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~AHRAMAN EDiRNE MEHMEDCiGE KAVUŞTU 

/ 

~ Bıı sabah Edirnoye airen kahramanlar 

~~:~~iller bayram yapıyorlar • Askere 
~ ve meyve ikram ettiler - Gece 
l'rauazzam bir fener alayı yapılacak 

t't dirne 20 (Hususi muhabirimizden) - Edirne bugün en 
.~ ll'ıes'ud ve tarihi günlerinden birini yaşamaktadır. Yıllar
U~e uı~beri hasretini çektiği Mebmedciğine kavuşmak saade
f~v11a1~tığı bu büyük günü Edirne v_e Edirneliler içten kopan 
~lr. ade tezahürlerle ve büyük bir coşkunlukla kutlulamakta-

llan ~Harı kaplıyan yüzlerce zafer takı, günlerdenberi hazırla
~e!eri ~baı programları, daha geceden sokaklara dökülen, cad
lilen • . olduran, taşan ve askerlerimizin geleceği istikamete çev
l'an, ~llJlerce göz kahraman ordunun Edirneye girişini, selamlı
hliı·Jeli~ıarıa tempo tutan coşkun halk kütlesi~n büy~ ~eza
laııı,;· ,_e teknıiı Edirne en büyük bayram günlerınden bırını ya-

~ ... dır t . 
!arı g ozan muahedesinin akdi sıralarında yurdun bazı mıntaka
tar1q,~Yria~keri kaydile ordumuzun oralarda bulunmaması k~

s· 1 ~tlınış, bu karar son günlerde Balkan Antantı devletlerı
~. d~~nlkte Bulgar hüklı.."11etinin de iştira kile yaotıkları anl~
~ıtıı Yısıle artık hükümden sakıt olmuş, bu sabah ordumuzun 

eye girişile de kayıd filen de ilga edilmiştir. 
~ (Devamı B ıaeı sahifede) 

Japonlar Çinde hezi
llıet üstüne hezimete 

uğruyorlar 
~10L 

'\' Çine kartı ittihaz edilen hat ve 
~" ~&reket hakkında hükumetten 
"- t l rnalQmat istemeğe karar verdi 

' (Yuw altıncı sahifemizde) 

-- ----~-

~p,~ .. 1 hdan civar memleketlere ıltıca edenlerden bir gurub 

~a: 
t~nko, netice üzerine 
~Uessir olacak yeni 
ır taarruz hazırlıyor 

~ nctra 20 
, tıın d (Rusıısi) - İspanya 
< aha . 

Jtrı. zıyade sürüncemede 
~~ l'rıası i . 

~oldak · Çın ~al•şılmaktadır. 
1 ç~l11nıaların politik 

• 

kısmı üzerinde :!aha ır.üessir ola
bilmek için Franko y~nı ve büyiJk 
bir taarruz için ha.,danmaktadır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ordumu-z coşkun tezahüratla karşılandı 
-~-- - ~------~----~------~---------------~----

Buırün Türk askerini baıtrına basan kahraman - Edirnenin umu mt görünü~ü 

Yurd 
şafı 

turizminin inki
için esaslı işler 
görülüyor 

Ulu Şef 
Dün sefirlerimizi 
Kabul buyurdular 

İstanbul 19 (A.A.)- Re
isicumhur Atatürk bugün 
öğleden sonra, Dolmabahçe 
sarayında, memur oldukla· 
rı yerlerden gelen Moskova 

Turistik mıntakalarda konfor'lu otel 
ve gazinolar kurulacak 

İktısad Vekiıle~inde teşekkill e
den yeni turizm bürosu bizde 
turizmin inkişafı için çok geniş 
tetkikler yapmaı<tadır. Turizm 
bürosu tetkik ve faaliyetlerine, 
memleketimiz için evvela llizıın 

olan iç turizm meselesini hallet. 
mek volundan b~lam•ştır. Büro, 
bu hususta faaliyet prograır.ını 

hazırlarken, memleketi, tw-izrn 

bak d if k l 
büyük elçisi Zekai Apaydın, 

ımın an muhtel' ısım ara 
Varşova büyük elçisi Ferid 

ayırmıştır. Tek, Tahran büyük elçisi 
Turizmin inikşafına en müsait Enis Akay~en, Brüksel el· 

olan yerler ön plana ahnmıştır. çisi Cemal Hüsnii Taray, 
Bu arada İstanbul ve Bursa gibi Sofya elçisi Şevki Berker 
en fazla yabancı çeken şehirleri.. ve Bağdad elçisi Tahir LUtfi 
mizi ihatası içine alan Marmara Tokayı kabul buyurmu~lar 
turizm bölgesi, üzerinde ç11ışıla- ve kendilcrile birer müd • 
.:ak ilk y-•rt p;;;Tc•n dank .ay. det e:örii~'1't 1..,.,lir. 
tılmıgtır. ;ı..-=~~=a..:;.:;.;:::.:..:.=.:-.---'l 

(DeTamı 8 uıa uhlfemhde1 Hatay' da 
Yeni 
İdare 
Askeri mümessil
likle kumandanhk 
vazifeleri birleşti 

- Birinci derece turistik mıntaka olan şehirlerimizdeki 
cserlerd~n : Jüstinyen sarayı 

tarlht 

Antalqya 20 (Hususi) - Seçim 
gününün pek ziyade yaklaşması 

hasebile Hatay meelisinin açılması 
ve çalışma tarzile çaiışacağı yere a-

<Dcvamı 6 mcı sahifemizde) 

Bir günde iki cinayet 
5 çocuklu 35 lik baba kiskançlık 
yüzünden 40 yaşındaki karısını 

yedi yerinden bıçakladı 

İş yüzünden araları açık olan iki 
amele usta başı/arını vurdu 

lamıştır. ve karısını taras.mrl altına almış

tır. Devamı 6 da 

Fuar bugün 
açılıyor 

Başvekilimizin söglüyeceği nu· 
tuk ehemmiyetle bekleniyor 
Başvekil lzmirde '9msalaiz tezahü

ratla karşılandı 

lzmir Fuarında Türk pavyonu 

1
..,.. zmir 20 Hususi muhabirimiz -

den) - Enternasyonal İzmir fu_ 
arı bugün saat 17,30 da Başve _ 

ıkil Celal Bayar tarafından açıla
caktır. 

Furın bütün hazırlıkları sona 
ermiştir. Açılış töreinnde bulun
mak üzere yurdu!l dört tarafından 
binince kişi gelmi~tir. 

Merasime İstiklal mar~ile baş
lanacak bunu beledive reısıınız 

Behçet Özün bir nutku takib e
decektir. 

Başvekilimiz buna cevalı ola_ 

Muallimlerin 
Terfi!eri 
Bu mes'eleyl hal için 
Ankarada bir toplantı 

yapıldı 

Ankara 20 (Hususi muhabiri • 
mizden)- Borsada ortH tedrisat 
vaziyetini tetkik ederek şehri _ 

(Devamı 6 ncı aayfamızcla) 

~:~ m::~::~::::ecek- Şişli ve Kurtuluşu 
Başvekil Celal Bayar dün İzmire H k 

varmış ve lıüyil;. tezahüratla kar- araca esen 
şılanmıştır. 

İzmırliler cEfesu ve •Sun va- ld 
pur1arilc Başvekili tzmir limanı HtrSIZ tUtU U 

(Dev.•mı 6 ıncı saylııamd3, ) 

Şehrimizde bugün de iki cinayet 
işlenmiş, biri kıskançlık i)'Üzün -
den meydana geler. bu kanlı ha
diselerin kahramanları ölüm ha
linde hastaneye kaldırılmışlardır. 

Beyazıdda dökmecilerde bir ba
·rakada oturan seyyar sau~ı Na,if 
isminde 35 yaşlarınd1 bir adam 
17 senedir evli bulunduğcı karısı J 

40 yaşlarında Sabriyenin son gün
lerde kendisine kr.r~: ofan tav. 
rının değiştiğini göanü~. etraftan 
da Sabriycnin ha~b bir erkekle 
kendisini aldattığını duymuı \e 
şüpheler iç'.nde bocahmağa baş-

Son günlerde semt J<.>rn~u:arın
dan Hasan isminde birisle karısı
nın içli dışlı alak1 peyda ettiğini 
gören 17 senelik ~vli ve beş çocuk 
babası Nazif kar:sın.: halini düzelt
mesi için rica etrniş, kadın bunu 
vadetmiş fakat eski halinde de. 
vam etmekte bulunmuştur 

Elişleri sergisi bu sa
bah merasimle açıldı 

Emniyet. ıkincl 

kinci şube ikinci 
kısım memurarı 

elliye yakın hırııZ
lığın faili olan ta-

' vııkçu Kadir oğlu. 

İhsan isminde a
z:" blr hırsız: suç 
ıj~tünde yak•lya_ 

rak adliyeye les -

Nihq ;et bu acı vaz'yet karşısın
da sabrı tüken~n Nazif bu sabah 
yine mutad saatte evden çıkmış, 
işine gitmiş, civarda biraz dolaş -
tıktaıı sonra evini gören köşenin 
yanında gizlenmi~, kendi kapısını 

Festivalin spor kısmı da progra
mın diğer eğlence numaraları gibi 
daha canh bir safhaya giriyor 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Tavukçu /h,., lim elmi~lerdir. 

(Devam" 1 ıncı aahlfed•l 
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~ Ge~el kurmay başkanlıQının 
eledıyeye mühim bir tamimi 

Bu sene de; bir 
Itfa~ye bayramı 
Yapılıyor 

~~· .--
l st ı nl(ifın -manası 

Şehir meseleleri 
Kavun Karpuz 

Sivil 
deniz. mensubların ı n kıyafet ve 
resrnı elbiselerinde tadilat 

'ıı yapı lması b ildirildi 

İtfaiyde mektebinden 
bu sene 34 genç me-

zun 0ldu 

Şu oneşhur ~sta•ıbu; f.apisha!"lc
sinin yıkılıp yıı, •mamasının tet
kiki için t'ophnn .1 komisyon;fa J:;

tanbul maktup;um Ba~· osm•n da 
\'armı ş. Reyındc müstenkif kal -
mış . 

Bü sene kavunlar güzde girmi 
nisbetinde pahalıdır niçin ? 

o:~retıe deniz subaylarımızın resmi 
•fC)rrnaıarınc benziyen kıyafetler 

.\Jq,iıııu 
ortadan kafdırıtacak 

'-1 ' z ınalCımata göre Ge- nedılen bu kabil klmselrin bazan 
ütüsüs panhlon giyerek ve açık 
düğme ile :iolaşank ellerinde 
palı:et de taşıdıkları ve bu suretle 
askeri üniformsn.n §Crdi aleyhi
ne hareket cd>!m · ş ol:iuğu bildı

rilmektedir. 

Her yıl olduiı ·.ı gibi; bu sene de 
pek yakında ~e:1r;mizede büyük 
bir (İtfa~ e bayrarcı) yapılması 
kararlaştırılnıı1tır. 

• O gün; Takshdt• büyük bir tö
ren ve diğer ılf;,iye grupların -
da da gece ve gündü.~ büyük me
rasim yapılacaktırt . 

Bu münase'>etle itlai>e müdü
rü İhsan; dün bel<diyeye gelenk 
reis muavinleri!~ görüşmüştür. 

' V~~ .B.oışkanlığı; dün Da
ı llıiihiın il~tı ktnalile belediye
~~ '1ıı!r bu ~mır giındermişti r. 
~t de; ıst mbulda den iz 
~ ~ap~kteh talebeler:, bazı 
'-liıı i,11

3~ ve ç1rhçılarlar, denız 
"*\\uıı:' :ı~ d'ğe: bazı deniz 
' Üııi! ının deniz subayları
lııı ~Yl orro,l,.rına pek benı.i
"ııt ~!ette gez1iklerı g<irüldü
tılır ~ reı olunm kta ve )'~ban-

Emirde, bu vaziyetin önlenmesi 
için mevzuu bab• sivil d<?niz men
suplarına aid oniformalarda ta
dilat J'apılması ve şapkalarla ya- ~ 

Ayni gün; itfaıy •. mektebinden 
bu sene mezun olan 340 gencjn 
diplomaları da merasimle wri
Jecektir. 

azlrı d n a deniz subayı zan 
kalara gayet küçük aliımti farika Rekto··rıu··k 
konması tebliğ oıunınaktadır. 

Halkın sıhhati 
~led· ve 1Ye; bozu k n1a r satan bakkal 

dükkancılar hakkında dün 
a~ !;llJbelere mühim bir emir verdi 

t:tnre göre; bakkalların bu mallan aldığı 
· Ptancılara veya yapan fabrikalara da 

111'1\b 
"Ynı zamanda ceza kesilecek 
uluıı ' lltr· "1uhteuf kaza ve tesadüf oluntiı:[:>.ı zamı:n sade onu 

satan bakkala cen ıy azılmıyacak
tır. 

Üniversitelilerin 
Hariçte çalışmasını 
istemiyor 
İmtihan neticeleri hak
kında Vekalete gönde

rilen raporda bu 
mütalea gidiy0r 

Bu yıl Ün>'iersıte:le imtıhan
Jarda alınan n.?l:ce; rektörlüJ. tii
rafından Maarif Vekiıletinc giın
derilmiştir. 

Rektörlük bu neticeyi pek iyi 
bulmadığını da Vekalete bil~ir

miştir. 

H .. .1fin lrLı.mç!lyı bu ı~tink3.fln 

o . aı.asını izah V( tesfir cd'?ı ktrı: 

- Bay Osman İstanbulun eski 
tttierJerin! en iy~ bılcnlerdc-n t'ıiri

dır Hapishaney• tarıhi d•i:<'f 
ve lnymetinı V-?J n1iştır 

Fakat, Muni ld,.:ı Ustıindaii bi
nanın y:ıkılm1cın • taraflar oldu
ğu için şefinin reyi aleyhinde ~u
lunmamak ü·l~re bay Osın ... !'l n1ils
tenkif kalın 1 ıı tercıh <tın,~tır 

diyor. 
Bay Osmanın ~cfinin rey ı..·e ka

rarı ile teud ha'ırı:lc bulıın.ışunu 
tebarüz ettlrt·:ı Hasar. kur.ı ~"\"' 
bu tefsir ve iZl~:ı ile a~nı zam;,n
da ortaya ıiz ·rinde duruloc.ık cır 
mesele atm'ş bulunuyor. O da, 
memurla iim 'r ar~sında ılmi ba
hisler üzerı·ı le çıkacak k;;n3at 
ve görüş fı·c" ıerınde ıl<i t1rafın 
vazıyet ,.e "?at~ı harck etın . ıı ne 
olabileceğidı,· ! Memur miisten
kif m· kalmalı. yoksa rey vP ıç
tihadını açıkçı orta) a ko~·malı 
mıdır"'. 

Hak katen üztrınde durul&c"k 
bır mı:sel e d ;?.?ı' rrıi ?. Biz, kendi 
fikrimizi s~;Vı ~ nıeden önce bızi 

okı1 · aıılarıp ,,ldrlerini <iğı C'lm~

·i ne .rad::.: ı~ı.P.rdik 

BÜRHAN CEVAD 

Fransa: l rı giltere ve 
ltalya da temizlik 
Tedkikleri yapılacak ---

dU~deki ~evadıgıda>se sa
lq t ~nla.-;ı~ beled>ye m<'

\ıe;dt · ara1ı,,d~n yapılan tef
~ t~.zu~, v~ gayri sıhhi b ir 
::'1llı ""ta Uf olunduğu zaman; 
~lııııt ~ lıai<1< ..ı veya dükkancı 
~~t•dıren-.e,, par.• cezası ya-

it lblılc · . 

Zabtı tutan bekdıye memw
Jarı; bakk;;.Jııı bu malı nereden ve 
k imden, hangi fabrika w toptan
cıdan satın aldıg.nı da test.it Ede
ceklerdir. 

Bu tesbit neticesinde o malı pe
rake ıde..:il e· e satm ı ş olan toptan
n v :ya; o Iabı· ;k~, imalathane
lerin sahibine de ayr.i zamanda 
c .. n kesilece:cı;r. 

Buna tesiri talebenin hem Üni
wrsirey~ devam etmesinın ve 
hem de hariçte vazife •lmasıııın 
başlıca amil olduğ' ı iliıYe edil
mektedir. 

Murahhaslttrımız bugün! 
Viyanaya hareket 

1 ediyo r 
) n_ıtiıj 1 bu n-.alı s;ılan bakkal; 
lııııt unaı tnıcdığınden ceza 
ll.:ıedllıaııru f olmamaktadır. 

~" L 1Ye , · ı· -"("'Ce · eıs !gı; hu hususu 
'bt~ere ~~ül etmö~ ve dün 
~u errııYen.'. bir emir vermi~t!r. 
~ ~~ e a~:t; badema bu kabil 
~;rda :·apılacak teftişler-

Ayrıca bustt:ı ch, mevzuubahs 
fabrika veya im•lathanc ile top
tancıda boz..ıi< malın bakiyesine 
tesadüf olunu"s" derhal imha olu
raJc ceza çoğaltılac:ıktır // 'l'e l!a;Ti sihhi b ir mala 

~~tedrisat 
iç ?f ettişleri 
b~ll Yeni 
tJr,. k 

1 Deniz 
Tarifelerinde 
Ucuzluk 

a arar 
qtıla ,_ 
"ı~~r; Yaş kaydı al
t.b Zın tekrar mek

~ . 
lııdı · Rırecekler !.. 
'llı itıııı, 'il ı · .. 

ı,,;: • llı~t · . l ı.ımata gore mu-
~' '1~~ . eh> l?l~zunı: obn V<! mü
~ ııııtıh ,,,ı \·ermek smetile 

8-t .. 
~'.1 Veıı:~uf~~li~, <1lanlar için, 

ı.''llıtir ale• l yeni bir karar 
•u \ . 

:;:.:. •~a.ra. • " ·· · ·· dek" 
~~ İtib ., ... re; onumuz ı 
IQ...~: lıir a.r.,,.,; bu yeni müfet... 
ıı,;"t (la "l'a.ş lıa d ı"~ tabi olmı-
1...,!lj1 lı terb ıy.. enstitüsünde 
~.;" lub-~ itti); • 0ın,,. d vam ederek 
~ ~~ıer!' enstitü~ü me:ı.un ola • 

Cıı ~Ql ~ır. ı 
· ~ırı de,·om müddeti 2 yıL 

Bandırma hattında b irinci mev-
k i \"apur bilet ücretleri 425 ku
ruştan 350 kuru:;a, 2 inci mevki 
de 350 kuruştan 250 kuruşa ten
zil olunmuştur. 
Ayrıca hava bozduğu zaman 

mecburen iskelderde kalan ge. 
milerden iskele müruriye ücreti 
hiç alınmıyacaktır. 

Kömür havzaoına girip çıkan 

gemilerden hem giriş ve hem çı
kış için fener resmi alınmıyacak-

tır. 

Kolunu makineye 
ka ptn· ~ ı. 

Büyükdcre Jdiırıt fabr kasında 
ç;.lışan 17 yaşmd~ Arii k:zı Ha
tic€ çalışmakh olduğu makineye 
sağ kolunu kaptırara.< ağır suret
yaralanmıştır. 
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~i i ~lrttiz daha kalkmadllar, kendile
~ııı '-berdar etmek mümkün değildir. 
ı~ n, 

r:ı bir Paşa hazretleri O

\. ~<rjar .Ahmed ağa var, 

' it ~l\•ı· guzcı CfalPmc yapıyor 
Q•~ 1, "l'ağını, harcın ı evden 

"'---· •l•nı •• 
~'lıı d ·• malmu ihsan.ınız, 

,. ıı>ıııı a nıe:ıhurdur. Hele Do
"' ~da d' .\ı '' ıy"cek yoktur e-

ı ı !> 
• ı. •. başk' . . ..,, lıa ktıbın hasbezza_ 

ı. \' Vaıya~a döktüğünü gör-
~ • aver t •• 

•~t·ııc • a la Kagıthaneye 
eye kıdar başka tür-

lü vakit nasıl geçirilebilirdi. Ne
zaketle ba~kfıLbc h itab etti: 

- Evet efendim, gözlemesini 

işitirim. Cidden ~üze! yapıyor _ 

muş. Mehmed Ali Paşa hazretleri 

söylemişlerdi. Doldyı suyunu ge_ 

tirtip içtim. Abı hayat bir su .. yo-

ğurdu zaten herkesce malum de
ğil mi efendim. 

Görülüyor ki; bütün bir lehli-

ke ciddiyet içinde herkes işin ala
yında idi. 

Üniversite ı·ekıci:ıl u i";.ı. Unner
versite taleb.?~inın dişarıd~ iş al
masına taraftar bulu nmamakta
ve bu usulün menolunmasını is
temek ted ir. 

Ogun 
Oynarken 

Evvelki gün &aat 12 de Beşik

taşta b ir hadise ·lhıuş arkad aşla

r ile kavg~ya tu tuşan ve sonra da 

kaçmak istiyen bir çocuk bir set
ten aşağı düşen-k ağır surette ya_ 
ralanınıştır. 

BeııJ<taşta Yıldız cadde<ir.dc 

Vit, ar.ada toplanacak olan çöp 
kongresine hükümetimiz naının3 
iştirak edecek olan Dahiliye Ve

kaleti mahalli idareler umum mü

dürü bay Fai!c d ün şehrim:ıe gel. 
miştir. 

Mumaileyh; bugün beledıvc mü
dürile İstanbu •:;ar. hareket <>de
ccl<tir. 

Murahhaslarımız kongreden 
sonra; Fransa, İngiltne ve İtaly;ı 

ya da geçerek şehiı lr-rin ç<ip ve 
temizlik i!jleri hakkında tetkık
ler yapacaklarJı•. 

Bı idırcın avı 
Avcılar ve Ambarlı köyü iıütün 

arazi ve meralarında bıldırcın av_ 
lama hakkı İstanbul avcılar ku _ 
rumu tarafındrn kıralanmıştır. 

Bu meralarda avıar,mak ıst:yen 

avcıların mera k3i·tia·· ı aLıak Ü

zere on gün içind? kuruma müra
caatları ilan edilmi~tir. 

Hasanpaşa kon.ğında 2ô numa _ 
ralı evde <ıturm Cemilin 12 ya_ 
şındaki oğlu Adr.an il·~ arbdaşı 

Muammer sokak~'t oyr.arlükcn o .. 

yun yüzünden ba~ka çocuklarla 
kavgaya tutuşmuşlarıiır. Kavga 
büyümüş ve karşı t~ra! ağır ba_ 

sınca Adnan ile Muommer dövül
memek için kaçmıy3 ötekıler de 

kuvalaınıya başl:ın11ş!ardır. Ad -

nan arkaya baka kn~arkc::ı derin 
bir çukura düşmü~ muhtelif ccr

lerinden ağır surett? yaralanmş• 
ve sol ayağı da 1<ırılrr.ıştıı· Adnan 
Şişli çocuk hastanes .ll<' kaldıı 1Ja_ 
rak tedavi altına alınmış kavgacı 
çocuklar da yak:ılanarak tahltika_ 
ta başlanmıştır. 

1 ,-iiiiiiiıiiiiiıiiii"ıİİİıİİİİİİİİılliiliiiiiiiiii; 

KALBE 
G i REN 

;IH 1RS1 Z 

Paşa ile Başkiııibın saçma sapan\ 
hasbihalleri o derece riyakiirıine 
idi ki , her iki taraf da bun un far
kındaoldukları halde y ine müsa
habelerine devsm ediyorlardı. 

Bir aralık, Ba~k5tib lafı yemek 
bahsine in ti kal ettirdi. Nemse bö
reğinden demvı;ruyordu. 

Ali Paşa, ikıdo bir cebinden P r
yol saatini çıkarıyor bakıyor ve 
üzüldüğünü, sab:mzlandığını gös
terir hallerde bulunuyordu. 

Başkatib, P~pnın sabırsızlığı 

nı gidermek i}in soruyor: 

- Yeniköyü.:ı havası, her halde 
Paşabahçeden iyidir Paşa hazret
leri... Poyraza ııazırdır. Hele E
mirgan ve Boyncıköy de yabana 
atılmaz. 

Ali Paşanın, evet efendim de _ 
meden dili da!!lağı kurumuştu. 

Vakit gecikiyordu. Öğle zamanı 

yaklaşmıştı. Sadrazamın Babıfıli

ye gelmediğini gören Hariciye Na.. 

zırı merak edere~ konağına ya-

\'er yollamıştı. Nih•yel Paşanııı 

mabeyinde olduğundan haberd ar 
olmuştu . Sufera, Babıiıliye gel _ 
miş, cevab ist iyc.rlardı . Bilhassa · • 
Rus Sefiri ağır basıyordu . 

* Başkatib tar.ıfırıdan gönderilen 

yaver doludizg>n Çağlayana gele
b ildi. 

Yedinde bulul'Jn zarfı Ha!ız 

Mehmed Beye verdi. Mabeyincı, 
Padişahın dah& !<alkmadığını biL 
diği halde usu:en, hazinedar usta
ya mallımat verdi. 

Hazinedar Mabcyinciye şunla

rı söylem işti: 

- Efendimiz; dahn kalkmadı

lar, binaenaleyh, kendilerini ha

btrdar etmek '11<ımkun değildir. 

Hafız Mehmed Bey, hemen bir 

kiığıd ·azıp ya\•crin eline sıkış

tırdı. Kc ı:ıd ba~katibe yazıimıştı. 

Ya\'er kağıdı alır alır.az. tekrar 

yola düzıildü. B.r hamlede şişliye 

Müstahsil ile halk arasındaki ' 'mutavassıt,, 
burada kendisini gösteriy0r 

Bu sene kavun fiatlaıı . geçen 1 
se-neye nisbetle ~üzdc :ıo nisbetin
de pahalıdır. Birkaç g'.:n evvel pi.. I 
yasaya gelen Uzurıköprü kavun -
]arı fiatla rı bir;.z ge'"letm >ştir. 

Kavun neden pahal.dır? I'i>asada 
bazı açıJrgözler, m<yva ticaretindt 
mutavassıt rol ıfa eden komisyon- • 
rular, esk i kabzimallar, bu paha
lılığın sebebıni jU suretle izah e
diyorlar. 

- Her tarafla ist.hsal kuc.pua
t:fleri kuruluyor. Koı)J(ratıf!Er 

vasıtasile mal bir elden idare e -
dildiği için, fiat p;;halıla'jIDakta -
dır. Ev\·elde, müs'ahsiller, mal -
larını pi)·asaya sürı1ıek lÇlr:.. ara
larında rekabet :·•p~rlard: Bu rn
retle malı daha ucuza satmak L<

terlerdi. Halbuki bu tarz satışa 

imkan kalmamı§tıı-. Çünku kol) _ 
peratifler. satışı b ı r elden ıdare 
ettiği için mal dalı~ pa'ır.h a as
tılmaktadır. 

)etiştiren mıntakalaı· d~ mahsul 

azdı . 
İkinci bir sebeb de şudur Uzüm 

piyası:t a geç gelmiştir. Bu iti -
barla piyasada yegan~ meyva ola
ra.k kavun ve karpuz kalmıştı. 

E r şef:al bolluğu da olmasaydı 

kavun fiatı dahn ziyad • P"lıalı O

lacaktı. 

Hakikat böyle olduğ'.l halde, ka
vun fia tlarındaki pahalılığı. koo
peratiflerin kurulma•ında aramak, 
kooperatif düşmanlığı yapmaktan 
baska bır~ey d<ğildır. 

iktı,ad Vekaleı. tarafından koo_ 
peratif teşk:liıtına m•!mu r edilen 
~alfıhiycttar bir Z:1t diyor ki · 

İstihsal koopeı ati ileri ıhra~ 
njal!arımızı dalı ' ucu1 J ~e\·ketmPk 

için kurulmuştur. Aradakl tiızuli 
n1uta\'assı tlar1n \ üziiTldcıı yı:: 

rn e\ \' alar?nı z ı, 1 İ"r?.t.: e•mpk kabil 
değild i . Bundan «mra k.ıup c• ratif

Jerimiz, daha ucuz mal ·~\'kede-

Bu iddia ned"rC) c kndar d .. ğ _ cf'k1Prdir. 
rudur. Bu mesele hakkında piya- H. A . 
sada alakadarlar nezdinde tahki-
kat yaptık. Öğrendikler m:z ya- IJ - b ı d -.- -
zıyoruz: 1 sta n u 1 a yenı 
KOOPERATİF ALF.YHTARLARI y • "Ik hı-

KİMLERDIR? ılın 1 e ı 
İktısad Yekaletı ihr~c•tı tcşkL 

lfıt!andırma mtldıi:liiğ•t, h ~r tv • 
rafta müstahsill<>r arasındn kııo _ 
peratifler yapma1<taaır ş ;n ,d•ye 

kadar UzunköpTüclc, Kar;.bigada 
birer kooperatıf . Y3kında R:1e _ 
de de p<!rtakal mü•tahsıllrri ara
sında da bir koop,•rat.f kunıla _ 
cakt:ır. 

Hayvan sergisi 
Dün Bey kozda "Bl z
hane,, köyünde mera

simie açı l dı 

Kooperatıl1erin kuru :uşundaki 
maksad ve gaye malumdur :Müs_ 
tahsillerle müsteiılikler ara. ında, I 
füzull bir surrtt,, yer işgal cder~k ! 
ınutavassıtları ortadan k aldırmak .. 
Mü•tahsil!r mıhtehlik arasında 

yaş1 , an bu mutavassıtlar. eşya 

fiatlarının pahalılığına sebebiyet 
vermektedır. Çün!tü bu r.ıuta\•as
sıtlar da, bir malı bir yerden alıp, 
diğer bir yere •atarken kur t< min 
edeceklerdır. Bu kar yüıür.dcn 

hayat pahalılaşma ktadır Hüklı _ 
met.imiz, hayat pahalıl ığı muca _ 
dele ederken, ':ıu :.Coopnatiflerr de 
büyük bir ehemmıyl'! nmiştir . 

Fakat kooprat;fler kurulduğu 1 
bir sırada, b u mulavassıtların k:>
operati!ler aleyhind" rlcd:kodular 
yapacağını da tabi !t'liıkki edl .o
ruz. Çünkü kooperatifler vüzıin -ı 
den .kendi karlarını kıylıeclEcek - 1 
lerdır. Bu S<"bebden dolayı , piya_ 1 

sadaki bazı mutavassıtlar ve ku _ 
1 

musyoncular, Trakyada myva kc
opratifler:nin '<avun fiatlsrını art 
tırdığını iddia etn'!ekl<>dirkr 

KAVUN FİATLARI NEDEN 
P AHALI> 

Kavun fia thruıdakı pahalılık 

istihsal kooperatıflerınin kurul _ 
masından ıleri f{eh1üyor. Bu iddia 
gülünç bir ıddi3dır. Ka\•un fiat -
larının pahalıla~m2sıl"daki sebcb
ler şu suretle izah edilEbiliı". Bu 
sel'I<' Uzunköprü ve diğer kavun 

geldi ve çok geı;:neden Dolm ı _ 

bahçeye yetişi i. 
Ali Paşa sabırsızlandıkça sabır 

sızlanıyordu. Bereket versin ya_ 
ver imdada yeti~ti 

Fakat; başka\il:ı zarfı açıp oku
du ve sadrazama uzattı. 

Ali Paşa; donakalmıştı. Ne 
yapmak !azımd.ı~ Çünkü; Hafız 

Mehmed Bey padişahın, öğleyr 

kadar kalkmasına imkan olmadı 

ğını yazıyorc;lu. 

Bab1aliden •. bir gün evvelki gibi 
yaverler DolmnLahçeye gelmcğc 1 

başladılar. Mithat Paşa ile Serda
rı Ekrem makin~ başında şifre 

telgraf muhabcratına başlamış 
!ardı. 

Mithat Paşa; büyuk bir dira 
yetle isyanı bastırmıştı. Fakat; 

bir an evvel itli bir mahkeme teş
kili ile önayak ol•nıarı tedib et 

mek lazımdı. İ•in sürüncemede 
kalmasına tahanıınıilü yoktu. Ec
nebi sefirlerin rnüdahalcsile ve 

İstanbul vilave•i dah !indeki 
_· enı yılın ilk ehli hayvan sergisi 
dün sabah saat ıı de Beykoz ka
zasına tabi Boohanr kö)·ünde me
rasimle açılmı~tır 

Beykoz kavrr.ak>mlığının da
vetlil<'Ti sabah saa t 9,4~ de köp
rüden kalkan vıpurla Beykoza 
gitmişler ve o;adan hususi oto
büslerle Bozho.n• köyüne götürül
müşlrdir. 

Bozhaneli :<iiylu ler mısafir

lerinı büyük bir nezaketle ağırla_ 
mışlardır. 

Merasimde vah ve Belediye 
reisi Muhidd in Üstündağ namına 
belediye rei> muavinlerinden 
Rauf bulunmuş Be.• kr.z kayma-
kamı İhsan Ku: •arı da hır nutuk 
~öylemştir 

300 münhale 600 
t.ılib va»! .. 

::\faariI Veka! ·tı: bu sene ort& 
mekteplere .ılınr.co.k olan yJr
dımcı ve st.ıj ivL' . nıualliınlcrin 

sayısını! umumi kadro::a göre !es_ 
bit etmiştir: 

Bu yıl orta ml'ktC'pler" 300 :ı.e 
yakın stajiycr \'e yardınıcı mu _ 
alınacaktır. 

llalbukı; geçrıo giın yaz.. 
clığımız gibi; bu 30ıl münhal 
yer için açılan imtihana gırmek 
\' P <>kserisi İstanbuldur. olmak Ü
zere yalnız 600 den fazla lise me
zunu Maarif "\l eıtıiı~t:n~ müracaat 
etmiştir. 

----~-...... ı 
bilhassa; aleste duran Rus casus.. 
!arının gayretile yer yer bastı rı
lan isyan kor.Jcı~uz kalanları tek 
rar feverana getırebilird ı . 

Serdarı Ekrem cie fena vaziyet
te idi. Halbuki: fatanbul hüku

meti, Padişahı bulup da lazırn

gelen iradeleri tei:ıliğ etmekte iz.. 
harı acz eyliyorda. 

Yaverler, bir yandan Çağlıya

na gönderiliyor, bir yandan da 
Babıaliden sarava geliyorlard.ı. 

Val de Sultan da öğle olduğu 

halde aslanı o•tada olmad.ığın

dan kliplere bir'yordu. 

Öğle olmuştu. Sultan Aziz, yor_ 
gun argın uyanı';ı. Mat güzel sa _ 

ğında, Arzıniyaz solundJ mış ı l, 

mışıl uyuyorlardı. 

Her ikisi de dcndilerinin hır_ 

paladığı vücudlerini derin bir is.. 
tirahatc sevk·ctınişlerdi. Atkta 

baygın hir h ide bulunuyor!ardL 
(De\·amı var) 

ınt~ 7 
ezeru 

Apartman ve 
dürbün 

Öyle bir evd, oturuyoı um ı.; 
köşebaşındad:ır, &okağa hPr ıkı 
taraftan pencerem \'ar n her ık ı 
pencerenin kar;ısındii kon,ıo;u a. 
partımanlarda oıuranlarıt ı pC'n. 
cereleri \' e balkonları p~ııcerc v~ 
balkonumuzla karşı kar>ı\'adır. 
Ne zaman evın ı~indt dola~acak 
olsam komşu apartıman l ardaki 
mütecessis kom:iularınıız t.> HPruı 
dürbiinlerini ala•ak ben ı n · oıJa_ 
mın içini kontM: ed«rleı 

.Y.emek yerken, •oyunurken, g . 
yınırkeıı. yata:ken. otururken 
dürbünler faali)et" geçeı Yan 
taraftaki peııceremr kaı»ı µeıırr_ 
resi oJan karı koc ... hazarı heı ık ~ i 

birden ahzi m<>vkı ed<!. ek dür_ 
bünü paylaşamazlar 

Kendimde \·r l v .mdc onJarın 
tehalükle görmelt'rinı dt" <"r hıç 
bir feYkaladelik yok Yak.. t• _ 
cessüs ze\'ki göz g<iw gPbı·k hıle 
onları bu ıptilalarınd••n al koya 
mıyor. 

Ayni ze,·ki tatmak arzı. bır 

dürbünüm oJm;,yı ın esef t•de_ 
cek kadJ r bt'n ı dı · nıf'~gu l ttn1f ;e 
b•şladı . 

Başka~ınuı hı · u~ı.vet,nc bu k .... 

daı burun buru soku:m .. k ıılc
ti nt>reden geli,yo anlamıyorum. 

Bunlar. sandıgı.nda kaı; kat '"" 
maşırını , kaç <;ıtt ı;orabı"l oldu. 
ğunu benden iy, bılıyor!a r 

Tam balkonun,J karşı olan a _ 
lenin Rum gelinı de elinden ko
caman bir bah:IJı durbiınwıü 

hi ı; düşiırmüyor Buna şa,mak:a 
buaber düşünü;,orunı da valrız 

dürbünlü \'f' n-.i.ıtt'!'e~sı~ " san:a 
yalnız benım ko;11•ularım d<;ğil _ 
diı· Belkı sizin de b•şınız da bö'·
lelerı vardır ı~ı;mai b;ı terbi~·2 
noksanından g~luı bu harekete 
karşı ne yaptığın" söylıyeyim de 
işiniz• gelirse ve sızce bir mah_ 
zurı.ı da yoksa ta tbık ettiğinız 

takdırde bu belôıiıın kurtulmanın 
mümkün olduğun:ı ilin·p edeyin. 

Evde liıübali hareketlerıruze 

b ıraz daha geniş •ılikyasta devam 
etmek. Mesela soyunarak gözle . 
rinin önünde kinıse gormiıyor _ 
muş gibi rahat rahat banyonuz'.! 
yapmak. 

Göreceksınıı kı derha l dürbün
ler elden düşecek , peııcereleı, per 
deler kapanacak. Gerçi bu da bır 
münasebetsizlik tıı amma ne ya
palım ki ayni ,iliıhl• döfıü\>ffiek 

mücadelenin şartıdır . 

HALK FİLOZOFU 
Hamiş: ... 

Bu sütunlards mahallemizin 
ışıksızlığından , karanlığından bah 
sederek lüzumu mutlak ve mu
hakkak olan hır elektrik lamba _ 
sının konması hakkında birkaç 
defa temennilerd.o bulunmuştuk . 

Türkgücü ismi v0rilen mahalle _ 
mize dün beled•~'• ' tarafından liım 

ba konduğunu memnuniyetle 
gördük. Alenen teşekkiırü bir \"t' 

cibe bilirız. Tenkidlerimızdeki 

isabet ve samim;yet kadar mem. 
nuniyet ve teşekkürlerimizi rl~ 

gizli tutamay11 

H. F. 

sıcakla yaraladı 
P .)Jeniz köyünde Mu!tafa oğlu 

said isminde bırı s.ıı n.1, bır h~:. 

de Kadıköyünden Kurbağalıd•n 

geçerken karjıh jt.~ı rh ıi ıs

m in•L lirinı b il§ se\;eb bi~ağile 

kcılu.1 ırn y Jralamı,tır. -
1 ~)7 Hı•rl \ l n 1 ; ı 11 

Cemaziyellhır Ağusto • 

:l3 7 
Yıl 1~;;8,A y 8, Guı232. ·lım107 

20 Atusto•~ Cumartesi -
Fırtı n.ı 

Vaklll iJI' v.,, .. r Ez .. ı 

sa. d sa . d. 

Güneş 5 13 10 16 

Ôgle 12 17 5 14 

l ıd ndi 16 05 Q uı 

Akşam 19 02 u JJ 

Yatsı ~o <j 1 1 40 

lm•~k 3 2-1 8 2. 
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KAHİNLERE GÖRE ... 
PATLAK VERECEK! .. 

Hatta 
• • 

tını 

bunun gününü ve. saa
b ile söylüyorlar Yazan: MURAT KAYAHAN -

Bunlara inanabilmek için bugünkü ahvali 
tamamen unutmak ıazım ... 

Çin • Japon b•rblndan iki resim 
Almanyadaki ınanevra hazırlı. 

ğı etrafındaki dedikodular devam 
ediyor. Avrupa ve Amerika gaze. 
lelerini meşgul eden dedikodu. 
Onun için yeni gelen yabancı 

matbuatta bunun etrafında yazıl 
mış şayanı dikkat ne var diye a. 
raştırarak bir hulasa çıkarmak 
icab ediyor. Bu araştırmadan bu 
günlük çıkan netice şöyledir: 
Almanyanın manevra hazırlığı 

yapması neden bu kadar şayiala.. 
ra yol açtı? •Son Telgraf• daha 
evvel bu sütunlarda yazdığı üze. 
re İngiliz gazeteleri Almanyanın 
manevra hazırlığı olurken Fran.. 
sızları ıı ıa Alp daglarında, İtal 
yan ı ıdudunda m..nevralar ya -
parak bi tirdiklerini ileri sürerek 
oı ıaiıkta zannedildiği kadar en. 
dişe Yerici bir şey olmadığını söy. 
Jü~ oı'"rdı. Zaten İtalyadan Al -

.... , giden Mareşal Balbonun 
da ~ıyor Musolini tarafından 

Berline haber götürdtiğü yine İn.. 
giliz gazetelerinin muhabirleri 
tarafından bildiriliyordu. Buna 
göre Sinyor :Mıısolini Berline 
,.öyle haber göndermiştir: Çekos.. 
lovakya işinde İtalyanın Alman. 
yaya taraftar olduğuna şüphe et.. 
memeli. Fakat Almanya orta Av. 
rupada bir baro ~ıkarırsa İtalya. 
nın bunda bir menfaati olmıya. 
caktır. 

İngJiz gazeteleıınin sağdan sol. 
dan alarak verdikleri bu haber -
leri biribirlerine ekleyince orta.. 
n çıkan müsbet netice az değil. 

'-' 
Fc1kat yrni gelen Avrupa mat. 

,ua tına bakmak sırası geldi: N!. 
çın Almanyanın manevra hazır -
lıkları bu k~d.ır dedıkoduya yol 
açıyor? Çünkü umumi harbden. 
beri Almanya ilk defa olarak ilı. 
tiyat kuvvetl erin şimdi silah aL 
tına davet ediyor da ondan. HaL 
buki bu mevsim manevra mevsi.. 

mi: Çekler de ihı}atlarını manev. 
raya çağırdı. Frdnsız manevrala. 
rında da ihtıyat.ar çağırıldı. Şim. 
di lngJiz gazeteleri bu noktaya 
nazarı dikkati celbederek ortad~ 
sulhü tehdid edecek mahiyette 
ciddi bir endiş~ye yer olmadığını 
söylüyorlar. D:ger araftan şu da 
nazarı dıkkate alınmak lazım: 

Alman ordusunun manevraya 
ihtiyacı var. Martta malum şekil. 
de Avusturyaya yürüyüş yapılır. 
ken Alman erki\n:harbiyesi ordu. 
nun noksanını gördü. Ordunun 
birçok malzemesi de sun'i mad. 
delerden yapılmış olduğu için 
bunların iş başıııd~ bozulduğu, 

işe yaramadığı y>ne Avusturya 
yürüyüşü sırasır>da belli oldu. 
Alman erkanıharbiyesi şimdi bu 
seferki manevralarla noksanları 

tekrar gözden geçirmek istiyor. 

Fakat ortalkta birçok kahinler 
türemiş, ortaya hirçok kehanetler 
ileri sürülmüştür: Avrupada yine 
harp patlıyacak, hatta şu günde, 
şu saatte umumi harb başlyacak 
gibi! .. 

Lakin ikınci bır umumi harb 

çkacak diye yakın bir istikbali 

keşfederek ortaya kehanet savu-

- E birader, sen nesin bakalım? .. 
Refik, 
- Vallahi azizim. Ben de senin bir başka 

lün .. 
Demek için ağc, nı açıp da daha : 
- Vallahi.. .. 

tür -

Demeden, yine kapının dışından ayak seslerı 
duyuldu, genç ihtiyarı muharrir kulağını bu seslere 

dikti: 
- Galiba beni çağıracaklar. 
Dedi. bir lahza bekledi. Kapı bir an ;çinde açıl. 

dL Aralıktan bir jandarma göründll, fakat içeri gir
medi, arkasındakilere yol verdi : 

_ Girin siz de şöyle bir kenara oturun ve .. tek.. 
rar kapı Üzerlerine kapandı. Nal bur da, Ref.ik te ikisi 
de kendi dertlerini unuttular; odanın ıçıne gayet 
alışkın bir Jiiübalilikle giren bu yeni nezaret arka. 
daşlarına mütehayyir baktılar. . . . 

Boyda, basta, şımarıklıkta, terbiyesız terbıyesız 
söylenişte biribirinden farksız ba üç omuzdaştan 
kalın kaşlı, irice boylu, yassı burunlu blrı, daha ka~ 
pıdan girer girmez, kollarını sallıya sallıya,_ sankı 
kırk yıllık ahbabmış gibi Refiğin yanına geldı: 

- Merhaba arkadaş .. 
Dedi. Refik, deminki hayretini biraz da hi~det. 

le karıştırarak bir adım geriye çekildi, muhterız hır 
sesle mukabele etti : 

- Merhaba ... 
Ve kendi kendine söylendi· 

Edebi Roman 
No.81 

Bu ne terbiyesizlik yahu. Külhanbeyinin bir de 
arkadaşı mı olduk?. İşte, insanlar arasındaki biribı. 
rine ısınamamak farkı. Refık: 

- Niçin haksız yere beni buraya getirdiniz .. 
Diye bağıran ve dişleri ağzına dökülen .ııalbura 

acıyor, hemderd oluyor da, kendine: 
- Merhama ... 
Diyen adamdan nefret ediyor, geri kaçıyor? Fa. 

kat, kaçmak beyhude. Birken iki, iki iken üç oldu
lar. Hepsi teker teker Regiğin etrafıı:ıı aldılar .• 

- Maraba beyim. 
- Maraba küçük bey. 
Hele, şu sonuncu külhanbeyi Rcfiğe: 

- Küçük bey .... 
Diyor ya, o ondan küçük. D~ha yüzünde tüy 

bitmedik bir delikanlı. Maamafih, tam tip, fes: mor 
ve uzun kalıp. Siyah saçlar iyice taranmış, bastın:,. 

-1-
Diye soram~dını. 
İkimız de susuyorduk. Beş on 

dakika hiç konuşmadan oturduk. 
Celal birdenbirı. sandalyasında 

doğruldu. 

Gözlerıni bana dikti kısa hır 

düşünceden sonra: 
- Nejad, ocn çok fenayım. 

İyileşm~min de :ınkanı yok. Belki 
u·ann belki de ':ıu gece ölebilirim. 
Geride bırakacağım gcn:ş ve son. 
suz hayat Uerisinde benim en faz. 
la kıymet verdığiır. bir tek şey 
var: Gölgeler. 

Bu ke:ime bir çok macera ve 
bir kaç aşkın hikayesme ömrünün 
yavaş yavaş çürüyliş seyri içinde 
is'im ~ldu. Gölgeler benim ve .. 
benım yaşayışım içinde bulunan. 
lann aşkı, ızdırabıdır. 

Rengi sararmış gazete kaplı bir 
defteri hıma uzatırken gözleri dol. 
muştu: 

- Nejad .. 
Geride bırakacağım bu mirası 

sana emanet ediyorum. Onu oku. 
duğun zam.an belki bana kızacak 

Yazan: 

Celali son görüsüm ve onun ö
lümü üzerinden acı ile dolu hır 

hafta geçmişti. Bir ölünün bana 
emanet ettiği, hayatının en kıy. 
metlisi olan bu sırarmış d•fterin 
tyaprakları arasında öyle hadise
ler var ki Cela!ııı öliımünün ma. 
nasını tamamen değıştirmiye ka
fi geliyor. Aşkın, hayatın en karı. 
şık ve buhranlı sahnelerini •GÖL 
gelen bana o <:adar canlı, o ka. 
dar manalı anlattı k•, yaşamanın 
ve yaşıyabilmenin bağlandığı çir
kin seyir içinde ne kadar manasız 
olduğumuzu acı duya duya öğ. 
rendim. Soluk hır gazete kağıdı
nın muhafazaya çalıştığı bu yıp. 
ranmış defterin birincı sa;o· fasını 
açıyorum: 

GECELER 
1928 Nisan 

Her şey .. her şey içinmi.ş. Bu 
günler içinde aşk nihayet bir süs 
olabiecek kadar zavallı 

Nejad, yeni hayatı içerisinde 
çektiği bütün ızdırabı unutmuş. 

Para, -~ğlence hayatın hakimi. 

Etem izzet BENiCE 
bastırıla kafanın üzerıne katranlı muşamba gibi iyi. 
ce gerilmiş! Zülüfler uzun, saç uçları katmer kat -
ıner, gömlek yakasız, yelek çift düğme, pantalon 
bol paça, iskarpinler, sivri burun, yumurta ökçe. 
Omuz başından da renkli bir ipek mendilin sarktığı 
görülüyor. Ötekiler de onun gibı, ondan farksız. 
Yalnız bu küçilıc kendine daha ziyade çek!diizen 
vermiş. Daha yakışıklı, daha çevik. Halk lisanınd~ 
böylelerine 

- Tüy gibi delikanlı ... 

Derler. Tıpkı öyle. Tüy gibi hafif ve narin Bı
yıklar yeni terliyor. Kaşlar inceltilmiş, bakışlar 

süzgün ve hovardaca. 
Refik bu adamların sohbetinden sinirlendikçe 

onlar da büsbütün biçareye musallat oluyor, soru -
yorlardı: 

- Ağabey, kuzum senin suçun neymiş bakalım? ne anlar? 

bl 
etini kasaplıll h1yvao ~~ 
ile satan kadınlar bi:e. eıl 
miyc çalıştılar. NilıaY:1~, 
alakamız olmadığın: 8 u··'11 

b"ri ,. 
çabuk kaçtılar. Hıç 1 

• 

bile bakmadı. t80IJI 
. . d ço~ 
Işte bir ay içın e •. 

1
. o 

. ·egı' lıştığım parasız ıı k C · ~~ 
da" o kadınla!'ın yanıpıız \'C 

unutulmaz bir hatır'.! 

yük acı idi. 
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..... ca Yusuf nerelidir?/ 
k. 1,.kpınara nasıl gelmiştir, 

ustası kimdir ? 

Boğaziçinde modern 
bir plcij yapılıyor .. 

1

0smanlı 
donanması 

~AYLAR: TARiHi TAHRİF ETMEK 
DOGRU DEGILDİRI Boğaziçi deyince akla mehtab mı gelir, bol yeşilliğin 

göğsünde gizlenen ıaciverd deniz mi ? Yoksa 

İlk zırhlı fırkalar ne 
zaman teşkil edildi ? Yazan: M Sami K.arav_eı 

Vaı O!d • 
ı-oı. • Ugu iın hepimiz bir ta-

: tegaç ~trniı buluruyoruz ... 
!~ ~rn ~.nız =tmeyiniz; sıcaklara 
· hlllul etme!< için, mutlak bir 
~· ı derısı g·oı serin ve kalın 
8~e Sahip olmamı lazım. 

'lılı gırııgah. yapmaktan mak
~.aı~ Şudur: Yanı, İstanbula 
<ıı b bır gün ınrlığimiz ıçin 
Arııa~enden h~b,>r,miz olmıyor. 

. t~ • d;yec~ksıniz ki; gazete-
~' Yazılarınızı nasıl yaz;:-orsu-

Bo, ok d b. a ar mera~ edilEcek ır 

l::.:·"·&ııcıır Gür.ün tarih ve vu
bıı.~1 ıhtıva tden yaz;ı.larımızı 

•• adamlarımız veya en emin 
"<ti b• 

' tır ır Va..sıt:, ile gazeteye y-:.,. 
k'rı (<te kuour etmediğim.z; 

·ta~ ıın Yazılarımızı da haftalık 
b_ııı, .Yazarız. Hafta başı getirir, 

1 
•ıdatımızı alır hem de yazı

llıızı v .. : erır!z . .. ıe. d" 
'ıtanb un. benir.ı hatt2 b~şım idı 
~Ilı •la ındim. Gazeteye ;ıel-

na~tı 
.. Ilı m. dostum Mahmut Yesa-

•sasın b '<tın ın blşında, ay<1k ka ı-
h ~ayağından çıkarmış, elinde 
llın •nııi! kırık Göksu saksısın-

sııan 
~ni . su gibı, durmadan te. 

..._ ~-P. duruy<Jr. Sordum: 
lliJıa erını silmene bir demem; 

Yet h , • b 
t~y ' et Ke~ın .;apt1g1 ır 

ltı.ın" Fakat; ıyakların: çıkar
~'tııi'z~eş~ettiği koku it'barile he· 

l.tah alakadar eden bir davadır. 
~r rıı ,lllut Yes&d, lıif altında ka-

..._ ~ berhal cvap verdi: 
bay11d '. hıradı-r! Benim dünyada 
al'akk~gım şeylerden birı de eski 
lıt " hıdır. Insanın ayağına alı-

' ,erı · 
~•kat· eşır ve Sl'lk;; ayaklaşır .. 

ı:ıu1• ııeı d"' ge• ... 
llerıe illan ~ı·ağa, d?st başa bakar. 
tGrıı,.~ Bi!irsi'l ki; düşmanımız 
lotr'ııd tumenıi'r l1te; düşman 
tt4 y en k. urtuım&k için mecbu-

eıı · b l:ııı 1 ır ayakkıı.b• aldım; Li. 
bı4rı"Y•ğımdakiler, eski ayakka. 
tıı .... illa hak~n ·;üzlerce düşma 

·oı, rah . 
ltı.ın 

1 
met okuhcak kadar düş-

ay,klo dular ba·n.. Nt: yapalım 
< ku arımı alış•mncıya kadar 
~·~ b~na tahJ<'ıınül gerek .. 

1 ier ~:~ 11ahmutla, konuşurke?, 
~lırıı· ma;1,ıa o .ı..ran velını-
1<laıe 1

'-.. ve sAıeoi devletimiz 
1•tar .

1
1\udiirü söz! •rim;ıi makas-

•ıt: 

'fı 
11 bir ota; nE< o? KO':a Yusuf di-

ll:~ roman mı ,yazıyorsun? 
'•t· l(Sordu. Hayre~ etmedim; 

: k:ri ~a Yusufun hayatı ve gü. 
ilıı bi 8kkın:la bir gazeteye ta
",~.~ roman hazırlıyorum diye 

t; le ettim . 
~'rııan V;t; bir gazeteye böyle bir 
1ır0 .,, azırlıyorum. Fakat; daha 
~ .. ,~. 

rııı." •m. B'r ~a kadar ta
'• 'ahilec • ' "'"e .. eg m. 

11 ~ ınudiirumüz; gu: · ı< k 
· e diy o K .ı.. orsun hoca .. oca 
·t •n h 

g"nct. atıral m bır gazetede 
!\dl Ur ne~ro•unuyor! 

\> l!ayret ettım ve sordum: 
t... •n1ış1 .. '"!:> ıı;;n va,-, hangi gaze. 

llııı .. görmedin 

ın'\><>o 1 
ıy~'uz "· stanbuh haftada bir 

.. ~!~tak' ner~d~n göreceğim'! 
ioı ettim. ı . ldı 
li~ g•zct· . , o, gazete rı a m, 
, •sınd ırdım, DJ'ıa. bir'nc: tef-
'-ıh a · . 
.,. •n 1 sınırl~nn.eğe başladım. 

nam 
~.. ""' ı s'ılan bu namedar 
&""~ı, k 'Vanuıırı, aslı, menşei, 
''lı Irk 
) ı.ba~ Pınar baş pehl.vanlık 
'~Iıştı. •!arına geliş:. . Serapa, 

~-•~ofun· 
ı~~ıldir ,; Ustasının ısr..< Hasan 
,Jrı. ' .{ I 

ı.ı <lenct· usuf Deliorman ha,·a-
1 ~•rctır, F •ka'; köyü ve ka-
' ır B: 

)ij . "• , 1 • ·ıtt,\; Koca yusuf 

0 1 !~ anıın•ad·ın onun liikabı kö-
.,~n ırctı 

"'01 ta; Yu . 
ıı.t •n ta sııı. Kıı·kpınara gcl--

<ıl nılm , . l( ·~and ı1 ve namdar bır 
l aı, ı. ş 
ı .A.hınl'd. Umnu da meşhur 

ı:ırııut~add· ın u'tası. . Pehlivan. 
'h ıd .. ''I a so gureşleri vardır. 
nı nra· v 

~ın flit b • ·'-•rapınarn yalnız 
• ~r •h·. ""'· a o 1 •·>I var- Yusuf Kırk 
<~ıı . ~e <J· • ' ' 

~lıı;; <1:. Dah~g, >aman babası sağ 
raı et ,1 .• 

~•idi": - ıa .. Yusuf Kırk 
ı:ı Vakıt ·drmi yaşın-

da dğildi ilah ... 
İşte; okuyuc•ılarım, Koca Yu

suf tefrikasının daha birinci yazı· 
sında bulduğum ve gördüğüm 

hatalar ... 
Tefrikayı yazan muharriri ta

nımıyorum. 

Fakat; bu tetr:kayı neşreden 

gazetenin sahipleri hemen, hemen 
yirmi beş senelllı: arkadaşlarım

dır. 

Şirketi Hayriye genel başkanı 
nasıl çalışıyor? 

Talim hey' eti reisi amiral Hoba.r 
paşa ihsana gark edilmişti. 

Yazan: RAHMi YAGIZ 
Abdül Aziz devrının sefahat 

hatıraları, Osmanb imparatorlu

ğunun inhitat devresini tamamlı • 

yerine tuga d'1 bağlaınırıız zülfi 

semenbi yerine severiz esJ. 

hünermendi seba reita\' bir per Yazan: Bedi GONDOZ 
Arkadaşlarım3 hürmet ederim; 

böyle ulu orta bir tenkit yapma
ğı da nabem~v.s'm a<ldeylerim. 

Lakin; bü!ün bir Avrupanın 
Amerikanın halla Jdponya, Avus
tra'ı· a, Kanada, Hindistanın tanı. 
dığı ve hakkıııda sahifleı ce des
tan yazdığı namdar bir Türk pch. 
t~·anının; kendi !lX'mleketinde 
kendi hayatını t•hrıf ederek yazı 
yazmamız çok gi'ılünç ve yerinde 
bic şey olmas« gerek ... 

Maateessüf; Amerikalılar, Av
rupalılar Koca Yusufun hem han
gi köylü olduğunu, ve hem de us· 
tasının kirıc olı:lugunu tetkik edip 
ve sahhi olarak yazmışlardır. 

Hal böyle iken tarihimizi tah
ril ederek, Yusuf hakkında; hiç 
bir tetkik ve tctebbü mahsulü ol
mıyan neşriyatta bulunmamız a-
1 ıb olur, gülünç olur. 

Ben; l!vveHenben, Turkspor 
tarihimiz üzerinde, az çok kafa 
yormu~. neşriyat y lpmış, konfe
ranslar vermiş b;.r adam sıfatile 
hiç bir sureti~ spor tarihimızin 
tahrif olunmas!nl taraftar ola
mam. 

İşte; bu sıfatla, Yusufun tarihi 
şahsiyetini, Türk milleti namına 
müdafaa etm<>k ve ecnebilere kar
şı da bu işin y2bancısı oimadığı. 
mızı göstermek için bilmccburıye 
bu yazıyı karalaa•m 

Yazıktır, günahtır .. İnsaf ede
lim! ölülerimizP. hürmet etmesini 
bilmiyorsak, hiç olmazsa susalım. 

Üste de, yok yere tarihcmizi 
tahrif etmi ·elin. 

M. SAMİ KARAVEL 

... - . _, 

~-• " 

Güzel İstanbul: şehirlerin inci
si , dünyanın en seçme yerlerin
den bir:si, birincisidır. 

Bunu, biz 'l'ürkkr, yalnız İs
tanbullular söy'em'yoruz bütün 
dünvanın dilind-· bu ifadenin 
manası dolaşır ... 

İstanbul; toprağının her zerre
sınde bir kıym•tin gizi! bulu:.du
ğu muazzam jeh: r Osmanlı İmpa_
ratorluğunun n mümtaz tY.-ldesı, 

hükumet merkez• olduğu halde 
düne kadar, curnhuriyetin Türk 
vatanında teessü'1ıne kadar niçin 
bü,·ük b!r ihmalı· maruz kalmıi. 
n~in ıı<'regi _gibı bezendırilmeınış 
geliştirilmemiş•.. . 

Bu suali birbirımize değıl, tarı-

he soralım... • 
Maamafih cs•i<ltin devrı•nde de 

İmparatorluğun merkezi olan 

Bir roman 
-------, .. -------·-· ... ---

Küçükpazardaki kız kaçırma 
vak' asının içyüzü 

Ucu yakılmış mektuplarla 
Sevgisini < rla.tan nişanlı 

Dün bu kız kl~ırm~ havadisini 
gazetede okur ok11maz kendi hesa
bıma olduğu kadar karilerimiz 
narr na da içimde bir merak uyan 
dı; pek sathi v~ kısa bir şekilde 
bahsedilen bu (şehirde kız kaçır. 
ma) hiidisesinm ıçyüzünü öğren. 

mek i6tedirn. 
Müthiş sıcağa rağmen, derhal 

adresi not ederek, kaçırılan Kad
riyenin kedm:iUe ailesini bulup 
görüşmek üzer~ yola koyuldum. 

Kü.;ükpazarda Mehmed paşa 
yokuşunu ve namahrem ~okağı 

hemen hiç araınada11 buldum. Fa
kat (3) numaralı evi bir hayli ara
dığım halde bulamadım. N ha:_,et 
1..2 numaralı bir kapı bulup çal
dım. Karşım• bir genç kız çıktı. 
Sordum daha Kadrıyenin k sı ağ

zımdan çıkarken kız hafı( gülum. 

siyerek cevap verdi; 
- Ha .. Anhdım, kaçırılan K•d

riyenin evinı soruyorsunuz.. İş
te şu bitişik kapı .. dedi. 

Teşekkür ~derek gösterileıı ka
pıya doğru yürüdüm; kapıyı çaL 
mağa hacet kalmadı, ardına ka

dar açıktı. Bu sırad~ sonradan ay. 
ni evde kiracı olduğunu öğrendi

ğim b>r bayan içeri gir~ıordu; 

kimi aradığ·mı sordu, söyledim. 
İçeri seslendi: 
~Veliye hanım .. Velıyc h•nım 

huuu, .. Ba)\ sc~i bir bay arıyor .. 

Biraz sonra, kucağrnda bir bu
çuk yaşlarınja bir kız çocuğHe ot· 
ta yaşlı bir kadın göründü. Bu 
Kadriyenin annc:;i Veliye idı. Gü. 
!erek ve enidşeli bakışlarla beni 
baştan aşağıy~ süvlükten sora 
tatlı bir dışarıll'< ş:,·esile: 

- Bl.l"'urıın bayım.. dıycbildi. 

Beni yabancı görünce heyecan
lanmıştı. Onu fazla mcrakto bırak. 
madan ne için geldiğimi, kim ol
duğumu anlattım. Sakinleşti: 

- Demek bızi gazeteye yaza
caksınız dedi. Ç<Jk iyi olur, yazı
nız .. Belki kızım meydana çıbr .. 

Oda kapısı'lı göstererek ilave 
etti: 

- Buyurun, oturun da konu~a
lım ... 

Odaya girdim. Bır kat. küçük 
ve basık bir ·~v .. ikı odası var, bi

(Devaını 7 inci sahifemizde) 

·• 

cDersaadeb ismile adlandırılan, 
namına medhıycler, kasideler, 
düzülen şehrin büsbütün boş bı. 
rakıldığını iddi, edemezsokte, i
marın, güzelle~tirilınenin mua. 
sır medeniyet hamıclerile birlık
te ileri götüri.ilnıediğinı pek ala 
söyl:yebiliriz. 

Nedimi dinkyın! .. Baki'ye ku. 
lak veıin; Haya!ı'yi, Nevres'i 
Şem'i'·.l"i Osmanlı e~ ·biı•at tari
hinin en kudr~tlı uzuvlaı ından en 
hafif elamanların~ kadar hepsim 
bi'fer dafa yoklayırı. Her bir·nin 
inleyişinde, ah rnkişindc. oof! de. 
yi.şinde mutlak bir imarsızlığın 
iğbirarından bir parça bulac&k
sınız. 

Hatta o kadar k; bu, ağızları ta
rihin önünde mücevherlerle dol
durulan cmeydar• cdcb» kahra. 
mantarının öve öv~ göklere çı

kardıkları İstanbul, her çerçeve
de bir damla m~htsba, b:r avuç 
suya, yani tab'~• güzelliklerinin 
buradaki tezıhürlerine inhisar 
etmiştir. Her ht.nbullu, İstanbu
lun mehtabın.1 2.~ıktı•. Amma na. 
sıl biliyor musunuz? Tıpkı eski 
masallardaki görmeden seven , 
kulaktan gönül kaptıran ask kah
ramanları gibi .. 

Her İstanbul'u denize karşı iç.. 
ten bir sevgi duyar! Fakat nasıl 
b'.liyormusunuz•.. Tıpkı evsafı 
anlatılan bir şahesere karşı du.v!'
lan sempati gibi' 

İstanbul deyirıc.ı yerlının ya
bancının gözünd~ canlanan zen
gin ve israf edıl~ı1 bir tabiat gür
lüğü gelir. Bu gJı lük iri kubbeli 
göke boy salmış min:ıreli muat
zam salatin cınıilerin ufka mür. 
tesem düşen minareiertnin ara
sında doğan yeni ayın sırma huz. 
meli mehtabı il~ ik; kıyısı y~m 

yeşil koruların, zıimrüd çerçeve
sinde zaQ.tedilcn fi•uz? bir kanal. 
dan, Boğaz içinden ıbaretlir 

Ağustos sıcağı, şchrın sokakıa· 

rını bir fırın korıdoru haline ko. 
yup, güneş tıpkı bir paslı burgu 
gibı be<_;ine işlt'rken şehrin en 

iç açıcı noktası işte bu sırma 

huzmeli mehtapta şıkır şıkır al
tunlaşan firuze bagırlı Buğaz, 

Buğaziçidir. _ 
İstanbulu, sis alr.cnda ışletilmi

yen bir maden ocağı halinde bü
tün güıoelliklerıni tabiatin vahşi 

ellerinde can ç~kişmıye bıraktı. 

ran saltanat devırlerine dilimizi 
çıkarırken bugünkli Boğaziçini bir 
dafa olsun gözden geçirmek onu 
anlamak bakımında" çok fayda
lıdır. 

İnkılaptan SO'lra, Türk yurdu
nun her ihmal edilen köşesine 

cumhuriyetin elile ulaştırılan t
ınar hareketi Boğazı da bundan 

mahrum bırakmadı. .. Zümrüd kı
yıların arasında mineleşn beyaz 

ve modern köşk!er, yenı Boğazi· 

çinin tarihini ncktelarken bu ih • I 
malin ana sebeblerinden birim de 
nakil vasıtaların•n noksanlığında 

gören biris;ne hir arkadaşım şu • 
nu anlattı: 

- Vasıta mı yok diyorsunuz?.. 
Düne kadar bunıı bn de kabul e • 
derdim. Bugün Boğazıçi denilince 
akla gelen ilk şe·y bu vasıta me
selesi oluyor. Arkasından •arı ba
caları, içleri mavi boyalı sarı ma· 
nikaları, beyaz boyaları, şirin ~ö~ 1 
rünüşleri ve seftı esnasında ıkı 

Devamı 1 inci <ahifemlıcl• ı 

yan son yılların başlangıcı sayı

lab,Jir 
Abdül Aziz, -;ok harıs ve çok 

kavi bünyeli bir adamdı. D•ha 
Abdülmeeıdin saltanatı zamanın

da ve\iahd bulunurken haremedn 
Zlrade. güreş m2yd1nın&. siyaset

ten ziyade spora ehemmiyet ve_ 

ren bu adam, Veliahd a. 
hırlarındaki zinde ve seçme Arab 

atlarına biner, htanlıul sokak
larında görülmemiş bir alny;a do

laşırdı; 

Royete mey !ederiz kameti dilen 

Büyük Aşk! 
Genç prensle 

gönül 
artist arasındaki 
macerası 

-----
Evlenmek onlara niçin hayal oldu? 

- Bu çocuk büyüdüğü zaman, 
birçok saadetler göretoek ve bir -
çok ıztırablar çekec~ktir. Bir tah
ta yaklaşacak, hükümdar olması 
o kadar kolay olacaktır ki herkes 
buna muhakkak nazarile bakar. 
ken birdenbire büsbütün uzakla
şacak, tahttan, tacdan uzak ola -
rak yaşayacak ve nihayet bir aşk 
yüzünden dostlam:ın, kendisine 
akıl öğretenlerın nasihatlerine 
rağmen, bir kadınla evlenecektir. 

Babasını dinlemiyerek sahne 
ve san'at hayatına girmiş olan 
genç ve güzel Lu:za parlak mu. 
vaffakıyetler kazanıyor, güzellıği 
meşhur olduğu :tadar sahnede 
mühim rolleri almakla kaZlndığı 
şöhret te gittik<;e artıyordu. Ar
tık aradan zaman geçmiş, Prens 
Corc Kembriç. uzun seyahatinden 
İng·ıtereye döıımü). o da keııcicni 
oyalamak vesilesi ararken tiyaL 
rolara gitmeğe, sahneye konan!
serleri görmeğ2 merak etmeğe 
başlamıştı. Fakat bu gidişler hep 
kendini tanıtmıyarak oluyordu. 
Bir gece yine bbyle bir temaşaya 
gittiği zaman s~hneye çıkan genç 
b.r kızın güvercın olarak oyna -
dığı oyun. sah!ledeki dansları, 
genç prensin birdenbire nazarı 

dikkatini celbettı Bu oyunu çok 
beğendi. Kız dd ptk artist ~örü -
nüyordu. Onur. ıcin tiyatro ille. 
minde tanıdığı k mseler vasıtasi

le bu genç artistle tanışmak at -
tık Prens Corc Kembriç için bir 
ihtiyac halini almı~tı Fakat Prens 
ihtıyatlı davranır.ay• da unutmu
yordu. Devrisi ,ıkşam yine bu U
vatrova gelecekti O zaman Lon. 

dranın meşhur ,•lan bu tiva\ro. 
sunun adı Lise..ını tiyatrosu idi. 
Prens dcvrbi ok~am tiyatroya 
geldiği zaman yine kcn'dini ta -
nıtmamış, hatta en ucuz bir bi • 
Jet alm· · -

' 

Prens tanınmıyarak bu ucuz bı
let ile herkesin •rasına girerek 
genç ve güzel artistin sahneye 
çıkmasını bekleı ken sabırsız1 anı

yor, gözünü elınde tuttuğu prog
ramdan ayırmıyarnk orada en 
başta yazılı olan LuU... ismin' o. 
kuyor, oradan birçok manalar 
çıkarmıya çalı5ıyordu. P,-ensin 
tanıdığı çoktu. Bu kızın kim ol -
duğunu kolayca öğrenebilir. O -
nunla tanışması da pek mümki:ın 
olurdu. Fakat Prrns Kembriç bu. 
na karar vereıniyor, cesaret ede
miyordu. Kendisı gençti. Parası 

vardı. Bu sayed~ birçok kadınlar. 
la tanışmak, onların uğrunda mas
raflara girmek mümkündü. Fakat 
Prens Kembriç bu kadınla tanı

şırsa bunun sonu öyle kolay olmı 
yacak, iş duyulacak diye düşünü. 
yordu Sonra eğer onun kim ol -
duğunu genç aktris anlarsa artist 
böyle bir münasel:etten korkacak 

idi. 
(Devamı 6 ıncı aalılfemhde) 

şekli sanem gözl~rı ahu yPrin 
mısrağlarını ağzından eksile e 
mez, yollarda biriken behadıı lığ 
düşkün İstanbul halkının· 

- Barek Allan ... 
Sadaları arasında Topkapıda 

Kağıthane tarikile Yıldıza kada 
süren uzun parkıırJ.ı· yapardı 

Veliahadin bu hareketim A!• 
dülmecide •takalibi saltanat içi• 
is!ihzarab diye ihbar e·~en ded 
koduların jurnalları ç~k geçme 
den tesirini gÖ3t•di. Bir gün vc.>L 
ahdını huzura çağıran pldişal 

sözü şuradan buradan dol&ştır 

dıktan sonra birdnbıre: 
- Birader ... dedı; saltanat nö 

betle ola gelmiştir. Memaliki şa 
hanemizde şuri{;lere yol açacal 
atlı gezintilerinizi nöbeti sultanı 
nıza saklasanız çok iyi olur ... 

Ve ... kardeşinin bu sözleri al 
tında gizli (hüve) yi kavrıya• 

Abdülaziz o günden ııonr. ta pa . 
dişahlığı haber vrrllr.ciye kada 
bir daha ne sokağa çıkmış ne dı 
halkla temas etmiş, ı~i gı<cü (ney. 
üflemeğe münh;lSlr kalm~tı. 

* Abdüliizizin Hht1 çıkışını:ı ,l' 
senelerinde memleketro yeni bı 
teeddiid hamlesi görünür gibi o' 
du. 
Kuvvetli yapısı, iri' vücudü, !eve 
tavırları ve .. at, silahtan döğü< 
!erden füaret düsturlarile haıkı· 
babayiğitlik damarlarım okşam• 

ya uğraşan hünkAr ilk ağızda o•· 
du ve donanm;ının modern vası 
sıtalarla techizi cihetine g~tnıi.. 

bir taraftan ordu için martiı• 
Hanri tüfekleri sipari~ edilirk~· 

diğer taraftan da donanmanın m" 
teryal ve pers.ınelinde mühi
değişikliklere başı anmış; zırh' 

sefinelerin İngili~ tezgahlarınd 
inşaatı ilerlerken Hubar paşamı 
idaresindeki bir Ingıliz talim h<' 
yeti de İstanbul• hareket etmis 
gelmiş, Osmanlı bahrıyesinın ye. 
n• deniz taktiki bakımından Y" 
tiştirilmesine koyulmuştu . ... 

Abdülazizin Fr.ırısa scyahf tır.. 
den dönüşü çok büyük şenlikler 
sebeb olmuştu. Daha hünktr; g• 
tiren Sultaniye vapur hüma;•unu 
Boğaı;a girerken zamanmm bdr> 
ci sınıf donanmasından sayılar 

Osmanlı donanması toplo-
la Pactişahı selamlam"l 

Sonra mevkibi hümayun) 
iki tarafından ve arkası· 

dan sarmışlar, muazzam w ~
görülmemiş bir den ! a:avıle hün. 
karı •Dersaadet• ~ 1-'.eti~mi~lcrd' 

Padişah, donanmanın vozive 
tini çok mükemm0! bulmuş, Ingi. 
!iz talim heyeti reisine ııişonla· 
vermiş; bunu ılti(at ve ihsanla• 
takip etmişti. 

Ertesi günü s~linıiyede kuru. 
lan (otağı hüma•:un) dan donan 
manın geçit resmini büyük b 

(Devamı 7 inci de) 
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-~·D,.gtJn el'ı 
r Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
l_yainız S on Telgraf'da J)eşredilecektir. 

Avrupa millet ve hükumetlerinden 
alınan yenilikler, memlekete 
yeni yeni adetler getirmişti 

Bu arada (Alafranga) denilen yeni 
zevk ve sefahat baş göstermişti. 

(Şeyhislami !arın, ekmek ve ı 
e-kme-k tayınlarından, iş sabıple

rindf'n aldıkları muhtelif harçlar_ 
dan maada, bin altın m.ı"şları var
dı. 

(Babı fetva) ve (şeyhislil.m J..11-
pısı) denilen koca binada, Adeta 
küçük bir hükii!Tldar gibi yaşar_ 
!ardı. 

İklncı ve hatta üçüncü smıf 
devlet memurlarının maaşları da 
oldukça dolgun bir halde idi. Bil
hassa (Ulema) sınıfına men~uh 

olanların (Arpalık) ları, bugünkü 
vekil maa~larına muadildi. 

Buna mukabil; küçük memur
ların m-.aşları pek azdı. Rızıkları
nı df'vlet kapısından bekliyen bin
lercf' küçük memur, ayda (23 ku
ruş) iltt (300 kuruş) arasında ay
lık aldıkları için müthiş bir z.ıı _ 
ruret içinde canlarını sürükle -
mektf'lerdi. 

Avrupa millet v~ hükumet.. 
!erinden alınan yenilıkler, mem
leket,. de yf'nı yeni adetler getir
mişti. Yüksek sınıf devlet ricali 
tle zengin halk tabakası arasında 
(alafranga) denilen ~f'11i (zevk 
ve sefahat) klll<'ı i baş göster
miştı. 

Konakların möbleleri, kılık ve 
kıyafetle!- değişmeye başlamıştı. 

Ecdattan evlM.• intikal edecek 
kadar sağlam ve metin olan Üskü
d ar ve Bileeik çatması döşeli se
dirlf'rin yerini. frenk işi yaldız -
1ı koltuklar ve sandlyf'lf'r almıştı 

Yaz kış; Edirnekapı, 'fopkapı, 

Fatih, Sultamelim, Çapa, Ayasof-
fa semtlerinde oturan (Kübera) ve 

hatta (burjuva) zümresi bHe yaz 
mevsimlf'rinde Boğaziçine akın 

etmiye \'e yıh!n yaptırmıya baş

lamışlardı. (Ş'•ket'hayriye) va_ 
purları:ıın Boğaz'çin.:! şlemesi ve 
h1tlka sühulet göslf:rmes;, bıı ak
ını Boğazın sıhıller! çarçabuk bü_ 
yüklü küçüklü yalılar ve yeni 
yeni rnı>sirel~rlc donanmı~tı 

Mehtap sefalar•, saz alemleri 
halkı cf'zbeWkçe ediyor; artık her 
tarafta, c~kun bir st'fahat hü_ 
küm sürüyordu. 

Yüksek maaş 2lan de,•let ricalı 
ile zengin halk tabakası, bu zevk 
ve sefahet ui!ı uncla avuçlar do _ 
lusu altın sarfet'llekten çekinmi_ ı 
yorlardı. Maaşla"• az oları hük
met memurları :se _ görenek be
lası olarak _ bu ;cevk ve sefahel
ten mahrum kalmamak için artık 
iş sahiblerinden bol bol rüşvet!Er 
alıyorlar; halk zümrf'si arasında 
büyük dedıkodular< sebf'biye! \'e
riyorlardı. 

A'11 büyuk dcdıkodulara sebe
biyet veren, (5•rav halkı) idi. 
Bilhassa saray kadınları, Sultan 
Mecidin zatından ve idaresizli _ 
ğinden istifadt• "derek ortaya ya_ 
yılmışlardı. Eskıdcn, saray takım 
]arının devam P~t hc:lE:ri yerler ve 
mesireler, halk •n büsbütün ayrı 
olduğu halde şımdi Kiigıthanede, 
Fenerbahçede. Beykoz çayırı, 

Göksu, Bebek l':ıhçesi, Emirgan 
korusu gibi nıı sirelerde. artık 

lıalk arasına karı~ıyorlar; kayık_ 

lorda ve arabalarda, zar gibi şef
faf yaşmakları vc taşkın tuvalet
lerile halkın d•n V<' ahliık taassu
bunu tahrik •drc<'k hadiselere se
bebi.vet veriyorlardı. 

Bır cuma güru, >ekiz on araba_ 
dan miırekkeh bir saray! kafilesi 
Kağıthanedcr dönüyordu. Bu ka
f leyi de, arab?., daki renk renk 

ve çeş.t çeşit a"ft<.>liklerine mec_ 
lüb olan bir giırulı tı.kib edıyor _ 
du. 

Arabalar Şi~ 'ye yaklaştığ <<-

man bu delibozuk ıakibciler, bir
denbirf' arabaları çevirmişlerdi. 

Haremağaları Vf' baltacıları birer 
yumrukta yere serdikten sonu, 
kadınları ve kız:arı arabalardan 
sürükliyerek birer çalı dibine çe
kilmişlerdi. Çıglıklar ve feryadlar 
bütün o muhitı altüst etmişti. Fa
kat ask"r ve zabtiye yetişip te bu 
rezaletin önüne ı.eçinceyf' kadar, 
orası emsalsiz 1'ir facia sahnesi 
kesilmişti. f''f -· Bu feci hadise, utesi gün bü ~ 
itün şehre yayılmıştı. Saray ka
dınlarına göstndiği müsamaha 

yüzündf'n böylP çirkin bir vak'a-
ya sebeb olduğu için Sultan Me
cid aleyhinde ı:lehşetli bir heye. 
can başlamıştı. HattA bazı sokak • 

başlarına Sultan Mecid aleyhin
de yaftalar yapıştırılmış; Beşik.. 

taş sarayının duvarlarından içeri, 
yaldızlı boynuzlar atılmıştı. 

Saltanatının 'lk günündenberi, 
Sultan Mecidin etrafı birtakım 

haris ve menfaatperest (kurenlı) 

tarafından çevrilmişti. Bunlar, 
Padişahın zafından istifade ede
rek, ayrı ayrı şahsi saltanat sür_ 
mektelerdi. Padişah:, sonu gel -
miyen zevk ve sefahetlere sürük.. 
lüyorlar; ona etrafını görecek ka
dar göz açtırmıy<'rlaroı. Ve, her 
hadiseyi .ehemmiyetten düşür,. -
cek df'recf'de tevq ederek kendL 
sine bildiriyorlardı. 

Mf'sel~. Kağıthane hiıdisf'Sini; 

(Devamı var} 

Yurd turizminin 
şafı için esaslı 

inki
işler 

(Birinci aahlfeden •na.m) 
Marmara bölges;nden so'lra Ü

zerinde en evvel durulacak tu -
ristik bölge Ege mıntakasıdır. Bun 
dan başka Ankara da turistik bir 
bölge olarak ayrılmıştır. Ankara 
turistik bölgesinin, Marmara böl
gesle rabıtasını lemin maksadile 
Ankara _ llolu, Karaköy _ Buua 
ve Bolu _ Zonguldak yolu yapı
lacaktır. Ankara turistik bölgesi 
K arabük demir fobrikaları ve 
Zonguldaktaki kömür ha't"Sası gi_ 
bi sınai merkezlerimizi de ihatası 
içine almaktadır. 

Biiro, bütün bu bolgelerin tabii 
güzellikleri, spor, ar kabiFyet -
!eri, arkeolojik servctı ve m;ina
kale şerati hakkınd~ esulı et'id
lec yapmaktadır. Bundan başka 
yurd un muhtelif yer!P.rinde bugün 
mevcud olan otf'lluin mil<tar ve 
vaziyeti ürerindc tedkikler yapıl

maktadır. Turizm bürosu mf'mle
ket 1çnde bu Ş4!kildı-ki araştırma
rına devam ederke'l c!ğer taraf -
tan da en çok ıurzim hareketi 
olan mmlketlerdeki dahili turizm 
otel ve turistik vasttalar üzerinde 
de etüdler yapmakta ve birçok 

memleketlerdeki otı>l kanunları 

tetkik etmektedir. 

memlekelimızde!ıi bütün otelle -
Bu tedldkler hl Wkten sonra 

rin, modern bir hale konması ve 

bilhassa tipleştirilmesi ışi ;çın ça.. 
lışılacaktır. Bu tedkikJer sonunda 
bütün bu ifler için bir kanun 11.. 
yibası hazırlanarak ~ üksek mec -
lise sunulacaktır. 

Memleketin içfrııai bünyesme 
u ygun olacak ş~kilde modern otel 
!erin bu şartlara uygur olmasına 

tipleri tesbt f'dilerek alakadar yer_ 
!ere bldirileeek ve yapılacak o!"l
büyük bir dikkat sar!olunacaktrr. 
Ote.J işinde remizliklc beraber u
cuzluğa da büyük bir ehemmiyet 
verileeektir. 

Yurtta turizm faaliyetın! artu -
mak ve kolay!aştırmal< içın toplu 

sıı.<ıhatler tertib olunacalıtı:. 

Memle-ket dahilinde tcplu bir hal

de seyahat f'denleı· için trenlere 
hususi vagonlar takılacak ve yoL 
culara. bütün 'l<'yıhatleri müdde
tince gid~klerı yf'rleale otel ye
mek içmek v d; ğf'r masrafları içın 
tek bilet usulü Lıtbil< edilecektir. 

Bir günde iki cinayet -
(Blrind sahifeden devamı ı 

Sabrıye üç gün evvel e\'den 
kaçmış bulunma~<.3, Nazifin ara
malarına rağmen ortada görün _ 
memektedir Maamafih bu sabah 
evinin kapısını gözliyen Nazif bir 
ara Sabriyenin evt• gelmekte oL 
duğunu görmüş, bulunduğu nok
tada gizlenmiş, karısı kapıya yak
laştığı sırada sindiği köşeden çık

mış, ona doğru koşmuştur. 
Sabriye beklemediği sırada kar

şısında bulduğu Nazifle bir ağıl 
kavga-sına g•rişn.ış, 

Nazifin· Nerl'd~ydin?. 

Sorgusuna aksi ceva bla r ver -
mış. bunun üzerin( gözlerı dönen 
sr.yyar ı:atıcı bıç:ı.gını çekmiş, sır

tmdan, kasıklarıııdan, göğsündeıı 
ve kollarından bdının rasgele 
yerine bıçağını s&plamağa baş _ 
lamıştır. 

Sabriye kanlar icinde !eryad e
derek yere yuvar1anmı.~ ve ken_ 
d nden geçmiştır. Vak'a yerine 
yetişen polisle- N;;zifi f'lindekı 

bıçağ;Je kaçmalb ''akit kalmadan 
yakalamışlar, karakola götürmüj 
!erdir Naz.f cinoyeti •tiraf etmiş, 
!I'ecruh kadın d ı Haseki hastane
sinf' ka!dırılınıştır. 

Tahkikata mıiddeiumumi mua
\'inlerinden Ahmed el koymuştur. 
Sabrıye verdiğı lfededf' kendi. 

sine isnad edilen ihanet suçunu 
inkar etmekte, çamaşır yıkamak 
suretile kocasını ve çocuklarını 
beslediğini ileri sürmektf'dir. 

Suçlu Nazif iıııgün meşhud suç 
!ara bakan ağırcua mahkemf'Sine 
verilmiştir. 

İkinci cinayet de dün gece bir 
iş meselesi yüzünden işlenmiş, 

bir amele, ustabaşısının yolunu 
bekliyerek ağır burette yarala _ 
mıştır 

),.enıpostane ~rkasında B. B. 
kravat fabrika$ında çalışan Mu~ı 

lafa \'e Hasan ısminde iki amele 
ustabaşıları Süleyman ile iş yü _ 
zünden araları &~ık bulunmakt•, 
astabaşnın bütü 1 hüsnüni~·eti bu 
ikı amek tarafmd•ıı daima şüp_ 
helı ıelakkı edılmektedır. 

Dun gündüı b L işçilen tevbih 
eden usta Süic) nı&n gece saat 1 de 
fabrikadan çıkını~. evine gide _ 
ceği yo!ur. köşes.nd~ birdenbire 
karşısına çıkan Mustafa ve Ha _ 
~an ile karşılaşnuştjr. 

Miitecav;zJer u.taya hücum &L 
mi<l!'ı, kendisını müdafaaya va-

Kahraman Edirne Meh
medciğe kavuştu 

( Birinci oarfadan devam) 
Ordunun Edirneye giTişi sıra_ 

larında yapılan coşkun tezahürat 
harikulade olm\Jştur. 

Evlerin pence•·eJerine, damları_ 
na biriken halk l2m saat sekiı.de 
alkışlar ve yaş•, varol kahramruı 
ordu sadaları ar•sında ordumuzun 
şehre girişini al~ışlamıya koyul
muşlardır. 

Günlerdenberi civardan dime
ye gelen kalabalık halk kütl<'Si, 
meb'uslar, komut<.nlar. geno! i::.. 
pelıterlik erlıanı şeBrin kapısın
da orduyu kar5ıiamışlar, Dilaver_ 
bey çeşmesindenberi askerlerimi_ 
ze refakat eden atlı köylülerle 
vilayet ve müfettişlik tarafından 
seçilen heyetler l'rdumuzu ~ehre 
kadar beraber ıwtirmişlerdır. 

Askerlerimiz~ ~ehrin melhalin
de halk vf' te~fkküller tarafın _ 
dan hazırlanan heyaz örtülü ma.. 
salarda ayran \'e karpuz ıkram 

edilmiş; yıllardır Mf'hmedciğe 

hasret bulunan I:dinelileı a•kf'r
lerimizjn boynun;ı sarılarak o:ı _ 
!arı minnf't ve ~iikranla kucokia
mışlardır. 

Ordu muntw.z<rnı yürüyüşlP LİC 

şerefeli meydanında. hazırlan / 
tdbünf' doğru ilcrlem.ş; tri!ıü!'l. 

de yer alan Umumi Müfettiş G·

neral Kazım Dirikle vali. komu -
tanlar ve belediye rrkanı önün _ 
den merasim geçişile geçm ş. ko
mutanları st'lamlam:ştu. 

Bandonun vakırr ahengine uyan 
Mehmedciğin çelik adımlarla ge-

1 
çişı halkın coşku:ıluğunu nn son 
haddine ar\tırmı;. • Ya:;a, va rol 
kahraman ordu• ~esleri etraf> ın
letmiştir. 

Geçid resmiııden sonra ordu _ 
muz doğruca S.trayiçme gi\mış 

Vf' burada bir müddet istirahat 
etmiş, askerlerimi~ buYada biz 
müddet dinlennıi~ler, bir saat son 

ra belediye tarafından nü'llune 

fidanlıgında ordu miimessilleri 
şerefine verilen ziyafete iş•.ira} 

etmişlerdir. 

Ziyafet çok samimi bır h&va i.. 
çerisinde geçmiş, orduya ikram 

edilen Trakya fiiv<ci, Meri<; p '
liıvı, Tunca yoğurdu ve Türk gel.. 

di karpuzundan mürekkep 
fevkalade hoşa t;'ilmiştir. 

lıs!e 

Edimede Trai<~·;;nın her tara

fından gelen müthi< kalabalı;jı ne 
oııeller ve ne de misafirhanelH :s
tiab Mif'memekledir. 

Bu \'aziyet kar~mnda konukse_ 
ver Edirneliler b!nkrce kişiyi ev 

!erine alm~lar ve barındırm•şlar 
dır 

Bu gece ~ehırdt muazzam bir 
fener alayı yavırncak. bu alaya 
ordu da iştirak cdecf'ktir. 

Edırnenın co<kurı ve içten ge_ 
len tezahuratl;ı bayramla<an lou 
büyük \"P mes'ud günü muazzan1 

bir se\'inç ifadrsH• kutlulamak -

te ordu mümcs<ille.ri şerefine 

bir balo ve bir ziyo.fet verilecek
tır 

Japonlar Ç~nde hezimetten 
hezimete uğruyorlar 

Hankov 20 (A.A.)- Japonla -
rın Kiukiang - N anşang demiryo
lu boyunca yapmakta oldukları 

ileri hareketi tevkif edilmiş ol 
duğundan bvekatın me-rkezi, halı 
hazrda Kiukiangın garbında ki
in Juişang şehıı yakınına nakle
dilm~ bulu.nm•ktadır. J"ponlar 
garba doğru iıci~en takviye kıtaatı 
göndermektecfüler. Çin kuvvet -
!eri ise bu mınt~kada tabaşşüd 

etmiştir. Binaenı,Jeyh yakında 

şiddetli muharebeler vukuu belı
lenilınf'ktedir. 

Çin kuvvetlen, d~miryolu bo -
yunda ve Kiukidngın cenubunda 
kain olan Şano Vf' Nangşanpu a
dındaki mühim ı.okWarı istirdat 
etmişlerdir. Çinllierin şimdiki ha
reket üsleri, m~hur Kuling is -
tas-ıonunun ka " bulunduğu LuS
han .I,u dağı• dn . 

Japon kuvv .. :ıtri. Kiu.kiang is.. 
!ikametinde şimal€ doğru çekil -
mektedirler. Japc.nlar, orada ale.. 
iıcele tahkimat \ r cude getirmek_ 
tedirler. MaksatlG.Tı her ne pa -
hasına olursa clrnn bu mevzii 
muhafaza etm~ktir. 

Dört binden fnb yaralı Japon 
askerinin Yangı~" nehri boyunca 
karaya çıkanlr.ıı~ olması keyfi • 
yeti Japonların bıı mıntakada uğ-

Hatayda yeni idare 
(Birinci sahifeden d'3vaın) 

id hazırlıklara hız verilr<Uştır. Mec_ 
Jise içtima salomı olar~k hükumet 
dairesiJJdeki kaymako.mlık odasi
le bitişiğindeki odalar tahsis edil
miştir. Devlet reisile Başvekil için 
de Belediye bina;ınd:ı yerler ay· 
rılmıştır. Hatq · §imd;Ult bir Ba~
vekil ile dört Vekaletten mürek
keb bir icra vel<Jıeri heyeti ve 
bir teşrii mecli! torafından idare 
f'dil ece ktir 

!.\1taydaki askcrı mü!Tlessiliıniı 
albaı_,• Fevzi Menguç başka bir va
zifeye tayin edildiğinden mümes_ 

1 sılin vazifesi ile rn:ıhalll kuvvet
ler kumandanlığı birleştirilmiş ve 
kumandan albay ŞJ luü Kan.adlı 

dünden itibaren her ıki vazifeyi 
gôrmeğe b;ışlamış!ır. 

kit bulamıyan zavallı ust;>Jıaşı 
Mustafanın sırtına yapıştıTclığı 
bir bıçak darbesile kanlar içinde 
yere yuvarlanmı,tır. Cinayeti mil 
teakip kaçmağ-l çalışan suçlular
dan Mustafa devriye tarafında.'l 

derhal yakalanmış Hasan kaç -
mış. mecruh hastaneye kaldırıl -
mış. zabıta firariyi aramağa baş_ 
lıımıştır. 

ramış oldukları z~yiatın ehemmı

yelini isbat ed L 

Y angtse nehnniıı §ımal sahı -
!inde vaziyet Çi»lilerin lehiııe 

olarall iıı.kişrl e\mektedır. Çün
kü Çinliler Huangmeiniı:ı şarkın
da ve Anhvinin garbinde kiin 
Taihu ve Surun;: iehlılerinı istir. 
dad etmişlerdir. Hu&n&m4'i civa
rında kalmış olan Japon müfre
zesı ihata edilm;~ olu}l akıb4'ti Ü.. 

mimizdir. Jap•mLır, YaJ>glse neh
rinin şimal sahili boyuncı. garb 
istikametinde ile:lemek ümidini 
tama.mile terk~tmemiş olmakla 
beraber tutyanlar yüzürıdıen bu 
mıntakada tıadıs olan vaziyet do
layısile pek fazla ileriye gidecelt
J.,rini zannelm~E·ktedlr ler. 

Tokyo 20 (A.A.ı~ Ortada ®... 
!aşan bir şayiaya göre, iktısadi 

meha!il, geçenleo·de bq nazırın 
akdetmiş olduklaıı bir içtima es
nasında Çine karşı ittihaz edilmiş 
olan yeni siya•eti etrafile neşit 

ve ilan etmesi i~ ;n bükUnıeti sı 

kıştırmaktadır. Ayni mehafil, hi1-
kümetin bu balıd.!ki projelerinin 
neşredilmcsinin ecnebilerin ve 
bilhassa ingiltcrenin Japonyamn 
niyetleri hakkındaki endişeleriru 
izale edeceği mıitol•asmda bu 
1 unrnaktadır. 

ispanyada 
<Bir inci sahifeden devam) 

Bu taarruzun yeniden tar,zim, ten_ 
sik ve teçhiz edıl~n kıtaat ile ve 
bütün cephelerde hep birden ya_ 
p1lacağı w bükiımetçilerin iste -
nilen şartları kabule mecbu:r bıra

kılması için taatTuzun kat'i bir 

netice istihsaline kadar bütün şid
detile uzahlacağı hal'ı1>r vedmek
tıedir. 

Hükümetçiler de mukabil ted -
birlerini almaktadırlar. 

Muallimlerin 
Terfii 

(Blrlnol aahllede •evaııı) 
mize gelmiş buıunen lll'ta tEdri
sat umum müdürü Avı:ıi hazrls

dığı raporu Balcanlığ& vermiştir. 
Kültüı· Bakanı Saffet Arıkanın 

riy;ısetinde d ür. büyük bir top _ 

Jantı yapılmış. oğlcden evvel ve 
öğleden sonra olmak üzere top_ 
Jantı beş saat devam etmiştir 

Toplatıda orta tedrisil.t vaıiye

tile birlik~ bilh•ssa öğretmenle

rin terfileri hakkında kcınuşul _ 
mu~ ve terfi listftr huırlanm*
iır. 

Fuar lngiliz Lordu'n~~ 
B ugün 
Açılıyor Müessir 

(Birinci sahifedt'n devam} T bbu"' sıerı' açıklarında isti'<hal etmişler, bir eşe 
bava filosu •İzm·u vapurunu Fo- jl 
ça yakınlarında ll:ı.rşılamıştır. Bir -· old~ 
çok. şarpileı ve JOlcyJ'er de iiman- yeni bir hldf~e SU~l l 
da lzmir vapunınıın etrafını çe - 1 ..... .Alm_anı arıld "' 
virmişlerdir. alAmetı k ~? ~ ... 

Celal Bayar Kı.ırdoııdJ 10 bın _ ~ L<ındra 20 (Hn""'ı) , • 
lene halle tarafmdar. allltflanarak vekili Hodza ile RuıısıJl10, pel- ' 
doğrucu J ine• KoTdandalti Ata _ da vuku bulan .""". lfı»l' ~t 

. S"~ l . '- .. J;.uJll<'I .tır. tilrk konağımı ,çtm;iır.. B1ı1ada cesı ..... e erm -,u lJI>"', 

bir müddet istirahat eden lla4'1e - ru.ıde şimdiden ,,,~ıl< :ıetılt 
kil:imi:ı.. Bayraklı vapnrile ve Ik- Sudd Almanı., .. , oe eı: ıd 
tısad Vekili Şaki! K~bir bir ya- vekil araı;mda lıugjn ~tarı' 
nında olduğu hald, İn"il'altı pla - zaker~err başlanm:ıııı 
jın:.ı gitmı.ş ve Kar,ıyaluy• da g,._ rı!ml§tll'. _ sl)f. 
le~ı. Halkevini 2",·aret etm'.,ir CENAZE Mı:.Ri· · ~ ...,. s· ııtı 

Bilahare Bucaya da giden Baş- Prağ 20 (A.A.) - u ,~ı 
vekilimiz buradd ko-y öğretmen 1 !arından alb k~» ı;ıu;ı1ır~ 
tılmluııu tef~ etmiştır. grup, yarın Mor.><·11) 01 -ır b' 

Celal Bayar arın İzmırd~ıı tren-1 eenaze merasimirıo.• h~· 
le Ban<lırmaya h;ırek" edecek ve nacaktır. 
orad.aıı •Ertuğru' y•t il• J"hrL . , Yeni hır Jı ad : "'~~ ı1 
miz gelecektir. Prag 20 (A.A.l çeı\ııı 

Çekoslovaklardar. bır ta ",;/ 

bnşl.arın Şomu!t.v'ci;. b~P l 

çıkarmış olduklaıırıı bı AlP 
dir. Sarhoşlar. nı.JliYet> · ~ 
fakat Çekoslonı.;.; ıebaı5ı ;il 
lan Fişer ismir \ b'rı::ıedtl 

El işleri 
Sergisi 
Açıl 

Festıv~l münasdıetll~ Romanya 
bükı'.unetinın miıracaatı üzerine t 
tertib edilen Rumen elışlerı ser
gisi bugiııı saat 11 de Taksimde 
eskı Satıye şirk~tin1:ı bulunduğu 

binada büyük n::erasınıl• açılmı..~
tır. 

Sergide Rumen kadınlan ehş _ 
!eri cemiyeti tarafından san'atkiı- ~ 

rane bir tarzda yapılmış gayet na-ı 
dide \'C güzel kadın eşyaları bıl
bassa göze çarpmRktadır 

Aj ·rıca Kızıl;ıyla T ~rk k;;dınları 
esirgeme kurumunun Pli~'ıeı i için 
de sergide güzel bir köş.! ayrıl -
mıştır. 1 

Açılm• mer•simiııd~ şehrimizın 

ileri gelenleri ile bir~ok ~cnebiler 
hazır bulunmuşlat·dır. 

1 

Romanl'arun Tana.sa revu heye
ti şehrimize gelerek temsillere 
başladıktan sonra festival daha 
canlı hlr •aJlıaya gırnıi~tir. Revü de 
artistlerin, ve mÜ7iİt heyetinin 
göstermekt.> cıldu!<ları muvaffa -
k i etle dekorların güzelliği giize 
çarpacak ~recededir. 

İki gececlenberi verilen ter.1sıllu 
çok kalabalık &!nıuş, birçok kL 
şileı- ayakta kalmış, bir kısım lıalk 
da yer lıulamıyarak geri dönmüş
tür. llu aziyett~n ddayı program 
harici olarak bugün ve yarın 17,:ıo 

da Te~başında birer matine \'!'· 

rilmesi kararlaşnuştır. 
Belediye, revıl heyeti şerefine 

30 ağustos zafer boyramı günü 
akşamı Tara byada Sümerpalasta 
mükelle.I bir ziyafet ve bir balo 
vel't'cektir. 

Bu baloda Tanası revüsiinün 
baş artstleri orijinal num~ralar 
göstera!eklerdir. 
Diğer taraftan kstivalin spor 

kısmı da bu haf~adan ltibaı tn da_ 
ha enteresan bir safoaya girlfl<'k
tedir. 

Müteedd:d defalar Macar ve 

e!m;<Jer ÜZf'rin<l• t:ı s~ ı". 
-:;: • \:t 

metiDı koparıp a\uıış1 •' 
disini dövmlişler<'ir ıeıiİ'ı' 

Ayni saı-hO'jl;ı ~ t:ıraı 0t 

d d b
. . . 0ıoııı 

tf'r a ın a uının Jl~pıl' 

camlarını kırmış!•:dır. ,;;/ 
·ıdeO' zerine Şuter ot•>n1obı t>-' 
d . .,.ııı sarhoşlardan bir nı 0 

• J -ı<tıl'. ' agır surette ~ra .ı'" ., pj;. 
Sarhoşlaı·la Şnter al~ 

anket açılmıştı• ---şişli ve kurt ·Jıuşu ı 
hr~ ~ 

Haraca kesen ~ı 
l ' ' 3· ( Bı (nci sayfada ı '.· .ııJ~ 

Ş . ]! , . if 
Son zamanlarU. ıŞ .,İııiP 

Kurtuluş. Taksim \'< t ııırs.I 
semtlerinde .. ~ sılı . ıill]j 
olmakta, fakat .failı bır,.t!I' . 

u '"")ZJ.I""' ot, geçmemekte idı. ,_. . .. v 
· od.,.. 

pılı.ş tarzından .fru ~ t,ı 
fmdan yapıldığ>ııa ):an ·'" 

ı1ı·ı "'v ren memurlarrn .J ı>. ~ç~ 
birle.- netiusindt' T•• u g ~ 

an' 
Taksuııde bır atıartııı> .~ 
bırsulık yaparken su(~ il' 

. h•f 
kalanm~t>r. Jh:;aı> ,.,# 
mahkum olarak reıa_• 1,ııı 
verem hastalıgııı:ı "'".~tl ı" 
ğu i-;in bir müıldtl •' 

bır~Julmışti. ~ ı; 
_ l:multekı lıır>ı.;IJIPI>~ 
Izmit ve civa:ıç\13 ~ı 

sızlıklann faili ulan ıııf1~ 
Hasan isminde ık• azı!J ~ 
tstanbulda ilunrı ~ub': ,eli 
tarafından yakalaı>ar:l 
tt>Slim edi!n. ş 1 rrdı:_ 1 

Büyük ~:~~,,'t 
(5 · · sah•· o 

ınc ı ~ ' 
Fakat Pı·en~ Llah• JJı 

hammül t.·dem!'-nll::;.t · "0 

1<trı.s• , 
yaptırarak bunu • .. c • 

d'"' .. o\ ' 
çıçegı yollark•n . fı 

1• (o:ı.l ı 
~f-.ceı·anın ; ... 

·Son Telgraf• d o:ı 
dünya şampiyonluğunu kazanan ı:••ıaıııı:S:::::Z:- pi~ ,_ ~ ı . 
amatör,.,rden miırekkeh olan Ma_ BAKJRKÖ\' Jll(" l 
car gilrş takımı bugün Pe~tr.den .• • ıt'~O 
hareket edeef'k, panctf'Si sabahı, ŞAPKA _ ('i( ı::J' . 
şehrimiZf' geleecktir. .. d~rıı· 

Pazartf'•I """esi Tak•;m stad - Müessis ,-e mu 1 J{t 
.,-- - M·kbLI e r'' 

yomunda Maclr - Tıirk gilreşçı _ ' dl 1 ve 
!eri karş~acalttır. Macar gür~ş- Talebeye nırlOd'~iş "' t,, 

50 kiloda: Ho~vard N~.enç. 61 usullerle biçki - . · ııe~ 
çileri şun.1ıırdır: dersleri öğret.lır ... ndcP 

K "lt" Dir,.ktorlii.~u ·r 11' kiloda S:r.endi İstovan. 66 kiloda u ur rıl• · , 
Fabian, 27 kiloda Roka Sazlov, 79 saddak diploma "~irço~ ı 
kiloda V()g!madaras ağırda Pola- 1 köy ve civarında san'S~ 
tos.'tw- 1 ler yetiştiren bU b~şl 0 
Diğer taraftan dünya ağu siklet 

1 
yıd muamelesıne .,tif8 

şampiyonu Jıı.k '.-:<!ri yarın da gu-_ Bu büyük fırs3tı~n · ı~ ısS' .., , • IJl 
reşnı·..-ecelctir. Çünkü Jıı.k Şeri he- meleri bayanınf 
nüı iyileşmemiştir. Dün sabah 

1 
siye olunur. ..,. jeo; 

Çoban Meh~e b,r antrenman Adres: Bal<.r>.oddesı 1 ~ 
yapmak istemiş. fakat kendsinde halle Hatbo)~ı c• 
~~~k~at~k~al~m~am~ışt~ır~·~~~~~~~~~5iki?~ 

·:rr' 
Baş, Diş, Nezle, Grip Ronı~!f 1'ei 
f't{eyr:_alji, kırıklık ve bütün ağrıları d=~ ,. 

1~ .,.. tcabında günde Uç kat• aıın• 



'. 

D~ 1 ı tefrika Yazan : Rahml YaQız 

~ tıkıınıe, ve iktibas I 
1\ kı mahfuzdur: 

Vllllilta, r"1m, malümat ve not vvtmler: Jl:sJd Osmsnlı donanma11 erı.A. 
nu>dan mirıılay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şilkril Pala, komodor haşk&tibl İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve ba~e b dar ııhll kalan ve..U.alar 

ace a sona e erken: 
Helbrock 'da, 

zerre kadar 
ne de Ojen Klavye' de 
ümid kalmamı~ tı. 

t· 
~ tr 1ransız tahtelbahiri :fili \ olmıyacalı:, hele korku nöbetleri 
~~ket göstermezse yalnız içinde bunalan ihtiyar Padişah 
~ll!d Üın:ına taarruz etmeyi Sultan Reşadı çileden çıkaracaktı. 
~~ do~1 b 'muyordu. Bu 1 Bir tesadüf, o sabah eğlentiden 
'ıltt ıı hemen iki torpido infilak dönen izinli depo alayı ça:ıuvu Ca-
~z Isti.rcyedeki Osmanlı nible arkadaşlarınm B7 ye rast.. 'ir . h~rekete geçer, tah - !ayışı, Yedikule önlerinde amoıı. 
ııı.ıt . lerı liır.an içinde J.ustır - yak depoları delinen Fransız 
)Qj •Çın tertibat alır o zaman da tahtelbahiri Tritcn'un da hesab-

Yet çak .. k" l ' b' fh d 'it _ nıuş u ır sa aya an dışarı kalışı bu taarruzu ya. 
~ esit düşnıeğe, imha edil - rıda bıraktırmış; İstanbul müL 

tikten sonra herşeyden bibab~r 
gizli üsse dönmek üzere yo \a çık 
mış; kendisini arıyan Osmanlt 
destroyerlerinia farkında bile ol. 
nıarnıştı. 

O gün geniş bir kavis üzermde 
dolaşarak adaların arkasından ge 
çen Helbrook Hayırsızadaya g<-ı

di. Burada biraz malumat edin-
mek için çalışacaktı. Deniz altın. 
dan pusla ile yürümek. preskop. 
suz hareket etmek azılı deniz ca-lliiıuıııusaid bir duruma düşe:rdi. hiş bir badireden kurtulmuştu. 

l!tin(fe Q d,k11:at k::.blliyetini göz - E 12 ile E 13 doğruca &izli Ü•se navarının canını ı.ı!oyordu. 
~~ toph·>an süvari preskopun döndüler. B7 preskopuvu kaybet- (Devamı .. ar) 

~- le istt:tametine çevrili ob- r=::-::========================= ~l!iııiınden aksedecek dümar. ha... 1 ı ~ 
..,.~en ~kııy_. bckliye uiku göz - nhisar1ar U. Müdürlüğünden: 
latııtı. ır ara adeseye bi_r hayal ıı---:---:::--:--·-------------=------..J 
lıııe g·dlfızb Marmara istıkaıne - 1 1 ş h.-a ı en, uçar gibi denizi yara -- artname ve projesi mucibince EsRişehir baş müdı.irlük bL 

Yol 
1 

nasında yaptırılacak kalorifer tPsisatı işi açık eksfüme n konmu•tur. 
~~- it a an 3 Osmanlı destro • -~l en>fü•ndrn az uzaktan ge • 2 - Muhammen bedeli 283:l lira 49 kuruş ve muvakkat te~inatı 

!lrdı. p 2ı3 liradır. 
tılı ~- rod~~ acele peresko- _ 
&~nla/111 altını çekti, gizlendı. 3 - Eks!l!me 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 13 de 
~ın. geçmesini bekledi. Kabataşta levazım ve ınübayaat "'besindeki alını komı;yJnund'i ya _ 

bit ilı _Odorun aklına çok korkulu pılacaktır. • 
h<ı, _, tıına1 ı - -~inde ~~ ınıştı ... :ed.kule sa. 4 .. ----:: ~ar~name ve proje-~er 14 kur~ bedel. mukahilir.de İnhis,ırlar 
:ansız hı..;bır eser gosterm•yen U. Mudurlnğu levazım ve mubayaat şubesile Eskişehir Başmüdürlüğün. 

~iraııı taiıtelbahiri ya bir arızaya de'l alınabilir. 
~ aıt '!ö>~hu~ da TUrkler tara - 5 -- İsteklileri kanunen kPndilerinden aranılan ves.uk ve %7 5 
't,, '.Ülnıuş, donanı .. aya ma. güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen ~ün ve s2ati• 
1-ıııeııı ~~ı4, destroyerlerde bu yt:karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. - c518h 
~iu:ı- ı arama~a gönder imiş ... 
ıi~ ı.~.: 1 • Bu iht•mal deniz kur- 1 İd e · · •-k üd' d ' · · k b 1 · · · · - ""illiı 

1
• • - ar mızın .., a san ıgı ıçın a u edilen tıpler dahilınde 

L .. aptanmın beıynınde · ı ' 1 · dı,~·~· gibi <Joı., , ı. ve resım ercne uygun o mak şartıle 13 parça eşya ayn ayrı pazarlıkla 
~:'lllıııı ""'JU-- Artılı: .ıman satın alınacaktır. 
~ Yacak ka:!an t"hlik0 li bir J . . ı l•te ~ir~· d . - . Il - Pazarlık 22/VIII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

•~ " "'ış fınektı. Bu •craıt 10 30 d K b .. . l(,,,;_"1nde liman ' , a a ataşta levazım ve mubayaat şubesindekı alım k?mısyo _ 
lh~e t a t:ıarru7. etmek, nunda yapılac.-..ktır. 
~•h orpldo atmak. DoL ili Li•t l 1 k h .. .. .. b d 1 · lotıe_ b~ sarayının rıhtımlarını 

1 
, . -:--b. - ~ e

1
r pard ası~- o_

1
arba_

1
_ er gun sozu geçen şu e en a ınab!. 

b. ~tın.ak t 'd ecegı gı ı resım er e goru e ı ır. 
•Urııı ,_ , orp. olarla havaya ıv 1- t kl'l · -- · · lı .. '. a,, lCo"pr" . t 

1 
'b im k - s e ı erın pazarlık ıçın tayın edilen giın ve saatte % 7,5 gü. 

·.4tli~ . uy J a lrı e ·? , . . . . 
~sa ilrıtıck Jeli!iğin üst per • venme paraları ile bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

" Yllırdı olunur. •5182• 
~,~ ... 

'· lıırı Y, hvecan ve hiddet sağ- . · ••• 
::ı~e d'.le hırp1lanan kafasında 1--- Idareı:rı!zin Samsun fabrikası için cins ve miktarı listesinde ya. 

1 
i•ııı h~ıııne_k i<ararının canlan _ zıh 124 kalem ecza ve alatı fenniye açık eksiltme usulile satın alına. 
il, lı() 

1 
Sl!ttı ... lşi aki.nı bıraktı. 1caktır. 1"h· ~ e ta kapıya geldikten son., 2 - Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. 

~ n, d y Yapmadan İstanbul li. 3 - Eksiltme 2~/8/938 tarihine rastlıyan salı günü ~a&.t 10 da Kaba. 
~ns1 ı t •Yrılmaısına scbcb olan taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiı;yoırunda yapıla _ 
~ ne bJı-ıılıtelbahrine kendi ken- ·caktır. 
)tn~ ll'ı Çok _arttı, tuttu. sonra 1 4 -- Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
~et~burıyeti karşısında E.12

1 

5- lsteklilerin eksiltme için tayin edlien gün ve saatte %7,5 ııüven. 
~~-eBbu kaı;arını bildirmeğ! me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerl ilan 
ıı;._ -~I ~odey ın arzusu hemen olunur. c5184• 
·~ (~adi. Işıklı pırıldakla ka. ••• •. 
'~ lrııE>t) e: 'I I"! dön! I - Şartname ve projesi mucibince Gazianteh barut deposunda 
ı.,:·~~liğ ed'ldl. E 

12 
ile E 

13 
yaptırılacak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin telörgli ile çevrilmesi 

•ıt • ~dala işi 15/Vlll /938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün 
~' 'Qla ra d,1W" gi"- bir temdid edilmiştir. 
~ _.l' ka~r1aıl~uFlar. t h 1 II -- Keşf bedeli bekçi evinin 1864,96 lira telötıtisü işi 248,26 ki 

'Ilı! ı ransııı a • , 011, 22 . . . 
hak,,.,z ere "kl d'k- ı·cem an ~ ;ı, !ıra ve muvakkat temınatı 158.49 lırad.r. 

1 
ra B7, ı.~ ıi J~b 8 k' III - Eksiltme 25/8/938 tarihine rast!ıyan per<ıembe günü saat 

lldı. Şimdi ~ eııbi\' eb roc ~ 11 de Kab•taşta levazım ve mübayaat şubesinde~ alım koınl;)'Onun. 
•l!ır m ır u gcmı 1 kt 

~. · Dive rl" .. d" 0 d.. •da yapı ac~ ır. 
"lı L uşun u. nu o. İn '• ~""rdar ed d"' .. lV - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde hisarlar 

t.ı.~ ·il 7 - e!l'e ıgıne u • üb t "---·1 G · t b b "d'· l' ' 'nd 1 b'l' .:"il ·ti.> Yanıba~ındak> le levazım \'e m ayaa şu"""ı e azıan e aıımu ur ugu en a ına ı ır. 
~ l.t il;, Osmanlı destroy:rı~~ V - İsteklilerin kanunun kendilerinden aranılan vesaik ve %7,5 
~ ı1ııı~:n:araya hareket ~işi _ güveme ııaralarile birlikte. eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu. 
~ ~·-ııı~z fıtt~ınd.1 bile değildi. karıda ~dı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5630• 

ıtı h ı~ İstanbula taarrurn ••• 
~O... 11eıı:ı: 2.ırhyan_ Urod~v ş'm _ Cinsi Miktarı Muhammen bedeli fıtuva kat 
~ ~b- ~ re;ıye dönerken Beheri Tutan Teminat 

, lı::aıas ~tt d düşünce ile L Kr. S. L. K•. S. Lita Kr$. 
\ı...: ~ Iİ2'' .. ::orlukla işletiyor, ~· '< u.,.. vermağı, orada Motorin 6000-kilo 7 - 420 - 3-1 50 

:'Ilı. nı bek1 emeği tasarlı _ Makine 250 • 16 - 40 ---

Ekaiitmeııio 

Saati 

------
11 

~ uı 1ı-- yağı 460 
~ '!~ıı "tıyjlk bir heyecan ve 40 !ıK çivi :2000 kilo 15,05 301 22 57 13 
'.·~ e lqıı \. tul>n tu. CephPler. • 

il\ ..__ uozgu h b I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı ile 2000 
\,j. · va a erleri, Rus. ı :11

1 

ı••rrs ıstihmetinde inkişaf kilo çivi şartnameler! mucib:nce ayn ayrı açık eksiltme usulile satın 
·• llzl alınacaktır. 

l &ı h an hükumetçe giz-''l!r~ •lde . Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
ı,~ "s'n he Yınc şuyu buluyor, gösterilmiştir. 
~ t &etıre Yecandan yüreğini ağ. ııI - Eksiltme, 23/VIIl/938 tarihine rastlıyan salı günü yukarıda 

daııı!etır~ kulaktan kula. yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübaya.at şubesindeki alım ko _ 
ı.. t ,orctu. 
l b~~- l!ı~ . misyonund~ yapılacaktır. 
~t ır ta Vı..'l. Yapacağı tah - IV- $_ artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına. 

'tı~ •rru~ ı-ı bir h 1 ım,uıı karma~ bilir. 
'rtı~~blt:ı"a:le koyıı..ydt, deh - V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,~ 

ıııuıı 'ilan saray w halk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
' •trbeye devama razı il§.n olunur. ·5183• 

(5 inci sn.lllemiıden devam) 
rinde beni ilk karşılayan bayan 
oturuı;or. G.rd ı ğırıı oda, uzun boy. 
lu bir adamın iki bi.ıklüın olma
dan gıremiy~ccği kadar alçak ta. 
vanlı.. gösterileıı sedire oturdum, 
kadıncağız da kucağında ağ.ıyan 
çocuğunu suslurmıya çalış.ırak 

bir sandelyeyc oturdu. Konu;r. 
mağa baı;ladık: 

- Kızınız kaç gün evvel kaçı. 
rıldı?. d.ye s~:dunı. 

Gözleri d.ıldu: 

- Tam yırmı bir gün oluyor ... 
dedi. 

- Kaç yaşındadır'; 
- 15 yaşında var .. Kızımı kaçı-

ran Ahmet te 24.2:; tY aşlarında ... 
Daha ef.kerliğinı yapmamış .. Es
kiden .\Ieyv~ho~ta çmi ve tuğla 

fabrikasında plışıyordu, şımdi 

Pangaltıda bir yerde çalışıyor. 

mu~. Ah s ~eh olanlan ne d y •. 
yim?. Oıılan nişrnladık ta başı. 
mızı ateşlere saldık .. 

- Demek Ahmedlc Kadriye 
nişanlı id:ler? 

- Şimdi değıl.. ıki ay evvelıne 
kadar ... 

- K~ç "-Y nişanlı durdular? 
- 6 - 7 ay .. 
- Sonra nedea ayrıldılar? 
- Bunun bir çok sebbleri var .. 

hangismi siı ı liyey ıın ',. 
Durdu. Derin derın !çini çekti: 
Size hepisinı başından sonuna 

kadar anlatayım bııı:i.. dcd:. Be. 
nim kızım Ahmedi görüp de ona 
gönül bağlamadı; araya girib ona 
.kandıranlar var .. Kadriy~ Ahmed 
n.işanlanmudan 11vet Tıh •K. t; l! 

bir şeker fabr:kasmda e= · •vo · iu. 
İşe gidip gelirken Ahmed onu 
görmüş, bezden istemeğe cesa. 
ret edemiyerek koınşunı H1y 
isminde biri vardı .. Orta yaşlı bır 
adam .. Onu araya koydu. 

İşte o Hayda: Ahmcdı bize 
meth ede ede bitiremedi; şöyle 
ç<i]iz ~·apacak, böyle düğün ya. 
pacak dzy-e diye aklımızt ç.:>ldi. 
Zorla Ttiışanlanmağa razı olduk .. 
nişan oldu .. bir hafta on gun son
ra doğub büyüdüğümüz yere, Or. 
hangaziye gitti'<. Orada biraz mül 
kümüz vardı. Kızımızı da beraber 
götürdük, Ahmed burada babası 
ve anasile ka'.dı. Orhangazide dört 
ay oturduk. Ahmed tstanbulı!an 
\ICU kibritle yakılmı• mektuplar 
~---

o 
gönderiyordu, yanıyorum, tut.ışu. 
yorum d~ .• e nd nağmeler di:>kü
yordu ... Ahme-i habasile ann~si. 
ni alarıl.< o ır güıı Orhangazıye 

misafir geldıle~. Hediye olarak ne 
getirseler beğenors.niz? Damaci 
olacak dört ba•l-ı, on beş kuruş
luk bir çorap!. Babası dört dört 
palamut balığil= beş ekmek .. 

İstan':ıula dGndüğümüz zaman 
b:t gün evimi7.} geldiler. Kızımı
zın yaşı küçük olduğu çin cN;kuh
sız olarak s"Petlc göliırelıın• de. 
dı I'~ Pazı ,,ımd<hk Hatt5. kıza çe 
yiz yapılması için hiç olmt.'2a yüz 
!i.-a ver:n ded'rl:, Kızdılar: «Biz 
başka yerde bedava kız buluruz!• 
<. eı-Ak gittiler. Gidiş o gid:ş .. 

Haydar tekrar ara;ya g:rdi. Ba. 
rıştırmak istedi. B:.rışmadık. Kı
zım Cibali tü~ün rejisine gidiyor. 

r 
du. Orada dl Ahmeain tarafından 
bir kadın kızımı kandırmağa baş
lamış ... 

radan çok geç-nedi kızımı 

el'mden aldılar .. 
Tekrar gözleri dolmuştu. Sor. 

dum: 
- '$imdi kızınızın nerede ol

duğunu ta'-!mın ediyor mu.run11z. 
Büyük bir in>nçh cevap verdi: 
- Ya Ah~erli!l babasının evin. 

de yahut teyzcs.n n kızının evin
de... Kocam l-lüs2yinle gittik, 
sorduk. Fakat L~; tersledi'er. 

- Burada yok .. Ankaraya giL 
tiler! 

diye kapıyı -vüzümüze kapadı
lar. Bugün (ılün) müddeiumumi. 
liğe bir istid" verdik .. Kanun el
bette onlara h:.ldini bildirecek. 
t r Re k 7•r:ı1 "~ m;yevim re1 i
yorum fakat nikuh•ız oturmasına 
dayanamıyorum.. Ne bPn'm ne 
de kızımın tlvev babast Hüseyinin 
insaTt yüzüne baltacak yüziimüz 
kalmadı; inson namusu için ya. 
şar ... 
Vedığ etmek üzere aı·ı.ığa kalk

tım. nn"• gözlerle melul mell'ıl 
y·;:"'!-lMP o~ktı; bir ana kalbin:n 
çektiği is· •rab yiizünden okunu. 
yordu: 

- Ah ı ba ~rı;,:ır.1 mrydanı çı
kacak nu? ı3ulunacak mı? 

diye sordu. 
Bıı dcrtlı &oavı bir müddet dAha 

sözlerimle te!·~lli ett:kten ıonra 
ayrıldım. 

J-.ECAİ SA •AY 

7- SON TELGRAF - 2'> Ai!'u'-tos l!l:lll 

Boğaz· çinde modern 
bir plaj yapılıyor .. 

(5 inci sahüeden devam) 
sahilde akisler bıraka!l radyola -
rile Şirketihayriye vapurları ge • 
lıyor. 

Sıcak yaz günlerınde Eminô 
nünden Bebeğe gitmek için kı\." -
rıntılı sahil boyurıd1 içindekı i;tif 
halindeki halkı sarsa sarsa götü. 
ren tramvay, aradı bır kendıni 

gösteren Emirgii'l otJl•üsünün sar
sak ve aksak seferleri uanında rad. 
yolu bir vapurun güvertes:nde 
göğsünU Boğaz:n mavi sularına 
yalaya yalaya gelen serin rüzga. 
rına kaptırmış bir yolcunun ha • 
!ini bir defa gözönür.e getir .. O za

man derhal düş.inccni değiştim·. 

sin; Bana kalırs~ Boğaziçi deni _ 
lince akla ilk evvel nakil vasıtası 
yokluğu, yol uzaklığı degil, yıllar
danberi buranın imar ışinde faal 
bir rol oynıyan, durmadan çalı • 
şan, b,nbir mod~m v•s,ıwı Bo -
ğaz kıyılarında toplamağa uğraşan 

Şirketihayriye g~lir! 

* Ömrü, vapurları'l halk lhtiy~ -
cına uyarlığını tedkik u~runda is. 
kelelerle da:tedek: masasının ba. 
şında geçen faal i•lctme müdürü 
Bay İshak Bahadırı bir gün Kiip

rüde, cumartesi lüks seferlerini 
yapan cazlı, sazlı vlpurla< ın ba. 
şında postanın mükemmellğinı te. 
mine uğraşırken tuttum ... EliPe 

fırsat geçirmiş bk ga~~trrı için b;.ı 

karşılaşma enteresan olacaktı. Sor
dum: 

HiKAYE 

GÖLGELF.R ! 

- Bay İ.hak ... Kuzum bu Do. 
ğazd~k: zmhtab alemı sef~rleri.:i 
kim diışiindu de tatbika geçirdi? 

Şırketihayriyenin genel kur • 
may başkanlığını S'llj)a'l muhatJ -
bım Zeki gözlerini g:lzler.mde do. 

!aştırdı ... Güldü; yüzündek: ne~
cin şimşekleri yanaklarında uçu -
şırken ce\'ab verdi: 

- Müdiri umumi! ... 
- Bunun tarihçesine dair ma. 

lfunat verir mi.;in~z·, 

Bay İshak biraz duşündü .. Son. 
rıı, tıpkı beyana~ı salahiyetten 

mahrum bir resmt dalı-e müdürü 
gibi beni atlattı: 

- Tafsilatı um'1ITl1 müdürlük -
ten alın! ... 
Şaka maka bert~raf amma ... 

Kendi atelyelerinde :;aptı):ı va • 

purlarla memlekette ilk yerli va. 
pur sanayiinin bayraktarı sa:·ıtlan 

şirketin Boğaziçi i !erindeki faa • 

liyetini mehta'b seferi, lüks tenez. 
züh postaları, munzam hatlar ila. 
vesi, gibi halkın i.ııtiiadesine has

reden Şirketihayriyenirı size yeni 
b:t sürprizinden bors~deceğim. 

Boj!aziçinin o c~nım denizinde 
bir plilj bile bulunmadığını gören 
idare Kandillide Kıorıslı arsuın. 
da büytik ve modern kon!orlarile 

bir de plaj yaptıracak ... İnşaatına 
başlanan plajdan gelecek sene ia.. 
tan'bullular bol bol istifade edecek
lermiş. Bu yerınde sürpTize aid 
tafsilatı sonra yazacağız. • 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ,~ 

ARKADAŞLAR[ 
20 Ağustos Cumartesı akşamı 

Şehremini İnfrah bahçesinde 

SÖNEl'f OCAK 

Sabriye T1Jkscs 

••• 

Osmanlı do nması 

( 4 üncii sahifeden devnm) 

Her gün biraz daha artan sevgi
miz etrafımızın darlığını hiç his. 
settirmiyor; tarııdığımız, tanıma

dğımız bir çok insanların hakkı

mızda sft ledik\eri:ıi duymuyor

duk bile .. O kadar tallı günler geç 

mişti ki yokluk birdenbire etra. 

fımı sarınca scvgi\inıı kaybetmek

ten korktum. Bu korku hakh bir 

şeydi. <Kadın p3.ranııı eşi değil 

mi?• diye düşündüm. Daha fazla 

acı duymamak i~ın yokluk ıçine 

kE>ndlmi hiç hic ~ey düşünmeden 
attım. 

ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSj 

(5 inci salıifeden devam) 
haz ile seyreden Abdülaziz çocuk 
gibi ellerini birbirine vurmuş! 

- Elhak ... demi}ti; - gayri düş. 

man Korkusu rneınal1.k:ı şahane .. 
mizi muhit denizlertle mevzuubahs 
olamaz ... 

Donanma, hakikaten materyal 
itibarlle Avrup3. devletlerinin na

zarı dikkatini çekcek bir hale gel. 
miş; civar hükumetleri Osmanlı 
istilası korkusu sarar g]lıi olmuş
tu Fakat ... 

İyi gören bir IJÖZ, bu kuvvetli 
matery•~in tevdi edildıği ellerin 
iktidarsızlığını kol•yca görür. iyi 

bir düşünce bir tahlille bu don~n
ınanın alacağı neticeleri ko! ıyca 
tahmin edebilirdi 

••• 
Müteaddit zırhlı fokaloar· des

ropcr filotillaları ;.-.na ve hastaha 
ne gemilerinden maada Tuna için 

•İnce. filo ismi altında botlardan 
mürnkkeb bir kuvvete de malik 
o!an Osmanlı 'ionanmasL çok geç
meden mahiyetini ortaya koydu. 

Abdülaziz hal edilmiş; be~inci 
Muradın kısacık saltanatı •cin
net> vakasile bir k~nara fırlatıL 

mış, yerine, binbir entirikanın 

<anahtarlarını dlinde tutan şehza
de (Hamid efendi) 0s'1ıa'1lı tuh. 
tına çıkmış, m•ıtlak idarenin bin 
bir kötülüğü ıçinde bocalıyan 

imparatorluğunun <lilmenine sa
rılmıştı. 

93 harbi geldi çattı... Osmanlı 
orduları Tuna boyunda Rusların 
önüne kattlmış, muazzam lıir boz.. 
gun tekmil Rumeliyi sarmış; 4 
buçuk kazağın önünden kaçan 
100,000 kişilik kılaı erba~ ordusu 
serdar Abdülkerim Nadir paşanın 
arkasından düşmana tüfek atma
dan payitaht yollarına düsmüş. 
tü. Osmanlı donanınan Karade· 
nizdeki deniz bakinı.ıyet;nı sözde 
elde tutarken Tunada vazife gö. 

recek olan •Osmanlı t .. ce Tuna 
filosu• Rus lmrsunları, Moskof 
topları önünde harap ve perişan 
olmuştu. Hatta, kal•s ile tcırail 
arasında bozguna uğ,·ayan Tuna 
filosunun sefineleri kaçtşırlar

ken sahildeki bir Rus subayı kur. 
şunla bir süvariyi vurmuş, bu hal 
gem'.de paniğe sebeb olmuştu ... ... 

~.-Tateryal mi? Personel mi?. 
Donenmanın birbirine girift 

~ki asıl unsuru olan ve .. muhtelif 

içtihatlara göre kı, l'!'etlend'.rilcn 
bu iki unsurdan hiç birisl ufacık 
bir ihmale tahammül edemiyen 
iki özdür 

KU\·vetli matnyal iyi persone. 

!in elinde yıldırıcı b:r k- ı<l<"et, de. 

ni7 harb kal~'lt:rirti noksansı'Z tat
biJ< edebJecek bir kabiliyet teş. 

kil eder. 
Fakat bu materyal iyi ye!ışme

miş pesonel elindto istenilen ran. 

dımanı vermekten başka bir çok 
looı:ıeler örtülme9l imkAnsız gü

lünç küçüklükler<! d~ sebelı olur. 

~i yetişmış pers'>nelin elinde 
mutavassıt bir mat,.ryal da bir 
ikudret teşkil ~der ... Fakat .. Her 

ikisinin de birinci strı! olması 

bir devletin kudreti ve emn'.yetl 

bakımından ikinci pllna bırakı. 
lamıyacak bir keyfıyettir. 

Balkan deniz harb'.nde, bı!has
sa Mondros muharebesinde bu. 

nun en yakın misalini tarihe karı· 
şan Osmanlı imparatorluğu do. 
nanması çok acı bir dersle bir de. 

fa daha anlamıştı. 

Onu unutmalı: istiyordum. 
(Devamı var) 

Teşekkür 
Senelerden beri elem ve ıztırab 

içeris:.nde kıvranan günden giı. 

ne 35 irilqy a 1':adar düşen karde

şime sür'atle teşhis koyup ameli. 

yatını hiç bir arızas!Z muvaffakı
yetle başarıp muhakkak bir Müm. 

den kurtaran kıymem doktorla

rımızdan Çorum Doğumcvi nisa. 

iye mütehass>Sı Şemseddına ga:ze

teniz vasıtasile aleni teşekkürle. 
rimi sunarım. 

Haeer Bil&üday 

Bu gece (Yeşilköy) de : 

BAY ALDATiRSA 

Vodv>l 3 perde 

• •• 

- SAHiR 
OPERETi 

Pazartesi Kalamışta (Nur baba) 

salı Halıcıoğlunda (Harb dönüşü), 

çarşamba Topanede (Ramona), 

perşembe Yeşilköyde (Rampa) 

Pek yakında İstanbulun en lükı 

bahçesinde? 

Gümrük Muhafaza Genel 
lstanbul Satın Alma 

Komutanhğ• 
Komisyonundan: 

L 15. 19. 27. 28 ve 29 sayılı motörlere alınacak ~ kalem KELVİN 

marka yedek makina parçalarının 22/8/1938 pazartesi günü saat 11 dt> 
kapalı :ı.tırfla eksiltmesi yapılacktır. 

2 - Tahmini tutarı 1118 lira ve ilk teminatı 84 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı llomisy'Otıdadır. Görülebılir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saai evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tasl'il'ı ettiği vcchile hazırlıyacakları teklif mektub. 

larını Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komısyona vermeleri. 
(S139) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
MüdürlüS}ünden: 

1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise me. 

zunu talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin ınekteb Mi.idiriyetine karşı yazacakları istidana. 

melerine aşağıda yazılı evrakı rabtetmeleri lazımdır 

A - Hüviyet cüzdanı. 

B - Aşı kağıdı. 

C - Tahsil vesika~ı. aslı veya tasdikli sureti 

Dr. Ali Riza Sağlar D - Polisce musaddak iyi hal kAğıdı. 

1 
Birinci sınıf dahiliye E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzalan. 

mütehasııısı F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraf. 

rnakka.ııı, t~amvey durağı. tiler muayenei sıhhiye için o giiP "i.at a de bizzat mek.tebde bulunma.. 

1 

l\'luayenehane: Beyoğlu Par-, 3 -- Yazılma işi 22 Ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. İstek. 

Kabul saatı: 16 dan sonra _lıdırlar. (5340) 
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KIŞA BIRAKMA YAZDAN AL! 

TÜRK ANTRASiTi'nin 
~alori randımanı hiçbir vakit kok randımanile mukayese edilemez 

Soı tecrübelerin bir daha teyid et !iği hakikat : 

TÜRK ANTRASiTi 'nin 

kat Telefon : 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emniyet SandıS}ı 

Direktörlüğünden 
Bayan Araksinin Sandığımızdan 17293 hesab No. silE borç aldığı 200 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğin. 
den hakkında yapılan takib üzerine 3202 N. lu kanunun 46 ncı madde. 
sinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması !cab eden Üsküdar
da Selamsız civarında Selami Ali Efendi mahallesinin Kilise, Görümce 
sokağında eski 9 yeni 5 No. lu ahşap bahçeli bir evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur . Satış tapu r:cil kaydına gör<? 
yapılmakadır. Artırmaya girmek isteyen 80 lira pey akçası verecektir. 
MiJ.li bankalarımızdan biririn teminat mektubu da kabul olunur. Bi -

'ıikmiş bütün Yergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 
ve dellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şa rtnamesi 29/C/933 
:tarihinden ıtibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servi. 
1sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat 

1ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırm>ya girmiş olanlar. 
:ımnlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
öğrenmiş ed ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/11.'938 tarihine mü. 
sadıf cuma günü Cağaloğlıında kain Sandığımızda saat 14 ten 1:6 ya 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be~ 
:lelin tercihan alının icab eden gayrimenkul mükP!lefiyeti ile San. 
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 'lfttıra. 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 2/12/938 tarihine miisadif cuma günü 
aynt mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul · tn çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sobit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakk' sahihlerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihındeıı 

itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairmize bildir -
mcleri lfızımdır. Bu suretle haklarını bıldirmemiş olanlarla hakları ta. 
pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric ka
'ırlar. Daha fazla malumat almak istiyenle;in 938/24 dosya nıımarasile 
Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu iliın olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandlktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu. 
lühe göre 1'olaylık göstermektedir. (5632) 

i
t• Açık arttırma suretile satış 
BeyGğlu 4 Üncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden . 
fstabul Sultanhamam Çiçkp zarı sokağında 22, 26, 38 numaralı 

(S;Jon dposları namile maruf) üç dükkanın ydide bir hisssi satıla _ 
caktır. lstklilrin satış günü olan 22/8/938 pazarte<i saat 10 da Be . 
yoğlu c:lördüncü Sulh Hukuk mahkmsine gelmeıeıi, fazla tafsilat 1 
istiyPnlcr 930/682 numaralı dosyaya müracaat et•ne!eri ilan olunur. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
.~~~-:------:".----'"':""----------------------..!1 Düşk~'ller evine lüzumu olan ve heps;ne 2750 lira bedel tahmir; 
ıea.ilen 1~00 metre şayak açık eksiltmiye konulmuş ise de belli ihale gü. 
ınunde gır~n bulunmadğından eksiltme 24/8/938 çarşambı. gününe uza. 
{tılmı.ştır, Şayağın nümuesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görü
:ıebılır. JstPklıler 2490 No. lr, kanunda yazılı vesika ve 206 lira 25 ku _ 
ıruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi!e beraber yukarıda yazılı 
,günde saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5435) 

lt * 
Keşif bedeli 2352 lira 60 kuruş olan Azapkapı temizlik ahır ve amel~ 

'koğuşunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartna. 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir, İstekliler 2490 No. Ju kanun
da yazılı vesıkadan başka fen iş l eri müdürlüğünden alacakları fe:ı eh. 
liyet Ye, ibsile 176 lira 45 kuruşluk ilk teminat makb~z veya mektu _ 
bile beraber 29/8/938 pazartesi saat 11 de Daimi Encümende bulunma. 

. JıdııJar. (B. 54:ıt) 

** . Keşif bedeli 1787 lira 31 kuruş olan Kartal Merkeı okulunun ta _ , 
\miri açık eksiltmıye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulun_ 
\İnadığndan eksiltme 31/8/938 çarşamba gününe uzal!'mıştır. Keşif ev
trak.le ~nrtrıamesi levazım müdürlüğünde görülebHır. İstekliler 24fl0 
~o. lu bı unda yazılı vesikadan başka en az 1000 !.irn!ık bu işe benzer 

INHISARLARDA 
YENİ BİR TENZİLAT DAHA! 

AVCILARA: 
Av Saçması fiatı indi~iliyor. 

1Eylul 938 tarihinden itibaren 938.939 av mevsimi 
için Av Saçma ve kurşununun kilosunun fiatı 

o k. 1 

Bu f iat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek 
.saçma ve kurşunların depolardan mahallerine kadar 
nak l iye masrafları da idarece temin edileceğinden ba· 
y iler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk40ve yarım kilaluk20Kuruşa Satacaklardır 
kutusunu kutusunu · 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memul'larına 
haber verilmesi gerektir. 

939-940 av mevsiminde sert saçma satllması muk ar rer 
olduğundan bu cins saçma kullanmak isteyen avcıl arın 
ve avcı b i rliklerinin dilekler ini ve tak riben ne mikdar 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile (inhisarlar Umum 

Müdürlüğü Barut Şubttsi) adresine b ildirmeleri 
rica o lunur. 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 
• 
1 

Tabletleri her eczanede arayın ız , ( P :>sta k u t usu 125 5 H : r m o bh) 

• 
Böbreklerden idrar torbasına ka dar J'Ol!ardakl hastalıkların mik roplarını kökünden temizlemek 

için (HELMOBLÖ) kullanınız 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yenı bclsoğukluğunu, me. 
sane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerinj giderir. Bol idrar te. 
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczahanede bulunur. 

DİKKAT: (HELMO BLÖ) idrarınızı temizliycrek mavi leştirir. • 

ı) .,~ • ... ··r,~'.' l.• ·,~ ••. • { ' . ~ . -.o . "' 

.~ .. ~ . ' ...... ;. . . . ' Her akşam 

1 
Fransız s üdyolerın~n Şark Filim Ylldızı 

Tunuslu 

TAKSiM 

İstan bul Deniz 

ve Trupu 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
saat &,Sda batlar Tel: 43776 

Ticareti 
Müdürlüğünden 

25/11/937 tarihinde Amasra limanında batmış olan Şahin vapu -
runun hükmen devlete intikal etmiş emvalden olması hasebile 2819 

----------------------------!sayılı liman kanunu hükmüne tevfikan ilana lüzum olmadığı halde 

lstanbul L im 'Oinl Sahil Sı h hiye yanlışlıkla Son Telgraf gazetesinin 24/6/938 tarihli ııüshasının 8 inci 

1 ş yaptıgına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Tica. 
•,et Od sı "esikalarile 134 lira 5 kuruşluk ilk temin3t makbuz veya 
lmektuloı'e beraber yukarda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende 
' ::,uıun'Tlahrlırlar. (5642) 

IH" k - sa ·!ınalm K . d • sahifeoinde iliin yapıldığı ve ilan mahiyetinde bulun~n mezkur yazının 
... er ezı ' a omısyonun an • hüküm.>~iz olduğu tashihen ilan olunur. (5640) 

1 - Den iz nakil vasıtaları için 106 kalem eşy·a kapalı zarf usulü il e /--- - ---- ------------- ------1 
SJl l1 a l ınacal:tı r Tahmın bedeli 6902 lira 75 kuru ştur. Gümrük ,uhafaza Gen el Komutıııın hğı 

2 . /\ 1 geçen m&.zemeye aid şartnameler merkPz:miz levazımın. istanbul Sahnaima Komisyonundan : 
darı p: a '' alınır. 

.ı E!" .tme 6 E~· lCıl 938 salı günü saat 14,30 da Golata Kara Mus-

tJl . f .. ş~ sok.g.nda mPzkCır merkez satınalma komısyonunda yapılacaktır. 

4 :'1uvak.<at teminat parası 517 J.ra 75 kuru~t:.ır. 

~ - - k 0 i tmcye gireceklerin 1938 senesi Ticret Odası vesikalarını 

ma. buz ıle b r'ik te vermeleri lazımdır. 

6 - Ek _, tmcye girecek olanlar saat 13,30 a kadar teklif mektub. 

larıvı ır i'ı ür ü o!arnk komısyona vermeleri ~arttır. Aksı takdirde ek. 
siltmcye ı;ir. mezler. (5606) 

1.1'13 tııne eğe r tr-J.-qnının pazarlığına istekli çıkmadığından 5/9/938 
pazartesi sa~ t 1t de yeniden kapalı z· ksilmesi yapılacaktır. 

2 - T~~ınlanan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 7'i9 liradır. 

3 - Ş?rtname ve evsaf komisyondadır. Görülebi!!r. 

4 - lsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline k adar 

2490 savlı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre h2zırlıyacakları tek
llif mek.tJb!Jrını Galata eski idhaliıt gümniğü binasındaki komisyona 
J vermeler;. (5603) 

= .... 
Sabah, öğle ve akşam her yeınekt 

sanra n ıçın RADYOLfN diş macın 
kullanmalıdır. ÇÜNKÜ : 

Güzel Yüz 
lÇJn ilk şa rt 

1 

g üzel diş 

· Güzel 
ıçın ilk ve en 
esaslı şart da 

RADYOLiN 
Ku l lanmaktı r. 

• 
l\likrooıarı o/olOO öldürür, dişleri fırçanın gir .. nıediği yr, 
re karlar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini Jır 

ve hastalanmalarına mani ohu'. 
Sabah, 1öğle ve akşam her yemekten sonra kullanın!· 

Nafıa Vekaletinde 
·ı 

5 Ey)(ı] 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Veka 

nasında !Aalzeme Müdürlüğü odasında toplanan mal,eı:ıe eksil 
misyonm.,da cem'an 4500 lira muh"!"11'.len bedelli depod~n alinJ11 

tile 25000 litre benzinin eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakk~t teminat 337,50 !iradı~. 
k • ıeti • 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Ve 8 

me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İstek'.ilPrin muvakkat teminat ve şartnamesinde yaıılı ' 

ayni gün S."Rt 11 de komisyonda hazır bulunmaları laızındır. 
·3176· ·5540· 

Açık arttırma suretile satJŞ 
Beyoğlu 5 üncü Sulh Hukuk . de 

Mahkemes•fl 
Galatada Müeyytzade mahallesinde Yüksekkaldırım cadt5 

tında 6W ve 683 numaralı iki dükkanı bulunan 6fü nuınar~'. 
kemmel kargir ban (eski Fridman hanı) nın yedid~ bir_ h .. 55 a~I 
caktır. "steklilerin satış günü olan 22/8/9~8 pazartesi ~unıı :z:a 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesıne gelrnelerı ve f ıııil 

!at ist 'yenlerin mahkemenin 930/682 numaralı düsyasına 
aıları ilan olunur. 

G :.im rü .· Muhafaza Geneı Komut~ 
lstanbu! Satnıalma K.om isyonu ~li 1 

1 - 10 tane Bizarba marka terazının eksıltmesıne ıst si 
· k 'ltıl'C ğından 23/8.'938 salı günü saat 11 de yenıden açık r sı 

caktır. . dıf. 
2 - Tasınlanan tutarı 2880 lira ve ilk teminatı 2lri ııra 
3 _ Şortname komisyondadır. Görülebilir. 

1 
~e 

4 _ h~eklilerin gün ve saatinde il~ ten:ina.t .IJ1akbuılı~dai« 
vesikalarile birlikte Galata eski idhalat gumrugıı tınas (5 

yona gelmrleri. 

l S )·la" nı Gayrimenku atış 
İstanbul Emniyet Sand ı ğı .. -· .... :;" 

Direktorıug .. 
ıdao 

Bayan Gülsümün 16644 hesab numarasile Sandığımı . de 
. d' clesııı " dığı (175) liraya karşı birinci derecede ıpotek e ıp va alır 

ödemediginden hakkında yapılan takib üzerine 3202 ntıınar 11ı.,,ı' "'re sll · 46 ncı marldesinin matufu olan 40 ıncı maddesine ı:ıo ye•'' 
den Üsküdarda Selimiyede Bükücühan sokağında eski. 

1
:etJr 9 

maralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay mııd ~ta~ 
. ·ı k d .. vooılrıı• ~· tırmaya konmuştur. Satış tapu sıcı ay ına gore J • . fl!İ .,.. 

tırmava girmek ıstiyen (40) lira pey akçası verecektir. ıv '-. b''ı 
J B' .,,,,,,, d 

ml7dan bir;nin teminat mektubu da _kabul. olunur._ ırıdeli ve 
gi erle Belediye resimleri ve Vakıf ıcaresı ve tavız be ·)li•'de 
r:sumu bC"rcluya aiddir. Arttırma şartnamsi 31/8/93B tarı dC ıc 

. k k . 1 • en ısın 
ren tedk'k ~tmek istiyenlere Sandık hu u ış erı s da şa 

d · ı·· ı izahat l3rı lundıırulacaktır. Tapu sicil kay ı ve saır uzum u btln · 
ve takıb dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, . ö8'e~ 

h şeY1 
·• ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında er "sadiİ 
0 

ve it ibar olunur. Birinci arttırma 9/11/938 tarih ine mtı 8 1tıı' 
günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat on dörtten ;:'.ıecP~ d 

Yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklıf. ·ıe $8~ 
k 1 ·· k ıı fivetı 1 t ır8 tercihan alınması icab eden gayirmen u mu e e . 8 ıt ~ 

cağın ı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi_ takdi.~de ::~arıaıl111 
ahhüdü baki kalmak şartile 30/11/938 tarlhıne musari :lltl Bf t1 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmsı yapılacgJ<tır - :11a•1

fl 
·· t·· d b rakılacakttf· b'C· gayrim~nkul en çok arttıranın us un e 1 · salı ' ' ı~ 

siciller ile sabit olmıyan allı.kadarlar ve irtifak hakkı iliİn '.' e 
'f d · "ddialarını 11111 haklarını ve h~ıısile faiz ve masarı aıı: ı dair" . ::ı-

itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbtelerıle beraber\· rla J1B~;c 
b ·ıd· ·ş 0 \an • )l3r meleri Hlzımdır. Bu suretle haklarını ı ırmemı d~ll ı!1 

b d r . laşmasııı 11~ sci!lerile sabit olmıyanlar satış e e ının .pay 
8 

dos)'a ~ 
lar. Daha fazla malumat almak istiyenlerın 937 /53 

1 
j(iztı111 

·· t etıneler Sandığımız hukuk işleri servisine m uracaa 

olunur, 

* * > t~ 
D İ K K A T ııeı i iP

0
; ı · enktl ,,,,, 

Emnivet Sandığı: Sandıktan alınan gayrım d•r t ıv 31 • , M~ .~ 

1 

termek istiyenlere tahmin edilen kıymetın yarıs ı (~ 

usule göre kolay~ık gösterrr.ektcd!r. r ıl 
----- B cınllha.r 

Sahip ve ııeşriyatı id-.re eden a7 . • !il 
.E'l'EM İZZET BENİCE p&/.fJJIV" 

BASILDJ(H YER: SON TELGRJ\I' 


