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BU GAZETE l 
İ!tnnbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakldle istifade etmiş olur~---

Yezı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Ca&aloi!lu Nt:ll'Uosmaniye No: 54 

En s9n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi idare. 11.!!n· Tel. 20827 
Telgraf : 4t. Son Telgraf 

ı 

AVRUPA S ULHU ıTEHDi A L T INDA ! 
Dünya işleri yine karıştı! 
Almanya en son dakikada da 
ne yapmak istiyor? Buhran 

devresi yükseliyor! 
............................................... ' 

41rnanya • Macaristan, küçük itilAfın teşeb· 
busu, italya • ingiltere, ispanya vaziyetin· 

deki tehlike, italya • Fransa?. 

Cn son siyasi vaziyet , 
hakkında aldığımız 

haberler 
Vaziyet ciddi 
~ndr~ 23 (Hususi) - Bütün 
d:c.Ya sıyas! mehaf-linin nazarı 
-...ıtaıı 
l><ıı !lene orl~ Avrupa ve Is. 
Ya~l 1 ... ıin 11 ~· e en uze e çevr. -

lı v""· lier iki vazqyet de buhran
OJupe kıritik bir s:ıfbaya girmiş 
llı:ııı dünya ııiyasetinin yeni sür. 
~le karşılaşması ihtimali art. 

).ı • 
acaı, hükılmet naibi Amiral 

ve tehlikelidir ! 

r
ğunu bildirmiştir. Naibi hükCI -
met Amiral Horti, Berlinde bu • 
lunduğu cihetle Macaristanın bu 
teşebbüse bu gün öğleye kadar 
cevırb verebilmesi çok ~üphelidir. 

Bu takdirde küçük itilaf konseyi 
bir tebliğ neşrederek bu gün me. 
saisine nihayet verecek ve Maca. 

(De'l'amı 6 ıncı &ahlfcde) 

ATATÜRK
1

BaşvEtkil bu akşam 
Celal Bavar'ı ve Ankaraya gidiyor 
Doktor Aras'ı 

1 Kabul buyurdular 
İstanbul 22 (A.A.)- Bugün 

•Savarona• yatı ile Bandırma
dan İstanbula avdet eden Baş
vekil Celal Bayar. Hariciye 
Vekili Doktor 'revfik Rüştü 
Arasla beraber yattan çıkarak 
Dolmababçe sarayında Reisi
cumhur Atatürk tarafından ka
bul buyurulmuş ve seyahati 
hakkında maruzath• bulun , 
muştur. 

Hatay meclisi 
30 Ağustosta 
Tezahüratla 
Açılıyor 
Hatay Meb'uson Meclisinin açı. 

lacağı gün takarrür etmiştir. Yeni 
Meclis ilk tarihi toplantısını 20 A

ğustos günü yapacaktır. Bu mü _ 
nasebetle, o gün bütün cHatay• da 
d~. büyük tezahürat ve bayram ya. 
pılacaktır. 

Meb'usan Meclisinin ilk toplan. 
tısnda :\foclis Reisini seçecek, mü. 
teakıben Devlet reisi Beşvekili, 

Başvekil de dört Vekıl seçecektir. 

Bu suretle Başwkıl ile bırlikte 

Hatay kabinesi beş kişiden terek. 
«üb etmiş bulunacaktır. 

Düşürülen 
Bono! 

Ticaret bankasında 

Hariciye Vekili de kendisine 
refakat etmektedir 

Celal Bayar Ankarada iki gün 
kalacak ve oradan doğu manevra• 

larına gidecektir 

Yeni 
Göçmen 
Köyleri 

Köylerde hayatı 
ucuzlatmak için 

kırdırılırken ele geçti Celal Bayar'ın ızmirde nutuk söylerken çekilmiş bir enstanteaesi(a,a.f.) 

~Qt\. • 
ı...: •I İç" 
:<ııı ,~n Almanyada bizzat Hit. 
! -la~ı akile .!apılan geniş mik -
;;h ge t:z.a~urat ve 110 parça 

-.\Jr.~i llıısının manevrası manalı 
.\illıan eQılrnektedi:. 

~lıq11 Yanın Macaristanı kendi 
ltcsıa altına almak ve bilhassa 

liı1 _ ~ ı.a:1' akyad;ıki yarim milyon. 
ıb- 'a" 

Ilı ld<Jias "•acar i.ıwrinde meta. 
~- ta.ı hına sevk etmek hususun.. 
;:'tli~ ,,__ır roJ ~ynıyarak Roma -
•l' . .,ıh11 
ıt ~ın er~ne Macaristanın da 
~ •itan 

1 ternın etmek ve küçük 
tı ılı it Uzaklaştırmak istediği 
\r ,. tar'Jlı bır görü~ halindedir. 
ır tcaıa artan küçuk itıliıf da 

• f.11:; 111 Kendi bir. ~i içinG al
. , . ~sı.n~h h ıl tir gayret 

• ıçınde bulu maktadır. İç. 
\; . l tl 

\an ' tıe bul• ~ k msey Ma
''1 n _ 

y "" , ~,J s. in vasıta-,. bı 

t. ,_b bust,~ bulun -

1
.· ı.1/, bı u . bu ~qebbılsun 

,_ '4~,,ı. ,, er,ı c · , dır. 
.. , -~ ı· ·ı 
'eı tan, b 1 af 'ıu <e~cbbusile Ma. 
'· 

1 n1, •g ·"•ıı 'l';- 'Yanon mua .. 
""<n ''SJ' • ı,. ~ı .. 1,,_ 

1 ahlaıımı~a aid bulu-
'llıı '"•ar lın ııg,11111 ını •ı-!<aya hazır bu. 

Diyarbakırda yeni bir 4-6 lira arasında köylü ve halk 
köyün temeli atıldı • l . l k 

Birkaç gün evvel posta ve tel
graf müvezzilerin:len Mehmed is
minde biri polise müracaatla ce
binde 500 liralık bir bono, nüfus 
kağıdı ve sair evnkın bulunduğu 
ceketinin çalındığını iddia etmiş

Diyarbakır, 20 (Hususi muhabi. elbıse erı yapı aCQ tir. 
Bu iddia üzerine alakadar me

murlar lazımgelen terlbirleri al
dıktan sonra faaliyet-? geçmişler
dir. Nihayet dün bir okulda öğ
retmen muavini olduğu anlaşılan 
Muhsin isminde biri birkaç gün 
evv.:l müvezzi Mch'11cddcn çal -
ınan ceketinin ce!ıinc'c bulunan 
500 liralık bonoyu yine Mehmede 
aid nüfus kağıdına uygun bir va
ziyett.o üçüncü noterlikte tanzim 
edilen evrakla bonoyu Türk Ti
caret Bankasına kırdırmak is _ 
terken suç üstiinde yakalanmıştır. 

rimizden) - Bu sene vilayetimiz 

dahilind~ yapıln:as. mukarr:r .. bu. Hükiinıetin aldıg" 1 yeni tedbirler 
lunan goçmen koylerınden uçun _ 
cüsünün de bugün temel atma 

töreni yapıld. 75 evden ibaret O

lan bu köy, Bis'Ilil kaza merkezin. 
de yapılmaktadır. Törene, başta 

Valimiz doktor Mithat Altıok ol. • 
duğu halde bütün hükumet erka. 
n, Belediye, Parti v2 Ualkevi Baş. 

kanları ve memurlar ile halktan 
yüzlerce k~i iştir2k etmiştir. 

Tören esnasında \'aL:niz. çok can. 
lı bir söy !ev verdL Sürekli alkış. 

!arla karşılanan bu nutkunda Va. 
!imiz şu sözleri söyledi: 

Muhsin bugün adliyeye teslim 
edilmiştir . 

- .Damarlarında halis Türk ~ Denizde 
Bulunan cesed 

Türk kanı dolaşan Bismil h alkı, 

Selçuk Türklerinin öz ve t emiz 
çocukarıdır. Bunun aksini iddia 
etmek ihtimali mevrud değildir. 

t 

O . 

Vali Mi tat A ltıok 

Bu sabah saat 9 raddelerinde A. 
rabcami açıklarında denizde bir 
cesed görülerek sahile çıkarılmış. 

· HükClmet; hayatı ucuzlatmak i. \ cavüz eden bir tenzilat yapması tır. Cesed, 35 yaşlarında bir erke. 
çin bilhassa köylünün bazı giyim bütün köylüleri çok memrıun et - aiddir. Üzerinde bulunan elbiseler. 
eşyası üzerinde yüzde otuzu te- (Devam ı 6 ıncı •ahıf•deı den ta~ralı ve ceblerinde bulunan 

dirhemerden de ~eyyar satcı oldu. 

Tarla başında bu sabah !~t ":a1i~:~:~i~~~r.de hüviyeti tes -

feci bir cinayet oldu 0.ş1~pheli .. ~ um mu r 

Bir sebzeci 5 el sil i h atarak 
arkadaşını vurdu 

Hizmetçi kız niçin ve 
nasıl öldürüldü ? 

(Yazısı altıncı sabüemlıde) tır ~ lıus : 11
" Se • .i: ık konferan •. 

ıtuaı "-'. buJ.n itılaf şeklinde Bütün hakikat gözümüzün önün. 

litd.n_, hazır .bulundu. (Devanu G ıncı s1tl1Hede) i••••••••••••••••ı•••••••••-ıı• 

Dün Taksimde bir faciaolmuş, 
kendisine hırsızılk isnad ediidi -

rDevanu 6 ıncı aahifembde) 

\ 
l t .• 

'\. 

''· ..• 
( . 

:~· 

Öğle vakti İzm~ _ Bandırma yo. 
lu ile şehrimize lvdet ederek Dol. 
mabahçe sarayına gittiğini haber 
verdiğimiz Başvekilimiz Celal Ba. 
yar, Ulu Önder Atati.ırk tarafından 
kabul olunmuş ve seyahati hakkın. 
maruzatta bulunrruştur. 
Başvekilimiz bililkra Dolmabah. 

çe sarayından Pe~apala3 oteline gt. 
derek geceyi orada geçirmiıtir. 
Başvekil İzmirden neş'e ve mem. 

nuniyet içinde dönmüş ve seyahati 
hakkında intıbalarını soran gaze -
tecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

- Sualinize, İzmirden ayrılırken 
(Devamı 6 ıncı snhifemlzdc1 

Sovyet - Japon 
Hu udu . . 

ihtilaf temamile halledilmiş 
vaziyette değildir .. 

Japon ların iddiasına göre hudud 
Sovyet tayyareleri uçuyc r lar 

da 

Londra 23 (Hu· 
susi) - Tokyo ve 
Moskovadan ak -
seden muhtelif ha 
berlerden telhis e
dilen vaziyete gö
re J aponya ile 
Sovyet Rusya a
rasındaki ihtilaf

lar henüz tamami
le ve kökten halle
dilmiş değildir. 

Hudud ihtilAfı hak 
kın<ia harita üze
riııdt. yapılan iki 
taraflı temas müs 
bet netice vermiş 
değildir. Yeniden 
yapılarak bir te
m~s ancak kat'! 
neticeyi ifade ede
cektir. Diğer taraf· 
t an J apon mena 

Devamı 6 d• Sovyet • Japon hud udunda Japon nöbetçisi 
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Şahrimizdakl 
Otomobil vs ! 

Kamyonların 

1 
\ 

Dün akşamki güreşler Muayenesi üç ay 
Sil k' Istanbul muhteliti, Macarları Uf8CB ... 

5-2 yendi 
İstanbul Festival komitesi ta

rafından şehrimize getirilen Ma
car güreşçileri dün akşam ilk 
müsabakaları oldukça kalabalık 

bir halk önünde yapılmıştır. Ön
de Macarlar, arkada bizimkiler 
olduğu halde ringe çıktılar. Fes
tival kafile reisleri türkçe bir nu
tuk söylemiş ve bundnn sonra da 
güreşlere geçilmiştir. 

İlk ır.üsabaka 56 ltilo, Mustafa -
Horvat arasında oldu Mustafa 
güzel bir kafa kol takarak altına 
aldı. Güzel bir hareketle ve dört 
dakika on saniyede Ho.uata tuşla 
galip geldi. 

61 kilo, Söke - Ahmed Kuloğlu 
Grekoromen. Gonkl:ı beraber her 
iki pehlivan birbirlPrine saldırdı
lar. İlk beş dakika ayakta bir itiş
me şeklinde geçti On dakika be
rabere bitti. 

İkinci on dakik'l: Ahmed altta, 
Macar üstte güreşiyor. Macar Ah
metli toyuna saltoya alıyor, fakat 
Ahmed güzel bir ho.reketle hava
da dönerek Jrurto.ıldu. Söke Ah
mede bir tuş yaptı ıse de hakem 
göremedi Şimdi, Ahmed üstte 
güreşiyor. Fakat hiç bir oyun gös
teremiyor. Şimdi ~yalda güreşi
yorlar. 4 dakika Mavar güzel bir 
el ense ile yere afü, 16 dakika (50) 
saniyede Söke tuşla galip. 

66 Yusuf Aslan - Fabyan -
Beş dakika kuvvetler müsavi ol
duğu için her iki güreşçi de bir
birlerine hiç bir şey yapamadı
lar .. İlk on dakika beraber bitti. 
Kurad'l Yusuf Aslan altta, Fabyan 
üstte güreşiyor... Şimdi Yusuf 
Aslan üsttedir. Neticede 20 daki
kada Yusuf Aslan ekseriyetle ga
lip. 

72 kilo Celal - Frovke serbest -
15 dakika Celat MJ<:ill' güreşiyor. 
İlk denetle Celil eberiyetle ga
lip son dakikada CeW bir iki de
fa tuş yaptı ise de hakem göre
medi. l 5 dakikalık hır güreşten 

sonra Celil ekserıyetle galip gel
di. 

76 k11o ıt,!"ersinli Ahmed - Ko
vaç rbest - İlk dakikalarda Ah
med b:ı tehlike atlattı Çabuk kur
tuldu. Tekrar tehlike, Ahmed bu 
ikinoiyı de atlattıkta~ sonra, gü
zel biJ,- bacak hareketile Kovaçı al
tına aldı. Fakat Macar tehlikeyi 
görünce çareyi kaçmakta gördü. 
İlk devre berabe"e bit'i. Ahmed 
üstte Mkim güreşiyor. Şimdi Ah
med altta, fakat Macar Kovaç üst
te bir şey yapamadı. Şimdi her 
ikisi de ayakta göreşe devam e
diyorlar. Neticede Mprsinli 15 da
kikada ittifakla galip. 

87 kilo Mustafa - Koşohi (Gre
koromen) - İlk devre berabere 
bittL İkinci devrede Mustafa yi
ne üstte güreşiyor. Hakem Maca
ra fenn çalıştığınian dolayı ilk 
ihtarı verdi. Yirmi dakikalık bir 
gür~şten sonra Mustafa ittüakla 
galip .. 

1 
61 kilo Şevdi - Nedp (müsa

baka harici) - İlk dakikalarda 
Macar daha hiıkim güreşiyor. İlk 
devrede Macar Galip Son devre
de de Macar sayı hesabile galip 
geldi. 

72 kilo; Faik - Madarniç (ser
best müsabaka harici olarak ya
pıldı) - İlk dakikalarda Faik gü
zel bir kafa kolla Macarı altına 

aldı. Fakat Macar fÜzel bir oyun
la Faikin altından kurtuldu. Faik 
güzel bir bel hareketile havaya 

kaldırarak yere indirdi. Fakat 
hakem tuş vermedi. Ilk yedi daki

kada Faik galip, ikinci devrede de 
Faik l~ dakika, yirm; yedi daki
kada tuşla galip. 

Ağır Polataç - Samsunlu Ah
med serbest - İlk devrede Sam-

sunlu Ahmed galip, şimdi Ahmed 

altta güreşiyor. Neticede ekseri
yetle Polataç galip. 

Facia 
10 yaşlarında 3 çocuk; 

8 yaşındak" 1 kızı 
berbRdettiler ! 

Bir köyde on ya~larında bir ve 
on bir yaşlarında bir kız çocuğu. 
nu berbad etınişlerdir. 

Bu feci ve inanılmıyacak vak'a 
şöyle olmuştur: 

Bigadıcın Işıklar köyünden Meb. 
med oğlu 928 doğumlu Halil, İb. 
rahim oğlu 927 doğumlu Osman 
ve Mehmed oğlu 927 doğumlu Ali 
adında üç çocuk bir arl.ya gelmiş
ler ve köyün harman yerinde oy. 
namağa başlamışlardır. Bu sıra.. 

da yakın harmandaki Tahir kızı 
8 yaşında Fatmayı görmüşler ve 
ev oyunu oynamak üzere onu da 
yanlarına almışlardır. 

Fakat üç çocuk zavallı küçük 
Fatmaya tecavüz ederek kendisi • 
ni berbad etmişlerdir. 

Bu üç çocuk yakalanarak dün 
Balıkesir Müddeiwnumiliğine tes
lim edilmişlerdir. 

On yaşın:a~<i 
Çocukların işlediği 
Yeni bir cinayet 
Bir ç&cuk oyuna kur

ban gitti 
Taşköprü, Alsoray köyünden 10 

yaşlamda Receb oğlu Mustafa ve 
Çakır ile ayni köyde!! 10 yaşların. 

da Nuh oğlu irfan av tüfeğile oy. 
narlarken tüfeğir. patlamasile çı. 
kan mermiler İrfanı ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı hastahaneye, 
suçlular da AdEyeye teslim edil. 
mi.şerdir. 

ONU,BENv 
• SOGDUI ·· 

AŞK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI 
Tefrike 
N.83 
etmıyorum ki, çok ince ruhlu bir 
muallim olan Mansur, yine çok 
narruslu ve İyi ahlaki bir h<iın 
old ğu söylçnen 7e\·cesjni kendi 
elite boğmuş olsu:ı. 

- Bu işi kim yapmıştır dersin? 
- Gazetelerdı. bu vak'ayı bir 

yıldır merak ve di!<katle tak .. b e. 

diyorum. Her ha!de arada bi· kıs.. 

kançlık meseleı>ı cısa gerek. Yeni 
taktbattan sonra. bu hiıdiseyt bir 
çok adamların is•mleri karıştı. 

Zabıta yeniden Ömer ve Fer -

vozon lskender F. 
SERTELLi 

bu vak'a ile a!Akadar görüyor • 
muş. 

- Halbukı mahkeme karorını 

vermiş: Mansur on beş seney~ 
mahkum olmuş. 

- Olabilir ya. Yeni ifşaat üze. 
rine zabıtanın tekrar faaliyete 
geçmesi de pek tabiidir. 

- Kim ne derse desin, bu is;m 
benzerliğinden dl'layı adla adı -
mı değiştirmek iortiyorum. O re:. 
damın da adı Gültekin imiş,, Sol 
yanağında büyük bir et benı var. 
mış .. saçları siyahmış. Çok şükür 
ki tabiat isimlerimiz gibi, vürud-

Muayyen günlerde gel
miyenler para cezası 

vererek muayene 
ettirecekler 

Şehrimizdekl C'tomobil kam.. 
yon gibi motörlü nakil vastalan. 
nın muayene!erinin devam etti -
ğini yaz::c;ştık. Bu muayenelerin 
üç ay kadar süreceği tahmin o -
lunmakta<lır. 

Muayene günleri ve her vasıta 
sahibinin mürac1ıt edeceği zaman 
evvelce te3bit olunmaktadır. 

Bu muayyen günlerde müraca. 
at edip muayenes:n; yaptırmıyan.. 
!ar, para cezası alınmak ş:ırtile 

son günlerde muayenelerini yap. 
tırat.ileceklerdir. 

Bu son mühlet içinde de mua. 
yene olmıyan ve;aiti nakliye ve. 
!ev ki kusursuz ve sağlam olsa 
da yine plakaları sökülecek ve 
seyrüsefererinl! iz 'n ver ilmiye • 
cektir. 

1 Sonbaharda 
Turfanda 
Çilek! .. 

Bursada buna çalışılıyGr 
Bursa civarındo Kestelde tur. 

fanda çilekçilik birkaç yıldanberi 

muvaffakıyetle başarılan bir iş 

olmuştur. Bu sen~ yine Kestel ha. 

valisinde turfanda çilek tarlaları 
müh;m mikdarda çiltk yetiştir -

mektedirler. Sonbaharda bu tur. 

fanda mahsulden çok istifade <> -

dilecektir. Mahsul bereketlidir. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunmakta olan Gümrük ve İn
hisarlar V ekileti Müfettişi Adil 

" Okuldaş bugün İzınire gidecek -

tir. * Türkofis dış teşkiUtında de

ğişiklikler yaptlacaktır. * Dışarıda çalı~an Üniversite 

talebelerinin yalnız Üniversiteye 

d vamları mecburiyeti hakkında 

hcnuz yeni bir karm verilmemiş

tir. * Tcrkos teşrih havuzlarının 
tcy;ii bitmiştir. Şehr.mizin bir 

çok yerlerine yeniden boru dö -
şenecektir. * Yüksek tedr ~;at direktörü 
Cevad dün Üniversitf' ve güzel 

san'atw: akademisinde meşgı..l ol
muştur. * Üniversite edebivat fakülte
sinde ya~cı dil imtihanları 2 

eylı1.lde, ink.ıla.b tarihi imtihanları 

da 5 eylülde başlıvacaktır. 

~arımızı da biribirine benzetmedi. / 
Işte o zaman zıvanadan çıkardım. 

- Bu kadar benzeyiş dünyanın 
hiç bir yerinde görülmemiştir, 

Gültekin Bey! Br.J<.n ben de size 
garib bir \ ak·a anlatayım: 

Benim hır kuçük yeğenim var. 
d. Halamın kızı .. Adı Zehra id'. 
Birkaç yıl önce, Kumkapıda ayni 
yaşta bir kız çok çirkın bir h:Teız. 
lık yüzünden yakalanıp hapse atı. 
lıyor. Yeğenim bunu duyunca: 

«- Adımı dcğiştirceğim, ben 
artık Zehra İS!llini taşıyamam!• 

diyerek ağlamağa başladı. 
Gültekin sönen pürosunu yak. 

tı: 

- Adını faraza Ayşe yapsay. 
dı, günün brinde Ayşe adlı bir 
başkasının yaptığı cürmü duyun. 
ca gene kendi adınd~n nefret e
derek tekrar adını değişitrmeğe 

m!. kalkışacaktı? 
İşte biz de bunu söyliyerek 

~ur".i~ · '"71(CÇirdik ve teselli 
etti!< kenciisinL 

... , . 

(.',F ~k~ .. R A ~ 
. . .. -·- - . ,' - . - ·. ' :.... _ - -~ ...:.. 

Bir meraka dair 
, NAHiD SffiRl 

Fransız kom!!dilcrinde birçok 
!<.ereler okumuşumdur. Temmu
za doğru yapılan son ve büyük at 
yarışlarile Parisin kibar mevsimi 
bittiği cihetle bundan sonra şato

lrutı. çekilmemek, deniz kenarına 
gitmemek yahud ·tzun seyahatl2. 
re çıkmamak bü;yük ayıb sayılır, 
bunun için de vaziyetleri bozuL 
muş asilzadeler Parısi terk etmek 

üzere olduklarını llindan sonra 
ikametg'.ıhlarına kapanarak per
deleri sımsıkı indirir, hiç kimse. 
lere görünmeden ya:ıar ve mec • 
bur olup dışarı çıkarlarsa aşına. 

!ara raslamak !rnrkusil~ adeti ö
lüm dehşetleri içinde kalırlarmış. 

Ankarada haziran ortasından i. 
tibaren kapıları kapatılıp güneşin 
inik perdelerden içeriye nüfuz e. 
dememesi için ~anıları da ayrıca 
kağıdlanan apartıman ve köşk • 
!erinde böyle azabh ömür süren 
bedbahtlar, bilmiyo:um, var mı? 
Sade şuna dikkat ediyorum ki, 

bilhassa bayanlar arasında yazı 

tamamen Ankarnda geçirmek pek 
yıb sa;ytlıyor ve ancak on beş gün 
İstanbula gidebilm:ş olanların ya

nında bir ay kalını~ bulunanlar 
adeta mağrurane konuşuyorlar; 

fakat iki ay ve hatta daha fazla 

bir zamanı İstanbulda ve hde Av. 
rupada geçirmiş olanlarla karşı • 
!aşınca da gururları tcvazua, a. 
deta hicaba ve gizli bir kıskao~
lığa münkalib oluveriyo:. Bu mo. 

da asıl kadınlar arasında olmakla 
beraber erkekler arasında da cari 
bulunduğunda12, geçen yaz 1stan.. 
bula g:~mediğim için akran ve 

emsal beyninde doğrusu küçük 
düşüyordum. Bereket ki bu sene 
tam kırk gün İstanbulda bulunup 
iadıei haysi:yet ve ıtibar ettim. 

Hafoukı Ankara yemyeşil şe 

İstanbulda çektığiın müthij sıca. 

ğa mukabil bu yıı.z hakıkaten se
rin ve latif. Sonra da, heybet ve 
ehemmiyet içinde İstanl:ula gi -

denlerin bir haylisi Boğaz;çinin 

ilahi s·hllerine değil, B<-~iktaş, 

P:ıngaltı veya Aksaray tarafları.. 
nın dar sokaklı evlerne gı.ıiyor -
lar. 

Yeni ltal) a elçisi yarın 
şehrimize ge iyo: 
İtalyanın yeni Anknra Sef" ri 

B. Popo yarın sabah şehrimize 

gelecektir. 

Tekaüde sevkolunan eski E :çi 
B. Karlo Gal'i evvelki nkşam ve. 
la ederek şehrimizden mcınfoke. 
tine hareket ctmiştiı-. 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 

İsmet tarafından kocası Mus
tafa aleyhine açılan boşanma da
vası üzerine müddeiaieyh da\'eti 
kanuniyeye icabet etmediğinden 
müddeinin talebi~e h;,kkmda gı

yap karan ittihaz ve tahkikat 21/ 
9 /938 çarşaın ba saat : 4 de bıra
kılmış ve yazılan gıyaı: karan da 
mahkeme divanhanesıne asılmış 

olmakla yevm ve saatı II!clürda 
yine gElmediği takdirde gıyabın
da tahkikata devam olunacağı ika
metgfilunın meçhwiyeti hasebiy
le ayrıca gazete ile de ilan olu
nıır. 

- Hakkın var A)ten! İslmlerin 
ne kabahati var? Suçu işliyen in. 
sanlardır... Allah insanları ıslah 
etsin. 

Ayten, Gültek;n? o kadar derın 
ve riyasız bir aşkla bağlanmıştı ki, 
bu konuşmalardan ve bu benze • 
yişlerden içinde ufak bir şüphe 
bile uyanmıyordu. 

Bir kere kalasının içinde ufak 
bir istifham belirdi· 

Acaba bu Gültelcin o olına. 
sın?! • 

Fakat, derhal bu şürheyi kafa
sının içinden silip attı: 

- Onun sağ yanağında bir et 
be" i · r "".lJS. Saçi>rı da kara imiş. 
Halbuki Mısırlı Gültekinin saç. 
lan kumral ve yanağınd~ bi'vle 
bir ben ~·ok. 

Ve daha deri ndüşünerek: 
- Benim Mısırlı prensim ne a. 

sil. ne :nce ruhlu bir erkek, diyor. 
du, onu öyle bir canavara biran 
için benzetmek bile günah olur. 

Yolculuk uzadıkça salonda, gü-

Döviz kaçakçılığı!~ 
Bu yüzden doğan rüşvet davasının 

muhakemesine devam edildi 
Kaçakçıhk bürosu şefi aleyhinde suçlu 

vekilinin iddiaları va gelen cevab 

İki hafta evvel şehrimizde vu. 
kubulan döviz ltaçakçılığı hadi • 
sesinden doğan rüşvet alma mu. 
hakemesine dün devam olunmuş
tur. 

Geçe ncelsede verilen karar mu. 
cibince, mahkeme tarafından Sü. 
ı.,yman hakkmd~ Gümrük Mııha. 
faza Umum Kumandanlığından 
ve Neft Scndikat şirketinden so -
rulan hususlar hakkında cevablar 
gelıniştL 

Dünkü celsede bu cevablar o • 
k:und u. Neft Sendikal şirketi gön. 
derdiği cevabda, Süleymanm vak. 
tile şirketlerinde memur olduğu, 
vergiye yatırılmak üz?.re kcndisı-

ne \'eri'.en bir mikd:;r paray ala. 
rak ortadan kaybolduğu, biliıha. 

re gorü lüocc d e paraları Maliye 
şubesine yatırdtğını, hapse mah. 
kum olduğu bildriliyordu. 

Muhafaza Umum Kumandanlı
ğından gelen cevabda ise şöyle de. 
niliyordu: 

cJuber müessesesi dôviz kaçak.. 
çılıeı yapmıştır. uB müesesenin 
memurlarından Sebuh ile Jan 
yüksek ücret aldıkları halde ma. 
aşları az göstıerilmek suretile ver. 
gi kaçakçılığı da yapılnu~tır. Bun.. 
lardan Jan fahiş faizle para ikraz 
ediyordu. Juber firması sondaj 
şirketi namına alınmıi1'1'. Said :ie 

o <irketin salah ' vPtlı vekillerin • 
dendir. Juber, Sebuh, Jan ve Vi

toller namına Sa:d hakkında ku • 
mandanlığımızca kanuni takibata 
giri~ilmişti.r. 

Süleyman kumandanlıktan aL 
dığı şiJahl emirlerle de tahkikat 
yapabilir ve bazı tetki :ı: ve tahkik. 
!erde bulunmak üzere İstanbula 
gönderilmiştir. Kendisi kuman -

danlık tahkll<at bürosu şefi veki. 
lidir. İstanbul !lfohaiaza Başmü. 
dürlüğü eınrile Juber hakkında 
tahkikata girişm;ştir. Bu tahk•kat 
kanuna uygun yapılmıştır. Evrak 
da Müddciıımunıiliğ" verilmek ü. 
:oere a~tır. Süleyman, mua
o-ene ve gümrüğLin diğer memur. 
ulklannda çalı~mış ve bonf'E'rvL 
sile ve kendi arzusile gümrükten 
çıkmıştır. Şeker ithaliih işler:nde 
suiistimali yoktur. Tahkikat yap. 
mış, muvaffakiye•li neticeler al -
mıştır.• 

Bu cevabın okunmasını ırütea. 
kıb Saidin vekili söz alarak şun. 
!arı söyledi: 

- Neft Sendik~t şir'.<et inden 

Süleyman hakkında gcl~:ı cevab 
iddiamızı teyid ve tevsik ediyor, 
Muhafaza Umum K'.lmandaıılığı
nın tezkeresi ise, mıhkemenin bü. 

tün suallerine tam bir cevab teş • 
)ril etmemektedir. Keyfiyetin mu. 

hafaza Umum Kumandanlığı zat 
işlerinden sorulm~sııı isterim. 

Bundan başka, Süleyman vak. 

tile Uzunköprüde İnhisarlar mu. 
hasebecisi iken ~vrakta tahrifat 

ıyapmasından; dikka~ ve ibt.ilAs 

suçlarından 3 ay hapse ve 6 ay 
memuriyetten mahrumiyete mah

kiim olmuş ve cezasını d• Üskü. 
dar hapisa!lesiııde yatarak çek • 

vertede, kamarada ge ;•m bahisler 
de derinleşiyo~du. 

Gültekin artk Mansur vak'a • 
snı ağzına almıyordu. Hatta 
bu bahse temao e.iişine bile piş. 
man olmuştu. O. Aytene herşeyi 
Venedikte anlatacaktL 

• 
Bir akşam .. 
Yolculuğun dördüncü gecesi.. 
Yemek salonunda oturuyorlar. 

dı. 

İtalyan genci dört mus:i uzak
ta yemek yiyor ve onlarla hiç 
meşgul olmuyordu. 

Gültekinle A;yte:ı yemeklerini 
yemişlerdi. 

Ayten türküyü çok severdi. Bir 
aralık Gültekine: 

- Anadolu türkülenni sever 
misiniz? 

Diye sordu. 

Gültekin: 

miştir. Bu keyfiyetin de İnhisar. 
lar İdaresinden sorulmasını iste
riz. 

Bundan sonra Kolordu kuman.. 
danlarında.n Şevketle maznunlar. 

dan Sebuhun kardt!şi Kornik din. 
lenmiş ve maznunlardan Saidin 
vekili bazı maruzatta bulunmuş
tur. 

Neticede mahkeme, iddia maka. 
mının talebi veçhile, Muhafaza 
Umum Kumandanlığından ve 
Neft Scndikat şirketinden Süley. 

ınan hakkında alınan c~vablann 

vaz.iıYetin tedvirine kafi oli'lğu. 

na ve bu itibarla Süleymanın 

mahkumiyeti hı1diS<Osinin İnhisar
lar idaresinden sorulmasile Mu. 

f haf aza Kumandanlğı Zat işlerin.. 

den tekrar aynca m alumat isten • 

mesioe lüzum olmadığına ve mu
hakemenin inkişafı dava mevzu. 
unda hiçbir değişiklik yapmamış 

olduğu için tahliye talcblerinin 
reddine ve Aziz;e Necminin iki. 
şer lira masrafları verilerek celb. 

!erine v muhakmniıı perşembe gü
nüne talikine karar vermiştir. 

Bina vergilerine 
itiraz edenler 
Az 
Bu kabil mükellefler 

için itiraz müddeti 
nekadar 

Bina vergilerine esas teşkil e • 
den yeni tahrit kıymetlerine bazı 
itirazlar yapılmaktadır. Fakat 
bunlar azdır. Bu kabil mükellef. 
!er için yeni tahririn tatbikinden 
sonra ancak üç sene;k bir itiraz 
müddeti olduğn anlaşlmıştır. Ve 
verginin tadili, kıymetten % 20 

nisbetinde bir değişiklik olduğu 
takdirde yapılabilecekbr. 

Bu kabil itiraz sahiblerinden 
5 liralık bir harç alınması da i. 
cal: etme.<tedir. 

Üskiidar Sulh Biriııci Hukuk 
h3.kin1li~inden: 

Üskıidarda Yeni mahallede Şa
ir Talat sokağında 58 numaralı 
evde Halıt kızı İrfan. 
Davacı Emin tnrafır>dan aley -

hinize ikame olunan 160 lira ala
cak davası üzerine daveti kanu
niyeye icabet e'.mediğinizden 

bakkuıızda gıyap kararı verilmiş 

ve müddei iddiasını isbattan iz
harı acizle yemin tekli! eylemiş 
ve yemin ihbarnamesinin ilanen 
tarafınıza tebliğine karar verile

rek muhakeme 10/9/938 tarihine 

müsadif cumartesi gününe talik 
edilmi'] olduğundan yevm ve vak
ti mezkürda yemin etmek üzere 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesine gelmediğiniz tak -
dirde ) eminden imtina etmiş ad
dolunarak davaya sabit nazariy
le b:ıkılacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

!ardı. Çok h<>§lanırdim. Mısıra git. 
tikte nsonra kulakların bizim so. 
nu gelmez cYaleL• lerden başka 
birşey duymaz oldu. 

Dedi. 

Ayten Karoğlandan baz parça. 
!ar okudu: 

- Anadolu motifleri o kadar 
zengin kL 

Diye ilave etti. 

Bir sigara yakarak mırıldandı: 
«Cüda bülbül garibgartb ötüyor, 
Yar gözüme hayal ha.yal tütüyor 
Safa, cümbüş vakti gelip bitiyor, 
Yetişti goncalar derilmez oldu.• 

Sigarasından bir nefes çekti ... 

Devam etti: 

«Ey yar meli! mel'l bakma yüzüme 
Bir od düştü yanar oldu özüme 
Dünya zindan görünüyor gözüme 
Nazlım senden ayrılmamız tez ol-

du.• 

- Mektebde iken All~,;o· uıu 

arkadaşlarıın güz~l parç:t!ar tı}r ur .. 

Ayten susmuştu. 

(De,·anıı var) 
1 

lsviçre gibi 
ÇekoslovakY8 

Yazan: Ahmed Şükrü f~ 
t. ·l• s 

Çekoslovakya hükllın• ı) ·"' 
• j]ılll"' 

det Alınanları arasında~ ıit· 
tam bir çıkmaz itine gırnıl;.,. 
Çekoslovak hükı'.ımtl<, Si.i.de~Ui· 
ve bunlarla beraber cliger c ,.; .,,,,.s...-
yetlere geniş haklar vcrı J<e!İO 
kabul etıniştir. Fakat me111l• . ·ol• 

i~~rl tak~iın~ımı. detişt:ı~l· 
Sudetler ıse, ıdarı taksin>A 

1 
,·e 

liyet esasına göre yapılınasııı tı" 
bu sııretle ayrılacak ot.on ı~ı~ is· 
kalarn muhtariyet veriJıncsını 
temcktedirler. ·,jf 

. if tın•k ,, Iki noktai nazarı tel e ~ 
İngiltere hükiı.uıeti tarafınd••.0~. 
çilen Lord Runsiman Çek0510'~~ 

. ç kosl0 
yaya geldıkten sonra e ,b· 
devlet adamlarını, SüJet ,,..ur İl • 

baslarını ve diğer ekalliyet 
111

01,. 

mcssil!erini dinleınistİT· SoP 19111 

rak d3 Südctlcrin lidcı·i JJcll b'u· . ıı 
ile görüştü. Lord Runsiıııaı_ı, ı 

8
19· 

güne kadar faaliyeti, büttı0 01,~ 
kadarların fikirlerini . 0_ir"c;;ıııd1 
noktasına inhisar etnııştı. k, ti' 
bu göıüşmeleri telif etıııt 
manı gelmiştir. "]< i)İ ü• 

Lord Runsiınan bu nazı 13ar 
zerine aldığı zaman, ingilt~,;0io 
vekili B Çemberlayn, ,.azı 1 ,ııir 
mahiyetini şu sözlerle izah c 

ti: ,.~·~· 
- I:ord Runsinıan. Çe_k~SteJl''i• 

yaya Ingilterc hiikumctıııı ,ı.tif 
len gitmediği gibi bakeıD_' 111~tJ· 
le dahi gitmiyor. Vazifc$1 
vass.ıtlıktan ibarettir. \':ı(,.'ı' 

Filhakika ha.kem ile ınuta ..-Jıt· 
ara•ında ehenımi)·rtli fıırl< " "'"" 
Hakem iki tarafı din!cdiktcn,.,ril· 

ra, bir ve diğer taraf•. ~al< ~fıı!I'. 
Ve bu karar. da kat'ıdır. d~~· 

t . 'k· t f arıısın ı· 
vassı ıse, ı ı ara . c { 
göriiş farklarını telif ctın_ı:ıc ol· 
!ışır. Fakat şöyle veya bö. et· 
malıdır diye bir karar vern',ı~tll 

Bununla beraber, her 0~ 'oıı·,e 
o nsıPl ; 

olıırsa olsun, L<ırd ,.o . . rıV 

Çekoslovakya hakkında bıl 1,ıi)' 
vardır. Ve bu fikri bakc]ll .. 

5~,~ 
le empoze etmeyip dr "'" .ı 9r~· 
ile kabul ettirmiye ~aJışnı•·~,.~' 
sında. esaslı fark yoktur. 1;~i~ 

h ""kılP'' r bu fikiı, Çeko.Jovak u silıl' 
noktai nazarına n11, yok.SB Jl)İ J~· 
Almanlarının görüşlerine ııU l 
ha yakındır? Dün Prag'~0~1 ,fll' 
haber• aldığı bildirilen bı~_ 1;1: 

·1 oı~ hadan şu malümat verı 1 fil•; 
•!.ord Runismaıı Siıde! , Jıl 1 

•· c<B· rİ lart m<-sele:.inin etüdünıı · ı.o 

ları Ü7.crinde bitirmiştir;·rc· ('" 
Runsiman söylendiğine '".,~ti •' ·~ koslovakyayı kantonlara · 1";•" 

k ,.. .ıı 
yeniden organize ctıne ,.ac"" 
re ililcminde bir ded•1 

getirmek niyetindedir.• aJ.'1<' l 
Bn haberi ihtiyatla 1•1 .. ,,,ıt <' 
k 1, d ç·· kil" ~orıı' ···" mc azını ır. un ı; Jır 

temasların bu salhasınd~ ,ı•' ~ 
b. "c f v 

man gıbi tecrübeli ır ıııd,V , 
damının hu mesele baki< bııJ!l':~ 
kirlerinden başkalarına la Jı<'. 
mesi beklenemez. Bunu~,i~ 
her, Çekoslovakva:V~ ıı..-ı''.ııı 
benzetmek fikri BüYU l< 0,..;,.. 
beri sürüp gelmektedir· çe~.,;~ 
ki bu fikir önce buır1" ~'el' 
vakya Cumhnrreisi olaJI . ~ 
rafından ileri sürülm#~ 
say sculb konferansııı4,;;dıı~,..J 
vakya için mtiınküıD ~,ıtr 
dar geniş bir hudut ç · te~ ~:r 
maksadiyle lronferaııs8 . re ıi'.., 
ği bir muhtırada ·İs~-j 
ıninde bir devlet• k -' 
bildirmisti. Fakat JJeııefo -,1 

- ·yet 41~ 
muhtıraya ·husus• va%1 vı ~ 
da tutulmak şarli~·Jc• tJ. V:, 
koymayı da unutm•"''~ ııJI / 
Corc da, geçenlerde n•~~ b ~· 
tıralarmda bu muhtıra ı·a'"''; 

11ır• • 
mekte ve aynen ŞU";_ şertlP~._,ı 
tadı.r. •Beneş, husus• ı...slD' ,ıı' 
zarı itil.ara alarak çe bit de 
için İsviçre sistenıind• .ıl~ 
kıırıılacağını yazmışt~' vJlif'',r 

Çekoslovakyadııki c .,ıo~P. JI 
mesele•i bahis mevıun ;.ste~r 

· · re 5 ı "" man Bcneş'in JsvıÇ falı-'' ..1 
devlet vadı hatırland•· ~ı·..-;" 

z•C~ (t _,; 
susl ş•rtların na·ıİıol i1'' tT. 
kaydı unutuldu. Fı ·vttl l . .,,.... ~- , 
lov•kyanın Jıusnsı bur' ' 

• . ,.81al< .,ıe .• 
rı ıtıbara alınına. ·ıil V'~.,_V, 
rek dahili teJI<U'tı ı bl'~"";ı ~ 
~erek dış pol'.tlk•5~it d•'~ 
lsviçreye benzıyen s~~t ~,;ıl 
rulacak olursa, bU ~ 

(Dovaını 6 °'' 
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lstanbulun çöp derdi.! Mevaddı iptidaiye 
liıf zıssıhha dairesi bu hususta Muafiyeti 
Sıhhiye vekaletine rapor verdi Kaldırıldı 
Bunun Üzerin~ sıhhiye Vekaleti de, lstanbulda 
llıuh1tkkak asri çöp fırınları tesis olunmasın ı 

belediyeye bildirdi 

d llütün İstanbulun her semtin
dı~ her gün ne kadar çöp toplan.. 
cliı: .B.elediye Temizlik İşleri Mü.. 
11\;ı lugu tarafından tes!Dt oh'.l-

ltadır 
l3 . 

v u suretle !.taLbulun 1 aylık 
, e 1 senelik çöp yekunu mahalle 
ve ıeıntıere göre ayrı ayrı tefrik 
e tesbit edilmiş olacaktır. 

hıtlliğer taraftan Sıhhiye Vekiıleti 
1 Zlssıhha daireffi, İstanbul çöp
~~ ?akkında Sıhhiye Vekaletine 

illııın bir rapor vermiştir, 
ırBu raporda İstanbulun çöpleri. 
~ang; tarzda imha olunması 
it geleceği yazılmakta ve bu 

~-tenn; ve sıhhi b!r ~ekilde te-
1 için muhakak •asri çöp fı -

rınları• tesisi ve inşasının zaruri 
olduğu bildirilmektedir. 
Sıhhiye Vekaleti; bu rapor üze.. 

rin~ vaziyeten Belediye Reisliği.. 

ni haberdar etmiştir, Vekalet en 
kısa bir zamanda İstanbulda çöp 
fırın !arı kurulmasını Belediye 
Resliğinden istemiştır. 

İşte Belediye temizlik işleri ta
rafından İstanbulun her semtinde 
ne kadar çöp toplandığı hakkında 
yapılmakta olan tetkikler, şehri -
mizde ınşası laı·mgelen •asri 

Çöp !fırınlarının inşasına 1939 
yüklüğünü meydana çıkaracaktır. 

Çöp fırınlarının inşasına 1939 
yılında başlanması çok muhtemel 
görülmektedir. 

Botun köylüleri 
okutacağız 

l'eniden birçok yerlerde köy 
1nuallimi kursları açılacak 

~Yrıca Edirnede de bir ".köy mu
allim mektebi te 'sis olunuyor 

liıı:ı~İr:nedeki köy egitmeni kur-
u tedk!k etmek üzere Edirne

~e 'd İIJı: 8i en ve şehrimize avdet e<len 
liıtıtedrisat şubesi müdürü Bay 

Diğer taraftan bu sene. önümüz.. 
deki ders yılı başında Edirnede 
bir •Köy muallim mektebi• açıl
ması kararlaştırılıruştır. Bu yeni 
mekteble Eskişehir ve İzrnirdeki 

İktısad Vekfiletindeıı tebliğ o
lunduğuna göre; 53537 sayılı ka
nunla şimdiye kadar teşviki sa -
nayi muafiyet ruhsatnamesini ha
iz efrada aid sınai müesseselerin 
istifade etmekte olduklan mevad
dı iptidaJo--e muafıyeti kaldırıl -
mıştır. 

Ancak buna mukabil 2/9160 sıı.. 
yılı kararname ile S&nayi ham mad 
delerinin resimleri indirilmiş ve 
tenzilattan :istifade edecek me -
vaddı iptidaiyenin tarife numa
raları ve cinsleri mezkılr karar
nameye merbut cetvelde gösteril. 
miştir. 

·Otomatik 
Telefon 
Köşkleri 

Telefon ildaresı, İzrnirde olduğu 
gibi şehrimizde de •otomatik te
lefon köşkleri> tesisinı kararlaş. 

tırınıştır. Ancak; İzmirdeki köşk
lerm, bazı açıkgözler paraya ben

zeyen madeıi teneke parçalarını 
otomatik kutuya ahraıc bedava 
ltomışmağa teşebbüs ettiklerinden 

burada yapılacak olan •otomatik 
telefon köşklerin de bu kurnazca 

hileyi önliyecek tertibatta buluna 
caktır. 

Avcılığı 
Teşvik 
için 

Ufrahman Raşld birkaç gü.. 
~ lıadar Ankaraya girltce.ktir. mektebler de dahilolduğu hal~e Ay başından itiJ.,a ren 

Şarkı prapagandası 
Hiç şühhe yok ki sizin mahal

leden g~çiyorlar Çatlak zur -
na gibi bir sesle pencerelere ba
karak, cumbalarda aşiM bir ç~h
re arar gıöi edalı edalı şarkılar 

o)myarak geç,<?n •teS' l:1'ılardan 
bahsetmek istıyorum. Siz de şüp
hesiz tanıyorsunuz onları .. 

Bunlar, altmış paraya sıttık.. 

lan destanlarından ne kazanlı:ar, 
akşama kadar kaç ~arkı mecmua.. 

sı satarlar, orası malfun değil, 
Lakin muhakkak olan bir şey 

varsa o da sabahtln akş.1ma ka
dar güneş altında eski ve harab 
evlerin ikamet ettiği mahalleleri 

seç-erek oralarda bir tenor ol
mak iddiasındadırlar Bana bir 
arkadaşım dedi ki şarkı yapanlar, 
şarkılarını halk arasında yaymak 
için bunları para He tutup böyle 

dolaştırırlarmı~. Doğru olup ol
madığını bilmiyorum amma a
vaz avaz bağırırken bir tanesi sus
turmak için payladığım zaman bır 

tanesi bruıa: cEkmek parası ka
zanacağıZ> diye cevab vermişti. 

Eğer altmış paradan satacağı 

destandan kazanacağı para ise o

na hakikaten yaln:~ katıksız ek_ 
mek parası bile güç temin ec!er 

Bu böyle olunca arkadaşımın 

söylediğine ihtimal vermekten 
başka bunun mantıki tarafını bu
lamıyorum. 

BÜRHAN CEVAD 

Eski gazoz Kap. 
solları hiç tekrar 
kullanıllr mı ? 

4 :ldaaru Vekaleti, egitmen kurs.. 

t l'lıı dan elde olunan neticeyi çok 
8Ydaıı hulınuş ve bunların sayı_ 
~l 

memleketimizde 3 köy muallıın k f • 
mektebi açmış olacaktır. saçma ve urşun ıyat. --

arttırmayı kararaştırmıştır. 
İiaJeıı memleketimizde 32 vilii

~~te 11 köy egitmen kursu var-

~ 

Maamafih Maarif Vekfüeti, mu- larında mühim tenzilat B unu yapanlara 
allirn ihtiyacını karşılamak üzere 
bu mektebleri çoğaltm•k fikrin-
dedir. 

Bu suretle en kısa bir zamanda 
bütün köylüler okutulacaktır. 

yapılıy0r 50 lira ceza v a r 
Bazı yerlerde \;dZO.t fabrikatör

lerinin, kullanılmı,; gazoz kap -

süllerini toplatarJk tekrar kullan_ 
dıkları anlaşılmı§tır 

a-soN 

Şehir meseleleri 
lsfanbulda mevcud eğlen

ce yerleri ve pahalılık 
Pazar günleri plaj 

artmasına sebeh 
ücretlerinin 
nedir ? .. 

Pazar günü gezmeğe gidenler, 
nakliye ücretlerinden şikayet et.. 
mektedirler. Dört kişilik bir ai. 
lenin Adalara kadar gidip gelme
si, 150 kuruştur. Bunu daha ucu.. 
:za temin etmek kabildir. Yani va
purda ikinci mevkide oturmak 
suretile ... Vapurlarda ikinci mev
kie ayrılan yer, pek azdır. İkinci 
mevki denilen !ıaş altındaki salon
da da hava almak mümkün değil
dir. Eskiden baştarafta, ikinci mev
kie ayrılan .yerlerde, şimdi birinci 
mevkie tahsis edilmiştır. Birçc;k 
kimseler, burasını hPlli ikinci mev
ki zannederek otıı;maktaclırlar. 

Fakat bu ikinci mevki yolcuları, 
ancak biletçi geli"lCİ)"C kadar bu
rada oturup, hava almak imkanı
n! elde etmektedirler. 

Trenlerde olduğu gibi, vapur_ 
!arda da birinci mevki ile ikinci 
mevki arasında bir n is bet olmalı_ 
dır. Hatta brinci mevkie ayrılan ! 
yerlerin daha az olması icab eder. 

1 
Nitekim trenlerde böyledir 

6000 EGLENCE YERİ VAR 

Şehrimizde 6000 kadar eğlence 
yeri vardır. Bunun içinde barlar, 
bahçeli kazinolar da bulunmakta
dır. Belediye, bütün bu eğlence 
yerlerinin fiat lisrelcrini ayrı ay_ 
rı tetkik etmektedir. Bu, uzun ve 
yorucu bir iştir. Hafouki eğlence 
yerlerinin fiat listelerini umumi 
bir surette tetkik etmek kabildir. 
Bunun için de eğlence yerlerini, 
sınıflara ayırma:;; 13.zıl"".clır. Hal
buki böyle bir tasnif yapı!anı:ıdı. 
ğı için, eğlence yerlerinde fiat 
kontrolü yapmak güç bir mesele 
halin girmektedir. 

Metruk bir 
Bostan kuyusuna 
Düşen 2 öküz 

PAZAR GÜNÜ PLAJLAR 
Pazar günü pUıj!arın tarifeleri 

artınrkatadır. Pazardan başka 

diğer günler, plaja girmek 10 ku
ruştur. Pazar günü plaj tarifeleri 

plajına göre 20..25 kuruşa yüksel. 
mektedir. Halbuki plaja girmek 

için en müsaid gün, paza~ günü -
dür. Acaba pl3J salıibleri, pazar 

günü tarifelerini neden artırıyor
lar? Bir türlü ~nlıyamıyoruz! .. 

Acaba günün pazar olması fi_ 
atı artırmak için, bir sebeb teşkil 
eder mi' 

ODUN VE KÖMÜRDEN 
NE HABER? 

Yaz geldi, geçiyor- Eğlence yer
lerinin ucuz veya pahalı olması 

meselesi, bir aylik bir meseledir. 

Eğer eğlence yer; pahalı ise, biz 
de öyle bir yere ikmci defa olarak 
gitmiyebiliriz. M~.ıe la, Beığaziçin. 

de taze balık yediren bir lokanta 
varmış. Geçenl<>rd~ iki kişi ye -
mek ~·emeğe gitm:<ler, 650 kuruş 
vermişler Bunlar, herkesi a!A. 
kadar etmez Nihayet böyle bır lo
kantanın pahalı olduğlını; duy -

duğunuz zama'l, oraya gitmcz~i
niz. Fakat odun pJhah da olsa. 
)'akmağa mecburu •. 

Eğlence yerlern·n pahalılığı ile 
mücadele, odun mesck<inin yanı
başında, dördüncü ve bc,~inci de

recede bir meseledir. Odun veya
hud ucuz kömür y'lk.n-ıak icin ne

ler yapmalıyız? Bıı hususta ala
kadarlar nezdınd? tyaptığımız tet
kikleri ve bun:; aid ~arelcri yarın 
yazacağız. 

Cemiyetlerin 
manası 

•Esnaf cenı:yetleri mu~ıerek 
yardım heyeti> seyyar esnafı h .• 
mayeye karar vermiş. Hayatım 

güçlükle kazanabilen bu satıctla . 
ra ayda i.kiyüz ehi kııruş gibi aı 
bir para ile günde üç övün yemel 
verilecek ve geceleri yatmalarına 
mahsus evler tahsis l'dilecekmiş. 
Cemiyetin kuracağı bu yeni otel_ 
!erde çamaşrları, bulaşıkları yı • 
kanacak ve her türlü esbad istira.. 
hatleri temin edilecekmış. Seyr 
satıcılar bundan beyle adeta l: 
pansiyon hayatı yaşayacaklarm 
Gazetelerde bu lıaberi okur oku. 
maz, bu teşebbüslerinden dola\ , 
Esnaf cemiyetini takdir C'lmekk 
beraber daha diğer cemıyetler.ı: d 
örnek olmasını temenn ettik. B:z 
de cemiyet. heyetı idare içtima • 
rının munakasalı,, fakat hiç b r I' 
yaramıyan toplantılarındaTJ ;ba. 
ret demek .ken Esnaf cemıyetı bu 
hayrl i~e ıe~ehbfıSle ı'ıdeta hu it . 

amülü yıkarak c m.yetın ~yn. za. 
manda fa\'dal bir nefhum halın 
gelrbilmesıni de trn: n c tmış olu. 
yor demektir Bagnnda miitefek. 
kirler toplayan oyle cemıyct:er 
var ki yaldızlı nıcl'erlc süslti ıı • 
zamn:ımelerini bJr rlft!aCJk CJ un 
açmamı~lar Ye h mnyc ~aı-ıını. 
miısterud ,·arıklarıı' ., ıı yele. ıı 
unutarak miitemadi dedikodu H 

münakaşalarla azr ·a;n1 a\ .... tr Jk. 
tadırlar. Büyiik "~yJksık ıdea • 
lrrle kurularak \'e fôılerımizı ka. 
maştıran b· cem•y t ... rrrlen 8d •a 
ı~t na ederek ıns~in r. E.s:-a' ce. 
ye: ine• aza ka•·dedi!ccl'ğı geli; or 

HALK FİLOZOFU 

Sıhhat 
lıleri 
~ektebi 

Dört binden 
fazla talebe 
Müracaat etti 

İnhisarlar idaresi ihtiyacı ön

lemek ve sürümü arttırmak mak

sadile av saçması ve kurşunu fi
atlarında bir mikdar daha tenzilat 

yapmıştır. Evvelce 50 kuruşa sa_ 

tılan av s~ma Ve kurşununun ki
losu 40 kuruşa ind•ri!miştir. 

Bunlar, mahall-? aralarında, ka-

2ino ve kahvelerc!c arama yapa

rak kullanılmış kapsülleri geti -
İdarenin av >açması ve kurşu.. ren çocuklara veya büyüklere, 

Bunlardan biri Gn gün 
açlığa ve s suzluğa 

/ktısad 
Vekaletinin 
Tayin ettiği 
Etiketler 
Şehrimizde baz. maddekrde 

pazarlığın kaldırılarnk makt11 fi_ 
atla satış )·apı:ması hakkındaki 

iıazırlıklar çok iJe•cmişt.r. • Pa_ 
zarlık• kalktık:aıı . onra ber ma. 
lın iızcrine bır et•ket konulacak. ~il)darpaşadaki okula 

)eni talebe kabulüne 

başlandı 
~~l!~Yd.arpıiiada hayvan sağlık 
h Çü]ı; Sihhat memurları mektebi 

~!~lamı maiyetinde, baytarlık 
) . llıd. e çalıştırılacak memurları 
etışr . .. 

' ırınek üzeı e açılıruş bır mu. 
·~ı edır. Tahsil müddeti, altışar 
lttı ılı .3 SÖmestr, yani bir buçuk 
llıa ildir. Buraya ortamektebi ik
lııııl etıniş olan taleJ:.elerin kabn

~e ~lannuştr. Mekteb neha. 
t, 

Bunlar; leyli meccani 
okumak istiy0rlar 

Ortaokul ve lısc'erE kabul ka

lecek parasız yatılı taebenin ka_ 

yıd işlerine son verilmek üzere
dir. Bu yıl paras:ı yatılı olmak 

için müracaa tcden talebenin sa
yısıdiğer yıllara nazaran daha ka.. 

barıktır. 

Tutulan rakamlara göre ~imdi
ye kadar dört bin kişi yazılmak 

üzere Bakanlığa müraca~t etmiş
tir. Bu rakam gün geçtikce art _ 

maktadr. İmtihan 1 Eylfilden 3 
Eylüle kadar sürecek, tarih, coğ

rafya, Türkçe ve riyaziye ilimle
rinden olacaktır. 

~~~ ;qı 18 den küçük ve 25 ten bü

l;t 01ınıyan ortamekteb mezun

~aktadır, 
----------

Yazan: M. Sami KARAYEL SON TELGRAF'm 
Tıuilıt tefrikası No. 72 

4ttık devletin kudret ve kuvvetleri 

• 'l'~rJtı . 
elden gitmiş bul&Jnuyordu 

~nu etın geri btr rrii,et oldu
~ ·ı • deg· ·ı ı eti . ı diğer unsurları ken • 
ar,Qıl\ı hile idaredeı. ac:z olduk-
'!' .1~~ae ed yorlardı. 

h. • ''il' 
""l•t at haynye Osmanlı im. 
•· orıu • • 
"en . CUnun bünyesinde gan-

lın \iictde g<t :nıişti. 
t-ı, Jlaratorı • k" ·· .. • A "'~•1,j ugu orukorune v-
,,.~ . ırına1< suretıle kcrtar -
~ Çe~ ivenler eski hayata da 

il: 'erdi 
.. den . 
ı.ı rıa~ ı deın,1e nunsur ·et 

\~ t"' ·•let .. c ıne zerre ka-

dar müdahaeye hakları yokkım 

Tanzimatı Hayriyed~n, sonra; bi
rer unsuru isyan halinde tecelli 
etmişlerdi. İmpat:.torluğun bün
yei asliyesinde yer almağa başla_ 
mışalrdı. Rum, Ermeni, Bulgar, 

Sırp, ve sair anasır dev le! rica:i 
meyanına girmeğe başlamıştı. 

Londrada, Pariste, Berlin ve VL 

~·ana gibi mühim merakizi siya
siycde sefirlerimiz Rum ve Er
menilerdendi. 

İmpar.ıtorluğuıı m hrcıni olan 

nu üzerinde kabı.:! ettigi bu şe- tanesine 10 paradan fazla ver • 
kil bir eylulden itibaren memle_ mektedirler. 
kelın h<cr yerinde tatbik ~dilmeğe Halbuki bu halin, umumi sıh • 
başlanacaktır. hate muhalif olduğu anlaşılmış 

Saçma ve kurıun bayilere bu ve kat'iyen müsaade olunmaması 
fiat üzerinden vedlecek, ayrıca bildirilmiştir. 

idare bayilere, depolardan, pul Ezcümle Edirnede gazoz fab -
masrafını deruhte etmek üzere rikalarından bazıların:, bu kabil 

gönderecektir. Bu sureti~ fiatlar kullanılmış kapsül~eri tekrar is. 
her ,yerde ayni ol:ıcaktn. Kilosu_ tima ettikleri anaşılmıştır. 
na 40 kuruştan fazla istiyen ba- Ed;rne Beledt\·~ Encümeni bun-
yile cezalandırılBcaklardır. .ıara 50 şer lira cez3 kesmişti~ 
Diğer taraftan 9'J9 - 9·10 av ınev- -~iiiiilıiiiiuıiiıllllliiiimmım•nı 

mi için sert saçnn satıması mu -

1 

K A L B E 
karrer olduğund ın hu cins saç • 

ma kullanmak i;;tiyen avcıların ! G .
1 

R E N 
ve avcı kulübleriııin ne miktar 

sert saçma istediklerini birl·r di. z 
lekçe ile inhsarl u· Umum müdür- H ı R S 1 
lüğü barut şubesine b!l.iirmeleri il 

1 
Jazımdır. 

h içbir şey kalmamıştı. Hıristiyan 

anasır orduya vennc:y;ı k.ıd&r a
lınmıştı. Hepsi v~ herkes bir hak 
iddia ediyordu. 

Bu hal karşısında bünyei aslı

yesi sarsıntıya uğrıyan devlet, .ınıi
dahalei ecnebiye k1r:~ısında Turk 
milletinin tarihi haklarını müda
faadan hem aciz, bir hale dü~müş 
ve hem de müşterek bir hakka is. 
tinad ettirilen imparatorluğun un_ 
suru aslisini ele alıp teşkilatlan

dırmadan uzak '<almı~tı. 
Tanzimatı hayriycyi ilan eden_ 

ler ve bu suretle imparatcrluğu 

kurtaracağız zannedenler, kendi 1 
e!lerilc kcndil<'rınin idamına hük. , 
metmiş~erdl. 

Medreseye kar§ı kly~" tanzi. 
mat fikri, bu k'lvve ; olıluğu yer
de bırakmış, kılına bile dokunma. 

mış .• fakat, buna mukabil ruhu 
milliye uyı:un olm'yaı• birtakım 
garb kanunla !e miJleti ıkıye bö
lerek mektebleri .. d~. O!dusunda, 

adliyesinde vilayet idarelerinde 1 
teşkilatlandırmağa tevefSÜI etmiş
tir. 

Hep, bu teşkiliıthndırmak, Türk 
halkından ziyade ekal'.!yet un -
surunun neşvünemasına yardımcı 
olmuştur. Hıristiy n anasır vila_ 
yetlerde idare mecl ;slcrine geçe
rek hakkı hayat sahibi olmu~lar, 
tiıbi bulundukları unsurları ecne
bi konsoloslar vasıtasile ve bun
ların verdikleri gizli direktifler 
dahilinde birer unsurıı is an ha. 
line getirmişlerdir. 

Artık, devletin kudret ve kuv -
vetleri elden gitmi~ bulunuyordu. , 
Sultan Aziz, ordusunu, donanma
sını bütün gayretlerile en yüksek 
devletlerin kuvwtlerı meyanına 
isal ettiği halde, chh'ldeki isyan

ların bile önüne geçemiyecek de
recede eserı zıif gösteriyordu. Çün 

kü. Ordu ve d•Jnanma he hangi ı 
bir isyanı bastırmış olmuş olsa da 

gene neticede ecrebi de\'lef erin 

dıtyandı 
Balıkesir, Ça~ı~ nahiycdinden 

İsmail oglu İbr ıh im Kuyucunun 
bir çift öküzu P,N:c ey n ha:man 
'erinden kay~r 1 '11U~tur. 

Kövlü. hayva:ı'arını bir müd • 
ıiet a~ramış, soru:·ur:nuşs« dn bu
lamamş, vaziyet : tazımgr!Pnlere 

tı!' 

Bu eliketlerm boy ve bıçımin! 
iktısı:d Vekaleti tavi'l edeceğin. 

den bu hususta Ticaret Oda<ın -
bildirmi~tir dan mütalea~ı istenmı~tır 

Yapılnn ara1!ı ' J°•l:ı neticesinde, 
1 

Yeni etıkctler:rı bov ve biçını-

1 Bi r i mi z irı derdi -l 
, . Hepimizin derdi 
jlüsküdarda k~lkmıyan 

tramvay: ar 
Üsküdarda Ç&mlıcada otu

ran okuyucularımızdan Bayan 
Samiyeden ald ığımu mektub. 
da deniliyor 1<i. 

ch·arda hıç b:· .z bulu'!amJın:ş-

1 

!eri, önlimüzdekı hafta Beledi -
tır. Liıki•ı metruk b.r bt •tan ku. yeye ,.e !'snafa bild ril~ccktir 
yusunul'.' yanındnıı geç~nlcr, !cm- ı ...;:...; ________ _ _ ___ I 

• Üsküdar iskdesinden hare. 
i<et eden t;.,nr. a; !ar dolduııu 

halde ıo ıla l'; dakıkıa bekle
mckt<dır. Bılhr.;sa pazar !l'- ,_ 
lc·rı Bostancı hattına az aıaba 
kovU\·or \' c ııı hassa bu konu
la~ .arabalatııı ekscrısin, dl' 
birinci arabal"• teşk 1 .Jıvor. 

de inilti\'€ benzp· Sl'Sler dU\ mu~. zarfında a~.ık ve su,ıızluktan ol. 
)ardır. Hem er 'J"Jrasnı orttn çalı muş, diğeı i de rilk•r dermansız 
ve çıdpılar kazılnıı, ,.e bostan ku- , ürüyemi,·ecek bi~ hale gelmış -
yusu haıini 4 Jan k;iye tarım saat ı t:r · · 
saat kadar ır.Psafedeki bu oyuk Köyltiler, z.av~:ı u hayvan. bı.:-
içindek: çukw el:; hayvanlar bu- radan müşkülfııl; kurtarmışar ve 
lunmuştur. evvea çe me b~şn:ı götürüp sonra 

Her nasılsa bı; çukura inen ve 
1 1 da bır güzel karrın• dr1urmu~ ar. bir daha çıkaroı'la bu hayva.'1 ar-

dan biri burad3 ka'dıg: bir hafta dır 

Halk tra:r.vayları şırketl 

Müdiriyetınder. bunun ()nüne 
geçilmesinı .. stemenizi rıt"l E' ... 

derim.• 

---- . . 1 
. -- ı vüzünden hiç bır şey yapamaz hal- hakkı hayat vermezken, Osmanlı 

imparatorluğunda anasın hı~·ısti
yaniyc kemerlerı altın bagları, 

bahçeleri hayat d0l ı yaşadarrlı. 

hıristiyan anasır nakkındak. ıs.. · d k 
. .. . r da de bulunuyor u · 

!abat taleblerı uzerın~ ge. 'P . • Eskiden devlet; rıaya çocuklar-
yanıyordu. Ve, devle. 1'tıklalınl d . . kü'çu·'kten bünyei asli-

. d' . d nı evşırır, sıfıra ın ırll)·or u. . kar !slıir.ı ey-
Rusların 1270 muharebesinde yesı meyanına sok b'. 'hnı'yet 

' . 1 T''kleştirır te ır zı Sivastopolda mağlıibiyetler! bıle er, u . ' ,_ 
1 

t' irdi 
il · deal halinde c~p .. e eş ır · 

bize taallk eder. r.:cvaddan d~g - ve ı müttchid ve müşa -
di. İngiliz, Fransı, Rus menafıinln Y_e bukudrdie.t, t hu-tün bir esrarı 

h 1 1 ı.. rik mevcu ye , çarpışmasından ası o an ı.:ır mu- ·ı· . r halinde bir 
. . devlet, ve as ı unsu 

harebe ıdı. . .. . varlık teşkil eylerdı. Devletin bün_ 
Tanzimat medreseyı kohnelığl- yei esasiyesine t~" bir unsuru ec-

le olduğu yerde terk, ve bu su - · b' sokulmazdı. 
retle o devrin müttehid i~eal'.n'. neB~lgarlar, Ulahlar, Sırbla:", 
darbeledi. Ve halkın ekserıyetını Hırvatlar, Macarlar, Yunanlıla.' 
kendinden uzakbştırmakla bera- ilah ... icabı halinde istihdam edı-
ber reformuna sed çekti. Körükö- lirdi 

rüne garblılaşmak zihniyetile de Fakat· hiçbir vakit ri~anın pa. 
ortaya kozmopolit, imansız bir pazına, 'dinine, kil:sesine, hürri. 
unsur vücudlendirdi. Bu, kozmo- yetine, ticaretine, füamn:ı doku. 
polit unsur, ne m'lliyetci idi ve nulmazdı. Hepsi memnun ~·e müs-
ne de ümmetçi bulunuyordu. terh olarak yaşarlardı. 

Binaenaleyh; imparatorluğun 

kurtuluşu ve tecerlclüdii ~ddcdı -
len Tanzimatı Hayı~ e bünye• as 
liyeyi şirazesinden çıkardı. Hat•a 
mutmain ve müsteri:1 oturan ana
sıra hem haricdeıı ve hem de da. 
hilden tahrik ~esilesi verd i. 
İslam Arnavwllara, Müslüman 
Çerkesler!', Miioliiman A ·ablara 
da m.lliyet h sl~rı ve harrht1eri 
vererek, Osmanlılık camiaı siya •. 
sive ni kökündPr hale'dar l'Y edı 

Üste de; Müslüman Boşnaklara, 
Her millet; l'ürk:erin Tanzima

tı Hayriye fikrini, Oınıanlı!ık ıd-

diasile caınialaştırrnağa uğraşt.gı
nı kendılerınin Türkleştir;]ınck 

İşte; Sultan Aziz dev:i:ıde ordu 
ve donanmaca ~n kuvvet1.i dev
letler meyanında olduğumuz hal
de, içtimai "'"nyem;zin berhadlıilı 

1 
istenildıği hossin• düşerek av 
avrı f~kir varlk'a1 "1ın ne vu nr ... 

masına ça'ışnı gl saik o1du, 

Avrupada; Ort1J1oksluk, Kato. 
liklik, Protestanlık, Siyonistlik 

birbirini katledip gene brhirine ı ı • , , 1 , • .ırl 
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1 Ş LE R I •• · AVRUPA 

Bugünlerde Avnıpa matbuat. 
nın nazarıdikkatmi celbederek e. 
hemmiyetle bahsettikleri bir ha
diı;c ,-ardır. O da Y .ıgosalvyadaki 
Hırvatların rei>i olan doktor Ma
çek tarafmdan Bei~··adın ziyaret 
edilmesi ve geçen sene Sırblarla 
Hırvatların şımdi~ hükumete 
sonra tekrar t3bıi h1le dönülür -
muhalif olan Sırblarla Hırvatlar 
arasında akded.lmiş olnn anlaşma.. 
yı teyıd ede~ ta:ı:da yenı b'r be. 
yan'lame neşrolunmasıdır. Eski. 
denbcri Yogo,lavlar ıle Hrvatlar 
arasında bir aykırılıktan bahsedi-

----

lngilizlerio 35.000 tonllllt zırhlısı 

1 reli. Şimdi bunun gitgide orta • 
t~raf ta bıribırlçrile anla~mak i • 
çın b;r zemın ararc.Pktadır. Maçek 
bunu gösteren bir de nutuk söy. 
lcmıştir. Hırva'.lar.n istediklerini 
Yugoslavyada bu~iinkü hükume. 
tc muhalif olan s.rb siyasi fırka. 
!arı kabul etmişlerdir. Onların is. 
tediği yine Yugoslavya devleti i
çınde Hın•atların eme11erini 
mümkün olduğ'J kadar tat!nin e. 
decek tarzda idari •i" gdemi mer. 
keziyettır. Buna karşı Hirvatlar 
da bugünkü Yugoslavya devleti.. 
nın birliğini k:ıiı.ıl ediyorlar. 
Bundan on seneye yakın b:r za. 
ma noluyor ki Kra' Aleksmdr 
929 da devleti:ı ismıni Yugoslav. 
ya şeklınde tesbit e!miştir. Umu. 
mi harbden snnn bü~·ümüş olan 
Sırbistamn ad. Sırb, Hırvat, Slo. 
ven Kraılığı olm.ıştur. Fakat 
Aleksandr ·ukarıda söylenen ta. 
r:Me bu ismi dcğ:§itrmiş, iiarenin 
tarzı da cleğişmi1ti. V..ral A~ek -
sandr o zamana karfar Sırblarla 
Hırv~t1ar arasında birlik tesis et
mek wtemiş, gJ.~ıtrl~obi göriilen 
bazı raller ort•C.an kalk~ıktan 
sonra tekrar ta::ı: hale dönülerek 
yeni teşkıla tı csl'sc) e ile dev le tin 
idare edilece~ın: bi\Jirınişti. 931 

muş oluyor. Yugoslavya için bir 
zamanlar pek tehlikeli olduğu gö. 
rülen dahili kavgalara nihayet ve. 
rimesi için de Sırblarla Hırvatlar 
arasındate§riki mesai temin edi.. 
!erek çalışılması takdir edilmek. 

tedir. 
Avusturyanın malum şekilde 

rafta muhtelif rivayetlere yol aç. 
tığını Mliı anlayamamış bir vazi. 
yette hayret göstermekte devam 
ediyorlar. Fakat ilave ediyorlar 
ki Almanya bugün kendi milli 
müdafaasını temin ıçin istediğini 
yapmak hususunda serbesttir. 1. 
talyan gazeteleri Almanyanın se. 

ferberlik tecrübeleri. dolayısile 
yazdığı yazıarda umumi harbden 
sonra on sekiz senedenberi kendi 
kuvvetlerini silah altına almamış 
bir memleketin ister istemez bu 
tecrübeyi yapacağını, onun içip. 
bunda endişe edecek bir şey ol • 
madığını ilen sürüyorlar. 

Bu yazılara başlarken Avrupa 
matbuatının bugünlerin en mü • 
hiın hadisesi olarak bahsedilen yer 
varsa onları gözden geçirilmek 
istenmişti. Yugos:avyanın dahili 
vaziyetine taaluk eden bir keyfi. 
yet şu son günlerde dikkati cel • 
beden bir hıiciisle olduğu için on. 
dan bahsedikii. Fakat bunun ge • 
ne Avrupa matbuatının bakımın. 
dan Milletler a~ası vaziyet ile 
alakası vardır. Bahis bu safhaya 
geçince son gılıılerın şayalarını 
Alman manevralarını hatırlama. 
mak kabil değild•r. Bu itibarla 
birçok meseleler gıbi liribirleri
le münasebPti kendiliğinden an. 
laşılıyor. çc;wslovakya küçük 
itilafa mensuptur. Yugoslavya 
ile Romanya da öyle.. Onunçün 
Çekoslovakyayı yine &on derece 
alakadar eden bugünkü hali tesir 
itibarile, Yugosiavyaaın ve Ro • 
manyanın dikkatlerindaı kaçma. 
maktadır. Alman manevraları 
dolayısile İtalyan matbuatının 
neşriyatını bugünlerde İtalya a. 
leyhine başka memleketler mat • 
buotında İsp~ya me•elesi dola • 
yısile çıkan yazılarnı İtalyaya 
karşı birer hücum diye karşılan • 
dığını gösteriyor. Söz dönüp do -
!aşarak İspanyaya geliyor. Yeni 
gelecek olan Avrupa gazetelerin. 
de İspanyaya dair şimdiye kadar 
telgraflarla gelmemış olan şayanı 
dikkat bazı malumat yarın hula -

de yeni bir te?kilatı esasiye vü • 
cude gelmiş, iakat Hrvatlar buna 
meronun olmaını5tır. '}imdi iste. 
nen şey 1931 teşkilatı esasiyesi -
nın değiştirilmesi, büebütiin 929 
dan dan evve!k; şekle avdet ed'' • 
mesidir. Kral Aleksandr Yugoslav 
yanın birliğini \'Ücude getirmş 
bir hükümdar diye anılmaktadır. 
Kralın o zaman bu tedbirleri al. 
muvakkaten bunlara \ürum gö • 
ri.ıldüğü içındı. Fak•t onun da 
maksadı ortadaki g1yri tabiilik 
kalktıktan, Sırplarla Hırvatlar a. 
rasındaki ayrılık nifı~yt bulduk
tan sonra tekr3r evvelki Kanu -
nu esasiye göre memleketin ida. 
resi idi. Evve1re ;ıarlamentoda 
muhtelif bırçok fırkp.\aı varil.. 
Bunlar daima hükmeti zayıf dü
şürmekte, H:rvat:ar ife da\ma bir 
mucadele açm•ş \'aziy~tte idiler. 
Şımdi de hükiırnete muhalif Sırb. 
!arla Hırvatlar arasın hki anlaş. 
manın tekid eci•lciıği görülüyor 

Bunun ıçyüzii nedir? Sual. Av. 
rupa gazetelerını hayli meşgJJl e. 
diyor. Mesela Pariste çıkar. Tan 
gazetesi muhalif Sırb fırkahrile 
liırvatlar ara~ındaki c.nla~manın 
tazelendiğini gösteren beyanna. 
m~yı tahlil e<terkcn :ıöyle d'y<>r: 
15 Ağusos tari\1!i beyannamenin 
bazı noktaları bugünkü m 'lletler
arası vaziyette buna ya1Janrı kaL 
mamıştır Hakk.ıten bevanname. 
de görülüyor ki bütün kü~i:k mil
letler kendiler1m müdafaa etmek 
vazıyetinde olup Sırblarla Hır • 
vatlar arasında bcr anl~şma vücu. 
de getirilmeden ev·ıel vakayı ve 

hadisatın ani ohrak zuhur •tme
si karşısında kal:nmam•k isten -
miştir. Çünkıl böyle bir haı kar. 
şsında devlet, kendine lazım olan 
L'itun kuvvetı elinde bulundur -
m• olamazdL 

Avrupa devletleri arasında muh
telif tesirler hasıl olmu~tur. Fran. 
sız gazeteleri Yugoslavyada şimdi 
göze çarpan bu halin, yani Sırb. 
!arla Hırvatlar arasında teşrik 
mesaiye, birlik arzularının kuv. 
vetlenmesinin de küçük memle • 
ketlerin büyük tehlikelere karşı 
birleşmenin lüzumunu anlamış 
olduklarını gösterdiği neticesini 
çıkarıyorlar. Frnr.sızlar Yugos • 
lavya Jle Almanya arasındaki mü
nasebatın geçen senedenberi bir 
kat daka sıkla~tığını gördükleri 
zaman bunu nazarı dikkati celbe. 
decek bir keyfıyet olarak karşı. 
lamışlardı. 

Son bir senedenberi orta Avru. 
pada muhteli! memleketlem mü. 
nasebetleri çok değişiklikler gös
termiştir. Yugo.;lavya devleti bir 
taraftan Almanya ile anlaştı. Bir 
çok düzelmiş oldu. Müstakil A • 
vusturyanın ortadan kalkması ü. 
zerine ise Alınany3 ile doğrudan 
doğruya bitişik komşu olmuştur. 
Diğer taraftan Yugoslavyann kıi.. 
çük itilaf devle'.lerinden biri ol. 
duğu da malumd•Jr. Bu itbarla kü. 
çük itiafın diğu mühim bir Azası 
olan Çekoslovnkyanın vaziyeti ile 
de aUkadardır. Küçük itilafın di.. 
ğer bir azası ohn Romanyanın da 
alakadar olduğ~ı gibi. 

Son günlerd~ Almanyanın ma. 
nevra hazırlığı e~rafındaki Avru. 

pa matbuatının neşryatına gelin. 
ce: Mesela Alman matbu&tı bu 
manevraların neden dolayı et • 

,.. 

Diğer tarafta!l İngiliz gazetele. 
rinin Romanyadii bulunan muha. 
birleri tarafndan yazıldığına 
göre Alman man~vraları Roman. 
yada merakla takib edilmektedir. 
Universul gazeıe•ı bundan bah • 
sederken şöyle diy)r: Eğer haki. 
kalen sulhü ko:w~ak maksad ta. 
kib ediliyorsa bunun fiiliyat ile 

ispat edilmesi 19.zımgelir.• Gene 
İngiliz muhabirlerinin yazdı~a 
göre Romanya hüki'ımeU Basa. 
rabya ve Bokovına da ~.skeri nok. 
tai nazarda:ı ehemmiyeti olan yoL 
ları yaptırmaktadır. 

Mil1·onlor 

sa edilecektir 

Lore\ ve Hardi artık 
Beraber film 
Çevirmiyecekler 

Hardi; Harri Langdeo'la 
yeni bir filim çevir
mıye başlamıştır. 

Holivuddan alınan haberlere 
göre Lorel ve Hardi bundan böy
le beraber filim çevıı miyecek -
lerdir. Bu meşhur çift arasındaki 
kunturato fesholunmuştur. 

Filim ;i.mili ile Lorel arasında 
ihti!Af çıkmış ve bu ihtnaf neti -
cesl iki komik ayul.m!ştır. 

Bır saniye, iki saniye, üç saniye daha. Dördün. 
rJ. saniyede bir mübaşir gel~i: 

- Karakaş .. 
- Söyle be kardeşim .. 
- Haydi bakalım!.. 
-Sade bzn mi?,. 
- Hayır., hayır üçünüz de .. 
- Peki beyciğim kızma. Hani anlamadım da 

onun içın sordum .. 
Karakaş, arkadaşlarına döndü: 
- Haydi ulan, dalgayı bırakın da kalkın baka· 

lım .. 
- Murad .. Mıstğı iyi dikiz et ha .. 
- Falsosuz olsun.. sonra gambetana küt 

rim ha .. 
- Moşvir, moşvir, yazazga, 

Karakaş, hem: 

- Haydi. .. 

ine. 

Edebi Roman 
No.84 

Bu, çın çın ediş, Refiki ayılttı. KulPye baktı; 
- Tam dört. 
- Hala bekliyorum ... 
- Zindanda unutulduk, burada da mı? ' 
- Bu ne kepaze iştir, böyle?. 
Derin derin içini çı:kti: 

- Of Allahım bıktım artık! 
Bir temenni: 

HIKAYj 
Kaybolan nişanlı I. · · 

Yazan: .Jak Konstans -•. ine1· 
•Kibar hafiye• Edvar Pontar -

me iri ve altları çivili yol ayak -
kaplarfını çıkardı, pijamasını gi
yindi, balkondaki has.r kanepeye 
uzandı. Hizroe~çinin getirdiği buz
lu limonata)'l içerkC"n: 

- Bana kalırsa mü tazırn . b8? 
lenmesine muhalefet eden bı~eti· 
ka kadın var. Son dakikad~ etti 
kanlı üzerinde icr~yı tes~ ·elt 

Polis hafiyesi derhal ~a, \ıırı 
geçti İki gündenberi g?.z) ~ ıır• 
döken genç kızla görüştu. SO talı' - Jozefin, dedi. ben; soran o -

lursa burada değil cevabını ver. 
Zira, §imdi delikte bulunan soy
guncuları yakalatL"l.cıya kadar bir 
hayli yoruldum. İstiral·ate ihtiya-

N·• 'tt· Miil' •-· hııJ<kınd• loe gı ı. ..,.ım . ta • 
kikat yaptı. Bütün kendisiıll JJf• 
nıyanl:ır lehinde bulunuyor ol· 
pek iyi bir asker, bir arkad&: 

se mahkum edilmiştir. Kadı"a 

gelince, bunun adı Roz Şinayn • 

dir. Rusyalı olduğunu söylemek. 
tedir. Kırk yaşlarında ... Bu da bir 

aya mahkum olmuştur. Ondan son 
ra hudut haricine çıkarılacaklar. 

dır. Bunlar gizlice tngiltereye gı. 
rerken yakal•nmışlardır. Brovski 
kendisinin Ru• olduğıınu söy1i • 
yenlere karşı bıınun aslı olmadı • 

ğını kendisinın Rus değil, İtalJ- an 

olduğunu idd'.a etmektedir. Bun. 
ların her üçü de İtalyanın Milan 

şehrinden kalkarak !ngiltereye 

geldiklerini söylemişlerdr. Yalnız 
kadın arkadaşı olan erkeklerden 

. 
--~ 

sonra İngiltereye geld;ğini, fakat 
hangi limana çıktığını hatırlama. 

dığını söylemiştır. Yalnız kendini 
İngiltereye getiren bir Yunanlı 
gemiciye 5 İngiliz lirası verd'ğini 
söylemektedir. 

cım var. 
Hizmetçi kadın: 
- Fakat, bir mösyö var. Saat 

16 da geldi Sizinle hususi gö -
rüşmek istediğini söyledi, ısrar 
etti. Saat 19 da gelmesini söyle
dim. Telgrafınızda ak,am yeme -
ğinde burada buluna·:ağınızı bil
dirmiştiniz. İşte kartviziti... 

Andre Mabar · Gandan 
J ozefinin verdiği kartın üze

rinde ~u yazın idi: 
İpek tücc::ırı 

135 Kleri sokağı 
- Ne istiyor benden?. 
- Buna dair bir şey söylemedi. 

Mtithi~ bir heyecanın tesiri al -
tında bulunuyordu. 

- Pekala geldiği zaman getir 
buraya ... 

Mösyö Malen - Ganlden muay
yen saatten on dakika evvel •kibar 
hafiye• nin kapısını çalıyordu. 
Bu, altmış yaşlarında, çok güzel 
vı: çok sevimli ve çok şık giyin -
miş bir adamdı. 

- Mösyö, 3izi dinl:yorum. Han
gi fena rüzgar sizi buraya sev -
ketti? Cinayet mi, intihar mı, ka
çırma mı, yoksa sirkat mi? ... 

- Hayır! ... Bunların hiç biri de
ğil Müstakbel dam11.iımın gay -
bubeti ... 

Dedi, Ve anlattı: Fvladlığı Do
mik, karnaavl zamanında Nıste 
Napoleon Valüti adi! bir miilazi
me tesadüf etmişti. Yakışiklı ki
bar ve kimsesiz bir delikanlı. Kız
da tatlı, kibar ve kimsesiz bir de
likanlı. Kız da tatlı yakışiklı, gü
ler yüzlü bir esmer ı,'iizeli idi. 
İki milyon da drahoması vardı. 

İki gen9 seviştiler. nişanlandı

lar. Üç ay sonunda Valütl mezu
nen Parise geldi. Müstakbel ka -
inpederi ve annesi tarafından se
vinçle karşılandı. Düğün mera -
siminin 15 haziranda icrası ka -
rarlaştırıldL Fakat Y alüti, haz! -
ranın 14 üncü günü saat 15 te ni
şanlısının evine geldi, kendisile 
görüştükten sonra çılctı, gitti. O 
gündenberi kayboldu. Düğün, bir 
hastalık bahanesi!• tehir edildi. 

- Nise, Alayına telefon ettiniz ., 
mı .... 

- Evet ..• Mezun olduğunu söy
lediler. 

- Polis müdiriyetlııe niçin mü
racaat etmedinız? ... 

- Size müracaati daha muva
fık buldum. İktidarınıza çok em
niyetim var da ... 

Dedi ve çıktı gitti. 

duğunu söylüyorlardı. . . dl 
Mezuniyet müddeti bıtıP tıl1 

.. enler 
meydana çıkmadığını gor ~I 

kazaya, veya clnayctP. :ı.-urb:ıJI 
tiğine hükmettiler. . . ~ 

·Kibar hafiye• miüaziIJ!lll el • 
sini araştırdı. v al üt~ sarteıı ıµ· 
varında bir köyde dcğrnuştll· rd~ 
bası ölünce gönüllii oıara!t 01eıl1 
ya yazılmış, derece cıerece il' se
ederek miilazim olmuştu. J3 ~j;I: 
ne evvel tifodan vefat edeıı. ~~ 
bir terzi kızından bsşka JııÇ·ol'll' 
kadınla münasebatını bil"1,'ny ıl 

·Kibar hafiye• nin butu ·ııi 1' 
yeti boşa gitti. Mülazimln iJ:l tı • 
lamadı. Nihayet resmini ga.ı~i 
!erde ı:e~rettL Buna aıd ııı~l .91ıl 
vereceklere mühim Jıir ıııu~ 
vereceğini vadetti. ·# 

Günün birinde Suren barsli))İ · 
bir cesed bulwıdu. ECJkAli ııı f 
zime benziyordu. üzerinde 

11;1ııı 
ra cüzdanı, ve ne d~ j(ağıııld:I 
vardı. Uzun müddet r.uda l< sıııı' 
için çehresi bozulmuş, ıanıl 
y acak hale gelmişti. aJll or 

Genç kız ve babas za" . ,;' 
likanlıyı tanıdılar. J{eııdi 

,;lef· 
makberelerine defnettlr~:ıl 

cKibar hafiye• a:ra~ır t. 
nihayet vermedi. Netıced81 1,ıııı 

,,,._. . l (illBsB • ..r 
mw.tV.ımın, evve ce Jll y 

bulunduğu kızlard ın bir~# 
deş! tarafından pusuya diij i'' 

rek bol!ulduğunu ın~ 
kardı. 

KiiiiiAiiiiiLiiiiiiiili'S ~ 

Brodski daha evvel İngilterede 
üç defa mahkum olmuş, sonuncu. 

ad hudut harici:ıe ç•karılmıştır. 

Rozenbom ise Avrupanın muhte. 

lif yerlerinde büsbütün tanınmış 

bir adamdır. O da evvelce İng'.L 
tereye gelmış, fakat •;ıkarılmıştır. 

Roz Ştayn kendisinin bul bir ka. 

dın olduğunu ve Odesada iki ço. 

cuğu bulundnuğunu söylemekte
dir. Bunları müdafaa Pden avukat 

zadıtanın yanıldığını söylemiş, 

bunları İngilterede kalmak üzere 
gelmediklerini müdafaa etmiştir. 

Fakat neticede mahkeme yukarı. 
da söylendiği gibi her üçünün de 
mahkumiyetine karar vermiştir. 

- Görüyorsun a J ozefin, bir da- G i RE~ 
HIRSI~ kika rahat edemiyorıım. 

Dedi. Va bu yeni vazifeyi an
lattı. .... --~/ Hizmetçi kadın: 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Kimse yok ötekiler nerede?. 
- Gitmişler ha .. 
- Demek burada unutulan yine yıılnız benim?. 
- Beni ne zaman istiyecekler? 
Bir dakikalık sükı'.ıt. Tekrar saat kulesine bakış. 

Yeşil Bursanın manzarası. İnsanların eve dönüşü. 
Çıkınlar, paketler! 

- Allahım sana sığındım.. 
- Allahım bu ne zulüm?. 

- Refik Bey .. 
- Buyurunuz?. 
- Geliniz benimle beraber. 
- Baş üzerine!. 

* 
Bir başın, masanın üzerinde doğruhışıı: 
- Geldiniz mi? .. 
- Evet efendim! ~~it f 
Y- d' d · ,ol<ı ıne o, o a. yıne 0 1 a am.. yıne o, '$ •• ıetı 

rünüş. Yine o, hilekar gözler, manalı ııo;iJı· P.' 
bakışlar! Yine o, müddeiumumt Yine o ıt• ıııııl 
taki Refik elleri göbeğinin üzerinde J<a''°~~ııl 
fik. Boynu bükük Refik. Mazlum Refilt. P' ,;eti• 
fik! Değişmiş hiçbir şey yok. Yalnız, gCÇrıı .~! 
giyinmiş, İstanbul tuvaleti, zarif bir gN'ç ' 

- Suallerime cevab hazırladınız nıı? 
- Mümkün mertebe ... 
-Ya? 

- Fakat, ben bugün sizinle mesgcıl 

Be;pr.namedç deniyor ki YaL 
nız milli b:r idarededir ki Sırb • 
!arla Hırvatların müşterek mes•
isi sayesinde devlet m<nn\'İ, as • 
keri sıya>i k ıv, etmi 1JLtlarak 
tehi kc' re K jl geleb: 1ncekt:r. 
Bu h ide m iletin tehi keere karşı 

kcyrlsı içın b'rıık hızumu anlJ
t'- m K. ,tenirl· n bugürı· ·~ n1il1 ... t~ 

Diyor, hem de giderayak talimat veriyor: Müd. 
deiumumi önünde gayet becerikli bulunulacak. 
Sorduğu suallere dikkatle ve fakat inkarla cvab ve
rılecek. Cevablarda hata olmıyacak. Aralarında gö. 
ruştükleri gibi hadisenin tamamile tesadüfi, bir ka. 
za ve hiddet eseri olduğu iddia edilecek. 

Karakaşm, çingene ve Türk orgosile karışık 
sözı~r arkadaşlarına bunu anlatıyor. 

- Ölsem daha iyi.. 
Bir hayal: Mezar, toprak. Anneııin yanı. Duy • 

madan, korkmadan, sinirlenmeden, incinmeden bir 
vücudün yılanlara çıyanlara lokma olmasL Çürüye 
çürüye teaffün, solucanların ağzında et parçalarının 
sürüklenişi. Sonra, tamamile yok oluş. Tamamile 
topraklaşmak, tamamile arayacaklara bir hatıraı 
Mezar taşı. Kararmış kemik parçalan!. 

Bu tahayyülden ürktü, silkindi, başını çevirdi, 

odaya baktı: 

Bir saniye daha: 
Allah, sen de mücrim.sin. Seni de mahkemeye 

versem behemehal mahklıın olursun ..• Niçin benim
le meşgul olmuyorsun?. 

Daha bir saniye: 
- Keşke, daha başka birşey iste~eymişim. 

- Demek olacakmış! 

ğım... ~ 

Refikte, boynun bir kat daha bükii~ii~~ı· 
rin hapishanedeki gibi parlayışı, nefe> 11 ıı!1 

bin hızlanışı, birdenbire soğuk ter, c1Ş 0.# 
det ve bu hiddete güçlükle mukavemet, ) 
rın katılaşışı, titrek, ôlü bir sesle rica: 

- İstirham eduim beyim ... 
- İmkanı yok.. Çok meşgulüm··· 

ırası vaz·} tı göz>' •ne k . • * Saat kulesi dördü çalıyor. 
- Tesadüf. Geldiler: 

- Rica ediyorum .. Çok bunaidırn·• 

f::ı. 
1 

l 
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Son asrın mucizelerindeı Aşkın büyük galibiyeti ! Serseri kadınlar 

Kan verme 
f:ıQ . 

rıste, S ent A ntuan hastahanesi-

Prensin inadından ziyade içini 
neler yaptı · kaplıyan aşk 

Amerikada birçok serseri kadın 
vardır, Bunların hayatı ve .. 

nin veni açılan pavyonunda 

liastalar ve yaralılar için kan 
bi r i k ti r ili yor 

Kraliçe Viktorya her zamanki hareket- Nasıl para kazanıyorlar, ellerin. 
~ I . . f fb"k d b")" . ? deki paraları kime yediriyorlar?~ 

erını a ı e e ı ır mı . 
(Dünkü sayıdan devam) 

Prens Kembriç maksadını daha 
ziyade saklamıya lüzum görecek 
adamlardan değildi. Kraliçe ne 
derse desin o kendi diyeceğini a
çıkca söyliyecekti. 

- Hayır, majeste, dedi, hayır., 
bütün tahminlerinizin hilafına o. 
!arak bir karar vermiş bulunuyo. 
rum. Alman prensesi değil ... 

- Olabilir. Ne beis var? Alman 
prensesi değilse bile her halde bir 
hiiıkümdar ailesine mensub bir 
kızdır değil mi? 

Prens Corc Kembriç için müna. / 
sib olacak bir kız. 

Kraliçe bunu o kadar kat'i bir 
tavırla söylemiştir ki Prens ne 
cevab vereceğinde bir zaman şa-

lı.. Bir yaralıya kan veriliyor şırdı. Sonra kısaca şöyle diyebiL 

~- ili: lıııtar e fenni tedkiklerde bulu- tur. Hali hazırda bu pavyonda, _ Hayır, majeste, hayır. Öyle 
~len gece ve gündü7 durmadan bütün Paris hastanelerinin ihti - bir hükümdar ailesine mensub 

~~~~n ~lışmak mecburi - yacım temin edecıek b:r kan stoku da değil. 
. ''llaJıı r. azan r-ylarca, yıl- mevcuddur. Kraliçe, aldığı bu menfi cevab 
lı.'ııı Si: sırlar; fakat bu çalışmala- •Fenni kan vernıe• usulü 1628 üzerine büsbütün sinirlenmisti. 
'.'.ltıeııe mcresini, m~afatını gö • de doktor Havey tarafından dü - Hiddetini yenmeğe lüzum gör -
~ı. ~· Bütün iiayı·etleri boşa şünüldü ve tatbik olundu. Fakat meden kaşısındaki genç prense 
İ(" ı\r-azan tesadüf yardım e - bu pek tehlikeli ameliyat 1668 de haykırdı: 
;1;ı e~~:~n şey bir harika gibi Paris parlamentosu tarafından - O halde niçin bunu kısaca 
~ °' •it menedildi. Aradan iki yüz yıl geç- söylemiyorsunuz? An1atınız: bu 

.~ 'srın~· Verme• de böyledir. tikten sonra İngiliz drıkt'!>rların - kız kim? Babası kimdir? Tanın -
~ ır harika~ıdır. dan Blündel tarafından yeniden mıs bir aileden mi? 

~~ııı ·~·i;•ni dün denecek kadar tecrübeye başland<. H.1yvanlar ü- - Söyleyim, majeste, arzede -
~~tela bzanıan.. Fakrüddeme zerinde yaptığı tecrübelerde mu- yim: Bu kızın babası bir resam -

1 ıay· ır hasta veyahud çok vaffak oldu. Fakat insanlar üze- dır. Bu kız pek güzeldir, pek gü. 
. .,, haldı eden bir yaralı ümidsiz rindekileri tecrübesiz kaldı. zel. Kendisi Liseum tiyatrosunun 

llıır. e bulunuyor. Tedavi eden 1825, 1835, 1870 ve 1880 senele- meşhur san'atkarı Luizadır, 
'l\ıı rinde Prevo, Düma, Rışof, üre ve Bu cevab üzer:ı;e Kraliçe artık 
~. Yar~tarnıak için yalnız bir ü- Hayeır. gibi alimkr yeniden tecrü- kendini zabtedememişti. Bağırı -
"?\ıhe ~8!1 vermek. Bunu da bel.;rd.; bulundular. yor, haykırıyor, bir aktris alma. 
D. edelim 

1.1 
'Yor ]) ·• Fakat o devirlerde kanların ayrı sına müsaade edilemiyeceğinı, 

,' 
1Yı ~ 0ğru. HastRyı veya ya- ayrı gruplara taksimi malum de- kendisine göre bir kız bulamavıp 

~~t e:larnıak içil> tcnnin mü- ğildi. Yalnız sağlam vücıdlu bir da böyle bir aktr:sle evlenmeğe 
'~Ve ebı!eceği con çare bu: adamm kanı, hasta bir adama karar vermiş olmasından dolayı 
~'ıt. 'llıek.. naklolunuyordu. Tabii bunun da prensin çok yanıldığını söylüyor-

1.\:ı kanı ver«cek birini bul- faydası oluyordu. du. Prens hiç sesini çıkarmıyor. 
~ Qe t~ Bu, veren !çin de, alan Halbuki şimdi fon ıamanlarda du. Bekliyordu ki Kraliçenin hid. 
~;~ğ~na likeu bir ~ey. Bir ana kanlar dört grupa avrıldı: AB, A, deli geçsin, söyliyeceğini söyle -
• 1,. L ' bır koca karısına bir B, O, hastalara verilecek kan • sin. Sinirleri yatışsın diye ... 

q .. ''•m· ' 'ı.ı ~Utt §U'esine k•nını vermek !arın hangi gruptan olmasını Kraliçe söyliyec~ğini söylemiş, 
\'ıt;,'lı~l'tııak ister Lakin bu tayin etmek gayet kc.laydır. Bu - haykırmış, bağırmış, liikin niha-

n Yüzde SO faydası ol- nun için bi rdamla kanını almak yet sinirleri yatışmış, susmuştu. 
~:ıa ve •Temon serom• a !<oymak ka- O zaman preııs ~öze başlıyarak 
~ <le .P11 · fidir. şöyle dedi: 
~. "ııinde ."ste, Sentantuan 
\ te8is ılk •kan verme mer- (Devamı 7 iuci sahif.,mi~ıİe) - Çok teessüf ederim, majes-
"ı!ı ıı,iı; <i~lundu. ~u daire, Ma- 1========= =======,.,;====-======-

~~:ı ~d:ın1~:~d~d~::~: Kürek mahkumu milyonlarını 
~ ı. ank'ın planı üzerine 

~n:~libeş seııe içinde Paris nereye sakladı ?,11 
il, .,tı.ıı .~~e binlerce hastanın 
~ °'ttlq1 1 

•n verme• sayesinde 

~ l'il~i 9t37 de 6 bin hastaya 
~ ~'ı•h ş U'. 
" da t 
1 r>ırıd.· az<; kan \.·ar! 

•j, 1 bi 
k · i~ h r. romanın serlev -

~ U~ıku• tı' • \·{ . '. 
~ . ·>u~'.~e. P:ıvyrınu dört kıs-

. l ..,ı.r B . . . 
r} tın · ırı~ı nazarıyata 

·l~h muştur. Kütübhane 
''•a.tı -- , 

" lnd "e bı..:-olar ... 
'•t V· c 'et kik;, t için üç la
,,~ "'rlır .. , •ı,, . 

'son ·k. 

' 

ı ı ~ d londa gö -
4ı.,, 

~e on ·ı· 
ın" ' 1 ı ça1ıvor Sen Lüi 

~ ""n . 
. nıli,, acele bı.r •kan ve-

r. ''.ı '"r B · ~. 1 v~ · "Ş ~ uz gram ka-
' k r. 
· 1: '"<lın h 

~lef ' eınen defteri açar . onu. ' 
"e·ııı ""'hu •ç~ı. Kanı vere
"< • ~"1 1 hır iaksıye atlar, 
•'- tlan"' er. ll 'I" tanede her
""ııı ··ıışı 
1 ~eı ır. K~nını vere -
,,'· Ve 

0
·
1
r
1 
ı:elnıc? amelivata 

n· rn · 
''ı y. Ck: ij '"re bulunan 

•ı·aı 
ısı'lın hayatı kur-

t ''qı 
r ı 'l e '·aı 

~I\ r nız Pariste gün-
•%Ju a ı· ll'e ıyat ya -

~.,~ 
ı '-em 

~ ,__" r,,1 ııı kotı kan tah -
·ıı U:1rı,u , . 

ı ''1' ş.ur. Ihtivat ' laza . J 

· ~ ·~ <'dı\,,cek kanlar 
,' .~~.nu~" sor.u• hava do -
·-~'~de ur. Bütun bu tüb

. "~ u:ıltı et•kctıcr vardır. 
•~:ndaı,~Ulh ve bilhassa 

1 faydası pek çok-

Parise iltic a eden karısı , ihtimal bu 
hazinenin saklı bulunduğu yeri bili

yor. Fakat söyle mek iste m iyor 

Bir müddet evvel, Londralı bir 
maliyeci, Sotanley T:rnfield, sahte 
tahvil sattığı için yE:di sene kürek 
cezasıı;~ mahkum olmuştu. Müş
terilerinin zararı da 200 milyon 
frank tahmin ediliyordu. 

Maliyeci, tevkif olunduğu za
man bir parası olm•dığını iddia 
etti. Ve kasalarında metelik bu -
lunamadı. 

Halbuki çok lüks bi!" hayat' ya
şıyordu. Taymis nehn kenarında 
bir köşkü vardı. 9 milyon franga 
yaptırmıştı. Bundan başka Lon
drada bir apartımanı, Sen Mariç-

de güzel bir köşkü de vardı. 
Aslen Amerika! olın karısı da 

çok lüks bir lıayc.t yı;şıyor, kıy -
metli elmaslar takıyc·i du 
Londranın gen~ avukatlarından 

Mösyö Bernar Filıp. aylardanberi, 
bankerin paralarını nHede sak -
ladığını bulup mPydara çıkarmı
ya çalışıyor 

Londra kuyumcuları nezdinde 
yaptığı tahkikJt neticPsinde Tan
field'in tevkif olunmazdan bir 
hafta evvel çok miktarda pırlanta 
ve altın satın aldı!lını. ve bunları 
bankaların birindeki hususi ka
sasına sakladığını öğrenmiştir. 

Fakat, bu kasa hangi bankada? .. 
Avukat, hapishaneye giderek 

Tanfield'i görmüş, kasanın bu -
!unduğcı yeri SoylCIT'L&ini rica et
miştir. 

Kuyumcuların ifactesine göre 
müflis maliyecini!ı sakladığı pır
lantaların kıymeti ~n aşağı kırk 

milyon franktır. 'l'a'lfield, avuka
tı kabul etmediği gibi birşey de 
söylememiştir. 

Karı>ı Madölen Tanfield elyevm 
Parist~ bulunmakt•rlll'. Adliye, 
malfunatına müracaat için ken -
disini Londraya :lav0 t etmiştir. 
Fakat, Madam Tanfield hastalı -
ğından bahisle bu davete icabet 
etmemıştir. 

Kraliçe Viktorya 

te, çok teessüf ederim ki emrini
ze karşı hareket etmek mecburi
yetinde kalan bır adam oldum. 
Fakat acaba be;· kendime malik 
miyim? Ben kızı ne kadar çok 
sevdiğimi ne kadar arzetsem an_ 
!atamam. Majeste, istirham edi. 
yorum, bu izdivaca müsaade edi
niz. Resmi sureltt bunu kabul 
buyurunuz!.. 

Fakat Kraliçe böyle bir şeyi 

dinlemek bile istemiyordu. Tek
rar sinirlenmiş, haykrmıştı: 

- Ne diyorsunuz? Resmen mü
saade vermek mi? Asla., asla bu.. 
na müsaade edemem!,. 

Sonra Kraliçe Viktorya şunu 

da ilave etti: 
- Ne diyorsunuz? Siz o kadını 

mı alacaksınız? Olamaz.. eğer c. 
kadını alırsanız! .. 

•Ü kadını• sözü Prensi hiddet. 
lendirmeğe, isyan ettirmeğe kafi 
geldi, Kendini zabtetmeğe lüzum 
görmeden: 

- İsterseniz mü~ade ediniz, 
dedi, ben sevdiğim kızı alacağım . 

İkisi de kavg.ı eder vaziyette 
gibi idi. Kraliçe bu aksi cevab Ü

zerine tekrar ha!·kırarak: 
- Asla, dedi, asla,.. Böyle bir 

izdivaca razı olamam. Qnu tanı -
yamam. 

Prens Corc, daha ziyade ısrar 

ederek ileri gitmenin fayda temin 
etmiyeceğini görüyordu. 

Fakat prensin de anık sabri tü
kenmişti. Ne oluısa olsun diye 
Kraliçeye şu cevabı vererek hu -
zurda.ı çılayordu: 

- O halde artık bu meseleden 
bahsetmiyelim. BencP mesel" ka
rarlaştı. Yani ben ressamın kızı 

aktiris Lüizayı alacakım. Majeste, 
huzurnnuzdan çık:nak için müsa
adenizi rica edecE·ğiw. 

Kraliçe onu dah:ı fada alıkoy -
mak i'in hiçbir h:ırekette bulun
mamış~ı. 

B.lyle bir mülakatın uzaması her 
ikisini ndc canını dah,, ziyade sı
kacaktı. Prens çekilip gittikten 
sonra ~caba Kraliçe Viktorya ne 
düşünaü? Talımin edilebilir ki 
Kraliçenin asabiyeti daha artmış 
olacak: Çünkü Kr:ılire Viktorya 
çok geçmeden öğreı-di ki prens 
corc K~mbriç liseom tiyatrosun
daki ektris Lüiza ile evlenmişti!. 

Kraliçenin hidc~ti. şiddeti de
vam ededursun pcens ile aktris 
kilisey,, giderek nika » merasimini 
yaptırdıktan ve artık resmi suret
te karı koca olduktan sonra Lüiza
nın takib ettiği hayat tarzı çok şa
yanı dikkat olmuştur. Prens Corc 
karısı için mükell~f bi• konak tut
muş, orayı döşetmi5, orada oturu
yorlar<l,. Fakat Kr:ıliçcnin bu ka
dına karşı olan dnvgu:arı herkes
çe ma!Um oldıığu için Londranın 
kibar tabakası arasında ona hiç 
mevki vermiyorlardı. Fakat Lüiza 
vaziyetı çok iyi idare ediyordu. 
Londranın kibar tabakRsı arasın
da Lüiza kendisine er geç bir mev
ki temin edeceğinden emindi. Ya
vaş yavaş buna da muvaffak ola
caktı. Fakat Kraliçenin prens Cor
ca karşı olan vaziyetı çok başka 

idi. Artık onun alcıirisle evlenmiş 
olmasını affediyordu. Fakat ak -
tirisi ona vardığı için affetmiyor
du sanki! .. Prens karısına karşı 

bir prenses muamelesi gösteriyor, 
onu en kibar bir kadın olarak ya
şatıyordu. Buna msıl cesaret edi
yordu? Herhalde Krcliçe tara -
fından affedilmiş olduğuna emin
di. Hulıha bu böyle tuhaf, esrarlı 
bir macera olarak cereyan edip 
gidiyordu. Lüiza dı. Kraliçeye inad 
olsun gibi hergün bi•kaç defa mü
kellef arabasına biniyor, gezmeğe 
çıkıyor, herkes onu görüyor ve 
beğeniyordu. Çünkü Lüiza'nın ha
li, tavrı hakikaten kibar bir kadın 
hali tavrı idi. Lüizanın bindiği a
raba da İngiliz Kral hanedanının 
arması bile vardı. Hanedana men
sup bir prenses ~rabaya bindiği 
zaman nasıl uşakları da beraber 
bulunuyorsa Lüiza'nın arasında da 
uşaklar vardı. Fakat Kraliçe bu 
izdivacı tanımam• kta inad ettiği 

için Lüiza Londrada yüksek taba
ka arasına giremiyor, yalnız ya -
şıyor, karı koca birbirlerile mes -
ud olarak ömür sürüyvrlardı. Lü
izaya prenses de Jcnr . .iyordu. O
na sadece misis Fiç rorc diyor -
!ardı. Halbuki Lü;za kalabalık bir 
salond~, birÇok kibar kadınlarla 
erkekl<>rle dolu bir cemiyette ga
yet iyı konuşabilecek, cazibeli bir 
kadındı. Kendini beğendirmeği 

çok iyi bilen bir a"tistti. 
Bu böyle olunca vnç kadının 

daha z'yade yalnız k:.larak sakin 
sessiz bir hayat sürmf~sine de im
kan kr.imıyacaktı. Er geç onun da 
bir salcnu olacak, O'lun da misa
firleri gelecekti. !{raliçe Viktorya 
bundan memnun olfun, olmasın! 
Prens de bu eksikliği görüyordu. 
Onun için bir akşam evine misa
fir davet etti. Gelen birkaç centil
men lu misafirlikten o kadar 
memnun olmuşlardı ki aktris Lü
izanın tam bir prenses olmağa lıl.
yık cazibeli, fevkaliide bir kadın 

(Devamı ~ ıneı ıahifr~e) 

Gece ... Marşandiz treni saatler. 
denbı:ri istasyond'l bekliyor. Boş 
vagonlarda, tahtala~ın üzerinde 
dört zenci uzanmış yatıyor. 

Ben de, karşı 1 arına geçtim, o -
!urdum. Yazacağım röportajı biz
zat yaşamak istiyordum. 
Kapı yavaşca ~çıldı. İçeri iki 

kadın girdi, yanımıza doğru geL 
di. Karanlıkta, zencilerin üzerine 
bastılar. Vagonda bir panik oldu. 
Zavallı zenciler, şimendifer me. 
murları geldi zannile yattıkları 

yerden kalktılar, koşarak kaçtılar, 
Kadınlardan birisi arkalarından 

bakarak yere · tükürdü: 
Öteki bana hitaben: 
- Bonjur ,dedi. Refikasından 

biraz daha genç, hiraz daha güzel 
ve kıyafeti düzgün idi. Sordum: 

- Los Ani elese mi gidiyorsu • 

nuz? .. 

- Hayır! Holivuda .• 
- Ne yapmak için? .. 
- Dostlarım tavsiye etti. Tali.. 

himi deneyeceğim. Nevyorkta 
daktiloluk yapıyt•r, ayda otuz do. 
!ar kazanıyordum. Ya siz? 

- İşsiz kaldım. Radyoda çalı
şabilirim ümidile gidiyorum. 

Tren hareket etmişti. Sarsıla 

sarsıla gidiyorduk. Refikası, ha. 

Yaş meselesi mühimdir 1 
Her memleket dünyan ı n en yaşlı 

ada rr.ı bizde diye iddia ediyor 

EN KIYMETLi YAŞ? 

Cenubi Afrikada n yaşlı ihtiyar 
SENAU 

Yaş meselesi mühimdir. Çok 

yaşamanın ne suretle elde edile

bileceğini merak etınek de o ka

dar tabiidir. İngiliz gazeteleri va-

kit "akit okuyucularını bu mese
le ile meşgul etmekten geri kal
mıyorlar. Bunun etrafında, öte
den beriden bir şeyler sormakta 
gecıkmıyorlar. Geç~nlerde bir ba
his tazelenmiş ve ynşlı bir ada
mın fikri olarak bir İngiliz ga
zetesinde bazı şey !er çıkmıştı. 

•Son Telgraf• ondan alırken şöy
le birşey geçmişti: Asıl iş seksen 
yaşını geçebilmektedir Yaş ilerle
dikçe draftakiler insana evveıa 

hürmet ederle~, sonn bıkarlar -
mış. Fakat sekseni aştıktan sonra 
artık herkes onu mcı akla seyre
dilecek acayip bir mahluk diye 
görür, onun için muhafaza etme
ğe çalışr!armış, Demek ki mese
la doksan yaşında b'ı· adam artık 
herkesin menkla gel;p gördüğü 
birşey oluyor. Fakat ~·aş daha ar
tarsa? 

Etraftakilerin bu merakı da git
tikçe artıyor. Şimdi bı• bahsin bir 
Londralı gazetede yine tazelen -
diği görülüyor. Fakat bu sefer 
mevzuu bahis olan yaş öyle sek
sen, dcksan değildir. Yüzden çok 
ileridedir. Fakat şayanı dikkattir 
ki en yaşlı adamın ker,disinde ol
duğı..nu iddia eden bazı memle
ketler vardır. Onun için yaşlı a
dam hususunda da dünyanın bu 
memleketleri arasındo. bir reka -
bet başgöstermiştir. Londralı ga
zetenin dediğine göre ·Dünyanın 
en yaşlı adamı. Anupada değil, 
Afrikacıa, cenubi Afrikadadır. 

Dokto.- Robert ismınde bir alim 
Devamı 7 inci c;ahifcnuzd• 

yatını anlatmıya başladı: 

-- Ben Frtksoya gi<liyorum. Evans 
vilde bir garaj sahibinin yanında 
çalışıyordum. Beni bırakmamak 
için elinden geleni yaptı: cf!itme .. 
nadim olacaksın. Seni terkeden, 
unutan bir adamın peşinden git
mek budalalıktır. Şübhesiz orada 
bir başka kadın bulmuştur. Bul
mamış olsaydı mektublarını ce • 
vabsız bırakır mıydı?• dedi. Bel
ki hakkı var. Fakat ben, genç tay
fayı seviyorum. Bir türlü unuta_ 
mıyorum. Ona az mı baktım. Bil-

tün kazancımı uğruna sarfettim. 
Şimdi Friksoda bulunuyor. Gidip 
kendisini bulacağım. Beraber ya_ 
şayacağım. Ne yapayım, seviye • 
rum. Çamaşır y,kayacağım, çalı

şacağım. Te onun yanında ola 
yım ... 

- Nasıl buluştunuz? 

- Oklahomada ... Tasavvur edi-
niz bir kere., küçük vagonlarn bi
rine saklanaraK oraya gelmişli ... 
Cebinde meteliği yoktu. Bir çift_ 
lige düşmüştü. Kendisini kurtar
dım. Beksfelde kadar beraber gi. 
deceğiz .. 

Jessi, yere bir gazete serdi. Sar. 
dalya kutusunu JÇt. Paketteki do. 
muz sucuğunu ve ekmeği çkardı. 
Bana da bir par~• uzattı. Aldım. 
İştahla yedik. Gülerek: 

- Şimdi uyuyunuz, yahut uyur 
gibi görününüz. Arkanızı dönü -
nüz.,. Hemşire, birader gibi ya. 
talın, anladınız mı: 

İtaat ettim. Bir çeyrek saat son. 
ra gözümü açıp bakınca bu iki ka
dının tuvaletletini yaptıklarını 

gördüm. 
Amerikada serseri kadınlar çok 

tur. Bunlar şüeh'r şehir dolaşır
lar. Vagonlarda saklanırlar, pa -
rasız seyahat ederler. Bazan ya
kalanırlar. Bir iki gün hapis ya. 
tarlar, çıkarlar. Hepsinin bir dos
tu, bir sevgilisi vardır. Bütün ka. 
zançlarını bunlara verir \er. 

Bu kadınlar !rnsıl yaşarlar? 

Ekseriyetle dilencilik yae.arlar. 
Amerikada dilencilik tabii görü
len şeylerdendir London gibi, E
dison gibı bü~·ük adamlar da 
gençliklerinde dılencilik yapmış? 
!ardır. 



·- --------... Avru.pa sulhu 
tehdid altında 

Yeni 
Göçmen 
Köyleri 

Sovyet - JaP011 

Hududu 1 .... ııı 
(Birinci aahifedeP tıf 

~~ 
1 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
LYalnız Son Telgraf'da neşrcdilecektir. 

··------
Yazan : Ziya Şakir -

Mahmud Nedim Paşanın 
dalkavukluk şaheseri ! 

Padişahın huzuruna girildiği zaman gösteril

(Birine! sahifeden devam) 
ristan ancak ruıibi hükılmtın mem· 
leketine avdetinden sonra bu hu. 
susta bir karara vasıl olarak kü. 
çülc itil8.fın teşebbüsünü müsbet 
veya menfi şeklile lrarşılıyacak. 
tır. Amiralın Almanya ziyareti 
esnasında edindiği intıba bu ve
sile ile de tece ili etmiş buluna. 
cağından küçük itilaf•n bu anda 
vukuiıulan bu te~ebbüsüne po!i. 
tik bakımdan mühim bir kıymet 
verHrnekte ve vaziyet çok nazik 
telakki edilmekted;r. 

!erinde ihtiyat ve teyakkuza sevk 
etmektedir. 

İtalya ile Fransa ve gene !tal. 
ya ile İngiltere münasebatına ve 
İspanya meselesine gelince, bu 
münasebetler de tekrar gergin bir 
safhaya intikal etmiş bulunmak. 
tadır. !ta!ıyan gazeteleri yeniden 
Fransa aleyhine şiddetli neşriya
ta başlamışlardır. Fransız gazete. 
lerinde de bu neşriyatın cevabla.. 
rı vardır. Fakat, Londra matbua
tı daha ziyade General Franko 
tarafından İngiliz planının redde. 
dilıniş olması keyfi~tile meşgul 
bulunmakta ve bir hayli emek 
sarfile vücude getirilen fakat tat. 
bik edilmemiş bulunan İngiliz • 
İtalyan anlaşmasının bu münase
betle suya düştüğünü t.eb:ırüz et
tirmektedirler. Bir kısım İngiliz 
matbuatına göre, İtalya ile İngil· 
terenin bugünkü şartlar atında 
anlaşmasına imkan kalmamıştır 
ve General Fran1<o tamamile müt.. 
tefikleri sayıla:bi!ecek devletlerin 
mümessilliğini lfa ederek İngiliz 
p!iinını reddeıvlemi~tir. 

(Birinci ıahlfeden devam) 
dedir. Fakat ne yazk ki bu asil 

Türk çocukan Cümhuriyet dev • 
rine kadar birtalnm dervişlerin, 

seyyidlerin ve derebeylerinin el. 
lerinde birer oywıcak gibi kulla • 
nılmlŞ, bütün medeııi ve insani 
haklarından oiuzaklaştırılarak b:r 

b.• J • Sovyet a ğır .. 
il ve gazete erı .. 

0 
50•1' 

bardıman tayyarelerıo ı d ıııııb 
Maoçuko hududu üzerı~ e ~oi' 

hay,·an sürüsü gibı onların arka.. 
sından yürütülmüşlerdir. 

fasılalarla Cumartesı 1, ~ lt 
den beri uçuşlar Y 8 p bıJ$lf 
rını haber vermekte ve !~# 
ta Moskovanın nazarı('(liln"ıt• 
celbolunduğu beyan 
d. t 
ır . dl ,·e 
Japonların ihtiyAt cfra -b' · · de'~y 

çok harb malzemeseıı . ·e st"~ 
rette Çine ve :MançurıY ak# 
tikleri müşahede olu~ 

ı ...... ------~---= ~~~ 
men k~ünde yer Jı•§cr~ k p,r.ı 
deşlcrinizle dele vere )~ 
rejiminin arkasından JıJ.' ~ . 
Cümhw·iyet çocı.karır.l ·e f'İ' 

Bu acı hatıraları henüz unutmuı 
değilsiniz. Bilirsiniz ki siz ağalar 
için çalıştınız, bey 1 ?r için kazan. 
dınız; mal onlann, toprak onların, 
su onların, her ~ey onlarındı. Bu 
vaziyet karşısında sizin milli ben. 
liğiniz, insani ve medeni haklar1. 
nız hep onların elierinde yok edil. 
mi.şti, Hür olan , hür doğan ve hür 
yaşayan Türk çocukları için bu 
hal çok fecidir. Fakat çok şükür 
kı Cümhuriyet idaremiz bu kö. 
tülükleri kökünden silip süpür • 
dü. Bugün hepimz Cürnhuriyetin 
yük~ek feyzinden ve haklarndan 
istıf>de etmiş, milli benlik ve va.. 
karına kavuşmu~ b•ıluruyorsunıız. 

Bugün sizi istismar eden, sizi kö
le d . ~ l' kullan oıı seyyid, derviş 
ve clcrebeylerinrı~n eser kalma • 
mış, onlar tarihe geçmiş birer acı 
hatıradan başka bır şey değiller. 

Jerdır. 

• 
mesı lazırogelen hürmet şekli bile onun 

dalkavukluğu ile değiştirilmişti. 
llaz muharrirlerin, (aptal), 

(ahmakca mağrur), (körü körü.. 
ne müstebid) şeklinde tasvi: et • 
melerine rağmen bilfıkis oldukca 
zelıi, hatta epeyce kurnaz, zeka 
ve kudretine mağrur olan bu hü· 
lrümdar, saltanatın ilk seneierin. 
de hayrete şayan bir meharet gös.. 
termiş., halk üzerinde husule ge
tirdiği sempati ile (kendisinden 
b üyük ümidler beklenen bir pa. 
dişah) telakki tdilmişti. 

Fakat bu hai,uzun sürmem; şti, 
KAfi derecede km'Vetlendiğini 
h isseden padişah, damarlarınd:ı 
taşdığı (Q,,-ma'l oğulları) kanının 
hükmünü göstc!miş; kıpkızıl bir 
müstebid kesilmişti. 

secde ederek pa~aha yaklaşı • 
yor .• onun ayak bastğı yeri öpü
yordu. 

Bu hallerden Sultan Azize o 
kadar fazla bir gurur gelmişti ki, 
arUk kendisine hakikaten (ilahi) 
bir paye vermiştı . 

Padişahın huzuruna çıkacak o. 
!anlara, mabeyincilex tarafından 

şu emir veriliyordu: 
- Huzura girerken, (rüku) de. 

recesinde eğileceksiniz. Kapıdan, 

üç adımdan fazh ilerlemıyecek
siniz. Tazimat için yere kapandı. 
ğınız zaman, kırk defa yer öpe • 
ceksinız. (Simay: hümayun) a, 
kat'iyyen nazar etmiyeceksiniz. 

Onun ıçin padişaha arzedilen ev. 
rakta (Aziz) isminde birinden 
bahsedilmek laznr.gelirse, bu isim 
derhal (İzzet) e tebdil olunuyor. 
du. 

Arz mazbataları, ne kadar ba· 
sit işlere aid olursa olsun, bunla. 
rın başında pacUşaha birçok el
kablar ve unvanlarla hitab edili· 
yor; sonuna da, satırlarca devam 
eden dualar konuluyordu. 

Sultan Aziz, bu ölçüsüz gurur 
ve gaflet içinde, f:msalsiz bir de~ 
debe ve haşmetle hüküm sürü -
yor; başta Mahmud Nedim Paşa 
olmak üzere diğer saray dalka • 
vuklannın, kendisini derin bir 
uçuruma doğru sürüklediklerini 
idrak edemiyordu. 

Çek _ Alman meselesi ise en kı· 
ritik safhasına girmiş bulunmak. 
tadır. Bu gün, en gec yarın Al • 
manyanın İngiliz Lordunun tek • 
liflri karşısında ne düşündüğü 

belli olacaktır. Eğer Südetler reisi 
Alman ricalile yaptı~ temas so. 
nunda menfi bir intiba almış bu. 
lunursa tabiatile İngiliz lordunun 
tekliflerini reddedecek ve bu tak. 
dirde hakemlik tavsiyeleri suretile 

Südet - Çek meselesinın halli de 
suya dii§müş bulunacaktır. Ondan 
soma, vaziyetin Alrnany,, ile Çe
koslovakya arasında nasıi bir sd
haya gireceği şimdiden tahmin e. 
dilemez. 

Fransız gazetelen vaziyeti tah. 
lil ederken İtalyo ve .ı\lmanyanın 
İspanya dahili harbi münasebeti
le Fasla ve İspanyanın scvkul. 
ceyşi mevakiinde birleşmiş olma.. 
lan keyfiyeti üzerinde de nazarı 
dikkati celbetrnekte ve Pıren . ., hu. 
dudlarının artık :ıçılması zamanı.. 

nın geldiğinde ısrar göstermekte. 
dirler. 

t'ct"' \ "' en yüksek meı;vc ' • _,.,ı ı • · ün.,. 
!ara sahib olır:ayı Jıı; ~rld 
lışm.1lsmız. Bu nJtı:ı Y .,et l 
lendirecek, hayat ve ~ '
nağı haline koyacak y ı~ 
niz. Yine sizin asil k 

caktır. .. ıı1# , 
Bundan sonra gıı<;ıı>" ııı'-~ 

gene kısa bır söy !cd~ . .• 1 'fJ 
rıı · . 

de bulunarak Curt'hU ı1' il', 
metinin kendilerır•" ka J'(I: 

diği u asil aliı1<~ '"' ' ' v 
ötürü bütün göç:n"ıık;rl '# 
teŞt'kkür etmi:z ,._ tr ... ;,,t "' 
bu köye Valimiz a:lıJl" dılt"' 

Sultan Aziz.!, istibdada sevke. 
den unsurların en başında, saray 
erkanı vardı . Sonraları (Başma

beyinci) olan (Hafız Mehmed 
Bey) den maad:ı bütün ricali - ve 
bilhassa saray kadınları - padi
şahın hareketine karşı: 

- Aman efendimiz .• Her yap. 
tığınız, ayni kctamettlr. 

Diye, onu alkışlıyorlardı. 
Yalnız başma~yinci Hafız • 

Mehmed Bey, her vesileden isti. 
fade ederek hünkarı siikUn ve iti
dale sevkediyor; birçok raldble
rinin kendi aleyhinde çevirdik • 
!eri entrikalara rağmen, her ha. 
kikati olduğu gibi padişaha söy
lemekten çekinm.iyordu, 

Sultan Aziz, kf:ndi isminin baş
kaları tarafından kullanılmasın:< 

kat'iyen tahammül edemiyordu. • (Devamı vu} 

Feci bir kaza 
İki bombardıman tay
yaresi havada çarpıştı 

ve altı kişi yandı I .. 
Padişahı istibdada sevkedenler n Lion, 23 (A. A.) _ Bron askeri üssüne mensub iki boınhar· 

başında; Sadrazam Mahmud Ne. 2 d b d b" tr "k 
dim Paşa bulunuyordu. Ve dai • dıman tayyaresi, Jün g~e saat 2 ,4~ e ava a ın m~ c .. Y~. • 
ma : st-klikte lıiı·ibirinc ~·nrpı~mış v e iştıal ederek yere duşmuştıır· 

- Efendimiz; (layüs~l) ola.1 İki ta}~·arcdc buJıınan altı kişi de yanmıştır. 
bir sultanı zişansınız. Harekatını.. 
za itiraz ve müdahale, hlç kimse. 
nın haddi değildir. Ş.fıhfıne kud.. 
retiniz ise; bütün emrü fermanı
nızın yeryüzünde cart olmasına 
kafi ve vliidir. 

Prens Aşkı 
Diye, padişaha zorla (U:ıhi bir 

kudret) izafe ediyordu. 
Mahmud Ned im Paşa, bu dal. 

kavukluğu o derece ilerletmişti 
ki; padi~ahın huzpruna girildiğ! 
zaman gösterilmesi lwmgelen 
hürmet §eklini bile değiştirmiş!~ 

Kendisi ,koca bir imparatorlu. 
ğun hükfunet reisi olduğu h3lde, 
padi~ahın huzurul'a girdiği 2a • 
man, iki bilklüm olarak birkaç a. 
dım ilerliyor,. ve sonra, üç defa 

(5 iııd sahifemizden devam) 
olduğu artık Lomlrada kibar ale
minde yayıldı. Gitgide misafirler 
arttı. Lüiza'run kabul günlerinde 
salon Londranın en ki1'ar kadın ve 
erkcklerile o kadar duldu ki bu • 
nun dedikodusu tabii Kraliçenin 
kulağına kadar gidiyordu. Prens 
Corcun evine gelenler 1ngilterenin 
san'at, edebiyat ve politika alem
lerine mcnsub olanlardı. 

Tarla başında 
Bu sabah feci 
bir cinayet oldu 

Bu 5Wah Tarlabaşında bir ci
nll\Yet i§lenrniş, biı kadm yüzün. 
den arası açık bulunan bir sey. 
yar sebzeci tabanca iie hemşerı. 

"i ve meslektaşı olan birini beş 
yerinden vurmu~tur. 

Şişlide oturan seyyar sebzeci 
Arnavud Maksud ila hemşerisi ve 
ınesk!kt&ı1 olan Said.in araları a
çıktır. Bu saba'ı ayr; ayrı semt • 
!erde 9'>bze satmağa çıkan iki 
sebzeci Tarlabaşınaa karşılaşmış. 
!ar ve hemen ltavg~ya tutuşmuş. 

!ardır. Kavga bir and3 büyümüş, 

ve Maksud tabancasını çekerek 
Saıde at.eş etmeğe başlamıştır. 

Çıkan beş kuqunun ucşi de vü
cudünün mubtelıl yerlerine ise • 
bet eden Said, kanlar içinde ye. 
re düşmüştür. S>id hemen can 
kur;arnk otomobi' le Bev.:ığlu has-1 
tanesine kaldırılmış; hadiseden 
sonra kaçmak ist~yen Maksud ya. 
kala mıştrr. 

Ümidsiz bir halde. bulunan Sa. 
ide haıtancde a:ne iyat yapılmış, 

vüc .. :lünde ka~mış oıa'l iki kurşun 
çıluırıln' şt.r. 

Karı koca mes'ud yaşıyorlardı. 
Bir sene sonra giızel bir oğulları 
oldu. Or1dan sonr~ !'1rasile iki er
kek çocukları daha <liinyaya gel
di. Yalnız zevce, yalııız anne de
ğil .. Ayni zamanda birçok ileri ge
len adamlarla konuşaıı ve kocası 
prens Corca misafirliğe gelen da
ha bir~k yerli ve ecnebi prens -
!eri zekiısile, ince şen ve malüma
tile hayxete düşiiı en Eiizel bir ka
dın. Bilhassa yabancı bir nesli çok 
merak ediyordu. 

- Bu kadar inct\ zarif ..-e cazi • 
beli bir kadın nasıl oluyor da Kra
liçenin sarayına kabul edilmiyor, 
merasimden uzak tutuiuyor? 

F:ıka! bir kere de tuhaf bir vak'a 
olmuştu: Londray:ı gelen bir Al
man prensi ziyaret maksadile 
pren~ C'orcun evine gPlmiş, orada 
yemek yerken Li;ızı.:ya karşı e • 
hemmi) et vermiyçrek, belki de o
nun Kral hanedanına mensub ol -
madıgım anlatrna!t i<ter gibi bir 
vaziyet alarak saygısızlık etmiş -
ti. Bunu derhal fart·<'den prens 
Corc sofradan kalkmı~ misafiri 
yakalıyarak salond~n çıkarmış, 

merdivenleri inerek s0kak kapı -
sından dışarı tötürüp bırakmış -

tır!. İşt.: prens Corc karısını her
kese bci~ le saydınyorou. Kadın da 
sayılmığa layık olduğunu göster

mişti. Şu satırlara nihayet verir • 
ken ilave etmek !Szım geliyor ki 

bu na:ik vaz!y0ttı' ;;ekk prens ve 

gerek karısı İngi,t<>re Kraliçesi 
Viktoryaya karşı ~n ulak bir hür
metsi,lik gibi anlnşılacak herhan

gi bir harekette bulunmamışlar-
dır. Kraliçe bu izdil•acı tanıma -
mıştır. Fakat kan koca bu vaziyet 
karşısıada Kraliçeye itaatten asla 
geri kalmıyacaklarını her vesile 
ile isb;ıt etmişlerd r. 

Köylerde hayatı 
Ucuzlatmak için 

(Birinci ı;ahifeden devam) 
mıştir. 

Aldığımız malumata göre; köy. 
Iülerimizin de en medeni bir 
kıyafet ve kisveye büTünrnesini 
arzu eden hük(imet, daha esaslı 

bir ucuzluğun temini için yeni 
bazı tedbirler alacaktır. 

Ezcümle Beykoz kundura fab. 
rikasında köylüye ve halka mah • 
sus gayet ucuz cins ayakkabılar 
çıkarılacak, ayrıca Sünıer Bank 
fabrikalarında yazlık ve kışlık 
muhtelif cinsler üzerinden köylü. 
!ere mahsus y<!ni tip elbiselik ku. 
maşlar dokunacaktır. 

Bu kumaşlarla bir erkek elbise. 
si 6-7 liraya çlkacaktır. 
Diğer taraftan köylerde cköy 

giyim kooperatWeri• de kurule .• 
caktır. 

Bu kooperatifkrden köylüler, 
şapka, elbise, ayakkabı ve saire 
gibi •kiyim• ihtiyaclarını ucuzca 
tedarik edebilec~klerdir. 

Bu kooperatifler i..'I en kısa bir 
zamanda tesisi için faaliyete ge. 
çi!mlştir 

Bunların da Süt:'er Bank ve Zi. 
raat Bankası !aratır.dan müştere • 
ken tertib ve idaresi çok muhte • 
meldir. 

Mahaza İngiltçrz ve Fransa Sü
det Alınanlan meselesinde Al • 
manyayı serbest ve Çekoslovak.. 
yayı fili bir müdahaleye maruz 
bırakmamak kararında bulunma. 

!arı Almanları d~ battı hareket-

Şüpheli ·· ı·· .. ? o um mu . 
-------

Şiır.di temel' atılacak bu göç • 

. 1 l'ciJ1l 
(Altıok) adı ven rıı · 
tix, 

Kırklareli C. H. P. ilyön· d'" : 
Kurulu Başkanlığll' .,t_ 

51,970 lira bedeli keşifle Kırltlarel Halkevi bin&~ı'lııı ur. 
ağustos 938 tarihir.deıı itibaren 7 eylul 939 tarihine k.ıanr rıı 
konulmuştur. . ~I' 

7 eylül 938 Çar~aı.,ba günü saat !6 da Kırklarch ,r 
Halk Paıtisi binasında ihalesi yapılacağmd:<n J>E'Y sürıne> j Jıf' 

(Birinci •ahifeden devam) Diyerek hızla kapıya doğru i. ziyade malumat almak istiyenlerin Cumhuriyet Halk~-art'5 

ğinden asabi bubranlara kapılan lerlemiştir. Fakat zavalh kız, bü.. 1 b 1 'la 1 
kimsesiz. bir gene hizmetçi kız, a. yük te>essür içinde olduğundan ru una aş vurma 

3rı ı n ° un!!'.:. _ t ~· 
apartımanın üst katmdan düşe. kapı yerine yanlışlıkla pencereye İstanbul İkinci İcra Dairesin. döşeli bir antrP ve rııetr<ıbıf r 
rek çok feci surette ölmüştür. gitmiştir. Bu su....-etle zavallı k1zın den: de fırın kütüğü ,le har•b 1 

Hadisenin tafsihitı şudur: vücudü, 15 metre yüksekten dü. Nestor Veledi Efreınin malı o. mohallı ve et bhesi de
1111 

Taksimde Abdfılhak Hamid cacL şerek bir külçe h:.\!nc gelmiş ve lup Katina binli Hocas.-ırdan istik. kef"'nklidi r. 
desinde Sabiha apDrtırnanının be· derhal ölmüştür. raz eylediği 3100 liraya mukabil \'e.j Asma katta' Zem n! ~f 
şinci katında oturaıı İsrail ismin. Hadise derhal Müddeiumwnili- faen ferağ eylediği ve tamamına. bir çimenıo odası, bır . C 
de bir musevi dün polise müraca. ğe bildirilmiş ve Adliye kimse. 1928 lira takdir edilen ve smede na.lcebhede bır solııs.ı ,cır-1: /il 
atle hizmetçisi Emine tarafından siz bir gene kızı!! ölümüne sebeb zaran bır _taraf'.. La~ari ~rını bir ta- lı:atta bir sofa Jotüııclr d3 'ollf 
10 lirasının çalınc!ığını iddia et • olanlar hakkında ehemmiyetle rafı Kadrıye dukkanı, bır tarafı A. harman odası \'e :ır~a~ın )<.t 
miştir. Henüz 19 yaşlarında gene tahkikata başlaml.!jtır. rakdiye arsası ve !arafı rabii tariki I dar bahçe \"e ark,>ya bıı 
bir kız olan Emine bu iddia üze- Ayrıca Eminenin, yanlarında amm ile mahdud Yenişehir Tatav. 1 dır. 
rine karakola cellıec!ilerek sorgu. çalıştığı musevi ailesinin iftira e. lada eski Dereboyıı ve Akarca cad. Satış peşın para iled'\ 0 

ya çekilmiştir. Ne iç'n çağırıldığı. dip etmediği, ve eğer hakiltaten dsinde ski 111, 113, 115 yeni 105, Bu gayrimeııku! f118ll~ n f 
nı bilmiyerek l<aı akola giden E • paraları kaybolmuş, bunu başka 103, ve 9 No. hırla murakkam mu. mcsi 15/9/938 de ~rrktsk(JI 
mine, karakolda davetin sebebini bir suretle kaybedip etmedikleri k~ddem~ ar_sa elycvm iki bab dük.. için divanhaneye t.!!1~~/93' ' 
öğrenince: de tesbit edi!Erektir. Bu suretle, kanı (dukkanlara Beledıye tarafın. Birincı artt.ıwı.1 26/ ·n~ · 

•- Ben hırsı~ d~ğilim, hı~sız Müddeiumumilik, varılacak neti- dan konulan No. !arı 79, 81) müş • ne müsadif paazrlr{ gııdil~ 
olsam hizmetçili1< etmem! Ben e- ceye göre mes'nlleri, masum bir :emH bır bab hanenin ~ıf hlss~i \dan 12 ye kada,. 'rra ~J I 
fendiden aylığımı istedim, verme. gene kızın ölümün" sebeb olmak ·le yıne tamamına 2187 Jıra t:ıkdır bu arttırmııda vrr••C"' ti J' 
di.> cürmile adaletin pençesine tes • edilen Tatavlada Yenişehirde De • menkullerin tam:ı.rııJarı~ tfl f 

Diyebilmiş "' hırsızlık gibi a. lim edecektir. Emincnin vücu - reboyu caddesinde bir tarafı sim;ı. lunan kıymetlerüe:- ,-~:rıP ..ı 
ğır bir itham :ııtında buunması. dünde da ak izi olup olmndığı da çi Hasan fırını, bır tarafı Lazarı 1 nısıf hisseye ~id rnı~c et!'" 
na çok mütee:;si• olmu~tur Me- ayrıca tesbit ed;l2Cektir. dükkanı. arkası Rızapa~a sokağı, } 75 inı bulduğu talidır 

1 
t el ı 

murlar usulen Emineye tekrar ı B L " } bir tarafı bazan Anika vereseleri, j tırana ihale e<lil •cek· el'~ 
ayni suali sormu~ları:ıır. Emine ge. aşVeKI hazan sütçü DL'n ı tri karısı Evd~k. bedel elde edi!erıırz ~ ~·~ 
ne ayni iddias1nı ı.,krar etmiş ve A k siva haneleri t;.rnfı rabii tarikı amıt.ranın taahhüdu b?"'' ,eıı""I. 
sonra asabi bir ihtilii~ içinde ka. 0 ara Ya il; mahdud e~ki I'J9 ) eni 101 No lu le arttırma 15 gıln dnlıla ııır ~ 

" J E . ! · lafl 
1 ı..ıJ 

larak bayılmıştı~. memur ar mı. G" d" (Belediye tarafından konulan No. narak 12/1~!938 ' JO "'/. 
neyi ayıltmışlar V:! sorgusunu ik- ı l 1 yor halen 77) bir bar fırın maaarsanın çar~amba gunu S3

3 t cı ,,.ı' 
mal ettikten sonr~ kızcağızı ser. (Birinci sahifeden devam) nısıf hisse,,. bcırc verilmemesinden kadar yapılacak ik :;ıı.af'I ~I 
best bırakmışlarrlı r ;söylerliklerimi tekrarlamakla ce • açık arttırmaya konulmuştur. 2280 No. lu kanun 111'' 

Böyle ağır bir itham altında bu. vab vermiş ourum. Dükkanlar ve e\· g:; metre mu _ üzne en ço arttıra·ıa ,11 

!Unan zavallı hizmd d karakoldan B:rçok defalar İzmirden mem - kt" ·'' I rabbaı arazi üzerinde olup 10 mire, ce ır. ·l< <" , 
çıktıktan sonra doğnıca apartı • nuniyet havası i~irıde ve ne§"e ile murabbaı aralığı vr 128 met<e mu-j Arttırmaya işt~'.;~ • ~·~ ~; 
mana gitmiş ve İsrail ile ailesine: aı;;rıdını. Bu defa halkı jaha büyük .•l·!nı •<ası vardır F:rın isç 97 muhammen kıyrn '. fl"I t" 

_ Benim gibi fokir ve namuslu bir huzur ve fuliyet içerisinde metre murabbaı arazi üzerine'~ 123 tinde pey akçası "~~;tııP" 
bir kıza böyle çirkin ve ağır if- , gördüm. Herkeuen emniyet ve hal kanın teminat mP" 

1 h \ bl metre murabbaı arsası vardır. Yenı · Jlfp 
tirada bulunma~ ay~o ve güna ve atiye itimad gö,;teren ceva ar 103 No. lu dükkanın zemini çimen. mecburdur. . . ıar•~Jı 

1 değil mi? Alacagımı 1s.te~ımse ka. 

1 
aldım. M. evrnd hava, ~ımclan e.vvel- . . .. • .. . Ipotek sahıbı s . P~~· ,j 

bahat mi ettim? demı~tır. kı seyahatlerımdc gorduklerımle to şapl~dır. H~ rık:kdukk~~~· vn~rı alakadarların gayrırıl :1 ıııtl':ı 
Emine için iç'n ağlıya•.-ak ayak. ölçiilemıyetek ka:lar insanda bü • camekan ve !Sloı· epenK ı ~\ r . üzerindeki haklarır>\rıl''.,..ıı 

ta, cyanılmışız ... , şeklinde bir yük bir sevine yaratmaktadır. Se. kalarında fırın tarafından. ~lanı. ve masrafa dair ıdd'J rııi s·.} 
bır. cevab beklemi~. bekledig' i ce- v'.ntim bana vede:. m; lümatın "e Jıra tulumbalı kuvuyu havı bır ahır h" d . "b n y11· fi''f' • . · . . ın en ıtı are d9ire ; 
vahı alamayınca geçirmekte oldu. realitenin müsbd n~tıcesidir .> mahallı ve ayrıca kapısı olan ıkı o. vesaiki ile birik le ı»P" f 
ğu asabi buhran artmış ve: Aldığımız malumata göre Başve. da, bir taşlık, bir mutfak mevcud meler aksi takd'rde ııiı!tf. 

_Pek siz yaptığınızla kalırsı- kilimiz bu akşam refakatindf: Ha- olup bunların üzerinde birinci kat. yazılı,olmıyanlar ~auŞIJtfo~ /. 
nız. Ben başka bir kapı bulurum!. riciye Vekih Tevfik Iıü~dü Aras ta 4 oda ve bir rnfa vardır. İkinci Ja-masından ]ıariC cdcP

1 ,~ 
Müsaade edin bohçawı alayım! olduğu halde Ankaraya hareket e. katta bir salon ve bir tarasaıhn iba. v: arttırmaya işti~~~~ e0'4' /ı 

'============== deceklerdir. rettir. Elektrik ve terkos te>i~ao name ve evrakı te :ırıl'fl ,, 
(Dış politikadaıı devam) Celal Bayar, Ankarada iki gün mevcuddur ve ~ No. Iu arsanın i • maltımatı almıŞ ve !i ıaıl' /., 
- ---- -- kalacak ve sonra, Doğu manevrala. çinde kuyu vardır. Bina kargir ve m;ş addolunacak~at'~er 1';' .1 

!arını da büyük Almanyayı da te· rnda hazır bulunn::ak üzere husu. 1 . d · k · ı· nlerill ıı'~ J 
t 

zemin kat pencere eıı emır par • alma ıs ıye ""o 
min etmelidir. sviçrcde son za- ı El' • ·d ektir ·a~· r si tren e azıga gı ec · maklıklıdır. 5037 No. ile do~> 0ı:•P" · maıılarda merkeziyetçiliğe doğru ·ı n 

.11 b b k Jrt ı"ho:ııl Zemini tahta debileceklcri ı ıı ~ ~ bir temayül olmw<ıa l'ra er, an- .,. ~ 

toıılar ~ok genı'ş :nlthtari.:veti ha- - - -- - ...... > Beşinci Kolordu levazım reis- - - _. 
izdirler. Fakat İsviçrenin mülki liginden mütekaid ka~·makam Bay 
tamamlığını koruyan anayasası Zühdü Benneci dü.'l gece Maçka-
de~il, beş altı asırlık ananesidir. daki evinde irtihali darıbaka ey-

Çekoslovakya höyle bir anane- !emiştir. Cenazesi bl'.gün dostla-
ye dayanrnıyacaitından İs\"içre rının ve akrabasının tPŞyii arasın· 'ıf 
sistemini tatbik etmeye çalışmak, da ail~ makberesine defnedilmiş- n /l~t 
bu memleketin mülki taınamlığı tir. B D • 1\.1 1 G • Rof111.# I" 
için tehlike teşkil edeceği gibi, Damadı Profesör Hi~i Ziya QŞ, lŞ,JYezıe, 7lP derb9 

Av-tupa sulhunu da tehlikeye dü- ve oğulları Celfil ve Tahs~ Ben- nevralji kırıklık ve bütün ağrı larıoııı 1>Jllf• 
şürebilir. neciye ve keder•Iıde ailesıne sa- - j b d U d U kat e plı 11 B 

A. ş. ES:\IER miwi taziyetlerimizi beyan ederiz. ca ın 8 9 n e Ç 
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14 üncü Lüi'nin Sefiri 
-2-

Parisli çapkın kız sefiri uyutunca 
nasıl sıvıştı? 

~Uldaki Fran.;.ız sefaretinin kacılarının çaldıgı br gavutun 
~ Babilin rrıe~hur asma nağmeleri işitiliyord;:.. 
Cilıellikte e .. meydın 01."Uyacak bir Sefir söze başladı, 'e: 
1iJe Süt goz okşıyan manzarala- - Azizim, Mösvö .Fabr, dedi 
~'lü, Versaydoki Fransız size muvaffakiyetler temenni e -
ht~r . sarayının bahçelerine derim. Ben, dün saraya gittim. 

b bır fevkaladelıkte idi. Sultandan, Fransız gemilerinin 
ueyo·ı 

Son asrın 
Mucize!erinden 

(5 inci sahifeden devam) 
Kan verenlerin ço~u bir hasta

nın ha) atını lrurtarm;ık için ve -
rir. Mukabilinde maddi bir men
faat gi::zetmcz, yani para almaz. 

Bazıları da, halleri \·e vakitleri 
yerind.> olmadığı için ufak bir pa
ra alırlar. Verdikleri r.anın beher 
gramı kin bir frank ... 

Kan vermek de SO\l zamanlarda 
bir meslek halini ~lnııştır. Fakat 
çok sıkıntıları vardır. Mesela ka
nını veren bir adam c<aima evinde 
bulunmağa, dışarı çıkacağı za -
man gideceği yeri söylemeğe, şa -
rab, kı;nyak gibi şeyler içmemeğe, 
tütün kullanmamaya mecburdur. 

Mart Pino adlı bir hasta balacı 
kız dört senede ve yü,~ defada 33 
litre 4'JO gram kan vermiştir. 

S: ? U dağ!arındnn başlıyan Boğazlardan Jerbestçe gcçmeleri-
lalıili kadenıe kademe ta Galata ne müsaade etmesi ficasında bu- __ 

lal4 n~ !tadar iner, orada bir kum- lundum. Bu teşebbü~ten bir fay- J A D y o-ı 
Su ~'.hayet bulurdu. da olınadı. 
~! •hçenın tar.ı ortasındaki Monlor söze karıştı: --------------
lt! ltıan sarayı, dünyrıun en gü - - Murassa kılıç d:ı üstelik gitti. 
~ 8za:as~na açılan pencerelc- Sefir sözüne devam ediyordu: 
lldı;liğ; _og~ı.?inin bul.ün hariku- - Üçüncü .\hmed. her zamanki 
~ nı gorur, Marmara engin- gibi çakır keyü itli. Sözlerimi din
~lltu~anıen ayak altında bu- lemcd.i bile... Nihayet huzurdan 
~ U. çıktım. İskeleye gelinre kayığımın 
~ dö Fe=rivol, hol ışıklı o- batırıldığını gördüm. Eğer mat -

.._ !) Al:orlor'la k<':ıuşuyordu: mazel imdadımıza yetişmeseydi 
~ 

0
• enıek dün saravın kapısın- karşıda kalacaktık. 

.ıre . · 
11ttıııı r gırmez harcmağaları et- Sonra katibine di:herek ilave 

.._ F;l 8ardılar. etti: 
teçıiltt Yet. .. Ancak babı selamdan - Yazı masamın birinci gözün-
~bİldi~n sonra geniş bir nefes a- de, Mö.yö Fabr'a verilmek üzere 
~ · Bu zırada nasıl oldu, Parist-cn aldığım mektublar var, 
"'lılıd l<abzası elın.ıslı kılıcımı onları kendisine vermiz. 
.._/\~Çekip almı~Jo.r... Katible Fabr oda.Jan çıktılar. 

~ı,_ edersiniz amma sefir ce- Yaşlı C:iplomat, masanın üzerin -
1 ...... lı: ' ~~ . abahat sizde. Saraya kı- deki billur sürahiden bir kadeh 
'~ilınediğini bimıiyor muy-

' ~u·· 
~~ b'.Y0 rurn. Fakat bu, süsten 
°t)ıı .,, lr§ey değildir. Amcamın 
ilıı,_ <ors· 
• ."fl11. 1 tarafından hediye olun-
,, J)~abzesinde iri pırlanta 

lıu ... ID'usu çok arıdım.. [1) 
~ •:ı:ad ;,_sn r a kapı açılrlı. Hizmetçi 
"'ll lı:ıb abr'le maivetinin geldi-
~fir er Verdi. 
~ ,,.kalktı. Misafir!eri karşı -
:<J' "'°"Y" •· ağı 1 ° Fabr, geniş omuzlu, 
"' RVırJı, kır saçlı bir adanı-

~~~ d. 
li;~iik ogru yiıriırlü. Arkasın-

~S lı: Man geli) ordu. 
• '\ lc;<li! ız, zabit ell·i>csini çıkar
~ a~ık .e bir eteklik göğsü faz. 

ince bir büliız giyiruniş-

~fir k 
tı.ı 1 ızın nı · · . . > eler· . ını m:ru, pamuk 
~~i :;ı öpt~: Perı.rerenin ya-

~.iliJı: ay~ goturdu. Ortada 
~'< ~ bır masa l>azırlanmış
tıı ncercden ccfaret mızı

~, tıı ltı~-

şarab d"ldurdu, bir yudumda içti. 
Kalbi şiddetle çarpıyordu. Genç 
kız balkonda, parmaklığa dayan
mış, Boğazı seyrediyordu. Sefirin 
yalnız kaldığını görünce odaya 
geldi. Masanın yanındaki koltuğa 
oturdu. 

Mösyö dö Ferriol bi•biri arka
sından içtiği §arabın tesirile kızı 
kolları arasına aldı, sıkmaya baş
ladı. 

- Sefir cen.ıbları, ~izi memnun 
etmek vı:züemdir. "'akat, biraz 
müsaade ediniz. İ;;elim. Sonra ... 

DcdL Ve biJ' ka:iciı ~arab dol -
durdu. ve yaşlı hovarclaya uzattı. 
Yanyana oturmuşlardı. Konuşu
yorlar, içiyorlar, içiyorlardı. 

Vakit geçmişti. Mö:.yö dö Fer
riol'un gözleri kapnnıyordu. Niha
yet başını koltuğun "''kasına da
yadı, derin bir uyku'" daldı. 

BUGÜNICÜ PROGRAM 

A.k§cım neşriyatı: 

18,30 Hafif müıik: 'l'epebaşı be
lediye bahşesinden naklen. 19,15 
Konfeıans: Fatih Ha'kevi namı
na: Nail Moran (Muc.telif millet
lerde spor). 19,55 Be>rsa haberleri. 
20 Saat ayarı: Grenviç rasatha -
nesinden naklen, Stız•n ve arka
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 20.40 Hava ra
poru. 20,43 Ömer Riza Doğrul ta
rafından arabca söyle'\<. 21 Saat 
ayarı: Orkestra: 

1- Drigo: Polonez. 
2- Tosti: Kanzone 
3- Straus: Danüb blö vals. 
21,30 Settar Körmükçü ve ar-

kadaşları tarafından Tiırk musi
kisi ve halk şarkıları. 22,10 Ope
ra ve operet parçaları (Plak). 
22,50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23 Sıat ayarı: Son. -···· ---

EGE 
Tiyatrasu 

Nuri Genç 
va 

Arkada~! rı 
23 ağustos sah al:~amı 

Üsküdar l eyle!"oğlunda 
RENKLiFENER 

Sabriye Tolrrcs 
••• 

ErfuğrnJ 

Se1di Teic 

Alacak yüzünden bir·/Bir adam trenden 

birlerini biçakladılar düştü 
U nka panında Keserciler soka

ğında cturan Tahsin ile Kazım is
minde iki arkadaş bir alacak yü
zünden kavga etmi~ler, birbirle
rini bıçakla ağır ynralamışlar, 

Cerrahpaşa hastanes;ne kaldırıl

mışlar, tahkikata ba~lanmıştır. 

Telgraf direğine 
çarptı 

Beyoğlunda İstikliil caddesinde 
oturan İngiliz tebaas.ndan Piyer 
Kü•li kendi hususi otomobiline 
Ara isminde bir de kız alarak Bü
yükdereye gitmiş, döııüşte Kalen
der köşkü önündzld virajda oto
mobil bir telgraf dırcgine çarp
mış, Ara başından yHalanmıştir. 
Zabıta tahkikat ynpmaktadır. 

Barç mes' e.esinde 

uyuşamı.ı yınca 

Burgaz adasında oturan Niko 
ile Dimitri arasmda alacak yü
zündeıı bir kavgd çı ltmış, Niko 
Dimitriyi başından ya~alamıştır. 

Evinin bahçesine 

ampul takarken 
Üsküdarda Uncuhr sokağında 

11 numarada oturan Bayan Mu
kadder evinin bahçPsınde bir am
pul takarken lilmba kırılmış, cam 
parçaları alnını kesmiş, Haydar
paşa Nümune hasl&ne.;ine kaldı

rılarak tedavi altına alınmıştır. 

Arkadaşının bac'lğını 

kırdı 
Nuruosmaniyed~ oturan Nişan 

ismind" 8 yaşlarında bir çocuk 
arktdaşı 10 yaşlarındaki Sami ile 
Vezir hanında ovn~rlarken Nişan 
Samin'n itmesi üzerine düşmüş; 
sol ayağı kırılmı~tır. 

Şişe kırıklarile 
yaralandılar 

Yeniköyde Yeniköy palas ote
linde oturan Rizclı ~kvliıd evvel
ki gün bisikletle Teneköyü'le git
mek istcmşi, yan!na Dursun is
minde bir de çocuk 3lmı~tır. Yol
da bisiklet devrilnıi~. iki genç ye
re düşmüşler, vsnlarındaki şişe 

kırılmış, cam !'arçal ·m vücutleri
ni . ı muhtelif y<'rl<'rinden yaraJan
m,.Iarına seb~biy"t \'ermiş. Ço
cuklar tedavi altına alınmışlar -
dır. 

Maltepeden tren ile Haydarpa
şaya g'tmekte olan Osman oğlu 
Hulüsi isminde bir ~rtist Yoğurt
çuçeşme istasyonunda trenden in
mek isterken ayağı kayarak düş
müş, bacaklarından ağır surette 
yaralanmıştır. 

l'v'Iüşteri yüzünden 

kavga 

Galatada oturan 1832 nuı:naralı 
otomobil şoförü Mehmed müşte
ri almak yüzünden <;'kan kavga 
neticesinde 2706 num:ıralı otomo
bil şoförü Cevdeti bıçakla baca
ğından yaralamıştır 

Sarhoşlukla ken· 

di başını yardı 
Kozma oğlu Yani isminde biri 

Çarşıkapıda meyhaneci Melinenin 
meyhanesinde ralo içerken sar
hoşlukla önünde bulunan ralo şi-

. şesini kendi başına vurmuş, yara
lamıştır. 

Para yüzünden 

yaralandı 
Akay idaresinin Sulak vapuru 

yağcısı İhsan bir para meselesin
den çıkan kavga neticesinde ay
ni vapıırda ateşçi H~san oğlu Fa
iki bıçakla sol ayağıııdan yara
lamıştır. 

Kendisine memur 

süsü vermiş 
Fatihte Manisalı Mehmedpaşa 

mahallesi Zeyrek coddesi 18 nu
maralı evde oturan İsmail oğlu 
Mustafa isminde biri kendiisne 
İnhisarlar idaresi memuru süsü 
vererek Beyoğlunda Ambasadör 
barında içkileri kontrol etmek is
terken y&kalanmıştır. 

Evini taşhyan koca 
Abdi isminde biri bir müddet

tenberi ayrı olarak Fatihte Ha
cıhamza mahallesinde oturan ka
rısı Zıohrarun evine taarruz ede
rek camları kırarken yakalanmış, 
mahkemeye verilmi<tir. 

Dalak yedi, zehirlendi 

Kasım paşada Küçi:• k Piyalede 
Memiş sokağında oturan 18 ya -
şında Mustafa kızı Ayşe bakır ta
vada kalan dalağı yemiş, zehir
lenmi ı hastaneye k&ldırılarak te
davi Dlt·na alınmıştır. 
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Yaş mes' el esi mühimdir! 

EN KIYMETLi YAŞ 
(5 inci sahifeden devam) 

giderek oralarda tedkikat yap -
makta ve yaşlı diye tanınmış olan 
yerlileri uzun uzadıya muayene 
etmektedir. Az değil, tam yüz 
kırk yaşında olduğu söylenen 
Senau isminde bir ihtyardan balı.. 
sedilmektedir. 

Transvalde yaşıyan bu ihtiya -
rın şimdiye kadar on dört karısı 
ölmüştür. Tabii bunlar muhtelif 
zamanlarda ölerek verine başka
sı gelmek suretile oluyor. İngiliz 
doktorun giderek bu ihtiyarı mu
ayenesı üzerine söylediklerine 
balolıısa bu adamın vücudünü 
uzun uzadıya muavene etmekle 
benber bu muayen!'den onun ha 
kiki yaşını anlamak imkansız ol
duğu anlaşılmıştır. Bu yalnız Se
naunuıı yaşı için değildir. Doktor 
Robertin üadesince bir adamın 

yaşı yüze kadar anlaş:lırmış. On
dan öetyi geçtikten sonra bunun 
doğrusunu kestirr.ıeL imkansız -
dır. Fakat Senaunur. yaşını anla
mak için •tarihi» delil varmış. 
Cenubi Afrikanın Yamangovato 
isminde bir kabilesi vormış ki bu
nuıı Kama isminde vaktile bir de 
kralı gelmiş, geçmi~tir. 

Kral Kamanın babası dünyaya 
geldiği sene Senau da dünyaya 
gelmi~ oluyordu. 

Kama 1827 de doğmuş. Kabile
nin an'anesine gört: Kamanın ba
bası otuz yaşına b1smadan oğlu
nu kendine veliahd olarak tanı
mamış, Kama bugün sağ olsa inıiş 
110 yaşlarında kadar clacaktı. Bu 
takdirde - otuzu ilftve edince -
Senau'nun bugün 140 yaşlarnda 
olacağı tahmin olunmaktadır. İn
giliz doktoru Senau'nun böylece 
yüz lork yaşında olduğuna emin 
bulunuyor. Bunu anbttıktan son
ra ihtıyarı ne halde gördüğünü 
tarü ediyor: 

Yirmi senedenberi Senaunun 
gözleri görmez olmuştur. Fakat 
kendisi vücudca şay~nı hayret 
derecede sağlamdır Yalnız göz
lerden mahrumdur. Kalb rahat
sız değildir. Hiçbir bozukluk yok
tur. Onun için daha birçok sene
ler yaşaması da ihti'llal dahilin
dedir. Ağzındaki di~lE>rinden pek 
azı eksiktir. Çoğu yerinde duru
yor. Saç, sakal tabil çoktan ağar
mıştır. 

Doktor Robert yüz kırk yaşın
daki ihtiyara kaç çocuğu olduğu
nu soı·muş. Yüz kırl<lık Senau da 
şu cevabı vermiş: 

nu bitiremem. 
Bu liıkırdılar arara bir teıcü -

man vasıtasile olduğunu söyle -
meğe lüzum var mı?. İhtiyarken 
disine sorulan suali belki de iyi 
anlamamış olaca ki böyle cevab 
vermİ§. İngiliz doktor diyor ki: 
Galiba Senau'nu.."J maksadı bütün 
dünyaya gelen züriyeti torunla
rıdır. 

Kral Kamamn 112 yaşında ol
duğu l'.'alde 932 de ölen bir oğlu 
varmış. Bunu tanıyıp tanımadığı 
sorulduğu zaman SE>nau şöyle 

demiş: 

- O benim oğlum demektir. 
Senaunun vaktile taşından geç

miş maceraları da vardır. Mesel5. 
bir k2bile tarafımbn esir edile
rek götürülmüş, Nihayet kurtu -
labilmiştir. O zamanlar kendisi
nin on kansı varm11 Fakat o za
mandanberi gelip geçen seneler 
zarfınd~ bu ı:niktara dört kadın 
daha ilave edebilmi~tir!. 

Senau az yermiş. Fsir olup lrur
tulduğ·~ zamandanberi ise hiç tü
tün içmezmiş. Her gün sıcak su 
ile yıkmır, bunu su az olsun, çok 
olsun hiç ihmal etmezmiş. Bulun
duğu her vakit su bol değildir. 
Fakat onun dediğini } apmak için 
bütün kabile halkı fcdakArlık e
derek Senauya yıkrır.acak kadar 
suyu temin ederlermiş. Yüz kırlr 
yaşındaki ihtiyarın şimdi yal.n.ı2. 

bir karısı vardır ve o da pek ih
tiy:ırdJ". Kadının da gözleri gör
mez olmuştur. Sen~u karısına iyi 
bakmaktadır. Kendi•inin de göz
leri görmez olduğu halde onu gez
dirir, hatta icabında ağzına yu
dumunu vermek derecesinde ba· 
karmış. 

Doktor Robert Traıısval müze
sinde çalışmakta, Cenubi Afrika
da çok dolaşarak b;lhı:ıssa yo:ral
tından çıkarilan kemikler üze . 
rinde tetkikat yapmaktadır. 

Senı:.unun bahsi bu kadarla ka
panmaktadır. 

~4. lıç Topkapı hazine -

Gel'.<; kız kalktı; kPpnın y&nın
da bekliyen oda hizm<'tçisine: •Se
fir cenahları, koltuyıı q üzeı inde 
rahatsız olacaklar. Giıtüri.ınüz, ya
tağına yatırır.ız .. • dedı ve çıktı, 
gitti ... 

1 •YA'I R')SJ 
Demir al:ınrta ynrala.-dı =-===== 

ZAYİ - Sultonehmed erkek 

- Eğer güne, battığı zaman say
ma.ğa başlasam güncş;n sabah o
lup tekrar doğmasına kadar ~u-

Londralı gazete şirudiye kadar 
İngilterenin en yaşlı kadını ol
makla şöhret kazanan Anastansal 
ismindeki kadının da öldüğiinil 

yazıyor. Bu kadın 108 yaşında i
miş. Yfü sekiz yaşında ölen Anas
tansal '.n şayanı dikkat bir takım 
hususiyetleri vardır İhtiyar ka
dın yüz yaşın-ı kadar asla sine
maya gitmemiş, hiçbir filim sey
retmemiştir. Otomobil, motosik • 
lete de binmemiştir. Fakat 102 
yaşına bastığı vakit kendisini tay 
yareye bindirmişl~r bu tayyare 
sakatlanmış, fakat kadına birşey 
olmamıştı. 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
f stanbul Satınalma Kamisyonundan: 

~~ 72 

~ .. 

Kasımpaşada Kadı Mehmcdefendi mahallesinin Yeni. 
çeşme sokağında vaki 550 metre mıırabbaındaki arsa. 
nın tamamı. 

Hasköyde Hacı Şabanağa inahallesinin Kalaycıbahce 
sokağında 46 No. lu arsanın tamamı. 

Hasköyde Abdüsselam mahallesinin Bademlik soka _ 
ğında 8, lb No. lu arsanın tamamı. 

'.ropanede Ebülfadıl mahallesinin Defterdar yokuşun. 
da 169 metre murabbaındaki meşrutahane arsasının 
tamamı. • 

Galatada Yenicami Fermeneciler c~ddesinde 44 No lu 
dükkanın tamamı. . 

' ı~ "tıq, 
\ :!ıı RUıı-Yazı1ı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile satşı 
~ır. uııden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya çı _ 

~ı~'.b~{/8/933 çarşamba günü saat 13 de kom;s;vonda yapilaca. 
"'tlııe :.'.niıı yüzde yedi buçuk pey paralarile akarat ve mahlO. 

ltracaatları. (5262) 

ı.:, ~cıfıa Vekaletinden : 
•f ~'Qeı~e:'hh;dlik vesikası hakkında ı/7 /938 tarih ve 3645 sayılı 
~t~ı./1e neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre 
~~ ' Uslll~ltce Verilmekte olan daimi ve muvakkat •Müteahhidlik 
~ ~~•leyhu 1.lga .ed•lmiştir. 
lıo,le bu v §ı'.°dıyc kadar verilmiş olan büliln mütcahhldlik vesi. 

~ ı 1 ilır. esıka usulünün istinad eylediği tali'llatnamcnin hiikmil 

~~~ lt~ıen ı 
~ılı1 dliJt ,.~An edilmiş bulunan eksiltmeler 11 Eylıll tarihine kadar 

) 'ilden sıkası hakkında cart usule göre intao edilecek ve 1 Ey. 
a -~11;,caı~ııraya ilan edilml§ olan eksiltmeler için buna göre tas. 

, " «lır 
~~ '>ıı~d- . 
~. ~~ık "ll sonra eksiltmelere girecek taliblerden aranacak ev • 

~k.lltnıe §artnamelerina dero ve usulen ilan edile -
c3156• c5682• 

Bu gece (Suad!ye) ı-.1jJa. Ya. 
rın gece (Büyıikada) da (Bay alda. 
tırsa) vodvil 3 pcrrle. 

l:sküdar Huk~k Hakimliğinden: 
Üsküdarda Hamza Fakih mchaL 

lesinde Aziz M~hmud sokaPında 
·' 101 numarada sakın Lemanın ko _ 

cası Mehmed İrfarı, 327 t<.4ri _ 
hinde kendisini tatlik ettiğ'nden 

talakın tescili dav'5ından doia) ı 
mlıddeialeylı.in ikametgahı meçhul 
olduğundan dava istidasına 20 gün 
zarfında cevab vcnnek ve tayin o. 
lunan 3/10/938 pazartesi günü sa.. 
at 14 te mahkemeye gelmek üzere 
ilanen tebliğat icrasına karar ve _ 
rilerek bu babdaki dava istidası su. 
retile davetiye varakası mahkeme 
divanhanesine tJ!ik edilmiş oldu -
ğundan müddeialeyh Mehmed İr -
fanın müddet zarfında cevab ver -
mek ve yevmi mezkürda mahkeme. 
ye gelmek üzere keyfiyet ilan olu. 
nur. 

1938 rene&I için 

Ç0cuk arabalarının 
Son partisi gelmiştir 

BAKER Mal!'azalarında 
Reklam Fiatına salıllllaktadır 

35 Türk lirası 
Sultanahmed 5 i:ıci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Aksaray Küçük lang• bostan so. 
kak 6 sayılı evde oturan emekli 
yüzbaşı Mehmed O. Ahmed 
Nazminin mübtla olduğu hastalık. 
tan dolayı hacrdilerek kendisine 
ayni evde sak in karısı N edimen;n 
vasi tayin edildiği ilan olunur. 

Limanda bulun.ın .":iman ban
dıralı TEnss vapurun<'~ çalışan a
meled"n Alinin Üı<·ri.,e ağır bi 
demir düşmüş sol ayağını kırmış
tır. Alınin yaralanma,ına sebebi
yet ve.-en Muhittin ile İsmail is
minde iki amele tutulmuş, Ali 
Beyoğlu hastanesin!' kaldırılmış, 

tahkikata başlanrr.ışt ır 

Benzin kovası 
tutuştu 

okulundan 16/-l/938 tarihinde 
48H9 numara ile almış olduğum 

tasdiknamenü zayi ettim. YenisL 

ni çıkartacağımdan eskisinin hük. 

mü yoktur. 
Rıdvan Alpgök 

İstanbul .Asliye 

mahkemesinden: 
Birinci Ticaret 

Mahkemece satılmasına karar ve. 

rilip Galatada Galafat yerinde Fer. 

Eşyanın cinsi Miktarı Tasın lan an 
tutan 

K. K. 
Yemenı 600 çift 1800 ij() 

ilk teminatı 
nevi 

Lira K. 

Ekslltme:ıin 
tarihi G. S. 

1J5 00 Açık 7. 9-9J8 çarşamba 
eksiltme 10 dı 

Kaptan fotinl 112 • 51!i 20 39 00 öazarlık • • 10,30 
Müreıtebat • 207 • 922 20 72 QO . "". " 

. 1 -:: Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde nevile. 
rıne gore eksitmeleri yapıacaktır. 

2 - Evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
Keresteciler cadd,.sinde Sokoni 

Vakum şirketine 1't benzin depo
su önünde satış memuru Şevket 
tarafından bir benzin kovası ile 

meneciler caddesı l7 numara!ı Va.. 

sil Demircioğlu deposunda bulunan 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve ka _ 

bir adet buhar makinesile mezkCır 
nuni vesikalarile birlikte Galatada eski ithaliıt gümrüğü binasındak; 

getirdiği benzini bir kamyona ver- makineye aid ve h1ilen Silivridc es. komisyona gelmeleri, ·5696· 
mek isterken ><:ovad2ki benzin tu- ki Degirmen önünde mevcud bir 
tuşmuş, itfaiye tarafmdan kum adet buhar kazanını almak is!iyen
dökülmek suretile söndürülmüş- !erin 26/8/938 cuma günü saat 10 da 
tur. G 1 O • tJ , a atada Fermeneriler caddesi 17 
enıze a arken dıkkat numaralı depoda hazır bulunmaları 

etmeli iliın olunur. 

lstanbul C. Müddelumumiliğlnden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri için alınacak 40,000 kilo Rumeli 

mangal kömürü ile 27 ,500 kilo sobalık meşe ve 80,000 kilo mutfak için 

ince gürgen ve 30,000 kilo hamam için kalın gürgen cgütük• oduna 

l;r:=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;il ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Kömürün muhammen bedeli il U 7 n."rC 1 1354 K~'!ll 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 liradır. Odunun muhammene be. 
Cemaziyelahır Ağustos deli 1925 lira olup muvakkat teminatı 144 lira 38 kuruştur. Eksiltmesi 

26 10 3/9/938 cumartesi günü kömürün saat 11 de ve odunun 12 de Sirkeci... 

Yıl 1938.AyS, Gila235, HııırllO 

23 Ağustoa ı &ala -
Güneşin sünbüle burcuna 

flİrmesi 

de Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye levazım dairesinde ek • 

siltme komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnamesini görmek isti.. 

yenler tatil g~lerinden maada her gün Adliye levazım dairesinde gô. 

rebilirer. c5588• 
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BURUŞUKLUKLARIMDAN 
N A S 1 L K U R T U L O U Mı? 
ve 10 yaş daha genç 

nasıl göründüm ? 
!vis'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ıayanı hayret 

tebeddülü nasıl temine munffak oldu~unu anlatıyor : 

Bugün kendime ayrada bakar
ken k~ndi kendime söylendim: 

•Azizim, ben artık ihtiyarla -
mağa başladım!..• gözlerim ve ağ
zımın etrafında küçii}: çizgiler ve 
alnımda derin buru~ukluklar gör
düm. Daha sonra tezadüfen cild 
unsuru olan Biocel Tokalon kre
mine aid bir ilan okudum ve çok 
düşuı 11eksizin sırf rnrak saika
sile tecrübeye karar ;erdim. Ta
savvur ediniz Ki on g'"n kadar son
ra arkadaşlarım, ta·<~ ve beyaz 
tenimden dolayı bcr.! tcbrike baş
ladılar. Ben de hayrette kaldım ve 
bundan cesaretlener•k tecrübe - / 

!erime devam ettim Altı hafta 
nihayetinde bütün çizgi ve buru
şukluklanm t:ımam?ıı kayboldu. 
MÜHİM: Her akşarıı yatmadan i 

evvel cild unsuru ol:ır, pembe ren
gindeki Tokalon kremini kulla -
nınız. Terkibinde ~erçliğin tabii 
unsuru olan Biocel vardır. Gün
düz iç;.n de beyaz red<teki (1'ağ
sız) Tokalon kreminı de kullanı
nız ve bu suretle cildt siyah ben
lerden ve gayri saf !Tıaddelerden 
kurtarır ve açık me8''meleri sık
laştırır. Muvafiakiyetıi semereler 
garantidir. Aksi takdirde para -
nız iade edilir. 

2 • 3 gflııde ağrısız çıkarmak 
için 

Beşir Kemal HASIR llıACI 

SATIŞ iLANI 
fstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 

Resmi Tahsin tarafından Vakıf paralar idaresinden 22439 ikraz nu
marasile borç alınan paraya mukabil birinci derececle ipotek gösteriL 
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve 
tamamına ehli vukuf tarafından 130 lira kıymet takdir edilmiş oian 
Boğazı;inde Ta.-abyada Ayakiryaki mahallesinin Ayazma sokatında 
eski 98/1 mükerrer num&ralı bir tarafı Kırşehr Meb'usu Mahir tarlası ve 
Hacı Anastas vereselcri tarlası, b1r tarafı ifrazen Fethi hisses:ne tahsis 
kıl!nan ınahıl, bir tarafı Aziz tarlası ve bir tarafı ucak yoli!c çevrili 
Tarabya deresınin nihayetindeki tepenin sathı mahallinde ve içinde 
dört beş elma \'e kiraz ağacı bulunan etrafı funda ve dikenli çalılarla 
muhat gayr;mamur ve gayrimezru 6723 metre murabbaı sahasında bir 
kıt'a bağ mahaJlinin tamam. açık rttırmaya konmuş olup 29/9/938 ta
rıh ' rastlıyan perşembe günıi saat 14 ten 16 ya bdnr İstarbulda Ye
n ı:-ostme b nasındak, daire.nizde acık ~rtırma ı e saılacaktır. Art!Pma 
bedeli rmhammen kıymetin ': 75 inı bulduı u takd!rde gayrimenkul en 
çok artt•nr n ıize·ıne ihale ed·~cek, ak ' t kdirde •n son a ttıranı:ı ta
a'ıhudıi boki kalmak .i.ze e ltırma 15 gün müddete temd.d ed·ıerek 
14/10/938 ·ar+. e rastlıy~, cuma ıJU'1U sa t 14 ten J~ ya kadar yire 
da .• mizd ıkin~ı açık a. ttırl"''\51 yapılacak n bu ıkinci 2rttırmJda gay
rimenku! en çok & .. ttıranır. üzer.re ı.h e ed lecektir. 

Satış pqind r. Talib erın arttırmaya girmezden evvel muham _ 1 
men k y tin ', 7,5 n .sbctınde pey akçası ,·ermeleri veva milli bir ban-
ka ın teminat m<k\Jbun ıbraz etme'e• 1zımdır 

·kmış n rgilerk BcleıUyeyt! aid tenv.riye. tanz,iiye ve dellaliye 

res, ...,lerı ve vakıf icaresi satış bocielinden tenzil edilir 20 'erelık tav:z 
bede. ı- · ıterıyc aidd r. 

20 4 nwmara' icra ve iflas kanunı.:nun 126 ncı . ..-,ad<lesinın dör _ 
düncü fıyrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipoteklı alacaklılar ıle rl ğer 
aliikadaran.n ve irtıfak hakkı sahiberin n bu hakarını ve hususile fa;z 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihınden itibaren 20 

gün içinde evrakı müsbitelerile b:dirmeleri icab eder. Aksi halde hak
ları tapu sicıllile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından hadc 

kalacakları ve dah3 fazla malı'.ımat almak istiyenler:n 2D/S/P38 tarih'n

dcn ıt b&ren herkesin görebilmesi için açık bu!unduru!acak olan arttır
nıa rart'l~"'e• le 934/3214 numaralı dosyasına müraca;,tları ilan olunur. 

(5716) 

lr. isarlar U. Müdürlüğ~ııden: 
I - Lc:tc ırnle c ns ve mıktarları ynz it muhteltf renk 1715 kilo 

m ,o- r • kkcbi §' rtraMe ve nıimun lNi mucıbınc•~ açık eksiltme 
.... ) l S"'ı ;alırıacaktır 

II lkpsıru_·1 muhammen bedelı 1818.10 lira ve mu\'~kkat temina-
tı 131 "5 1 radır 

lII - Eks.ltmc 25/VIll/938 tarihine rastlıyan pc··~err !:ıe güniı sa
at 10 da Kabat:ışta Levazım ve mubaya3t şube-indeki altın komisyo
nunda yapılacaktır. 

.... . 
~ . .•. . ·-~ 

YENİ BİR TENZİLAT D·AHA! 
AVCILARA • • 

Av Saçması fiatı indiriliyor. 
1Eyliil938 tarihinden itibaren 938-939 av mevsimi 

için Av Saçma ve kurşununun kilosunun fiafı 

40 U i Di ıLMı 
Bu fiat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek 
saçma ve kurşunların depolardan mahallerine kadar 
nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden ba· 
yiler. memleketin her tarafında avsaçmave kurşununun 

Bir kiloluk 40 ve yarım kileluk20 K S t ki d 
kutusunu kutusunu uruşa a aca ar ır. 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına 
haber verilmesi gerektir. 

939·940 av mevsiminde sert saçma satdması mukarrer 
olduğundan bu cinssaçma kullanmak isteyen avcıların 
ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne mikdar 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile (inhisarlar Umurn 

Müdürlüğü Barut Şubesi) adresine bildirmeleri 
rica olunur. 

Et ve seozelerm iyice pi5n;emesinden, meyvalarır, güzekc yıkanmamasından, içile'l sularu, ce
miz ve saf olmam~.sından hasıl olan solucan dediğimi.: barsak k • rtları en muzir hayvmo !ardır. Bun 
lar; ince barsağ-n iç zarına yapışarak ve kan emert-k yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bu
lunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat, kaşu.ması, ishal, 
oburluk, baş dörunesi, salya akm:ısı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görm...Je, işitmede, 
bozukluk hep Lu kurtların tesiridir. 

bu kurtların en birinci davasıdır. Büyük ve küçükl~re kemali emniyet ve itimatla ver:lir. Her ço
cuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten ver iniz. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. T.ırzı istimali kutuların içinde yazılı•iır. Fiatı her 

20 kuruştJr. (iSMET) ismine dıkkat. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cinsi Mik<ları Tartma Muhammen bedeli 

kabiliyeti Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

Baskül •B• 34 adet 500 Kg. !ık 110.- 3740.-

Mu vak kal 
teminat 

Lin K. 

280.50 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

S. D. 

A. Eks:ıtme 10 30 

Teklifırı ve
rileceğ'i 

Şube 

Tiltün F. Ş. 

• •B• 13 

•M• 8 

•B• 1 
•B• 2 

• 300 • 130.- 1690. 126.75 • 10.15 • • 
• • 1000 • 285.- 2280 171.- • 11 Tuz Fen Ş. 

Tütün • • • 1000 • 285.-

• • 200 • 90.-

Terazt ·B 20 • 10 • 17.-

285.- 21.37 
180.- 13.50 

340.- 25.50 

Pazarlık 

• 
• 

11.15 

11.30 

11.40 
• • 
• • 

I.- Yukarıda tartma ka.bi!iyet !eri ile miktarı yazılı muhtelif çe kerde c58• aded baskül ile .2. 
aded terazi şartnamesi mucibince satın alınacağınclan hizalarında gösterilen usullerle ı.yrı ayrı eksilt.. 
miye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli erile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir 

III- Eksiltme 12/IX/938 tarih ine rastlıyan Pazartesi günü hiza! arında yazılı 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe;ı Şubeden alınabilir. 

V - Eksil.mij e iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklıf ve kataloglarını 

saatlerde Kabata~la 

ihale gününden bir 

hafta evvel ne kadar hizalar,nda işaret ed;Jen Umum Müdürlükteki alakadar Şubelere vermeleri ve 

tekliflerinin kabulün\i mutazan.mın vesika almaları Jazımdır. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

ADYOLIN 
D i ş 1 er i, 
dişler çehreyj 

güzelleştirir. 

Radyolln . 
Diş 1 eri, 
dişler mideyi 

sağlamla9tırır ,,. 
•R•A·o·v·o--Lt~N-d•.·ı-· --. ---•ı-:at1r• 

ış erı temızler ve par . j 
mikrepları yüzde yüz öldürür diş etıerıll 

. ' J~ 
beslıyerek hastalanma'arına mani olur, lll> 

kekusunu keser. 

------~h"":"ti' 
Cildinizin ta 

edilmemesini 
ister seni% ,0 ı 

Dünyanın her tarafında ıe' ,,ı 
k ·ıd· ur•• ve ullanılan, ve et 1 1,ı~ sonra pamuk gibi yuıııU 

p 
traş bıçakJar101 

ku;Janınız. ~ 

Nafıa Vekaletindeıı:, 
·Jel· 

5 Ey'ül 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vek~ 1 

nasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeıııe eksiJl!ll~ ~r 
misyonunda cem'an 4500 lira muhammen bedelli depod~n aiınJll3 

tile 25000 litre benzinin eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakk~t teminat 337,50 liradır. . ~ 
Eksiltme şartnamesi ve teforruatı Ankarada Nafıa VeJ<aletı 

me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. ~es" 

İstek~ilnin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazıl • 
ayni gün seat 11 de komisyonda hazır bulunmaları Jiıızındır-

·3176• ·5540• 

Istanbul Belediyesi ilanlar• 
Temizlik !şleri ve diğer müeseseler hayvanlarına JüzııJll;,ı 

669,140 kilo arpa kapalı zarf usulile eksiltemeye konu~muştu'· tı' 
•1 şsr 

arpaya 5 kuruş 2'i santim bedel tahmin edilmiştir. Vstesı e b• 

Levazm Müdürlüğünde görülebilir. Eksilme 31/8/938 çar "~ı t 
saat il de Da:mi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2J90 saY ı · 
da yazılı vesika ve 2634 lira 74 kuruşluk ılk tem.nal makbuı \'-d • 

. . ·~ · 
tubıle beraber teklıf mektublarını havi kapalı zarflarını Y"" ~ 

günd:> saat .10 a kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu 58 
( 4 

1 

ı 
ra verilecek zarflar kabul edilmez 

Karaağaç pay mahallinde 1 N o. ot deposu 

Karaağaç pay mahallinde 2 No. ot deposu 

Karaağaç pay mahallind 3 No. ot deposu 

Karaağaç pay mahallinde 4 No. ot deposu 

s ·nelik 
muh:,111'* 

. " men k ,!!.-

300 
370 

421 

371 

ı. 

Karaağaç pay mahallinde 5 No. ot deposu 300 
'119 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı oJal'.
5 

~ 
l~ l -

ayrı '<ıyrı• kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konu ifil' ıarl 
Vl - İstcklıl'e-iıı kaııunen kendilu'.!lden aranı{1n ves,ka ;ve % 7,5 güvenme paralarıle b·r!ii<te ek- ihale •. gününde girm bulunmadığından arttırma 29/S/"3°- paic;r~ 

silme iÇ!'l t vır d• "n .gun ve saatlerde yukaml adı ge~cn komisyona gelmeleri ilan o1urur. •4917• nüne uzatılmıstır. Şartnaır.eleri Levazım Müctürl'b" ti' - ' ı ZAYİ _ Nüfus cüzdanımı kay _ İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat m 1<buz ,·ey·~;e b~ 

!Devlet Demiryolları ve Lims;ınları 1 bettım ve yenisıni de çıkardığım - rabcr yukarıda ynzılı gunde saat 11 de D2ımi Encu:rır (•!' 

i letme • idaresi İfanla. I dan e ~ıs '1in hcikmü kalmact:ğ"ıl lıdırlar . 
- ilan ederim. * * J<•Jf 

'fuhaınrrcn bedel. 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon I • _ ; " JO 
vinc; 7/10/1938 cuma ı ünü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 324 dogumlu İbrahim oğlu Haseki hastanesine Iüzumu .. olan ve hc-poıne 73~ "~ata. JO ~ ~ 
dare bina3ında satın alınacaktır. Arif Kor tahmın edılen 20 bne yangın sondıirme n'ak .,,..,, !O 11 •) 

Bu işe g':mek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka _ kapaklı kova ve sair buna mütcferri malzeme aı;tk ,1;:sı r j,t 
IV -- Şartname ve listeler parasız olarak her giın sözü geçen şu

beden alınabilir. 
nunun tayin ctt:ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar S 1 . t "d ·· ı b' 1 

• ı a ııp ve neşnya ı ı are ear.. 1 ş 1 · L M .. d .. ı ···· d göru c · I" 
muş ur. ar namesı evazım u ur ugun c ·' k f • J· 

Baş muharriri 2490 No. lu kanunda y~zılı ves:ka ve 55 lira 20 kuru~.'.u $t ıl .p:J1 
V - İsteklilerin ek~iltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

\'enme paralaı-ile birlikte yukarda adı geçen komisyon3 gdmelerı ilan 
' 'lUr. c5280• 

komisyon reisLğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameıer 350 kuruşa An~ara ve Haydarpaşa 
tılmaktadır . 

veznelerinde sa -
(5628) 
. ' 

ETEM İZZET BENtc:... makbuz veya mektubile beraber 7 /9/938 çarşamba gürıtı s (İ. 5' 
SON TELGRAF MATBAASJ imi Encümende bulunmalıdırlar. 


