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Diktatörlükle idare edilen devlet- Başvekilim~z diyor ki: 

l · h l kl d ~ k Sanayi kuvvettir. Milli 
erın yaptığı azır ı ar emo - ekonomi hayattır 
ratları birleşmiye mecbur ediyor! Türk millet; her şeye ve her 
Amerika umumi efkirında ve devlet adamlarında 

bir tehavvül görUlmlye başladı 
bariz şeye rağmen yaşıyacaktır 

ve şerefle payidar olacaktır. 

L ondra 21 (Hususi) - Ame. 
rika Cumhurreisi Ruzvelt 
ile HaricLye Nazırı Hul'ün 

nutukları buradaki siyası mcha • 
tilde derin akisler tevlid etmiştir. 
Bu nutuklar hakkında esaslı bir 
mtitalea serdedilmemekle beraber 
gerek matbuat gerek siyasi mah. 
filler bu sözleri Amerikanın infL 
rad siyasetinden ayrılmak ve de. 
mokrasljci tehlikeye düşüm.emek 
için bu uğurda çalışan devletlerle 
elbiTliği yapmıya duğ~ıt meyletti. 
{ıini gizlememektedirler. Ancak A. 
merika efkarı umıımiyesinin mü. 
hiın bir kısmı hala Avrupa i0le • 
rine el uzatmam,!< kanaatinde bu. 
!undukları cihetle Pıı kararın şim_ 
dilrk daha vazih şekilde ortaya a. 
tılmasına imkan görükmemek • 
tedir. 

Yugosla;yy:ı Başvel<ili 
Stoyadinoviç 

Küçük 
Antant 
Toplandı 
Budef aki içtima bil

hassa Macaristanın va
ziveti itibarile gayet 

mühimdir. 

ikinci sanayi programımız hazırlandı 

Başvekil bugün Manisaya gitti, oradan Akhi· 
sar ve Balikesire geçecek, gece Bandırmadan 

buraya hareket edecektir. 

Bilhassa faşist devletleri:ı bü • 
yük hazırlıklar yapmaları v? elP1e 
vererek demokrasiye karş• cephe 
alınaJarı demokrasıni?ı bakasınır. 

· Faşist kıt'alarmm günden güne kuvvetlendirilmesi için 
ıığrn§an Musolini bir teftiş esnasında 

Londra 21 \Husus!) - Kuçük 
Antant konseyı bugün Beld şeh. 
rinde Yugoslav~a Başvekili Sto

(Devamı 6 ı--...ı sahiled• i İzmir fuarından bir köşe 

• en har taraftarı ola:ı Amerikalı. 
ları böyle biır hattı hareket itti • 
hazına sevkeylemektedir. 

Esasen son günlerde ngilte.-e ile 
Amerika arasındak: si1ast ve iJ<_ 
tısıdi münasebat bir h~·.'lı düzel. 
miş ve süratle inkişai etmeğc yüz 

Uzak Şarkda : -

tutm~tur. 
Amerikanın Cumhurreisinin bir 
ngiliz toprağı ohn Kanadadaki 

Kanada _ Amerik ı köprüsünün a. 
çılış merasiminde bizzat bulunu. 
şu ve bu esnada irad eylediği nu
t~ta Kanadanın cMcmroe• ko • 
nununa ithal edilmest bunun en 

Sovyet tayyareleri 
Mançuko üzerinde 
uçuşlar yapıyorlar 

]a;rJonlar sarı 
sahilini zabta 

Lomıra 21 (Hu~usi)~ on Sov. 
yet tatyaresi Maııçuko hududu 
civarı:ııda kain Hun Çun şehri ü
zerinde uçuşlar yapmıştır. Diğer 

bir Sovyet tayyaresi de saat 10 
da Mançuko arazisi üzerinde u.. 
çuslar yapınıstır. 

nehrin sol 
çalışıyorlar 

bil hadiselerin meydana gelme -
mesi iyi nazarla karşılanmamak. 
tadır. 

Tokyo 21 (A.A.)- Japon kıt'a. 
!arı, Çinin 300 ır.il uzunlt.wl!undaki 
tabii bir büyük .::nüdafaa hattı o
ian Sarı nehrin &ol sahilini zaPı 

----- .... ~ .. 

i 

Mançukonun yeni hükumet merkezi 

Japonlar bu uçuşları derhal 
derhal protesto etmişler ve mü. 
tarekenin ihlal edildiğini iddia 
eylemişlerdir. · 

Bu iki devlet arasında yeni ha

diseler zuhur etmemesi için çalı. 

şılmasına rağmen arasıra bu ka • 

tetmek için Şansinin cenubunda 
taarruzlarına d~vam etmektedir. 

!er. Geçenlerde Puçeu'yu zaptet

miş olan Japon kuvvetleri Mo. 
tingçengi işgal ederek 65 foci Çin 

fırkasını hezimete uğratmışlar • 
dır. 

canlı bir misalidiı·. 
Hulasa Amerikad:ı gerek umumi 

efkarda gerek hükumette yavaş 

yavaş fakat durmıyan bir tehavvül 
göze çarpmaktadır. Bu tahavYül 
neticesi Amerik<t • Fransa • İngil
tere arasında hır anlaşma olma~ı 
çok muhtemeldir. 

Mareşal Göring 

Hava 
Paktı 

Festival· 
Eğlenceleri 
Peşte muhte it r: e' 
ekibi bu sabah gel li 
Birkaç defa dünya şampiyon • 

luğunu kazanmı§ ve yıllardanbe. 
ri de gerek l\facaristan Ye gerek 
Peştenin şampiyonluğunu elde 

(Devamı 6 ıncı •~hilede) 

Almanya 
Ve 
Balkanlar 

Alman lktısad Nazırı Bal• 
kanlarda bir seyahate 
çıkacak ve burayad• 

gelecek • 
Bertin 21 (A.A.)- İktısad Na. 

zırı eylfilün ikinci on beşinde ez
cümle Macaristan Yugoslavya, 
Bulgaristan, Yunanistan ve Tür. 
kiyeyi ziyaret edecektir. 

İzınirr 21 (Hususi muhalıırimiz. 
den) - Başvekil Celal Bayar, 
Manisanın üzüm bayramında bu. 
lunınak ve Manisanın iktısadi va. 
ziyeti hakkında mahall;nde ted • 
kikler yapmak üzer<? Manısaya ha. 
reket etmiştir. Kenduer> oradan 
Akhisara ve Balı.kesıre gidecek 

badehu gece Bandırmaya geçecelc 
ve Ertuğrul yatil~ lstanbula dö • 
necektir. 
BAŞVEKİLİMİZİN MÜHİ'\1 

NUTKU 
İzmir fuarının dür saat 17,30 da 

Başvekilimiz tarafından büyük 
(Devamı 6 nn uyfamızda) 

Sıra kadınlara geldi 

Bir kadın sevdiği 
erkeği yaraladı 

Seviyormuş, kıskanmış, yüz bula
mamış, hırslanmış ve ne yapa· 
cağını bilememiş ..• 

Dün akşam Ga1.atad3 bir yara. 
lama had.sesi olmuş bir kadın 
k.endisine tyüz veı mi yen bir ada. 
mı jiletle yüzünden yaralamıştır. 

Galatada Şeftali sokağında otu.. 
ran Nadide isminde bir kıidın bir 
hayli zamandanber i Gala tada Ne. 
catibey caddesınde oturan Şükrü 

Akcan isminde bir adama tut • 
kundu. Nadide b'.rkaç defa Şük. 
ünün önüne çıkarak hazan da a. 
raya adam koyarak Şükrünün ken. 
disile alakadar olmasını ve bera. 
ber yaşamasını istemi~ fakat Şük. 
rü Nadidenin yalvarmalarına hıç 
(Dev ı mı 6 ıncı sayfımız !o) 

Fransa il~ Almanya g raf' ~a bu gı/ okugaca-
anlaşabile.cekler mi gznız romanlar.n 

Londra 21 (Hususi)·- Fransız ı----·----------------- J b k hava kuvvetleri erkaıııharb.! ~re. adların an ir açı 
isi General Vilmc'l'in Almanya • 
daki ziyaretleri sona Cill\İ ~ ve Ge. Kalbe Giren Hırsız - Aşka Hasret - Cehennem Uçurumu - Gönül 
neral bu sabah tayya:c ile D!r - Avcısı Kartoş - Bir Numaralı Halk Fil0su - Tam 9 sene - Kara Pen
Jinden Parise dönmüştür. 
Fransız general i bugün F'ransız . çe - Yangın Duvarları Dibinde~ Yedikule Haydudu-Esmere Yandım! 

. • 1 
~L •, .. . •' , :: O 1 ("'I 

Başvekilile büyü!< erkanıharbiye 

reisini ziyaret edecek ve Alman. Bu tarihi, edebi ve polisiye romanlar en büyük 
yadaki intıbala~m, ve temasla • 

rının neticelerin. anlatacaktır. Türk muharrirlerinin imzalarını taşıyorlar ..• 
Teraşşuh eden haberlere göre, 

(l>enını 6 wcı sahilecle) 
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En büyük bayramımız Makine ve arata 
Bütün vilayet, kaza, nahiye ve Aid gümrük 
köylerd_e _k_om_isy_o_n_kuruldu Resimleri indirildi 

Dahiliye Vekaleti Cümhurlyetin 15 
inci yıl şenliklerinin nasıl tertib 

olunacağını bildirdi 
Cümhuriyetiınlzin 15 inci yıl_ 

dönümünü muhtfşem bir şekilde 
kutlulamak üzere İstanbulda oL 
duğu gibi diğer bütün viUıyet, 

kaza( nahiye ve hatt! köyleri _ 
mizde de canlı ve hareketli bir 
çalışma faaliyeti başlamış bulun
maktadır. 

Dahiliye Vek51eti de bu husus.. 
ta vilayetlere şu mühim emri 
göndermiştir: 

•C!imhuriyetın on beşinci yıl
dön!imü bayramının yurda getir
miş olduğu ve hu rejimin istikba
le vadettiği büyük inkişafları 

yurtdaşlara anlatmak ve cümhu
riyetin feyzi içerisinde heyecan.. 
!andırarak bağlarını ve ümıdleri. 
ni kuvvetlendırmek maksadile 
on beşinci yıldönümü bayramı 

büyük ölçüde, hareketli, sesli, mi. 
nalı, fikirli, ışıklı ve renkli ola -
rak lrutlulanması için icab eden 
tedbirler alınacaktır. Bu sebeble 
bütün hazırlıklar esaslı, devamlı 

ve dikkatli bir çalışma ile bayram 
gününe kadar başarılabilir. Çal19-
malarınıza esas olarak teferruat 
birbiri ardından vaktinde bildiri.. 
lecektir. İlk iş olarak vi!Ayet ve 

Hamidiye mekteb 
Gemimiz dün 
Limanımıza döndü 

Bir müddettenberi muhtelif 
Karadeniz !imanlarını ziyaret et.. 

mal< üzere İstanbuldan ayrılmış 

olan cHamidiye• mektep kuru.. 

vazörümüz dün liroaımıza dön.. 
müştür. 

Hamid.iye boğazdan gi!'d;iktc:n 

sonra top atmak suretile şehri.. 

mizi selamamıştır. 

Buna 2 sıra sah:lleri dolduran 

kalabalık bir halk nM:ndil ve al
kışlarla mukabele etmiştir. 

gir vatman mah
kum oldu 

20 ~ •n ııvvei Şişlide Bomon!i 
tramvay .istaııyonu civarında ida.. 
resindeki tramvayla doktor Mü
kt!rremin evliıdlığı Münevver İS· 

ıninde J4 Yl!ilarında bir kıza çar
parak ölümüne ~ebebiyet veren 
vatman Hakkının muhakemesi 
dün asliye birinci cezada net.ce-
1enmiştir. 

kaza, nahiye ve köylerde birer 
kutlama komiteleri kurulması la.. 
zımdır. 

Vilayet komiteleri Valinin, ka.. 
za komıteleri Kaymakamın, na
hiye komiteleri Nahiye Müdürü.. 
nün başkanlıkları altındadır. 

Azaları, yerin en büyük askeri 
kumandanı veya ~·erine gönd~e
ceği bir zat _ bulunmadıkları yer
de Askerlik şubes; Reisi, Bele

diye Reisi, Kültür Direktörü, Vl
!a~tlerde parti il yönkurulun _ 
dan bir üye, kaza ve nahiyelerde 
Halkevi başkanları _ Halkevi 
Başkanı, Vali veya Kaymakam O

lan yerlerde Ev yönetim kurulun
dan bir aza. 

Köy komiteleri, halin icabına 

göre viJayet komiteleri tarafndıt:ı 
teşkil olunur. 

Kutlama işle6ne aid yazışma_ 
!ar ve saire parti yolu ile olacak.. 
tır. 

Devlet teşkilatının milli banka 
ve kurumların ço:lışmalarınızda 

elden gelen yardımı yapmaları 

için alakalı makamlardan da ri.. 
cada bulunulmuştur.• 

Olçü ve ayarlar 
Umum müdürünün 
Büyük tetkik seyahati 
D0ğu şehirlt:rimizi da
laşan Bay Nizameddin 

A 

Ali dün Ardahana 
vardı 

Ölçüler kanunu tatbikatını tct.. 
kik etmek üzere Doğu turnesine 
çıkmış olan İktısad V ~kaleli ölçü 
ve ayarlar genel direktörü Bay 

nizamettin Ali Kars muhab:rimt.. 
z.in telgrafla bildird·ğ;ne göre ev
velki gün Erzurumdu Karsı gele. 
rek ilbayı makamınd3 z•yaret et.. 

miş ve belcdoycde ve piyasada 
gereken tdkikatı yaptıktan sonra 

dün Ardahana hareket etmiş ve 
gece gelen telgrafa gör~ oraya var
mıştır. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
*Menderes 'ıatakl•ğırdalrl sıı •• 

yun bir barajla pamuk taı!alarına 

akıtılması kararlaş\ınlmıştır. 

Hükumet, makine, alat ve bun
ların yedek ve tecdid parçaları-
nın gümrük re>imlerini indirme
ğe karar vermı~tir. Teşviki sana.. 
yi muafiyet ruhsatnamesini haiz 
müesseselerin mua!iy~t ruhsat
nameleri tarih;nden ve teşviki sa
nayi kanunu ' le müzcyyelatının 
mer·iyeti tarihi:ı.den sonra güm_ 
rükten geçirdikleri makine, alil.t 
ve hunların yedek ve tccdid par
çaları bu husustaki kararnameye 
merbut listedeki gümrük resmi 
tenzilatından istifade edecekler
dir. 
Diğer taraftan, bu listedeki 

maddeleri, memlekete ithallerin
de muamele vergis:ıtden muaf 
tutan ayrı bir kararname de ha· 
zırlanmıştır. 35J5 sayılı kanunun 
meriyet tarihinden beri mernle _ 
kete ithal edilmiş olan ve bu ka.. 
rara bağlı listede yazılı gümrük 
tarife numaraları ve pozisyonla
rına dahil bu!unan makine alat 
yedek ve tecdid parçaları da mu.. 
amele vergisi muafiyetinden isti.. 
!ade edeceklerdir. 

iki genç kızı 
Boğulmaktan 
Kurtarnıak 
Istiyen ihtiyar 
Dalgalana hücumile 

bağuldu 
Çeşme plajı civarında brr deniz 

kazası olmuştur. Çeşmeye istira.. 
hat etmek için lzmırden giden ve 
Değirmendağında 111 st\Y'ılı evde 
oturan muallim mütekaidi B. Ha.. 
li1 Dcrinsu, banyo yapmak üzere 
torunl<l'rı 18 yaşında Bn. Süheylii. 
Saadet ile ılıcanın yıldız burnu 
önünde denıze girmL5lcrd;r. 

Hiç yüzme bilmiyen Bn. Sühey
lil ve Saadet bi: aralık boğulma 
tehkkesl geçirerek istiır.dad et -
meğe başlamışlardı:. G 0 nç kızla_ 
rın ihtiyar büyük bJbaları B. Ha
lil Derinsu derlıai torunlarının 

imdadına yetişmiş ve kendilerini 
kurtarmıştır. Fakat bu acele es. 
nasında fazlaca su yutan zavallı 
adam. sahilden yetişinciye kadar 
boğulmuştur. İ~<i g~ııç kız da bay_ 
gı'l bir halde denizden çıkarıl

mıştır. 

* Daimi sergi bcnasının Maç
kada eski İtalyan sefarethanesi -
nin olduğu binad;ı. kurı:lmas' kat'! 
olarak kararlajhrıırıı~. Har;cıye 

Ankarada bağ 
evleri 

!\AHİD SIRRI 

Ankaranın iki tarafındaki yük.. 
sek tepelerden Kayseri istikame.. 
tinde Çankaya ile Dikmen, İstan. 
bul istikametinde Keç.örenle Et. 
lik bağları vardır. Bahçeler orta.. 
sındaki konak ve köşkkrile Çan
kaya artık tamamile Avrupai bir 
manzara arzediyor ve Yenişehır
le tamamen b rleşmeğe namzed 
bulunuyor. Fakat Keçiören, hele 
Dikmenle Etlik, eski vaziyetleri
ni ve manzaralarmı muhafaza et
mektedirler. Zıuınederim ki ev· 
!eri hem en fazla hem de dağınık 
olanı ve bu sebelıie en geniş bir 
saha işgal eden;, Etliktir ve ta nı.. 
hayetinde bulur.an tepesinden 
şehre, çiftliğe ve Çankayaya doğ
ru bakarken manzara hakikaten 
fevkaladedir. Şair Filorinalı Na
zımın galiba pek kısa ömürlü 

. bir mecmuasına adını vermek su. 
retile edebiyat tarihimize de gi_ 
ren Etliğe, iki yıldır yolum düş.. 
memişti. Dün bir ziyaret için git.. 
tim ve ziyaret ettiğim zatin otur_ 
duğu bağ evine cidden hayran oı.. 
dum. Hayli eski ·{e tamire muh
tac bir halde baiunmakla bera _ 
her cidden zevk sahibi bir adam 
tarafndan yaptırılmış olduğu çok 
belliydi. 

Ankara şehrinde son bakiyele.. 
rine kale içinde tesadüf edilen es.. 
ki evler hususi b;r mimari tarzı.. 
na ve tezyinat üslubuna malik oL 
dukları gibi, bağlarındaki köşk.. 

!erin de pek bariz hususiyetleri 
vardır. Dikmende de, Etlikte de, 
Keçiörende de bu cidden ferah, 
aydınlık ve latif bağ evlerinin 
yanlarında yapılan zevksiz kübik 
binalar ise birer çürük dişe ben. 
zemekte, umuınt manzaradaki şL 
ir ve ahengi ihln! etmektedirler. 

Pembe, mavi, yeşil ve sarı renkli 
bağ evlerinin biıtün üslb incelik.. 
!erini ve husus:yetlerini muha _ 
faza etmek şartile modern konfo_ 
run icablarını düşünen bir plan, 
buralardaki yeni ınşaatta t~tbik 
edilir ve bu tatbik mecburi bir 
mahiyeti haiz olursa, bu üslublar 
ıslah edil mi~ kö~kler şehir etra_ 
fının en latif hususiyetlerinden 
b:rini teşkil edecektir. Ve Çanka
ya bir Avrupa şehrinin en mamu: 
bir mahallesi h3lini alırken öte
ki bağlar da, huz•ır ve sükun için. 
de yaşanılacak 'ıırer latif sayfiye 
vaziyetinde kalacoklardır. 

Türkün ince zevkini ve evinin 
güzelliğine her zaman itina etm!~ 
olduğunu gösteren bu bağ evle_ 
rini harab ve munkariz olmaktan 
kurtarırsa, çalışkan Ankara Bele
diyesi hayırlı ve isabetli bir iş 

daha yapmış olur. 

Durıışma netic~sinde vatmanın 

idaresindeki tramvayla Münev • 
vere çarptıktan sonra on metre 
kadar sürüklediğ. ve bu ölüme 

dikkatsizlik, ac· , ilik ve tedbir -
sizliği neticesi olarak sebebiyet 
verdiği anlaşılın;.ştır. 

* İzmirde Halkapıııar su şirke
tinin halktan fazla olarak tahsil 
ettiği paraların derhal geı i veril_ 

mesi Nafıa Vekaletinden ata ka -
darlara bcldirilmiş, bu hu~usta şir
kete de tebliğat yapılmıştır. 

Vekilimiz bu bina_n 150 bin liraya ============== 
* İlk tahsil müddctinın beş yıl. 

dan sekiz yıla çı.1<.r.rılması etrafın.. 
da Kültür Bakanlığı tetk:klcrine 
devam etmektedir. Mecburi talı.. 

sil sekiz yıla çıktıktan sonra bu 
okullardan mezun olncak gençler 
muhtelif meslek okularına gü·e _ 
bileceklerdir. Vatma t Hakkı 8 ay hapse, 20 

lira ağır para cezası ödemesine 
ve manevi tazmınat olarak Mü.. 

nevverin varislerme 400 lira \er

miye ve ayrıca 20 lira mahkeme 

masrafı ödemiye mahkiiın edil -
miştir. 

* Yüksek tedrisü u!'lum mü -
dürü Bay Cevad dü:ı. Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. * Her kazada mutlaka bir HaL 

kevi açılması için tertibat alın -
maktadır. 

* Köy }erde bi:rer giyim koope. 
ratifi kurulacaktır. 

ONU13EH.._ 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Tefrike 
N. 81 

Gultekin day:ınamıdı: 
Pusulayı şaşırdı: 

- Y;nc mı onu mtidafaa? .. Hay. 
re' doğrusu .. Ben buna tahammül 
edemem işte 

- A gözümün b~~~ğı! Ben elin 
he~ıfini sıze karıı ne diye nıüda· 
illa cdcyan? Bu, her şeyden ziya. 
dl' brnım terbiyeme sıgmaz. Son 
•a bunu yapma< lçın, blrincisin
c:'rn daha kuv V(,tli bir scbe'ı var: 
A kun •.. 

Gültekin iri bcy.17. dişlerini gös· 
!ererek su·ıttı: 

- Valla'ıi buna me'lınun oldum 

Yazan lekender F. 
S ERTELLi 

şimdi. Böyle bir vesile ile aşkını 
itiraf edişine seviıı:ner.ıek kabil 
mı? 

- Ay, siz beniır a5k1m3 ınan
mıyor muydunuz'! 

- Hissediyordum. Fakat; ağ _ 
zınızdan da duymak isterdim. Bu, 

bir erkek için ~üph~3iz saadetierin 
en büyüğüdür. 

Ayten bütün bu komplimanları 
ciddi ve samimi sanarak seviniyor 
du. 

Hem de nekadar ctıın gelen bir 
sevinçti bu. 

Gültekin bir si~ara tü •-:irdü. 

satın almak hususundı İt3lyar. se
firile mutabık kalmıştır. 

* Hükumetimizlc b!i t"-aret 
muahedesi yapmak üzere Eston -
:vadan bir heyet g~lnı•ş, Ankara_ 
yagitmiştir. 

* Ticaret odalarının lağvedile .. 
rek yerlerine gcnış salılhiyetii ik.. 
tısad odalan kurulması kararlaş. 
tırılmıştır. Kanun proıesi meclis 
açılır açılmaz meclise verilecektir. 

* Kartal, Maltepe asfalt yolu
nun süratle bitiri!mesı ka!"arlaş _ 
tırılmıştır. 

Ayten : 
Ve gözlerini .ıç1rak İtalyarı gen.. 

cine bakmıya ba~ladı. 
Delikanlının umurunda bile de

ğildi. 

O güler yüzle et;afına bakma.. 
rak çayını içiyordu. Önünde bir 
gazete vardı. Kapola arasıra bu 
gazeteye de göz gezdirerek gü -
lümsüyordu. 

Besbelli mizahi bir gazete idi 
bu,.. • 

Hatta hazan kahkaha ile gül _ 
memek için kendini ~üçlü!:lc tut
tuğu da uzaktan sezile1'i'iyordu. 

Gültekin bu delikanlıya fena 
halde içerliyordu. 

Bu baş belası da nereden çık _ 
mıştı? ' 

Ayten • b:r ~kandala meydan 
vermemek için • başını başka ta· 
rafa çevirmişti. 

Sinyor Kapola, Ayt~nın arka.. 
sında kalıyordu. 

Gültekin, sigorasının lıiıı bit -
meden diğerini yakıyor, burun 

Yüksek tahsil<? devam etmek "
ttrenler de peda~ojı ensti+ibü mıı.. 
rifetile tahsile d~vam etme kabilL 
yetleriı ölçüldükten sonre daha 
yüksek tahsil müesseselerine ka.. 
bul olunacaklardır. 

deliklerini açarak mütemadıyen 

homurdanıyordu. 

- Bu herifin ensesi kaşınıyor 
vallahi. 

- Deymez, G<iltPkin Bey! Faz_ 
la meşgul olmaynız., haydi, gü_ 
verteye çıkalım biraz. Hava alır_ 

sınız. Çok sinirli o)arak kalktınız 
bu sabah yataktan. 

- Ah o Çamlıcadaki uyanışla.. 
rım. Sabahleyin gözlerL-ıı. açtığım 
zaman karşımda ~izin köşküniizü 
ve nihayet biraz sonn uzaktan 
sizi görürdüm. Dünyada en mes.. 
ud günlerimi Çamlıcadn geçirdL 
ğimi itiraf edebilirim. 

Ayten çarçabuk çayını içti, 
İtalyan genci de ayni zamanda 

bitirmişti çayını. 

Tam onları:ı. kahvaltı masasın
dan ayrılacakbrı sırada İtalyan 
grnci onlarda:ı. önce .olondan 
çıktı .. güvertey~ doğru yürüdü. 

Ayten heyecan içindr titriyor_ [ 
du 

İşte bir rezalet' Keredeyse mJ.d.. 

------ -

uallimlere 
Bütün muallimlere 

lira arasında 
bede/ide 

her ay 
mesken 

verilecek I 
Çekosıoval< d 

mes'elesi çıkr118ı . ı::ı 
Yazan: Ahmed şiil«0 , Sil' 

.. , ·~etue 

Dahiliye Vekaleti tekmil vilayetlere bU 
r1ususda mühim bir tamim gönderdi 

Aldığımız malumata göre D:ı.. 
hiliye Vekaleti lıütün muallimle_ 
ri memııun edecek yeni bir teşeb
büste bulunmya karar şermiş ve 
bu hususta icab eden hazırlıklara 
başlamıştır. 

Bu münasebı;rle vilayetlere 
gönderilen bir tamimle, muallim
lere 5 - 8 lir,~ arasında ayrıca bir 
mesken tahsisatı ilave etmek için 
alakadarlardan fikir istemiştir. 

Dahiliye Vekaleti, esas itibarile 
başmuallimlere ol luğu gibi mu-

lstanbulluların 
Okspoi!arına 
Rcğbeti artıyor 
Dün mühim mü
sabakalar yapıldı 

cOkspnr• takımı tarafından ter 
tib olunan ok •lışlarınm onuncu
su dün büyük bir kalabalık huzu
rıında İstanbulun en eski stadı 
olan Okmeydanında saat 15 de 
başlamıştır. Atışl~ra kurumun re
isi Vasıf Erkmu.nlo umumi kati_ 
bin nezareti altında eski okçu -
!ardan İbrahim Özokun başkan -
lığında atışa çavu~ okları ile baş
lanmış ve oklam;. çıkardığı sada· 
!arla faaliyete geçilmiş, mütea.. 
kiben her amatör altışar ok at -
mak suretile uzun mesafe atış • 
larma devam edilmiştir, 

350.400 metre arasında ümidve
rici neticelere varılmıştır. Bun -
dan sonra genç wno.törier arasın
da yakın mesafeden muayyen bir 
noktayı hedef ;ıtihaz ederek ko_ 
nulan hedefe puta atışı yapılmış· 
tır. Çok alakayı doğuran bu atış 
amatörlerimizin dik.kat ve kabi
liyetlerınin yüksekliğini meyda -
na çıkarmıştır. 
Şimdiye kadar sayın gazeteni

zin gösterdiği verimli yardımın 

neticesi halkımızın gittikçe ar -
tan muhabbeti kurumun faaliye
tini artırmaktadır. 

Hertarafta, bu meyanda 
Yalova ve Silivride 
At yarışları yapılacak 

At neslini korunıa:c ve yarış 
hayvanları yetiştirilmesc için hal
ka ve köylülere irşadlarda bulu.. 
nulmak, onları yarış vesilesile at 
beslemeğe teşvik etmek üzere Ya
lova ve Silivri kazalarında da bi
rer cat koşusu yapılması karar _ 
laştırılmıştır. Bu k3bil \Yarışlar; 

ş;mdiye kadar daha çok vilayet 
merkezlel'inde terı.ih olunmak!:& 
idi. 

allimlere de •mesken bedeli• ve
rilmesine kat'iyetle tarafdar ve 

bunu kararlaştırnıştır. Ve bu ta
mimle vilayetlerden sorulan ve 
istenilen şey, sadece bir fikirdir. 

Ve bu fikir de her vilayetin büd_ 
cesine göre •mtsken bedeli• nl 

5 lira veya 8 lira olarak mı kal.. 
dırabileceği keyfiyetidir. 

Uuallimler, bu yeni z\ımları 

gelecek seneden itibaren muhak

kak alacaklardır, 

Yaş meyve ve sebze 
için Almanya'ya yeni 
Vapur ısmarlıyoruz 

Deniz bicaret filomuzun takvi -
yesinin kararlaştırılması üzerine 
Almanyaya yeniden bazı vapur
lar sipariş edileceğı haber alın -
mıştır. Ismarlanacak vapurlar a
rasında İzmirden yaş meyva, Ü

zilin, kavun ve sebze nakline malı.. 
sus iJti adet 8500 ~r tonl.uk frigo
rifik tesisatlı şilep de bulunacak. 
tır. 

Bu vapurlar inşa edilince doğ_ 
rudan doğr~a lzmır - SelRnik 
hattına tahs:s ed;lecek v~ yaş 
meyva ve sebzeler:roizi Seliınik -
teki Yugoslav S'!Ti>est liır.anına 

taşıyacaktır. Bu meyva ve sebze
ler oradan Yugoslav vapurlarile 
İngiltereye, tren yolile de şimal 
Avrupasına taşınacakttr Der.iz _ 
bank bu hususta tetkik1er yaptı _ 
racaktır. 

Fındık 
Kongresi 

KQngreden nıüsbet 
netic'.! Alınam ıdı mı? 

1 Ağustosta Giresonda topla.. 
nan fındık kongresine Trabzon
dan iştirak eden Hasan Yanık, 

Mehmcd Salim, fş Limited mü
dürü Yusuf, HüsPyin Avni Sa. 
ğıroğlu, Mehmed Rızadan mü
rekkep heyet tekrar Trabzona 
dönmüştür. 

Trabzon gazetPierindc ckundu
ğuna göre bu l<oı ..retler. memnun 
dönmemiş oldıı:..ı. ı gibi kong
reden beklenen netice dahi elde 
ed:lemcmiş, biliıki> fındık ihzar 
ve ihraç işleri :lRha ziyade güçleş 
tirilmış, kongr~ azasının mütale
alıırı kale ve 1<aleme almamış

tır. 

Bu münasebetle şehrimizdeki 

alakadarlara gelen malumata gö
re Trabzonlu kongrcciler bu hu_ 
susta bir rapor hazırlayacaklar

dır. 

Badema; at yarışlarının müte - Yeni neşriyat 
addid kaza merkezlerinde de her 
sene yapılması kararlaştırılmıştır. Kıymetli bir eser 

Bu müsabakalarda kazanacak 
hayvan sahiblerine para mükafat.. 
ları veriliı:ıek ,;uret;le .kendileri 
teşvik olunacaklardır. 

hiş bir gürültü kopacaktı. 
Gültekin, Aytcnin koluna 

di. 
Güverteye çıktıkları zaman, L 

tal yan genci on !ardan önce tenha 
güvertede dolaşııuya başlamıştı. 

Gültekin bu Jırada Aytene şöy_ 
le bir fıkra anlattı: 

- Bir gün :!viısırda amcamın 
sarayında, yine böyle münase _ 

betsiz bir adam karşıma çckmıştı. 
Yanımda hemşire zadelerimden 

biri avrdı. Bu adam, genç kıza 

dik dık bakmıya başladı. Kanım 
oynadı. 

Yanına sokuldum: ·- Utanrnı.. 

yor musun? dedim, nedir o insanı 
yiyecek gibi bakışlar? .. 

Bu adam beni tanımamış olmalı 

ki, küstahane bir tavır la omuzunu 
silkerek cevab {erdi: 

- Hoşuma gitti de. Onun için 
bakıyorum. Yemedim ya .. 

(Devamı vaıı} 

•Artırma ve eksiltme ve ihale 
kanunu şerh ve izahları• unvanı 
altında bir e5'!r neşredilmiştir. 

Bu eser, kıymetli ve tanınmış 
mallyt!cilerimizden, Mali:Ye Ve· 
kii.leti eski kanunlar müdürü ve 
halen İstanbul Vilayeti İrad ve 
servet Verg'leri Müdürü Mümtaz 
Tarhan tarafından kaleme alın -
mıştır. 

Eserin mevzuunu teşkil eden ar· 
tırma ve eksilim~ kanunu, meı:n.. 
leketi.mizde ida!c amir ve me • 
murlarile devletle ticari münase. 
batta bulunan müessesat ve eş· 
hası alakadar etmesl bakımından 
bugüne kadar ne5redilen eserler
den farklı ehemmiyeti mahsusa· 
yı haiz bulunmaktadır. 

Eser, kanunun tatb;ki tarihin _ 
den bugüne kadar bu vadide itti
haz olunan idari karar ve emir
leri ihtiva etmekte olduğu gibi 
muallel görünen bilumum mesai!, 
herkesin anlıyabilec~ği açık ve 
cidden güzel bir üslubla ifade e· 
dilmiştir. 

Büyük bir boşluğu dolduran bu ı 
kıymetli eseri ticari müessesele
re, bankalara ve avukat ve mü· 
teahhid gibi eşhan tavsiye ederiz. 

Çekoslovakya huJ<t!u• jJıP 

det Almanları ~rasındııl<' 1l r il" 
bir çıkmaz için cgırnı·ştır· ; ,1 

liıf zeınini arılj ıp buıına1'' tı 
giltere hükiımeti tarafınd~ 

. a,ıP 
yin edilen Lord Ruııs•rn · 1 . . . . '· l a'• g:bı .. ,.ı sa.ısı netıcesız '\.a ac ·" ~. 

nüyor. Filhakika Lor:! ~ rll· 
bu vazifeyi üzerine aldıgı g 
da ihtilaf had bir saflıar 
miş bulunuyordu. Sudet . ç 
rı, mayıs ;çinde teklifler~. 
koslovak hükumetine. bil~·/. 
di. Bu tekliıf1eri!1 hulasa5"aııı 
larla meskıln olan If11l'~p 
istedikeri dev Jet şekli ka, 

C"l.I~ satını bahşedecek dere : dCı 
bir muhtariyet ver:•r.ıcsil' 
ret tir. ıfl< 
Çekoslovaky~ hükrııne1' 

det Almanlarının der:ıeri~~ 
liyet nüfusunun h gkla:ı İı,I 
içinde tetkik ettiğinde~ ~ 
!arın korunması ;~in b1f 
nun layihaları hazır\aın? 
lıca üç kısma ayrılan bU . ıı 

·dJfl 
lflyihalarile bir ta'<ıın 1 

formlar yapılıyo•. Bazı ın:;'iJI 
larda Alman dilini" çek 
müsavatı tanımıyor. </~ :f1)11 
lerile kültür müe~seseıer~ıı. 
resi Südetlere terkediliyO 

Runsiman, bu kanun l~ 
Çek meclisine tevdi edil, ~40 
re ikendi.- lı!i Prağ:ı vaSI' si1 
derhal Çek hükCımcti ve "~e 

rerl' 
Almanlarının mümess• 1 ~ ~ 
ayrı temas etti. İki hafta''" .J . kılD": 
mas neticesinde Çek hU 11 ı' 
Südetlerin görüşlerin L ıe 9' 
mek imkanı olmadığı ani aı. (' 
tır. Südet şeflerinden g:uP d . 
velki gün, müuıkerelere ~;ıdl 
etmekte fayda olmad•ğını 
miştir. ·r 1-

. fl8 ' Filhakika aradakı :h 1 ~ IJ 
zakere ile halledilem·l'~ıefl 
cede ehemmiyetli prens ~· 
yanmaktadır: 5üdetı~r rlaf· 
olduklarını kabul etrr.ıY0 ııstrll 
zı mıntakalarda kahir '-re!~ 
teşkil ettiklerini ileri su il 

d ·ıe•ine 
mıntaka çinde Ken ' · ~ 
muhtariyet verilroe3inl ve 01 
şahsiyetlerinin tanınrıı.J.51 uı' 
yorlar. Bu demektir k: ~80 
mıntaka içinde Siidet /\ .,tc~ 
büyük Alman devı~: ~~e! }'' 
benziyen otoriter b:r de alt'°' 
rabileceklerdir. Ç.?kos\J'o/ sil' ' 
kumeti ise, Süd~t ınes~lcetlf' 
ekalliyet davası tetaJ<l<I ıJ ~ 
ve ekalliyetlerin hu'<11~,ı·r 
mak için tedbir aJmıYa ı~ 
lunmaktadır. Filhakik•1 

:, r. 
düşünülen tedbirler, bır ~ ıı"' 

• e~e· kette ekalliyet teşk'• · -.ı:r 
. d g .. ııı, "' 

tatmın edecek lca H · ~'' 
b

. c• 
bir memlekette hiç ır d'" 
tabi olduğu devletten ~u~pl ;ti 
ha geniş hakların cemiJl

11
(1 ~ 

mez. Fakat Südetler d•\;.aı F 
Jl'.ıyet haki.arı çerçevesı '' 
müyorlar. , ılı i' 

Görülüyor ki ihtila~d~! }.1 
ve çok şümullüdiir. Sıı !/>pli 
!arının teklifleri iki rren " 
şılaşmaktadır: sıcı" 

1 - Evvela Çekoslo<' ~ 
tanının birliği. .. gen~ 

2 - Ve hundan aalıa f!"U?' 
ci bir p~ensip olaral< /\' ~ 
vazenesı. cıı, r." 

Çekoslovakya hiJJ<Üfl~~l t 
tekliflerinin, tec~z•ı 1<9 u ııe , 
yen bir vatan ınefhıııl'ırrr~ıt' 
edilemiyeccğini iddiJ e u~ıı'' 
İs . 'da•İ rn ~v 
tenılen tarzda ı · 1ııar_J 

veddiği takdird~ . mll ııeı'r" , 
Alman hükumetının etiP n,, 

..kilf.l ,. 
büyük Almanya hU d n ,-e · 

• n e ~ 
fuzu altına girecegı l(sirl'e . 
koslovak vatanının t3

· ı.-tsC'1 
yaeağından korkuln~a, ...ı 

''"''. . "'. Çekoslovakya dav~· ·r. ,. At 
. ticenı ı• ~ Fakat •ımı ne · st' 

. de Jıll 1 • muvazenesi üzerın ci f' ıı J· 

ıreceği tesir ile atak• :ı b~ ?~ • 
yük devletler vardı~ . biif~ ıt' 
Çekoslovak meselzsını ;fr~I ,~ 

kı;ne ~' 
Avrupa davası ~e nad' ~ 

.. p. vr•tır t 
mektedir. Bugun ,. pcc . ço~ 
vetler muvazenesı 

mıştır. ih''rriP'(r 
Berlin • Rom' ın Rı <' s, ~~ 

lığı, ancak So\'yct rııb pr ~· 
ve ÇekoslovakY~ kO ıcnslo'"ı' 
tevzin edebiliyor . . cc f'r'"" ,,ı 

e ~ı ııı 
nın kuvvetle~m ' ' , ır• 

""" 1 CDevamı S ın•• · 



• ~banın ilk ısıkl rı arasındaı ilk ve orta 
Pazar .. .. • Mekteblerle 

3- SON TEL G.11 A :F - 21 Ağustob 19:!8 

Şehir me eleleri 
Deniz tarifeleri sö li a satma ~zere .~ar.~ı soylıye Liselerdeki fakir 

aly ye mal getıren k~ylu kamyon Talebeye maddi 
Çöp mücadelesi Çetin taşa taş 

hnda kalarak beynı parçalandı y d 

Q Ölüm Sahnesi Okadar feci idi ki, Orada T:~e~~ vclii:·;i de yeni 

Bugünlerde Belediyenin çok 
isabetli tedbir~erifo karşılaşyo _ 
ruz. Mesela buıılardan biri çöp
lerin çöpüçüler tarafından sabah
leyin erkenden ı.lın1p ortadan kal. 
dırılması keyfiyetidir ki üzerin
de münakaşa edilmeksizin isabe
tini hepimiz ittifakla tasdik ede
hiliriz. 

Vapur seferlerini 
arttırmak 

Geçen gün fıkrı: komşum Bur. 
han Ce\•ad, hap,sh<.ne bina. iç"ıı 

güzel bir fıkra ;azdı ve bır mı. 
marımızın. bir mühendis.mizc 

verdiği cevabın ,;arabetine işaret 
ederek yıkılmas~ n' yıkılmaması 
üzerinde münaka')alar cereyan ('. 

den İbrahım Pa~" sarayının kes. 
me taştan yapıldığını ileri süre. 

rek san'at \"e tarih kı:ı:metı üz _ 
rinde hiç te durmı.dan yıkılm 
sını temenni etti. 

bulunanlar titreyerek kaçıştılar 1.. teşekküUerden hisse 
:ı:,,,,eliti senedi alacak İktısad Vekaletı tarifeler müdür 

lüğü, deniz tarife!erinde tedkikat 
yapmaktadır. Acaba bu tedkikat 
neticesinde vapur tarifeleri ucuz.. 
lıyacak mı? bunu bilnüyoruz. Bel. 
ki de tarifeler üzerinde derin ted.. 
kikler yapıldıktan sonra değiştir. 
meğe lüzum kafoııyacaktır. Çün. 
kü şimdiye kadar böyle olmuştu. 
Fakat bu sefer böyle olmamasını 

meselesi 
~ lalı sabah taat altı suların. yedi buçuk metre genişliğinde idi 
~alıuı ilk IŞllılan arasında 6 sayılı kamyon, daha uzakta 
}llııııı e lfa."<apınarda su deposu iken merkebi görmüş, fakat ne-
hirli~ ınuessif bir kaza olmuş, dense freni istop etmiye lüzum 
Jtıı b~Ylu Salihliden gelmekte o. görmemişti. Sola kıvrılarak mer. 
~ bu- ~nıyonun aitında kala. kebi geçmesine intizar edilen 
~. lleyıu Parçalanmış ,.e ölmüş. kamyon, şayanı hayret bir çılgın. 
~u hıısusta mahallinden şu ]ıkla merkebin üzerine bindir -

llu 1 ~erllınektedlr: miş, merkebin arkasında gitmek. 
dllıı llıUthiş .facianın tahkikatı te olan Bilal oğlu Ramazanı al. 
llıçl adJJyece :kmal edilmiş ve tına almış, sürıiklemiş, beynini 
~~ §Oför mevcuden cürmü parçalamış ve akıtmıştır. Ölüm 
llr d mahkemesine verilmiş - sahnesi o kadar feci olmuştur ki, 

11 , civarda bulunan:ar bu sahneyi 
lliJiı"' foyle cereyan etmiştir: görmemek içın k<.çmıya başla -

~lii ~~lu Ramazan adında bir mışlardır. Arka tekerleğin altın. 
)illıd' dun sabah Pınarbaşı kö - da can veren zavallı adamın ce. 
fea Y:k rı_ıerkcbir.e incir ve do.na. sedi derhal memleket hastanesine 
lııre u lıyerek İzmlrde gelmek ü- kaldırılmıştır 
r~ hareket ctmıştir. Evvelki Adliye ve zabıta hadise yerin-
lcyıı onda Salihlili İsmaile ait 6 de tahkikata başlamışlardır. Müd. 
lu ~ kaınyon da şoför Enver ağ. deiumumi muavini Nadir Ener, 
deıı rahimin idaresinde Sal hli. belediye makine mühendisile bir-
~ ~:bire ha.."lulcsini alarak İz.. Jikle kamyonu muayene etmi§, 
~ areket etmiştır. Butü" ge- kamyon el freninin hiç tutmadı-
lbıa:oıda, uyku..'"t!Z geçiren şoför ğı ve ayak frenını.-ı de bozuk oL 
lııı;ıı ".11· §oför mahallinde oturL duğunu teshil ı·tmiştir. Şofor, ha. 
ta y 1 1 arkada~ile gülüşe konu. disedrn kaçınmak için elinden 

ı,ı 01tına devanı ediyordu. ı geleni yaptığı"a kanidir, Fakat, 
cı. ;;~a ve şbze yiBdü merkep 1 geniş ve tenha bir yolda yaptığı 
lıııı . U-e yüklü kamyon da yo _ kazada tedbirsızliği sabit olmuş-
~nı takib ediyorlardı. Yol, tur. 

Vakıflar Umum Müdürü lzmire gitti 
/JQ; fahri Kiper ··h~~k-;ti-;,den 
etJ?Je/ bir muharririmize mühim 

tJe geni beyanatta bulundu 
~E:tır· d ·· <:E:ı ırniz.de mahfel altın a gayet gu-

've boyalarla örtülrnüş altın na-
11 kışlar bulul'ildu. 

'l'ıp:;ınar Umum Müdürü Fahri gene İstanbulda mahfel altındaki 
' iehrrınizdcn İzınire git - gayet güzel ve tahta üzerine ev-
lrılıJı~ı· 1'.'uınaileyh §ehrimizdeki velce yapılmış oian altın nakışla~· 
~l!ı ıf ı~r ve evkafın faaliyeti yağlı boyalar ile örtülmüştü, bun. 
b111tııı da şu :nühim beyanatta )ar da çok güze! bir şekilde mey-

lııuştur- dana çıkarılmıştır. 
b,;;r \raıtıf!~r ı~leri, hazırlanan Kılıcali, Fethiye, Mesihpaşa, 
~ı;&raın dairesinde ileri gö _ Mahmudpaşa, Ortaköy, Teşviklye 'n ektedir. Bilhassa abidatı.. camileri de tamır edilmekte olan 
'"ıı taınır ve inşası programı, camiler meyanındadır. 
liı-, lleııı.. olarak tar.zim edilmiş- Diğer vilayetl~rde Çankırıdııki 
~b u. Programı muntazaman büyük cami, hemen hemen bit-
~tet~Yoruz. Üç yıl içinde mcm mek üzeredir. Afyonkarahisarda 
l!ılılatı 'Zdeki en mühim vakıflar Gedik Ahmedpap ve Bozüyükte 
Cıgı~ lltrıız: tamır ve. ihya e:fo. Kasıınpaşa camıkrinin de tamiri. 
~ Ugtın tamir görmekte o. ne başlanmak üzHedir. Tamirat 
~S~~~rI:r, İsta.'lbulda Süle~·ma- programında iyı bir tesadüf eseri 
llıiıtrict·dırnede Sultln Selim ca. olarak Sokullu Mehmcdpaşa ~a. 
' ır. Evvelce tam,r ed'!me. milerinin tamiri ön safta yer al-
ıll(j:lı ılırken şekillerinde bo - mışlardır. Bunlardan pek harab 
"rı ~ Yaplan ve en güzel kısım- bir şekil almış dan Azabkapısın. 
~ter had edilen abıdelere eski daki Sokullu c.;miinin tamiratı 
~~tı ;e hüviyetlerini vermek, epeyce ilerlemi~ ve Kadirgadaki 
"llaıı eı.rar ıslah etmek için işe diğer caminin cmarılmasına baş. 
'~lılı:tştu. !anmak üzere bulunmuştur. 
"1 o[ SeJim ca."Tllıııin pek ber. İzmire gelince, İstanbuldakile-
ı.;4r an boyalar. raspa edılmiş, re nazaran küçük olan İzmir ca-

~~ !abu ve güzel vaziyetleri 
1 

• Çıkarılmıştır. Bu arada 

milerinde de liızım gelen tamirat 
yapılmaktadır. Kısa bir zamanda 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Liı>e, orta ve ilk mekteblerdeki 

fakir talebeyi maddi şckilcie hl -
maye etmek .için mei<teblerde, ta
lebe ve:klerinin dehi~ sı>nedi al. 
mak suretile iştirak edebilecek -
!eri kooperatifleı· k..:rulması hak
kındaki tedkiklec çok ilcrkmiş • 
tir. 

Bu kooperatı!lere me:<teb mu
allimleriillden birisi başkanlık e

decektir Eld~ edilecek karla 
muhtaç taleb 0 nin yemek, elbise 

kitab ve saire gibi ıhtiyaçları kar. 
§ılanacaktır. Bu hususla bir ni _ 
zamname hazırlanmaktadır. 

Dün bu mevzu üzerinde takdir
kar mütalealarırnızı söylerken ar
kadaşlardan biri şu garib netice
den bizi haberdar etti: 

- Çöplerin erkenden ortadan 
kalkması şübhe yok ki iyi bir şey. 
dir. Hatta bize ~abah uykusuna 
mal olmuş bile olsa. Lakin her e. 
vin çöplerini daha akşamdan ka. 
plarının önüne bırakılması bazı 
tuhaf mahzurlar ortaya çıkarmış. 
tır. O da, gece evlerde lambalar 
söndükten sonra bir hırsız şebe
kesi kapıların önündcıki bütün 
çöp kapları muhteviyatını kapı.. 
nın önüne boşaltarak aşırmıya 
ba.~lamasıdır. 

çok temenni ediyoruz. 
Vapur tarifele:.inin ucuz oldu.. 

ğunu kimse iddia fdemez. Mesela 
Beşiktaştan Üsküdara kadar bi _ 
rinci mevki 14 kuruştur. Dünya. 
nın hiç bir yerinde bu kadar kıs3 
bir mesafe için H kuruş alındı.. 

ğını zannetmiyoruz. 
Diğer taraftar. Akay vapur ta. 

rifeleri de ucuz değildir. İstan _ 

madığına göre mevcud vapur se
ferlerini kafi göı·miyeceği:z; Bu
günkü tarifelere göre her yarım 
saatte, hazan her 40 dakikada bir 
\"apur hareket ttınektedir. 

Bu bahisler konuşulduğu bir 
hır sırada içimizden biri dedi ki: 

- Kadıköy ve Köprü arasında 
her on beş dakikada bir vapur iş. 

]etmeliyiz. Fakat bunun için kiL 
çük vapurlar laıın1dır. Büyük 
vapurların dalınası zaman mese. 
lesidır. Eğer on beş dakikada bir 
küçük vapurlar ~letecek olursak 
çabuk dolar. 

Ayni zamanda küçük vapurların 
iskrlelere yanaşma ve yolcuları. 

nı boşaltma klbiliyeti de daha 

fazlad1r. Büyük vapurlar ıskele. 

Bu nizamname tamam olduk _ 
tan ve alakadar makam •arafın

dan kabul ve tasdik edildikten 
sonra, yeni teşekküller bütün 

memleketimizdekı ilk ve orta mek

teblerle liselerde birden tatbik o. 
lunacaktır 

Sabahleyin kalkanlar kapıları.. 

nın önüne atılmış ve çöpçü tara.. 
fından alınmamış çöp yığınlarını 
ve çöp kaplarının yerlerinde yeL 
!er estiğini görmektedirler. Şu 

neticeye göre ınsan bilaihtiyar 
diyor ki: işimizı gücümüzü hıra_ 
karak şimdi bir de çöp tenekesi 
mücadelesine mı başlıyacağız? 

buldan Mudanyaya gidiş pek ucuz )er en asağı beş dakikada yanaş. 
olduğu halde Köpnidcn Kadıkö.. 
yüne geçiş pek pahalıdır. 

Fıkra komşumun yıkılması ıı 
istiyenlere kar~ı g:.yet zayıf bi. 
ses olarak bulduğunu ışareı ett•ğl 
bu nokta üzerindt' bc·n fazla du • 

racak değilım. Bunu arkad:ıs. z 
Hlyıkile izah etnııj bulunt!ıı. Y.ı _ 
nız mevzubalıs mimı>rın .Jııç k ı. 

senin inkfır etnıeI:~ m<"calı alnı ı .. 
dığı iddiasını. ilcıi sürerek neşret 
!iği bir krokinin lugün çtkan b r 
sabah refikimizde tamamı!e a _ 
lış olduğu ve Beledıye Fen heye

ti tarafından da planlarının ku. 
surlu olduğunuıı tesbit ed.l lig 
yazıldı. 

Mücadekyc ~ııe:k n ıddıaıarı. 

mızd:ı datıa cid li ve mıiteyakkız 

yandan çarklı vapurların yanaş. l olmalı degıl mi~ ı29 

masını söylemeg" lüzum yoktur. 1 HALK FİLOZOFU 

maktadır. Hatta lodoslu lıavnlar. 
da, da'1a fazla uzaMaktadır. He;e 

Hayvan 
Hastalıkları ile At 
Mücadele v 

BthtHAN CEVAD 

Halbuki Kadil<öy bir sayfiye 
olmaktan tamanıile çıkmış ve şe. 
hir haline girm~-rtir. Bu ıtibarl a 
Köprü ve Kadık5y arasındaki va. 
pur tarifelerini daha zıyade in _ 
dirmek icab eder. 

Akay idaresi, hi çdeğhlsc aylık 
karne alanlara tenzı!iit yapmalı. 

dır. Mevcud şeraite göre aylık 

karnede yapılan te zılat 40 lrur~ş
tur. Halbuki aylık karnelerde, 
memurlara yüzde elli tenzilat ya. 

ha:sılı vapurlarda çok zaman kav_ 
bediyoruz. Vapurların iskelelere 

yanaşması, yolcuların boşanması, 

on beş dakikadm fazla bir zaman 

kaybolma. ına oebebiyet vermek. 
tedir Bütün bıı"Jurı d~ünerek 

büyük vapur işlrtmekten sarfı -

=================== 
Tutulan yankesiciler 

hapse mahkum 
o'dular 

Hasta hayvanlar 
katiyen dışarıya 
çıkarılnııvacak 
Ziraat VekfileLi; hay\'an sağlı.. 

ğı ile ehemmiyetli bir surette 
meşğul olmaktadır. 

Bu münasebetle alakadarlara 
gönderilen bir emirle hastalıklı 

köylerden katiyen dışarıya hay. 
van satılınamasını ehemmiyetle 
b'ı!dirmiştir. 

Bu ara; Çorum merkezi;;;J;",.ğJı 
Tozuluk köyü sığırlarında şap 

hastalığı çıkmıştır. 

Bu köf hayvanları sıkı bir 
kontrola alınmıştır. Diğer taraL 
tan Taşköprü i!çesinin Ağşar, 
Yavuç, ve Etsil köyleri keçilerin
deki uyuz hastalığı söndüğtinden 
sağlık tedbirleri kaldırılmıştır. 

İzmirde vakıflar için epey akarat 
yaptınlmıştır. Bu meyanda biraz 
noksanı bulunan hal binasının ik 
maline çalışılıyo:. Büyük Salebci 
oğlu hanı içindeki tamire muh. 

taç dükkanlar tamir ettirilecek,. 
tir. Mezarlık başındaki vakıflar 

hali civarında yeniden bir iki bi. 
na yaptırılması tasavvur edilmek. 
tedir, 

Programa danil en mühim in • 
şaat dün ihalesi 140,000 liraya ic

ra edilen İstanbulda Yenipostane 
karşsındaki Valide hanı ile ihalesi 
derdest bulunan Ankarada yap _ 

tırılacak iki büyük eserdir. Bun
lar mağazalar, borsa binası ve a. 
partımanlardır. 

Umum müdür fuarın açılma 

merasiminde bulunduktan sonra 
Ankaraya dönecektir. 

kıp kalkmadığın~ •oran Hafız Meh 1 
med Beye, hayır cevabını veri _ 
yorlardı. 

Nöbetçi kalfalar, padişahın öğ. 
le üstü kalktığını işitmişlerdi. Fa 
kat; saat ikindiye dayandığı halde 
bir türlü dışarı çıkan yoktu. 

~ arış/arının 
Beşincisi 

pılmalıtadır. 

Hasılı yeni yapılacak tarifeler. 

nazar ederek, kuçük vapur işlet. 
mek yolunu tutmalıyız,> 

H. A. 

Kopı u .:.zermde Ştrefeddın ı•

mind~ bırinın parasını p:ır 'U 

çarpan Sıdkı ve İsmaıl ismirde 
iki yankesıc. d..i!ı Aslıyc u ·u cu 
Cezada Hakkı 3 ııy, İcma il de 8 
ay hapse mahklı.nı etli:mışlcrdır. Bugün Veliefendide 

ya pılıyG>r 
At neslini ıslah encümeni tara

fından tertip ve vilayet Baytar 
müdürü tarafından iciare edil
mekte olan yazlık at yarı~larının 
!beşincisi bugünkü pazar günü 
saat 15 de Veliefondi koşu maha1-
l,inde yapılacaktır. 

de, tenzilat şartlarını daha ziyade • • • 

1 

geni~letmek mlimkün olamaz mı? Parısten getırılen 1 Birimizin derdi 
VAPUR SEFERLER!. 'İ • 

ARTTIRMAK Sehırcilik Hepimizin derdi 
Geçenlerde Kadıköy \"apurunda .. 

1 vapur tarifelerindm bahsedHi _ Mütehassısı ı Aksarayda bir ana 
yorud. Bu arada, Köprü ve Kadı. caddenin acıklı hali 
köy arasındaki Yapur seferlerinin 
azlığından bahsediliyordu. Vakıiı 
bugünkü tarifelerde en sık vapur 
işliyen iskele K:ıdıköy iskelesi -
dir. Fakat yukarıda yazdığımız 

gibi, Kadıköy bir sayfiye yeri ol. 

Bugün, birinci koşuya 5, ikin
ci koş~a 6, 3 üncii koşuya 7, 4 
üncü koşuya 4, ti inci koşuy:ı 4 ol
mak üzere 26 at koşuya iştirak 

edeoektiır. 

''D '' grupu 
Büyük bir program hazırladı 

Kadrosunu genişleten ''O,. grupu 
Eylülde büyük bir sergi açıvor 

Memleketin tanını'nış san'atkarlarının kurduğu •D> grupu aralarına 
aldıkları yeni kıymetlerle kadrosunu genişletmiştir. Dundan sonra bü. 
yük bir mücadele ve faai.·yet sahasına geçmiş olan •D• grupu yakında 
açacağl büyük bir resim sergiö ile hazırladığı program ile ilk adımını 
atmış bulunuyor. 

Bu sergi eylul ayı ;~inde ve (Güzel San'atlar Akademisi) salonla
rında açılacaktır. 

Sergide: 
Abidin Dino, Arif Bedi Kaptan, Bedri Rahmi Eyiboglu, Cemal 

Tellu, Elif Naci, Eşref Üreıı, Eren Eyiboğlu, Halit Dikmen, Hadi Bara, 
Münif Fehim, Nurullah Berk, Salih Urallı, Zeki İzer, Zühtü Müridoğlu. 
nun eserleri bulunacaktır. 

Parlak bir küşat resmi tertic ~dilmiş olan bu sergı şimdiden etrafın. 
da büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Memleketin durgun san'at havası içinde uyandırdıkları bu hareket 
ve canl.lıkıan clolayı ·D• ~upıınu şimdiden tebrik ederiz. 

hatle bulunduklarını söylersiniz. 

• Ali Paşa; akşamı sarayda et -
mişti. Şifreler yagıp duruyordu. 

\ hazretlerinı haberdar eylemişti. 
Ali Paşa da padi~ahın vürudun. 
dan malfunatdar olmuştu. 

B. Lamhc..rtin bugün
lerde Trabzo"la 

gidecek 
Doğu sahillerinin en mühim ve 

birinci sınıf şehri olan Trabwnun 
' pliinlı bir şekilde im3rı iç'n Pa • 

T:men 'bir şehircilik mütehassısı 

getirilmesi kararlaştırılmış ve bu 

maksatla şehirciltk profesörlerin. 
den B. Lambert'in celbolunmuş. 

tıır. B. Lanıbeı ti'in bugünlerde 
muvaaslatı beklenmckt'>cli·. 

Diğer taraftan bir müddet evvel 
Trabzon bc>lediye imar komi' _ 

yonunda yapılan mÜzlkere ve tet. 
kiklerin mahsulü olarak hazır _ 

!anan ve Nafıa Vekaletine gön _ 
derilen şehrin ,marı hakkınraki 
rapor, aynen kabul ve tasdik edi. 
!erek mahalli beled'yeye gönde _ 
r:ilmiştır. 

Bir hırsız mahküm 
oldu 

Kocamustafapaşa ve Galatada 

birçok hırsızlılı:I.ınn faili olarak 

yakalanm" olnn sııbıkalı Hasan, 
Asliye dördüncü Cezada 26 ay 10 
giın hapse mahkm edilmiştir. 

- ---- -- -~ 

Bey geldi: 

- Sadrazam paşa hazretleri, 
efendimizi görmek dilerler. Sa _ 
bahtanberi mabeyin dairesinde 
intizarda bulunduklarının arzını 
dilerler. 

Akasarayda Kemo lp:.şa 11'.'3 -

hailesi Gençtürk caddcs.nd< O

turan halk namına B~y Mu -
vaffak 1'1anerd< n acd•ğınıız b:r 

mektubda ezcı.iınle '""'" del'.''
mektedir: 

•Aksaray, Kema.pşa m a -
iesi, Gençtürk eaddls; y m• 
metrelik toprak bu· yoldur. 
Mezkür cadde, scnel<:'rdcııberl 

yapılmış ve y~ptlmalıta olan 
müteaddid apartımarıLarh süs
lenmiş ve m1hallemız. ma.ııur 
hale gelmiştir. Bundan on oc• 
sene en·ei•'i buralan yangın 
yeri halinde idı. Bugün ma -
mure olmuştur. Llk'n lıalo\ 

caddq e park~ kaldJrıını dö • 
şenmemiş ve kanal'zasyon te
sisatı yapılma'Tlıştı». 

Birçok defalar müı acaatl.ırı. 
mıza rağmen caddemize kaldı. 
rım döşenmea~es·nin scbC'bi ne
dir? bilinemez. Her halde pa _ 
rasızlık mevzuu )ıab:;olamaz. 

Zira İstanbul ş~hıı varidatı b'. 
zim küçük bir ilıtiyacımızı kar
şılayamıyacai< halde dcğild,r 

Cadde aynı ı:!lmanda semtın 
(Şehzadeb~ı _ Aksaray; en iş. 
lek bir güzeqahıdır. Her g<h 
buradan yüzlerce : raba ve 
kamyon gelip g;!Çın .. k t v.? top
rak yolda kaldırdıkları toz top. 
rak bulutları biillin apartın•rn. 
!arın her katına nüfuz etmck•e 
dir. Hatta y~-,-e~eklerimiıı kı: -
letip mikroplamaktadır Lt~ 
bu yolun biran e·cv~ı )"apılın~5ı 
her halde liızırndır. Bunun için 
şöyle düşünüyoruz SON TELGRAF'm 
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tanırn, Sadrazam paşa! hazretleri 
.., ~fendimizi görmek dilerlermiş: 

Neden sonra; Arzıniyaz dışan 
. çıktı. 

Nihayet, akşam üzerine doğru 
Sultan Aziz( dei:ıdebe ve salta _ 
nalla Dolmabalı~e "'1rayı onune 
on altı çifte kayıkla geldi. Kayık. 
ta yalnız idi. On ~ltı çiftelik diğer 
bir kayıkta da Arzıniyaz, Dilşad 
ve maiyetlerinde bulunan saray. 
lılar vardı. 

Sultan Azizı, sabırsızlıkla gör. 
mek istiyenlerin en başında Val. 
de Sultan görünüyordu. Padişal\ 
dairesine çıkar ~ı kmaz soyunup 
dökündü. Aradan on on beş daki. 
ka geçmeden ~ızıarağası dairei 
mahsusaya gelnı!ş, Arzıniyaza 

şunları söylüyordu: 

Dedi. Hazinedar, padışahın bu 
üstüste müracaatten hiddetlene. 
ceğini biliyordu. 

Belediye yen: yapılıwkta o. 
lan asfalt yollardan •öktürdügü 
parkelerle müorem olan bir 
ihtiyacımızı temin edcbilır En 
kest;rme çare de budu.·. Bu hu· 
susta icabcden emri veımcsıne 
sevimli vali ve Bled>Y<' reisi. 
miz Muh:dd'n Üs~~ndağdan bu. 
tün bir ümi.:.He bekleriz.• 

t tzıniy 
~~llııu ~-ı, _be) az kar gibi vii

lf, ., Yuıukoy•ın yatağa uzat. 
'< '"lUn 

llarL bir ~e- daj!ınık olan uzıı:n 
l Çehr orumC'ck ağı gıbi gu. 
ıı •sın· ·· -~ '<l•~ ı orgulemış yatıyordu. 

tıı c;~ld~zız, grızlHini oğuştur. 
~ Vtıt erının uryan \"C mc,·

ıı. lııı lldler11> seyre daldı. Bu 
lık •• -ırrı t 
~."'Ilı•· Pen~h· tekrar çileder. 
'< •ı:a kii . ~glıı.i b ıd Hangisinı sP. 
1'aıca Şaşırnı:ştı 
~ t, rrı 

Ute d at guzelin yatışı onu 
•ha nı . . •. 

yatmış, sol ayağını yukarı çekip 
kırmış, sağ ayağını boylu boyuna 
uzatmış, ince \"e gamzeli belini 
Van kedisi gibı kırmış bulunu -
yordu. 

Hava sıcak idı. Lakin; Çağlıya. 
nı çerçeveleyen •Üğüd ağaçları • 

nın üflediği srri•ı ·rüzgar yatak 
odasını yalıyordu 

Artık öğle ge,miş saat ikindiyi 
bulmuştu. Yatak odası kapısında 

nöbet bekliyen kalfalar iki de bir 
d ka ı ·a elen ve adi<ahın kal. 

Hafız Mehmed Beye hazineda • 
rın kalktığı kalfalar tarafından 

haber verildi. Ve hazinedara da 
mabeyincinin kendilerini gör _ 
mek arzusunda olduğu arzolundu. 

Mabeyinci; hazinedara anlatı. 
yordu: 

- Sultanım. sadrazam pa a haz 
retleri efendimizi görmek dil2r. 
!ermiş. Sabahtanberi yaverlerin 
biri gelip, biri gidiyor. Valide sul 
tan efendimiz de birkaç yaver 
gönderdiler. 

Arzıniyaz; cevı.b verdi: 

- Kim gelirse gelsin, efendi • 

mizin daha kalkmadığını, istira. 

En geride gelen kayıkta mabe. 
yinci Hafız Mchmed Bey ve ha. 
remağaları bulunuyordu. 

Yaverler \'e sair erkan da di • 
ğer kayıklarda idi. Bir filo teşkil 
eden bu kafile zırhlı donanmayı 

hümayun hizasına gelince, Ami. 
ral gemisinden selam emri veril. 
miştı. Bütün <.sker ve zabitan 

güvertelere çıkıp selam vaziyeti 
almışlardı. 

Sultan Aziz •araya dahil old:ı. 

Kızlara~ası, derhoi Valde Sultan 

- Valde Sultan hazretleri, zati 
şahaneyi görmek intizarındadır. 

!ar ... 
Arzıniyaz, hemen huzura gi -

rip keyfiyeti arzetti, Sultan Aziz 
hemen caliıllanml§tı: 

- Daha şimdi geldik .. nefes al. 
madık. Ne isterler benden! Söy
le gelsin bakalım, yine ne yumurt. 
Jıyacaktır görelım .. dedi. 

Arzıniyaz dışarı çıkıp kızlara

ğasına Valde Sultanın teşrif bu. 
yurmalarını söy !emişti. 

Nefes almadan, Hafız Mehmed • 

Fakat; Valde Sultanla Sadra. 
zamın dileklerini her ne pahasına 
olursa olsun efendisine arza mec. 
burdu. Ve padişahın iradeleri de 
bu merkezde idi. 

Valde Sultan daha gelmemişti. 
tekrar içeri girip efendisine, SacL. 
razam Paşanın intizarda oldukla. 
rını arzetti. İşte: Lu sefer Sultan 
Aziz, çileden çıkmıştı_ Ve bağıra. 
rak: 

- Nedir bu?.. Hiç rahatımız 
yok. Ali de ne ister durur ... O da 
gelsin bakalım .. hele, şu valde il!! 
bir konuşalım, bir parça beklesin. 

(Devamı var} 

SON TELGRAF. Muhterem 
Belediye reisimizin nazarı dik
katine koydu~umuz bu m:ıhal. 

lenın mühim ve hayati ri~asını 
kendisinin ~ncr.iik, yapıc: ve 
düzelticı siyasetınden bekler 

bu suretle bütün b!f s. mtin 
şükran duygıısunun kazanıla -
cağını ılase eyler·z. 
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Almanya'nın hazırlığı ve •• Mühim 
I Eş Ye:'!'! r 
1 Kadın ayakkabları Seferberlik tecrübesi 

Her Hitler bütün ordunun yüksek kumanda hey'etini tophyarak 
uzun uzadıya görüştü. Tahminlere göre bugünkü Almanya ne suret~ 
le el ursa olsun f ngiltereyi müşkül mevkide bırakacağa hiç benzemiyor 

Amerikalı kadınlar çok ayakka. 
bı eskitirler ... Amerikada satılan 
419 milyon çift ayakkabının 192 
milyonunu kadı!1lar s4ın alırlar. 

Erkeklerin ayakkabı sarfyatı 

senede 2,2, çocukların 2,4, kadın
ların da 3,7 dir. 

Yazan: MURAT KAYAHAN 
Dünkü hikayenin sonu -. 

·- ---
Fransız hava kuvvetleri kumandanının da Almanya'ya 

gitmesi ortailkta öyle korkulacak bir şey 
olmadığına bir alamet sayılıyor 

Ucuz ve pahalı kunduralar ol. 
duğuna göre bunların sarfiyatını 
tedkik faydadan ho.li olma~a ge. 
rek ... Kadınların kullandıkları a
yakkabılarının yüzde 50 sinin kıy. 
meti dört liradan aşağıdır. Çifti 
4..8 lira olan ayakkabılar, yüzde 
46 dır. 8 - 15 lira kwmetindekı a. 
yakkabıların sarfiyatı da yüzde 
3,9 dur. 15 liradln yukarı lüks a. 
yakkabları yüzd~ 0,1 dir Şu halde 
Ameriıkaya •kunduracıiar cenneti•! 
demek doğrudur. 

Düşünün bir kere ... Zengin bir 
tabiat dekoru içinde, rehhııı ver. 
eliği fevkaladelik ve cüretl~ yüklü 
bir kalb, en sevdiğı tapındığı mah
lılkun dtZ!e~ind~ ağlıyor ... Bun • 
dan daha ulvi bir manzara, bun • 
dan daha yüreğe dokunur bir gö
rünüş, bundan daha gönül okşa. 
yıcı bir tezahür tnavvur edilir 

Her Hitlerin Alman ordusu 
yüksc!t kumanda hey-etini topla. 
yr.rak uzun uzadı) a konuşmaları 
etr3f111da yeı:i gelen Avrupa ve 
bılh~.ssa İngiliz gazetelerind şa. 
eyanı dıkkat maıwnat vardır. Bu 
toplantıya gelenler Ma::eşal Gö -
nı;:, General Kaytel, Fon Brav. 
inç gıbi bugünkü Almanyanın 

ha\•a ve kara kuvvetlerini elle -
rind tutan kumandanlardır. Bıı 

toplantıdan sonra ortaya bir teb
liğ neşredilmeıniştir. Hele ne ko. 
nuşulduğuna d.:ıir bir şey neşre. 
dılmiş olmasını beklemek zaten 
fazladır. Bununl:ı beraber İngiliz 
gazetelerinin Bcrlindeki muha -
birleri tarafınd~n verilen malil .• 
mata bakılırsa bu topıantıda han. 
gi mevzuların konuşulduğunu a. 
şağı yukarı kestirmek mümkün. 
dür: 

1 - Çekoslovakya meselesi; 
2 - Bugünkü manevralar; 
3 - Seferberlik tecrübesi; 
4 - Gerek B~rlinde ve gerek 

Münihte yapılacak yol inşaatının 
başarılması. 

Ortalığı bu kadar ve! ve leye ve. 

ren manevraların Almanyada u. 
mumi hayatı sekteye uğratan bel. 
libaşlı muhim hadiseler olmamış 
değildir. Fakat şımdiki kadar bu 
yolda bir fevka15.delik görülmüş 
olmadığı:u yab~ncı muhabirler 
yazıyor Almanyanın muhtelif 
yerlerinden bunu gösteren birçok 
haberler her gün Benine gelmek. 
tedir ManevralJrill bir seferber. 
lik tecrübesi olduğu besbellidir. 
Öyle bir tecrüb~ ki yalnz ihtiyat. 
!ar değ'l, a.~ker'ık çağında olan 
herkesin iştirak ettlğ. bir hare • 
ket. Bu hareke: l3biidir ki Al • 
manyada un1urr.1 hs.;rrıtın muhte
lıi tarararmı muteessir etmekten 
gen kalmamıştı:·. Martta Avus • 
turyu ı...zer ne :--·üründüğü zaman 
orcl..ınun cksiklrri göze çarpım • 
yor değildi. Faka: Avusturyanm 
alınması hıidise$İZ oldu, bitti. O 
zaman Almanva ,le Avusturyanın 
malum şeklinde birleşiwrmesı 

Almanya ile Avusturyanın umu. 
mi hayatında bı" sekteye sebı-b ol. 
maksızm maks.:.d hasıl olmu~tu. 

Bugünkü seferberlik tecrübesın. 

de ise bunun n~ticelerini halk ça. 
buk duymuştu. 

Londralı Deylı Ekspres gazete. 
s'nin muhabirı tarafından bildi.. 
rildiğine göre Almanyada vila • 
yetlerde bunun hasıl ettiği tesir. 
ere dair Bertin~ rivayetler gel • 
mektedir. Fakat tabii bu gibi ri. 
vayetleri teyid edecek resml mı...._ 
llımat yoktur. Berlın., haricden 
gelen rıvayetler" göre Almanya. 
nın şark vil5.yetlerinden olan Si. 
Iezyada kömür madenlerinde ka. 
rışıklık olmuş rieniyorsa da bunu 
gösteren resmi ;nalumat olmadı. 
ğı g:bi bitaraf mehafil de buna 
inanmamaktadır Çünkü böyle 
bir zamanda morevralar, sefeı· _ 
berlik tccrübe!e,·, y~pılırken her 

hangi şekilde bir karışıklık olur. 
sa olsun vatana h'yanet diye kar. 
şılanarak cezalur.dınlacağı şüb • 
hesiz görülmekıPdir. 

Almanyada uriıumt hayatın sek. 
teye uğramasının, sanayi müesse. 
selerinin iş yetiştiremez bir hale 
gelmesinin sebebı kolay anlaşıl. 

maktadır: İş görenler, el! silah tu. 
tanlar, askerlik çağında olanlar 
hep çağırılmıştır. Bunun neticesi 
olarak umumt hayatta durgunluk 
tabii görülmektedır. Fabrikalar 
lbu yüzden ~ yet~tiremez olmuş. 
tur. Hekimler orduya çağırılmış, 
vesaiti nakliye, otomobil, kam • 
yon ve saire hep orduya alınını~. 
tır. Kadınlar da irendilerine dü • 
şen vazifeyi almışlardır. Hulasa 
bu seferberlik tecrübesinin neti. 
celeri nereye bakılsı kendini gös. 
!ermektedir. Yine Deyli Ekpre. 
sin yazdığına göre Berlinde itila! 
ile düşünen, vaziyeti gören meha. 
fil bu halin daha artacağı fikrin. 
dedir. Bu mehafilin fikri şöyle 
hulasa ediliyor: Umumi hayatı 
böyle müteessir rden bir sefer • 
berlik tecrübesine kalkışmak için 

• •• mı ... 
Nazan, fevkaladeliklerin hepsi. 

ni kendi kadınlığmdıı. toplamıştı. 

Olgun göğsü, nefis bir inhina ile ~~~~F~~=~~;~~ 
gönül çeken dolgun Jo:alça!Jrı, mev- i 

Fransız hava kuvveden kuman-.'/ 
danı General Vilmen 

Mare,al Balbo, Sinyor Musolini 
tarafından geçenlerde Almanyaya 

gönderildi. Avrupa gazetelerinde 

bunun etraf\1da çıkan yazıları 

•Son Telgraf• hulasa ederken bu 
ziyaretin içyüziinü anlatıyordu : 
Mareşal Balbo, Almanlara ileri 
gitmemelerini, çünkü Çekoslovak. 
ya meselesinde her ne kadar İtaL 
ya Almanyaya tarafdar ise de bu 
yüzden bir harb çıkmasında ken. 
disi için bir fayda görmediğini 

söylemiştir. 

Şimdi Fransız hava kuvvetleri. 
ne kumanda eden General VuiL 
min de Alman hava kuvvetlerinin 
manevralarını görmek üzere AL 
manyaya gitmektedir. Avrupa ga. 
zeteleri Fransız generalnin Al • 
manyada Her Hitler ile görüşüp 
görüşmiyecekleri meselesi ile çok 
meşgul oluyorlar. Böyle bir gö. 
rüşme olursa bunun Her Hıtler 
tarafından Fransaya karşı gös -

(Devanu 7 inci sahifemizde) 

' 
zun endamı ve bunlarır. hı.?p:iiG.in 

üstünde bir mevzi alan fevkalade 
zekasile tapınılaca<: bır mahlı1k, 

bir nefaset mecmuası halini al • 
mıştı. 

Ben onun dizleri!".de ağlarken, 

uzaklarda gezinen baktşlan buğu. 
!anıyor, bu müstesna mah!Cık içten 
içe birşeyler diiı;ünüyordu. Bir a. 
ra bu hali merakımı gıcıkladı. 

Sordum: 
- Nazan! 
O gözlerni ağır ağır daldığı ha. 

yalden kurtardı. Bana çevirdi. .. 
İsmi kadar nazlı bir ifade ile ce
vab verd: 

- Ne var? 
- Ne düşünüycırsun sevgilim?. 
Nazan, ruhunda dolaşan bir te. 

reddüdü ürkütme:< ister gibi ha. 
fifçe omuzlarını >ilkti: 

- Hiç Nejad ... 
Israr ettim: 
- Haı,ır, hayır, muhakkak bir 

On beş gün evvel kocay a varan 
bir telefoncu kız 350 milyon 

şeyler düşünüyorsun ... 
O, ısrarımı man2sız bulmuş gi

bi uzun uzun yüzüme baktL Ta
reddüdünü geniş bir hüsnüniyetle 
tevii ediyor: 

- Sevgi; diyordum; ne kuvvetli. 
E~ki ve mahrumiyet künlerimi • 
zin hayalini şu mebzulıyet için -
de sevgimizin sönmez ateşile mu. 
kayese ediyor ... v2 ... bunu da ba. 
na, sevdiği, sevildiği erkeğe sqy
lemekten çekiniyor. lırarlarım te. 
madl ediyordu. 

Nazan bütün sorı;:uları!"ı ce • 
vabsız bıraktL 

- Hiç ... 
Diyordu ..• 

- Seni, beni, bizi, kencıımizi, 

sevgimizi düşünüyorum!. 

Birbiri ardına ne güzel sıralanan 
cici kelimeler de.~il mi' .. Günleri
miz, hararetli bir aşk safhasında 
eriyordu ... Yalnız Nazanın bazı 

hareketlerinde ufacık tuhaflıklar 
J l • k hissediyordum. Anıma, geniş h:is.. ao ar mırasa onuyor nü niyetim, felaketime ana sebeb 

olan bu Allahın belası düşünuş 

bütün bu tuhaflıkları sevginin Fakat genç kadın, kocasını kaybetti ve çehresi bozuldUı-ver-diği b-ir ba_ş dön-üşün_e haml .......... et. 

kurtarmak için bin müşkülatla 

-- ~ ··yıe ~ 
tiriyor; öyle sanıyor. 0 

edzyordum. • ••• . ınel<I"" 
- Beyefendi bır . den!· 
- Ver bakayım kı t!l f)ıl° 

•• t" de -~··e· yol<·" '""' - us un ttUL ., ··n~_:.,. 

gasına baktım; Er~nJ:~~ aY 
Bu son cümle y.ıregı 

getirdi. 
Erenköyünden: ··jttl· ~ 
Yani, N azanın, sevdıg. ~el ~ 

diğirni zannettiğim, kötıı.;,.ı f 
· · · nı mın ııı mın, ıyı zama arı d nd' 

ortağım nazlı N azanıın 8 

Acaba diyordum: . ~:s 11'~ 
cKimbilir ne cici bır b ı1' 

bur.iıyeti onu ban~ meJ<tU , 
ğa sevketti.> elJ b~; 

Mektubu açtım; bir d -suı'1l \ 
Iukta bir bardak doJusıı ıııı or' 
ken bir adam gibi taınsrrı, 0r4~ 
dum. Gözlerime inanarrı~ . ~
Bir daha, bir dahl okudıı 
tub aynen şöyle idi: , 

Nejad: bıırif';ıt 
Senden ayrılın~« rrıec esti 

• JllB 
karşısında bulundtıgll ./! 
yorum. ııud 5e14~ Seni seviyordum, ya klııl' 
ğirni zannediyordum. yo 5eıt 
koru içinde ~k yilkseJePc

1
-esif · 

neden bilmem rc!ah ç~r~~· 9 

' Balayı Seyahatl•ne çıkan karı koca kanlıyı da motöte koydular. Genç az:ı1e~ :;~~rs~~~~i~::rrı:;ll': 
kadın, yarasının vehamet;ne rağ- rrı " ı'" 

1 mı••ıİııtı•••••••••••••••••• men motörü hareket ettirdi. Fa- iç Anadoluya gi-Jiyoru ~ı;rı ıl 

motöre atladılar. Zavallı deli • 

.. t h . b. k k r ba 1 o 1 d u 1 G r kat, Danyel yaralarının acısına tubu aldığın zaman J>eO ostP"~ 
her halde daha mühim birtakım m u 1 ş 1 r azan 1 n u n ..,., dayanamadı, kendini göle attı. ~~~::k~~~ır~ı~ıa~ır ~·j~: .ı 
sebebler olsa g 1 ktir Borsada da Madam Duç gö:ürı küçük limanı. Adiyö Nejad. ııe~V~ 
bu tesirler ke •d• , i göstermişhr. Nevyorktan bildil'ilyoır: r ve yakışıklı bir delikanlı idi. Ba. ı dığı madeni bir çubuğu ı;östere • na gelince bağırdı: Bir hastane odn5lnd9 ıı•nt"'~ 
Almanya ordusunda askerliklerini Harikulade, peri masalları gibi bası vefat edince fabri'.<ayı idare. rek: - Kocamı kurtarınız!. geldim. Aylar geçmıŞ. olıı'ııldv 
bitirerek terhis edilmeleri bek • - başlıyan ve !aci'l ile biten bir Iıi- 1 '"ft! başlamıştı. Telefoncu kızın tat- - Bir dinamit kurşununa ne Heyhat! Bütün araştırmaların !bitmiş, her şeyim harab zıı111l~. ı;' 
!enen kur'a efradının da terhis • kaye. Haftada 15 dolar kazanan lı bakışlarına dayanamadı. Ken. kadar da benziyor... bir f~ydası olm~dı. 48 sact sonra niırlerim ve işlerim .bO. ral'~•ııl" 
!eri gecikmiyccektir. Bunl&r ı 18 yaşlarında telefoncu bir kız, disile evlendi. Dedi. Karısı ve arkadaşı >!'aklaş. genç sanayicinin cesedi suyun ü. Beni, kalbimi sevgırrı:.;ş111 ı:~ 
T · · d h d ı ki bu"yu .. k bır' servete .,ondu Yenik.arı ve koca bal ayı seya. tılar. O sırada lmrşıuı iştial etti ve zerine çıktı dan ~ ,,.. eşrınısani e :er is e i ece eri n • • :Ln kadının arkası~ i ıırıe • ~ 
anlaşılıyor. Bu rnretle bir ay da. Ağustosun ikisinde yani bundan haline çıktılar. NlkAhlarında şa- Danyelin kolu ve elleri yaralandı. Baygın bir halde hastaneye nak- Bu hicranın zehrım ÇedlY""'.p 
ha kalacaklardır. Bel'liade bulu. on sekiz gün evvel, dünyanın en hidluk yapan dostlarından biri de Ge~ kadınl.a arhdaşı acı bir !olunan Bryan'ın da yarası vahim. akıta ömrüme devan1 ır gülıl ~· 
narak vaziyeti velt'v ki en bedbin büyük otomobil fabrikalarından beraber idi. Hura.ı gölü kıyıla • feryadla ve kanlar içinde yere dir. Arkadaşının vefatından he • O, şimdi mes'ud b nı ~irı'()." 
bir bakımdan görenler de orta birinin sahibi Jrıh,1 Dodge'in oğlu rında dolaşıyorlardı. yuvarlandılar. Danyelin sol kolu nüz haberi yoktur. çerçevelediği dudakla!'. ıııile. 
Avrupada vahim bir buhran çık. Danyel Dodge, fabrikadaki tele Geçen gün bir motôrle gölde kopmuştu. Alnındaki yaradan bey- Madam Doç, yüzünden, kolla • lir hangi cazib hayalin ıs 

foncu kızlardan Metmazel Lorı·n gezdikte nsonra kü0 ük bir plaı'da nı· go"ru"nu"yordu rından ve ayaklarından '·ar.alan. lü y be ? ması,, bir harb olması ihtimalle. • · , yor... a n. . ırı'·" J.~ 
rini uzak görüyorlar. İtalyanın Makdonald ile evlendi. dinlenmek istediler. Madam Duçh arkadaşı, Loı·d mıştır. Kendisine amelica! yap . Bir ıztırab sarhoşuyl11y.ıfi·j 
hava kuvvetlerine kumanda eden Danyel Dode~c 21 yajında, güzel Danyel yere eğö!di, yerden al - Bryan da yaralı idi. Fakat, Danyel (Devamı i iııci ,aJıifeınizde) MURAD I{ / . 

~~...,,.,..,~~ ....... ~!!!!!!!!!! ....... !!!!!!!!!!!!!!!'!.~!!!!l"'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ll!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!! ........ !!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!--.... ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!"""""~~---::· .f ""' -- - ,11• 
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Ona kendi lisanından hitab et.meli; daha üstün 
çıka!.ıilmeli ki, sussun. Halbuki, Refik kızdıkça. o 
bütün bütün yılışıyor, şımarıyor. Derhal Refiğe ce. 
vabı bastırdı : 

- I-Iopp.1la ... Beyim maraza da çıkarıyor!. 
Refik, baktı ki, bir kolera mikrobu gibi durup 

dururken gelip başına musallat olan bu çocuktan 
yakayı kurtarmak, güç Hemen öbürlerine, 

_ Rica ederim arkadaşınızı susturunuz terbi. 
ycsizlik yapıyor. Ben alay edilecek bir adam deği. 
!im. Baksanıza halime ... 

Dedi En büyük külhanbeyi, omuzunu kaldırdı, 

ilk evvel çocuğa döndü· 
- Sus ulan artık. Maytabın sırası değil.. 
Dedi, sonra da Refiğe döndü. 
- Aldırma sen paşam. O, biz;m yavrudur. 
Dedi. Ve .. ilave etti: 
Gaco yeline geçer diye aldım. 
Sonra, ateşli nazarlarla gencin gözlerini ıçine 

baktı; içini çekti, devam etti: 
- Fakat, seviyorum kafiri. 
Refik bu izahattan hiç bir şey anlamadı. Par. 

mağını dlşlerinin arasına götürdü düşündü dü -
şündü ve bir aptal gibi herifin yüzüne bakarak 

sordu: 
- Gaco ne demek? .. 
Herif, elini Refiğin omuzuna attı, sırıtarak: 

Y A ' Bu bilinmez mi? - apma.. sıanım.. , 

Dedi, nalbura seslendi· 

Edebi Roman 
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- Değil mi Mehmde ağa? .• 
Demindenberi muhavereyi can kulağile dinleyen 

molla sırtarışlı nalbur pürtebessüm, dudağının ke. 
narını kaşıya kaşıya, yerinden kımıldadı. 

- Öyleyıı. .. Öyle ya ... Ağam. Eyvallah ... 
Diyerek sağ kolunu kalbinin üzerine götürdü, 

boyun kırdı! Fakat, Refik hala bir şey anlıyama • 
mıştı!. İsminin: 

- Karaka~ Hayri ... 
Olduğunu söyliyen kıranta külhanbeyiğini din. 

!emeğe devam etti. Bunlar Bunadö menfi bulunu. 
yorlarmış. Kalebend! Onar senelik. Galatalı imişler. 
Cürümleri bir katil meselesi. Alakadarmışlar! Ço. 
cuk da kendiluinin. Anası, babası nesli nesebi belli
siz. Küçüklüğünde Çeşmemeydanına düşmüş. Son. 
ra da Karakaş Hayriye geçmiş. Hala beraberind<? 
fakat, Bursada da rahat durmamışlar. Üçü birli1< 
olL p sazlı sözlü bir rakı alıni yapmışlar. Bir Çin -

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

gene karısı oynatıyorlarmış. Küçük, karı ile dalaş. 
mış, ortalık karışm ış, lamba kırılmış, masa devril • 
miş, bıçak parlamış, köçek karı bir iki yerinden ya. 
ralanmış! şimdi üçü birden tekrar mahkemelik ol. 
muşlar. Paradan sıkıntıları yok. İstanbuldaki cağa. 
beyler• pay gönderir, bunları beslerlermiş! Hayri: 

·- Adam sen de. Orospuyu iştç bir iki zımbala. 

dık. Ne çıkar?. Yavru için de bir iki sene kodeste 
kalırız. Hep beraber değil miyiz?. Ha dışarıda, ha 
içeride, bize vız gelir ... 

Diyor. Herif, daha anlatıyordu. 
Tevkifhane ahbablığı bu. Böyle bir iki saat de. 

ğil, birkaç sene nasıl geçer?. Hikayelerin temcid pi. 
lavı gibi ısıtılıp ısıtılıp sofraya konması adettir. Ka. 
rakaş Hayri durup da siyasettı:ıı idareden, edebiyat. 
tan bahsedecek değil ya? .. Nitekim: 

- İşte .. Bana beş, yavruya belki yedi buçuk se. 
ne verirlEr ... 

Diye anlatmasına devam ederken, 1 ti 
zü gazetelere ve gazetecilere nakletti: .0r1'1 ;' 

- Bu teresler de habbeyi kubbe yaP'~, O 
Sanki, sürü ile adam haklamı~ız. Ne ç~l<'1~!: -/ 
pun\m biri şişlenmiş! Kahbe gebermeınıŞ di~Jıf11 • 

Refik, evvelce iğrene iğrene Karak~ş~ gsı' ~ı 
birdenbire kulaklar~ ~aba.rttı, -~i~ şerı~ıiJlıııııl ~f 
cıler hakkında ne soylıyebılecegını bıl ·çbirl /., 
fırsat addetti. Tabit ne o, ne ötekiler, 1:'ıcsŞ. .~~,ıil' 
kin gazeteci olduğunu bilmiyorlar. J{ar b'o 
kızgın epeyce küfür savurduktan sonr:~ : ıı' 
gazeteyi cebinden çıkardı, Refike uzatar pe y~~V 

- Bak şu imanı kandilli gaztteYe. ,•dl· 1 
diye, serlevhayı gösterdi, Refik gazeteyı ıcsr,ıı 

Bursa gazetesi. Küçük. İki sahifec:~ : ~.çıJ' 
gösterdiğı serlevhayı yüksek sesle oku 1'85ıl 

- İnsan kasabı Karakaş, Zehrayı 

!adı?... ııaJsr: rı'ıf 
Daha sonra, küçük, meraklı serle\/ iJl' de 'A,l 

· saat , , vı· (} - Gecenin zulmetengiz bır , a ~r. 
"b k atıyor , ~ı mahbub ve dildade • Zehra go e yJ9, 

hiddeti • bıçaklar çekiliyor • bir vave ~/' 
mı eğlence mi? • eyvah vuruldum .. · it ysı'· r:t1 J 

Daha sonra da: İki sütuna yakın b 
1 

,1'1 

fik . dertıa ıeıJi' .rl meciliğin kaba tarafı. Re ın . diJl ,Jı.Y 

d. .. 1 d' e j{endi ,)e' hisleri kabardı, ken ı soy e ı v se• 
Bu yazı böyle mi yazılır dı?· 

fena! .. , 
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Bir mahküm! •• 
Seref ve haysiyete sahibdir. .. 
lngilterede bir hapishanede 
tatbik edilen usurle r 

Macaristan facı 
Peştede, Macar hanedanı bani. 

sinin, ıyani 1 inci Etyenin hatırası 
tes'id olundu. 

Etyen uzun müdd~t saltanat 
sürdükten sonra 9 yıl evv~: vefat 
etti. Macarların itikadına göre de 
ruhu melekler tarafından gökyü -
züne götürüldü. 

1 nci Etyen, Arpad sülalesine 
mensubdur. 9uncu yüz yılda Ma. 
car şeflerile Tuna vadisin'. tak _ 
sim etti. Oralard111 gelen kabile. 
!er nezdinde hıristiyanlığı neşre 

Canileri nasıl yola getiriyorlar ve ... çalıştı. 

Kral Etyen, Büd1 şatosunda ika. 
met ediyordu. Altmış dört güzide 
muhafızı vardı. 

~ . 'lııpa 
lıe ve Amcr;ka matbua -

llar lllen 'ıer gün bir takrm 
l~rın h• neşredi!egelmektcdir. 

b 
.r kıs il' ı poJ;tika adam. 

• ırk 
n ie. ısını edebiyat adam. 
k •; ltııış ser·elere, mühim 
aıcı;~; ve büyük vak"alara da
hı~0k ~ıdır. Bum benzer da. 

~t'-ı atıra~ vardır "'ra d . 
atın a bazt mahkümların 

ı·ı a tesad .. f ~n 
0 

tt cd;!iyor. Bır ci.. 
•eza.s ını senelerce malı-

olduğunu göstermek içındir. 

Haftada bir filim gösterilır, ha. 
pishane memurları geceleri mah
kumlarla oturup oyun oynarlar, 
radyo çalınır, mahkumlar serbest 
mama girerlermiş. Mahkumlar 
vakitlerinde istedikleri z.ıman ha 
sabahleyin oyandıkları zqnıan or. 
mandaki binlerce kuşun ötüşünü 
duparlar, bu suretle duyguları in. 
celirmiş. Fakat Vakfiid hapisha
nesinin en göze çarpan hususi . 

gelen karısını kolun~ aları.k uzak. 
!aşır, gezer, konuşurmuş ... 
Şimdi bir de işin aksi arafı var 

dır: Hapishanenin yüzbaşı Vil _ 
yams denilen bir müdürü vardır. 
Bütün mahkumlar bu adamı hem 
severler, hem öayarlar. Hapisha
nede herşey, yukarıda dendiği gi. 
b ı . namus ve şeref üzednc veril. 
miş söz üzerine cereyan etmi(\"or 
mu?. Bu söz üzerınc her mahkum 
serbestce yaşıyor, tazyik görmıi -
yor, mümkün oldıığ.ı bdar mah. 
kılmiyet hayatını hafif geçirmek 
fırsatına nail olmu> bulunuyor 
değil mi?. Bunun bir de aksi ta. 
rafı var: Eğer verdiği namus ve 
şeref sözünü tutmaz da kaçmağa 
teşebbüs eder ve yahud kendisine 
gösterilen müs.adeyi suiistimal 
eden bir mahkum görülürse o za
man yüibaşı Vii;ıams şiddetle ha. 
rekete geçer. En ağır cezaları tat 
bik edermiş. 

1440 da, Ladislas'ın anası Kra. 
!içe Elizabet paraca biiyük bir sı
kıntıya düşmüştü. Alroalli)la İm. 
paratoru üçüncü Frederikten 2,800 
düka altını ödünç aldı. Ve bu bor. 
cuna mukabil rehin oıaraı, tarihi 
tacı verdi. 

Birkaç sene ·sonra tahta çıkan 
Matyas Korvin borcu ö ıleyerek 

tacı geri almıya teş~!>büs ettı. 1''.~
kat, 3 üncü Frede•ik bcr tiirlü ver. 
mek istemiyordu. 

Bu red üzerint! -ıvt:ıty.ı> ne ,. >~tı? 
Almanyaya harb ilan etti. Frede. 
riki mağlub ve tar:hi tacı cebren 
aldı. 

mağa mahkum edilml~ bir kat il 
on beş senesini burada ıkr.ıal et -
miş, fakat artık kendi>'nin tyi bir 
adam olduğuna kanaat getirilerek 
ıaffı cihetine gidilmiş ve tahliye 
edilm;ştir. 

Bu eski mahkum ~unları söyle. 
mektedir: 

- Mahkum olduğum zaman her 
ş<ıy kararmıştı. Benim içi'l b· ı 'l _ 
dan sonraki hayat artık ümıdsiz, 

Mahkumların ça\ışmalan da an 
garya olsun diye değildir. Bu ken 
<illerine !>ir kazanç temin etmek
tedir. Her mahkı'.ım muayyen bir 
miktar dahilinde bir kazanç te _ 
min edebilmekted•r. Ondan fazla. , karanlıktı. Fakat bu hapishanede 
sı kendisine verilmemektedir. Haf 1 herşeyim değişti. Oradan çıkar -
tada 7 peni ile 1 şilin nra~.nda ken hayata yeni gelen bir adam 
kazanç temin ed ·~·orlarrnış. İş iş- 1 halinde olarak çı'.nyorun>.• 

d-SON TBLO&AJ'-2f Atustol 1931 

Bir şoför anlatıyor!., 
--

Parisin iç yüzünü ortaya koyan bir kibar 

Bir gün, bir hatıra ve •. 
onun gölgesinin l ,. ro u .. 

Şanzelizede büyük bu- otelin ta. 
raçasında oturmuştum, vıski içi
yordum. Uzun boylu, kibar tavırlı 
sevimli ve son de::ece şık giyınmiş 
bir delikanlı geldi. Görünce ta • 
nıdım. Eski bir silah arkadaşı. 

Çoktanberi kendisin~ kaı; hdnıiş

tim. O da ibeni tanıdı, geldi. Ya • 
nımıza oturdu. Geceni ngeç vak
tine kadar içtik, sonra kalkık. Kol 
kola girdik, evine gittik. Otelin 
yakininde ikamet ediyordu. Beni 
bırakmadı. Kabul eWm. Apartı • 
manına gir-ince: 

- Arkdaşlarının bana ckibar 

cSocağa kar dayanmaz!. . -> der. 
!er. Doğru ... Az 3onra para bittL 
Bir iş aramıya başladım. Bir gün 
dostlarrmdan biri, kibar bir aile
niın şoför aradığıru söyledi Hemen 
müracaat ettim ve kabul olundum. 

<Yiyor, içiyor, yüksek bir aylık 
alıyor, r ahat yaşııyordum_ Sonra, 
kibarlık iddiasın:la bulunan bir 
çok erkeklerin, kadınlarm hususi 
hayatlarını tetkik ediyo:, sırlarını 
öğreniyordum. 

•İlk patronum, cenubi Amerika. 
lı bir zengindi: .Mösyô ve madam 
Alkarto .. . Hizmetimden çok mem. 

oda hizmetçisi vardı. ilk evvel ah 
bab sonra dost olduk. Suzan çok 
sevimli, çok C\)'nak bir kızdı. Ma
dam Alkardo da çirk\n bir ka . 
dın değildi. Kırk kırk beş yaşla. 

rında kadar olmakla beraber ta
ravetini muhafaza ediyordu. Be
nim gözüm onda idi. Fakat ııtuka. 
vemet gösteriyordu. Çünkü bır 
sevgilisi vardı. 

MADAMIN SEVGiLlSİ 

'<1 · ]erken sigara içirmezlermiş. Mah. Vakfi!d nümun2 hapishancsınin 
~it<lrııakl kıimlar kazan<iıkları para ile tü- mahkumlarından erı ş.'yanıdik _ ı 

hatı a geç;rm'ş bazı adam yetlel'inden biri de şudur: Muay. tün alırlar. kat olanları Londramn şık ve za_ 

•Bunu, işe başlar başlamaz öğ
rendim. Hizmetçiler, daha ilk v
ce bana herşeyi anlatmışlardı. 

Madamın sevgilisi, kocasından 

yüksek bir adam değildi. Fakat, 
cenubi Amerikalı ohm bu Mösyö 
Raman kısa boylu, şişmanca ve 
biraz budalaca bir adamdı. Zaten 
aşk bahsinde bu gibilerin talii a
çıktır. Madam Alkarto sevgilisini 
altına boğuyordu. Söylendiğine 

bakılırsa birkaç milyon franktan 
fazla para vermi~ti. İlk evvel bu. 
na inanmadım. Fakat sonraları 

doğruluğuna kanaat kanaat ge -
tirdim .Kocası ya farkında değil. 
di, ya da aldırmıyordu. Karısının 
çılgın gibi para sarfetnıesinc ses 
çıkarmıyordu . 

';ı ha:~~~ı ki bunıarın yat yen oloaon günlerde mahkı'.ımun Buradaki mah!<urnlar ~rasında rif gençlerinden iki kişidir. •Son 

1 ~ g·bı tıı ~nede r.ısge!dikleri karısı,ıyahud nipnlısı, yahud sev katiller, sahtekarlar, müşterile - Telgraf. evvelce yazmıştı· Mart-
~lı b a kumları :mlatış - gilisi buraya geldig; zaır.aP ikisi ren avukatlardan it•baren ufak ta L d ~, ~;:---1 a-,ş.ı,.1\ıa sa aru d.kkattir. on ranın kibar bir ot~linde • ·"O'of;j'= . arasında ne konuşultırsa konuşu- rini aldatarak haklarını kaybetti. birkaç şık ve zarif genç birleşe _ 

~~a~I 1' Ing .;. guc:eleri !ur, bunu uzaktan, yakından hiç tefek hırsızlıkla,·~ kadar inmi§ rek zengin kuycırnculardon birıni 
1 kınıı erle, nıahpuslar!a her ne bir gardiyan giizefr•r. ne de ve mahkum olmlLJ bazı bedbaht. çağırmışlar, bakmak üzere ondan 

lar e~ ziyado m~şgul göril _ 

1 

bir gardiyan işıtirıniş'. lar da buradadır. mücevherat istemişlerdL Kuyum 
g,Jtprede bal! eski Bir mahkum kendisinı ziv. arete Meseıa ömrü old•1kç3 hapı·s yat v t' \ .Jnıı 7 inci ~ahifemizd• 

~Ot\ na: rın n büsbütün yı- 1========================~==~~==========~~,;;;;~;:;::, b,
1
,adan h!dırılması .nev 

• h, <rken er. mükemmel 
Pıshan.> yapmak dlişü -

• lf~ı b 1) ıi iye Nazır. Sa. 
' l·. 

1 
Ununla cok mesdu] o. ' "•!\ . .~ 

~ ne h ere<)~ Yorkşayr'd<> bir 
'1.ın apishanr.•,,. yapılmıştır. 
,. tnl'lra 
"g0 yapılacak olanları 
~ te Ola l B • latb ca rrnı.:. u h1p.s-
' ~a ık edile~ usuller mah 

!tıusk · · <!ııtır ar, faziletli bır ha. 
''ek tııak, mahkümiyetiııi 

\ llııı"Ç~ktığı zaman iyi bir a. 
ltıı,,, arzus le yeni bır ha

'"lk ' ' , ıçın hazırlamaktır. 
: ~ • hı\ .. 
· ~tr vu_, bir ormanırı ci-

L •· • Ora,ı • , "1-<lır . 1 azılı ıOO mah _ 
~ 1lı1ış l<ı toprak ve ağd.ç iş

~ l)an~~J edilmektedirler. Fa
~ lıınk· · kka~ ola 'l cır.et Lun. 

"'k ı A<ıru v f'l' .. ı ·~ t . . a'1s1z : ~n oy c-
'ıııalag'bı bir haı<ie bırakıl _ 
~ tıdı ö 

· •>.a'•n r. yl~ k• edile" ta 
t 4;~ orrıı burJdai<i bfl'lnah • 

hu, an?a ~al>şııkrn ken-
v tıraf ·, k·,~ ~atarak yola çık. 

~ı.,ltaııı;tııası işten bile sayıL 
"ıı , lta 
.. 'l.ı ~e J . 

~ tt~ n .,arot;•ana rasgeLni-

~ ~iiru~cıi~. telörgü gibi bir 
~<ıru1 .b.h .. orınu~. Fakat 

~1ıır. ~uy.,r•. . B•ın•ın se. 
.'~•r; '1a Urayı getirilen m:ıh 

\ı •. ~t;ı<lır ll'ı>.ıs~arı üzerine söz 
. .,,, • l!:v t 

"'ı · llu t ~ ... Nanıusları 
,..., "t Rilst ecrub~ bm;ok iyi 
"~ •rrn· t· k 

1 '<i· lı), ış tr ı şe-ef ve 
. ,ı ~ "'dar 

I." lii arııan _ııı 1 müracaat e • 
. "J. >.ıı b·ı· tn hk. ı1a tut a um ver -

ı ,.4•si <l tııaktadn· Vakfild 
t '~" cnn •n b" ıı., "• <le . " ınanın pcn. 

1, 1'. ~~••r•le !'lıır de yoktur. Bü. 
ı~,4 ~Pınır r :st•nd!ği zaman 
"'"ıt. lıract. "•kat hı~bır maa 

' ı ... _ an a. -
' 1'• ·:>•bb;· -;· şa::ı atlıyarak 
,,, 1tııı1t;t. ;,;ınct.: bulunduğu : •ı rah •hkıımlarır. vı:-

·~ t attı ö · •v.. 1 kıı..... r. yle kapalı 
,,. . '"aıı ' •bıı · ar, serbest ser 

"·~ ıtle•· 'l t,~ •neni ·· alnız gece _ 
,, ''''tıı n k~Pllarına birer 
·~ rı ış, ~ 

.. 
1Jr~ J .. u da eski bir 

ll"an · ın hapishane 

Bir gönül ınacerası 
-·-··-- --'=" =·=-==· =;:::=-=====-=· ::==== _ ... __ ··--· --

1
Kra;içe evlenmek ve b üyük aşk 

h8disesini nasıl öldürdü? 

Her erkek sever 
İngiltere Kralıçesi Viktoryanın 

nasıl evlendiğı, 1k aşkı nasıl bır 
safhaya girerek Kraliçenin haya. 
tında ne mühim bir rol oynadığt. 
nı bundan evvel •Son Telg•·af. 
Ingiliz matbuatında yeni neşre _ 
dilen malumatı hulasa ederken ya. 
zıyordu. Dün de bunun şayanı 

dikkat bir safhası anlatılıyordu. 

Kraliçe ile evlenmiyen, başını 3 _ 

!arak oradan oraya giden, niha. 
yet İngilterede genç ve güzel bir 
aktrise aşık olar. Prens Corc Kem. 
briçin gönül macerası dün hikaye 
ediliyordu. 

Bu maceranın alt tarafını bu. 
gün neşrediyoruz: 

- Mistr Kembriç isminde biri 
yolladı, kabul o>tmenizi rica edi
yor. Sizin san 'atın ize çoktanberi 
hayran ımiş. 

Fakat bu çiçeği aktrise götüren 
adam çok geçmeden dönerek şu 
cevabı getirdi: 

- Çok teşekkür ediyor. Çi~ek. 
!eri çok güzel buldu. Faht tees
süf ediyor ki bilhassa takdim e _ 
dilmedikce hiç bir centilmen ile 
görüşmemektedir. 

Prens, önüne çıkan böyle bir 
engelden dolayı memnun olmşutu. 
Çünkü bu kızın öyle kolayca ya. 
nına gidilebilir, herkesin ziyaıe
tini kabul eder olmadığını göre. 
rek ona büyi.ıi< bir kıymet veri • 
yordu. Aktrise takdim etmeğe ge-

linee, bu o kadar zor bir ~Py de
ğildi. Orta hallı bir irad 51lübi 

Mistr Kembriç isminde biri c!iye 

kedisini takdim ettirecekti. 'I' ; -
yatronun müdürü vasıta.sile buııu 
da yaptı. Aktris ile artık ahbab 
olmuşlardı. Genç prens, kadınlar 
tarafından sevilen erkeklerdendi. 
Fakat L uiza karşısına çıka.'l bu 

genci hemen birdenbire sevmek
ten çekiniyor, Prens ise kızı se • 

viyordu. Nihayet iki genç artık 
her türlü ihtyatı bir tarafo bırak. 

tı. Aktris onu çok sevdiğini söy
lüyordu. Genç Mister Kembriç te 

hakikatte kendisinin Pı·ens Corc 
Kembriç olduğunu daha :<iyade 
gizlemeğe lüzum görmemişti. Fa. 

kat bu başlanış olan aşk, galıba 

doğmasile ölmesi bır ol3n bir 

fakat ... 

mahlıika benziyecekti. Çünkü her 
iki genç uzun zaman biribirlerile 
görüşemiyecekler görünüyordu. 
Bu münasebete nihayet vermek 
lil.zımgeliyordu. Çünkü aktris, iz.. 
d ivacdan başka bir şekil kaeul et
miyordu. Nihayet bir gÜ'1 genç 
Prens ona izdivac teklif etti. Fa. 
kat şayan hayrettir ki aktris bu 
eklife şu cevabı vermişti: 

- Evet, fakat Kraliçe? .. 

Prens Corc bu cevab üzerine 
durmuş, düşünmüştü. Sonra gü. 
lümsiyerek: 

- Kraliçe mi? Evet .. fakat Kra. 

!içe bu izdivaca müsaade eder .. 

{Devamı 6 ınc ı sahifemizde) 

şoför> diye hitab etmelerine hay. 
<ret etmediniz değıl mi? . .. 

Hakikaten, bu ban~ b iraz ga • 
!rib gelmişti. O d~vam ett;: 

- Bir gün kendılerine, metelik.. 
s iz kaldığımı kibar ailelerden bi. 
r inin yanına şoförlükl.e girdiğinıi 
söylemiştinn. Gülüştüler. Hakları 

vardı. Çünkü sen~lerdenberi §" -

förlük ettiğimi bilmôyorlardı. Ne. 
yaparsıruz? Yaşamak lfızım ... 

Ve bir masanın gözünden mavi 
kaplı büyücek bir defter çıkardı. 

- Alınız bunu, dedi. Şoförlük 
hayatımın ruznamesi Siz gazete. 
cisiniz. Bundan ço'.< istifade ede -
bilirsiniz. stediğini:z gib, değişti. 

r iniz, il8.ve ediniz, o sizir1 bilece_ 
ğiniz bir şey. He rha1de okuvucu
larınızı a!akaıfar edecektir. Heye. 
canda, mer ak ta bınk~caktır. 

Defteri aldım, dikkatle okudum. 
Ve pek az yerlerinı değiştirdim . 

Dostum, iyi bir tahsil görnıüştü. 
Ü slubu gayet ~üzeldi Macerala _ 
rını cidden na~de değer buldum. 
Yalnız isimleri, .rahaların marka
larını, vak'aların geıtiğ; yerlerin 
iısimlerini değ'stirdim. Bazı çok 
açık yerlerini d~ çi•d;m. 

KİBAR ŞOFÖRÜ NASIL 
OLDUM? 

cMetelksiz idim. On sekiz ya • 
şında iken gönüllü yazıldım, u. 
m umi harbe iştirak et tim. Terhis 
olunduktan sonra Parise geldim. 
Babamdan epeyce bir miras kal -
mıştı. Ben bir 'an'at, bir meslek 
sahi:bi değildim. Fakat gJzel in _ 
gilizce biliyordıım: Yakı5ıklı ve 
spora meraklı idim. Ot~mobil kul . 
1anm211 ı pek iyi biliyordum. Bir 
yarış otombili aldım. Bunda mu
vaffak olacağımı s3nıyordurn (L 
midlerim boşa :;ıktı. 

nun kalmışlardı. Fransızcayı ve 
Fransız adetleri.ni pek güzel b ili
yorlar Ve bana kibarca muamele 
ediyorlardı 

•Madamın Suzan adlı güzel bir 

Amerikalı 

•Bu hususta Suıaıı bana şu·.ı

ları söyledi: 
«Patron, karısının dostu oldu. 

ğunu muhakkak b!liyor. Fakat 
aldırmıyor . Çünkü onun d:ı. bir 
çok metresleri var. Karısının 

kürk, elmas, otomobil masrafları 
gibi dostunun masrafmı da öde -
meyi ta'bü görüyor 

cMadam, yüzüme dikkatle bi. 
le bakmıyordu. Bana nezaketle 
muamele ed(y'Ordu. İşte o kadar. 
Ben yakışıklı olmakla beraber, 
birdenbire dakkati çekecek de -
rece güzel değildim. Bununla be
raber, benim yanllt' da M isyö 
Ramon bir maymun gibi kalıyor-

(Devamı 7 inci de) 

Yüz sene yaşamak mı 
istiyorsunuz? Ağzınıza 

bir baş sarımsak 
alıp yatınız. 

insan, t0praktan halk0lunm~ştur. Yine 
t0prağa dönecektir. 

Amerika gazdeleri, ondan nak. 
len de Avrupa gazeteleri, Minezo. 
ta'da Fişer adlı bir adamın 104 ya. 
şında vefat et tiğini yazıyorlar. 

•Cehennem filozofu• Iakabile 
anılan bu garib adam gençliğinde 
şeytanı gördüğünü ve yüreğini o. 
na sattığını, buna mukabil şeyta.. 
nın ·yüz sene yaşamasını temin 
ettiğini iddia ediyordu. 

Fakat bu bir masal oisa gerek. 
Çünkü yüz yaşına erişen bu ihti. 
yarlar hernedense gençlerle eğ -
lenmekten, alay etmekten z-;vk a
lırlar. 

Bunu bizzat cecrühe ettim. Ga. 
zeteciliğe intisab e!t'ğ'.m zaman 
Envalid'de misafir yaşlı b:r aske
r in yüzüncü senesi kııtlulandığı 

gün müliikat yapmak içir:: gı•miş. 
tim. 

Kendisine şu mali sr.racaktım: 
•Yüz sene yaşamak ıçin ne yap • 
tınız? .. • 

Ve şüphesiz şu cevabı alacak· 
tım: 

cH i.ç birşııy .. . > 

F akat, yaşlı :ısker giildü, ve: 
- Delikanlı, dedi. Sana, yüz se. 

ne yaşamanın usulünü öğreteyim. 

Fakat bunu kims~ye süleme e mi? 
Kendimi bildim b'leli geceleri bir 
baş sarmısak ahr, ağzıma tıkarım 
ve sabaha kadar tutarım .. 

•Bunu, o vakit gazeteye yaz • 
mıştım. Okuyucularımdan bazı -
lan aynen tatbik ~t:ııek gafletın. 

.(Devamı 8 mcı ııahifed•) 
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~o. _ _?.~ rTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
l.Jalnız Son Telgraf'da neşredilecektir. ~zan : Ziya Şakir 

Zatı şahane aleyhinde bir 
cemiyet teşekkül etmiştir 

Ve •• bu cemiyet halkı tahrik ve 
teşvik ec:terek bir karışıklık yapa

cak diye ihbar yapıldı 
- Anadoludan gelen l:.irtakım 

ırgatlar, iş bulamaıııl§lar, Aç kaL 
Jruflar. Bazı Ş('rirlerin .sözlerine 
uymuşlar. Gezmeden avdet eden 
(muhadderatı ismetisemat) ın a. 
rabalarına tecavü:ı:de bulunmuş -
lar. 

Diye, büsbutun başka şekilde 
bildirmişlerdi. Ertesi gü, Sultan 
Mccıd, Zabtiye Müşürünü huzu. 
runa cclbederek: 

- Memlekette uıı:ııiyet ve fısa. 
yışi niçın tem in etmiyorsun? 

Diye guzelce t. şladıktan sonra 
İstanbulda bulwıan (işsiz, güç -
süz ırgad makulesi kesan) ın dEr
hal memleketler. ıadcsin irade 
etmiştL 

Fakat iş, bununla bitm!'mi,ti. 
Ve ded kodu J ın arkası kcı:ilme. 
rruşt Zevk '~ S('fahct dalan hü. 
k11met memurl.mnın irtikab ve 
irtiiası, artık .ın dereceye gel -
mi<, ve balkı biu.r etmişti. 

* Fakat halk, mahalle kahvelcrın. 
d haşhaşa verencı< dedikodu yap. 
maktan ileri geçe)?liyor; memle. 
keti derin. bir uçuruma sürükliyen 
bu hallerin önüne geçecek kadar 
canlılık göstererr.iyordu. 

Nihayet; bunu yapacak kudret, 
yine memurlar arasından doğmuş 
ldL (Topane Mü~lriyeti) ne ır.en. 
sub ağırbaşlı memurlardan bazı. 
!arı, hükumetin şEref ve haysi -
yetini kurtarm~k için, aralannda 
ıekiz on kişiden mürekkeb gizli 
bir cemiyet teşkil etmişler, SuL 
tan Mecidi sa itam. itan iaikat !'de. 
r<'k yerine (Veliahd Aziz Efendi) 
yi tahta çıkaracak bir ihtilal ha. 
zırlamıya karar vermişlerdL 

Bu heyet aza~ndan üç ki~i. A.. 
ziz Efendinin sarayına gitmiş; 

maksadı kendi!ine bildirmişti. 

Saltanata son derece haris olan 
Veliahd, bu fikri ve teklifi büyük 
hır memnunivetle kabul e<ierek 
kendilerine ya cdım vadetmişti. 
Ve, o da derhal ~aliyete ge<;erek, 
gözdelerinden b;rinin biradPrı o. 
lan Çerkes (Hlıseyin Daim P•aş) 
yı gizli cemiyetle telT'asa gön -
dermişti. 

Cemiyet; esasi! b r teşk.,at ve 
programa malik c:-lmadığı gibı bu. 
nu yapacak şahsiyet ve unsuriar. 
dan da mürekkeh değildi. Hedef; 
yalnız Osmaniı taCJnı bir ~damın 
başından alıp ötekine giydirmek
ten ibaretti. Bunun için de doğ -
rudan doğruya halkın taaszub ve 
hamiyetine mün.caat edilecekti. 
Hüseyın Daim Pa.•. cemiyet"n 

riyasetin• kabu! ~Jerek i§e biraz 
çeki düzen ver:ni§!ı. Ve kendi 
emniyet ettığı ;.damları ı!:ı bu 
fikre sevkederPk gizli cem'y~tin 
varlığını epeyc·~ kuvvetlendirmiş 
idi 

Ekserbi zabit!rıden, tekke şeyh. 
]erinden, medresr müderrislerin
den ve Topane :ı.lüşiriyeti kiıtib
lerinden mürek1'eb olan cemiyet, 
üç yüz azayı t~cavüz eder <>tmı;z; 
teşebbüse geçmPğe karar verrr.ış. 
lerdL Ve şöyle bir plan tertib et. 
mişlerdi. 

rayına götürülüp taht3 oturtula. 
uktı. 

Filan, takarrür etmişti. Ve tat. 
bıki ıç:n, Sultan Mecidin Topha
ne kö!jküne geln.esi lieklenm.işti. 

Nllıayet, arad:ın bir kaç gün 
geçer ~çmez, (T.ıphane müşiri. 

yeti mektupcu kalemi katiple· 
rınden Arif Efendi) isminde biri 
saraya müracaat ederek: 

[Zatı §<'hane aleyh•.nde bir ce. 
mıyet teşekkül eım;ştir. Bu ce
miyet, hiliı tahrik ve teşvik e. 
derek bir karışıklı. husule geti
recektir. Ben de, her nasılsa bu 
cemiyete daht! oldum. Fakat 
şimd., nedamet ettiğ'm iç n me. 
seleyi ilıbar ediyorum.] 

Diye, olr jurnal vermişti. 

s~rav halkı, o dM"ece gaflete dal 
mışlaroı k"; bu ı.'1barı lüzumu de. 
rccesinde ehemmiyetle tetkike 

Festival 
Eğlenceleri 

(Birinci aahifeden devam) 
etmiş seçme güreşçilerden mü -
rekkeb Macar a'Ytatör göreş ekibi 
bu sabahki konvansiyonel le Pe.
teden şelırimize gelmiştir. 

11 ltişiden mürPkkeb olan Ma.. 
car takımı istas.)"onda belediye ve 
spor kurumu erkanı tarafından 

karşılanmıştır. 

Macar ekibi yarın aqam saat 
21 de Taksim stadyomunda ilJr. 
müsabakayı yapaooktır. 

Diier cj:lence!er 
Festival münasebetile tertib e

dilen diğer eğlencelere de devam 
dilmektedir. Tanasa revüsü bu. 
gün 17,30 da bir matine ve 21,30 
da bir süvare verecektir Süvare 
yarın gece de tekrarlanacaktır, 

Bu revü şerefine 30 ağustosta 
Tarabyada bir ziyafet ve bir balo 
verilecektir. 
Diğer taraftan bugün Modada 

yüzme ve yelker şampiyoıılan 

müsabakası yapılmıştır. 

---..r-------
Edi, ı eje tayram 

(Birinci sahifeden devam) 
ordw,unun pırıld.yan süngüleri 
ve motörlü kıt'.;~ arının heybetli 
himayesinde güzel bir !atıl günü 
yaşamaktadır. Bu itibarla dün ol. 
duğu gibi bugün de Edirneliler 
geniş ve müsteri!ı bir hürriyet 
havası teneffüs •derek yine bay
ram yapmaktad.rlar. 
Diğer taraf! ıo yine Selanik 

anla~ması muc;bince Elen kıt'a. 

!arı, vaktile gayria>keri olan (Me. 
ri ) mıntakasma girmiş ve büyük 
heyecanla karşılanmıştır. 

Aleksandrupoluis (eski Dede
ağaç) kolordu merkezi ittihaz o. 
lunmuştur. 

Bir gönül macerası 
(5 inci ıahifemlzden devam) 

demiştir. 

O zaman biribirlerini seven bu 
iki genç arasında şöyle bir kor.uş
ma oluyor: 

lüzum bile görmemişlerdi. 
Garip bir tesadüf eseri o1arak, 

ertesi gün Sultan Meoi! akşama 
doğru blıdenbire arabasını iste. 
miş .• Mutadı vechile yanında yal. 
nız bir kaç yaver olduğu halde 
sessizce TophanP. köşküne gel. 
mişti. 

Suttan Mecit, Top:ıne köşküne 
gelir gelmez; _ bir gün evvel, 
Arif Efendinin ihbarından ma. 
lumatı olmayan - komitacılar 
derhal harekete geçmişler; pi. 
lanlannı tertibe g'.rişmişlerdi. 

Fakat, muntazam bir teşkilata 

mali.k olmadıklı.rı için, Topane 
Müşıriyeti binasının altındaki 
kahvelerde ancak .ıtuz kırk kişi 

kadar top1anabilmiş'erdi. Ve bu. 
nun içindir kı, birdenbire köşke 

hücum edememi5lerdı. 

(Devamı var) 

Küçük Antant 
(Birinci 1ahifeden devam) 

yadınoviçin riyosetı altında açı.. 

Jacaktır. Konseye i~tirak edecek 

olan Çekislovakya Hariciye Nıı.. 

zırı Krofta ile Romanya Hariciye 

Nazırı Komnen Blede hareket et
mişlerdir 

Küçük Antant konseyi toplan. 

tısının ruzname;;ınde şu mesele. 
ler vardır: 

1- Orta Avrupadaki hadiseler 
dolayısile tahdddüs eden beynel
milel vaziyet, 

2- Küçük A:"•antla Macaris -

tan arasındaki ırüzakereler, 

3- Milletkr Cemiyetinde Kü -

çük Antantın t•k'b edeceği hattı 
hareket, 

4- Tuna meselesi. 

Bu ruznamenın en mühim mad 

desi hiç şüphes;z ki ikinci mad

dedir. 
Küçük itila!m, Macarist:ını ta.. 

mamile Almany•rnın kucağına at. 

mamak için bu devleti tatmin e

decek bir karar \ermesi bekleni. 
yor 

Hor ti Almanya~ a hareket etti 

Budapeşte 21 (A.A.) - Naib 

Horti refakatinde Başvekil, Ha -
riciye ve Harbiye Nazırları oldu

ğu halde akşam Almanyay a ha. 
reket etmiştir. 

Londra 21 (Huousi) - Macar 
Naibi Hortinin Alına.oyaya yapa. 

cagi ziyaree büyük bir ehemmi
ye veriliyor. Bu ziyare neicesi Ma 
carisanla Almanya arasında daha 

z:vade bir yakınlık husule geti. 
riieceği anlaşılmaktadır. 

Bir vapurun 
Kaza\1ı Patladı 

Dün akşam 18 de Köprüden A. 

dalara gitmekte olan Kınalıada 
vapuru bir kaza vç• mı iştir. 

(Birinci aalılfeden 4nam) 

miştir: 

Atatürkün yüksek huzur 
larma; 

Bugün sekizinci İzmir en
ternasyonal iuannı açtım. 
Fuar seneden seneye ayn 
ve takdire ıtaYan bir terakki 
eseri göstermektedir. İzmir 
halkı ve diğer mahallerden 
gelen vatandaşlar Atatürke 
şükran, bağlılık ve minnet
lerinin arzını büyük bir he
yecan ile benden taleb etti· 
Jer. Sonsuz tazimlerimle ar• 
zeder, eJlerini:ı:den öperim. 

Başvekil 
Celal Bayar 

İstanbul 20 (A.A.)- Ata· 
türk, Başvekil Celal Baya
rın İzmir fuarının açılış tö
reni hakkındaki telgrafına 
aşağıdaki tel yazısı ile mu
kabele etmiştir: 

Başvekil Celal Bayar 
İzmir 

Sekizinci kmir enternas· 
yonal fuannı açtığınızı ve 
halkın hakhımdaki duygu -
larını bildiren telgr1'fınızı 'ı 
aldım. Bilhassd fuann sene
den seneye ayn bir terakki 

•eseri gösterdiğine dair olan 
i~arınızdan ı;ok memnun ol
dum. Vazifedarlara takdir
lerimin ve sayın halka te • 
şekkür ve ~evgilerimin ib
lağını diler, gözlerinizden 
öperim. 

K. Atatürk 

Amerikalı 
Bir şakacı 

(5 inci sahifeıl<ın devam) 

de bulunmuşlar. Bana g'jnılerdik

leri mektublarda bir hayli sövüp 

saydılar. Anlaşılan ağııları yan

ml§. Şüphesiz bu yazıyı okuyan 

yaşlı asker bir hayii gülmüştü~ 

* Eğer Amerikalı ihtiyar>'l iddiası 

doğru ise, şeytan sözünii tutmuş 
demektir. 

Fakat ben buna inanmıyorum. 
Şeytanın bu bİıdal~nın \Yüreğin -

den ne istifade edecck7 .. 

Doktor Faust yaşlı idi. Gençleş

mek zevketmek için şeytanla bir 

mukavele akdetmişti. Snnraları 

pişman oldu. Ceh~nreme gitti. 

Halbuki Amerikalı Fi3•r, mahza 
uzun müddet vaş•malt için yüre

ğini şeytana satmak bud1laıığın. 
da bulunmuştur 

Bunlar çocukları eğlcndormek 

için uydurulmuş hiltayclerdır. 

Şeytan, insanları.1 ruhunıı çatın 

almaz. Tanrı insanları topraktan 

halketm.iştir. Ölünce yine Tamı -
!ra döneeektir. 

Dünyada bulunduğumuz müd -
detçe fenalıktan '>aşka birşey yap. 
mayız. Miniminicik bir bebek ot

lar üzeriııde yürümeğe başlar baş

lamaz binlerce küı;iık mah](ıkları 

ezer, öldürür. 

Şüphesiz, mö.;yö F .şt:r, cehen -
nemde Sen Lüi'yi bu l•cak ve ce. 
zasını çekecek. 

Bacakları 
Kesildi 

(Birinci sahifeden devam) 
merasimle açılacağını ve İstiklal 
marşını müteakıb belediye reisi 
Behçet Uzun bir hitabesine Başve. 
kilimizin mühim b' r nutuk söyli. 
yerek muk.ıı.belede buluna~ağını 
dünkü sayımızda lzm;; muhabiri. 
miezin telgrafına at!en bildirmiş. 
tık. 

Bu nutukları ehemmiyetlerine 
binaen hu!Asaten karilerimize bil
dir1yoruz. İlk sözü a19n Belediye 
reisi Behçet Uz, fuarın Başvekil 
tarafından açılmak mazhariyetine 
erdiğini, Bunun İzmirlileri sevin. 
dirdiğini, fuarın hükUmetln yar. 
dımile daha olgunlaştığını. Ata -
türk rej;mine hAs olan bu ilerleıne 
ve gelişmenin, y3Jnız bugünkü de. 
ğil, gelecek nesiller tarafından 
minnet ve şükranb karşılanac::ı. 
ğini, tarihin muhtelif dev~clcrin. 
de batıp yıkılan ş•hrin en iıyi, en 
hakiki imar ve refaha cumhuri -
yet devrinde kavuştuğunu, bunu 
her 1ylliği gürelllği bize veren, bizi 
her şeyden evvel hakiki l:enliğ; _ 
mire kavuşturan Şefimize borçlu 
olduğumuzu söylemiştir. 

Belediye reisini müteakıb Bnş. 
vekilimiz Celfü Bayar, alkı~lar a. 
rasında kürsiye çıkarak bilhassa 
demiştir ki: 

•- Arkadaşlar, İzmir entC'rnas. 
yanal fuarı yalmz İzmire a!d bir 
eser olmaktan çok uzaktır. İzmir 
enternasyonal fuarı bıze vatan • 
şümul iktısadmıtımzın he• giin 
biraz daha ilerleınek\<) olduğı:,.,un 
eserlerini göstermektedir. 

Bu fuar ayni zamand::ı valarıın 
dışına çıkarak 1ostıarımızın eko. 
nomik ve kültürel eserlerin bu _ 
raya getirmelerinı ve bızlere gö&. 
!ermelerini temir, etmektedir. 
Kıymetli dosthnmızın meşheri 

mizde gösterdikleri yüksek esH _ 
!eri büyük memnun:yetle ve zevk. 
le temaşa edecek ve bunları dost. 
luklannın birer nişanesi obrak 
çok samimi hislerle alıcışl~ı·acağız. 

İzmir meşherinde bize Kemalist 
rejiminin ekonomi sahasında asri, 
büyük ve enerjik adımları bariz 
şekilde her sene gösterildiği için 
aynca bir zevk duyuyoruz. Eser 
yerindedir ve her sene tekamül 
etmektedir. 

Asıl elıemıniyeti de her sene te. 
kamül safhasına aid biz:m karşı. 
mıza yeni bir varlıkll çıkmasıdır. 
Eser, güzeldir. Fakat içinde tşe _ 
hlr olunacak mahsı.ı! bulunmazsa 
meşher kıymetsiz hlı~. 

Kemalist rejiminin milli eko. 
nomi sahasında mühim bir şubesi 
olan sanayiimız ne dereceye ka
dar ilerlemiştir, miktar ve kalite 
itibarile milli ıstihsaliitımızın de. 
ğeri nedir? Bunu her sene zevk. 
le görüyor ve snlıyoruz ki her 
sene istihsalatımız artmakta ve 
rasyonel bir şekıld~ kalitesi yük
selmekte ve IT'aliyeti normalize 
olmaktadır. 

( ['irinci .,, hd•n devam) 

hattında işleyen 75 n~.ralı tr_aın.. 'ı 
vay Aksaraydan S:rkec~ve dogru 
gelmekte iken Gureba Hüseyina.. 
ğa mahallesinde Şükrü sokağında 

oturan Ahmedin 9 yaşındaki oğlu 
Hamdi tramvay~ atlamıştır. Bi -

Memleketimi !Je teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden sanayi 
müesseseleriı:rllz istihsalatına aid 
bir rakam ... Bunun içinde el sa. 
nayü eserleri ynktur. Bütün Tür. 
kiyede 1927 senesinde sanayi şu
belerinde 32 mıiyon liralık istih. 
salat olmuştur. 1931 senesinde 
105 milyona çıktğını gördüğümüz 
bu rakamın 1936 senesinde 237 
milyona baliğ olduğunu müşahe. 
de ediyoruz. 1937 senesinin he -
sabları henüz bitmemiştir, üze. 
rinde uğraşılıyor. Fakat bunun 
da tahmmen 255 m]yona vasıl 

olacağı ifade edil.mektedir. Mem. 
leketin iştira kabilyeti hakkında 
başka bir rakam daha vereceğiz. 
Bu suretle bir ın / .ayese yapmak 
imkanını bulacaksınız. 1932 de 
Türkiyeye 86 milyonluk ithalat 
olmuştur. 1937 de bu rakam 114 
milyona yükselmiştir. Bunun ben 
ce ifade ettiği mana: Memlekette 
istihsalat yükseliyor. Haricden 
e'"fYa ithalatı çoğ&lıyor. Fakat 
Fakat Türkiyecte satılmamış, stok 
kalmış mal bulundv,~undan şika
yet de yoktur. Şu halde istihsal 
ediyoruz, satın ahyoruz ve kulla. 
nıyoruz. Bu, miJletirı ekonomi sa. 
hasında kalkınmasının en bariz 
delilidir. Çünkü iştira kabiliyeti 
kül halinde yükselmiştir. 

letçinin kendisine doğru gelmek. 
te olduğunu gören Hamdi tram. 

vaydan atlamak ıst~mi~ tam bu 
sırada tramvayı,-, yanından geç -

mektc olan Must;,f;ı isminde bi -

rinin idaresindek: yük arabasına 
çarpmıştır. Bu çupmadan sonra 

geriye doğru atıla-:. kiiçük Hamdi 
tramvayın altına d'j1r.:ıfü; ve her 

iki bacağı kes:Imlştir Hamdi Ü

m dsiz bir halde c .ın!rnrtaran ile 

Sultan Mecid, sık sık Tophane 
meydanına gcı;ycr. Ve ekseriya, 
aitsa"'Tl vemeklel 'n' oradaki Jcüçük 
kö~r.te ~ıyordıı. İ'jte. onun yine O

raya g~ldiği bor akşam; cemiyet 
efradı derhal tcpfanacak.. köşk, 

abluka altına alınacak .. nutuklar 
sôylen~rek as;.oer ve halk heye. 
cana ~cvkolunJcaK . Sultanmccıd 
orada mevkuf iken Aziz efendi de 
Beşiktaş sar.yır.eh-. bir k~vığa 
b;ndiril.p karşı yııkay1 g<çiri1€
rek Ayasofya ra'lıisina~. kendi. 
sıne b!y"at olanarak Topkap: aa. 

- Kraliçe bu izdivaca müsaa. 
de etse bile buna kolay kolay razı 
olmıyacaktır. Çünkü bir zanıar., 

ikinizin evlenm~si kararlaştml. 

mış olduğu hald~ siz bundan vaz. 
geçı:rllştiniz. Bir kadın bunu ko. 
lay kolay unutur mu zannediyor. 
sun uz? 

Bu maceranııı alt tarafı yarınki 
• son Telgraf• tadır. 

Vapurun Feneıbahç< jlı; Kına. 

lıada arasında ma1<irıe dairesinde

ki makinelerden birinin buhar 

nakleden borusu patlamıştıtr. Bu.' 

nu dm.-an yolculu telaş~ düşmüş. 

lerdir. Vapıırun çaldığı imdad dü

dükleri üzerine Burgaz ve Fen. 

dik vapurları KmJ!ının y•.ılcula -
rını almış Kınaııada vapuru da 

tek kazanını işleterek güç hal ıle 

Kınalıadaya gidebilmiştir. Bu ka. 

zada yalnız kann daiı·esinde bu. 

lunan makini.;~Jerle atq;c;ilerin 
hafif surette yilzleri yanmı,,tır . 

1 Cerrahpa~a hastaııesınc kaldırıl. 
1 t ' 

Yapacak daha çok i§lerimiz ol
duğunu size söylemek isterim. Bu 
çok işler meyanında sanayideki 
terakki hamlesini ayni hızla yü. 
rütmek vardır. Hükumetimız bu 
hususta çok mühim tedb'rler al-1 mı< ır. 

mıştır. Bunu yakında büyiık mil
letimize bildirmek imkAnını bu. 
lacağız ve o zaman göreceksiniz 
ki milli ekonoırunin feyizdar ol. 
ması için lazım gelen bütün ted
bir alınmıştır. 

Daima tekrar ettiğim gibi bi. 
zim memleketimizde ziraati ve 
sanayii ayrı ayrı mütalea etmek 
mahzı hatadır. Bunlar ekonomi. 
nin bir kül halınde ele alınması 

!Azım gelen tek manzumesidir, 
Ancak sanayi bütün ileri tekni
ğini rantabilitPsile memlekette 
kurduğumuz zaman muradımız 
ve ticaretimiz tamamile tekamül 
etmiş bulunacaktır. İkinci beş se. 
nelik sanayi programını bugün _ 
lerde yükst!.k milletin huzuruna 
arzetmekle pAyansız bır zevk du
yacağız. 

Sanayi kuvveti!!. Milli ekono. 
mi hayattır. Türk milleti her§eye 
ve her şeyl:Qe rağmen yaşıyacak. 
tır. ve şerefle plyidar olacaktır. 

Ölü mevsim kapanmış, lktısadi 
faaliyet başlama'< üzere bulun -
muştur. Böyle bir anda bu sene. 
ııin bütün menıekek şamil eko. 
nomisini nasıl môtalea ettiğim! 
söylemek isterim. · 
Memleketın Ull">Unıl istihsaıatı 

üzerinde mütPhRssıs büroların 

bana verdiği rakamlar tam ma -
nası.e müsbettır. Karadenizde' 
müteess:ır olan Lndık ve diğer 
bir ikı yaz malısulümüz istisna 
edilirse bu sencnir- mahsul nok. 
tasından geçen seneye nazaran 
daha feyizli bir sene olduğunu ka.. 
bul etmek zaruıidır. 

İstihsalfıtımız bu sene geçen se
neye nazaran yüzde 15 ila 20 ata. 
sında fazla olacağın' tahmin edi. 
yoruz. 

Bugünku şerait fevkalfıd~ ted
birlerle bozulmaılığı takdirdE bu 
sene için iyi bir >Enedir hükmüne 
varmak hatalı bir iş olmaz. 

Son söz olarak Belediye reisi 
arkadaşım, milletin çok yüks~k 
ve neci b bir d:ıyğusuna terciiman 
oldular ve hepimizin Büyük Şefe 
tazim ve muhabbetlerinin ve milli 
sevgilerinin arzını benden istedi. 
!er. Bu benim için çok büyük ve 
çok şerefli bi• vazifedir. Şefimiz 
halkın ruhunda yaşamakta.:!ır. 18 
milyon Türk, kadrn el'keği, büyü. 
ğü ve küçüğü ile tek bir kalb ha
line gelmiş, Atatürkün üzerine 
samimiyetle ve milli heyecanla 
titremektedir. Bizim için mılll 

kudret ve irade l:aynağı olan bü. 
yük şahsın huzuruııda hürmetle 
eğilirim. 

Kemalist rejim, Atatürkün iL 
hamı ve iradEsı dahilinde yaş1-

yacaktır. Kemalist rejim bu mil. 
Jetin re!ahını temın edecek ve 
ilelebed koruyacaktır. Milletin 
Atatürke olan sevg<si ,.e ona olan 
sarsılmaz bağlılığı bunun zamii.. 
nıdır. 

Yaşasın büyük ]ürk milleti .. 
Yaşasın Büyük Şefimiz.• 

GECEKİ ZİYAFE'.r 
Gece fuarda Başvekil Celal Ba

yar ve ı:rllsafirler şerefine büyük 
bir ziyafet verilmiştir 

DÜNKÜ TOPLANTI 

.ıc·'-
( Hı. inci '8yfad3 ı> ~ .,e 

eheınmıyet vernıcrıı e1' 
N adıdeye görüıırııerı1 bl 

.. '<t;3J1l 
lışm~tır. Dun a'' e ~ti" 
kır keyif olan N'adıd 
nünde durmakta ise7Jı g 
Şükrünün geçme!de '" 

.. ""~ gt'\ müş ve hemen on ıt r. 
ki tekJif;ni tekrar. etnl~ırK 
Nadidenin sözl<>r'"' . zeı 

geçmek istemiş :•'"":' ~ 
dide avucunun ,,,,,d.!_ uı 
duğu jiletle Şükrtı1111 " .n 

. "' , ~ıı3c cum etmış ve s.ı.g 

rin bir yara açmı)tı' 1~ Hadiseden sonr: ~,#: 
Nadide: •Sevivo~duıtı. ~ 
dum. Şükrü ~~k3sıl';ı# 
ye yanağını kestim• a~ 
rü tedavi altına a!ıı>31' 
kata başfanmışt>f. 

-- k~ Hava Pırı 
(B. . . - .ı.iftd'" ...ı 

ırmcı 511-'. ~ .. 

. Mareşal Göring i 1<' Gef(ic<' 
men arasında cereyan ~~ 
kereler çok müsbe • "e 
neticeler vermiştir. ~"--
BüyÜ.k garb devlrtJerı 

d b~~ 
bir hava paktı ak ' file ~ 
savvurun kuvveden 
bileceği sanılmaktadır· -----
Tophanede 
Bir lJangırı 

~ fŞl 'f'c:. 
Bu gece sa'ısh k> bit r· 

halkını telasa veren 
• . • l: {_;J 

hadısesı olm~'tu . 11 oO 
terdar maha;,e.,nd~ geır' 
evden ya~gm çıknıı 'ııaşı 
gerek yanındaki bı!l 131', 
ye aid 13 num:ı'llh e~~ 
diğer kom~u iki ev de e 

. ı nrtıC .ti 
mıştır Ta hkıka · ı-V 
gının Saidin od:ısındauıı' 
vaziyette bıraktıg• ~;ği ~ 
mesile meydana ge fl'ı(f 
mıştır. Kısmen y~ıınll \'< J1 
Kazım ile Havreıldill ıJıfıf. 

. · rtaS' ya aiddir ve sıgo f(t'fıtl 
bıta tahk)kata b~18 

4 

. 'J<ııdar (Dış poJıtı / 

l"kkil- "r• sıılbııt' 6 
te a er ıne go -• 

1 
ttiSI rJ/. 

dığı muvazeneyi .aıı~r· •,; 
O halde diıva Sil· 1 '!' Y.ıt 

manlarının Alrnaııi9 rı01 '·· 
recesine varsa bile, l<~crı P' ,J 
deratına hakim olma r.: 
evvel~ ÇekosJovaJ<fl ,4•~ ~ 
bütünlüğü ve saniYerıaJI '{, 
va:rene~inin koru"':nır' 'I 
düşünce ile karş~ !< il'l' f 
zaman hangllii d,ger I 
ce ktir? Jl,.ıfil I 

Bu, mantıkla )ıa ıı\91· r! 1 
dava değildir. Alr"a ı~f 
kuzuncu ve yirrnıfl'~ııt.l;;f 
kaddes umdesi oJa!' 'fi 
sibini. ileri sürüyorlaf·dııl" 
dır !ar. Çekoslovaki

3
• pt<'.I'/ 

kaddes olmıyan b•f e~ ~ 
cezzi kabul etınıY ·fi"" A 

. stı ,.-
mefhumunu ilefl fr ' 

d r•af· ı ~ Onlar da haklı ı r~·~ 
,·ıkl 

kollektif barışın ·· ,egı~t / 
Başvekil dün lzmirde Ticaret tem içinde su11ıun . ıtıC~ 

Odasında İktısad Vekilı, Vali, Be- giıhı olan kuvvetl:f ,l<ıl 
lediye Reisi ve tzmirin tacirlerini . .. rrı:< 

t Prensib:ni i!erı su . ." toplıyarak zmirin iktısadi vazi. .,."· 
yeti hakkında uzun uzadıya ko- da haklıdır. ";ı.~1 ı 
nuşmuş, tacirlerin dileklerim, şı . Esasen halli an ll'~ g;r' I' 
kayetlerini dinlemiş, İzmirin iktı. valar da bqyle ııak~~!;lı -
sadi kalkınması etrafında hasbi- lakadar zümrenin 
halde bulunmuştur. ğü davalardır. ~bjf 

Çek meselesinin halli iç1; 1e;J 
konferans toplanması nıu ,et~ 

Vaziyet nazik ve ciddi bi~ s~!~ ıı; z 
Prag 21 (A.A.)- Vaziyetnı ciddi olmasına ragrne? n ııe~.JI J 

ile arkadaşlap ümidlerini kes!l'.e.mektedirler. Runcı.rı~ubııP'j,ıfl' 
sinin neticesini bir muhtıra şeklınde tesbıt etmıştır., tıer l<ııt' 
ısureti iki tarafa veri!Peek ve icab ederse alakadar dev,e ~ 

tevJi edilecektir. - - - 1111"':'. 

aıit 
Baş,Diş,Nez/e,GripRot7Je,1>'}~' 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınıı~bııır• 

ı' - icabında gUnde Uf kate alın 
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Yazan 1 Rarımı Yacız e· f .. 1 t ' A ' h ,.....~~~~-· ır şo or an a ıyor ... manya nın azırlığı ve., 
~=,~~~~~-~ ~ı 1 (5 inci sahifeden devam) nb odasına çağırttı. Tıpkı Madam s f b ı · k t •• b • 

,~"§ du. Bir gün madamın anr.esi beni 1 Alkarto g:bi... Merdivenleri çı - e er er 1 ecru esı 
---..... odas,na çağırttı. Halındcn bıırşey karken kendi ır.,ndıme· 
~)_ } söylemek istedıği, fakst sıkıldığı •Şi.iphesız yol verecekler ... • di-

anlaşılıyordu. Zavallı kadın ne. ye s&; leniyordum. Madam Ho -
den sonra şu söıü söyledi: var! çıplak denıı~ccli. bır vaı.yet-

rilmektedir. 
lllacar hüktnet na•bi Am'ral 

Ter ~ VMib. rftim, aıalllmal .... not -1•: Eski Osnıazolı donanma11 erlı: .. 
liıı C\tttıe, ve iktibas auıdan n:ıin1aJ' Jtemııl, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

- Size yol vermek mecburio'e- te idi. Benı görür görmez: 
tindeyim... - Bonjur Jilbe.-... 

- Pekala madarc ... nasıl arzu Dedi. Ve kollarımın arasına a. 

(4 UncU sahifeden devam) 
teriılmış bir dostluk diıre tefsir e
dileceğini ve çok manalı olacağı_ 
nı yazıyorlar. 

Şimdi meselenin asıl canlı nok
tasına gelmek lazım: Alman ma.. 
nevralarının ucunda herhangi bir 
harb tehlikesi, vahim bir ihtimal 
olmıyabilir. Bu böyle kabul edil-

Hortinin Almanyayı zıyarct etme. 
si de orta Avrupanın puii lika !le. 
m:nde ı.yeni bir alaka iie takib edi. 
len hadiseler sırasına geçmiştir. 
Macaristan siahlanmaktadır. Ma. 
caristan küçük itilaf devletleri _ 
Romanya, Yugoslavya ve Çekos. 
lo\'akya - ile geçenlerde müza _ 
kereye girişti. Alınan netic._, miıs.. 
bet çıkmıştır. Çekoslovakyada bir 
Macar akalliyeti vardır. Bu Ma. 
carların vaziyeti iyileşmesi lfı _ 
zımgeldiği söyl~n'yordu. Halbuki 
Çekosovakya hükumet şimdi 

yalnız kendi idares'ncleki Alman.. 
!ara değil diğer •kalliyetlcre ve 
o arada Macarlara da müsaade _ 
lerde bulunmaktadır. Bu takdir
de Çekoslovakya ile Macaristan 
arasında ihtilaf irnlmıyacak gö _ 

' kkı ınahfuzdur: 1 Şükrü PaJa_. komodor b~Aöbt IMan, batan reınl kaptanları, 

~eUo .. BenitEi'~;;-~d.~;~-.;,ı? 
Orıu tanır tanımaz da boynuna sarıldı 

ll7 lyl 
!le ardır binbir maceranın 

~ bö koştuğu Marmarada, ilk 
'!iş Yle rntişkül bir vaziyete 
il lbr b~unuyordu. 

il ~lı~ Ock un bütün dli§üncesinl 
:ııı: tek şey, 0 gün İstanbul 

1 ~di. da geçen, geçirilen hadi-

~ ıt.p a taarruz nasıl olmuştu? 
~lleıı 'I'eodo: Brodey mu -
l,.\ttıb olabilmiş miydi?. Diğer 
~ lıaı~q r simdi nerede ve 
~Ilı e bulun~yorlardı acaba?. 
'~hul!ere muayyen manalar 
ı~ ıçın Hayırsızadadaki •a-
lda c • rnerkezine uğramak, o

ııı, ~endis· İıiı:ı· ıne malumat verecek 
~aVUııt'un adamlarından, 
lııııı,. k tııdan birini bulmak, o
~!lb onuşmak a~ım geliyordu. 
1. ~Ock, binbir düşünce içP.ri
~a 0~alıyan fikrine bu yrn! 
lı .• "'.' eore bir istikamet verdi. 
~e teı · 

etıı grafına yeni kerte~eri 'i · B7 bir yılan akışile gizil 
!ı-,;l'ıl. lianrsızada istikametine 

~re~ 1 
' . F'ransız tahtelbahiri kur 
' d'tınk~n!ız müşkül bir du.. 

~.. ~ınuş•ü 
~ .. lıtk d .. 
~"llr, 'l'r estroyerl~rinden ·Yar -r' etonun ye-rini keşf\ tmlş, 
~lif. b lahtelbahir;rıe musallat 

vari şimdilik hiç bir karar vere
miyor; alacağı malılnıat..ı göre ye
ni ·bir program hazırlıyarak Bo
ğaza doğru kaçmak için hazırla
nıyordu. 

Gece oldu... Saat 8,30 da Hel
brock'un o günkü ılk emri B 7 nin 
kumanda kamarasında çınladı: 

- Donkiler işlesin... Yukarı 

çıkacağız! ... 
Kumanda bir ande harekete 

çevrildi Do!!kiler gümbür -
dedi. B 7 ağır ağır sa -
hile tırmanan bir su kablumba-
ğası gibi denizin üstüne çıktı. 

Etrafı bomboştu. Ay yoktu. 
Her taraf karanlıktı. Uzakta, İs
tanbul limanının muhafazasına 

memur Türk destroyerleri -
nin karakol yaptıkları suyun 
üzerinde birer ışık sütunu şeklin.. 
!inde dolaşan projektör huzme -
!erinden belli oluyord:ı. 

Helbrock içinde :rnmrulaşan 

belirsiz bir hissin gözlerinde ha
fif bir hasret yaşı h3s>l edişine 
aldırmadan uflı:u süzdü Sonra 
çevik bir sıçrayışla k3mara kapa
ğından fırladı. GPllıi ile sahil ara_ 
sındaki bir metrelik açıklığı at
lıyarak katetti. 

Sonra, !i.eriden, adaların arka 
tarafından do1aş1rak ı;esı:iz kü
rekler le yaklaş~:ı. ufak bir karartı, 
süvarinin gözüna çarptı: 

- Bir sandal gelif'or!. .. 
Diye mırıldandı. Helbrnkl~ iki 

bahriyeli kayaların arasına giz. 
lendiler Adaya doğru yakla~an 
sandaldan çıkacak adamı bek. 
!emeğe koyuldular. San -
dal geldi, adaya sııkuldu. hhtel
bahırın durduğu burnun öbür ta. 
rafından sahile baştan kara etti. 
İçimdeki adamlar 

Gizli iş gören adamların şüp
heli tavırlarile kara.ya atladılar. 

Sandalı iyice kuma çektiler. Sonra 
bunlardan 'birisi sandalın biraz yu
karısında etrafı görecek bir ta -
rassud mevkii seçti. Orad:ı kaldı. 
Diğeri, hareketlerinden daha çe
vik ve daha genç olduğu anlaşr -
lan siyah elbiseli •dam tepeye doğ_ 
ru tırmandı. Helhrock'la arkadaş
larının gizlendikleri y~rı, ta te -
peye gelince durdu. E>rafına ba
kında ... 

Kayaların ark3sında gi> lenen 
İngiliz bahriyelileri hala ses çı -
karmıyorlardı. Fakat, Helbrock, 
ta yakinine gelince bu adamı ta
nıdı. Hemen ayağa kalktı. 

Orada denizi SU/reden adam 

ederseniz ... Anlaşıhn ad1mları- atılar O gündrn sonra bir 
nızı azaltmak, maJrafı kısmak is- çok kereler odasına çıktım. Bida-
tiyorsunuz... yette korkuyordum. Fak3t son • 

Bu cevabımı bir hakaret gibi te raları Mösyönün bih!t;z;m bizi 
lakk. etmşi olmalı ki yerinden fır yalnız bıraktığım anladım. Ma -
ladı: dam, günde birkac kere beni O-

- Oh! ... Yanlış düşünüyorsu - dasına çağırıyordu. Ilu. aylarca 
nuz ... Mösyö Ramon öyle istiyor böyle devam etti. Bir gün krrda 
da... gidiyorduk. Kafam boş gibiydi. 

«Dedi ve bana bütün hakikatı Otomob]i nasıl sevkettiğbni bi-
anlattı ve kendim kollarımın ara- lemi;'ıordum. Nihayet karşıdan 

sına bıraktı. Şimdı artık şoförü gelen 'büyük bir otomobil ile ınü-
değildim. Ne y&J)acağıır.ı bilemi • sademe ettik. 
yordum. Suzani düşüniısordl\Dl. Bu ka?.adan birkaç gün sonra 
Ya duyarsa? ... Fakat nereden du- Mösyö Horat yainıı otomobil<! 
yacak!... bind\. Bir dağın et.eğmdP küçük 

•Buradan iyi bir hüsnühal va.. b:r meyhanenin önünde durmamı 
rakası ve çokça bir tazminatla ay- emretti. Durdum. Meyhanede biz 
rıldım. Madam Alka:t.:ı kusurlu, den başka kimse yoktu Karşılıklı 
fakat çok c(;merd bir kadındı. Şo- bir ma~aya oturduk: 
förlük hayatımda bU-çok kadın - - Size bazı söyliyeceklerim 
!arla düştüm, kalktım. Fakat o- var ... 
nun gibis'ni görmedim. Artık Dedi... Şüphesiz bana söyliye-
kendisinden bahsetmiyelirn. ceği şqvlcr çok müh;mdi. Bu se. 

cAJ.karto'ların hizmetinden ay- beble bir müdde! sükut etti. Son 
rılır ayrılmaz başka bir yer bul- ra: 
dum. Bu da çok ze'lgin bir karı - Nazarın.zda bir budala gibi 
ve koca idi. Çocukarı ıyolı.tu. Er- telakki olunmak isteır.em ... Karı-
kek güze, kibar bir ada!l' Kadın mı pek çok severim ... Fakat sev-
da çok sevimi!... Suzan gibi giL ginin de derecesı var ... 
zel bir oda hizmetçisi olmadığı it- Sustu. Ben, bir cevab vermedim. 
ç:n bütün dikkat nazarımı ma _ Bir sigara yaktı, devam etti: 
ıfama çevirmiştiM. Kendisini baş. - Münasebetinizi bili.yorum ... 
tan çıkaracağım >ddiasında değil- Karım erkekleri çok sever. Er 
dim. keklerin muhitinden uzak yaş1-

·Madam Hovart'ın birkaç kere yamaz. Köşkümüzde niçın otur-
ler garib nazarlarla baktığını ve mıyoruz da ot<?le gidiyor biliyor 
rıazarlarımız tel3.kı edince gözle- musun? ... Otelde çok erkek var 
rini iğdiğini farlı.ettim. da ondan ... Hulasa, karım erkek.. 

«0 da gizli '!:ıirşeyler dc;~i,inü - !erden ayrı yaşıyamaz. Ben de, 
yordu. Seyahat merelesi konuşu- onun bu arzusunu yerine getir-
lııyordu. Mösyö Kovart çok zen. mek iç'n gözümii kapamnva mec. 
gindi. Bir işle meşgul değildi. Se- burum. Çünkü kendisinı çok se-

dıkten sonra şu ;mali sormak sı.. 

rası geliyor: O halde böyle 
1,500,000 k'şinin silfıh altına alın
masının içyüzü nedir' Eerlin ıne
ha!ili bunun etra!ında ortaya çı
kan dedikodular k«rşısında hay
ret duyduklarını sqylüyorlar. Or
dunun birçok eksik~eri olduğunu, 
bunları layıklle tesbit etmek için 
böyle büyük bir harekete lüzum 
görüldüğünü söylüyorlar. MilleL 
lerarası vaziyet; böyle yatışma _ 
mış bir halde iken böyl~ b;r ma
nevraya giriş:lmesi Çekoslovak. 
yaya karşı bir tazyik mahiyetin
de midir? Bu Çekoslovakya me
selesi konuşuluıken Alman ordu. 
sunun da hazır tulunması belki 

bu konuşmalar üzerinde tesir ede
cek diye hesab "dilmiş olabilir. 
Ancak bunun karşısınsa !ngilte_ 
renin vaziyeti de gözden kaçma
maktadr. İngiltere şimdi eskisin
den ziyade orta Avrupa işlerine 
alakadar olduğunu Lord Runsi _ 

man gibi bir dedet adamını mü. 
şavir olarak Çekolovakyaya yol_ 
lamakla gösterdi. Çekoslovakya 
işlrinin sulh ve müzakere yolla.. 
ri'.e halledilmesi Londra için bi. 
rinci derecede takib edilen bir 
gaye olarak görülmüyor mu? .. 
Bu böyle iken Lord Runsima. 
nın Çekoslovakyada görmekte 
olduğu işi akim bıraktıracak 

mahiyette her hangi bir hare. 
keti Alman devlet adamlarının 
muvafık görmesi.ne ilıtimal ve _ 

rünüyor. 
İşte yeni gelen Avrupa ga~ete

lerinde görükn bellibaşlı yazıarıa 
bir hulasası. 

RADYO PROGRAMI 
18,30 Plakla dam musikisi. 19,15 

Kemaıı ı<onseri; Alı Sezin, piya
noda Aleks• Kelec•. 20 Saat ayarı: 
Grenviç rasatanesinden naklen. 
Cemal Kamil ve arkadaşları ta _ 
fından Türk mus;kisi ve halk şar
kıları. 20,40 Hava raporu. 20,43 
Ömer Riza Doğrul tarafıııdan a
rabca söylev. 21 Saat ayarı: Or
kestra: 

1-Rosini: Vilhelr:ı tel uvertür. 
2- Mozart: La Fülüt anşante. 
3- Translatör: Vals entermez.. 

zo. 
21,30 Akile ve arkad~ları ta -

rafından Türk musik'ıi ve halk 
şarkıları. 22,10 Opera ve operet 
parçaları (plak). 22,50 Son haber
ler ve ertesi günüıı programı. 23 
Saat ayarı: Son. 

I r Ve u. gızli mikrobu tutmak, 
<lıiru{'a ıınha ctır.ek için tahtel
ı 1toıı durduğu noktaya topları
'~ ı.."'ntre etırij, alabildiğine 

Karaya çıktı. Etrafı dinı2di. Sü
varinin arkasınd1ıı. toprağa ayak 
basan ili nefer, Vodney ile Ven
ham kapitenlerini takip ediyor
lardı. 

kayaların arasından birisİllı11 fır

ladığını görünce çabucak elini ce
bine attı. Bir tabanca çıkardı. 

yahati çok seviyo~du. Daima se _ viyorum. Fakat, biclayetteki gi.bi Siyasal BiJgil'!r Okulu talebe k · · 
yahatten bahsed.iyorlnr ve gide- d0ğil. Artık o, benim için yara_ ayıt şeraıtı: 

~P!tol'ul:nuştu. 
~. :ıte1t, eıı. Öjen Klavye ya esir 

'rı ·{ahud da bir akrebin in-
~'lt k gı i kendi kendisini imha 

ar!Ollarından birini tutmak, 
"dlJ b. . ''t !tar ınnr yapmak mecbu-

lanaJa!ts.ında kalmıştL Genıi
~e b ısyan etmişler, suyun 
btr lo 0ZU1t t>thtelbahiri müt
' d P ateşne ehdid eden Os-
ı/stroyer• ne mukab:~ ge
lte~de de ~li silahlı tayfalar 

. ~at . süvarinin etrafını 
'll k• bınbir gürültü içinde 
~ ıbetıerin~ mukadderatın 

\lı( bde daha uygun ve daha 
~ u. i~~ §~kli alması için sü
~ :tl-d ıncıyt sık.ştırmağa baş 

"Od ı. 
l!y ıle .. , . 
~ ''aıınen bu son varta 

\; ı i: ;~ Ucuz k•ırluian insan-
~~ ile 'E l 3 var hızlarile 

I ı.....·.hıı >'olunu tutmuşlar, Türk. 
~ ~~ 4ıı. Ve kat'i ~aki,>lerı kar

""-·d~Çrnaktan başka çare 
-.;,~ ~ıı. ı .. an1anuşJar, hareket
~. it. gore tanzim içın sıvıŞ
,~ ı:ağa ba~lmuşlari.ı ... 
~"'ılı ik sırası aylaıdır Mar 

() 'ltı ~raca kesen düşman de
~ . '!. .0suna g>lm\1ti .. 
~ lıı"'ı ~den. biri Türk destro
~ıtır, (! ıııe. dıışmek üzere bulu
.:~~ ikıncisi prcskobunu 
~i k kör olmu;ı. zorlukla 
~~. Urtarınak vazyetin~ düş

iltı.. 
ı. "'<ra t . 
"' lııin akıpc[ Türk destro. 
~ lııiııı Uskur gümoürtfılerile 

•~ . lt\liyoı" aman vume-
ı '<llıle . • 

~"ı~•ri :.~gın~ açılan 12 Türk 
~~ ge . uçucütc c!eniıi enine 
111 '<ır, h lıYor, kÖjcsini bı..u;ğını 
I\:~ ~ ·~ ~~tarafta büyük bir fa_ 
~ ~\J.lu uşınan tahtelbahirleri-

-ı- nnıa 
\it ~,.l!rl sı 1-;in hareket eden g ~ .. 

ay'•tle ı~ı n.-t:c• almak. ıçın 
..,~ l!rını sırfedı) orlard'ı. 

' ~e d Yırsız~anın yanına 
~ ı. urdu 

.. lııj bl ·. Orada. kayalık-
•cı'lnı r- lıınan ha.lıı~e g<!.tir;u \J.~n cenubı köşesindeki 
'lltaSttı Un nn•ncJ:ı sindi.. Ak
ılı.ıl'>ıı ı beklcd.. Elindeki 

el lı;.ıtaa~ bakan ve her bi. [·t'll. !:e ad1: UZU'1 ga1er. sa-
<>.()~ 's·rı: beki\· en sü-

ııı " t -:- . 
~ n °'..""'J(' .:friltı.ırızda tafsila. 

llÇGnc.. E 13 Teodor Bro-
u kıs:nında R.Y. 

Üç kişilik grup etrafı dinliye
dinliye adanın zirvesine, en ha
kim noktasına doğru tırmandılar. 
Oraya gelince dıırdul~r. Çırılçıp. 
lak tepede k~ıa oynklarmın ara
sını kaplıyan siyah gölgelerden 
başka görünürde hi; bır şey yok
tu. 

Helbrock endişeli bakışlarla de 
nizi, adanın yakın kıvıı~rm: göz_ 
den geçirdi ... Adad~ kimsecikler 
yoktu. 

Süvari: 
- Vaziyet vahim gal!b... .ıe. 

di; burada kimsen•:ı. bu!unmayı_ 
şına bakılırsa buna hükmetmek 
liizımgeliyor ... 

Kapiten Helbrock'un üzerıne çe. 
virdi, türkçe haykırdı: 

- Dur bakalım ... Kmsin? .. Kı-
pırdama yakarım'. 

Helbrock olduğu yerde durdu. 
İngilizce konuştu: 

- Hello beni t::nımadınız mı? 
B 7 süvarisi k.apit·?n Helbrr.ck! 
Tabancalı adam bunları d•ıyunca 
silaJıını indiırdi. Süvariye sckuldu. 
Onu tanır tanımaz d:ı boynuna sa
rıldı. 

- Buraya uğrıyac1ğınm tahmin 
etmiştim kapiten .. öt-ki gemlier 
nerede ve ne haldeler? .• 

(Devamı var) 

cekleri r;erl bir türlü kararlaştıra. maz bir hemsireden başka bir -
mıvorlardı. Kendil~rini bir k"re şey değildir. Dah• doğrusu eski 
Belçikaya, sonra Nise götürdüm, bir metresten !arkı yoktur. 
işte o kadar... N;sJe güzel bir Yine sustu. Bir söz söylemiş ol. 
köskleri vardı. Fakat köşklerine mak için: 
değil, Negresko oteline indiler. - Doğrusu pek garib bir ka-

01\.Iösyö Hovart ekseriyetle geç dın! ... dedim, güldü: 
vakitler avdet ediyordu. Hizmetçi - Öyle, dedi. Ona her gün bir 
kadından biro;ey ôğrenemedim. b~ka erkek lazımdır. O zaman 
Madamına çok s~dı'< bir kadındı keyfinden bir yerde duramaz ... 
ve kendis;nf çok 5"viyordu. - Evet, Mösyci ... Fakat ben u. 

•B'r gün patron. zun müddet hizr:ıet:ruz<:le kalamı-
- Biraz dolaş:na!t istıyorum. yacağım. Beni mazur görünüz .. 

Otelde bekle, belki madamın o- Dedim. Ve iki gün sonra Ma.. 
tomobile ihtiyacı olacak... dama görünmeden he:ıabımı gör-

Dedi. Gitti. Az sonra madam be düm "' , sıvı,.ım ... > 

Bir mahkum! .. 
BEYOGLU BİR1NC1 SULH 

HUKUK MAHKı::l\lESİND.J!;N: 
E!terpi ve Arte;nisya ve E!imiva 

ve Ati.nanın müştereken mutasar
rıf oldukları on dokuz bin lira mu
hammen kıymetli Beyoğlunda; Fe
riköy ikinci kısım mahallesinin Da-

Bir telefoncu kız 350 
Milyon dolar 

(5 inci sahifeden devam) 
cu gelince üzerine hücum e~miş. 
!er., adamı yarahmı~lac, fakat ta
savvurıar4nı meydanı getircmi
tyerek, kuyumcuyu soymadan ya
kayı ele vermişlordı. Bunların 

hepsi de genç, zaı"f, pek te•biyeli 
kibar çocuklardı. Her biri sene
lerce hapse mahküm eıUdı. Ay _ 
rıca İngiliz an'3nesi mu.:ibince es 
kiden kalmış bir ceza ceıa olar:ık 
on beş kırbaç darbcsıne mahkum 
ediJdiler. 
Bu zarif, işleri, guçleri eğlence 

yerlerinde para sa•·fetmek olan bu 
Londralı kibarz~delerin bilhassa 
ikisi, Vilmer il<? Jenk:s çik şaya.. 
nı dikkattir. Şimdi hapishanede 
bunlar da şeref ve namus üzeri
ne söz vererek uslu uslu oturu _ 
yorlar. Çalışma 7.ama'lla•mda ça
lışarak haftada birk&ı; para ka
zanıyorlarmış. 

Bu kadar rahat bir h1pishane 
olduktan sonra ouJan bir kere 
çıkan tekrar bir cür'im işliverek 
oraya dönmenin çgresıni a.raınaz 
mı?. Vikfild nümune hapishane_ 
sinden bahsedei1 VI! oradar. '!k -
mış oan bir mahkUmun sözl.~rinl 
nakleden Londflh bir gazele de 
bu suali sorarak bunun ""vabını 
da veriyor ve -3~\'0r ki. 

Böyle bir suale verilecek en iyi 
cevab hapishaneye dair Da!.ilıye 
Nezaretince şimdiye kadar tutul
muş olan kayıdlndır. Bunlardan 
anlaşılıyor ki Vikfild hapishane
sine giderek orada TJ'.al•.kihı'ye • 
bni bitirmiş olanlardan tekrar bir 

cürüm işlemek suretJe oraya düş 
müş olanlar pe\ı: :ızdır. 

Çıkanların % 36 sı bır daha ha
pishaneye gelmemiştir. 

Hapishane mü;iürü ıyü<baiı Vil
yamsın mahkumlara söyledigi bir 
söz vardır ki bunu onl~ unuta -
mıyorlarmış: 

- Ş&ef ve namusunuz üzerine 
verdiğiniz söz üzı:?rıne s:ze n1ua -
mele ediyorum. Burnya sizden 
sonra da gelebiler.e'<: olanları dü_ 
şününüz. Siz burada iyi hareket 
ederseniz elde edeceğ!n:z imtiyaz 
başka bedbahtt.r içın de fayaalı 
olacaktır. 

Bu satırlar hap bir mdhkı1mun 
ceza müddetini bitirdikten sonra 
çıkarak bir gazeteciye anlattık _ 
!arının hulasasıdır. 

!ng:Iterede hapishan,,. m>!sclesi 
orta'lığı ehemmiyetle meşgul edi-
yor. 

Vikfild hapishanes:nd~ki usul
lerin diğerlerine tatbiK'. düşlinül. 
mektediir. Bu birçok nnkt•d.ın iç
timai bir mesele teşkil etmek~· _ 
dir. 

Mirasa konuvor 
vutoğlu sokağında, eski 14 yeni 29 ve (4 üncü sahifeden devam) 
31 No. ıu kaq;ir apartmanın tama. mak lazım gelmişt;r. Genç kadın 
mııııın izalei şuyuu ıçin mezkılr a- ayıldıktan sonr:ı illr sözü, koca -
partıman açık artt.ırınıyg konuldu.. sının sıhhatini sormak olmuştur. 
ğundan 3/10/938 pazartesi günü Ertesi gün Danyel'in vasiyetna.. 
saat 15 den 16 y:ı kada.: Beyoğlu mesi açılmış ve bli.Wn servetıni 
sulh mahkmsi b•şkiitilığınce müza- karısına bıraktığı :ın.laşılmıştır. 
tyede ile satılacaktır. Bu servetin yekılnu 9 milyon 400 

1 - Arttırma bedelı tahinln edi. bin dolardır. O nbeş gün evvel 
len kıymetin % 75 inı bulduğu tak- haftada 18 dolara telefonculuk e
dirde 0 gün ih~le ed':ecektir. Bul. den kız sevdiği, tapındığı koca -
madığı takdirde 15 incı güne gelen sile ancak iki hafta yaşıyabil -
18/10/938 salı günü saat 15 den 16 _ miştir. 
ya kadar müzayede icra olunacak r 
ve en çok arttırana ihale edilecek.. Emsal[ arasına~ en güzel ve şık 

& ~~l~~~ 
2 - İhaleye bdar birikmiş Ma- (Es!<ı HAYDEN) Yeni 

!iye, belediye verglleri ve evkaf ic. BAKER M w l 
rasile 20 snelik cvk~f taviz bedeli ve agaza arı 
dellaliye müşteriye aittir. Mik •

1 

Ziyaret edin.i:ı. SALON, YEMEK 
tarları dosyasmdı. yazılıdır. ve YATAK ODASI bkıır.larmın 

3-- Artırmıya gırmek istiyenlerin zengin çe:ıı:leri her ~-erden iyı 
muhammen bedel•n yüzde yedibu- şartlar ve ucuz fiyatlarla bu.ur
çuğu n:sbetinde tazminat akçesi! 

veya ulus:>! bir bankanın teminat 1' I ~s~u~n~u~z~. ~~!!!!!!~~!!!!!!;ı-,!.!!!~ 
mektubunu ııeti•nıeler! şarttır. r ,._,..,.., 

==E==G==E========= . 4 - Arttırma bccıeli ihaleden iti- dair olan iddialarını is1Jat için ııaıı 
haren beş gün içıncie mahkeme ka-ı gününden itibaren 20 gün içinde 
sasına yatırılacaktır. Aksi takdirde evrakı müsbit~larilc birlikte satış 

ıhale bozularak farkı !iat ve zanr memuruna mürac.ı?; etmelidir. Ak.. 
ve ziya.n ve faiz bilahüküm alına.. si takdirde hakları tapu kütüğü ile I 

Tiyatresu 
Nuri Genç 

va caktır. sabit olmı:, anbr rntış parasının pay-
Arkadaşları 5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu- !aşmasından hariç kalırlar. 

21 ağustos p 3 zar günü akşamı nunun 126 ıncı madde;ine tevfikan 6 - Şartname mahkeme divan.. 
Yenişehir Aile bahcesinde gayrimenkul üzerinneki ipotek sa. hanesinde her kes'n görebileceği 

KAP ANAN GÖZLER bipleri ve alacaklılar ile diğer ala. ~·ere asılmıştır. Fazla malumat isti
kadarlar gar.iınenkul üzerindki ı yenlerin 938/21 sayısile başkatiP-

Sabriye Tokscs konseri haklarını, husu>il~ hiz ve masarife !iğe müracaatları ilan olunur. 9715 

Siyasal Bilgiler Okuluna olgunluk imtihanını vermiş Lise mezun

ları müsabaka ile alınır. Namzet kaydı istanbulda Yü1<sek Muallim 
Mektebi binasında, Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu binasında 25 ağus

tos 938 den 25 eylıll 938 e kadar pazartesi ve perşerııbe ~inleri yapılır. 

Müsabaka imtihanına 26 eylfıl 938 pazartesi günü ba.;lan,caktır. Diğer 

şartları öğrenmek isteyenlerin bu iki müesseseye ve vila) etlerde Kül

tür ve Lise Direktörlüklerine müracaatları liizımdır. •5507• 

İstanbul Kadastro 3 üncü Mıntaka 
Müdürlüğünden : 

Kada~trosuna başlanılan Fatih kazasında Sam • .tlya nahi);esi içinde 
buhı'lan Inebey mahallesinde tahdidi bitirilen gayri menkullerin me~
kez knmisyonunca 29 ağustos 938 tarihinden itibaren tasarruf tetkıkle_ 
rirıe ~~!~nacaktır. 

!\~! sahiblerın;n Sulanahmette tapu ve kadastro dairesinin üst ka.. 
tında 3 üncü mıntaka kadastro komisyonuna gelmeleri 2613 No: lı ka
dastro ve tapu tahriri kanununun 22 inci maddesinin •A• fıkrası hük. 
müne tevfikan ilanolunur. (2659) 

Çorum Naf•a Müdürlüğünden: 
31/8/938 çarşamba günü saat 16 da Çorum daimi encümeninde iha.. 

lesi yapılmak üzere ( 46603) lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum _ Sıın
gurlu yolunun 5+375-16+619 uncu kilometreleri arasında (6224) 
metre uzunluğundaki yolun esaslı tamirat işi kapalı eksiltmeye konul. 
muştur. Şartname, keşif ve sair evrakı Çorum Nafıa daireside görüle
bilir. Muvakkat teminat (3495.26) liradır. İsteklilerin müteahhidlik ve 
sair vesikalarile daimi encümene müracaat etmeleri lfızımdır. •5346• 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 - Eylül - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0UO, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

eden bu piyangeya iştirak etmek 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

sure· 



Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMIL ve BAGI 

FEMIL ve BAGI 

FEMIL ve BAGI 

FEMIL ve BAGI 

FEMIL ve BAGI 

İcad edildikten sonra birçok üzücü me. 
şakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (aylık temizliklerinde) 
landıkları bez ve pamuk tamponların 
felaket yuvası olduğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik top 
gibi çevik ve serbest b:" harekete ka -
vuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül has. 
talıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar 
içinde bile sezilmiyen gayet ufak, sıh
hi, yumuşak, mikrobsuz, el çan !alarm. 
da taşınması kolaydır. 

VE BAGI 
Her eczane ve büyük mağazalarda bulunur. • j 

~ \ 
~~-=-~---=---~----·---------

ltletme U. idaresi ilanları 

TALilllliZlilllEIU 
, -. ·~ . KA~SI 

.. ,..,, ·"" 

llii_11· SiiPIR 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten s.:ıııia 

d i şlerinizi 

Diş macunile fırça lamallsınıı 

Çünkü 
di~er 

Bir defa fırça;an- ; ld3 d .~ 
temizlenmiş olma· a~ gıı : ,. 
l . . d h · ı · 1·•ud' .,, 
erının ve a ı ı ... . ıı ııı~ • 

• temadi ifrazat'. dı~arıa•. ad· 
e~ı ııı 

temadiyen alınan ecı:ı .,~ı 
ıııck. ı. 

deler mikroplar, ye d'i 
d şl"re· sigara ve saire 1 

• ıar 
aı1 ' 

etlerine binbir mı:<r0P ııt 
. 13ıJll 

arızalar husule getirır •ı 
şıerıı 

b;rMte birike n'l:ayet 
01 b* 

·1 ·ı aplal çürüme, etlerde ı tı 1 
1., 

·· ıeınt~ 
lar. Artık felaketi eıı 0 evlet Demlryolları ve Limanları ı 

DEVLET DEMİRYOJ,LARI 9 UNCU İŞLETME MÜDÜRLtl"GÜNDE..°": 

Aşağıda mevkiı, miktarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli 
yazılı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabilıi mesaha şekilde teslimi 
şartile 30/8/938 salı günü saat 15 de Sirkecide 9 işletme binasında ka.. 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

-====:I durdurmak güçtür. . ııl 
·er•rı 

Va ktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dit · 11 
Sabah öğle ve akşam her yeınekte 

İsteklilerin teminat ve teklif mektublarile nafıa ve diğer nizami 
vesikaları ihtiv• edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev. 
veline kadar komisyona vermeleııi 18.zımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan veri!ınektedir. (5296) 

Mevkii Mikdarı Teminat Muha:nmen 

Muratlı istasyonu 

Km.27 

10000 M3 1237,5 lira 

4000 M4 300, lira 

bedeli 
165 kuruş 

1~0 kuruş 
~~~~~~~~~~·~~~-~~~~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 500 metre tek katlı ince çi. 

vil i kayış açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli sif İstanbul beher metresı 149 kuruş hesa. 
bile 745 Ura ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 

III - Eksiltme 31/VIII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
10 da Kab~tuşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komigyonunda 
yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geç~n kom\syona gelmeleri 
ilan olunur. ·5281> 

." 
1 takım yeni rakı klişesi 25 Cl. lik 3 renkli 50X70 eb'asında 

1 • iyi • • 25 • • • 50X70 • 
1 • • • • 50 • • • 50X70 • 

1 - Şartamesi mucibince yaptırılacak yukarıda yazılı 3 takım 
prinç klişe açık eksiltmiye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher takımı 210 lira hesabile 630 lira ve 
muvakkat tentinatı 47.25 liradır. 

HI- Eksiltme 5/L"\./9~8 taühine rastlıyan pazartesi günü saat 
13 tt- Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komigyonunda 
y .. pılacakır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabi:ir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralarile bırlikte yukarııi,a adı geçen komisyona gelmeleri 
ilun olunur. ·5653• 

••• 

sonra R AD Y Ü L f N LE fırçalayını...-

-jayısı~ 

-T.C. ZiRAAT BA 
İLE 'i'I 

ÖLDÜ RUH/.~ 

• ,..·-~ . . ' . 

Açık arttırma suretile satıŞ 
Bey0ğlu 4 Üncü Sulh Hukuk . deJl 

1
, 

Mahkemesırı rıı'1. 
38 !)~ tv' 

I - İdaremızin Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işle • 
rinde kullanılmak üzere şartnamesi mucibınce 200 çuval çimento, 75 
metre mikabı kum, 50 metre mikabı çakıl ve 5000 kilo kireç açık ek.. 
siltme usulile satır. alınacaktır. 

II -- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira muvakkat 
teminatı 38.55 liradır 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

İstanbul Sultanhanıam Çiçekpazarı sokağında 22, 26, . esi s3 ll'' 
(Silon dposları namile maruf) üç dükkanın yedide bir )lısSıo d• , 1ı 
caktır. isteklilerin satış günü olan 22/8/938 pazartesi 588

\ 3 ıaf"~ı1 
yoğlu rlördüncü Sulh Hukuk mahkmsine gelmeıeı !, f_aııaıı ol~ 
istiyen!er 930/682 numaralı dogyaya müracaat etm~lcrı 1 fl 

ı - NELe: ı 
iıDr. Ali Rize Sağlarlj AN zrııeıfl.~ 

III - Ekeiltme 6/9/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka . 
bataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 

caktır 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars ız tasarı·uf besablurında en az 50 lirası bulunanlara senede 
4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da~ııılac:ıktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 1

. Birinci sınıf dahiliye Biliniz ki çocuk ya·l~;oiı IJ ~1 • 
mütehassısı ağlamae. Çok iyi bı!ır ıera'ıı /, 

Muayenehane: Beyoğlu Par- cuğu hırçınlatan sebeb .;c fil / IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 

nabilir. 
V - İsteklilerin eksıltme içir. tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

vctme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. .~654• 

, Süt müstahsilleri sütcüler cemiy~tind eı: 
Nizamnamemize bir fıkra ilavesine dair idare heyetince arzo. 

lunacak teklif hakkında bir karar verilmek üzere umumi heyeti.. 
mizin 24/8/938 çar-;amba günü saat 14 de Belediye civarındaki 
Esnaf Cemiyetleri Eil'leşik merkezinde toplanac~gını b ldirir ve 
nıukayycd azanın iştirakini rica ederiz. 

Açık a rttırma suretile satış 
B e yoğ!u 4 üncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden • 
' 

4 » SGu » 2,000 ı> 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 1) 4,800 )) 
160 )) 20 1) 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarmdaki pıualar bir sene için de S(J liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı 
takdirde o/o 20 •azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!Ul, 1 Birincikanun , 1 Mart ve 1 Haziran tar ihlerinde çekilecektir. 

İstanbul ~ıvac1 ve B 1yacLar Cemiyetinden : ' 
NizamnamEmıze b' r ilkra iliıvesine daır idare heyetiiııe arzoluna. 

cak tekli f hakkında bır karar vermek üzere umumi heyetimizin fev -
kaiade olarak 2~/8/93fl perşembe günü saat 17 de Galatada Adalet ha. 
·nmdaki Cemiyetimiz merkezinde toplanacağını bıld:rir ve mukayycd 

1 i azanın gelmelerini rica ederiz. 

Fatih icrasından: 

Galatada Müeyytzade mahallesinde Yüksekka1dırım caddesi al. -- ~ --
tında 67fl ve 683 numaralı iki dükkanı bulunan 681 numaralı mü - İstanbul Marangozlar Cemiyetinden : 

Bir dq ı inden dolayı mahcuz ve 
paraya çevrılmesine karar vt>rılen 

iki adet Uşak hal!S! ve bir adet ma 
sa bir adet salon masa;ı maaayna 
iki adet bakır tencere btr a~et ba. 
kır tepsi ve bir rıriet tuvalet ve bir 
adet gardirop 12/9/92& tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 de Çar.

, şıyıkeb'l:de Sandal bedestamnda a
leni müz yede ile satılacağından . 
talip olan yevmi m >ıkür . ve. 
sa'lıtte ft.!MlilPindc memuruna mü -
raı:aatları iılan olunur. 

krn-ımel kfırgi r han (eski Fridman hanı) nın yedide bir hissesi satıla. ,. , . . .1• , • . • , • • n . .. .. 1 22/8/938 t . .. .. t 10 d Nızamnaınem ze bır f1Kra ı.ııusıne daır ıdare he) <tınce arımluna. 
ea)ttı~ . • ste_k '._er~ sa~~ ~:u ko anahk . paz~r e~ı gunu /a~ t f .8 ' ;cak teklif hakkında bir karar vermek üzere umumi !ıeyetiıniz1n fevka. 
Beyoglu dorduncu su k u 9m30/68e2mesıne gle mde erı ve az __ a a sı. lade olarak 25/819~8 pe~-.:mbe ..güJJü saat 16 da GalJt•dı. Adalet hanın. 

lfıt ist yenlerın mah emenın numara ı osyasına muraca - . , . . '.l , . • · d'aki temf)'1'tım;dıı»rne :\~zinde : topla·naca&ını b :lrlırıı ve .ınukayye,, 
a:hrı ılan olunur. .,,_ 1 · ı . . · ..,. ı , ... an r 'lle ıııe cmıı ! ıca .-uerı ~. • 

makka,pı, tramvay durağı. •i de apış aralarının ter " ' r~ .' 
K b 1 ti . 16 d oeııg ~ı a u saa . an sonra pişerek, kız•rarak c .. ııd' ı 

etmesidir. Bu itibarla gıı 
Bayar)ların Slhhl 

H ılzıssıhhası 
Kadının ıııyı 

tcnasüliyeıi ıonde· 

rece ıemlı olmalıdır. 
Aksi tıkdı rdc rc nı 
kok ul ar ı n in ıi,arı nı 
ve m ikropların üre 
mesine sebebiyet 
veril m iş olu r. 

Kıdın doktor -
lıri;kıdının s ı bhitu· 
valetl için oLYSOL• 
ı ı v ı j l ı r ı 'ıvsjye 
ede r ler. Çünkl 
ı l YSOL• bu babda 
en müessir ve en 
kuvvetli bir m Üııdı 
taıffundur. 

Taklitleri ne d ikkat ve kutularının 

ıarı · kırmızı Oriji nal am balajınd a iırı r 

ediniı ·· . . .. yş_.~ı·: 
5CH U LICI & MAYi A . O ,' H•mltur9 
Miim•••lll ı ı . JAKOIL Mahdumu ' htanbul 

fa çocuğu, 

PE R'f ~V,A~I 
ÇOCUK puof? 111' .. , 

Ne av ıl' 
ile pudralayınız. · ıııı' k 1 
pudraları ve ne de Çl' 1, 1 

. 1 pııdra 
zırlanmış ;ı;ına ı V 

p E R 1 e: ft~I 
ÇOCUK puofl b,11ı' 

odf~ ' ,ı ~ 
yerini tu~amaz. Bll !' ·e jft3 · ;; 

·ıdıerı ' ı;ııŞ sa yavruların cı ·;tVı ı 
1 ral'- ) ~ı 

· _z.a;r.:,ı . .;i.;;ti;:;b,:a;.ra,....a_ı_n ... •.-~ c ı'*' 

1 
c ~ .. J" 'l 

Sahip ve neşr•:, · ,,,.r• , .. 
B mufıa ·iL ~· 
aş . ı>J,'." ;l 

ETEM ızzı>'l' 1 1''\.~ 
SON TELGRAF ~t.ı\ 


