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BU GAZETE 1 
İ!fanbulun en çok satılan hakikJ 

akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
kr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. __ _ 

8·~· • 624 Yazı işleri: Telefon 20827 En SCiln Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi idare- ııan : Tel. 
20827 

......._ İstanbul Caialol!'lu Nuruosmaniye No: 54 Telpıaf : lst. 8011 Telcraf 
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vaziyeti yeniden gün 
bir mes'ele i oldu 

•• Orta Avrupa'nın karışı 
en miihim ve en nazi 

ln.giliz lordu, Çekmes' elesindesonkozunu oynarkenAlmanya 
Macaristanı silci.hlandırmıya ve kendine.bağlamıya çalışıyor 
4hnanya, Macaristanın kara

1 
lngiliz hakem, iki tarafın nok-

ve hava kuvvetlerini tanzim, tai nazarını telif eden muka-
techiz v·e tensik edecek , bil bir proje yaptı 

T1ınada birde Macar filosu kuruluyor 1 

t-l itler, Amiral Horti 
~olinlye yapıldığı 

ile refakatinde bulunanlara tıpkı 
g ibi tezahürat yapılmasını emretti 

T L ondra 22 Hususi) - Macar 

U'' ı"'k mı"lletı"nı"n naibi Amiral Horti'n'n AI. manya seya.ıat'n<? esasen 

kuvvetli bir donanrna vıic' ıde ge. 
tirirken MacariJtanm kendisine 
tamamen dost ve her sahada an. 

~ 
verilmekte olan ehommi.yet, A • 

ef a
h mirale Macar B~şvekilinden mada 
111 ·hariciye ve bilhJssa harbiye na-

Jaşmış bir devlet olara'< bulunma
s ıicab etmektedi:. Esasen Maca. 
ristamn iktısadi bakımdan tama
mile Almanyayd bağlı bulunması 
da Almanların bıı d~vıet !e tama. 

Ba ?vekil yeni hazır
\' lıkiarı müjdelerken 

11
'nl:.l'EM iZZET BENiCE & iŞvekil Cela~ Bayar, İzm;r 

enternasyonal fuarını aç""
Cono kcn ayn, zamanda mılli e
nı ~enıın..n kalk~ıma müjdecClı~
\ıı, '!'Yaptı. Sayın B:u;vekilin nut
~e Olllifk ınil!etir.;n refahını ga_ 
lıı;ıı ınen Cumhuriyet Hükfıme
de!iıı v: onun yaratıcısı Ulu Ön
aırıı,1/Uksek fahr ıni mevzuu içine 
1\ıı.lt _ıavsifinde olduğu kadar 
~, t llıilieti için de en müsbet 
ile d""

1
1 sevinç ve haz rakamları 

0 udur 
CeJıiı . 
'~. Bayar o.~ yıl içinde Türk 
liııııı '·nın 32 milyon liralık ve
~.~n _255 milyon liraya yük -
~, et nı Vuzuh ve kat'iyetle ifa-
11;1:[ ;'~kf.edir. İstihsalin artışın
d"ıiı· eger istihlakin de bu nisbet 
ltttığltıde, hatta daha fazlasile 
lıı ılalııın en beliğ ifadesidir . ki, 
~:ıı te~ıı Yıl içinde Türk milJPti
~ııı öl ~lı seviyesindeki inkişafı. 

' ÇUsüd·· <>tar ur. 
llıiııt Urk rejimi, bu rakamlarla 

zırlarının da refakat cylemesile 
bir kat daha artm, jtır Avustur. 
yayı ilhak eyledikt~:ı sonra Ma. 
caristanla doğrudan öoğruya kom
şu olan büyük Almanya, Tunada 

mıJe anlaşmak hususundaki arzu
larını kolaylaştırm2ktadır, 

(Devamı G ıncı ıahlfem.lzdı) 

Orta Avrupanın vaziyetini altüst edebilecek kararlar 
' 'ermeleri de muhtemel olan Hitlcr ve Horti 

• • • • • 
Küçük antant konf e-
r ansı çıkmaza giriyor 

Albay Şükrü Kanadlı 

H a tal_!!!,! 

Meclisin 
Toplantı 
Günü 

BugUn repılacek bir iç· 
tlmada teablt edilecek 

Hatııya telefan 
yapılıyor 

Antakya 22 (Hususi muhabiri
mizden)- Meb'uslar bugün kay
makamlık binaıında kendilerine 
ayrılan dairede toplanacaklar ve 
Hatay meclisinL'l ilk içtima gü -
nünü tesbit ve : 1an edeceklerdir. 
Bu tarihin 30 ağustos zafer bay
ramı günü olması ihtimali çok 
kuvvetlidir. ~er ekonomi siyasetinde mıı -

\ı dı 01duğunu memleket içinde 
~ orıı... bir kere daha ilan et
llıi, ~irU~or. On yıl önce •Sanayi 
llıtıııak •at mi?. mevzuu üzerinde 
>oııııı •Şalar edilirken tutulan 
~e hıı llıill! ekonomıijllin inkişafı 
lı.ııı dı bakımından hem ziraate, 
~lı oı~u ~nayie faydalı, en fay. 
llıış oJ gunu da ayrıca isbat et-

Yugoslavya menfaat/erile Ma- ·_ 

Diğer taraftan Halk Partisinin 
Türk cemaatine &id mebius nam. 
zedlerini tesbit için yaptığı top -

(Oevamı e ıncı sahllem.lzde) 

carları uzlaşlıl'mıga çalışıyor Niğdeyi 

(;a llıaktadır. 
a.. Yet Ilı .. 
~ iç; Utevazi ve demokrat e-

ltalyan diplomatları da mühim rol 
oynuyorlar 

~lıdeıı lıde İzmir fuarının kürsü. 
I ıl Ceıı.~u neticeyi veren Başve. 
1 lla lı Bayar da İzmir meb'usu, 
~ ~:;ı Umumi Müdürü, İktı
''itıli 

1
1i ve Cumhuriyet BaŞ-

ll) o ark lı~ad 1 a bu aavanın ve bu 
e en· 
( ın başındaydı. 
l)•vaın, G ıın sayfamızda) 

Londra 22 (Hususi) - Küçük 
Antant konseyi toplantılarına de.. 
vam etmektedi~, K onsey bllhas- · 
sa Macaristan meseleslle meşııul 
olmaktadır. 

Macaristanın Tryanon mua -
hedesindekl askeri kayıdlardan 

(Dev•mı 6 ıncı sayfızamds ) 

/(af al arı tütsüleyince •• 

~~i kafadar karşıların
a oturan bir adamı 
~~beb iz:Yjrevurdular 

'ı :~ J {Yazısı altıncı sahifemiJ.de} 

,,,, ,, :\ 

Prens Pol 

Su Bastı 
Niğde, Bor ve havalisı evvelki 

gün büyük bir sel iclfil<etine uğ_ 
raımştır. 

Müthiş IY8ğmurları müteakıb 

yakın dağlara düş~n doludan hasıl 
olan seller şehrin şark tarafım ta. 
mamen istila ve demiryolunu kıs. 
(Devımı 6 ıncı sovfımız:1°) 
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MAHMUT 
YESARi 
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iŞSİZ tşf 
Adlı çok güzel bir yazısını 5 inci 

sahifemizde okuyunuz! 

.. 
Son soz Hitlerle Benesin 

Henlayn lngiliz Lord unun pro jes i hakkında kendiliğinden 
bir şey söylem iyerek b erline talimat a lmıya g itml t 

Başvekil 
Şehrimize 
Döndü 

Savarona yatı 12 yi 
10 geçe limanımıza 

geldi 
Başvekil Celat Bayar, gece saat 

23 te hususi trenle Bandırmaya 

gelmiş, vaktin g~ç olll'asına rağ. 
men halkın coşkun tezahüratlle 
karşılanmıştır. 

Savarona yatı Başvekilimizi 

bura;ya getirmek üzere Bandır -
maya gitmiştir. Hariciye Vekili 
Rüştü Aras da Celal Bayara mü
laki olmak üzere yath Bandırma
ya gitmiştir. 

Savarona bu sabah 7,30 geçerek 
Bandırmadan har~ket etmiş, saat 
12 de limanımJZa gclrnıştir. 
Başvekil mutad merasimle kar

'1>cnmı 6 mcı sahifemizde) 

Izmitteki 
Hırsızlıkların 
Failleri _...,_. 
Şehrimizde yakayı 

ele verdiler 

Hırsız Basan ve Bürhan 

Emniyet ikinci şube ikinci kı. 
sım memurları lzmit VP. civarın. 
da birçok hırsızlıklar yapıp İE
tanbula kaçmış olan iki azılı hır. 
sızı yakalıyarak adliyeye teslim 
etmişlerdir. 

Son zamanlarda İzmit ve civa
rında briçok hmnzl•klar olmakta 
fakat faiJleri meydana çıkmamak
ta idi. Nihayet bu hırsızhkarı Ha
san ve Bürhan isminde iki kişi 

tarafından yapıldığı anlaşılmış 

Fakat yapılan bütün ara,tırma -
]ara rağmen bulunmamışlardır. 

Bürhan ile Hasan dün burada 
yakaJlı.narak ldliyeye teslim ediL 
mişlerdir. 

' Lord Runsiman ve Bayan Runsiman Pragda bir 
"Ziyaretten çıkarlarken 

L ondra 22 (Hususi) - Çekos
lovakya meselesi vahim ve 
nazik bir saihaya girmiştir. 

Lord Runsimanın bütün teşebbüs 
ve gayretlerine rağmen ik; taraf 
da noktai nazarlarından feragat 
etmemekte musır davrandıkla -
rından Südet m?ı!lesın\n halli 
için yapılan mü1.akereler şimdi. 

lik geri bırakılmıştır. A.ıcak bu 
müzakerelerin uwn müddet geri 
kalması ve Çek meselesinin bir 
çıkmaza girmesi ve binnetlce mü. 
sellAh ihtiliıf:ı yol açması pyanı 
arzu olmadığın-lan Lord Runsımı 
ı;on bir formül ortayı atmıştır, 

Lord Runsiman bu fotmiılile Sil-
(Devamı ~ meı sahilcdo ) 

Frankonun cevabı anlaşıldı 

Gönüllüler her iki ta
rafdan aynı miktarda 

çekilmeli imiş 
Hava bombardımanları hakkında 
daha müsaid davranacak, deniz, 
hava kontrolları hakkında da 

mukabil teklifde bulunuyor •• 

Hükfunctçilcrin .Milli Müdafaa Nazırı General Herandez 
cepheleri teftiş ediyor 

(Yazısı altıncı sahifemiJ.deJ 
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Dünkü spor hareketleri Esnaf 
Cemiyetleri 

At yarışları ve yüzme Umumi 

Hem eğlence hem ist·f ad~ 
•• 

Kolay silah: Tezyif Onümüzdeki iki ay içinde 

müsabakaları çok Hey'etleri 

1 k ıd 
Bugünden itibaren 

' NAHID S~ tanbulda dokuz yerde hayvan 
Aktö" Vasfi Rıza Zobu, (Kaf • • l k 

dağının arkastl başlığı aıtında ser 1flSl açı aca 
doğu vilayetlerinden geçerek Tah
rana kadar yaptığı yolculuğun 

intibalarını bir akşam gazetesin
de hikaye ediyor ,Aktörlüğünde 
de yaptığı gibi biraz harcıalem 

ve amiyane tuhaflıklara temayül 
etmese Ye b:r-. da kısa anlatsa, 
seyahat edebiyatı denen edebi 
nev'in bizdeki güzel mahsulle. 
rinde birini vermiş olacak. Fakat 
son günlerde tul1atcılardan boh
seden kısml adet'.! üzülerek okuyo
rum. Geçenlerde bir fıkramda da 
dediğim gibı memleketi şehir şe. 
hır ve kasaba kasaba, hatıra gel
miyecek mahrumiyetler içinde 
dolaşan bu insanları, böyle echel 
ve dolandırıcı şeklinde tasvir e. 
den kalem, aktörlük mesleğin ; n 

mes'ud ve muvaffak bir uzvu mu 
olmalıydı• Vasfi Rızanın müs -
tehzi tasvirlerin<lc talihsiz mes
lekdaşlara karşı bir saygı h!ssini 
değil, hatta rıkkat ve merhameti 
bile boş yere arad:m. 

c::al< 
Çan· Kay - "" 

söylüyor -~ 
Şuı.rü P· 

Yazan: Ahmed ııı• 
. . Jdon• 

par a o u taplanmağa başladı 
Şehrimizdeki lıütün esnaf ce.. 

Begkoz klubü yüzme şampiyon· 
luğunu kazandı Balkan oyunla
rının programları hazırlandı 
Yarış encümeni tarafından ter. 

tib olunan at koşularına dün V l?

liefendl koşu mahallinde güzıde 
bir kalabalık önünde devam C'~il
miştir. 

Dünkü müsab;.kalarda alınan 

neltceleri yazıyoruz: 
Birincı koşu - Satış koşusu is. 

mini taşıyordıı. Uç ve daha yu. -
kan yaştaki halis kan İngiliz hay. 
vanlarına rnahsuslu. Mesafe 1400 
metre, mükAfat 2~~ lira idi. 
Asımın Tomrusu ı:ı;rinci, Salim 

Temelin İspungbortnı ikinci ol • 
dular. 

İkinci koşu - Üç yaşındaki ya
rım kan Arab hayvanlarına mah.. 
sustu. Mesafe 1600, miikifat 255 
lira idi. 

Mustafa Turgutun Binnazı bi.. 
rlnci, Akif Yavuzun Ferruhu i
kinci oldular. 

Üçüncü koşu - Hendibp ko. 
şusu idi. Dört ve daha yukarı yaş. 
taki yerli yarım kan İngiliz hay
vanlarına mahsustu. Mesafe 2600, 
ınfrkıi.fat 255 lira idi. 

Mehmet Çelebınin Olı:ası birin. 
el, Fahrinin Cey!Anı ikinci, Nazi.. 
fin Mavzikası üçüncü oldular. 

Dördüncü kOŞLl - tl'ç ve daha 
yukarı yaştaki yE'rli halis kan İn
giliz hayvanlarına mahsustu. Me. 
safe 2000, ikramiye 470 lira id.L 

Asım Çırpanın Tomrusu birin. 
ci, Pr~ns Halimin Romansı ikinoi 
geldileı:. 

Beşinci kotu - Dört ve daha 
yukarı r8flald halis kan Arab 
hayvanlarına mahsustu. Mesafe 
3500, mükliat 320 lira idL Fehmi 
Vuralın Al Dervi§i birinci, Ah • 
medin tl'nlüsü ikinci geldiler. 

Moda yüzme şampiya• 
nası müsabakaları 

Dün Moda yüzme havuzlarında 
1938 yüzme şampiyonası sona er
miŞtlr. 

Büyükler arasında neticeler' 
~öyledir: 

1- Mahmud (G. S.) ~. 2-
Halıl (G. S.) 2,35,1. 3- Vedad 
{Beykoz) 2,37.3. 4 - İskender 
(Beykoz). 5- A1i (Beykoz). 

100 metre sırtüstü: 
1-- Bülend IB~ykoz) 1,25. 2-

Şanıil (G. S.) 1.25,2. 3 - Fuad 
(Beykoz) 1,29. 4- Niko (Beykoz). 
5- İskender (Beykoz). 

1500 metro set be•t: 
1- Halil (G. S.) 23.27. 2 -

2- Fuad (Beykoz) 25,38,4. 3- Ali 
(Beykoz) 27.-. 4- İsken<ier (B~v
koz). 

Bayrak yarljı; 
Birinci Beykoz, ikinci Galata

saray. 

KÜÇÜKLER ARASINDAKİ .. 
Mt'SABAKALAR NETİCELERİ 

200 metro serbPst · 

t 

Birinci Beykozdan İbrahim, i. 
kinci Galatasara..-dan Mustafa, ü. 
çüncü Galatasaraydan Kemal, 
dördüncü Galatasaraydan Meh -
merl, beşinci Beykozdan Serkis. 

20Q metro kurbağalama: 
B.rinci Beykl)ıdan Musa, ikin

ci Be~iktaştan Hikmet, üçüncü 
Galatasaraydan Efdal, dördüncü 
Beşiktaştan Kemal, beşinci Be • 
şiktaştan Ziya. 

4Xl00 bayrak· 
Birinci Galatasaray, ikinci Bey 

koz, üçüncü Beşiktaş gelmiı;ler • 
dr. 

Umumi neticed~. büyükler ara. 
snda Beykoz 155 puvanla birinci, 
Galatasaray 111 puvanla ikinci.. 

Küçükler arasında 111 puvanla 
Galatasaray birınci, 104 puvanla 
Beykoz ikinci, 4I puvanla Beiık 
taş üçüncü olmuşlardır. 

• Balkan oyunları 
pragramı 

Balkan spor müsabakaları; bıı 

sene; Belgradda yapıl.ıcaktır. 
Bu münasebetle sporcularımız 

ay başından sonı·a Belg1ada ha • 
reket etmeğe başlıyacaklardır. 

Bu seneki oyunlara memleke _ 
timizden başkaRomany&., Yuna • 
nistan, Bulgaristan, ile Arnavud. 
luk takımları i,itirak edecektır. 

Bu hususta şu program hazır
lanmıştır: 

10 eylülde ~kşamleyir. Bdgra. 
dm en işlek caddelerinden fener 
alayı geçecektir. Fener alayında 
9 uncu Balkan oyunlarına iştirak 
edecek butün sporcular, formala
rını gi'yerek, mi!U bayrakları ile 
bulunacaklardır. 

11 eylıllde öğleden evvel Bal • 
kanlararası hafıf atletik sporhrı 

komitesinin toplantısı olacaktır. 

Öğleden sonra merG.Simle B°alkan 

oyunlarının açılm~ töreri yapı _ 
lacaktır. 

12 eylıllde •Kasıno• siıı2ır_asın
da 1936 daki Berl.ıı olimpiyadları 
filminin gösterilme•i. 

13 eylıllde 9 unc'.l Balkan n un. 
!arına iştirak ed~!llerin talim ve 
istirahat günü oacaktır. 

14 eylülde oyunıarn i~tirak <:dtn 
milli takımlar Oo:enaç a giderek 

orada müteveffa Kral Aleksandrın 
mezarına çelenk koyacaktır. Nli. 
safirlere Topoh'da öğle ziyafeti 
verilecek, ayni günde Ovala da _ 
ğında akşam yemeği yenilecektir. 

19 eylülde talim, öğleden sonra 
Belgratta açılacak olan beden t~r 

bi'yesi enstitüsünün açılma mera. 
siminde hazır bulanma ve pro -

gram diğer günler için de muh. 

telif numaralarla devam ~cek. 
tir. 

ONU:BENv 
• SOGOUH 

A K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tafr lk• 
N.82 

Ben böyle bir cevab;ı tahammül 
edebilir miyim 7 Derhal tokatı 

çarptım bu çapkmır.. surauna. 
Ayten merakh sordu: 
-· O adam s•ze mukabele etme. 

dı mi? 
- El..rıi kaldırdı. Fakat vura • 

mad·. Ben ondan çabuk davran. 
dm1. İk n•i tokalı da yerleştirdim. 

O za"l n bu küstah adam birden
bıre secdeye kapa:ur gıbi, yüzüs.. 

t,; yere yuvarlandı. Ve bir daha 
kalkmadı,. u~~ktan yetışen ha _ 
rem ,al:ırı ona. benim kim oldu. 
ğu,.,- J sôylemış er ... 

vazon lakender F. 
SERTELLi 

Ayten düşünmeğe başladı: 
- Fakat burası Mısır değil. 

Şımdi bir İtalyan v:ıpurundayız. 
s.ze yardım edece!< hare'lıağala. 
rınız da yok ... 

- Benim yardımcıya ihtiyacım 
yok. Ben her yerde yumruklanma 
güvenirim. 

- Şu halde b:ırada da ayni ro. 
lü oynamak fikrinde misiniz? 

- İc<ıb ederse iereddü<i etmem. 
Bereket versin ki İtalyan gen

ci, Gültekinin kendisine çok fena 
baktığını gördü ve bu bakışların 
manasını sezmekte gecikmedi. Bir 

miyetlerinin manevi şahsiyetleri
nin Partiye bağlanmasının karar. 
!aştırıldığını ya•mıştık. 

Bu hususta nizamnamelerine i
laYe olunacak maddeyi müzakere 
ve tasdik etmek uzere cemiyetler 
heyeti umumiye.~! bugünden iti
baren toplanmağa başlamıştır. 

Toplantılar her cemiyetin idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Ankara 
Caddesinin 
Su derdi!. 

Esnaf Sular idare
sin~ başvurdu 
Kırkçeşme stılı.rının kesilme3i 

dolayısile Cağaloğlu yokuşunda

ki çeşmenin de wsuz kaldığt ma. 
lılındur. 

Aradan uzun ;;aman geçtiği hal 
de bu çeşmeye terkos suyu veriL 
memesi; Ankara caddesindeki 
esnafı müşkülata sokmuştur. 

Bunun üzerine esnaf Belediye 
Sular Müdürlüğ<ıne müracaat e
derek Ankara caddesinin susuz -
laktan kurtarılmasını rica etmiş.. 
lerdir. 

Bu talebin is'af edileceği umul
maktadır. ----

Binbir çctmlikle dolu bir ha -
de, (tulüatct) dediğimiz bu ı,,~nır 

içinde birçok ist:dad bulunduğu
nu Vasfi Rızaya ben mi haber ve.. 
landırıcılığa ve her şeye dü~seler 
yalın elim zaruretleri altında do
reyim? Bu istidad, belki de, kıya. 
feti, lafları, şiveS! ve her halile 
eğlenerek k \>~ bi: kar.kati.ir ha
line getirdiği o Maraşlı Kara Hıı. 
nifesınde bılc :nevcuddur.. Hem 
tulüatcılık bu kadht hakir bir şey 
ise _ ştmank ve çok alık Kazas
ker o~lu rolündeki eş ·iz muvaf -
fakıyet.ni de hatırladığım Vasfi 
Rıza Zobu İstanbul ş hir tiyatro
sunun sahnesinde bıle ona sık sık 
niçin rağbet ve iltifat etmektedir? 

Zelıirligen 
Peynir 
Mandırala-r-ın- sevkiyatı Yıkanmak için 
hakkında tedkikler Hamam tak ımlarını 

son ~nı?r~P;!:~~: beyaz pey. Ç3lan hırsız. 
nır yüzünden vu!rna gelen zehir. Fırarı:1dan hır kaç saa t 
k-nmeler nazarı di'<k:ıt: cdbede- sGnra köy yolunda 
cek derecede çoğal:r.ışt.r Yapıl" ~ ya kalanmış 
fenni tahliller net' ceü henüz ta- G b · · K l eçcn perşem c ı:ıunu ars a 
mamile anlaştlmJtmış olmakla be- t··'- 1 .. . . . 1 · d. 

b 
. 

1 
d 4.ı ı ... ır ırsız lK ıa ıses n.rı. ce .. 

raber bunun eyaz peynır er e 
reyaıı etliği dün Hlgrafla gaze -

kullanılan mayalardan ilen gel - tem.ze bildirilm'şt'r. Ismet Pa~a 
miş olması kuvvetle tahmin olun okulu öğretm~nı Alı Eı demin 
maktadır. 

Maamafüı. ~on günl•rcle uhir -
lenme hadi'se9i bı.rdenbJ:e azal -

mıştır. Beyaz pcvnlrlerden zc -
birli olanlannın birkas mandıra. 
ya münhasır olduğu v~ her bir 
mandıranın işlediği beyaz pc}'Tl•-

r:n zehirli olmad <ğı d:ı tesbit ediL 
miştlr. 

Zehirlenme yuzündf'n çok zı _ 
yade Ediırnede yilki"iP.n pe)~ıir 
fiatları son günlnr'.fc düşmüş ve 
bu düşüklük hemen hemen tene. 
kede iki lirayı geçmiş bulunmak. 
tadır. 

Diğer taraftan Ed;rnedeki bu 

mandıralarda imal olunan bu pey. 
nirlerin başka l erlerp de .gönde • 

rilmiş olması muht~mel bulun • 

duğundan bu bozuk ınayalardan 

dolayı, mevzuu bahis mandıra • 

ların sevlciyatı hakkında mahal • 
!inde tahkikat yapılmaktadır 

gürı.i.ltu çıkma ından korkarak 
baş güverteye doğru uzandı ve 
bir daha dönmed ı. 

Ayten, bır yancia duran şezlong. 
!ara yaklaştı: 

- Burada oturalım mı? 
- Fena olmaz. Ben de bir pu. 

ro içmiş olurum. 
Şezlonglara uzandılar. 

Pireden kalktkbrı akşam hava 
biraz sertce idi. 

Yemekten sonra yine güverteye 
çıkmışlar, şezloı.glara uzanmış -
!ardı. 

Yolculuğun ikinci gecesi .. 
Gültekin purosunu tüttürmüş .• 

anlatıyordu: 

- Yunan gazetelerini şöyle bir 
gözden geçirdim d6 bir havadis 
hayretimi çekti, Ayten! Atinada 
bir kadınt boğmuşl;ır.. faillerifti 
bulamıyorlarmı~. 

- Böyle bir vak'a İstanbulda 
olsoydı, bizim zabıta derhal bu. 
!urdu faillerini 

bayanı bohçasını b•r hamala ve. 
rerek kendisi arkadan ha oıama 
giderken açık göz hanıal hamam 
takımlarile benher bc:>hçayı ala -
rak savuşmuştur. Çarşı kerako _ 
!una ver:K>n malumat üzerme ya. 
pılan araştırmada mezkür hamal 
hapisten çıkan Bayram Ali adın _ 
daki hırsız sabık1!ırıın olduğu an. 
!aşılmıştır. Faaliyete geçen K~n 
zabıtası hırsızı e~yayı cürmıyesile 

birlikte Arpaç:ııf köylernd~n ya. 
kalıyarak merke-ze g~trrt•.iştir Hır
sız isticvabında; köyde ::.'!esile be. 
raber yıkanmağa muhtac olduğu. 
nu söylemiştir. .-=---Yao~ın 

Büyükadada Nizam sokağında 
32 numaralı Cihangire aid evin alt 
katındaki mulfaKtan yangın çık
mı:ı, 3 kattan ibaret olan binanın 
ahşab olan üst k .. tı ve çatısı yan. 
mış, kiirgir kısmı da itfaiyenin 
gavretile 'öndürülmüştür. 

Gültekin güldü 1 
- Garib şey! Bu vak'aya ben • 

zer bir boğum h5.disesi de İstan
bulda geçmiş. Gfo,;en gün İstanbul 
gazetelerinde ı;özüme ilişti. Mu. 
allim Mansur isminde birinin ka. 
rsı apartımanda ooğulmuş olarak 
bulunmu~. Fail olarak Mansuru 
yakalamışlar.. Adamcağız çıldır

mış.. tımarhaneye atmışlar .. bir 
sene orada yattıktan sı j ıra kaç • 
mış. 

- Evet.. evet .. hatırladım. Şim. 

di İstanbul zabıtaEı Mansuru ve 
bu vak'ada alakadar olan birçak 
kişiyi arıyormuş. 

- Gördün mu? Vak'ayı sen de 
biliyorsun! Fakat aradan bir yıl 
geçtiği halde bu muammayı çö -

. zemeıniş. 
- Bu hadıse lialettayin bir za. 

bıta vak'ıısna benzemiyor da on
dan. Yoksa failler derhal yakayı 
ele verirlerdi. Yoksa failler kutğz 
ele \'erirlerdi. Polis ilk önce fail 

Bu münasebetle hayvan neslini ıslaha ehem· 
miyet verilmesi anlatılacak ve &) rıca sünnet 

diiğünleri, pehlivan güreşleri yapılacak 

Şanghay harbını? yı •611,ı;ıl 
münasebetile Çin Iıdcrı ı,;·tl Ç ~ 
Şek söylediği bır nutukseııe:iJ 
mılli mücadcksinır. ır ,a. 
b·ı· v• hJfP y r ançosunu yapmı~ • Ç 0,J(l' 

Vilayet Bıı,yt>r müdürlüğü ge. 
çen sene olduğu gibi bu sene de 
İstanbul vilayetinin kazalarında 
ehli hayvan sergieri açmağa ka
rar vermiştir. 

Viluyet İdareı hususiyesi but. 
çesinden yapılan bu sergilerden 
bu sene de 10 kazada ve iki na
hiyede ehli hayvan sergileri açı. 
l.acaktır . 

Bu sergilcrdc:ı lıirincisı olan 
Beykozda Buzhane köyündeki 
sergi dün yazdığımı;; gibi ev\•elki 
gün meras:mıe küşa1 olunmuştur. 

İkinci el.ıli h·ı11van sergi<>t de 
1 Eylül Persenbe günü Kartal 
kazasında açılacaktır Ondan son
ra da sırasile İstanlıulun muhte. 
lif yerleri,1de oçılacak olan hay
van sergilerini yazıyoruz: 

10 Eylülde Yalovada, 24 Eylül. 
de Bakırköyde, hır 'J'eştin evvelde 
S;livride, 7 Teşrini evvelde Çatal
cada kazalarında ve 11 Birinci ı 

Teşrinde de Çatalcl kazasının 

Karacaköy nahiyesinde, 1.5 Bi. 
rinci Teşrinde yine Çatalcanın 

Babalık nah '\fcs:ııdc' Ye Şile ka
zasında olmak üzer~ 10 karnda 
birer ehli hayvan sergisi açıla. 

caktır. (rl,çen yıl kazııda açılan 

Yük 
Nakliyatında 

ehli hayvan sergıleri, !uzla rağ. 
bet gördüğü için bu sene sergi
lerin ad~-cli çoğaltı!mış ve bu ser
giler için hususi bütçeden (4) 
bin lira ikramiye konulmuş ve 
sergide (boz) ırk3 mensup sığırlar 
ile vilayet aygır deposunun döl
leri iştirflk etmektedir. 

Hayvan serg;lerindeıı mak. 
sat; viMıyetin hari,ten getirmiş 

olduğu boz ırk~ mensup boğa

ların memleketi~ neolini çoğalt. 

mak ve badem~ hari.;:eıı boğa 

salın alınmanıası, köylüye 
hayvan neslini ıslah için fazb 
ehemmi :et verildığ.nı göstermek· 
tedir. 

Bu sene sergi mahalleri birer 
panayır yerine dönmektedir. Bu 
münasebetle Beykoz,ı,ı Cuma gü. 
nü açılan sergi münasebetile 
Buzhane köyünde dün muhte
şem bir sünnet düğünü yapılmış 
ve bugün de pelıHvan güreşleri 

icrasına başlann1ıştır. Sabahtan
beri de köy düğünleri ve muhte
lif milli oyunla~· oynanmaktadır. 
Diğer sergJerin de bu şekilde 

hem eğlenceli hem faydalı oL 
ması için köylü1<'r şimdiden ha
zırlıklaNl başlamıştır. 

Sabiha 
Gökçen 

ZİIY"lini izah etmiştır. bn ı;ıı · 
Şek tarafından söylenen u 00~ 
!erin dikkate layık olan bı~e ııt 
tası, geçmiş on üç ay . 1ç~n rd · 
çok arazi kaybetmc!erın :1JJ oı
men, Çinlilerin, h.iç de ıııe) • fi 

ı·ıır•• mamaları ve Çirıe mıl ı ııet· 
istikliil temin edecek olaıt b~ · 
ceyi her zamaıık;ndcn dalı~ıc ·ı 
yük bir ümidle bekletile 
Çin lideri dıyor ki: ~~~ 

•Japonlar, şehirleri zııpt pıb~ 
le ancak kuru topraklara 53,.i Dil 

labiliyorlar. Ne seri v~ k~rı b• 
zafer elde etmiye. ne ÇtnL ti 
ribirı alrylıine .ıyaklandırııı~~
Çin milletinin n:aneviyatın'ıı:t 
mıya, ne de Çıni milletler 1-1 ' 
sinde işgal ettiği mevk·clC~,ıdJr· 
şürmiye muvaffak oııııu:r ğı'ıı01 
Japonlar, Yangtse uzun~tl 01c~ıe 
Vuhan tstikamPtinde ııcr•< ı.J~ıl> 
bir tuzağa dü.şecPkler; ı11uh 
tır.• sııı''' 

Çan _ Kay _ Şek bund•0edıeel 
Japon hezimetini terrı•". ÇiPl" 
amilleri de izah ediyor ,e 
leri vazifeye çağırıyor: . e Jıı:ıı1 

•Kalbi cenubu şsrlt1d (J. 
kıt, l · · b ıtu"!O " a arı gerısınde ı ğı .,r-
milletinden YangtB~ nin aŞ'• ...ffe 

· v4r'~ .. 
rası boyunca çete barbı . nJ.11' fi 
ta olan askerleı-den, tıa ~ıP fi 
Şangbaydaki •atanseverl . jil:ı 
· ·ıe ~ ~ şunalde Çin m;lict' ı dı~ I:' 

inkişaf Tay ya re Tı;fehrlmlze 
Demiryollarıınızın gıttıkç~ ar _ , geldi ve Ankara ya döndü 

tan ihti>açlo.rHu karşılamak için ı Bayan Sabiha Gökçen; mem
miktarı 16 mJyon füay<> baliğ olan leketimize gelm;~ olan ve dün 
malzeme sıparişine o:cl 8 nis~nda ı Yunanistana hareket eden İngiliz 
Ankarad~ bir münakasa açılmtş ve Holandalı tayyarecilere refa • 

çarpışmakta olan Çine SB ~ 
erkek ve her kadından J• .. 1rıı ~ 
iz'aç etmelerini ve Çin ger"i1! • 
cephe haline getirnıeler· 1l 

ve muhtelif firmalarla yapılan 

müzakerelerden sonra en miiseı'.d 
teklifi yapan Alman konsors.yo -
munu temsil eden Krupp müesse. 
sesine ihale olunmuştur. 

kat ederek dün saeah Ankaraclan 

tayyaresile şehrimize geln;işlir. 

Kıymetli kadın t•yyarecimiz; dün 

akşam tayyares:le tekrar }. nka. 

Bu büyiik siparış arasrnda en 
son sistem 90 lokomotif. 100 den 
fazla yolcu vagonu, 21 frikor ve 
fikli vagon ve 1000 den faık da 
muhteLf tipte y ü'< vagonu bulun. 
makta idi. Bunlardan memleke _ 

J raya dönmüştür. 

1~KÜÇÜK HABERLERjj 

1 * Filistiııde uzun za'1'andan -
beri devam etmnkte olan müs.ı • 

timiz i>çin en mühim ıht.yaçlardan 
biri olan kömür ve m~den cevheri 
nakl ne mahsus otomatik vagon. 
larımızd3n ilk 36 sı ge!mişt·r. 

Memleketimizde kömiir sarfiya. 1 

tı günden güne actmJk~ac!1•. Yurt 

içinde yer yer kuruimu$, ku..-ul
makt· ve kurulacak olan ~ab,-ika. 

larımızın, ve her g'l n çoğal n va. 
purlarımızın körnüc il.liyacım kar-· 

şılamJtk iç:n bu vagonların çok 
mühim bir rol oynıy&r.ağı tabiidir 

Devlet Demiryolları az vagon. 
la fazla yük nakli, tahmil ve tah. 
nyede sürat temini d'll.ıyısil,• nal<. 

demeler; muhareb~ b~li.ı. almış. 

tır. Ezcümle dünkü çarpışmalar 

neticesinde de 200 :ti.ji öLnüş v0 

yaralanmı~tır. 

* Eskı Avusturya r!calı arlliye_ 
ye ver;Imişlerdir. Muhakeme Vi.. 
yanada cereyan ede~ckt'r. 

* Viyanada toplanacak olan çöp 

kongresine iştirak edec~k muralı.. 

haslarımız dün hareket etm•,ıler. 
dir. 

* Danziğin Polonyaya tabi ol. 

ması için Var§ovada büyük bir 
miting yapılmış~ır. 

ıyorum.• şP 
On üç ay evv2~, Jat>JnY\~ 

hay'da küçük bir Jı5dis•Y1 ~ 
ederek Çin ile nıücadeleyetıı' <' 
tiği zaman, yorucu, yıpr8 #", 
masraflı bir muharebeden bil f' 
Çan.Kay..Şek'in ke!ld:siJıe e1ııtıll 
da meydan okuyacağını ,

4
eriJ' 

tahmin etmemişti. çın ld~l~ ali' 
istikbal hakkında ümıdle el Jı-
b .. 1 ··n ev" >J u soz erini birkaç gu ile'~ 

pon kabinesi tarafınd~n verr~ 
kararla karşılaş!,racak 010 ı ol ' 

. aşıl'' .;,r' 
zakşark .vaziyeti aydın•_ iJ!e ,. 
Japon aıansının ci!dırdığ ... p~r 
kabine birkaç gün evvel •111ı~ıl 
bir içtimada cJaoonyan10 ,ı.ııııtll 

, 'k ıcsr. "' ve maddeten tehlı e . ti! ,., 
bulunduğunu• ilau e!JT''l. ,, il' 

r:;r•"'.,~~ 
nı zamanda Japonların "< W'' 
kib ettiği hedef o uka.bipe" 
ında bir defa daha ils0 t,;$ .. 
bulunuyor: Bu da .çaı~· sePıl' . 
rejimini tahrib• etn1e1'd -f '1'; :r<" <• . hulasa edilmekt~ir. 1 ~etıl' ~ı 
kü Çan.Kay..Şek, rrıe.ııı ~ Jıi1 \ 
istiklalini korumnk istıYe 0ı4ıı.I', 

" ·lf' " vatanperveridir. Ve boY ıııf'·. 
için de memleketınin 1~?'-tıııı' 
alet olmasına nıuvafak8 tJJ JJ. 
miştir. Bu sebeble kU'"'e ••. ıJI' 

~vatı ucuza ma!e•.nıek için i:k iş 1 -------------....,,.ı 
olarak 57 ton safi hamule alabile. oehhez olan bu vagonlarda boşalt. 

d 
v•'i"'..tt 

ponyanın bütün h:d e• woı1'· 
tini üzerine celbetm'Ş b~ 
Japon kabinesi: 0 ,ıııı'1 

cek bu yeni gelen vagonlardan ma işi çok çabuk ve ot..ımatiktır. 
sipar'ş etmiştir. Yeni vagonlar, İçindeki 57 ton hamuleyi 6.8 sa. 

- Çan.Kay.Şek iıı1 ht13 tr ~ • 
Diyor. Hakikat!'? iı111ı e~ il 

istenilen şey, çan-ICaY-~'I ,tı~ 
bilhassa maden cevherı nakli için niye gibi pek kısa bir z.ıman içın. ğil, Çay.Kay.Şerl:'iD terı'· 
de çok pratiktir. Hava frenile mü. de tamımen boşaltmaktadır. 

fk ' ed" ,,, me ur ır. f{B~ 

olarak Mansurıı yakalıoyr. Çün- 1 
kü, Mansur mahkemede karısını I 
kendi boğduğunu itiraf etmiştir. 

Böyle bir itiraf karşısında polisin 
vazifesi bitmiş oluyordu. 

- Halbuki, bu meselede birçok 
kimseler şübhe altında bulunu • 
oyrlarmış şimdi. 

- Evet. Hepsini hatırladım. 

Hattii bu işte bir de ressamın par. 
mağı varmış diyorlar. 

- Ben de okudum bunu. Ve 
böyle bir cinaye:e nefis san'atle. 
re mensub bir adamın isminin ka. 
rşmasına teessüf ettim doğrusu. 

Zaman geldi ki, resimden tiksin. 
dim. 

- San'atin n~ kabahati var?! 
O ressam da nihayet bir insan de
ğil mi? .. 

- Evet amm~. ben böyle hadi.. 
seler karşısında bambaşka düşi:.. 

nen bir adamım. İsterim ki, mu
harrırlerin, şairlerin, ressamların 

adları böyle kaniı vak'alara ka • 

Japonya bun:ı muvs ,.d•~"' •. 
rışmasın. Böyle bir hadıseyı han_ cak mı? Japonya, on Uç ş:,., ısl, 
gi memleketin ı:azetesinde oku- askeri sahada hangı ga/"]ıııııtl'.• 
sam, o ressam ben imişim gıbi, daf etmiş.se muvaffak 

0 )'lsnP:'. 
kalbimde derin bir sızı duyarım. Şanghıı.y'ı işgal etrrı 1 i· •sP~ı; 

- Vallahi siz çok ince duygulu almış. Hankeu üzerfne ~ ~'~ell' 
bir erkeksiniz! Ben şimdiye ka • arruz muvaffakiye:ıe e'~şgal ı'' 
dar sizin gibi ince ve derin ılüşü. yor. Yarın bu şehrı d elsi~ ıl' 
nen bir insana rastlamadım doğ- ce!t. Fakat on üç ay e<•V d8~ '. 

B k d · d 1 l · 'nden ~ı· rusu. u a ar mce uygu u o - zaran nihai gayes. J(st• lf' • 
mak da iy değil.. zakta bulunuyor. c~n- ı;ııP ... 

h . ıerı '"' - Her hangı bir hastalk bdar - Japonlar, şe ır ra1'1sı 
insana zarar yerdiğini, ru. mekle ancak kuru ıoP . .,, 

tC ı, 
humu sıktığını hissediyorum. hib olabiliyorlar. ı.:1'8 

Fakat, elimde değil. İstiyorum ki Dediği zaman, b'.1 h
9 

fi',1 
insanlar hiç bir fenalık işleme - ret etmek i'stemiştır. es~ 

'" Ş;...'-"' sinler.. biri bir !erinin mallarına, .iiiıiiiiiiiiiiiiiliiii~~~ 
karılarına, servı"tlerine göz dik- ~ 
mesinler. Kendi hallerine şükre- r K A L s ~ 
dıp otursunlar. 

- Kabil mi bu, Gültekin? O ~ 
zaman cemiyet içinde iyi ve kötü , G 1• Rs"'ı ~ insanı biribirinden ayrd etmek 
mümkün olmaz, cemiyetin şira. H 1 R 
zesi bozulurdu. Ben de hiç tahmin,,~~:..:..:~---~,... 

1 Devamı var) j 

H 

1 
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~esna 
Her 

esan'atkarlarayardım Otobüs e 
. . b" k- Otomobiller sıkı • 

Ce ıyetın r oope- Bir muayeneden 

ratifi olmasına çalışılıyor Geçiriliyor 

~Üçük sanayi erbabı tehir edilen 
0Plantısını bugünlerde yapacak 
~ ıtn. 

'lllcleı ı< kı ~af cemiyetI~ -
lır ·~ heınen hen::.en her birinin 

OoııexatL(, t~nı..ı.»lü hı: -.... ~~ 
ıçaı \'arıılan tetkikler çok 

oeın t • • 
);~it . 

' sanayı etbabının istüa. 
~: arttıran ve b;ıhassa fakir 
\~ çok fayda! olan mevcud 
aı,,,: '•l!!er de bu ara takvıye 
""'laealttır 
17 a· · 

b;: le gustos ııünü l!ıu maksadl~ 
;::-, Plaııtı yaoılı:nas.ı kararla, 
"Ullı • • 
lkılıjt 1§, fakat saııra tehir olun-
~ Bllgüıılerde bu içtıma ya. 

IQ~lan Ye kü uk sanayi erbabı ) 
...__ lıda kooperatiflerin takvi. 
""fi ' • 

•çııı hazırladıktan esaslar ü- , 

zerinde izahat vereceklerdir. 
Toplantıya Sanayi Umum Mü. 

dürü de iştirak edecektir. 
Aldığımız malumata göre; bu 

kabil kooperatiiler mesailerinden 
daha iyi neticekr alınabilmesi. İ
çin, hükıiınettcn bazı vergi mu
afiyetleri istemey! zaruri bul -
mJ>k.tadırlar. 

Esnaf cemiyetkri de bu husus. 
ta bir rapor bazdamak.tadırlar. 

Mevcud kooperatifler takviye 
ve yeni teşekküllu de kurulduk
taP sonra fakir esnaf ve san1at_ 
ka.:lara yardım \'e kredi· açmak 
işi de halled'.lmij olacak ve bu 
kabil yardımlar esnaf ve san"at. 
karlardan esirgcnmiyccektir. 

Seyyar esnafa müjde!. 

Ş0förlerin kazancı; ge-
çen seneye nazaran 
yüzde 30 azalmış mı? 

Şehrimizde işliyen otomobil ve 
otobüslerin senelik fenni muaye· 
nelerine devam olunmaktadır. 

Söylendiğine göre; şimdiye ka. 
dar yapılan muaı•enelerde birçok 
eskı taksilerin SPyriiseferi m.ı!ı. 

zurlu görülmuş ve bunların pla· 
kalan sökülmii~tür. 

Arabaı salı.bie!'iı her ne kadar 
bu suretle piyas~da taksı azalma .. 
sındaıı mcmnur. olmakta ıseler de 

bunlar; 4.5 ay ıçinde pıyasaya 

yeniden çıkan arabaların adedi -
nin 550 ye baJ;ı1 olduğunu Lerı 

sürmekte ve b•1 halin kazançla. 
rını geçen yıla nazaran yüzde 25 
derecesinde azalttığını iddia et -
mekledirler 

Binaenaleyh bunlar~ pıyasad.ı 

i§lıyen taksilerin muhakluik tah
did olunmasını ısrarla L•temek • 

~llıla 250 kuruşla bunlara ga· 1 o"";'.'.~ K dk'' 
Clcak ger gösterilerek hergün 3 s u .8~ ve a 1 oy 
·· .. •• • Havalısı tramvaylarının 
ogun sıcak ,,emek verılecek 8. .. t 

n11 - ır muracaa ı 
lllaksadla "Yemiş,,, "Meyvahaş,, veya 
''T ephane,. de bir ev tesis olunuy0r 

S..· 
--nr .ııı 1, ızde seyyar bir halde 

~)ar ve nıiktan 1-2 bini bulan 
tfııı,y esnafın ,.aziyetleri ·Esnaf 
)ıu, 'tleri nıü~terek yardım he. 
~. laxaf.ndan tetkik olunmak. 

ı...ı~t( h 
·~ 'lilı • erşeyden e\"vel bu ka-
l!ı"ı1· •tın hayatlarını t.anz,m et. 

• ve b lıııı L· unludan fakir oranla. 
•:: ~but Çatı altında toplıyarak 

' bir halde barınmalarını 
~~ tlıneyi kararlaştırmıştır. 
d~~iOollıadla bir • barındırm:ı. 

' •çılıııası tensib olunmuş· 
~ 

'' ~Qrcl b~ iç.iıı en müna-
_"1 olarak , Yemiş• ve ·lııal 

uygun görülmektedir. 
Fakat yer meselesi hakkında 

heniiz münasib bir karar veril • 
meıniştıı·. 

Bu yurda şimdilik 500 ve ileri
de 1000 kadar •cyyar esnaf alına_ 
cakbr. 

Bunlar yurd müdürlıiğüne ay. 
da 250-300 kurus kadar bir para 
vereceklerdir. Buna mukabit ken 
di!eri yurdda yatıp kalkacaklar 
ve sabah, öğle ve akşam olmak 
üzere 3 öğün sıcak yemek yiye
ceklerdır. 

Bunlann çamaşırlarının yıkan_ 
ması ve diğer ıht:yaçlan c4a bu 
nisbette çok ucuz b:r flatla te. 
min elunacaktır. rı. ile •Tophane• civan 

4tıka.J/a maliye Talebenin mekt2b 
lh,.cısında bir Haricindeki 

ti/Q.f Yaşayı şı 
~a. 

Yi Dcvletce nasıl 
·~ haUalun du ? 

~ ~ ~esmin Edrem:cl ve 
~ a Viicuc! getirdij:: zey

b · · tısırh;ınelerinin k=ınç 
'v,~1~n ınuat elup olmıyaca. 

t ,;r Urnur1 üciürlıiğii ile 
l 1 '~eti ara.ruıda bir ih-

ı.. b~ ilı ır . 
~'t 1İlit ıtet'c~de Şiirayı Dtv
•· aı.._,. 
v~~ """ tır. 

'!ııı· Yi l) l ~ lf v ev ~t; meseleyi tetkik 
ı..a~ neticade bu tasirbanele

~{'ltıa~ "et-f!isir.den muaf tu. 
ıı... 'ın Hlz:.ır. gelditiııi ka· 

. ~ .. 

--
Bu hususta ciddi kon· 

tr0l esası konuluy0r 
Maarıf Vekfil.oti; talebelerin 

mekteb içınde 1>lduğu gibi mele.-

teb haricinde de aşayışını ciddi 

surette kontrol etmek üzere tet -

kikler yapmaktadır. Bu suretle 

mekteblilerin mek.teblerine devam 

şeki!Ieri de öğrenilmiş olacakbr. 

Bu Jıusust~ tetkikler pek ya. 

kında ikmal cıl=«e&kbr. 

Orıdan sonr~ "°ekalet alakadar 

makamlara kontrol işinin nasıl 

yapılacağını bildirecektir. 

Bu hususta bir kQ-
misyon teşkH edi!di 
Üskiidar _ Kadıköy ve havalisi 

tramvayları şirk ı; hükumete mıi 

racaat ederek mali yardım tale -
binde bulunmustur. 

Şirket müdürlüğü: bu yardım 

sayesinde muarr>elatının intiZ3-

mmı muhafaza ed~cek ve hattın 

muhtaç olduğu daimi tamir mas
rafını kar~ılıyacakbr. 

Bu raporun ıetkiki için Anka -

rada muhtelif Vekiletleı· mümes

sillerinden müre'~keb bir komis. 
yon teşkil olunmuştur. 

Komisyon; bugünlerde topla -

narak bu talebi tedkik edecek ve 

şirketin vaziyeti ha kkmda bir ka. 
rar verecektir. 

B ir s a n dal de vrildi 
Komkapıda Çiftegelinler soka

ğında oturan K.ır;ıbet isminde bi_ 

ri birkaç arkaciajile beraber ÜS · 

küdarda sandalcı Osmanın san. 

dalile Kadıköye g;tmekte iken a. 

çılan yelkeni idore edemediğin -

den sandal devci!DWı, denize dö. 

killen içindekıic" boğulmak üze. 

re iken kurlarıl'Dışlardır. 

lstanbul vilayeti maiyet 
memuru 

Şehrimiz vilayet maiy<!t me -

murlarından Hukuk Fakültesi 

935 mezunlarından Şadan Altın. 

ok Edremid kaymakamlığına ta

yin edilmiş, genç idare memuru 

y~ni memuriyet mahalline hare. 

ket etmiştir. 

(Wr·v· e -~--· ~~ .:... :.!..---- __ f!. ~:: .. ~'f; ~;;;;: ,. 

~:·san'at~" ' . . 

Afişlerimiz 
Yazan ELİF • 'ACİ 

Halkın bedii zevkim daliııetten 
kurtarmak iç'.D. yaptığımız müca. 

delelerde duvar Hinlarının rolü 
ön safta gelir. 

Heı gün dibmuen gegmege mac 
bu.r ,.e mahkiını olduğumuz bir 

duvarın veya tııhtaperden.n üstu
ne yapıştınlnurı w ister istıırn.ız 

kendilerile he~ itin göz göz"- gel. 
dig.m bı.ı liı'lla t e\'vclii doğru· 

dan doğruya , vkımize ve asabı. 
nııza it tali edC"rf,•r. II•n etmek ıs:. 

!edikleri ~eye b;zı kandırmak ıç.ın 

en tatlı dillerıle edebıy:ı ,·aparak 

E- l oksa .} H. çızı~ · ıtrı1e, en yumuşak 
renkierile bızı adamak irterler. 

Tesır 'apar ak, lıan:ı ıh!'ıyacnnız 
olma~a bile biz, tcsh r ede., eda _ 

sına kendimıı..ı. 1<-;;ptırarak ~unmak 

istecliii. şeyi bı.ıe zorla kabur ett.. 
re• af tuzı ,-oluınuzdan alıkoya

rak karşısında saatlerce bizı ayak 
üstü tutabilen afi.j. Bahsetmek is· 
tediğim afiş bt:dur. 

Bır eser san'at k•dar ıçımızdcn 
içımi:.dn en ummadığımız yerin • 
den bızı vakaf,yaraıt, bızi büyii· 

leyerek kendir.~ doğru çeken afi<. 
]erden bahı;etmelc ıstiyorum. ki 

bız, onlardan ırahrul!luz. \"C bu
nu esefle \'e .ç'm sızlıyarak EÖv • 

Jiiyorum k du\•ariarımız. bı takım 

çarpık Ç"llfpuk, bıraı. zevk bedüsi 

olan yolcuların gticleı·.ııi ömine e
cgecek kadar koı'1 afişlerle dolu. 
dur. 

Beğenmediğfrı içın kcnd..:erınt! 

bakmadığım, ve bakmadığını ıçın 

de kımlere aıd olduğun~ı bılmedı
ğim bu çirk " uişlerın ı~Ierındt• 

oylele•i vardır le kazara gozu ilı. 
şen bir ınsaııııı üç gün hasta y3t. 
ma!'ı mümkündt:r 

Bunjarı yapanl.ı~ ve ;•pt.ran • 
!ar kimlerdir? Nı~in bunlar bu k:ı· 
dar fenır ve ; rl indirle"' Eıı ace. 
mı bir elin, en ger• bir klbil~yc -

tn t. le kendılcrıne ders vermesi 
münıkun olal:.'J•c bu afi~lerin, 
yapmak ıst.edi'<:ien tcs" rın tama. 
mile aksini Pld.t etmekten başka 
bir iş giırme:~i <.!erine kanıim. Me· 
sela bir ticar .. t mıiessesc9irun ken. 
dini rekam .. ~en blr af~ıne ba -
karken ona rakib başka müeSHe -
senin onu ~ehzil çin ressamile 
el birliğile yapmış olduklarını 

vehmedecek k.ıdar 'nsana ayiırı 
ve garib gö•i.inU.~orlar 

Afiş demlk; ani bir tesır ile 
hemen gözleri, kttlblcri Ye ~M

patilerini kendine çekmesini iyi 
bilerek tertib <'dıimiş, •eli yüzti 
düzgün, musai\,betı tatlı» bir nes. 1 

ne d"mektir. İfa'l•. renk ~henk 
ve tertib itib., ·l • bJ s~r.'atı iyi ri. 
len usta ve s3ı~'atk3r bır af:~f:: !"'lln 
<!!inde nçıJrın: eS<'l bizt> ad<'to ~"ll 
duvardan sök<'rek evınıize götür. 
mek, odamız~ o<m ılı İ§tiyakım bDc 
verebilir. 

Biz halkın bedıJ • • c: •yesile m"Ş· 
gul olmak, zp·vi~~·".~~.~ !~ ve saıı 1 :ıt 

anlayışsızlı" ~ mf>c•del' etmek 
için isterliff',.,-ıi · ka J 1- uğra~:ılı'."n, 

halka heme rhrı ı:;i..n seslenen bu 
duvar ve tartaperde çığırtganları. 

nın bizi m~ğ~ -,- c!meğe azmetmiş 

gibi llÖ•.;inmc e: bana ç:-k kor • 
kunç geJ!v, .. 

1 
beyin kapısında ayakta bekliyor. 
du. Ayaklarına .t:ıra su inmi~tı. 

Nec!Aın sonra; val:de sultan hu
zurdan çıktı. At; Paşa .ı irmi dört 

i 
/ tahliyes· · ilerı sürmü~ bulunu. 
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q~~Cli111iz, serdar ekrem tam yirmi 
ı;_. 'ea_ ir makine başında bekliyor 

lt~ '<it Sıı1 
\.,, _"li.ı:dQ ,_,tan, ka'ilarını çatmış cudun sıhhattedi.r. 
~'lı'Jıı ·, «ı:Jcteuı hiddetli ha _ Sultan Aziz; öfkeli, öfkeli muka. 

• lllıiindc- durdu. Ve: bete etti: 

ı ~ıı;. aı:ı..nım? dedi. 
~ ·YıJt öl, ~:ç otalarcla olmıya. 

• Plii ve v•lic1ci padişa -
tqlt.ı . a bııyur elt",. 

ı er- . 
~ ı\ıı ı gıru girmez: 

t ... _ • asrarrı ' 
-·.,.raı. 1 ın. B.I!en ne ka _ 

ı ır1; a kaldım; sabahlara 
.. t ~-
t ~~•t '\l kırpmadım ... Aca. 

•- ·~ ı:n d '<r Yo 1 
"' dıye durmad:ın 

lladını. İ'l<:ı 1ah vü _ 

- Valide, merak edilecek ne 
var?. Elhamdülillah vücudümüz 
sıhhattedir ..• Bir parça nefes al
mak hakkımız değıl ı:ıi'!, Ne için 
kendini üzer durursun? ... 

- İki gözüm aslanrm: Nasıl ü. 
zülmem ... Muhdın hiiafm3 çağ. 
lıyanda kaldımz ... Sabahlara ka • 
dar grizüm yollarüa kaldı. 

Valıde Sultan; liıfı uzattıkça u. 
zatıyordu. Zava!Iı Ali Paşa da ma-ı 

' yarlar ... 

saatlik bir iiriirılü ve intizarın 
verdiği hırsla huzura dahil oldu. 

Padişa~; yin• suratlı, kaş -
ları çatılmış ıdi. Daha m. ham -
lede v~irine: 

- Otur bakaiıın lalam; yine ne 
ist~rsin? 

Diye sertlend:. Ah Paşada da 
tah:ımmiiI kalmamıstı. Dmuima· 
dık bir tanda ve lıic p1rça dikçe 
söy lenmeğe başla.iı" 

- Efendimiz; SPrd~rı Ekrem, 
tam ·irm · dört s1attlc makin.! ba. 

şıııda bel<:ler!er. Diiveli ecnebiye 
konsoıo.ları, burad3 bulunan siL 
ff!ra, harekatı asl<erıyeni.1 durdu. 
rulmas;rı dd~t!e protesto etmış 
bulunuyorlar. Rus ·a sefir• har~ _ 

katı durdurmazs3k filen mUdahale 

edeceğin, makamr tebdid<le be -
yan eyler. Ü>te de Sırbist1nııı 

Dedi. Sultan Aziı. olduğu yer. 
den fırladı. Ve hicidctle: 

- Memaliki m;;hruscm işlerine 1 
ne karışuılar? . Sırb:stanı tah _ 
!iye edersek, ahıl"i is!anıiyeyi ki. 
me t.erkeylemlş lıuluııacağız? Bu 
ne haldir? N:ce- '>larak bu ışler .. 

Do;! e saçma sapacı feryada baş· 
ladı. Ali Paşa; .<iikC:netle. 

Efendimiz; ha-rekô.tı askerı
yeyi ş'mdil'i.k durducaiıi)<ri~ Bun. 
dan birşey çıkmaz .. :Süfcrayı ec. 
nebiye ile vaki !Ila-zakere netice. 

sind.,. ;şi bir ~e.d' sokrrınğa çalı· 

şırız. İngiliz !ef· mür.-.ışatl.a7 
görünüyor H.ıtt•; müdahaleye 
meydan verilmemesini de tarafı 

mıza ihsas etmış ı:-uıı.ınu~·or İrade 

bu:ı:urulursa Serda•ı Ekı crne ha. 

rekatı durdurmasın teblığ ede _ 
ı:m. 

Suttan Aziz; ıı:raıı düşündük _ 

ten sonra: 

Şehir me efeleri 
Eğlence yerle in

de i pahalılık 
M""cad e nas 1 o mahdır? 

• 
lstanbulwı ~·azlık balı~e-lerindcn bırf 

Geçenlerde, oah~'1?1. gazmolar:n malıyız. Haya:ı ucuzla~tırına ... 
eğleııc« yerlerin n pahalılığından ıçin, hayat pahal..ıgı<'a ar.ı:I oL>n 
~ikayet ediyord:ı. Eu paha ıhkla ~ebebler ortada11 kaldırr.ıa,yız. 
nasıl mücadele etrıehiz? Bu ba· • Eğlene<> yer!eruıdekı bclırdiye 

hisler etrafında ho: ikt,,;:vl pr'l - 1 resimlen fazladır. Bilhassa ·çki 
fösörıle gorüştük, fik rler,ıı• aynen bulunan eğlence Y" lcnncic, ,nh..'. 
aşağıya yazıyc:uz. f ı;;rr resmt de veril "lektrd r Hasın 

- Bahçeli gazınoların ve. eğ. verın m vzuatı, eğ'enc yerkr:nı 
lence yerierının ııahalı olduğun - "'1:fiıhet yeri adclederck 11.ı•alar . 
dan bahsediyorsunu.'. Fakat bu dan fa rusunı ulnıaktadı.r H .. J .. 

palıaılığı doğuran s~beb!cr neler- hu~. eg nce yp e•,ni 'Stirahat yer. 
dJ"? Bun~ tedk,,ı, etme...ıyiz. Fıatı 'eri, hal.itın ıhtir dc ,a uygun yer. 1 

tesis edeı: gaziııc s.ıhibı dc>ğild.r. \er diye kabul etmeh;;n. Balkın 
Gazinodak tarıf 'crı, ı ·kabtl ka- hava adığı bah~lerı :rtırmak ve 
nunlan, ekonom;k r.:ırtlJr t~nz m bu bahceleri açan kin,,;cle ko-
eder. Eğer hır bahçe! gazi'loda, 50 '•vlıklırr gö terme!< !Jzımr!ır. 
kuru~a kahve i>mek bır z.ınıreLJ H A . 

Üsküdar kaymakamı 
Dün yeni vazifesi;ıe 
Hareket etti 

Bay Lutfüyi teşyi etmek 
Üzere istasyoaa iki bin 
Üsküdar . ı t@p ianmıştı 

G~çmi-ş günler 
!.:.t.kb .der l~r. ·dter kc ,... t" 

mazıy.ı- ağızlarında b , sakı z L 

çiğnemekten zevk aıı.,ar. 

- Hey gidı gunı~ he l) "e 
tahassı.irle yade!t klt.ı ı zaın d..f 

çok kere ma!ırurnı~' • ıç ııdc ge _ 
ç rdıkler1 zan1c.ı·1,aı oldugu hdJde 

geçmı~e karşı doım.• içlerınd< k.ı 

baran yalancı :i~-..·~· ıl.! hend Jer~ni 
a\'Utmağa, aldaımaıi"l kalk. r 1•r 

Gt•çmı zc..mı,;.n olu .. kı ha a.i 

bln c ıhan değer sozünil kP .. i 
d · .ices.n<' gi:m trvıl c,dernk 

- Ne id o ~ünle :. D.,-f ı ın 

çekerler. 

Gwı geçtikçe ıleı·lııyen mecı _ 
nıyet insanlığı ~üphe ~ oı< t;raz 

daha refaha doğnı ı;ot'-1 "1..rk • 

medenıyetı u>hir gaz mJ ke• n. 
den ibaret adde'.feı k 

- Nedır bu' Hep ôlt.mı.;, hazı •• 
!ayan medenİl)<.'! 1 • 

Diye hale ve ıst ıth;ı'e t ı e
derler. Gaz boğuci.l ıs•.' gaı mas _ 
kesı de kurlarıcısıd• Dem k ınr

deruyet zehirı hanrladıktar. sonr~ 
panzehıri de heme ya:ııbr ,na 
koy_ ağı MUt'll.ıyoı. 

Gerçı bu gt>çm • gJnlprm ıor _ 
. t r be • • hemen herı<e<

te \'ar gıbidir. :..ıcçhL b.r tık. 

bale ve mutlJl<.a sonu ı' ar. 
!ığın \'fi' ö1u~· n pus,_, Kurch.ıb'tl bır 
istikbale do~ru ılerl r' :·len o\ _ 

\ elce ya adıkları :l<ınlcrı t,atır _ 
lamaktan bır baz duyar:•Hr' r Mc· 

:a Ben ogl<' yerreP,ini kabak cc
k değı ık geçırd · ii: 'il gr 1çı k 'e 
mahrumıvet seneler n b ızan o\. 
le bezgın a'll&rım olı•yor kı 

- Ne latlı hayattı• 

Diye anacağır gel y •. 
;'.fazıyt' tah:ı&<ıı bir dal ... ttir. 

Fakat burada k.ı.dcttiğ'm mazi 
bize her bir satırı bırbır ders ı;,. 
retı olan tanh değ'Jd,r. B sinir 

buhraniie keııdııııızı üwirisiz ve!->. 
mederek içinde yosadığ1mız mes
ud günlerin zevkını inkar ederek 
maziye içini ç~k·!nlcr~: 

·Elmazi !5 )'..:liftı·-. demek doğ
ru olur. 

olmasaydı, o kall\ ede 5) k • ·u· a 
kahve \'erılemez·Jı. Dtımek oluyor 
ki bu kahvede, 50 kM">'.3 k.ılıve. 

nin satılmasını 'ca!ı elt'ren tabif 
sebebler vardır .• ·eden ı• r ma _ 
halle kahvesin<l.,., kahve ıon pa. 
ray.a .satılıyor dd, bir bahçede, 50 
kuru.,;a • tılıyor. Çüııku mahaı;c 

kah!cSl!lde. 50 k.ıru~... kalu·tyi 
içecek sebebler yoktur. Demek o. 
luyor ki, bir bahçB sahibi, 50 ku 
ruşa kahve satmak içm bır takım 
sebebler daha 'Julınuşhı'"• 

Profesörün söyl.?Ji~;ne göre, fi .. 
at teşekküllerini tab'i olarak kar. 
şılamak U'ızım . 

Çankaya kaym-.~amlığın.ı tayin 
edildiğim haber ,·sdığimiz Üskü- Her eski şey bay3ttır Dostun n, 
darın genç ve faal ka·ır.akamı Bay 1 şarabın bile eskisı kurtlanaıı~, ar. 
lütfi dün akşamkı eı<spresl~ yen: 1 tık kullanılam• ;ıcak hale gPJmi~-

ı tir. B:lhassa zan13nın daınu ve. 
- Belediyenin müdahale. ıne 

ihtıyaç yok mudur• 
- Fiatları rekaod kanunları 

vasıtasile .ındirmek mümkündür. 
Eğer ba~li' gazinolar. ve eğienr.e 
yerlerinde ucuzlu\ arz•ı cdıyor _ 
sak, buna karşı çareler bulal:>ili _ 
riz. Meoeill~ Bclcdi,·e, bu gibi bah. 
çelerden daha az \•erg. alır Y ahud 
bu bahçelerin yarı ındak.i bo.: ar _ 

salarda yeniıiı'n ba'•çeleı açılma. 
sını teşvik eder. Bu suretle rcka. 
beti kolayla§tirır Bütün bunlar 
yapılmadan, zor!~ tarife •ndirmck 
mümkün değiJd:r. B~lı<i eğlence 

yerlerinin sahib!erı, korkudan ta. 
rifeleri inclirl!bili•lıtr. l''akat o za. 
man, sattıkları malın J.al;tesını 

bozarar. Mesela 50 kuru~ ha"~ 
kahve veriyorsa, için;, nohud ko. 
yar Yanında buzlu su nrırez. 
Daha ucuz şerüt " ıda g:ırsol'. 

kullanır. Eğer b:ı..'ıçedt ınm.ka 

varsa, en ucuz art:stleri toplar. 
Hasılı zorla tarife!N·ı indrrece1< o
lursak, eğlence :ı~rlerı eski kıy . 
met.ini kav heder Bun • böye Y•P· 

- Peki; dediğin &ibi hareket 
olunsuiı.. Serdar~ bi1dirin hare
katı şimdilik durdursun .. . 
Dedı ve !Mını kemıeden ı!:hır 

elti: 
- Peki; Bulgaristaı:daki isyan 

ne halde ... Mithaı Paşadan haber 
var mı? 

- Evet efendinm; Mıthat Pa. 
~a kulunuz, elde nıevcud asakir 
rle Bulgarları o.dukları yerde te. 
peiem ş ve isyan; bastırmı~. bir 
ali mahkeme te~kil:n: istiyor. 

- Ne mahkemesi bu? .. 
- Yerlı ayandar. ~n i · kfşilık 

bir mahkeme az1srnın altı~; Türk, 
altısı Bulgarlardac. oıdcak.. Eı: -
nebı k0ı:ısolııslar :b bu sıı•etll! mu.. 
vafakat etmişler . Telgraf başın· 
da i.rade beklerler . 

- Bu mahkeme nelere karar 
\'ermiş buluna~ak? 

İstinaf ve temyizi oln.amak 
\'e hatta, hükümren bilahare ir:ı. 
dei ş;.h:ıoelerıne ik~·ran et.ır:ek ü. 
zere fevkalfale s~~hi~ti lı3i:z bir 

vazofesine başlamak üzere A aka. 
raya hareket etmıştir. 

Üsküdarda bu1 ıınduğu nkit; 
gerek icraatı ve> gerek muamelesi 
ile bütün balka k"ncl\n çok s.'v
dirmiş olnn Bay f.iıtf\yı teşy! et. 
mek üzere dün ak~am ısta;yona 

2000 e yakın Üskıinarl: toplan -
mıştı. Ba~ Lüıf, bunların candan [ 
teml'nn.l~ri ve aralinm ayrılık göı: 
yaı;l ı arasında har~ket etmıştir. 

rtisini aramak v ~ anmak gcrekhr. 
Zira geçmiş geçn l r Orcian b.r 
d .. s.. sa 1 -"':rıı ) ok

tur Fakat her yarı ııı do~ gü. 
neşınde yeni bir s:ı;;ıdc~n • de. 
ğilse \'adi teseıı:,;. vardır. 

Bu satırları, dün nnzıs'n. kar. 
şı tahassür duva·ı bir ahbabın 

g<>çmişıne karşı ya:ı.ciım.. 

HALK Ftf OZOFU 

Agaçtan düştü 
Üsküd.arda Dabaglar. Külhacı 

sokağında 22 numaralı evde otu
ran Mehmedin -:ığ!u Muzaf(e! dul 
ağacına çıkını§. kırılan dalla be. 
raber taşlar üzerine düşerek muh 
teli yeriuinden .ığır suret!~ ya. 

llst. Belediyesi llanlaril 

ralanmlljtır. 

ZAYi 
1326 senesı Ü.ıriidar merlı:ez 

rüşdiyesinden .ılmış old~um şe. 
badelııa.m<'U"i U}İ ettim. Yenisini 
çıkarlacağımdan cs:<isin'n hukmii 
yoktur. 

Suad 

r 
mahalli mahkeme olacaktır. İdam J 

salahiyetin,, haiz bulunacaktır 

Hükümlerı, Mıtlıat P~'ja kulunu
zun tasdikıııe ikfüan edecektir. 
Hükümlerin acil.zn tatbikı elzem. [ 
dlr. 

- Çok şükür B·.ılgar i!)'anı bE:
tarai edilmiş demek; .. Aferin MiL 
hat Paşaya ... Miir7. ı3tı muva • 
fıktır. İrade eylL ~ın Dilediği 

gibi infazı hükmeylesın.. Başka 

bir şey var mı? 

- Sıhhat ve afıyetı hümayun. 
!arı efendimiz ... 

Ali Paşa da işini bt':ıT'p huzuru 
şahaneden uzaklaşmıştı 

Zarnllı adam; akşam ezanından 
sonra; Babıaiiye ge!ebildi. Vıi -

ı 
keta bekliyordu. D<:!!'hal makine 
başına geçip Mithat Paşaya VE Ser· 

dar Ekreme iradeleri teblığ etti 
f süferaya da harekatın durd.ırul. 
\ duğunu müzakere ıçin dP Babıa. 

Hnin ha21r bulunduğunu bild!rdi. 
Sırlıı.iıl!t;ıııda altır'] bh k 7il•k 

Kesıf bedeiı 1~4 !ıra 75 kuruş 

olan kazalard~ t lefon hatla:-ının 

tamiri ıı;-ın lüzun.u otan muh•elif 

telefon malzemP , pazarlı~, k~

nulmuştur. Şartnamesı Levazım 

Müdürlüğunde görülebilır. Istck· 

lil"r 37 lira 11 !m uşluk ilk tem _ 

nat makbuz veyd mektubilc br. 

raber 23/8/938 Salı gtinü s~a: Il 

<i Daimi Enctımen bulunmalı-

dırlar. (İJ 

ordumuz her sey~ hdır 0Iauğ11 

halde idaresizliğimiA ·üzünden 
çözülüyo<duk. _ Yüz b.nlcrce ehli 
is.lam da beş yüı seııedenber. \"CI. 

lcştikleri topraklaı ı bırakıp terki 
diyar ediyordu. 

Hele, BulgarLır. ;;t.ikl-i. da -
vası tutturmuşlardı. Habuki; Bul· 
garların nüfusu o 21nıanla:· ; k • bu .. 
çuk milyon raddelerinde i!<cn Türk 
nüfusu üç milyondan fazla id;. 
yani; ekseriyet Türklerd(' bulun. 
duğu halde Bulgar u-suru azim 
bir ekseriyetle yerteşt•ğim.7. top. 
rnkT - •er•ndt hakkı istiklal id<h 
ediyordu. D!!Ylet, mevcud ve barı ı 

haklarını kor!lnıak~ •n aciz idi. 
Çünkü teşkilatsız idi. 

İslav unsuru; Rus•ar:n kudr!t 
ve kuvvetlerile te1kdS.ti&ndırı. _ 
mıştı. Gazeteit>r•I~. ca;·ısl•rile. 

propaganda memnrlarfü· sefır ve 
kr>nsoloslarrle dtırmaaar Tiirlr 
unsuru aievhinde n•şr:~'lltta bu -
lunuyorlardı. 

(Dnamı var) 



1Kocasız kadınlar adası LEH m:I ALMAN 
Hindistan cevizi almak için "Kaplan adası" na giden tüccar, ez kalsın k•· Af manyadaki manevralar, serer- Geçti dınlar tarafından kaçırıhyprdu._ T4 

Bu kadınların kocasız bertik tecrübeleri ve askeri hareka~ K•m•' N":77.::.: .. :~c:~ ~:,.N:~.,, ..... 
.. ,, 
omrun baharı · · iş, 

kalmalarına sebeb ne ? Lehista nda dikkatle takib ediliyor :~i:~,~~'0?.~::i,::;::::: lru:~: N""'t .... ;!:~:· 
bir ruh hastalığı halinde tecelli mağını uyuşturan bır 11

1 cı~ıi10 

LEH 
' LE R D ı• YOR LA R K ı• : eden aşkı inkar ediyor ve kadın- diye tarif ederek, kadın·~ ıııMil • 

Morgan adlı bırisi, Hindistan ce. 
vizi satın almak için Kaplan ai:ı.. 
sına gitmek gafletinde bulunmuş. 
tu. 

!arlar, dağa kaçırırlar ... Artık ö. 
tesini düşün'· .. 

!arın, ekseriya, erkekler üzerinde sevişmesini tabii bır zev s:,k b1 

:================= h.k. b. 1 l d '{e\.n

9 

.. 
-·----•• _.._-.,---- a ım ır ro oynama arına isyan. reketi sayıyor u. . . , giil11'' 

···--- ---- kar bir dil kullanıyordu . zevkin temadisine ıı •. h•
0 uc~~ 

Almanya Baltık denl·z·ınden Karadenı"z'e kadar olan Nefsine hakim bir erkek irade. diği için hiçibr kadıtıl• uı p.ı-ııl 
Avrupalılar Vi! Am.rikalılar 

Dediler. Morgan, bu sözlere de 
aldırmadı. Kocasız kadınlar ada. 
sına gitmeğe karar verdi. 

sinin, hiçbir kadı!! güzelliği kar. det beraber yaşamıyordU·t ı.ıııfİ' 
mak. daım. a Kemal l'iüzlıtdı•ı•"' 

Hindıstıan cevizine pek düşl<Undür. 
!er. Niçin? .. . Bu'1U yerler mi? ... 
Hayır! . . Kabukls.rından g:ız mas. 
ke '1 vaparlar. ljte gösterilen rağ· 
betin sebebı bu ... Son zamanlarda, 
Hintlistan cevizı ticaretile zen _ 
gin olanların saym da artmıştır. 

BURASI CENNET Mİ? ... 
Gemi bü~ün ydkenleri açmıştı, 

Müsaıd bir rüzgarla karaya yak • 
!aşıyordu. Ada, ceviz agaçlarile 
dolu idi. Şurada, burada küçük, 
kırmızı tuğlıadan yapılmış evler 
görülüyordu. Manzara o kadar gü. 
zeldi ki cennetti!n farkı ~·oktu. 

şısında sarsılmLy acağını iddia e- . J.;S ~ ,. 

Sahada Alman akal ll"yetı• bulunan e 1 1 diyor; ilşıklarının çokluği!e öğü. dan oluyor, ayrıldıgı ·rııeP ·, y r er ~:ı:~ ~:~~~~:;,i:.~ ~üacğ:;;a~·~:~ıık ~~~~: ~~;~ra:~~:~;:\ı~e~ 
go"z o""nu" nden uzak tutmuyor yor, onları kuvvetlı bir mantıkla razı olmuyordu. Bu sure 

1ıtıl3 

Morgan, Kaplan adasında Hin. 
dıstan cevizinin pek mebzul oldu. 

.. 

ğunu duydu. Bunları ucuza satın 
alacağını büyük bır servet yapaca. 
ğını ümid ediyordu. Yalnız birşey 
bilmıyordu: Bu adaı ··a gelince kat. 
iyyen adaya çıkınamak, yerlilerin 
cevizleri gemiye getirmelerini bek. 
!emek Bunu söylıyenlere. 

- Niçin, adanın ahalısi yam • 
yam mı? ... 
Dıv~r ve gülü,·ordu. 

- Yirmi senedenberi Kaplan 
ada.>ında kadınlacclan başka canlı 

mahlük yoktur Aday~ kazara bcr 
erkek •}'ak bastı mı hemen yak•-

Az sonra küçük limana girdiler. 
Yüzlerce kadın, yüzerek gemiye 
doğru geliyorlardı. Bunlardan bi. 
risi demirin zincirine sarıldı: 

- Aloha, Aroha! . (Bonjur, sizi 
pek çok seviyorum .. ) 
Dıye bağırmağa başladı 

Morgan, geminin sandalını in. 
dirtt~ yanına iki b1yh aldı, ita _ 
raya ayak basınca kadınlar etrafım 
sardılar. Morgan kadınların boy. 
nunda kıymetli incilerden, züm _ 
rücllerden ıyapılmış gerdanhklar 
vardı. Yiyecek gibi Morgana ba. 
kıyor!ardt. 

Yimıi sene evvel adada, kadın. 
tar kadar erkek de mevcuddu. 
Bunlar, Amerikaya, Şlliye çalış. 

maya gittiler ve b; r daha dönme • 
diler. Nihayet :ıdada tek bir er
kek kalmadı . 

Morgan'ın ~!rafını saran kadın. 
lar, onun kendil~ri için değil ce. 
vi2 satın almıya geldiğini anla • 
yınca birbirleri'1e bakıştılar. Son. 
ra: 

- Peki, dediler. Yarın sabah, 
istediğin kadar cevız veririz Ka. 
yıklarımızla gemiye kadar da gön. 
deririz. Fakat, hu gece bize mi. 
safir kalacaksın .. Yalın?. içimiz.. 
den b.rini. en zıyade hoşuna gi. 
deni seç ... Bu birincı kımn olacak. 
Dört de tYedek :ıyırırsın. O zaman 
seni rahat bırakırı7. ... 

Morgan kaçmak istedi, sandala 
"'tladı. Fakat kadınlar, kendisiıni 

yakaladılar, tekrar karaya çıkar. 
dılar. 

Almanyanın· yeniden hazırlık
lar görerek sonbahar manevrası 
için sanki seferberlik ilin edecek 

gibi her türlü teferruatı gözönün
de bulundurmak ~'UI'etile ortaya 

cesim bir kuvvet çıkaracağı ve 
bunu politika alemine gösterece. 
ği şu son günlerde dönen pyiala
rın esasını teşkil ediyor. 'bünkü 
•Son Telgraf• bu sütunlarında 

Avrupa gazetelerinde buna dair 
görülen bellibaşlı yazılardan çı. 

kan bir hulasa yaparak bir taraf. 

tan şayialar ne olursa olsun mes
ul devlet adamlarının harbi göze 
almıyacakları, diğer taraftan 
Fransız • İngiliz teşriki mesaisi. 
nin sulhü devam ütirecek surette 

- Dediğimizi yapmadan bir ye. kuvvetli esaslara dayandığı neti
re salıvermeyiz seni, anladın mı?.. cesine varıyordu. Almanyanın 
Ne yapsan beyhude. Elimizden hazırlanmasından maksad ne o • 
kurtulamazsın!... !ursa olsun her halde yakın veya 

Morgan bağırdı, çığırdı. Aldıran daha az yakın komşularını düşün. 
olmadı. Gemiden i·mdad istiyor. dürmektedlr. Çünkü hiç bir taraf 

du. Fakat t'<lyfala:·dan hirı cesaret - --
edip de gelemiyordı.;. Ayni akıbe. bıraktılar .. v~ sür~kliy~ sürükliye 
te uğramaktan korku»orlardı . ormana gotürmege kalktılar 

Kadınlar yalvarıyorlardt Morgan nasılsa ellzrırıden kur. 
- Ne kadar ceviz ıstersen vere. tuldu, denize atıldı. Yüze yüze ge. · 

ce~iz. Yalnız gitme, burada kal!. m~e geldi. Kadınlar bağırıyorlar, 
- Ben evliyim. Çoluğum var, Hindistan cevizlerıni attyorıardı. 

çocuğum var. Buraya ceviz a: • Kaptan, bitkin bcr halde gemi. 
mak için geldi'Yl. Bırakınız heni. nin güvertesine uı.nıp yatan Mor. 

Kocasız kadın\ql' yalvarmaları . gan'a: 
nın niyazlarının ~oşa gıtt!ğinı gö. - Nasıl, dedi. Siizüce geldin 
rünce kızdılar; hep hicden üze~;n~ mi? Ben sana karaya çıkma, ka. 
atıldılar, ~stünii başını yırttılar, dınların elinden kurtu!nmazsın ... 
yüzünü v(· g.)zünil tırmık 'çinde Demekte hakkım yok mu iınış? .. 

.. .. Derhal kendı gazetesinin birınci sahıfesini gö• 
onune getirdı, kendi zabıta muharrirliğini hatırladı, 
masasının başını dıişündü, Bir sa:ıiye gözlerini yum. 
du, bütün bu sahneler içinde gaşyolup kendinden 
geçtı. Gazetecil'k veremden farksızdıı. Bu derde tu. 
tulanlar kurtulamazlar! Matbaadaki mürekkeb ko. 
kusunu ciğerlerine emdirc emdire burnuna çeken 
ve mezarına bu koku ile indirile!l gazeteci az de. 
ğildir. Edebi Roman 

No. 83 
Refik,. gazetenin serlcvhalar•nı okur okumaz, 

gôzleri derhal müthiş bir ihtiyaçla öteki sütunlara 
saldP dı. Okumak ihtiyacı. Ne olduğunu bilmek ih
t,yac ı. Her sabah, yataktan kalkar kalkmaz, gözle. 
rimzi silmeden bir sigaraya, bir de gazeteye sarı. 

lınz?. 

Refik, bırınci sahifenin ilk sütunlarına baktı. 

Maamafih, Hayri okudukça lıeyni de dönüyor, 
kalbi parçalanacak gibi hızlanp hı1lanıp çarpıyordu: 

•- İstanbul rüfekamızın beyanına göre, Sadrı. 
azam damadı şehrıyari Ferid Paşa hozretlerine sui. 
kasd icra etmek üzere iken derdest olunan huneı 

kif olundukları müstahberse de tahkikatın fevkalade 
mahrem cereyan etmesıne mebni fazla malumat alı
namamıştır. Bittabi, bu şerirler 1e kariben hiyaneL 
lcr.nin cezasını çekeceklerdir .. • 

Refiğın hiyanet gazetesinde telaşla, heyecanla, 
asabiyetle okuduğu haber bu. Bir taraftan: 

- Tuh, maskara herif, ne irade, ne dalkavukluk 
ne hiyanet.. ' 

Diyor, fıkranın muharririne kızıyor, böyle Türk· 
ceye kızıyor, herifin memnuniyrtin~ kızıyor, hiya. 
netine kızıyor; bir taraftan : 

- Teresı neden öldüremedıniz? 

kendisini bir emrivaki karşısında 
bırakmak niyetinde değildir, Al
manyanın her hareketine karşı 

gerek diplomatlar cebhesind• oL 
sun, gerekse askerlik cebhesinde 

tenkid ediyordu. dünyada kadın yüzün~enipti~ ' 
İlk romanını ikincı ve ikinciyi çeken bütün erkekterın 

üçüncü romanı takôb etti. Roman- mını alıyordu. 
rindedir. Bir de Lehli1erin fikrın. * ,ı larındaki kahramanları hislerine devafll 
ce Rusya uzun zaman Asyadaki Bu, yıllarca böyla · ı ·

1 1 
mağlub, hasta ruhlu platonik aşk ış erı e meşgu olacağından Av • gitti bİ şı;Jılf', 

rupada mesele çıkarmak fikıinde kurbanlarından değil, aşkın kısa Kemal Nüzhetin ede ı•tl- ~ 
değildir. Onun ;çin şark tarafın. ömürlü bir zevk fırtmasından baş. bütün memlekete yavıtnı ;r~ 
dan Lehistan şimdilik kendisine ka birşey olmadığına inanan çelik kes; genç, ihtiyar, kad. 111

• 1 •• (1 
b

. ruhlardan yaratıyordu J ... ır tehlike gelmesini uzak bulu • nu ismen ve yazılar: e 
F k t b t { ·· 1 d Kemal Nüzh~tio romanları •' yor. a a gar ua ı oy e e • herkes seviyordu .. el ktpG"· 

ğildir. Garbda Alman tazyiki var. gençler, bilhassa genç kadınlar Yıllar geçtikçe, Nuzh e~tl· ~~ 
dır. Harb tehdidi ikidebir tazele. arasında büyük bir alaka uyan • kadın maceralarından ç ·etini lF 
nebilir .. Varşovada yürütülen fık- dırmıştı. Kadınar, kendi kudret.. tini tamamile fikri faal•Y,ete ııı· 
re göre orta Avrupanın birçok !erini hiçe sayan bu genç roman- retti. Hatta nedens~ soSY ıJJ.I( 
devletleri umumi harbden snnra. cıya kızıyorlar, diş diL~yorlar, fa. mlnden de yavaş ya,•aj udıl· ,ı · 

kat. Bunları okumaktan da bir d. •0
1 

'' 
ki malum sulh muahedeleri ile ya mak lüzumunu hisse '\~,il ~-ı-
yeniden dünyaya gelmiş oldular, türlü kendilerini alamıyorlardı ğaran saçları, bııru~an -.1e ~1 . 
yahut ta var iken bir kat daha Belki yüzlerce prestişkarına Jik ışıkları sönen goz\crı ,·e tııJ 
büyüdüler, yahut. ta küçüldliler. dizlerinin dibinde gözyaşı döktü. te alemini süsli ·en gc~Çb ı•' ~ 
Ne olursa olsun bu orta Avrupa ren nice ahu baKışlı bahar kokulu kadınlara karşı kendini ·.eıt i.' 
devletleri için müşterek bir ek _ kadınlar çelik ıradcler haliki bu bulmağa başladı. İşti: s~~ingt' 
siklik, bir illet vardır. Evet, bir iL mağrur muharrir~ oşkın ilahi kucL mine karşı duyduğu ç . .,,td·' 
Jet ki onların mevcudiyetlerı içilil retini tanıtmak için onunla ta - hisleri bundan ileri gel•~ dl~. 
daima endişe uyandırmakt•dır. ruşmak fırsatını arıyorlardı. Tanı. Öyle ya kırkından soıırJuıll 
O da şudur: Bu memleketlerin şıyorlardı da .. Fakat ... Umdukla- dınlar arasında b'I' poıı [)<'~ 
her birinde birer takım akalliyet rı zafer kendi mağlubiyetleri şek. rak hüküm süremezdi ya·P,ıt'~~. 
vardır. Başka mi!Ietlcre mensub !inde tecelli ediyordu. tavında döğülüı· derler··· rııli 
birer akalliyet ki bunların "azL Kemal Nüzhet, .tir erkek güzel nun için sevişme ç1ğı geSıl ~~I~ 

daima uyanık bulunmak vaziye. yeti daima bulunduk.Jarı meMle. liğinin bütün evsafını haizdi. Uzun yarlık sarsıntıları ba~~·~~ i~ 
tinde bulunan bir memleket te ket için mühim b'r mesele ola • boylu, geniş omuıları, dolgun göğ nuyordu Şimdi en bUY".aınıS ~ 
Lehistandır değil mi? Yeni gelen gelmektedir. Uzağa git!f!eğe ne sü ve bazuları, kunıral, kıvırcık yazı odasına çekilip del an' 
Avrupa gazeteleri Lehistanın va- hacet? İşte Çe!wslovakyadaki Al. saçları ve içi gülümseyen gözle _ dığı vakitler geçınl:ı za~tell ,tf 
ziyetini yeni hadiseler ve şayia- manlar. Böyle ıi'kalliyetler bulu. rile cazib bir er!<e'.<ti. hatıraları tahayyiil etıne 1 

!ar dolayısile göıden ge)irmck • nan memleketlerin başına gelen Aşkın en deri'l tadını bir ayı retti. ~) 
tedirler. Avrupa gazeteler enin tehlikeler büyüktür. Tarihte bu- geçmı:ıyen macerada bulan bir er. Dün: Meclisten ıne~:;,1 ~. 
Varşovada bulunan muhabirleri nun misaller istendiği kadar var. kek... dan maceraya koşan e<Je' ~·. 
oradaki efkarı hulasa ederken şu- dır. Fakat uzağa gitmeğe lüzum Kendisile alakadar olan kadın _ bet bugün: Ktitübhaıı. ııııır~ 
na vaaryorlar: Lehistanın coğrafi olmadan şu zamanın Mdiselerini ların gittikçe çoğaldığını germek tübhaneye gidere!' yeıı\eı~ı<'~ 
vaziyeti şayanı dikkattir. Çünkü gözönüne getirmek, bunu iyice Kemal Nüzhet içın bir iftihar ve- dığı felsefe kitabı içırı ,81ır ~ 

b Y ınace· ~ı"' 
bu memleket Rusya ile Almanya kavramak için kafidir. Bir mem. sHesi oluyordu. Çünkil bu hal 0 _ ulunuyordu. anı J11u: · ıı 
arasındadır. Bu çoğrafi vaziyet (Devamı 1 inci sahifemizde) n un için ,bir gençlik zaferi olmak. ellifi ve kahramanı ge~Çıof O•ıı" 
dolayısile Lehistan kendl politl. şimdi, ağır başlı 'll r fi e 

kasına başka bir .istikamet ver - Kleveland heg•can ı·çı·nde.. başlamıştı. * tı 
mek ihtiyacındadır. O da diğer ~ ııı 

1 

f' Baltık denizinden Karadenize ka- Kemal Nüzhet ~lli yaı
1

0toıı' · .. 
::; ~~~:do;rü:~~~:~eb~'.:~~r~- Sadık cerrahın on birinci cinayetı" ~~l:~;ıi~ma~a:t~I~~~ ;~g~:~~t 
muşterek bır polıtıka tak•b etmek. ona dostları hususi bır 03ıı ~· , 
tir. Lehistan, bu maksadı gözö • Cinaye tin kuı·banı bir yabancıdır. P arça parça olan cesedi ' lamışlardı. Arkadaşar~a cı~

1 

ıı 
nünden ayırmıyor Fakat garb bir tarlada ta~ yığınları altında bulundu. Hiiviyetini tesbit Boğaziçindeki yatısın ,1ac'~ I 
memleketlerinde Lehistanın bu kabil olmadı. danslı bir toplantı ~~etiP ~J 
fikri başka türlü tefsir edilmek. K leveland şehri halkı yeniden heyecana düşmüştür. Şehrin, toplantıda Kemal r<u 1ısedJ 1"; 
tedir. Lehistanın Saltıktan Ka • sadık cerrahı on birinci cinayetini irtikilb etmiştir. · tından, eserlerir.cJen ba daJCI / 
radenize kadar ol~n muhtelif dev- Altı ~y evvel, vücudları parçalanaı:ak öldürülen kadınların sayısı arkadaşları onun hak; ,.~ 

1
J-

letleri toplıyarak onların üzerin. on idi. Bugün on bir oldu. Bu da, dğerleri gibi parça parça kesilmiştir. siyatlarını haykıraca dileeC · 
de kendine üstiin bir mevki ver. "e mahir bir cerrah işi olduğuna şübhe yoktur. sabah içilecek, dans e .. ~ 
mek istediği sö:ılenmektedir Bir Cesed, bir tarladu ve kay;.lar altmda bulunmuştur. Bacaklar, göv- lenilecek idi... al ı'~: 
taraftan Rusyaya, diğer tanftan deden ustaca ayrılmış, ayrı ay ı paketlere konulmuştu. Üçüncü bir pa. Toplantı gecesi J{:;e. )''~ı ~ 
Almanyaya karsı cbitaraf• dev- ketin içine baş yerleştirilmişti. Bütün bunlar büyük bir dikkatle beze, çok neş'eli idi. Bu n kalı~ . .ı· 
Jetler grupu teşkil etmek istiyen sonra da ambalaj kagıtlarına sarılmıştı, uzak yaşadığı dnns ve 1,a ~/ 
Lehistan, tehlikenın bir gün ya Maktulun ismıni, hüviyetini anlamak kabil olmamıştır. Bununl:ı lemine • bir günlük 

0 

d'~' ~· 
şarktan, ya garbdan geleceği fik- beraber polis, ka!ili r.ı~ydana çıkaracağını ümid ediyor. tekrar avdet edc;i-ı ver 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Acabl tevkif edilenlerden biri de ben miyim? 
Dıyor. Bundan korkuyor. Müddeiumuminin su

allerini hatır!tyor, tevkifine sebeb bunu buluyor! .. 
Reflk, dizkapaklarnı kasıklarına çekip çömeldiği 

taht? kerevet üzerinde haberin son sattrlarını tekrar 
tekrar okudu ' 

Acaba'!. 

Diye, bellu bin defa dili ağzının içinde döndü, 
dolaştı; blr tü!"!ü bir şeye karar veremedi Nefesi ye. 
niden daraldı, sinirleri yeniden karıncalandı; karışık, 
mütczayid bir helecanla ve en çok neye sıkıldığını 
ve kızdığını kestiremeden tekrar yerinden kalktı. Yi. 
ne, dosdoğru pencerenin önüne gitti; rengi sarardı, 

- Bu beyzade kimin nesi? .. 
- Öğrenemedim ki., 
- Biraz hasta da galiba! .. 
- Öyle olmalı, baksana hiç kalıbının adamı de-

gil. Çok erimiş. Anlaşılan adamakı!lı sıkmışlar! .. 
- Ben, hıç Bursada bunu görmedim, hatırlamı. 

yorum. Buralı mı? .. 

- Zannetmem, hiç görmüşlüğüm yok! .. 

- Ne yapıyor şimdi orada? .. 

- Bilmem, sokağı seyrediyor galiba .. pek dur· 
gun, kederli b•r adam her halde .. 

- Muhakk&k. Bizimle konuşurken bile ne ka. 

dar dalgın ve içli idi? 

Refik, pencerenin önünde. Beş dakika, on daki. 
ka; demirlerden tutunmuş, başın kenar tahtasına 
yaslamış .. öyl~ duruyor. Hareketsiz. Tamamile dur· 
gun. Demin dinlediği ve : 

- Asıl mücrim, işte bunlar .. 

·. 

olsa gerek. * Jl ~. 
Kemal Nüzhet hal<k'ndUl~ 

ler söylenmiş, co~kuıı ııııt• 0 .. t" 1ıı .ı . 
haykırılmış bitmiş '· •e JıY 0 
kunluğu bütün bi' ~;~ıere ı 
cazdan yükselen nag ~ 

. ı· ~ mış ı... ·"ti~ ır 
n" '" :ııU Kadın, erkek, gc '' . coı 

kes dans ediyor, herJcC> ~'! 
şıyor. tı ~aP 1.f 

· t pıın Jf:' Işte, şerefine o , ·Bf , ılı' 
balo tertib edilen ıht·) ,..h ~ e<I ,... ç 
landır!. muharrir' de 1 gen P'. 

• 1 .ot 
takdim ettiği sarı s•<; eıJil ·} 
güzel bir kadınla dans 011unl' 
kat yalnız onunla. heP d 011 

~' 1 ~ kıyordu. pÇ ıı~ 
Her dansa ka.<ışt• ge .)8r ;• 

u<rı'11< esi · 
birçok şeyler kon ' }{e!iP' ~ .· 
kendilerine dair te~ sarılın eıJ' 
memişlerdi. Nihaye• ,uh b'ı 
birdenbire değişere!< ' ~;ı. 

.. h t,. . (• ile Kemal Nuz e < • ı .• r. · • 
e' '" ııı · - Demek siz .,u nı , n,ue 

oınır. . 
yalandır!) rotnJ ,~' 

ittihadiyunun muhakemeleri ahiıen inLç olunarak 
idan.Jarına müttefikan karar verilmıştı r. Hükmü 
idam kararın tefhimini takib eden gecen.n sabahınaa 
Beydz d meydanında icra olunmu~ v~ damadı haz. 
reti şehr.yari, nurdidei hilafetpH!ahi Ferid Paşa 

hazretlerınıı, hayatlarını ımhaya t~şebbus eden mel. 

unlar cezayi sezalarını bulmuşlardır İstanbuldJ ve 

ta,rada dah:ı bazı bedmayelerin bu mür:tsebetle tev· 

Diyor, suikasdcı adı verilenler.· kızıyor, 

Feridin öldücülemed ığine kızıyor. lıiyanetin 

marıklığına, çığırtkanlığına kızıyor. 

damad 

bu şı. 

- Ah .. topu birden geberse .. v•t•n>tz 

Diyor. Ser taraftan da korkuyor· 

herifler .. 

..J:ıakışları bulandı, takati kırıldı. Ve. gittikçe başı dö. 
nüyor. damad hükumetinin elinde can damarları 

kasdıp kavrulan muztarib ve v~t2nperver Bursa, 
hafif b.r zulmetle kararan bakışl~rında ufalıyor., 

ufalıyor, kayboluyordu! .. 

Dediği sabıkalılarla mücrimlerden ayırd ettiği 

nalbur odanın beri tarafında başbaşa vermişler, onu 
konuşuyorlar. Konuşan Karakaşla Mehmed ağadır. 

Karakaşın şimdiki düzgün ifadesine bakınca, biraz 
evvelki dünyaya metelik vermiycn, küreyi külhan 
gözünden seyreden, büyük küçük bütün herkese: 

- İmanm .. 
Diye laf C'tmeğe başlayan, argo konuşan omuz. 

daştan başka biri zannediliyor. M•amafih, bu birkaç 
saniyelik değişikliktir, O, daima, odur! .. 

siniz değil mi? .. >ie.d ';erı ,td :• f 
Kemal Nüzhet, goı .• rt;1 ..ı' 

bU >" ~ 
cım gibi parılda.ya~·t;hta ;le ,,dil 
kadının, ince bır 1

" Jıif'tı•"" 
(Devanıı 1 tııd ~ 
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• · ı DENiZ - TARiH 1 sız ışı 
işden cıktım, boşdayım şöyle bir 

• t 

ış buluncıya kadar matbaada 
çalışsam olur mu ? 

KADIN 
14 üncü Lüi'nin sefiri 

üçüncü Ahmed, iradesi hilafına sefirin 
kayıkla saraya geldiğini görünce hiddetle 

''Batırın şu kayığı ı... ,, 

tenteli 
bağırdı: 

Q,~zetecilik, muharrirlik, "işsiz,, in l. 
ışi,, değildir; bütOn meslekler 
Qibi, başlı başına bir ''iş,, dir. 

Çapkın Fransız kızı sefiri sarhoş edip uyuttuk· 
tan sonra sefaretten çıkıp gitti 

Yazan: MAHMUD YESARi 
~==::::::::::;:.;;-~·~·-~~===============~-=-----------

llu .- . 
·~. dı>~ız ı.şı•, •ışsı'l.ın• aradığı 
'lıııız gıldır'. •iş buluncıya kadara, d' kaldıgı müddetçe•• boş 
lııne ltllıak için el~ olsun• diye gö. 

!l,. •st.rdiği •İS. tir. 
b "I •v ~ 
ılı, .. asak savan• el~· de nedir 

tnısin· • ile ız. Gnetecilik! 
l r kı;azık ki, bu telakki, yıalnız 
'neeı."n basit görıi~lü, basit dü. 

llııine: halka münhası~ değildir; 
ı ·'•nleverlerimizin, münevver ge. 
n,, ler rınıizin çoğu, b;>yh düşü. 

il;, k 1 
ij 011 a •nıde, bir y3zıhanede k•.rk 

lır~•kiz kağıda çalışmak, bir 
1'tı 1tıa c..ı olmadık, çerden çöp. 
jltınıı zanç çarele"'ne baş vurup 
• Ya k .. 
~ fak urek C:•'kmek, bir •İŞ• 

lı"llt at, •gazetcd!ib, •muhar -
•lınır:· •dlşe dokunur . ., cciddiye 
liır, b'i ·~ edinilir•, ebe! bağla • 

lleq r "Ş• dı•gldir. 
~le ~n l>öY.le görürler• Neden 
ıo,z bi uşunurt~r? Bu, halledil • 

C•zer tnuamnıadır. 
tııı lecıliğe kar~ı bu •omuz 

~: "". bu emnıvf'tsizlik, neden 
ı\ gelıYor• · 
~b 
·ıa abu kanaıti, gdzetecilerin 

(ı._:.ı tnı telkh etmiş ve et • 
' ""'lif? " · ou o;ualin d~ içlnJen cı~ 
r;il ~ 

~· ıeıee·1· 
>e ·~l . ık hayatınır:, bu teliik-
~ • geı b•Çmı~ ol!l".ası, be.ki ha _ 
~ • e ılır, Çunkii. gazeteci, her 
~,, ~'~• dö~düğü saatte çal:ş. 
~trı b: _ar ve çok defa, herkes 

·er ~ına gıdPrken, o, evine 

• ~~; L. 

''-· uır .. , ""'1ef Soz vardı<: cCu nhura 
"rı et k 
;1._:1!rıı, uvveı hatadandır•, 

,~ ~old l!e~:k~sin tuttuğu yolun 
1•~ızı; tıurümek , şüphe ve em. 

ıl.~ltr,b uyand•rıyor demek! 

0"illfiinatndan Avrupa gö:-mü, ve 
'tiin ~nu bi•irını~ bir kadın, 

ı. ana. 
• "'ah . 

'•·-. tnud B •·· sızı·n ·•iniz 
t ~iilt b ~,,, . ~ 
~ışt aşka bı, <ı~• tutsanız! 

~.\t~l. tl. Bunu, t1iç u•1utmarn. 
' '' ~· ·~ırn iş. d~ğll amma, bu 

' . e 
ı:• 1 0~ .tnek verdikten s~nra 
"'"n •rırn' 
<n~ "\'Ver b. , 

'•lıı ', ~. Jı;· ıt kadın, biıylJ d'i
~'lı ar nı·ı 'Yle •ılvlPrs?, ba>•! ka. 
il ·~,.er dü~iinmeı, neler söy. 

it t. 

Ccar k. 
~ ı. •.Ye bi at ıı, gazetPye, bir 

1Ş~Yle / de mektub ı:önder. 
ı ı. tb 1Yor: 

"" "
1•n b ~. ·ııı "di ır ı.ıkiive başlığını 

~~aı..'eıı/"0rıım mu~afık görüp 
. " ta~ct,:e Yaıılmağa Jiıyık ol _ 

\ ' v de bend"niz? bildir • 
~. •rka~·k· > •''nd ıı .ayeyi tercüme 

~ ""ı<J. "reyim. 
'~ı.. ·Ye k 

~ • '"'ı •d~r m.ıJı:ırrirlik ve 
' ''"' • 1 ~ıı, • ' ·•ı !>. k ~'"~ hıc merak Pt. 
ı,, • at · 

'~~ 1 \'·ık;tıer·r:ı?. basa 
~ • ı1; ,,."' diy~ hugünden iti-
. R'lı ,., esıe"e d . 1. k 
~-::"ate- > e ış ıra e-.. :ıı~llıı . t kıırle ve usulünü 
ı1 L !Çın 

... "il h rıc1 c li'r m b~r-
lu Uslls• 

f .. J, •3 l•%~r buyurup 
ab•. er ıJ, t . . . 
;..., ~ıd .ı araf 'l lHbırın. 
'bııı1~1 t> et~esi tabt!dir. 

Ya g;ı:'.:.:\teriz v:ısıt:ı . 

sile yahud şahsi adresime bildir. 
menizi rica ile ve bütün ihtirama 
tımla.» 

İmlasını, tek noktasını. vir;(i • 
lünü değiştirmed~·ı aynen yuka • 
rıya geçirdiğim mektubun ifade. 
sine, ne buyuruıur'I .. Ok~'Ucula. 
rımın bunu, uydurma bir mektub 
sanmamalarını rica edecegrm. Ben, 
nekadar kötü yazsam, bu kadar 
kötüsünü beceremem. 

Tüccar kiıtibi, «vakitlerini boş 
geçirmemek» için cb •gunden iti
baren bu mesleğe de iştirak ede -
oek. 

Bu mektub, ~azetel~r~ gelen bu 
çeşid mektubl.arın, kimbilir, kaç 
binincisidir? 

Gazetelerde mekmbla baş vıı -
ranlardan bizzü gelenler d~ var. 
dır. Bunlardan oiı kaç ~ahne: 

Bir ganç,, yarı utanarak, yarı 
korkarak odalardan bhne girer, 
tahrir müdürünii sorar ve bulun. 
ca derdini anlatır: 

- Orla mekt<>bı bitird.m. Ga. 
zetelerde çalışma'< ıs.,yo.-um. 

- Ne suretle çahşl'lak ıstıycr • 
sun uz! 

- Ne suretle olurs• ol,un! 
Yazı işleri müdürü, g~lenin iz'a

nına, idrakine göre bir lı.1n kııL 
!anarak atlatır. 

Yıllardanberi görrr.ediğ'm b! · 
ahbabım vardır, tekaüd olmuştur, 
gelir, beni mat'l'•ad,ı bulur: 

- Tekaüd oldum; işsizliktne ca. 
mm sıkılıyor. Sizin !P•c tede. bana 
göre bir iş bulaınaL ın•s•n? Üç beş 
kuruş da çıkar. Yazın> , fena de. 
ğildir; yazı da yazarım. 

Bir ba~ka tanıclık, benı görmeğe 
gelmiştir; hıç neş'esi yoktur: 

- İşten çıktım, boşt ... ım Şöyle 
bir iş buluncıya k ıdar sizin mat. 
baada çalışsam ot"• mu• Nl· çeş'ci 

yazı isterseniz yazarım Hcnı, be
nim tanıdığım c:okt'..tr, s:ze taze 
havadisler bulurum , 

Eski dostlard1n biri, mahdumu. 
nu kolundan tutup ma:baayı; ge. 
tirir: 

- Birader, bizırn oglaıı. mek _ 
tebde okumadı. Hlylazlığ~ fena 
alıştı. Birçok ;~~ kaydak, dL•ı"TlH
dı, kaçtı. Şunu rr.at.baalarda'ı bı. 

rine yerleştiremez m;yiz• Mek _ 
tebde, tahrir vaz;felerinden hep 
tam numara alırdı. Hikaye de ..-a. 
zıyor. İstersn bir1<aç tanesin; g~tir . ~ 
sin de, oku, bak. Ben, çok beğeni. 
yorum doğrusu ... 

Bu sahneler. 9ay s3y bitmez, yı. 
lan hikayesi gıbidir. 
Bunların baık~ ç~şidlerı de var. 

dır: 

Bir aktör yazı yaımağ~ heves. 
lenmiştir, bir gün, elinde: bi!' kfr. 
ğıdla bana sokulur. 

- üstadım b'r hikaye yazd•rn; 
şunu gazetelerde:ı birınde neşret. 
tiremez mtıiz? Bir lıra VC'rseler, 
yetişir. Gündelik ma.ı·ai>m çıkar. 
Kulağıma fısıl~amağı da unut _ 

maz: 
- Beraber içer;z ... 

Bir ahbab, elım~ bır desıe kağıd 

-.. ·------
sunar: 

- Bizim kerime, hikaye yazıyor. 
Oku, vallahi beyeneceksin. Eh, ta. 
bil biraz acemidir. Yaza, yaza o da 
açılır. Sizler de muharrirliği ana. 
nızın karnında 5ğıenmedin.z ya! 

Bir mecliste oturuyorsunuz; ya
zıdan, gazetecili'<ten bahis açılır. 
Bir sayın bayan: 

- Üstadım, der. Ben, ıı,_vatımı 
yazmak istiyorum. Dört büyük 
hatıra defterim var. Fakat bır §art. 
La veririm, tek satırına dokunul. 
mıyacak. Çok orijinal bir tefrika 
olur. Size, mahrenıane soruyorum. 
kaç lira istiyeyim'/ Ben, usullerin) 
bilme<tiğim için, belki aldatırlar. 

Kışlık tuvaletim dE aradan çıkı.. 

verir. 
Bir başka türlüsü. 
- Üstadım, borç ôçindeyim. Ga

zetelere hikilve, fi!iin yazsam, beş 
on kuruş kazanamaz mıyım" Bır 
işte olsam, düşünmem aNma ... 

Bu yazdıklarımın ardsıııda, bel. 
ki unuttuklarım da vardır, fakat 
bahsi uzatmak, boıuna. 

Gazetecilik, 1rıuharrirlik, ·i~siz• 

in •İŞ• i değildir; bütün meslek • 
!er gibi, başlı başına bir •'Ş• dir. 
Bunun nasıl zor bir •i;• olduğunu, 
onu, kendilerine •İŞ edinen• !er 
bilirler. MAHMUD YESAR!. 

Amerıkada yenı bir moda mey

dana çıktı. Deniz eğlencelerinde 

acayip yenilikleı· ıcad eden mem

lekette bu yaz plajda garip bir 

şekilde nişan ve silah atışı moda 

olmuştur. Resim-le genç bir kadı

nın arkasını döndüğü hedefi ay. 

na ile görüp vıırmıya hazırlandı. 

ğı görülmektedır. 

Prens Aşkı 
Kral hanedanına men

sub bir prens .. 
Hükümdarın müsadesi olmadan 

istediği kızla 

(Dünkü sayıdan devam) 
- Evet, fakat o artık bugün 

başka bir adam: kendine koca di. 
ye intihab etmiş, oııunla evlenmı~ 
tir. Benimle ne •liikası var? 

- Doğru .. fakat siz onu alına. 
dınız. İngiliz Kraliçesini almak 
jstemediniz. Şimdi adamın yerine 
benim gibi bir aktrisi alacaksır.ız. 
Kraliçe bunu kabul edemez:., 

- Fakat Kr.ılıÇP çoktanberi bP. 
nim için münasıb bir kız arly ... ·r 
Bunu bana söyled:ler. 

- Olabilir.. "izin evlenmenizi 
istiyebilir. Fakat her hal1e yme 
hanedana mensub bır kız nlmak 

ister. Benim gibi bir aktrisi değil. 
Londraııın o ı aman mr~t-ur O

lan Liseum t•yatrosunun parllk 

evlenemez. 
bir san'atkarı olan Luiza, hayatı 
böyle olduğu gibi görüyor. ı,rens 
Corc Kembriç ile evlenmeyl ne 
kadar isterse istesin Kraliçenin 
buna karşı alacağı vaziyeti hesab 
ediyordu. 

Hakikatte bır Kraliçe bir z3 _ 
mandanberi Fren:; Corc Kembriç 
için bir kı< arıyordu. Çok asil bir 
kız. Prens Corc Kembriç İngilte. 
re Kral hanedanına mensub b:r 
gençti. Böyle bir prensin hüküm
darın müsaades: ;ı!madan i;tediJı 
kızı alması saJt3nat kanun ve te. 

' amülü icabınca 2sla caiz görüle. 
mezdi. Onun içın aktrıs Luizanın 
hakkı vardı. Fak:ıt genç pr2ns dn. 
ima düşündüğü:ıii söyler, hareka
tında serbes olmak ister bir adam 
olduğu. için s·evdiği aktrise bu 
sefer de şöyle ~ıyordu: 

- Bence izdıvac aşk üzerine ku. 
rulmalı. Biz modem ki biribirı . 
mizi seviyoruz. Evleniriz. Kralı. 

çenin, herksin gö,,Jüne karışmıya 
hakkı yoktur. 

Fakat ne olurna olsu, gidip Kra. 
liçeden müsaade ıstemek liizımdı. 
Prens Corc buna karar verdi ve 
ilk fırsatta sarap giderek Krali. 
çe tarafından kahul edilmek üze. 
re bir vakit tayin edilmesini b·L 
vasıta rica etti. Kı'lıliçe bu iste. 
nen müsaadeyi ,ermekte gecik _ 
med;. Prens Coı cu kabul edecek . 
ti. Fakat tayin tdilen vakit sa _ 
bahtı. Kraliçenın huzuruna gird;_ 
ği zaman Prens Corc, Viktoryayı 
asab', titiz bir iıalde buldıu. Ne. 
den böyle oluyordu? Kraliçe ile 
kocas Prens Albc-r arasında d!ıha 
evvel bir mün;;kaşa olmuş, Kra. 
!içe o asabiyetle şimdi de Prens 

(Devamı 6 ıncı SJ&ldfedeJ 

1706 senesi maı tın 3 üncü günıi 
öğlenden sonra ~aat beşe doğru, 
Fransa Kralı 14 üncü Lüi'nin İs. 
tanbul sefiri Marki Darjental ce. 
nahları, Topkapı sarayından neş. 

esiz ve açık bir çehre ile çıktı. 
Kapının sağ tarafındakı cİbret 

taşı• nın üzerinde, gümü şbir tep. 
si üzerinde teşh•r olunan kanh 
kellelere seri bir na?ar attıktan 
sonra •Yeniçeriler çınarı• önün. 
den geçti. Çok :lalgındı. Yaverinin 
ve uşaklarının ar1<asından gelip 
gelmediklerini anlamak için başı. 
nı bile çevirip bakmıyordu. 

Büyük kapıdan çıktı. Sola, Ahır. 
kapıya doğru yürümeğc ba~ladı. 

Mösyö dö Monlör adımlarını sık. 
!aştırdı, kendisin~ yetişti ve: 
- Sefir cenablarını pek neş'esiz 

görüyorum. Fena bir muameleye 
maruz kaldıklarına şüphe ıyok. 

Kılınçları da ;arayda unutmuş • 
!ar ... 

Dedi. Sefir sert bir t~vırla ce. 
vab verdi: 

- Rica ederim, g~vezeliği bı. 

rakınız. BiTşey dinliyecek, söy • 
leyecek halim yok. Canını! sık -
mayınız. Arkamda 11 geliniz ... 

Sefir Mösyö riö Ferriol çok acı 
sinirli bir adamdı l'fak bir şeyden 
müteessir olur, hiddet!enird'. Genç 
zabit, fazla bir r,P,.y söylem>ye ce. 
saret edemedi, hürmetle geri çe. 
kildi. Sefirin huzurda çok ağır 

bir muameleye uğradığı muhak • 
kaktı. Bunu. şüphc,;;z bir .kı saat 
sonra ani.atacaktı. Çünkıi sefır ce. 
nahları içkiye pek düşkündü. Bir 
iki kadeh yuvarhdı mı gevezeliği 
tutar, en mahrenı şeyleri sorma.. 
dan söylerdi. 

Sarayın yüks~k duvarlarını. ta
kiben kayıkların bulunduğ:ı is • 
keleye indiler. Sefirin k'lıvtğı mey. 
danda yoktu. 

Marki arkasına dönclü, Morlore 
baktı: 

- Kayık nereıle'~ ... 
Genç zabit, iskelenin yanına 

eğildi, iki kayıkç:nm bay~ın bir 
halde çakıl taşlan üzeriıde yat. 
tığını gördü. Uşaklarııı Jardımile 
kaldırdı, çakıllarm üzerine yatır. 
dı. Biraz sonra ayılılılar, gözle • 
rini açtılar. B:ı.şlaun1 geleni an. 
attılar. 

- Kayık nerede" ... 
Genç zabit cevab verdi: 
- Denizin dibind~, sefir ce • 

nahları'. 

- Ne demek bu".. . Kaıl'lğımı 

batırmağa cesaret eden kim? ... 
- Sadrazam enıir vermiş!. .. 
- Sadrazam pa~~ çıldırmış ga. 

liba ... Ben de onun kayığını topa 
tutturacağım. H•m de bu akşam. 

- Sefir cen1hları. .. Padişah hu. 
susi bir fermanh, k~n1,sinden baş. 
kasının tenteli kqyıkla gezmesini 
menetmiş. Siz, bu iradey<' itaat 
etmediniz, tenteyi kaldırtmadı -
nız. Üçüncü Ahmed, saray• gel _ 
diğiniz zaman p.?ncered~ imiş, 

tenteyi görünce f·~na halde kız -
mış, kayığı batırtmasını Sadraza. 
ma irade etmiş. O da derhal ira. 
deyi yerine getirmiş ... 

Mösyö dö Ferrıol'uo çehı esi 
kıpkırmızı oldu. Buna rağmen so. 
ğukkanlılığını muhafaz• etti' 1 

- Pekala, de<li. F2bt Leanir 
kahramanı gibi sciuete yüzerek 1 
gidemn iz. Ne yapınız yapınız, b;r 
kayık bulunuz ... 

İskelede kayık yokt•ı. Faka~ ta. 
lihleri yardım ettL Kadirga lima
nından dört çift~ büyük bir kayık 
geliyordu. 

Yaverin işaretı üvrine sahile 

yaklaştı, iskeleye yrnaştı. Dümen. 
de, gayet şık gi·;inmi§ genç bir 
Fran~ız zabiti ;.rardı. Sefiri görün
ce tatlı bir sesi;,: 

- Kayık emr:niz~ amadedir. se. 
fir cenahları .. 

Dedi. Mösyö dö Ferrıol bu sesi 

işit:nce bir an gözlerini kapadı, 
çehresinde bir tebes;üm belird .. 

pamuk gibi ellerile tıpkı bir ge. 
mici gôbi dümeni idare ediyordu. 
Genç kız güzel gözlerin süzerek: 

Fransız sefiri l\lurki dö Ferrioü 
çileden çık.oran çapkın .. . 

Fransız kızı Mari 

- Teşekkür ederim, matmazel 
Dedi. Kayığa atladL Katibı ve 

maiyeti.nde bulunan dört hızmet. 
çi de baş tarafa otud.ular. Kayık, 
Galataya doğru suratlc yol al • 
mıya başl.adı .. 

Hak kalen kay:ğı idare eden za. 
bit üniforması ;ııyınm•ş g~nç, gü. 
zel bir kı<dı. Uzun borlu, zariZ en. 
damlı Parisli bir kızdı. Mini m~nı. 

Başmuharrir 

Klark 

- Şüphesiz, dedi, sefir cenah • 
!:arı kim olduğumu bili~orlar. 

- Evet, matmazel. .. Büyük Kra.. 
!ın sefiri tabii lıer şeyi bılir. Sizi 

tanıyorum. 

- Acayib!. .. 
- Bu çapkın Fabr'i.n size zabit 

üniforması giydirerek şarka ge -
tirdiğini haber almıştım Hakkı 
varmış ... Bu akşam sefarete gel. 
mez misiniz? Becaber yE"mek ye. 
riz, konuşuruz ... 

- Bu akşam kabil değil... 
- O halde yarı nakşam s1at 

altıda ... 
- Maalmemnuni,,ıe ... Emir bu. 

yurduğunuz saatte geliriz ... 
Sefir, cbu gel:t!z• sözü üzerine 

düşünmeğe başladı ve sordu 
- Kiminle beraber gelecek • 

. ' ? 
sınız .... 

- Sefaret sarayına kimınle be. 
raber gelebilirm. Çapkın liıkab.ı.: 
verdjğiniz ve katib bulunduğum 
ticaret müşavirı Fabr'le ... 

Fettuol dudaklarını ısırdı. Ken. 
di kendine tuzağı düşmüştü. Fab 
lstanbula geleli kırk beş gün oL 
duğu halde kendisini kabul etme 
miş, etmek istememişti. Fabr, 
Ko1ber'in halefi Marki dö Porşar 
ten tarafından hususi bir memu. 
riyetleİrana gönderiliyordu İs -
tanbula gelince s~firden bir mü. 
liikat istemişti. Sefir cevab bile 

(Devamı 6 mcı sahifede• 

olan yıldız .. 

Gabi 
Vakfile asansör r1e ilan memur. 
luğu yaptığı gazeteyi satın aldı 

Otuz beş sene evvel Ohyo eya. 

Jetinde, J<ıtaktan şehrinde Herşl. 
man ailesinin bir çocuğu dünyaya 
gelmişti. 

Bu şehir, Alman muhacirlerile 
dolu icti. Ve o gün beledıye şen • 
likleri yapılıyordu. 
Çocuğun anasını!l ısmi Adölin 
Grete Nobl idL Meşhur sinerr.a 
yıldızı müstear nam olarak anası
nın ismiıti alrı;ış demektir. Yalnı:ı 
•N• u cK• a çevirmiştir. 

Klarans Herşlmsn, 14 yaşına 

gelince güçlü w kuvvetli bir de. 
li kanı oldu. Bir otomobil lastiği 

fabrikasına girdi. Babası da bu 
fabrikada çalışıyordu Dört se:ıe 

sonra fabrikayı terketti. •İstek 
Kompani• ye girdL Haftada dört 
dolar kazanıyordu. O devirde hu j 
paranın oldukçd ehemmiyeti var. 
dı. 

Bir >ene sonr• kumpanyJyı da 
terketti. •Portland Oregmian• ga. 
zetesi idarehanesiııo asansör me
muru oldu. 

Birkaç sene sonr~ muharrirler • 
den birinin tavsiyes'l' ilan me _ 
murluğuna terfi e~ti. Bunda mu. 
vaffak olamadı. B1şk• bir iş ara
mağa başladı T1lihinı deneme:.: 
için Holivuda gitt'. 

Sinema payıtahtında altı aj' iş. 

siz ve güçsüz dolaş\•. Nihayet 

Foks Film kumpaııyasın:ı beş do. 
lar haftalıkla fi~tıran oldu. 

Bugün Klarans Nabi Herşlman 

Klark Gabi ismi:ıı aldı, iki buçuk 
mi~rnn dolarlık, bir servet sahibi 

odu. Santa Manika 'da b:r köşkü, 

bir çok otomobiller', atları v<1r. 
eski figüran dünyanın sev~·sini 

kazanan bir yıldızdı" 

Klark iki defa evlendi. İlk karı. 
sı kendisinden on iki yaş büyüktü. 

İkincisi de on ya~ ... İkinci karısı 
1 

, Rhea. ayrıldıktan sonr3 kendin ı 

öldürmeğe teşebbü; elti, muvaf

fak olamadı. Birçok kereler s•bıl 
kocasile buluşmak, görüşmek içıı 

mektublar gönderdi. Klark hiç 
birine oevab vermedi Anlaşıhn 

ayrılışın sebebi p~k mühım ... 

Artık Klark evlenmei< istemi _ 

yor Bekarlığı tercih edıyo··. Yıl 

dızlarla vakit geçiriyo". 

Klark'ın eli \Ok açıktır. Çok pa 
ra sarfeder. Vaktıle as3n. ö· ::ıe . 

murluğu ettiği gazeteyı satın aL 
dığını işitenler 'harıret!c kdlm~ • 
!ardır. 

Klark, çevirdiği y~ni filim bttın . 

CP Portlanda gidecek, gazetesinin 

idaresini ele alacaktır. 

Bu gazetede çalış.ınların çoğu 

eski arkadaşlarıdır. 
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Festi va . Küçük Antant konf e-
1

1 Türk milletinin 
Eğlenceleri ransı çıkmaza giriyor Refahı 

İstanbul festivali en oc~·e1ı ve va.,.) 
en mühiım günkrini geçir~yor. (Birinci ıabifeden devam) Di.Cer taraftan Macar ekalli _ (Başmakaleden dl 1 

Festival komite;;i tarafından da. kurtulmasına Vf milli müdafaaya yetlerinin vaziyeti dolayısile Ma. Atatürkün he.iefinı ç.ı~ 
vet edilen Macar gür~ takımı ilk a'd hükümranlık hukukunu tek- caristanın Çekr,slovakya hakkın- da ıstihsal edikn netıcedt/ ----·--·--··--··-· rNo. 6 . 

ı=== 

Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel rafda ne redilecekür. 

Yazan: Ziya Şakir 
~ ~~·~~~ müsabakalarını bu gece saat rar iktisab etmesine küçük itilaf da iht.raz kayıtları ileri süren ta. 1 Başbakanın buyiik hb>C>' d 

21 de Taksim stadyomunda yapa _ esas itibarile muhalif değildir. lehleri. Çekoslovakya tarafından ı Bunu kendi kendısıne ıfa br • 

Derhal kahvelerin etrafı askeri ve 
zabıta kuvvet/erile cevrildi 

caktlr. Liıkir Bulgaristanın Balkan dev- kabul edilmez mahiyette teliıkki mıyor, fakat, rakamların r f 

Macar takımil" GrekC1romen ve letlerile ya_ptığı gibi Macarista - olunmuş \'e Romanya da bu ba- desini biz kendisine ,·e;~ı~ 
serbest giireş olar~1< İstanbul muh. nın bir ademi tecavüz misakı ak- histe Çekoslonıkyaya müzahir onu tebrik etmıye borÇ u;fıl'1ll 
telit güreş takımı karş .hşacak _ !eylemesini isteml'ktedirler. Hal- olmuştur. Bu sebebden imzası ı •- lemlekette jstı j'.• tır buk! • 1acarlar buna kat'iyyen düşünülen paktların tehir edil - yükseliyor. H.ıricd~ll ~'r~r 

Macar takımı e1<serisı enteınas. yanaşmamaktadırlr.r. mesi pek muhtemel bir hal .ıl _ halatı çoğalıyor. FaJııı\,111'~ ' 
Ve, bir anda47 kişi tevkif edilerek 
bunlar kuleli kışlasına gönderild·· 

Pad..,.~ah·ı·ıı maiye.tinde bulunan. ı rıstaki (Lefko•e) kales'•ıe,· ak' 

1 
" u. v adan maada, onun zarnsıı.ın .. 

!ar, bır ~n. ~\'VPı kulakları doL Miihendishane yüzbaşılarından da - gayız ve garaza istinad e. 
, en - mühim sürgün ve hapis gun odugu ıçın, kahvelcrd1 bu 

1 

Ali Bey Rados kalesine· d 
toplantıyı hisseder etmez, derhal Topane Müftisı Hoca Bekir E. k vak'aları görülmemişti, Kuleli 
öşke ıki bölük süvari getrrtmiş- fendı ile Topane Meclisi katıbi vak'asında süriiL nlerin cezaları 

!er; aynı 1"1manct~ Sultan Meci- Hur•id Bey, ve d.ğer sekiz mah. d ' da, pek uzun sürmemişti. Kısa bir 
e de vaziyeti •rılatarak saraya küm, İstanköy klesine· müddet sonra Suit~n Mecidlı! ve. 

av.det et_m<'s: lüzumunu arz et- Dig' erleri de (lstanko''.y), (T.'m-- fat etmesi, O;;--.ınlı tahtına da 
mışlcrdi. ni), (Midilli), (Sılistre) kalcleri-

Sultan Mecid, btiyük bir soğuk ne gönderilmişlerdi. Sultan Azizin geçmesi dolayısile 
k n! ı k .. t · bütün kalebend!er affedilerek İs-

a ı ı. gos _ernı.~tı: . Bu meselede Jsıl dikkate şayan tanbula getırtilmış., Hepsi c:k SuL 
- Eger mıllet hak. kalen benım olan hır cihet vars.J, kalebendlik) tan Az,z tarafdarı oldukları için 

kendilerine eskı \aziyetlerinden 
daha iyı mevkiler verilmis, men. 

faatler temin ed mişti. 

aleyhımde ise; bu ik: bölük sü. cezasmın ilk defa tatbik edilmesi 
varinin ne ehem:-:'~ eti var?. Be- id 
nı muhafaz:\:-a ç•ltşac&ğınıza, te- SULTAN AZİZ DEVRİ VE 
cavüz lıazırlananları t~vkıf ed!. HUSUSİYETLERi 
ruz. 
Demişti ... Hünkan hı.. iradesi 

üzerine, derhal kaLveleri etrafı 

asker ve zabıta l:uvvet1Frq~ ÇC\'. 

rilı:oış, kırk yedi kışi te,·kıf e. 
dılmişt Ve bunl:ır doğruca (Ku. 
leli kışfası) na gondt"tlrt :ştı. 

Görulüyor kı Sultar Mecid, 
(G,.Jhace hattı hümayt:'lıı) na 
nisbeten sadakat göstermışt1. Bu 

Sultan Aziz de ·rini'l ılk zaman-
!arı da, iyi geçrr :ıti. 

(De\'amı -war) 

Almanya, Macaristanın kara ve 
hava kuvvellerini tanzim techiz 

ve tensik edecek 

Şimd. (Kuleli ask!r; 1 esi) de. 
n! en bu bina, o tarıhk r:-ektep 
olmııdığı gıbr, bu halde de eleği!. 
di. (İkinc: Ma~mu• ı devrine ka. 
dar bu mevkide ;,u!ttr.aıı binalara, 
(Bostancı başı odala,·.ı denilirdi. 
İkincı Mahmut, Yen'cerileri orta. 
dan kaldırdığı u.mJn, bu binaları (Birinci sahifeden devam) şında kalan Mar ;r el.:&!lıyetleü 
da yıktırmış, bunların yeılrr·ne Tereşşuh edell haberlere göre meseksinin Macar amr.l: dclıilin. 
ahşebdan bir süvarı kı<lası bina Berlin, Roma ile mutabık olarak de halledilmesine bilhassa çalışa-
etti:rnıi.şti. · Macaristanı iktı;:ıdi sahalardan caktır. Buna muka!:nl Amanya _ 

İşte, mevkufl~r bu süvari kı~- gayri siyasi ve asrioe, i hususlardl run Macaristand•n istedikeri şey. 
1.asına göndcrilm·şkr w haı;s e- da kendine bağ!a'1lıya uğraşmak. 1 er hakkında hnüz hiçbı~ ha _ 
dilmişlerdl Sultan Mecidin ira tadır. Esasen M2c2r devlet adam- ı ber sızmamıştır. Anca:< •Macar ıi. 

• desıle, (Seraske. Riza Paşa) n~ !arı da Beri in . l\om1 mihverine mamdararınm Berl•n·j • oynamak 
riyasetinde husıısi ve askeri bir girmeği Macaristanrn daha z;ya. istedikleri parti n.ni.ttır ve kendi 
mahkeme tt>şekkül etmcştı. de menfaati icabından telakki ey. memleketlerinin olc.luğ:.ı kaiar 

Mevkuflar eV\'eliı, (Meclisı va.. !emektedir. Avrupanın istikbali için de vahim 
la ikinci klıtibi Midhat Efendi) , Bilhassa Mararist•ııın silahlan- neticeler tevlid e-lebiL· mahiyet. 
[il tarafından isticv&b ed,Jmişti. ması işini Almanya deruhde ede. le görülmektedir. 
Midhat Efenidinin maiyetinde de cek ve Macaristanda kuvvetli ve MUAZZAM BİR KARŞILAM;, 
(Fındıklılı Mehm~cl Efcndii is _ son sistem bir lıava filosu tl·mın MERASiMİ 
minde bir müstantik bulunmalı:ta olunacak \'e halen Tunada umumi Londra 22 (Hususi) - Macar 
idi [2]. harbden öneekir.<ien daha iyi bir hukürnet naibina hududdan ili -

İstintak, oldukç.- şiddetlı geç- harb fiosu vücu-le get rmek için haren bütün ~zergiMa ve AL 
mişti. Mevkuflardaot bir kısmı yapıan çalışm·ıla~1 arııım evliye. manyada bulunac;;ğı şehirlerde \'e 
kendilerini deniz• :ıta:ak intiha; cektir. Bundan başl.~ Almanya, bilhassa vaktile Mussolini0 e. ya. 
etmişlerdi. Diğerleri de gördük. Macaristanın kaıa ordusunun ua pıldığı derecede ensalsi~ \'C rıu. 
leri tazyike tahammül edtmiye _ teçh.z ve tensik e.Ji P'esı icin bü. azzam tezahürot, tezyinat ve me. 
rek, her şe •ı doğ•urı •Öyknış _ yuk yardımlarc ı bı:iunacaktır. rasim yapılması kat'; surette Hit-
lcrdi. Almanya, Mac,r hududları dı. !er tarafından emredilmiştir. 

Bir ay kadar ş:.ı•tn muhaJ..eınP. 
1 
====~--===================== 

verirken: ııin neUcesinde, ınckuflar kJmıkn 
( ıdam) cezasına mahkı'.ım C'Clıl _ 
mışlerdi. Fakat Sultan Mel'id, bu 
hükmü tasdık V<! önfazıııı .radcye 
cesaret edem~miştı. Mahki!ml.1-
rm bu ağır ölüm cezasını kaleler. 
de mahbusiyete !~bdil etmişti. 
Cemıyetin reisı Hüseyın D:.i'TI 

Pa.iia ile cemıyt~ erkanından Ra
sim Bey, (AJı:k~ ka·ıesi) ne; 
Süleymanıyeli şeyh Ahmed E. 

fend;, Kıbrıs adasındaki (Mağo. 

sa) kalesıne; 
Süleyman Paşa nde Ha•an Bey 

Rado• kalesine; 
Biraderi Abdülkadir Bey Kıh-

TARiH 
(5 lnd sahifed~n devam) 

vermemişt . Fal)r Marsilyalı zen. 
g.n bir tüccardı. Uzun müddet İS
tanbulda ikame: etmişti. Hatta, 
1685 te, Mö.yö dö GiJbrak'ın se _ 
firliği zamanındı kıs.'.I bir müddet 
Fransız konsoıo,Juğa hıle yapmış. 

tı. Kumara, kadın •• zevk ve eğ. 

lenceye düşkün bi~ adamdı . Mösyö 
dö Ferr'ol'le arası pok :yi değildi. 

Fransaya dönunc.> İran, Türkis. 
tan ve Hindistan hükünıetlerile 

ı apılacak ticar~, muahedelerinin 
müzakeresine rr.emıır ed:lmiş ve 
İrana gitmek üz,-.re İstanbula geL 
m.,ti. 

Kayık Tophan~ iskelesine ya _ 
"~ştı. Sefir, kar·ya çıktı. Genç kı. 
zın elini sıktı, ve· 

- Yarın akşam her halde bek. 
!erin' ded i. 

Makineye --
Ruslarla Japonlar bir türlü 

anlaşamıyorlar 
Tok~o 22 (A.A.)- $ıgeT1'ıtrn dun L:tvinofu ziy -et etmiş ve Sov

yet _ Mançu hududunun tahdid işini yapacalı: komi.;yon organizasyonu 
ve işlemesi hakkında bir prC1je tevdi eylem:ştir. 

Hududun tahdidine yanyarak vesika ve haritaldf üzerinde bir an. 
laşmıya ,·anlamamıştır. Peiı yakında yeni bir görüşme daha ~pılacak

tır 

Pr~~~ .. !:n~~m) 1 
Corç Kembriçi ~rnbul edıyordu. 

Pres, Kraliçe tarafndan kabul 

edilmeyi neden Jo;ı;y rica ettiği. 
ni söyledi. Fakat Lıseum tiyat -

rosunun meşbu•· olan aktrisi Lu-

. za ile evlenır.esı için hükümdar
dan müsaade •stemeğe geldiğini 

henüz anlatmamışt: ki Kraliçe bu 
bahse son derece ;.Jakadar olarak 
Prensi tebrik etti: Çok güzel bir 
fikir.-. Evlenmek. Her halde P rens 

Corc Kembr:ç kendisine münasih 
b·r kız bulmuş, oevmişti. Bunun ı. 

çin kraliçe elinder. gelen her kolay 
lığı göstererek :zdivacı teshil e:. 
tireceğini de v~r!ediyor ve· 

- Bu kız l<im~ diye soruyor. 
Her halde Alman prenseslerin. 
den biri olacak değil mi? .. 

Bu maceranın alt tarafı yarınki 
•Son Telgraf• tadır. 

Kafayı 
T Ü tsüle dikteı1 
Sonra 

Dün akşam saat 21 raddelerinde 
Yenikapıda bir yaralama h ,o di _ 
sesi olmuş ik i kafadar sarhoşluk 

l)ilzündcn çıkan kwga ""t:Ces nd.? \ 
başka bir masada otJrmakta olan 
bir adamı kamd iJ, ağır surette 
y~ r lflmı tardır 

Safa ve manav Hasln :sminde 
iki arkadaş dün 1k~am Yenikapı. 

d'- P.'1 [in gazinr;::.una giderek rakı 
içmiye başiamışlardır. iki kafada: 
kafalarını tütsüicdikten sc>rr3 ba~
ka b ı marnda o•:·· makta olJn Snb. 
ri ism!nde biri ile k i\'gaya tu -
tuşmuşlardır. Kavın büy~!'!'J Sa. ı 
fa ile manav H&san kamolarını 1 
çekerek Sabriyi r.rnhtelif yerlerin. 1 

den ağır surette yaralamışlardır. 
Sabri ümidsiz bı: hald~ Cerrah _ ı 
paşa hastane•;ıı-' kl 1dırılarıık te. 

yona! şampiyonlardan mürekkeb Bu itib;ula va:Jyet-ehemmi) etii mıştır. Yugoslavyanın gayı-etlerc, kiyede satılmanu~. stok,jkıİ:• 
olmak üzere şunlardan ibarettir: bir safhadadır. Diğer taraftan kü. küçük antantın iıattı hareket bir. mal bulundo~'lJn ıfıın dt' İ'U~ 

56 kiloda Harvat Ferenz, 61 kı. çük antantı teşkil eden devletlP. !ij:ini muhafaza eden bir uzlaş - eden d e yoktur. Şu Jıal ı ,t 
1 d İ M l d

. lı<·ofU 
o a Szendı stvan, 66 kiloda Szö. rin acar ekalliyetleri meselesı ma zemini bulunmasını istihdaf sa e ıyoruz, sahil a ~JlelİJI f 

ke Verenz ve Falı an Pol, 72 kilo. ıçin Macaristanla teker teker ve- eylemektedir kullanıyoruz. Bu. nıı Jllı>" 
da Pin ter İstvan '~ Palotas An. Ya toplu halde muzakere etmele. Diğer tarafta!l İtalyan diploma- konomi sa~smd.u. k.ıılk•(~ıı11 
se, 79 kıloda Hegedus Jils ve Vogl ri hakkında da Bled konferansın- sisinm bazı faahyeti nazarı dik... ~ en barız delıh~~r· ııali~jı 
Ferenc, 87 kiloda Kavares Gyula, da kari kararlar verilecektır. kati çekmektedir. Filhakika, itaı- ıştıra kabiliyeti k ul 
ağır sJdette Kilh Endre n Bo- Prens Pol Rumen ve Çek Na- yanın Bt>lgrad elrilıği erkapı, dün yükselmiştir.>• . bU 
les Gyalo. zırlarını Jı...bul lderek bu hus'1St~ Macari tanın Brlgrad elçisi ile Diyen Başvekilınıız . .., 

Halayda 
(Birinci sahifeden devam) 

lantıya TürJ..•yl·nin fevkaliıd~ 

murahhası Cevad Açıkalın da is
tirak eylemışt•r ' 

Bu toplantıdan sonra Hataylı_ 
!ara hitaben bir beyanname neş. 
redilmiştır Bu b~v&nnamede Ha
layın çile! gunleı:inı bıtirmi~ ol. 
dugu, Halayın istikbali ve istık

lfı'ı ıçin 20 se:ledrnberi sarfedi
len gayretlere .~dret edilerek bu 
hususta Fransarıuı gosterdıği dos. 
tane mukabele~·e tşekkür edil _ 
mekte Ye Hataylılara istikl11 ve 
mki afı tem rt eyliya Yüce Şef 
Ataturke Hatay ... iann minne~ v. ı 

şükranları hır kere daha sunul -
maktadır. 

Antakya 21 (AA.)- Bütun ce_ 
maatler seçım ;;omisyonunca ta_ 
yin olunmu~ mikt&rda namzed 
göstermiş oldu:d.rından adları a
şağıda yazılı olanlann meb'usluk. 
hın kafi olarak ilan edılmiştir· 

Türk cemaati. AntakJadan ı. 

Abdülgani Türkmrn, 2, Dr. Vedi 
Bilgin, 3. Samih Azmi, 4. Suphi 
Bereket, 5. Vedı Münir K arabey, 
6. Dr. lbrahiırn İnal, 7. Arif Hik.. 
met. Celal, 8. İzzet_ Zekeriya, . ~. 
Bekır Sıtkı Kunt, 10. Ali Mısırlı, 
11 . Nuri Aydın, 12. Mehmet· Ada
ı'ı. 13. Mehmet Kamil 

Kırıkhandan: '4. Seydi Uğuz, 

15. Arif Hikmet Sura1, 16. Bahri 
Bahadırlı, 17. Cevat Abalı, 18. Ab. 
durrahman Mµs,al, 19. AbduL 
!ah Mursal. 

İskenderundan: 20. Botstan 
Mercan, 21. Abbas Ülkü, 22. Ham
di Selçuk. 

Alevi cemaati: Antakyad~n: ı. 

Mehmet Sait Tubeyli, 2. Hasan 
Ali Davt, 3. Süleyman Tuh.anı, 4. 
Mehmet Köse Diyop, 5. Zeynela. 
bidin Cill. 6. s~linı Mahmu:, 7. 
Salih Gıizel 
İskenderundan. 8. Davut Ş~yh 

Mehmet Reyha:ı;, 9. Ahmet c~ıı.ı 
Abdülhamit. 

Ermeni cemaati" Antakvadan: 
1. İsa Kazancıya:ı, 2. Agop Da _ 

vutyan. 
K.ırılıhan<lan: 3. Kaçadur Ka -

rabacakyan. 
İskenderundan: 4 Marsel Bali! 

!>. Mihran Keş•ş,·an . 

Rum cemaati: Antakyaclan: 1. 

Dr. Bas:ı Huri. 
iskenderund3n: 2. Kiımil Ziı'yk. 

Arab cemaati: Antakyadan: 1. 
Bahsanuslu Hacı Rezzuk, 2. H:ıcı 
Paşalı Mustafa Fans:ı. 

Hataya telefon yapılıyor 

Adanadan Ha!aya telefon hattı 
uzatılması için yapılan çalışır.atar 
çok ilerlemiştir. Yeni hat; Hatay 

hududu olan cPay"s' a kadaı ge.. 
rilmiştir. Bu hattın uzunluğu 135 
kilometred · r ve !ıcr kilometre 200 
liraya malolmuş'.ur Faaliyet de. 

\'am etmckteclır. 
Suriye telefon idaresi ile yı<pı

lacak mukaveled:n sonra Hatay. 
la muhavereye başlanacaktır. 

İlk olarak 7 mi:kaleme için 125 

kuruş mükaleme ücreti tesbıt o

Jıı:ımu}tur. 

davi altına alını'uı hfıdi;eden son. 
ra kaçan Safa il~ manav Hasan 

saCıaha ki:rı;ı Aks.r.ıyda saklor,

dıkları bir evde : al alanmı~ldrd ı r. 
Tahk.kata başlan•nı~tıc·. 

uzun boy.!u göriişmuştür. uzun görüşmeler yapmıştır. ile iktifa etmedığ.mizi deıJr t 
hamleleri işaret eden bi! ıer r 

Frankonun cevabı 
anlaşıldı 

ilk müjde haliııd•: ~(iı?JltbaJI' 
sında verınekte<lır ııu te 
de yeni ıktısadi ;rdbıtl•f' '.JJ ..,..!ll'" beş yıllık sanay ı proı;' ·il' 

Bunun için de sıı;--ın 
şöyle diyor; ~ .,! 

« - YapacaJ· d:ılı8 \.ıı;;,ı 
rimiz olduğunu size •0;cı'.# 
isterim. Bu çok i~Jer ? ıııı"ır 
da sanayideki ıerııkk• ~ ,,ı· 
sini ayni hızla ~·üriitıtı~#~ 
dır. Hükumetimiz bıı · IJll~ııf 
çok mühim tedbit'I~ a JllJ!t.O: 

Londra 22 (A.A l - Frar.ko'nun' 
ce·..-abı hakkında al· 1an maliımata 
gör<' Burgo< hükümet' bu nota. 
smıla, hava bom'>ard•manlarının 

askeri hedetlennJI mümkün oL 
duğu nısbctte ~avs r ve tahdıdi i1i
ne ve bu meselenııl hall ~ ;-"h~ı~
ması bahsinde iş bır!.ğ.nı vadey. 
!emektedir 

Yap ığı •fedakarlıkları• taJad 
eden Franko hu;;ümeti, !< 'ldi fik. 
rince planı daha ı>. aclc İ) ı b'r ha. 
le sokacak, bir serı noktaları biL 
dirmek arzu. unı.. ııhar eykml'k
te ve bunu müte~k:b, F•a'11<'st İs
panyanın muharib l-.ııkutunu ta. 
leb etmesin! muhik gösttrcn şart. 
!arı sayarak verileet·k muhariL ta. 
raf hukukunun tam ,,. k;;yıdsız 
ve şartsız olmasın: taleb etm('kte. 
dir. 

Franko hükÜIT'et , bır m<beı da
hilinde gönüllülerin gen çekilme. ı 
sinin pratık bakımdan ımdnsız 

olduğunu kaydetmc·kte ve yegane 
tatbik edilebilcce!: usul olarak 
her iki taraftan :ıy.1i mikt~rda gö. 
nüllü geri çekilmcsinı kklif C) le. ı 
mektedir. 

Hududlardaki koııttolün takvi. 
yesi bahsinde, Burgcs hükumet: _ 
nin fikir hududhrın l apatılma
sının daimi ve ~art~ı ~ olması ve 
kontrolün de ~ok dal..a ziyade 

fazallaştırılması me!kczındcdir. 

Deniz kontrolü bahsinde. Fran.. I 
lı:o hükümeti, İspanyol limanlarına 
inhisar ettirilen kontrolün harb 
malzemesi tyollannıas\ muhtemel 

Parti 
Bayrağı 
Hakkında 

Ankara 21 (A.A.)- Cumhuri.. 
yet Halk Partisı Genel Sek reter. 
liginden tebliğ edılmiştir : 

Her sene Cumhuriyet bayra -
mında olduğu g:u: 15 inci yildö. 
nümü münasebQtile de Parti bay. 
rağının çek ilmesi hususundaki 
Parti teşkilatına ve Partiye bağlı 
kurumlara gönderilen, ilgili ma
kamlara malfımat olarak sunubn 
yazının Ulus gazttesinde resmi 
devaire de ~mulüne işaret ede: 
bir yazı intişar etmiştir. 

Resmi gün lerde resmi aevaire 
bayrak çekilme~i kanun ve tali
matlara ıstinad eder . Parti bay _ 
rağının nereye Vf! ne zaman çe
k ileceği de ötedenberi müttehaz 
usul ve talimat1 tabid ir. Bayı-ari: 

talimatnamelerınde hçbir deği _ 
şiklik yoktur. Keyfiyet tavzih o. 

lunu r. 
.·:., ..... :.J....... . '..; .... ~ 

olan ve gemilet"n hareket noktası. 
nı teskil eden limanlarr. da teş -
milini istcmekted;r. 

Hükümet, İspanyadak, askeri 
vazıyet dolayısile, hava kontrolu. 
nun kabı! olamıyacağ. fikrinde -
dir. 

Burı;cıs hukürntti, bilahare te
ferrüat hakkında b~ıka ihtiraz k•
yıtların. bıldirmck hakkını muha
faza etmekte ,.e cevabını şoyle bı. 
tirmektedi~· 

Bunu yakında J,üyuk ıııılr 
. bild' k . _ ı .;ıııııU " mıze ırme · ırJU' .iv 

"rtc0 1 cağız ve o zurnan go . tf:Jf 
milli ckonomin;n fe)1ı b~1' 
ması için )azını geltfl 

Hükı'.ımet, şimdiy..ı kilda• olduğu tedbir alınnıı~tır.~ . K 4 

gibi. bundan böyı~ de anlaşmaz - Turk IT' l!et.ıı.n ıayıst' 
lığın genışlemesi t~hlikesinin ÖnÜ- refahı \'e medPJIJyfl cuJ11 
ne geçmek üzere ) apılan gayret- behemehal bu];>cağını ,. 
!ere, kendi hükü~ıranlı,(ı ve hıı- yeti kurduğu gün en sıı. ı' 
kuku ile kabıli le1•i oldu~u nis • defler arasmd; 1.ikır vr:,0 

"!•~ 
bette, :vardım edecektir. den Ulu Önde,· ,'\ta!U ,.0td• 

Nas-<onalist İspanya, hemen bü- s:" direkt.fine "n kısa· Jtuiı" 
tün Avrupanın te~,;ıı edilmekte ruyen Cumhunyet ıil'ıı: 
olduğu ademi mıidahalo' komitesi- şimdi işte bu yo!un uı:rı~d 
ne hitab eyelmekte olmasından hedefe yakın merhale! il 'JI 

bilistifade, enterna.ıyonal vaziyeti lunuyor ve_. sayın :aaş'·r~ b" 
karıştırmak istiy~n düşman p:O- de9ile bize muhalıkSk ~ı f 
pagandalarının üzerinde vücude şiri yapıyor. . afl 
getirdiği teşevvüsü yavaş yavaş Elcnı ı~t " 
atmak üzere bulunan bütün dün- \=========.,,,,... 
yaya ,.e komiteye karşı resmen 

şurasım teyid eder ki nasyonalist 
İspanva memlekrtin t1aliri ve is. 
tiklaJi için mücadcl< etmektedir. 

Ne arazisi ne de ekonomik hayatı 

üzerinde en ufak bir ipoteke bile 

razı olmıyacaktır ve hücum eden 

her kim olursa olsun arazisini, 
müstemlekelerinı ve himayesi aL 
tında bulunan mır.takaları daima 
karış karış müd1fa;ı eyliyccektır 

lngiliz lorduııun pro jesf 
(Birinci sahifed<-.n devam) 

detlerin sekiz mı.ıddel.k teklif • 
!erile Prağın projesıil•. her iki ta
rafın noktai nl-ı:.rhrını temine 
çalışmış olup her İ1ü taraftan mü
tekabil fedakarlı~ ıslemektedir. 

Lordun projes;'ltn bir suret' 
Prağa, diğer <u.ıeli Südellerin şefi 
H aynlayne verilnıişt:r. Prağ bu 
proj~'i te:;Jcik etmekte olup ya
kında son sözünü söyliyecektir. 

Südetlere ge!irtC?. Haynlayn'in 
bu hususta direk tif almak üzere 
gizlice Berlizıe git'iğı ve Hıtlerin 

projeyi bizzat ted'< ık ederek ka
rar ını vereceği ve O"lt.an sonra 
Südetlerin cevabları anlaşılacağı 

söylenmekted ir. 
Uitler Kielde ... 

Berlin 22 (A.A.)- B itler, dü!l 
akşam Kiele hareket etmiştir. Ma 
im olduğu üzer~ Amiral Hortin iıı 

Almanyayı ziyareti programına, 

Kielde bir harb ı;emisin e ad kon. 
ması merasimi ve bir deniz geçit 
resmi ile başlaı.acaktır. 

Başvekil 
Şehrimize 
Döndü ,,ı 

CB_ırind salıif~JI" 
şılanmış, Izmirlilcr>n sr 

- ruca 
arzetmek üzere dog 
gitmiştir. µ.ı-11 

. iZMiRDEKi 1,'°P ~ıb~ 
Izmir 22 ~Hususı 111~ refı~1 

den) - Başveki!ıın • Z' . f'ıl 
den Vekillerimizi~ V3~~ıerd''' 
leç, gece İzmire donın<1 ·~~ı~ 
gün İktısad VekiJitıın dJ rJ' 1 - dasın ;.ııı' 
gı ıaltında Ticaret o P".ri 
telif tacir zümreler: 

10ı1,rP 
Ege bölgesınin ticari "

3 
,# 

rafında gorı.işeeekJerd,r- pı~ 
Bu içtima gaye: ereJ!l 

Niğdeyi 
Su bastı "'l 

ı1-·~ ( B h e nvfl ' I~' ~(.~ 
. · y~ elC .,ft 

men tahrıb etmıŞ ool'" . 
tralile meıbaha)'a su , t ı' 5' 
şehir karanlıkta Joln'~'9rıı ıı 
nüz kaldırılamıyan .. v· 

. G .. ıııll'I • 
Niğdenin ve eskı u ıııeltr 
Gümüş köy!erinın se ıaıırıb il' 
bostanlarını Jcamık", y,ın ııl'; 
su basan evlerde r.a• ~r_ı 1 ı 
yiyecek ve içecek eŞY, i\ıııd 

u-Ja • 
men ı slanmış, çanı · /, 
mıştır. ,ıı . 

İn 0 ıaY ' ' 
san ve hayva . · J ~1ıı İ' 

Şimd '.,.,e kadar bır ı: bil " ,,.,, ıes 
erkeğin boğulduıs-
miştir. , o'~~ 1 

de"~n ı ,t 
Araştırmalara 1,0;r. 1 

Hasarat ehemmiyet '., gelfl' · 
t ref1 1 · fi' 

ve Adana posta b'' • cc fi' 
tir. Trenlerin ;,pe)I . t9t . .4 

. 1<lcr1 it' 
gelip gidemıycce J< )silfl',11' 
d iliyor. Yağınurt3r ,·~ el ıı. 

ite SABAH, ÖGLE, ve 
hava kapalı ve yrn ıJI 
tidadındadır . , r;<'](\~~·,ı 

Borda ziyan dalı• 11' bQ• . ·n ııı 
kapalı olduğu ı~ı har yemekten 
endişe içindedir. 

o ... 

• 1 
1 
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bahar ! ~~!~~.,. Y..~.~.~~~~.~!~~~~ .. :. •• •• Geçti omrun 
(4 üncü sahifeden devamı 

duğu bu sual karşısında tiredi ve . 
ancak: 

kilometresi ara>m1aki beş'nci kısn,ın inşaat ve ray f ,;yatı kapalı za..t 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

1- Münakasa 119/936 tarihıne müsad.f perşcml. günü ı;;aat 11 dt 
rirdi. Vekaletimiz demıryollar iniaat daircsı?ıdeki münakasa komisyonu oda. 

hireye yalnız h 'çbir yere g'tme • 
mesi hakkında ültimatomlar ve • 

B zamanlac aşkı inkar eden 

~·· Ve&il<a, resim, maltımat ve not verenler: Eski Omı..ıı:alı donaaması erkt.. 
ı H:kklUrne, ve iktibas a.mdan m.lrala7 Kemzl, t.kele ve Umanlar umum lrumımdBlll alb117 

- Evet ... 
DıyebJdi. 

G<!nç kadın leİcrar sordu: 
- (Aşk o•alandır!) sızin ilk ro. 

sında yapılacaktır. 
bu mt>şhur muh•~rir, şimdiki kıs-
kanç haUe tekmil eski sempatisini 2 - Bu işlerin muhan>m'.?tl bedeli bir mılyon dört yüz bin liradır. 
kayocaerek sinirh bir adam ve 3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. 

ı mnhfuz~ur: I ~:~~r~:r~~:~=~ti!'!!;:~•:!,"~~~ı;'ıan. 

Marmarayı alevlere boğan Hel
brock; filosunun yolunu tuttu 

1 

manınız mı? 

- Evet. 
- Onu kaç sene evvel yazdınız? 

bahtsız bir aşık olmuştu. 4 - Mukavele projesı, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri ge. 
İki ~·ıl işte böyle fırtınalı bir ö- ne! şartnamesi vahidi kıyasii fıat cetveli, fenni şarlname, ahşap tr:ı-

mür sürdüler.. vcrsle fer~iyat tali:nafnamesi, çimento normu, telgrd hattı ıartnamesi, 
- Otuz sene evvel... 
- O zaman kaç yaşında idiniz? 
- Yirmi yaşındı idim ..• 
- Ş mdi hala o fikirde misiniz? 

uz • eı0 son altı ay zarfında 1 1 k pJan ve profilden mürekkeb birtakım münakasa evrakı e lı rra mu •-
ömrünün en cehennemi günlerin! bilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunab'lir. 
yaşadı; karısının genç bir aşıkı 
olduğunu işitiyor. Fakat bütün ta. 5- Münakasaya girmek istiyenler 2490 sayılı arttırma, ek.siltnıe 

lJ ... 7 bir agdır kasıp kavurduğu osmanlı deni- i 
zınden şimdi korku sar'alarile kaçıyordu. 

lıelbr 

Nüzhet durdu. Birdenbire cevab 
veremedi. Caz coşkun bir ahenk
le çalıyor, dans devam ediyordu. 
Başını önüne eğdi bır lahza dii
şündü; bu genç kadının ne ince 
bir istihzası vartl .. Bütün kuvve- 1 
tini toplıyarak cevab verınck için 
genç kadının yüzün• baktı; göz 1 

göze geldiler. Bakışlılar. Fnkat ı 
Nüzhet, bu ate~li gi;zlert U7 'n 
müddet bakamadı. Boğnın, bir 
şey tıkanmış gibiydi. Sorulan S<'- 1 
ale cevab vermek istiyordu. Fakat 
veremiyordu. 

kihlerine rağmen ikisini bir yerde ve ihale kanunu muc'bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesi -
görmeğe muv1ffak olamıyordu. kaları muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için muteb~r bilumum na. 
Ekseriya kendi kendini teselli e- fıa işlerine veya dcmiryolu inşaat işlerine girebileceklerine dair Veka
diyor: !etimizden verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi 

•- Hayır, hayır .. Karım na - kapalı ve mühür'.ü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesin·:ı 
musludur. Karım namusludurh tar:ı:atı dairesinde hazırlıyarak 1/9/938 tarihinde saat 10 a kadar nu -

D'yc kendi kend'nı iknaa çalı -

baıkaa OCk kendi soracağı sualin 
%ıı. 1 tarafından kendisine so. 
:alto illdan doğan bir tutukluk-

nuştu. 
..... ~ 
·~1 n .de onlar hakkında ma -
. ..._ N 'll!ıyecektim sizden!. 
tı., ı-n .. qu ... Siz hep beraber de • 

'"'il din. 
.... ıı ız. 
..._ fl ıı. sabaha kadar evet ... 
..._ u sabahtan sonra?. 

'Sabahleyin burada vazifele. 
~~Ylaşmış, linıana son bir 'k Yaptıktan sonra geriye 
ille\ .. •donanmamıza iltihak et. 
ı.,ı:ı:ere karar vermiş, harekete 
it lıititik ... Sonra ben bir felake. 
~ l adını. Bir sandaldııki üç a
\ıtdıııı 111 bir saldmşh preskopumu 
Sdr. Ben taarruza iştirak ?

t. Si~ın. Saklandım. Gece bura. 
h,,c,. Yahud sizden birisine rast. 
leı~ıtn.ı tahmin ettim. Bur~a 
'ır., Vukuattan siz bana ha. 

erecek · · ..._ t: sınız ... 
~r~ 1ınan taarruzunu knpiten 
~l YF'son olarak bana haber ver. 
bıt~ bı &kat taanu.z yapılamadı. 
lııaıııı ~denbire lsti:cyedeki o~ . 
o~ fl .. 0nanınasında bir hareket 
ı,Ya Ulün destroyerler Marma. 

'4. ~~~dılar ... Limanda fevkala. 
14r do ırler alındı ... Akpma ka. 

~eler l\aıım~ il~ nezaret ıu;asında 
~ b· leatı edidi Umumı karar. 
~ ırtı·. Uar bırıne girdi. Bütün telgraf 
'~il u.gün resmi muhaberata 
~~ dQ nıııtı. Akşam geç vakit 
~ li~ll>an tahtelbahrı yakalan • 
'dana,_ nezarete donanma 
~ın a~gına haber verilqi. Ya. 
'1t bUla kım olduğil'nu tahkike va. 
lıııı~Yo lnadım. s:ı:den mallımat 
lieıh rd1ı.ro.. 
' ıı~O<!k heyecanla sordu: 

~11 dı>Qr· tahtelbahir mi yakalan. 
.... " ln!-z?. 

"'Yet 'l( ... 
'\>ını Yakabmtş bunu? .. 

lıtı e/rhisar isimli Osmanlı des. 
'~ ;>akaıamışl 
-.. ll~aba ki mi? • 

~1~1 •d~m? ... 

ipucu meydana çıkınca vaziyet 
daraldı. 

Evvelki gündenberi dikkat e • 
diyorum. Beni de takib ve taras_ 
sud altında bulunduruyorlar ... Bu 
müşkül safha dahilinde artık size 
hiçbir yardımda bulL1namıyaca -
ğım ••. 

- Öyle ise 3lzi~ buraya gelme. 
niz de çok tehlikeli!. .. 

- Doğru ... Tehlikelı amma ne 
yapalım? Beni ıiddetle alakadar 
eden s.zin vaziyctinizden haber _ 
dar olmak keyfiyeti icbar etti. Bu 
deliliği yaptım. 

Helbrock burada fazla durma. 
ğa, bu mevzu etrafında uzun boy. 
lu boş sözlerle vaki~ geçirmeğe 

lüzum olmadığı kanaatine var 
mıştı. Davus'ta elini uzattı: 

- Öyle ise adiyö dostum. 

- Adiyö kapiterı!. 
Helbrock, adamlarını peşine tak. 

tı, yürüdü. Kayalardan indiler. 
tahtelbahre çekildiler... Davust 
byığına atlarken adadan açılan 

tahtelbahir suya daldı, tabii bir 
seyahatle geldiği yerin, Boğazın 
yolunu tuttu ... 

* İstanbulda coşıtuıı bir bayram 
günü yaşan~orclu ... Cephelerdeki 
fena haberlerle aJdbı bozulan halk 
donanmanın son muyaffakiyetin. 
den büyük bir ..evinç~ düşmüşler, 
her tarafta t.ezahüratla karşıla _ 
nan muvaffakty~t şehirde bir 
bayram havası meydana geti: • 
mişti. .. 

Aylardır İstrnbula kadar bütün 
iç Türk denizlerinı tehdid eden 
tahtelbahir tehlikesı donanmanın 

son ve kat'i bir müdahalesile ber
taraf edilmi§ti. 

Bir gün evvel Marınaraya açı
lan Türk destroyerleri bir Fran
sız tahtelbahrini esir etmişler, bir 
tahtelbahr> de yaralamışlar fakat 
tutamamışlardı. 

Boğaz rasıdları o gün ver:Jen 

raporlarla birkaç düşman tahtel. 
bahrinin Boğazdan çıktıklarını u
mumi karargaha va Bahri,ye, Har
biye Nezaretlerile donanma ku
mandanlığına hahec vum·~ıerd . 

Bütün gazeteler ilk sahifelerine 
büyün puntularl~ manşetler yap
mışlar! Bunda: 

cMarmarada bir tahtelbahir ya
kalandı!..• malılmatile; 

Ele geçen Fransız tahtelbahiri 
süvarisi Öjen Klavye'nin ifşaatı!.. 

Teferrüatını ilave etmişlerdi. 
Bayram iki gün sıirdii. Traton 

onu tutan Yarhi;;arın peşinde Ha. 
Jice getirildi. Şoson tebrik ve tal. 
tif edilmi§, tersanede merasim ya
pılmıştı. 

Korsan süvari Helbrock ... Mar. 
maradaki müthiş faaliyette:ı yaL 
nız bir gözünü, p~reskopunu kay
bederek kurtulmuştu. 

İngilitere bahriye nezaretinin 
resmi jurnalında Marm1ra ha -
rekatına verilen izahatın sonunda 
şu cümle bu had;selerin nih~·ete 
erdiğini şöylece bildiriyor: 

c- Marmaradakl faaliyetimiz -
den alınan büyük t'crübeye rağ -
men bütün zayiatımız iki tahtel
bahrin ziyaı ile 2 rah'elbahrimi -
zin de yaralanmasından ibarettir.• 

* 

Nihaıvet çok titı·ck bir sesle: 
- Bilmem ... Bilmem ki... Hfılil 

o fikırde miyim .. 
Diyebildi. 

ş~·;ordu. maralı makbuz mukabilınde inşaat dairesi eksiltme komisyonu reisli. 

Nihayet b:r gün Fahire: «An _ ı:ğ'::n=e=te:v:d:i:e:t:m:i:ş:o:l:m:a:l:.ır:ı:!:a:zım=d~ır~. =====·2~9~7~1:• =:::·~53;:::63~·~=ı 
neme gideceğim!• diye her zaman-!' 1 
ki gibi Nüzhetin bütün itırazlarına Devlet Demiryolları ve Limanlarl 
rağmen çıkıp gitti. Ayni giiıı, Nüz- la.letme U. ldares_I lla_n_ı_a_r_ı __ _ 
het, Beyoğlunda onu yanında genç ~ ,_ 
bir erkekle bir pastaneden çıkar- Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 
ken gördü. Hiç ~es:ni çıkarmadı, malzeme ve e§ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 31/.8/1938 .Çar~ 
soka1<1~rdan birine sapıp kayboL şamba günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko. 
dular... misyon tarafından açık eksiltme ile &atın alınacaktır. 

Fahirenin yanındakı eeLkanlı Bu işe girmek istiyenlerin her ıtı:up hizasında. yazılı muvakkat .. te.: 
* tıpkı Nüzheföı geııı,;i~ haline ben- mınat vermeleri ve kanunun tayin ettıği vesaıkle bırlıkte eksıltme gunu 

Kemal Nüzhet kcndı ad•n~ ter-! ziyordu. Ona uzun uzun baktıktan saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
tib edilen baloda tanısl.ıg1ı sarışın I sonra gözler:ndcn sızan iki damla d ı k dağıtılmaktadır - Bu işe aid şartnameler komisyon an parasız o ara . · 
genç kadınla yaui Fahire ile ev- yas porsuk yan1klarını :slatırken 

1
_ 

11 
kalemden ibaret abteshane ve hamam malzemesi (termos fo~ 

lenmiş ve bu izdiv•cın üstünden ı derin der:n içini çeJ..tı ve Fahireye musluk ta•ı, sifon gibi) muhammen bedeli 2743 lira ve muvakkat temı. 
tam ki yıl geçm'şti. hak verdi: > 

natı 205 lira 73 kuruştur. . . 
Nüzhetin elli iki yaşına gelmiş - Ben, dedi, haksızlık etitm; 

2
_ 

750 
kilo kösele, 500 kilo dana derisi ve 3500 D. ~ keçı. de~ısl 

olm<ısına rağmen Fa1'ıre lıcııiiz bülbül bahorın hakkıdır, ben onu bed 
1 3000 

lira 70 kurııŞ ve muvakkat temınatı 225 lira 
yirmi iki yaşında bulur.uyordu. kafese hapsetmek istedım ... HaL muhammen e 1 

Evlendikler:nin ik;nc ayından 1 i !:.~luıı .. omrün baharını ya- 6 kuruştur. (~:~ 
itibaren aralarında geçimsizi k baş 1 • .,.,• 0 rı~ vcıınd< öter .. Geçti... b d 1. 21 950 lira olan 1000 adet deri palto 31/8/933 
ı t F k t do• ·· ı G b h Muhammen e e ı , i . amış ı. a a grusunu soy e _ eçti ömrün a ırı... b .. .. t 11 de kapalı zarf usulile Ankarada dare bınasın-
mek lazım gelirs~ geç msiıliğe Kalabalık cadde~ yorgun a. çarşam a gunu s3 a 
Nü1het sebeb oluyordu. Çünkü: dımlarla yürüyordu, fakat, r.ere- da satın alınacıJı:tır. · ·1 k 
Kıskan~.~ rdut. Bu i<e gı'rmek istiycnlerin 1646,25 liralık muv_ a.kka\ temınat ı e '-la.f 

.. v ye gitmek, ne yapnıak isted:ğini .., 1 k ik e te .. ı 
Kadını, müei:ıbed kürek mah _ b'lm" d t · ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhıt 1 ves ası_ v. 

kumu gibi eve kapamak ıstiyor, 1 ıyor u... * ~u~~n ay~n saat 10 a kadar komisyon reisliğine vumelerı lazımdır. 
erını aynı k Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 

gezmekten, eğlen~~clen, danstan İki gün sonra gazeteler, üstad Şartnameler parasız olara (5424) 
her şeyden menetmeğe çalışıyor_ rom:ncı Kemal Nılzhetin, yeni ya_ darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. • •• 
du. Beraber gittikleri bir gazi - zacağı bir roman içi:ı tedkikatta 'lt 1 . · de prtnameleriınizin 
nada, genç bir adamın Fah;reye 1 bulunmak üzere Afrikaya gitti - .. 1/9/~38 den il1·ın.bı.anre2nnycı~p~::S:in:S~ ~~~::~ mevzubahs (Müte. 
biraz dikkatl'ce bakmasına taham-ı ğini yazdılar . dorduncu ::naddes E 1• 1 938 de sonraki eksıltme. 
mül edemez derhal karısını alarak ............................. ............ ahhidlik vesikası) aranılmıyacağmd.an 1 ~ u tme'erine lüzum kal-
gazinodan çıkıp giderdi. Hele ka- Kemal Nüzhet, bu tedkik seya- !erimize iştirak edeceklerin bu vesikaları ıbraz c ' (5629) 

rısının yalnızca b1r yere, bir ar- hatindcn bir dalıa geri dönmedi. .. \.,'.;m~a~d~ıg:·ı~il::a~n~o;::ı,::u~n,::u~r·;_--=--:--';':;;---;--~------
cerasının hatıralarını andıkça tüy_ kadaşına gitmesine 'syan eder, Fa- RF.C/l/ S.4.N.4Y d Belediyesinden: 
!erinin diken dii<en k•sild ğini itL ==R=A=D='f=O=P=R="'l=G=:r=A=M=l ===B===k=A=.======-- Mu an ya 
raf etmekten çekinmiyor... aşve a et kupası Ek ·ıt e konan i.: Mudanyada mevcut elektirik tesisatın• 

Bugün faaliyet çoğını çoktan a.. 
şan eski deniz k•ırdu B 7 süvarisi 
Helbrock h1ıltl M arm~radaki ma. 

RAHM[ l"AGIZ Saat 18,30 PIB.kla dans musiki- müsabakası 1 - sı mey > ih BİTTİ si, 19,15 Rıfat ve arkadaşları ta_ ilaveten 110 beygir kuvvetinde bir lokomobil ile buna ait teferruatı m a. 
rafından Türk mıısiksi ve halk 1 - 28 Ağustos 1938 pazar günü nikiye ve ınşaiyedir. Ve eksiltme kap~lı zarf. us~lıle ~ap.ılacaktır. 

• icra edilecektir. · · ·· b etli yuz yedı iıradır İngiliz casusu Davust!., şarkıları. 19,55 Borsa haberleri. 2 ·- Keşif bedeli 23707 yırmı uç ın Y ' 
20 Saat ayarı: Grenviç rasadha _ j ı - Yarış Moda koyunda ihzar 3 _ Bu 1·şe ait '°rtname ve evrak şunlardır. 

Bu hadiselerden sonra faai;o-et • 
h d 

• İn nesinden naklen. Nezihe Uyar ve edilecek, Depar ~amandırasından A - Eksı'ltme şartnamesi. 
cep esini egi~füe:ı genç giliz 1 

arkadaşları tarafından Türk mu- saat tam 10 da başhvacaktır. ı dönmesinin maceralarını, harei<et, , B - l\fokave ename. 
takib ve kararını muharririn ay_ sikisi ve halk şarkıları. 20,40 Ha. 3 - Bu yarışa her c.ns kotra işti_ C _ Fenni §Srtname. 
rıca cSon Telgrab d1 neşrcdece- va raporu. 20,43 Ömer Rıza Doğ- rak edebilir. D - Keşif evrakı. 
giliz. (1 numaralı halk !ilosu) tef rul tarafından arabca söylev. 21 4 - Hendikap yoktur. Dümen E _ Projeler. . - t 
rikamızda tafsiliıtile bulacaksınız! Saat ayarı. İsmail Hakkı Özer: yalnız amatörler tarafından idare İstiyenler proje ve şartnameleri Mudanya ~elediy_eslle , ~anbuldı 

R Y. şan, kendi eserkrinden, Stüdyo edilecektir. Galatada Assikürasyoni Jenerali hanında elektrik muhendisi. Hasan 

"'lUtıd"ı ın kar~ılıklı uzun uzun 
d.~İlva~ er. 
~~ bi/ lielbroc!c'Ja konuşan a. 
!..'~~at Davusttu. Büyük har. 

LEH -
orkestrası tefakatilc. 21,30 Fasıl 5 - Yarış rotası Moda, Kandilli Halet Işıkpınardan görebilirler. . . . . 
saz heyeti: brahim Uygun ve ar- açığına konacak şamandırayı san- 4 - 9/8/938 den itibaren ihaleye konmuş olan bu ışın ihalesı kırk 
kadaşları. 22,10 Amatr mandolin B orkestrası: Dömarini idaresinde. cakta bırakarak, Yeşilköy feneri a- belj gün sonra yani 22..9-938 perşembe günü saat 11 de Mudanya ele. 

22,50 Son haberler ve ertesi gü- çığına konacak şamandırayı döne- diye encümenınde yapılacaktır. . . . . 
ALMAN 

~buıddı~ günden o ana kadar (4 üncü sahifeden devam) 
~ ~itıi ak~ İngtliz ve itilaf dev. lekette başka bir millete mensub 
a~~ v tı gız]i hizmet teşkilfıtını bir akalliyet var değil mi? Başka 
J:lıesi ~~dare eden genç İngiliz bir millet para ve zaman sarfı ile, 

~'<rıı it üzme Abdullahtı. emek ve gayretle türlü türlü pro-
~llııjqtı ~§ıya susan iki tehlikeli pagandalarla o akalliyeti kendi 
) bıı-ı lielbrock'la Davusttan tarafına kolayca çekmeğe muvaf_ 
~lar.ı1 ne Yaı;>acaklarını dilşilnü. tak olabiliyor. Ondan sonra bu az-"• . "ııst lık yüzünden o memleket için da. 

tıi Şiıtıd~krar söze başladı· imi bir rahatsızlık başgöstermek-
\tııı sız ne yapacaksınız ka. tedir. 

Onu d" .. Fakat Çekoslov~kyadaki Al _ 
ita UŞUnüyorum. manların mukddderatı ne olacağı 
'l'.:ı:rınız?.. ' meselesi Almanya için zannedil-
~ ~~arınaradan selametle dıği gibi asıl mıihim olan mesele_ 

tıı.ltıız gazdan geçmek, do _ yi teşkil ediyor değildir. Varşova 
~ lJUn a iltiha~< etmek! mehafillnin fikrince Almanyada-
~, ~e~- Sii.ratıa tatbik etmeniızi ki Almanlar Çekoslovakyadak.J 

!!. -~gıın. Almanları o kadnr yakından dü-

1tıııtı, ~~elde öyle düşünüyorum şünmeğe lüzum gcirmüyorlar. Çe-
J:ı_ · e t koslovakya Alınanlarının mukad_ 
""tı d e memize sebeb? .. 

e trıü deratı ne olursJ olsun bu mesele 
lie &ib· şkü! vaziyetteyim! Almanyadakı Almanlar için an -

~., lie g·b ı. cak ikincı derecede alakadar o -
~llıltııa it~ ı olacak. O mel'un do-
\t~.1' :andanı Şoson t~rtiba-

1"'l l •zı ~yleri haber 3lmış. 
ıı1:~~ı ~~trıandanberı beni takib 

..., en bil" r, llo1u b . !Yordum ... Fakat 
t, 1\1~"1.l .ulunmadığı için bü-
• •Ilı ~r h .. ~ord · ' tımal hududunu 
ıı,L~~ • ıı. Eırvelk• ~.. B · "k ."it "0llan . ~un uyu -
\h~ ~lr a

1 
llıayı tarassuda me. 

~ ~e tıtı"trııırnıı yakaladılar. 
ltı<ıir, Yık karşısında ondan 

'l lrıat ı · "~umu e 'l~ ettiler. Telsiz 
zu b,ıldular ·· le · 

lunacak bir iştir!.. Almanyanın 

asıl maksadı Çekoslovakyada Al
man nüfuzunu tesis etmek, Çe _ 
koslovakyada ilerlemek, bu su -
retle orta Avrupada AlmaQyanın 
nüfuzunu artırarak her sahada 
faaliyeti ileri gôtürmektir. Alman 
yanın Avrupada takib etmek iste
diği siyasi programın hududları 
pek geni§tir ve pek ileriye doğ. 
rudur. 
Almanların Lehistandaki faali

a anı dikkatli, Lehistan-

da da Alman ;.kalliyeti vardır. 

Alınanlar, bu akalliyeti Alman _ 
yanın maksadına göre teşvik et
mektedir. Lehlilerin vardığı ne-
ticeye göre Almanlar, Baltık de_ 
nizinden Karad~ııiz& kadar olan 
sahadaki muhtelif memleketler

de hep akalliyetler dolao-ısile 

muhtelif suretle faaliyete geçmiş 
bulunuyorlar. İşte bunun için bu 
memleketlerin de birleşerek müş. 
terek bir •bitaraf• saha vücude 
getirmeleri lôzm,gelmektedir. Le
histen için Çeknslovakyanın is
tiklali ve varlığı muhafaza edil -
mesi pek mühim görülmektedir, 

Öyle ki bugünkü urlığı ile kalma 
sı Jazımgelmektediı. Yoksa Çekos 
lovakyadaki muhtelif akaU.yet -
!ere ayrı ayrı imtiyazlar vererek 
ve bunları mü•takil varlığa sahib 

bir devletcik haline koyarak o su
retle Çekoslovakyanın içinde yer
leştirmek bile Lehliler için ·kabul 
edilir gibi değildiı. Eğr Çekoslo. 

vakya böyle bir taksime uğrarsa 
o zaman Çek, Slovak Alman Ru. 
ten, Leh gibi ayrı ayrı milliyet -
lere mensub akiJ!iyetlere birer 
siyasi mevcudiyet verilmek ıa • 
zım gelecektir. Bunları böyle ayı
rarak Çekoslovakya devleti için
de her biI'ine ayrı mevcudiyet ta. 
nıdıktan sonra ise netice Çekoslo. 
vakya devletini bitaraf bir hale 
koymak olacaktır. Halbuki Rllsya 

nün programı. 23 Saat ayarı. Son. rek tekrar Kınalının açığındaki şa- 5_ Eksiltmıyt' girebilmek için isteklılerın 1781 lıralık temınat ak. 
mandırayı dönerek Modaya gele - . . muteber bir banka mektubunu ihale günü ihale saatinden 

ve Almanya arasında ise bitaraf 
bir Çekoslovakya devletinin ya
şayabilmesi imkansız görülmek • 

cektir. çesını veya . 
bir saat evvel Belediye veznesine yatırarak makbuz alıp ıhaleyı bu 

6 - İştirak etmek isityen kotra kb 
1 

. . e mu" teahhitlik vesikasile meli vaziyeti bakında 
sahibleri 28 Ağustos 1938 cuma gü_ ma uz a gırmesı v . 

Ticaret odasından alınan vesikayı ve itin ehli olduğuna daır Nafıa Ve. tedir. !şte orta Avrupa işlerile bu nü öğleye kadar Deniz klübüne ka. 
kadar yakından alfıkadar olmak yıt olunmaları rica olunur. 

· ··sı · ş t olduğu gibi eksiltme ve kiiletinin ehliyet vesikasını go ermesı ar 
zaruretinde bt•lunan Lehlilerin 
fikirlerinin hulôsası budur. Var_ 334 DOGUMLULARIN İLK VE 

ihalede 2490 sayılı kanun hükümleri caridir. 

şova mehafiline göre Prag hükıi- SON YOKLAM1YA DAVETLERİ ~---------••11111 
metinin bundan sonra tutması la- 1 - 1 Eylfil 938 den 28 Birinci _ • BAKIRKÖY BiÇKI - DİKİŞ. 
zımgelen hattı hareket şu olsa ge_ teşrin 938 gününe kadar Fatih Şu- ı ve 

rektir: Her şeyi merkeze bağla- besinde ilk ve son yoklama yapıla- ŞAPKA • ÇİÇEK YURDU 
mak, bütün ekal!iyetlerin işl•rini caktır. 

Pragdan idare etmek artık kabil 2 _ Yoklamalar nahiye nahiye 
değildir. Böyle bir merkeziyetci yapılacaktır. Hangi nahiye mükel. 
~olitika.dan vazgeçilecektir. AkaL leflerinin hangi günlerde şubeye 
Iıyetlerın haklarını yenı teşkilatı 1 ki . ğ d - t ·ı · t' ge ece erı aşa ı a gos erı mış ır. 
esasiye ile teshil etmek gibi. Ha. 3 - Yoklamalar ber haftanın 
ricl politikaya !!•lince: Leh me-

hafili Çekoslovakyanın Rusya ile 
olan ittifaktan vazgeçmesi fikrin. 
de bulunuyor. Ondan sonra Çe • 

koslovakya ile Almanya arasın -
daki münasebatın dostça bir şekil 
almasına ortada bir mani kalını. 
yacaktır; diyorlaı. 

Almanyadan bahsedilirken or. 
ta Avrupa işlerı r.a.tıra gelmemek 
kabil değildir. Orta Avrupa ha -
tırlanınca Çekoslovakyayı unuL 

mak mümkün o)muyor. Bütün bu 
işlere alakadar olan Lehliler ise 
Varşovadaki Avrupalı muhabir • 
!erin temaslarına göre bu netice
ye varmaktadırlar demek oluyor. 

perşembe, cuma, cumartesi günleri 
1 

saba saat (8) de başlıyarak (12) ye 
kadar devam edecektir. 

4 -Şimdiye kadar ilk yoklama
sını yaptırmıyanlar askerlik mecli

sinin toplanmıyacağı pazartesi, salı, ı 

çarşamba günleri şubeye müraca
atle ilk yoklamalarını yaptıracak _ 
!ardır. 

Müessis ve müdürü: Makbule 
Kebare 

Talebeye metotla ve pratik 

usullerle biçki. dikiş ve şapka 
dersleri öğretılir. Beş ayda kül. 
tür direktörlüğünden musaddak 

diploma verili:. Bakırköy ve 
civannda birç"k terziler :·etiş. 

1 iren bu san aı evı kayıd mua
melesine ba.~lımıştır. Bu iıüyük 
Lrs3ttan istif ·:1~ etmeleri ba

; ı>ı:.lara bilhas;d ta\'siye olunur 
Adres: Bilirköy: Yenin.a -

halle Hatboyu ca<ldesi 108. 

ll1t4i1#•''4;1 
EGE 

Tiyatrasu 
Nuri Genç 

ve 
Arkade,ıarı 

22 ağustos pazartesi akşamı 

Beylerbeylnde 

Cellad Kara Mustafa 
Sabriye Tokses konseri 

• •• 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece (Tlisim Altıntepe) ti • 

yatrosunda Çamurda bir Zambak 

Vodvil 3 perde. 
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Mikroskop Gösteriyor ki: 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnP sile kana karışıyor. Ve müd

hiş bir Met olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşa_ 1 
tan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 
kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetmizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma haL 
!erini arttırıyor. 

Vatandaş!.. Sağ!ığını Bu Afetten K@ru. 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi bir 

şekilde ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletnin resmi ruhs~tını haiz bulunan 
BİOGENİN drajeleri ı;ıtma parazitlermin en amansız biı düşmanıdır: 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için b!rinci deva B İ O GEN İN dir. 

Pırasa 

Kabak 

Istarıbul Belediyesi 

Sabırsızlıkla beklenen 

300 defa çalmakla bozulmıyan 
Ve Almany~da yapılan 

PO YDO 
.. Marka Gramofon plakları piyasaya 
UrgUblU Refik Bataran RASiH BEŞER BAYAN MERMiN 

çıkmıştır. 

8001 1 
Hacılar. Türküsü 8005 j Annem beni evlendir 8010 1 Seni rüyada görüp 
Kayserlı Hacıbey (T~rk~) (ffUzzam ıarkı) 

Türküıii Al şalım (Turku) Cici bay (Duetto) 
P'ev,ehlrll ' tık Mehmed 

80021 Tello can (Türkü) 1 Geline bak geline 
Mehrned bey Türküsü 8006 (Türku) 

8033 I Sebeb (Türkü) Hayriye türküsü 
Köprüden geçti geiin BAY AN BELMA 

(Türkiı) 
8007 

ı Nıgahın mestine 

BAYAN f-lEVZAT 

8011 1 ~eı: h~le ~ü~küsü 
Bır ıncı gıbı (Neva 

gazel) 

BAYAN FAIDE tlLDlz; 
Nevtehlrll Mustafa (Sabah şarkı) 

Ben seni sevdim seveli 
8012 

1 R uya ı;ibi (Hüzzam 
80031 Eli!i::ı çıktı pen~er~den (Bestin"gar şarkı) şarkı) 

(Turku) Bayan Fahriye Özse& Aylar geçiyor. 
Yeşil yaprak (terkü) 

8008
1 Seni ben nasıl ~evdim (Hüsepi şarkı) 

UrgUblU Şevket (Huzzırn) POL YDOR Sl! Z HEYEl 1 
Geçen akşam (Hıcaz şarkı) 

Uçaravcı Ba yan RUHAT IŞll\ 8013 1 Yeni lzmir zeybeği. 
80041 Ben yarime ne yap- 1 Yeter Allah içın 0 sun Yenı ~ydın zeybeğı 

, . tırdım (T.ürk~> .. \8009 (Kürd H caıkar) 1 Mevlevı ıa~e peşrevı 
Karahısarlı Fatma turkusu ı Karanlık geceler Huzzaın ~. 1 8014 13ahriye çılte tell.sı 

POL YDOR markalı Gram0f0n plaklarını het yerde ısrarla isteyin.z· 
Türkiye toptan v AHE u·· Tu·· cı·YAN lstanbul Sultanba:na:n,Camcıb•;ı Hın ~ ci 
satış deposu : i.'.:>t No. 10, Posta kutusu 180 

Eski 

BOGAZİÇİ 
Feyziati 
LiSELERİ Yatısız 

Arnııvudköy • Çiftesarayhr 
Ana sınıfı ile ılk kısım en yeni ve modern tesisatia Bebekte esk Fransız Senjozd mektebi bina

sında: Orta ve V .•e sınıfları Arnavutköyünde Tramv&y caddesinde çıi te saraylarda kız ve erkekler 
için ayrı dairelerde: Her gün saat 10 dan 17 ye kadaı yeni talebe kaydı için Çif~esaraylarda Mekt~b 
İdaresine mürac&at edilebilir. 

) 1stiy enlere tarifname eônderilir. Telefon: 36.210 

••• 
l - Şartname ve nümuneleri muc:bince satın alınacak 40.000 kilo 

- Dr. Ihsan Sami -
İST AFİLIKOX AŞISI 

ls tafilo~oklardan mülevellid 
(ergenlık, Kan çıbanı, koltuk 
a Ilı çıbanı, arpacı<) ve bütü' 
ci:d hastalıkl.mna karşı pek 
te•İrlı bir aşıdır. 

-a.-•Divaayo.u No. ı umı• .. 

DEVREDİLECEK iHTİHA 
BERATI 

•Devvar satıhlı tayyarelerde ve
ya tayyarelere m;iteJll'..< ıs'ahaı. 
hakkındaki icad ıçcn alınmış olan 
1 ağustos 1934 tar;h ve 1860 N o. 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu _ 
kuk bu kere başkasın.ı devir ve 
ıyahud mevkii fri~ korunak ;çin 
icara dahi ver:lebileceği tek'if e
dilmekte olmakh bu hususta faz_ 
a malfunat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan l•ın 5 inci kat 1-3 
numralara müracaat 
ilan olunur. 

eylemeleri 

'1 N 

Tercih edilmesindeki sebeb 

GRiPi~ 
B .. .. v l hastıılı~ utun agrı arıı, tt-
başlan gıcların a karşl hİÇ 
siri yüzde yüz 0lan "etli 
zararsız en ku"ve 

müsekkindir. 

GRiPi . 
N . . ~~ 

ezle, soğuk algınlığı, grıp rahatsızlıklarında baş, diş, rn• ·e 
romatizma! fısab ve ada!~ ağrılarında icabında günde 3 ~·!. 
alınabilir. lsm·ne dikkat , taklidlerinden sakırııı•ız ve Gripırı) 

rine başka bir marka verirlerse şiddellr reddediniz. ~ ---....... ~~.;.;;.;;..;.;.;;.;,;~;;;,;;;~----

İstanbul Üoiversıtesi A. E. P. 
• 

Kemisy0nundall · 
Cinsi Mikdarı Moliıammeo Teminatı Jhale&İ 

fiyatı / 

Arpa 
~~~~~~~~~~~~~.!Kepek 

9,00Q Kilo 
8,000 • 
2,000 • 

5,5 Kr. 
4 • 

KREM 
!erin yüz tuvaletindeki rol ve 
tesırleri lfıyıkılc bilinmediği 

devirlerde 

KREM PERTEV 

Sahip ııe ner"iyatı idare e~ 
BQf muharriri 

ETEM İZZET BENİC ... 
SON TELGRAF MATBAASI 

Ot 
Saman 
Buğday 

Lahna 

2,UOO • 
8,0CiO • 

• • 
2,5 • 
7 • 
5,5 • 
6,75 • 
4,25 • 
2 • 

113 

t ıı 

Havuç 
Pancar 
Marul 
Salatalık 

28,000 • 
25,000 • 
30,000 • 

14,000 A. 
14,000 • 25/8/938 

583 
· 

seb' 
Tıb fakültesi laboratuvar hayvanları için alınacak yeın "~oıı~ıııı 

yukarıda yazılı tarih ve saatte Rektörlükte açık eksiltıniye 1' ırıiı 
tur. İsteklilerin teminat ve Ticaret Odası vesikasile kornisyon3 ge,!ı;ıS' 

1,5 • 375 

muşamba 201) 

Altlı üstlü demir l 

karyola 62 

> > ,. 55 

Jı • 
•QJ~ ~a 

94 O') 23/Bı • 
, 

tane 2600 00 195 0() • 

> 1302 00 

,. 1155 00 

9(\ 00 

87 00 

, 
• , 
• 

1- Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve 

eksiltmeleri yapılacaktır. b·Ji . ,r, 
G .. üle ı ~· 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. or 1 rı ve 
3 - İstekilerin gün ve saatlerin de ilk tminat makbUZ ~d1111i ~ 

vesikalarile birlikte Galata eski lt halat Gümrüğü binası 
yona gelmeleri. ·51'l0~ 


