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ALMANYADAN iZAHAT iSTENDi 
tngiltere ve Fransa Almanyadaki hazırlıkların hedefi 
hakkında Berlinden izahat ·ve harekatın tahdidini istediler 
'lrnanya'nın büyük_ bir harl> arifesin
:e imiş gibi yaptığı hazırllklar hakkın-
a verdiği izahat tatminkir görülmü- 1 ror, vaziyet çok ciddi ve gergindir 
Yeniden bir çok Alman mevkileri ınemnu 

mıntaka ilan edildi 
~'ansa ve italya arasındaki monasebafd~/ 
~~k gerginleşti ve Fransızlar bu sabahtan 
~baren mukabelei bilmisile başladılar 
~Bayar gençler arasınd~ 
, tısadi bütünlüğü,µüz 
ltinciderecedeehem-

nıiyeti haizdir 
~~ 

.. 
t11ı•~ekilimiz yüksek lktısad ve Tica• 

ll'ıel(tebi mezuniarının toplantısında 
"1ühim bir nutuk 5öyledl 

~ f 

~"ıı t~ıı. ldaarif Vekaletine bağ. 
1~\ltb· lik.sek l'<tısad ve Ticaret 
"ılaıı ~?1~zunları cemiyeti tara. 

<ftt un gece Suadiyede bir 
't :~ balo verilmiştir. 
1lıııJ ~ Ilı Qski ve yeni bütün 

' fııı '<tını bir ar&da toplamak 
h~lıtetıe hem ailevi mahi • 

~ b· t h'lllbihalde bulunmak ve 
·t ; 

· ltrt'b tada eğlenmek maksa. 
·~li g. edilen bu toplantı çok 

~)"hı ~ıniştir. 
~~~ j~ 'ile baloya mezunlardan 
\ · ''iıu tısad ve Maarii Veka. 
'Ilı iler~ §ehrimizde bulunan bü.. 

·~ 4ıa &elen ledle bu Vekalet.. 
1. nbudaki dairlerinin şef. 

~ ' Ça' 'lllhr &ırılınışlardır. 
1llıizct ~tl~ı e bulunan Başvekili.. 

$~·~· Bayar da gece geç va. 
1ı:.kre;Yeye gider•k bu toplan. 
"lilllizı "erınıştir. Gençlik Baş. 
'"'; kendi aralarında gör. 

mekle pek ziyade rr. ütehassis ol. 
muşlar ve Yüksek İktısad mek. 
tehi mezunları cemiy;eti reisi 
Tahsin Yazıcıoğlu toplantıda bu. 

(Devamı 6 nrı ıa:vfamızda) 

8iiyük tarihci ve muharrir •ı-ı 

~~~ ZiYA ŞAKiR 
~~~!~'ll:tcatAF'a Sultan Hamid devrindeki sürgünlere ve 
· r Vt~·Yatına aid çok milhim tarihi ifşaatı ihtiva eden bir 

" I, 
tı ''İiz·d ~t~t il· 1 e muharrir bu eserinde Tanzimat devrinden Meşru-
'!aliıı anı.na kadar sürülen, hapse konan, zindanlarda boğulan 
;rtıei' &ozdelerin ve paşaların bütün bu hazin ve tüyler ür
l'lıiHi Safahatını fevkalade yorucu bir <:alışma· ile tespit 

r, 

, ~~ t~ eseri yakın tarihi bilen ve bilmiyen bütün herkes bü
lı ~i ~erak ve heyecanla okuyacaklardır. 
~ı~. llıdıden bu fevkalade eseri okumıya kendinizi hazırla-

8~ltan Hamid Sür günleri .. 
Senenin en meraklı, en heyecanlı ve en mükemmel 

tarih eseri olacaktır. 

Son sistem zırhlı otomobiller 

L 
ondra 13 (A.A.)- Havas muhabirinin öğrendiğine göre, Alrnan
yanm askeri hazırlıkları hakkındaki haberler üzerine, İngiliL ve 
Fransız diplomatik mümes~llleri, bu hazırlıkların mahiyeti ve 

hakiki hedefleri hakkında bazı tahkikat yapmak mecburiyetinde kal. 
' mışlardır. Almanya tarafından verilen cevablar, bu harekatın manevra. 
ldan ıbare• olduğu, fakat manevraların genişliğinin inceden inceye terti.. 
'bat alınmasını icab ettiği ve herhalde bu hazırlıklardq gayri tabii hiçbir 
lşeyin mevcud bulunmadığı merkezinde olmuştur. 

l 
Henüz resmen teyid edilmiyen haberlere göre, İngiliz mümessilleri, 

enternasyonal gerginlik dolayısile, bu manevraların •gerek zaman, ge. 
(Devamı 6 ın<ı sahifede) 
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Satışı Daha 
Serbest 
Bırakıldı 

Celal Bayar hıikilıuetinin na • 
yatı ucuzlatmak yolunda girişti. 
ği mücadele üıerine belediye 
mart birde muhtelif cins etlerin 
toptan ve perakende satış fiatla. 
rına azami fiatı koymuş, ağustos 
birden itibaren de mevcud narhi 
daha ziyade ucuzlatmıştı. 

Fakat kuzu mevsimi geçtiği ve 
müvaredat azaldığı cihetle kuzu 
eti tedariki artık lüks gıda mad • 

(Devamı 6 ıncı skhilede) 

Tunceli 
Manevraları 

Tunceli manevcaalrında büyük 
harekata 25 ağustos\~ başlana • 
caktır. Bu tatbikat manevraları 4 
gün sürecek, harekatta motörlü 
kuvvetler de vazife alacaktır. 

Yakayı ele verdiler 

Yukardan sıra ile Ke:!!a~ Yuva
kim ortada Ahıned, Galit ve aşa

ğıda Jirayir 
(Yazısı altıncı ııalıifemizde) 

Modem ordular ela son model tayyare pl'Ojektör ler lat'ası 

lspanyollar memleketle
nı üdaf aa • 

rını 
• ediyorlar 

Fakat, lhtil81ciler, kendilerine 
pek pahalıya mal olmakla bera er 

taarruzda muvaffak. oluyorlar 
YABANCI GÖNULLÜLERE AID INGILJZ 

PLANI DA SUYA DUŞMEK UZERE 

L ondra 13 (Hususi) - lspan· 
yadaki yabancı gönüllüle • 
rin geri çekilınesine dair 

evvelce hazır!Pnaa ve alakadar 
devletlere verilen son İng'liz pla· 
nının da suya düşeceği hakkın -
daki tahminler gittikçe kuvvet -
lemnektedir. Barselonun cevabı 
evvelce zannedildiği gibi müsbet 
olmaktan çok unktır. Şimdiye 

kadar bu p18na müs:•et vEya men
fi hiçbir söz söylcmtyen Frnnko· 
nun da bugünlerde cevabını bil· 
direceği fakat 'Ju cevabın da tat
minkar olmıyaca~ı anlaşılmakta
dır. 

Harb vaziyetin·~ gelince: Gün
lerdenberi devam eden ve İspanya 
harbinin mukadderatını az çok 
tayin edecek olm muharebe ahi
ren Frankistler lehine inkişaf bul
mıya yüz tutmuştur. 

Hüklımetçiler ihtilalcilerin şid

detli akınları kar~ısında memle -
keti karış karış ve anudane bir 

nr-\'aını G ıncı sahifemizde' 

Frankist tayyareler Kastellonu bombardıman 

şehir bu hale gelmiştir 
ettikten sonra 

Şüpheli Hatayda seçim işleri 

~ir ihbar Diger cemaatlerden 
Üsküdarda oturan Leon sır.in- •k• • •• h• • 

de bir ge~ç telaş içinde pclis k~ra- 1 ıncı munte ıh seçıl-
koluna gıderek: cBen ~emal ıs. 

ıninde bir arkadaşımla Şemsipa -

şada denize girmiştim, Cema~ yüz- mesı• ne ıu•• zum kalmadı 
(Devamı fı mcı sahıfcıte 

17 yaşında 
Biı kızcağız 

Otomobil Altında kaldı 
Umldsiz bir halda hıııs 

t<lhaneye kaldırıldı 
Şoför Hüseyni'l idaresindeki 

1688 numaralı hususi otomobil 
Şişlide Bomonti tramvay durak 
(Devamı 41 ancı ııabifemlsde) 

Antalya 12 (A.A.)- Kayıt mua. ı 
melesinin ikmalinden sonra ikin
ci derece müntehi':ı namzetlerinin 

1 
müracaatları için tayin edilen 
müddet zarfmı:la Alevı ve Rum or. 
todoks cemaatlerinden başka di
ğer cemaatlerin namze! adedi bu 
cemaatlere isabet eden miktarı 

tecavüz etmediğinden, bunlar usu
lü wçhlle ikinci müntehib olarak 
seçilmiş addedilmişlerdir 

Antakya Alevilerindea fazla o. 

lan 13 namzed bugür. istifa etti
ğinden Antakyadı Alf'vder içinde 
de müntehibi san! intihabatı ya
pılmasına lüzum kalmamıştır. 

tir. 
Bu suretle yahız Run• ortodok

cemaati için 19 ağustosta ikinci 
münthib intıhabı yapılacak, 20 a. 
ğustosa kadar da meb'us namzet.. 
]erinin müracaatlan kabul edile • 
cektir. Meb'uslar 30 ağustosta se. 
çileceklerdir 



,_ _ S O N T E L G R A F - 13 Ağustos 1938 

c 
Eski medre elerde 

====~~ i"' ID ~ ... - Birer çocuk kütüb
ü meşhud mah- han si açılacak 

Boğaziçi ve eski 
kayıklar 

kemelerine bir iş daha. 
Yazan : ETEM ızzET BENiCE ----------- ...-;..;.. ..... ..-...--..;;-... ____ ...... __ ~ 

C el.il Bayar, halkın yiyeceğine, içeceğine aid mücadelenin 
başın.d?dır. Başvekilliğinin senesini doldurmak üzere iken 
kendısıne sevgi ve saygı ile bağlı milletine karşı bu saha 

üzerinde vaidlerinin çoğunu tahakkuk ettirecek vaziyetine geç
miştir. Halk bu mesaiY.i yakından görüyor, takdir ve sevinçle 
karşılıyor. Şimdi de sıra pazarlıksız satış kanununun tatbikine 
gelmektedir. 

Pazarlık daima aldattım zannedenin aldanışı ile biten ve 
bitirilen ve tamamilc şarklı bir usuldü. Modern zfüniyet ve garblı 
'l'ürkiye eskinin kötü mirası olan bu usulü hem sosyal bir inkılab 
lıt;m de halka fayda getirecek iktısadi bir tedbir olarak kaldırır
ken bu vaziyet karşısında icrai ve tatbiki bakımdan karşımıza 
sadece bir mesele çıkmaktadır. O da satıcıların topdancılardan 
başlıyarak işportacıya kadar maktu fiat üzerinde alacakları hat
tıharckettir. Daha açık üade.sile, esnafın seciyesi ve dürüstlüğü. 

Et fiatları sayın Başvekilin ilk teşebbüsü olarak ucuzlatıldığı 
vakit Belediyenin tayin ettiği fiatlar bazı kasab dükkanlarında 
kırmızı levhalar üzerinde ve gözönünde asılı bulundurulmasına 
rağmen uzun zaman iyi ve istediği gibi et arıyan müşterilerle ka
sablar arasında narhın hiçbir ifade ve hükmü görülememiştir. 
Kasab gözüne kestirdiği müşteriden istediği fiatı almış, müşteri 
de istediğini alabilmek için belediyenin değil, fakat kasabın tayin 
ettiği fiatı tediyeye mecbur olm~tur. 

Pazarlığı tamamile kaldıran kanun bu sahada en şümullü 
ve g~niş bir tatbik sahasına giriyor. 

Fiatların esnaf arasındaki herhangi bir anlaşma ile yüksek 
mahiyet ifade edeceği mütaleası bu bahis üzerinde asla varid ola
maz. Fiatlar herhalde satılacak maddenin nev'ine ve kalitesine 
göre narha tabi tutulacaktır. Belki, çok sürümden kazanmak is
tiyecek olanlar da hatta narlıdan aşağı satmak ve çok müşteri 
tutmak teşebbüsünde bulunacaklardır. Ancak, kanuna ve kona· 
cak ııarha rağmen iyi mal vermeyi vadederek işi yine gizli bir 
pazarlığa dökecek ve işaret ettiğimiz gibi bazı kasabların yaptı
ğım yapmıya kalkışacak olanların çıkabileceğini düşünerek on
lara karşı şimdiden belediyelerin tedbirli bulunması icab ede
cektir. Bu tedbirlerin başında da tutulacak zabıtların ve yapıla
cak şikayetlerin derhal cürmümeşhud mahkemelerine intikal 
ettirilmesi en müessir bir usul olarak gelebilir. Ta ki, satıcı ile 
alicı arasındaki medeni, dürüst, her türlü hile ve mütezayid men
faa i: kaygısından azade müvazenet teessüs edinciye kadar. Aldan
mak kadar aldatmak da muhakkak ki feci şeydir. 

- Etem İ7.zet BENİCE 

4agda 
lstanbulda 
Tutulan deniz 
Hayvanları 

11 bin 641 istakoz 
tutu'du !. 

Boğaziçi ve Adalar navzasında 
dört ay içinde '5717 adet kabuklu 
deniz hayvanı, 4155i7Z çift pala
mut, 1448303 lFilo diğer .deniz mah
suHe.r.i ile cemaan 629~13 liralık 
balık elde edilmiştir. 

Bu balıklardan 742')\JJ kilosu 
Türkiye şehirl<Jrinde sarfedilmiş 

buna mukabil 2&66568 çift ve 
105199 kilo balık ta yabancı mem
leketlere ihraç edilmiştir. 

4 ay içinde ayni havzalarda; 
clb bin •64b tane de istakoz tu
tulmuştur. 

Arkadaşın ı 
Y araladı 

Semoilin kösele fabrikasın

da çalışan Haydar bir iş ~üzün -
den çıkan kavga neticesinde ay
ni yerde çalışan Hüseyin oğlu 

Mustafayı çakı ile kolundan ya -
ralamıştır. 

Sultan A hmed 
Hafriyatı 
Bitti 

Busene artık kazı 
ya pılmıyaca k 

Sultanahınette tarihi muzayik
leri meydana çıkarmak maksadı

le profesör Bakste.c tarafından; 

birkaç senedenberı yapdmakta 
olan kazı faaliyetine nihayet ve -
rilıniştr. 

Hafriyata; artık bu sene devam 

olunmıyacak; önümüzdeki l)ll 
tekrar başlanacaktır. 

* Etibanka devrolunan çimen

to şirketleri heyeti umumiyele.ci, 

dün ekseriyet olmadığından 20 
eylfile talik ohmmuştur. 

* Dondor ismindcl;:i bir büyük 
Alınan tayyaresi, diin Berlin -

Nevyork arasını ıaatte 255 kilo -
metre bir süratle 25 saatt.e ikmal 
etmiştir. 

* Macar hükumet n:ıi!>ı Amiral 
Horti; ayın 22 sinde resır.en Ber
line giderek Alman ric-alini ziyaret 
edecektir. 

W*'W 

AŞK, HEYECAN ve İH TİRAS ROMANI 
T €frika 
N. 73 

O, hayatta, kimsesi yok 
denecek kadar ja yatnızdı. Karısı 

öldükten sonra .~endir.i i~kiye ver
mış, s~rseriliğe başlamış.. Hatta 
bu yüzden çok iyi bir istikbali açık 
işinden de çıkarılmıştı. Selim, 
Gültekinin elinde bir esir, bir O

yuncak gibi.yd. 

Y a z an . lekender f. 
SERTELLi 

çok düşündü. 
Selimin: 
- Sen benim hem arkadaşım, 

hem kardeşimsin! 
Dediğini hatırladı. 

. Bir aralık gözleri s· . .ılandı. 
Bu, Gültekinin bütün ömründe 

ilk defa gözlermin sulandığı ve 
kalbinin sızladığı bir gGndü. 

Dedik ya. Aşıc ve para .. bu iki 
Gültekin onun bütün zayıf ta

raflarını bilir ve her zaman elin
de onu tehdid edebilecek silahlar 
bulundururdu. 

kuvvetin tesirind-en kenditü kur
taram~y~n Gültekin bfr ker.: S~· 

---.......,<LU.ı..a..ı.u-o.ıı..ı.ıı~n.L.-OY.~~!J..J; ........ ı::....ı._,~· ~·~ortadan kaldır mı a bu sena-

Fakir yavrulara 
çay ve bisküvi de 

dağıtılacak!. 
İlk ve orta tahsil çağındaki ço

cuklarımızı «okumaya~ teşvik et
mek üzere şehrimizde yalnız bu 
tahsil zümresine mensup gençler 
için müteaddit kütüphaneler açıl
ması kararlaştınlın~tır. Belediye 
Reisliği; bu hu.:;usta şehrimizdki 

nıedreselerdcn istifade etmeğe ka
rar vermiştir. 

Bu kütüphanelere devam ede -
cek olanları teşvik etmek üzere 
fakir çocuklara ç:ıy, süt gibi gıda
lar da verilmek suretile içtimai 
yardım da temin edi!.miş olacak
tır. Şehrimizin bütün kazalarında 
bu hususta tetkikler yapılmak • 
tadır. 

-----o-

Tarihi mi 
Değil mi ? 
Pazarte•lre s o n karar 

verlliyor 
Yeni Adliye sarayı inşası için 

tarihi la,ymeti düşünülerek yıkı
lıp, yıkılmaması hususunda te -
tereddüd olunan ve henüz bir ka
rar verilemiyen h!tpishane bina
sının bu kıymet V:? ehemmiyeti 
pazartesi günü tamamile anlaşıl
mış olacaktır. 

Dün tarih kurunm namına içle
rinde müteaddid saylavlarım.ız da 
bulunan bir heye~ de Sultana1ıme
de giderek mahallinde ilmi te..ı -
k.ikler yapmıştır. 

Heyet, dün binanın müştemilci.. 

tını da gezıni.~ ve neticec~ razar
tesi günü bir karar v.?rmek ü~ere 
toplanmağı kararlaştımuştır. 

Aksaray 
civarındaki 
fakirler için bir 
11

aşevi., açılıyor 
' 'Mimar Sinan,, ın eseri 

bu maksadla tamir 
edilecek 

Hem Aksaray ve civarı semtın
de bulunan hakiki fıkaraya bir 
hizmet etmek ve hem d? tarihi 

bir binayıı kurtarmak üzere yeni 
bir karar verilmiştir: 

Büyük Türk mimarı «Sinan» 
ın eserler.inden olan Bayrarupaşa 
civarındaki cHaseki» imaretha -

nesı uzun zamandanberi terkcdil
miş biT halde 'Julunmakta idi. 
Şehrimizdeki <.?ski eserlerl koru -

mak üzere yapılan tetkikler sıra
sında; bu tarihi yerin de imarı 

muvafık görülmüştür. Alakadar

larla yapılan tem::ıs neticcs:nde; 
eurada fakirleri doyurmağa mah-

yalnız kalınağa ~arar vermiştı 
İlkönoe Selimin yüzüne dikkatle 

baktı. 

Selimin uykusu çok ağı ·dı. 
Onun bir şeyden habe!"ı yoktu. 

Başı ucunda canını almağ:ı gelen 
azrailin rüzgarını bile duymu -
yordu 

O kadar tatlı bir uykn uyuyordu 
ki.. Bir aralık Gültldnin elleri bile 
titredi. 

Onu ne ile öHürecekti ., 
Elini pantalommurı arka cebi. 

ne soktu .. 
- İşte tabancam .. 
Diye homurdandı 
Ve birden kaşlarını çatarak: 
- Hayır, dedi, tHbarıca sesini 

duyanlar bulunur. Onu boğaca -
ğı.m. Ellerimle boğacağ~m. 

Niçin boğduğllnu, neden dün -
yadtn uzaklaştırdttını da arka -
daşına duyurma!{ istıyordu. 

Yapmak istediği cinayeti adeta 

NAHİD SIRRI 

En ahenktar ve latif mısralar 
kadar nazlı ve ince, Bogazın su
ları üstünde süıüliıp giden es
ki kayıkları artık e'bediyen göre -
mi:ı--eceğ :mden korkuyorum. İstan
ıbuldan bahsed~n bütün Avrupah 
müelliflerin hayran hayran anlat
tıkları o eski kayıkları, her bir 
turizm politik:ıs1 vücude getir
meğe çalıştığımız ve İstanbula 
hariçten seyyah akmları yarat
mak istediğimiz halde n için h iç 
hatırlamıyor, onlarh Boğazı ye
niden süslemeği düşünmüyoruz? 
Venedik eski, yeni VP. hesabsız 

seyyah nazarındaki en büyük ca. 
zibelerinden biri, söz aramızda 
biraz da tabutu andıran o s'.msi
ırah Gondolları değil midir:' Bo -
ğaziçini canlandınp şenlendirmek 

için Şirketihayriyenn çok çalış -
tığı ve bu çalışmalarından iyi ne
ticeler de almağa bı:tş~dadığını bL 
liyoruz. Onun içindir ki, insan se
sini bilmiyorum kaç mi ;li bütüten 
aletlerle mücehhez vapurlarını 

yeşil sahillerle mavi sula.ta bangır 
bangır bağırtaraıt ge.;irmesini bile, 
bu şarkılı vapurlardan halkın haz
zettiğini ve edeceğini düşünerek 
h~ görüyoruz. Fakat eğer şirket, 
o hilali gömlekli hımhcılann su
lar üs~nde kuş gibi uçurdukları 
dpince ve asıl kayıkları ihya eder 
ve makul ücretler mı.Ucabilinde 

ibu kayıklarla dolaşmak ıP"...kanını 
istiyenlere bahşederse, Boğazın en 
büyük ziynetlerinden ve mahru.
miyetine en fazla acırulan güzellik
lerinden birine tekrar can ver -
miş olacaktır. Bu kayıklar bari 
gelecek yıla kadar hazırlanırsa, 

vücude geHrilece!r muntazam ka
yık servislerini!l ve iıelP meh -
tabda kayık seyranlarının müs _ 
takbel İstanbul festivaller:.. için en 
cazib bususiyetlerın birini teşkil 
edeceği muhakkaktır. 

B ir haftQ 
i çinde .. 
Elli beş 
Kaçakçı 
Y kalandı 

Bir hafta içinde gümrük muha_ 
faza teşkilatı elli be~ kaçpkçı, se -
kiz yüz altı kilo gümrük kaçığı, 
bin elli dört deft~:: ·sigara kağıdı, 
'bir silah, on bir mermi., on dört 
altın lira, b ir bisiklet ile yirmi iki 
kaçakçı hay\ranı efo geçirmiştir. 

(A.A.) 

BR- yük arabası ço
cu~un bacaV,ını kesti 

Langada oturan Abdi oğlu Hali
lin idaresinde!d 4645 numaralı 

yük arabası Tekirdağ iskelesinde 
Mehmedin hanında oturan Şaba
nın 4 yaşındaki oğlu Eşcefin sol 
bacağının üstünden geçmek su. -
retile bacağını kırmıştır. 

= 
sus asri bir «Aşevi» tes:sı tekar -
rür ettiğinden; 'ougünlerde tami
rata başlanarak burası asri bir 
aşhane haline sokulaca.khr. 

Birdenbire ellerini boynuna 
götürdü.. 

Dizlerini karnına. dayadı. 

Selim aksmırak gözlerini açtı.. 
Şaşkındı .. MütehayyirdL Karşı
sında gördüğü hayüla bir cana -
var mıydı, Azrail miydi! Neydi? 

- Gültekin.. 
Diye bağırmak istedL 

Gültekin ond;ı.n önc2 davrandı. 

Ve bağırdı 
- Seni boğacağım, St>lim! Çün-

kü sen saadetime ePgel oluyorsun! 

Selim: 

- Gültekin, ne yapıyorsun" 

Di)ebildi. 

Gültekinin demir bil~k1t>rı Se -
limin ince boynuna ince bir kelep
çe gibi sanlmı§tı. 

Artık Selim;n se<>i ı:ıknııyordn .. 

Debreniyor, 0ocal;yor .. Fakat, 
bu demir kelepçelerden kurtula -
mıyordu. 

Keşiden in 2 inci g ün ta !ilileri 
--·------------..__.._. ____ ___ 

Florya plajında yıkanırken terefonla bilet 
kapattıran ve tütün deposunda çalışan 

2 Bayan nasıl zengin oldular ? .. Balkanlar 
Avrupa 

İki gündenberi devam eden tay. 
yare p iyangosunun ilk keşidesin
de 50 bin liralık büyük ıkramiye 
kazanan vatandaşların isimlerini 
dün yazmıştık:. 
Diğer büyük ikramiye kaza _ 

nanları da bugün yazıyoruz: 
Bu keşidenin 2 inci büyük ik

ramiyesi olan 15 bin lira isabet e
den c34303» numaralı bilet; Ka
raköyde Uğur gişesi tarafından 
Bayan Hicrana satılmıştır. 

Bayan Hicran; genç bir bayan_ 
dır ve daktiloluk etmektedk 

Biletini ayın il ind gününe ka
dar değiştirmeın,ştir. 
Uğur gişesinin . genç sahibi Bay 

Ömer evvelki gün saat 12 ye doğ_ 
ru biletleri müdiriyete iadeye 
hazırlanırken Lirden telefon çal
mış ve tanımadığı bir erkek; 

- Allo... Orası Karaköyde ZL 
raat Bankası sırrısmda Uğur gişe
si mi? diye sorduktan sonra şun- ' 
ları ilave etmiştir: 

- Burası Florya plajı... Ben 
plaj kontrol memuruyum ... Şim
di, henüt pl.ajii:ı yıkanmakta o_ 
lan genç bir bayan namına size 
telefon ediyorum. Hicran ismin
deki bu bayan sizden bilet almış. 
Tecdid etmeyi unutmuş, şimdi 
bugün ke.şide olduğunu hatırla _ 
mış ... Lutfen numarasını kapa _ 
tınız... Bura.dan çıkar çıkmaz ge. 
lip biletini alacak demiştir. 
Uğur ğişesi sahibi; numarasını 

söyletmyen, adresi bildirilmiyen 
bu garib müşterısinin son dakika
daki arzusunu yerine getirmek i
çin hiç olmazsa bilet numarası
nın iş'arını rica €tmiştir. Telefon,_ 
daki ses buna: 

- Bayan Hicran ... Denizin or
ta yerinde arkadaşlarile su topu 
oynuyor ... Gidip soralım!. ceva.. 
bıru vermiş ve pek kısa olmıyan 
bir intizardan ~onra numaranın 
3-4303 olduğu; Bayan Hicrana so
rulup kabinedeki çantasına ba • 
kıldıktan sonra cğrenilebilmiştir. 

İşte bu muhavereden daha 24 

Mekteb 
Kadroları 
Pazartesi gUnU t aablt 

ed l ll'yor 
Pazartesi günü Maarif Vekili 

Saffet Arık.anın reisliğinde bir 
toplantı yapıiacaktır. · 

Bu içtimada bütün orta mek.. 
eblerin kQdroları tesbit oluna -
cak ve lazım gelen nakiller yapı
lacaktır. 

Nakillerin geçen seneye naza_ 
ran çok daha az olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Bunlar da sıhhi ve idari lüzum 
!ardan dolayı tebdili zaruri olan 
muallimlere aittir. 

Orta mekteb muallimi olmak 
salahiyetini kazanan ilk mekteb 
muallimlerinin tayinleri de bu iç
timada hollolunacaktır. 

Bu sene muallimlere yapılacak 
tebligatın; her yıldan erken ol -
ması için azami gayret sarfolun
maktadır. 

Orta tedrisat kadrosu 25 ağus.. 

Kurtulamadı 

Gültekin: 
- Sus .. Gebe:.-.. 

Diyerek geri çekildi: 
Ellerini yukarı kaldlrdL 
Bekledi 
Selimin yüzü mosmor olmuş, 

gözleri dışarı fırlamıştı. 
Biraz sonra bacakları büzüldü. 
Ve ağzından dirkaç damla kan

lı yeşil köpük damladı .. Başı yas
tığın kenarına '1eı,.Tildi, Öldü. 

Gültekin, Selimin odaı;ından çı
karken, garip bir tesadüf eseri 
olarak acı bir ses duydu .. 

Bay kuş sesi. 
Bahçeye baktı.. Göılerile sesin 

geldiği yeri araştırdı. 
Gördü .. 
- Mel'un hayvan• • biye söy

lendi - ne yaptığtmı sezmiş gibi 

uğursuz sesinle neden b:ığırıyor • 
sun? 

saat geçmeden Bayan Hicranın 
bileti tam 15,000 lira kazanmış _ 
tır. 

Uğur gişesi sahibi Bay Ömer; 
dün genç dak tilonun çalıştığı mü.. 
teahhid Bay Hayrinin yazıhane _ 
sine giderek bir gün evvel ak _ 
şamüstü plajdan çıktıktan sonra 
bil~tinin parasını getiren talili 
bayanın verdiği 1,5 lira yerine O

na 1500 lra ikramiye vermiştir. 
Bahtiyar daktilo Bay Ömere 

demiştir ki: 
- Floryada denizin içinde iken 

aklıma biletim geldi ... Hemen te
lefon ettirdim. Az daha biraz ge_ 
cikse imişim bu uğur ve sevnçten 
mahrum olacakmışım!. 

Bu. keşidede 12000 liralık ikra_ 
miyeyi kazanın talili de yine genç 
bir bayandır ve o da bilet'.ni Uğur 
gişesinden almıştır. Maçkada es
kif:ı..~~n sokağında 13 numarada o. 
turan Bc1yan Süreyla ismindeki 
bu bayan; Ortaköyde tütün de _ 
posunda amelelik etmekte ve ha_ 
yatını küçük yavrusunun ömrü 
için tütünde çalışarak kazanmak
tadır. 

Kocasından ayrı yaşıyan ve ha
yatta biricik çocuğundan başka 
hiçbir seyi olmıyan bu yalnız ka
dm 12000 lira kazandığına çok se.. 
vinmistir. 

Kendisine bu müz<l~yi götüren 
Uğur gişesi sahibi Bay Ömeri se
vinç gözyaşları arasında karşıla
mış ve: 

- Hayat son senelerde bana cok 
acılar gösterdi. Uzun zamandır 

hiç gUlm~dim. İc:t.e rimdi bi _ 
raz para ve saadet t;oı uyorum. 
Bu parayı yavrumun leyli bir 
mektebde okuması için ayıracak 

ve yine isime devam edeceğim. 
AUah sizden razı olsun, demiştir. 

10 bin liralık biletin diğer bir 

parçası Aynalıçeşmede oturan 

Bay Zckide, diğer bir parçası da 

polis m ektebi muamelat şefi Bay 
Cemaldedir. 

Muamele 
Vergisi 
Tedkikatı 

Bunu küçük sanayi errabınm 
muamele vergisi kanunu hakkın
daki şikayet ve dileklerim tedkik 
eden Maliye Veka!eti h~yeti pa
zartesi gününden itibaren, bun _ 
!arın diikkan ve müesseselerini 
.mahallen gezm:ği kararlaştırmış
lardıc. 

Diğer taraftan tabanca boyası 
yapan bazı san'atkarhr da, ken -
d ilerinden muamele vergisi alın
mamasını Maliye Vekaletinden ri
ca etmişlerdir. 

tosa kadar her tarafa tebliğ edi.. 
lecek ve muallimler de eyhll b* 
langıcmdan itibaren yeni vazi _ 
f eleri başına hareket ederek ma
aşlarını oralardan alacak:ardır. 

Evvelki gün Bursadan gelen ve 
hala şehrimizde bulunan orta ted
risat umum müdürü Avni de bu 
akşam veya yarın Ankaraya ha
reket edecektir. 

Kilitledi. 
Ve anahtarını cebine koyarak 

bahçeye çıktı. 
Elini, yüzünü yıkadı. 
Geniş bir nefes aldı: 
- Oh .. Şimdi serbestim. Saade-

t ime engel olacak hi~ kı.mse kal • 
madı artık. 

Yazan: Ahmed şükr 

Selanik itilafının im~~ 
lerm neşriyatlarına bak 
lursa, Avrupanın her 111 

tinde çok iıyi akisler uy 
tır. Bu akslerin büyük .k 
hesiz samimidir. Bir kıS 
~dan ibaret vlmaklJ 
ifade edilen hisleri, o şe 
bul etmekte bir mahzt1 

Esasen riya diplomasini 
surlarından birid~r. Baı 

ketlerin ga?Jetehri de S 
lafını kendi politik pr 
rinin zaviyelerinden tet 
bunda istatüko sıstern i 
lışını görmektedirler. B 
nik itilafını küçü:C '</C. 

politika oyunları!1a ın 

mak istiyen bu ::,azetdc 
larını münakaşa M"C~ 
Fakat bu mesel.:! Uıer 

tyazan bir Alman g.ııet; 
sürdüğü noktai nazar 
durmak isteriz. 

- Bu gazete, Sernn iJc 
Balkan antantı için b1r 
kiyet olduğunu kaydet 
raber, ayni zamandı a 
yıflatacağmı, çünkü c« 

garistan aleyhine bir i 
duğuna gön~. Bulgar 
ittifaka girmesile artık 
b inezonun h ikmeti nı 

bile ortadan kalktı,{ını 
tadır. Bu mantıkm çar 
Balkan antantı hakkın 
kidir. Antant h içbir za 
garistan aleyhind2 bir · 
h iyeti almamıştır. Had' 
rihi hatırlardadır: Bal 

tını kuranlar 1926 sen 
yük devletler uasınd:ı 
Lokarno muahedesinde 
mt§lardı. Ve antant B 
da dahil olduğu ,yarı r 
cemiyetinin bir !stihai 
tırlardadır ki Milletler 
den ayrı olarak çalışa 
yonal sulh cemyt?tinin 
beş Balkan memleketi 
hususi kurumlar arasıı 
kan cemiyeti kuruLmUŞ 
hükı1metlerinin de yar 
har olan bu cemiyet dö 
liyette bulundu. NihaY 
hükumetler, buna res 
hiyet vermek istcd•! 
paktı bu karardan dog 
'kat bu karar venlirkerı 

tanın da pakta fahil c 
vetle tahmin ediliyord 
Balkan devletine de 
bu devletin girmiycccğ 
ğı zaman Balkan kanı0: 
bir hayal sukutu bel 
vaziyette takib edile 
vardır: 

ı - Paktın imz:ısı ' 
tanın gireceği nmana 
hir etmek. 

2 - Dört devlet palıt 
ralarında imzala:YlP• 
için kapıyı açık bıra . 

Dört Balkan devlet~ 
tercih ettiler. Dört ,_ 
hiçbir Balkan devlet a 
garistanın pakta girtfl 
n i etmek fırsatııu kB 
Hatta Bulgaristan gir 
tantın tamanı otınıYac 
ma tebarüz ettLrilıı'~ 
kattir. 1934 seneı:ıinirt. 
tantı imza edenler do . 
ler: Bulgaristan tedrı 
devletlerine doğru · 
başladı. Çünkü menfa:ı 
da olduğunu anlarrııŞ 
tan henüz resmen arıt 
olmamakla ber:ıbefı ~ 
beri çok dürüst bir 
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* etmış· ve bütün koJ11.ŞU . rr 
Ogün Aytenle buluştukları za- liği yapmaktan çe.lti!I t 

man, Gültekin ca'li bir teessürle: iyi münasebetlerın 
- Selim !stanbula inmişti, hali karşılıklı itimad, ni~~ 

dönmedi. Merak ediyorum. anlaşmasının imzası e
13 

Diye söylendi. miştir. Bu anlaşn1~,·ı 
.. antant kapısının C']·g ı.ı 

Gültekin önce eline küçük bir tirmektedir. Balkafl 
mum aldı. Mu:ınu yaktı. mamlanacaktır di~e 1' 

Selimin vücudü bıız gibi soğu. bir Alman gazetesı, b 
d b. h~ muş ve onmuştu. !etlerine garib ı r ~tı 

Gültekin bu cinavetı. nasıl sak~ Antant tamam :>ldtı.ı:-
lıyacaktı?. artık mevcud değilO ' 

g·~ - Hele ~imdilik üstünü kapaya-ı bu sakat mantıklı .'le 
yım yatayım.. ' verelim ki dört se:ıt' 

Dedi. İçi rahat etmedi . B 11ro11 ao 
cud olan aı.-

Selimi cakladı .. _____ ~--~-~_...,J..llk!ı ,. 



• 
Üzüm bayramı Kaymakam 

Lütfi ve 
Ağustosta fegkalade Üsküdar Yırrrıibir 

merasim gapılacap --- . 
Me Çankayaya terfıan ta

ne-' 1 rrııeketimizde yetişen bütün üzüm. yin edilen B. Lüifi 
erdeh bir sergi tertib edilecek!.. ler yaptı ?. 

lıvtuPaııın .. · 
~. n bütü uzuır. yetiştiren he-
'ldıı&ıı . n. şehırlerindc her sene 
il\~ gıb.:' bu .>ıl, Manisada da 
• a buyu··k .. - b 
''P~a •uzum ayramı• 

.ı, taktır 
•l, Ytıı 21 ıncı' ,- .. , eti' k "'1 bu gunu ıcra e .ece 
•l,,,_ · bayranıın çok muhteşem 
.~ lçın b" .. 
rUllıı§tır uyut.; hazırlıklar ya-

0 Rii 
lctia.rı n Manisanın her tarafı bay. 
tıı~ a gece elelctriklerlc dona -
'Yara\ ve baYram >.ı3t 14 de baş-
lıanis Baat 24 de bitecektir. 

liltn ın a Ve havalistnde y~tişti • 
(,,, UhteJ'ıf ~. .. .. 1 f .. <ıdl' .• ...ıns uzun1 er, ev-
llıif ar-~Uzcı bır ekild~ süslen _ 

• alar,. konularak o gün bir 

Mezad 
~airesindeki 
atışlar 

'( alııız 4 d 8000 
~ar" ay a 
ıı.: "a eşy~ sa bldı 

b 'd\• }, 
"._., • e lezat dıiresindelti eş. 
~~alt •-'!, Çok hararetli şekilde 

llıd., lıııekkdtr. Ezcümle 4 ay 
Cii% 'lı:-z•t daıresinde altın ve 

n~' \'anı ve ltıymetl. taşlar 
bıın a 1324 muamele olmuş ve 
'Q ın sa ltıı,, t tış kıynıetı 408311 lira 
lıııc .a ı:ı Ut.nı~tıır. Ayni aylarda 
~I 15 halı s.ıtıınu,, bunlar; 
ıt,. 1• 'O • •ltı • ~uruş tutmuştur. 

~l 1i.- ~ eşyal,ır üzerinde de 
lıı~ht~ ı" .ı9 kurıışluk 4316 parça 

:ı a ~atd.mJibl'. 

~Yİib ' ü~ 
ij~lid' 
~ ın 

<1h1t .. 
~ ~tnesi 

L nle d 
'<lllJıın r e Mc:dıha ismin de bir 
~<lana~ntasını kapıp kaçarken 
~ Pli }! . tne,hur kadın avcısı 
ıilntjj aııdm mahkemesine dün 

tu"ı· C'eıa"-
' "ı liaı ""' başlannuştır. E -. ,, ıt 

· sııçunu .nkar etmiş 

l;,ı ıı.ıı \i . 
~ ı\ı•n dıha ile beraber ya-
~ ib.., , >n a a~rıldık. Bund~n 
>ı-..'4?' t•r \iediha da bana itı • 
'o~ ha~ dcnııştir. Heyeti h'ıki
'- lıa 1 ı,;oreıı şah:ılerin cel-

. gun~·ererck mahkeme baş_ 
h, bırakılmıştır. 
llJt 

Çocul< ağaçtan 
~~ düştü 

ç~lı 
ıı-; lı}ı& hastJnesr nec" bck-
.'<lıı "•{'(j. ~ ., 

il ),ı ın ı yaş•ndaki oğlu 
~,, •çkaa 1 b' . . • \ '~ıı d" ' ır mcır agacma 
ncıa, uııııüş ve ag1ır surette 

"Yar -al3n~·ştır 

alay halinde şehir dahilinde gez. 
dirilecektir. 
Manisa ,·alisi alaydan sonra Hal. 

kevinde üzü mve üzümcülüğümü
zün ehemmiyeti hakkında bir nu. 
tuk söyliyeeektir. 

Bunu başka hatiblerin nutukları 
takib edecektir. 

Bundan sonra en nefis cinsler- ı 
den en yeni çeşidlere kadar mü
teaddid nevi üzümlcrı ihtiva eden 

1 
bir üzüm sergis'nıı resmi küşadı 1 

yapılacaktır. 

Bu sergide beğenilen ve dere • 
ce kazanan üzümlerin yetiştjricile 
rine para mükahtlar: ver;Jecek
tir. 

Mahsullerimiz 
Pis ambalajlarla 
Gönderilemez 
Bu husust 1t muayyen 

müddetler kendu 
Harıc m"nıleketkr ~ gönderilen 

mallarınuzın ambaliljı için ~un_,., 

nılan mad~c'.'? ·in bazan çok tsxi, 
pis ve kir : olduğu göı iı lmüştür. 

Bu mıiruısebctic bu kabil m.~d

delıerin nebdar müddetle kulla -

nılabileceği tesbit olunm;ış ve a
liıkadarı.c-ı bir emirle bild;rilmiş. 

tir. Bu emre göre; yerli m•hsul • 
]erimizin ihrac.nda kllllanılan çu
vallarla z~y:i 1yn;~ varıl ve fıçı .. 
ların ithaı,,,fon ihracına kadar 
geçecek n'üddet 2 senedir. 

Bütün 1ıu madd·~lerin haricinde 
zarflarla m1J •:ı suyu §işekrin:n 

bir sene Z'lrimda ihracı lftzım:Lr. 
Yalnız 933 ~eııtsi trmınuzunun bo. 
şından 935 senesi ikincitcşrin a. 
yının son günün ekadhr mcnı!c • 
keii.ıııize gırmiş olan zeytiny• ğ 

varilleri; bır defaya mahsus nl • 
mak üzere 3 ene müddeie !İibi 
olacaklardır . - ... _ 
iş dairesi re is in in 

seyya h ati 
Geçen hafta Karı;deniz havali

sindeki tetkik se3ahatinden gelen 
İş Dairesi umum reisi bay Enis 
Behiç; teftış için Garbı Anadolu
ya gitm~tir. 

Üsküdar ve havalisiniıı kayık
hanesinde büyük bir enerji sar -
feden "tsküdar Kaymakamı bay 
Lütfi yeni tayin olunduğu cÇan
ka) a, Kaymakamlığı \•azifesine 
ba:;lamak üzer~ bu hafla iehrimiz.. 
den asrılacaktır. 
Üsküdaniaı vazi!eye başladığı 

gündenberi az air tahsisatla bü -
yük işler başardı ve bütün muhi
te kendini sevditen bay Lütfı Hü. 
kı1met ınerkezimızm birinci oıruf 
kazası olan (Çankaya) ya teriien 
tayin edilmişti B.ıy Lütfi; Üskü -
dardan ayrılacağı bu son günler
de bile henüz itmamına uğı·oşılan 
.i§lerle mütemadi bir dikkat ve a
laka ile meşgul olmaktadır. 

Kaymakam Bay Liltri 

Bu cümleden o:nıak üzere <:v 
velki gün Üsküdar köyıerind• 
teftiş ve tetkik g-e.zisı yapm~tır. 

Bu ara; Alemdağına getirilmek
te olan Mütevelli suyu faalı,:ıeti 

ve köyün içine yapılacak olcin 2 
çeşmenin inşaatını da mahallen 
tetkik etmiştir. 
Üsküdar halkı; kıymetli kaynıa -
kamlarının aralarından ayrılaca

ğı haberine çok müteessir olmuş
lardır. Ancak bu t~essür: faal e -
nerjileri ve bay Lütfi gibi yalnız 
halk ve memlel:ct için çalışan 

yüksek idarecileri seçip takdir e
den Dahiliye Vekaletinin, Üskü -
dara ayrıldıkları kaymakamlar 
gibi diğer bir bfr iaal eleman ta -
yin edeceği düşüncesile hafifle -
miştir. 

Mumaileyh, oro.c'ak: İ~ dairele
rindeki faaliyeti gii:odcn geçirecek 
ve bu ara İzmi•e de giderek iş 
verenlerle bir hasbıhal yaJl2cak
tır. 

Tavşan l ı mesiresi 
ıslah olunmalı dı r 

Genç b"r çobanın kafa· 
sını t 1şia ezdiler 

Bozüyük kasabafündan lı'r ço -
ban y;ne EskişehirSöğüd kasaba -
sma bağlı Oluklu J,<ıyünde Hacı 
Topar oğlu Hüscyın ısnı;ndeki genç 
bir çobanın k1f2 ta<ını taşla ez
mek suretile :ığır yaralamıştır. 

Yaralı hayatı 1~hiikede olarak 
kaldırıldığı Eskışehir memleket 
hastanesinde ya\moktadır. Halen 
kendine gelemem;~, beyhuş bir 
halde bulunmaktadır. 

Tavşanlı 12 (Hususi muhabiri -
mizden) - Tav~anlının yegiıne 

gezilecek mahalleri b'r h'ıçuk sa. 
at uzaklıktaki Göbel kaplıcasile 

on dakika mcsafe<i,·ki Ada ıoıesire 
yerleridir. Kaplıcanın uzak ve 
külfetli olması h:ılkı mecl;urı •/\
da• nam mesairı? mahalline çek
mekted..r. Hal ':>i:iyl,, ıken bn Y"-
bakılmamaktarl•l'. Bcled'yem:z bir 
gane mesire yen olan adaya da 
iki senelik icar hasılatını bu biri
cik mesire mahal1inin :marına ayı
nrsa şüphesiz ki çok yernide ha
reket dlmiş ve hali< sevindiril -
miş olacaktır. 
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Şehir meseleleri l l"ı'~ 
H lk •kA ti . ~OFU a ın ŞI aye erı Kahr~man kova Kanunlar halka 

itan edilemez mi? 
Ankarada neşreeilen Resmi Ga

zete kanunları ve Heyeti Vekile. 
den çkan karar.ı~meler: munta • 
zaman neşreder. Fakat, bu gazete 
halka yayılmadığı ve gündelik 
gazetelerinki gibı satışa çıkarıl. 

madığı için alakadarlar dışında

ki halk ki'.tleleri eğer gazeteler
deki havadisler :'rasında yenl bir 

kanunun çıktığını veya çıkaca- ı 
ğını görüp öğrenmemiş olurlarsa 
ne kanunun çıktığından haberleri 

oluyor, ne de tatbikatından. Hal
buki, birçok kanunlar da aktua
aHte hadıseler arasmda günlük 
gazetelere geçmemiş bulunuyor. 

Bunlar hangi mevzular .. • 
uzerıne toplanıyor 

Halkın çıkan katıunlardan ha
berdar olma,ma'1nın, yahud da çı
kacağını öğrenmemiş bulunması

nın en büyük mahzuru bilhassa 
•nakde• taal!ük eden işler üzerin
de vukua gelıyor. Bir rntandaş j 
bilfarz mevcud olduğunu farzet
tlği bir kanuna i~tinaden bir işe 

teşebbüs ediyor, yahud bir siP'<
rişe, bir taahhüde giriş~ bulu

nuyor. Fakat, baran yeni bir ka
nun ile onun mevcudiyetini bil

diği kanun kalkmış veya tadile 
uğramış oluyor ve binnetice müş
külata uğruyor. 

Bu mülahaza il~dir ki, insanın 
aklından şöyle bıı fikir geçiyor 

- Acaba çıkacak kanunları da

ha önceden, böylesi olmazsa çlı<. 
mı9 kanunları gündelik gaz<:te -
lerle halka .liin etmek mümkün 
olmaz mı? 

Belki olur, belkı olmaz amma .. 
yapılır mı, ~apılmu mı?. O da 
ayn bir mesele ... 

BÜRHAN CEVAD 

Resmi vilayet gazetesi) 
t ekr:•r intişa ra başlıyor 

Evelce muntazart'aıı çıkarılır

ken bilahare tab'olunmayaıı İo -
taubul resmi !'itiıye: gezetesinin 

gündelik olarak yeniden çıkarıl -
ması kararlaşhnlmıştır. Bu iş 
için; 1938 yılı bütçesin~ 11izımgelen 

tahsisat konulmuştur. Bütçe tar. 

dikten gelince İstanbulun ı<'smi 
Vilayet gazetesi ttkrar çıkarıla • 
caktır. 

. Muhtelif zamanlarda okuyucu. 
larımızdan aldığımız mektublar • 
da, bulundukları semtlere dair 
şikayetler okuduk. Bütün bu şi

kayetleri bir araya getirerek, şeh
re aid umumi blr mevzu şekline 
sokarak aşağıya yazıyoruz. 

ÇÖPÇÖ DERDi 
Kadıköyünd~, Mühüqdarda O

turan bir okoyucnnıuz çöpçüler. 
den şikayet ~diyor: ·Kaç günden 
beri kapımızın önünden bir çöp 
arabası geçmiyor Cöpler teneke • 
lerde bekliyor. Kavun ve karpuz 
mevsimindo çöp tenekelerinın 

etrafa saçtığı kokuyu ve manza_ 
rayı tasvir etmeğe lüzum görmü
yorum. Acaba çöpçüler ned~n. her 
gün mahalle aralarındaki vazife_ 
!erine bakmıyorlar. 

Bu şikiiyt pek yerindeydi. Ge
çenlerde de başk~ bir semtten 
böyle bir şika~·et almıştık. Kavun 
ve karpuz me\'siminde temizlik 
işlerine daha ziyade itina etmek 
lazımdır. Öyl~ mahalleler var ki, 
kavun ve karpuz i<abuklarının çı
ka --l:gı kokudan dolayı buralar -
dan ge<;ilemiyor. 

BİRAZ OA KABAHAT 
HALKDA .. 

Kav1ın Ye karpuz m,,,. ·ır.cn'.!e 

bütün kabahati ~öpçülere yük -
!etmek biraz da halmzlık olur 
Şehr:n temizlik ,sterıne bira da 
halkın itina etmesi liızımd• Bazı 

e\'lerden. kavu" \'C karpuz ka -
buklarının sokağJ, bos arsalara a
tıldığı çok vak;dir Bu suretle 
hareket eden'er tt'!lizlik yaptık
larına kanidirler. Evindrn ka '1Jn 
kavun kabuğunu sokağa fırlatan 

bir adam, şehrin pisliğinden mes 
ul olan adamdır Belediye bir tar~f 
tan temizlik :~!erile meşgul olur
ken, diğer taraftan da, bu nevi 
hareketi yapa,..J:.rı mes'ul etmeF. 

d.ı. 

ŞEHİR İÇİNDE AHIRLAR 

Okuyucularımızdan bir, de şe ,_ 
rin içindeki ahırlardan şıkayet 

Tramvay .. Otobüs rekabeti ! .. 
lstanbul tramvay şirketi; 4 ay

da '' 243,, bin lira varidat 
temin etli 1. 

Ayn ı m üddet zarfında şirket muhte
lif hatlarda ''22u milyon kişi taşıdı 

Yeni sene ba~nıdan n'san 1938 1 

nihayet:ne kadar istanbul tram -
\'av sirkeli muhtC'lif hatlarda 

" ' 5.007,737,22 k.lo;netre yapmış ve 
22,148,066 yolcıı tnşımıştır. Bu 
faaliyeti neticesi tramvay şirketi 
idaresi 242,746 'icı 35 kuruşluk va
ridat temin etmi, ir. 

Buna mukabil; ayn, aylar zar· 
1 fında otobüs yoku!arının sayısı da, 
ı bir hayli kabarık olmuştur. 

En ziyade yolcu tramvaylarda 
Harbiye - Fatih ve Bebek _ Emi
nönü; Topkapı - Slı·keci; Yediku
le - Sirkeci ile M.ıçka - Heyazı'1 
Kurtuluş - Beyaıd hatlarında nak_ 1 

lolunmu<tu•. 
1 

Otobüslerde ise en fazl1 ış ya
pan Şişli _ Fatih ve Kurtuluş - Fa
tih ve Kurtulu;; - Beyazıd ile Ko
camustafapaşa . ~irked hatları 

olmuştur. 

etmektedir. Vakıa bu mesele. ga. 
zetelerin tkayet sütunlarında 
çok tekrar edi'm.ştir. Fakat .,, _ 
yın okuyucumuz, bu şikaycı;n 

tekrar edilmesinde, ısrar ettiğ' 
için, yine yazıyoruz. 

Bomonti taraflarındaki bu a
hırlar, etrafa fena koku neşret _ 
mekt.edir. Muayyen zamanda 
hayvan gübreler·nde mükemmel 
bir surette be,;leneıı sinekle: de, 
her nevi hastah~ taşımaktatiırlar. 

Belediye. şehrin içindeki bıı a
hırları kaldıracaktı, niç'n ~ apıla.. 

mıyor? 

Okuyucumuzun bu sualinı b:z 
de tekrar ediyoreo: 

GÜRÜLTÜ İLE~fÜCADELE 

Geçenlerde yın~ yazmı~tık. S1-
baha karşı demir teckerlekli ;ıra. 

balar mahalle :.ralarından qPr _ 
mekted:rıer Bır araba. yed' ma
halleyi birden uvkudan unııdır
maktadır. Gürültü ile mücadele 
yapıldığı bir sırada bu araba! ı _ 
rın sabaha yakıP bir zamanda 
geçmesıne m3.nı olamaz mıyız 

Bu satırları vazan oku~·ucun•uz 
da Kadıköyünde oturuyor. Mek. 
tubunda ,·erd;.it tafslıatı <ia ilY

ne'1 yazıyoruz . 

, fe\'Zuubahis ar3ba. her b•h 
saat altıda R,zapaş.ı arsası, Kıra. 
ko' sokağından Kadıkö·: rıhtımı
na gitmektechr Meıkur a•aba. 
kum taşımakkıdır Bır arabı kum 
taşıyacak diye. rndan fazla me
hnlle. reden ııykudan uvanıyor. 

Kum taşımak. insrnları rahat~ız 

rtmej(e b'r S(·beb teşk l eder mi? 
H. A. 

K ö pek balığı s ü rü 
leri vapurlara da 

sald ırıyor --
Batıkçılar; Kilizman açık
larında k o r kulu ve he· 

yec ıt nlı dakikalar 
aeçlrdller 

Evvelki gece İımır körfezi ci • 
varında Kilizman açıklarında ba
lık avına çıkan balıkçılar, sürü 

halinde köpek balıklarına r:ıstla

mışlar ve heyecanlı dakika!ar ge_ 
c;irınişlerdir. Balıkçılardan biri, 
paragatla 20 kilo sıkletinde bır 

köpek balığı yakalamıştır. Bir 
başka balıkçı d:ı ılah.1 küçUk bir 

köpek balığını oltr. ile yakalamış 
aralarında uzun süren bir müca -
dele geçmiştir. 

Balıkçıların anlatuklarınn göre, 
bu mevsimde İz.nif limamnı:ı dı

şında fazlaca köpee: balığı dolaş -
mağa başlamışlaıdh· Bir hayli bü
yük cinsten olan bu bn'ıklar, tc- 1 
sadüf ethklerı dü ük vapurlara 
ve yolları üzerine ç•kan küçilk, 

büyük bütün sandallara, mavuna 

\'e motôlere, hiç korkmadan \•e 2 

si. üçü bir olarak hemen saldırma_ 
ğa teşebbüs etmektedirler. 

Cihangirde Fıru;.ag~::a bı.: M:
balle ,-ar ki Beletlıy< bura;a bıt 
tek ışık koymamakta adeta ınııd 

ve ısrar etmektedir. Siz de şahid
sinizdir Jti biz ~u <iiltmlar1P kaç 
defa rica etlik, ;·aza fazbat• 
c·aptırdık. Zabıtaya ııe bu-
lunduk. Olmadı. Ao, • in zum> UZ 

ve malayutak hir 'al " • bulunu
yormuşuz _gibi ~nlas;!ı.·az blr tın 

mamazlıkla karşıla~tık. Bur&ya 
konmıyan ışık ksranlık!.a bir tr·
kım facialara sebehi ·e! \'erıyor -
du. Burası bır mekteb d•ıvarma 

dayanarak fingirde~en bır takım 
seviyesiz çiftlerin a~cta ı aı:de\·u 

mahalli olmu~tu. Bütün m.ıhalk 
ve bütün civar haikı, bu karanıık 
yolda buluşup envaı rcz:ıle: , a -
pan çiftlerin hin tür1iı lci:ıba1, • 
liliklerine mani ol.ıınad 

Nihayet civarın deu.ı-..&n1ı~~rın&n 

faaliyete geçt;kJ~·· :ıı \'C ;; <r -

danberi bu ışık.,ı• radoenın du -

\'ar diplerini kend .. erınc o•<>t '" 
pan bu saygısırlarla nc ... addc)e 
karar Yerdiklerini ı;ııru on:z. D
binde da>ma 01r we"c fil<}.. fırır.ı 

hazır olan bu dm arın uzP ne ~'
kan su dolu ka'1r~ b. ko ~ 
tam bu çiftlerın co. •rak aşk., ~ -
dikleri sırada hen't ll ır ht\: vı 01-

tını Üzerlerine bo<I' l ·o •• \ d·r
dan bir fcryad ,ot ı· c b. gt'
genin kaçtığı gö ... ü J' or p•)ı ... ca
ğmlıyor. Fak~t Faka. bı.. b",J
ey,·el bitblrlerine ::.3n. rnıc: ç ftlt:
rin tepesinden a<ain b .z g:bı b r 
ko\·a soğuk ~uyu d)İ't1r • ;ın }"\c. 
lunamıyor 

Türkgücii c;ı<İrlr,.ndc ı., J'.llnchır 

bu muharebe cneY• ed \'f'f Bo~
tanbaşı karakoıu ınoı ~ •d rn 

üstü başı sırsıkl3m o'mı.,~ bır lc

kım ~özde nişanlılar.n sı1<!ıyrt -
]erini dinliyor. 

Ne dersiniz? Bu w~cgd~i~ bu 
rezalete nihayet ""' ecei;> benz'
yor. Zira bu kahı~man ko\·a du
, ... arın üstünden -e~er öpJşm2k 

için yer bulamadınv da buraya. 
Belediyenin san~ llt ıa en im • 
ranlık bırakmağ• azmrtn.ış glb• 
göıiinen bu duvar dıb.'1r ,Jııcaya 
geldinizse günah'aronızı vıka'1.ak 

için ben emre m'ıhey;a burada 

beklemektcyım .. d:\·e srs1 cnr,ı~1<

tedir. 

Artık duvar dib, far ~sı üç gü'l. 
denberi komedi e tnhavl'ul cım!ş 
bulunuyor. 

Ağzına kadar s<1 ~ u hu ır.cç 
hul \'e kahrama'l ko1.'~ beled•ycyo 
yardım olsun di ·~ !5:r!:>J' \azil -
s'nı görmektedir 

HALK FİLOZOFU 

Kunturat pu~ u 
Satan la rda rı kazanç 
Vergisi kr·s lrr'!ı ;çcek 

Kunturat pıı 'at nlard " 
zanç vergisi ke< ••r k <ı '!lıytt< 

ğiııde tereddüt cd !>ıı s üzrr. e 
ke)fiyet Deft 0 •d ır'.kt ı. son· -
muştur. Verilen c wpt •. Bek 

kunturat pulun ı kıv.ret '' r 
addedilmesine ·rıko c..!m~dıgı 

binaenaleyh bunl r ıç n \er ı 

Beiyye aidatının d:ı ıi r:: .ı ı•ı' .ı 

...... .._~-.-'!!~"!!!'~.~-~---~S'!!!.!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!!!!!ml .. !!!1! .... _.._.._~!!!!!!!!!!~&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!'."2!!!1!!!!!!!!&!!!!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l0!!!!..~!!..~-"'-!!..'!'-~.&!!!!!!!!!!!!! ................. _ .... .._.._.._.._""".· :'.°:----- ~..-. ----~ ! 
bey, şeytanet yapnıı~tı. Maksadı rekatı askeriyey~ te\•essül edece- Girid ateşler iç!nd~ idi. Sırbiye ile Eflak \'e Buğdan paılamento -

beiyyesinin de rı1• c..~duğır fıK. 3 

mevzuuna ithal cd lmcs•ne ve \'L • 

sadrazama gitmek değil, gidiyor. ğini bildiriyordu. uğraşılırken, devletin başına bir larını birleştirerek Bükreşi mer-
gilerınin tediy~ ~ırnsıııd1 kcsıl -

mesine kanun hıiknıli müsait ol-
muş gib•' bir gösteriş idi. Bulgaristan ~lıvaıi de iyı de • de Bulgar kargaşalıkları çıka - ke2i hükumet haJir,c getirip Ro-

Hiç öyle, üst iiste p3di~ahın hu- ğildi. Tuna valisi olan Mithat Pa- caktı. manya birliğini vücude getirmeğe madığı dildirihui~lir. B.nacnal~yh 
zurunda sadrazama gidip knbğı- şadan gelen haberler, Bulgar çe- Ruslar; Sıvast.ıpot zaferinin a. saik olan Ruslar B ll!<an ihıilal bu emre göre beiyyderden ka -

SON TELGRAF'm 
h 'l'•tiht 

Yazan: M. Sami KARA YEL 

tlql • tefrikası No. 62 

ı>.garıstan ahvali de iyi 
ı..r14 •ıa ha 

d ... ·ıd· 1 
egı ı 

?ıın buıun;ret,erı, oldukça inti-ı 
<ı:eı~~ da şunuz; müsaade bn. 

~\ ttll'ı<> ''>ldi sadrazam pa•a ı 
tekid· k . ' lı.,, ı eyfıyet ede-

~I ''reı. 
lı» "· ~i 
\>ta. lqlilact ısar.~ kurnazlığı ile 

r,~ llıerd ı. 
t '· Venı . ' ~"' "" YUk ~ı, acele, acele 

t~ ı iı, lı: ı çıktı. 
ı.:,_·lt it 1~ar 
"'lltı~ e . teıa ag,sı, doha, hiıiiı 

/:;0 • ~lı:ın ~ unlamadığından 
~la~alt,,, •kıp duruyordu. 

' ı ki, sankı? . . Ne 

den telfış, oluyordu. 
Paşanın, Hafız .Mehmet be,,·in 

harekatile asabı bir parça yatış
mıştır. Yoksa; arabın hali harab 
idi. Lakin, neticede ne olursa ol
sun paşaya olurdı~. Kı7lar ağası 

na karşı gelen, yaveri sadrazam 
bile tutamazdı. bir çalımına geti

rerek Sultan Azize, hakkında ak· 

la gelmed,k bir gammazlık yapar 

ve paşayı istanbuldan Yemen 
çöllerine attırabilirdi. 

Ne ise kurnaz Haf•z Mehmet 

;na fısıldanabilir miydi? Ne müm- telerinin Tunayı geçtıkleri z:ş • cısını çıkarmak, ve Paris mua - komitalarının merkezini :\1osko • zanç vegisi kesilmıyC'Cütır. - - - - -·- ----~ 
kün? ca, padişah bu hale vakıf tovım üst tarafına birkaç fırka hedesinin dcYle•i alıyyeye kazan-ı vadan Bükreşe naklederek Tu - -

olur da, kalın :ıesile: müsellah eşkiy~ ıle g?ldikleri, dırdığı mevki ve şerefi yıkmak n1ua~0arnduaş. ağı mfüıellıih çeteler yol. 

1 

ı1 C~~?n1.6hy~~;ır \ ll;!m3,~1' ::ı ', 
- Ne rezalet bu? Çıkın huzu- Bulgar gençlerinden Il'Ürekkeb bir için durmadan Balkanları körük. , 

rumdan! ı1 cemiyeti cesime il'? birleşerek lüyordu. Rus memurları gizli ola- Tuna valisi M;tJıat Paşımın, Ali _ , 
Diye bağırıv•~rnıij ol~aydı Söy- Ternoy civarınrlakı Türklerd~n ele rak Balkanlarda; Türk hakinıiyeti ı Paşa;ya yazdığı son tahruatı üze- 1 Yıl 1938,A,8, Gun 2~!'>. Hım 100 

lenemezdi vesselam'. geçird ikleri bir takım masumları altında bulunan At1alardenizinde- rind en iki gün geçmemişti. Ve eş- J 13 Ağustos ı Cu m artes i 
Hafız Mehmcd Bey, şöyle bir katley!edikleri bildiriliyordu. ki adalarda, Sırbl,j·e ve Bulgaris. kiyanın Tunadan beri tarafa geç- l ı-

dolaştı. Aşağı inerek ~·aver paşa- Ali Paşa; Mi~at P~anın Bul- tanda, Karadağ ve Bosnahersekte mesi de henüz ik: gün olmuşken 
ya arzı keyfiyet <>ylcdiğini söy _ gar eşkiyasının harekatına dair cür'etkiirane ve emııi;~tfo kolla- İslirniye, Kazan, '.l'oryan, İnace 1------...---....,----
ledi. l'"zdığı mahrem t~lıriralı aldığı rını sallıyarak ihtilale davet edi- gibi üç beş günlG'< mahallerden 'ı 
Paşa durmadan bi:c ıışağı bir yu- zaman bu hareket:..,, bir Bulgar yorlardı. bi rtakım müsellah Bulgarlar el- ' 

kan gı'dıp gel· d lhtiliıline mukaddeme oU•ıg'unu Halbuki Babıal, Sn•astapol mu. 1 ıyor ıu. !işer, yüzer kişilik kıt'alar halinde : _____ _ 
C.dd 1 anlamıştı. Deme'.< Sultan Mecid zafferiyetinin ve Par;s muahede- 1 ' en mese e vahim idi. Dil- \'e hatta bir takım çeteler süvari 
1 b saltanatı sonlarından bugüne ka- sinin kendine verdiği istiklal ve 

ve i ecne iye konsolosları. Türk bulundukları halde Tı·nova, Sel-
dar devletin hiç ıiurmadan teban- şerefli mevkii bir tnrafa bırakmış, 

askerlerinin Belgrad kalcsiıoin sile muharebe halinue olduğu gö- Mecid devrinin soıılarındanberi is- vi ha\•alisine yayılmış oldukarın_ : 
derhal tahliycs:nı tlleb et 1iş•erdi. ~ rülüyordu. tikraz üzerine stkraz ederek dan, bu havaide bazı Türk köy - I 
Rus hükumeti 1e e\·Jeti aliyye Karadağ ihtilali, B~snahersek vur patlasın çal oyııasın düğün lüleri ve kasabalıları halkı korku- ı ı 
orduları Sırhiye~·i t1'ıliyc etme • isyanı, bilahare Sırbistan kıy3mı dernek yaparcasına sef•hot icin_ !arından camilere itica etmı~Jerdi. , , 
dikleri takdirde Balkanlarcll ha- vukua gelm'ş, Mor.ı ve nihayet de yüzüyordu. tUevamı ..ar) lı ı.--.-=---...,.,..._.....,,.-.... .._ .... _, 

' 

Vakili er v ... u Ezul 

sa. d. sa. d. 

Güncı 5 06 9 53 
1 

Ôıtlc 12 19 5 Oli 
' 

!.indi 16 10 ıı 51 
u J) ' 

Al.şaın 19 11 

Yatsı :.'O 53 1 43 

lm•·.k 3 14 8 Ol 1 -- - ~ - - -
• 
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•• HKA~t 
-=- --- ~ 

Adanada feci 
n;,. cinayet 
Oldu! 

Sovyet japon Harbi! 
Şimdiye kadar geçen 

hadiselerin hic bir 

Ben sana lıayran... T 
Sen cama tırmatı!' 

' Yazan: Rıfkı 

Bir hamal karısını on 
Beş yerinden biçaklı
yarak bulaşık çuku-

runa attı ! 
Bund. n birkaç gün evvel Ada

nada tü v !er ürpertici bir cinayet 

i~lenmiş ve hadlse şiiyle cereyan 
etm iş t i r. 

Buğday pazarında tüccar Hilmi. 

n :n yanında hamallık eden Mer. 

merlı mahallesinde 72 numaralı 
evde oturan Hüseyin ıe karısı Ze

liha daima kavgalı ve geçimsiz bir 
hayat geçiriyorlardı . 

kıymeti yok mu ? 
lngiltere matbuat ve 
diplomasi alemi bu 
ihtilafı nasıl görüyor? 

Cahid, gömüldüğü koltuktan 
doğrularak sigarasından der:n bir 
nefes daha aldı; sonra uzunra sü
ren bir of! çekti.. Gözlerinde çek
tiği elemin, korkunç ve derin ız. 
!eri belliydi. Durdu, durdu. Sonra 
birdenbire taşan bir neh:r gibi a
kan gözyaşlarım sılmeğe lüzum 
görmeden anlattı: 

- Tam iki yıldır onu bir gölge 
gibi takib ttim. Bır tek dakika ol
sun uzaktan seyredebilmek için 
ne fedakarlıklara :<atlandım. Ta. 

Bu bedbaht ailenin ikisi kız bi
r i erkek üç çocuğu vardı. 

Rus • Japon gerginliği ar\L1< iki 
tarafın da anlaşmak imkanını bul. 
ması üzerine ~'ki halinden çıktı 
demektir. Birkaç gün evveline ka.. 
dar hep harb ihtimallerinden bah.. 

iafın halU mutlaka stlaha bıra _ 
A :~ma.k istenmiyo,.~.1, mutlaka bi: 
şekil bulmak demekmış. Bµ U. 
~ak Şarkta da böyle oluyor. Tok. 
yo hükfuneti bir kere Moskova i.. 

Sıra diplomatlarda ! Konuşmaların 
neticesi vaziyeti meydana çıkaracak 
!arda kalmıştır 

Hadise günü ı:ocukların evde bu. 
lunmadığı bir sırada <alarmda 

- her zaman olduğu gib , - şiddetli 

bir ağız kavgası başlıyor ve b..ı a. 
ğız kavgası gitgide şiddetleniyor, 

kadının evden çıkıp gitmek iste
mesı üzerine gözlerini hiddet bü· 

rüye n Hüseyin hıçağını çekerek 
karısının gırtlağına s1plı yor; beş 

santim derinliğinde bir yara açı • 
yor ,.e diğer bıçak darbeleri bu ilk 

darbeyi takib ediyor. Muhtelif yer
lerinden on dört ya r.ı alan kadı

nın vücudü dchk c1eşik oluyor. 

ı Maddi imkanlara ve imkansızlık-
!erine karşı cesim kuvvetler ge. 
tirip karşı karşıya yığmışlardı. 

Asya kıt'asındak; harekatın ba -
şında bulunan J'apon kumandan _ 
!arının kendilerince muvafık gör. 

dükleri tarzda is yaptıkları söy. 
leniyordu. Kuangkongdaki Japon 
kumanda heyeti başlı başına ha. 
reket ediyor denmekted ir. Onun 

için kumandanların vereceği bir 
karar ve girişecekkri herhangi 
biı hareket acaba d !plomatların 

ışini zorlaştırmaz mı? Düşüncesi 

ızhar edilyor d~ğildi. Fakat Av. 
rupalı muhabirlerin dediğınc.len 

anlaşılıyor ki harekatın başında 

bulunan Japon kuman:ianlan ye. 

ııiden böyle büyük kuvvetleri bü. 

savvur ediniz ki, günlerdenberi 
yemek yemek istemiyen a~ bir in
san· saatlerce, geceyarılarına ka -
dar kamçılıyan şıddetli ayaz kar. 
şısında onu beklıyor .. O ahenk -
dar adımlarile, miitevazin vücu
dile latif bir gölge gibi s!izülüp 
evine girerken hen ıztırablarımla 
yalnız kalmak için tabesabah bir 
divane gibi dolaşırdım. Ilir mabed 
hörmeti ile bağlandığım o evın 
etrafında • muha'<ka:t ki onun en 
tatlı uykuları anında - dönerdim, 
dönerdim. Ona bir ihfüas ve bir 

H uscyın bu korkunç cınayeti İŞ
iedikten sonra çocukların bir şey 

anlamamaları için hen1en cesedi 
a\· luya i ndirıyor. bulaşık çukuru. 
nu açarak içine atıyor. 

H üseyın: n büyük kızı Fikriye 
Singcr kumpanylsında çalışmak -

tad:r Hadise giinü eve döndüğü 

zaman annesin i~vde bulamıyor. 

babası da hiçbir şey oirııamış gibi 
işine, çalı~mağ~ g i tmıştir. Annesi

ni eYde bulamıyan genç yine baba.. 
sile kavga edip ı;ittiğini zanne -
d ıyor. Çocuklar a'<şam babalarına 

soru rnrlar Fabt müsbet bir re

vab alamayınca ertesi güns ka. 
lar merak ve enci!~~ ile bekliyor

lar. Annelerı ette;ı gün ce mey
dana çıkmayınca büyük kız vazı. 

yelten şüphe!Pnerek komşulara 

haber verıyor. Biz iz bulabilmek 
ümidile evi ar~.;;;tırıvorlar. Bula .. 

Sovyet kuvvetlerine men sub kazak süvarileı ... 

. . -
şık çukurunu'l üzerindeki taze ka
zılmış toprak göz~ ~lrpıyor. Top _ 

rağı biraz kazınca maktul kadı • 

nın kanlı ayağı meydana çıkl\· or. 

Derhal polis ve müddeiumumilik 
haberdar ediI:vor. Müddeiumumi 

mııavinı Hilmi .\rca \'e hükı'.i • 
met tabibi gelerek kanlı vücudü 

çukurdan çıkart ı~·orlar 

D:ğer taraftan pol s katil Hü • 

scy 'n .• tücr.r Hilminin mağaza • 
sında yakalıyor 

Tahk .kata süratle devam edile

r•k ancak gece saat 12 ye kadar 

tahkikat evrakı ikmal ediliyor ve 

cesedin defnine ı z:n veriEyor. 

~uh ke,ne cürmü meşhuda ta. 

allük ettiği için !'ıüküm çok kısa 
b ir zam•nda verilecektir. 

sedilip durı, • :"'" şimdi Moskova 
ile Toky0 ~r · ~!nd~ik : anlaşma üze .. 
rire ih! ; " sulh yol!arile halle • 
dilmesi cı!'ıetine g;dildiği görül • 
mektedir. 

Bundan birka; gün evvel •Son 
Telgraf• Avrup;;lı muhabirlerin 
gerek Tokyodan ve gerek Mosko. 
vadan bildirdikle• malürr.atı bu 
~ütunlarda hulasa ederken şu ne
~ iceye varıyordu: Her iki taraf da 
vaziyete hak'm bulunuyor. Her i. 
ki taraf da işi lıaroe kadar vardır. 

mı.~acaktır. Vukuu b'ldir;ıen mü. 
sademeler ne k.ıdar şiddetli olursa 
c lsun her iki tl:·af da bunları mah 

dud bir sahada bırakmak niyetin. 
ciEdir ve bu harekılta •harb mahi. 
ytti• ;,·ermeyi ı!üşünmemektedir 1 • 

Şimdi Moskov l ile Tokyo ara. 
m,daki ihtilafın sulh yolilg ha!. 
!rdilmesi çaresı :.ar:ınrrı. ak üzere 
l>ir anlaşmaya va.- .. ması da bunu 
teyid eti'. Şüph "z k , iki taraf da 
hı neticeye var n ı <: ·çin çok uğ. 

,..~mış, iki ta"af'" dıplorr.at!arı 

bir şekil bulrr.-. t, çok çalışmış • 
l;.rdır. Fakat r >rt:ıdr.~<i mti~kJ:f.t 

nı· olursa olsun :Fnlomatlar için 
ru müşıdliıtı Y•'ıımek mümkün 
olmuştur. 

Yeni gelen AvL·t..:pl gazete1erı ... 
ı ın Tokyodaki muhabirlerinin bi' . 
o rdiğinc göz a~n:ak ıiızım geli. 

>vr: 

Ded rt vor: Müddeiumuminin bir deh saçması 
n.ıt ettir' p eline Yerdiği suallere zihin yorduruyoı 
fakat. '\lüddeimumiden niçin hala haber yok? Ni 
cin bu adam bir defa biJ!;'.: 

~ Geliniz .. suallerime cevab verinlz!.. 
Demed ı ? Unuttu mu, sıra gelmedı mi? 

Düşünüyor : Bu suallere de cevab vcrmiye im. 

Diplomatlık sarı'atı, eğer ihti. 
le girişilmiş olan konuşma yolu. 
nu kapamak istemrıııi~tir. GirişJ. 
len müzakereler ne kadar çetin 
olursa olsun bunları kesmek mu. 
vafık görülmemiş, onun için ko. 
nuşmıya devam ed . lmiştir. Zaten 
cereyan eden vukuata, her gün 
telgrafların haber verdiği hareka. 
ta bir harb ırıahiyeti vermek is • 
tenmiyordu. Ortada bir cilan e. 
dilmış• harb olmadığına göre mü. 
zakereyi kapam•k diplomatlar i. 
çin doğru görülmüyordu. 

· İliın edilmiş olsun, olmasın her 
hangi bir harbe girişerek-.,devam 
etmek Japonya ıçin bugün fay. 
dalı görülmemiştir. Bir taraftan 
Çine karşı harbederken diğer ta. 
raftan şimdi Rusva ile silfıhlı bir 
kavgaya tutuşmok Tokyonun he •• 
sabına gelmemiştir. Japonyada 
harb ve sulh işlerinde şimdiye ka. 

dar sözü ge<:~r olaıı kumandan -
lar, amirallar, hulasa ordu ve do. 
nanma erkanı Japonya için bü. 

yük bir :stikbal açmak üzere Asya 
kıt'asında olsun, cenubda deniz. 
de olsun ilerleml'k ve yerleşmek 
politikası takib edilmesini ileri 

sürmekten ger> durmamışlardır. 

Bununla beraber bu se!er yeni 

bir harb daha açmak bahs:nde 
bunlar arasında bir tereddüd ha. 
sıl olmuş, nihayet söz diplom1t. 

kan yok! Bütün hatıralarını topluyor, dimağının 

bütün kud cet :le bunlar üzerinde işliyor, bir tek su. 
ale bile cevab bulamıyor. En uzağı değil, en yakını 
da hatırlanamıyor Sual kağıdln! açıyor, mesela en 
sondan o' r tanesini karanlıkta gözlerinin se~ebildi(li 

kadar okııyor · 
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- 1!.lı• , Cevad, Şakir, Nazı'II, Salahaddin, Naci, 
Suad Ne cmeddın Beylerle bir mayıs akşamı ne } 1p. 
tınız, nevi.! karar verdin~z ... 

Ancak, o da bütün zoru, bütün gayretile zihnin. 
de can.anıyor- Kalabalık bir akşom. Ark~daş isimleri 
sayılan tı i r •k~am . Belli bir gece vakın bir gece. Çar. 
çabuk ~nutıılamaz. O gece cTokat!ı • da buluştular, 
yedıler, ·çtiler keyif oldular, çıktıları Sonra •Roz. 

nu\ar • a g ittiler · Maksim• e uğr;,mlar. Oralarda da 
içtiler, g•ceyi yarıladılar Daha scnra, ·Bıjo• da a. 
yakta üstüst< i kişer, üçer kadeh rakı daha aldılar; 

•Gardcnbar• ı kadar uzandılar. B'r iki yere g;rdi, 
ç:kt '· : Buııd a da gayritabii h 'çb .r ~ey yoktu. San. 
atkarlar zehirJcniyor zehirleniyor. ayda bir, ·ki ayda 
bır lu ıohr i yeni bır zehirle öldürmek !çin, toplanı. 
yor, ıcıvr:r , eğleniyorlardı. Bu <ıece de o gecelerden 

b;ri di. Başk• hiçbir şey yapmadılar, hiçbir şeye 
karar verm~dier. Her vakitkı gibi gazetecilikten, e. 
debıyatt~n, yeni yazılardan, romanl&.rdan, san'at ve 
şiirden hahsettiler, sabaha doğru dağıldılar. 

kefik, ) alnız bir noktayı hayal meyal zihninde 

:l2!leyip toparlıyabiliyor: ·Gardenb&r• dan çıkar • 
ken g;)ğ>ünde biriken nefesin bütim hızile, hançere. 

sindeki kudn·tin bütün kesafetile haykırdı 
- İhtiyar küre son devrinde tl'k bir baş yarattı: 

M•"stafa Kemal. .. 

NMiı. hrom~n koluna girdi: 

- Sus ... Refik ne y~pıyorsun• . . İngıl z polisleri 

vnr 1 ••• 

Dp.-J-.. Bv_r.u sokağa çıkardı. S rı ıır::ı, • A.:i ı İ S ı ncm -J. • 

nı'l öııünder rumca konuşarak glren .';i a~1wdan 

bırinin yakanndan tutup, 

- Düyanın en büyük adumı kım? 

lara karşı harb açmak birçok meç 
bul ihtimallerle dolu bir akıbet 
hazırlamak olduğuna göre bu yo. 
la gidilmemiş, müzakere yolu ter. 
cih edilmiştir. 
Fakat şimdi düşünülüyor da şu 

geçen günlerin hadiseleri göz ö. 
nüne getiriliyor ve şuna varılı. 

yor: 

arzudan ziyade çılgınca, şuursuz. 
ca, divanece bir sevgi ile ba.!ılan
mıştım. Seviyordıım. Hiç düşün
meden ona hayatımı seve seve fe
da edebilirdim. Çünkü o benim 
mabudumdu, ı;ünkü o bnim var
lığımdı, mukaddc3atımdı, benli -
ğimdi, her şey inıd:. Eminol Rifat 
saadetimi baltalıyan iki sebebdir. 

Eğer 31 temmuzdanberi Rus -
!arla Japonlar a~asında cereyan 
~den vukuat devam edip gitseyd·i 
ve iki taraf arasında ergeç bir gün 
tam manasile ve •harb mahiyeti• 
alan bir vaziyet peyda olsaydı 

bunu durdurmak kimin elinde o. 
lacaktı?. Avrupa gazetelerinin 
yazdığına göre iki taraf da birbir - (Devamı 7 inci sah ifemizde) 

Biri parasızlık, diğeri de kendi 
yarattığım bir sebeb, cesaretsiz -
lik ... Evet bir lodını s ovmek pek 
kolay, hatta elde etmek bile ... Fa. 
kat asıl güç olan nedir bil'r misın? 
Onun saadetini tmin etmektir. 
Nihayet ufak maaşı bir memur -
dum. Ald1ğım para a:dı, sonra ma
işetlerini temin l)orc;Je mükellef 
bulunduğum insanlar, annem, kız. 
kardeşlerim fılan vardı. Eğer ona 
ve kardeşlerime mahrumiyet çek
tirmiyecek kadar bir gelirin sa
hibi olsaydım, bedbaht ol"ı:;zdım. 
Gözlerim ta sonsuz bir ebediyete 
bakıncıya yumuluncıya kadar ona 
sahib olmak için ısrar ederdim. 
Nihayet ufak maaşlı bir memur. 
rakik kalbli bir kadındı. O ne ka. 

Sovyet Rusyada 
Havacılık rekorları 

EnterA1asyonal havacılık federas
yonıı bu rekorları tasdik etti 
Enternasyonal Ha,•acı!ık Fede· j gitmiş ve oradan gene Tula'ya dön

rasyonu (F. A. I.), Sovyet kadln ; müştür. Kartaçev, bu uçuşu, iki ki
tayyarecilerı Ossipenko. Lomako J şilik bir pllinörl<! ve yanında bir 
ve Raskova'nın uçuşu neticesi ile yolcu ile yapmıştır. Bu uçuşun 

Kartaçev, Korotov v2 Klepikova· mesafesi, 191 kilometre 348 met.. 

dar •İstmem ... Senin olamıyaca -
ğım• derse desin bu içli ve temiz 
sevgiye nihayet bir gün evet. di
cek hürmetle ?aş eğecekti. nın planör uçuşhrı neticelerini, redir. Enternasyonal havacılık fe-

enternasyonal rekor olarak tasdik derasyonu, bu uçuşu, b;rden fazla Cahid bir dakika durdu; soluk 
aldı. Yeni bir sigara yaktı, devam 
etti: 

etmiştir. yerli planörler içôn hareket nok -

So;·yet kadın tayyarecileri üs - tasına dönüşlü mesafe enternas • 
sipenko, Lomako ve Roskova, 24 ıyonal rekoru olarak ilan etmiştir. - Bir gün kararımı verdim. Ha

lazademle pek yakın bir akrabayı 
onun evine göriicü gönderdim. Şu 
şartla ki höviyetim tamamen sak
lanacaktı. İsmim Cahid yerine Ke. 
mal, memuriyetim de yüksek ve 
göz kamaştırıcı bir mevki diye 
s(\y'lettim. O zaman derhal mu -
vafakat etti. O gün halazadem tek-

mayıs tarihinde Sivastopol • Evpa- Ayn,i gün, Sovyet planör üstadı 
toria - Oçakov - Sivastopol yolu Korotov da ayni yolu tek kişilik 
üzerinde tek miıtürlü deniz tayya- bir planörle yapmıştır. Enternas
resi ile 1,749 ikloınctre 213 metre- yonal havacılık federasyonu, bu 
lik bir uçuş yapmışlardır. Bu ne-
tice, Enternasyonal havacılık Fe- uçuşu da tek kişilik planörler re-
derasyonu tarafından, C-bıs sınıfı koru olarak kabul etmiştir. 
kapalı devre mesafeleri için enler- Federasyon, Bayan Klepikova-
nasyonal kadln r~koru kabul et nın, bir kişi yolcu ile hattı müs. 
n .ştir. takim ile yaptığı 152 kilometre 

rar görüşmek üz~re ayrıl nı~ ve 
ikinci bir gidişinde de genç ve 
dünyalığı bol mühendis Kem<ıl 10 haziranda, Sovyetler Birliği 638 metrelik pliınör uçuşunu da 

planör uçuşu üstadlarından Kar - •D• sınıfı kadın rekoru olarak üzerinde uzun umn konuşulmuş. 
tu. Halazadem ~yrılırken onun al-ta~ev, Tula'dan kalkarak Çern'e kabul etmi§tir. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Diye sorduğunu ve bunun cevabını 
sesle kendisınin verdiğ ini hatırlıyor· 

- Mustafa Kemal... 

yine yüksek 

O zeman da, arkadaşları koluna girdiler, kendi.ıi 
çektiler: 

- Refik . Refik ... Patırdı çıkarmanın sırası de. 
. ğil. .. 

Dediler, yürüttüler. Bu kadar. Başka birşey yok. 
Ne konuşulP:uş, ne kaıarlaştırılmı~ bir mevzu! Hem, 
P.efik kendi kendine soruyor: Benim, sokakta: 

- Yaşa . Mustafa Kemal! 

Diye bağ.rmam, b'r Rumu yak.sır.dan tutup silk. 
ırcm hıyanet hükümetinin hafiyeleri . için eğer bir 
cürü!l'...:e bile bütün bunlardan Bursa müddeiumurıı;. 

si beye ne?. Bu dava, İstanbı.ıld.l görülemez miydi'. 
Bunun yeri İst3ııbuldur, hıyanet divanı harbleridir! 
Buraya getir:lmemde herhalde bas:-a bir sır var! Fa. 

kat nedir?. Neden niçin söylemiyoılar, niçin tevkif. 
hanenin öte!•" odaları dururken ll~n idam mahkümu 
katillere mahsus taş locaya indiriyorlar?. Niçin çar. 
çı:buk mahkemeye çıkarmıyorlar? Müddeiumuminin: 

- Seni h~men mahkemeye verıp kararlar istih. 
sal edebilecek hütün malı'.imata, delaili cürmiyeye 
sahibim ... 

Dediğine göre ortada ne var?. Ve ... bunları ne. 
den ben bilmiyorum?. Yoksa, İstanbul polis müdü. 
rünün sadece hışmına mı uğramış vaziyetteyim?. 
Başka bir sebeble tevkif edildiğim halde, polis mü. 

diriyetini kızdırdığım için mi bu ak>bcte uğradım?. 
Yaparlar mı yaparlar?. Bunlar, hep b:ribirlerinin eşi 
insanlar. Kanun yok, nizam yok! Hükümet şeklinde 
şakavet. Oradan oraya süründürül,, süründürüle öl. 

dürülebilirim. Eğer böyle ise mesfle yoktur. Bu su. 
aller cevaba değmez! Hem, ne cevabı?. İnsan bilme. 
den cevab verebilir mi?. Yirmi sekiz kanunusanide 

.r.eredcydim?. Ne bileyim ben! M•tbaada mı, kahve. 
de mi, tramvayda mı, vapurda mı, evimde mi, yazı 

masamın başında mı?. Buralardan başka nerede ola. 
bilirim. 

* Yine bir sabahtı: Sabah. Ay'.lınlıksız sabahlar. 
<Gardiyan• ın gelişinden anlaşılan sabah!. 

Halbukı, Refik: Bıldiğimiz sabahn, bizim sabahı. 

mıza, karanlığı sindiren sabaha, sabahın ta kendi • 
s;ne ne kadar muhtaç?. 

• 

Osma n 

t. 

' 
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hl~ydlUl dO©lır k.ır©lOD !1 

tahsildarları soyan haydud-
, lar nasıl yakalandılar? Sinemanın sporcu yildızı : 
f( • • • • • HOL -V UD . 1 1 llru/antuzt.:rğadüşme- 1Polis lerbuhaydud l 11 SON A HEN 

1 • • • 

Iniye çalışıyorlardı. . şebekesini ele ge- fE5) n v•O re ·IBir senede ne kazanı-
F a k a t 111 çı·rmek ı·çı·n neler ~ 16 ~ u- 1 

~<bıta 
' :; . rcnnan!arı muharrirleri, ı 
, cına. . .. .. ~ltına .\ etıerı , en kuçuk te • 

'-rı ••• kadar rvvelır.dcn dil • / 
ıı,, ' ~•zırlarl ı.-. sonra yazar- 1 

• ekb 
•"ve/ menoubları da her 

ı:. ha'-ır:ndcn düşiinmüşler, her 1 

L "lt •v aınışlar 
Gt Ve} t 

;rı •. 1 • re:-ı, sovacaklarıni 
~ır .. 

i <ıerınrnışlar. Sonra buraya gi 
nınu ı'' nasıl bçacaklarını 

l'ıı;d 1 ı. 11 er. I<açmıy~ muvaffak 
" ı <ar ~ '· ı . . ı lakd ı·de saklana bile. 
~.... lerı d, h 
~ "'!şiar " • a'1ranıayı unut • 
t' a~iı ~ k~u gı,ngsterlerin çok 
~; aıı a alarmdan birin aşa -
C: l'oruz· 

"':•n ilk ·" 
· 'troYes kan.unda bir karı ko. 
~kl~r ~hrtnin merkezindeki 
" •· ın bi . \ıı; •Uklta rı,,d ' b•ılunan küçük 
, % li nı kir~lamak için sahibi 
'-'' asa - .. ••~ "'ll ' acaat etmişti. 

'vveıce gelip dükkanı gez 

rni§ti. Yanındakil ı<"'nç 

kadım mösyö Na'a gös• 
tererek: 

- İşte, dedi. Dükkanı 
kiralamak istiyen ma -

dam budur. 
- Ren'de bir dükkanım var. 

Fakat havası yaramıyor. Onun için 
burada yerleşmek istiyorum. \ 

. -: ?Ne ticareti yapmak fikrinı!e- 1 
sınız . ... 

- Kadın çamaşırları ... 

- Fakat, iki dıikkan ileride böy-
le bir dükkan var. Muşter ı. bula. 
n11y acaksınız. 

- Beis yok!. Başka birşey, me
sela berberlere mahsus şeyler sa
tarım. 

Mösyö Nas ısrar etmedı. Kontro. 
to yazıldı, imza bndı. Renli kadın 
pey olarak 1,500 frank verdi. Er. 
tesi gün, berberlikıe alakası ol ~ · 

mıyan bazı eşyalar dükkana ge. 
t irildi. Birkaç sandık, tencereler. 
sandalyalar, dört yatak, bir gaz 
liimbası, ilah ... Burac!ı dükkan 
değil, sanki kamp kuruyorlardı. 

Büyük harb 
4tı,. 

4Pagı mahvederken Sefa-
~ nikte 
~il!\' 

casusların rolü 
•cen servis tarafından meydana çıkarı· 
(blıtn esrarengiz işlerden sonra. 

~:..Van 110
kü sayıdan devam) 

·ıı. lın d .•. 
1'\ Verdi. :d.gım Reymon, ken. 
tı etın 1 . gım talimata göre ha. 

... l Ş, ,. 
! r...., b;r ö•Ce Yarısından son. 
~I;·' , ca" bııçukta otelin önüne 
~ tak ~dect ' ben c uşağı yukarı do. 
e.,'"kakı ı bekıcmeğe başlamı< 
' ı;o arda ,. 
•; 'do. 11. ll>ıbat devriyeleri 
~, /ı•baıı el'rnoıı aynı zamanca 
1,, ~ geç •rctan birkaçının da 
L 'llıse ll\es·ni bekliyordu. Fa. 
hı, :ı'baı geçrnıvordu !. Nihavet 

'ı Çavuş b " · ııı 1,. " ulundu. Fakat 
d •1mız k · Ne ? arışmıyacağını 

t" lle~ın Yapılmak lıizımgeldi. 
• •t 0 n 
•,., • ~l"J kendisine sorunca, 
1. '" 'e •. ıı ·~alı 

1 
~ırnıemizi ve orada 

~t~ "~tn~ acır· n odası önünde 
• 1 0ı kend· · 'ı ·Ilı·• •sınin kaçmasına 

1 " , "'<tan b 
, ~l:b~'llıadı. ı:ş~a yapılacak 
•ı~ 'l ita gını soyledi. 

l. 'llı·~~ Ça:ına yalnız bir kiş i 
~. "llıı•t 1. u,t,n ı ., .ı.:. kims 0 yi 
ı ~ ''•o -ı, o ile da tu .şe karış. 
' ·ıtı n b' ~ru Va'dı ·;, r de benim va-
~ t 'll)ı · 00'1 b · .. 
lııı • , . !:'ak · u ışte one ge. 

ı. •ııııv0 aı kend!mi göster. 
ı.1ı, "' ın. tdurn Ç" k" b . 

ı., "Yda · un u enım 
"lo,~. 'tı ıı tı na çıkmam, casus 
~.ıı: 1 liaıbuazk.arı d!kkatini celb. 
'<L.' ır ı b . 

'% 1n icab enım gizli kal. 
~ bıı ~erdiğiıııı -~!arak elzemdi. 
~tı~ 0e bir ··arar üzerine bu 

... 'I L !J'tnek l • b0, <uvv., azımdı. Eli-
1· rtla 'lltaııı • azdı. Başka kuv. 
"' ita ıştırn · ~ ·~ı,,_ rııt,. k · !ster istemez 

L ' a . kend;m· S "' 11 c~s· ın e _ 
c ıs ' •l«ı· ) . •su3 1 - ı atına karsı 

' ' e,k fı!ı şof· \d , 
~ •!. lr~k , 1 O U-

~ , 'lı ı, ka Buıg ·yalı tac ' ri 
, rnrın 

!ıt e , ı verm.ştim. 
'ıl. ı bat 

lleıı ~avuşu iş ! an. 
' arkaya çekilerek 

mumkün olduğu kadar öyle d;,ı 

caktım. Fakat bir elim ccbımü . 

duruyordu. Tabancamı tutuyor -
dum. Eğer Bulg•ryalı silaha dav. 
ranır. yahut kaçın.ya teşebbüs e. 
derse onu hemen vuracaktım. 

İnzıbat çavuşunu adı Pirs idi. 
Çavuş Pirs işi anladıktan sonra 
Bulgaryalının oda kapısına yak. 
!aştı. Kendisine verilen talimat ü. 
zerine hareket ediyordu. Kapıyı 
vuracak, açılmasını rica edecek, 
içeriye öyle girilecekti. Yoksa a. 

lınan bir emri yapar gibi kapıya 

hızla vurarak lorla açtırmak gibi 
akla gelecek şek'lde kat'iyen ha. 
reket edilmiyecekti. Öyle yav~s
ca vurulacaktı kc bunu içeridek ı 

Bulgaryalı tacir, e te! hizmetcile. 

(Denmı 6 ıncı skhifede) 

yor biliyor musunuz! 
yaotılar? Esr~r, kadın ve aşk l 

un~:~~e~~i~ne;'~:;ı'.:,n~~e~ beldesinin hUSUSİyeti ~ 8' 000,000 
Liyone baJı:kas•nı.ı üç memuru, Dünyada, Ho;ivud kadar blöf 1 
Bank dö Frans'dan 1,800,000 frank \ yapılan bir meml<!ket daha yoktur 

ralarında para toplarh. Daha a
çık tabirile mantolarını, rollerini 
•arifane• alırlar. Ve aldıklan kıy. 
metli manto her hafta sıra ile bi
risi giyer. 

tahsiline memur edılnışiti. Banka- ı denilse caiz ... 
da saat 16 da buluşmağa karar ver- Burada, en b:i,yük yıldızlardan, 
mişlerdi. Fakat, muamele uzun en adi figüranlara kadu hemen 
sürdü. Ancak üç çeyrek saat son. herkes blöf yapar. Blöf yapmak 
ra çıkabildiler. 1 mecburiyetindedir. 
Akşam olmuı, etrafa karanlık .... Fakat, .Holivud'un vaziyeti gö.z 

basmıştı. Her iki banka arasındaki onune getırılırse bunda, yanı blof 
mesafe dört yü' adımdan fazla yapmakta mazur oldukları gö -
olmadığı için otomobile binmeğe rülür. 
lüzum görmediler. Viktor Hügo Bir yıldız, dünyaca tanıldı ve 
bulvarını geçtiler, Kolonel Driyan büyük bir firmay<. kontratc. ile 
sokağına saptılar. Birdenbire kar bağlandı mı, artık bır dereceye 
şılarına altı kişi çık\ı. Revolverle. kadar blöf yapmak iht•yacındaıı 
rini memurların göğsüne daya • kurtulur ... Bunu, mensub olduğu 
dılar, ellerindel<i çmtaları aldı - firma deruhde ed~r. 
lar ve biraz ileride duran büyük Büyük firmalann prof<'syonnl 
bir otomobile atladılar, kaçtılar. blöfçileri, yani crekl8m memur -

Neye uğradı'<lanm bilemiyen 
tahsildarlar, Beçika caddesine doğ. 
ru süratle giden otomobilin arka
sından koşmıy• başladılar. 

Haydudlar silahlarını ıstimal 

ettiler. Fakat k ims• yaralanmadı. 
Z a bıta hareket g 0 ç:i; Dij~n, Ok

zeı Jllarını kapattı. Beyhude ... 
Ertesi gün firarilerin otomobili 

laru vardır. Bıın~ar, yıldızın şöll' 

retini artırmak, dünya gözünü Ü
zerine çekmek !çin gürültülü rek
lamlar yaparlar. Akla ve hayale 

ırelmiyen şeyler icad ederler. 
Yeni başhyanlar, 'dikkat nazan 

Üzerlerine çekme;: için, az ve çok 
tanılanlar da ıöhretlerini artır -
mak için mutlaka blöfe m• ıhtae. 

dırlar. Hususile sönmeğe başlıyan 
yıldızları yeniden p3rlatmak için 
biricik çare blöftür. 

OTOMOBİL HİLELERİ 

Öyle figüranla.:: vardır ki güzel 
bir kürk manto ılabllnıek için a-

Otomobili olan yıldızlar, bazan 
iş istemek için stüdyoya gidecek 
fakir arkadaşlarına otvmobillerini 

verirler. Hatta üzerindeki marka. 
yı bile muvakkaten değiştirrler. 

Holvudda otomobil sahibi olmak 
.

1 

hal ve vaktin vı?rinde olmasına 

de l fıJrt ~tmez. Studyolar arasında. 
ki mesafe çok uzaktır . Figüran -

·~ .n çoğun un, fakir olanlarının bile 
birer otomobii vardır. 
Yalnız böyle yerlerde lüks bir 

otomobil Be ve üniformalı bir şo
förle gitmekle, eski bır fordal git. 
mek arasındaki fark çok büyüktür. 

Bunu bilen San Fransiskolu genç 
bir san'atkar, gayet şık bir oto -
mobil kiralamış, fakat bir şoför 
tutmıya iktida"ı olmadığı için 

1 bu vazifeyi bizzat erkek kardeşi 
görmüştür, 

Cok fakir olaı. laı ıı J ınbılleri 

gündelik tutarlar. \ \ .iavet olun
dukları yere mutlaka otomobil ile 
giderler. 

B;r ipek çorab, güzel kokulu bir 
levan ta alabilmek için öğ1• ın ye. 
meğini feda eden san'atkilrların 

(Denmı 6 ıncı sahifede) 

VoU<dloz 

bulundu. Tsoyes"n 30 knnmetre 
ilerisinneki ormanın kcnarındı bı .. 
rakılmıştı. 

YİNE RENL~ KADIN 

Beş gün geçti. !\1ö.;y1ı N iS, R~nli 

kadının geldiğini gö:dü. 
Bu zavallı kldın ağlıyordu. A

cınacak bir tavda: 

- Dükkan 3ahibim kuııturato
yu feshetmek istemiyor. Şu Jıa ide 
buraya glebilnıcrr.e imkan ~ c" 
Bunun doğru <llnıadığını biliyo -
rum. Fakat çar~siz ... Siz.• verdi -
ğim pey akçsindn vaz geç'yorum. 
Yalnız, eşyalarımı almama müsa
ad e vermenizı rıca ediyorum. 

Dedi. Mösyö Mas da kabul etti. 
Renli kadın teşekkür elti. Ağla -
ması durdu. 

- Bunları tckl'a' götürmek bir 
çok masrafa mü t~va kkı r Acaba 
burada satamaz mıyım'? ... 

- Hay, hay!.. Satabilirsinız. 

Biraz ileride eski alan bir dükkan 
var. 
Kadın yatakları, tencerele 'at. 

tı. Bu sırada zabıta, bank: ı -
sildarlarını soyanlar' ara,,-,akLa de. 
vam ediyordu. 

Tahsildarın, mütecavizlerin eş
kali hakkında verdikleri malümat 
pek azdı. 

İşi, emniyeti ıımumive kontrol 
şubesi ele aldı. Erı muktedir rne. 
murlardan Belin ile Şönöviye tah
kikata başladı 

Komiser Belin, az evvel yin~ 
altı kişinin Sen s~ni'de b:r mn. 
ğazaya tecavüz et.t kıerın ' rnu,ooo 
frank alıp kaçtıkların• hatırıadı. 

Bunlar da ele geçmemi~!. Şiiphe
siz bu da aynı haydudhrın iş i idi. 

(Dev•mı 7 i"ci sahifemizde) 

işte film memleketinin dört kü· 

c·j~ü ... bunlar bugün yıldız yav• 
rusu, yarı::ı yıldızdırlar 

.... i 
! 

• J 

• • 
" 

' 
Urkek bir eda, mütevazi bir ta. 

vır, masum bir gülüş. Fakat de. 
mir gibi bir irade... Beş senede 
her istediğini yaptı. Çünkü ne is.. 
lediğini biliyordu. Danstan kaya. 
ğa atladı Pek g~nçtl, babası bu 
tehlikeli spora müsaade edemez.. 
di. İki sene sonn yılbaşı hediye. 
!erini karıştırdığı zaman hedi -
yeterin içinde kayak kızakhrırıı 

bulamıyan Sonya meyus oMu. O 
kadar üzüldü ki hastalandı Kı.. 

zının sıhhatini tehlikeye girdi • 
ğlni gören babası, vakit geçirme. 
den stediklerini aldı. Sonya kü. 
çüktü amma bu arzu bir ~ocuk 
isteği değil, bir istidatlı. 

Sonya Heni on bir yasında dun 
ya şampiyonu idi. 

Bu muhteşem unvanı kazandı
ğı zaman, müsabakalardJ hazır 

bulunan İ<\•eç kıralı kendisini teb 
rlk etti 

- Kral ne söyledi? d:'.\·e ann°
si sordu. 

- İsveç sizinle ;ftıhar ed"'M 
kızım, dedi. Ben de: ·Teşekkür r. 
derim haşmetpen::th, siz;n me'vc 1ı

diyetiniz bar , ~<avvet verd • de. 
dim İyi söylenı . 51m değil m on • 
ne? 

Anne bir an ~ustuktan s.,n r a~ 

- Sonya sen •lerliyeceks n .. 
- Biliyorunı anne ... 
San'atında ctaima iler1Pnl'''k•,.n 

başka düşündüğii yoktu . S "vo. 
ya yalnız annesi tabidi. Nr b ba. 
sı, ne muallimleri ona mukavemet 
edemivorlardı. 

Bir ~ün hocası ona bağırdı : 
- ',,falmazel Hen:, lutfen der. 

sinize bakınız. 
Sonya hemen cc·••b verdi 
- Ben büyük bir Jrayakçı ola. 

cağım. kopyacı değil. 

Ve sonra odadan dışarıya çı -
karken: 

- Beni takib rdrbilirsini7.. c:;_ 
ze kayak öğretey · :n . 

Fakat yaptığı cür'etten k<lrk1. 
rak merdivende Jıırdu. 

- Dı~arıda rnğuk da onda n '~
dişe ediyorsunuz galiba .. Bı ı. 

atten fazla kalmayız ne olur ('ok 
iyi kaydığım için e ngliç figlırle. 
ri bile nasıl yaptıl';ımı koıayca gö 
rürsünüz. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 
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O -SON TELGRAF-t3Ağustcm~ 

Büyük harb Milli müda/aa 
Vekili 

malıvederken Selô.-ı Şehrimizde Avrupayı 
nikf e casusların rolü Milli Müdafaa vekili Kaz.ıın 

Özalp bugünkıi ekspresle Anka-

Alman yadan 
izahat istendi 

(5 inri sahifeden devam) 
rindeıı biri gelmi~ te içeriki muş. 
t ~'ıatsız mP.m k için ka • 
pının açılmasını yavaşça rica erli. 
yor, tarzında yapm:.k lazımdı.• 

yim ki bu arkadaşın şüphe uyan. 
dıracak hiçbir hareket, yoktur. 
Casııs lakırdısını ser. nereden çı. 
karıyorsun? 

Benim sözüm üzerine inzıbat 

çavuşu da başladığı işi yerinde 
görerek ister istemez aldığı emri 
yapan bir adamın hal. ile ,u ce. 
vabı verdi: 

radan şehrimize gelmiştir. Ve • (B' · · bil d d . . . . ırmcı sa e en evam) 
kilı, Haydarpaşa ı;::ı.rında Valı Üs. rek ~ek·'n bak d ı hd·d· k 1· · · · " .. _ . • "' " ımın an a ı 1> ey ıyetının Jyı olacagı \'e Almanya. 
tundag ile İstanbul Komutanı kor- k . l h ·· · · 

• • 1nın omşu arının, akkında şuphe edılebılecek muazzam bir askeri me. 
general Halıs Bıyıktay denız ko- •k · h k · · · 

' .. J anızrnanın are etine şahid olmalarının pek c:.. mll\·afık bulunmıya _ 
mutanı ~ay Mehmed ve dıger cağı fikrini ileri sürmüşlerdir. 
kara, denız ve h'lv3 kuvvetleri ko. M f'h t ·1· · · · · • Umumi Harb ~snasında Yuna. 

n tan daha h rbe g,irmeden evvel 
Kral Kostantin A!inadakı sara _ 
yında oturarak Alman ta aftarlı. 
ğı ediyor, Yunanist.nın Almanya 
aleyhine harbe g'rmesine varkuv 
vetile marn 0Jm3go çalışıyordu. 

Fakat İngilizlerle Fransızlar Ve. 
nızPlo<a SeJanikte bir hükümet 
teşkil ettirmiş!erd" Bu hükumet 
onlarla beraberdi Selinikte de 
İngiliz ve Fransız orduları bulu _ 
nuyordu. Nihayet Kral Kostant'n 
ile KraJ;çesi daha ziyade Atina. 
da kalamamışlar. çılııp İsviçre. 
ye gitmeğe mccbıır olmuşlardı. 

O zaman Ven·zelosun Selanllc. 
teki hükfunetm" de lüzum kal _ 
manuş, artık Yunanlstan da U. 
mumi Harbe, lngn·zlerle Fransız. 
!ar tarafında olarak girmiştı. 

Se!anikteki İngiliz ordularının 
kumandanlığını Mareşal Miln ya. 
pıyordu. Selaniktı:? İngiliz, Fran. 
sız orduları bulunmakla berabn 
diğı:r taraftan da Alman casus 
şebekesı de f:ıal yelten geri kaL 
mı ordu İşte :'ll:are•al filıı bunu 
ro le anlatıyordu: 

•Benim buraıbk' orduların bu. 
rada gizli, görür ez bir el ola. 
rak çalışmakta cı!Gll düşmanın 

ca u. t~kilatına karşı muhafaza 
edilmek iht'yac dadır. İşte aL 

ba. Vade'nin gordu • · iş so de. 
rece eheııımivet]i('.'r.> 

İngiliz ist:hbarat şebekesbın 
Umumi Harbde Sela!l.ikteki teş • 
ltilatını idare etmiş olan alba 
Vade Yunanistanrlaki Alman ca. 
sus teşk !atına karşı mukabil teş. 
lıilatı vücude getirerek çalışmış 

olduğu için Mareşal Miln kendi. 
s'ni bu suretle takd;r etmi~ olu. 
yor Dünkü •Son Telgraf• da E.'1. 
teli cen• Servis elenilen İngiliz 

istihbarat şebek~sinfn bu şcfin;n 
yeni neşrettiği h:.tıratını yeni ge. 
len İngil z gazetcler!nden alarqk 
hulasa etmiş, faköt anlattığ• ma. 
ceranın alt tare (ı zaruri olarak 
bugüne kalmıştı. Kendisin! BuL 
ııaryalı bir tacir d'\'e tanıb'1 \'e 
İngilizleri tarassüd. eden bir ada. 
mm Vade tarafından nasıl yaka. 
landı.1!ı anlatılıyordu. Burun ali 
tarafı da şöyle denm etmekte _ 
dir· 

İnzıbat ça\•uşu J.apıyı ya,·.ışca, 
h;çbır şüphe uyandırmıvacak 
tarzda vurdu. İçeriden Bulgar _ 
yal tacir son derece ihti\'atlı oL 
makla beraber kôpıyı açm klan 
kendin alamamış, gece yarısın _ 
da~ sonra gele·~~< yavaşç ~ ken _ 
d sini gc I eğe gelenin k''ll oldu. 
ğunu anlamak .-~rakile kapın a. 
rala'Ulşt 

Bulııar ·alı mPydana çıktı Ü _ 
ur~ de açık re>ık bir pijam v~r
d: Kapı arala•ıdığı sırada n71 _ 

b t ca\'uşu bir oyz~ :ıı be en l. 
ceriye atıvermişt ı. B • elindr bu. 
l an tabancasını hemen Btılgar. 
~:, 'ı tacir n. karnı""'a da)-:yar::ık 

Eller yukarı' kumanc!a>ını 
,.t.-rd 1 Ben ol:ı!1 ~PVler· ._C:, red. 
yordı.m . Şaştım. Cünk'i Bı;'gar. 

ya' bu kumanday.ı kuzu gıl>i il~
"' edi,·ordu' El!rr: yukar·-h oL 
du"•ı halde odlr.m iı;erısine çe _ 
k. d tnz.ıbat çavı.1şu ıse da;m~ ta 
b>ncası ona do~ru oldui(u halde 
krndısini takib ediynrdu Ariık 

b n de rr.eydana çıktım. Sahneye 
karıstım. Arkad3n ben de Bulgar. 
yalının fJdasına !ı'rmiştim. Fakat 
bu yapılan şeyler benim i~in meç 
hu! imiş de yeni öğreniyormuşum 
j!ilı inzıbat çavu·.una amir3nc bir 
~~1P sordum· 

- Subayım!, Ben yalnız aldı. 

ğım emrı yapacagım Üst tarafını 
bilmem! . 

O zaman ben de inzıbat çavu • 
şuna kar~ı söyl .yecek bir söz btı. 
lamam s olarak dedim ki. 

- Demek san.ı 1'öyle bir emir 
var. O halde ben karışmam. Al, 
götür! 

Bunun üzerine çavuş eL.n~ gc. 
çirdiği Bulgaryalı taciri sorguya 
çekti. Çavuş ingi!.ı:zce soruyor, 
Bulgaryalı da kmk dökük ingi. 
l'zce olarak cevab veriyordu. Bu. 
nun üzerine ben d~ Bulgaryalııya 
şö~·le haykırdım: 

- Sen hiç lng;Uzice bilmedi _ 
ğini anlamadığın' 5öylem.yo· mıy 
dın? Bu nasıl oluyor? Herhalde 
bu iyi birşey d•ğildir. B'.ze öyle 
söylüyordun, şimdi burada ın. 

gilizcey hem •mlıvorsun. hem 
söylüyorsun!. 

Mevkufun çehresi çok karı _ 
şıktı. Bu sözüm ıizerine bana öy. 
le bir bakış baktı ki herşeyi . fa de 
ediyordu. Hiçbi <ey södemed;, 
yalnız baktL 

Bundan sonra çavuş ona giyin. 
mesıııı söyledi. Mcvkufu giydird •. 
Sonra ellerine :<elepçe \"urdu. O. 

. danın her tarafın· aramağa ba~ _ 
ladL .Mevkuf sorul~n şeyleri gö•
terıyor, söylü~·cırdu. Bulgaryalı 

tacirin iki esvab kutusu vard,, 
Birinden b:r tabanc~ çiktı. Bun _ 
dan başka birç•ık dn para bulun. 
du. Llk asıl şa,pnı dikka ohn 
ikincı.si id .. Çünkü buntın icinde 
bir takım kağıtlar vard B-~ ta. 
kun defterler ı;örülüyordu. B"r. 
çok para çıkmas:, birçok kağıt b•1 
lunması \'e b'rçok da defter gö. 
rülmes; işi anfr.lıyordu. Buıılar 
tedk:k edifüıce giirüldü ki BuL 
garyalJ tacir Seı.in kte vasi te~
kilatlı bir casu< sebekesinln ba _ 
şında idi. Bu §Plıekenin adam;arı 
na para dağıtı ·or, dağıttığı para. 
ları deft,4rlerine kaycl'ediyordu. 
Bundan kanaat r.eldi ki Bulgar. 
yalı tac'ri yakala'!l;ş olmakla So. 
lanikteki casus ~ebekesin·n başı 
el geçmiş, en mühif" b!r adam 
tutulmuş oluyordu. Bulgaryalıya 
tabi olan birçok ı;dam vardı. Bun 
!ar da onun arka•ından Yakala 
nocaklardı. Halbuki bu ·adamb; 
belki de görec•·lcleri işlerın !!: _ 

kabilind mükafat bekliyorlard 
Halbuki şimdi ba$l~rı el geç _ 
mekle onlar da lıic;btr mükafat 
elde etmeden y~k la_'llllış olacak. 
]ardı. Elle:i kele;?çeli odu" ha ı _ 

de otelden dı ar çıkarılan Bul • 
garyalı dışarıda sü:ıgıi .ı askerler 
arasında b • kam' ra ko:ıdu ve 
git•i. Bulgan· 1 h kkında bun. 
dan sonra ba ka Vr<e · bilm _ 
yorum. Ben"m 4 bu kadarı.~ 
bi miş ol ·•·ordu. 

Fakat '.ngıliz gazeteleri. 
n:n bugıinkü rasu~uğa kar~~ u _ 
yanık bulunmak için yazdıkları. 
ru •Sen Telgraf. yarın hulasa e. 
decektir 

5 kaçakcı daha 

. • aama ı ngı ız polıtık mahfillerındekı kanaat, bu askeri hare'kii. 
mut1andırlarıle dıger zevat karşıla - tın bir ııevi tezahür olduğu merkezindedir. 
mış ar · I d 13 (H -5 A · · 

K
• Ö . . . . . ,on ra ususı - vrupanın sıyası havası yıne bozulmıya yüz 
azım zalp ıstırahat ıçın ıka- t t • B · 

t 
.h "t . . umuş.ur. una; Almanyanın yaptığı geruş ask•r! hazırlıklardan ma. 

mega ına gı mıstT. ı d ·k· ··h· b b • ,. 
ZİRAAT VEKİLİ !'>1"HJÜl\'.I.i.ZDE a a : ı mu un se e daha amil olmaktadır. 

Z. t V kil" F •k- K d •
1 

Bunlardan birisi Çekoslovakyadaki milliyeUer meselesi, doğeri de 
ıraa e ı aı ur og u 1. 1 1 F .. 

b 
.. ...

1 1 
ava - ransa munasebetıdır 

ugun og e va <ti şehrimize gel - - . . · · · 
~: .. :. Öb" .. A k d. 1 Çek meselesının halli için bi.r Ingiliz Lordu tavassut vazif~i-
~...,~. ur gun n arava une. .f 1 kta . d k S"d ti · il · ı · ı cektir. • lnı ı aya ça ışma ıse e gere u e erın erı ge enlerı, gere'k A man 

matbuatı bu işin.sonbaharda mutlaka halled;leceği.ne işaret etmektedir. 

t ler. Bu işaret, milliyetler işinin tavassut yolile halfine imkan hasıl 

SpaO yollar mem_/olmazsa Orta Avrupadaki vaziyetin arzu edilmiyen bir neticeye vara. 
cağını göstermektedir. 

l leketlerİnİ müda- !kinci mesele olan İt>lya - Fransa münasebatı bundan daha mü. 
himdir. Son zamanlarda, İtalyanın Fransaya g;decek İtalyanlara pasa. 

f aa ediyorlar port .''ermemesi karşısında Fransa da bu s~bahtan ıtibaren mukabele. 
r bılnıısle başlamı.ştır. 

(Blrla.cl sahifeden devam) Uükumetçi Ispanyolların Frankistleri çok oyalamaları ve neticeden 
şekilde_ ~dafaa etmkle beraber ;uzaklaştırmaları sebebini yalnız Fransaya yükliyen İtalyanın Fransaya 
bazı mühun mPvz.!er kaybetmiş- k•rşı bu hareketi diğerlerinin takib eylemesinden korkulmaktadır. Da. 
lerdir· ,ha ~imdiden iki devlet arasındaki siyasi münasebatın büsbütiin kesile. 

Frankistler maddi. ve m;.nevi 'cEğ'nden endişe edenlçr görülmektedir 
bakımdan kendilerine pek paha • İNGİLTERENİN BİR E.'1-1Rİ 
lıya mal olmakla beraber ilerle - Londra. 13 (A.A.)- .İ.ngltere Harbiye Nezare\i. dün akşam neşretti. 
meğe devam etm~ktedirler ği bir tebl,ğdc, istihkamlar yapılması sebebile, yabancı muvazzaf ordu. 
ŞARKTA CEPHE Y .'l.RILDI hr subayları ile ber ne sıfatla olursa olsun bu muvazzaf ordular men. 
Barselon 13 (A.A.) - Şark cep- sublarma menedilen Alman mıntakalarının mufassal listesini bildir. 

hesinde, d~m.ın cephesin.. yar - m'şt.ir. Harbiye Nezaret:, bu sebebten dolayı. Almanyaya gidecek olan 
dik.ve Kaseta de Arnau·~u zap • İng;liz aliıkadarlarını, muvazzaf İngiliz ordusuna mensub olmadıklarını 
teltik. isbat eden bir ves:ka aln. ğa \'e bu vesikayı Londradaki Alman büyük 

Eslramadure ceplıesınde, Kabeza ~lçıliğine göst!'rerek kenchlerinin bu mıntakalarda oturmalarına müsa. 
de Buey etrafında mücadele şid- ade veı·en bir ruhsatname ile deği,tirmeğe davet eylcmiştır. 

FRANSIZLAR NE DİYOR? 
detli surettt- devam eylemekte • 
dir 
İHTİLALCİLERİN TEBLIGi Parıs 13 (A.A.)- Alma.nyanın a kerı hazırlıkları hakkındaki ha-
"·'amank l3 ( \ A) _ • _ herler! mevzuu bahseden .~ıgaro• gazetes, cL ·or kı: 
..,.., a , . . nxnau . . h' k Al ı l · 

taka d d
.. Hiç kimse Amanvayı tehdıd etmıyor n ıç uns" man.ar a mıı. 

nun sın a u~manın, mu kame- - · .. - · · ? 

met . k l t 1·1 . h k d nazaa cık;,rmak myetınde değildir. O halde bııtun bu pazarlıklar nıç:n. 
ı ırı mış ır. en are ete e- • . . . _ . - . , 

Vam Ol kt dı Bu, ya hep ya hıç ıçın bulun varını rıske etmege nıyet,ene" kumarcınıh 
unrna a r. . , - .. · 

son bir hareketi midir? 'Yoksa, diğerler:nin yanlış hareke', crı uzerıne 

17 
Bir 

yaşında 
kızcağız 

(Birinri ııı;ahifeıleı. d(?vam) 
yennd<> tramvaydan inerek cad -
denin bir tarafın~ geç!!'ek istiyen 
Şişl'de Havuzlubalıçe wkağında 
39 numaralı Hal'i.in e\'inde bir haf
tadaııiıeri misafo: olarak bulunan 
Emin Fahri 17 raşında Münireye 
çarpmış başınd:ln ve vücudünün 
muhtelif yerler•nder, ağır surette 
yaralamıştır. Mıin rr ürnidsiz bır 
halde Şişli çocuk hastanesine kal
dırılarak tedavi altı'la alınmıştır. 

Şüpheii bir 
ihbar 

(Birinei salıileden devam) 
mek bılmıyorm!lŞ. Suların arasın. 
da kaybolup gitt:. • demiştir. 

Zb:ta Leonun vazıyetin: ve bu 
ihbarı şüphel1 görerek kend1sini 
nezaret altına a.mıştır. Ccmalın I 
cesed henüz bulunamamıştır. T:ıh
kikata ehemml··etle dc\'am ed:l
mektedir. 

Kuzu sa fışı 
OSlrin<i sahifeden devam) 

deıer, arasına gı.::mış bulunmak. 
tadır. Bu vazıy•ti gözönüne alan 
belediye bu sab.ıhtan itibaren 
kuzu fiatlarına konulmuş olan a. 
zami f'atı kaldırmı; ve kuzu sa. 
tışlarını serbe t o.rakmıştır. 

Toptancılar bu sabah kuzuyu 
d·ledikleri fiatla~ üzennd~n pe. 
rakendecilere s1'.mışlardır. 

ilk fırsattan hemen derhal ıstıfadeye hazır olmak iç 'n bT sahada bıitün 
kozları elde tutmak istiyen btr poLt,kanın ,cabları mıdır? 

Celal Bayar 
Gençler arasında 

(Birinci sahifedt'n devam~ 
lunan arkadaşlarının bu samimi 
heyecan ve neş'e,:,ine t.erci:iman cı_ 

larak eüzel bir .nıtuk söylemiş ve 
bilhassa bu mektebden mezun 
olanların memlekette alacakları 

mühim vazifelerı tebarüz ettlr -
miştir . 

Cemiyet reis ni>1 bu nutkuna 
Başvt>kilimiz Celi• ı Bayar güzel 
bir mukabelede bıılunmuştur 

Celfil Bayar bu nutkunda bil • 
hassa demiştir ki: 

·- Arkadaşlar; ıktısadi bir 
mc\'Zu el alındığı ,.e kon.u.,uldu. 
ğu zaman daimJ tıryeca.'1 duyar 
ve söz söylemekt~ıı zevk alırım. 

Bu a şam aranızda bul :-ımak !ez. 
zetın tatmak için yola çıktığım 
zaman burada bi': 'c kıymat:i hı. 
tabelerle karşı!. ,~cağur. tahmin 
etmıştim 

niun yen çok büyüktıir Mııvaf. 

fak olduğunuz takdirde maz:yi u. 
nutturacak ve me:nlelı:ette yep -
yen: bir hayat doğmasına h:zmet 

edeceksiniz. Vazıforıız çok mu. 
kaddestir. Bu kadar kıymetlı bir 
mesleg sahıb olmak az ınsana 

' nasib plan baht.) arlıklardandır. 

M ilet kendis ı )ı,zmet edenleri 
hiçbir zaman unutmaz ve unut • 
mamıştır Yen, ı,aıatınızda mu. 

vaffakiyetler temenni ederim. 
Gcnçligunizin unııtrnıyacağı di • 
ğer bir \•az.fe daha ,·ardır. Bu 

da Büyük Banim.zı daima içten 
gelen bir muhalıbetk ~evmektic. 

Bunu tavs:ye etmek za.dd.r. Çıin 
kü o bütün Ttirk'erin kalbınd~ 

s;ırsılmaz bir im~ıı halinde :aşa. 

maktadır. Genç arkadaşlarımın 

huzurunda kendisiı:e bur ad·, mııı
nettarlığım.ı tekrar arı.etmek ,stc:

rım. Uzun zamanlar başı!l'uıd~ 

kalmak suretik iılzi nurlancLra. 

cak olan o kuv\'eti hepimiz beı ;ı_ 

ber takdis ederiz. Sözlerimı bu. 

rada bitirir. heµinize neş'el bır 

gece temennı ederim.• 

•-

Emniyet ikmcı şube kaçakçılı<: 
kısın: memurları beş kaçakçıyı 
yakalı ·arak ad:.yeyc teslım et _ 
mişlerdir. 

Bu fiat 46, 48 kı.ruş arasında 
_oynamıştır. Perakende fiat!ar elii 
beş ıle 57 arasındadır. 

Teneke 
Mahallesi 
Kalkıgor 

p1da şüphe üzerine yakalanan Ha. 
lid ve Jirayer isminde iki esrar. 
keşin üzerinde birer miktar {'S. 

rar bulunmuştur. 

HOLiVUD 
ve 

BlLOF 
(5 inci sahiledeıı devam) 

sayıs. >'Ck çoktur. 

- Makyaj iç n sarfettigim pa. 
rayı yiyeceğe vermiş olsaydım on 

kilo daha fazla şışmanlardım. 
Diyen figüranların haline acı-

mamak mümkün müdür? 
Holivutta muvaffak olabilmek 

için yemekten ziyade, süslü ve 
otomobil ile gezmek lazımdır 

Sonra bir sahn~ vazıının yanı. 
na ondülesiz bir :açla gitmek doğ 
ru değildir. Buna rağmen, göste. 
riş de bazan mU\ affakiyet tem'n 
etmez. 

Blöf yapmak '''ıı birçok şeyler 
uydurmak lazımdır. Mesela meş. 
bur bir aileye mensub olduğ-.ınu 
söylemek, bir Rıı.ı; Generalinin, 
veya servetin; kaybetmiş bir Pren 
sin, bir Kontesin kızı olduğunu 

uydurmak... P1rbte veya başka 
bir yerde kons.:rvntuvarda birin. 
ciliği kazandığın, iddia etmek ... 

İsmini yazm-\k isteme<liğim 

Bu san'atkar borsada d'.,ı, 
kaybetmişti. Mü5kü] bır '

1 
" 

te ve fakir bir ha ide e~~ 
mecburiyetinde bulunu)'O · 

Ne yapsa beğenirsilliz?. · 
dece şunu: 

Reklam için izdi\'acı"daııi) 
fade etmek ... Bir., okları t~tı• 
rültülerlnden ;.,ı;tade <· 
gibL. 

İlkevvcl Orkidr, GÜ; gıb 
lı ç;,.eklerden vapıJınıŞ se 

-· - ıaJal"' kiraladı. Büyük !okan ~ 
rinin müdirile anla~tı. 1Jd, 
sofra haz.ırlattı. Çiçekleri~; 
ti. Sonra bütün tanıdıl<l3 

1 
vetiyeler gönderdi. Gsır 

de unutmadı ~ 
ıet 

Yemekte, bilhass:ı ga l 
le meşgul oldu. şarnpaı'1 ~ 
ram etti. Sonra sofrarıın n"· 

çiktı, çiçekler 3rpsırıd. 
çektirdi. 

Ertesi gün gazeteler,~· 
uzun uzun bahs~ttiler, r ~' 
koydular. Kontur2to5" Jb 
gün sonra bit!yordu. l'.~ ı 
başka firma. dalı~ rrıP', 
!arla ve iki senP rnudde 
disini angaje ett.. 

meşhur yıldızlardan birisi. Ho!L 
vud halkının dikkat nazarını ü. 
zerine çekmk için Çinde doğdu.• 
ğunu; babasının İngiliz, anaşınm 

da İtalyan, büyük <masının Mısırl! J 

olduğunu. Çmdc. İtalyada ,.e Mı. 
sırda tahsiI et:i~.nı iliın etmişt;. 

BLÖFCÜ GLORY A . 
Blöf semeres.nı gost~ 

' garib izdivaçlar ha'<k10 
1 

mfr!kah gazeteL'İ "v::' 
yor: 

g•'t 
Bu. Hol,,·ııdda ~ ' 

görülen birşe\'dır ( 
- S" 

tekrar olunur. BcrkaÇ 
1 

, 
Vilma Bankin:n \'a ıı> 

Glorya Suasan en büyük bir 
blöfcüdür. O sıraıfo •Kuecn Kel. 
ly. filmini çev'rı."ordıı. Para _ 
muntıın, ayda virmi bin dolar tr. 
min eden bir konturatosunu red 
etmi<ti. Krnd' he<abına çalışı _ 
yordu. 

Bu film çok p.-halıvn mal o1du 
n rağbet görmed .. 

r 
partöneri olan bu ,aıı •f 

• blO I ızdivacında da ;,ynı 

Gloryanın bütlin serveti ll'ah. 
volmuştıı. Fakat h;tu~ göstermedi. 
Yaşayış tarzını dejiıştirmedi. Sa. 
mimi do~tlarında"- binlerce dolar 
borç aldı. Hizmrtçilerind 0 n hıç. 

birine yol vermed' Masrafını da 
kısmadı. Hatta bir;, için Ne\·yor __ 
ka e;ittiğı zaman 'ı•l<t1'İ b'r vagon ı 

mıştı. Güzel san ı:ı~aJI 1 

dostlarının kulağına ,gı 
!erek fısıldıyordu· . r 

d·n - Aman. dikk~I e 
\'( 

bozmayın. Z>ra l!crı I r 
Sakın sofra,·a tnn~ •ıs'· 

yi parçalayıp ;.:eınrk 
9 

Z'ra lokantacı ,!e 'aııı , •• lıkta hindi dahil deg• d • 

Bu suretle kurtuldu. Kaybetti. nulup kaldırılacak /\ 
ği paraları yenıdPr kazandı. bulsun diye. · d'rf. 

kiraladı. 

Geçenlerde genç bir san'atkiır. Gülerek cev.ıb \'er 
1 

~ 
·cı1'e 

men~ub olduğu f·rmanın kontu. - Davetiyeler<', ~ d'' , 
rato unu ~cenilemek iste!Tle~iğini de beraber get'ririı, ·;,-ti 
ölirendi. ]ardı daha iyi ,,ımaz Jll· 
~...,...===========================·=~ 

Japonlar 
C€vab 
Verdi 
ist~nbuldaki 
Toplantının 
Mahiyeti anlaşıldı 

Ankara 12 fA.A.J- Anadolu 
Ajansının haber aldığına göre, 
Japonya büyuk elçiliği müste. 
şarı Ankaraya gelmiş ,.e el • 
y~vm mezun bulunan Hariciye 
Katibi Umum:si Numan Me. 
nemencioğluna vekalet eden 
Esad Atuneri ziyaret etmiştir. 

Müsteşar, !stanbula gelen 
Japon diplomatları, Japon bü. 
yük elçiliği numına Esad Atu. 
nere izahat vermiş ve bu ziya. 
retlerin hiçbir resmi sıfatla ol. 
mayıp tamamPn hususi mahi. 
yette bulunduğunu ve her tür. 
lü siyasi ve iktısadi gayeden 
ari olduğunu beyan eylemiştir. 

Bu ızahat üzerine 10 ağustos 

tarihli bültenimizde mevzuu 

Macaristanın 
Vaziyeti 

' ~ Budapeşte 13 (A.ı\~1<1nP 
tanın siliıhlanm3 hV ıııt' 
ması ve küçük antant! ,1-e 

eJ;ll ı ' . 
!erindeki Mac~r ..rl 
vaziyetinin bir MI ,; V 

d
. . 1 .. ,..,d3 te ılmesı husus a 

1 
tan ile Küçük An:~" ,, 

r 11• f. 
müzakerelere ' 1 ı ~ 
Qlunmaktadır. ~[:ı •• "t' · . 
zakerelcr Am.ral Jl 'r , ~ 

' . (er 
mam·a seı·eh1t·ıı · 

• J ar~ 
J!q l~""° uepuısur . .''},elrı' 
anlaşmanın ,·ukıı• g • ,ıe 

diden ümid cdcc0 ı< 

lemiş değildir _. de' 
-~=-c.t;P 

(Dış politil<9 

1 cJ'< 
man mevcud o 3 

. ll<sc 
ktl\'vetleşecektir. !IJ eıo~, 

bil' " run gl'Çici bir koıı\,·r•~'ı 
yıp yakın şa>k :;ul· ıdı'~ 
dığı sağlam teınel ~ 

1 
3r , 

Avrupa gazeteleri"''., Jı'1 
]JI' " zamanı çoktan ~e & 

miştir bile... ,ı. ş. . ~ 

__..,,..--- ,a~:ıı 
* Etrüsk va.put'' -iı r~ 

l r ·k . 
bahsolan mesele böylece te • manyadan ge e - / 

Bura\'a bak: , ·e yap!,·orsun7 
Burada np i!=;ln \ aı?. 

Dün Kumkapıda şuphel bir va 
zıyette dola:jmakta iken yakala
nan Ahmed isminde biruıin üze. 
rinde eroin bul~şıklı kağıdlar ·bu. 
lunmuştur. 

Ahmed eroını Kemal isminde 
b·rinden aldığını ve cürınümeş. 
hud yaptırabieceğini söylemiştır. 
Bunun üzerine Ahmed kendisine 
memurlar tarafından verilen işa. 1 

ret.i para mukab!linde Kemalden 
b:r paket erom a !ırk en suç üstün. 
de yakalanmıştır. Kemal de ero. 
ineri Yuvakim u;minde birinden 
aldığını söylemiş, Yuvakimin e. 

vınde yapılan •rama neticesinde 
15 gram ero.n bulunmuştur. 

Eronde>ı ölm~ 
Tahtakalede metruk Cinci ha. 

nında oturan İhsan namı diğer 
Namık isminde bır esrarkeş dün 
sabaha karıı ani oarak öldüğü po. 
lise ıhbar edilmiştir. 

Bizim bugıinkü rej mim'zı ku. 
ra~ Büyük Şef'.n harekatını tet. 
kik ettığ..rniz za:rı.n bar:z olara.< 

iki şey nazarın ıza çarpar· Şef'. 

miz memleketim;z. kurbrmak ~ 
çin malıim olan mücadelesinı yap 

mış, •mem1eket~n i~tikl3}inı kur_ 
taracağım• demiş ve davasını ka.. 
zanmıştır. Bu sayede Türk mil _ 

Jeti de yüksek bir llZetinefisle ya. 
şamak imkanını bulmuştur. Şe _ 

fimizin ikinci bir hitı;bı daha var. 
dır. Bu da hmirdt.> söylediği •Bun 

dan sonraki zafer Türk köylüsü. 
nün sapanındadı~" h:tabıdır. Bi.. 
zim için en salim yol ekonomimi.. 

zi tanzim etmektir. Genç arka • 
daşlarımıza hatırlatmak isterim 
ki rejimimizin banisi olan Ata _ 
türkün kurduğu Halk Partisi 

prensiplerinin mübalağasız dörL 
te üçü memleketin ekonomisine 
aittir. Devlet hayatında muvaf _ 

fak olabilmek içn ekonomiyi tan. 

zim etmek lazımdır. Bizim dev. 

!et idaresinde blrinci derecede 

kıymet; haiz prensipimiz mille. 

tin ekonomik bütünlüğüdür. 

Vali ve Belediye .,is: Mı.l,.C.din 
Üstündağ Sirkeci ile Kull'kap1 a

rasındaki tren güz~rgahında bu -
lunan teneke mahallesinin istim

lak edileceğini söylemiş ve Na -
fıa Vekaletinin bu hususta faali
yete geçtiği bildirilmiştir. 

nevvür etmiş H halledilmiştir. tına işliyecektir_:.,~ 
~~~~----''---... - -.. 

o da benim lıu amirane S!ıalL 
m klfsı hk bozm"·arak .,i'ylc 
~' ·•b verd : 

Subayım~ B• adam b:r ca. 
sustur Onu vakalamıya geldim'. 

Bel' y'ne bu >al:nedcki rolümü 
tamam ·ıe ·apnıı< clmsk · çi, ça. 
,·usa şôyle ded'm· 

Budalaca idkırdı etme'. Sc. 
nın casus dediğ' bu arkadaşı ben 

kaç zamandanbe~ı burad gör • 
dum, tanı~ oruır Ben o J.anaattr. Bun J,.rdan başka yine Kumka. 

TıbbıadHce yapılan muayene • 
sinde cesed üzerınde cebir ve şid 
det eseri görülmemiş ve ihsanın 

fazla miktarda kullandığı eroin. 

ve esrardan ödüğü anlaşılmıştır. 

İhsanın neden öldüğünün kat'i 
olarak tesbiti içın cesed mor.ııa 
kaldırılmıştır. 

Büyük kuvvetle inanmışızdır 

ki bu bütünlük bilgili ve şuurlu 

mesai ile temin olunur. Bu yolda 
siz'1ı nurlu ve şuurlu rehberllğ'. 

Şehir bandos,Jncın şehrı:ı ıı.ulı

telif semtlerinde kcnser verme -

sine imkan bulunamad:ğını da be

yanatına ilave edeıı Vali ve Be

ledi;yc reisi şehrinüzd~ od•J,c fiat

larının pahalılığı hakkında d : a 

- Odun pahalı ıse ormanları 

korumak için alman tedbirler mu
vaffak olmuş dernektr. 

Odun yerine kömür kullana -
lım!. dem;stir. 

·1P 
Baş,Diş,Nezle,GripRotfl~~{t 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları de~ııt• 
- icabında gUnde Uç kate a1t11•
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Detıı 
,~efrlkasn 94 Yazan ı Rahmi Yacı~ 

~ V .. lb, resim, malllmal n not vttenleır: Eski O.mulı donanmı111 erki-
~ıtkklltne, ve iktibas t mndan miralay Bemzl, 1sı..ele ve llmıınlar umum kumandanı albay 

1 tnnhfuzdur: Şülı:rü Pala, komodor bafl<Atibi lbaıuı, batan cemi kaptanlan, 

1 
! eold armatörler. V • bqlln9 b dar trlzll kalan ve&kalar 

a ı Çanak eleye gönderi
. le Canib çavuş 
~~lııııbu/a izinli gelmiş, arkadaşları Etem kalfa 

davet etmişti ~ e Polis Osmanı bir eğlentiye 
~ le~en ll"l 

ol. Şizn . _ı d_inle sen meş-
'o><: <llik hır tanponla onu 

'" laııu ~d r et. Musallat olan 'Son an bir defa kurtulalım. 
' ra başımızın çaresine ba 

~bir 
Çıfıt~ §ey söylemeden oda .. 

~ llıa~ lielbroc'<: da preskopa 
it~ le ~<ancayı takan san. 
leraıın U'akayı l:urtarmak i~in 
''I' a lleslendl · 

•ııı . 
~lelb Y~l. .. 

~~l<tı. ~ır bir defa. yeriden 
..._ lıelbr rı ,atıldı. Aynt u:man
·ıı"e~ bir OCk un yilreğlni ağzına 

.ı llerı 9~lırdı. oldu. 
~ ·~ dogru yilrürken süva-

. dan §u sözler dökül-
' O le:ı h .. lcllrtuıd 

lıın t>e o!Q uk ... Acaba pres-
ıı,,• llta!t:· ~iraz yol aldıktan 
~~nı 4! eyi yukarı çıkardı, 
\';: ~a~1 ~kik c~rnına yapıştır· 
~~itil l8te d~bır9 başını çektl 
'?~ildi· ks;zl\k;e b•ır•ışturdu. .... . 
1'ı <\dese 
~ toJiinu Çatlamış. hayali 3 to .. 
,; '-l'ıl:or. İşte şimdi kör ol-
•ıı;,,_ . 
~·~al<! 
ı<tı.ı ltaııc ~ sanda!dakilerin vur-
~~. ~r al~tin kalın camını 
ıı, dana boydan iki yarık 

t tesad~tiren çatlaklık ade
ta-.,_ ur eden hayalleri ilç 

e · -·111:trnA" . · .ısı !ad ·l:e, b•şladı. Böyle-
'- 0 edılrnez bir bale gir. . ~ .. ' ... b llııı .. 

~- ~ •ı!tı Siir,atJa d~ği.ştirilme-
"lııJ cı bu 1 · ~ ııı.ı,lt ' na tıcı v.1zıyetten 

'lıı· ~ıhrock lazımdı. 
· i.kincım , • çağırdı, sor· 
''!'~~ 

il llıen ı-n' 
il 11 11ıru · 

'it ;~de n kapil<>n! 
ı,'ıtr ıı, 1, Yede){ preskop adc~e-

1; ,. 
o... ı..... 1akikp d" .. d" '"'CI --.,~dtd · usun u, son-

: bir ü;de ile süy-
cı.ıı,ak , 

~'ltot b~allba .. 1y; bi!mi,yo" 
~ Ilı.. ır defa gidip anbara 

~ lilratıe 
'lc:k Ilı tdadan çıkarken 

\ı ~d°"' 1tıldandı. 
'lıııa ~da.~ değiştirir de~iştir
~ llııı, i: &kller~ bana kanca 

~ ·~r· 
~I Oldu· ııne s'.!ldırmanı'l ne 
~ 11.ı.Itika !:Unu öğreteceğim .. 
,tı,~e~ ~0nra Hil odaya 

· bir tavırla silvariye 

- Aradım, taradım. bulamadım 

kapiten! 
Helbrock'un rengi attı: 
- Eyvah şimdi nasıl ya,>acağız'! 

Bu çatlak adese ile vadfey~ de
vam etmek deği'., yolu bulmak bi
le imk&nsız. Tam çaresizllıc içinıliı 
kaldık ... 

Hil de süvarinin karşısında 

mağmum bir tavır almıştı. 
Helbrock sözllne devam etti: 
- Yapacak hiçbir. ~imiz yok. 

Bu vaziy~t karşısında el yordamı 
ile yürıişen körler gibi hareket 
edeceğiz. Ha~ita ve pusulaya baş 
vuracağız ... Allah belasını versin 
o sandalm. Htır işimizi sekt~ya uğ
rattı. Gecaıeri denizin üzerinden, 
gündüzleri suyun altından gitmek 
üzere !'{izli üsse varacağız. Arka
daşlarımız oraya döner, onlarla 
buluşur, belkı bir adese tedarik 
eder, ondn1t sonra Boğazdan çıkı
şa girişebi1\r 1.z ... Ne dersln IH? .. 

Hil, ba~•ııı salladı: 

- Siz bilirsiniz kapiten. Beni 
düşündüren mesele bu kadar mu
vaffakiyetten sonra kanıks~dığı -
mu; tehlikelere son çeken taarruz
da bulunamayışımızdır. Ne yazık .. 
Gerçi bizi hiçbir aı·kadaşımız kor
kaklıkla filAn itham etmez. Ede-
mez. Amma bu kadar çalışmanın 
sonunda küçücük bi• sebble şeref
li (!) bir hizmetten ma'uunı ka -
bşımıza doğrum üzüldüm kapi
ten ... 

Hil sustu.. Helbrock da kendi 
işine bakmak için makineye ye
niden emirler verdi. Artık şimdi
lik bıraktığı preskopa ya _ 
naşmağa lüzum görmedı. Harita 
masasının başına geçti. Gemisini 
bq_rlece sevk ve ıdareye başlaı:iı. 

Hadise şundan ibaretti: 

6 ıncı depo alayı ikinci bölük 
çavuşu Topkapılı C•nib, alayının 
Çanakkaleye hueketi sıra _ 
larında bir hafta izin almış, L
tanbula gelmiş; izinini dostlarile 
eğlenerek geçırmeğe koyulmuştu 

Canib, iri yarı, gürbüz bir deli
kanlı,ydı. Bekardı. İstanbulda bir 
anası bir de kızkardeşi vardı. Ça
vuş, izninin ilk günlerini evinde 
geçrmi.ş, bu arada kendisn yokla
ınağı hmal etmiyen arkadaşlarile 
görüşmil§, dostlarından Etem kal
fa isminde muinsiz [2] birisi soh· 
bet arasında: 

- Canib, demi~ti. Yarın akşam 
bize gel de birkaç arkadaşla şöyle 

bir eğlenti yapalım. Yarın öbür 
gün kıt'ana gideceksin. Alayın Ça-

nakkale muharebelerine giriyor 
İnsan oğlunun, Türk evladlarının 
en bol harcandığı bu mıntakaya 

gidişin be1ki bir daha hayatta gö
rüşmemze mkan vermez. Gdip gel
memek, gelip bulmamak da var 

haritada Bari bir muhabbet daha 
yapalım da öyle ayrılalım. 

Canib çavuş bu teklifi kabul 
etmiş. 

- Pek.i Etem kılia olur. 

Demiş. Ondan sonra ertesi ak-

şam için yapılacak eğlencenin te-

ferrüatı karar1"ştmlmış, bir pro
gram yapılmıştı. 

(Devamı var) 

DJB7 nin ttğradığı bu taarruz 
ilk defa yapılmıyordu. Donanma 
komodor başkatibi binbaşı İhsa
nın bizzat şahid oldu!ıl! ufacık bir 
vak'a daha vardır: Çanakkale -
de, Gelibolu önlerinde bir fılika 
İÇ!llde sahilden sahile' geçen Türk Gelbroc!k'un başım gelenler ha

kikaten çok garibdi, • topçt1 nderlerı lıirdenbire Boğa-
~yrisefain vapurıtqdan kaç - ;za giden bir tab~lbahirle karşı -

mp,k, ona görünm~mek için giz - jı>şmışlar, ona kanca ve sırıklarla 
1€1\diği noktada dururken üzerine hücum etmişler, preskopun ade -
gelen bir sandalın taarr~zuna uğ- 1 

se kısmına tak•Ian bir kanca ile 
ramış, kancalarla, ~abanca.iarh hü- camı ;;erinden sökmüşler,, tah1.el-
cı.ım eden sandaldaki üç kişi onu bahri kör etmişler, gözünü kay _ 
bu müşldil vaz!ycte düşürmüş, beden bu sefine de Kumkale ön-
pereskopunun ades2sinı çatlatmış, !erinde karaya :ılut·muş. İngiliz 

B7 yi kör etmişti. [l] Vak'a çok tayyareleri tarafından da elımi-
tuhaf ve garib olmasına rağmen ze geçmesin diye tahrib edilmişti. 
andağa değer mahiyette bulunu - R. Y. 
yor, birtıassa İstanbula yapılacak 
baskının geri ka lm<sına amil olu~u 
noktasından teferrüalile tedkike 
yarar görülüyordu .. 

[2] Mnuinsiz, evine kendinden 
başka bakacak ':ıulunmıyan ve as
kere ayrılmıyan gençlere derlerdi. 

R. Y. 

~ --
~lıkcı kızını - Ananızı da öldürmcke itham 

etmiştiniz?. 

- Boş bulundum. Bunu ağzım
dan kaçırdığım" nadimim!.. ı.._~ldüren-kim ? .. 

~ (), . an Loran 
~ııı~•da ne 

Çeviren: F. SAMİH 

b.. h ilııııı? bulacağınızı ümid 
"lı "'u <I .• 

<llab1 r. 
t 'ı -ul!anıyor nııısu.. 

Ilı hi:~'en .... 
ı 1 k 11\c; g· Ufak tefek şeyk

ı. ,,_~liaııd oğz~ koyarım Altta-
~ '\~! 1 ını k , . 
~ 

1 
re11 . Ye gıb!.. 

1 . •ıı l~n~ bır kostümünüz, 
1'1\ ~bh ı, Va d 

6ıd·· esiz .r eğil mi? .. 
~ il~ '· Fanileyi hcmşi .. 

18 

\~ lle l:ırı bize .. 
>&~ ' llıa~n d 

1
go, !erir misinız? 

Jı~~a_r~roııu 0 ~bın karşısında 
Un etb gostererek: 

tı tb -seter· b . ~ı •k1111 ını unucı i .. 
' ' t>; z ... 

ıı k.. Yer, doı 
ıı. ~ uı ren . aba baktı. Fa .. 

e a g, kas'" 
Uol Yakk.abı "'m, ne fani. 

<pı. an vardı. 
~ de~•ı 

· ... Bunları, macL 

mazel Adolin, Mımiye verm;ş. De 
nize attırmak .s'emiş . Çünkü hnp_ 
si kan içnde mş 

Röne hayretten hayrete düşü. 
yordu. Acaba bunda samımi mi 
idi, yoksa komrdi mi oynuyor, bu 
suretle kendıni masum göstPr .. 
mek, kurtarm3k mı istiyordu. 

- Madmazel Adö!.n deli, hPm 
de bağlanacak bır zırdelidir. Bütün 
bu hadiseler, zaten bozuk olan a
kıl muvazenesinı dtüst ettı. Ne 
yaptığını bilm:yor. Ben, sevdiğım 
kızı ödürmüşüm!.. Ne münasebet? 
Hakikat bidiğini~ gibi değil, ç:ık 

feci. .. 

- Demek sz hakikati bıliyor -
sun uz?. 

- Tabii.. babam .. 

katili babamdır!. 

Marivonun 

- Fakat, sorgu bakimi bu sö
zünüzü dikkat nazal'a aldı. Tah
kikata başladı. 

- Bir şey ö~renem1yecek ... 
Çünkü bu esk:, çok eski bir mese .. 
le ... Anamı kaybedeli on beş se
ne odu. Garib hir hastaık neticesi 
ödü. Bu doğru .. babamı tapınırca
sına seviyordu. Halbuki babam 
kendisine karşı soğuk auruyor _ 
du ... 

Zavallı annem! Keder ve ıztırab 
içinde, <ahrına3n öldü, g!tti. An
nemi 51dürdU.ı, den,ckten maksa
dım bun-.ı anlatmaktı. Araları11da 

geçen hildi&•ıı;n ne o:duğunu b;J. 
miyordum. Babam ağzını açıp ta 
buna dair birşoy söylemedi. 

Tabii bi: de sornmazdık. Annem 
öldükten sonra bütün resimlerıııi 
kaldırdı, yırttı. Bunlardan yalmz 
birini, kea.d;s•n·ıı lı.•berı olma
dan, aldım, saklaciını. Göseteıe-

yiin .>iz~ ... 
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I!aydutlar 
Kralı! 

SiNEMAHIKAYE 
(5 inci •• hileden devam) Ben sana 

Bu küçük bu.< perisinin ılk mu 
(5 inci •ahifemlzden devam) 

Daha buna benzer birkaç vak'a 
daha olmu.tu. 

vaffakiyetini fasılasız bir sürü z-ı.. s 
ferler tak'.b etti. On ~ere Olimp:- en 
yat şarnpı;,-onu ve dunya pmpı- cama ' n .... 

İRİ AYAKLI ŞARl,Q 
Bir ay geçti. Zabıta hiçbir iz elde 

etmiye muvaffak olamadı. 
Fakat, komiser Belin ve arka -

daşları araştırmalarına devam e
diyorlardı. 

- Bu, her halde ayrı ayaklı 

Şarlo ve arkadaşlannın işidir. Bun
ları nezaret altında bulundura .. 
lım... z 

Hakikaten iki ı.yaklı Şarlo, çok 
müthiş bir sabıkalı idi. Her vur
gundan sonra ortar\an kaybolur. 
Paris civarında bir e·ıde gizlenir, 
aylarca dışarı çıkmazdı 

Bu ev, Jan Dark caddesinde ve 
zabıtaca da malum idi. 

Komiser Belin v~ arkadaşları 
evin etrafını sardılar. Ve iri ayaklı 
Şarloyu otomobile binerken yaka
ladılar. Sonra içeri gırdiler, araş
tırdılar. Birçok otoıratik revo: -
ver, sandık dolusu kurşun, sahte 
hüviyet kağıdları, otomobil plii -
kalan, yatak yünl~ri arasında giz. 
lenmiş 200,000 frank buldular. 
Banknotların numaralarından bun
ların Troyos bankasından çalınan
lar olduğu anlaşıldı. 

Şarlo, hakiklti · !nkAra lüzum 
görmedi. Bunun faydası olnııya .. 
cağını biliyordu. Dilkkanı, lilzu .. 
munda saklanmak için tuttuk -
!arını Renli kadın bunun için 10 
bin Frank verdiklerim söyledi. 
Arkadaşlarının isimlerim de say. 

, dı. 

PARALARI NASIL TAKSİM 
ETMİŞLER 

İri ayaklı Şarlo, polis komiseri-
ne: 

- Bu gibi işlerde bi?i mahveden 

nedir biliyor musunuz~ Şuna ve 

buna pay vermek. Bunlar, hem 

bir şey yapmadan yaplarını alır

lar, sonra da boşboğazlık ederler, 

insanı ele verirler. Halbuki tP.h .. 

yonu oldu. Sonya Heni, şampi .. 
yanlar arasında en çok kupa ma .. 
dalya, diploma kazıman şampi -
yondur. Bundan başka binlere~\ 
de ... 
Amatörlüğünün şahikasına çık

tıktan sonra. 
- Şimdilik bu kAfi, Amcrikaya 

gidip profesyonel olacağım. 
Dedi. Fakat babası 
- Amerikalılar kayakçıya kıy. 

met vermiyorlar, s:nema yıldız -
larını tercih ediyorlar, d'ye mü
taleada bulundu. Sonya bunu ka
bul ederek: 

- O halde, Holivuta gidip film 
çevireceğim Bütün dünyada mu
vaffak olunur da Holıvutta ne -
den olunmasın? 

Nitekim bir yıldız olup parladı. 
Sonya bugün 24 yaşındadır. Aşk 

çağı gelmiştir. Güzelliği, cazibe_ 
si, senede 8 milyonluk servet ilo 
bir çok kalbler! çarpıntı içinde 
bırakıyor. Birçok aşıklarından 

ballısediliyor, bilhassa D. Pover -
den. Fakat Holivutta anlatılan a~k 
masallarına inanılmaz. Onda do
kuzu yalandır. 

Sonya bir gü.'"l Parisin büyük 
bir oteline inmiş, hazırladığı bir 
apartımanımsı baştan başa güzel 
çiçeklerle süsletnıiş. Burje tay. 
yare meydanına srarengiz bir 
tayyare inmiş ve içinde uzun boy 
lu kumral saçlı, atlet gibi blr 
genç çıkmış. Bu ne Poverdir, ne 
de dilde dolaşan iışıklarından bi
risi. 

Bu genç otelde, neş'eH, hep 
gülen, fakat k•lığını değiştirmiş 

bir Sonya Henı bulmuş. Ertesi 
gün küçük yıldız güzel gençle 
Kan'a uçmuş 

likeye atılan cezayı çeken siz -
siniz. 

Demiştir. 

Sovyet Japon harbi! .. 
(4 üncü sahifeden devam) ı 

yilk mikyasta bir askeri hareke
tin içine sokmadan evvel Tokyo
nun muvafak•tini almak iüzu -
munu duymuşlardır. Tokyonun 
muvafakatini .~lmak keyfiyeti ise 
ışi netice olarak dipt"ömatların e
l'ne bırakmıştır. 
Londralı gazetelerin Uzak Şark 

v •. kayii, Rus _ Japon me51!lesi et
rafında ne dediklerine de bir göz 

atmak lilzım gelirse şöyle deni· .. 
lecek: i'h'giliz gazelE•leri bir ta. 
kım faraziyelerden bahsedere~ 

II!V,_teli! ihtimalleri gözönüne ge_ 
tirıyorlardı. İngiliz matbuatı Ja, 
ponların anlaşma'k taraftarı ol _ 
duklarını söyliyerek bunun da se
bebini araştırıyodar. 

Sandey Taymis gazetesi Jopon
ların böyle an\a~mak ister görün
mesindeki sebebi şuna veriyor: 
Uzak Şarkta Rusların kuvveti! 
olması. Rusların pek çok bombar .. 
dıman tayyareleri vardır, diyor, 

bunlar eğer harb çıkarsa Japon _ 

!arın sanayi merkezi olan yerle
rini kolayca tahrih edeceklerdir. 

- ----- - --'!!!!!!!! 

Röne, d~iJ.:ıı açtı, tahminen a!L 
mış santimetre bcyunda yağlı bo
ya ile yapılmış bir portre çikardı. 
Şömine yarund~ duran Hlmb<.nın 
önüne koydu. 

- Artık istediğım yere asab.ıli
rim. Zavallı annem! 

Jilber ve Piyer vaklile tabloya 
bakıyorlacdı. Sarışın, güzel b•r 
kadın ... 

Bundan başka yine Rııs!arın 
kuvvetli bir tahtelbahir donan .. 
ması mevcuddur . 
Londranın gen•k Sandey Tay-, 

mis ve gerek Sükürütator gibi 
haftalık siyasi mecmuası tarafın_ 
dan ortaya atılan daha şa.. 

yam dikkat ihtimaller var
dır. Bunlara göre son hli
diseler ve Japonlar tarafından 

çıkarılmış ve hu suretle Alman _ 
yanın ve İtalyanın Avrupadaki 
mevkii kuvvetıendirilmek ;•tcn
miştir. Yani Rusya m~gul Pdile
rek, yahud da son hadiseler Rus. 
lac tarafından çıkarılmış. Bu su. 
retle Çinlilere v.•kit kazandırıla_ 
rak kendiierini toplamalt imkanı 
verilmek istenmiştir. Yani Japon
ya meşgul edilerek. Bunlar işte 

bu suretle İngilız matbuatı tanı
fından ileri sürülen bir takım ih
timallerdir ki pol'lika alemindeki 
mücadelenin içyfüünü göstermek 
maksadile yürütiilmüş, söylenmiş 
oluyor. Bu ihtimalleri ileri süren 
İngiliz gazetelerı bundan çıkacak 
neticelerin üzerinde durmağa lü
zum görmemektedir. 

Fakat Süküriitator şunu açıkça 
söylüyor ki diplomatlar aleminde 
Rusların Japonlara karşı yeni bir 
muvaffakiyeti İngilizleri memnun 
edecektir. Çünkü İngilizlerin 
şimdiye kadar Japonların hare _ 
kelinden şikayetçi olduklarını bu 
vesile ile bir daha tekrar ediyor. 

EGE 
Tiyatrasu 

Jilber eğil.ırek· 

- Ço>< sanatkarane yapı?m:ş. 
Nuri Genç 

Acaba rc3.ianu kim, irnzası v~ 

mı? .. . 

A ... F;v~ı. var. Fakat pek karı-
şık. Piyer okuyabilır misin, pt_ 

yer? ... 

Polis hafıyesi imzayı okudu: 

- G ... ŞEvaliyer ... 

VIII 

Mösyö dö Roskoet, müdafaa 
için bir avukat tayin etmek iste .. 
miıyordu. Buna rağmen sorgu hıL 
kimi, Mrisyô Borel adlı genç o:r 
avukatı, krınturı müdafao:ısına ve ... 
kil etti 

(Devamı var) 

Ve ~ 
ARKADAŞLARI 

13 ağustos cumarteii akşamı 
Ş Jhreminl 

HAKiMiN HÜK!VÜ 
Sabriye Tokses - Azeri sazı 

••• 

f:rtuğrul 

Sadi Tel< 
TiYATROSU 

Bu gece (Yejilkö;) de 
BU MASAL BÖYLE BİTTİ 

· Vodvil 3 perde 

(4 lincü sal:ifenıizden devam) 

gönül meselesi mi?. Yahu ben bu
nun Cahide bu kadar acı bir tesir 
yapacağına ihtim:ıl vermem. I 

- Vermezs.n amma, maalesef 
öyle. O derdlerinı daima sağlama_! 
ğı tercJı ederdi. Ben de Nesrinın 
onun üzerinde bu kadar derin bir 
tesir bırakacağını timid etmiyor
dum. Fakat so;ı günler biraz a -
çıldı. O kadar Slmimi ve o kadar 
içten söylüyordu ki onun bu sev
g,sine inanmamak mümkün de -
ğildi Nihayet l~kını bugih düç:ır 
olduğu halile de isbat etti. 

- Cahid çok metin birçocuktu. 
Mukabelesiz bir stvginin kurbanı 
oluşuna hayret ediyorum. Sonra I 
hepimizden dah.t makui ve düşün
celi hareket ederdi. 

- Evet ben d~ huna ş>şıyorum. 
İskeleye gelmişti'.<, vapur hazır

ch. İçeri gird ğiniz sırada Şebab: 
- Rifat ben birşcy işittim. A

caba doğru mu? Nesrin birısile 

evleniyormuş. B1r haftaya kadar 
düğünleri yapılacakmış. 

- Evet ben d~ işittim. Doğru. 
Hatla nişan merasiminde bir ah
babım da bulunmu~ 

- Cahid duymasuı. Bu haber, 
onun ölümüne sebebiyet vere .. 
bilir. 

Bir cuma günüydıi. Tdcfnnum 
ümid edilmedik hır saatte acı acı 
çaldı. Ahizeyi açtım. 

- Allo ... 
- Bay Rüat siz ınisin·z? 
- Evet ne var? ... 
- Burası san•toryom. Cah'd 

mümkünse sizi gfüınek istiyor. He
men har ..!ket edeb. ir m sinız? 

- Derhal. 

Rüat telefonu xapadı. Hemen 
har~d edebilir misıniz c;imlesi 

onun beynınde bir simşck gibi p?r 
lamış bu sözden \:ir •eyler ı.czer 
gibi olmuştu ... Derhal yola çıktı. 

• 
Cahid son dakikalarında bile 

Nesr:n, Nesrin bi'n n• ıhvet in i~te 

ölüyorum. diye ıni~m·ş v~ sert bir 
öksürüğü müteakıb ı::elen k•n O

nu boğmuştu. Şimdi o, teşrihhane

nin soğuk odasında merm~r ma
sa üzerindC' yatarkPn, h.çbir şey. 

den haberi olmıyan N°srin koca
sile birlikte bah ı seyahatıne hl
zırlanıyordu ... 

Nasıl?. Doğru d0ğ;ı mi' Ben 
~ana hayran ... ~n carrıı tırman 
ded:kleri ata sözil bir cana mal oL 
muştu ... 

RIFKI OSMA:<l' 

İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
I - Şaı·tnamesi mucibince satın alınacak 6 adet fiLtre cıbazı açık 

eks;ltmeye konmuştur. 
lI - Muhammen bedeli beheri 180 }ira hesabile 1()80 !ir3 ve mu _ 

vakkal teminatı 81 lir~dır. 
IH- Eksiltme 24/VIII/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 

10 da Kabalaşta levazım ve mübayaat şubes:ndeki alım komısyonunda 
yapılacaktır. 

"IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı.. 

na bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte •-; 7,5 gıi .. 

venme p3ral~rile birlkte yukarıda adı geçen kom'syonn gelmeleri ilan 
o:unur. · ... •524t. 

Hemşire Aranıyor 
Zonguldakta işç' hastanesi kadrosunda 90 lira •yilk ücretli bir baŞ

hemşire ile 70 er lira aylık ücretli iki hemşire münha1dir. 
Talib olanların tayineri Vekfıele arzedilmek üzere mekleb şahadet. 

namesi ile brınservislerini Zonguldakta Sağlık Komisyonu Başkanlığına 
göndermeleri. ,5395. -·---, Devlet Demiryol1arı ve Limanları 

isletme U. idaresi l16nları 
-·~~~~~~~---

Muhammen bedellerile miktar ve vası.lları aşağıda yazılı 2 grup 
malzeme ve eşya her gruı:ı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 31/8/1938 Çar. 
şamba günü saat on buçuk.ta Haydarpaşada gar binası dalıılindeki ko .. 
misyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin her grup iıızasında yazılı muvakkat te .. 
mınat vermeleri ve kaı;_unun_ıayin ettiği vesaikle birlikte eksi!''.ne günıi 
saatine kadar komisy6~a l'lltiracaatları lilzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 11 kalernqen ibaret abteshane ve hamam malzemeı;i (termos:fon 

musluk taşı, sifon gibi) muhammen bedeli 2743 lira ve muvakkot temi. 
natı 205 lira 73 kuruştur. 

2- 750 kilo kösele, 500 kilo dana derisi ve 3500 D. M2 keçi derisi 
muhammen bedeli 3000 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 225 lira 
6 kuruştur. (5397) 

Sultanahmed biriucı sulh hukuk l 
mahkemesniden · 
Davacı Bakırköy Aralık sokak 8 

sayıda mukim Leon K•raoğlanyan 
ve Gülhatır tarafmd•o Kumkapıda 1 
Kumkapı caddesinde 23 sayıda kah
veci Kozma aleyhine mahkeme -
mizin 938/722 sayılı dosyasile açılan 
şayian mutasarrıf oldukbrı Kum .. 
kapı Bayram çavus mahallesinın 

Kumlrnpı iskelesi caddeşinde eski 
19 yeni 23 sayılı gayri menkulün 
izalei şuyuu dava3l:ıdan dol~yı müd
deaaleyh Kozmlnın ikametgahının 

meçhuliyeti basebile kendi -
sine 15 gün müddetle ilanen vu
ku bulan tebliğat üzerıne de mah
kemeye gelmeınl.-v gıyabında icra. 
kılınan muhak.enıede kayıt sureti 
celbedilmi.ş ve ehlivukuf marifetile 
mahallinde tetkikat yapılmış ve ka-

RADYOl 
BUG1iNICÜ PROGRAM 

A.kşam neşriyatı: 

18,30 Hafif müzik· Tepebaşı 

Belediye bahçesmden nlklen, 13,15 
Konferans: Prof. Salih Murat (!''en 
musahabeleri), 19,55 Borsa haber-
leri, 20,00 Saat ayarı: Grenviç ra• 
sathanesinden naklen, Müzeyyen 
Senar ve arkıdaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 

20,40 Hava raporu, 20,43 Ömer Rı. 
za Doğrul tarafından ara he ı söy
lev, 21,00 Saat ayar;· Orkestra• 

1 - Puccini: Mır.on Lesconl 
2 - Delibes: Mazuıcl 
3 - Bilenberg· Rossi Gnol 
4 - Pesse: M:emctto. 

bili taksim olmaciığına dair g•len 21,30 Necmeddin nıza ve arkadaş-
h 

!arı tarafından Türk musikis· ve 
rapor da okunmu, ve mu akem~ 
hüküm derecesine gelerek gıyap halk şarkıları, 22,10 O•kestra kon • 
kararının tebliğine karar verilmiş seri: Novotniden naklen, Kemal 
olmakla işbu ilanen tarihi tebliğin Akel idaresinde, 22,50 Son haber

den itibaren beş gün zarf;nda itiraz ~r ~e ertesi guS"nün prograı:•ı, 2.l,00 
-· . h . .. .. aa ayarı: on. 

etmedgınız ve mu aı<eme gunu o- _, ____________ _ 

lan 22/9/938 saat 14 de mahkeme- ruzda devam olun;ı.cağı ve gıyabı. 
ye bizzat gelmediğiniz veya bir VC- :uzda karar verı ccc'fıi gıyab kararı 

kal.etname ile vekilinizı gönderme- tebliği yerine kai!ll olmak üz<>r» ilii .. 
dfğ!niz halde muhakeırıe:ye gıyabı- nen tebliğ olunur, 



-
', : • . ' .. .. '· f . ~. ·• . 

Güzelliği hem 

hem yaratan, 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan gü -

neş, §Üphesiz, inci di§lo.rdir. La

kin o dişlere can veren de, şüp _ 

hesiz, cRADYOLİN o dir. 

Siz de ayni güzelliğı elde ede

bilirsiniz. 

Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra muntaza

man dişlerinizi fırçalayınız 

Nafıa Vekiletlnden : 

Yüksek mühendislere 

-
••• ~ '" , • • • " • ~ : ., ~ ;}'· ..... .. : • • • :. • : • • ' , j-<1 

J 

Böbreklerden idrar torbasına kadar ~ollardaki hastalıkların mik roplarını kökünden temizlemek 
;çin (HELMOBLÖ) kullanınız 

Böılreklerin çılışmak kudretini arttırır, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yenı belsoğukluğunu, me. 
sane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yan mak hallerini giderir. Bol idrar te. 
min eder. Sihhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan (HELM OBLÖ) her eczahanede bulunur. 

DİKKAT: ~HELMO BLÔ) idrarınızı temizliyerek mavi !estirir. 

-·--•-> ___ _ 

Tf Albil IMll>ii Z ILii llLllU 
L-<ARSI 

CILiill Sii 

AKAY iŞLETMESiNDEN : 

Deniz yarışları dolayısil~ sefer tadila ~ 
14 Ağustos Pazar günü yapılacak deqiz yanşlann~~iı :en 

layı Akay vapurları, 13 Ağustos Cumartesi günü og ;od' 
itibaren, Moda iskelesine uğramıyacaklardır. Tarifede ~ jııl 
· skelesine geleceği ve gideceği yazılı vapurlar Moda yer 
Kadıköyüne uğrıyacaklardır. 

İstanbul Üoiversitesi A. E. P. 
Ken1isy0nunda~ : 

Cinsi Mikdarı Muhammen Teminatı lbalesı 
fiyatı _.-/ 

Arpa 9,0oıı Kilo 5,5 Kr. 
Kepek 8,000 • 4 • 
Ot 2,000 • • • 
Saman 2,tıOO • 2,5 • 
Buğday 8,000 • 7 • 
Llhna 28,000 • 5,5 • 
Havuç 25,000 • 6,75 • 
Pancar 30,000 • 4,~ • 

113 
ı' 

25/8/938 sa31 

Marul 14,000 A. 2 • t ı 
Salatalık 14,000 • 1,5 • 375 ı5/8/938 s33 

Tıb fokültesi laboratuvar hayvanları için alınacak yem ve Ş 
yukarıda ytzılı tarih ve saatte Rektörlükte açık eksiltmiye kon~ 
tur. İsteklilerin teminat ve Ticaret Odası vesikasile komisyona gel'* 

Şartnameleı her gün Rektörlükte görülür. ,): 

3077 sayılı kanunun n şrinden evvel 1035 sayılı kanuna gö~ mil • 

heııdis veya mimar unvanile verilmi§ olan dipkımalarla ruhsatn~m~ 
ler yükiek mühendis w~ yükaelı: mimarlık unvanile verilt-eek ruh • 
•lnaır.eler hükmünde -Olup 3458 411yılı -k=Wl.Wl ıı.eplnden itibaren en 

çek altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruh~tnamelc. 

rkıi yenı unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde bulundukla • 

rmdan haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte Vekfileti -

~;;jiiiiiiiiiil.İİİdİİİİlllİıııilıİİ-Iİİİ~ DEVREDİL~-;;;K ilJ'l"I~ 

TOrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 - E~ılül - 938 dejir. 

Yeşilköy F-ener 
Aile gazino.su 

Her P Jzar caz var 
Temiz hava, temiz 

muhit ve temiz 

, BERATI u°I' 
•ldrokarbon yalılarının .İ 

haklnndalu ih 'tı a için aJtJlfll~ 
25 Eyl(tl 19 ı l t:ırth ve E24 r~ bl 
ihtir abeutınm ihtiva etli~' fi> 

. ._.e 
bu kerre başkasına devır ~ 

veyahut m•!vkıi fiile konıııD ti 
icara verilebileccğı teklif edı:ı 

mazeler. olduğundan bu hususta .IaıG 
b 'lnyo pek y<tkındadır lıiınat edn.mex ıstı;cnlerın. ~· 
imaamİl::am.:mı;;ı;ı:ıım••I da, Aslan H~n fı inci kat !·" 

Deniz ve 

193 l enesi için 

Çecuk arabalarının 
Son partisi ge miştlr 

BAKER Mağualarında 
Reklam Fil tına satıl n aktadir 

35 Türk lirası 

·~rı ralara ıııüracnıt eyleıne"· 

olunur. 

- DEVREDİLECEK tırrifı~ 
BERATI 

. (si 
•ldro1nrbo.1 yağl&rının 

ı; 
hakkındaki ihtira içın alıııfl1 
27 eylül 1932 tc.rih ve 1586.~~ ~ 
ihtira beratıma ıhtiva ettıı:· f . ,., 

Büyük ikramiye 50. 000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Lirahk ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liratıri: iki 
adet mükafat vardır. 

bu kerre ba1l;c.s·na devır gı 

jllı•••••••••••nl veyahut m0vkii fiile koııııı,,. 
ZAYİ icara verilebileceği tekl•f e~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
t le siz de taliiniz~ deneyiniz. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanb-.ıl Emniyet Eandığı Direktörlüğünden: .. . 

Olu Bayan Marikanın sağlığında Sandığımızdan 17747 hesab No. sile 

Her akşam 

Fr-an&ız 5tüdyo;arın ır~ Şark Filim Yıldızı 
Tunuslu 

FILFLA SAMiYE 
ve Trupu 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
-----~ Tel: 43776 

>' 1 '' T . E . ~G ::1vıu< erzı •ı: 

, ___ _ 
KUŞ TÜYÜ 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

22 ve 26 liraya tam takım ısmar

lama kostüm, 12 ve 16 liraya kışlık 

palto ve" pardesii en iyi yerli ku -
maşlarımızdan :.Steııilen modele gö

re çok şık gustolu elbiseler. n sağ. 

lam harç kullanmak suretile en 1 

mii§külpesendleri memnun eder. 

Sultanhamam ~ünevve!· han kat: l 

;tii•rzı:ıımm._ .......... , 

Türk Antrasiti • 
En dayanıklı yanan ideal 

kömür dür. 

Türk Antrasiti 
Izgaralı her sobada ve ocakta 

ynn3n en ucuz kömürdür. 

kullanınız 
Bir liraya kumaşi!e kuştüyü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü ku. 
aşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar cok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabr;kası. Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı 

f 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
Kiralık Dükkanlar 

Senelik 
Mu ham• 

.rıen kirası 

bk 
temi
natı 

aldığı 1200 lira borcuna karşı bir.nci derecede ipotek edip vades;nde 
borcunu ödemediğinden dolayı yapılan takib üzerine 3202 No. Jı kanu. 
nun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması :c.b 
eden Bakırkôyünde Zeytinlik m•hallesinin eski Zeytinlik ve Kiliseler 
ve yeni Ebü.ziya caddesinde eski 72 yeni 58.21 No. lı kiirgir bahçeli bT 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış 
tapu sic.I kaydına göre yapılmakta<iır. Arttırmaya girmek :stiyen (300) 
l'ıa pey &kçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat me'<
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıf icares• ve taviz bedelı ve tellaliye ı üsum.ı borçluya aıddir. Arttır. 
ma şartnamesi 18/8/938 tarihınden itibaren tedkik etmek ıstiyenlere 

Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurL 'acaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında varılır. Art. 
tırmıya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa ~ıkarılan gayri. 
menkul hakkırtda herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur Birinci arttırma 

1 

11/10/938 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kiin Sandığımızda 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ;hale yapılabilme<i iç;n 
teklif tciilccek bedelin tercihan al •nması icab eden gayrimenkul mü. 
kElief.veti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak. 
d;rdc ;on ~rttıranın taahhüdü bakı kalmak şartile l/l!/938 tarihine 'TlÜ

sad'f Salı günü aynı mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. 
Bu •rttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları terıı sıcillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahib. 
Jcrının bıı haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta. 
rihınd~n itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitderile biri kte daire. 
ınize b:ldirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlar"a 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pa,·laşmasından 
hariç katırlar. Daha fazla malı'.ımat almak istiyenle,.:n n7/46 dos. ·a rıu. 

marasile Sandığımız Hukuk İşleri ServisiQe müracaat etmeleri ilan 

ı Türk Antraslti 
Köprünün Kadıköy iskelesinde yeni 31/84 No. dükkan 
Köprünün Kadıköy iskelesinde yeni 32/86 No. dükan 

1800 
2400 

135 
180 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli 

ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. İstekliler 
'hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya ınektubile beraber 26/ 
8/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (5289) 

olunur. 

En kuvvetli, en temiz, en 

sürekli kömürdür. 

Türk Antrasiti 
1 ** Muhtelif etlere konulan toptan ve perakende azamt fiatlar arasında 

Kışa bırakma yazdan al. "kuzu etine de vazedilen ve 1 ağustos 1938 tarihindenberi tatbik edil. * * Satış menkezi; mckte bulunan azami fiatın kaldırılarak kuzu eti alım ve satımının 
D I K K A T Galata, Yolcu Salonu karşısında serbest bırakılmasına karar verilmiş olduğundan 13 ağustos 1938 tari.. 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenk~lü ipo~k gösterm:.k [ Tahir han, 5 nci kat. Tel: 44915 )!inden itibaren toptan ve perakende kuzu eti satışının serbest olduğu 
istiyenlcre tahmin edilen kıy"'.etin yarısına kadar ıkraz yaparak usulu. ·J ilıııı•IJlll••••••••-111 fa~adarların malumu o~k üzere i!An olunur. (·B. 5407) 

e göre ):olavlık göstermektedir. (~12) 

Kumkapı orta okulundan aldı - te olcluğundan bıı hususta I~ ı;ı 
ğım tasdiknameyi zayi ettim. Ye- lfunat edinmek isbyenlerin j 
nisini alacağımdan hükmü yok - tada Aslan Han ~ inci k3t 1 

1 
, . •l<'rı 

tur. maralara müracaat eylefl'l' 
783 Mehmd oğiu Mustafa Çolak olunur. /, 

\, __ Is_t_a_n_b_u_ı _V_a_k_ı_f_Ic,_r_D_ir_e_k_t_ö_rl_iı..:. ğ:...iı_· _ı_a_n_ıa __ rı / 
Kıymeti Pey p ı rası 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

2148 35 161 10 .ı 
Taşkasapta Şirment Çavuş mahallesinde Arap Manav sok•E

1
• 1 

katta 7 oda bir mutfak ve iki sofa ile büyük bahçe ve lçerisindr>' 
masura kırkçeşme suyunu müştemil bir evin tamamı. 15 gün "'ı : 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22/8/938 pazartesi günü 5~~ 
icra edileceğinden talihlerin Çemberlitaşta Vakıflar BaşmüdiirM 
lülat kalemine müracaatları. (51Q9) 

-......:~~---

Çorum Nafıeı Müdürlüğünden : 
3.1/8/938 Çarşamba günü saat 16 da Çorum daim< encümen~ 

lesi yapılmak üzere (46603) lira 48 kuruş keşif bedeli Corurıı - ·,, 
. et· 

yolunun 5+375-16+619 ncu kilometreleri arasında (6224) ır ı{ 
luğundaki yolun esaslı tamirat işi kapalı eksiltmiye konulrn~ş ~I 
name, keşif ve sair evrakı Çorum Nafıa dairesinde görüJebiJı~ 
kat. temi~a~ (34:5.26) lirafür. Isteklilerin ıı;üteahhitl•k ve ~5' 
larıle daımı encumene muracaat etmeleri lazımdır 

Devlet Basımevi Direktörliigünden: 
~ 

Tipo usulile bacı!acak 68X100 1/16 kıt'asında 4 formalı!<· 1 

bir okul kitabının lW,000 baskı üzerinden klişe, bas;m ve cıid ~I 
zarlıkla açık eksiltmiye konulmuştur. Kitabın kiiğıd ve cild ıJ1 
Basımevince tem in o!unacaktır. fi' 

.Jel 
Eksiltme ve ihale 15/8/938 pazartesi günü saat 11 de pe• ~ 

evi DirektörlüğündP. yapılacaktır. Muhammen bedeli 3200 lir~~ t 
kat teminat mikd&rı ·h bu bedelin %7,5 nisbetinde olup usO ;ıııV 
sinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bu teıJl 
!et Basımevi vezne~;ne yatırmış olmaları liızımdır. . f 

Jlcı 
Ek.siltmiye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 18rı~1 

gereğince lazımgelen teknik ehliyetlerini haiz bulundu~ e~~ 
0 

· ve ll'' mahalli Ticaret Odosından alınmış bir mektub getirnıeJerı ııe 

ye konulan kitab nev'inden bi'r okul kitabını muva!fakil'~ıf· j 
olduklarını isbat eden belge ve işleri de göstermeieri ıazıJ1l ,ı1 

8rs· ~ 
Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden P (9'. 

verilir. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharritl 
ETEM İZZET BENİCE ,.Pi 
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