlerine dö
nen ltızla~ artık görünmilyoflc.r, 
çalılar arı ı- _ı la ağustc;s böcekleri
nin sesleri yerine, şimdi acı çakal 
bağırtıları işitiliyordu. O akşam 
havada yağmur sıkıntısı dolaşı

yor, karşı tepeler koyu bir sis yı
ğını altıııcla gcirünmüyorlaı rlı. 

Herkes kapıi;rının onünde ba~ı
ran hayvanlarını ac,..:~ içe!'i ala
rak yerlerin" yerleştiriyorlar, ko
rumak için serdikl~ri b.ılgurları 

nı telaşla tupluyorlardı. 

leme şere urum girmişte ondan 
- Essan mı? 

n ırr.ı'i 
!arak ovaya doğru aK\,r.lı 

iki devlet arasındaki müzakeredir I Adam 
Kız kuv·ı,ııın içine kaçırdığı ko

vayı yeniden doldurup çıkarnı•ğa 

ispanya mes ~'esi muallakta kal
ıkca Roma-Paris anlaşamıyacak 

Romadaki İngıliz Elçisi senelik 
mezuniyetinı gec;irmek üzere 
memleketine dondü. Romadaki 
Fransız maslahatgüzarı da bir 
muddet Parisc gelerek Hariciye 
Nazırı ile görüştü. Daha evvel 
telgrafların verdiği bu malumat 
nazarı dikkati yine İtalyanın İn
giltere ve Fransa ile olan müna.. 
sebatı üzerine celt-etmiş oldu. Son 
günlerde yine Avrupa gazeteleri 
bu mevzuu eb almış oluyorlar. 
İngiltere ile İtalya arasında ilk
baharda Romada girişilen müza
kereler neticelenmiş ve 16 Nisan_ 
da hır anlaş-r~ imzalanmıştır. 

Buraları hep malum. Arkasından 
Fransa ile İtalya arasında müza
kerelere başlanmış, fakat bunlar 
da çok geçmeden tatil edilmiştir. 
Müzakereler Mayısta tatil olun -
muş, o zamandanberi öylece kal. 
mıştır. Şimdiye kadar da bu mü
zakerelerin tekrar ne zaman baş
lıyacağını gösteren ortalıkta hiç 
bir işaret görülmemektedir. Bazı 
Avrupa gazeteler: Faris - Roma 
müzakerelerinin yakında başla-

nacağını ileri sürdülerse de bu -
nun aslı çıkmamıştır. Fransızla

rın dediğine göre Romada başla

nan konuşmalar yine İtalya hü -

kumeti tarafından tatil edildiği 

cihetle bunların yeniden başla -
ması için yine Roma hükumetinlıı 
teşebbüste bulunması lazımgelL 

yor. Diğer taraftan İngiliz _ İtal
yan anlaşmasmm tatbikat mevki
ine konabilmesi için İtalyanın, 
Fransa ile de t'1laşması liızımgeL 
mektedir. Bunun için gerçi her
hangi bir şart mevcud değildir. 
Fakat İngiliz _ İtalyan anlaşma _ 
sının !talyaya temin edeceği men
faatlerin elde edilmesi için Ro -
manm Faris ile de arası iyi olmsı 
tatbikat noktasından lüzumlu sa
yılmaktadır. 

I 

• Milyonerin mıra sına 

göz koyan şebeke -
Paraları e e geçiremeden yapıla n bir 

ihbar üzerine tevkif edildi 

Diplomatlar aleminde bellibaşlı 
bir mesele teşkil eden bu işlerin 
şimdiye kadar nası cereyan etti
ğini gözden geçirmek lazımgelir
se kısaca şöyle denecek: İng.Jlizler 
Romada konuşurlarken Fransa ile 

ttalya arasınrlaki münasebetlerin 
duı.tllınesi çok iyi olacağını tekrar 
tekrar söyemişlcrdi. Çünkü İn -
giltere ile Fransa. Akdenizde teş
riki mesai etmiş bulunuyorlar. 

İngiltere ile jt~lya anlaşırken 
Fransanın bundan haric kalması 
Londra için muvafık görülmüyor
du. İşte bunun üzerine Faris ile 
Roma arasında konuşmalar baş
lamış oldu. Arad" anlaşmak için 
ne mani var? diyorlardı, İtalya -

nm Habeşistanı zabtettiğini ar -
tık Fransa da tasdik etmeğe ha -
zır olduktan sonra ... Milletler Ce
miyetinde bulunan bütün devlet

ler artık İtalyanların şarki AfrL 
ka İmyaratorluğunu tanımakta 

serbest kalmışlardır. 

Amerikada bir milyonerin ını
rasına müteallık bir salıtekaı lık
tan önce bah~tmı~,R:c~rdo Car
cia ismindeki milyonerin mirası
nı sahtekarlıkla ele geçirmek te
şebbüsünde bulunduklar ihbar 
edilen Mark! ve :\i>rkiz ele Beau
repaire ile V 'kontes guipeville v• 
ölen milyonerin hivnetçisi Irma 
d&ugıe'nin bu mes,kyc 'isimleri 
karıştığı için istlnta:t edildikleri
ni haber vermiştik. 

f 

\ 

Son gelen Avr•ıpa matbuatına 
nazaran geçn cumartes~ gllnü Boi
nos-aires :Stintak hakimı tarafın
dan sorguya çekil~n Ma,·k ve 
Markiz Beaurepair~ ile Vikontes 
Guipeville ve hizmetçi Irma sor
gudan sonra tevkif edilmişlerdir. 

Milyonerin i~lerine bakan bir 
avukatın yardımı ifo Y'!ni tevkif 

edilen suçluların müştereken mi
rası, sahte vesikalar tasni etmek 
suretile pa,ylaşma'< teşebbüsünde 

bulundukları ihbar edilmiş, avu

kat ilk tahkikatta tevkifhaneye 

gönderimişti. Son tevki[ biıtıin 

Ayreste bir skandal gibi tetkik 
olunmaktadır. 

Diğer taraftan hpanyadaki gö
nüllüler'n geri çekilmesi mesele_ 
sindeki itilaf ta İspanya me~le
sinin halli için az çok ehemmi _ 

•d, .,,_ Fs..,,rr güzelı. İri siyah gcizlü, keskin bakışlı, 
topluca yüzlü, yakışıklı bir delikanlı. Fotoğrafın ar
kasını çevirdı. B'r kelime ve bir ımza. Kelime, şu: 
Ferlıundeme .. ımza, okunamıyor. Bütün mektublar
daki imza. Kısa mektubda da cümleler: •Ferhunde! 
Büyük gün .. elediğimiz şehvet ve heyecan gününün 
alevden buseleri hala dudaklarımde yanıyor. Yarın 
yine seni bek)iyorurn. Orada. E mi? .. • 

Ref:k, mektubun daha ötesini okuyamadı. Na 
var? Selam mı, buseler mi, iştiyak mı? Kim bilir, 
karısının hiyanetini yüzilne vuraıı ne kelimeler !.. 
Bu kadLrı onu yeniden deli etti, aklını başından aL 
dı. Ötesine lüzum yok. Zaten, daha beş on kelime. 

Mektubu fırlattı, attı; fotografa parmaklarını l

yıce bastırdı, gözlerine iyice yanaştırdı, dehşetten 

t itredi: 

-- Karımın aşıkı sensin ha herif! Fakat, sen kim
sin nesin neyin nesisin? Ferhundeye nereden musaJ1at 
oldun, o aşifte kadın seni nasıl sevdi, nasıl bana h!y&
r.ete cesaret etti? Benden korkmadı mı. Allahın ga
zabından korkmadı mı, insanlıktan korkmadı mı? 

Tuh; namussuzlar!,. 
Sonra, gôzler•nden yine yaş boş..ndı, dizlerinin 

üzerinde !ki büklüm oldu, fotoğr3f elinden dü<tü, 
gôz1eri çukurur.dan fırlıyacak kador açı~dı: Mer3J... 
yanıbaşındo ve karşısında imiş gıbi hayaline geldı, 
Onu elinden tuttu, yanaklarından sıktı, sordu: 

- Meral.. kızımı Sen bcn'.m çocuğum değil mi
sin? A~a:ı, kanına b:r başka erkeğin kanından da 
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mı kattı? Sen piçsin öyle mi? Bir piç! Artık, ben 
seni kl7lm .. diye göğsüme bastırıp ~evemiyecek mi
yim? Ke:ıdi hüviyetimin, kendi !<anımın, kendi vü
cudümün bir parçası gibi bilmlyerek myim? 

Daha biraz sonra, bu hayal.. Meralin hayali. 
gözlerine büsbütün yakınlaştı. Onu kucağına aldı, 

kollarının arasında sıktı. sıktı, yanaklarından öptü: 
- Kızım .. Meral.. yavrucuğum Söyle. Anan ni

çin beni aldattı, niçin sana kıydı, niçiP kanına kan 
kattı? Ben de senin babanım. Benimde sende hakkım 
var! Şimdi ne olacak? Bu kan karışıklığını nasıl ta_ 
mızliyeceğiz? Söyle .• kızım .. ne yapalım? 

Refik, dizlerini nüzerine iki büklüm olup dıiş

tüğü yerde kıvrandı kıvrandı, kollarının arasında 

bütün gücile sıktığını zannettiği Meralden cevab 
bekİed., kızının cevabını! Fakat, cevab çıkmadı; ses 
gelmecH, aksine, hayal gözlerinın önünden ~ avaş 

yavaş silindi, kızı kollarının arasından çekildi! 

Prağda.,. bildiriliyors 
Jandarmalar, Brastislava yolu 

üzerinde ceketsiz, pantalonsuz 
bir.inin dolaştığını g<;d;.nce ken
disini durdurmuşlar ve sorguya 
çekmişlerdir. 

Bu çıplak adam,arkadaşlarile 

kumar oynadığım, arabasını, pa
rasını, ceketini ve pantalonunu 
kaybett.lği; nihayt son b•r taliini 
denemek için karısının üwrine 
Q)'Ilamak teklifinde buıunduğunu 
fakat arkad~larınııı, karrnnı çir
kin bularak kabuı et.mediklerinl 
söylemiştir. 

Jandarma bu 
hapsetmiştir. 

kumar hastasmı 

yetli bir kolaylık diye sayılıyor
du. Zaten İngil:z - İtalyan anlaş
masının tatbiki için de evvelii İs
panyadaki İtalyan kıtaatının geri 
çekilmesi şart konmuştu. Sözün 
kısası: İng!ltere ıle İtalya arasın
da itilaf imzal•ndıktan sonra Ro
ma da Fransa :ın İtalya arasında 
da müzakerelere başlandı. 
Mayısta Her Bitler İtalyaya 

geldiği zaman bu müzakerelere 
fasıla verildi. Fakat Her Hitler, 
dönüp gittikten sonra bu konuş
malara artık başlanmadı. Hatta 
dahası var: Sinyor Musolini bir 
nutuk söyledi. Bu nutuk, Fransa 

(Devamı 6 ıntı sklıi!ode) 

Gniş av\.•nun orta yerinde !m
yunun ba~·•1nı demindenberi su 
çekmekle uğraşar. kadın ağır ağır 
çevirdiği çıkrığı kova yaııya ge
lince bid ''.\bire bırakıverdi. 

- Ne h1bcr gız'! Ne dolaşıyon 
öyle. 

- Küçıik Emıne tlrkek ürkek 
etrafına i:>a1c1_.1ı-h. Sonro. ynva~ca 
genç kız•n yanına yaklasarak 

- Hiç be ab.1 dedı. Şey ağam 

yarın gidiye da, hani J<öyde da
vullar döğ İ~'11üştıi ya fsker top
lulamış, ağam ela gidecekmiş. Ella_ 

uğr~ırken derin derin için-i çek
ti. 

Sovy etlerde kadın 
1 

- Eh ne yapalım dedi. Yolu a
çık olsun. Tez dciner, sağ döner 
i'rışaallah . 
sonra parlak yeşil gözlerini d~l
duran ya§·ıan göstermemek ;çin 
başını uzıklara çevirdi. Tepeler! 
şimdi koyu hır dur.rnnla örtülen 
dağlara baktı, baktı. Yanağından 

süzülen yaşları çenberniı• •ıcile 
silerek: 

Devlet adamları· 

Mühim vazifelerde bu
lunan kadıniaf 

İmine ı!edi, Ağan daha hirşey 
dimedi mı? 

- Dıdi ya! Hakkım 1'clal itsin 
didi. Sakın beni unutmasın, bek_ 
lesin, sağ dö ıerinı gine bulı•şurnz. 
dnşaallah. Yarın sabah düşürebL 
lirse aşağı yazıda beni bulsun. Fa
dime daha fazla dinliyemedi, boğa_ 
zı kuvvetli bir hıçkırıkla tıkandı. 
kapının baqındaki taşa çömderek 
ağlamağa başladı. 

So~tler Bidiğinde muhtelif 
mühim ııazifeler ifa eden bir çok 

kadınlar vardır. Bayan Şaburova, 
bunlardan biridir. 1917 de kendisi 

Yazan: 

basit bir ~çı idı. !nkiliip, gerek 
sosyetede gerek endüstride vaıi
yetinitamamile d~ğiştirm~tir. 1920 
de Şaburova, Perm'de parti mek
tebine devam etmış ve bu suretle 
aldığı tahsil, kendisi\ıin organi
zasyon kabiliyetlerini inkışaf et
tirmiştir. Şaburova, bir çok mü
him mevkilerde buiunmuş uzun 
sene cRabotnilsa• mecmuasını 

idare etmiştir. 1931 senesinden 
l935'e kadar RSFSR merkezi ko
mitesüıde azalık etmi} ve 1937'da 
RSFSR sosyal yardım Halk k•J· 
miserliğine tayin olunmuştur 1938 
snesinde da RSFSR ,yüksek Sov
yetine seçilmiştir. 

Bayan Şaburon'run faalıyetini 
takdir eden Sovyet hükumeti, 
kendisine kadınlar arasında se
mereli faaliyetinden dolayı iş kı

zıl bayrak nişanını vermiştir. 
Sovyetler Birliğı yüksek Sov

yetinin milliyetler konsesi re$ 
vekili bayan Şimnaz Abdül Aliı 

(Devamı 7 inci sahüemizde) 

Ağıllara dolan koyunları çıngı
rakları ovayı doldurdu. Köşe ba
şında bir kaç köpek havladı. Sert 
bir rüzgar ağaçiarda tutunan son 
yaprakllrı do. yere diıktü. ~rıç 
kızın hınçkırık1 ar;J~ sarsılan ba
şından yazması düştü, ,.e bağdan 
kurtulan sarı orgüleri uçuşmağa 
başladılar ... 

• • 
- Haıun o sabah çıkınını onıu

zuna vurarak arkadaşlarile bera
ber dağ yolu:ııı tutarken yüreğin
den kopan bir parçanın arkasında 
kaldığını hissetti. Gı.ineş daha ye
ni doğuyor, ufuk yeni yeni sara
rıyordu. Gök yüziınde parça par~a 
kümelenen bulutları birkaç ho
roz sesi yırttı. Bükülerek, açı _ 

Etem izzet BENiCE 

yerde Ferhunde ve .. Meral. Matbaayı unuttu, işleri
ni unuttu, yazılarını unuttu, İstanbulu unuttu, her 
şeyi unuttu! Yalnız, bunları düşünüyor, bunları me
rak ediyor. Fakat, ne nafile düşünüştür ki, zihin 
suyu gelmiyen bir değirmen çarkı gibi boşu boşuna 
dönüyor ve kendi kendisini yıprandmyor, bitiriyor, 
mahvediyor! .. Böyle giderse, belki bu taş locadaki 
rutubet, ufunet, sonu gelmez karanlık, mihnet ve 
elem içindeki zihin; hayat hücreleri boşalmış bir 
sünger taşı gibi bomboş kalacak ve .. bütün vücud, 
can çcki~en hurduhaş bir iskelet halini alacak! 

Bir mecnuna dönen muztarib baba, tekrar onu 
kucaklamak icin uzaklaşan haya!Etin arkasından • 
koşmak ıstedi. Yerinden sıçradı, başı taş hücrenin 
tavanına çarptı. Kafa kemikler, sızladı. Bu acı ile 
gözleri açıldı, tekrar etrafını gördü: 

- Eyvah!.. 
Anladı ki, bir ıztırab rüyası geçıriyor. Meyus 

bir insanın arzu, ümid, hassas!yct tufanı ile ken -
dinden geçişini hissediyor. 

Bunu anlayınca, kaynar elem yaşları tekr&r ya
naklarından damlamıya başladı. Evvelkinden dnha 
takats'z, evvelkinden daha bitk:n ve tamamile id -
raksiz yine demir parmakl,klarm c'ıbint! düştü! .. 

Bir gün, beş; beş gün: on .. oldu. Hala haber 
yok! 

Ne okuyacak kitab var, ne yazacak kalem var, 
ne dertleşecek bir muhatab var, ne gözü alabildiği

ne koyverıp dalacak bir tabiat manzarası var! Eğer, 
sabahları taş locanın demir parmaklıkları arasından 
hiç ağzını açmaksızın bir nebaş donukluğile kara 
bir hayalet gibi görünüp içeriye bir okka yavan ek
mekle bir desti suyu uzatan : 

- Merhaba .. 
sız ihtiyar da olmasa çıldıracak; hala yeryuzu 

ile serbest havada gezen, dolaşan, gülen ve ağlayan 
insanlarla alakası olduğunu tamamile unutacak: 

- Meza:da bir diri var .. 

D:ye avaz avaz bağıracak! Bu ihtiyar, ak sa • 
kallı gardiyanın gelip gidişidir ki ona biraz ümid 
veriyor: 

Neolacak; bu, her tarafı esraıla çepçevre mace. - Daha, her şey bitmedi., Müddeiumumi çağı. 
racak, müstantik istiyecek, isticvab edile.ceğim, ha

bu kikati anlataca~ım, kurtulacağım ... 

ranın sonu neye varacak? .. 
Ref'ğ;n bütün gün ve geceler düşündüii:ü 

kızıl suhrı parladı. Del• · de ı 
• b. z ger• 
gı yazıya gelince ıra . bek?· 
dı ve bir taş1 oturarak 

,, pdl" 
ğe b~ladı. Ayağının oıı~ f~ 
çekirge sıçradı; arkada . t' 
lıktan ya•a 1ı kuş sesler• .6ı 
Yanında blrd ,nbire pe) 

bir ayak s~s:l~ döndİİ· 

- Fadime! f sc ııı 
Genç kız nefes ne ~ 'dı 

denberi koj'l1ğ:ı b elh 1 
1
pcl 

kızarmış, şakaklarınd•ll,, • 
daneleri Sl'll,yor, yaırn•·.dU· 
nın ucuna .inm'ş uçuY0

' , 

de tuttuğn f>aket'. ona 00~ 
tarak p 

- Sana bunu yolluk ı•ı 
di. Gidene kadar yersillj, 
peştem1lının be!indell 
çıkardı. 15 

- Bunu da boynun• 
Tanrım seni komsun· 1~ıl" 

Gözleri ıslak ,.e bU 11 

Çenberini başına dolad\:ct 
likanlının arka<mda do 001 

- Be:ıi. uutma! TeZ dıJ' 
sağ dönmesin inşallah ul' 

O da gözlerındc!<J b 

saklıyarak: !'. 
- Fadimem dedi sağO , IJI 

benı ·" beni unutma, sen de .. sıP 
İkisi rle donmu-; ~ıbdeş 1 

Hasan kendinde yerın ldJ 
dayacak bir kuvvet bUrı 
man çitlerin üstiinde eıılo 
meydana çıkan, Fadııtı~, ' 
mızı peştemal•ııdan bD~eı 
görmedi, ve onun b<t b9şı' 
olan ayak sesinden 
şey iŞitmedi. ··pfl" 

Vaktin ilerlediğini ~ı;ell 
sel~inden anlıyarak ~16' 
landı. Paketini koluıı3 )l 
kasını boynuna tak tı . 
başladı. .. 

•• . bJ 
Günler öyle büY11k ıı'ıf 

ile tükendi kı, aylıı.f s:rıııl' 
uzun geçtiler ki yalıı'~ıJıııl'' 
cephede her dakika 0 1:ııe 
k k tptelıı arşıya, an, a _ş, ıe'' 

da yuğrulanlarını bek rı J 
lir. Köye zaman . z~.~~crı•, 
posta, Alinin olclugu rı ~ 
medin Y'aralandığuıd9 'bJ 
din şehit düştıigılnde~rııır 
haber getirmiyordU· . .~~ 
1erce çelik göğüs!erirı•) ~· 

. erı 
yaptılar, düşmanı ıÇ ,9rı ı ~ 
lar. Zaten düşnıanı dı, ııeP , 
ğüslerile duvar öreıı def

1 

Hasanlar, Mehmedler 1~ b, 
K öyün şehre g;den '1° sıç' 
ve! gömülen güneŞ'ıı,,rıf 
taşıyarak tarlah!" ar•, bil ,·L r 
ru1yordu. Ufukta kO ... ı' 
gi'bi parhyan •Y yiık.''0;ı ,~ 
mavi gökte yıldızJaı , , 
Çitlerin arasındaki d'~·ol 
cırdayarak bir kağnı · 

mecinde durdu. . ı~"V' 
Öküzlerin iplerınl 81ıı4, 

bir çocuk arabad:ı0 1-t
11 

narda kıp!rdanı.•~.•';. I 
adama dogru yuru0 bJ 

. "' (Devamı 1 iJlCl 
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Bir.macera! Seıi.li klekiBÜlga ryallT aci r stody=o;;;.;;;;_;;' d=a=-bir-futı na 
A:riantinli bir köylü ve .. esrarengiz hidise- Şehrim-,-.z-e_g_e_le-cek bir 
llehirde yıkanırken.. lerde ki rolü yıldız ne diyor? 
Buldu" h · · I 1T tesiinı gu d. azıneyı d.memdur

1
ara v enizelosun Selanikte kurduğu hü-

e ıyorum ıye o an- • 
dırıcılara kaptırdı. kamet ve Fransız, lngiliz orduları 

ıc,&'? kaç .. 

·~~~~~n~:ve~rr::llı e~~~: ~~~~t!':t~;:7~~~:~d~.iı;~~:e::ı~ ESRARENGı·z ADAM K'.MDI ?. 
'lıfa a bulun~n ga,yet şık bir cılar kendi.sim i.knaa çalıştılar. 

ıe hapso~kada~ı zabıtac~ tevkif Sahte doktorlardan biri: 
n~ Jt· Undu. - Şimdilik sana on bir bin pe-
~I ~adam, müdhiş bir dolan- zo verelim. Geri k:ııanını da bir 
\o illıleri lesin2 mensup idiler, ay sonra gönder;riz. 
~nte l<arlas Valdivezo ve İskadullo, on bir bın pezo ile 

~Ull l>etes o\an bu iki kişi, arazi satın aldı. bir ay geçtiği hal. 
{ ~~dlı saf bir köylüyü do- de mütebaki paranın gönderilme_ 

l<öyl" la ithr.m olunuyorar- diğini görünce bir mektub yazdı. 
) tı kıa~' ll.iyo dö la Plata vila- Ve şu garip cevabı aldı: 
~'4'11ın nai.bı Marki dö Sobre- Bir gece evine dönerken karşı-
. ti b 

1 
hazinesını havi çekme- sına silahlı iki kişi çıktı rovel-

~l u tnuş ve bunlara kaptır- verle üzerine ateş ettıl0r. Fakat 
· l0;ı öldüremediler. Bi!J.k's İ.;kadullo 

lı l<ıııra hapishaneye girdikten mukabele etti, mütecavizlerin bi-
' bulunduğu hücerenin riini öldürdü. 
, <lı;n kP•rmaklıksız pencere Bu çete meıısııplarından bırisi 
"""' end:Si · -

Selanikten bir görünüş 
h"'i Gıe . nı aşagıya attı ve idi. Ve köyde tanılıyordu. Bunun 
"'Z~t rıne dü§erek öldü. üzerine bir avukata müracaat et-

'

l9J5 ~ NA.sn, BULUNDU?... t~· Ve onunla beraber poUs mü-
~- ne,, ı'lk t . . . . t· d '· . ~. ,.. b· • •. eşrınının ıp ı- ü ·,yetine gittı, şikayette bulun-

bet dereci ır kaç, Iskadıılla küçük du. 
d.L.'11tan" kavınbiraderile beta- Doland~ıcılıır yakalandı, fa-
.. ~ v ıyordu. Bir aralık suya kat, yüzükten başka bir şey ele 
"'IQ~ ~:~.renin dib.inde bir kaç geç;rilemedi. Hazmc ne oldu? ... 

u. Kayın biraderlerini Bu hazinenin de kendıne mah_ 
sus bir !tilkayesi vardır: 

Bu, milletin hazinesidir. Ve 
Marki Dobremento tarafından 

gizlice kaçırılmışt:r. 

1800 de, İngiliz ceneralı Eeres
for, küçük b!i!' mı.if:-ez,~ ı le Yoe
nos Ayres ü~rın? yürüdüğü za
man Marki haz•neyi aldı, memle
ketin içerilerine doğru kaçtı. 

Bu hazme o vak .tten beri ara
ruyordu. Fakat bulunamıyordu. 
Yüzyıl sonra bulundu. Bu sefer de 
dolandırıcıların eline g~.;tı. Ba
kalım, zabıta bunu nasıl ve nere
de bulacak? ... 

Umumi harbin <'asusluk mace
ralarına dair yazıl•n hatıralar b'... 
tip tükenir gibi değildir. 1914 U

mumi harbine birçok mPmlel<et
ler karıştı ve dünyanın en kuv -
vetli devletleri hiribirile boy öl
çüştüğü için bunların °stihbarat 
vasıtaları, casus şebekeleri de pek 
çok mücadelelere girdiler Onun 

, için şimdiye kadar buna dair neş- ı 
redilen şeylerden ba~ka neşredil
mesi lazımgelen daha pek çok 1 
malfımat bulundu~u anb.şılmak

tadır. Bilhgssa İrıg!!iz matbuatın
da. Entelicens Servis denilen İn- ı 
giliz istihbarat şebekesinin ileri 
gelen erkanından bazısının vakit ı 
vak!t neşrettikleri yazılar çok şa

yanı dikkat oluyor •S0n Telgraf• 

bunları vesile buldukca alarak hu
lasa etmektedir. Mesela hirkaç 

Vapur •• • • ve 

!'iırııı -
~ . llın m" 
~ Çık~d uşkül:ıtı:ı bunları 

.'dııııo• ıL-ır. 
~'Cjqtını ~un e\,ıı~ götiırdiiler. 

t ltıııvaı ırıp açmak istediler, 
~dıı110 fak olamadılar. 
~ ~tık~llı~t lloenos Alirese gi-
\' e haber vermek is-

i • ıık 
il' lesad" 

'nlııttı. l> u.f ettiği polise vak_ 
~.~ı Sô.Yled~lıs, erıesi günü gel
% ~OyJii . 
·k;''"'.Ya e~tes; gün büyük bir 

qll: k'?l g lııruldü. Yazıhane
ettiler~•tdı. l~endilcrini tak-

ll.ıkt~ 
~ lıukto rJ\tont> ... 

. •L t C· 
. ,:"'it h '"lan 

y • •k· .. 

~•l~ıv" ık'ltb bunlar Kar-
ı_ ·vezo ·ı . 

tl.ık <as1 d • .' e \ ensante Pets 

suvarısı 
--------- ---· • • liman re ısı kadın! 

Yirmi sek1z yaşında olan bu kadı. 
n1n hayatı ve sergüzeştleri 

Uzun sefer ,· ;pur süvarisi ve 
Vladivostok balı'<\ı genıileri li
manı reisi bay.ın Anna Şçelinina
yı Sovyetler Birlığinde tanımıyan 
künse yoktur. 

28 yaşında olan Anna Şc;0tini

na, uzun sefer V3.pur süvarisi olan 
dünyada yegane kadındır. Bir 
bahriye tezgahınd:;. marangozluk 
eden b;r işçinin kızı olan Anna, 
16 yaşında Vlad,,ırısto'c deniz mek· 
tebine girmiş ve dahJ mektepte 
iken mesai sahasında misal teşkil 
edecek hlr tarzda çalışmıya baş 
lam ıştır. 

biatın aman vecm' unsurlarıyle 
çarpışmış ve her defasında gal~be 
kendiSinde kalmıştır. 

Anna Şçetinina, yalnız mükem
mel bir süvari olmakla kalma_ 
maktadır. Kendisi, ayni zamanda, 
gniş malumat sahıbidir. Vapurda 
bir tiyatro kulübü idare etmekte, 
tarih ve ilim hakkmda kor.ferans
Jar ve görüşmele tertip etmekte
dir. 

Kaptanhktako muvaffakıyet_ 

lerfodcn dolayı, Anna Şçetininaya 
Sovyet hükumeti, İş kızıl nişanı 
vıermiştir. 

gün evvel Albay Vadenin yaz -
dıkları bu sütunlnrda çıkmıştı. 

Şimdi yine· onun g15 de Scliınik
teki faaliyetine dair yazdıklarına 
sıra geliyor. 
Umumi harb başladığı zaman Yu
nanistanda Kral Kcıstantin vardı 
Kostantin, Almm tnrafdarı id'. 
Almanya lehin• horbe ııirrn•mek
Je beraber tngil:zlerin, Fransrz _ 
!arın tarafına da ız~c,,,emekte ıs

rar ediyordu. Foka! İn"il'zler ve 
Frn'1'1zlar Seliınikte Venizelosa 
.ıvrı bir hiikumPt te~kil ett'rd'ler. 
Nihayet Kral Kostınt•n Yu'lanis
tanı bırakıp ı:!i•'l"rf:e mecb11r oL 
du ve Yunanistan dn tng!l'z!•rlc 
Fr~nı::ııların tarafında umumi 
harbe girdi. 

Su hirbc satırlık başlangıctan 
sonra F.nkliren' Servis şefi Al -
bay Vı:ırfenin '.ln!attıkl.:ırını hulfi_ 
sa etmek <ırası ("el'vor· l'l!G da 
muavini Herbert. Seliiniğo gele
rek Serez atelind~ bir oda tut _ 
muşlardı. Gec• yar1'ı Heı bert 
seslenerek: 

- Yukarıki odada :vabn adam 
h•c uyumuyor, giirültli ediyor, 
devince onun da naza,rı dikkatini 
celbediyor ve dinlemeğe ba~lıyor. 
Yukarıki odada gezinen adamın, 
ayak sesleri hafifti. Niçin hafif 
oluyor? Ayağına mutlaka yumu
şak bir sey giymiş olacak. Buna, 
neden lüzum görmüştü? Casus 
şübhesi derhal uyanmıs, o gece, 
bu adamın ayak sesleri d'nlenmis, 
devrisi gece yine böyle yukarıki 
komşunun ne yaptı~ı düsüniile _ 
rek geçmişti. Burada Vade, ken
disi anlatarak diyor ki: 

•İki gece onu dinled'kten son
ra nihayet bu adamın kim oldu
ğuna dair tahkikata giriştim. 

Bulgaristanlı bir tacir imiş. On
dan sonra onu tarassud etmeğe 
başladım. Fakat onun hal ve tav
rı hoşuma gtmiyordu. Şübhrm da-

lo, l\t egıldi. 
~q S.n· oııte, 
), 'lı~ 1 leb,;ı. 
:"1 lııı il htr .. , ederis. Cidden 
I; t 'a1ıa ~r:lamsmız. Sandık-

Gayet iyi bir suret\~ mektebi 
bitire Şçetinina, bidayette basit 
bir gemici olarak seyhatlara çık
mış, 1930 da ikincı kaptan, 1024 
senesinde de uzun sfer kaptanı 
tayin edilmiştir. Dört sene cÇa 
vıça• vapuru ıle Kamçatka'da 
seferler yapmış, bir çok defa ta-

Amerikanvari hırsızlık 
,. •re getir• 
~Ilı Yok Jl.t" ·11 açnwkt:m baş
iL ·•. ~ · Ukfıfatınızı da ala-

\ ""lı "/ 
~· ~tltı;ı e deq, •. 
ttı. lı· ~da ın"g-· g•bı yapıldı. 

t ~% ltinc;
8

, uhım bir hazine 
n· ı ilk h ncte 

ıı. kin . •lind. 6' . 
,, <it cı:;:nd . ·> kıla halis al

·ı L _ ın. e45k·l • 
~'il~ • lıkke· ... ı o ogırlıgm-

1i •gıtlı· ' cçuncüsünde de· 
tı0 ~llar ~';da P«!ıınta ve kıy~ 

"'> c >l«tı. 
l lıı lııınıa •ston. 
ı, ıı,~ tın tt 

nk) ~ l>.,z~·· :tne(i her halele 
~ 1( n .. •zlact1• n (10 milyon 

, 'nen · 
1 . "ıııa ~c•e b' . 

ı. "101.5. ırı sıze aittir 
r1 •ni " · 'l e ın , aptırırız, hak_ 
. 1 

f'l~ rlf '~'1•-1'1 
1 ~l lt n l ."ı. m •nınunane 

. •ııııı·rı ~ 

Mamut 
iskeletleri 

Kzakistanda Semipalatinsk ci
varında kumlar arasınd,ı müte
addit mamut iskeleti bulunmuş
tur. Fakat, bu mımut iskeletleri, 
sular tarafından oldukça tahrip 
edilmiŞ bir vaziyettedir. 

Dört haydud güpe gündüz bir 
kuyumcu dükkanını soydu 

Otamo~llli dört haydud Ven· 

sanda bir kuynmcu dükkanının 
önünde durmuşlar. 

Bunlardan üçü birer rovelver 

çıkarmışlar, camekanı kırmışlar, 

300,000 frank değerinde mücev
heratı alarak tekrar ot~mobile 

binmişler, kaçmışlar. Büllin bu 

işler bir iki sanıye içonde olmuş. 

Amerikan vari bir soy;;unculuk1 .. 
Vak'aya şahit olanlardan bir 

mühendis: 

kişi yere atladı. Ellerinde rovel

verler vardı. Carrı kırdılar, ala
bildiklerini aldılar, kaçtılar ... 

demi\tir. Zabıta haydutlların 

eşkalini tesbit etmiş ve takbe baş
lamıŞtır. Kuyumcu: 

- Bu iki adam bir çok kereler 

dükkanıma geldi. Son defasında 
yanlarında br Je üçüncü şahıs \'ar_ 

dı. Çarşamba gününde bir iki de_ 

fa gelip came!dnın ön'indc du
rup bakıyorlardı. Zonnıma göre 

bunlar Fransız dC'ğildir, 

ha ziyade arttı. Nihayet bir vesile 
bularak onunla karşı karşıya, yüz 
yüze geldim. ~endisine gülerek 
havadan bahsettim. Bazı şeyler 

söyledim. Rumca cevab verdı. E
ğilerek, küçülerek bana İngiliz_ 
ce bilmediğini söyledi. Bu adam
da nazarı dikkatimi celbeden di-
ğer bir hal da şu oldu: İng;lizce 
bilmediğini söyli1yordu. Fakat bu 
otelde birçok İng i liz sübayları 
vardı. İngilizce bilmediğini söy
liyen bu adam ise onların arasın

da dolaşarak onların konu•tukln
rını dinlemekle vakit geçiriyordu. 
İki İngil z sübayı konuşurken bu 
adam her halde bir taraftan on-
lan dinliyordu. Dikkatle yüzüne 
baktım. Çehresini tedkik ettim. 
Yüzünde, akıl!'. zeki bir adam ol
duğuna dair hiç bir alamet gör
müyordum. Söyl~Pen şeyleri an_ 
!ayan bir adam hali de göstermi
yordu. Bununla beraber ben bili
yordum ki o bir şeyler anlıyordu. 
Söylenen şeyleri d~ dinleyip öğ_ 
renmek maks1d '!,; dolaşıyordu. 

Bunu tecrübe için bir scy yapmak 
aklıma geldi. Karar verdim. 

Muavinim olan Hcrbert ile bir 
tarafta konuşmıy~ başladım. Çok 
geçmeden farkett 'm ki Bulgar _ 
yalı tacir de b'rnz ötede durmuş, 
bizi dinlemeğe başlamıstıı . 

Biraz sonra sigara tabJkasını 

çıkardım. Bir tane Berberle u _ 
zattım. Bir sigara da kend.m yak_ 

(Devamı 6 nrı sa' famızda) 
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' 
1'dwige Fenillera 

•Beyaz esire• filmıni çevirmek 
için yakında şehrimi"" gelecek se
vıimli yıldız Edwige Feuillere'in 
bir yazısını nakedi,·oruz: 

l\fark Alegt'-'t'in idaresinde 
·Malakalı kadın. Llmıni çevirir
ken bazı gecele,· istidyoda kal
dım ve çok buhranlı saatler ya
şadaım. 

•Şüphesiz, Jan Val'a karşı ufak 
bir muhabbet gı:istermek istemL 
yen Andrey Karter'le hem fikir
dım. Jan, bilha;s~ prens Selime 
temayül gösteriyordu. Fakat ben, 

zavallı E<h•:ge Feuillere, işlemeli 
Hintlı elbısesi!e pek garib bir şe
kil almıştım. 

cVak'a, Hindıs•1ndan İngilte

reye giden bir yolcu vapurunda 

geçiyordu. Fırtınanın şiddeti, sa
londa dans edenleri bidbirine 
katıyor, herkeskamarasına can a
tıyordu. Güvertede tek bir kadın 
kalıyor, dağlan çıkan dalgaları 

seyrediyordu. Prens Scliıo, genç 
kadının tehlikey~ maruz olduğu_ 
nu anlıyor; yanına geliyor, kama
rasına gitmesini tavsı ediyor, 
ve koluna girip götü•üyor. 

cFilm, büyük bir vapurun gü
vertesinde fırtınalı bir günde çev
rildi. Güverte haki'.<ı bir istüdyo
ya tahvil olunmuştu. Müthiş bir 
rüzgar esiyordu. Rişa•la ben, sah
neleri bir ild defa tekrar ediyor
duk. Dalgaların tırhttığı sularla 
sırsıklam omuştuk. Zangır zanı

gır tıtriyorduk. 

Portekizlilerin Merihi 
Hindis~anda yapılan muharebelerin 

tarihçesi bugün hülasa ediliyor 

•Stüdyoda rn sevdiğim şey 

makyajdır Bundan çok h"şanı

rım ... > 

Hoiivud'cla dedi ve kadı 
Arlen Whlen'le Rişar Green'in 

se"'§tikleri söyleniyordu. Bu ri
vayet doğru çıktı. İkl artist ya
kında evleneceklerim ilan ettiler. 

• 
Rus sinema sahne vazılarından 

meşhur İstanslanlski'ni:ı öldtlğü 
Rusyadan alınan bır telgrafta 
bildirilmektedir. On ikinci 

zabteden 
asırda 

Al/ons 
Hindistanı 
Albukerk 

tsdanlanski yetmiş yaşında idı. 

• 
E11zabet Ailen, Metro Britanik 

/ 
' 

I 

\ 

mak istedikleri askerleri nasıl püs.. 
kürttüklerini göstermektedir. Aşa
ğıdaki yazı da Portekizli gemicl _ 
nin hayatını .. 

Alfons Dalbuker!<, 1453 sene.>İn

de •Lizbon a birkaç kilometre me
safede bulunan •A lhandra• köyün
de doğdu. On dokuı yaşında iken, 
Afrikada Arzilayı zabteden Kral 
5 inci Alfonsun ordusunun muvaf
fakıyetlerini görünct• askerl'ğe he
ves etti. Harbive mektebine yazıL 
dı. Askerliği öğrendi. 11 inci Jan 
kendisini maiyetine aldı ve imra
hor tayin etti. 

Alfons. bu sırada riyaziyat~ me
rak sardı. Lat'n lisanını öğrer:di. 
Bilhassa gemiciHkle alakadar olu

yordu. Büyük projeleri vardı: dün_ 

kumpanyası aleyhine bir dava aç
mıştır. 

Davaya sebep şudur: Kumpanya 
kendisini King Vidor filmi için 
angaje etmiş, bliıhara bu rolı.i baş
ka bir artiste vermiştir. 
Meşhur Japon dansörü Mihin 

İto •Şimal çocukları• f,ıminin 
Hind danslarını idare ediyor. 

• 
•Dünyanın en güzel kızı> fil:ni-

Alfons Albukerk 

yalar keşfetmek, dünyalar zab\et_ 
. mPk, memleketi büyütmek, ve 

nin çevrilmesine başlanmıştır. 

Senaryoyu yazan kimin olduğu 
henüz malum değildir. Sahne va_ 
zıı Dimitri Kirsanoi'tur Yaşl:ca 

artistler de Madmazel Vera Plor~ 
Nadyia Sibirskaiya ile Jory Rolin, 
Nimo Konstantinı ve Gides'dir 
Bakalım, bu cdünyanın en güzel 
kızı• haJ<."katen dediklerı gibi gü _ 
zel mi? .. 

Ekser büyük adamların yıldız _ 
!arı bir müddet parlar, sonra bir-

i denbire söner. cBüyük> veya cPor_ 
tekiz merihi» JakJbı verilen Alfons 
Albukerk, Hind müsliill"anlarına 

galebe çaldıktan, Purtekiz nüfuzu
nu Uzak Şarka yaydıktan sonra 

Kral Ferdinandın hışmına uğradı. 
Goa açıklarında kederinden öldü, 
gitti. 

Bu meşhur gemici bütün seferle
rinde muvaffak olmuştu. Yalnız 

Türk kahramanlarına karşıkoya -
madı. 

şarktaki nüfuzunu arttırmak. 
11 inci Jan öliince Albukerk, oğlu Fransisko d1 beraberinde idi. 

Arzilaye gitti. Kardeşini de bera- Her ikisi, 1503 senesi Nisnaının 
ber götürdü ki bu, müslümanlarla ilk günlerinde hareket eltiler. Ka_ 
olan b:r müsademede öldü. lenin inşasından sonra iki akr•ba 

B ·ı·h k d' . k arasında müdhiş bir rekabet baş-
ı a ara en ıs•np ar"1 pPk hak- . 

l d K 
, !adı. Fakat, arablarl ~ yaptıklar: blT 

sız muame e e en ral Ferdinand . 
b k 

muharebede Fransısko telef 0ldu. 
u cesur aptanı yanına aldı, sara-

d k d
. . d d 1504 de Lizbona döndü. 150'l da, 

yın a, en ı ış o asının yanın a 
Triskan Küba ile beraber Hindis_ 

b!r oda verdi. Bir işe karar ver - tana gitti. Küba, on dört parça yel. 
mczden evvel mutlaka onun fikr1ni kenliden mürekkeb bir filoya ku
soruyor, reyinı ahyordu. mandan nasbolunmuştu. Albukerl< 

de Hindistan umumi valisi tayin 
ed lmi•ti. ~'1ı 1 

1 ııı _ · la>ı av. lar geç-
t., hır haber 

/\y, 
~'" g lti. Bunları 

Karadenizd-' Bieliy adasında 2,5 
metre uzunluğıında bir mamut 
dif, Orenburg cıvarında Toknehir 
sahillerinde de 1,3 metre uıunlu_ 
ğunda ikinci bir mamut diş :bu
lunmuştur. Oreı:burg civarında 

bulunan bu di~i, 48 kilogram a
ğırlığındadır. 

- H:wdudfarın biri V0loni tu

tuyor, makjneyi işletiyordu. Oto
mobfün durm1sıle beraber iki 

Portekizli veya föımanyalı ol

maları muhtemeldir ... Demiştir. 1 

Yukarıdaki res;m, Türkler n 
Portek:z gemilerinin karaya çıkar-

Pedralvez Kabnlin avdetinde, Ko
şinde bir kale in~ası için kend:sini 
Hindistana gönderdi. Albuker\ üç 

gemi ile hareket etti. Kardeşinin 

1509 da, 17 parça gemı ve 3000 
(Devo.nu G uıtı ıahlfodo) 

' 

, 
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Akdenizde ltal.ya - Fransa Tayyare piyangosunu Portekizlilerin Umumi harb'de 
( 4 üncü sahifcmizden de\•am) ı 

ıle Italya arasındak ; muzakerek-
vctı tuKcnmedı. Şu sor dört beş 
aydır b::Jıassa pek şiddetli hare
kat ol stur Run•ınla beraber 
Gereral Frankı:ı bt'i galebeyı el
de edememiştir. R:ı böyle olıınca 
İtalyan diplomatla~ı için vaziyet 
zorlaşıyor demc;,ı r Çünkü itaL 
ya İspanyadakı kıt'alarını geri 
çekmiyor O kıt'alar geri çekilme
dikce de İngiliz _ İtalyan anlaş _ 
ması fiilıyat sahasına çıkamıyor 

Halbuki İtalyanın bu itfüıftar. eL 
de edeceği büyük menfaa tkr oL 
duğu söylenmektedir. İspam·ada
ki İa1van kıtaatı meselesin· bi~ 
tarafa bırakaraL; itilafın ta!bikı 

için İtalya tarafından 1ngiltcre
~·e müracaat eclilmem4o değild:r. 

Fakat İngiliz B:ışvekili bu şartın 
esas olduğunu onun için bir ta -
rafa bırakılamıyacağını bildirmiŞ
tır Fakat eğer bu teşebbüste hal
yan diplomatlar m:ıvaf!ak olsay
dılar ne olacaktı? Birkaç tıraflı 

bi• MUYaffakıwt t'.'lde edecekler
de· 

kazanan talililer Meribi (5 inci sahiiemizden devam) 
tını. Bu sigara tabakası gümüştü. 

Son derece parlaktı. Bunu elimde 
tutarak bir taraftan Herbert ile 
konuşuyor, diğer taraftan bıraz 

ötekı Bulgaryaiı tacirin tabaka
ya akseden çehresini, gölgesini 
tedkik edebiliyordum. Tıpkı bir 
aynada görür gibi idim. 

takım .-Ykr de &OY JO! 

yordum. Biraz ütrde dııt 
gary alı ise bu oy Je~en 

r n devamı Hn hıç MÜsa•d gö -
rJlmuyordu N tekim 1:1 ızake•e f 
d. tat· edilmış oldu. O zaman bu
na da;r çr • şey •iiylendi. Roma 
müzakerelerinin durması , d.vor
lardı, Her Hıtler n Sinyor Muso. 
!in. ile giirüşnıesı üzerine olmuş. 
tur. Berlin _ Roma mihveri ıçin 

Italyanın Fraııs:ı ıle anlaşması 

doğru görülmed gıbi. 

Tayyare pıy,ıııgosunun 25 inci 
tertib 4 üncü keşi desi bu , ıbah 
saat 9 da çekilrni~tir. Bugün ka
zanan numaralı aşağıya yazıyo _ 
ruz: 

İspanyadaki cumhurıyetcLerın 

Fransanın Pirene hududun.far. 
yardım gördüklerı ileri sürüierek 
Fransa hüktimetınin bu yardmıı. 
ötedenberi General Frankonun 
tarafında olan İt~lya ile anlaşma
sına mani oluyor: dendi. Fakat 
buna karşı Fransızlar da diyorlar 

ki: 
- Biz Piren•. hududunu kapa

dık. Artık İspanyadaki cümhuhu
riyetcilere yardım yollamıyoruz. 
Bunu artık bahane etmesinler. 

Llkin Frans:z _ İtalyan miiza .. 
kerel<'r yine beşlamamışhr. Fa
kat zaman geçtikçe daha iyi an -
!aşıldı ki İtalyanlar, İngilizlerle 
anlaşırken İspanyadaki kıt'a3.rm1 
geri çekmeyi kabul etmişlerdir. 
Llkin bunu kabul ederken pek 
yakın bir zamanda General Fran
konun ctlmhnriyekilere karşı 

kat'i galebeyi temin edeceğine İ
nanıyorlardı. Eğrr bu galebe oL 
saydı İspanyadak' İtalyan kıfa -
ları geri çekilecek!' Fakat cüm
huriyetciler o wmandanberi şid
detli bir mukavemetle kendilerini 
müdafaa ediyorlar Bu gidi lı> is
p:ın ·a dahili harbinin dah:ı ne 
kadar süreceğini kest.rmek zor
dur. İspanya dahili harbi daha ay
larca dE.'Vam edecek görünüyor. 
General Frankonun taarruzundan 
çok şey bekliyenlcrin tahminl<'ri 
aksı çıkmış, hesab!arı bozulmuş

tur. Vıı'lansiya ;Je Barselonava gl- 1 
rilemedi. Cümhuriyetcılerin kuv- : 

1 - İspanya m~elesi ne olursa 
olsun, bunun har:cinde olarak İn
giltere ile olan ıtilif sağlam ola
caktı; 

~ - Artık İtalyanın Frans~ ile 
anlaşmasına lüzum kalmıy:ı~"ktı; 

3 - Netice olarak İtalya bu işte 
Fransa ile İngilterenin arasını aç
mı olacaktı. Fak4~ 1,ondra buna 
karşı metin davranmış oldu Fran
sa _ İngiltere mün:ı•ebatının pek 
kuvvet! olduğu r-u vesile ·1e de 
gösterlld . Hele İngiltere Kral ve 

Kraliçesİ!l n Fransayı ziyaretleri 
ile bu münasebat bır ka• daha 
kuvvetlendiği rir mad• Paris ile 
Londranın ar·I "\l açm•k yolun. 
da t<'şebbüsler neticesiı k lm15 -

tır. 

İşte yenı gelen A \-rupa gaılte
ler.nde İtalya _ Frun~a müna~e -
batının bu.günkü safhasına dair 
verilen maltimatın hulasası. 

Almanya da 
hazırlık var 

(Birinci sahifeden devam) 

ve İslıosyop'a gitmeleri mukar -
rerlı.en dün akş;ım Orta Avrupa
daki bu vaziyet ve Alman yada ki 
askeri hazırlıklar etrafında ak -
ıeden heyecanlı haberler üzerine 
hareketlerini tehir etmi§lerdir. 

Baovekil ve Hariciye Nazırının 
battıhareketleri bugün akşama 
doğru tavazzuh ~decektir. 

Almanyadaki a•keri hazırlık -
larm bilhassa Südet Almanlarının 
k atlind en sonra başlaması manalı 
görülmekte ve bunun her türlü 
ihtimal ve avakıbı göze alan bir 
buırlık olduğu kaydedilmekte -

°dir. 
İngıliz Lordunun Çekoslovak -

yadaki faaliyetinin de henüz bir 
netice vermemi< olması endişeleri 
arttırmaktadır. 

İtalya ~·e Fransa ordularının 

yaptıkları büyük manevralar bit
mış olmasına rağmen henüz ma

nevraya iştirak ~imiş bulunan er 
Ye subaylar terhıs olunmamışlar

dır. Bir müddet ıçin bunların ter

his edilmemesi .htimali de gözö
nünde bulundurulmaktadır 

Dünkü toplantı 

Prag 12 (A.A.)- Dün öğleden 

sonra Kolovrat rnrayında Hodza
nın riyasetinde, milliyetler" mese

lesi etrafında bir toplantı yapıl
mış ve bu topiantıda hükiımet a-

zaları ile Süd~· Alman partisi 

mümessillerinJer. başka hükti -
metç. parıtiler parlamento grup

larının mümcss;llerı de hazır bu
lunmuştur. 

Sovyetlerıe Japonya 
f riirh1ci !i:l11lff'den c1.evaın) } 

ik. taraf askeri mıirr.essillerı ara-

1 
sındaki ı1k buluşma, ZaoZt'.'rna..va, 
Çankufeng te~sl11in cenubunda 
diın akşamıizerı vu1<ı.:-:ı gelmıştir 1 

İkincı bu1uşma, bug<ın saat 12 de 1 
)'upılncaklır 

KIZILORDUYU TAKDlh 1 
Mc.;Zk ,. 17 '\ A) Tas a-

jan ı bı.d ıriyor· 

Maliye halk komlserı Zverey, 
Sov etler Birlıjii yüksek meclı -

5lnde Sovyetkr B<rLğine karşı 
harlı apmak husust:nda faşist 
mr·m1C>kt•t!{1f !l det·arn_.,. t&hTık1e

r;.nı ka rdeylffi"·ten sonrn d~nıiş-

t ır kı: 1 
So\·yet Birlı~ınir müdafaa kuv-

vet.ni 'orulnıadan fazlalaşt.rma -

bütçe, Sovyet hckümetınin her sa
hadaki vazifesi!'.'~ vt politikasına 
tamamfie muvafıl;tı· Encümen, 
czcumfo mudafııa tahsisatını ta -
mamile tasvlb 0 v\ ·mektcdir. He -
sa-Oalı ıncede'l in~~yc tetkikten 
sonra, encümt'.'n, v:ır:dat faslının 

1,5 milyar ilave L'ı', 120 miLrnr 779 
milyona ve maSi•.f faslır:ın da, 
123 milyar 688 milyondan 125 mil
yar 27.5 milyon3 çıkarılmasını tek
lik etmektedir. 

Milliyetl<'r Sovyeti de bütçe 
müzakeıesile meşgu1 olmaktadır.> 

A'.\IIERİKA MFMNUN 
Vaşıngton 12 (A.A.) - Harici

ye Nazın Hull, Swşet - J apon 
miitarek nden '.!olayı memnu _ 
niyetinlizhar etmiş, fakat resmi 

lı) ız 1938 bütçe.> ndc m·:dafaaya 1 malumat fikdan: sebebile, her tür-
27 mılyar konmllit•ır. lü tefı;irden ımtina e)lemiştir 

Bu be\anat, ,,-,?b'uslal' tar•fın- Şanghay 12 A.A.) - Hankeu Çin 
d;ın ~iddet e alkr'1rııru4 ve Kızıl askeri mahfilleri, J a!X'n - Sovyet 
ordu hakkında t>ıahürata yesile anlaşmasının devamlı olacağına 
olmu1tur. jnanmamaktadır. 
IALtYE VEKİLili,.' BEYANATJj=ı- ========~-

. :vıosk_o,·a.12 (A.A) - Tassa _ ktısad Vekili 
3ansı bıldırıyor· 

Birlik __ Sovye!i, dünkü ~oplanh- Deniz Bankta 
sında, butçe encuır.enı reıs Sdo -
rov'un beyanatını d nllmiştir 

Sidorov ezcümle d•miştir

Gümrük ve İnhisarlar VekPletl 
mü.teşan Adil Okuldaş bugün 

•- fe<'lisin tas1 l•:"ne arzo:unan l Ankaradan şehrımız.? geJm;ştir, 

15000 
Lira kezaınan 

24303 
Sonları (03) rakamlarile biten 

bütün numaralar onda bir itiba
rile ikişer lira amorti alacakhr _ 

dı.r. 

3000 
Lira kazanan 

84353 
1000 

Lira kazanan 

8098 
500 LİRA KAZANANLAR 

35843 22585 15055 32688 15902 
329012 37196 4077 24546 26572 

200 LİRA Kl\ZANANLAR 
9192 22679 9733 18122 22104 

37546 30494 10730 25971 5815 
3429 30638 9353 7 485 31136 
30730 30040 4823 12314 7874 

403 30218 34524 20000 18701 
26785 26602 31n30 15846 22895 
20061 23158 ~7617 29270 9857 
27307 25926 19359 

100 LİRA KAZANANLAR 
23696 22527 25644 38593 28fı50 

18798 22348 26881 25151 33940 
20322 17253 30172 10772 26841 
16597 37335 2.~656 3948 21054 
27837 2411 ~1156 9698 3680 
3145 19216 390190 35645 4~10 
9552 22090 27312 39564 21913 

22191 3580 165P~ 2259 3~642 
23003 19511 22128 37044 3ô988 
36516 3.1670 q30P 21953 5044 
5641 

50 LİRA Kl\Z.\NAlllLAR ... 
27502 11653 1?.R80 ~.1167 2,fi13 
18503 13230 29Q34 14933 3~646 
38071 2355 5-14Q 26562 16622 
17876 35512 11';68 3721 3087~ 

14422 39862 24~75 28180 6137 
21392 4788 24~26 9881 28361 
32481 7184 14920 15987 1~411 

21935 33889 33078 30624 3\4Sfl 
31443 12992 29642 25840 11271 

1558 16524 63'13 30312 35224 
26171 25699 13340 ~1853 25368 
22548 23095 24150 34416 3~222 

8167 28519 35895 38664 :lö47 

14080 11967 11297 33299 1682 
2249 1299 36'ttl5 28374 ~5n28 

11237 3533 264~ 323 ~0R2q 

34207 30116 21377 23336 34510 
33094 3667 ~7007 6306 4341 

9707 30164 r,593 16996 241r, 
28780 12108 15613 J34R2 17460 
16295 12106 !06Z 26361 20071 

R adyo • e v z 
F• I 1 ıı:. rld.ı·ı cJe,'"lm) 

Stüdyolar yapti;c,,k ne~riyata 

göre duvar, döş:-m·, tavan ve ka
pıları sesin bozulı::ıaması h;·T' ve 
dışardan gürültüh· 11 içeriye gir
memesi için hu:-;:.ı>İ mode"'n ve 
fenni bil tün tcd.1ricri car; bu - 1 
Iuıımaktadır. 

Radyo evi tesısatı, verici istasyo_ j 
nuııdaki uzun ve k.sı dalgalı pos- 1 
taları ayni zamand.; Yeya :ıyrı av- [ 
rı programlarla :;•lıştırmağa mü
sa d bir ş~kilded-r Radyo evindrn 
Etiınes'uddaki verici istasyonuna 
kadar sesin aslını muhafaza ede
rek ve bozulmıyacak gitmesini 
temin için bir müze'< kablosu da 
döşenmiştir. 

Mısır Hariciye Nazırı 
geliy0r 

(Birinci sahifeden devam) 
rek Ankaraya gidecek, resmt zi
yaret ve temaslarda::ı sonra Cum
huryiet bayramını da Ankarada 
geçirip memleketin~ dönecektir . 

Mısır Hariciyz Nazırının An • 
kara zi.yareti esnasında iki mem -
leketi alakadar eden muh telif si
yasi, iktısadi meselel~rden başka 

Mısır Kralı Majeste Faruğun da 
Türkiyeyi ziyareti meselesi gö -
~lecektir. 

Haber aldığımıZil göre Majeste 
F aruk bu ziyareti önümüz~ki ilk 
bah:ı.rda yapacaktır. 

1838 15266 7749 21115 7110 
6897 20134 1844 21581 18298 

37131 2016 4843 24277 29294 
36949 16672 5799 34956 2760 

(5 inci sahifeclen devanı) 

askerle Hind denizlerine gitti Hü
kumetin istila plannı tatbik etmek 
için ... 

son derece alaka ~ e diJıbiı"·Jp;;ı,._J 
Bu suretle epeyce konar' 

sonra gece yarıs.ırıdan Y 
·ıe kadar sonra Herb<'rl ı 

d \ • k•!l~ o amıza çekıVi ' u • 
liyorduk. Et dne 

30 LİRA KAZANANLAR 
39015 28324 1992 25988 24'180 

9091 26492 33282 39926 14~32 

972 18485 31108 28097 9207 
26498 33466 27114 19916 29895 
27097 24196 26336 15167 12067 

7406 11366 13ô62 21491 34736 
16864 12349 1410 20724 10686 
16093 22876 30'115 18237 39701 
35879 4643 7~91 435 26518 
28054 24274 ;2057 27243 12287 
12820 4766 27504 12362 6697 
38538 8492 5912 22185 2770 
25581 6498 26847 13670 12865 
29130 24653 5271 16133 35341 
33283 3595 26513 17302 793 
35623 14525 25999 38952 6389 
26340 5132 23343 34264 26906 

Fakat gayesine tam~mile er!şe
memişti. Müslümanla!", Gmyı Pnr
tekizlilerin elinde bırakrnrt iste
miyorlardı. Albukerk, Malakayı 
zabta çall§lrken arablar da müh'm 
bir kuvvetle Goayı :nuhasara etti-

Sonra. ol<jukca yüksek sesle 
Herberte dedim ki: 

mış, uyumamıştı. odada 
yordu. Bana o lıanaat g:U, 
yukarıki odayı tutınu~ ı,ııi 
garyalı tacir aşağıda, ~ O' 
bertle benim bulunduğll~ 
konuşulan şeyleri de 
vasıtasına malik buııııı;~ 
Fakat hangi vasıta tle? ' 
bulamıyordum. Gece Y 
sonra saat biri geçıniıil· 
u~yo~du. Ben savaŞC8aJl'1 
gıyındım. Elime tabanc 

ier. Şehrin valisini öldürdüler. 

Portekizlilerin maneviyatı kırıL 
di. Birçokları din!nı değiştirdi, 

müslüman oldu. 

4640 24684 4rul 39995 36020 
36951 12221 33726 11076 16754 
20553 5455 29745 23776 39994 
7912 26352 2721 15500 3110 
3297 10369 34319 38865 17357 

39046 29517 34444 9816 2689 

Buna rağmen şehr muhafaza e -
den askerler, Albukerkin imdadla
rına yetişeceği ümidile mukavemet 
gösteriyorlar, kaleyi teslim etmi -
yorlardı. 

Albukerk, Malakada 300 kişi bı
raktı. Diğer kuvvetleri beraber 
şehri kurtarmıya geldi. 1512 de 
Goa, tamamile Portekizlilerin h!L 
kimiyetine girdi. 

Artık Adenle Ormüzün zabtı kaL 
mıştı. Bu sonuncusunun zabtı Al
bukrrke büyük bir şöhret kazan -

dırdı. 

39742 5300 34480 34599 19210 
37973 2&100 18484 12131 18518 
10480 11309 36314 9875 138'2 
3435 29999 10294 101 30411 

1 Ve düşmanlarının hasedlerini u-
1 yandırdı. Entrikalara başladılar, 
yalanlar uydurdular. Nihayet Kra-
lın gözünden dü'iürdüler. Hindis
tan umumi valiliğ;nden azlettirdL 

Jcr. 
31851 13035 25160 24388 39512 

8040 3637 7274 36108 33066 
36483 2552 29164 16650 28785 
35402 15130 Io304 9456 26247 
32359 31832 22052 39161 36.178 

20,000 LİRA llfÜKAFAT 
Kcş'dede nsonn dolabdaıı yen'

den 40 numara çekilmi~ ve yirmi 
liralık mükafat şu 40 numara ara
sında be~er yüz lir~ olarak t~ksim 
edilmiştir: 

36352 17648 2001: 13!53 9290 
14580 13518 1148 27831 33609 

6657 893 '/717 26250 16305 
18508 6503 38295 39821 31827 
27165 39886 36081 10169 14~~4 
32513 14199 27'142 31472 23118 
15083 16210 826H 8211 13804 
24542 3'1980 t235 5377 3093 

10,000 LİRA J\.fÜKMAT 
En son çekilen (26287) numara 

da on bin liralık mükafatı kazar. -
mıştır. 

tasdikı ~ile H:ıt.ıy meselesini gö
rüşecektir. 

Albukerk. Mısırı da zabtetmek 
istemişti. Fakat t>uradı karşısmda 
HindLleri değ.l, Türkleri buldu. 

Türkler, karaya çıkardıgı asker-
leri kamilen kılıçt:ıtı geçırdiler, ge
,11iluinin birçoğunu da tahrib et

t;Jer ... 

Frans~da havi\ seferleri 
IRirinci sahifeden rlrv•ın) · 

danın asfaltlanma" ica':ı etmekte
dir. Bu meydan 70 bin lir~ sarfile 
asfaltlanacaktır. Bu l!ususto bir 
keşif hazırlanmıştır. 

İzmirde tayyarelul.~ irtıbat te
sisi için de bir tds l istasyon~ 

ıyapılacaktır. Tel!Ö7. i.;ta;yonu m•ıs
tak:l olacak ve 1-ıec türlü hava va
ziyeti hakkında tla maluma~ ver•'
cektir. 

De-vlet Hava yolları idaresi, fır 
tına yağmur, bora ve her türlü 
hava değişiklikl~ri:ıc rağmen ha
va seferlerinin in'ctaa uğrama -
ması için icab e1' ı tedbirleri al
mıştır. Tayyarelr hiçbir şekilde 
seferden kalmıya ~.ık ve yolculuk
lar yüzde yüz teminatlı mütehas_ 
sıs pilotlar tarafın<hn temin edi
lecektir. 

Hava seferleri P,Ün1,. b:c defa -
dır. Her gün sabahhr: İzınirden ve 
Ankaradan hareke: edecek birer 
tayyare saat 11,30 dd lstanbui ile 
İzmire ve Anka•a;a mU\·asalat e
decektir. 

- Dostum Herbert, hiç belli et
meden yüzünü çevir, b;raz ötede 
kapıdan \çeri giren şu adama dik
katle bak! .. 

Bu sözü Bulgaryalı tacirin işiL 
mesi için hızlı söylemiştim. İş't
tğine şübhem kalmamıştı. Çün _ 
kü elimdeki gümüş tabakaya bak
dığım zaman gördüm ki B:ılgar
yalının çehresi döndü. Hakikaten 
kapıdan birisi 11iriyor mu diye 
gözleri o tarafa çevrildi' Artık 
şübhem kalmamışt1' Bulgaryalı, 

İngilizce konuşulanları iyice an
lıyordu! .. 

Bundan sonra iki gün daha bek
ledim. Bu müddet zarfında iyiden 
iyiye tarassud ediyordum. Llkin 
yeniden şübhelrrim: kuvvetlen_ 
dinrecek bir alamet bulamad•m. 
Bulgaryalıya dair kimseye bir şey 
söylemedim. Fakat onun kaçma
sına manı olmak için harekete 
geçmem Jazımdı. Ber de öyle yap
tım. 

Levantlnlerden Reymon ismin
de biri vardı. Onu buldum. Ken
disine yapılacak iş~ dair talimat 
verdim. Vakit grrr idi. Ben de 
otele döndiim. }'aka! daha erken 

idi. Heı·bertin de dönüp gelmesL 
ni bekliyordum. Bulgaryalı tlcir 
de otelde ıdi, Herbert geldiği za_ 
man ikimiz içnıegr başladık. İcki 

içerken Herberte Selanikte!tı İn
giliz ordusuna dair mahrem lıir-

Jarak dışarı çıktım. ııD' 
Entelicens Servis ~cfı ı? 

tıklarının alt tardı Y8 

yor. 

İle SABAH, ÖGLE ve A1' 
her yemekten sonra muntazaman 

ftrçalayınız. 

Gümrük Muhafaza Genel K0mutanhğt 
lstanbul Satınalma Kemisy@rı 

1 - Gümrükler .çin 25 kilo çeker 10 tane Bizarba ın:ıt~ 
terazinin 13/8/938 cumartesi günü saat 11,30 da açık eksil ıııı"' 
caktır 

Fransa - Suriy~ - Türkiye ara
sında üçüzlü bir p3kt yapılması 
jçni eyltilde Ankarad1 tekrar mü
zakerelere başbmcağı cihetle Ce
mil Mardanı bu ay sonuna kadar 
bütün muallfı1< mns<-lelerı bir ' 
hal şekline bağl;nı•ı·2 calışacak _ 
tır. Frama hüktımc·t Cemi' !\Yar- : 
dam Hatay, Ank:ın konferansı ve 1 

Fransa - Suri~·e mual,edesinin ,,..~~=-~-~-===='ö=:=:==:=:=:=:=:: \ 2 - Tasınlanan tutarı 2880 lira ve ilk teminatı 216 Jit,.ıı' 
3 - Şartname !<0m.syondad1r, Görülebilir. ; 

4 - .isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuıJşfl 
tasdiki meselelerı h~kkındaki kat'i 
noktai n.1zarı b:M'r!'cektir 

karı<;ını 

teyzesini 
{Birinri sahif(•de11 rlcva m ) 

Nişantaşında thşrutiyct ma _ 
r ıl!esinde otura'! Mehm~d o~lu 

Yakub i=·nde hır dün karısı Ne-' 

d.mc ılc bcrab.• Ayvansanyda 
oturan tcyzes, FLtma Cahidnyc 

l'!'isafirlığe gitrr.-.t.r Yakub Ye

mekten evvel tepe•ine r~k· aL 

d<rtmış ve kafa"'" tütoüledi''.t€n 
sonra ailevi bir me.;elcden karısı 

Nedime ile ka\·g~,.o b~şlamıstır. 

Kavga büyümü~ ve Yakub eline 
geçirdiği bıçakla Nedimeyi muh

telif yerlerinden yaralam1ştır. 

Araya girmek istiyen teyzesi 

de kolundan hafif surette yara_ 

lanmıştır Nedim.? tedavi altına 

alınmış, Yakub yakalanarak talı... 

kikata başlanmıştıı 

(Dış politikaclıın devam} _ .. -------
nesinde çıkatkktı. Fas buhranı da 
böyle bir harbin başlaması ıçm 

bütün sebeblnı, hazırlamış görü
nüyordu Büyiık H,,rb<' kadar de
vam edeu İngiI:ı. _ Fransız tesa
nüd dP Rus_ .Japon harbinin ha
zırladığı fırsaltor. Almanyanın is
tifade etmiye te<cbbüs eder bir 
vaziyet alması ÜzE'r~ne mf'ydana 
gelmişti. 

1905 senesine nozaran Fransız
İngiliz tesanüd'i bugün daha çok 
kuvvctlid.r. Almanya, bir Rus _ 
Japon harbinden siyasi sahada 
bazı konsesiyoniar elde etmek su
retile istifade edebilir. Fakat bu.. 
nu, Avrupada hefemonya temini 
için bir fırsat telakki ederse, dün 
yanın 1914 ha~bi ölçüsünde b ir 
muharebe kar~ı~ında kalacağını 
söylemek kehanet say ılamaz. 

Bugün Japonya da dahil oldu
ğu halde hiçbir devlet böyle bir 
fac;anın mes'•Jliyetini üzerine aL 
mak istiyemez. 

A. Ş. ESMER 

' İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları =ı Muhammen aylığı 
Lira 

115 

Bahçekapıda 4 üncü Vak,f banın zemin katında tramvay cadde • 

sinde 58 No. lu mağaza teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verilmek üzel'e arttırması uzatılmıştır. 1stekli1er 16 Ağus.. 
tos 938 s~J, günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta 1~tanbul Vakıflar 

Başmüdürlüğünde vakıf akarlar kalemine gelme!Prı. (5336) 

vesikalarla birlikte G:.l~ta eski ithaJat gümrüğü bin:ısınd~)ı 
na gelmclcrı 

Ziraa t Vekaleti Satınalma Komisyerııl 
1 - Kapa! zarf usulile 100 ton karbolinı•urr. satın ~~ 
2 - Muhanunen bedel 22.000 lira, ilk teminat Ui.50 !it 1 
3 - Eksiltme 26/li/938 de saat 11 de Ankarada Zif'' 

bina•ında yapılacaktır. _,. ... _ .... 

4 - Şartnamelu Ankarada Ziraat Vekaleti satın ~JJll 
• • • nundan, lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasızı olııl'8 JI 

5 - İsteklilerin teminat mektupları veya makbu1'1' t / 
muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ınaddeJcf ..., ıo.""."' 
dilen vesikaları eksiltme saatinden bir saat önceye ]<ad~t ( 
vermeler i. (2379) 

Devlet Basımevi Dir~ktörlügündefl: 
T ' sJ ı~ ıpo usulil e h:ıı:ı 'acak 68X 100 1/16 Iut'asında 4 f~ı rıı (t' 

bir okul kitabmın 1~0,000 baskı üzerinden klişe, basıın ,-e 4 
zarlıkla açık eksiltmiye konulmuştur. Kitabın kağıd ve cı l 
Basımevınce temin ::.!unacaJttır. ~ 

Eksiltme ve ihale 15/ 8/ 938 pazartesi gıinü saat 11 de 1~ 
evi DirektörlüğündP. yapılacaktır. Muhammen bedeli 32()0 

0
,/ 

kat teminat mikdo.rı ·h bu bedelin %7,5 nisbet inde oJıJl' / 
sinde ıs teklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bU 

1 

Jet Basımevi vezne~!ne yatırmış olmaları lazınıdır. ı pC 

ksiltmtye \ştir~": edecekk r in 2259 sayılı kanunun du•'' 
gereğince iazımgelen teknik ehliyetlerini haiz buı urı . ~e 
m ahalli Ticaret Odasından alınmış b ir mektub getirnıeıerı11eı" 
ye konulan kitab nev'inden bir okul kitabını muvoff~~ı 
olduklarını isbat eden belge ve işleri de göstermeleri JB ~ 

G l -- • deli ~ ene! şartname Dev et Basımevi D irek törlugun 

verilir, 



eto 

Yazan : Rahmi 

Yeslka, reebıı, malClmat ve not v«enln: E.•kl Osm,..,Jı tlona.,m~St erlta. 
ıwıdan miralay Benud, İakele ve limanlar umum kumandanı ıllba7 

Şükrü Pala, komodor b~katibl İhsaıı, batan gemi kaptanlan, 
eski armatıırler. V • bıı&ilı>• kadar ıı:izll kalan v~lar 

süvarisi sor u: 

(4 üncü sahifeden devam) 
- Hey! Ne yapıyon orada, u

lan gice vakti kurtlara yem ola. 
can. 

Ayağının yarasını açı.kta hıra. 

kan yırtık çarıkarilc omuzur.a do
kundu. 

• 
1 

rada cünbüş vat işte. Ana !olur.un 
o k:mse~·~ vah~i p.ağ!arının gec~ 
nı saf:rı başının aitır.a yastık yap· 
tığı çıkınını aldı küçük arabacıya 

7· SON TELGRAF- 12 Aiustos lfl3S 

COLUMBİANIN SON YENİLİKLERi 
ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞARAN! 

17474 Tel!o Cao 
Mehmed Bey Lürküsl: 

ÜRGÜPLÜ AŞIK MEHMED 

17478 Hafriyem 
Habibim 

URFALI MF..MED ŞENSES 

17 467 Dön beri bön beri 
Yar yüreğim 

ERZİNCANLI ESAT ERTÜRK 

BAY RASİH BEŞERİN 

17 4 7 3 Niğde mi~! halk şar· 
kılar ı 

Niğde karami 
Ben mi dedim sanı 

17480 güzel olasın 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

17481 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

BAYAN SUZAN 

lJ Demek biz bu ateş festivalinden , 

- Konuk olacak ellaleme dedl 
Yerde upuzun yatan gölge kı

pırdadı ve daldığı riiyadan rahat. 
sız edilmesinı istemiyen bır titız
hlôe lbaşını çevırdL Dudakları 
ince bir görüşle aralandı. 

- Farume! Fadime! 
Çocuk tanımadığı bu g<!ce yol. 

cusunun sözler:nden birsey anla. 
madı. Yalnız onu kollarından tu. 
tup: 

- Eyvallah dedi. Bana iyilik 
ettin sen de iyilik gôr. v~ önünde 
dümdüz uzanan yolu bırakıp yan 
tarlalara saptı. Demin g0k yü. 
zünde ,yükselen ay kocaman bir 
bulutla örtülmüş, parlak yıldız
lar seyreln1:şti. Hasan kendini 
koyu bör kızıllıkla akan ırma~ın 
başında bulunca bir dakika dü· 
şünınedi elinden çıkınını b.raktı, 
boynundan muskasını çıkardı. 

17468 
17477 

Harkimi patladım 
Ceyl4a 

Kaşlerın başka başka 
Şu da~a •şam ded: mi 

17475 Geçen Akş~m 
Aşkın o derh hasreti 

BAYAN SULTAN 

17 4 79 Memb..:ri 
Cemil, 

uzak 
~itkçı b 
•ttıld aıı huınurdanarak ora. 

•'ııin Y ı. llır dakika sonra sü. 

habe ~ına gelen ikinci şu 
'l(: r verdi: 
~ uıııaııd 

loırıunl an, ana mil yatak. 
·1a harekarını atmışlar ... Biraz 

\'edek etten kalacağu! 
ta~tııl SOınun yok ınu ?. On. 

'\'ed ar!., 
ek 80 , 
it ınun da yok ... mu 

~ lıirız Vazıyette çalışıyor. 
'le~ IOnra duracak. Gemi 
lie n kalacak. 
~ ~•Palım şimdi? 

• ·~ıı b 
. ~İzi aıı bir kenarda stop 
t ,,' SOınunları arayıp ma. 

on. '"'ıala 
. "' Jerı . rı arasından çıkar. 

htr ~ıne ta kmağı ondan 
~ edı e ete devam etmeğl 
'<it Yor. 
~ e gözle · . . · i\iııc,. rır.ı hır tarafa de. 

Sonra 'Ye bir ters ters baktı: 
~ 1" İııgil'. ıi komodörU d-n. 
~ar S rans12ıar çok korkak 

hahon harekette bile kor. 
ene · fttita}[ ıcad ettiler. Taar. 

aı. etın~diler. Diyecek, 

ı;~l&h ~~ı Iiay o çarhçı başı.. 
1~ • !Asını versin. 

ıuvar· %r ıntn yanından ay. 
1t4eıııir Vt>rmeslni bekli. 
i k Viye hlr müddet daha 

tıııit Ontroı ~iti. Sonra ikin. 
l>e~ verdi: 

~~ ~e Yapalım. Kadere 
lı •z ekten başka çar<?mız 

~ açılalım da stop ede.. 

~· 'l'reıo 
1taz n sahilden uzaklaş.. 
~ açıkta durdu. Makine 

başı andı 
ı, 'etaız . · 

>iizu arıza ve münasbetsiz 
te u nden Treton müşterek 
l(ı g;:narııış, Brodeyin ta.. 

lı ı. [!] ış ~arruzdan uzakta 

1 %~lb h 
~lar a lr limana doğ:ıı 
~a Ya herkes kendi mmta.. 
~ f'a~acağı işleri hsarlı. 
~!\den~ Marınaraya girdik. 

'-.'.111 Yılz~rı B7 süvarisi H eL 
'rı. "'bire un~ gülen tali bugün 

Ond•~ - . . 1· 
lıııır . -• y;ı z çevırm ış ı. 

a ~a ~ızaya Uİ,'l"amasından 
~ t.'lb' h \ı b;: ır adise hiç bek. 

al~aarr~z B~i de ha. 
•n•n Yınaga kafi gelmış; 

1' ~ a~ar korsanı Hel· 
\it'li~ \~~"Zl iştirak t>dt>me. 

U!ret ~Yiik bir korku ile 
~;iu trı·ş, bir aydır kasıp 

~.~~1; .. '.'tatrııaraya gömlil. 
""" ·••ııe • :<elil\d Ugramışlı: 

lllr ,1 ~n bir saat kadar 
'nıılt~ydı. B7 Hayırsız 

ı~ .. lll"Bü -
:"ll!ı, M " yuk ıdıya ka-

n Re •!tepe sahili ile ada 
~'~ı ~rken Pendikten ge-

3,tı 
1 b vapurile karşılaş. 
> ır 
' t' St>Yirl 
ı.ı'~'ı v e Pendikten köp. 

ı. Ue d a_Purı batırmak bir 
IJ.~ .. enı,· . ' > 11ı~•rsj :'~ dıbine indirmek 

lı ~ 1kaı Çın işten bile de. 
Ya,. · asıı h 

.,. , ~a lto arekat mıntakası 
,. aaı, •• , Yu le 1zmit körfe
• n lt~l', Yapmak üzHe va. 

~. • . rocı_ b' 
\~I ı 1 i · ır vapur ~·ü. 
~! '1tın 1 ;ar•da bırakamaz, 
~ thl ke d" .. • ye usure-

M. 'ldı iiı . 
.. ~ tın, d " 
ıı11, Uzaıtı osru gelen 
, ~ l~<!.l :~ıı. hir krrte san-
1 '1ar tı, vapurdan 2 

''-•kl , >ı 'ndi r: aştı, bulunduğu 
' 1· '"minın geçır.esi. 
ta,,~ l' ~İ7.l•ııct •. ,. ~ ~ 1a , r· .gı noktada 
v 'lt!a, b·ç 'Y• ÇPkmiş 10 
~th.. Q"lp ' .. , v ' c~ beklemeP.:e 

! l-. •çı, "Bır Çevrek saat 
ı. "nıd h •eıo en arekete 
ı' S ()n,, lahtelı,ah r· : 

• , adı .n.n ına. 
"'"""lltt lefrikaınızda 

ur R.Y. 

kalacağız 

22 inci depo alayıaın çavuşu 
Canib ıışa~ıda: Canib çayuşla 

birlikte tahtelbahir• çatan 
Etem kalfa 

geçmek, yola çıkmak içın presko. 
punu dışarı çıkarmak, etrafı gö.ı:
dlen $çlrmek isteyen Helbrock 
daha aletin opjektifini S\ıyun üze
rille çıkarır çıkarmaz ş~şırdı. Bü. 
yük bir hayret.e dıiştü: 

Preskobun 6 metre uzağında 
bir sandal, içindıı üç kişi iL? yol 
alıyordu. Ve .. Yanı başında sudan 
acalp bir camlı borunun ~ıktığı· 

nı gören sandaldakiier bunun bir 
tahtelbahir dürbünll olduğunu 

anladılar. Helbrock: 
- Battık; mahvolduk!., 

Sovyetlerde 
Kadın devlet 
Adamları 

( 4 UncD sahifeden devam) 
kızı Asla.nova, vaktile her türlü 
hukuktan mahrum bir Azerbey· 
can kizi idi 19 yaş:nda, pedegoji 
mektebine devama başladı. Ken· 
disi, çok mükemmel bir muallim· 
dir. 1933'de Baku muallımleri, 
kendisini mınt.:ı..lca sovyetıne seç
tiler v la.nova, ilk devlet ida· 
resi tevrübesiini, bu so..-yctin ma
arif konseyinde çalışarak elde et· 
tt. İki 9011e sonra Maverayıkafkas 
federasyonu merkez' ıcra komi· 
tesine seçildi ve 1935 senesi.~de 
Anayasa.ı'l tasdik eden 8 inci fev
kaHide Sovyetler kongresine işti· 
riık etti. ve tahrir komisyonunda 
bulundu. 

Bayan Nuri Karacaova, Türk
menistan cümlıuriyeti Adliye 
halk komisertdir. 'Bayan Kareca
ovanın hayatı, bir çok şark kadı
nının hayatı gibi başlar. Kendisi 
çok çocuklu fakir bir ailenin kızı 
idi, 192l'de hayatını ka1anmak 
için halı dokuyo~du. Babasının zo. 
riJe ihti._V'&r bir 9damla evlendi, 
sonra Aşkabad'a anasıııın yanına 
döndü ve mektebe girdl. Adliye 
komiseri oluncıya k1dar, Karaca
ovaya, bir çok memuriyetlerde 
bulundu, kaza mahk emesi azası, 
sonra şehir müddeiumumisı ve 
daha sora da Türmt>nistan m•ıd
deiumumisi muavıni oldu, ve bü~ 
tün bu memuriyetlerind·~ kendi
sini mükemmel bir idareci ola· 
gösterd . 

İnkıliiptan evvei oda hizmetçi.
si olan Afanasiyeva, halen, Kareli 
cumhurivt>tincte maarif halk ko. 
miser muavintdlr. Suvyet hükÜ· 
meli, kendisine, rliğ~rlerine oldu. 
ğu gibi, çalışın• k, tetkik etmek ve 
devlet işleri görme'c imkanlarını 
vermiştir. İnkı!Aptan sonra peda· 
goji tahsil~ yapan Afanasyeva, 
Kereli de bfor yerlerd> muallim 
olarak çııJışmış ve faaliyoeti .ile 
kendisini göst~rmiştir. Kendisi, 
yüksek SO'lyete aza seçilmiştir. 

ha ! .. 
Diye haykırdı. Sür'atle presko

bu içeri çekmek istedi J<'akJ t alet 
güçlçkle hareket edı,yor, iteri gir
miyordu. 

Kapiten dehşetle titreyen bil' 
sesle kumanda verdi: 

- Çabuk.. iki, üç metre daha 
derinel-
Donk.ller yeni baştan işledi, pres 

kobun madeni i:ı.Jrusuna ;ııdirilen 
bir kaç darbenin ~esi Helbro~k'un 
helecanla hoplayan kalbınde kor. 
lı:u §imşe]ı:leri çaktırdı. B7 biraz 
alçaldı. Bu sırada lklncl kaptan 

Hlyl, te!Aştan şapkasız ve ceketsiz 
süvarin.Cn yanına gtrdl. Bağırdı: 

- kapiten, kamara yanından 
mc bir su sızıyor. Kapağın üsU.I 
kurşunla delinmi? galiba!.. 

Helbrock ne yapacağını ıaşır· 

l ınıştı. Yalvarır gib~ Hil'e anlattı: 
Allah kahretsin bir sandal mu

sallat oldu. Kaçacağına üstümüze 
atıldı .. İçiııdekller kanca ile prs. 

kopa vurdular, iyi bilmiyorum 
ama galiba objktifl dı. çatlattılar. 
Bu arada silah da kulladılar. De
lik onların kurşunlarından ol· 
muştur.. Hal§. tepemizde duru. 
yorlar zannediyorum. Preskopu 
iyice içerl alamııdım. Kancanın 

demiri objektifin çıkın tısına ta
kılmış olacak. Şimdi g!ın;ye yol 
vereceğim. Böylelikle onları da 

beraber sürüklemekle, belki ellerin 
dert kurtuluruz. Çok rica ederim 

(Dev;;;, var) 

\LRADY0-1 
BUGtmn:O PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi. 
19,15 Konferans: Doktor Salim 

Ahmed Çalışkan (Hayat nedir?), 

19,55 Borsa haberleri. 20 Saat a. 
yarı: Grenviç rasadhanesind~n 

naklen. Belma ve arkadaşları ta. 
rafından Turk ınusikisı ve halk 
şarkıları. 20,40 ırav'a raporu. 20,43 
Ömer Rıza Doğrul taraf,nden a. 

rabca söylev. 21 Saat ayarı. Or • 
kestra: 1 - Puccini· La Toska. 
2 - Ponchielli: Donza della ore. 

3 - Manfred: Les petits gamins. 

21,30 Tahsin Karakuş ve arkadaş. 

!arı tarafından Türk musık:si ve 

halk şarkıları. 22 Çekoslovak san. 

atkarları: Viyolinıst Jan Vila.tıs. 

lavısky ve arkadaşları: Kuvartet 
ve Çek milli havaları, Gayda. 22.50 

Son haberler ve ertesı günün pro. 
gramı. 23 Saa! ayarı. Son. 

Bana bak dedi. Ben gidıyorum, 
geberecen burada. Adam yine ses 
vermedi. Yalnız elleri sinek 
kovıır gib1 ,yilzlinde dolaştı. Son
ra gözlerini aç.arak birdenbire ba.. 
san karanlığa baktı. 

- Uyumuşum ha dedi 
- Uyuduğunu da benden mi 

öğrenecen, hemde nice uyumak. 
- Sen de buralı mısın• 
- Ha bizim köy gfü.üktil işte 
- E bende oraya gıdiyorum 
- Düğü.ne ha! 
- Ne düğünü? 
- Bilmiyon mu Hacı Muhar-

rem gilde bu gece düğün var. Genç 
edam sap sarı k~sildl Durduğu 
yerde bir kaç kere sallandı. Ke
ke~erek 

- K'im evlen~··or diyebildi? 
- Ben bilmem Muharremin 

kızı mı ned!r. 
- Fadime mi? 
- Ey sende ne bileyim ben o-

Ve bu karanlık g~ce iç!nde et. 

rafa vahşi huınurtular yayan ır- 1 
mağın derinliklerındP. kayboldu. 1 
sular bir an klbardı sonra yine es. 
ki hallerine dönerek, aralarına go. 
mülen bir kalbin son atışlarını da 
•kendi seslerine kuıştırdılar. 

• • 
Küçük iskelenin başındaki ka.. 

abalık yavaş yavaş dağıldı . Üze· 
rne beyaz bir örtü çekilmit ı.raba 

süngülü iki jandarmanın arasın. 
da o·ürümeğ başladı Geriden genç 

bir kız çırpınarak ı;eliyor, yanın
aralık annesinin elinden kurtu _ 
rak susturmağa çalışıyordu. Bir 
aralık annesnlin elinden kurtu. 
!arak arabacının yanına sokubn 
Fadime 

- Sen Hasanı dedi emminin kı 
zının düğünü gecesi mi giirmüş
tün? 

Küçük oğlan bl'r şeyler mırıl. 
da.ndı. ama sesi, taşlı yolda gıcır

tiayarak d!inen tekerleklerın gü
rültüsüne karıştı ... 

• ·~i(;L.-.~-.,. ")·i· ""-.-~vı.~~·~ ···=·:~~· >_ ·; -··.·7".--~_;:~·f'.1;~-·,-:,- . ; .· .:··,:-~·- . 

lstanbul ~·" Belediyesi ··'.'.:~· nanları 
.;.;,l~.~}:~t·_.;:, ·; :~:-~- ·_ ~-:.~ :·.- '._ ::~:t.N:;·,::; .:..::- _·:~~~-·-~-~ ,._ -'--~m~,-: .. ,-::~·.·. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ! 
1 - İdarem;ziıı Lkör fabrikası için cl0,000• kilo kesme şeker açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhamnıell bedeli beher kilosu c28,95• kuruş hesabile •2,693• 
lira ve muvakkat teminatı •217,12• liradır. 

III- Eksiltme 19/VIJİ/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya 
pılacaktır. 

IV - İsteklilerirı eksiltme için tayin edilen gün ve saotle %7,5 gü. 
venıne paralarile oir!ôkte yukarıda adı geçen komsyona grlmeleri ilan 
olunur. .~078• 

••• 
1 - Ahırkapı Bakımevlnde mevcud 1385 kilo iskarta çuval ile Ka 

bata~ levazım ambarında mevcud 25 kalem eşya pazarlık usulile satıla.. 
caktır. 

2- Arttırma IB/8/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat §'Ubesindelri satış komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

3 - İp nümun~ieri Ahırkapı Bakım eYinde 26 kalem eşya nümu 
neleri Kabataş ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün 
adı yazılı satış k:ımL;yonuna gelmeleri ilan olunur. 

• •• 

ve saatte yukarıda 
·5080· 

l - Şartname ve proıesı mucibince Eskişehır baş mıidıirl.ık bı 
na>ın<la yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık eksmme n konmu~tur 

2 - Muhammen bedelı 263:ı !ıra 49 kuruş ve mııvakkaı tenıınotı 

2ı3 liradır. ı 

3 - ksiltme 22/8/936 br;hinf rastlıyan pazartes• günu 'aat 13 de 
Kaba taşta levazım ve ınübayaat ıubeslndek! alım komı;y J'lund• ya -Motör]ü Kara Nakil Vasıtaları 

Sahiblerine ilan • pılacaktır. 

1 - Şartname ve projeler 14 ~ bedel mul<.abilindc lnhl>arlar 
1 - Motörlü kara nakil vasıtalarının senelık muayeneleri 15 Ağus- U. Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Eskişehır Başmüdürlüğün_ 

tos 1938 tarihinden 15 Birinc:teşrin 938 tarihine kadar olan müddet zar_ den alınabilir. 
fında yapılaraktır. 5 - İsteklileri kanunen kt'ndilerinden aranılan vesıık ve %7,5 

ve saatte 
·5181· 

2 - Muay~e ioçin evvela Belediye Fen İşleri M ürlüğü müracaat guvenme paralarile birlikte eksiltme için ta7ln edilen cıin 
kalemine müracaat t'dPrek bir gün almak lazımdır. yukarıda adı gt>çen komısyona gelmeleri ilan olunur. 

3 - Muaıvene gıiniinde evvelden haber vermeden mazcretsız ola.. 
rık gelmiyeıi'lerden 10 liraya kadar ceza alınır. 

4- Muayenelerde kusuru görülüp plakaları sökülen vasıtalar ikincı 
muaye~eye ge.ldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal etmemiş • 
lerse fuzule'l ışgale sebebiyet verdiklerinden dolayı 5 lira <:eza alın • 
mak sureti!e üçüncü muayeneye sevkolunurlar. 

5 - Muayenenin sureti icrasına dair mufassal ve matbu talımat • 
nameler, garajlara, otomobil acentalarına, şoförler cemiyetine dağıtıl. 
mış olduğu gibt gün almağa gelen her müracaat sah ibıne de verilir. 

Bunların dikkatle tedkik edilmesi ehemmiyetle rica olunur. 
(~) (lıYQ) 

** Üsküdar kaymakamlığı ve belediye şubesi Müdürlüğunden: Hır. 
sızlık mal olması ibt:maline mebnı bir şahıs tarafındoıı alınıp 24/6/938 
taruypdenberi şubemiz temizlık işi-erinde muhafaza edilmekte olan doru 
renkte bir baş kısrağın şımdiye kadar sahıbi zuhur eımemı.ştir. Bir haf. 
ta zarfıno:la da sahibı çıkmad:ğı takdirde Üsküdar Atpazarında müza • 
yede ile satılacağı ilan olunur. •B. 5317• 

. * * 
Düşkiinler Evine lüzumu olan ve hepsine 1307 lira bedel tahmln 

edilen 300 kilo kalın kösele, 240 kilo ince kösele, 825 ayak vidala, 100 
ayak gıliıse, 60 tane yerli meşin açık eksiltmeye konulmuştur. Şartna.. 
mesi Levazıın Müdürlüğünde görülebilir htekliler 2490 No. lu kanun. 
da yazılı vesıka ve 96 !ıra 3 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektıı. 
bile beraber 19/8/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulun. 
malıdırlar. (5090) 

** 938 senesi zarfında İtfaıyeye aid hortumlarda vtıkubulacak tahmi. 
nen 5000 tane delik tamıratı ııçık eksiltmeye konulmuştur. Ve her delik 
tamiri için 20 kuruş bedel tahmin edilmiştır. Şartnamesi Levazım Mü. 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman ~menajman ve ölçme işlerinde kullnaılmak üzere satın alı.. 

nacağı Han erlilen : 
100 aded ufk! ve şakult daire taksimatlı pusla ve dür binli ölçme 

aleti. 
250 Ormancı kompası. 
250 Crp puslası. 
100 l.1ira. 
200 Tccesı.ümat burguoµ. 
200 Bez şeridin muarr.elesl 2/9/938 tarihine bırakılmıştır. 
Yeniden geleceklerin son ladıliltı gösteren kataloglar ile cins ve 

nev'i son fi.atı teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mek:tublarmı 
31 Ağustos 938 tarihine kadar getrmeleri VJ!ya taahhüdlil olarak gon. 

dermeleri. 
Ve 219/938 saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer nil • 

mune ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek birer mü • 
messil bulundurmaları, evvelce teklif mektubu verenlerin de ayni şa. 
kılde hareket etmelri 18.zımdır. (2976) (5329) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
L---~'•~•~e-tm __ e_u_. __ ld_•_r_e_s_ı_l_ı_i_n_ı_a_r• ____ _ 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda dökme demir 

22/81936 pazartesi günü saat 11 dı kapalı zarf usulile Ankarada idare 

binasında satın alınacaktır. 

01< atışları dürl\iğl>ıde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 
Okspor kurumu genel sekreter. 75 lıralık ılk teminat makbuz veya mektubıle beraber 22/8/938 pazarteai 

Bu işe gırmek istiyenlerin 1687.50 llralilı: muvakkat teminat ile ita. 

nunun tavin ettiği vesıkaları ve Nafıa mütıeahhidlik veıikaaı ve teklif.. 

!erini aynı giln saat 10 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri llzımd.ır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme da!resınden Haydar 

riğinden: 
günü saat 1l de Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. (B. 5085) 

** Kurumumuzca tertıp edilen ok Sene' ik muhammen kirası 240 lira olan Kı,içkpazarda Ayazmakapı 
atışlarnın dokuzuncusu 13/8/38 nı;ıhallesin·n Keresteciler >0kağında Halde ard.ıyesiz 53 No. lu yazıhane 
cumartesı günü saat (15) te ok üç sene müddetle kiraya verilmek üzere ıçık arttırmaya konulmuş ise de 
meyuanmda devam edileccğınden bellı ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevri1miştir. Şart. 
saygı değer halkımıza ve Luyük- namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 54 liralık ilk temL 
!erimize arzı keyfiyet olunur. nat makbuz veya mektubile beraber 22/8/938 pazartesı günü saat 11 de --- ---- ı Daimi Encumende bulunmalıdırlar. (5136) 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
12 Ağustos c,ıma akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde 

ARŞIN l\1ALALAN 

Sabriye Toks~~ - Azeri sazt 

** Beher metre murabbama üç buçuk lira bedel tahmin ed;len Ci • 
hangır yangm yerinde Ekmekçibaşı mahallesının Kadırler yokuşu so. 
kağında 12 nc.i adada 202 - 255 • 297 • 257 harita No. hı arsalar arasın 
da yüzsüz 31,60 metre mur~bbaı :;ahalı arsa satılmak üzere alakadarları 
arasında aç>k arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü. 
ğünde görülebilir. İstekliler 8 lira 29 kuruşluk ilk teminat makbuz ve. 
ya mektubilt> beraber 22/8i9:18 pazartesi günü saat 11 de Daimi Encü. 
mende bulunmalıdırlar. (B. 5137) 

** BahçP'er Müdürlüğüne lüzumu olan ve 3200 lira bedel tahmin edL 
len bır tane kamyon açık ek.siltmıye konulmuştur. Şartnamesi Leva.. 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklLler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesika ve 240 lıralık ilk teminat makbuz veya mektubiıle beraber 25/8/ 
936 perşembP günü saat il de Dıımi Encı.tmende bulunmalıdırlar. 

(fi) (5249) 

paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (51M) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanh§ı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

Eşyanın cinsi Miktarı Taaınlanan 

Tutarı 
U. Kr. 

'Gü. Mh. Deniz milrette-

bat ve sandalr.ıları için 

yazlık elbise 207 takım 1242 00 

Gü. Mh. Örgüdü için 

muşamba 200 tane 2600 00 

Altlı üstlü demir 1 

karyola 6!I • 1302 00 

• • • 55 • 1155 00 

!Ut te- El<•iltmenin 
mlnal Tarihi Günfi Saat 
LL Kr. -

94 D? 23/8/93'J Salt 10 

185 0(1 • • 11 

98 00 • • 14 

01 o~ • • ı:> 

1 - Yukarıda yaıılı enanın gösterilen eün ve saatlerinde açılı 

eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Evsaf vı ıartnameleri ko miıiyondadır. Görülebilir. 

3 - İstek.ilerin gün ve saatlerin de ilk tmınat makbuzları ve kanuni 

vesıkalarile birlikte Galata eski İt hallt Gümrü&ii lıuıasında.ki komıa.. 

yona gelmeleri. •5140• 
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inhisarlar 

15 AGUSTOST AN • 
1 T • 

1 SA.REN 
lstanbul inhisarlar ambarlarında 

PERAKENDE KiLOSU 11 KURUŞA 
S A T 1 L A C A K T 1 R·. 

• : •" ·. ! ' .. _:. '• .. ·,, •' j ·• •., .~· ·•· •• ~,;,_;,r. 

~·~~ •' ' 'S.-'• a '~..,~',~_--. • ..._,. \,. ,· ' •. •,, ~-"* '(,.' ; .,· ,.· . . ... ';ı •o ':, 

Aile saadeti, sıhhatle kaimdi r. Sağlık en büyük z~nginliktir. 

Kan, Kuvvet ve işteha şurubudur. 
(FOSF ARSOL) muhterem doktorlarımız tarafından büyük kıymet ve ehemmiyet verıp beğenilen 

ve yüz binlerce vatandaş tarafından itimad ve memnuniyetle kullanıl an ve azami bir hafta iiçnde kan, 
kuvvet, iştiha temin eden en birinci hayat eksiridir. Sıhhatin en büyük devlet olduğunu takdir eden her 
insan mevsim değişmelerinde bebe mehal (FOSFARSOL) kullanır. - ..,-, ;. • ' ' - •• • ,. "' ' , l • • .:.. ' ""· ~· . ;. . ;.: ,'•~ 

. . ' ,, 
" ..- ~ , y . ....... , 

Yazın insan kendini . daha 
1 . 

K o ı a y ı ı k 1 a ·üşütür ! ·, 
Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 

• 
, iT AN BUL BELEDiYESi 

. FESTIV AL KOMİTASINDAN:~ 
Js!.anbul festivali münasebetilt sureti mahsusada şe ~ 

celbedilın;ş olan ağır siklet şampiyonu Jak Şeri, ani olıırıılı 
mide hastalığına tutulmuş ve tedavi altına alınmıştı:. ,ı. 

Jı ıt• r 
Kendisini tedavi ctmektr olan mütehassıs doktor bir . a tfeJil' 

reşmesine müsaade etmediğinden önümüzdeki pazar günü_,ı rl ~ 
iif<i'e 

ağlı Hüseyinle yapilınası mukarrer maç ve turnova g 

Ağuetosa mü.aC.if pazar gününe tehir edilmiştir. 

Fatih sulh hukuk 2. hakimliğin -
den: 

Yedikulede Sucuklu sokak 27 nu

marada oturan Gördes Sorgu hA.. 

1Wni Rasimt!. 

Hazinenin aleyhinize mahkeme

mizin 938/ 116 numaralı dosya sile 

E
ı _Jl•n 

1
• ~ ~ şapka avans• ndan baki~·e 26 lira 3 

Ui - kuruş alacait dava9ının icra kılınan 
duruşması s'l:ıunda müdde-i mah-

B 'lk hl'k 1 A 1 ' o •• •o •o d h 1 r kemeye vesalkiai ibraz edip imza.. 
u ı te ı e a am et erını gorur gut mez er a nızı inkannız halinde istik tap ya-

Ş- k . H .. d \ AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ 

1 1 r et 1 8)1r1Y8 e l't : ' gün~~~~~d~~~ !:ib~!e~t~safı::' Almak lazımdır 
1 Yarlnkl. Cumartesı" gu··nu·· H"'parlo'·rlü ve yü~de Moda caddesind~ Sıhhat ec- 1N _ 

\ pılacağına d~ir verilen 15 gün T"lild

detle istiktap il~ma icabet etme

diği!ı:ıizden istlktaptan kaçınmı~ ad

dine karar verı !erek ve yevmi mn

ayenede mahk~moye gelmedığiniz. 

den meb!Agı müddeabih olan 26 lira 

3 kuruşun tahsiline kablli temyiz 

olmak üz~re 4/7 /938 tarihinde gı -

yabınızda karar verilmiş olınağla 

başkatib ihbarnamesi tebligat ma

kamına kaim olırak üzere 15 gün 

müddetle ilan olunur. 938/116 

"' ' . . . ~ NEVROZ soğuk algınlıgının fena akıbetler doğurm•sına mlini ol _ 
Elektrikli 71 ve 74 numaralı vapurlarımız zahdanesıkkarrtştısındaklı 10 ' No. lu ha- makla beraber bütün ıztıratları da dindirir. İcabında günde 3 kaşe alı.. 

ne e açı a ırma ı e ev eşyası sa- b'l" İs . d'kk t t kl"dl · d kın N · · 
t d L""k T z u""h Seferler"ını" ya • 1 kt B 1 1 t k na ı ır. mıne ı a. a ı erın en sa ınız, ve evrozın yerme mu a u s enez - ,ı aca ır. un ar sa on ya a ve . . . ' ' 

k d 1. bah'" k 1 b"' f başka hır marka verırlerse şıddetle reddedınız. C kJ d yme o awrı, L!, aryo a, ıı e, 
pa a ar ır. .. sandalye, masa, etajer, şezlong, tap· 

14,30 da kalkan 74 te mukemmel alatur- !olar, duvar saatları, konsollar, ay-

ka Saz H eyeti, 14,45 te k al kan 71 de de nalar, abajurlar, QVU!1 masası, bakır 
··k J 5 1 C O k t S i mangal, kelevet, tekerlek hazeran mu emme a onı \•() al'. r es ra ve saireden ibarettir. 

vardır. Büfeler Lakanta cı maruf Pandel i ve Yüzd 25 pey 9.kçe~ı peşin alınır. 
Beyeğlu muhitinde tanınmış Glorya pas' a . Adalar sulh makenıes ;ndcn: 
nesi t arafından deruhte edilmiştir. Heybeliada sanaloryomunda ölen 

Her taraftan gÖ•terilen ragoet ve arıu üıerine 
71 de dans yer s~reti mah•usada büyütülmü~tür 

Bilet Ucretleri her iki vapur içh 7 5 [l(uru;tıor. ............................. 

-HAZIM SIZ L IK~ 
Hayatı n zevkin de'· l ns'tn ı m ahrum eder. 

PERTEV KARB:JNAT KOMPRiMELERi 

Şefik İbrah'm, avuka~ lfasan Tay-
fur, Abezer oğlu 'V!chmet. ve Kınalı 
adada ölen Kirkur Cevhcrciyan ve 
Büyükadada ölen rem itamhanesi 
müdürü Yaschn eşyaları 24 Ağus
tos 938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 11 den i~l bııren Bü •üka· 
dada sulh mahkemes: koridrunda 
ve Mehmet kızı Seniyeye aid altın 
kn\ •eatil e vüzük 26/8/938 pazartesi 

I: günü Sandal bedestanındJ satıla. 
Çok toıniz bi· Karbonattan n toz İ<a rbonat ılınakt >ki rnÜjKÜlıit cağından talih olanların mahalli mez 

göz önünde tutularal: yapılm ı ştır. •ckurda hazır bulıınııcak memuruna 

• HER ECZ"'~EDE S~ TILIR. ----llllliil, müracaatları ilan olunur. 

• • •••••••••••••• •••••••••••9' -İstanbul0İk;;i-İ~ra._D_a_i-re-s-i n_d_e_n-: 1 

Klzılrıy Cemiyeti Üsküdar Şubesinc:-;;u : Bir bor;tarı dolayı 38/2839 No. 

s AL A c 1 K K 1 z K u L Es 1 p A R K 1 N o A lu dosyamı~ın haczed il en •P•rlı-
•• man eşv.ısı Pangalt b'1ezikçi s<ı· 

Bu akşam; Usküdar Kızılay Cemiyetir,in. ı · kak Yılmaz apartımanında ıtı/8/ 
Hcı zırladığı 938 tar ' hıne müsad i' salı günü 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜNE ;::~aı: ~e;ü~7,:t~b~:J;:ns~:~::~ 
sahne ol acaktır. P~rl a k Ağustos mehtabını Boğazın hiıkım ve en 
güzel ~a·h i l.nden seyretmek ve sabaha kadar eğlenmek, dans et -
mek, tıyatro seyrelmek ve bu nş'li düğünü eşsiz sesile süsleyen 

tinin o/<:· 'ı5 sini bu~amozsa ık=nci 

arttırması 18/8/938 tar .. hine mü
dif perşembe günü ayn ; mahnl ve 

saatte icra kılınarak en çok a't

tırana ihale edıleceklir. 

.... . ·,,. ' ·· 1;,. . ~-- ~- .. ~-- ~~;, .. 't' ~···i,. ·-ır . "· 

Her akşam 

Fransız stüdyoların~n Şark Filim Yıldızı 
Tunual u 

Fi LA AM IY 
ve 'Trupu 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
Tel: 43776 

IN~IlSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Ci nsi Mıkdarı Tartmı Muh,mm. n b·· leli Mu vakkat Eksiltmenin Teklifin ve-

kabiliyeti Beheri Tutarı te minat Şekli Saati rileceıti 

L. K. L. K. Lira K. s. o. Şube 

Baskül •B• 34 adet 500 Kg. !ık 110.- 3740.- 280.50 A. Eksiltme 10.30 Tütün F. Ş. 

• •B• 13 • 300 • 130.- 1690.- 126.75 • 10.45 • • 
• •M• 8 • 1000 • 285.- 2280 171.- • il Tuz Fen Ş. 

• •B• 1 • 1000 • 285.- 285.-- 21.37 Pazarlık 11.15 Tütün • 
• ·B• 2 • 200 • 90.- 180.- 13.50 • 11.30 • • 

Terazi •B• 20 • 10 • 17.- 340.- 25.50 • 11.40 • • 
I.- Yukarıda tartma kabiliyet !eri ile miktarı yaz1lı muhtelif çe kerde ·58· aded baskül ile ·2· 

aded terazi şartnamesı mucibince satın alınacağından hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı eksill

miye konmuştur. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir 

111- Eksiltme 12/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 

Levazım ve Milbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir . 

V - Eksilmi) e iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve kataloglarını ihale gününden bir 

hafta evveline kadar hizalarında işaret edilen Umum Müdürlükteki alakadar Şubelere vermeleri ve 1 ve. a~:.ş~: d~lemek !ye~ El~si !bn~ bulun-

mayı kaçırılmaz bir fırsat sayacaklardır. 

1 Bayan Safiye ve arkadaşları Panorama bahçesinde mutad seanstan 

sonra bu gec~yi şenlendirecektir. ••-•••••! 
tekliflerinin kabulünü mutazanımın vesika almaları lazımdır. ile satış gün ve saatlerinde ma _ 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte ek-

Taliplerin "O 7,5 pey a:tÇ<>!eri 

halimde bui.ınaca'< memuruna 
milrocaa!ları ıl'n olunur. siltme için t ayin edilen gün ve sa atlerde yukarıda adı geçen komisyona ııelmeleri ilan olunur. •4917• 


