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ŞIRLEY 
Bütün nayabna anlatıyor 
ŞIRLEY 61memiıtir. 

Pek rakınde çıkıror 
!Ut formaa üç renkli kapa~ içinde 
{22) resimle iki pne kadar Çtkıyor. 

·Ya El işleri: Teıe.:on 20827 
İstanbul Cafaloilu Nuruosma niye No: 54 

En s0n Telgraf_ları Ve Haberleri Ver~n Akşam Gazetesi loere. ilan: Tel. 20827 

Telıraf : in. Son TeJıraf _ 

ugünkü çarpışmaların bir Rus • Japon harbi 
halini alması · ihtimalleri çoğaldı 

uslar • 
yenı 

• • • • • Sulh ·mu harb, mi? 

-..;~ l•aetelerl, lllllt• 
.. :""-• dun,anın BbDr 

r•n11n cakı .. 
~111 r•zırorltlr 
~~a 1 <Hususi) - Uzak§ark

)t ~ ~~enlerde Çen}tufeng 
~I tepelerini fflal ey. 
~ ba§lıyan gerginlik ve 

' Yeııi bir şekil alm11tır. 
'- t.. .. ~t'aları, Sovyet topçusu-
~ını tardettik'ten son. 

,,,_~eng ve Şatsaoping tepe-
-~.~Ylemiılerdir. 

.,.~-.;.~~~si geç vakit, Kı. 
... }ı~e topçusunun Ja

-.açu müfrezelerine bil -

Sovyet buhrl)•lleıl "'ıt ~ ha:ıı11:hjı11da 

cumile ~ıyan ve sabah aaat &.4al mi§lerse de Japon makaınatı Sov. 
ibtilA.flı tepelerin Jşgalile huelslt yetlerin ikıi yüz kişi ~yi ettiklerini 
f'SDlsıMa. iki taraf da zayiat ver- (De1'aau • mtı sahH•l 

• 

Çalışma 
Saatleri 

kkatma dün de devam oluhmU§ • 
ıtur. 

Yen tahkikat; memleketim.izde 
ve dünyada misline nadir tesadüf 
olunan bu kanlı ve tüyler ürper.e 
tic ıilacianın yeni safhasını mey. 
dana çık.armı§tır. 

Bu sabahtan itibaren resmi Osman Gülsem ismindeki ta. 
daire ve müesseselerde çalıf- tilin en çok aevdiji arkadaflana.. 
ma saatleri değiıtirilmiftlr. dan Mebmedl yıımma alarak de• 

On beş eylule kadar tatbik be aramak bahanesile tehir harf. 
edilecek olan yeni usule ıöre. cine çıkardıktan sonra birdl'Dbtr8 
daireler saat 9 da açılmıt. 12 J• lrıpkin bir bıçakla üzerine atılıp 
kadar çalıştlmış ve bir saat 81- Qfuını gövdesinden aymnuma 

1 d · J k le tatili yapılml§tır. Sonra aaat ve IODl'& kanlı ~ bir torba içlDıl 
iş Yo Un ~. pa. r. a . 18 da paydos edilecektir. ararak Bamlg yakalanmaya 

Ticaret Odası, lloterler ve kadar onu kıskan~ bir itıina ile 

"'nd 

Bir muvaff akiyet, __ f_~_;:-_~_.e_:_:-_~_~_e_'~_~_:._._ ....... L _m_~_:.._m_·_IÜD_brtl_teb_it_;_n_:-_:_· -~-ha_::-_rll:l·~ı_t_an=~: __ ~_?h_;_:_~_:_· .. _ı:ı_ıert_:ı_"'lk._~_:ı_._n,._se-_-ı __ .. _ .. _·_'°9Yur._ .... _--~-~-~_.-:_::-_._,._ .. _ .. _ .. _ 

lgaristanla Balkan antantı 
tasında bir itilif akdedildi 

C.tt+U- hpqa Edasm'ı 
8111; ' ........ I' .... 

ile Pemı. 

Zincirleme 
Suretile 
Kaçakcılık 

Suçluların beti de 
yakalandı 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
kısmı memurları evvelki gün beş 
kaçakçı yakalıyarak aciliyeye tes. 
lim etmişlerdir. 

Memurlar BıUatta ciolaşmakta. 
(Denim 1 aaa ulaif-W.>. 

Yeni bir 
Hadise 

Çeko .. ovekr•d• bir Al· 
men BIU olarak bulundu 

Pral 1 (A.A.)- Evvelki gece 
polis devriyesi Tnıtlov sokakla-

rından birinde iki bıçak darbe. 
sile ağır surette yaralanmış meç. 

bul bir adam bulm111tur. Meçhul 
adamın Sadlov iaminCle bir asker 
tarar.dan yanlınan ~ -

(Det .... t ını••l 

Vekillerimiz 
Büyük Şefin 
Huzurunda 

İstanbul, 31 (A.A.)- Bugün 
öğleden sonra Reisicumhur 
Atatürk, Başvekil Celal Bayar 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Ka
yayı kabul etmişler ve bilahare 
Saraya gelen Hariciye Vekili 
Doktor Arası da kabul buyu. 
rarak nezdlerinde uzun milel.. 
det alıkoymuşlardır. 

atayda Türk unsuru 
kahir bir ekseriyet 

kazanıyor 
Tescil iılerinin ·bu akşam 

ermesi be/deniyor 
sona 

Hataydald fnkallde deleremiz 
Cevad Açak Alın 

Antakya ..l (Husııst) - ~ut 
va tescil iflerı bu •kşm sor. 
-.ktir. Bi&ün Tilldlr •r. 
ldr tehalülrle medent haJrlMlr.l 
istimal etmi§lerdir. 

Tescil mıntakalannda faaliyet, 
sükfuı ve intizam içinde geçmek
tedir. 

Yedi tescil bürosunda 28 tem
muz akşamına kadar yeniden kaJ' 
dedilenler 10420 kişiye baliğ oL 
muştu. Bu yekunun bu akşama 
kadar bir mislı artacağı muhak _ 
kaktır. 

Bundan başka bir çok kimse. 
lere yeniden kart udlmektedir. 
Bunlar evvelce tehdid ve cebrin 
karşısında arzuları hilafına Kürd 

\ 

veya Arab listesine yazılanlardır. 
Delege Kol~ ile fevkalicle !Dil. 

(Pevama 1 ma ........._} 
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Yazan : ETEM ızzET sENlcE 

1 stanbu'ibir garib şehir oldu. Beledıye veya Devlet elini herhangi 
hır ımar veya temdin ihtiyacile bir yere atsa derhal karşısına 
bır :dd;a çıkyor: 

- Burası tarihidir, dokunulamaz ... 
İnsan, İstanbulun tarihini ve kendisini gözönüne getirince ve bir dt! 

bu iddıaları karşılaştırınca gayriıhtiyarl şöyle bir tedbir dü~ünüyor: is. 
tanbulun etrafına bir demır kuşak çekmek ve üzerine de, tarıhi İstanbul.. 
diye bir levha asmak'. 

Yeryüzünde tarih! olmıyan h'çbır şey yoktuı. En basit tabiat eşya. 
sının bıle kendisine göre tarihten aldığı bir kıymet vardır. Fakat, mil. 
!etlerin tarihinde hafızanın ve nareketin üzerinde duracağı ve değer 
verecegi kıymetler bunlar değildlJ'. Ancak milli mefahir.. sırasında 
zikredebileceğimiz vesıkalardır ki, bina, eşya, ve kiiğıd üzer!nde tarihsel 
hususiyet \'e mahfuzıyetlerini alırlar. Ve .. millet bütünlüğü bu gibi 
eserler üzerinde mahfuziyetın bütün şartlarını tahakkuk etLrmiye ça. 
lışır. Bunun için de ifrata düşmek gülünç olur ve ... tarihi kıymet ölçü. 
sünii de sıfıra düşürür. 

Bize bu satırları yazmak lüzumunu veren yeni sebeblerin rn başın. 
da da şu mal]ud İstanbul hapisanesi geliyor. Dünyanın parmak ısırdığı 
en modern ve ileri inkılabı yaptık. Onun hız ve hamleleri içindeyiz. 
Fakat, henüz bir modern hapisane yapmış değiliz. Hakim, en medeni 
hılkiımleri '"' ölçüleri içinde taşıyan kanunlara dayanarak vatandaşa 
ceza veriyor, fakat vatanda~ bu cezasını en elim ve en gayriinsani 1art.. 
ları içınde derlıyen bir mahbesde geçirmek mecburiyetinde kalıyor. 

İşte, bunun içmdir ki İstanbul lı.apisanesinin yıktırılması ve ... yerme 
lnsanlr.rın hapsedilebileceği bir cezaevi yaptırılması kararlaştırılmıştı. 
Fakat, ne yazık ki, kazmanın tam vurulacağı gün bu teşebbüs ve kararın 
da karşısına .ınahud mani çıktı: 

- Burası tarihidir, dokunulamaz!. 
Belki bu hapisane devir devir içinde geçen fecayi, mezalim ve sefa. 

let ile tarihidir. Fakat, binanın tarihte mefahir te~kii edecek ne mimari, 
ne milli, ne sosyal hiçbir değeri yoktur. Eğer, hapisane için yeni bir arsa 
bulmak mümkün olsa bu yer ancak: 

- Ey yetişen nesil. İşte cedleriniz bu binada asır 20 ine: olmasına 
rağmen hapsedilir, bu rütubet, güneşsiz, yıkık, harab yerde rezalarıııı 
ödtrierdi ... 

Diye gelecek nesillere gösterilebilen ve kendilerirıP mazının 

kötü zihniyet ve gidişi hakkında hır intıba vermek içın muhafaza edıle. 
bilir ki bu da bugünkü nesıl ve iııkılabcı Türkiye için anc~k bir iftira 
ve .bühtan olur. Çi;,'lkÜ inkılılb Türkiyll>i ve bugünün nesli vPtandaşı:l 
selametine olduğu Yadar cezaevine de büyük kıymet verdiği ıçindir ki, 
bir an evvel bu yoldaki kararını başarmak gayr~tile hareket ediyor ve 
hp.sane bınasını yıkmak içi_n kazması elinde tarih adına önüne dıkiten 
nıiımin kalkmasını bekliyor. Geçen günü yine bir vatandaş bu yüzden 

derd dtıktü: 
- Elımde bir arsam var. Üzerine bina yaptıramıyorum, satamıyo. 

rum. Çunkü her iki vesilede de arsanın tarihi olduğu iddiası ile karşı. 
}aşıyorum. Fakat, hiç istifade edemediğim bu arsa için mütemadiyen 
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vergi odıyorum. Sız alın_ diyorum, onu da yapmıyorlar! Bu vaziyette 

ben ne yapabilirım?. 
Bu da tarihsel olmak iddıasındaki madalyanın bir başka yüzüdür. 
Herhalde tarıhe ve tarihten gelen asara büyük dikkat 'e değer gös.. 

termenin mutlaka lüzumlu olduğuna kaniiz. Fakat, bu lüzumun ifrata 

düşürülmesıne de o derece aleyhtarız. 
Kar ımıza dıkilen zihniyet n•hayet evlerde kalmış eskı kafesleri 

bıle bir gun: 
· Tarıhidır ... 

llkmekteb 
Kampları diğer 
Vilayetlerde de 
Açılacak mı ? 
Buhusustaki tetkikler 

daha birkaç hafta 
- sürecek! 
Maarif Vek5leti, her sene İs _ 

tanbulda açılmakta olan ilkmek.. 
teb kamplarnın çalışma vaziyeti 
hakkında tedk!kler yapmaktadır. 
Tedkikat birkaç hafta kadar sü _ 
recekt.r. Bu işe memur edilenler 
kampları mahallinde gözden ge. 
çirmek üzere hepsini gezmekte
dirler. Tetkikatın ne:·cesini rapor 
suretile Maarif Vekiı.letine bildi. 
receklerdir. Tetktk!erden iyi ne. 
ticeler hasıl olduğu takdirdu 
kamplar bütün vililyel!ere teşmil 
edilecektir. 

Bu suretle Hereke, ve İstanbul
dan sonra diğer vılayetlerimizde 
okuyan ilkmekteb çocuklarının 

da, yaz ve tatil aylarında kamp 
vesilesile güzel ve muntazam bir 
şekilde eğlenip •stifade edecek -
lerdr. 

~------<>-·~~----

Nevyork 
Sergisine 
İştirakimiz için 

Bütün büyük şehirleri
mizde de hazırlıklar 

basladı 
939 yılında Nev"vorkta aı:ılacak 

sergide hazırlanacak Türk pavi.. 
yonu için İstanbulda olduğu gibi 
diğer büyük şehirlerde de büyük 
hazırlıklara başlanm~tır. Bu ser
gide Türk,yen .• ı yeni çehresının 

her türlü d,~ıırlerden uzak bir 
şekilde temsil edilmesı ıçin V6li 

lerm riyasetinde vilayetlerde b'r 
komıte teşkil edılmiştır. Komite. 
ye daire müdür'.crı de dahildir. 

Nevyork sergi merkez komite. 
si bu muaaam hiılıseye sureli 
iştirakini tekarrür ettirecek ve ça 
lışmalarını mu•ıtazam surette İk
tisat Vekal~tme bıld.recektir. 

iş daireleri 
Bugün geni 

Dıye yer;nden oynatmıyacak kadar ıfra;t::c~~:: ;;~~~~r. Kadro ile 

Süt 
Parası 
Tekkecı ve Topkapıda Tekkec 

cam.,nın avlusundakı 1 numaralı 
evde oturan arabacı Halid oğlu 
Alinin refikası Sıdıka b.r b~tında 

3 çocuk doğurmuitur. Esasen lia
lit ve İhsan ismir.de daha 2 çocuk 

sahıbi olan arabacı Alı fakir bir 

vaziyette bulunduğundan bu üçüz 
yavrulara Beledyenin yardımı ri. 
ca olunmuştur. 

Belediye çocui<lan muayyen 

bır maaş olarak her ay süt parası 
verecektir. 

-···----
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Çalışıyor 
n ÜÇÜK HABERLERjj nK :Muhtelif nizamname ve 

* Fransa hükCımetı Bulgar' s -
tana 300 mil')'on franklık kretli 
verecektir. * Zıraat Vei<ili Faik Kurdoğlu 
dün şehrimize gelmiştir. * Giı'idin Hany• ehrind 0 çı • 

kan son i•yanın .:rıanevi mes'uli • 

ye!J General Plastrasa atfolun -

maktadır. 

* Bazı imtiyaılı şirketierin bu 

meyanda Tramvay, Tünel Trab -

zon ve Ankara ~lektrik şirkelle -

r~in bina vergisinden maaf tu • 
tulması muvafık görülmüştür. 

prej 1 r de hazırlanıyor 
İş dairesı re'slığı 1 Ağustostan 

itibaren tatb:k edilmeğe başlana. 
cak olan yenı kadre rtrafında ha. 
zırlıklarını tamamile ikmal et
m.ştir. Geçenlerde yapılan nakil 
ve tayinlerle yerleri değiştirilen 
iş daıresi bölge .imir ve müfettiş. 
!er bugünden itibaren yeni vazi.. 
felerıne başlayacaklardır. 

Diğer taraftan i1 kanununun 
muhtelif maddelerı!e yapılması 

kabul edılen nizamname ve tali
matname projeleri ~!rafındaki 

hazırlıklarına devam etmektedir. 

Fazla '.>ekliyemeyiz .. 
Ferda kendisinir. nasıl hır tu. 

zağa <lü~ıirüldügünu b r türlü 
anlıyamıyordu. 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI --
Çarçaouk giyindı. 

Mant.:ısur.ıı koluna aldı. 

Başını yaptı. 

- İş!e, on dakıkada hazırlan • 

T~frlka 

N • .S2 

Fe.-da c•m•ünde i!k defa pulisle 
kar~ıla,ıı•urd _. Bıllıa»a çc,k kxk. 
tuğu kanun.ın pen-:esıne de ilk 
defa düşuyorciu 

Rengı s•p>arı olmuştu. 

Tıtrıy~r~'c tezlonga çoktu 

Suçtur. nedır .. Sorabıl r mi. 
~·m., 

Kom.$1'r ce,·ab ,·rrd'. 

- Pot!.; rc.üdırıyet ne kadar gi. 
delım de, ora la i:~renlrs<nız! 

Koır s r mPm.ırlnrı odadan dı. 
şarı ç·ka-ıiı. 

- S:zı beklı)'ıruz. On dak ka 

vozan : lekender F. 
&ER TELLi 

içinde ~ıy:n;'l hazırlanınız' 

Ferd•n•n şaşkınlığı he~az gp;. 
memişti. 

- Ben pr.diye kad2r ·arım sa. 
atten dah~ kısa bır zamanda ha.. 
zırlandıgım'. hatırlamıyorum. 

Komiser k•şlarını çattı 

- Baloy.ı gitmıyorsunuz .• Tev. 

kifhaneye g;dPceksınız! 

- ~Iemı..r kapıdan dışarı çıktı 

Fakat, eliııi kapıya dayadı ve ka. 
pının ıce kapanm.a~ına r.ı.Ç,ni ol. 
du. 

- Haydi, vakıt geçırmeyın! 

dım. 

Dıyere:< odadan çık•ı. 
Ay'i": 
- Kızım, ne oldu böyle bırden

bire? d""" söyleniyo•du. 
Komiser gülerek. 

- Elıemnı.yetlı bir ış değıl, 

dedi 

Ve Ferdanın yüzüne bakarak 
ilave etti: 

- Bır in~·ı meselesı . Gallba 
hanımın d~ hu meselede parmağı 
varmıi' 

Ane birdenbire ürperdi: 

- Anı.rn yarabbı' Üstüme iyilık 
sağlık. Oncıan böyle l>ir ~ey um~L \ 
maz a yavrlnn 

Firenkçe kelimeler 
NAHia SIRRt 

Türkcede mukabili oulunmyan 
kelımeleri takribi olarak veya ta. 
riflerin zahmetine katlanarak ifa
de etmek yerine tam mukabilleri 
olan Fransızcalarını '<ullanmanm 
~azibesıne ve kolaylığına, uzun 
müddet mukavemet etmıştim. F.ı. 
kat, son zaman la.-da, bu işe ben 
de döküldüm Okuyucunun bu ke. 
limeleri bilio bilmiyeceğini dü -
sünmeden ve bir Türk muharriri.. 
nı anlamak içın onu bir Türkce. 
Fransızca liı.gate bakmak mecbu. 
riyetınde bırakm1ğa hakkım ol. 
madığını hesab etmiyerek, Fran. 
sızca kelimeleri kuJlı.nı kullanı. 

verıyorum. Fakat bu iş!n sonu ne. 
ye varacak? B!r de Fransızca bil. 
miyen veya Fransızcadan gayri 
dilleri seven kalem salııbleri pey
da olur da yazılarnı İngilizce, Al. 
manca, İta!yanca ve ilaahiri diL 
!erin kelimelerile doldururlarsa, 
bir yazıyı sökmek için ceplerimiz.. 
de kaç dile aid lügat kitabı taşı • 
mak icab edecek• 

Kumar yüzünden bir. 
cana kıydılar !. 

Bir bağ bekçisinin gözüne sıkı· 
lan kurşun beynini delip geçti ! 
Maktul bekçi; bir gece evvel oynadığı 

kumarda arkadaşlarının paıralarını 
tamamen kazanmıştı! 

Evvelk gün saat 16 sıtalarmda İz.. 
mirin Cumaovası nahiyesinde fe
ci bir cinayet iştenmiştir. Bu hu. 
susta İzmir zabıtasına akseden şu 
haber, hadisenın bir kaza olduğu. 
nu bildirmiştir. 
•Cumaovası nahiyesinden Cam

baz Ahmedın bağında bek~ilik 

yapan Ahmed oğlu Halil, Elazıglı 
İbrahimle birlikte oturmakta idi. 

Ömer, Halile aid bir av çifte 
tüfeğini kurcalarken nasılsa ateş 
aldırmış ve çıkan kurşun, Halilin 
sağ gözünden girerek beyninden 
çıkmrştır. Halil derhal ölmüş, 

suçlu Ömer yakalanmıştır. 
Fakat aradan birkaç saat geçin. 

ce aşağıdaki mütemmim ve ikincı 
haber, hadisenin mahiyetini bir. 
denbire değiştirmişti~. 

• Cumaovasnın karaca pınar 

mevkıinde Boz Mustafanın ha -
ğında 20 yaşındaki !Ialilin ölü • 
mile neticelener. lıid;sede dört 
kişiden şübhe edilmektedir. HiL 

disede kaza degil, cinayet kokusu 
vardır. Tamik edilmektedir. Bu 
dört şahıs yakalanmıştır.• 

Hadise mahalline Müddeiumu
mi muavini ve Hükumet Doktoru 
giderek tahkikata başlamışlardır. 
Tahkikat, i~in bir cin;..yetten iba. 
ret olduğu nelicesiı•e varmıştır. 

İşin içyüzü şudur: 
Hadiseden bir gece evvel Halil, 

Ömer ve daha ikı bağ bekçisi bağ 
kulesinde birleşerek kumar oynu
yorlar. Halil, kumarda talihinin 
yaver gitmesinden istifade ile pa. 
raların hepsin: ka7anıyor, Üç şa. 
hıs parasız kalıyor. 

Suçlular Halilin arkasını takib 
ediyorlar. Bunlardan Ömer, ken
disine aid olan çifte tüfeği ile a. 
teş ederek gözünden giren ve 
beyninden çkan bir :curşunla Ha. 
lili öldürüyor. Bu suretle üç şahs 
paralara sahi boluyorlar ve ara -
lannda taksim ediyorlar. Suçlu.. 
lar cürimılerin; itiraf etmişlerdir. 

Küçük sanayi erbabı ile konuştuk ! 
-·-· --

Frenkçe kelime mod•sı öyle aL. 
dı yürüdü ki, bir garb dilini şöyle 
böyle olsun bilmedikleri halde 
kulaklarına bir yerden aksetmiş 
kelimeleri de şan kazanmak için 
ku1lanan muharrirler peyıia ol
du. Mesela, geçenlerde, yaya kaL 
dırmı manasına trottoir'ı 

boulevard şeklinde bellemiş olan 
bir taşra muhabiri, açıldğını ha. 
ber verdiği caddenin iki tarafına 
da birer bulvar yapıldı dıye bil
diriyordu. Belki bulunJuğu kasa. 
bada, Fransızcayı zorl..ı bildiğini 

bu kelime sayesınde :sbat ta et • 
mıştır!. 

İmalathanelerde başlıyan "mc,:,tör sökme,, ade
tinin derhal önlenmesi için tedkikler yapıhyar 

... Yok, bu işı bir ınzibata koy
malı. Yaya i<.aldrımı scizü, hiç bir 
kabahat ışlememiş bir halde em.. 
rimize müheyya bulunurken, Türk 
muharririnın ne 'ıildigi için trot. 
var dıye yazmıya hakkı olmalıdır, 
ne de b'.lmeyip gülünç olmak ü -
zere bulvar diye yazmıya. 

Zavallı ihtiyar 
Evvelki ak~am Torbalnın Ye. 

niköyünde hır hadise ~!muştur. 
Romanya göçmenleriııden olup 
bu kene Y enıköydc verleştirilen 
göçmenlerden Ömer. su almak 
üzerr değirmen.n sarnıcına gittiği 
zaman avağı kayarak Skrnıcın içi
ne düşmüş '"~ boğulmuştur 

İhtyar bir zat olan z;vallı kaza. 
zede, ana vatona avdet etmenin 
ve öz topraklara kavuşmanın son. 
suz sevınci içınde bulunurken ta
Lh ve kader onu, bu r.aza ile ece. 
!ine kavuşturmuştur. 

Bir 
Rica 

Pazar günü sa:ıt !9,30 ile 20 a. 
rasında Buyukadada Nizam cad. 
desınde bır cüzdan düşürülmüş. 
tur. 

Muhte\•iyatı bır miktar para ile 
hü.viyet varaka.~n, &.skeri vesika ve 
bazı fotoğra!lardan ib&rettir. 

Bulanların, paradan gayri d:i.. 

ğer bütün ve>aiki gazetemiz yazı 
işleri müdürü Vahid Ramiz na. 
mına göndermeleri ınsan iyet na. 
mına rica olunur. 

Komıser sıgarasını yakarak so. 
kak kdpısııı-ı doğru yürüdü. 

- Ben d·~ k3t'i olarak soyli!mi. 
\yorum ya. r.ıiiddeiunıumiliğin bir 
şüphesi üzeı.ne tevkif ediy~ruz. 
İnşallah aslı çıkmaz da kurtulur. 

Merdıverılerden indiler. 

Apartımın kapısında iki oto • 
mobil bekliyurdu Birine Ferda ile 
komiser ve iki memur bindiler. 
Diğerine -'e öteki memurlar bi. 
nerek SırasP .. vıier sokağından ay. 
rıldılar. 

* Ferda p1'i3 nıüdıirıyetınde faz-
la kalmadı. 

Onu dNha. müddeiumumi!'ğe 
gönderd ı le'. 

o gün orl&lığı kavuran muthiş 
bir sıcak vardı. Ferda bL!fam bu. 
ram ter döküyordu. 

Ferdanın sinirleri bir saat ıçin. 
de bozulıııuı. esk'sinden fazla 
hırçınh ;mı~~ başamıştı. 

Naci D 'rnırei meydanda voktu. 

Muamele vergisinde yapılan 

tenzilatın; bir kısım sanayicilerı 

memnun etmediğ.ni yapılan şikiL 
yellerden· anlaşıldığını yazmıştık. 

Bu husustı bir muharririmizin 
yaptığı tetkik-.ern göre cmuamele 
vergisi• nin yer.i şeklinden daha 
ziyade şikihet eden marangozlar, 
teraziciler, Lahta oymacılar, çikola 
tacılar, küçük deri sanayii ıle 

TahLakale es'!afı gibı küçük sa
nayi erbabıd;r. 

Tahtakalede tahta oyma işleri~e 
uğraşan ve i,;kem:~. tavla, dolab, 
kaşık, oyuncak, havan, merdiven 
trabzonları ve saire yapan esnaf 
arasındada d•>la;an bir murarrı_ 
rimize bu ~s-ıaf. dertlerini şu su. 
retle anlatnn~lardır: 

- Biz umunı;yet:e 5 beygirden 
az kuvvetli! motor işletınekleyiz. 
Ve eskid~n «muamele vergisi• 
nden muaf tu:-.ı?muştuk. 

Halbuki son tebligatlü bütün 
sana d muamele vergisine tabi 
tu'.ulduğunda'.l bız de bu vergiyi 
vermeğc mecbur bulunuyoruz. 

Bundan nınd3 aynı kanurla; 
bir de cmuame.~ defteri• tulmağa 
mecbur bınkıldık. 

Halbuki :,izim ekserim'zin oku
ma ve yazması böyle hes&p işleri. 
ne yetecek kada,- çok değildir. 
Aramızda usulü de!leı·i ve def. 

ter tutma hilm!yenler; ayıp dPğ.l 
ya; pek çoktur. 

Kanunun emı ini yunie getir
mek bovnumuzun borcu olduğu 
için hepimiz bırer muhasebeci ve 
yardımcı memurlar almak ızdı. 

rarındayız. Bu ise bizim için; 
muamele vrrg1 3ı ile teklif olun. 

Zaten Ferda onu aklından bile 
geçirmiyo_·du. 

Yeni ~anı~:.ı~L bir koyun tacirin .. 
den nasıl yardım göreb:Jırdi '! 
Müdd<>ıumumi, Ferdaya: 
- Aleyhıni1de gelmi~ imzasız 

bir m~k!up v1r! 
Dedi.. Adını sanını sorduktan 

sonra WPktubı: okudu: 

• Mualli'll M:ansurun timar. 
hane.len kaçması üzerınc, za
bıta:ıııı kendisıni şiddetle ara. 
makta olduğunu gazetelerde 

!erde okuyorum. 
Kısacı size haber vereyim 

k~ ay,'.lrdan beri ortalığı vel
veley~ veren bu katil hil:Jısc
sin:i"? f\Tansurun alakası yeık. 
tur. ı.ıansurun karJsını, d.yni 
apartımanın rnh;bi bulunan 
Öm~r bey boğmuş, karısı 
Fer;:ı.ı hanım da Önwre yar. 
~ım etm'ftir.• 

İmza: 
Muh1Jiri Sadık 

mamız yanında bütün bir zorluk
tur. Kazancımız esasen mahdud. 
it.ur. Haydi muamele vergimizi 
seve seve vecelım. Fakat muhase. 
beci ve katipler.n aylığını nere
den bulal1m? .. 

Bu sebeple bittabi masrafımız 
artınca mamulıl.tıınızın fiyatları 

da yükselecektir ki k5r edelim. 
Bu ise hal:.Cımızın aleyhine ola. 

caktır.• 

Bu kabil ktiçük sanayi erbabı. 
nın müh'im bi,· kısmı bu mecbu
riyetlerle ka•şılaşmak üzere ima. 
111thanelerindekı motorlarını sf.k. 
mektedirdirler. 

Çünkü o vak;t; moicır kullan. 
madıklarını Maliye rrıemurlarına 
göstererek m 12mel! vergisinden 
ve dolayısil~ de defter tutmaktan 
muaf bulunmaktadırlar. 

Halbuk< 'l.ikadarlar bu •Motor 
sökme• fa1liyetın;n küçiık sana. 
yi için çok nan.-lı olduğunu söy. 
!emekte ve bır kert' iş tekrar bilek 
ve amele kuvvctınc dönünce; pei< 
az randıman alınacağını beyan 
etmektedırler. 

Bü'iÜn dünya sanPy!inin motor. 
kuvvetine gittikçe kayr.ustığı bir 
zamanda bizim küçük sanayi er. 
babının eski iptidai şekle dön. 
rnesi h'iç de şayanı arzu görülme. 
mektedir. 

Binaenale,·.h a13kadar resmi 
makamlar bu vaziyeti ehemmı. 
yetle tetkik etmeğe başlamışlar 
•muamele verıcı;;'"> nin doğrudan 
doğruya motoriarın cbeygin kuv. 
vet~ üzerinde:ı alınması esasını 

göz önüne :tlara1c yeni bir formül 
bulunacaktır. 

Ferda birdenbire h ıçkıre.rak 
ağlamağ.ı başladı: 

- Be~ omrüınde karıncayı bile 
incitmeoim. Beyefendi! 

Çok i {İ konuştuğum Ye ı.eviş

tiğim bir kadını nasıl boğabilirim? 
- Koc:ınız boğmuş .. Siz de yar. 

dım etmiş J' niı: 

- Yala.1. Iftira .. Hepsi :ttıra .. 
Sorgu hiı.kım. mektubu Ferda • 

ya uzattı: 

- Bu yazıyı tanı,.or musunuz'' 
Ferda mektuba dikkatle göz 

gezdirdi: 

- Hayır. Hatırlayamadım .. 
- Eğ~r iftıra ise, bu mektubu 

bir dü~nıanını' yazmış demei<tir. 
O halde kimlerden şüphelendiği
nczi açıkça •~leyın! 

Ferda b;r müddet dü~ündı.ikten 
sonra, a\ıutunun içind~ sıkıJ?tırıp 
buruş•_ı1rrlu?u kenarı danteı ne 
işlerımı~ 7:lrif nıendilinı ıslak göz
lerine ı;ö'.tirdiı. 

Mes'elenin ·ı 
. TesviY~· 

İngiliz • Italyan 2ntıışııı 11 

bu gidişle nıukodderatı ne f~. 
cağı bahsi vakit vakit taze f 
mekten geri kalmıyor. Geçen~ 
Avam Kamarasında bu ııı Jıf' 
tekrar açıldı ve ÇemberlBY".;1 
kümetine karşı itiraz ınevkı 
olanlar tara!uıd1n yeniden 
takım sualler soruldu. n 

16 nisand1 r.ıctedilmi9 ola .; 
anlaşma üç ouçuk •Ydıınbet'l ~ 
bik mevkiine gırmeyi bek1' W' 
tedir. Gecikmenin sehebi ııı•;_,ı 
. • k t'ala ispanyadaki .lılyan l uıd' 

geri çekilme,;i şartmda İ~,ııt 
hükumeti ısrar gi:isteriyor. 0 
ki İtalyan kıt'alarının orad•eıı 
uzun zaman ka!masile . G 12 
Frankonun kat'i !:'atebesı .. , 
edilecek diye düşünüldiİ~u 

!" k •Gönüllü. !er bır tür U . ·of 
memleketlerine döncıııı~ d 

·ııel 
Şayanı dikkat olan bir. cı ,rı 
var ki geçen gün İngılız. Pe il" 
mentosunda muhalifler yi!l ., 

p\•' 
vekilden bazı noktaların te 
isterlerken İngiliz - italYan._.. 

"n' ~· I.aşmasının filıyat 'lıevkıı 11 ,r.ıl ması için şart olarak kU. ,,<! 
tabirin Roma müzakereler• !ı 
smda iyice tasrih ve tayın ıı}~ 
miş olup olmadığını sO~ el 
zaman Başvekil buna ıne ··re İ 
vah vermiştir. Bu tabire goıııl 
nisan anlaşması. • İspanY3 l ıı/ 
lesinin tesviyesi• il" filıY' 
küne geçecektir. . .

1
, 111 

•Meselenin tesviyesı• 1 • -~ 
: d ger• 1'..ıt yan kıtaatı ispanya an . pO'. 

lecek. Fakat mesele kiın'~iıeıı' 
nazarına göro~ tesviye . ti 
çok münakaşa g<ıtürür bıt i ,ı 

okl• 
ol.maktadır. Romanın n 1,si zarına göre İspanya ınese l~ .• g• .JI 
cak General Franko icat 1 edili' 
elde ettiği gün .tesviye• 

lecektir. dil'' r 
Bu bahis etrafında şım P ( 

d onu 
dar az şey yazılma ı. ,tııı 
söylenmiş sözlen tekrar ~ı· 

Ş var 
hacet olmasa gerek. u fr 
buçuk aydanberi General , 0-if' 
kat'i galebeyi elde c·deJ11 ~ 
Bu suretle İngiliz - ItaJyafl ~ıİ 
masının tatbiki de gccikr!l;kiJ; 

Fakat yine İngiliz B•Ş~.ıf 
muhalif bir meb ·usun sor 

0 
fi' 

ale verdiği cev~bdan çık• ıe~ 
.. R ··Z3J<er' , naya gore oma mu . 0 ;ıı · 

rasında •İspanya mesetesı r~' 
viyesi• tabirin: tasrih etrııııer 
zum görülmemiş, bunu Jı) 
tara! istediğı şekilde . ~~(ı , 
müphem bir tabir ile ıl< ~e~ 

. etw 
!erek anlaşmayı tcmın 

luna gidilmiştir. . ,ııııl' 
Fakat lspany.< mcseıe·.,ıı ~ 

d Cl" 
lomatları meşgul e rr._ ,tJ 
le tabirl<erin nasıl tefs~ 

1
,ril'. 

değildir. Müphem tabır ııı'ıl". 
man ve vukuat ile d P10 • 0~v 
çin ne kadaı· faydalı oldUg ef
vaki tki tecrü belet ı;iist'',ıe!' 
için bir gün İspanya m'~u ~ 
•tesviye• edıldiği z~rn~~ııııf 
işe yaramaktan gcrı 1<3 

tır; diyorlar ·ııel ~ 
Diğer daha mühim cı ,,fı 

ta• ~ 
yada General Franko 

1
• ı 

·ar"~ 
talyanların ve Almanı ,~.,. 
mış oldukları Iıarb ııınll ~,ıf ço. 
tayyarelerin gitgide ş• 
birikmesidir. İngiıtereil\iıl" 

JıU ~ 
kadar Çemberlayn 19~·, 
İtalya ile höyl~ bir an~ fı 
detti diye tenkid ct~eııer 
h b ha•' ' iç ırakmıyan mu ı'~'c 

gazeteler ile, gerek P_3r
3
:v ~ ~ 

ki meb'uslar;l~ ııeşrı~ ~ ıı'_, 
mak ve sualler rorrn• .~r · 
İngiliz efkarı umum1Yc~11'. 
!atıyorlar ki İspanyad:uı• . 
Italyan hulCıl ve nu> ~~ı 
genişlemektedir. Btll'"·ı.--01" 
dır ki Çemberlay'l ıııı 6 
kayd kalmış de~ild·~0~a . 
Frankonun yanına ·-·.~ ,v 

t ·· rıe'"' ~~ olan ngiliz mııı ,. 
~~e r 

draya gelmi.; • 
:.:;ti!· j' 

metle temao etm·: .. bıır<"., 
mentoda verile:ı ce'" ~ 
laşıldıg"ına ~ör~ bıı l:• .~ıı .. ı .ıı· 

teferruatı gızli tııW . fl 
her İngiliz münıe•s:J· r'~ '..r 

, ·1 l~ P' 
panyasınd•ki A.mo· ~~~-. 
yan !arın vazivetiıı ,p . . ,,. 
uzun uzadıy ı ~ntal~ 
kalmamıştır. 

e İngiltere, ne 0'. 
na karsı Iakavd J.'11-( .ıf 
miynr. . (l~ V 

AHMEO 



uallim mekteblerine parasız ıeyli 1 Nazilli kumaş 
ta ı ebe a ı ı n ı yor Fabrikamızda 

Sınıfını orta derecede veya ik- Günde 1600 
maile geçenler kabul işçi Ç811ŞfYOt 

edilmigecek -- .. 
M" Fabrikanın Rus başmu-
llracaatların; değrudan d@ğruya talebelerin hendisi; yakında köylü 
tnezun Glduğu mektebe yapılması lazımdır ye şehir! i için hususi 

v.,. ~. ıı:ne ok:uğu gibi bu yılın t oyenler meslek dcrselerinden tip kumaşlar çıkarıla-
al!iın~ugu:ıu doldurmak içen mu- imtihana tabi olacaklardır. Sını- cağını söylüyor 

nıekteoler n • ka.b· ' edile fını orta d~re~e.ie geçen veva il<.. İ 
~k . · " "' . - ' ki yıldanberi Nazuli dokuma 
k Iey}ı ve meccani takbenın male kalmış olanların yapacak.. 
ıdme yakında başlanacaktır. ları müracaatları kabul edilmiye-

al!iınlll'acaat edecek talebenin mu- cektir. Müracaülar mezun veya 

4 . lllektepl«r;ıdu birinci sınıf- kayıtlı bulundukları mekteplere 
l~ıÇiıı 15--19 2 inci sınıfları için yapılacak mctıtep idareleri müra-
17 20 3 ünr.ü sınıfları için d•hi caat edenler2 ait hazırlıkları 
la::~ ya.,Iarında bulunmaları listeleri Bakanlığ1 göndercekler 
n·"'.'ır· ve Bakanlık bu listeler üzerine 

le . ırınc; sırııfl mı orta mektep- parasız yatılı talebeyi seçecektir. 
~ın i ~ derocclı k;nci ve üçüncü Seçilenlerc tebl.gat yap:1acak ve 
lJi tn.rında muall;m mektepleri- kendilcrind~n taahhüt scn<'di alı-

rı ınu1dil smülarına geçmEk is- nacaktır. 

saat 
(\ ·- içinde 3 cinayet 
.ah vede iskemle vermiye~ · bir Museviyi 8 ye-
tınden, metresini kızdıran genç bir kadını iki 

'le bir garsonu da üç yerinden vurdular! .. 

Vç hadisenin de cereyan ettiği 
zrn.irde • polis suçluları gaka
lıgarak adliyeye teslim etti 

llıir~Velkı gün, 2t saat iç nde İz.. 
ae~. 3_ kanlı v;ılı.'a olmuşlw. 
Yaca1ı.ı, lııcu· çek 'dcği doldurmı-

13" . llııdar eheınmiyetsizdiı-. 
ırınc· h'di lllQıı 1 a scn'n Salaınon A -
~bisın''ın~e yakalanan suçlusu 
latnı 0 ldugu vak'ayı §İ.\)le an -

ak tadır: 
...._ Akşa 

it~ ın .i§ınıden yorgun geL 
~Ilı: Evde y<Eek yeyince Ik: 
l'I., . llkte~<l kalwebanekrdcn bi
-~ıe g ti 

" nı. 
ıııı ı:r Yoktu. Sandalyeler meş -
bir su_ l\ioi~l• ayağının altında 
ı;ı11d 7<1•lyi! vardı. Bu adan. bir 
•Ya~Y de oturuyor, ötek sine -de 
l!ittiın rını koyuyordu. Yanına 

-- \t htıı d er şu sandalyey :, dedim, 
}{ e oturacağım. 

laz1~:şuluk hatırı için vermesi 
ll~ i Vermedı. Kavj:\a ettik. 
•!ıeı; canıır. sıl<,ldı. İçimden: 

~:na go;te: rım. ~dım. Ha
~<iiıı· bunu u ~utmuştum. Sabah 
diııı ~ne artlayınca sc'•"•l ver-

• <>an 
On a ha «•"e~ etti. 

ltıti•~n bu surctıe hareketi beni 
Jlır · i~sir etrnışL. Kavga ettik. 

lk" '.r oldu ve yaralandı.• 
'"cı h"d 'I:' a 'S.? sudur: 

,.. eııecikt , , 
'-~llıaı, k e . oturan Hasan oglu 
ı.ınıd ık e:ıdı e-.·inde oturan yakın 
Oir tu" larında:ı barnn Zekive 'le 

tl(i . - J 

larınd g!JÇınenıc~ k cdtr Ara-
dığ: h:l '1ik3h gibi b r ka ıt c•lma
tlaı, z de, ~5 ·aşlamıda b:r k~dın 
~ll)ıal. ~k.yew C m 1 ta!ı&küm 
h '•led" -altku 11

" G cıı; kadın bu ta -
'lt;d ıne lah~mmül edemiyor ve 

l!os~ _birde kacnıak fırsaUarını 
''Yor -

Cemal, evvelki gün işte yine bir 
kavga esnasınd1 Zekıyeye hi;cum 

ederek ustura ile boynundan ken

disini yaraltyor. Ağır 2 yara alan 

genç kadın fcryad ı başlıyı,r. İşte 

bu esnada suçtur.un aklı başına 

gelmişti. Kurtuluşu firarda bulu
yor. 

Cemal kaça• ken ayağı kapak
lanıyor. usturanm •.izerine düşe

Tek kendisi de yaralanıyor. İki 

yaralı memleket hastanesinde te
da\i altına alınmışlardır. 

Üçüncü vak,ö da şöyle cereyan 
etmişti.r: 

Demirci Em'n Özcar isminde 

bir adam, kahve:y~ ge!ml§ kahve 
garsonu N u>rct tam bır kabada
yılık aliımzti imiş! ... 

Nusret oğlu Mustafa, Emin Öz
canı yatıştırıııak ist;yor. Fakat 

Özcanın karde~', bir gece evvel 
ayni kah\·~haneci~ kahveci Arap 

muvaffak olam•yor. Esasen Emin 
Mehmetle ~cavga etmiştir. B un -

dan muğber olan Emin Özcan 
bıçağını çekerek Mustafayı sol 

memesi altından üc; bıc;ak darbc
sile yaralamıştır. Suçlu yakalan
mıştır!. ... 

* Esnaf cemiyctleı·i 
30 ağustosta açılacaktır. * Ytlzbaşı Vidman'ın Alman 
Haric:ye Nazırının haberi oıma
dan gönderildığini V•? bıı yüzden 
Almanya Hariciye Nazırı V un 
R bbentrop ile Hi,Jer arasında 

ihlidıf çıktığı haber verilmekte
dir. 

kombinasınd a cTurkstroy• mües
sesesinin başmühendisi sıfatile bu 
lunan Rus mülehasssı B. İvanof, 
b ugünlerde şehrimize gelecektir. 
Mumaileyh 1\lazilli kombinası 

hakkında şu izahatı vermiştir: 

- •cidden mükemmel bir eser 
olan Nazilli kombinas• artık tam 
randımanını vermiye başlamıştır. 
Biliyorsunuz ki (60) kadar Türk 
mensucat ustas. Sovyet Rusyada 
teknik malıimatlarını arttırmış -
!ar ve olgun halde yıırdlarına dön_ 
müşlerdi. Gerek b:ınlar, gerek bir 
buçuk sene içinde yetişen yeni e
lemanlar, Türk :şçisinın nasıl bir 
enerji ile çalışmıya ınuktedr ol
duğunu gösıer~rek eserler ver -
mişlerdir. Türk işçileri cidden 
muvaffak oluyorlar. 

Nazilli fabrikası ~imdi yevmiye 
iki ekip işçi k:ıllannıakla, 1600 ki.. 
~iye iş vermektedır. Muhtelif 
renklerde ince desenli basmalar 
ve pazenler hazırlıyor. Fabrika, 
ayrıca yakında gerek köylü ve ge 
rek şehirli 'çin hususi kumaş tip
leri çıkaracaktır.• 

Arıcı l ık kurs 
Kongresi yarın 
Açı il yor 
Ayın yirmisinde bi!' de 
şarab kursu açılacak 
Peşteye ik'.nci arı~ı!ık kursuna 

Ed irneden gittiğini evvelce yazdı
ğımız 7 kültür ve ziraat muallimi 
k ursu bitirerek avdet etmişlerdir . 

Bu suretle Macaristanda staj 
gören evvelkı 6 ve şLııdiki 7 m u
allimin iştirakılP Ağustosun bi • 
rinci günü E<fünede büyük bir arı 
cılık kongresi toplanacaktır. Bu 
kongre ile yine o gün ı.çılacak ve 
beş gün sürecek olan arıcılık kur
sunun hazırlığ: yatac~k ve yiye_ 
cek hazrlkları bit:nlşlir. Kurs 
görecek arıcıbr bu çev1 ede en az , 
10 işlek istasyon üzerinde çalışa
caklar ve tecrübelerini görecek
lerdir. Bu kurs \"e kongre hakiki 
arcılığa istikamet \erecektir. Yük. 
sek Ziraat Vekalctind2n bir zatin 
bulunl""ası beklenıyor. Peşteden 

gelen 13 arıcı muallim bu kurs ve 
kongrelerde vazife a1 acaktır. 

Diğer taraftan a)Tca bir şarap
cılık kursu da 20 Ağustosta ve Zi
raat Vekaleti yüksek enstitüsü
nun gönderdığı tolımat uyarına Te 
kirdagında çalışacak ve müddeti, 
üzümlerin devşirme zamanı 15 
rün sürecektir, 

Şehir meseleleri --- ~- - .- .. --... ~-- -
Az ve öz 

Yazan: ELİF • ACİ 
Bugünden itibaren Çocuk la r ı ı slah 

v e tedavi Martta V<! kabakta sened~ i:i< 
defa fakat her defasnda beşer O

nar doğan kedi yavrusıle san'al 
eseri arasında fark Hamıyanlar bir 
eserini yazıncıy~ kadar dokuz do
ğuran şairi kısırlıkla •!ham edi -
yarlar. Maksudun eser olduğunu 
ve bunun içın de mısraı berceste
nin kafi geldiğini ınk.ır ediyorlar. 

Çalışma saatleri Yine bır çocuk a. ,, ı, baba ır ı 
yaralamış. Forkıııua mısın z~ Ç .• 
cuk cinayet!erı günd< n gün , ar. 
tyor. Henüz on dôı t, <ııı bı ~ _ 
şna gelmeden ilk mckteb. bıt;r p 
orta mektebe gırnu dt 'l haprs " 
nin yolunu tutan mücı ım çocuk
ların adedi günden güne arLıvor. 

Yeni usulün fayda ve zarar
sonunda belli olacak /arı ay 

Ben, ne san'at ummanına bir 
katrecik damlatıp vaıjfesini yap. 
mış addederek içi rahatlıyan ve 
boşalan san'atkan ayıplayanla, 

ne de bir horoz gagası:ıın altında 
her gün yumurtlıyan tavuk kadar 
veli'ıd olanı takdis edenle berabe
rim. yaptığı eserın daha mükem. 
melini yapmıya kendim hazırla

mış. Ye ilkinde bir parçack olsun 
kendini tatmin etmemiş sayan 
san'atkiir,. say inin mahsulünıi dı
şarı çıkarmakts, yımi bize arzet
mekte nasıl teredcüd etmesin kı 
onu biraz daha parmakları arasın. 
da uvalıyaral<, rötuş ederek b:raz 
daha benimsiyebilecek hale getir
mek '.çin içinde iştiyak duymak
tadır. 

Taslaklarını eser hal.nde se~·ır

cilerine sunan re:>~am. prO\•aları
nı birer temsil addeden aktör. 
müsveddelerini eser sayan şair 

için veli'ıd d'.yorsak bcı acib san -
atkarın ruhunu her bit .ni kaldı. 
rımlara atan, üstü ba~ı çamur 
içinde bir düz~nc vcuk doğurmuş 
anaç karılara benzetebiliriz. O a
nalar ki her gün yen bir mangs 
faya gebed'r. 

Öyle re;s:ımlnr ve şairi.er tanı
yorum ki onl:u· munkabiz bir ha
leti ruhiye içınde senelerce telli 
pullu bir Jham perisinın rastb
mak için krisrnl bir bardak iç;nde 
sunacağı iltleı bt·klemekkdirkr. 

Öyle ressamJ;,r ve şaider de 
tanıyorum ki sıgaro paketlerinin 
arkasına her ı:;ün yeni bir esc:·in 
krokisini çi~\yor ve harcaya hır
caya iştiyakını stidadının imkan 
hududuna kadar getirerek öde 
üşa ediyor. Bu, ınutl:.ka vücude 
getirdiğinin mükemmel:~·etini. 

ispa·! değildir. Ama güzele ve mü
kemmele ohn iştiyakının :zahı

dır. 
İçinde bir mısra.bercest avlıya

bilmek için bize yosunlu bir ha
vuz yerine saf mukattar bir ba
deden yudum'.ar ,\<ram eden sa
natkarın titizliğim nasıl hoş gör
miyelim ki keçi boynuzı. gevele
mek latif bir meşgale C:eğ•ldir. 
Hamallarııı sırtında kucak ku

cak sergilere elemeden eser yağ
dıran ressamı, kalın ve kabarık 
cildlerle önümlli;e ayıklanmamış 
bir küme es~,. yığan şairi ağus

tos böceğinden far l<s;z bulursak 
~·alnız bahln karşı canı istediği 

zaman nazlı nazlı öten bülbülü 
bu cır cır böceğın<- niçiu tcreih
etmiyelim? 

Az fakat öz sana .ın amentüsü-

Bugünden itibaren dairelcrJe 
yen> çalı.ıma prugr;ımı tatbik 
cdilmcklerlor. Yeni programa g''
re, daireler dokuzda ı.çılacak, 

on iki,ye kada.- vazifeye devam 
edildikten sonra, saat birde öğ
le paydosu yapılacaktır. 

B irde başlıya'1 iş saati de, dört
te bite~ektir. 

Bundan evv ,ı saat sekizden iki
ye kadar devam eden çalışma 

programı tecrü\ıc mahiye'indey
d:. itiraf etmek lazımdır ki, b.ı 

tecrübeden şimdiye kadar bir ne
tice de ah01:ır.ıamıştır Bütün me
murlar, sa~t sek:zden ik;ye kadar 
devam ed~n çalışına programın

dan şil<iiy~t ed:yurlardı. Nıtekim 

bu sütun:ecd!!, bu ~ıh:~ycıli('rden 

bahsetmi<t"l<. 
Eski ~al 1 :--n11 progr<ımındar tn 

zjyade :~ ada ~ı ., ı ~ıklıyet edi
yordu. Devıc>t dairdrrik mun•
sebetleri fazla olan iş adamlon, 
saat ikUen sonra yapatal< iş btı 

Jamıyorhrdı. Bu itibarla yeni ça
lışma pro:j ·~ını i;; adamlarını dı 
memnun e+m:ştir. 

Çünkiı Dc\•let daıreler ı.deki 

çalışm:ı p:ı:ng .. • ımı Jlc, bu~u:-:i mü~ 

esseseler arasında bir tezad var
dı. Bu tend umumi iş ahengi 
bozuyord-.ı. 

Bu m~s-e~e-Jcr 
bahsediyorduk. 
dedi ki· 

:ı bir mecliste 
lt· ;nızden bir ... 

- Bır taraftan, yaz programı 
diye, saat sel<ııde'1 ik y~ k•dar 

Fuar hazırlıkları 
Humalı bir 
Şekil aldı 

P0l0nya vapurları 
parasız nakliyat 

yapacaklar 
20 Ağu..:osta açılacak olan bey

nelmilel hm r panayırı hazırlık
ları; hüf".m~!ı bir şekil almıştır. 

Fuara i~tirnk t aen ecnebi dev
letler in rr.aUarı J 5 gün evvel gel
meğe ba~, ~·acaktır. 

Fuarda Sovyet dostlarımıza 3 
büyük saion açılmıştır. 

Birincı salon t:ıkd·m salonu O

lacak V.? ~iyaretçileri Sovyellcrin 
hayatile tanıştıracaktır. Burada 
Sovyet enaüstr; z.ı aat, kültür ve 
sağlık h:ı.rekelleri hakkında ge
niş ölçüd, reklam yapılacaktır. 
Ayni .;alord~ kııdınların Snvyet 
J.er birlFiındekı mevki·, saylav 
seçimind~ Sıvyetlerin kadınlara 

ayırdığı mıibim yerler hakkında 
dür. fotoğraih"J.ı g?nı; maliımat ve

~illl•••••••llııİ••••••'1 1 rilecektir. Arsıulusal mus.ki mü-.... 
K A L B E 

sabakalı~;ııcb kazanan Sovyet 
kadınlar•nı 1 foto~rafları da bu 
salond-ı bulunacaktır. 

G •ı R E N Polony1 "~)JUt l<ı.mparıyaları, 
İzmir fua. 1.1d:ı lC'~hir ldikcek Po-

1 R S 1 Z 
lonya menşe ı mal!nn iznııre üc
ret almadan taşımağı aah "ut et
mışler \'e keyfh·cti hüklımetimi
ze bild ıni::!f•rdı!' 

çalışı. orı.". D.ğer taraftan da 
yazın en t.ararellı bir dc\Tesirıde 
sergiler açıyoruz. İzntlrin en sıc•l< 
mevsimi ağus:ostur. tzınir bele
d'iyesi, ağu~tc-; sıcağında sergi 
açmalı:tadır. 

Bu sıcak.aıı.b, scrı;ıyi gjrmek 
için, ger~.< dişnrıdan ve geıek 
se memleket içinden davetler :·a. 
pılmaktadıl'. 

Diğer ıarafta·ı da sanayi br!i_ 
ği de, mevsin1~n en sıcak bir gü
nünde, Ga l:tta~aray lisesi bjna 
sında sergi açm:ıktadır Bu sergi 
)'i görmek için, rnükemmcl bir 
surette terleme:, ıcab eder 

Milli end1;,trı)"' ald nümune
lerl, graf'kıeri, dckoratörleri:ııiz 

tarafında, yapıl3" kıym :lı düs
turları görme:, iç n. mutlaka ter
lemek ıcab etrır~. 

Yerli mail 1• serg's'ııd~, hıç bir 
pavi...;onun ıı:i!'ld.? ne bir vantılD
tör. ne de sru'c hava tertıl::atı ''ar
dır. Pa'i~·on!;m bü 'ük bir merak
la dol"§an. f~dakıır ziyardçilcrin, 
elleri'lde bırer rıendil \"ardır. 

Bir sexgiyi meDdille dolaşmak, 
\'e terlememek ıç'n ne yapmalı 

Bu suali, a!S.kadar bir kimseye 

sorduğumu~ zaman şu ce ·abı alı
yoruz: 

- Ne )apalUT., mevcut bina, 
serftye elvrr.~·ı değılJJ, Daha 
iyi sergi, daha iyi bir bir.ada olur. 
Eğer sergi s:.:annı a~acak olur_ 
sak. halk secbe~t paviyoııl:ırda, 

rahat raha g ıtbılrcekt r. 

Hangi saiklerlt- b.ıııun boy!~ o~ 
duğuıııı araştırmak bize du~mez 
Bu bir ihtı;us, bir psikoloj n bır 
pedagoji me•cles.diı. Erbab ıh t 
sas, terbiye noksanı ,Jc bernbr 
sinir bozukluğunun ela mu m 
rolü olan bu cinayttlerin kaku~.ı. 
araştıradursu'11ar. Llkin 'c·kcı _ 
rürlerine m.f.nı olmak ;ç, mık _ 
tebcılerin dJ.kik.a i<avbt·lmcksız 

faaliyete geçmeleri adeta \"at·ıb 
değil, farzoll)luştur 

Her talebe ıiz~r;ııde ayrı ayn 
durmak, mürebbi ;droını ço a'ı 

1 

mak Ye bir haleli ru':iye tedavis 
ne hemen ba~lamak ıüz :nu c 1k 
tan gelm ş buluı U)'Or 

1 

Biz, memlekete ~ocuklu~undz 
c;rıayet ışle!llıs adarı.ur yet t • 
mek mecbuiyctind kdl~am l· 
ve bu c:na ·etler :i<a.,ıl<sıyaruk 
benzerlermi tek a,...n r.ıevdan ,. 
imkan vermcm~k •ç'n de tcdb 
!er almak zaruret''1dPy.z 

Bunun için •mücr..,ı n sn l 
çocuklar kliniğ, ~eklınde l>a ı . 
neler açarak cürıım iş1em 'e' 
!şlerr.em.~ ofaı bu :~rbivtı '' 
sinirleri bozul; çocu'darı ·burala 
rın hımaye. ~efkatine terl<ederel 
onları ıslah ve tedavi etı,1eğ l 
men ba~lamalıyız. 

HALK FİLOZOFU 

Rus 
Baş mühendisi 
Şehrimize 
Geliyor 
Nazilli fabrikası başmü 

Seyyahatten 
Vazgeçen veya 
Treni kaçıran 
yolcular !. hen?isi S0vvet hü.kii 

. metı namına be 'edıye-
jBunl :ı rın bılet pıua!arı mize teklifte bulunaca 

hakkındaki emir 
tebli~ 0lundu 

B;r yerden bir yere gitmek Ü

zere istasyonlardan .ılnıp da her 

hangi bir sebeble kuUanıJmıyan 
biletlerin bedelinin halka iade e-

dılmesi hakkında yeni bir şekil b u 
lunduğunu yazmı~tık. 

Bu husustakı emir <.lun gişcle- 1 
re tebliğ olunmuştur. Yeni emre 1 
göre, herhangi b!r yolcunun iade 

etmek istediği biletin kullanılma

dığına kanaat hasıl olduğu tak -

dirde o biletin satıldığı günün ak 

şanıma kadar ıslansyor. gişcsınc 

\'erilecek ve henüz nesaba geçme

mi şbulunacaktır. Bu şerait ta -

hakkuk edince de bılet, sahible-

rinde geri aln•cak ve ıbtal edil -

mış buluna,1 damga pullar hariç 

olmak üzere bilet bedtlı sahibınc 

gerı verilece.ktir. Fotoğraflı \'e fo

toğrafsız n ıma yazılı bletlcr;n 

bedellrri ancak bild!e yazılı 

simlcrın sahobi yolcu'ara \'eril -
mesi cümlei mukarrcratındandır. 

Türk.yenın sanayileşme ha. 
keline, memleketım'7.rle kuru 
başlıca mensucat iabr ı<~larıl'a 
tirak suretıle yardımdJ bu una 
Sovyetler bırPği sanayi tcşkılat 

İzmir, Ankara ve !ı.taııb11Ida k , 
r ulacak ekmek fab<:l<awnı me\ 
dana getirmeğe talib olmu• ve t 
mir Belediyesi ile ilk ten.as v 
mıştır. 

Nazilli fabr'ıkası ba~end 

olan B. h·anof, hukümctinden , 
dığı talimat üzere cvveil<ı gün r 
mire gelmi~ ve Be:edı) c Re 
Dr. Uzu makamında ~'yaretle il 
olarak izm ırd~ kurulacak ek~e 
fabrikasını meydana getirmeğ 

lalib olmu~tuı-. 
B. Nikola İvanof, Sovyet san 

yiınin bu sah;ıda y.ıptığı 1'arr! 
lerden bahsederek 'zmird~ kuru 
ması teklif edilen fabrikan•~ ye' 
miye 25 to:l ekmek C•karacagı 
geniş ve iht:y.1t cohaziaf';c mu 
cehhez olaca,'\:1!, şehl"' ;ı herh 

~ -
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b;: \'aziycl'c artan Jıtı ·a kar 
şısında randımarını arttırac 

tertibatı bu!unacc.ğını Beled y 
ye bildirm ş \"e kurıılara · fabr 
kalar hakkında teknık ızahat v 
mlştir. 

SON TELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No. 50 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

çuk İsliıv bl1an önünde el bağ
la: ıp l•ı. ırJ\<l:ır degıl ya'. Ha
m.yet kaırıact mı? Ne dır bu ar_ 
z mtz? S • d • .Ck, eme ırade ey
'ıyorum, vur~un bütün Sırbıya
y ! .. H.•n ne• o~ıııuş ta kalkmış 
Sırplar ay1~:1? Bu ne idaıes"zlik
tır anht babl:m• ... 

Ali Pasa pJd',al"ır: biliıpervera
nc sözl~ ·ı karşıı...ınd:ı büsbütün 
d•yeceğiııi unuln•uştu. Bır !ki 
yutkunJ•Jktaıı sonra vak'ayı an
latmağa başladı: 

- Efon<l'rr.'.7., 10 Hazıranda, 

BelgrııJ clvannda t.:ıpı;u dere m8-

-ı ' i şahAnderınden bir 

nefer ~eşr.ıe<icn su ~lmak ;çin 
gitmiş, ~v-ıei~i. sen, sonra ben, 
doldura:d~ı-n diye aralarında 

kavga çıkmı] . NPfer, süngüsünü 
çekere!, Sırplıyı ö!dürmüs. l~ rfcri 
:\akalameı.k için ge1(n ja.,r,ı.l'r!J

lara O;;ı:r::'1l1 ka;ako1undan atq 
<>dılmi~. ı"ııd,.rmJlardan bir kac 
k'şi öl.Mü~ \"C hı ıne) anda da 
jandarırı ve po1is tı·rcur ;.?;1l::ıt~il

dan biri5ı d:· \'urulııp ö:n·n~·tı;". 

Bunun Ü.:.ı·rİP•' lJ, lgro.0 4lha1isi 
ayaklanmış \'e sİ~i.Jh an.ırJk EJ;i
grad ~c 1 ir1 ı nd ... "\ bulunan k.ıra .. 
kol'arım»·ı hücum ctmiş:cı·. 

Karakol kuvve\<'r'nmızin mev-
ı Cl.idu az olcluğıınd"n m ada vaki 

kanlı nıüsademr·lerdc·n scnra; 
Belgradlıı:ır karakollarıınm zab
tetm işlerd h·. 

Bu ,. 'Zl. ·etten Urken konsolos
lar ve ~=-rı:·p ilmer~sı e!k.::ı fes. 

kine -;• ısmı~lar ve karakollar

dan esic olan Asakiri Osmanıyeyi 

b .r haro nıüfrezesı hımayesinde 

olarak kaleyl' yollanıışlardır. 
Fakı ; asakiı-; Osmanıyc kendi

lerini ;<'t<' •c gördüklerinden 
kaleye g:rc• girmez harp müfre
zest üzcrL1e ate~ a ınışlardır. Bu 
vak'a; csas;:ın, nyağa ka!km1~ ve 
silühlanmı~ bulunan Belgract eha
lisi , Jıü~bütün a• aklandırmı? ve 
kl1Pyi rnuha:;.ıra ettn .j:c~-dr. 

Sırpilr hc·r ne ka'far on tin- ı 

Jercc ki;i il' kal."'' h;iı-ı.m et
mişlerse dP 7.nbted<'meın lcı·d'r, 

bu sırada şeh·rde hulunan 1<i5m 
ehali !corhul:tr-Yldnt" <'vlcr!ne ka

panmışl3•·dır. Bu vak'a üı:crtne: 

ecnebi l<cınso·~slarla Sı p mu'P
ranı, ka1Q muhnfı. 1 paşa ar~lsında 

müzaki'; :ı• başlamış ve neticede 
şehrin Os!Ylanlı askeri larafındQn 
tahliyesi kararg:r olmuştur. Ve 
ehalii tsl~miyenın rr.al, err,liık \e 
canların n mahfuz bulundurula
cağı da tahtı temine alınmıştır. 

Bu ani ı~m.1 üzerıne lı:;lfım ehali 

kamileıı kale ·e hıcret e m;şler-

\"C ordd.ın yine topluca asakiri 
Şahaneleııle beraber hareket ede
cekleri sı,·&<la, bir in;ım Belgrad
!ılar kaley-~ at<ş etmışlcr, \'C ge
ridt• kaltt"l muhaciriııi lsl5.mıye .. 
yi de kat! tevessül ,. led'Uerin
den, ka ••:i b·ıiunan asakir d" 
kapıları kapıyar~k ağır kale top
laı·ile Bdg:3J ~ehrir vı• hücuM 
edenlerı top att~i .·!tına alm-~tır. 

İ~te; padıöahım, vaz• ('( bu 
merkezde. Şimd .. ü~ıincü NapoL 
yon ı!e Rııs Çan Ik•nci Aleksandr 
bır nota vcrm.ş bulunuyorlar ... 
Bu notayı, bira' evvel le...Oi ett _ 
ler.. AV'.ı~rn-ya!ıl,1r bu vak'ada 
bizden l~•·" '1 görfinüyorlar. İng'ı
lizln de b;z'm taralı iltizam et
rnekteditL;';. 

Sultan Az'z sordu: 

- Nol~ad ne d:yorlar? 

- Be' gcaJ mesc1csin·n halli 

için İstanbulda Duveıi ec _ 

nebiycden mürekhp bir konfe
rans ak '.;ni teklif ediyorlar. 

- Ne dumek? Bu 'bize taalluk 
eden m.•cl ıdendo1·. Talepleri reli 
olunsun .. Jstiklalim"1.e mcnafidir. 
Peki, meselen.' ıç ·üzünü lelk'l< 
ettiniz mı? 

- Evd cfeııdimiz; Bubı<lllce 

icra edıLı tahkikatta Avustııry:ı_ 
Iılar İslav aun Be:gradda mm·af. 
fak olm,ıoını ıstemcdi.klerindcn, 

İsLfıvlar ıiz~rine t·r teıiip hat< ke
ti olsun rr ksadıle AYustur) anın 
Belgrad konşcılosu Miıs ö • Vasiç• 
tarafından B l ·ratl mu afız paş 

hazretle '!: el a'tından körüklc
diklerı 'r hu suretle De1gradı lo
pa tu,turrlLıkla.ı an'~şılmışlır. 

Hatta; İ•ta ';uJO·, bulunan A
vusturya sefa· •lI ll'ri Be !ver• 
on madddrıı mürekkep \'e hız.mı 
noktai :ıJzarımız. ınüebbed ga_ 
yetle ş -. ı.u dikkat bir lüvih•i 
teklifiye verıl, k', bıında mulı:ı.fız 
paşanın Belgrau şr·hrini b0nıl)&r_ 
dıman etmc-kte ;u,k ı okluğunu 

tecviz ve ta"l'k eyliyor. 
(Devamı var) 

Tanınmış lnr muhendıs oı 

B. Nikola İvano~, İstanbuln " 
Ankaraya g"1ert-k alakadar & ' 
diydere teki ' me tubların• vr 

ı recektir. 

1~)7 t1l~rl 1 ln ı , , .1! 
Ceınazi

4
ııciahır Tem~ uz 

19 
Yıl l ~.S8,Av8. uJı213.rl. m 8 

1 Ağu stosı Paz rl s 

Bahıır guı 1 ri ı:ı e.-c 

-
Va itLır \

1
:'!1' 1 11 

sa. d. a d. 

Güneş 4 54 9 )/ 

Ôğle 12 2J 4 53 
1 indi ıo ıo 8 4ıl 

Akşam 19 lb ıı J) 

Yatsı '.t i 15 1 49 

lm•·.k :ı .)5 7 ,g 
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1 k 1 t . ı v Yedinci Edvard'ın baldı. e e mpara or ugu zı @lmasınaramkkalan, 

- - · · - - fakat siyasi fikirleri 

1 

Kıskanclık aşkın aynasıdır 
' gazetesi artık hulyaya kapı1mamayı dalayısile saraydan ka-

• d k d• k• vulan "Kızıl Kentes,, 
Bir Alman Yazan: FiLE 

tavsıye e ere ıyor ı : fakir bir halde öldü - Y~.pnu Necati. Rez il oluyoruz 
Yeni eııenmişlerdt. Şairin •dem . 

olur kencti g 'jzümden seni ben kıs
kruı.ırım.• Dediği. g;bi Necati de ka. 
rısını U\•a .ı kuş tarı kıskanıyordu. 

ka~ tahammüle de çalışmıyor ne. 
ğil. 

"'' Bardagı taşıran oır daınıaefll'' 1 
lınde bu suale tahammul ed 11 lj 
yen Ner,mar> ılk defa aynı pıt 
cevap verdı. 

• 
lngiltere ile Fransa 600,000,000 

Kontes dö Varvık, "ı7 yaşında öl. 
müştür. 

İngiliz kral sarayına takdim o. 
lunduğ:.ı zaman güzelliği kralıçe 

Viktor~ • y: tehsir ctmiştı. 

Rüyasınrt '< gördüğü şişman yaş

lı adamla eski bir münasebetini 
vehmede"<'k yemeği ve geceyı ze. 
hir ettı~ı akşamlar oluyor. lıitışik 

- S~nde!ı ayrılıyormu~Ulll· ,r 1, 

Hıç beklemedığ; bu cevaP ~ ~ 
şısında Necati deli gil>t oırnu~ ~ ·~ 
Fakaot znıi ve he)ecanını bell11 kişilik birer müstemleke İmpara

torluğuna malik bulunuyorlar 
Kralı;c kuçük oğlu Lluk O,llbani 

ye müı,aqı bir eş olacağını l11le 
düşünn1U,:~,i. 

Fakat genç kızla dük bır bırıle
rinden hoslanmadılar. Ve kız az 
sonra Kont Varvikle evlendi. 

- Niçin baktın oraya ' Neriman. 

memeğe çalışarak : 

- O ge;~'l akşam 
1 ğiniz bahriyeli ile mi 

~ 

1 4. cı; 
işaret e,,,r ~ 
cvıenıY 

Avr upa pol t. ;, 1 iı lcm nele ye • 
nıl kl er oluyor, dcğiş ıklikler bıri. 
bırm tak 'b cd iy ır Sulhü koru • 
mak ;.ç• n venı y 0 r peanlar, pro. 
jeler, tek1ı fler görülüyor. Yeni ge
ler ;\ vru pa c ızcteler inin sütun -
larında he p bunlara göze çarpıyor. 
Dünkü •Son Tt>ı .,raf · ın bu sü • 

turılJrnda Avrup;. matbuatına göz 
at•rak bır hula11 çkarılırhn bir 
İngiliz gazete.;;n r, Londra meha. 

fıl.ndekı tedkı;,•tın gö:e verdiği 

şayanıdıkkat malumat yazılmıştı. 

Londra meha<.lının Almanyanın 

maksadı ne oldu:;una, takib ettiği 
pol ;tıkaya dai. ne düşündükleri
ni bilmek az il.vdalı değildır. Her 
halde Berlınin fikirlerıni, maksad. 
!arını Londr,. rn°hafilının tedkik 
ederek öğren de. n" ~übhe etme -
meli. Mesela şayan dikkat olarak 

sızan malumata gôre Almanyada 
başta devlet reısi Her Hitler ol -
duğu halde bugu'lkü Almunyada 
pek n üzerıne almş olan 
Mareşal. ltôrin:? Avrupada sulhün 
kuvvellenmesı ıçın projeler, plan. 
lar, te'k!.ıfler hal.f!amıya, bunları 

ileri ' eğe pek t.ırafdar bulu. 
nuyeorlar bııhn mukabil böyle 
teklıflere, pehlar~ tarafdar ol -
mıyanlar da yok değildir. 

Fakat dunku •Son Telgraf• 
bundan bahsettikter sonra sözün 
alt tarafını huei.ınc bırakmıştı: 

Almanya sulhu ku<vellendirmek 
ıçın İngiltere ve Fransa gibi bü. 
yük devletle•le teşriki mesai et • 

sin, alL. Fakat buna mukabil 
Almanyaya bu büyük devletler 
ne verecekler, onu nasıl tatmin et
mroin çaresı n• bulacaklardır?. 

Sualıne ne ~evab vermek lazım 
olduğunu dü~ürımek icab edıyor. 
Bunu da yine 1ngil:z gazetelerı • 
nın öğrenerek yazdıklarından çı

karmak rııumk~n ~;ğcr Almanya 
diğer mılletlerlc anlaşmağa razı 

olur da dünya sulhunu korumak 
içın teşrıkı mcs~ı edrrsc o zaman 
Amerika da çok mıisaid bir va -

zıyet alarak düny•mın ıktısadi, 

mali işlerını dıir.eltmek içın bıi. 

tün mil\etle"arası bir konferans 
aklını teklıf ~decektir. Şimdiye 

kad.n bu yoldakı le~ebbilslerden 

mw.l>et bir şey çıkmadığı m~lum. 
dur Duuya lktısadiyatını düzelt
mek ışı çok karı~ıktır. Bunun ıçın 

butun mılle ler:n elbirlıği ile ça. 
lışması icab ediyor. Halbuki Av. 

rupada bırçok çeti.ı meseleler dev 
lellerı ayırmakta olduğundan 

böyle milletlerarası bir konfe • 
ransın akdı rikri şimdiye kadar 
hep gözden .bare~ kalmıstır. Bu 
husu.<ta Amer::.:anm iştirakini t~
miıı etmek lnbıl olacak görünü. 
yor. Lakın Ameı ika da biıyle bir 
te~ebbüste bulunmadan ev\•e\ AL 

manyamn bu husustakı tekhfi 
hazıı lmlunmo.;ırı: ıstemektcdlı-. 

D'ğ~r chemmiycllı cihet. Son 
zam;,nlarda bah<i kapanır gibi o. 

lan müstemleke meselesidır. Balt ı 
si kapanır gibi t•lan , fakat hiçbir. 
zaman unutul!ııasc kabil olınıyan 
bu meselenin esası malılm: Al. 
manya Umu~ıl Harbde mağlCıb 

olduğu için :!Unden alınmış olan 
müstem1ekeleriniıı hic olmazsa 
bir kısmını ıstemekted I'. Bu müs. 

temlekelerin en çoğu İngil izler e
lindedir. Büyük bir kısmı da 

Fransızlarda bulunuyor. Londra. 
da çıkan ve Londranın befübaşlı 
siyasi mehafilınden öğrendiği ma. 

İngil i z kral ve kralıçesınin Paris 
ziyaretler i münas~betile Alman 
gazetelerinin a e dediklerini •Son 
Telgraf. geçe'l gün yazıyordu . Es. 
sen 'de çıkan v~ Mareşal Köringin 
fikirlerini neşrett lgi sôylenen 
Nasyonal Zaytoun ;:(un sözlen de 
geçen gün bu ,,;tunlarda hulasa 
edilmişti. Bu gazel~ yenıden yaz. 
dğı bir makal~de şayanı dikkat o
larak şunları söylüyor: •Biz Al. 
manlar habden evvel, harb sıra. 

sında ve harbden sonra bırçok 
hulyalara kapıldık. Bunlar bize 
pek pahalıya mat olmuştur. Onun 
için Parıste olan şeyleri hulyaya 
kapılmadan görelim. Fransa ile 
İngiltere arasmdakı samimi jt ı laf 
teyid edıldi. İngiliz hükümdarla- · 
rmuı ziyareti münasebetile tek • 
rar kuvvetlendi. Bu cihet ne ka. 
dar nazarı dikkate alınsa çok de. 
ğildir. ingiliı, Fransız Nazırlarile 
ve muhtelif erkfuııharbiye heyet· 
lertle cereyan eden konuşmalar 

ıbu itilafın neti·~elcrid ' r. Bu bir 
emri'Vakidir. Bu tedafüi br ittifak:. 
tır kı dünyanın en büyük iki müs.. 
temleke imparatorluğunun 600 

) yorsun? l!ıa 

- Hangı bahriyelı? ' • ııt 

' ' N 

, 

li.ımatı yazdığ•nı söyleyen Sandey 
Ekspres gazetesı bu mPvzu etra. 
fında diyor k ı : İng i liz "'e Frnnsız 
hükumetleri Alır. anyaya müstem
leke vermek ın •kanlarını bir lanı .. 
fa bırakmış de~illerd i r Heyeti 
umumıyesile bir anlaşmaya var. 

Bir gün sosyalist partısi The El. 
avion 0l'ganı gazetesi aleyhinde 
şiddetli bir makale yazdı. 

Beşı">cı Edvart, kontese karşı 

buyük ,,;r teveccüh beslemekle be. 
raber ~ iyas• fikirlerı dolasile sa· 
raya g:e~!ne3inı men etmek mecbu .. 
riyetinde kaldı. 

Babqs wta: etwği zaman a mil. 
yon fra'.lk m.ras aldı. halbuki 1913 
de par•st bitmişti. Mücevherlerini 
sattı. 

Kon es Varvik. Sufegajet öldü. 
Srvasi mücadelelere atildı. Sosyelit 
partisi na:nına namızetlığini koy
du ... Muaffak olamadı. N·hayet 

-~h~yaç_ içindf öldü. 

milyon nüfusunu ihtiva etmekte
dir 

Bu .' " ·1an gazEtesı, şu şayanı 
dikkat mühleasını söyledikten 
sonra netice olarak şunu kayde • 
diyor da diyor ki: Çcınberlaynın 
siyasetindeki muvaffakıyeti inkar 
etmek kabil değildir. Fransa ile 
teşrki mesai politikasındaki ınu. · 
vaffakıyeti de inkar etmek müm
kün değildir.• 

Eğer beni eşek sanıyorsan alda. 
nıyorsun. Gözlerime bak dolma y\ıt 
marn. 

Söyle bu esmer delikanlıyı nere
reden tanıyorsun . 

- H•ngi d~lıkanlı Deli mi olu. 
yorsun Necatı. 

Ner.man Necatinin bu huysuz. 
luklarına bir türlü alışamıyor fa .. 

Londra - Prag 
. 

Paris konuşmalarının diğer 
devletlerle alakası var mı ? 

mak ve her meseleyi halletmek Paris konuşmalarnın fiilıyat sa- Bu maksadla Prag hükümeti nez. sabık İngiliz Nazırı oraya gitme-
için müstemleke meselesin ı de basındaki neticeleıi kendıni gös. dine tayin edilen İngiliz devlet a. den evvel zemin çok iyi hazırlan. 
gözönüne getireceklerdir. Heyeti termeğe başladı. Orta Avrupa ış. damı ise böyle nazık bir vazifey mış görünüyor. Evvela gayet a _ 
umumıyesile bir anlaşmaya var. !erine karşı İngilterenin bir ala. yerne getirecek surette hazırlan- çık bir surette an!atıldı ki İngiliz 
manın içinde silöhları o.zaltmak ka gôsterdiğinı, Çekoslovakya hü- müşaviri Südet Almanlarını ayrı 
da vardır . Silah yarışına devem kmeti nezdine bir müşavir gön • ve müstakil b:r mevcudiyet gibi 
ederek biribıri aleyh'ne hnzrlan- dermesi isbat ediyor Prag me - tanıyacak ve bin türlü yanlış te. 
mak ile anla.;mak, biribirne uy • hafili bunu böyle karşilamıştır. lAkkilerc yol açacak temaslara 
mıyacak şeylerdr, Onun ;çin dev. İngiltere hüktlmet, tarafından girişecek değildır . Müşavir yal • 
!etler arasında umumi bir anlaş. hır mütevassıt gönderilerek Sü. nız Prag hükumetinin nezdinde 
ma temin edilince silahlan azalt- det Almanlarla Pra& hükumet! vazıfesi olan ve verdiği reyler ta. 
mak, yahut bugünkü silahlanma arasındaki müzakereleri i<olay • maınile istiş;ırl mahiyette olacağı 
yarışını durdurmak maksadı da !aştırmak içın edılen bu tcşebbü. söylenen bir ıpüievassıttır. 
gözetilecektir. sün Çekoslovakya tarafından iyi İşte bütün bu cihetler daha ev. 

Demek oluyu,. ki Almanyanın bır suretle brştlanması tabiidir. velden tayin ve tasrih edilerek 
müstemleke hususundaki arzuları Prag ile Londı-.ı ve Paris arasında yeni bir vaziyet vücudc getirilmiş 
tatmin edilmek cihetine gidilince konuşulduktan sonra resmi saf. oluyor. 
ondan şu da 'stenecek : hasna giren hu teşebbüsün hede. mış bulunuyor. Çetin meselderl İngliz müşavirinin Südet Alman-

fi, Çekoslovakyadakı Almanlarla halletmek içın b;[hsssa ;zzetinefis \arla teması, vazıyeti yerinde ted. Biz, silahlanma yarşını dur. 
duracağız. Almanya da silahlan. hukmet arasınd.ı başlamış olan duygularını tatınin etmek zaru. kik eden bir müşahidin g5rüşme. 

müzakereleri bir an eve! netice- reti karşısında iaal bir diplomasi. si şklinde olacaktır. Bilhassa şuna ma yarışını durdursun! . 
· 1' k nin ne kadar hassas oldu"u kendi. dikkat edilecektir ki İngiltere hü-Dığer taraftan Alman matbua. leııdirmek içın ne :umsa yapma 6 ki'.lmetı· oray·a resmen bı'r mu"şa. 
h lı: • ı · ı · nl göstermektedır. Pragda nı(ihim . 

ko~ul ı:ın Nerimana karşı olan 
hörmetl;,•i artıyorsa da şüplıel!
rj M eksilmiyordu. 

- Biliyormusun ki NecatL kar
şıki kaymakam beyler artık be • 
nimle se'.imı sabahı kestiler.? 

- Vah vah Demek artık o ün, 
verist2lı gençle gorüşemiyeceksin. 

- Neca'ii! .. 

• • SeneıP.t geçıyor, Necatinin bu · 
taşkın kıskançlığı bir türü durul
mıyor. Bazı günden güne sararıyor 
w asabiyet sanki onun bir men- 1 
genede imi§ gibi sıkı;y<ır. Müthiş 
raha•s•3 hir !:oyalı kendi kendi
ni reva gören Necati dün -
yayı k<>nd :s•ne Zl';dan yapmakta 
berdevamdır. 

K;ıskanÇlık; Bu, sevıen 5nsan. 
ların kendilerinı asla kurtara • 
madtkları mukaddes bir işken -
ceciir. Bunun hamurile yuğrulmuş 
kcl1pl~r htı:ıo:ur . s1ik•in te~elli ta
nımaz ve azab olan alfabesile her 
gün yeni l>'ir ıztırabt heceliyerek 
yaşar ve perde perde genişliyen 
dağılan bu asabiyet dalgası içinde 
boğulur. 

• • . 
Nerimana arkadaşları cbu ce. 

henne'TI azlbına tan••nmlil edH- . 
mez a.,~·ı!trıalıstn':• dediler. 

Nerinıı.ı bü:tin bir gece bunu 
düşüdü ve buhranlı rüyalar gör. 
dü ve hislerinin bir muhasebeticl 
yap•rak güzleri kapalİ, uykusiı • 
nun araJırda •A·=aba N~c.ı•:yi se
viyor mU)"Jm'.'t dıye hislerini 
tarttı v·e .. 

Bird, ,1 sıçrayarak uyandı. 

Necatı karyolada dizçökmüş, 

kaşlar çat• <, ona bakıyordu. Dô
vecekmlş gibi haykırdı. 

1 

. S•"" - Ta<; ın bahçesı!ldekı. ~ 
farkında değılsir> hakikaten 
beni eşek yerin€ koyuyorsun· 

- Eh! Yeter Necati. 

• • 'J!' ' Kalktılar. Giyindıler. Nerı 
11 

da acaib bir hal vardı. Bunun 
1

, 
. ve 

kına varan Necatı vazlyetın h'' 
hametini h issetmekle beraber & 
!erine hiıkırn olmağa ça!ış•Y0 · 
da. muvaffak olamıyordu. 

Neriman: ..r 
- Bu ak;pm her şey bil!~~ 

Necati di:.:ka~ et. Otur Jcarıı ııır 
Seninle bu huysuzluklarınınkuı· 
mizanını yapmadan elimden 
ıtulamıyacaksın ! dedı. ti 
Nerimanın azmini iyiden iJ~;,. 

anlamış olan Necati korku ve ·~ 
dişe içinde koltuklardan bir' 
yerleşti va bi.' clgara yaktı. 

- Seni dmliyorum dedi.; ~ı· 
Neriman ka:'ı' ve zaliın bır 

rarla şöze başladı ıJı~ 
- Evet se11 abdal değils'.ıı fi 

ta lüzumundan fazlı zekısln ııJI 1,~ 
Geçen ;ık,ş.ı m Ta k»lm ba hçes~rt
işaretleştiğimi gördıiğiJn b• 
•veli ile evleneceğim. fi' 

Bu milthl~ hücu'tlunun ı~sı r:l" 
anl.amak istar gibi Necatinın 
vabına in't.iu, erı sustu. . ~~ 

Necati titriyordu ve şirndt ı"' 
tırlamağa çalışıyordu ki bıl ,n 
gi bahriyeli idi?. k'~ 

~ira .lir şey bild i ği veya fa~ı"' 
da, olduğu için değil. Sırf JctS ·~~ 
mış olduı:"ıu için, vehinıJe~el" 
g~yası iç;nde bunalmaktan ı...r 
dini kurtaramadığı için (bıf Si~· 
riyeli) masaıı uydurmuştu· r 1 
dl bu bahrlyelı b>r hakikat 01~0~ 
rakip haiinde korşısına çık•Y;.1,ı 
F~n.a halde bo·mlarak Ncr• ' 
sordu: 

~ Hanırı bah:i,yeli bıı? ~ 
' tı \ N~riman bir kahkaha at 
._ Görü!Sün d~dL 

• , • .. ar'• 
Bir haf~a scınra her gu~ d·ı~ 

bu dl!{llkl s:ıhi~i ve şüphesıt !"' 
mUthiş bir kıskançlıkh :ı<erırJ 
nın çantasını kontıiro! ~;;1;, 

Devamı 7 inci soh~ 

KALB~ 
GiR E ~ 
HIRSlı 

() 

llıt 

tının neşriyatında giızden kaçma- üzere Prag u ume ıne azımge. 

1 f .k . ı · kt' d 1 ve nazı'k bı· r var.ife gilrecek olan (Devamı 7 inci de) - Ne;dı gördüğün rüva!.. / ması lıizımg~len noktalar vardır. en ı ır erı verme ır; ıyor.ar. · " ~ ıı, 
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rdPn de odur. Bu. Refiğin bir çok ak)amlar be. 
raber · ~·P e~lendiği •Gardenbar• da sabalıla:l · ~ı, açı. 

lı;ı s.ı, ıldıj!ı, bır adam. Arkadaş bır adam. D~st bir 
ad•rn. R.ı krdar dostluk ve ya:.:nlıktıı k:. <>na kalp• 
den ı ;t 1 mese de: 

- Vah ... Vah ... 
~~ .tiriyor. Damat polisin in, ar:rnd&şlıgına gu,·en 

oln az .~ 

Rffik tekrar etti: Yaza'n: 

biitün huşunetile, pala b1yıklarını bükU; çakı'' 
suz gözlerini genç muharrırin ;:öz~erine dik.l' 

I 

~ Ha .. o adam sen misiıı ?.. •11 
Diye bağırdı. Refik, kapının bıraı ılPf~ır.İ 

ayakta duruyordu. Cevab vermedi, Mudur r ~f 
bir luyanet simasının nereye İıastıgını bilrntYµ1~er' ~ili 
talınd,.ki kaba , ahengi andıran · sesıle su~ ~~ 
başladı: ' · 

. - · Ne ~ yaparsın sen?.. ~tıı~ ~.2 
- Sahi Kemal niçin tevkif edilrnışim?. Kemal 

t;ey, pMmanın ucile şöyle bir ba~nı kaşıdı, giızlerinl 
k :ı ı;tı. bir çolr şeyler düşünen, fa kıt bır türlü k;.:ar 
veremiyen karışık zihinli bir adam halile: 

Edebi Roman 
No.62 Etem izzet BENiCE 

Refik, ellerini gllbeğinin üzarınde Jcavu, et 'f 1~ 
. l"y•n -; . .., 

kendisini hiç tanımamazlıktan gelen bu ıı, , . ene tı,, 

- Vallahi bilmyorum. R<'fikcit; :m ... F.vrak ara. 
s.:;da yalnız bır pusulan var. •sabahleyın mud<ir bey 
2fend ve izam olunacakdır .. . • · 

D1~or. Onun için seni şimdi mud:iı beye gônde. 
ceceğim. Mamafih aldırma canım . Kimbilir, ne su. 
dan şeydir Bırakır seni; bırakmasa da bir çaresinı 

Oularuz .... 
Ne yalan, ne sahte vakar, ııe sahtekao eda?. hiç 

h r ~e;ı bilmıyor öyle mi?. Yalaııcıll~~·n clanıskaFı! 
bilmediği hiç birşey yok. Polis Müdürunün dün ak. 
~am .~asuhı. ye okuttuğu telııraf somasınır üze!ın

de dU! uyor. Refik biraz başını uz~' sa ve gazet..cıli. 
ğin; hatırına getirse göz uc'\e tclgra(. okuyacak. 

Gazeteci Reftk, gazeteci .. diye girdiğı bu dairenin 
kapısında şımdiye kadar böyle göz ucile nE yakJ.sı 
yırtılmamış h:ıvadısler okuma'l'U~, nelN' oı;rcnmc • 

miştır. Fakat, bugün o Refik :ie~ıi' Onun için tekrar 

sordu: 
- Yahu .. yapma. Bilırsin sen? K&m• siyasi mU. 

dürü •bir gazete muharririnin ~iç • n tevkif edildijiinl 

hiç bllmez mi?. 

- Yemin ederim sana bilmiyorum, dostum. Bil. 
~em, hiç söylemem mi? Böyle, bırçok tevkiiatı ha -
zan kendi kararile yaptırıyor, hiç kimseye bır Ş<'Y 
<eylemiyor. Şi..-ndi, ben soracak olsam: 

- Vay .. himaye mi? .. 
Diyecek, büsbütün terslik yapacaktır İyısı mi, 

'ıemen seni göndereyim, kurtul gel.. 

Kemal Bey, sözünü bitirir 
kapısındaki polisi çağırdı. 

Efendim? .. 

bitirmez zile bastı, 

- Beyefendiyi mü.dür beye götürünuz. 
ltefik t.oparlandı : 

~ - Eh .. Allahaısmarlad~ ~imdilik Kell\alciğ·m .. 
Dedi ve ı\ave etti : 
- Unutmazsın değil mi? .. 
Müdür Bey tekrar ellerini kollarını sahaya sal. 

laya emin, müsterih bir t~vır, gür bir SPsle teminat 
verdi : 

- Sen, hiç' rnerak etme do>tum. Görecekaın, ki.: 
hıı; ıbr vey yok. Ve. olamaz da! · 

Refik, mütevekkil, mukebele . ettı: 
·- Teşekkür ederim .. 
V ~.. yürüdü. Ksmı siyasi nıüdtirün!in d\!rgun, 

hkat şeytani, çok bilen az söy\ıyen şaşırtıcı bakış • 
!arı bu çı~ı icab etti. 

.,.... Zavallı ... 
Dıyen bir tebessüm yüzünde dağldı, 'kaylollu. 

••• 
!tetik, P~ı'ıs Müdilrliniin yanında. çok kalmadı. 

· Oaha, kao'idati girer girmez insan ·ka$abı l>ll herlt 

beğinin sualine, gönlündeki husumeti 'zor Y 1 
sadece: J 

- Gazete muharririyiın... lı ıl ~'I 
Dedi ve .. yüzünde kalm<ırleşen huzıı"''g 

zazJa sözüne iki kelime daha ekledi : ,,ı nı.ı 
- Beni tanırsınız.. ,., >. 

·~ııı w ~ 
Miidür efendi, derhal bu sözü Re{." ~ı~ 

tıkadı. Hem de, ne küstahca : . den ~ . ..-' t" 
- Ben ,bizim gazetelerin muharrirler_ın ııı• f·· ~ 

kasını tanımam. Sen ·Alemdar• da çalıştın ~ıt 
- Hayır .. , ıı~ 
- Mollanın .. İstanbul. ttndaT. ~.~ 

\ 
'), 

- Hayır .. 
- •Sabah• da .. 
- Hayır .. 

" - nerede çalştın ? .. •' 
- .Tasvir• de, •Tanin• de, sonra 

•Akııam• da, •Tercüman• dL. 

J 

' 
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Müthiş hadise! 
Yüzlerce halk heye

canla birbirine 
soruyor: 

.Düşecek mi ? 
Düşmiyecek mi ? 

Nevyorkun 5 inci caddes.nde, 

yüksek lar evin •inünde toplanan 
büyük bir kalabalık ve .. 17 ınci 

kat penceı·elc·r:nın birin·n kornı
şinde 25 yaşlarıııd~ •• Ton Vard ad

lı bir delilrnnlı durmuş, etrafa 
bakıyor. 

Hemşiresi ve otelde bulunanlar · 
heyec9nla: 

- Vari! dıyorlar. İçeri g•r .. . 
düşeceksın! ... 

- Yok canım, merak elıne""· i

niz. Dü1ınem ... Etrafı seyredıyo
rum ... 

Hem~irc-Jı ve dostları yalvarı

yorlar. F·ibt beyhude ... Delikan

lı dinle1n ·yo1·, !çeri gırmiyor. ~a
a'l, sabahın l 1 i .. 

KORNi-;;ty ÜZER!ND.C 

Gatham oteli 5 inci caddenin 
köşesınde, kalalı.ılık bır yerde. 

Kapının 6nünd~ büyi.ık bir kala
balık toolmmı3, seyl"ii sefer dur
muş. 

PoEi sı"r halkı dağıtamıy::ır, it~ 

facyeye h~ber veriyor. Sok&k l:ı•Ş

larını tutuyor. 5 ınci caddeye kim• 
seyi bırRkmıyor. 

Ve ot~:e giriyor. Vard'ın odıl_. 

sına çıkıyor: 

- Giriniz içeriye! .. 

Delikarı!ı ciddi bir tavırla: 

- Rahatımı bozmayınız... Et

rafı seyr<!tmei< istiyorum ... 

Diyor ve ilavf. edı:vor 

- Yok;;ı atar'm kenduni &şağt
ya! .. 

Bu ~ırvia sarışın bir kadın ı:e
liyor: 

- Hallo, Darlıng, beıum ismim 

Dıgan Gregal'dır. Taıııdm mı be
"? ru .... 
- Hayır! .. 

- B~li!imar'da görüşmiiştiik. 

Hatırına gelmiyor mu? .. 

- Hayır! Hatırlamıyorum ... 

- BirQz içeri, gel, seninle ko~ 

nuşmak isüyorum. 

Vard c•va;> vermiyor, ı~-eri gir_ 

miyor Kornişin üzerin-le etrafı 
seyretmekte devanı ediyor. 

Öğlede:ı sonra telefonu verı
yorlar. Lang Aylen de ıkamet e

den annesı i'.2 konuşmasını söy_ 
~üyorlar. Kabul etmıyor. Telefo

nu da f'iinde:ı bırakmıyor Ta
mam beş saat, iki itfa iye nwmu

ru 16 ıncı katla bekliyorla•-, ~a

•yıet dü~i.i.verecek o:ur8a t u tınak 

için .. . 

BEY AZ GÖMLEKLİ ADAM 

Saat ·kiye doğru itfaiye me

murlan bir r.Je diişun'iyoıl~r. rn 
inci ve 16 ıncı katlar arasına bir

denbire bir bez germek ve inat
çı delikanlıyı tutmak ... 

Fakat, 18 inci kat:an iıdırilen ' 
ka-lın tente rüz.giırm tesirile de

iikanlıy~ çarpıyur. Halk, feryadı 
sahvariyor: 

- E·.vvah! düştü ... 

Hakikate'!. Vard, tepesi aşağı 

kaldırımın üzerine diişüyor, bey_ 
ni patlıyor ... 

· AmPri:Calı\a: çok tuhaf adam

lardır. 

11 sa .ıt evin onünden ayrılmı
yanlar: 

Düşecek mi? Düşmıyecek mi? .. 

Diye bahis tutuşanlar çok olu.uş_ 

tur. Dürı..;;,, satıcıları çok para 
kazanmışlardır. 

Civar evıerdek•ıe.- yemeklerini· 

damların üzerinde ycmışler. Si
nemacılar film çekmışler. 

Jon Vard, bir banka~a mPmur 

ve. zengın hır aıleye mens.ı.p ımış .. 

geliniz, saatinizı alınız. 
- Vay cadı, vay' .. Ben de bu

dala gibi kendisini müdafaa edi _ 
yordum .. 

YANKE8iCİLİK 
Yankesiciliğin birçok usulleri 

vardır Birincis: Kalabalık yHler. 
de bulunanların ceplerni karıştır
mak, ne var, ne yok ctşırmak. 

İkincisi , İtalyan yankesicileri 
tarafından icad olunmuştur. Bun
lar daıma kollarında bır mant'l 
veya pardesii bulundururlar. vı_ 
ne kalabalıkta gôzlerine kestir -
diklerınin yanına sokulurlar 
Mantonun veya parc!esünün al _ 
tından ellerin. uzatırlar, jiletle 
ceketin kumaşını ke>erler, cüz _ 
d~ı yavaşca alırlar, ~ıvı~ırlar. 

Üçüncüsü, kadınlarn eteklikle
ri altına sakladıkları para çanta
larını aşırm•k. Bu da, kumaşı 

kesmek suretile yapılr. 
Dördüncüsiı, trenlerde, vapur

larda yol çant•larını açp iç inde
kilerini aşırmak ... 

Yankesicilerin en meşhurları 

Polonyalılar ve İtalyanlar arasn-

Esrarengiz 
Kadın! 
Bir intikama 
Kurban gitti! 

İngiltere, Vimbledon civarnda 
geçen gün bır cinayet olmuş, bir
çok yerlerindPı. yaralanarak öl _ 
dürülen genç bir kadının cesedi, 
kırdan yol kenarında bulunmuştu, 
Şimdiye kadar yaplaoı tahkikata 
göre Roz ismınde olan bu kadının 
iki küçük kızı »ldu~u ve dört se
nedenberi kocasından ayrı yaşa

dığı anlaşılmıştı. Kadının kocası 

onun resmini gazetelerde görünce 
karısının öldürüldüğunü öğren _ 
miş, dört senedenberı karısnı an
cak bir defa gördüğünü ve bir da
ha izini kaybettiğıııi söylemiştir. 

Rozun muh~eli! ısimlerle Londra
nın muhtclf semtlerinde yaşadıgı 
anlaşılmıştır. 

Roz'un, bir intikam uğrunda 

kur.ban gittii{i tahn1in edilerek 
şimdiyP kada~ cinayPtin faili hep 
aranıyordu. Nihayet on iki gün 

-
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ÇOK KAZANANLAR 
_ lngilizlerin 

zenginleri 
belli başlı 
kimler? 

ve .. Ressamlarla petrol zenginleri 
arasında bir mukayese yürüt

mek mümkün mü ? 

da çıkar. Bunların hususi mekteb_ 
!eri de vardır. O kad.ı.r ustalıkla 

hareket edel'ler ki insan farkına 
bile varmaz. 

Bakınız, Polonyada bir yankesi
ciye, mektebde nasıl yankesicilik 

(Devamı 7 iuci sahiCemizde) 

Çok defa herkese ;.azandığı pa
raya göre kıyme: biçmek adet ol
muştur. 

- Filanın aylı[lı ne kadar, ka
zancı çok mu? 
Eğer alınan cevabdan adamca_ 

ğızın kazandığı pa"ra az göıülürse 
o zaman onun da kıymeti düşer: 

- Zaten elinden i;ı gelir bir şey 
olsaydı böyle mi kalırdı? diye dü
şünülür. 

Bır İngıliz gazetesi bu meseleye 
temas edıyor. Kıymet biçmek is
tedığımiz adamlar hakkında ölçü 
olarak maaş, ücret ve kazançları

nı düşünmenin ne kadar yanlış 
olduğunu hatır!atyor ve diyor ki: 

- Ücret ve saire gibi şeyler öl
çü değildır . İngiltere bankasnın 

umum müdürü olan Norman uzun 

seneler öyle maaş almıştır ki bu 
parayı Londrd borsasında iş gö

ren bir adam daho kolay kaz•na_ 
bilirdi. Futbol aleminde tanınmış 

olan Moor biraderlerin kazancı 

bütün İngiliz nazırlarının aldığı 
aylıklardan Iaziadırö İkt.idarı ve

teşebbüsü maliırı; olan bazı adam
ların ne kadar para kazanmaları 

lazımgeleceğine dair tahminlerd~ 

bulunmak ta eg!encelidır. Meselil.. 

Uzak Şa~kta 
Birbirini yiyen sarı de

rililer ve Avrupa 
Çin Japon harbinin zarar ve 

karı .kime aid ? 
Japon taarruzunun durduğunu 

yeni gelen malumat tıı teyid edi
yor. Ruslarla Japonlar arasndaki 
meseleye gelince, ilk günlerin he
yecanlı haberlerine rağmen artık 
iki tarafın dıplomatları arasıııda 

halledilecek bır ihtilaf halinde 
kaldı. Japonya Çinde daha ne ka
dar vakte kadar devam edeceği 
belli olmıyan hir harbe girdi gireli 
ilıunun varac3ğı netıceler de giL 
gide tayin edilemiyecek kadar ka
rışıktır. Japonların bu işe girer -
ken bu neticelen hesaba katmı
rak gayeye kolay varacaklarını 
ümid etmeleri vakayiin on üç ay

danberi takib ettiği yürüyüşü ile 
uymuyor. Japonlar daha uzun za
man harb ile uğraşacaklar, bil -
hassa pek ağır fedakarlıklarla bu 

harbin masraflarına katlanmak 
mecburiyetinde kalacaklar görü
nüyor. Öyle ki Japon ordularının 
muvaffakıyeti, Çindeki faikiyeti 
ne olursa olsun yeniden b•şka bir 
silahlı kavgay.t gir ı şmek Tokyo
nun muvaftk .rJÖrmediği anlaşılan 
bir diğer macera olacaktır. Bu 
takdirde Japonlarn j\llançukoya 
yeniden kuvvetler göndermesi la
zımgelecektı. Halbuki Japonların 
burada ne zaınandanberi mevcud 
olan kuvvetleri iki yüz elli bin ki
şi tahmin ed ;lmektedır. Diğer ta
raftan Rusy·anın da , -Tıponya ile 

süren araştrmalardan sonra Bran 
isminde genç bir adam bulunmuş 
ve Rozun katı!i dıye tevkif edil -
miştir. Bran, deniz kenarnda u -
zak bir yerde kayalar arasnda bir 
mağaraya sığınmı~ ve günlerden
beri orada kalarak kimseye ken

dini göstermemiştir. Fakat sivil 
polisler, Branın bir zaman Roz 
ile beraber yaşadığını, şimdi de 
meydanda olmadığını öğrendikle_ 
rinden onun izini ararnıya .devam 

etmişler, nıhayet kendısıni bu -
lunduğu magaradan çırl:arken tut
muşlar ve Londraya getirmişler

dır. Maznun adamm saç• saltalı U

zamıs. günlerden-beri ağ7~n"' bir 

" ' 

olan ihtilafı silahlı bir kavgaya 
kadar vardırmak istemediği, me
selenin diplomatlar tarafından 

halledilmesine kalışından anla -
şımaktadı~. Koreye ,.e flusyaya 

Japon ku\'vetleri mevzide 

müşterek hudud olan mevkide 
dağlık bir nokta olan Çang Ku 
Keng mıntakasınııi Ruslar tara_ 
fından işgal edilmesı üzerine Çl-

(Devamı 7 ınci sahifemizde) 

lokma ekmek girmem~. cebinde 
de en ufak bir para bile bulunmu

yordu. Mağaradan civarda su a -

rayp içmek için çıktığını söyle _ 
mıştır. Bunun üzerine kendisini 

civardaki çift!•klerden birine gö
türmüşler, süt içirmişler, karnını 

doyurmuşlardır. Rozun katilini 

bulmak için araştırmalar yapılır
ken İngiltereden harice gidenler, 
sıkı surette tarassud rd:liyordu. 

Şimdi cinayetin fail:nin meydana 

çıkması İngiltereden hareket e

den vapurların, tayyarelerin kon

trol edilmesi tedbirine artık lü -

zum bırakmamutır. 

şu son beş senedenberi meşhur o
lanlardan Şirley Tampl içın ne 
kıymet biçilir? 9J3 de bu küçük 
yıldı zi ıçn kıymet biçmek ldzım
gclseydi, 500,000 İngiliz lirası tah_ 
min etmek kabildi"! Ingilterenin 

sayılı maliyecilerinden olan Filip 
Hil, 1,000,000 İngiliz Frası kıyme

tindedir. Bu tahmındeki ölçüye 
gelince: Filip Hil. yirmi senedir 
iş gören bir maliyecidr. Bu mücL 
det zarfında elne geçen İngiliz iL 
rasının mıkdarı 5,000,000 İngiliz 

lirasıdır. İngiliz para aleminde en 
çok para alan sınıf. petrol kum -

panyalarının başında bulunanlar_ 
dır. Mesela Royal Doç Şel kum _ 

panyasının başındaki direktörler 
senede 500,000 İngiliz lirası alır
lar. İngilterenin petrol kralı de

mek olan Sir Henri Deterding öy
le zamanlar olmuştur ki senede 

kendisine 125,000 İngiliz lirası ve

rilirdi! İşte bundan da anl~ılı
yor ki İngiltenin pata aleminde 

en çok lira kazananlar petrol kum. 

panyalarının başındaki zenginler
dir. 

İngiliz devlet adamlarına sıra 

daha sonra gelıyor Jngiltered ga

zetecilik aleminde de para kaza_ 

nanlar çoktur. Fakat Amerikalı 

meşhur Hearst senede kendi ga

zetelerinden 100,000 -İngiliz lirası 

almakta imiş. Para kazanmak 

bahsi açılınca resasmların ne ka_ 

zandığmı düşünmem~k .?.lmuyor. 

Bundan bahseden lngiliz gazetesı 
diyor ki: 

Ressamların hali çok. merak e

dilmeğe değer. Ç<irıktl bunların 

uzun zaman çalışarak vücude ge_ 

tirdiği eserlerı ç-ık defa zamanın_ 

da takdır edi!mez ve beklenen pa

rayı temin etmez. Çok defa ressan: 

ölür de esen sonradan takdir edi

lir. Bu da her vak.t değildır Öl
dükten sonr:ı da ~seri takdir edıl

miyen ressam çoktur. İngilterenin 
vefat eden tannım~ ressamların

dan Orpen resrninı yaptığı kim -

selcrden 2,000 lngıliz !ırası alırdı. 

Fakat yapmı~ oldugu l>u ·resimler 

kendisı öldükten ı.onra ancak 200 
İngiliz lirasına satılabılmekı'edir. 

Bu bahsi daha ıiyade uzatmak 

hem kabıld'r, hem de lüzumsuz

dur. Herkesin bzandığı parayd 

göre kıymeli olup olmaması çok 

münakaşa götürür bır mesele ol

sa gerek... Zaten bundan bahse -

den İngiliz gazetesi de söze baş

larken şöyle demişti : 

Bu dünyada canlı ınahlükattan 

en kıymetli olan beygir değıldır;. 

insandır. Fakat insanlar açıktan 

açığa meydana çıkarılarak kıymet 

biçilir, satılır gibi değildir. Herke

sin kıymetini biçmek kolay biı· ış 

olmasa gerektir. Çünkü ücret, 

maaş, kazanç bu hususta ölçü o

lamamaktadr. 



Uzak Şarkta 
(Birinci sahifeden devam) 

'!Je kendılerinin de mühim bir 
kısmı stibay olmak uzerc epe,:. ce 
zayıat verdıklerın. ıddta cylemek
tedirler. 

Japonlar, geceıeyın Sovyetlerin 
hudut muhafızlarına hücum et -
mişler ve dörl kilometre derinli. 
ğinde Sovyet toprakıarım işgal 

eylemışlcrdır. 

Dünyada misline ender fesa üt edi-1 Yabancı 
len bir cinayetin korkunç safhalan Memurlar 

Yine ayni makamların haber 
verdığine göre, japoıılar 11 tank, 
ı1k1 top ve mühım miktarda gaz 
maskesi elde etmi ·ledir. 

Dil,l{'r taraftan SO\ yet topçusu, 
saat 7 ye doğru bazı koyleri bom. 
bardımana dev:ım etmiştir. 

All<!ak Japon IIarbi,ye Nazırı, 
RWiların Kore köyler.nı bombar
dıman etmiş olmac;mı çok mühım 
ve vahim bir hadi olarak telak
ki ~yff:mektedir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
:Ruslar tekrar bu tepel'"'ı i imal ey
lemeğe !teşebbüs edecek veya Ko. 
m-e köylerini bombardıman ctme
ğe devam yliyece~ olurlarsa Ja • 
ponlar tarafından çok şidd<>tli mu
kabele göreceklerdir. 

Japon hükfımetı bu hususta 
Mançukoda Japo::ı askeri maka • 
mahna icab cefan salah ·eti ver
mişt.'-r. Böyle bır hal vukkunda 
Japon kumandanlığı Tokyodan e
mir almadan SO\'.rntlere mukabe
le edecektir. Japon mskamatJ, Çi. 
nin merkezi üzer n yapılan yeni 
Japon harekatını hafifJctmek ve 
ibu suretle Japonlar üzerinde bir 
ltazyik icra eylemek maksadilc 
Rusların bu şekilde sık sık h ıdud
Jarda harekat yapmakt• olduğu 
kanaaHndedir. 

Japonlar, Çinde me~gul olr-ı da. 
hi, Mançuko'nun miılki tam ni
yetine hi~bir veçhıle halel g rr. 
memeğe karar vermic:;tr. 

B uitibarla U1.ak arkta her an 
bir harb patlaması ihtimali bugün 
geçen günlerdt'n daha kuvvetli -
dir. 

Ru ların tebliğz 
Mo kova 1 (A.A.)- Tas Ajan

sından: 31 temmuz tarihind" Ja_ 
ponlar, Hassan gölünün garbında 
Sovyet hududuna tecavüz etını~
Jerdir. Japonlar. beklenil:rıiyen 

bir sırada top ateşi açmış':ırdır. 

Hassan gölünün g::ırbında kain 
tepelerde bi,. muharebe vukua 
gelmiş ve bu muharebe saatlerce 
devam etmiştir. 

Japonlar, büyük bır mukave -
mete maruz kalmışlar ve gerek 
insan, gerek malzeme itibarile a. 
ğır zayiata uğram lardır. 

Sovyetlerin ugramış oldukları 
za.) iat henüz malüm değildir. 

FranSlzlnrm görüşleri 
Parıs l (A.A.)- Bu s;.bahki ga. 

zctcler. Rus ve Japon hadiseleri 
bakknda m\.italeal.ır yürütmek -
tedirlcr. 

Epok gazetesı ) azıyor: 
Sulhu arzu e<lenlcrin kaffesi -

nin vazifesi, geı ek Japonyaya, ge. 
rek Sovyet Rusyaya il~dal dairesi 
dahilinde harekc>t etm€1eri için 
nasihat vermektir. Mtöcmki Tok
yo hukumeti, muna:t.."ünHh mevzi
lerin Ruslar tarafınd:m tahliye 
edilmesi surctilc Sovyet - Manço 
hududunun tahdidi teklifinde bp. 
lunmuştur. Bugün ~) ni teklüi 
Japonyaya yapmnkta ne mahzur 
vardır? Japonlar, Çang Kufeng 
ile Çasaopingi tahliye edecek o. 
lurlar ise bir '·omisyon hududu 
tahdid isi ile pekala meşgul ola. 
bilecektir. 

Pöti Jurnal yazıyor: 
Çemberlaynın sebat ve meh:ı

rct sayesind:? garbi Avrupr".Ja 
Ozhanın bir nebze teı;kin edil -
mesine muvaffakiv ·c elver.i;ği 

bir sırada düny.ımn öbür ucun. 
da bir yangı:ı çıkmıştır. Bir ya:1-

gm ki neta)iCi. hasa:-atı rnedenL 
yetimiz için çok ımithış olabilir. 

Ovr gazetesi yazıyor: 

Moskova hul.fımeL;nin müma -
sil ahvalde göstermiş olduğu so
ğukkanlılığı bu sefer ôe muhafaza 
edeceğini ve top atl'şıne top atc
şile mukabde e:tmiyeceğini ümıt 
etmek lazımdır. 

Barış 
-

y 
bir 

~unda parlak 
netice 

(Blrlncl aahlledeD •rnın) 

&ıs, diğer taraf an Bulga .. ·stan 
Başvelali ve Hariciye Nazıı ı c n:
sclfuıs M. doktor .Torj Köse İı ·no!, 
temsil etmekte oldukları devlet -
ler namına bu ]e\·letlerin ınus -
takbel münasebetlermac ademi te 
cavüz m lesinde bu devle lcrııı 
her birinin akdtlm;ı oldukl. rı ıtİ

Jaflar mucibine~ her ne surc::t.0 
olursa olsun kuvvete mı.iraCB.ıttan 
jstinkaf etmeği. taahhüd ettiklf'r·
ni ve kendilerin' müteaUık hu -
susta Növıyyi ınuahedename ınin 
4 üncü kısm:nda münderiç ahkfımı 
«askeri, bahri ve havai madd .. <.r• 

ve keza 24 temmuz 1923 de Lozm
da jmza edilmiş olan Trakya hu. 
duduna dair mukavtlenan f'de 
münderiç ahkamı tatbık etmekten 
vazgcçmcği takaıı ür ett rmiş fll -
duklarını beyan ederler. 

SeHin•kte 31 t:'mmuz tarıhinde 
5ki nusha olarak tanzim C'dilmiş -
tir. 

imza: Metaks - Kn c h·anof 

RESMİ TEBLİÜ 
Selfuıik 31 - Anlıı~mamn im _ 

zasından sonra, ao:ağıd~ki tebliğ 

ncşredilmişı: ir: 
Bulgaristan BJ;;>Vck 1 \'C Hari

ci)e Nazırı eks('!!lns M. dok!or 
Jorj Kô İvanof v ... B ılkan An~ 
tanh konsey'nin l alcn ıei ı sıfa

tile harek t ed~n Yunannistan 
Başvek.li ve Harıci)'- Nazı .. ı ek. 
seHins M. Jan 1 Ietaks lJugün 
sdanıkte buluşm..ı ' r \" Balkan 
Antantıle Bulgarıs nn anısındaki 
anlasma~ ı mzalamı 

'at d ıı ind 
mezkur anla ma a: mİ\cl ve 

S ı b t SU-

viyesi politikasın<ı bnğlı bulunan 
Bulgaristan, Türk:~ c. Romanya, 
Yugo~lavya ve Yunanı.::tan, bu 
dPvletlerin her bırin:n ademi mü-

1 

dahale bahsinde akdetm.~ olduk
ları anlaşmalara tevfikan karşı -
lıklı münasebetlerin df' 11er ne su
retle olursa olsun kuvvete ı:ıüra. ; 
caattan istinkaf l'trncğı .nahhüd e
derler ve kendilerim• müteallik 
hususlarda Nöyyi muahedesinin 
dördüncü kısmmd'l münderiç ah
kamı caskeri, bahri ve havai mad. 
deler• ve keza 24 tern:;ıuz 1923 ta
rihinde Lozanda imzalanmış 'Irak. 
ya hududuna da r mukavelename
de münderiç :ahkam~ tatbik et -
rnekten vazgeçmeyi t.ıkarnir etti
rirler. Her .ahada anlaşma, 

sıkı ve müsmir i~ birliğı arlusile 
mütehalli bulunan ve bu derece 
felaket görmü-? mılletlerinin refa. 
hını temine titiz surette çalışan 
Bulkaristnnn ve Balknn Antantı 
devletleri sulhpcf\ er gayretlerinde 
devam::ı azmetmisler ve bugiin im. 
zalanan anlaşnıanın 'arımad'.lda 

bir emniyet ve muhadcnet devre
sini açtığından ve &jni zamanda 
umumi sulh eserme kıymetli bir 
yardımda bulunduğ-undan şüphe 

eylemcmc>kted irler. 
SOFYA VE BELGRAD 

MEMNUN 
Paris 1 - Dtin Sn!fınıkte Bal. 

kan Antantı nnmma hareket E'den 
Yunan Başvekili Metaksns ile Bul
gar B~vekil arasınd:ı imzalanan 
anlaşmadan dohvı. Sofyada bü • 
yiık b·r sevinç lıiikü~1 s'irmekte -
dir 

B.nlgrddan gelen haberlere gö -
re Yugoslav rneh filı bu anla~ma
nın. Balkanlar ~yasetinde yeni 
bir devir açmakta bulunduğuna 
kanid r. 

...=-

Yeni bir hadise 
(Birinci sahifeden devam) 

vakyalı bir Alman olduğu anla • 
şılmıs ve Sad'ov'un yanında diğer 
bir nskerm \'e bir rıvilin bulun
duğu tesbit edilmiştir. Hadisenin 

siyasi bir ihtilaf ) üzıinden çıkıp 
çıkmadığı maJiım degildir. Müc
rimlerin evvelce ıçtiklcri ve bir 

kaç kere kavga çıkarmak istedık
leri tahkikat neticesinde anlaşıl
mı tır. 

( Birinci s~~ fadan devnm) 
KATİL YALVARIYOR: 

•ALLAHIM ... YAPIŞTIR ŞU 
KAFAYI! ... > 

gazetemizde yazdığımız veçhile 1 
Kocamustafapaşadakı evlnde Mclı-ı 
medle define aramır; bulamamıştır. 
MUSKALAR, :UÜYÜ'LER YAPAN 

ŞEYH!. .. Bundan başka kawın arkada • 
şını öldürdükten sonr başına ge
çip dualar okuduğn ve sonra da 
kesik kafayı gö\•df'sine yapıştır _ 
mağa uğraştığı, bıttabi sapışmadı

ğıru görünce de, el!erini semaya 
açarak: uAllahım yapıştır bunu!. 
Göster kerametim .. ı. cı;~e yalvar
-Oığı tesbit olunmuştur. 

Marazi bir tip arzeden şey (!) 
bu ihtıyar ;;dam, ctck:ne, beriki
ne yaptığı söylenen muskalardan 
bir kaçını maktul !vtehmede de 
vermiştir. Bu muskalardan bir -
ka('ı maktulün üzerinde bulun • 
muştur. 

Bedhah. maktuu~ bu esraren. 
giz mahiyetli katilden başka ha -
d iseyc ismi karışanlar şunlardır: 

- Katil Osman Giilsı,·mün kar. 
deşi Bayan Emıne. 

2 - Kocamusta(apaşa caddesin
de Arabacıbeyazı':i mahallesinde 
298 numaralı evin bir kısmında 

oturan Bayan tiaknt. 
3 - Aksaraydıı Dudu sokai,rın

da 4 numarada muk;m Arab hoca. 
Bu üç kişinin fec· ba~'ctda rı rı 

8}Tl rolleri ve ehemmiyetleri var
dır. 

BİR AŞK REKABETI Mİ? .. 
Cinayetten sonra y aplan ilk 

tahkikat, katil Osmann Gülsemi~ 
ilk tevkif olunduğu Ramiz jnn -
darına karakolunda şaşk.ın bir 
halde verdiği ifade1er, katılin kız

kardeşi Bayan Emineyi Mehmed. 
den lôskanmasull':ı ve ~ si ara -
sında bir ü~ane münasebet ıtc -
vehhüm etmesinın hıss:ni V"r -
miştir. Fakat; tahkikat derinleş _ 
tirip büyüdükçe Ba. ·an İfakat le 
Arab hocanın da isimleri ortaya 
çıkmış ve cinayette katıl Osmamn j 
hem ~sinin namusundan başka 
bir aşk rekabetinin de müessir ol
duğu anlaş11rnışt ır. 

BAYAN İFAKA'l' ı:tMDİR? .. 
Bu rekabet, g2r0k ka ilin v~ 

gerek maktulü:ı ınuştcreken ta. 
rudıkları Bayan Üakali. a rı ayrı 1 
sevme! r.ınden ileı•L gelm:ştir. 

Bayan İfakat, yukanda da söy
lediğim gibi, Koc:amustaf'lpaşad:ı 1 

Arabacıbeyazıd malıa11c inde 298 
numaralı evin bir k!sımnda otur. 
maktadır. 

Yusuf ;..sminde merhum b.r po
lisin dul zevcesi olan bu kadın 30 
yaşlarında kadardır. 9 yaşlarında 
bir de çocuğu olnuısır.3 rağmen 

rüyaya, hırafatn, hoc~lara ve ba. 
tıl şcylc11e itikadı {!) vardır. 

Katil Osman Gülsen Bayan İfa
katı Aksara;•da Dudu sokağında 
4 numaralı evde et.uran Arab ho. 
canın evinde tanımı~tır. Ve bu ta
nışmıya da doiirud:ır. noğruya 

maktul Mehmed scbeb olmuştur. 

EN.TERESAN VE ESHARLI J 
BIR TİP: ARAB HOCA!.. I 

İddiaya nazara:ı Arab hoca üfu. 
rükçülük yapmıktadır. Ve evini ı 
e\'lcnmek istiyen dul kadınlar, 
aşk yolunda yaya, beceriksiz kal- 1 
mış erkekler sık sık ziyaret etmek- ! 
tecl"r. 

İfakat işte bu evde sık sık Arab 
hocaya m 1safir gelip gcceyatısına 
da kalan maktul Mehnıedle tanış
mış, Arab hocanm sağır k::ırısı 

Me €-m de bu !anışmada rol oy. 
nşamıştır, hatta bu kadın daha 
ıi.leri giderek İfalta!lı:- l\Ichmed a
rasında bir ka) naşmc.1, bır yakın

l~ma, tevlidine çalışrt'ıştır ve 
bir gün ifakat: Mehmecl ::lamına 
e\•lcnmek üzere istemiştir. Bu şe
kilde de İfakat !n<ıktul Mehmedin 
sözlüsü vaziyet.ine g:rmiştir. 

Bir gün Mehmed katil Osman 
Gülseni Arab hocanm evine gö • 
türmüş, ziyareı1 ler s11daşınca o da 
İfokatle tanışmıştır. Osman da 
bekar olduğu için İfakate abayı 
yakmış, Meryem Osmanla İfa'ka-
1i.rı arasında muta\: assıt vazıyeiine 1 
girmiş ve İfakati Osmana da iste
miştir. 

İLK MÜNAFERET BAŞLIYOR!.. 
Fakat lfakat bu ikincıı kıla -

vuzluğa kar ı Jüknya kalmış, Os. 
mana yüz vermemiştir. 

Birbirinden hahersi:ı: 'k' erkeği 
br ip~e oynatmak ıs'hen Meıycm 
lise Osmana, Melımedin İiaknti 
çok sevdiğini ve ölümle tehdid 
ettiğini söylemiştir. İste bu keyf~
yet Osmanı sevg·lı arkadaşı Melı
meddcn soğutm::ığa birinci ve büi 
sebeb olmuştur. 

İfakat dün jandarmad:ı dinle -
nilmi§, hi.çbirini sevmed'ğini söy. 
lemiş ve serbest bırakılmıştır. 

· Bayan İfakat bundnr. ik' ay evvd 

Yapılan ilk tnhkika!tfı Arab ho 
ca Abdullahın muskaları: ayni 
zamanda define arayıcılığı ile d~ 
uğraşan katil Osman Gülsen ve 
Maktul Mehmedc bu gayelerine 
erişebilmeleri için verd:ği netice_ 
sine '\'anlmıştı. :Halbuki tahkika. 
tın derinleştirilmesi bu ciheti de 
tamamile değiştirmiş şeyh Ab _ 
dullahın muskalnnnm İfakat ile 
Mehmedin arasını bulmak üzere 
h z rlandığını meyda:ıa çıkarmış. 
tır. 

KATİL OSMAN NE DİYOR? 
Katil Osmar. szçma sapan ı;öz. 

leri arasınd.ı •Arnb hoca• dan 
bahsederken; şeyhin (!) kendisi. 
ni evinde hır derviş gibi tekbir
ler, tehliller, tesbihler çekerek, 
tütsüler yakarak İfaknti bir gece 
apansızın evinı:: getirebilmek için 
büvii :·:1pm:v.ı tc~\·ik ettiğini de 
söylemektedır. 

Hatta Osmana göre; Arab hoca 
bir gün kendisi!1e: 

- Mehmeıiin büyüsü çok kuv. 
vetli, sen Oll~ard::ın daha kuv~;etli 
bir büyü yapmı1ısın ki büyüsi.i 
bozulsun! dem irtir. 

Katil OsmDnın A ·ab hocanın 

tekke (!) sin<> g de J?elr- ruhan bo 
zulduğu ve m3nen onun tesiri al. 
tmd::ı kaldığı nnlac;ılm:'ıktndır. 

Arab hoC'anın tclk'nlerinin; ka 
tili suça tahrik etti"i. ifakate nail 
olmak ·çin de Mehmetli ortadan 
kaldırmaktan b::ıı:;ka ı"ırP bu~un

madığı zehahın• uynnd rdığı tah
min olunmaktadır. 

Bu tahmin, kırvve!l:dir. Çünkü 
Arnb hocanın. Osmanın kadın 

hakk•nrl:!.ki al ıbc:ı"'ı, arttırmak 

üzere> onu kö .. ük1r.Jiğ: aşk:ı tes _ 
vik ettiği, hu huc:uc;tr. büyüler 
y::ırıtığl an]a<;:lM:;ı.ktıdır 

Bu ise tahril~ o'du12'u için bir 
suctur. Bü,rüdl1ük \'(' iifüri.ikçü. 
Jük yaprr. '-: jc:p 2 ine: bir cürüm. 
dür. 

Binaenaleyh ihtiyar ı;eyh ( !) in 
hem şahid, hem de> rnçlu olarak 
ifadesine müracaat edilmektedir. 

Katil Osm::ının def ı r aramak 
bahanesile arkada ını tcn'ha bir 
yere götürüp onun kafasını tit. 
remeden ve ürpermeden bede _ 
ninden ayırdıklnn sonra gnyrişu. 
uri bir hald" duul::ır okuması Vt! 
ellerini SC'nrn,·n açıır::ık· 

- Allahım ... Yapıştır bunu ye
rine! ... Göster itcrametıni!. .. 

Dive yalvarması da herhangi 
bir cinnet buhr:ınmtlan ziyade, 
Arrb hocanın sacma c-apan tl'l _ 
kinlerinin altında kalmasına· ve 
kısmen de, üzc-rıne b<>şına fışkı -
ran sıcak kanların doli'urduj!u ani 
bı rnedamctn a1folunmaktadır. 

HADİSENİN Tl:ŞRİHİ 
1ştc> hadisenin buraya kadar bü. 

tün ta[silfıtil~ kaydettiğim saf _ 
hası; bu korkunç cinayetin he:' 
hangi bir kard~ş namusunu te. 
mizlemek yüzüf'lden değil; bir aşk 
rakabetini ortadan kaldırmak i. 
çin telkin altında i)endiğini te. 
barüz cttirnıckted ir. 
BAY AN EMİN ENİN SOZLERİ 

Esasen maktulün kızkardeşi Ba. 
yan Emine d(' maktul Mehmed:n 
kendisine tecavü~ ettiğ', ve göz 
koyduğu hakkındakı sözleri l'ed -
detmektedir. Grnc kadın ezcümle 
şunları söylem'ştiı: 

MAKTUL; KATİLL~ 
PEYGAMBERİ İMİŞ! .. 

- Mehmcd demlen maktul 
mendeburun biı i idi. Onu hiç mi 
hiç sevmezdim!.. K rdeşim Osman 
evvelce makinistlik, deri eksper. 
liği ctmi.ş okumu~ bir ndamdıı. 

Baıvan Emine; katille maktuliin 
Arab hocaya olan cahilce bağlı
lıklarını da şu sözlcrl(! ifade et -
miştir: 

- Kardeşimin 3 aydanbcri bü
!tün haleri değişti' .. Eskiden camie 
tr.le gitmezdi!.. Halbuki sonraları 
kafasına takke gı~ mcğe, evde hep 
post üstündP oturmağ:: başladı ! .. 

Bir kısmı bugün 
işt~n atı ldılar 

Tramvay §irketinde çalışan e<:
nebi memurfardJn on tanes:ne bu 
sabahtan itibaren yo~ verilmiştir. 

Dünkü serbest 
reş müsabakal 

Diğer ecnew memurlar da yer. 
lerine Türk müteh:ıssıs ve memur
lar ikame -edilir edilmez işten çı. 
karılacakl~dır. Bu a_·m on beşine 
kadar bu iş bitirilecektir. 

Kara Ali yeni Zelandah Jorj ,. 
yendi. Tekirdağh, Babaeskili lbr• 

berabere kaldı. 

Zincirleme 
Kaçakçılık 

(Birinci sa11ifeden devam) 
lar iken sal:>kalı eroıncilcrden 

Ethemi şüpheli bir yaziyette do. 
]aşmakta iken ccvirmış1er, üzeri 
aranınca iki 2ram eroin ibulun -
muştur. Ethem eroinleri Ahmed 
oğlu Süleymandan aldığını söy. 
!emesi üzerine Süleyman yaka -
lanmış, on un da uzerJnde bir mik 
tar esrar bultmmuştur. Süleyman 
da bunları Ahmed ismınde birin. 
den aldğını ve Ahmed de sabıkalı 
Rahmi oğlu Fehmidcn aldığını 

söylemiştir. Fehmi yattığı Pem
benin evinde yapılan arama netL 
ces:nde 25 gram esrar ve eroin 
sarmıya mahsus buln~ık kiığıdlar 
bulunmuştur. 

Bu suretle zincirleme. şeklinde 
iş yapan ve cümlesi de yakalanan 
dört kaçakçı ile bunlara yataklık 
eden Pembe dün adli) eye teslim 
edilmişlerdir. 

Dün güreşseverler çok heye -
canlı müsabakalar seyıettiler. Sa
at dört~e bü tün pchlh'anlar ringe 
çıktılar ve halka takd:m edildi -
ler. D~nar1ı Mehmed her şey Ü

zerinde anlaşmasına rağmen yine 
gelmemişti. Güreşleri Bay Cemal 
'idare etti. Jüri de, Su y~lcu Bür. 
han Felek, Sami Karayelden mü
teşekkild•. 

İlk güreş Çgtalcalı Receble, 
Edirneden General Kazım Diri
ğin yolladığı Hüse' in arasında idi. 
Onar dakikadan iki devı'e olan 
bu güreş beraberlikle bitti. 

İkmci güreş Pehlivankôylü 
Mustafa ile Romanyalı Ahmed a
rasında i&'. Daha hakim \•e usta.. 
ca bir güreş yapan Pehlivanköylü 
rakibini 12 dak ·ada 'tuşla yendi. 

Üçüncü gürı;!Ş Molla Mehmedle 
Adapazarlı Arif arasında idi. .Eski 
kurt Molla rakibini J.1.5 dakikada 
tuşla yendi. 

Dördüncü güı eş giiniin en he
yecanlı ve şimdi~ e kadar eşine te. 
sadüf cdilmiye:1 bir güreş oldu. 

gösterdi ve rakibinı ~ 
'< 11 

dırıp yere vurara 
tuşla mnğlüb etti. ~~ 

Kara AH bu gı.ı ~ 
Tekirdağlının güreşrrı 
dlği eski dünyu -şanıP 
Şeri ile haftaya 1tarşıl 
bul etti ve ibu me;:rtÇ..' 11 

!tarafından ç.ılğıııc.n al 
Son güreş T.ckirclıığll 

geçen hafta berııbere 
ıbaeskili İbrahim aıa5' 

On beser dakikada 
:ı: 

olan bu güreşte Tckif 

bine bir oyun ol:.un tJ 

medi. Babaeskıli c dde 
vetli ve cesur bir pe 
ibir ara Tekirdağlı ıc 
büktiiğii zaman •. .aire 
rılmaz» diye bağırnınsı ' 
landı. Tekirdağlı ) crıe 
nir1endi ve lüzunısll' 
ketler !'. aptı ve mii~b' 
berlikle bitt . 

Hatayd 
reş vaparak, asıl znmanımızm Ko

Bu arada bazı s· ) it 
suf! Ne oldu di)C ba:tl 
seslendikleri du.) u Ll 

ne olursa olsun dıitı 
başpehlivana ka ~ı cı 
h:.r ,güreş yaptı. Mıt' 
yapılan dünkü güre) 
yı tertib heye.ini tebf S 

M· 

Bundan evvel Jorj Modrin'lc 

berabere kalmış olan eski Türki
- ye başpehlivanı Kara Ali, her ha

' flirinri ~nhifedt>n de,·:ım) 

1 

reketi çılgınca alkışlanan bir gü. 

rnhhas Cevad Açıkalm tescil işle. 
r büyu1~ b:.r rntizam içinde 1 =c=a=Y=o=su=f=u=n=u=n=ke=n=cl=i=si==o1=d=u=ğ=un=u=========~ 
cereyan eylemf'sinc ve ayni za -

manda halkın rcyl';C'rmi diledik.. 1111 akı.ne' ve 
leri şekilde is~.":rmıl eylemelerine l Y I ~ J 
bilhassa d kkat ctme>ktc \'e bunu - _ __,_,. 

taarruza ge' 
mecbur kalnı• 

temin cylemektedirl<'r. mukabil .. ' ruc ata 
Ruslar 
. ler, 

Maamnfih bitcok l öylcrde halk 
h5.lfi eski propagand:ıların ve tct
hh:lerin tesiri altında kalarak he
nüz tescil için müracaat etme -

mislerdir. Türk ve Fransız dele. 
geleri bütün yerli halkın reyle -
rini kullanma.hm ıc:'n tertibat al. 
maktadırlar. 

'fokyo 1 (A.A )- Harbiye Nezaretinin ist;hbaratına 11 

\

Sovyet nskeri 31 temmuzda saat 17 de iki tankın nıüzahcrrt 
taarruza gcçmı5kr VC' fakat Japon topçul:ırının endalıtı :ı-ıır 
<:tmişlcrrl.r. Sovytt kuvvetled, top bataryalarının inn<ıı: c 
tekrar tanrı·uza r,e<_:mışler ise de bir saatlik bir muh !'cbcd 
nidcn ricata mecbur olmuşlard ır. Sovyetler, 30 maktul vc .. f' (' 

İntihabın l)uglinc krdar verdi
ği netice T ürk unsurunun kahir 
galebesini gö:.termektedir. 

Diğer taraftan Halaydan kaçan 
Suriyeli ve bedevi Arablar Ha. 
tay _ Surıyc hududunn yakın Ha-

mam ve Harım kazalarından Su
riyeli rnemurlnrın teşvikile Ila

tay hududun,, çapulculuk teca -
vüzlcri yapılmaktadır. Bu teca -
yüzler, alfıl~adar m:ık::ımata bil. -
dirilmiştir. 

Umumi 
Maaş 
Ağustos umumi maaşı bugi.in 

verilmiştir. ----Soğu ,_ma devam edtyor l 
Salamankn l (A.A.)- Katalon

ya cephesinde hftkfımetçilerin 
yaptıkları şiddet1i tııarruzlar geri 

püskürtülmüştür. Moradc - Ebro 
mıntakasınd.ı Frankistler mühim 
mevziler zapletmı~erc'lir. 

Evin her tarafı seccade, tcsbih 
~çinde! ... Sabahtan .okşama kadar 
'karşılıklı Mchmedlc Kur'an .oku-

yorlardı. Birgün ben gene şap -
kamla sokağa çıkmağ;ı hazırla -

nırken Mchmed beni yakalayıp 
dövdü. Fotoğra!larımı kesti. Ulu
mun teller"ni kopardı. Kardesime 

şikayet ettim. «Kov şu herifi» 
cdöv şu mel'umı) dedim. Ne ce • 
vah verse beğenir-»niz? 

cO benim muhammedimd:r, ben 
beygambere nasıl El kaldırırım?ı> 
demez mi? 

TAHKKATIN SON SAFHASI 

Bu esrarengiz safhalı korkunç 
cinayetin tahkjkatına bu snbah da 
devam olunmuştur. Müddeiumu
mi muavini Übeyd henüz kati!..n 

adl~·eye teslim olunmadığını ve 
cinayet mahallmdc bugür. yeni bir 
kesif yaplacağını söyemşMI'. [ 

HALÜK CEMAL 

Tokyo 1 \A.ı\.)- Japonyanın Moskova elçisi Şigcırııtstı, 
feng hud ut hadi~elerinin dostane bir şekilde hallı için ~~şµ 
temmunia ınkıtııa uğrıyan miizakerelere devam edilmesırıı 
istemesi ıçin talimat almıştır. 

Et ucuzladı 
(Birinci sahifed,•n devam) 

Halktan eski tarifeye göre fiat 
istiyenler, yeni azami fiatları gös
t eren 1ariieleri herkesin görebi -
leccğı yere asmıyan, nzami fiattan 
yukarı et satmak jstiyenler ağır 
cezalara çarptırılacaklardır. 

Et fiatları ağus.osun son hafta -
sında şimdikinden daha ziyade 
indirilebilecek tir. 

Bu suretle halkın en mi.ihim 
gıda maddelerinden b:rjni teşkil 
eden etin halka çok ucuza yediril. 
mcsi mümkün olacaktır. 

Herhangi bir yanlışlığa mahal 
'.kalmamak üzere bugünden itiba
ren tatbi.k edilen et fiatlarını bir 
kere daha :,yazıyoruz· 

Kıvırcık: 45, dağlıç: 40, kara -

Eğlence 
Eğlence, öinlenrtıl 

yerlerinde yapıları ıı -e 
larına göre bu kabil ) pi_ 
tenzilatlı tarifeler Y' 
belediyeye tasdik .ctt; 
kında verilen miihle 
ermiştir. 

Belediye bugündc
11ue 

h irde tarama suret fi 
kontrol yapacııktıt" 
neticesinde ucuzıuğıı~ 

ı ]{1· . yapm1yan, yap 1 

d '· (:ı belediyeye tas ı" dd 
lan, ucuz ve mus:ı. 'o/ 

halkın görehfü:ce 11 
• 

• r c 
mamış bulumını::ı 

caklardır. 

man: 38, kuzu: 
25, dana: 35. 

Edirne Valiliğinden : 
Edırne mC'mlekc.>t hastanesinin 938 yılı ihtiyacı iı:in /~ 

karılan 1251 lira 10 kuruş kıymetinde 137 kalem ilfıç, ıöl / ıe 
saat 12 ele ıhale edileceğinden talihlerin ye\•mi mezl<iır~~ 6 
buzları ile beraber Vilayet Daimi Encümenine ve şrıa u 
tiycnlerin ls1anbul Sıhhat Miidürlüğüne müracaatları 1 

• .. ~ {• •• l ~ .·' • • • : 1, ~·. •• • • ... • •• • • • • 

her yemekten sonra mutazaman 
t1rçatayınız: -



Yazan ' Rahmi _yaöız; Londra • Prag 
' ( 4 üncü sahifeden dnam) 

I~ Vesika, resim, maUbnat ve not verenler: EJkl Osmanlı donanması erlı:&. 
. fiıtkkllle, Ve iktibas nından miralay Remzi, İskele ve Umanlar umum kumandanı albay 

~ ~idui.hti~'1F~~~~d; .. 
Aceba /edai, Türklere niçin teslim olmuştu ? 

~elbrock kurtulmak için gizli üssün yolunu tuttu 
1' t~a~ .. ~üya mı görüy~r • 
~... es.ıoyerının ne işt var 

· •. \'ijnııınıy 
~Orıııiiş ... orum kap;ten ... Si. 

cliirıı i?loı bunu da gözlerimle 
it • 

t< eı?rııcıt b . . , 
lıı ~n1 !ta u temınatın uzerıne 

ng•da~ Ptı, dışan fırladı ... 
'Sit~h geçerken emir verdi, 
tı..ın b~ıınaı 
~ bir 8·k. 
ı ~eı u ·unet;n kocağında 

1~ k,rı::Ylıyan tahtelbahir bir 
~~letind:ka! ~ oldu. Neferler 

~· 1n baş n atıadılar. Herkes 
~<ılıtara ı~a, Vazifesine koştu ... 

... -,_ orpitolar .. "Jd" 
~. Pe suru u ... 
~ ~•~tı. G re,;kopun başına geç. 
~1u ır~ki~dıkJi ·alan söylemi. 
~l't taht aten bir Tlirk des _ 
,~nı elb~hrin istikametine 

r_r Yakta Çeı .rmış. 8 gomineye 
t·-~niıı ımıştı. 
ıı~ @iilgeı ltaron!ığında heyuHI 
~~e~ Vard:Şen .. destroyerde de fa_ 

duıu!ld< Suvari bir daJ<ika şu-
A, u. 

q~ Ca.ba .. 
i<Jı ele Re ~-:ınderdiğimi;: haber_ 
f.ı1~1b.ıhri ç ıl~r de tazyik altında 
~llıı etı·rıı Yer:nı düşmana ıh
""l\r ı er? 
· abu '.. 
,: \'ine bdu~üncesinden vaz 
· -ndı kendine söy • 

' l.toıı 
'"'' ı. g(!Park ·ı 

1 
~ "••t " ı e YorkharQ böy_ 

C ı , •ltaı • 1!lnıazlar 
>j • ıı l::ı d . 

l~1 e l<!:, estruyerın burada 
brııc .... 

"-tıı ~ kend 
~ ~iğt b 1 kendisine mana 
~~t u go··rü .. t f 
~ • bir 1. . şu ~ Jıre ca-
l buı~ ırlu d<! kuvvetli bir 

ı Grıt,ı·hl'\'\?yordu 
1( ' 1 h . 
ı" buı~ er_ Şey ek arşı ha_ 
'llta~11:"lagı da ihmal et
C:.ı,~cl b telgrafına seslendi: 
l!aııo· aşı~. 

~ lııç h kapteıı ı 
llıu, a•eı..et kabılıy•t.miz 

)ı• !),,veı 
ee b 

unu ı;ıörüsmüştük 
ltav • 

ııııı_ tr, lJ . 
ı 11 sad eınır ıılaiım de:n '-

P;ıcal( ~" Yerimızd~ man<'ı'
ı:ı lı "i!dutı 

j f'ıy dar h · 
'ie le is~ =~eket <'dd>ıfüz. 

tı ~~Çec •0lduğ~muz yerde 
l); • !(aç eg•z! 

t '" '- li<lrı•ı·e . ~ ~e "'"i'y ·. malrnw ça!ı~tt.. 
~ ı. tde tir. d•.t.: geçti.. B 7 oldu .. 

·~ti. o .. 
~ ~IJI\.; 1 'ış yapt; Tiyub. 
~ (Jıhırıtıe ~a~r~r;lerini Türk 
'" ·Sı kuı. ç. v. rdıler .. Torpito 

llıeğ, k•kiarı kirişte emir 
0Yuıdu ... 

HeLbrock di.1şünüyor, vaz;yeti 
tartıyor, muhakeme ediyor, fa
kat bir 1ürlü karar veremiyordu. 

Crlımiye taarruz etmek! 
Koyuverilecek bir torpille şu 

gafil Des~roıyerin bir çırpıda işini 
bitirivermek mesele değildi.. De
ğldi ama asıl Helbrock'un kolla
rını bağlatan, bu cazip hedeften 
vaz geçirten saik hareket kabili
yetini kaybetmi' bulunmasıydı. 

Torpito attığını bir dakika için 
farz ve bbul eden Helbrock ha-
disenin ~rl:a tarafını gözlerinde 
canlandırıyor, bu canlanıiırı~ 

tüylerini d:ken diken etmeğe ye. 
t\yor. da artıyordu bilP . ., 

Torpito hedefe isabet etse, in
filak me:•· dana gelir gelmez DP=. 
truyer toplarını bu noktaya çevi. 
rerek, ateşini oraya teksif ede
cek, yerinden kıpırdamaktan adz 
kalan B 7 yi taşla akrebi ezer gibi 
olduğu yerde bir isabelle param_ 
parçe eJ ~•ekti. 
B in3~naleyh: 

- At~ş! 

Emrini vermek için aş eren, sa
bırsızlanan dudaklarını güçbkle 
zabıta uğraşan İngiliz süvarisi bu 
tasavvurun" en geriye, son ham
leye bıraknıağı tercih etti. 

Preskopun objektifinde akse_ 
den destnıyerin göğertesinı şım
di çok yi görüycırdu. 

Bi1h~s•~ etrafın karanlık oluşu 

ve Türk ha.-_, gemisinin kumanda 
köprüsünde ışık bulunuşu o n<'k
tanın tamam(''l görünnıesini te
min ediyc.-, Helbrock on iforma
sından süvar. olduğunu anlıyan 
vakur Ttiri< deniz subayını g/iz_ 
den kaçu·mıyordu. 

Bir arı!:'< süvari tıteki bordaya 
gitti. Onun hayali çekılir çek·lmez 
preskopta yen ı bir hayal, Hel
brock'un yakından tanıdığt ve 
görür gôrnıcz de: 

- Aaa . A ... 

Diye hrr: 't çığlı klan kopart
tığı biri göründa. 

Bu, destroye" t&ralmdan esir 
edilen ve .. destroyerı bu noktaya 
kadar getiren MongGparktan baş
ka kimse değildi. 

Mongöparkın fark edilişi HeL 
brock'un kafasında biraz evvel 
doğan VP çabucak da silınen şüp-

heleri k0rüklenıişti İng Jız vüz 

başısı bu sefer M~ngöparkm iha
netine hükm etmekte hakh gibi 
görünüyordu. 

k. 9 
ım .... -

Köytü .. ec, jandarmalar vak'a 
mahalline gittiler. Birkaç saat 
sonra sorgu hakimi ged!. Tabibi 
adil zaval~ı kızın cesedini mua
yene etti. 

Genç ktı, kalbinın üzerınc ;ap
lanan ucu sıvr; bir hançerle Jl
dürülmü~lü. Ceserl soğumuştu. 

Gecenin ilk saatlerınde öldürül
düğü muhakkaktı. 

Babast ve annesi hınçkırarak 

ağlıyorlardt. Zabıtayı tenvır ede
bilecek oi• ınalUma ~ veremedi -
!er Yaln17.'. 

- Yemekten sonra Marıvon ha-
va almak için kapının onüııe çık
mıştı. Arkada~larıle konuşu·,·ordtt. 

Bu sırada Adriyen bisikle!le gel
miş, k~ndisine yavaşça birkaç söı ı 
söyledikten sonra şatoya gitmiş, .. 

Mongöpark güverte üzerinde 
atıl durııyC!', bir tarafa kıpırdan. 
rruyordi.i. Uzaktan görünüşünde 
hiç de ihane~ etmışe benzer bir 
hali fark ednıi>cyordu. 

Helbrock bu vaziyet.ı hüsn:ın -
yet çerç<!vesinder. seyir ve tahlil 
etmeğe çalışıyor, Moıı.göparkın 

sadakatsizliğin" ınanmak değil 
böyle bir ihtimale d;,hi yer ver. 
mek arz•ı etmiyordu. 

Destroyer blr müddet daha bu. 
lunduğu noktada kaldıktan sonra 
9 kerent bir <iskele dönüşü yaptı, 
provasını cenuba çevirdı, hafif 
bir seyirle yol almağa başladı. 

Gemi, gayet ~·.avaıı ilerliyor, 
kumanda köprüsünde dizilen sü
vari ile gemi erkanı dürbünlerle 
sahil boy.mı gözden geçiryorar, 
Mongöpark da elinde bir dürbün
le ayni ~i görüyordu. 

Türk g~:n;sı yavaş yavaş tah
telbahirin buunduğu noktadan 
uzaklaştı, gittikçe ufalarak cenub 
istikametinde gözden silindi... 
Gaiplere karştı. 

(l.levamı nr) 

HIKAY!E 

Kıskançlık 
Aşkın aynasıdır 

( ( ilncU sı>büedeıı <levam) 

Hakikate 1 çantadan bır bahri
yelinin fotoğraf: çı''maz mı? Ne_ 
cali az d•na yüreğine ınerek ora
cıkta ölü·;~recekti. 

O gece Neriman uyuyormuş 

gibi yatakta Necatinin hare1<et
lerinı tak:p ediyordu. 

Necati m3sasının başında elin
de bir fo\oğraf, saatlerce ağladı. 

Neriman yataktan fırladı. 

- Delisin Necati. Bu, Neclamn 
kocası HaF!l'. Pliinımı muvaffa_ 
kıyetlc yaptım. SJna olan sada-

katimden ve muhabbetimdten 
hakkın olmadığı h3lde şüphe et
menin cezasını çektin. Artık ya 
bana inın, itimad et. Vc\'a böyle 
günden gün' eri, günden güne 
sarar ''e l:endinı mahvet. Orası 
da senın bileccğın iş . 

Necati evvela pek inan?namı~ 

gibi görü-ıdü am«. O kadar tesel-

liye muhat..:>çnı:1 ki karı:;ına sarıl

dı ve ~f istedi ve arıtk bir daha 
huysuzluk ta yapmadı. 

FiLE 

Dedil~r. Hakik3ten sadt dokuza 
doğru babası odalarına çıkarken 

genç kız, uykusu olmadığın;. ar
kadaşlarfö beraber çayıra doğı u 
gezmeğe ı;iaeceğını söylemiştı. 

- P<!kaii .. Fakat, ~akın şato • 
ya yakın g:'.meyiniz ... 

- Yo1<, babacığım .. Merak et
me. Orada ne işim var. Cadılarda'1 
korkarım b~n .. 

İhtiyar bahkçı ısrar etmP.di. 
Herkes gibi o da, kızmın Röne de 
Reskoet ile kur aptığını bilıyor

du. Fakat Mar ivin çok ctdJi ve na
muslu bir kızdı. Hor lıalde aile_ 
sıni mü~kül bir vaziyete sokaca";< 
hallerde bulunmazdı. 

Röne il<' evlenebilmesi ımkanı 
olmadığmı pek ala bilirdi. Doğuş, 
mevki ve servet itiharile araların
da b:r ucurunı vardı. Aılesi, ]~dne 
ile münas<:'betini kesmPs? ıt avsiye .. 
sinde bulcı.ımu5lardı. O da ''adet_ 
mişti. 

Buna rağmen cesedi, ato yolu 

üzerinde bulunmu~tur. Demek va 

şatoya gid.)or ya da o;·adan ge_ 
liyordu. 

hid, bir müşavir, bir mütevassıt 
göndermekle net•cenin şu veya 

bu tarzda ;ıkması noktasmdan 

hiç bir mes'uliyet alınış olmuyor. 

Bütün keyfiye: dostca ara bul • 
mak teşebbüsiindcn ileri geçmi
yecek. 

Resmi sahada bütün bu nokta. 

!ara riayet ed:lerek Çekoslovakya 

devletinin işleriM yabanct bir 

dev1etin fiili müdahalesi mahiye

tinde telakki edilecek herhangi 

bir hale meydan vermemek için 

ne kadar dıkk:ıt edildiğini söyle-. 

meğe hacet yoktur. Bu husustaki 

müzakerelerin çok iyi idare edil

diği, d;plomas• s~ıı·atnin bütün 

incelikleri.ııe dıkkat olunduğu çok 
iyt anlaşlmaktadr. Prag hükumelt 
İngilterenin bu dostca te ebbiisii-• 
nü çok iyi bit· surette karşlaya -

dursun. Londranın bu hareketi or

ta Avrupa ışlerine İngilterenin 
fiilen ne kad3r büyük bir aliika 

gösterdiğini ve orad• arhk ihtilaf 

sebeblrrinin k~:dırılmast için mü
essir surette faa1\yette bulunaca
ğını isbat etmektedir. 

Müttefiki olan Çekoslovakyayı 
feda etmıyece~ini Fransa daha 
evvel açık-biı· lisan!~ siiylemiş ol

duğu için İngilterenin Avrupada 
sulhü korumak yolunda gayret ve 

faaliyetten ger: kalmıyacağı ye

niden tezahfü· ediyor demektir. 

Bu da İngili.z - Fransız teşriki 
mesaisinin füll !fır neticesi olarak 

karşılanmaktadır. 

Uzak Şarkta 
(5 ind aahifeden de•am) 

kan ihtilat, şimdiye kadar Rus -

!arla Japonlar ıırasında seneler • 

denberi vakıt vakit tekerrür eden 

meselelerden birini teşkil ediyor. 

Böyle ihtilafların her vakit ne ka

dar gerginliğe y?! açtığı, iki taraf 

münasebatının nerede ise kopup 

ktrı!acağı idd 'a edilecek hale gel

diği malı1mduı·. Fakat şimdiye ka

dar bu ihtilaflar artk alışılmış o

lan hadiselerden daha ehemmi _ 

yetli vak'a!ara yol açmadan kaL 

mştır 

su halde Uza:C Şarktaki ;ılup 

•biten şeyleriıı muhakeme ve tah

lili için başka türlü b 'r ölçü kuL 

!anmak iktiza ediyor. Uzak Şark

taki ihtilafların, hele Ruslarla J•

ponlar arasmdakı hadiselerin si

lah! bir kavgaya yol açmadan kaL 

dtğı şımdiye kadar stk sık görül

düğüne bakıhrsa bu gerginlikler, 

ne kadar vahım neticeler verecek 

diye endişe edilirse edıls<n, hemen 

daima olduğu yerde kalacağına 

hükmedilmektedir. 

Son hadis~ yüzünden çıkan ih. 

tilafın da Moskova ve Tokyo ara_ 

smda diplomas: faaliyeti ile hal

ledilmesı yoluna gidildiği görü _ 

ünce Uzak Şarkta diğer bir silahh 

kavgaya yol açtlması ıstenmedtği 

bir kere daha anlaşılmş oldu. 

Sorgu hiıkimi, derhal bir me -
mur göriderdı. Arlriyeni çağırttı. 

Kendis'.n! görmek, genç ktıla ne 
konuştuğunu öğrenmek ıstiyc.r _ 

du. 
Adriyen, az sonra geldi. Çehresı 

solgun '.di, anası da yanında bu_ 
lunuyordu 

- Korkmayınız, dostum . Bir 
şey ~-ok. YDlnll, Marıvanla ko _ 
nuştuğıınuz sinleri ban• aynen 
tekrar cd'niz ... 

Adri;en, ince ve za~·ıf bacakla
rı üzerind" sallanarak kekeledi: 

- Be>l ... Ben Marı vana bır şey 

söylemedım. 

Sorgu hi'ikinli kaşlarını çattı: 
- HıkikJ '. • ınkar etmenin fai_ 

dest yok' Bir şahit var : Matmozel 
Marivanın arkadadanndan Lüsil 
Legal. .. Siz geldiğiniz zaman ya_ 
nında imı~. Yavaş bır sesle bir 
şeyler söykdığiniz: görmüş. Ma
rivan oir:ız düşünür gibi olınuş, 
sonra sıze teşekkür etmiş, arka
daşlarının ·anına gelmış. Sız git
tikten ~onr:- neşesi kaçrıııs. as.:ılıi 

asabi do'a~mağ. başlamış. Arka-
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MÜHiM BiR MESL K ! 
YANKESiCiLiK 

(5 inci sahifemizden devam) 

öğretilir: 

Bir ceketin astar altına gayet 
hassas bir elektrık cereyanı veri. 
lir. Talebeler (!), astnrın üzerin
deki ce!brle bulunan cüzdanı al • 
mak mecburiyetindedir. 

Profesör {!) bunun nasıl yapıJ· 
dığınt gösteril". Sonra sra talebe
lere ( 1) gelir. l<'akat meleke kes
bedinceye kadar hayli müşkülat 
çekerler. Çok defasnda ellerini u
zatır uzatmaz zil çalmıya başlar. 

Bir gün ~aştlacak bır vak'aya 

şahid oldum. 13ir askeri muzika 
\akınının etrafın~ birçoı< kimseler 
toplanmışt. İçlerinde şı~man bir 

adam, bastonuna dayanmış, mu_ 
siki dinliyordu. Önün:le, elleri ar
kasmda birisi duruyordu. Bu, us
ta bir yaukesici idi. 

Ben de tesadiifen orada bulunu
yordum. Ve gözlerimi ~llerindeıı 
ayırmıyordum. Ş~maıı adamın 

karnının üstünde kalın bir altın 
köstek vardı. Sol cebinden baş • 
lıyor, bir düğm:ınin etrafında iki 
defa döndükten sonra sağ cebine 
giriyordu. Her halde Lir ucunda 
altın bir saat, öbür ucunda da al
tın bir kese veyahut kurşun ka. 
lem vardı. 

Önündeki adamın parmaklart 
kösteğe dokundu. Şi~nıan adam, 

hissedecek sandm. Farkına bile 
varmadı. Yankes:ci, yavaşca kös.
teği çekiyordu. Güzel bir krono
metre saati çıktı. Saati kösteğe 
rabteden küçül< halkaya bastı, 

saati aldı. Cebine attı. Sonra kös. 
teği düğmeden kurtardı. İşte o 
sırada elinden yakaladım. 

Say m okuyucular, polis yanke. 
sicileri her zaman, her yerde nc-
zaret altında bulundurur, aman 
vermez. Fakat s:z de kalabalk 

yerlere girdığin iz, tramvaya, tü
nele bındiğ•niz zaman dalgın dur. 
mayınız. Gözüntizıi açınız. Yoksa 
ya saatiniz, ya bıleziğlniz, ya da 
para çantanız, cüzdanuuz gider, 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln 

Sultanahmed. Erkek Sanğat Okulu Artırma ve 
Eksitlme Komisyonundan : 

Cinsi Mikdarı Fiyab Eksiltme T. G. !>. lık. Te. Şekil 
Ku s Li Ku 

Salça 400 Kg. 25 
İnce tuz 1300 • 4 50 
Ku. soğan 4500 • 3 
Yumurta 30000 Ad 1 50 11/8/938 PerŞ&Dıb<>. 10. 155,36 açık 
Patates 7000 Kg. 5 50 
Beyaz peynır 1800 • 39 50 
Kaşar peynir 400 • 58 

Pirinç. Bursa 11000 • 24 
Nohut. B;ga 1500 • 8 
Ku. Fasulye. Çalı 3000 • 14 
Barbunya 800 • 11 
Mercımek. Yeşıl 500 • 13 

11/8/938 Perşembe. 10. 273,97 açılı: 

Erık. Uryani 200 • 35 
Ku. Üzüm. Çekirdeksiz 800 • 20 
Ku. incır 500 • 16 

Sabun 1800 • 28 

Zeytınyağı 2000 • 45 11/8/938 Pe"lembe. 10. 14',76 açık 

Zeytin tanesı 1500 35 

Un 2520 • 15 
Makarna 2000 • 23 
İrmik 300 • 16 50 ll/8/g38 Perşem~. 10. 7-1,74 çık 

Şehrıye 300 • z:ı 

Pırinçunu 200 • 20 -
Süt 2300 • 10 

Yoğurt .ıuü • 11 15/8/938 Pazart :ı. 10. 40,65 ııçık 

Kase. YoP,urdu 800 ~ • .. ;! 4 

Kesme şeker 5000 K~. 2!1,:ıo 15/8/938 Pazartesi 10. 106,Ja 

Ekmek birinci 55000 • 10 15/8/938 Pazartesi. 10. 412,!\0 kapa. --·- --Et. dağlıç 15000 47 15/8/938 Pazartes., 10 'i28,75 kapa. 

Sadeyağı 5500 • 95 15/8/938 Pazartes ı. 10. 3~1,87 kapa. 

Antrasıt 110 Ton 2400 
Lavamarin 35 • l'ıOO 

15/8/938 Paz:ırt .;i. 10. 237.37 açtk 

Okulun Mavıs 939 snnuna kadar yukarıda yazıl: 32 kalem" yı; oeek ve yakacağı eks!ltmeye klnul • 
tur. 

Eksiltme Ca[:aloğlunda yüksek mektebler Muhasebecıliği binasında toplanan komisyonunda yapıla

caktır. Eksiltmiye gırecekler 2490 numaralı ar:ıırma, rksiltme ve ihale kanununun 2. 3 üncü madde
lerinde yazılı şartları haız olmaları ve Ticaret Odasınm 938 yılı belgesini taşımaları lazın,dır. 

Kapalı ~ksi!tmeye girecekler istenilen belgel~rı ve bilvekale istirak edecekler vekaletnameyt berab-r 
getirmelidir. Teminat makbuzu ve teklif mektubunu kanunun tayin ettiği şekil dairesinde ve müddeti 
içinde komisy-:ın~ vermeler iktiza eder. Şartnameler: görmek istiyenler, mekteb id.r"'ınc ve eksiltmeye 
girecekler bel!ı gün ve saatte sözü geçen Muhasebeciliğe gelmeleri ilan olunur. l4852l 

daşları, hal;ndeki bu değı~ikllgi 
farketmişlH ... Yalan mt bu söy_ 
!edikleri? . 

- Bunla,· genç kızın kuruntu
su, uydurmas .... Den Marivana 
hususi ve gizi, bir şey sôylEme -
dim. 

Madam Dö Roskoet oğluna hi
taben: 

- Çekinm~ yavrum, d<ığruyu 

söyle .. . 

Adriyen. kork~nç b:r nazarla 
annesine baktı: 

- Söyledim a, dedi. Ni~in in
kar edeceğ•m ... Gizlıyecek bir şe· 
ytm yok k: ... 

Sorgu hakimi, miilıiıeınetle: 
- Siz gelmeden biraz evvel 

Marivan Peri.sten yeni gelen mo
da albö.irnle•ini görmek iç:n arka_ 
daşının evine gitmeye karar ver
mış ve t>unur. için yemekten son
ra dışaııya çıkmış. Halbuki siz 
gelince katarın: değişt:rmiş, yor. 
gun olduğundan lıahisle gitmek
ten vazge~nıiş. Lü,yen de ayrıl • 
mış, evin~ gitmi~. Yorgunluğun

dan bahseden, arkada~ının elli 

metre il >do bulunan edne git -
mek istemi.yen Marivan, az sonra 
çayıra, şatoy~ doğru gidiyor ... 

Adr\'e" cevap vermiyor, yere 
bakıyordu. 

- Birisı tarafından gönderildi
niz, zavallı kızı bir yere da~·~t et
tiniz, değıl mi? ... 

Adriyen, soluyarak cevap ver
di: 

- Hayır'. .. Mösyö.. Doğru de
ğil bu ... Sizi temin ederim ki. .. 

Annesi sözünü kesti 
- Zavallı yavrum 1.. S~ııden 

şüphe et!ıl:lerin, anla mıyor mu
sun? .. , Bir başkası için ba~ını mı 
yakacaksın? ... Doğruyu ~öv !ese -
ne ... 

· - Başkası kim• .. . Ne demek is
tediğini anlamıyorum, ann<' .. ]ifa_ 
rivona bir şey s5y!emedim. 

Madam Dö R-:ıskPto sorgu ha
kimine· 

- Mazll!' görün;iz, Mösyö .. de_ 
di. İfadesıl» amcazadesıni itham 

etmek ist ' miyor. Yavrum, çok 

yüksek rnhludur Kendis•nin bır 
l<abahatı, bir cürmü yolı:tur. 

- Oğlunu1, amcazadeıtının bu 
gibi ~!erine delalet eder mi ıdi? ... 
Şuraya g't, şunu söyle, declıği ıa
manlar bı arzularını yerine ge
tirir mi idi'! . . 

- Şüphesiz ... Bir çnk kereler 
kendisini bundan menettim. Sonu 
fenaya v~ral·aiiı•u biliyordum. 
Ka:·; nım Mosyiı Dö Rosketo, Rö
nenin Maı ·vanl:ı evl!'nme~ine 

kat'iyyen razı değildi. Hakkı da 
vardı. Oğlunun bir balıkçı kızı ile 
evlenmek is'.emc-sini hV:j göre -
mezdi. Faka·. bugıinktl cocukhr 
ne yaptıkıarını bilmiyorkr. ana
larını ve babalarını dınlemiyor -
!ar. Doğrusu bir çok kereler .. '\d. 

riyen.n ~ato ile bal.ıkçı kızının a
rasınd• mekik dokuduğunu. ha -
ber getirlıJ götürdüğünü gh~rJUm. 

Hakiın, Iı!adam Dö RoskMt'in 
sözlerin. dikkatle dınhvor vr dü
şünüyordu 

Bu kadırın maıi"'i ne idt7 J'-lasıl 

kontes ot.r·u..;;tu? ... Bunu Oğrenr

cekti. Fakzt ~·mdil•k. vak'a ıe b 
alakası yoktu 

(Devamı var) 
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Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11- Ağustos - 938 dedir. 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure• 
tile siz de taiiinizi deneyiniz. 

Yüksek Deniz Ticareti 

:ı, 

.\~ 

l' 

Mektebi Müdürlüğünd~n: 
1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve 

parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve m;ıkinist yetiştirmek. 

ı;r. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından 

temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların 

orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü

yük olmamaları şarttır. 

3 -- Yazılma ışi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 

müracaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidana-

melerine 

A - Hüviyet cüzdanlarını 

B - Aşı kağıtlarını 

C - Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdik. 

namelerinı 

D - Polisçe musaddak iyi hiıl kağıtlarını 

E - Velıler in in izahlı adrıos ve tatbik imzalarını 
F - 6 X 9 eb'adında altı ~det kartonsuz fotoğraflarını raptetme. 

]eri J j zımdır. 

5 - . Yazılma işi 22 Ağu~tos 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstek. 
liler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulun-

malıdırlar. ) 

6 - Yazla tafsilat almak istıyenlere ayrıca matbu bilgiden gön. 

derilir. M•ıhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3987-) -

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çeldle.,ek kur'a ile aşağıdaki plana göre iknımiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 >? 5,000 )) 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 
" DlliliAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşttılyenlere ikramiye 

takdirde % 20 !azlasilc verilecektir. 
Kur' al ar senede 4 defa, 1 Ey ifil, 1 Birincikllnun, 1 Mart ve 1 Hazirlan tarihlerinde çekilecektir. 

GR • 
1 P . ~ 

Sizi günlerce ıstırab 

1 ~ 
çek"'1 

ten kurtarır. ı: 
En şiddetli baş, diş, ad , 

ı• 1 
rılarını, üşütmekten ınt · ~ 
bütün sanc! ve sızıları r 
Nezleye, romatizmaya, ~ 1 

ğa karşı müessirdir. 
Mideyi bozmaz. kalbi ve 

rekleri yorma~. 1 • 

" kabında 3ö.!nde 3 kaıe ıe 
bilir. İsmine dikkat. Tak1·

1 

den sakınınız. Ve GripiD 1, 
başka bir marka verirlcrsr' 

. iıımdmit.leİİıııİrmemddmemdmimnmiz ...... ~~ 
RADY o PROCI fl,A~I 

Saat 18,30 Plakla d;ıns rııu ..! 
tı•· 

19,15 Rıfat ve arkadaşlaf1 / 

dan Türk musikisi ve ]ıalk ~ iJ° 
ları. 19,55 Borsa habcrıcr 1 • ~ 
at ayarı: Grenviç r3sadJıane,r 

ve naklen. Mustafa Çağ!or Jll~ 
dşşları tarafından Tıirk fi ,1 

si ve halk şarkıları. ~Q.40 ~ ~ 
poru. 20,43 Ömer Rıza J)o 1 ~ rafından arabca söylev. 

2
dt 

ayarı. Orkestra: ı -- ;ıJeP 
Rüy Blas. 2 -- Musorkki~~ 
de Bersan. 3 -- Raıno: ~\:-
21,30 Fasıl saz heyet ı : Jbr3 

10 
arkadaşları tarafından. 22·iJ1 

• marini idaresinde m&nd01 

~ kestrası. 22,50 Son 
~~~~ ......... ~~_.:.:=============-~~ 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : ,.. ŞiRKETi HAYRIYEDEN 
Cinsi 

Kalın makine ka. 
İnce • 

Mikdarı 

4000 top 
5000 • 

Müsveddelik Ka. No. 5 3000 • 

Çizgili kağıd N o. 2 2500 • 
Çizgili kA. '°'o. 6 750 > 

Karenaj ka. 
Büyük karbon ka. 
Küçük karbon kd. 
Sünger kağıdı 

650 • 

1000 kutu 
2500 > 

20000 ta baka 
600 kilo 

Mnhammen 
Beheri 
Lira K.S. 

bedeli Muvakkat 
Tutarı Tcmioatı 
Lira Kr~. Lira Kr~ 

1. 18 90 4756 -
66. - 3300 -
49. 99 1499 70 

356 70 
24'1 -
112 47 

2.15. 60 5390 - 404 25 
1.25 937. 50 71 81 
2. 70 49 1758 18 131 86 

1. 83 - 1830 - 137 25 
84 - 2100 - 157 50 

300 - 22 50 

Eksiltmenin Saati 
Şekli Günü 

Açık Eksiltme 4/8/1938 10. -
Açık eksiltme > 10. 15 

• • 10. 30 

K. Zarf 4/8/938 11. -
A. Eksiltme > 11. 15 
Açık Eksiltme 4/8/1938 11,30 

Açık 5/8/938 10. -

• > 

Pazarlık > 

10. 15 
10. 30 

1 Ağustos 1938 pazartesi {!ününden itibaren: 

1 - Mesai saatlerinin değişmesi üzerine 4 temmı; zd .. n i!;b:.rıl' 
ı·ıfeye yapılmış olan tadil ve ilave mülgadır. J 

2 - 16.25 te kt;~ı üden bir vapur hareketle "Seşikta~.. ]{_~ 
Aııadolu Hısarı, I<anlica, Çubuklu ve Paşaba~~esı ıske· ·~' 
u~:ayarak Beykoz~ gidecektir. (Bu sefer CUiila crir3C r~ 
:y:ıp.Jmaz) J 

3 -- Saat 16 da köprüden Harem ve Salacığa giden vapur 15 as . 
sonra h,r <kPt edecektir. f 

4 - Köprüden 16,JO da Yeniköye kadar yapılması rııou;· 
olan HG No. 1ı seferin ~ dakika sonraya alındıgı ilan oJO" 

Battal sarı zarf 30,000 adet (100 adedi) 
Açık Eksiltme 5/8/1938 11. -1. 30 - 390- 29 25 

Sarı zarl No: 7 l 00,000 adet (100 adedi) 
Açık Eksiltme 5/8/1938 10.-

10 -
10,15 

10. 30 
10. 45 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeıİ ~: 
Siyah kurşun kalem 20000 > 

Renkli kurşun kalem 10,000 adet 
İyi cins renklı kalem 6000 > 

Ağaç kalem sapı 1000 • 

Sabit mürekkeiı 1/2 
kiloluk 
İstampa mürekkebi 
Büyük el defleri 

1500 şişe 
1000 • 
2000 aded 
5000 • Küçük el defteri 

Mukavva kaplı el defleri 
• 100 yap.• 1000 • 
İmza kurutma def. 
·20· yapraklı• 
Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 
İstampa No. 2 
Cetvel taht, sı 

Küçük süng~r 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkeb lllstiği 

- cPirelli. 
Kağıd kıskacı 

- Zımba makinesi 
Tüy süpürge 
Yazı takımı tip 3 
Yazı takımı tip 4 

800 • 
1500 kutu 
1500 • 
4000 • 
500 Aded 
500 • 

1000 • 
4000 ywnak 

5000 aded 
500 • 
500 • 
250 • 

100 • 
150 • 

30000 • 
3000 • 

300 • 

00 72 - 720 
o. 97 194 -

00 04 20 420 -
8. 90 534 -
8.- 80-

24. 79 
3 75 

21 95 
4. -

371 85 
37 50 
439 
200 -

23. 75 237. 50 
93. 50 718 -

3. 25 97 50 

10. 50 420 -
17 BO &7 51) 

11. 90 5g 59 
00 01 50 15 -
000575 230 

54-
14 55 
31 50 
40 -
6-

27 88 
2 81 

32 92 
15 -

17 81 
56 1(j 

7 31 

31. 5ii 
6. 56 
4 46 

01 12 
17 25 

Pazarlık 6/8/938 
Açık Eksiltme 6/8/1938 

• 
Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Ekıı. 

Pazarlık 

• 
Açık Eks. 

Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

• 

> 

• 9/8/938 

• 

• . 
• 

> 

> 

'd/8/938 
> 

• 
• 

> 

> 

> 

11. -
11. 15 
10. 
10. 15 

10. 30 
10. 45 

11. -

il. 15 
11 30 

11.45 
10 -
10. 15 

5 50 275. - 20. - > > 10. 30 
17. - 85. -- 7. 22 • > 10. 45 

00 24 - 120 - 09 - ;pazarlık 9/8/1938 ll. -

. d9 
Satınalma K&mısy&nufl 

~c1: 
1 -- Merkezimize ait Sinop motörü için dört silindir ve ,p' 

manlı 60-71t beygir kuvvetinde bir dizel makine aç1k eksiJlf!le 

tın alınacaktır. Keşif bed'!li 4850 liradır. I_ 
2 - istekliler fenni ve idari şartnameleri 25 kuruş bedel 

111 

kezimiz levazımından alabilirler. ~ d• ı· 

3 - Eksiltme 2 Ağustos 938 sah günü saat 11 de Gal
818 d' r 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonoP · 

Jacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 363 lira 75 kuruştıır. . rf. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dsır 
vesikalarını ibraz etmeleri H\zımdır. ( 4624) 

._l _f_st_a_n_b_u_ı _V_a_k_ı_fl_a_r_D_ı_· r_e_k_to_· r_lu....; .. ğ;;..u_·· _.a_~J 
Mıkdarı Muhammen 1 k 

bedeli teminat 
Lira Lira ihale günü ../ 

~~~~~~~~~~~~~~----
Ton Cinsi 

00 24 - 60 - 04 50 Pazarlık > 11. 15 Kriple maden 

6 ~oo 45 .. k Ek 11 30 Jl ae 
• - - u • -- • - .nçı s. • · kömürü 120 14 126 4/8/938 perşembe saat / 

1 _ - !SO. - 11. 25 l'azarlık > 11. 45 ·j<d•r' • 
3. 99. 5 1198. 50 89.88 Açık Eks. 10/8/938 10 - Guraba hastahanesiM lüzurnu olan yukarıda cins ve rıı gil'ı ı< 

46.95 1408. 50 105. 63 > > 10. 15 k&mür açık eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi yukarda yaııh ..,j;J 
55 165. - 12 37 Pazarlık > 10. 30 İ 1'

0
,.. · - · aite stanbul Vakıflar Beşmüdürlüğü binasında topbnan. ·t·:Iitl 

1 

Çakı 600 > 12. 50 75. -- 5. 62 > > 10. 45 1 k " t . h .. 1 kal . d · rul< yapı aca tır. ı 1ar namcsı er gur. evazım en11n c g .. 1 

I. - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarı da cins v~ mikdarları yazılı 37 k~ • ~ 
lem kırtas ıye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulıle ı(- •• ,.,,fi 

Klasör 
Sumen tip ·l 

ı eksiıtmcye konul'lluştur. iSMET SANTONIN BISKUw ,: r 

· II- Muhapımen bedellerile muvakkat tem inatları hizalarında gösterilmiştir. · 1 Bağınaklarda yaşıyan solucanları düşürür, bu suretle ço~:~ eO· 
. İİl=-Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataş! Lev zım ve mübayaat şubesindeki alım büyümesine, iştihasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yaro' 

komisyonunda yapılacaktır. 1 Eczanelerde kutusu 20 kuruştur;_ ~fi_ 
IV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. !~===================:~~ 
V - Pazarl.k ve açık eksilim eye iştirak etmek istiyenlerin %7,5 güvenme paralarile birlikte eksilt· 11 

· 

me için tayin dilen gün ve saatler de komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyen Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuııarı-ifl 
!erin de mühürlü teklif mektubunu . ve kanuni vesaik ile %7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mek.. ETEM tzz ET BENİCE ~I 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saat !erinden bir saat evveline kadar 'l'a~ t BASILDIGI YER; SON TELGRAF MJ\ " 

radı geçen · alım k-0misyonu başkanlığ-..na makbuz .muka~ilnide verme !eri l~rodır. (4616) ~ 


