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Südet delegeleri, Almanyanın .bugünkü 
hazırlığına güvenere Prağ'ı tehdid ediyorlar 
4lmanya' nın Ç~k mes' elesinin hal-
~ için fiili müdahalede bulunması .... 
ihtimallerini kuvvetlendiren 

deliller 

~)q 
I~ ~ ~l!lıi 
~ 1~1.ıtıla r kaçakc;ılığından 

~ 
0~o. <\lı r: Veysi, Rec"b, 
l llıed ve Mcbmcd 

~Q· &· ltcUer 
lt~ .. h 

r~t irer 
~';>a Ulu.yarlar 

ııı, ıle}· 
"' "r k •qL ~•ri} aça kçılarına . • 

"'• l'rıeııı k 
•1 Ya~ e · tc ve her gün 

•lao ·r· k . 'I> ·~ d adlıyeye ve. 
e\'aııu 6 ıncı aabifude) I 
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Avusturya)'l ilha\ı: oeıfen bugünkü Almanya Çekoslovakyayı 
iki taraftan böyle sarmıştır. 

tarafından 11 mayı3ta ilan ed:Jen 
8 maddelik metalib list~s!nde ıs. 

• 
ispanya 

mütalebatından birini teşkil eden 
ve Südetlerle meskün havalinin 

tesbit ve tanınması ve bu mıntaka 
içinde yaşıyan Aımanlara tam 
muhtariyet itası hakkındaki mad. 

de Çek hükfımeti tarafından bu 
(Devamı 6 nrı sa)'famızda) 

J l . mes e esı 
Diplomasiyolilehallet
mek için son bir teşeb· 
büs daha yapılacak 

Londra 18 (Hususi) - Franko'nun 
İngiliz planına vel'diği cevalı ıize_ 

rine Lord Halifaks Ç~mberlayn 

ile uzun uzadıya gö cü~müştür. 
Franko bu cevabında İngiliz 

plfuunı esas itibarile reddetme • 
ınekte, fakat bazı nıühim nokta • 

!arma ihtirazi kayıdlar dermey&n 
eylemekte ve bazı maddeleri ta.. 

' 

mamile reddetmektedir. 

İngiliz plaru hakkında devlet -

!ere yapılan teklıfler-:? cevablar 

gelmiş ve vaziyet az çok tavazzuh 

eylemiş olduğundan İspanya mc. 
selesinin halli için bugünlerdi' ye

niden diplomasi iaaliyete geçile -

cektir. 

' 

Fraııki~Hn bh ~el.ırin metbalini zapta çalışıyorlar 

altDst etti 

lnglllz gaı:etelerl bu 
babda hemmlyetll taf· 

sı:at veriyorlar 
İngiliz gazeteleri Boğazın mü

daiaası donanmamızın takvyesi 
için alınmakta alon tedbirler hak. 
kında mühim yazıla= yazmakta • 
dı:-lar. 

(Devamı 6 ıncı salıüemizdel 

Seiinikde: Nehir boyumfaki şehirlerde nöbet beklfycn Japonlar 

Macar Başvekili İmredi 

Türk 
Bahçesi 
Yapılıyor 

N evyork 18 (Hususi) - Çin 
harbi Japonya aleyhine in. 
ldşaf etm~ğe başlamış ve 

Japon orduları bütün cephelerde 
geri çekilmeğe ba'jlamı~lardır. 

Çinliler son zamanlarda elde 
ettikleri mütevalı muvaffakiyet. 
lerin tesirile maneviyatları yük
selmiş ve daha cesuran~ harbe! _ 

meğe lroyulmuşlaı·dli". 

Çinlilerin son v.ımanlarda 
den talim görmüı ve tam man • 
sile asri levazırnatla müc~hhcz ta 
ze kuvvetleri ~pheye gönderme. 
!eri ve bu kuvvetler in anudane 
mukavemetleri Japoniarın bütün 
planlarını altüst etmişLr. . 

'Dcrnım 6 ıncı sabii<m1Lde) 

Macaristan'ın 
Silahlanması 
Mes'elesl 

Selan~k Jı.:ledıyesi Türk mille • 
tine yeni . bir dc.st:ul< ve kadirşi
naslık cemilesi göstermiştir. 

Ul:. Önder Atatüıkı1n Seliınik. 
te doğduğu ev İR!llir edilecek ve 
evin etrafı da tanıdın olunacaktır. 
Bu maksadla evin karş:smda v.; 

civarındaki evlerın istimlaki k•. 
rar laştırılınıştır. 

Bir adam kıskançllkdan metresini 
diger biri de geçimsizlikten 

kayınbiraderini vurdu 
Bütün bu bina!.ır yıkı1dıktan 

KUçUk ltllAf eUr'atle bu sonra; o saha üı~rine ·Türk b~h
lfl holletmeQe çah.şscnk çesi• ismi verilecek ve güzel bir 

(Yazısı altıncı sahifemi2de) (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Dün ak§am Kantarcılarda bir ı 
yaralama hadisesi olmuş ,bir a. 
dam senelerdenberi beraber yn • , 

Sultan Hamid Sürgünleri 
Büyük tarihçi Ziya Şakir'in fe vkaJade heyecanlı ve meraklı e serini dün tefrikaya başladık. 
Dünkü tefrikanın hulasası ile birlikte bugün 6 mcı sayfamızda muhakkak okuyunuz. 

Son Telgra·f: Öniimüzdeki mevsim içinde okuyucu
larına senenin en mükemmel edebi 
ve tarihi r0manla rını verecektir. 

• <:ı ,. .. ,,~ .. ' - • : • t 

§adığı metresini bıçakh ağı~ su
rette yaralamıştır. 

Kantarcılarda Mehme<ipaşa<ia 
Cami çıkmaz sokağında 5 numa • 
ralı evde Hasan isminde bir; Bah. 
r.iye isminde bir kadınla beraber 
oturmaktadır. 

Hasan ile Bahriye son zamana 
ilcadar çok iyi geçinirlerken bir ay 
.kadar evvel kı:;kançlıl.: yüzünden 

araları açılmış ve sık sık kavga 
etmeğe başlamışlardır. Dün akşar. 
Hasan yine kıs1cançlık yüzünden 
Bahritye ile kavga elrreğe başla
mış, kavga büyümüş ve Hasan 
eline geçirdiği bıçakla Bahriyeyi 

(Oevcn.ı 6 ır.cı <>} !.ımııda) 
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Kara sularımıza Canavar ruhlu bir evlad ! 
-----·-·-------------Sokulan 

Yunanlı balıkcılar 

varının bu .. yu··k 4 balıkcı ile 2 san-

Büyük radyo merkezi 
etrafında 

Ihtiyar annesinden para alama• 
yınca onu para kesesinin ince 

ipile boğarak öldürdü!. 

t 
"' Küçük Antan 

Macaristel1 r,;~~ 
J ~ dal ve 11 parça di-

T ürk bahriyesi y~~~:~ta,;1~r:~~~v:1 
ya. 

Yazan : ETEM ızzET sENlcE 
...;;;~;;.;...:....;.;;:;.::;.;~-=.::.;.~:;.; 

O smanlı İmparatorluğunun inkişaf ve yayılmasında en büyük A
millerden biri de şüphe yok ki, buşlıbaşına Barbaros Hayretti~
dir. Akdenizin filen yıllarca hükümdarlığını süren muzaffer Ami

ral hakimiyet ve zaferlerini yalnız şahsında toplamış, onların tesir ve 
nüfuzunu bir millet bütünlüğünün uzun istikbal yıllarına da şamil kı
labilmiştir. Onun içindir ki, Barbaros yalnız bir millet tarihinin en bü· 
yük deniz hüviyeti olarak kalmamış, beynelmilel denizrilik tarihinde 
zaferlerile bir devri yıkıp diğerini yerine koyan nadir ve sayılı şöh
retlerden biri olarak yerini alnııştır. 

Türk milleti kendi istikbal ve hayatiyeti üzerinde büyük hizmet 
gören bu amirali tarilıin hiç bir devrinde asla unutmuş değildir. Onu 
daima hürmetle ve lnyık olduğu saygı ile anmasını bilmiş, sözlerini ki
tabeler halinde mahfuz tutmuş, İmparatorluk devrinde f'n büyük zırh· 
Warından birine onun adını vermiştir. 

Şimdi, Celll Bayar onun adı ve büyük şahsiyeti <izerinde Türk 
milletine yeni bir devri açıyor. Bu açılış Barbarosun tarih salıiCcsin· 
den tekrara hayata çıkışıdır. 

Kahraman ve muzaffer amiralın dünya bahriyeciliği ve deniz harb 
tarihi bakımından en büyük zaferini Preveze deniz harbi teşkil eder. 

Bundan 400 yıl önce 1538 in 27 eyhllünde kumandasındaki kuv
vetlerden on beş misli silah ve tekne kudretine salıip müttefik düşman 
donanmasının en yüksek bir sevkülceyf ve tabiye meharetile yenen ve 
Akdenizi kudret ve idare3i altına alan Barbaros için 27 eyhllde tören 
yapılacak ve her yılın 27 eylwü Türk denizcileri için Barbaros günü 
olacaktır. 

Muhterem Celll Bayar, bugünü kabul etmekle beraber muzaffer 
amiralin türbe•ine de layık olan ilıtimamın gösterilmesini ve etrahnın 
açılmasını enıretmiştir. 

Sayın Başvekilin bu karar ve enırinin Türk denizciliği için ne kadar 
büyük bir kuvvet ve kudret kaynağı olacağını şimdiden takdir etmek 
mümkün olduğu gibi yakın bir istikbal de gösterecektir. Milletler en 
büyük kuvvetlerini mazilerinden ve mefahirlerinddıı alırlar. Cevhe
rindeki yüksekliğe mazisindeki örnekleri ve vesikaları ile inanmış o· 
lan milletlerin yine tarihin seyri içinde gösterdikleri hız ve zafer ham
leleri göz önündedir. Türk milleti bu tip milletlerin en başında gelir 
ve •Atatürk Türkiyesi• bu yüksek cevherin ortaya koyduğu yaratıcı, 
başarıcı bütünlüğünün en açık ifadesi ve mümessilidir. Barbaros gü
nü de bize ileri Barbarosları ve tekrar büyük Türk donnnmasının ku
ruluşunu hazırlıyacak günlerin başlangıçlığını yapacak ve her yıl mu· 
hakkak ki Barbarosu andığımız vakit mazideki büyük, en büyük dün .. 
yaya hakim Türk donanmasının ayni kudret ve hızla istikbalde de ya
ratılmasına kanımızdaki cevherin en ateşli bir isteği halinde kalbleri
mizde deveran eder bulacağız. 

Muhterem Baş\·ekil, işte Barbaros yahut da Preveze günü ile bize 
bu yolu, yarının büyük Türk bahriyesi yolunu açmış bulunuyor. 

Atla denize 
Girib yüzmek 
Istiyen küçük 
Yaramaz!.. 
Bu hev( s uğruna dal
galara 1 kurban gitti! 

• Yaz m~vs: mi münnscbet1le;~J!e .. 
rek .şehriruzde ve geı-ek sahil ~e
hirletd~ t'enize gırenler arasm<la 
küçük ç;x,ukiara cb s.k sık tesa
düf olunmaktadır. 

Bu ara; boğulma hadiseleri de 
çok olma..1<Ludır. 

Bu cümleden olmak üzere gr. 
çen gün Urlada da l::i.r deniz ka. 
zası olmu~tur: Urlada denize gir
mek üzer: halkın toplandığı Ka. 
laba1< m"Vkimde 13 -yap:da Ha. 
lit isminde bir çocuk atla denize 
g:rmiş, yüzerken duşerek sufar 
arasında kaybolmuştur. Zavallı ço
cuk yaroıu saat devam den arama. 
!ardan •onrs. denızin dibınde, ça. 

mura s~'>lannuş vaziyette bulun
muştur. Boju· Jn ç0cıığun cesedi.. 
nin defol.:~ ruh'IBt verilmıştır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Çöpler saat 
Dokuz buçuğa 
Kadar toplaı1mış 
Olacak 
Bu hususta alakadarla

ra emir verildi 
Şehrimizin bazı semtlerinde 

çöpçülerın evlere geç uğradıkla. 
rından şikaycl olunınuştur. 

Bilhassa sıcak mevsimlerde; 
çöplerm çabuk bozulup kokması 
tabii oldu~taıdı.r! hun!arn1 s::ıf,ah 

saat ~-10 a kadar PVkrde teıwke
lerde bekletılmcsinin; hıç de dvğ· 
ru olmıya~.:gı anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh umumi sıhhat üze. 
rine tesir eden ou halin önlenmesi 
için alakadarlara emir verilmiş.. 

tir. 
Bu emr<! g<trt>; her semtte çöp

çüler evl! ·e daha erken ufırıya. 

caklardır. 

Tekmil semtlerde evlerden çöp 
toplaıımast ışı; azamı sabah ;aat 
9,5 ğs kad~· ikmal rdılmış olacak
tır. 

~ ...... , .. ·' . . • N,~ ,,_ a.. 

AŞK, 

Tefrl)(a 
N.78 

HEYECAN ve 

İ~te o. Yan kamarada yüksek 
sesle şarkı söyl~yen İtalya!\ genci. 
Şimdı de giivertede ıslık çala. 

rak dolll§ıyordu. 
İlk önce bribirıer.M bakıştılar .. 

gülüştüler. İtaly1n genci bu gü. 
lüşmeden cesa~·et alarak kendini 
' anıtmak 'stedı.. Aytenir. ,yanına 
Sokuldu: 

- Mühendis Kapata. 
Ve ılık bir sesle sordu: 
- Nereye gıdiyorsunuz, Ma.-

İHTİRAS 
vozon 

ROMANI 
lekender F. 
&ERTEL\.I 

- Kocamla İtalyaya gidtyoruz. 
- Çok nwmnun oldum. Napo-

lye mi? 
- Hayır. Vcncdiğe .. 
- Bu 3yda Napoliyi tercih et. 

se(" d:niz; m€ınl~ketmizden daha 
çok memnun kalırdınız! Maaına. 
fih bu bir zevk meselesidir. Bir 
fikr.r vermi'j olmak için söyledim. 
AffınlZl dilenn. 

Ayten keneli kendine: 
- Ne nazk genç .. 

kın sahill~rinrlen kora sularım1za 
balık avlamak üzere gelen Yu • 
nanlılan sık sık tes3düf olun.. 
maktaıi'<. 

Ezcüm\? evvelki !(Un de Çeşme 
kazasmın Eğri limanı civarında 
karasuhrımızda taşlıklara soku
larak bln Yunanlı balıkçıların 
gizlice b•'·' " avlamakta oldukları 
görülmPktedir 

Bunlar; 15 sayılı gümrük mu. 
hafaza motôrümıiz tarafından ya. 
kalanmış . U'dır. Yakalanan ba· 
lıkçılar 18 yaşında Nıkola Falyos, 
25 yaşı':lda Mihal oğlu Likas, 17 
yaşında !\<arka Likas ve 39 ,·~şm. 
da MarkJ Ldastır. İki sandal ve 
on bir p..ıt~~ dinamit ve av alet. 
leri d;:ı e1 ı; gcşmiıtir. Suçtular. ad
liyeye verilmışlerdır. 

Maktu 
Satış 

Pazarlıksız satış kanununun tat. 
bikine Jeçi '.mesine pek az bir za
man kalmıştır. 

Belediye bu hususta bakkallar, 
ekınekçil~r ve ayakkabıcılar ce • 
ıniyetleril2 münlcerelerde bulun. 
muştur. 

Bu mü:oaker~ ve temaslar neti
ce6inde sıhlacak maddelere kul. 
lanılaca..ic maktu fiatlı etiketlcrın 
şekilleri kararlaştırılnuştır. 

Acemi 
Avcıların 
Marifeti! .• 

Attıkları kurşunlardAn 
biri, büyük bir erman 
yangınına sebebiyet 

verdi 
Pazar giiııii saat 14 sıralarınd:ı 

Urlanın be~ kilometre mfsofesi'l. 
de Öz!-ı~k ve Kocad~re arasınd.ıki 
fundalılc!:ı:<h orman yangını çık. 
mıştır. Bi 1 .ilıare Kızılkaya ve Çar
kan tepesine sir.yet istidadını 

göstert?n !'angıtı haJkın, asklr ve 
jand<;,·m?.n n yardımıle söndünll. 
müştür. Yangın. üç acPmı avcı ... 

nın ::ıttı~~ı kurşunlardan bırınin 

ekinl~rt t,ıtu~turmasıle çıkm:şoır. 

B:r mi!<ta: fundalık, zeyLınyağı 
ve çam fidanı yanmıştır. 

Bu ~uretle o havali için bir ser 
vet olı!n bü,• ük bir ormanmın 

mahvo:~as!n1n 

tir!. 

Ayağı 

önüne g('çıjmış .. 

kırıldı 
Kasıınp ı<r•d.ı bostan sokağında 

oturan Nı><•J ism:ııde bırı Beyoğ. 

!unda Hir L<':> isminde bir ber!:ıer 

dükkanını" duvarlarını bada:ıa 

{Yapmakta ıken merdıven kayarak 

üç metre yüksekten düşmıiş Ye 
sol aya~ı kırılmıştır 

Kocam iy.i bilir. Şimdilik Vene
diğe gideceğiz. Belki Napoliye de 
uğrarız. siz oralı mısınıı:? 

- Evet. !''akat, şimdi Romaya 
gidiyorum. 

- İstanb:.ı:a ı;e zaman geldiniz? 
- Bir ay önce. 

- İlk defa mı görüyorsunuz 
memleketimizi':' 

- Evet. Mütarekeden önce her 
kes gı:bi ben de askerdim. 

Mühendis Kapola çok yakışıklı 
bir erkekti. Bilha~sa çok neş'eli 
idi. Islık çalmadan. şarkı söyle • 
meden, gülmeden duramıyordu. 

Aytene sordu: 
- Çaya nedei'l lıımediniz, ma. 

dam 

- Çok yorgunduk. Biraz uzan. 
dık. Kocam hii!fı yatıyor. 

- Gece uykusilc birleşirse ra

hatsız olur zannec!.rim. 

NAHiD smRI -
Geçen gün Haydarpaşadan köp. 

rüye g~t..:·n vapurd:ı karşıma otur
muş o!an .ki :-ayanın sohbetlcrı
ne gayri ihtiyari kulak verince, 
·bunlardaa birinın görürgbrmez 
zaten benzett:ğ\m ses yıldızları. 
mızdan biri olduğunu anladım. 
Kendi>i umumi yerıcrde ancak. 
iki üç ken dinliycbilmiş ve bır 
.iki şarkı5'nı cidden beğenmiştim. 
Oldukça hızlı sesle anlatıyordu: 

50 yaşına ve ak saçlarına rağmen çalışarak 
geç ndiren bu masum kadına kıyan kanlı 

parmaklar; daha evYel de bir adam öldürmüştü 

Yazan: Ahmed şüJırıı ;~ ~ 
Bulgari.starı Balkan anl~"'ıı;ı. 

letlerile Selan ık itiJAf:nı 1 
le )il> t 

dıl<tan sonra küçük antant_ 
1;,eıi" 

.. ns.:ıe 
caristan arasındaki mu ıın !'-
günün meselesi halın• 3ııcıl"' 
Filhakib bir bakımdan ~ .,il' 
tanın küçüıı: antanta ıcarı~ p 
münasebetleri Bu!gar:sta:ı:e~ııl 
kan antan!ı ile munase b<f" 
benziyor. Macaristan. da pıl~ ·• 
harpta Bulgaristan gıbı, k 1ytıı" 
olmuş lıi.r devlttir. Araz· 

0 
il 

miştir. İstati.ıkodan meın~:tl,~i!' 
ğildir. Küçük antant dev dfO o-' 
Balkan antantını teşkıl c ~,ıı· 
letler gibi, istatükonun r.ıv 

Ankara radyosundan isteniyor
muş. Aycıa 2~0 teklif etmişler, o 
250 deuıış. 

Taze ve sevimli bır ı~ t.izü, nl•şt-li 
bir konuşman vardı. B:r taraftan 
da çantasında bir türlü bulama. 
dığı biletım araya araya, bazı ke
limeleri İstaııbulıın en basit hal. 
kı gibi telfi!fu: etmekle beraber 
muvaffakıyetinin verdiği bir em· 
niyet içına ~ ve hakikaten kusur. 
suz bir zevk ile giyinmiş, konu· 
şu yordu. 
Yakındd dünyanın en kuvvetli 

merkezlerinden birinde ve en mü. 
ikemmel aletlerle çalışacak dan 
Ankara radyosunda, bu bayan 
hanende en az iki yüz lira ayiık 
mukabilinde ne kadar zaman ça
lışacak ve ne kadar şarkı söy.JL 
yecek, biın:.iyorum. Fakat bu mü
nasebetle bir kere daha düşün. 
düm: 

Bütün ehemmiyetini ve fayda
larını takd\, ederek uğrunda bu 
karlar esaslı fedakarlıklar yap. 
mış olduğumuz bu büyük istas
yonda, hu:rlanılmış ve program
lı propagandaları yapmak, ilnıi, 

edebi, 3iya,;i konferanslar vermek 
üzere davet edilmiş ediplerımiz, 

fikir ve ilim adamlarımız da var. 
mıdır? Radyonun bu sahadaki 
müstakbPl faali, .. etleri hakkında 
bizi kim, r.e zama n tenvir edecek? 

Canavar ruhlu bir ev13.dın kcıı. 
di öz annesine kıyarak öldürdüğü 
evvelki gün İzmirde meydana çı
karılmışur : 

İzmirde Şehitler polis karakolu 
arkasınd1 sazlılar arasında bir ka. 
dm cesedi bulunmuş ve hemen 
adliye doktoru tarafından mua
yene edilmi§tir. 

Bu cesedi örten esrar perdesi, 
zabıtanın sarfettiği mesai netice. 
sinde ayam· anmış ana katili de 
.bu suretle yakalanınıştır: 

Elli yaşlarında b;r kadın olan Na
zike, isminde bir bdın Şehitlerde 
Süleymanın bahçesinde günde. 
li.kle çalı;;lyor. Ve çocuğunu zor
lukla geç;nd.r~r<>rdu. Son zaman. 
!arda ırapt:ğı tasarrufla 105 lira 
parası birikmiştı. Hadis~ sahibi 
evinden, Süleymanın bahçesine 
gitmek üzere çıkan Bn. N az.ke 
bir daha evine avdet etmemış \•e 
ayni gün csedi bulunmnştur. 

Hadis~ sahibi Menemenin Hel
vacılar kôyünde oturan N azike. 
nin 30 yaşındaki oğlu Seyfettin, 
erkenden eve gelyor. Annesıni 

görüyor: ' 
- Ahne, bana para ver, diyor. 
- Ne parası? 
- İhtiyaç içindeyim. Sende lıi. 

rikmiş para var. 
- Bende para 7<ık oğlum. 
Ve bir münakaşa başlıyor. Ev. 

de ana ile oğul arasında neler 
geçtiği bilinmiyor. 

Kadın, bahçeye gitmek üzere 
evinden çıkıya«, bir daha avdet 

-·---
Balıkpazarının sağ köşesindeki 

dükkanlar da Eyliil sonuna kadar 
yıkılmış olacak ! 

Bugünlerde yıkılmaya baş!anılrrıası kararlaştı. 
rı'ırken bazı bina sahipleri istim'.ak bedelini 

ez bularak mu".akemeye müracaat ettiler!. 
Yeni Eminönü meydanının bir 

an evvel açılması iç:n; yıkma işi. 
ne hemen devam olunmosı karar
laştırılmıştır. 

Şimdi; ilk evvela; cValdehanı 
adası•; yanı balık paz,r: caddesi. 
nin meydan:ı nazaı:an sağ köşesi
ni teşkil eden saha yıkılacaktır. 

Burada dükkanlara aid istim. 
laıc işleri bitirilmiştir. Bazı dük

kan sahiblc=ı, isimlak bedelin.n 

azlığına itiraz ettiklerinden iş 

mahkemeye int'k:ıl etmiştir. Bele 

d1ye bunlarm parasını; mahkeme 
emrine olarak bankaya yatırmış
tır. 

Belediyenin takdir ettigi istim. 

laıc bedelim kabul edenlerın pa

raları <la kendilerine ödenmiştir. 

karırsa diyerek gliverteden 
kildi. 

Kamaraya indi. 

çe - / 

Ve Gültekini uyandırdı. 
Neredeyse akşaM yemeği kam. 

panası çalacaktı. 

- Haydi, prensim! dedi. Orta. 
lık kararıyor. Akşam oldu. Daha 
fazla uyursanız, :ahatsız olursu -
nuz! 

Gültekin gözlerini uğuşturarok 
başını kaldırdı: 

- Nereye geldik, Ayten? 
- Vallahi nereye geldiğimizi 

bilmiyorum amma, Çanakkaleye 
doğru gidiyoruz. 

- Beni başka arayan oldu mu? 
- Hayır. Birisi mi arıyacaktı? 
Gültekin sersem sersem sevgi

lisinin yüzüne bakıyordu: 
- Yok, dedi, belki ııarson filan 

aramıştır. 

Yıkma işi için; müteahhitlerle 
mukavel" imzalanmıştır. 

Müteahhit; yıkmıya bugünler. 
de başlıyacaktı~. 

Bu .;ahacıa 30 bina bulll'1makta
dır. Ve evvela bunların 4 parçası 
yıktırılacaktır. 

Geriye kalan 25 i de; bilalıara 
ortadan kaldırılacaktır. 

Ondan sonra da; Balık pazarı. 
nın sol köşesini teşkil eden ada 
ortadan kaldırılacaktır. 

Birinci kısmın yıkı işinin azami 
eylul ni;1aytine ikmal edilmiş ola
cağı kuvvetle. tahmin olunmak. 
tadır. 

Bunların sahipleri ne tebligat 

ıy>apılmı.ş ve bir an evvel istinad 
ettikleri yerleri boşaltmaları bil
dirilmiştir. 

- Neredeyse calacak Yemek 
salonunu hazırlamışlar .. 

- Sen nereden gördün? 
- Biraz yukarı çıkmıştım da .. 
- Ya .. demek beni burada ya!. 

nız bıraktım .. Yukarı çıktın, öyle 
mi? 

- Biraz hava aldım, Gültekin 
Bey! Sizi de uyandırmış olma • 
mak için çıknııya mecburdum. 

- Ey, ne var, ne yok bakalım 
güvertede? Dişe gelir birşey var 
mı? .. 

Ayten hayretini gizliyemedi: 
- Vallahi kulaklarıma inana

mıyorum, Prens! Çok fena konu· 
şuyorsunuz .. 

etmlyor ve boğazının iple sıkıla
rak öldürüldüğü anlaşılıyor. 

Seyfettiıı Şehitler karakoluna 
ifade v~rmek üzere getirilmiş, o. 
rada diğer kardeşlerile konuşur

ken: 
- Bu işı ben yaptım!. .. 
Oldu bir kere .. Fakat sakın ifa. 

denizde br şey kaçırmayınız! ... 
Diyor. Fakat bu itiraf derhal tes 

bit edil'lvoc Seyfettınin annesini 
öldürdüğünü bu suretle tesbit e. 
dince katil çocuk firar etme!< için 
hazırlamağa çalışıyor. Ve nöbtçi 
polisten hel;lya girmek için miL 
~ade isti yor. 

Kendisine bu müsaade verili
yor. H-.lıidrn çıkınca Seyfettin 
kaçıyor. Dün öğle vakti Seyfettin 
yakalanmıştu·. 

Seyfettin. anasına ait kesenin 
ipile annesinin boğazını sılı:arak 

öldürmü5 ve tevkif edilmiştir. 
SeyfoWn.n, Bundan evvel de 

bir adamı öldürmekten rıedi sene. 
yi' mıhkfırn olmuş ve l).apisha
necıe yatmıştır!. .. 

Metresini 
Yaraladı 
Ka~yoncud.ı yazıcı sokağın<la 3 

numnraı1 evde oturan Hüsehin 
oğlu N;ya:' kıskançlık .yüzüııdm 
çıkan ~,..ı, .. g::ı netıcesnıcle nıt·tresi 

20 yaşhrın ia Ekrem kızı Sabar.a. 
ti biçakla bışında omuzundan :;a
ralamışt". Scb"1ıat Beyoğlu be. 
lediye ha•t«hanesine kaldırılarak 
tedavı altuıa alınmış han:seden 
sonra kdç.>ı. Niyezi yakalanarak 
tahkikat3 başlanmıştır 

Bir işçi yaralandı 
Beyo~'ımd.a topalyanın dcmorci 

mağazasmch çalış anSı.ileymnn 

oğlu Ha5anın üzerine bir demir 
parçası düşerek ay?.ğından yara-
lanmışt!r 

Ya amaz çocuk 
Davutpaş ııh oturan Faik ismin

de b'r ÇO<!ni'fı1'1 a•.tığı taş o sı"ada 
sokaktan geçmekte olan S3matya. 
da oturan Vasi! oğlu Yogi isnıın
dc birı..,;,ı ba~ına ısabet ederek 

\ yaralanmı1tı" 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Maliye Vekili Fuad Ağralı 

dün Bll§velcille görüştükten son. 
ra Yalovaya ghıniştir. 

* Hariciye Vekili Rüştü Aras 
dün Romanya elçisi Telemağı ka 
bul etmiştir. 

* 60 kişilik bir Yunan sanayi
ci heyeti İzmir fuarını görmek ü 
zere Pireden İzmire hareket et _ 
miştir. 

* Halk partisin& bağlanacak 
olan bütün esnaf cemiyetleri he. 
yeti umumiyelerini fevalade top 
lantıya davet etmişlerdir. 

s 

- Tuhaf şey bıı! Çamlıcada hiç 
kıskançlık eseri gösterrııemişti -
niz de. 

zasına taraftardırlar. ıeıll' 
Fakat zahiri olan bu be, ~ef'' 

ler buradl nihayetlen:yor. r-JI'. 
nız bunlar.~ bakarak ıwlgB •ı'-ı' 

nıll/lo • 
la Macaristan arasında. .. k 1ntl 
yapılamu. Bıc de:d kuçu dOr-
1921 senesinde dogrudall 1.,ıo~ 

b.. • " 
Macaristan aleyhın2 u ,~ · 
nezon olara.ı< kurulrouştu;j8cırıl' 
komb;nezon brıkaç defa ·r il'' 
tam silah 1 1 tehdid etırı~t~;,ııı • 
parator I.ral Habsburg ıa pıl;ıl' 

va .ı 
turmak istedığı zaman ·~ıı ,.,.-
gibi. Küçüı< antant: 1~'.,ndl ııl' 
üç devletin hududları ~ı. P 
yük Macar kütlelerı v iS18o•.~ 
kan antant: ise nuıgar oıJll"' 

-,ıe.- • 
içne alarak kurulmak ~ ;1~ Bulgri•tanın antanta ııırıtl 13ı])" ği, son .fakıkad• anlaşıldı. le~ ' 
an tan tını teşkil eden ıııenı rtıll' 
!erde eiıeıı:miyetli Bulg~oıf"" 
liyeti yolı:tur. Bilhassa ısıl~~ 
tan Yugos.avya ile an ·el 1 sonra Balkanlarda ekalhl .. .ı ..•er ııv·,.,. 
selesi kllmamıştır. pıg .. 

1
, 0 ı 

Küçük antant ile Macar ıs · .. 1 
·blV 

sındaki en ehemmiyetlı 1 

kalliyet meselesidir. -çii~ •'p 
Bunmıla beraber, 1<'.1

130
11 

tant devletleri, Macar15 rit 
anlaşmak için öt~·denh"rı ı; 
arzu göstermek! ~dirler. dl'~ 
Küçük antantı teşkil cd~O f;lıl' 
!erden ikosi, Balkan ~n~:~ ı· 
azal •ıdır. R~manya VP · "..ıı!" 

"n~:, 
yanın Bul~aristanla ınV ra 1" 
lerini 'anz'-n ettikten fan riııl 
caristanla da münasebf'l~\,h'. 
düzen vermek ıstemcleT• ı btJ ~ I 

Romanya geçen h~fta a:f!I • 
ehemmiyetli bir adıın ~ın ~ ~ 
Majeste K~rol Roman~ 3j bir ı' 
kadderatınc!a daha fal 50nıı 
oynamıya başladıkt3n ptını ~-!' 
dost meMleketi.1 te~kıl ,~,ııcııf 
!inden değiştird:ği gıb' ., ~ıP x 

• ~1 1 rr 
ler hakkındc. da yen• . ~,ııo• r 
tanzim etmiş ve talb'.,1ıer11 t 
bS§lamı§tır. Yeni mil•) ıe~ııS' . 
nununa göre, Ro".1anYa )<ı 'f!.J 
rasında dil ve dın far 1dı10 .c> 

meksizin müsavat ilii 0.,~ 
Mektebler ve kültür "'~ 3ıt . 
hükum~tln müraJ<abe~ı ,in :~, 
olmak şarttle ekalliY•1 ~0ril.,. 
relerine bırakılıyor. rJe r~' f · 
!ere tayincie milliyet 

18 rl'~~I 
tilmiyece~i b'ldiriliY0rİarın'o __,1 
melerde ekalllyet ıısan ııv ~~ 

d-r.roT· I• lanılması kabul e ı ı, 0rv p 
1 ıcan .ı•~ 

ve liberal milliyet er at" . .ıı' 
ınin edileceği gibi, :rJaCgetıfl" ;ı. 
çok iyi bir tesir husule eleeC~ . 
tir. Anhnt devletıerı gın' r'~ 
martesi g'lnıi ,çtımala:t l,/ 
c&klardır. Küçük an.ta r,fac•'? 
demek lıu üç devletın . 01~ , ·nın .,ti 
la olan münasebetJer~'vel n ~ 
keresi jemektir. Ekal '·-~eıtll'.~ 

"t!V' ı• 
leleri de daima bu Jl'l~l et~' ~· 

- Oradı. ağaçlardan 

cak değildim ya seni?! 

siklet m~:t:ez::ıi teŞ~:ı de~~ rt 
kıskana. zımdır !{1 her uç deV'.hniicL1 .ı; 

selede bir uzlaşma zı ıııı>Jof"' 
Ayten güldü: 
- Buradaki erkek kalabalığının 

de benim nazarımda ağaçtan far. 
kı yoktur, Gültekin Bey! Bana iti. 
mad ediniz! Eğer bunları şaka te
lakki etmesem. doğrusu, bu sö -
zünüzde hakaret manası araştıra. 
cak kadar şübheye düşerdim. 

- Hayır, Ayten! Sakın kızma 
bana .. kasdım hakaret değil. İn. 
san sevdiğine hakaret eder mi?. 
Fakat, emin ol ki ciddi söylüyo. 
rum bunları.. Ben çok kıskanç 
bir erkeğim. 

Ayten gittikçe bocalıyor, şaşı
rıy-0r, ne söyliyeceğini bilmiyor
du .. 

ııın" ~ıl" trmekten asla kaçı 1~v ., 
Fakat karsı taraftan . pi• ;J 

• • • )<1 c ıi5' ' 
görmed'k\en içındır dar tfl ~ r 
meselesi bugüne kS ,ur· rı' 

arıı•· r 
bir neticey;, v:ıram 

011
1 çc 10~~ 

kika buı;ü-: Almarı~9.1<t• ~z 
vakya ü1erinc yapın lJİ~el ( 
tazyik ctohyır.ilc' el<• 3 rnı)-f ftl' 
lesi dah~ müşkül bır 5 

sildC1 ı • 
. Fakat , "r' ı_ 

miş bulnnuyoı · ,.,na•' 
9

11 • 
manian meselesi. ya-:ir f~ ,i 

ı sa µ \\ • 
kik edilece.< o ur . :k3ttC ' ~ 1 
meselesi a~ğil. hak• r ti!·,~ 

r1<ad~ d ıe r 
muvazenesılc a a rrıucD · e 
büyük ctcvletıer ,]ede~ ,,ı · 

uccı;dt.: . \'~'J,/ 
Macaristan bu m ·1 ıı ı 

dam? 

Ayten cevap verıneğe mecbur 

Diye mırıldandı. Sonra Delikan
lıya döndü: 

- Ben İtalyayı tanımıyorum. 

Ayten fazla l.:onuşmak istem~di. 
Gültekinin htıyunu bilmiyordu 

ıı Ya kıskanır da bir gürültü çı· 

- Hayır .. hayır. Hiç kimse ara. 
madı. 

- Yemek çanı çaldı mı'i 

- Evet.. fena konuşıuğumu 

ben de hissediyorum. Fakat, elim. 
de de~il bu. Deniz suyu, deniz ha. 
vası beni her zaman böY.le çabuk 
değiştirir. Ne vakit deniz yolcu

luğuna çıksam, inskınçlık damar
larım kabarır, cosar. Ne yaptığımı, 
hele bazan ne söylediğimi bilmem. 

Bu kıskançlık onun pek te ho. 
şuna gitmemiş değiltli. 

(l>evamı 'far) 

ıın ~ J1 
ne de dili" t~ra. eı· Jt'" 
tine dü,me'< ıstem ,, ,.Jı 
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~snaf hasta ha nesil ~~amele vergisinden 
~ . . lstısnalar ve 

tlkaraya gönderilen yenı taıı:r.atna- M kt · t 
meye göre bütün tedavıler a uıye e 

parasız vapııaca k ı. Bağlanacak olanlar 
~- ---•tahanenin açılacağı 30 Ağustos ak· Buhususda Maliye Vekili 
hıtıı fakir esnaf rocukları ıçın muhte• varidat umum mUdururı-
te T den izahat aldı 

l'1'I bir SÜnnet dÜğÜnÜ hazırlandı Maliye Vekili Fuad Ağrah biz-

31) A. . zat küçük sanayi erbabının mua-
,._ l;;a~il~tosta merasimle açıla- cek olan hastalardan bahşiş na- mele vergisi hakkmdaki dilekle-
buı 'Yete geçecek olan •İstan- mı altında, hiç bir para istcır.!ye- rini tetkik etmiştir. 
d;ı.;~~ıf hastahanesi• için bir cklerd it. Mumaileyh Defterdarlığa gele-
lıt. . ınıatname hazırlanmış- Bahşış ıstediği görülenler; der- rek bu mesele üzerinde meşgul 

hal işlerinden çıkarılacaklardır. olan varidat urr.um müdürü İs-
llu '«ı· 

ll!cJı .. ınıatname; tasdik olun-
ın ... U~re Ankaraya gönderil. 
--ı<ır 

\'en· . 
ııaı hı tal•matnameye göre; Es-
~/81~nanesin·~ gerek ayakta 
tıı.eıe1 c~ınak ve geıek yatmak 
han . ınur~caat edecek olan her 
~~ ~ir esnaf ile bunların aile 
biç bir ~larınuan hiç b;r namla 
llüı- ucr~k alınmıyaıaktiır. 

tıctırun tedaviler parasız yapıfo-
l!Ur 

\ . .ı. QQa çalı~acak olan hasta ba-
-.rla 1·· loıı.ı. . ustahdem'er ve dek -

bit ~ bılhassa hastalara büyük 
dıı. fkatıe muamele edecekl~r -

lııutt h 
• demler ; tedavıy e g~le-

Esnaf hastahancsin~ yapılacak 

müraca.ıtlar çok olduğm•e yatak 
adedi :h!iyar<. kifayet etmediği 
takdirde; ileride yatak aıle. 

dinin çoğaltılması ve 'Jino·11n 
genişletilmesi de ş:mdidcn karar
laştırılmıştır. 

Diğe; taraftan yeni hastahane. 
nin açılnn merasimi dolayısile 

30 ağustos akşamı yapılması ka
rarlaştırılan •sünnet düğünü• de 
çok muhteşem olacaktır. 

Bu sünret düğününde fakir es
nafın ~'Ocuklan para"z sünnet e
dilecektir 

Çocu~la•ını sünnet ettirecek fa
kir esnaf şimd:den esnaf bürosu
na müratant;• b~~lanuşhr. 

mail Hakkıdan ic•b eden izahatı 
almıştır. Hangi küçük sanayici -
!erin muamele vergisinden istis
na olunacağı pek yakınd;ı anlaşı. 
lacaktır. Maktuiyete raptedileeek 
olan diğer kısım rn&ktu vergiye 
raptedilecek olan küçük sanayi 
erbabının verecekleri vergi mik
tarını tesbit etmek üzere Defter
darlıkta teşkil olunan 6 komiS
yon da evvelki günden itibaren 
faaliyete geçmiştir. · 

Bu komisyonların her birinde 
küçük sanayi erbabından da bir 
murahhas bulunmaktadır. 

Gen iş propaganda 
Anka: •. <i:a Cumhuriyet Turkı

sinin iıusahada d3 yiızun;ı ağar

tacak yoııi radyo istasyonu ışle
miye açılıyor . 

İstasyonun müzik, kongresi 
ve sai rbakımlJrdrın mesai proıı
ranu h.ı!ı ladığı muh:ıkk~k. Bun
ların muvaffakiyet ölçüsünii an
cak fn' i'-etc ııcçıldikten sonra 
görüp fikir sahibi olabilecekiz. 

Anc:1k, raf!)'Onun e:ıktJv \'trimli 
hizmetlerinden om de b;jtün 
dünya milletlerinde propaganda 
olınu~w:. Propaganda ınce ve zor 
sanatlardan biridir. Ayni zaman
da iyi kulianıldığı taktirde her Sl

hada da rı: keskin vemür·ss;r ne
ticeleri koiaylıkla ı;etıren bı.· "a
sıtadır. 

Bunun içindir ki, bu genı~ Va>ı
talart:Tll ~ en gen i ş ve verünl ı şe

kıl ıle b '1;m de istifade etmemiz 
programlı ve planlı l:ir çahşmıya 
b~amamJZ günün ve yeniliğin 
icablan arasında başlıca yer alı

yor. 

BÜRRAN CEVAD 

Şehir meseleleri 
Pahalılığa mani 

olmalıyı2: 

iki kahve : 110 kuruş 
Geçenlerde Ankaradan gelen bir 

arkadaşla, bir bahçeye gittik. Balı.. 
çede, gayet kötü b:r cazband var
d1. Ceketsız kısa .kollu gömlek gr. 
yen birka.; delikanlı ile, çorabsı.z 
genç kız!ar dans ediyorlardı, Bah- ı 
çede ba~ka bir eğlence yoktu. Kö
tü cazban i, saatlerce tango ve ! 
foksrot çald ı biz d ebirkenara çe- 1 
kilerek bütün bu manzarayı sey
reWk. Nihayet kallwrken, ııarson
dan hesab istedik. 

- 110 kuruş deci . 
Halbukı iki kahve .çmıştik. 

Demir iskemle üzerinde, bir saat 
oturup rahatsız olduktan sonra, 
ve kötü cazbanda a~· ak uyduran, 
birkaç dans meraklısını ~yret -
tikten sonra, 110 kuruş vt~·eC<'k -

tik. Arkadaşım: 
- Burr.ya n~ diye gcld:k. Ne 

pahalı yecm'ş diye söyleniyordu. 
Yolda rn sözleri de ilave elti! 

pahahlığın:ı dair daha çok misal. 
ter bulabi!iriz. ~'akat bütün bu 
misalleri~. sütunları doldurmağa 
ne lüzum var·:. 
Netice(i~ söylentctk Eiız şudur: 
oEğlen~ yerleri pek pahal,. 

diye ... 

PAHALlLIGA MANİ 
OLMALn·ız .. 

Eğlence yerlerınd<>ki bu paha -
!ılığa mani olmai ıyız. Vakıa Be. 
lediye ':ıütün tarifolerı tasdik et
mektedir. Her gazino Ye lokantada 
ve eğleıır<. yer,nde Bded.ye ta
rafından t3'dik Edilen mühürlü 
bir tarif~ mevcuddur Fakat ek5eri 
gazino s:ıh :bler bı• tarife>\! ~.erke
sin görecl'k olduğu ·ere asm ı yor

lar 
Mıişt~- ı<in yapı!•c"k ış Yardır. 

Ozrü kabzh ti1d:n 
Büyük do la ndırıcılar 

Hem falcılık etme· 
ğe; hem de hırsız

lığa ka l k mışla r 
Falcıiık bahancsile •af hıı '" d~

landırman ist iyenler; pyu .ıkı 

bir surette takıp olunmaktadır l ar 

Bunla!'..lhn b iri "VV., lkı gun J1.
mırde ö'Zl".i. Jıab&hatındaıı bu,·uk 
bir halt işicmiş; hem falcılık ~

derken he.-.ı de hırsızlığa kalkmış
tır: İzmiıw hastahane caddc·s;ı:de 
Hayriyt! w Rem1.1yr, Sn1·Pt . -
dında b.r kadının evıııe j;ıdc' ı ek 
fala balım;:.;.; behanı's.le ,O(I 1 r.ı 
değerinde bir pandant.f• ,., <- 

mas ~a5i1 bir :ı,·üzüğüni.i , d0l.·nd1-
rıcılık "·"•ti].~ ek gcçırmı~lt-rdir. 
Kurna1. F0 ':ıl~l'. lallarınd3 b:r Ö<' 

fine g)riı•duğünti, :lefını·ye m._ 
IJı: olw.ık i~in elmas yüz.iki, p~n
dantifi ltt:ndilerinc Vl~rnıf"~in ı lln. 
Servett~'l ıstemışlcrd ı r. Zahıtô 
suçlula.-ı ~uçustü yaka!am. t•r 

ÖLÜ 
Bay Yusufun oğlu Haru n kı . 

sa bir hastaJıkt.an ~onı - " :!b 'a~ın _ 
da olduğu halde wfat etm ştır. 
Geride ikı yavru bır.,kan Hay 
Harunun ölümııntlen dola~' aı e<ı 
ile ana. baba ve l<ardeşlerın e :ı
mjmi tazıycıt1errrrıizi ~una rız 

lienı mektebe 
~eııı vazifeye 
evam edenler 

Pehlivanlar 
Birbirine 
meydan okuyor 

Yalnız maktuiyete raptedilecek 
müesseseler; muhakkak 15 ağus
tostan itibaren beyanname vere
rek bir aylık kazançları miktarı
nı bildireceklerdir. 

Yeni mektebler i 
için yeni binalar 
Aranıyor 

- Hani eğlence yı•rlrri ucuz - ı 

!aştı. Bir f:ncan acı kahve 55 ku
ruşa .. . :Su n• pal:a!ılık!. 

Hesab z iirdükter sonro, Beledi -
yenin mülıürlü tarifesin i istemek. 
Bir çokla"•""'· bunu ~·apmadığı -
mız ıçin, garsonlar d lerinden gd
dif:i \;;ııl•. fazla para alıyorlar. ':==========---====: 
Pahalı]•!< mücad!'l~•;nd•, B•lrdi - Birim;zin der JI 

~e. --ll~den memuriyete 
Rıtecek olanlar 
llıektebe devam 

1l .edeıniyecekler 
, nı\'e . 
,.,_ t ııteye devam ~d<>n tale-

'"t a 
~ v _rgsPıda muhtelif daireler 
1.. 'lıi!o •• d b '"'ltıı · goren rnemurlar a u-

" •~tau.,· 
"UııJ. • 

~illı! ar; ders aylarında )!e:n ;ş-
Utıiv d~vanı etmekte ve hem de 
1'r. ~61 ~•: de ders görmektedir-

l tuh 
' teı:f Vek:•letkr bu kabı! 
~i ~~ar,~ adedinin tesbit edıl
%13 Çın Ünivers:te rektörlüğüne 

b :•at etmişlerdır. 
'"', t" 

~hı 0 tlük; bütün fakültelerde 
'14•du~~·ı kaç memur talebe bu· 
~tııaı&unu; bunların Üniversiteyi 
llıanı •t~~lt·ri için ne kadar za
~,a:ı l;1ldığı:ıı al.~kadar veka. 

lılı~ b,ldirecektır . 
~ı~na~aiı. neticeye ,;;öre tir is! i-

\>~_de tanzim olunacaktır. 
h. ~l~ıı. . 
:'f\· li" .r, bu kal.ııl memur-
~. . ,, 
"\ll1 ııı~···Versitcy, ikmal etmeleri 
\. ~sladede devam edrcekler. 

~ıJ.; c,Jt bunlar Üniversiteyi 
l~ ~1e~ı zaman alakadar v< kav, 'f 
~~ zı e alacaklardır. 

~'!!ııııınız; bundan sonra yeıııdm 
"'11 t'tı~t . 

ı.ıııı;; ! ı;ıı ecek olanların ay-

Bu pazar günü yağlı 
güreş müsabakaları 
yapılacak ve isteyen 

güreşecek 
Bu p.ı.ı.a · g•mil Yed.ıkuledeki 

İspital;:,·e bahçesinde yagh güreş 
müsab.üı.ala ı yapılacaktır. 

Bu güre~ler; ha) lı zamandır 

yağlı güre~ ere hasret kalan h~
veskara.l için tertıb ed,lm~tır. 

Baba~oı< • lı İbrahim pchhvan flt'
rek Mô'ı! !ıin. pehlivanı ·;e ger~k
se Kara Aliyi; l\lolla Mehnwd 
pehlıvaıı da; ba~altı p<hlıvan

Jarından arzu edcnl~ri cıddi kıır
şıla-şmay.l davet etmcktedırlcr. 

Bunlaru ·ı ı başka Hayrrholulu 
Pomalt Musrn.a da Lüleburgazlı 
pehlivan Ali Abm..-de meydan 
okumakta(!· r. 
Güre~ i !:ı çimt'nlık ve gt'lge

liktir. 

Müsabakalar; ciddi bir hakem 
heyetinin müvacehesinde yapı -

lacaktır. Haricden her kim iste_ 
diği pehlivanla p,üreşmeğc cesa. 
ret ederse o gün kendisine mey -
dan serbest bırakılacaktır. 

Ali Ahmed pehlıvanla yeni peh. 
livan da karşıları'la çıkacalt her 

kim olursa olsu-ı maa:m 
ye güreşeceklerdir. 

mnuni-

Diğer taraftan Mabye Vekaleti 
Varidat Umum Müdürü İsmail 
Hakkı evvelki gün yanında ma. 
rangozlar cemiyeti umumi katibi 
Fuad Tezel olduğu halde ağaç 

sanayii ile meşgul küçük sanayi 
erbabının imalathanelerine git
miştir. 

Bunlardan 1 te üçünün mua. 
mele vergisinden maktu vergiye 
çevrilmesi münasib görülmüştür. 

Yalnız bu hu•usta Maliye Ve
kaletinin müsaadesi alınacaktır. 

Değirmencile.- de Maliye Ve -
kaletine m üracaat ederek mua -
mele vergisinden istisna olun -
malarını rica etmişlerdir 

Bunlar pek nahdud iş yaptık
ları halde büyiıl< un fabrikaları 
ve değirmenleri gibi vergiye tibi 
tutulmalarını doğru bulmamak -
tadırlar. Taşrada bazı değirmen. 
menciler Şiırayı Devlete de ayni 
arzu ile müraca~t etmişlerdir. 

Varida t Umum Müdürü İsmail 
Hakkı ; muamele vergisi hakkın

da taşrada.ki küçük sanayi erba. 
bının şikayetlerini mahallinde 
t etkik etmek iızere yakında şeh. 
rimizden muht<>lif yerlere gide -
cektir. 

Bu tetkik seyahati ev\•ela İz -
mirden başhyacaktır. 

Evvelki gün beğa:ıiçin
de t etkikler yapıld ı _ 
Maarif müdürlügü bu sene şeb

rimiz:lc j'eniden ~çılacak mckt<·P
ler için; yeni binalar bu~ıınması 
faaliyet; 1~ geçmiştir. 

Ey!fıl ba~ına kadar bu bınalar 
temin ~d-~erı-k yeni mPkte;,ler 
açılaLi k~ı ::. 

Bu cümleden olmak üzere Sarı
yerde bir .ırra m<,ktep açılacak
tır. 

Bu me.<l•:bin mahallını tesbi~ 

etmek Ü:ıı!r • Maaı if Müdür m;ıa. 
vinlerınd~:ı R'Jş.liı \'e Maar:f Mıi. 
fetti.şl~ri evvelki gıin Boğaıiçinde 
Sarıyere gıdert>k tetkıklenle bu
lurunu~hır. 

Arkadnş''""' hakkı vardı. 55 
kuruş k.ılı\' .? parası alınan ~·<'rdl! 

eğlence diye hicbır şev ' -Oktu. Ba.. 
sıt bir h~h,edcıı ıb~•ettı. F.llıat 

yaz gi.in;i. bir ağc.ç altındG serın 
bir hava almak ı çın böyle b:r bah· 
çeye gi:ı:.e1< de hr ihtiyaçtı. Fa. 
kat bu ul'.i:-acınıızı pek pahalıya 
temin ~diyoruz. 

Belediye gazinoların ve h~r tür
lü eğlene<> yerlerinin tarikkrin· 
sıkı bir suıttlt' kontrol etm'k -

tedir. Bütun bu kontrollara nığ -
men, basi~ b'r ba'ı~de bir ka!we 
55 kuruştUT. 

Geçenl<'rd~ de Suadiy<>de bir 
gazinoya gıtn1iştik Bira ~çerken, 

sıcak sanduvıç istedik. N·hayet 

garson bu ilı. sanduvıç :çın bir 
lira aldı. Bu eğlence yerlcr'nin 

Yeni f ahrikalarımız 
Balıkesirden başka Şarki Ana
doluda da 2 yeni şeker fabrikası 

te'sis olunuyor 

Ba'ıkesir şeker fabrikasının biran evvel ku
rulması için mahalline memurları gönderildi 

d Balıkesirde bir şeker fabrikası 
Bir rerıç'1er yapı an kurulacağını yazmıştık. bu h usus. 

1 

den en müh;mlerı ::>usığırlık cı

rının ve Balıkesir havabsiı>in paıı-

1 car yetiştirmeğe ınüı.aid bJlı.m -
ması, tren hattına yakın olt'ıası 

düştii ta aldığım z mütemmim maliıma-
Lang&da şü krü ısminde bır ;nm ta göre ikısi şarki, biri de garbi 

Andoluda olmak üzere yemden yapısınd~ ç~!ışan Bursalı AbduL 
üç şek<?.- fabrikasının kurulması lah yap ıaııı ıi~t katına tııF.la ta- 1 

\•e her zaman için bol akar ·u l::tı.. 
Junmasıdır . 

~eye dü ;e·ı vazife oldugu gihi, 

halka dli•Pn b:.r ''azıf drv1 rdır. Hep;mİZİi1 d~rji 
O da y.ıkı. ·d1 yazdığımız gi!ıi, S B d k 

aat e ı.p.ına n ;:;::;d'; :1 ~;':~:~:~~iFt:ı:~~e~;, ! telgrnfhan::}e;· !. 
çok kimse:c• bu'1u b:r nezaket -

1 

s;zlck addl'dcrck h-sab pusu!?sını ., Muht ere:n N fl a va·: ·. 
okudukt~.1 soıır~ mü-ıak•şa t•t - i l'n:iz «\li Çe tinlca y adan 
mekten, Belediyrn.n tarifesini r- · - 1-; ~ t -:ı i !Ti 

\ ç,, tc -.., tkt e., ho~lanntH z!ar \'f'y;;hud Türk hava kurumu Galata 
bunu yapa ke.ı •nyıb• olacağım şubesi başkanı Bay Kemalett:'l 
zannederlP•·. Gar;cı.lnr dJ bu ne- Atasundan aldığımız bir mek. 
v i mü1'.trileri anlama'< hususun. tubda ezcümle ~yle denilmek-
da pek pratik bir 7fkiıya ma!ıktir tedlı: 
!er. 

Bundan başka. ı;azino ~Jhibkri 
içki '"' ·:·mel< tarı!clerir.i, herke. 
sin görb , IPCeğ : hit ylre asmalı -
dır. Bunu da tatb ik etmiyen ga
zinocular d• ~oktur. H, A. 

ürklüğe 
Hakaret 

Bursada Kuruçeşme mahalle -
s:nde pansıyon oturn:akta olan 
Orhaneli rnuallımlerinden Samed, 
;ır ni pl'ısiyondaki bazı Musev;ıe

rin yük;P:, sesli: iı;panyolca konu~
malarına miıteessır ol3rak onfarn ı 

türkçe lcfJ:'luşmaların .. naz,ki\r.re ih
tar etm:~tir. 

Buna Yalıudilerdtn bir •: 
. Biz adamın ci€crini kop:m -

rız. 

Şeklinde cev3b \erdiğ.ndc-n hiı. 
dise cürm.i mcşhud mahkemp · 
sine ıntı;:aı etmiştir. 

lıı.ı~r1· !\o.l a. mektebe devam et-!tr r'\<ı. 
. ' lllılsaade olunmıvacak-

şımakta iken düşr"k sağ bacnğın. kararlaşlmlmışlır. Şimd • d"n Sıısığırhk ve Balıke-
B. t h "ld r mahkuA m Garbi Anadoluda kurulacak ır ;ı. Si a dan y·ı.•aiııonııştır sir hava!is,,,dcki ~ıftç:Jerr p•n-

Milli ı-;sıi rencide ,.e tehdid su. 
çile küsiah Yahudiler m~ha!<eme 
edilecekl~rd :r 

• Pangaltıda oturuyorum. Ba. 
kırköyde akrabamdan birine 
hastalık dolayı~ile dün gece 
saat 23 de bir telgraf vermek 
lcab etti. Evl€rinde telefon oL 
madığı için telgrafhaneye git
tim. Bakırköyün< telgraf ka_ 
bul l'demeyi1. Yarın saat 8 de 
getırınız, zira Bakırköy telgraf 
hanesı şimdi kapalıdır, dediler. 
Teessüfle karşıladım. Koca bir 
kaza merkezin ın _ hem de İs
tanbul gibi bir baş şehrin bi

rinci sınıf bir mtSirt: ve sayfiJ E 

yerinin - lelı;rııfhanei'ınin ka 
palı olmasından herhalde Nafıa 
Vekilimiz Bay Ali Çetinkaya
nın malumatı olmadığını zan 
ve tahmin et tinı. Anadolunun 
en ufak kaza merkezinin gece 
gündüz telgrnfhanesi açıktır. 

Telgraf acele ışlerde muhabr. 
reye sür'at verilmek için 'ı _ 
das edilmi~tir ff kuruşluk td
grafla görülHd: iş 300 ku -
ruşla balled•bildim. Bakırkö. 

yüne otomobıl ile gidip gel -
dim. Zira o "aattc ne tren ,.e 
ne de otobüs bulamadım Bu 
suretle vakit ~ayi ederek ma . 
len de mutazarrır oldum. Yap. 
tığım tahkik&ttan Büyükada 
telgrafhanesinin de· geee 12 .le 
kapandığın ı öğrend 'm. Saat 
12 ye kadar ınsan bir telefon 
bulur, Büyük~daya telefon e
debilir. Yani a.,ı telgr•fhane. 
nin gece yarısından sonra d.ı 

açık olması :.iizamdır. 

--- - - ~-· fabri:C~naı Balıkesirde Su5ığırlık 
f' ---- 0Jdu , • civarındaki Babakıiy köpr;isıl ile car tuhumu tevzıint başlanmı>tır. 
)-QCllğu l Eski beledıye tah~ı:darı l'avi- . ı K A L B E Kepekler kö ·u arasında inşa edil- Balıkes . r şeker fabrikası 1940 

yara ıyan din tahsı\ ettiği paralardan bir mesi yapılan uzun tetk:klcrden yılında F'<cr istihsal etmğe baş- B ir otom obil 
:ı,.~ı.ı, _0t0büs kısmım ıhtil&s e!mekten maznu- G • R E N sonra ta~rnnı.r etmş!?r. lamış olacoktır. kazası d aha 
""~S. 11z~tt·nın ıdarsındeki nen a~rc--~ı~da devam eden mu- 1 .. Fabri'.<arıın bu mahald~ inşa e. Bahkes.r<! hususi ~.ırette gön. 
L "ı'"'a• . - 1 h .. Şoför Halukun ıdJr•'s ndeki '' . ., •aı b s h hakem" ,·ı· dün bitmiş Cavid altı dilmesi!~ susığırlık çayından isti- derilen ll'~mur ar tu um \Evzıı ve 
"l\ııı• . 

1 
rıto ü~ ~ •ş ane yn- - H ı R s ı z 2741 nurna>'lı r:t'lrrhıbıl G;ı!atada bi "<il\ sene 22 g;i,ı hapsa 93 lıra ınııhake- fade olunarclrtır. fabrika in~"at.nı aliıka~a- eden 1 

""· . Reçrk,,n Ziza ısminde 1 ı ı ı kt Mehın e" Al ı· sıııınde hırinr çar. ' '""". h k f ·· t Fabr«rnııı bu ver de kurulma. dig" er hU>l1' .11 ıa mf~EU oma a- .J '•ı ·~~ · ~ 'me m' r.: afı ve _e hvu_ u. u_cre ı o , 
1 'lı~ Çarparak bacagın .. iln k'l d · ııı dırlar parak v r1' ımı~tır 

~ .. l~ .... --~..,,...., .... ,...~....,....,~ö~d~e~ın~e~ğ~e!!!!m~a~h~k~t~<m""'~ed~ı~lm""'ıs~.l~ırl!!!l .. l!!!!~;"'"'.~~~~:""'.'='.~::""!!'!!!!l!!!l!!!"';"":sı:n~a~se~b~e~o~t~e-~~~ı~'::'e~-:~~n:::-~n~m~ı~P~.-r~-..!!!":""":~~:~:'.'~;::"~:;:;:--:::-::-:;:-~ı"'~:-;;;::-:~ 
- --- - · 

1 
si kablelvukuuıı tesirik. pad.şahın keyfini kaçırdı. Gece mamıştı. Her hrude geç te ols:ı nedar da efor,dıs1ıır arzetml'den 

_ Yalan söylüyorsun ağam? yarısı saraya döndük. Ah, o ne dönecekti. Ve, kendisinin de av- kendiliğinden şu :•olda haber yoL 
Çağlıyanda kaldı efendimizle o ceydi b ilsen ;ığaın!~ deti padişahiye muntazır olması luyordu: 
kız bu gece!.. Aralı; Çeşmidili &\'Utmak için: meeburi idi. - Keyfı şahaneleri yerindedir .. 
Ağa; vurdum duymaz bir ta - - İki gözüm; öyle amm>. gel - Hulasa· arab ~abah , kadar hem Valde Sultan küplere biniyor-

Çok muhterem Nafıa Veki. 
Hmizin bu derdimizi hal içi n 
icab eden emrı vercceğinı ku\·-
vetle ürrrld e<lt>rim.• 

SON TELGRAF'ın 
~~I\ 'I'ıuilıt tefrikası No. 67 

Yazan: M. Sami K.ARAYEL 

vırla: diler. Bendenize inanınız. kendi nefsile ve hem de gözdesi du . Oğlunun , hazinedar vasıtasi-
N n~7 ı u~rı \ l lli :ı ll _ İlahi iki gÖ7.Üm hanımcığım; - İnanamıyorum; kalbimde tir Çeşmidil ile mücadele et~i e le Çağlıyanda yine bir hah-et yap- I 

·a • h · Ccmaziycllhı r A ğ-us t os hiç cfendimizın Çağhyanda ge - sızı var. Ben Çağlıyanın mehtab gelen oldu. n~ gı. er,· tığını seziyordu. Ah; bu azıne- , 
celediği vaki mi? alemini bilirim; efendimiz öyle Ali Paşa da; yorgun n bitkin dar; ne yapıp yapıp bu kanyı sa- 1 . ___ 2_'-----::-:::--:-5-~~-

- Olur a .. hava güzel \ ' e meh- kolay kolay kurtulamaz oradJn. bir halde sabaha karşı yatağ·na raydan uzakla~'.ırmalı idi. il y,t 1938,A 18, G • • 230, Hır.ır 105 
tablı. hele; Arzıniyaz .st~rse olur biter uzanmıştı. Zavallı ihtiyar binbir Kızlarağası, >nbaha kadar Va!. 1B Ağustos ı Perşembe , 

_ Hayır; bendeniz bilmez mi- her şey .. sen, benden saklıyorsun. korkulu rüya ile sabahı yapmıştı. de Sultan dairesine taşındı durdu. 
, . ÇaıÖhyanın mehtab ileminl bllirim ı 

~ ,, . 
'"11" .. , ; D' •acı d" d .. 
~ ' ha . '.., • ' saraya on u-

ın~~rı '~nedar dairesinin kalfa
~-~tı,. aşka kimse bilemezdı. 
IJı~. q0~!~di~~hı, bile saraya dö-ı 
~illan b 'd ~ıni maiyeti erki\ -
~ <dı. 1;§~~ ~iç kimse agah ola • 
ı bitlı· r,.e~ n daireleri a\Tıj 
~~ ırlen • 

~ lt ı. ' ~ rnunasebatta bu -
ıtat·· 

t le h · •l'Yc=- memnu olduğu 
"'llt 4;•kes olduğu ve bildiği 
~,,,_ . ır-:ıı. 

'""'t1· 
l ı hu &ası; Vazifesi icabı ha -

1ıı hk.ıııayunda ne oluB Jlitti _ 
<lleJı b'1irdi. 

Çeşmidil, saraydaki dairesine 

gelir gelmez ilk işi mat güzelin 

avdet edip etmediğini anlamak 

oldu. 
Kızlarağasını çağırttı. Ve sor

du: 
_ Ağam; Dilşad Çağlıyandan 

döndü mü? 
Ağa; her şeyi bildiği halde, göz

desini kudortrramak için süku -

netle mukabele etti: 
- Tabii hanımcığım! döndü. 

Çeşmidil, içini Kemiren bir his-

-
Ortodok sları n !ecclii lsa yim .. eeldiler. - İnan o!sun sı:klamıyorum . Valde sultan; rnerak içinde sa- Sultanın gözüne uyku girmiyor-

- Beni teselli etmek için sôy- Hatta mat giızr! bugün padişahın baha kadar oğlu."ıu beklemişti. du. Arabı çağırtıyor \'e soruyor- 1 ------T----;---
Jüyorsun. Efendimiz Çağlı-ıanı yanında bile d:_ğil~i. . .,. 1 Hatta; birkaç defa Çağlıyana ya. du: 1 · 

Bavr ım ı 

çok sever. Geçen sene bir cuma Arab; bin ınu.<kulatla C'<' im•dı. ı ver yollamıştı. J.iıkin , valdei pa- - Aslanım daha hata gelmedi 
1 

\ 

selamlığından ~onra, oraya git - ve teskin edebild i. dişahi tarafından yaver geldiği mi lalam? .. 
miştik ya?. Nasıl dönmüştük biii- Halbuki; padişah Çağlıyanda Sultan Azize FÖyknemezdi. Cc-
yorsun? kalmış tı. HattA kurnaz haz'nedar lalli padişaha. :1iç bö •le ~eyler \ 

- Kalmamıştık ya! .. Geç te ol. kendisini bil e <oradan uzaklaştı"- arzed 'lebilir mıydi? 
sa dönmüştük. mıştı. Yalnız mabeyinci Hafız Yaverler geliyor. Hafız Mehmed 

- Hiç te dönmek istememiştı Mehmed Bey kalmıştı. Beyı görü,·or, Valdc Sultanın ira. 1 

h bl b . ·ct· B Fakat: kız1ar3ğ~sı, ne de olsa . . t Yine me ta ı ır gece ı ı . en, delerini tebliğ ediyor. l\fabeyıncı 
tu"Jlere bürünm:i.< efendimizle padışahın Çağlıymıda geceliyece- h ı 

· de alel'usul rrilşavıri has olan a-
meşguldüm. Arzıniyaz binbir fı - ğine kanaati voktu. Çünkü, şım-

dı·,_·e kadar bövl!' hır •ev yfıki ol. ı.i:ledar ustaya ~r:.:ediyor. Hazi -rıldak çevirerek ne yaptı yaptı, . • , J 

Kurnaz arab, hıı::mı hazinedarı 

yere vurmak için şöyle mukabe. 
lede bulunuyordu: 

' - Hayır; sult:ı.:ı 1 oı hazretleri. .. 
Hazınedar kulunuz, istihati şa -

hanede mukayyeddirler her hal-
de ... 

(Devamı var) 

, ~ 

Yakıtlar V• ı "' \ r Eınl 

sa. d. sa . d. ' 

Güneş s 17 10 0 1 : 

Ôğlc 12 18 5 11 . 

! ~indi 16 07 ~ 00 

Akşam 19 04 1J J) 

Yatsı 20 46 1 4 1 

lm•·.k 3 21 8 :o 
--
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Tuhaf bir tesadüf 
Otomobilini hızlı sürdüğü için 

mahkemeye verilen kadın ve .. 

Almanya 
hazırlanıyor! 

HIK YJ 
Kıskançlık 1 

Ortay~ çıkan mesele Y azan: Sami K ara'y'el . 
. G<i.15" 

Şu son günlerde Londranın 

gündelik gazeteierini meşgul e. 
den, uzun uzadıya dedikoduya yol 
açan bir hadise vardır. Seyrü~efer 

1 
işlerine bakan, faıla hızla gıden 

~oförleri cezaya çarptıran mahke-
1 

bab.sedildiğini işitmişler, fakat bu 
nun kime ait olduğunu öğrendik
leri zaman iş te dedikodu mevzuu 
haline gelmştr. Hakimin karısının 
ismi söylenmemi§, yalnız 35 nu. 
maralı dosya diye söylenmekle 
kalınmıştır. Dedikodu halinde bu 
hadise gazetelere düşen kadı -
nın kocası olan hakim Mulins ta
bii çok sıkılmış, gazeteler bahsi 
uzattıkça hakimin gazetecilerle 
arası açıldıkça açılmıştır, Her va. 
kit otomobil vak'aları, şoför da
vaları olmakta ve her vakit alii -
kadarların ismi ve hüviyetleri a 
çıkça gazetelere bildirilmekte ol
duğu halde bir hakimin karısı 
mevzubahs olunca neden gizli 
tutuluyor diye mesele gazetelerin 
sütunlarında günlerdenberi yer 
tutmaktadır Bu hadise üzerine, 
diğer şayanı dikkat bazı müraca. 
atler de olmuştur. Böyle seyrü • 
sefer !şlerinrl ·n, otomobil sürmek. 
ten dolayı mahkemeye getirilen 
bazı kimseler de isimlerinin ve 
hüviyetlerinin gizli tutulmasını 
istemişlerdir. Fakat bu talebler, 
reddedilmiştir, Gazeteler, hakimin 
karısı meseesi meydana çıkınca 
hakim tarafından bu işleri kur 
calıyan Deyli Ekspresin Adliye 
muhabirine mektublar gönderil
diğinden de bahsedilmektedir. Bu 
gazetenin yazdığına göre hiikim, 
mektublarında, şimdi tatili geçir
mekte olduğunu, fakat tatil biter 
bitmez ilk işi gazetecilik alemin
n.e tanınmı.ş adamlarla konuşarak 
bu muhabir hakkında ne yapmak 
lazımgeleceğini öğrenmek olaca 
ğını söylemektedir. Bunun üzeri
ne Deyli Ekspres gazetesi dedi • 
koduyu daha ziyade uzatmış, ııa. 
kimin Adliye muhabirini tehdid 
ettiğini yazmıya b~şlamıştır. Me. 
selenin daha ne kadar uzayacağı 
ke$tirilemezsc de görülen bir şey 
var ki o da Londranın okuyucusu 
çok olan gazeteleri iiçn bu bahsin 
birkaç gündür C'hemmiyetli bir 
dedikodu mevzuu oluşudur. İlii.
ve etmeğe hacet yaktur ki artık 
otomobilini hızlı süren ve 20 şilin 
para cezasına mahkum olan ka -
dının isim ve hüviyeti mahkeme. 
ce ilan edilmiştir. 

Alman erkanı harbiyesi mevcud 
ihtiyatları yeni ihtiyatlar gibi 

yetiştirmektedir! 

Ilık bic yaz g-ccesi idi ... Cemil 
denize karşı olan odasında, peıı.. 

ceresinin kenarına oturmuş ci
gara cigara üstüne yakıyor, bo
ğazın karşı yakasında sönük yıl.. 

--ALMAN MANEVRALAR!' 

Bay ve Bayan Klod Müllin 
lenin reisi Mulıns ismindeki h3-

kimin hayat arkadaşı olan kadın 
geçen gün otr;nobilini kullanır 

ken hızlı sürmüş, yolda yakalana
rak mahkemeye getirilmiştir. 

Mahkemede kadının karşılaştığı 
hakim kocası olmuyor. Çünkü bu 
hakim mezundur. Bu gibi haller. 
kadın da diğer bir hakim tarafın
dan ona mahküro olmuş, mesele. 
nin akla gelecek l:ıir hatır gönül 
tarafı gözetilmemiştir. Fakat iş, 

bulunla kalmamıştır. Çünkü çok 
geçmeden gazeteler öğreniyorlar 
kı kadının hüviy·, ti meydana çı 

karılmamış, bunu gizli tutmak 
istemişlerdir. Bu hadise etrafın -
da mahkemede ne cereyan ettise 
J5 numaralı dosya diye bahsedil. 
mekte, hakimi!'! karısının adı söy
lenmemektedir. Gazeteciler mah. 
kemeye giderek c gün görülen bu 
kabil davaları öğrenmek istedik
leri zamaı; 35 numaralı dosyadan 

Şu da var: 35 numaralı dosya 
sözü bugün !erde Londrada ağız. 
dan ağıza bir şaka olarak dolaş 
maktadır. Kazanç vergislnden 
dolayı mahkemeye sevkedHen bir 
adamın muhakemesi olurken ha
kim, zabıt katibine bir sual sor -
muş ,o da hazırcevablık ederek: 

- Listede bu davanın sırası 

36 dır. 35 numaralı deısya değildir, 
demiş, eğer muhakeme edilecek 
kimsenin ismini de isterseniz bu 
da gizli !.. 

Hakimin karısına gelince; iki 
yetişmiş çocuk annesi olan bu İn. 
giliz bayanı senelerdenberi oto -
mobil kullar,'Tlakta idi. Şimdiye 

kadar böyle bir hal olmamıştı. Bu 
sefer nasılsa ihtiyatsızlık etmiş 

olacak. 

Kollarında pencerenin demırlerini kırıp par. 
çalamaya kuvvet olsa bir saniye durmıyacak, bütü11 
manileri devirip atacak, o da hüküroet caddesini 
doldurup taşan hür insanların ar&sına katılacak, 
yürüyecek. Yürüyecek!. 

- Hem, bugün Bursa ne kadar güzel.. 
Diyor. Hakikaten güzel. Bur~ayı yeni goruyor. 

A vrupada nasıl 
anlaşması 

1 Şubatta Almanyada yüksek 
kumanda heyelı ar3sında mühim 
değişiklikler olmuştu: Alman or. 
dusunun başınd• bulunan Gene
ral Fon Friç işboşından uzaklaş -
tırılmıştı. Deyli Fkspres isminde. 
ki İngiliz gazetesinin Berlinden 
aldığı malumata göre Fon Friç, 
yeniden mühim bfr vazifcve ta. 
yin edilecektir. ('!eneral 16 ncı 
topçu alayının fahri kumandan -
lığına tayin edilmiştir. Demek ki 
Alman erkanıharbiyesinin bu mü. 
him adamı işbaşına getirilmekte. 
dir. 

Bugünlerde Almanyanın birta. 
kım faaliyetlerinden bahsedildi. 
Ortaya yürek oynatıcı şayialar 
çıktı. Uzağa gitmeğe ne hacet? .. 
Şu son bir hafta 2&rfırfda gelen 
telgraflarda bunun etrafında SÖY
ienen şeylerin az olmadığı henüz 
unutulmamıştır. İngiliz gazetele. 
ri, Almanyanın yeni hazırlıkların. 

dan bahsetmek suretile bu şayi. 
lar daha dallanmış oldu. Alman. 
yanın Fransız hud..ıdunda ne ka. 
dar hazırlandığı yeni bir şey de
ğildir. Fakat yakın zamanlarrlan. 
beri bu faaliyet bir kat daha art

tırılmı.ştır. Yalnzı Frnasız hudu. 
du değil, Almanya şark ve cenubı 
şarki hududlarını da kuvvetlen -
diriyor. Sonbahar için de büyük 
manevralara hazırlık var. 

İşte bütün hanlar son günlerde 

Bir de, Mudanyadan getirilirkep gördü. Fakat ot~
mobilin içinden uçarı bir görüş!. Hatırasında yalnız 
şöyle böyle izler var. Halbuki, bugün dünyaya yeni 
açıldığını zannettiği gözleri ile her ~eyi iyice göre. 
biliyor, zihnine iyice nakşedebiliyor! Bursanın Çe . 
kirgeye doğru uzanışı, Osmanın mezarı, keşiş etek
leri, Ulu cami, istasyona akan mahalleler, Belediye 
bahçesi, Yemyeşil Bursa ovası; sık bahçelik, şirin 

evler, şeftali bahçeleri. Hepsi hepsi gözlerinin önün. 
de. Bütün bu tabiat ve şehir güzelliklerine bakmak. 
la doyamıyor; baktıkça zevkin sarhoşu oluyor!. 

Edebi Roman 
No. 79 

* - Geç otur, şuraya be herif!.. 
- Vallahi ben değilim .. Beyim! 

yar satıcı kılıklı adam. Biri boyuna tehdid ediyor. 
- Sus be .. sus! 
Öbürü boyuna: 
- Vallahi ben kabatıatsizim ağahcyi ... 
Diyip, avazı çıktığı kadar bağırıyor. Refik bu çe

kişmeye, tıpkı, yalnız sahneyi seyrı:dl'n bön bir ti
yatro müşterisi gibi baktı, baktı, 

- Ne olacak? .. 
Diye neticeyi bekledi. Ve bira• sonra perde~ 
- Efendi ben masumum .. 

- Sus. Diyorum. Hala bağırıyorsun. Sözünü gırtlağını yırtarcasına ü"t üste haykıran 
- Paşacığım haksız yere benı buraya getirdi • bir adamın son bir deh daha: 

!er. Vallahi, onun için söylüyorum. 
- Bak ... Bak ... Hala ... Söylliyorsun ... 
Emreden bu tok ve küstah ses, çığırtkan bağırı. 

şıdır ki, Refiki pencerenin önünde saatlerdenberi 
daldııtı heyecanengiz tahayyülattan ayırdı, arkasına 
baktırdı. Biti jandarma çavuşu ve .. bir orta yaşlı, sey. 

- Vallahi de billahi de günah .;,diyorsunuz. 
Demesi, 

- Sus... Şimdi kafanı patlatmm. Mahkemede 
masumiyetini is bat edersin ona biz kar:şmayız ... 

Diyen şımarık, nişanını koluna yeni dikmiş bir 
adamın ilerlemesi; bir tokat şaklayışı ve bir diş ka-

karşılanıyor ? - lngiltere Fransa 
ne yapmıya karar verdi? 

) . 
t 1 

• 

rafında yapılan teşebbüs pek mah. 
rem( pek dostane olmuş, onun i
çin ortaya çıkarılmamıştır. Hat. 
ta İngiltere tarafından Almanya 
nezdinde böyle bir teşebbüs olup 
olmadığına dair salahiyetdar ma.. 
kamlar tarafından kat'i bir şey; 
de söylenmemiştir. Muhakkak o. 
lan bir şey varsa o da Almanya
qın askeri manevralar hazırlığı 

karşısında İngilterenin, Fransa

nın lakayıt kalmadığıdır. Fransa 
:ve ngiltere arasındaki teşriki m~
sai dolayısile de Bedinin maksa. 
dını anlamak hususunda İngHte
re öne geçmiş bulunuyor. 

Bunlar, diplomatlar arasındaki 
faaliyet ve teşebbüslerdir. 'J'abi. 
idir ki her türlü, teşebbüs için bi. 
rer şekil bulmak ta diplomatlık 
6an'atinin icablarındandır. 
Amanyanın askeri kuvvetini 

dızlar gibi parıldayan ışıklara 

aliikasızca, gözlerı dalmış bakıyor, 

düşünüyordu?. 

Fikri bir hayal etrafında düşün. 
ceden ağlar örüyor, onu düşünü
LYQrdu ... Zaten onu düşünmediği 
bir an var mıydı? 

Onu geçen yaz bu yalıya taşın. 
dıkları zaman Feridin vasıtasile 
tanımıştı. Ferid Selmanın amca. 
zadesi ol11yord.ı. 

Ferid ... Cemil bu ismi dudak
larında bir defa teliiffuz etti. Ve 

0bütün vücudli asabiyetten sarsıl. 
dı ... 

• arttırmak için son derece - tabii
dir ki elindeki imkan derecesin-bilhassa İngiliz gazetelerinde sık 

sık yer tutan malumat sırasın» 

geçmiştir. Şimdi bunlara bakıp ta 
Almanyanın yakın bir zamanda 
bir seferberlik ilan edeceğine mi 
hükmemei? Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinde bıınun etrafında ya. 
zılmış olan şeylere bir göz atarak 
şöyle bir hulasa çıkarmak icab e. 

dince şuna varılıyor: Almanyada 
bu oup biten şeyler üzerine Lon. 
ara hükCımeti Almanyadan izahat 
istemiştir. Bu hazırlıklardan mak
sad ne olduğu Berlinden sorul -
muştur. Buna karşı Almanya ta. 
rafından cevab verilerek maksad, 
yakında manevralar yapılacağı 

cihetle her şeyi yerliyerindt- ta.. 
mamlamak, hazırlamak olduğu 

bildirilmiştir. Yoksa endişe vere
cek ortada gayrit:ıbii bir hal ol • 
madığı temin edilmiştir. Fakat 
Londra tarafından Almanyaya 1 
gayet dostane bir surette ar,Jaıl. 

mıştır ki böyle ortalığın gergin 
bulunduğu bir zamanda Avrupa. 
da Alman ordusu manevra haline 
konursa pek cesim bir kuvvet 
meydana gelecek, bundan d 1 Al
manyanın komşııları endişeye dü.. 
şebilecektir. Bu ise, mevaud ger. 
ginliği daha ziyade arttıracağın. 
dan bu manevraların hep birden 

yapılması değil de •sıraya kon • 
ması• suretile tedrici olması tav. 
siye edilmiştir. Fakat bunun et _ 

Onu uzıın lx>yu, geniş omuz.. 
!arı ve müstehzi siması ile karşı
sında görür gilıı oldu. Onunla ta 
kollejin birinci sınıfındanberi yap. 
tığı uzun arkadaşlığı düşündü ... 
Daha şimdiye kadar, biribirlerini 
ıbir defacık olsun kırmamışlardı. 
Hatta mektep sıralarında bile ... 

Yazan: 

Yine iş ba~ına getirileceği 
söylenen General Fon Friç 

de • çalı.ştığı maltım. Bunu tek -
rara lüzum var mı? Yalnız hatıra 
getirilmesi lazım olan mühim bir 

nokta avrdır ki o da Alman erka. 
nıharbiyesinin Almanyanm ihti. 
yat kuvve ne olduğunu anlamak 
nokasına büyük bir ehemmiyet 
verdiğidir. 

Avusturya maiıim şekilde Al -
maya tarafından alındıktan sonra 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Ferid ahlakan mazbut ve dürüst 
bir çocuktu. Uzun bir tahsil dev. 
resinden sonra hayata onunla ay
ni anda atılmışlardı, o Ankarada 
bir bankaya yerleşmiş, kendisi de 
İstanbulda bir bankada çalışma. 
ya başlamıştı. 

Hayat ikistni ayırmış fakat 
aralarındaki arkadaşlık sev -
gisini ve samimiyetini öldün·me
miştL 

Cemil geçen yaz Feridin bir 
buçuk ay izinle İstanbula geldiğin i 
ve sonra F'e:id;n amcasının yalı. 
sının biÜşiğindeki bu yalıya keıı.. 
dilerinin taşın~ığını, Feridin cam. 
cazadem .. Selma! .. • diye Selma;H 
takdim edişini, ve sonra Selma ile 
aralarında teessüs eden münase
beti düşündü ... 

Onunla en son gece Yalının 
arka bahçes;nde ayrıldıkla~ı ge. 
ceyi düşündü ... Ellerinde Selma. 
nın sıcak göz yaşlarını hisseder 
gibi odu ... 

Bütün vücudu itredi. 

Selma ona ne kadar çok yalvar. 
mıştı, Feridle aralarında bir ak
raba muhabbetinden, bir arkadaş 
samimiyetinden, başka bir şey 
olmadığına onu inandırmak için _ .., ___ _ 

- Herkes günahının cezasını çrker. Günahsız 

bir insanın kefaret vermesi iddia edilemez ... 
İşte, Refik buna isyan ediyor. Jandarma çavuşu

nun şaplattığı tokat, kırılan diş, ağlıvan insan karşı

·ında diyor ki: 
- Hayatta mücrim ve masum olanlar vardır .. 
Hayat bitaraf değil, fa kat, bir toraf bir hakimdir. 

, Allahın iyilere fenalık, fenaları\ iyilik getirdiği 
~aima iddia edilebilir. 

Etem izzet BENiCE 
Herkes günahının cezasını çekmiycr. 
Ve .. isbat ediyor: 

naması ile indi! Ve .. bu bir perdeli faci a nın iki aktö· 
ründen biri: 

- Teres istediğin bu idi ... 
Diye odadan çıktı, gitti. Öbürü de, 
- Vah anam çenem .. dişlerim?. 
Diye odanın bir köşesine çekildi; tahta -kanı.pe

nin üzerine sindi, ağladı. 

Derler ki: 
• •• 

- Hayat, müselsel seyyiatı muhakeme eilen bi
taraf bir hakim deği l dir. 

Derler ki: 
- Hayatta mücrim ve masum .. diye biribirinden 

farklı iki sınıf yoktur ... 
Derler ki: 

- Allah en büyük hakimdir. 
iyi etmesine imkan yoktur . .. 

Derler ki; 

• 

İyiyi fena, fenayı 

- Ben masumum .. Halbuki, hayat kadısının deni 
bir hükmüne uğradım .. Herkes hakkınrla iyilik yap
tım, iyi düşündüm, mukabili: fenalığın bir şamarı ol
pu. Hem günahım yok ki, cezasını çekC'yim .. Zından
lı.a çürütülüyorum. Niçin? .. 

Çenesinden aşağı kan sızan adama da bakıyor, o
nun için de hüküm veriyor: 

- İşte bir masum insan daha .. Çenesine yumruk 
indirilirkende mi mücrimdi ? .. Bukanı kim dava ede
cek? .. 

Refik bir iki saniye içinde bütün bunları düşün
iü, düşündü, demin bangır bangır bağırırken şimdi 
süt dökmüş bir kedi gibi ağzı bağlı tahta kanapenin 
üzerine sinen adamın yanına gitti, 

- Ne oldu, sana hemşerim? .. 
Dedi. Biçare adam, elinin tersile ç~nesindeki ka

nı sildi, yaşlı gözlerini Refiğe çevirdi, onu yukarıdan 
aşağıya iyice bir süzdü; düşündü. Kimbilir ne düşü
nüyor? ihtimal: 

nekadar çok çırpınmıştı. C< 
b jl" ı A 

sokullın kumral a~ı ·• ''"el"· 
· se'.. ...ı Ben seni, sadece scnı da! rr 

Beni ms'ut et> d ıye ne ka 
sarsılmış ve inlemi~lİ··· d'i' el' 

Kendisinin Selma) a ver ' 

vahı düşündü. da her . 
cSelma! Artık araınız JtıPııl 

bitmiştir. Ferid!c ınes'UL 0 'fi' 
1 ndan , 

Bu cümle dudak arı ·ııın 
? ,. d. kcndıSI "" 

çıkmıştı. ... Şım '• bJ"' 
kadar kıskanç ve kocaman 
dala olduğunu anhrordU· arkıl" 

Sonra Fe:ide bu eskı, ~·" 
• • aırıele , 

şına yaptıgı soguk mu ·nde" ~ 
rına geldi. Mahcubıyetı k~ 

· k t o ne beynıne çıktı. Fa a ki ar 
!kibar davranmıştı, sıın ·j f. 
rında hiç bir şey olm~:~ı· ~ 
gene onunla meşgul 0

• ·ne (' 
hatta Ank:ı.radan kendısı 
mektup yaımıştı. seıJll' ~ 

Ferid gittikten sonra. ııJ113 f' 
Ankaradaki teyzesinin ya pdi V' 
miş ... Ve Cemil burada k\,r.Jıl! 

d - n ıs kançlıklarınd~n oga 
baş başa kalmıştı. k,oıı 

· O u ne f Işte o zaman . n ·<ıoı , 
çok ve çıldırasıva, s~vd'~rıirli 
Iamıştı, fakat eİden ne d;ıır. 1" 

Dünyada her şey taınır e ,, 
kat kırılan kalb asla . . rd'' 

O da bunu çok iyi bih'
0 b~ ı. 

kat Selmad•n da artık ~·"" 
] k iZ· 

beklemiyordu. Kadın ı ·ılıt' 
si ve grurunun ne sar::ı ~~ 

kale olduğun" biliyordU· ~d 
yı ne için Feridder. kıs!< ek 
şimdi tahlilediyordu dJ, nrd~ 
manasızlık ettiğini anlı>5"' Jın .d. e Hem sonra Ferı ın ~ 

alakası ols·1ydı, Ankara~a 11 • 

ten sonra 1>ask 1 bir ]<ıı 84~· • a ,. 
!anmaz ve ona arkadaŞÇ 
lar yazmazdı. Evet "' . ·d r • Fe~id Ankaray a gı edil~ n 
nişanlanmıştı. bu c· az riP· 
olacaktı, onun nişan ha~ıil' 
ren dostça mektubuna .çe \'e ~ 
rik telgrafını düşündU· 
yüreğne su serpildi. .. 

0 
i 

Sessizlik içinde kaJbın' s!ıl 
lığını dinledi, ve 1<ırrıS€d~ ~ 
içten hissetti. GCızler.1 Y~~nc ııa ,1 
lının bir mezar sessızlıg , 

nU•· 
nen pencerelerinde, 0 

silüetini aradı... dı ' 
· le · Karanlıkta bir ses ırı 

1 
S lrrı a .. ·· ,ı• - Selma .. Ah' • e .ç ~· 

Cemil ertesi ~abah ~ bİ~ 
içinde tuh af b ' ı h~f·flı ıstı!' 

d f h artık. yoL· u, ma.-ım3 ı 
1 

tl· 
yoldaşlık etmiye aJışrrı ş Jıi' ~ 

Kahvaltı etmek içın 8: bif.14 
di. masada henüz gelrrı''feıııl" 
graf buldu, açtı baktı; ~/, 
geliyordu, •Anka.ra~•~.~~ıf 

ediyorum, pazar gun~~~ it"~ 
şa garında, beni muh 0'>'1(1 

şıla• diye yüksek se51~8ıoe l 
Hayretle :lli~ı.ind'1: he~U· f f' 
rid nişanlısi!e geııyorıgrsf• #'. 
kendisine niye bu t~ ıı85etıl ~ 
mişti. Ona yaptığı mu ·d:le~ 
!iğe karşı doğrusu fer~~· 
büyüklüğli beklemiYor 

• fi'~~ 
Cemil iki saat sonra git''ı 

. gafS ı<'' 
paşa garında trenın pcııce !' 
heyecanla bakıyordu .. göreıı' ~ 
?aktı; u:ak\an ki~se~ı ;,,ıı:,. 
Ileri dogru yurunıe~.~~ın .;_ 
Vagonlara bakıyordu. · ııc ın / 
denbire durdu. Göıle~ı fl11 ;.ı 

· r•JY9 bı'·, 
mıyordu. Acaba bır dısing l 
rüyordu? Sclın.ı kerı 08c3 ~ ,~ 
gülüyord'1. Cemil_ tık:iJ 9dıt11 
oldu. Selmaya dogru f~ 
tı .. KucakaştıJar... l 00 i)ei· Cf 

Selma •le Cenıil ev e WP d' ~· 
kat Selma o gün nı.s ı l 1~ır3 fi 
milin kendisini karşı geıect .~ 
tığını ve ts:anbula oi' 1"' 

ld g·ıııl kimden haber a 1 Jil 
f er' 

anlıya mı yor... , , e ile d~P' 
Cemil ise bu had·5 daşı ol 

çok kıymetli bir ark"ıaıPışt•· .fi· 
nu bir defa daha an vıı~ 

. _!."~ ~-

c 
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'!._i_! A T R O'Saatlerlnln ayarı Dünyanın göz ünü üzerine Görülmüş 
:iiyükadada süt kar: Tehlikedeblrşehir çeken Nevyork sergisi Şey mi bu? .. 
eş/er ve Ertuğrul SadıJ B iyariç belediyesi Ağustosun bu Si· 

• d üny a tuhaflık y •• I .. h d• b• I cağında lngiltere-nzn hususiyetleri re k o runu kırdı. uz erce mu en ıs, ın er- ye kar yağıyor! 
K Beş metre kutrunda • • b h • k h 1 

Öy tiyatrolarını kim yapar? maklnesizsaatşeh- ce iŞÇi u arı ayı azır a- Y Cilr Şair halkı heyecan 
ve hayret içinde kald ı y rin saat ayarında 

~an: ISKENDER F A H REDDiN e~~= :•g!~t~~~a~~~i?e makla meşgul .. 
~/::&ün bir İngiliz gazete - ı ramıyan rejısörleri de tanırız. sayfasında resiml~rile gösteril _ 

•l\oyüuduın: Ertuğrul Sadi bu işi - her zaman miş olsa hepimizin ·Marsllyalı BU SERGiDE NELER GÖRÜLECEK ? 
'• lturn"'ı.ize gelPn yazlık tiyat- sahnede imiş gıbi - tebessümleri, mübalağası• sayacağımız yepyeni • 
ıu1,"kı Panyaları gaz:nolarda mimikleri ile yapJr ve muvaffak b' t t ıl t B n ap • e ır saa yap ır mış ır. u u y -
~~ .. ık u ·temsil verdikleri için, olur. tıran, Biyariç belediyesidir. 
~tı .grıyaınıyurlardı. Bu müş- Sadi akademik temsillerde mu-g0 Şehrin muayyen bir saat aya -
~ ,.. ren zen•ı·nlerı·ını·zden bı· vaffak oldug·u ka~ar, bı'lhassa halk 

•oy·· .. 0 
- " rına ihtiyacını takdir eden (!) Be-

aııtır urnuzde bir tiyatro binası piyeslerinde çok daha muvaffak 
rnıy lediye 5 metre kutrunda muazzam 

~-
1
. • a karar \'ermiştir. Ya- olan bir san'atkardır ·• pt d • bir saat yaptırmış, fakat buna ma-

); "' b· 1 0 ı ke~if.lere göre bina- Sadi, sahne dışında her giydiği ,, • ın b kine koydurmamıştır. 
' eş viız ıs· terlin sarfe - elbiseyı· nasıl kendine yakıştırır .. 
·~kt' · (Cote - de _ Bask) meydanına 
lı ır .. 

•rak , konulacak olan bu saat, arkasın-ettin b k .. ·· üf' 
ij .. ı.. u oyun r. u - b t l t 
1 hoeğre. ndiın: Kadın: erkek, ÇO-

1 
da gizlenen usta ır saa c ara-

' >ı;, Psı bin beş yüz kişiden iba- l fından her saniye ilerletilerek iŞ-
'i letilmektedir. Saatcinin herhangi 

tıi, a •z me•:siminde bu ye _ 
~ nca• .k sebeble olrusa ol&un bir an kafa-

k ot ~ 1 i ':ıinP çıkarmış. De- j sını başka bir tarafa çevirmesi, 
~'11ık ouıYor ki, İngiliz köyüne saat ayarını ne hale getirir, siz 
'<.le arak anrak beş yüz ya - ı 

•geliyor. tasavvur edin ... 

1 ==n=e=y=.=,=.=h=ib==.,=ır=n=a=m=a=s=ıd=ı=r.===:!!::=:I On * a~)'lt/ıldanberi ailece her yaz 
iııde daya gideriz. Yaz mevsi _ 
~ ' Yalnız bu adaya gelip ay-

otur 1 •k an arın 'Oyısını sordum: 

Ertuğrul Sadiyi s~yrederken, · 
yazunm ba~ıı,,la bahsettiğim İn
giliz köyünil ,.,. İngiliz zenginini 
düşündüm. 

Nevyork ... 
_ -~;z bın ki~tden aşağı dü~rr..ez, 

ilöy:. k 1 b n a a a<ık bir sayf\ye ma_ 
l ~n · hemen tahmin edebilir-

d , 1 ·ne bir KÖ> tiyatrosu var-
laıt:ı~". ınuzikli gazinoları. 
·•~·' 0aşınd& biribırini çiğ _ 

'''ne ır ~k i 0 1a~~n kuru bir kala-
b · Şte o k·"-r oen b ev •.. 

'le b· u satırları yazarken, eli-
ır ·ı • · 1 an tutuş~urdular: 

•ı Ertuğrul Sadi Tek 
ark d 

ile ·~a, •.şiarı tarafından bu 
j rn iskele gazinosund" 

StfrKARDEŞLR 
Pıyes· 

(l~ ı temsil .:dilecekt.r. 
~ il~n edilen gazinoya git -

~ne uçuk, uydurmasyon bir 
ı • ve sokağa bakan pencere. 

1rı,; 0Yun başlay;nca - bezlerle 
· •n b · la~ U gazinod:ı Ettuğrul Sa-
t.ııb nl eye çıkına'". sıcakta bu 
' a ık ll)ı b arasında saatlerce bu -
:.'. la~arn t~r dökerek Eyubane 
~ltıı •tnnıüı göstermek imkanı 
~Yacak. 

~ler~ ve arkacJşları (Süt kar
~il bPıyesinı büyük ve müte
l1ı, ır sahnede oynuyorlarmış 
ı.: Çok · 
"lıJar itina:ı ve kusursuz oy - ı 
~di. 

l!tultıek'r·~k. bu mevsimde temsil 
. /\ UZere güzel vodvil:er seç

~ilıi it·rkadaş\&rın seçmekte de J 
~)'"ıiteltı.ay, ~e aıkkati göster'.'.1:ş: ] 
~'Ya bahrıyeli kaptan rolunu j 
~ •~aı~ arkadaş cidden mahir ve 

1 
~~0.:k olınuş bir san'atkardır. 1 
, b~ '. Ve<j,ıd. Necd~t. Mehmed 1 
~ oı. ~~Yesi _ ~übhesiz Sadi baş-'na._ .. 
~lıoyı Uzere - yaşattılar. Hem 
" •dek d · ks t•ıı b. oı.·suz. per esız, a e-
~len '~ sıhnede .. 

, ••,,, bızde Sln'atkar sonsuz • "trı. ' 
llı 1 ~.'Yeller içi'lde kendi var-
'~ Ilı. sın'at hüviyetini göster. 
l lan~Vaffak olduğu zaman ha
e ,lijn aııtar say•lır 
~ bir teknik vasıtalara malik 
~ lataısahnede, zengin gardro
\ deıer· •U.ı dekorları, yaldızlı 
'.~ Ve 

1 ıçınd~ aktörün hüviye
•'l ısr ~ 1~i k !dadını bulmak zanne-
\'t'~radar kolay bir iş değildir. 
liı ~''d~l S~d inin her zaman ve 
ttı!\ı v, 

1 
goze çarpan bir husu

' ıv, . · '.eni aldığı arkadaşları 
\''ind~•tıştiriyor ve kendi hü
~ b bı, ~ n, kendi meziyetlerin -
>'lrı'.' •lbarça v:•riyor. Tabir caiz.. 
~ ~e ıs~yı müştereken giyi -
' Pot lııç birin:n sırtında bu 
~)\ a~ dar, veya çirkin dur -

~'idi il •rıııyor 
• l'nin e Çalışan arkadaşlarda 
ı."11 ı· Şen v ''k ' I •ka • e .a ayıd ruhunu 
~t •ıııct 1Ydı san'<te değil, haya-

~· t • b.ılmak mümkün -
'<t \ d~ .. 

, tj tr~~~rd~ğüın bu hususiyeti 
•iade ·ddın - kurt - kelime-

'· '' etrni ·ı· • 'lt~ ı ı Çok dof:ru bu 
e l '· :\otuh·ı· ·ı t·\ı'b 1 ıne sopa ı e, ce· 

•hler!e hnidni saydı-

Ertuğrul Sadi Tek 

sa, sahnede de her piyeste aldığı 
rolde o suretla muvaffak olru. 
Bütün tabiiliğ:, tesannu'dan ken
dini kurtarışile oalınede muvaffa

kıyet temin eden Sadinin bütün 
talihsizliği, bir liy&tro binasına 

yani oldukça nı:ıntazam bir sah... 

Bin beş yüz nüfuslu İngiliz kö
yü ile otuz bin kiş!!ik sayfiye ma. 
halli olan Büyükadayı mukayese 
ettim. 

Üç bin be~ yüz \sterline mııl o
lan bir köy tiyatrnsu .. 
Yanımda Nurullah Ataç otu

ruyordu. 
- Sayıklıyo;- musun gözüm? 

dedi. Bir milyonluk nüfusu olan 
bir şehrin saı.ş tiyatrosu g&I\ -
nünde dururken, Büyükada gazi_ 
nosunun dcrnıe çalma sahı:esi ne
mize yetmiyor?! .. 

İSKENDER Fr\HHEDDIN 

Yarının dünyası nasıl olacak?. 
İşte Amerikanın, alimlerine ve 

mühendislerine sorduğu sual bu. 
Ayni sual, 1Q39 da Nevyorkta 

açılacak sergiye ıştirake davet o
lunan 50 mlllete, bu milletlerin 
biginerine de soruuyor .. 

Cevablar; küçiik evler, koca -
man saraylar, her gün kullanılan 
veya hususi makineler şeklinde 
verilecek, küçük grafikler, renk
li levhalarla gösterilecek. Bunlar, 
yeni dünya panayırının 500 hek
tarlık yerini işgal edecek. 

Nevyork sergisi, Paris sergisi 

KorkunÇ bir hastalık ! 
Yalnız insanlara ve maymunlara 
musallat olan bu hastalık nedir? 

Mikroplara 
cadele 

karşı acılan mü-

Amelrikalı doktor Şulç 
tetkikatlo meşgul!. 

Çocuklarda gör'1len bir çeşit 

inme vardır ki şiddetli bir ateşle 
gelen bir hastalıktan sonra yav
rucuğun eli, ayağı, hulasa ~er bir 
tarafı tutmaz olmaktadır. İngiliz 
gazetelerinin şu ı:ıiinlerde yazdı
ğına göre çocuk felci İngilterede 
birbiri ardınca birkaç vak'a gös
termiştir. İngilı~ gazeteleri bu
nunla ayrıca meşguldür Bunun 
bir çaresi var mı, bulunabilecek 
mi diye İngiliz hekimleri de çok 
düşünüyor!Jr. Şimdiye kadar ge_ 

rek Amerikada ve gerek İngilte
rede yapılan araştırmalarda bu 

hastalığa daır bazı şayanı dikkat 
neticeler alınmamış· değildir. Adi 
bir mikroskopla görülebilecek O-

• 
netıce ne 

lan nukroplardan yirn:ıi beş defa 
daha küçük olan bir mikrop var
dır ki bu hastalığa sebeb olmak
tadır. Hastalı kinsanlarda ve may
munlarda görülmektedir. Sinirle_ 
re musallat olan !.ıu mikro:> me -
sela teneffüs vasıtasile burundan 
içeriye geçerek mıırdar iliğe ka
dar gitmektedir. ~~vvela ümid e
dildi ki bır serum vasıtasi'e bu 
mikrobun tahribatının önüne geç
mek mümkün n!•bilir diye. Hal. 
buki serum kana yayılmak!adır. 
Fakat bu habis mıkrobun karı ile 
işi yoktur ve doğmca murdar ilik 
kemiğine ve sinirlere giderek yer
leşmekte, kendisırıe kanm cere- -
yanında emin bır yer bulab·lm.k
tedir. Yapılan şırıngalar ise ora
ya kadar gidip bu habisi bulama
mıştır. Amerikalı doktor tarafın
dan yapılan tecriibeler bu mik -
robun soğuk bır yerde senelerce 
yaşadığını Şulç göstermektedir. 
Şimdilik alınacak tedbir burundan 
teneffüs vasıtasile mikrobun ıçe

riye girmesine mani olmaktır. 
Maymula r üzerinde yapılan tec
rübelerde eritilmiş şap ile may_ 
munların burun delikleri ıslatı
larak habis mikrop oraya getiril
miş ,fakat habisin oradan içeriye 
geçemediği görülmüştür. Bu sa -
du değil, Almany• şark ve cenub 
tırlar son günlerde ngiliz matbu
atının tafsilatı gö•ülen vak'alar 
üzerine yapılan ~eyle~ çıbrı\_ 
mıştır. Daha ziyade ...,.teci ya
zısıdır. Salilhiyet •1hi\,ı h2kimle
rin bu hususta verecekleri m?lu
mat faydalı olacaktır. İngi!tere 
ve Amerikada çocuk !elci üzerin
de tedldkatı ilerleton doktor Ar-

, 
verdi? 

Almanlann yaptığı bu mikros· 
kopla 100,000 defa büyilterek 

görmek kabil!. 

mstrong ile yukarıda ısmi geçen 
Şulç olmuştur. Bu hastalık büyük 
insanlarda da gör ;ilmektedi.r. 

Define arı yanlar 
Define araınak ıçın İzmir'1e vi

lıl.yete yapıian mıiracaatlar art

mıştır. 

Ezcümle geçen ~ıin; bu mak
sadia Yımanistand.an kalkıp İz
mire gelP.l'l avukattan sonra, şım. 

di · bir de Pınar başı ınevkıiıı:le 

.ı,lı. ::leii•ıenin g:imıiliı olduguna 
dair İzm·r mahyı sine bir mura
caat ya:ııtmıştır. Araştırma vapı

facaktır. 

Bu ılc:t ılcrder. çoğu, izrrir iş
galinde evlerinı t~ık •den f:rari 
rumla: tarafından bırakı.ını~tır. 

nin aksine ôlarak şehrin merkezi 
dışmdadır. Fakat, Brodveyden 
tramvayla nihayet bir çeyrek sa
atte gidilecektir. 

1935 senesi ibtidasında burası 

boş bir arsa halinde idi. Dünya -
nın en büyük ve en şık bır mem
leketinin göbeğinde adeta bir le
ke gibi duruyordu. 

Bugün tamamile değişti. Top 
rak yükseltildi. Şehir ve bahçe 
mütehassısları bütün bir yaz ça
lıştılar Orta yerinden bir nehir 
geçiyor, ve Hodsona akıyor. Şe

hir yolundan da istifade düşünül. 
müştür. Bir rıhtım yapılacaktır. 

Buraya, hususi ınolörler, yatlar 
ve küçük vapurlar yanaşacaktır 
Hatta Avrupadan gelen seyyah
lar doğrudan dogruya sergıye çı 
kacaklardır. 

ASRİ SAN' ATİN BİR ŞAHESERİ 
Sergide görülmeğe değer bina

ların başında, asri san'atln bir şa
heseri denilmeğe layık iki şey ge
lir: Kocaman bir küre ile yüksek 
bir dikili taş .. 

Kürenin kutru 61 metredir. Çe
likten yapılmıştır Üzeri beyaz 
bir madde ile boyanacaktır 
213 metre yüksekliğindedir. 

Kürenin medhali, yerden 18 
metre yukarıdadır. Makineli bir 
merdivenle çıkılacaktır. 

Ziyaretciler; qıerdiveni çıkın 

ca, yavaş yavaş dönen bir yo! ü
zerinde bulunacak ve kendini 
boşlukta sanacaktır Gözlerinin 
kar~sında geniş bir panorama: 
yarının dünyası.. 

Kapının üzerindeki hop3r\ör, 
yol döndükçe izahat verecektir 
Bu yol, 1,200 kişi taşıyabilec~k ve 
kürenin etrafını b!r çeyrek saatte 
devredebilPcek surette yapılacak
tır. 

Kürenin mahreci, dikilitaşın 

köprüsü üzerine &çılacaktır. İçe
risinde asansörler bulunacaktır. 
ya ahususi merdi\•enlerle veyahut 
büyük bir Ramp vasıtasile yere 
inilecektir 

Kürenin harıci manzaras ı h~v

rete değer olacaktır. Ziyaretçi, 
kendisini muallakta duran muaz 
zam bir yuvarlak karşısında sar.a
caktır. Çünkü sekiz beton ayak 
üzerine oturtulmuş. fakat bu a
yaklar cam levhalarla kapanmış
tır. Camlarm iizerine fıski~elerden 
dökülen sular, kürenin sula• üze_ 
rinde durduğu hıssini verecektir. 

Geceleri kürey; iki milyon 
mumluk P!ektrik lambaları ay -
dınlatacaktır. Küre ve dikiJitaşın 
inşası için 30 milyon dolar sar!o
lunacaktır. 

ş;mdi, bunların etrafını. etra_ 
fında bulunacak şevleri anlata -
hm: 

Sergi, on mıntakaya ayrılmış -
tır Her birinin geniş caddeleri 
vardır. Caddelerin kenarına a -
ğaçlar dikilmiştir 

Her kısımda, ziyaretçileri u -
zaktan veya yakından alikadar 
edecek, eğlendirecek şeyler, !o -
kantalar, gazinolar, dans yerleri, 
tiyatroar, muhtelif eğlence yer -
!eri, kocaman havuzlu bahçe!& 
bulunacaktır. 

YARININ ŞEHRİ VE MAHAL
LESİ NASIL OLACAK' 

Sergi cidden Amerikanvaridir. 
Burada, ecnebilere mahsus yer -
!er de bulunacaktır. Sergide asıl 
dikkati çeken şey, yarının şehri, 

yarının mahallesidir. 
Yarının şehri: 4 hektarlık bir 

arazi işgal edecek ve 40 milyon 
dolara mal olacaktır Bu şehi"de 
30 _ 35 evlik gruplar; her grupta 
bir mekteb, bir oyun yeri ve ma
ğazalar bulunacaktır. 

(DeTamı tı ıncı aahUedo) 

İngilterede bu hafta çok tu· 
haf bir hadise olmuş, herkesin 
buram buram terlediği bu A· 
ğuııtos sıcağında Yorşair'de 
dehşetli bir kRr l:ırtınası, mild· 
hiş bir tipi hükiim sürmüştür· 

Yorşair halkı gözlerine inan 
mak istememişler, fakat yolla· 
n kaplıyan karların karşısın
da dehretli bir heyecan ve ha:1 
rete kapılmış lardır. 

Yorrair, Büyük Britanıa a
dasının yimal lnsmında, İskoç 
yada bulunmaktadır. 

Filistinde istiklal 
partisi faaliyette 

Para • • vermzgen zengın Arab---------- ·- __ .... -
/ar tedhişçiler taraf ın1a'!. 

öldürülecek mi ? 

Filisf in işinin sonu ne olacak ? 

lbnissuut 

İngilizlerin son Nablus müsa
demesinde esir aldıkları bir Arab, 
çok dikh'e değer if~aatta bulun
muştur: 

- Par~mız bıtti. Milli harrket 
şefleri par:ı bulmak için Barklay 
bankasını soydular. Fakat pek az 
bir şey ele geçridiler. Halbukı bi
zim en aş,1ğı 25,000 İngiliz lırası
ruı ihtiyacımız var. 
Yahudile~e kar~ ı açtığımız mü

cadeleyi devam ettireiblmek ıçin 

her halde b'.l parayı bulmamız IA. 
zımch ... 
•Şimdiye kadar 10,000 lirasını 

tedarik ett.ik. Mü!tFler, Arab 
memltıket!P.rinde iane topluyor
lar; bütün Arab zenginleri ikraz 
etmek nı'!cbur;yetinde bulunuyor
rlar. Aksi halde hayatlarının teh
likede olfoğ-.ı anlaşılıyor. Yakın

d.a Mısırdarı, Süryeden, Mavra.yı 
ErdündPn, Iraktan mühim mik • 
tarda pan gleceğini ümid ecliyo
ruz .... 
BÜTÜN ARABLAR, YAHUDİ 
ALEYHDARLARlNA YARDI-

MA :MECBUR 

Filistin Ar;;b:arının, Yahudi 
aleyhdarla!-.na açıklan açıi!a veya 

gizlice yard\m ett:kleri, muave
nette bulur.clukları muhakkak .. 

Binaenaleyh, kimin tethlşçi par 
tisine mensup olduğunu veya kı 
min omadığını tayın etmek güç
hleşıniştir. Denilebilir ki Arab. 
ların hemen hepsi cistiklal• par
tisine mensuptur. 

Kudüste yan yall'l iki k5ıY var. 
Birisi Arao, bırisi de Yahudı kö
yü. Buikiköyün ehalisi kardeı 

gibi y~şıyorlardı.• Günün birinde 
Arablar, Yahudi köyünü bastılar. 
Erkek, kadın v çotuk hepsini kı
lıçtan geçirdiler. Köyde canlı bir 
mah!Uk bırakmadılar. Bu emri 
kim verdi? Şüphesız İstiklAl par
tisi. .. 

Vaziyet o derece meşkCtk kJ 
yolun kenarında oturan köylü. 
nün, entarisi altında bir bomba 
bulunup buhııımadını ta.y·in gUç ..• 

ARAB MEMURLARI VE 
CASUSLAR: 

Kıyaietlerini değiştirmiş Arab 
casusları şehirleri, köyleri dola_ 
şıyorlar; halkı kıyama teşvik edi
yorar, para topluyorar, YahudL 
erin harekatını tarassut ediyor_ 
!ar ... 

Çöl Aralıları da muavnette bu
lunuyorlar. Bunlar, Yahudiler i 
hiç sevmezler. Onlara karşı yapı. 
lan harekata yardımı bir borç 
biliyorlar. P ara, ı.viyecek ve s!IAh 
veriyorlar. 

ECNEBİLERİN YARDIMI 
Eğer tedhişçiler, yabancılardan 

yarchm görmemiş olsalardı, ted
hiş harekatı çoktan bastırılmış

tıolacaktı. 

Bazı Alman teşkilatının Yahu. 
di aleyhhrl,1nna rr.uavenette bu· 
lunduğu zannolunuyor. 

Alman ve İtaly~n propaganda 
servislerinin ist'kliılcilere nak
ten y.ardımd~ bulunduklarına 

şüphe yoktur. 

Fakat, çok para veı miyorlar. 
Son zamanlardn da, tngilterc'<İ 
gücendirmemek için para ir<ali. 
ne nih~et vermişlerdir. 

'I'ed}fu;çierun ara!lında ecnebi
ler de vardır Bir kaç gün evvel 

(Devamı G mtı aahifemlzde) 
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.Sultan Ham1d
" D~gtJnle,,r 

L. ~·.1 ~~~'."'""~~~~~~~~~~~~~--

Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel raf'da ne rcdilttektir. Yaza~ : Ziya Şakir 

Reşid Bey (Büyük Reşid Paşa); 
b·asını celladın keskin kılıncından 

nasıl kurtarmıştı ? 
( GOi hane hattı hDmayunu) na 

esas olan ıayıha tanzım olunur
ken şunlara çok dikkat edilmişti 

Dünkü tefr&ınm hulasası 
Tanzimat ilanına dair mü • 

him bir hatıra: 
Osmanlıların 30 uncu padi· 

phı İkinci Mahmud öldükten 
aonra tabla geçtn Sultan Me_ 
cid, memleketin idaresini Meh
med Emin, Rauf ve Hüsrev Pa
şalara bırakıyor. Bu aralık dev
let ricali arasından (Reşid Bey) 
adında bir zat meydana çıkı

yor Harici tiyasetlc meşgul 
oluyor. Avusturya Başvek'li 

(Frcr.ıs Meternih) A ·usturya
ya karşı ko~ masına kızarak 
(Reşid Beyi) ortadan kaldu • 
mak istiyor, Sarnyda, -.damları 
vasıtasile Reı;id Beyin dinsiz. 
liğını ve ca>.ısluğuna kanaat 
hasıl ettiriyor İkinci Mahmud, 
Reşid Beyin idamına karar ve. 
riyor. Avrupada bulunan R~
şıd Beye dostlnrından biri vo. 
ziyeti bildiriyor. Çok geçme. 
den Sultan Mahmud vefat e • 
diyor. Bir ay sonra i§ler düze. 
lince Reşid lkl de İstanbula 
dönüyor. ' 

Hüsrev F;ı~a. Sultan Mtcid
den, babaı.ır.·, verdıği karar 
mucibince ;ıesıd Beyin idam 
t'dilmesini ıstiyor. Fakat Sul
tan Mecıd, Reşıd Beye karşı 
bir temayüi hi•setmekte<iir. 
huzuruna kabul edip iki seat 
kendisile A vrup:ıdaki idare 
şekli hakkında görüşüyor. Al. 
dığı cevablar i'zerine Reşid 
Beye Osmanlı ıdı;.resinin ı~lahı 
için Avrupadaki idare şekline 
göre bir liıy;b:ı tertib ederek 
ne gibi kanunlur liız:ımgeld'ğı. 
ni bildirmesiri emrediyo~. 

••• 
-· Şcvketmeab 1 ••• Bu haydı 

işe teşebbüs bu}~t:duğunuz tak -
dirde, Osmanlı tarihinde yeni bir 
devir açacaksınız. Hükumeti, bir 
inkıraz tehl"kesind<!n kurtarecak. 
sınız. 

Tam ik. saat dcv"m eden mü_ 
lfık:at, burada hitama ermişti. Fa
kat bu mülakat. o,manlı tar'h;n_ 
de mühım bir dönüm noktasının 
esasını vazctmiştiı Çünkü; 0255 
senesi Şaban ayının 26 ıncı günü) 
Topkapı sarayının Gülhane bah
çesinde okunan, \'C (Gülhane lıôt. 
tı hümayuru) d·ye, tarihte :nü -
h:m bir mevki alan Sultan MecL 
din meşhur fermanı, ışte bu iki 
&aatlik miıliıkatın nf'tıcesi ıdi 

Ası' garib olan ş· noktadır ki; 
müUkat bitip de Tam Reşid Bey 
kapıdan çıkaca~: zaman, Sultar. 
Meeid onu btr el işaretile dur -
durmuş: 

Haaa. az kalsın unut.ıyor • 
dum Bakınız, sadrazam pasa, 
sizin 1çin rıe va21yor? 

l)('ıruş; yanındakı masanın üs. 
tunde duran HusJev Fa~anın arı. 
zasını RC'şid Be ·e ,·ermişlL 
Reşid Bey, bu :;rızayı okur o. 

kurnaz o kadar korkmuş, ve fe_ 
na.~m tı ki; yere d~memek l
c;in. cradak, :~ol!uk!ardan birine 
dayan:nak mcrburiyctinı hisset
m.şti. 

Su:tan Mecıd; Reşid Beyin bu 
derece korktui(u'lu görür görmez, 
son derece mülce$sir olmuş ..• Ye 
rinden kalkarak onun yanına gel 
m ... : 

- Reşıd Bey' Kalbinize, en 
küçük bir şüphe bile girmesin ... 
Butün düşmnnlar~,ıza karşı sizi 
bizzat ber Mud~fa~ ve himaye e. 
drceğim. 

Diye tem:nat ,·er'Y!ışt • 

Babasının kernıek istediği bu 
kıymetli kafayı, oğlu kurtarmış. 

tı. Ve bu büyük kafa, Osmanlı 
tarihinde yeni bir devir açm1ştı: 
(Tanzimat devri) ... 

Bu devri açan Reşid Beyin la. 
yihasmda bilhassa mühim fıkra_ 
!ar vardı. 
Osmanlı hükümdarları, mille • 

tin hiçbir hakkını t&nımıyorlardı. 
Hatta. milletin mal ve canına bi. 
le diledikleri gibi tasarruf hak • 
kına malik olduklarını iddia edi. 
yorlardı. Herhangi sebeble gazab 
ettikleri bir şahsın derhal kafa • 
sını kesiyorlar; mal ve emlakini 
de zaptetmekte hiçbir beis gör. 
müyorlardı. Sadrazamlardan, Şey 
hillislamlardan, en aciz köylere 
kadar hiçbir ferd, malından ve 
canından emin deı):ildı. Herkesin 
bir dedikoduva, bir müzevirliğe 
kurban gidh·ermesı çok mümkün 
ve çok muhtenıe:d;. Nitekim biz. 
zat Reşid Bey b;Je bunun acısını 
tatmış ... Kısa hir zaman sonra 
(Büyük Reşid Paşa) unvanile si
yaset aleminde yükselen başını, 

celladın keskin kılıcı altından, 

ancak bir muci>.e ile kurtarabil • 
mişti. Hetlıalde bu sebebledir ki· 
bu büyük adam., (Gülhane hattı 
hümayunu) na lsas olan layiha _ 
yı tanzim eder,.en; (mal, can ve 
ırz masuniyeti) nin üzerinde çok 
durmuş ... Kanur.i ve şer'i bir bük 
mü lahlk olmadıkça, hiçbir fer. 
din tecziye e<Llmemesini temin 

Nevyork 
(5 inci Ahifeden devam) 1 

Mallarını teşhfr etmek istiyer 
sanayiciler, yer >atın alıp b:n._ , 
yaptıracak yerd0 , bu hususi ev -
!erde daireler ı.;r•lıyacakla•, n.al
larını burada gcislt·rec(·kler, sata. 1 

caklardır. Şehrın • ışa ma.;rafı bu 1 
suretle temın edılmış olacektır 
Yarının şehrinde her keseye eL 

\·erişli evler bulıınocaktır 
Bu evlerin insasında kulbmla. 

cak maddeler, halkın huzurunda 
tecrübe edilece1<tir. Her e\·in fi. 
atı arsası"ın yer•ne göre tavin e
d:Jecektır İnşa planları. maliyet 
fiatları hakk•,da her türlü ma • 
lmat verilecekt;r. 

BİR GÜNDE YAPILACAK 
EVI,R 

Bundan başka, hususi bır yerde 
bir inşaat yeı i l:ıulunacaktır Bu. 
rada, gündüzleri ve halkı'l ör.;in. 
de muhtelif evıeı yapılacak, er
tesi gün tekrar \'apılmak üzere, 
geceleri ) ıkılacaktır. 

Serginin elğence yerlerine ge -
lince· Bunlar 100 hektarlık b•r a. 
razi de kurular.aktır 
Eğle nceye rleri.or tasındaç k.. 
Eğlence yerleri, ortasında ço • 

cuklara mahsus bir adacık bulu
nan bıiyük bir 3rııin etrafın~ top
anacakıır. 

etmiştL 

TANZİMATTAN SONRA ... 
Stl"RGtim.ER 

-2-
Fakat garıptir kı; Reşid paşanııı 

bu büytik eseri, b.r kısım halkın 
hoşuna gitmişti. Bilhassa müte. 
assıb güruh, halk zümreler: ara. 
sındaki (müsavat) a bir türlü 
akı: erdircmemışlerdi. 

Malı, canı, ırzı, namusu kefalet 
altına aJaıı; din ve mezhep fark
ları (YÜ>.ünde'l vukua geien iht:l5f 
ve münaierHleri ortadan ka!d1. 
ran bu resmi iHin ile adeta eğle
niyorlar; 

- G.ivur.1, gavur drnil:niyece>< ... 
diye cahilane ist.hzalarla gulü

şüyorlard1. 

4 bu ka1ar!a kalsa, bir şey de. 
ğildi. llütli'J o müteassıp güru. 
hun gözıed, - kısa b,r zam~n son. 
ra, sadrn!aın ol·ıı • Reşid paşaya 
çevrilm ışti. 

Islahat yenilikleri, en ziyade 
hükume~ memurlarınm h~şları"a 

gitmiyord:ı. Halkın cebimden, ta. 
assuhu•ıdan istifade ederek ken
dılerine menfaatler temin eden 
İstanbul ve taşra memurlaıının 
pek çori:1.m, Reş;d paşa ak~·hindP 
ateş püskürüyorlardı. 

Bunl:ır, sadece tenkit ve itiraz 
ile de k'l:maıruşlardı. Nihavet tir 
gün - h ocb dola}'rile • İstanhul
daki softa tarı avaklandırmışlar
ch. 

(Devamı vıır) 

• • 
sergısı 

inşa olunacak amfiteatrdır. Bunun 
için 4-0 milyon dolar sarfedi!ecek.. 
tir. Burada yüzmP yarışları yapı_ 
lacak, konserler verilecektir. 

glence mahalle•inin yanında 25 
bin otomobilin bckliyebilmPsi için 
büyük bir park olacaktır 

Sergi dahilinrtek; ağaçların ve 
çiçeklerin env'i 1,800 dür. Bunla
rın sayısı hayret verecek derece
dir: 10,000 ağaç, 25.000 bodur a • 
ğaç. 250.000 'oğanlı çiçek dikil • 
mişt.r 

Sergi heyeti 1 milyar 250 mil • 
yon dolar sarfedecektir. Burdan 
başka Ne\'YOrk Belediyesi 600 
mılyon dolar yar~ımda bu~una -
cak. hükumet to ayrıca 162 mil -
yon verecektir Sergide mollan 
teşhir edecekl~,.ın masrafları bir 
mılyar 400 mily(>n dolar !a'.min 
olunmaktadır. Fevkalade TJ'asraf. 
!ar da hesab edili"e Nevyork ser. 
gisi Amerika hükumetine ta'Tlam 
3 milyar dolara mal olacaktır. 

Sergiyi 50 milyon halkın ziyaret 
edeceği tahmin olunduğun~ göre 
bu paranın fazlosile çıkarılacağı 

muhakkaktır. 

(Dış politikadaıı devam) 

Her haine Romanya Küçük an
tant içtima .nm arifesinde Macar is. 
tana karı;ı güzel bır jest yapmış. 
tır. Bunun yanttığı müsaid at -
mosfer iç•nde Kiıçük ant~nt dev_ 
letlerile MJcar;stan arasında bir 

Sergiyi ziyarete giden çocuklu 
a;leler içın de bazı koaybklar dü
şünülmüştür. uBnl;ır, sergin;n ka. 
pıs.ından girmezôrn evvel, baston 
ve şemsiye bırokıyorlarmış gibi 
çocuklarını da bırakabilecekler • 
dir. 

Çocuklar eğlendirilecek, gez -
dirilecek, an;ılar•nı ve babelarını 
arayıp ağlamamala•ı için ne yap
mak lazımsa yapılacaktır. 

t • anlaşm~y i varılacak olursa, Av • 
rupanın en tehlikeli mıntaklsın
da sulh VP müsalemet takv;y<' e • 
dilmiş oh ·aktır 

Serginin dikkate değer yerle • 
rinden biri de gölün kenarında, 
Nevyo"k Belediyesi tarafından 

A. Ş. ESMER 

* Çingenelerin iskan suretile 
memleketimize kabul olunmala • 
lunmaları alakadarlara tebllğ o
lunmuştur. 

Filistin de 
istiklal partisi 
Faaliyette 

Sovyetler Prağı 
tedid ediyorlar 

Festival 
Eğlencel;!1 

Bükresin meşhuı 'fa .1 (5 ind ıahlfemizden devam) 
İngil~ askereri Tulkaram civa
ler ve bır tedhişçı grubu yakala. 
rında bir köyü muhasara etmiş. 
mışlardır. 

Bunlarına arasında eski Alman 
ordusuna mensup bir mülazim 
bulmuşlar Ye divanı harbe \'f•re· 
rek kurşuna dizmişlerdir. 

KARŞI KARŞIYA 

Arablarla Yahudiler arasında 
mücadele son hafta ıçeris!nde 

pek feci bir şekil almıştır. 
Yahudi muhıbbi miralay Wed. 

guod, Yahudi kolin isi şefi Vad
mir Jobotınski'ye gönderdiği Lir 
mektubta: 

Pekala bilirsiniz ki ben bir Ya. 
hudi muhlbbiyim. Yahudiler için 
kuvvetle mukavemetten başka 

bir çare göremiyorum. 
cVrgileri vermeyiniz, kanuna 

riayet etmeyiniz. İngiltere hükı'.ı.. 
metine karşı b~kot ilan Ediniz 
Habishanelerin kapılarını kırınız, 
mahpusları kurtarın1z .. 

•Siz döryüzbır. k'şisiniz. Fran
szıar kı • & bin kişi ile Bastil ha. 
pisha .~sıni chak ile yeksan• elti
ler .. • 

diyor. İngilter~ hükı'.ımeli bunu 
haber almıştır. Üz<'ril"'de bu mek
tubun kopyası bulunan Yahudi. 
!eri bir sene habse mahküm et. 
mektedir. 

İBNİSUUD'UN SEYAHATİ 
Arabistan kralı ~e Mekkenin 

hiıkimi İbnis~ud, payıtahtı olan 
Riad'dan hareket ~tti; Marsilyaya 
oradan Faris~ gitti. I'arist~n Lon
draya gidecek .... 

İbnissuud, Arab hükümdarları. 
nın en büyüğii, en nü!uzlu ve en 
kuvvetlisidir. Filistın mese:esin. 
de Arablar tarafını iliizam etmiş
tir. 
Bunlara bir miktar para da ver

miştir. 

(Birinci yhifedcn devam) 
hükümetin mülki tamam!yetine 
bir darbe telf>kki edilerek müza
kere mevzuu olarak bile kabul e. 
dilmemektedir. 

İki tarafın bu esablı mesele i;ze. 
rinde noktai nazarlarını muhafaza 
eylemel.-ri ve bu maddenin her 
iki taraf için de hayati ehemmi -
yeti haiz bulunması Lord Runs: -
man'ın vazifesinı güçleştirmiştir. 

Lord Runswan tlün yeniden 
Çek Curnhurreisi ve Başvekilile 
görüşmek lüzumunu hissetmiş, fa. 
kat bu müliıkatlardan henüz va
z'ı 1i aydınlatıcı bir netice alına. 
mamıştu. 

Südei delegelerinin, kendile -
rine aid meselel~rin uzun müddet 
daha müzakere ve oyalama yofüe 
sürüncemede knlnıasına taraftar 
olamıyacaklarını ve halkıı! artık 
sabrı tü.k<>ndiği cihetle vukua ge
lecek karışıklarda:ı doğrudan doğ. 
ruya Frağın mes'ul olduğunu res
men beyan etmrlcr! ehemmiyetle 
nazarı dikkate alıi1acak bir nok -
tadu. 

1 
FRANSADA NE Di.JŞÜNULUYOR 

Faris 18 (Hu.su:,i\ - Südet de. 
legelerinin kat'i bır vaziyet alma. 
lan ve Frağın bütün tekliflerini 
reddederek halt,, Çek hükumetim 
tehdide yelt<'nmckri Çek mesele
sini daha nazik b .r safhaya ~ok -
muştu. 

Almanyada bü~ ük mr.ııe,-ralar 

fYapılrrken. ve o\lmanyanın garb 
ve Çek hududları birer çelik çem. 

, ber içine alınır "" bir milyon 300 
bin kişi silah altında bulunduru
lurken Çek Almaıılarınm seılerini 
duyurmak içın harekete teşebbils 
etmelri pk de hayretle karşıla -

' nacak bir hadise değildir. 

Sıyasi ve askeri bir vaz·ycı, A. 
vusturyanın ilhakı arifelerindeki 

Japonya Çine taze 
kuvvet gönderiyor 
(Birlnd sahifeden devanı l 

Japonya bugüne k4Jarki kazanç
larını hiçe indirmemek için he -
nüz harb cephesine gönderme -
diği genç ve güzide kıtaattan bir 
kısmını Çine sevketıneğe karar 
vermek zorunda kalmıştır 
,-- --

Boğazların 
(Blrind sabUeden denm) 

Deniz müsteşarı Albay Said Hal
marun başkanlığında bulunan bir 
deniz heyetimizin Londra.·:a mu. 
vasalatı münasebeti!~ yazılan bu ı 

yaz:ılar arasında bilhassa Çanak • 
kalede müdafaa tertıbatının yeni 
baştan inşa olunacağına işaret e
dilmekte ""' badehu şu haberler 
verilmektedir: , 

cŞimdi Türk :ltmanması Yavuz 
muhare-be kruvazörıl" b;rkaç eski 
kruvazör ve gambottan baska L 
talyanların yaptıkları dört modern 
muhrib ve Almanhrla İtalyan • 
]arın yaptıkları beş tahtelb~hirden 

mürekkebdir. 
Almanların nezaretı altında iki

si Hamburg'da ve ikisi 'rürkiyede 
olmak üzere dört tahteliıah r da. 
ha yapılmaktadlr. 

İnşası tasavvllr olunan ycnı ge. 
miler arasında dör~ küç;"•L torpil 
gem\si ve bir miktar torpil botu 

Gökçen ile 
Görüşmek 
için 
Bir lngiliz ve bir 
Hollandalı tayya

reci geldi 
İngiliz kadın iayyarecilerinden 

Bayan Evran ile Hollanda tayya.
1 recilerinden Dareııah dün tayya

relerile şehrimiz~ gelmişlerdir. 
Genç ve güzı:-1 kadın tayyare -

ciler yarın buradan Ankaraya gi. 
derek t lk kadın t&yyarecimiz Ba. 
yan Sabiha Gökç~ıı ile konuşmak 
istediklerini v~ oonra Atinaya gi
deceklerini söylemişlerdir. 

. 
Diğer taraftan Japonyaya azim 

masraf kapısı açan Çin seferleri 
Japonyarun iktıs.ıdi bünyesini 
sarstığı cihetle Japon kabinesi Çin 
!işini önümüzdeki kıştan evvel 
kat'i bir neticeye bağlamıya ka • 
rar vermiştir. 

takviyesi 
da vardır. 

Türkiye 6,000,000 İngiliz lirasın
dan daha fazla sarfiyata hazırlan. 
rruş değilse bahri kuvvetinin da • 
ha esaslı surette nasıl arttırıla -
cağını anlamak bizim için güçtür. 
Zaten memleketin uzun sevahili 
ve büyümekte olan bahri ticareti 
vardır.• 

Belgradda çikan Vreme ga,i'tesi 
şu telgrafı neşret>nektcdıı · 
VREME GAZETESI NE Dİ'ı:OJ,? 

cLondrada bugünlerde JOO kişi 
kadar bir Türk ;ubay ve nıiihen. 
dis heyetinin m 0 mleketimizin İn
giltereye siparış edeceğ· harb ge
milerinin omurga koyma merasi. 
minde hazır bulunmak üzere Lon. 
draya gideceğini haber vHmekte
dir. 

Bundan başka deniz subayları. 
mızın bir müddet lng;lterede tek. 
nik sahalarda staj görecı•kl<?rini 

de ilave etmek~edir. 

Selanikde 
Türk 
Bahçesi 

lBirind ıahlfeden devam) 

park yapılacaktıT. 

Diğer taraftan Atatürk evi ci. 
varındaki evlerden diğer bir kıs.. 
mı da, yeni bj1· konsoJor.h::ınc bi
nası inşa olunmak üıere hükume. 
tmiz tarafından ~alın alınmıştır. 

* Beyruta gitt!ği haber veri 
len Japonyanın ) akın şark elçile 

rinin esasen burada toplantıları 

nı ikmal ettikleri binaenaleyh tek 
rar Beyrota di'nmelerine lüzum 
kalmadığı anlasılnııştır. 

1 

günleri hatırlatacak bir yola gir
miştir. Bilhassa Almanyada mu • 
azzam hazırlıklar ve görülmemiş 
faaliyete inzimam eden Çek lej • 
yonları teşkil edilmesi hadiseı;i, 

Almanyanın Çek ~!erine yak.ı.ıd;ı 
fili müdahalelerde bulunırayı da
hi göze aldığını 'sbata yarıyacak 
taarruzi delillerden biridir. 

Ancak böyle bir müdahalenin 
Avrupanın bugünkü vaziyetini 
altüst edeeeği V<! diğer devlet!e • 
in de hareket gçmelerine sebeb o. 
lacağını Alınan zimamdarlarının 

hesaba katmış olması JaLımdu. 

MÜSAVİ HAK İSTİYORLAR 1 
Frag 18 (A.A.)- Gün, siyasi ı 

bakımdan hararetli olmuştur. Dün 
Lord Rünciman ile yaptığı mü • j 
zakerele; esnasında Sü.detlerin 

murahhas heyeti şimdiki şartlar 

altında müzakerelere devam et
mekten hiçbir fayda hasıl ola • 
mıyacağını beyan etmişti. Lord 
Rüncimanın ısrarına rağmen Sü
det murahhasfarı hükıimet koa
lizasyonunun mümC'ssilieri hu f _ 
runda görüşmelere devam etme. 
yi taahhüd etmek istemem:şlcr -
dir. Henleinistlcr hükumetle an. 
cak mü~\'İ şartJar altında mü
zakere edebilecekleri \'e şimdiki 
sisteme muarız cfanların parla -
mcnto azasile !lldPakaşa edemi _ ' 
yecekleri kanaat ndedirler Be • 
nes, Lord Ründm&n ve Hodza -
nın birkaç mürtahal~sinden sonra 
Südetle hak verilmiş \"C içtiına 

iki kere tehir edildikten sonra 
parlamento azasının müzakere • 
!ere iştirak etmerrıe<ine karar \'e 
rilmiştir. 

Roma 18 (A.A.) - Mussolini 
Mareşal Balbo'yu kabul etmiştir. 
Mareşal mumaileyhe son Alman. 
ya seyahati hakkında izahat ver
miştir. 

Macarist anın 
Silahlanması 

Lon<lra 18 (Hususi) -- Küçük 
antant konseyi cumartesi gün(i 
Bled şehrinde mühim bir toplantı 
yapacaktır. Toplan!. ı-uznamesi 

hazırlanmıştır. Bu ruzııamenin en 
mühim maddesi Macarislanın si. 
liıhlanması ve Mac~ristana hukuk 
müsavatının temin edlmesidir. 

Macar hükı'.ımet naibi Amiral 
Horti'nin Berlin ziyareti arife • 
sinde yapılacak olan bu toplantı
ya büıvük bir 2h.:!'n:miyet \'eril • 
mektedir. Bu sureti~ Mar:ıristana 
bir cemne göstel'iierek Macaris • 
tanın mecburi şeki!d~ Almanya 
:ile daha sıkı münasebat peyda ey
lemesine imkan bırakılmıy~cak • 
tır. 

Bir adam 
Metresini 
Vurdu 

( Birinci sayfadan devam) 

muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

Bahriyenin feryadı üzeriı>e ge. 
len memurlar Hasanı kanlı bıça. 
ğile yakalamışlar ve Bahriye has
taneye kaldırılarak tedavı altına 
alınınıştu. 

BU DA BAŞKA .. 

Şehremininde Gur"bahüseyin 
mahallesinde Mi'hmedlutfıefer.dı 

sokağında otura!l Hüsnü isminde 
biri ailevi bir me;;eleden çıkan 

kavga neticesinde a;yni evıle otu.. 
ran kayinbiraderi Aliyi bıçakla 
kolundan yaralaroıştu. 

.... ' ·>'1dr · 
vusu bu akşam s,,at ·- c<' 
başında ilk temsilini reır 

... uıeı . 
Dünyanın sayılı r 0

' ,ksaı' 
biri olan bu hPY<'t bu ııJ 
balet, 80 artist ve ıoo ~~rP 

·re•• kestra heyetinden ınu , 
·ıııı~ rak tam kadro ıle ,eçı 

!arını göstere<:ektir 

eaşVekil 
iz mire 
Gitti ır•I 

b•fcdrı• 
(Blrlnci sa ı F' 

Başvekilimiz rıh!'"-'d~er 
cumur namına bac.)'1.1' er \ 

" 'C," 
mumi katiobleri ve Ill1' 'ı.ı 
iti];, Vali, İstanbu: kOfl:~D 
şehrimizde bulun:ı:ı ~! ı 
komutanlar ve dığer sı~ •" 
ker bütün erkan :le ç~ pd> 
hk bir halle kütlesi tara 

1 

raretle uğurlanm,ştır ,,, 
Başvekilimizc k.ııetn! flıl 

müdürleri Baki scd• ·re 
mektedir. ' 

ırsı ' 
Celal Bayar cıın131 

1. . f ', . . ~ ıesıt'' " 
zmır uaı·ının <U~rltı ·pşst'ır 

zat yapacak ve bu n'~cı>ç 
mühim bir nuıuk ırad ~·" 
Başvekilimiz İznl'rde tıı 

müddet kaldıktan soura \ıı" 
dönecek ,,.. mütPokıbC~ ı;ı 
manevralarının sonu~da ıt~· ,J 

yapılacak büyük l("'i1~9 ,;df'· 
bulunmak üzert· f;!JZ1 ~ • 

tir. . .. rıı-
İstanbul Türkıofı.' rııüo• ııJ 

mal Ziya ile Ticaret ()da~\ 
Oda umumi kiıtrbı c~·.'O f~ 
Zahire borsası koıı.ı,.crı .• 4.' 

1 ·etıı'"f)f Maqyes, Oda idare ıe) 
... rt 

refeddin Alenıdaroıı!ıı fi' 
r ~r. 

Bicandan mür,.kk•lı bl ~et e 
n' vapurla İzmır~ hare 

]erdir. · jjÖ' 
Diğer taraftan şehı ıın tf>" 

lunan iç ticaret ı.m11'." a~ (.1 
Mümtaz Rek, bcrabcrııt ~ 5 
dardizasyoıı müdiirıi !3%ıı:ı 
ter olduğu halde bugt"1 

it 
purile İzmire gitmi7Jerd-./ 

---<>-___.....,-
Zehirciler 
Birer birer 
Tutuluyor lf'ı 

(Birinci sabifeıleJI 11-ıl 
rilmektedir. Dün de ~; I 
kinci şube kaçakçılık 1 ~ ı usJll 
murları bunlardan • etıl' _. 

)"Jll ,,. 
lıyarak adliyeye t!'S ı0 ~el! 1 
Kasımpaşada otura dt a; 

Hakkı ve Ko;;o isrıı 1P 6'ıt1 

mın eroin içtikleri '°~,rı~ _,w 
h<ıber alınmış ve bul petiı'7 
rind• yapılan ararıı• Jıı~• 
birer miktar eroın bU 
sadere edılmiştir. şııF~ı.,ı> 

Dün yine Bey.z:dd3 ;~e~ 
vaziyette dolaşmo~ta ~eı1': 

eıl ,·e 
]anan Veysi, AhJO tar e 
Üzerlerinde birer ını~ıcr bu;' 
eroin bulaşıklı pak' \ 

. 1 i,t!l'· ô" 
rak müsader~ edı Jl'1 ' bu~ 
]anan altı kaçakçı d•

1 
.... d' 

. ı"' ı;• . 4 

!iyeye teslim edılm ' 1ıe~ ' 
Ahmed.in evinJP d~0 grıl 

hiyeti anlaşılamıyaıı b''ı.ıl' 
dar beyaz bir madde 

tur. 
------ k JaC'" * Trakyadaıı ya~~ 1~ıl~ 

cat hakkında Türk" ı. 
kiklere başıaınışıır. sı V" 

. . . Sir per ~ * Ingiliz eJçısı dtl~ 
.. .. d b ri bıııun ~ uç gun en ~ .. ,ıiit 
danyadan donmu, 

lle SABAH, OGLE, ve 
har yemekten sonra muntazııımsn 

fırı;alayınız. -
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' 
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&tıl ~ tefrlkası:99 _va_z_•n_=_R_a_h __ m_ı vacı~ Almanya hazırlanıyor! 1 

~ 1'---·---·------------------,~~t~~~....__, (4 üncü sahifeden devam) neticeye varacak, Çekoslovakya I- Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason koy. 

'1~~~~~~~~~6'~~~~~~,~;~~ı /" =.J\-:::= oradaki askerin mikdarı ve ehem. Almanlarının vaziyeti, oradaki mağa mahsus 50,000 adet çuval 1/ 8/ 938 tarihinde ihalıı edilemed iğ .nden 
: miyeti hakkında tem bir fik ir e. diğer akalliyetlerle beraber, yeni yen iden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur 

dinmek maksadı da takib edil • teşkilatı esasiyeye göre tesbi~ e- ı II - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabıle 21000 lira ve mu. 
mektedir . Alman erkilnıharbiyesl dileceklir. Bu akalliyetlere mev- vakkat temlnatı 1575 liradır. · 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

evvelce talim görmüş ihtiyat kuv- cud imtiyazlardan daha fazlası IIJ - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
vetlerinden yeni ihiyaclara göre • Çekoslovakya devletinin i3Fk - Kaba taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı.. 

e .. Yalka, ft1l1m, malOmat'" not"vennler: JWd OsmıınJı donanması eTk~ 
li rcunıe, ve ikti as IWlduı mira1q Remzi, İskele ve Umanlar umum kumandanı alb8" 

nasıl istifade edilmesi icab ettiğı_ lal ve mevcudiyeti muhafaza e- lacaktır. 

ni düşünmektedir. Bu da işte son. dilmek şartile - vermiş olaca'ı.tır. IV- Şarnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün İnhisarlar le. 
bahar manevralarında iyice anla. Fakat Prag hük\ımeti kendi sini vazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
şilacak deniyor. Onun için Alman- Almanyada yapılacak son bahar alınabilir. 

llkkı ınnhf uzdur: Şilkril Pala, komodor bqlı;Atıbl ihsan, batan gemi kaptaıılan, 
Mld armatllrler. Ve bU&lln• b dar ııWl kalan ve.Vkalar 

'-'lüıazımıevvel Ali efendi. 
hayretten dona kalmıştı .. 

yanın bütün kuvveterini manev. manevralarının hazırlığı ile iesir V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
raya getirmek için haızrlık görü. altında aklmış görmemektedir. güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
lüyor. İşin askc•lık noktasından Alman gazetelerinin neŞ•ıyatı olunur. c5094• 
ileri sürülen cebhesi bu ol<iuğu heyecanlıdır, ortalığı helecana ve. ••• 
gibi böyle büyük hir manevra ya. recek mahiyettedir. Fakat ha'. ve I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak 40.000 kilo 
pılmakl.ı polıtika fıleminde uyan. istikbali düşünen ve Avrupanın bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

fltf altepede bir düşman tahtelbahiri ..• 
. d . ? 

Bu 
dıracağı tesirerden de ayrıca hah. Almanyanın mukadderatını he -
sedilmektedir. şöyle ki: saba koyan mes'ul devlet adamla. 

Almanya böyle büyük bir ma.. rı Pragda İngiliz müşaviri Lord 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 58 kuruş hesabile 23,200 lira 
ve muvakkat teminatı 1740 liradır. 

lII - Eksiltnı,e 29/VIII/938 taııihine rastlıyan pazartesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakır. 

inanılacak nevra yapar da hütün kuvvetleri. Runsimanın neticelenmesi bekle-
ni seferber haline getirirse konu nen faal iyeti dev•m ederken kuv-şey mı g ı . •. . 

Cıllib 
dı, Sotır ~avuş sustu, bir soluk al-

.... ll a llü.ve etli: 1 
lıCıa ~ komu tan, kanca ve sı -
~ &tlitı duğumuz ayna sakatlan.. 
~ a ... Ben gürültü arasında 
~:tlarnasına benzer bir ses 
' gibi olrnuştum ... Hem son
lı bir biıı kovaltyamadığma, bl. 
' Şey Yapmadığına da bakı
" ~tl~ndığına hükmetmek.. 
'S gıbıyiz. 

11>.az ~altathnsa suyun üstüne çık· .. ,1, 
... lliİzn 

~ttıJQ eın ki efendim.. Bize 
."leıiıı : 1 derslerde tahtelba. 
lıılııts;. u ~Ynası kırılır veya her 
!it <iiy artı~ iş göremez hale ge. 

-... hf!o belJettilercli a, "ek· . ··· 
:ıı 0n11 l. Sez oturun şurada .. 
~ te merkez tabur kumandan. 
~ ne }e!onıa anlatayım. Baka· 

Ao. -..Secek• . .,. et ... 
'-hııııınendı telefonu açtı, merkez 
l:ı~ltı. ~ buldu. İşi binbaşıya 
'lda_ ~bur alaya, alay da İs
ııılıııı k ilUlunan jandarma u-
ll:r 11llıandanlığına verdi. 

haı-·ıiy:at içel'isinde bu haber 
lıılııııı ~ hahriy~ nazaretlerile u. 
lıoıııdan~;.•rgaıu ve donanma ku. 
.C~I> ııına ulaşcı. 

liy, ~avuşJa arkadaşları bah
~ııı .ret:nden donanma ku
~ ~ 1ııı:ıa gönderildiler. O. 
lerı aı111dıseıeYi anlattılar. İfade-

.\ııı; . 
~a,,. 'al "-
"'~ WS?n . derhel devriye 
erdi.. ~eki destroyerlere emir 

'""' lan Darıca kuyu ile 
Ilı, ""'ta11 l;-ı?"!tııaz 1~ methali arasında kuş 
Ç~ hır tarassut çenberi teş. 
~hi~Ur etti. Ayni zamanda 
~ltı. ~~stoq) eri süvarisini de 
'4' •'!' na şu emri verdi: 
~ ıırıı~ı ve Basra torpitofarı 
15 

~ e M:armarada, Heybeli 
~ ... a\tepe kıyılarında gö

gu •.. 1 
İri •oy ene!' düşman tah. 
~ 111 aramak, bulmak, ba. 

·~ ıı:Ya esir etmek üzere 
,~to ekete ı:;.;?çiniz!• 
~~ .,,/er]~, sür'a tle hazırlan

~liın hacalarından koyu si.. 
ı:;:a e:~ sütunları savura sa. 

t\ı itip &ıne doğru açıldılar. 
~~ ~a Çavu.~Ja arkadaşları o 
1ll ılıı~ tna kadar donanmada 
111._ t.ıı ;fl Reç vaki~ ifadeleri alın. 
~ ~?ta s~rbest bırakılan üç 
lıı,.~ lt erın~ dönerlerken hiilıl 
tı;~ ıı::~ılaştıkları büyük teh.. 
'Ilı "1i~0,1

11 atıattıklarma taac. 
ı, iı;'n '!'ar, bundan kurtulduk. 

tı.1~r· anrıy;. yalvara yalva
llıe döniiy~rlard• 

~'~ * ,~, '~it.- 9 -
1ı...·'<lc1a le iltın~i defa büyük bir 
~"lıı:ıı Warş.ta§ıyordu. Hala ha. 
~ • .-~iği ç6. canlı izlerle mııhafa. 
~.~en _anak çömlek taarruzu-

-.h 'l>t;d • f ~ neyi h · aı akat çok korku. 
~~y~ ol 1tırlarken, üzerlerin .. 

f>, oııa 1 ;:n sandallın kancasile 
llıı:"1\'i ır~ ıldığını haber aldı. 

av,~ avaz bağırıyor. 

'ıt ~l>tlo:ı. 
·~ itan· • ICapiten .. Sandal

>.,,_ ~lt,,t C•lar.ıe preskobun a. 
"lıll' '' ısı ~~· a<). n~ takıldılar .. Çeki-

l! Seyı Yerinden oynata_ 
~eıb,<lck . 
~ ııı. lrı1· ~a lig~ ı.. ın yanına kosar. 

11 '11 lı ~!>ısında duran var
~ !lir k.aYkırdığı duyuldu: 
it ri \· llr•un .. 

'le-~ ılt a · ust tarafımızda 
~ ~<la~Çtı. Su giriyor. Hel
i.,. \~İ}>e · _akıllı şaşırmıstı. Bir 
""' 

0n~ ıçııo • · ·~ıı-~ ~ akı. : sıgan şu harekeL 
~il 1· 'l. almağa çok bile 

iiltiı\>'~i. v 
~~- a>iyet' 

ij \' a · 1nin sonunu dü-
l>rcsk?pa birşey olursa 

Bu takdirde hem vazifesini yapa. 
cak, Darıca kuyunda ve civar sa
hillerde tahribat vücude getire
ıniyecek, hem de İstan'oula yapt. 
lacak tahtelbahir hücumunu alı. 
koyacaktı. Bu düşün~i beynin
de şimşeklendirirken Hil'e seslen. 
di: 

- Ne duruyorsun, makine tel. 
graiına emir ver .. Daha aşağı al 
gemiyi 1.. 

Hil elile makine telgrafını ha.. 
reket geçirirken mukabele etti: 

- Ya kanca bu tazyik ile ob
jektifi tutan madeni marçayı ko. 
parırsa? .. 

- Kancayı kim tutuyor! 
- Bir veya bir iki insan' 
- Onların kuvveti ne olacak ..• 

SASIŞ [LANI 
İstanbul Dördüncü İcra 

murluğundan: 

me. 

Mehmet Sadığın Şereften aldı
ğı paranın temini için mahcuz o. 
lup borcun ödenmemesinden dola
yı satılmasına karar verilen ve ta. 
mamına ehlivukuf tarafından 

c2530• lira kıymet takdir edilmiş 
olan Aksgra;:rd• eski Kazgani Sa. 
di yeni Mu~at paşa mahallesinin 
Kadri lxy sokağında kain eski 8 
yeni 10 kapı numaralı olup sağ 
tarafı: Saraylı Fatma kuşha:ıesi sol 
tarafı: Hazinei hassa müddei umu. 
misi hafız İhsanın hanesi arkası: 
Yüzbaşı Atıf ifa karısı Muzaffer 
hanesi bahçesi, cebhesi Kadrl so. 
ğile mahdut bahçeli ve kuyusu 
olan bir bap ahş•b evin yirmi dört 
h isse itib:ırile üç hissesinin evsaf 
ve mesah3sı aşağıda yazılıdır. 

Bina: Üç kat ve tamamen ahşap 
br. Zemin katı bir bölme ile ikiye 

İcap ederse onları da sürükleriz .. 
Helbroc.k sözieriru bitirmedi. Bu 
sırada objektife is~bet eden bir 
tahta darbt!sı adeseyi çatlatmış, 

birdenbire preskobun içi bir çok 
hayalle dolmuştu [l]. Hil, d~h -
şet içinde kaldı: Yanı başında kül 
gibi benzile d!.!ran süvariye istı· 

rap dolu bir sesle söylendi: 

- (Devamı var) ----------[ l] preskop içerısinde ayna ter-
tmatı bulunan ve ucundaki ade
se ile gelen hayaJl!'ri büyüten gör 
me aletidir. Bunun camı sopa ile 
çatlayınca inikas yüzünden ha. 
yal bir kaç tane olur ve tabii 4 
aynanın ortasına giren bir gda. 
mm gördüğü gibi bir çok hayali 
birden görür. RY. 

J_RA DYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM. 

Saat 18,30 Çigan havaları (plak) 
19,15 Spor müsahabeleri: Eşref 
Şefik. 19,55 llorsa haberleri. 20 
Saat ayarı: Grenviç rasadhane -
sinden naklen. Belma ve arka -
daşları tara!ıııdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,40 Hava ra. 
poru. 20,43 Ömer Rıza Doğrul ta. 
rafından arabca sôylcv. 21 Saat 
ayarı. Orkestra: 1 - Kalman: 
hussaren liebe. 2 - List: Mart 
d,lsolde. 3 -- Lince Val•e lent. 
21,30 Şaban Soyak ve Bayan S0-
yak: halk türkülerı. 22,10 Novot
niden naklen orkestra konseri: 
Kemal Akel idaresinde 22,50 Son 
haberler ve eı-tes: günün progra· 
mı. 23 Saat ayarı. Son. --- -· __ ,. __ ···----
ASKRLİK YOKLAMALAR( 

ayrılmış esas binaya (10) kapı nu- Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
marası ve diğer kısma (10/1) kapı 

komşu devletler buna karşı laka- vete müracaat ederek yeni bir 
yıt kaacak değierdir. Amanyaya takm hadiselere meydan veril -
pek yakın, yahut daha az yakın mesi tarafdarı görünmüyorlar. O 
olan komşuar böyle bir hareketi halde mes'ul devlet adamlar~ sul. 
ken ileri için bir i~aret diye kar. kim için olursa olsun iyj olmıya. 
şılayacakardır Çekosovakyadaki cağını, harb denilen şey in geçen. 
Amanlar meselesi Almanya"nın !erde bir Alman generalinin pek 
isted i ği şekilde h:ılledilmezse Al. etraflı bir surette anlattığı ve 
manyanın her ihtim•le karşı ha. cSon Telgraf• ın da bu sütunlarda 
zır bulunduğunu politika alemine hulasa ettiği üzere - daima bir -
karşı göstermek arzunsundan ken- çok meçhullerle dolu olduğu ci. 
dini alamadığı söylenmektedir. hetle kolay kolay göze almamı -
Fakat yine Avrupa gazetelerinin yacağı hatırda tutulursa ortaya 
bu vaziyetin her cebhesini karşı- çıkan gürültülü şayiaların hakiki 
laştırarak çıkardığı bir netice va r- kıymeti pek azaldığı kolayra an
dır: Almanya politika alemine laşılir. Diğer taraftan yukarıda 
karşı kuvvetli olduğunu göstere. işaret edilmişti: Fransa ile İngil-
rek Çekoslovakya ;şine kendi ar. tere arasındaki teşriki mesai sul-
zusuna göre bir karar veril-nesini hü devam ettirecek surette kuv. 
istemektedir. Fakat mühim olan vetli e~aslara dayanmakta oldu-
şu nokta gözönüııde bulunuyor: ğuna gôre Avrupanın bugünkü 
Almanyann ma:ıevra hazırlığı ve pürüzlü meseleler; müzakere yol-
sairesi Çekoslovakya üzerinde her larile halledil,ecektir; deniyor. İş-
hangi bir •tazyik> gibi tes:r icra te Avrupa gazetelerinin verdiği 
etmiş değildir. Çekler müzakere malı'.imat ve büründükleri fikir-
yolundadır. Bu müzakereler bir 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
18 Ağustos perşembe akşamı 

Bey kozda 
Gönül bağı Pansiyonu 
Sabriye Tok;es konseri 

Ertuğrul 

Sad i Tek 
TiYATROSU 

Jerin hulasası. 

1 - 934 doğumlu ve bununla mu
numarası konulmuştur. 

ameleye tabi erlerin heı. ikt yokla- Bu gece (Heybei) de, yarın gece 
Taksimatı: Esas (lO) numara- masına 1/9/938 gı1nünde başlana - (Bebek) de (Bu masal böyl bitti) 

nın zemin katınd1 bir taşlık, bir oda rak Birinciteşrin 938 sonunda bite- ---------------------------
bir mutbah ve (10/1) numaralı kıs-

cektir. mm ise yine zemin katında bir taş. Orman Umum Müdürlüğünden: 
2 - Bu kabil erkrin nüfus cüz • 

lık, bir oıfa, hir mutbah ve bir hela 
dam ve 4 iotoğraUa bu müddet i - Orman amenajman ve ölçme işlerinde kullanilmak üzere satın alı-

10 No. lu kısının birinci katında: 
İki oda bir sofa bir helıl. çinde cuma, pazartesi ve çarşamba nacağı ilan erlilen : 

günleri saat 9 da'l 12 ye kadar Ka- 100 aded ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla ve dürbinli ölçme 
10/l No. lu kısmın bu katta yal- dıköy Askerlik meclisine gelmeleri aleti. 

ruz bir oda mevcuttur. ve gelmiyenlerın ce~a görecE>"kleri 250 Ormancı kompası . 
10 No. lu ikinci katında: üç oda, ilan olunur. 250 Crp puslRsı. 

bir sofa, bir hela mevcuttu. 1------------:----1 ıoo Hira. 
Tapu kaydına nazaran her ne ka. -or.IH!Ut.N SAMI- 200 Tecessümat burgusu. 

dar 300 aqı!l gösterilmiş ise de ye- GONOKOK AŞIS I 200 Bez şeridin muaır.eiesi 2/9/938 tarihine bırakılmıştır. 
rinde yapılan ölçüde arsa ile bera.. 1 Belsoğu kluğu ve ihtila t a ·ına Yeniden geleceklerin son tadilatı gösteren kataloglar ile cins ve 
her heyeti umumı)·esinm 373, 83 k aqı pek tesirli ve taıe a şı d ı r. nev'i son fiatı ı.eslim edebilecekleri tarihi gösterir teklü mektubları:ıı 

Diva~v olu Sultan Mahmut tür· 
metre murabbaından ibaret olup tı._i No. 1 ı:ı 31 Ağustos 938 tarihine kadar getirmeleri veya taahhüdlü olarak gön. 

bunun 114.51 met"e murabbaına '===~===~~===== dermeleri. 
biruının in11 edildiğı !!Örülmüştür. ;; ·- . - . • . Ve 2/9/93C saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer nü _ 
Tapu kaydı muteberdir. çası vermelerı veya m.!lı hır banka- mune ile bunlar hakkında her hususta iıahat vereb'!ecek birer mü -

Bahçede: İki kayısı, üç erik, dut, nın teminat mekt.ubunu ibraz ~tme- messil bu!tındurmaları, evvelce teklif mektubu verenlerin de ayni şe. 
iki ayva, üç salkım, üç asma ağacı !eri lazımdır. Bırık'.°~ş vergıle~le kilde hareket etmelri laz ımdır. (2976) (5329) 

ve tulumbalı bir kuyu mevcuttur. lbeledil)'eye ait tenvırıye, tanz;f ıye ı-------------- --------------
Yukarıda hudut ve evsafı yazılı ve dellaliye resiroleri ve vakıf ica. 

gayri menkulün yirmi dörtte üç resi satı§ bedelinden tenzil edilir. 
hissesi açık arttırmay 1 konulmuş Yirmi seneiik taviz bedeli müşteriye 
olup 22/9/938 tarihine rastlıyan aittir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
Ke.ınisyenundan : 

1 
perşembe günü saat 10 dan 12 ye 2004 No. lu icra ve iflus kanunu. Cin si Mikda rı Muhammen 
kadar ~·eni postahaneJeki dairemi:ı.. nun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fık- _fi_y_a_ıı _____________ _ 

1

1 
de açık arttırma ile satılacaktır. Art. rasınca bu gayri menkul üzerinde -------------
tırma bedeli muhammen kıvmetin ipotekli ahcaldılar ile alakadaranın Arpa 9,000 Kilo 5,5 Kr. 

J % 75 ni bulduğ>.ı takdirde gaYrimen. ve irtifak hakkı sah:plerinin bu hak. Kepek 8,000 • ~ • 
ı kul en çok arttıranın üzerine ihale !arını v ehususi\e faiz ve masrafa Ot 2.000 • • • 
' edilecek aksi takdirde en çok arttı- dair olan idd 'alarm: bu ilan neşri Saman 2,()00 • 2.~ • 
' ranın taahhüdii baki kalmak üzere tarihtnden itibaren yirmi gün için. Buğday 8,0uO • 7 • 
arttırma on beş gün müddPtle tem- de evrakı müsbitelerile bildirmeler; Lahna 28,000 • 5,5 • 
dit edilerek 7 /10/938 tarihine rast. icabeder. Ak>i halde hakları tapu Havuç 25,000 • 6,75 • 
lıyan cum~ günü saat 10 dan 12 ye sicilile sa!:ıit olmadıkça satış bedeli- ı Pancar 30,000 • 4,25 • 

ilradar yine dairemizde ikinci açık nin paylaşmasından harıç kalacak. Marul 14,000 A. 2 • 
Salatalık 14,000 • 1,5 • 375 25/8/938 saat 15,30 

arttırması yapılacak ve bu ikinci !arı ve dah:ı fazla malı'.ımat almak 

Teminatı ihalesi 

113 /8/938 saat 15 

arttırmada gayri mPııkul en çok arL istiyenlerin 2/9/9~8 tarihinden iti. Tıb fakültesi laboratuvar hayvanları için alınacak yem ve sebzeler 
tıranın üzerine ihale edilecektir. haren herkesi~ görebilm,,si için açık ukarıda yı:.zılı tarih ve saatte Rektörlükte açık eksiltmiye konulmuş. 

S · d' T ]' ı · tt bulundurulacaK )]an arttırma şart. Y . . . . . atış peşın ır. a ıp erın ar ır- .
1 38 

,.
7

,, N 
1 

d tur. İsteklilerin temınat ve Tıcaret Odası vesıkasıle komısyona gelmeleri. 
maya girmezden evvel muhammen namesı e , .. ,, o. u osyasına 1 
kıymetin '}'o 7,5 u nisbetinde pey ak. müracaatları ilan olunur. j Şartnaıııeleı her gün Rektörlükte görülür. c5248• 

IV- Şartnarrıeler 1,16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazı;n 
ve mübaynat şubeslle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir . 

V _ Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile %7,5 güvenme 
parası makbuzu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü saat 10,30 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonıı 

başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c530J. 
••• 

1 - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu için yaptırı. 
lacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur 

2 - Muhammen bedeli beheri 27,72 lira hesabile 1108,80 lira ve 
muvakkat temınatı 83 ,16 liradır. 

3 - Eksiltme 24/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataş levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla • 
cakır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -

nabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saatte %7,5 gü. 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

1 ·5246· o unur 
••• 

I - idaremızin Gacianter fabrikası için şartnamesi mucibince :a. 
tın alınacak 500 ton rekompoze maden kömürü 3/8/~38 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmiye. konmuştur. 

II _ Muhammen bf'deli beher tonu 15,20 lira hc.~ahıle 7600 !ıra ve 

muvakkat teminatı 570 liradır. .. .. 
III- Eksillme 24/VIII/938 tarihine rastlıyan çarşamba gunu saat 

10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komısyonund:ı 
yapılacaktır . . 

lV- Şartnameler parasız olarak her gun sözıi geçen şubeden alı. 
na bilir. .. N 

7 5 
-

V _ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatte " ' .. g~-
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmderı ılan 

·5130· 
olunur. 

• •• 
r _ Listesinde cins ,.e miktarları yazilı muhtelif renk 1715_ kilo 

matbaa· mürekkebi şartname ve nümunel<>ri mucibince açık cksıltm" 
usulile satın alınacaktır. . . 

n _ Hepsinin muhammen bedeli 1818.10 lira ve tNl\-:>kkat tcll'ına-

tı 136.35 liradır. be - ·· 
OI _ Eksiltme 25/VIII/938 tarihine rastlıyan pe_r~em gun~ sa-

at 10 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komısycr 

nunda yapılacaktır. .. . ... 
ıv _ Şartname ve listeler parasız olarak her gun sozu geçen RU· 

beden alınabilir. , -· 
y _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ' ' 7 5 r;ı-

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyon3 gelmeleri ilan 
·5~BO• 

oltınur. 

Kadılc ö / Sulh m ahkeme si b::oşkatlpliğindan : 

Müddei İbrahim Salahattinin müddeialeyh Feride ve Makbule Ye 
kızı Necmiye namlarına bilvelaye ve Fethiye ve Lütfiy2 ve Ahmet Hu
lusi ve Binnaz ve Mahmut Hilmi varisleri ve Kemal ve Z0 kiye ve Fah
rettin ve avukat Nevzadın namına ve bilvekale çocukla,-ı Reşit, Hikmet, 
Yusuf Salahattin ve Avdullah Şevket ve Fatma Saadet namlarına bil
vekal~ ve Tanaş Paspalidis ve Nikola Pandazoplu ve İrfan ve Seher Şavi 
-an ve müştereken mutasarrıf oldukları tapo kaydına nazaran K;;dıkö
yünde Zühtüpaşa mahallesinin Eski Kalamış ve Yeni Feneryolu soka
ğında eski 13 yeni 32/2 numaralı sağ tarafı Ali ve hazan Şpvkcl arsa v~ 
hanesi sol tarafı Nikeli ve Tanaş arsaları •rkası duvarlı beton ccplıcsı 
tariki am ile mahdut ve bostan gediğinden münkalip ve mahallen ön cep. 
hesi denize doğru açılan y.eni yol ve sağ tarafı Ali ve Şevi< et Bay !ar ha
ne ve bahçeleri arka tarafı duvarlı bostan ve sol targfı Nikolo ve Tanaş 
bostanları ile mahdut ve tapo senedinde tamamı 1987 zira olduğu yazılı 
bulıınan ve 800 lira kıymeti rr.uhammineli arsanın Kadıköy Birinci Sulh 
hukuk mahkemesi ilamına müsteniden izaleyi şüyuu zıınmında ve ta
rihi ilamdan itibaren 20 gün müddetle eshabı müracaata açık bulundu

rulan satış şartnamesinde muharrer şerait dairesinde ve peşin para ile 
14/9/938 taihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10 dan 12 ye kadaı 
Kadıköy Sulh Hukuk mahkemesi başkatipliğjnde satılacaktır. Yevmi 
mezkılrda satış kıymeti muhaınminenin % 75 ini bulmadığı takdirde er. 

son arttırana teahhüdü baki kalmak üzere müzayedenin 15 gün daha 
temdidi ile 29/9/938 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10 dan 
12 ye kadar en çok arttırana ihaleyi katiyesi icra kılınacaktır. Satış ta· 

rihine kadar müterakim arazi ve evkaf ve 20 senelik evkaf tavizi ve be
lediye vergi borçları, satış harcı ve resmi, tellaliyesi hissPdarlarına ve 
ihale pulu müşterilerine ait olarak satılacaktır. Taliplerin satışa girme
leri için % 7,5 pey akçesi vermeleri liizımdır. İcra ve ıflas kanununun 
126 ıncı maddesi mucibince ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklı
lardan ipotek üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitclcriyle 20 gün içinde İcra dairesine bildirme

leri ve aksi halde hakları tapo sicilleriyle sabit olmadıkça salış bedeli
nin paylaşmasından haric kalacakları ve daha fazla mnlılmat almak ist• 
yenlerin 937 /1339 No. lı dosyaya müracaat eylemelerı lüzumu hissedar
lardan yukarıda adresi yazılı Nikola Pandazoplu ve Tanoş Paspalidisin 

Yunanistarda bulundukları ve ikametgahları meçhul olduğu ve yine 
Kemal ile Zekiyenin dahi Arnavutlukta olup ikametgahları meçhul ol

duğu mubaşir tarafından verilen meşruhattan anlaşılmış olmakla ken
dilerine tebliğ makamına kaim olmak iizere ilanen tebEğat icrasına 

karar verilmiş olduğundan hukuk usulü muhakim kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 
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Vekaletinden : 1 
. Diyarbakır - Cizre hattının seksen beşinci kilom<'lresile yüz altıncı HASAN o-zl u·· un 1 arı 

kilo~e.tresı .~rasın1aki beş'nci kısmın inşaat ve ray f«fii1atı kapalı zal"f 
usulu ıle munakasaya konulmuştur. 

Kendine beyhude yere eziyet 
ediyor 

GRIPIN 
varken ıstırab 
çekilir mi ? 
Baş, Diş 

ağrıları 
ve Oşiltmektcn mütevellid' 
bütan •tn, 11z~ sancılarlaı.:.._....ü~• 

nezleye, romatiımaya 
karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat. TakUdlerlnd,en sakınınız ve 
grlpln yerine b•tka bir marka verirlerse 

tlddatle reddediniz. 

1- Münakasa 1/9/938 tarihine müsadif perşemll@ jİlnü saat 11 de 
Vekaletimiz demdryollar inşaat dairesi11deki münakilSi komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri ıre-

1ne! şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap tra-

1versle ferşiyat tali:natnanıesi, ç;mento normu, telgraf haltı şartnamesi, 

plan ve profilden mürekkeb birtakım münakasa evrakı elJa lira muka.. 
bilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

1 

~ Münakasaya girmek isti yenler 2490 sayılı arttırma, eksiltme 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesi ~ 

kaları muvakkat teminatlarını ve 938 senesi ;çin muteber bilumum na. 

fıa işlerine veya dcmiryoln inşaat işlerine girebileceklerine dair Veka
letimizden verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi 

kapalı ve ınühür!ü zarflarını mezkiır kanunun ve eksiltme şartnaınesini.'1 

tarifatı dairesinde hazır!ıyarak 1/9/938 tarihinde saat 10 a kadar nu -

!maralı makbuz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme komisyonu reisli-
Jğine tevdi etm:ş olmaları lazımdır. ·2971> ·5363• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise me

•--••--•••••••mmm•••••••••••:zunu talebe alınacaktır. 

C 
- L D 2 - İsteklilerin mekteb Müdiriyetine karşı , yazacakları istidana-

1 melerine aşağıda yazılı evrakı rabtetmeleri lazımdır. 
• A - Hüviyet cüzdanı. 

B - Aşı kağıdı. 

C - Tahsil vesikası, aslı veya tasdikli sureti. 

D - Polisce musaddak iyi hal kağıdı. 
üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

TOKALON 
KREMi 

ile tecrübelerini yap.. 
mak için bir cild mü· 
tebassısı tarafından 

17 ita 72 yaşlan"da 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

İşte neticeleri 

] ~ ı~ "ü •:l-·>. 
... c... > ·u cı :::! .!il: 
~ >- ::;; 

Siyah benler 17 17 
Açık mesameler19 18 
Burutukluklar 22 13 
Gevtek clld 14 '12 
Yağlı clld 18 18 
Kuru cild 17 16 --101 100 

Her sabah daha genç 
görünmeğe çalışınız ! 
BU AKŞAM YATMAZDAN EV

VEL yüzünüze pembe rengindeki 
Tokalon kremini sürünüz. Terki _ 
binde, genç hayvanların cild hü -
ceyrelerinden istihsal edilen Biocel 

1 

Şayanı hayret 
semerelerini 

görünüz. 

E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzaları. 

F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraf. 
3 -- Yazılma işi 22 Ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. İstek

liler muayenei sıhhiye için o gün saat 8 de bizzat mektebde bulunma-
lıdırlar. (5340) 

rs'OLUCAN dediğimiz barsak KURDLARil 
Ekseriyetle çocukların harsaklarına yapışarak kaniarını emmek su

retile büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

HAZIMSIZLIGA, KANSIZLIGA ve bir ç@k 
HAST ALIKLA.RA 

sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad kaşın -
malan, ishal, oburluk, saly:ı akması, baş dönmesi ve daha b>rçok gay. 
ritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet Santonin Bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimal yazılıdır. Okuyunuz. Her eczane

ı ;:fiatı 2C kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DİKKAT. 
,_ 4JS 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Müteahlıitlik vesikası hakkında 1/7 /937 tarih ve 3645 sayılı 

Resmi gazete ile neşrolunan talimatn;ıme ile bu talimatnameye göre 
Nafıa Vekaletince verilmekte olan daimi ve muvakkat (Müteahhitlik 

Herhangi bir kremi kullanmazdan vesikası) usulü ilga edilmiştir. 
evvel bu basit tecrübeyi yapınız. Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhitlik ve-

sikaları ile bu vesika usulünün istinat eylediği talimatnamenin hük

cevheri vardır. Siz uyurken cildi _ mü kalmamıştır. 
nizi besler, buruşuklukları giı!erir 2 - Halen illin edilmiş bulunan ~ksiltmeler l / eylul / 938 tarihine ka
ve taze, nermin ve genç kılar. YA_ dar Müteahhitlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edilecek ve 1/ 
RIN SABAH, beyaz renkteki (yağ. ey!Cıl / 938 tarihinden sonraya ilan edilmiş olan eksiltmeler için buna 

sız) Tokalon kremini sürünüz. Ga. göre tashihat yapılacaktır. 
yet besleyici, kuvvetlendir!ci ve be- - 3 - Bunda ı sonra eksiltmelere girecek taliplerden aranacak evrak 
yazlatıcıdır. Siyah benleri eritir, ve vesaik eksiltme şartnamelerine dere ve usulen ilun edilecektir. 5534 

açık mesameleri sıkıştırır. En esmer -· ' . 

lstanbul Belediyesi ve sert bir cildi beyazlatarak güzeL 
leştirir ve yumuşatır. Bilhassa pucL 

1 ra için ideal bir esastır. 50 yaşların-· 
daki kadınlar, bu basit usul sayesin.ı'-----------------.. --------·-

de Ş ·ımd'ı 30 yaşla l - .. b.
1
. Senelik muhammen kirası 54 lira olan Usküdarda Selmanağ.ı. ma-

rınc a g·.ruı·e ı ı- . . _ .. ~ 

yorlar. Yukarıki resimler, cild un- .hallesınde Karacaahmed caddesı sokagın:ia 79/81 No. dukkan 939 ve 
suru olan Tokalon kremini kull n. ,940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzer~ açık arttırma
madan ve kullandıktan sonraki ~a- ;Ya konulmuş ise de belli i~alc gününde isteklisi bulunry,adığından ar.t
dınların hakiki foto· raflarıdır. Bas- 1 tırma 29/8/938 pazartesı. gunune uzatılın•ştır. Şartnames! Levazım Mu-

ka h
. b' ·· t h g ·ı k b"J' k. dürlüğünde görü:ebilir. istekliler 4 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz 
ıç ır mus a zar ı e a ı ı ı- ı 

yas olmıyan Tokalon kremi daima 
1 
veya mei<tubilc beraber yukarıda yazılı günde saat 11 de Daimi Encü-

mütehayyir neticeler verir. 
1
mende bulunmalıdırlar. (5522) (i) 

** 
\ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ı an~arı _ı 

Senelik muhammen kirası 45 lira olan Unkapanında Haraççı Kara
mehmed mahallesi Kasımpaşa Kayık iskelesi sokağında 15 No. kahve 
yeri 939 fenesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekli olanlar 3 lıra 38 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 
.23/8/938 salı günü saat 11 de Daimi Encumende bulunmalıdırlar. 

Sultan Beyazıt vakfı mülhakatmdan: 

Eyüp kazasının Ayvansarayı Toklu İbrahimdede mahallesi ve İb

rahimdede sokağında eski ve yeni 8 numaralı camii serif hademesine 
meşruta hane arsanın vakfı namına tescili talep edilm~ktedir. 
Tapu ve kayıt senedine bağlı olmıyan bu mahal hakkındn senetsiz ta

sarrufat hakkındaki hükümlere tevfikan ey!Cıl 938 ayının 2 inci günü 

saat ıkide yerinde tahkikat yapılacaktır. Başlıca mülkıyet ve . sair ayni 

bir hak iddiasında bulunanların o gün mahallinde t~hkik mernııl'tlna 

veya daha evvel Sultanahmette Eyüp Tapu sicil muhaf121ığına müra

caatları ilan olunur. 5525 

(5132) (B) 

** Kq if bcdclı 8256 lira 70 kuruş olan Büyükçekmece yatı okulunda 
yaptırılacak tamirat aç:k cksıltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart
namesi Lcv.:zım Müdürlüi!Ü'ıde görülehi!ır. istekliler 2490 No. lu ka

:nunda va z "ı ns,kadan ba<l:a 5 b i •ı liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa müdürlüğündc;ı eksiltmeden bir hafta evv~l .ılacakları Fen 
'ehliyet ,.e Ticaret odası vc>ikasıle 619 !ira 25 kuru~luk ilk teminat 
makbuz veya ınektubıle beraber 29/8/938 pazartesi günü saat 11 de 

-------------- Daınıi Encümende buluıırne lırlırlar. (i) (5432) 

Siyc> sal Bilgi:-:-r Okulu talebe kayıt .ş era iti": ~'< * 
Keşif bedeli 614 lira 56 kuruş olan Feriköy 17 inci n:ektebin tami-

Siyasal Bilgiler Okuluna olgunluk imtihanını vermiş Lise mezun

ları müsabaka ile alınır. Namzet kaydı İstanbulda Yüksek Muallim 

Mektebi binasında, Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu b'nasında 25 ağus

tos 938 den 25 eylCıl 938 e kadar pazarte<;i ve perşembe ı;:iinleri yapılır. 

Müsabaka imtihanına 26 eylfıl 938 pazartesi günü ba~Jan~caktır. Diğer 

şartları öğrenmek isteyenlerin bu iki miiesseseye ve vilayetlerde Kül

tür ve Lise Direktörlüklerine müracaatları lazımdır. •5507• 

ri açık eksiltmeye konıı ! mus ise de belli ihale giinüncle giren bulun
.wadığından eksiltme 2913/ 9:J8 pazartesi gününe uzatılmı~tır. Keşif ev
·rı>kile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İ>tekliler 2490 
:N<>. lu kanunda yazılı vcsikildaıı başka en az 500 liralık hu işe benzer 
iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen r>hliyet ve Ti-

l
'carct odası vesika!arıle 45 !ıra 9 kurnşluk ilk temin.ıt makbuz veya 

1 mektubıle beraber yu!rnrıda yazılı gunde. saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (5524) 
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Fatih ikinci sulh hukuk hakim- ı' konturato ibraz ederek imzanızı in-

liğinden: karınız halinde istiktab sureti!~ is-
Dosya 938/655 Karagümrükte )bat edeceğini beyan eylemiş oldu _ 

Karabaş mahallesınde Gümrükçü ğundan bundan bahisle gıyab kara
Bahadir sokak No. 16 hanın 7 No. rı tebliğine ve mahkemeye gelme

lu .odasında .. mukim seyyar es~af diğiniz veya imzayı 'inkar etmedi_;ji. 
Faıka: Rebıı taraf.ından aleyhınıze niz veya şayanı \edkık bir def'ı dcr-ı 

ıkame olunan adres: yukarıda ya - meyan etmediğiniz takdirde vakı -
zılı odanın tahliye:>i hakkındaki da- l k b 1 t dd ı " a arı a u e mış n o unacao;1n1zın 
vanın duruşma günü olan 12/8/938 ila~esine ve gıyab kararının 15 gün 

günü saat 10 celsesinde gelmeniz müddetle ilanına karar veriler~k 
için -ıla'nen ·yapılan tebliğata rağ - muhakeme 23 Eylul 938 cuma günü 

men gelmemeniz üzerine gıyaben saat 10 a talik edilmiş olduğı.: ilan 

cari muhakemede davacı vekili bir olunur. l 


