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BU GAZETE ""' 1 
İ!lanbulun en çok satılan hakild l 

akşam gazettsidir 

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

laara. llc!n: Te:. 20827 

Telı;:-raf : İst. 8ou Telgraf 

BAşvEKiL-vE~ iÇ BAKANI ELAZIK YOLUNDA • • 

~on koz oynanıyor! Muamele 
Vergisi 

Şark 
Manevraları 

-\ Çocuklarımızın 
~ayatını koruyacağız .. 
. Hiikiımet geniş mikyasta geni 
· sağlık tedbirleri alıyor 

' 

Japonya kat'i 
Muharebeye 
Tutuştu 

Fili harekata bu 
sabah başlandı 

Celal Bayar Eli· 
zık'ta bir gun 

kalacak 
Doğu manevralarına bu sa

bah başlanmı~tır. Bugün kırını~ 

zı ve mavi taraflar arasında ilk 
temaslar olacaktır. 

Hareki.ta vasi mikyasta mo
törlü kıtaat ve hava kuvvetleri 

de i~tirak etmiş bulurımaktadır. 

Mareşal Fevzi Çakmak, 
Milli Müdafaa Vekili Özalp, 
üçüncü ordu müfettişi Orgene .. 
ral Kazım harekat sahasında bu
lunmaktadırlar. 

Bu sabah Anka raya vasıl o~ 

lan BaFekil Celal Bayar da dün 
haber verdiğimiz gibi manevra

da bulunmak üzere 'f.lazığa gi .. 

decek ve harekat eaha!lında bir 
gün kalacaktır. 

Başvekil ayın yirmi dokuzun

da İstanbula avdet etmiş bulu· 
nacak ve otuz ağustos bayramı 
ile ey!Ulün ilk haftasını burada 
g~çird!kten sonra Ankaraya dö
necektir. 

Doğu manevra~ı ile ayni za
manda Ba,vekilin Büyük Mil -
Jet Meclisinde ifade ettiği ~eç
hile tarihi Denim meselesi de 

Çoc~k, alcll, verem hastaneleri ve köy 
ebe mektepleri açıhyor 

Sıhhat ve İçtimai muavenet V c
k8.leti, nüfusumuzun artması bakı
mından en esaslı bir mevzu olan 
doğum işleri için yeni ve mühim 
kararlar vermiştir: 

Bu maksadla memJekctimizin 
muhtelif 16 yerinde birer cdoğum 
evi> açılacaktır. Bunların her biri 

16 - 20 'er yataklı olacaktır. 
Diğer taraftan geçen sene ilk de-

fa Balıkcsirde açılan ve çok mu • 
vaffak olduğu anlaşılan <köy ebe 
mektebleri> nin de çoğaltılması ka• 
raralftırılmıştır. 

ilk planda yeniden 60 köy ebe 
mektebi daha açılacaktır 

Şişli çocuk hastanesinin yalnız 

çocuk hastalıklarına tahsisi ve bü
yültülmcıi muvafık görülmü~tür. 

(Devamı G nrı ıa:vfamu:da) 

Çin dayanıyor ! 
(Dcnıra 6 ıncı sahifem:zde) 11=--=============================-

l ktı sa d ve Adliye sahibi olarak il~ııde bulundur -
maıt istiyordu. VaziyPt. muvakkat 
itilafa ı·ağmen bu balnmdan he
nüz taınamile ayı1.ınlanmış sayıla

maz. Maaınafih, Kücüi, İtilaf sulh 
yolund~ Iıir dava ve zafer kazan
mış bulunmaktad:~. 

İspanyadaki va1iyc! ise her ta

rafta büyük bir 1"lera1< uyandır • 
makta ve bütün z~ferlcri dün ak-

şamdanberi kendı ÜZPfine çekmiş 
bulunmaktadır. General Franko 
İngiliz planmı •·r:cidrttikten sonra 
üç cephe üzerinde Faşizmin Av -
rupa siyaseti üzerine bunun iste

. diği istikameti :anakkuk ettirecek 

bir kat'i emelle tDarruza geçmiş 

bulunmaktadır. 

Ebra ve Fevenh mmtakaların
(Devamı 6 mcı ııahlfede) 

Londra 24 (Hususi) - Tokyo
dan gelen en son haberlere göre 
Japonya Çindeki m;ıharebelerin 

sonunu almak üz~rC" kat'i muha
rebeye girişmiştir. 22 temmuzda 
başlı yan harekat ın 1<işaf etmekte 
ve Çin ordusu çet'n bır mukave
met ile bütün ce;ıhclerde dayan -
maktadır. 

Japon ordus·ı b;r hayli yıpran-
mış olduğundan bu s~ferki hare-

F l• ı ı• stı• n vazı·yetı• kat da kat'i neltC(•yİ vermezse Ja-
ponların bulundu:tları yerlerde 

•mı:ıııım••••••••••••••ııii•- tahkimat yapıp harbi durdurma-
- !arı ihtimali de mevzuu bahsol -

. Al~ı, yürüd~ ! Aiiah 
lngilizler genı kuv vetler gon-

Fransız Başvekili Mösyö Daladiye 

Fransız 
Başvekili 
Düşecak mi ? dermeğe mecbur oldular Korudu 

Dün T epeba,ında az kalsın bü· 
yük bir facia olacaktı. Tepebaşında 
üç gün evvel çıkan yangın neti • 
ccsinde üstkatı yanan Ünyon F ran-

Araplık alemi Ingilizler aleyhine 
Filistin davası üzerinde birieş

• 
mış b ulunuyor 

Şam 24 (Husust) - Filistinde 
vaziyet her gün bira= daha veha
met kesbetmektı•ı1ir. Dün gece 

Akresafat ve Tel - P.viv ile çöl 
mıntakasında çok kar.Jı hadiseler 
olmuştur. Filistin Arabları umu

mi surette kıyam ve galeyan ha
lindedirler. İngılı= muntazam kı

taaıı .ile' ..Uab çelP.leri ·arasında 

-· ? 
• • . 

kanlı ve uzun muharebeler ol -
makta, bunun dı~ındıı da •kum
dan biten arablar• dedikleri gibi 
her şehirde ve her verde İngiliz-
lerin karşısına aı;~: zın bir çok mü
scllah Arab kuv\etleri çıkmakta, 
taarruzlar ve b~skmlar yapmak
tadırlar. Bilhassa bu vaziyet İn

.(Devamı 1 ıaa ..ı.ifede) 

sez binasının tramvay caddesine 
nazır büyük alçı parçaları dün 8.ni 

olarak caddeye dü~müştür. Bu sı

rada caddede tramvayın ve yaya 
yolcuların bulunmaması herhangi 
muhtemel bir facianın önüne al -
mıştır. Dü,en alçı parçalarile tram
vay yolu kapanmış 20 dakika ka-
dar tramvay i~liyememiştir. 

Paris 24 (Hususi) - Ba,vekil 
Daladiye'nin mesai saatleri mü .. 
nasebetile vaki beyanatı sol par ~ 
tiler arasında mukabil hareket u 

yandırmış olmakla beraber Mösyö 
Leon Blum bu mukabil hareketin 

bir hükUmet buhranı yaratmak he-
defini gütmediğini teyid etmı~tır. 

Partiler son harici vaziyetleri gö -

zönünde tutarak bir hükQmet buh· 
ranına sebebiyet vermekten fİm 
dilik •akınmaktadırlar. 

Beylerbeyin
de bir facia! .. 
iki deniz amelesi sokak ortasın

da bir ana ve kızı vurdular •• 

Cinayette gene 
metreslik 

aşk cinneti 
hayatı var! 

ve 
Yazısı 
6da 

Vekilleri bu gün 
ge l iyorlar 

Basın kağıd kooperatifi de ku
ruluyor, Şakir Kesebir içlimaa 

riyaset edecek 

Adliye sarayı için de Adliye Veki
li burada karar verecek 

Adliye ve İktısad Vekilleri bu
gün saat on altJda İzmir vapurile 
Jzmirden iimanjmıza gelece~lerdir. 

İktısad V ekili Şakir Kesebir 
şehrimizde iktısadi meselelerin tcd
kiki ile meşgul olacağı gibi, Adliye 
Vekili Şükrü Saracoğlu da bilhas
sa adliye sarayının İn\!"SI keyfiyeti 
ile meşgul olacaktır. 

Malum olduğu veçhile tarih ku

rumu tarafından sen tedkiki ya -

pılan ha pishane hakkındaki •on 

1
rey ve karar Adliye Vekiline hıra• 
kılmıftı. Adliye Vekili burada ta
rih kurumunun raporunu tedkik 
edecek, belki bizzat hapisaneyi de 
gezecektir. Şükrü Saracoğlu hapi
aane yıkılmadığı takdirde adliye 

sarayının nerede İnfB edilebileceği 
üzerinde belediye reisi ile de te• 

maslarda bulunacak 'ehir planına 
nazaran diğer bir yer de tesbit et

mek huıusunda da fikir edinecek· 

(De•amı 1 ıacı aahlfede) 
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Nohuô 
çuvanarının 
Altında bir karı 

Kuleli Askeri Lisesi de- Koca öldü 
• 

nız bayramı bu hafta 
yapılacak .. 

Cumartesi &unu Kuleli Askeri 
liaeıinde büyült deniz bayramı ya
pılacaktır Merasime saat 16, 15 le 
ba,lanacalr.tır. İstiklal marfından 
ıonra; müsabakalara geçilecektir. 

Atlamalar, bir, üç, ve be' mC"t
reden olacak, hunlan halkadan at
lamalar takip edecektir. Bunu ku
leli bayrak yanfı. 50 metre ser• 
best, 1 00 metre kurbağalama, 5 O 
metre sırtüstü, 1 00 metre serbest, 

200 metre kurbağalama, 100 met 
re sırtüstü. 

Su altında yÜzme, dalarak ta· 
bak çıkarma, kurtarma, elbise ile 
su içinde soyunma, Padilbot yan• 
t!lfŞI. su topu, prpl yar~t yapılacak. 
en sonra mükafat daiıtma merasi
miyle müsabakalara nihayet veri• 
lecektir. 

1 

Galatasaraydan: Haşim, Giinef 
ten: Murat, Fenerbahçeden: Le
bib, Esat, Befiktaftan: Mehmet 
Ali, Vefadan: Muhteşem, Mucit, 
Süleymaniyeden: Danis. İbrahim, 
Ruhi, T opkapıdan: ' Haydar, 
Bey kozdan: Bahadır, Kemal, Sa· 
dettin, Şahap, Turhan. 

İstanbul muhteliti lzmirde üç 
maç yapacakbr. 

2 7 Ağustosta Ankara - lstan
bul, İzmir - Trakya, 2 8 Agustos 
ta lstanbul - Trakya, Ankara -
İzmir, 30 Ağustosta İzmir - İs
tanbul, Ankara - Trakya. 

Tal.ım bu ayın 31 inci Çarfam· 
ba ıı;ünü İstanbula gelmis olacak
tır. Takıma mıntaka ~ başkanı 
Muhtar ve Beykozlu Kelle ibra· 
him de iştirak edecektir. 

Bu pazar Modada Mısır takımı cumartesi 

ık 1 ilk maçını Ga~atasaray 
ye en yarış arı Güıeş muhteliti ile 

Yapılacak. Ya?a;ti~~~omitesi tarafından şeh-
Bu pazar lstanbul zengin bir 

rimize davet edilen Mısırın en k.uv 
spor haftası geçirecektir. 

Bu münasebetle BafVckil tara· Tetli futbol talr.ımı Ennandülehli 
fından yelken sporunu tefvik mak takımı Cuma günü fehrimize gele-

aadiyle Ba,vekalet namına bir ku· cektir. 
pa konmuftur. 

Geçen luıfta Modada Festi va! 
komitesi tarafından yapılan ve il<i 
günde bitiliren lstanbul yelken 
pmpiyona.sına. 6 'arpi iştirak et
mifti. Halbuki Susporlan ajanlığı 

tarafından bütün su sporlariyle 
uğr&f&R ıpor klüpkrimize ikifCr 
adet tekne verildiğinden, pazar 

günkü müsabakalara F enernahçe· 
den ( 1) Galatasaraydan da ( 1 ) 
f<!fPİ olmak üzere iki f8rpi finalı 
müsabakasına gİrmİftİr. 

Te\Wik müsabakalarına ondan 
fazla farpi girmİf, beşi yani" bitir
miş, ikisi de yarışı ikmal edeme· 
mifti. 

Batvekil Celal Bayar bu güzel 
sporu himaye için bu pazar yapı
lacak yelken Yill'lflan'lı bizzat hi· 
ma..velerine almı~lar, bir de kupa 

koymutlardır. 

Batvekalet kupası müaabakala
nnın çok. heyecanh olacaiı tahmin 
edilmektedir. 

Fuara iştirak edecek 
İstanbul muhteliti 

seçildi 
lzmir Fuar lr.upaaına iftirak ede 

cek olan İstanbul muhteliti kati 
teklini a!ınıftır. 
Takım Cuma günü aahah.ı aat 

sekizde Tophaneden kalkacak o
lan Sus vapuriyle Bandırma deniz 
yoliyle lzmire gidecektir. 

Gidecek takım "1 oyunculardan 
mürekkeptir: 

Mısır takımı ilk maçını Cumarte-

si günü Taksim stadında Güneş -

Galatasaray muhteliti ile ikinci 

k.arşıl~a111n1 da Pazar günü Fe

ner - Betik~ muhteliti ile yine 
Taksim stadında yapacaktır. 

lzmir fuar komitesi 
Macar gürtşçil[ri 
Davet etti 

Macar gÜretıÇileri İzmir Fuarı 

münasebetiyle, İzmir Belediye re

isi Behçet Uz tarafından lzmire 

davet edilm.i~lerdir. 

teklifi kabul ettikleri 

Macarlar bu 

takdirde İz-

mire giderek İzmir muhtelit takı-
miyle kar~ılaşacaktır. 

Bu akşamki festival 
güreşleri 

Şehrimizde bulunan Mucıır gü* 

re!j!çileri ikinci maçlarını bu akşam 

yine saat 21,30 da Taksım stadın-

da milli takım güreşçileriyle kar

fUap.caklardır. 

Bu akfam yapılacak güreflerde 
bizim takımda yer alacal. güreş
çiler fUOlard.ır: 

Yahya, Y ap.r, Ha n Tahsin, 

Saim, Çoban, Y uauf A.lan, Faik, 
Mıatafadan ibarettir. 

Müsabakalar yine iki ~ori 

serbest ve Crcko Romen üzerine 
yapılacalttır. 

ONU;AENv 

Tefrika 
N.84 

Gulıek,n: 

HEYECAN ve 

- Çok güzel, d~di. bir a.yrılığın 
hatırasını ne canlı, ne özlü bir 
şek ilde anıyor .... 

Ayten, biraz durduktan sonra: 

- işte bir tane daha .... 

Diyerek, tatlı, sıc1k Lir ses~e O-

kumağa başladı· 

·Zcvk.m artar geliı' g \n 1 üınün şanı 
Sevdiğim benimle olduğu zaman 
D<:feder giderir günlünı;;., gamın, 
Yar gelip yanımda gıildıiğü zal'T'an. 

Söyledikçe lezzet verir sözünde 
Ruzü Ş<'b hayali iki gözümde. 

.. ··. '~~~·~ 

İHTİRAS 
vezon 

ROMAN! 
lekender f, 
&ERTELLI 

Hüda emri ile o mab yii&ünde. 
Ak güller açılll' güldüiü zaman.» 

Gültekin ayağa ı...JktL 

- Çok güzel, Ayten! Çok gü

zel olıeuyoraun t Şu senin ağzında 

tatlı, ahenkli bir mu.iki oluyor. 
Haydi biraz güverteye çıkalım. 

Ayten kaşl1>nnı lialdırdı. 

- Acaba bu mısralar canını mı 
sıktı} 

Ayten bu .özleri ducfaiının u· 
cile fısıldamıştı. 

Gültekin duymadı .. 

Önden yürüdü. 

Hadiseye sebebiyet ve
ren şeför şiddetle 

aranıyor 

G 2çen pazar günü saat 14 rad
delerinde Ur!adan y~ğ ve nohut 
ve ev eşyası hamu lesile Gazian
tebe gelmekte olan Birecikli şo
för Abdullahın idaresindeki Bi
recil<t.c mukayyed 24 numaralı 
kamvon Gürenizle Cazianteb a
rasU:da Eşek mey.-fam denilen 
yerde birdenbire yoldar. çıkmış 
ve sol taraftaki dereye yuvarlan· 
mı~ır. Eşyaların üzel'inde bulu
nan on iki yo!cud:m nuhut ve yağ 
!arın sahibi buiunan Birecikli 30 
yaşlarında Küçük Ali karısı 35 
yaşlarında Nazire no 1ıut çuval -
larile ev eşyası denklerinin altın
da kalmış ve kabur!!'l kemikleri 
ezilmek surelile ölmii~lcrdir. 

Şoför hadiseyi müteakib firar 
etmiştır. 

Meseleye el koy:ın Gazianteb 
Cumhuriyet müd-ieiumumi mu -
avini Kemal Kınoclu hükumet 
tabibi Eşref Atalnyla mahalli ha 
diseye gidereK ka1:ını.r: şekli vu
kuunu tesbit etmiş ve kazanın şo

förün dıkkatsizliğ;l'den ileri gel
diği anlaşılmakla .ienfosti için bir 
müfreze çıkarılmıştır. 

Orta mekteb ve 
Liselerde 
Muallimler nasıl 
ders verecekler 
İlk mekteb mval!irr,leri tara -

fından tatbik olu'.'lan •ders ver
me• usulünün çok faydalrı gö -
rülmü~tür. 

Talimatname ve Mufredat prog 
ramı mucibince ilk nıekteb mu
allımleri her verecekleri derslere 
aid pliln hazırlıınHkta. sonra o 
yıla aid çalışmalarım aylara, haf
talara ve günlere t:ı.k,ım suretile 
şemal:.r vücude getir:nektedırler. 

Maarif Vekaleti, g"\en sene e
kallıyet me:tteblerLıe de teşmil 

ettiği bu güzel usıılü ;eni ders yı
lından itibaren orta mckteb ve ii
selere de tatbik etmeği kararlaş
tırmı.ştu. 

* Y :Java iskcicsirırien hamam
lara ışliyen şofu; "Jur.edin idare
sindeki kamvoı e< kJplıcalara gi
derken bir vir:ıı -nahallinde te -
kerkkleri hend· ~e gı~miş, şoför 

arab:ıyı hcndcktı:, kurtarmak is
terken kamyon~t drvı ;ı · tir. A
ğır yaralılar Yn.lcva dispanserıne 
yatmlmı~tır. Şol Ö•· tı>\ kif edilmiş
tir 

Beykoz kulübü:.e 
bir futa veriliyor 

Bu sene au spoclarJnda büyük 
bir muvaffakiyct göat.ereıı Beykoz 

kulübüne su sporlan ajaoüğı tara

fından memleketimizde ilk yapıalh 

bir sekiz teki ik futa verilm ine 
karar verjlrn.i,tir. 

Ayten onu takib etti. 

Güverteye çıktılat'. 

- Biraz dola~alım, olmaz mı) 

- Fena olmaz.. Hazım kolay • 
ıa,ır .. 

- Ben çok yemedim. Canın1 sı· 
kılıyor da. 

- Niçin carunız sıkılıyor) Ye
mek .alonunda çok neş'eliyd.inizf 

- Dedim ya. Deniz havası be· 
nim uabJmı bozuyor. Bir saatio:ı 
bir saatime uymuyor. 

- Bir pro İçseniz .. Belki key
finiz yarine gelirdi. 

- Salonda içtim ya. Ağzım ze· 

hir gibi oldu. 
- Bazan likör içerdiniz) İster .. 

senız ... 

Gültekin, Ayteni.n sozunu kesti: 
- Hayır.. Hayır.. Biraz temiz 

havaya ihtiyacım var. Bu alq.am 
insanlardan nefret ediyorum. Hat .. 
ta kendimden bile ... 

Ayten dudağını bükerek: 
- Tuhaf şeyi dedi. Şu halde 

FDKRA 
J • • 1 • 

. - . 

Doğru bir fikirde 
yanlış bir nokta 

. NAHiD SIRRI -

1 

Şair, muharrir ve saylav Hasan 
Ali Yücel 30 ağustos tarihinde 
(Ulus) gazetesinin çıkan bir fık
rasına Kemafissabık kelimesini 
başlık yapmış. Ankarada Yenişe 
birin maruf kahvesi Özende otu
rurken önüne bırakılan bir gazi
no ilanında, bu köhnemiş tabire 
rasbyışına hiddet ediyor. Birer 
müddet sinib •aklandtktan sonra 
yine teker teker yan diline so - . 
kulan ve ~ttikçe cesaretlenip ar· 
tık heı gün kar~ımıza çıkmağa 

başlıyan bir takım eskimiş ve lü
zumsuz kelime ve tab•rlere karşı 
göster<liği bu hiddet, pek haklı, 

pek yerinde. Ancak yazısının son 
satırlarım okurken, beni altı ya
şımda elifbeye başlatan kıpkır -
mızı burunlu, kızıl <al<allı ve bem
beyaz sarıklı hocamız Ab .. Efendi 
hatırıma geldi. Haftada üç gece 
geçirdiği evimizin seli\mlıkta ken 
disine tahsis edilmis küçük oda
sında, her gece muntazaman sı

zar ve verdiği dersleri ertesi sa. 
hah bir kere daha ıniizakere ve 
tekrar etmekten aciz bulunur -
du. Islahılıal edecrğinden iimid 
keserek nihayet hizmetine son 
vermişler, ablamla bana bir ka
dın hoca tutmuşlardı. 

Halbuki, bakın, llru;an - Ali ne 
diyor: (Bunu yazıp bastıranlar, 
galiba, eskiden medrese ta.hsili 
görmemiş olanları mi'şteri olarak 
kabul etmek .stem.ivorlar. Eğer 

öyle ise niye masraf edip incesaz, 
caz getirtiyorlar? Birkaç zakir 
bulup ilahi okuts•ınlar ve bütün 
içkileri kaldırıp soğuk suyla çay 
dağıtsınlar!) 

İlahi üstadım. bu hkranızın 

vardığı hükmü bu :vaşımda değil 
yedi yasımda bile hıshih edebilir
dim. Gazinocu sazla içkiyi belki 
asıl keınafissabık misillii keliına· 
tü tabirat ile haşır nl'şir olnnışlar 
için getirtmiştir!. 

Cürüm 
Eşy~larz 
Ne yapılacak? 

Aci:iye Ve' aleti buLu
sus .,, bir c mir gönderdi 

Ctn·üm eşyalarının oe yapıla -
cagı ·hakkında Ad1ivc Vekaleti 
müdJeıumumi.iğe yer; bir emir 
göndermiştir. Bunda ezcümle şöy 
le dcnilnıc·ktedir: 

• İ!'füz için C. M. TT !iklerıne ve
rilmekte olan ceze ılamlarımn 
bazılarında cürum e~'·asının mü
sadcrclc.·ı·: c vt;.-ya s:ıt ~bine iade
sine dair bir kavıcl bulunmadığı 

teftiş sırasında görülmüştür. 

Bu hal cürüm eş~u•sının mun
tazaman ve vaktinde tasfiyesini 
işkal edeceğinden buodan sonra 
suç eşyasını ihtiva eden ceza da
valarında esasla birili te bu eşya 

hakkında da oJr ka=o.r verilmesi 
hususunda itina olu=ası ve şim
diye k•dar esash birlikte karar 
verilmemiş olan curum eşyası 

hakkında M. U. liklerince isteni
len kaı arın heme·1 it' ihazı bildi
rilir ... 

benı de yanınızda görmek. istemi
yorsunuz demek? !.. 
Gültekin cali bir tebessümle: 

- Yok canım, diye güldü, sen 
müstesna... Şu kozmopolit muhit· 

ten kaçmak istedim de. 
Ayten bu sözlerden bir fCY anlı -
yamıyordu. 

Bir müddet yanyana iki ciddi 

arkada~ gibi aşağı yukarı yürü • 
düler. 

Gültekin mırıldandı: 
- Rüzgô.r sertçe .. 

- Üfiidünüzae pardesünüzü 

tireyim. 

ge· 

- Zahmet etme 1 tetekkür ede· 
rim . 

Ayten ısrarla tekraraldı: 

- Vallahi yorulmam. istense 
niz ~etireyim kamaradan pardesü· 
nüzü~ .. 

- Zahmet olacak, Ayten 1 Bi· 
raz üşür gibiyim .. 

El dokumaları kongresi 
Her şehirden bu 

şanlar 

Trahom müca~~ 
işlerle uğra- Jeşkil811 

namı~a mümessil seçiliyor Genişletiliyur 
İktisad vekaleti Istanbulda ve diğer şehirlerde 

vücude getirilen dokuma çeşitlerinden 
birer nümune istedi 

İktısad Vekaletince Ankara da 
yaktnda bir el dokumaları kongresi 
toplanacaktır. Bu kongrede mem
leketimizin muhtelif yerlerinde çı

kan ve her biri bir isim alan doku
malar umumi birer isimle adlandı
nlacak vebunlarıa vasıfları tesbit o
lunacaktır. 

El dokumalarımızın ayrı ayrı 

isimlerle ayrı vasıflarda piyasalara 

sürülmesi müstehlikler arasında 

tereddüdü ve yersiz rekabeti mu-

iki kaçakçının 
Mu adder 
Akıbeti 

cib olduğundan bu hal dokuma -
ların atisi için zararlı görülmüştür. 

İktısad Vek&lioti her mıntakada 
dokunan el dokumaları nevilerin
den nümuncler istemiş ve hunlann 

istihsal miktaıını sormuştur. Ayrıca 
kongre için her mıntakadan bir 
müme!'lsil intihabını istemiştir. 

Şehrimizde dokunan dokuma 
çe~idlerinden birer nümune İktısad 

Vekaletine gönderilmekte ve istih
sal miktarı bildirilmektedir. 

Nankör ve 
Hain bir evladın 
Marifeti! 

Yeni bir dispaıısel 
açılıyor ~ 

Trahomlu hastaların ~ 
ve tedavisine büyük e;'~1'' 
veren Sıhhat ve jet :.ınaı . • ~ 

1 ı•ll? .. 
net Vekaleti Gazi?.ntclı c ~ 
Pazarcık kazasında bir ,J 
dispanseri açılmasına kaı:ııtııı· 
miş ve teşebbüse q..,çil~f 

Trahom dispanseri !!'. bilıf 
dilik bir sıhhat merrıuru. ~ 
tabakıcı ve bir hıv!err~ııı -
olac1k ve hastaların ,d,Özıeı• 
lıyacaktır. ııtf 

"Maraş hastanes;nden '{;il_ 
muayyrn vakitlerc!P bir 

l:ıfl 
Pazarcığa gelerek hasta leti ~ 
yene ve icab eden tedbır 
siye edecektir. ~ 

Dil'<er taraftan trah·1ııı esi ~ 
ğını; kökünden h:ı!lrdilrıı ti, 
trahomlu tek bir has!a bıf!0 r' ması için mücadele te~Jdla 
derpey gerıişletil('('ı>ltt/ 

1 
Bir müsadem~ ne
ticesinde ikisi de 

öldürüldü 
G3ziantcb muhahirimizden al

dığımız bir mektuba göre geçen 
pazar gecesi Kersentaş civarında 
hudud muhafızlarile kaçakçılar 

arasında bir müsademe olmuş, iki 
kaçakçı öldürülmüştü•·. Ölen ka
çakçılardan birinin 'r:irk, diğe -
rinin de Suriyeli olc:ığu tahmin 
edilmekte ise de hüviyetleri tes
bit edilememiştir. Ka,akçıların ü
zerinde biri Alınan. d:ğeri Fransız 
iki tüfekle 300 ccbhane bulun -
muş ve çok miktard2 kaçak eşya 
yakalanmıştır. 

On iki yaşında bir ça
cuk babasına bıçak 

çekti!. 
o il 

Karısının yiiı ~ 
Ustura ile ke~· 

- - ·~----

Nevyoı k Ser?"isi 
Türk Pavyonu 
Komisyonu 

Nevyork sergisi Türk pavyonu 
komiseri B. ,uad Şakir, bugün -

le .de lstanbulda Türkofiste sergi 
hakkında alakadarlarla son bir top

lantı daha yaptıktan sonra yanın .. 
daiki dekoratör olduğu halde bu 

ayın 2 7 sinde 

edecektir. 

Beynelmilel 

Amerikaya hareket 

Nevyork sergisi 9 39 
nisanında açılacaktır. Sergiye gön

derilecek eŞYa mart ayına kadar 

yollanmış ve pavyonlar da o ta· 
rihe kadar hazırlanmış olaı;.aktlr. 

Kunduracıların dü ıkü 
t;;-plantısı 

eylülden itibaren tatbika baş

lanacak olan pazarlıksız sab)I İçin, 

maktu fiatla satı~ yapacak esnaf 

toplanarak etiket meselesini görüt

mektedirler. 

Ezcümle dün kunduracıların E· 

minönü Halkevinde içtima etmiş

lerdir. 
Bu toplantıda seçilen 

'ilil< bir heyet, üç sınıfa 

on iki ki· 

ayrılan 

kunduraların kalite ve yapılıf fe· 

killerini tesbit edecektir. Y ann 

tekrar toplanacak olan bu heyete 

Konyanın Kuzgunkavak ma -
hallesinde oturan on iki yaşın -

daki Kazım isimli !ıi"c çocuk, ba

bası simitçi MebMedin kendisini 

azarlamasından müteessir olmuş 
ve bıçak çekerek VU!mak üzere 
babasının üstüne atılmıştır. 

Simitçi Kaz.un bu l::üçük nan

körün hain ellerini hemen tut

muş, kendisini yak:ılnmıştır. 

Alçak evlad mahkemeye tes -
lim olunmuştur. 

Sinemada 
Yan~ın ve 
Panik 

KiEs s;neması tamamen 
yandı 

Kiliste çalışmakta elan kültür 
sineması geçen salı gıinü akşamı 

heyecanlı bir fiilin gösterirken 
makine dairesinde filitnlerin aıeş 

alması yüzünden yanınıştır. 
Filiınler tutu ur tutuşmaz yük

selen kızıl alevlerle büyük bir 
heyl'cun ortalığı l<~plaınışsa da 

ahali teskin olunarak hepsi dışa
rıya alınmıştır. Netirt-de sinema

nın m&kine dairesi ve bütün bi
na ile bitişiğinde~a kahve yan -

mıştır. İtfaiye ve 7ahitanın gay -
retile ~inema hinasının altındaki 

dükka~lar yanmaktan kurtarıl -
mıştır. 

Bu müessif kaza Kiliste teessür
le karşılanmış ve kara sebebleri 

hakkında tahkik2ta başlanmıştır. 

fU zevat ayrtlmıl1tır. 

Bahçekapıdan Ziya, Çar,ıdan 

Abdurrahman ve MuharreJll, Kara~ 

köyden Yanas, Okçumuaadan Jale 
FJipa, Topaneden Tevfik ve Yu
suf Ziya, O.küdardan Niko ve Ce· 

mal, Kadıköyden Bürhan, Beyoğ
lundan Olyandor ve Paçikakiı. 

dan ayrıldı.. Kamarasına kottu. 

Gültekin güvertede yalnız kal
mı~tt. Maceraperest adamın ne g .. 
tediği, ne yaptığı belli değildi. 

Yalnız şurası muhakkaktı ki ruban 
çok muztaribdi. Gittikçe derinle -
~n bir vicdan azabı içinde çırpı .. 
nıyor, boğuluyordu. Kendi ken -

dine: 

/ teki.r bir adamım!> diyeceğim.--/ 
Güvertede hızlı hızlı yürüdü. 

- Şu kadının da kalbini kırı • 
yorum amma, elimde değil, diye 
söylendi. Beynimin içinde müthi' 
bir uğultu var. Yalan değil.. Her 
kesten - kendim bafla olmak üzere
nefret ediyorum. Her dakika bir 
polis elinin omzumda dolafhğını 
hissetmek... l,te bu ifkence beni 
üzüyor. mahvediyor. 

Ve genif bir nefes alarak ciğer• 
!erini fifirdi. 

- Bunu itirat "tmrk de kolay 
bir iş değil, dedi, şımd' hayatta da· 
yandığım ve birıu dıı sevdiğim tek 
bir insan var: Ayten. Onu kll'mak 
da işime gelmiyot'. O zaman v da 
benden nefret ederse, kime ve ne
reye iltica edeceı;ım? 

Güvertenin m.>rdiven tarafın
dan şen bir ses duyduk: 

- Biraz gecıt,. m (!.mma,_ kusUr 
ra bakma, Gülteki:ı Bry! Salonda 
caz bru;lamış. Çıt•ıerin dönüşü gö
züme ilişti de .. 

Gültekinin ıı.ırc!esü,ünü uzattL 
- Biraz sonra hiz d'! inelim, ol

maz mı~: 
Gültekin pard~oüslinü giydi. 
- Ne dedin, Avtel'? Dans 

var salonda?. 
- Evet.. Hetk"" d''nüyor .. 

mı 

- Başım dônır:eseydi, biz de 
herkes gibi dönerdik. 

Katil koca 
Mahkemed~ 

Bir müddet evvel K•"11~ 
te yorgancı dükkanıncla ;il 1 

iken kar111 Fatmayı osıor~e~ 
ziinden ve muhtelif ye! tı/ 

şııCI t!~ 
yaralamakla suçlu yo.~g 00rd"' 
dinin duruflllasına duo I 
aaliye cezada başlannıı~t.ır'f"' 

Suçlu Hamdi hadis•Y' 
latmı~lır: ,e./ 

- Karım Fatmayı çoı.dii" ~ 
dum. Fakat kaynanarnl• ıJ• 

hl .c,ıı .ı; 
zı kadınlar karımı a (il'-· ~. 

vil< ve battan çıkarrn•Y• ıJ İ 
yorlardL Bu yüzden ar•ı;:_;I, 
dı ve ayn yaşamaya ~· t' 
Aya ya•adıiiırnız a:arnaJl 
düz ka;ımı dü,ünüyorclu~ı·~~ 
mı ıurab::ıa bakılamıyacıı Y. 

diJll· 
le getirmeye ka.rar ver .. f., 
ıwv gibi ııörünerek hac!": "I' 
onu kandırdım. Sineıtı•l ı1' 
düm. Sonra da dükkan•"' .ı•' ~ 
yattık. Fatmanın uyurn•

0
; •~ 

!edim. Uyuduktan soıır~le f' 
ce hazırladığım ustura. 

1 d~ 
]arını ve ellerini kcıtifll' Jbİ 

• et 
Muhakeme p.hitlerııı tıf• 

bafka bir güne bırakılrn•! 

Girid isyart•~ 
iştirak ede~!I. 
29 temmuzda Yun•""~ 

kua gelen Girid isyanı ~ı)ıl' ,/ 
rinden 3 ki\ıi idama ııı• ,ıııl'J 
mu,tur. Ayrıca di~er . .;e fi 
muhtelif cezalar verilın1f ,rJ''f 
dört ki'i iki sene h•P''. ~)ıll 

ahk• ed'I . yı·rııı• m um ım•t• vı .~ 

hakkında beraet kararı 0'1.J 
ilk altı mahkum hakk~ 1'f 

b' "' , JI rarlar gıyabi olup ~r ,.ı.dİl"...;ı 
ispatı vücud ettiklerı tclile''/, 
vaları yeniden rüyet e·ldrıcİ / 

Buperfembe günü 1 ,ıaıi 
dahil eşhaeın muhaket" 
edilecektir. 

- - ıo'( 
ııııı~· . ) 

- yani ne olı.:rsa o or"; 
s~" ·'" ce dansetmek '°''"or ,.. . 

d ·.,cf· .» 
- Herkes danı«' ı. · ı11"' 

yaptığını bizim \ 11P
1119 

mahzur mu var? 

Gültekin gül<.Hı: 
- Evet ... Hayır .. • tı'~ 1 

- Böyle cevap olur t ol': 
e'\'e 

nım? Ya hayır, ya rı P 
• f . dal9 ~•t 

Dansın sıhhı uy bir Y 

Bilh~ssa yemekt"n , ,, 
ra. . . ~al9rı ,1 

- vet Esıhhi fa" . ,,~· .t , r ıaı ,, ,"7 
Fakat, içtimai z'.\:~ ... raJ>I· 

"d ,. c 
dalarını çok ger• e 0g P11 . rıarı o 

- Içtimai za. ·r ref . 
mek? Eğer böyle b: d~ dıJI" 
b .. - d .... l 1i_r:V8 utun mc enı v. • (f 

,,; 
mazlardı. • cii°' ~~ 

- Benim mcdeflııer~ ş~ 
orada olup bite11 h • ..e _, 

rPt. 1 911"' 
mez. Aklımın l'r r· O 1 

.. d ..... b" şa\' ,,~ .pC 
gor ugu ır : d<'!rt• ...ı 
rın yüksek sos} (1"'',.... - Hiç de zahmet olmaz. 

Ayten derhal Gültekinin yanın .. 

- Ah, bir kere Venediğe va
rabilsek ... Orada Aytene her şeyi 

itiraf edeceğim. cBen, senin inan
dığın gibi, ince ruhlu bir san'atkB.r 
de-ğilim. Ben katil, canavar, sah-

- Güvertede biraz hava alırsan, 
baş dönmesinden eSPr kalmaz. 



3-SON TEL G RAF- 24 Ağustos 1938 

7 -8 liraya son 
duyurma şebekeleri da bir kadın 

Halka haber· • IA ~ - /kti adi mes' eleler 
1 
(t1\tozom 

Yerinde bir k orku Amelelere içtimai yardım ,vasağı yasak etsek 
..., ..cKin1Jerle görü~tüğunii ~öl·Je-, 

~filün belediye; bu maksadla yeni T uvaı~~ 
tesisat yapmak üzere büdcelarinde Yen~1~:1~!~~; mi 

Dostum mendililc alnındaki ter 
]eri sikrken haykırdı: 

- Yanıyoruoı. Dl'~ i. 
Bliyük bir korkıı ve lıe~·ccanla 

ne zaman yapılacak 7 · 
~~~~~~~~~~-

kim olduğunu sö)liyc:\'İnt• doğru. 

İnsanların ksir altında kaldık· 

)arı malfım. Şarah i<:mcği lla\· • 
yamdan, hır&ızlığı -~'en Lllpen
dea, ~'·eti Küben-,df'n a.~kt, ~e,·

giliye naz ve İ5tiÇ;l>a\ i Cdiıl . a
hirin şlirlerind n ôfrrenmiş bir de· 
likaulıya pcygam!K'rluin ağ"lln

dan yazılan , büyiik filozofların 

dilinden not edilmi,, ahlakçıların 
kaleminden ~ıkın eserlerle ni~in 
baş başa kalnı.:ıdı :•uu , . ., onların 

tesirlerile neden ı•lahı nt'fsctme-

tahsisat arayacaklar 
~e; Şehirde parklara, Cümhuriyet 
l(!Ydanına ve münasib sokaklara 

hoparlörler konuyor 

Kadınlarımıza rl'm şık. hem 
zarif ve hem rle ucııza mal olabi
lecE'k elbiseler temin etmek üze
re yen.: bir tip kumaş yapılması 
·Tiftik cemiyeti• tar:ıfından ka
rarlaştınlrruştır. 

Bu yeni kuma~, ince bir softan 
ibaret olacaktır. 

Renkli ve muhtelif çcşidleri bu 
lunacak olan bu ven; sollardan 
son moda mükemmel bir kadın 
tuvaleti 7-8 lira~·a rral olabilecek
tir. 

yerimden sıçradım. 
Arkadaş1n1 ~ıyantyf\1·un1• der

ken ka~ gündiir hepimlıi yakıp 
kavuran sıcakları birdenbire ha
tırlıyamamış olacağım k i içim 
·bir yangın• korkusi le ürpermişt i. 

I ş kanunundan bir senedir ne 
netice alındı? 

- Doğrudur. Amelenin refahı 
iç.in çok ~eyler hatıra &elir. Amele

yi refaha kavu~unnak ic;in. İ.f aa

atini azaltmak icab etmez. Amele 

ıc;in sigorıal.r yapmalı. Ha.sıaoe-

Jer a:;malı, ''e ıçhmai muavenırt 

t te~i)8.Unl genifletmeh... Az ça -

lı'8n ve r:t!ticede a2. para alan a· 

mele bo~ ~datlerinde nt' it y11pa bi· 

lir) 

diiini sordum. 
Bana .. insan ınemnc ~~ l" ha -

ristir• te\•abını vt>rdi. ılo ~l"?ıın hemen her ,e1ırın
~ '1l haberleri bildirmek, 
ıl.ı, " miizik, havadi• ve fay -

'~'"2ular üzerinde konferans 
' l'a1>nıak üzere hah:' du
l~~ekoleri• tesısi muvafık 
~ • ur. 

ı. ~ ~led•n olmak üzere Kilis 
'l't.;. u Yeni ~eheke kurulmuştur. 

1 ' •t ikrn 1 d"I · ·· 

sıta11yle elektrik fabrikası parkın

da, K urtulu~ parklannda, Cumhu
·riyct meydanında ve Şehitler abi
desi parkında muhtelif sokaklar -
da bulunan halka doıyurulacaktır. 

Tesisat sekiz hoparlör idare ede .. 

cek kudrettedir. 
İlende ~ehri'l muhtelif yerleri -

ne dört hoparlör daha konarak 
~hre ait belediye tebliğleri bunlar 
vasıta!!İyle yapılacaktır. 

Yine halkta\1 
ı Fazla para 
1 

Şehremini llaydor Beyin İstan
bula hediye ettiği itfaiyelerin mo
dern teçhizatından v~ cankurta
ran gibi dakikası dakikasına llı
zır Jibi )etiştnesinder· \ ' C en bü
yük yangınları bir lôlızada sön -
dürmesiuden aslo şiiphe etnıe -
meklc beraber içimin bu iırpc

rişine ınftni olamnflını . Taın \'C 

mükeuımcl teçhiz.atlı son sistem 
itfaiyemize Ne\york itfaiyesi bile 
refakat ctse~·dj yine bu \'ebimden 
kendimi kurtnran1aztlnn. 

İ~im niçin mi bıı kadar korku 
ile dolu? 

Fransız Batvekili, Fran.ada İf 1 
saatlerini artınnak zaruretinde k.al
mı'1rr· Bundan evvelki Blum kabi
nesi. amele kütlderini memnun 
etmek için, haftada lork "881 ça

h.pna usulünü vazctmışti. O zaman 
88..ğ cenah gazeteleri, yeni <;alıt -
ma saati aleyhinde bu]unmu,,Jar -
dı. Fakaı aradan çok sender geç
meden, Fransız hüklımeti haftada 

kırk saatten faz.la çalı,mak zaru
retini duymuttur. Bu zarurcü İcab 
ettiren ~osyal ve ekonomik sebeb

ler meydandadır. Üzerinde tah
liller yapmağa t>f"beb görmüyoruz. 

5e-beb ş:udur: 1 ~er tarafta 'ınai bir 
rekabet var. Bilha~sa harb !\&na -
yii, gece ve gündüz. çaluuyor. He

le Almanyada. harb sanayiile ala
kadar n1ii essesclt'rdc. ça.h~ma ~

ti. tahammtilUn hududunu gec;:f" -

Amele çok ca ·ı.,rnn.lı , c;ok para 

itılma.lı , ayni zamanda.. hasta ol -

duğu zaıunn. an1clr. ha~ıaneaine, 

ha. ıh İçtımai mna' enet teı-kıliuna 
gitmelidir. Bütiın bu t•şkilat he -
nu7. ll.urulmamıfhT 11 !bı:ki ame

leyi korumak ic;ın ı ş. sııaUnı tahdid l 
etmC"den f'Vvrl :va pılac ak i ler hun
lardan fahrikatörün hu fikırlerini 

aynen yazıvoruz \ ..' l!r ~en izahat 

aT&!'ında , dikkate de":ğcr pa.rçalaT 
(Okl\ır. it ~uatini t; .hdid etnıl!ktrn 

z.1yadr~ amf'leve bakacak ıctimai 

~i . orta, hn~tanc '"t· n u.ıvenet n1ii

ı · ~::ıe:-.f. lt"ri lazımdı . 

Biitün <eyyialı ıniibah add•de
r~k önüne koysaydık bu •ııçların 
hiç:hi.rini l·apm11·an-;. ı \ c uslu ~ 

akıllı bir insanı kiınii olatağnll 

'ö ·Jetli. Bu dclikanl" a gör<' diın
yan1n düzelmeM İC."İn giinahı ı..e .. 

\·ah yapmak, ·a. :ıfrı k"ıtdırnıak ):\. 
7Ull geli):·or. 

Bu çapkın c!elikanlının l'tegıni 
i·/af edince zaten 6na kafi bir ce· 
za vernıi olmu)·or muJuı? 

·"titri a e ı mıt• tccru .. 
'ıiıı;, ~UV•ffakiyetle neticelen -
lır. • •kında umuma açılacak Buna mümaail tesisatın yapıl .. 

m83ına diğer viliyetlerde de bar 

lanrnı~tır. 

Alanlar var 
--

Yangından neden 
ihtiı·az ediyorum? 

Her gün birka~ 
nıusluklan benim 

mi bu kadar 

nöhct terkos 
hıı korkumla 

Filozof nu~ bunu '""it• r\ sıl · 
nür .ı.'l''oİoat bin k· .. 1· 1 """kt d ıe ız yuz ıraya ma 

lltJ0 , ~ ır. Şehrin dört yerine lıo 
'•~( onulacaktır. Belediyeden 
l '°tek ı,· 

Peyderpey bu ueul umumilet· 
tirilecek ve yava~ yava' her bele
diye chaber duyurma şebekesi• 

tesisi için, bütçesine tahsisat koya-

Pazar günü bazı 
yerler hnkkında 

zabıt tutuldu 

istihza eder gibi ı•lık çalıyor ,.e 
korkudan kurmmış olan dilimi 
ıslatacak kadar, bir damlacık ol
sun su \'Crıniyor. 

cek dereceve varmı~tır . Ru vazi· IIAI,I" Fİ ,O ;r • 

~ti b· ır haber, yapılacak her 
" Yayın bu hoparlörler va i caktır. 

Pazaı· günü belediye memurla
rı tarafından muhtelif semtlerde 
yapılan teftişlerd0 baz ı sayfiye ve 
mesire yerlerindeki gazinolarda 
yine halktan faz!J para alındığı 

görülmüştür. 

Belediye memurbruıdan biri
ne bunun sebebini scrdum. 

- Sıcaklardan t<'•kos gölü te
bahhur ediyor, cc\abını wrdj. ~ ~aslakdaki otomobil faciasının 

Yasına dün ağır cezada bakıldı 
· ~ 
~ ~hakeme 

Bıı kabil hallere d~ha zjyade 
plajlarda tesadüf c.luıımuştur. 

Ezcümle çalgılı gazino ve bah
çelerde meşrubatn en çok 60 ku
ruşa satılması Hızım r,clirkcn bu
ralarda halktan 75 ve hatta 100 
kuruş alındığı tesbi: olunmuştur 

Hepimiz birden •İn~allah böyle 
değildir,, temcnniı;;indr bulunduk 
ve ~·ağmur duası okmluk. 

1 
BÜRHAN CEVAD 

==-=== 

f I ~ir rıı·· 
nasıl cere gan etti ? 1 Kapı önlerinde 

ı llrıd, f liddet evvel Maslak yo· 
"' "<ı b" "ı. ır otomobil kazası ol-

.,/ ~~ t•zeıe · 

bm, arkamda otomobil yoktu. 
Korna da çalmadılar. Bana çarptı 
lar. Yollarına devam ederken bir 

Memurlar bu kabil hadiseleri 
mahallerinde biru zabıt yarakası 
ile teshil etmişlerdir. '11~ ı· .'a ölrıı .. cı arkadaşımız Tahir 

d 'li de a. Uf, folörle beraber bef 
ı. aıı ıurette yaraJanmı,-lar-

ıı.n 
ılı.,"tııı Ağırcezada bu davanın 
ili.,:· •oına d dil . 

müddet hen de arkalarından git-
tim. durmadılar. 5 7 metre ileride 
de ağaca çarptılar. Ağaca çarpma 

salardı durmıyacaklardı. Bana 
çarptıkları zaman hem benım on 

gÜnde tedavi edilecek derecede 
yaraladılar, hem otomobilimi ze-

Bu müessesderin ı:ahibleri he-
1 men mahkemeye verilerek ken -

dilerinden ağır p3rJ <ezası alına

caktır. 

· '"'llt.ı d· cvam e mı~ ve 

L 'r ''•' 1 ııılennıitlerdir. 
~;.,, ''"dan Nihat •unlan ııöy-

~~r~ • 
...... il· 

~•b;~ ~~ kiti şoför Kemalin 
•ı., ıle Beyoğluna çıktık. 
~ ı,-~'•~da o saatte açık bulu'<I ,, d""Iı. 

delediler. Zarar ve ziyanımı iatiyo 

mm, demi~tir. 
Diğer ~ahitler de dinlenilmi~. 

bunlar da Nihadın BÖ}·lediklerinin 
aynini tıöylemişlerdir. Mahkeme 
ba~ka bir güne bırakılmıştır. 

1 lstanbula 
Trakvadan 
Gönderilen 

•l, ku k&.ndan rakı ve yiye- 1 K vun karpuzlar ~. /" · Zincirlikuyudaki gazi
'lıı, •itik s· 

•<tc B· rz içtik fakat tolör 
~~ il· •z rakımızı bitirdik ten 
'" Uyükde · k ·· ol, l•lı.tık r•ye gıtme uzere 
~ •l•Iı.tr"k 1 5 O metre kad~r ileri-
1 'n l<.ı tırketi müdürlerinden 
~ll. ..• 'rtıal~ ait olduğunu son-

1..." ş.~•ndiğım otomobili gör
ı'<litı, .0 ' korna çaldı. Bunun Ü· 
"... •nGrn .. d 

Memurların 
öğle yemeği iş2 

1 Sevkiyatın tanzi· 1 

mi için karar alındı\ 
Uzunköprü ve Kaı:ıbigadan her 

sene İstanbula ıruhi;n miktarda 
kavun Ye karpuz gönderilmek -
tedir. 

.... lı uz eki otomobil sa-
'• b• ıı,_: ~ •ze yol verdi. Otomo· 

('<l• b" llıetre kadar yaklattığı 
1 '•de b . . ~ ır.ı., n ıre dıreksıyonu eo-
~~ dir Sonra çarptık. Bizim şo
ı,.'t'iı •k.;Yona çarptırarak ya

~ ~":'brlıyorum. 48 saat 

'lot· ' " u açtığım vakit ken
'Iİırıiz •tıede buldum. Oto-

ll lli~c 50 ile 70 kilometre 
:"il ~o,.ı.. d . . 
() ~n _ ...., e~tır. 

l "'- Uzer· 
:"">ı "'>ı•biI· •ne Oaman Kemal: 
Ilı,,- ~'nd· •rnle manevra yaptı -
.. ~~•~ 'tıı •Öylemistim. Benim 
~~ .. . 
\,ı" "'- Yandaki toprak yola -'"\ n,.., 

1) a Yaparak geri dön-
• ırada dikiz aynama bak 

Memurlara ucu:? 
Yemek verilecek 

Devlet daırelcr;rıde çalı~an me 
mu.rların öğle ye!"llek~erini ucuza 
yi;-t:bilmelerini trmin maksadile 
tetkikler yapılmakt~clır. Bilhassa 
uzak semtlerde oturan ve evle-
rinden yemek _getiremiyen veya 

mesafenin çoğluğu sehebile. gidip 
gelmiye vakit kalmıyan memur
lar için mühim hir mesele olan 
öğle yEmeği i,inu bir an evvel 
halli kararlaştırılmıştu·. 

Bu cümleden ol ·n~l< üzere An-
karada Vekiiletlcı-in müştereken 

memur !ara mahsus ucuz lokanta-
lar tesis 
müştür 

etmesi m•Jvafık görül -

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARA YEL '"it 'l'arihl tefrikası No. 73 ;I\ Aziz; anlamadan, d inlemeden 
"ad, Ali ve MHhat paşaları 

ı.. ilıa. tekdir eder dururdu 
'" b· i'l:t· o 
~~ lla'b,

1 
sn-ı:ın1ı ınıparııtorlu-

'ıı., "nU.t ' ku.., ın. dcinmtiştü. için zaruretler içinde 
t~~teoe 

td· Jıra \'e toplıı bir duruyorlardı. 

müstevli anasır eline vermemek 
bocalayıp 

'· ~ 1
• F'ak "ıı~ ' !tol at, tekkesıle, med- Bir kere; olan olmuştı.: . Artık, 

~· ItıJist, llıopo.·~ münevver ri- ı' bu havayı önlemek ve değiştirmek 
ll. ~ lldnıı t V( hahamhanesile mümkün değildi. 
~ efessüh etmiş bir haL Fakat, bu rı:alin yaptıkları, un-
~ ~.ı 

l;ı,. '· ı\1 1 p • . .. 1 suru asli olan T(:rkü ve bunun 
'~•· dı. ,. 0 • gıbı vuıra an_ zihniyetini koruır.~k ve ona her .. ,ı Qa•t 

" ~laıı, \' • a; devlet;n çok şeyden evvel hayat v~rmekte.n zi-
. ~'"•lı ~ l'h ·k kanından bu- yade Osmanlılık ::ııhile devlet sa-

dızııhlcri bl:sbütiin lahiyetlerini şirazcsi.'lden çıkar -

Bu scYkiyatın tanzi!11 olunması 
kararla,lırılmıştır 

Uzunköprü ve Kar.ıbiga kavun 
ve karpuz satış k3operatiflcri bu 
maksadla satış i~lerir. i bir düze
ne sokmayı k.ırnr1aştırmışlardır. 

İktısad Vekaleti mütehassısı ile 
iktısad Vekaleti kom .seri olarak 
TrakyJ Umum Müfcttişliğt eko
nomi işleri mü§aviri Saffet Sezer 
bu toplantılarda hazır bulunmuş
lardır. 

Marmaranın bu mühim satış 

kooperatifi ileride İktısad Veka
letinin tesis edec\!ği büyük satış 
kooperatifleri birliğin•' girmek i
çin de şimdiden lm,:u vermişler
dir. 

madan camia lanr!ırmaktı. 
Bıı gibiler ; daha 1ivade müste

bid olandı diyebiVnirdi. Çünkü; 
bunlar meşrutiyett:ın korkuyor -
!ardı. Anasırın vücudP getireceği 
varlıklar ecnebi tc~iratile impa
raporluğu daha evvelinden yıka
bilirdi. Mithat Paşa ve arkadaş -
ları ise Meşrutiyet istiyorlar -
dı. Osmanlılık fikrilc her un
sura hürriyet verert>k, İmpa -
ratorluğu yaşatmek iddiasında i
diler. 

Halbuki; Buıgari>:tanda, ekseri
yet Türklerde ol~ıığu halde, Mit
hat paş&nın Tuna vaJi:iği esnasın
da vücude getirdiği modern vila
yet teşkilatı, t' ksi'le olarak Bul
garları mazlum, Türkleri cana
var göstererek Bd;>~·ı ları hak is
tikl.il iddiasına SPVk~debiliyordu. 
Türk unsuru; ekserivet halinde 
oldukları ve bütün tarihi hakla
t'IJ1ı Mithat Paşanın meşrutiyetçi 
fikirlerine terke.'.;l:!eri halde; teş
kilatsızlık unsur .,•!ı üzerindeki 

Ve arsalarda 
Odun 
Kırılmıyacak 

Belediye bazı verlerdc veya 
bilhassa kenar semtl~rde kışlık 

mahrukat tedarik cdcL halkın sa
tın aldığı odu'lları J. apılarının ö
nünde veya cıvar :ır~alarda kır

dmp k~stirdiğiııi görmüştür. 

Bu hal, binler~r lıra sarfile 
meydana getir.len mı.. n tazam kal
dırımların tahribinP ve gelip ge
çenlerin zorluğa uğraınalarına 

sebebiyet vermckte•fü 
Bınaenaleyh kapı önlerinde ve

levl<i en tenha seıntlerde bile ol
sa dahı odun kc••lmesine mey -
dan verilmemesi' hıı•ıwundaki em 
rin tamamen tdtbiki ~lakadarlara 
bildirilmiştir. 

---0-

Sanayi U mum 
m üdürü 

Sanavi umum m!lt1iirü Reşad 

evvelki gün İzmirdpn şehrimize 
avdet etmiş ve burada sanayi er
babı ik temaslnra baslamıştır. - --,. 
KALBE 
G i REN 
ı H IR S IZ 

kayıtstzlık,ve has fik'.:-lerin koz
mo9olit fikirler yar.wrla hiçe say
ma;ı st!b€bile; Türk ımsuru ekal
liyet zümr esi gibı boynu bükük 
kalmıştı. 

Mithat Paşa; silahla ye.r yer is
yanı bastırmak, Bulgar anasırının 
topyekün vüeude getirdiği isyanı 
bir eşkiya ve bir kısım Bulgarla
rın harekatı gıbi almak, ecnebi 
devletlerle de sıyasAPı' bu veçhi
le müzakereye gitı,ir. hem Bul
garların ve hem de T:irklerin ön 
ayal< olanlarını idhm c·derek gar
ba Osmanlılık achL·tiııi göster -
miş bulunuyordu. 

Halbuki, bu çürük siyaset; bu 
çürük adalet, bu çü•·ük idare zih
niyeti muvakkatti. 

Asıl olan, ısme"lh impe.rator
luğBnu tutan, uno:;uru asli olan 
Türkc, milliyt:tini hissettirmek, 
te~kiliıtlandırmak idi. 

Sultan Aziz ricali ::.•asında; baş
ta padi~ah oldıığu halde, yukarıda 
şerhettiğimiz fikirleı"i zaman ve 

yet kar--ı!ında Frnn:-ız cndüstrı~İ -

nin de gece ,.e gündüz çalı şma!'lı • 

na ihtiyaç hasıl olmuştur 

Bizde çalısma saait 
Bu bahisler etTafında bir fabıi

katöTle görü~ü~:orduk. Söz arasın· 

da dedi ki: 
- Herkes fazla c;.alUH\"Or. Biz 

mesai saatini haftada 48 saate İn

dirdik. Halbukıt T urkıyedc sana· 

yi yeni teessüs edi,,:o.>r. Bu teet'sÜs 

devresinde daha fazla çah~mağa 

ihtiyaç ·\:ardı, AvTupu ve .~men· 

ka fabrikaları, bizden daha az ça

lı~abilir. Çiinkü bu rahnkalann ek
seri!İ 1 85 O !'lene-sinde kurulmu ~ -
tur Amortisrr.an n1asraflannı. te -

siı:ıat ma~aflarını cıkarm1?lardır. 

Bundan ba~ka Amerika ve ı\vru-

pa amele~i . müteha~~ı~ amf'ledir . 

Müteha~ıs ame-lcniıl randımanı 

fazladır Avrupa '\C Amerıka fab
rik.a.la.rı. bu kadaT ınüsaid ~artlan 

haız olduğ·ı halde. yine bızden 

daha fazla çalı ıyorlar. 

F abrikcıtöre ~u sualı ~orduk · 

- M sai ~aatini arhrmak doğ-

rumudur. Bu i~ amelenın aleYhinr: 

bir netice vermt-z n1i? 

Bunu söyliyen fabrikd. tör d'} or 

k. : 

- Ben kendi heoal11m•, böyle 
bir s ıgort.t kuTulutsa. amele ıçın 

fabrika k.;,ı s:asından para '\'f"Tırdim . 

Fak.at el' erır ki. aın~le, haftada 
4f' ııaatten fazla c;.ahşsın. 

1 = 
o rta mektebıerde 
Kayıdlara 

ıBaşlandı 

ikmal imtih . .. ıa ~ ı ne 
vakit y ı p· .:c • ' 

En·ello gimJı-n ıtıb:ıren, gcrek 
:ehrimızde n gerek nıernkk<' ıı

ır..lLL'l dığ<r butün ~ t ' lıirl l'r lCi 
orta mek1 blt rde Y''IJJ t bt•nın 
kayıdlarına ba.sla · 1 nıı · tır 

KJyıd işkn 20 ,·v lıil ~ krtd r «
,·am edccektır 

Orta ml·ktc·bıerdt "" ' sınıfların 
bütt.nlemc ı mtıhınlannn l "~ -
lüld ba~hrnoc:ık tır . 

İ , kanunu bır senrdenbc:ri tat -

bik edilmekt .. dır imdiv• kadar 
Lu tatbikattan ne n.eue~ alındı? 

Bu husu&ta alitıkad~T makamlar ta
rafından yazılmış hır rapoPı gCi -

rem'"dlk. Halbuki. iş d. ıre9İ, i~ 

kanununun lathik nt-tİct"lf'ri hak -

kındak i fikırlt.rini. e.18.kad arlara 

bildirmeliydi. llö ·le bit r por ya-
2 inc·ı ' .> 'J n<·u ~n ıfları Lı;. 

t1.1nlcmL ırrti.har ları dn 7 <.":YlÜJt.lc 
es esr ~ahıbler~ hukukçular dttı - 1 

icra olunır caktır 
""dcılar. kanun hakkındak fikır -
inini ıl de •derlerdi. Bı;yle bir 

zıldıktan •onr:ı. fallnkatör!er mü 

anketten .onra. i, kanunu daha l Oturak a.e ni 
mıik•m~l ,.e daha pratik hır ha-

l• sıirndi. yapan 
H. A. Kafadar 

K HA RLERKonya polisi bt:Jn· 
__ __ - ııarıcürn1ümeşH'ud 

* Cumhuri ·etirı Ol' beşinci yı

lına basnrnk ~" a;ıp\~I sıkmtısı çe- ı 
kilmemesı ıçın şı'"Tlcı•lı'n teı tıbat 

alınmışt•r Ampul ?"Cfutilcbikcek 
memleketlerin dövi7 müsaadeleri 
alakadarlara blldi;ıldiği gibi bay
rak imali işini de Sı:m~r Bank ü
zerine almıştu-. * H:ı\ darp:ı~a !/C,-idinde Nafıa 
Vekalet.ivle B~led'v~'1in mü~tere
ken yapt.racak ol<lı>j!u köprünün 
bu sene içi11d ~ insa:.ıııa bu~lan -
mak üzer<• h.nırlıkh ·· yaptlmak

tadır. * İngiliz bandıralı Sıtrat Hal
lan transatlanıik v~purile dün 
Köstenc<oden şzhrımi~e muhtelif 
mill,,tlere mensup Lin seyyah gel
miştir 

Seyyahlar, dün ist.1nbulun te
maşaya değer yerle.rini dolaşrruş
lardır. 

* Daçy a , ·apunlc <':in kırk ki- halır-ıdc yakaladı 
şilik hır Polonya t ~kbe rcyetı, E\'\·elıti gıın Korıyada scvyar 
şeht"imiz.e gelmlı;ti r. sat .cılardau Hasan, Ctitcmerdı -* Beledıye riyaseti alfıkadarla- ,.en nıülıallesitı.<Jı ı.Jtııran Behi ·c 
ra ~mir vererek bahç• ,.e gazınc..- adı,1daki. b ir kaı.l.ını S:..Jtan hama-
larda umumi ':ıir ko. ·t;ol y.ıpıl - mına götürerek orcıı1'' arkada.5lnrı 
masını \'C bu tarzd:ı başka hare- Hakıu Demır, Eyıib j,1ce \"C ku-
ket eden !er varsa. hunlar.ın da yumcu Mehmedle ov•ıatmışlardır. 
meydana çıkarılm.::l~' ·ını bild .. r - Devriye gezen t.r1<.çi oturak ·a-
miştir. pan bu dört k~fa·hr· yakabmı<, * Ankara fıb Fe.ı:ültcsi müştc- polise t<slım l'tnw tir 
milJtından doğun1 ,.n nL"iaıye kli-
niiğ binalarının ı J.S'.l~~ ına bu ya
kınlarda başlanacaktır Bu inşaa
tın ı-.eşif bedeli 750 bi•ı küsur li
radır. * Yapılarda çalı~an 14 ya~ında 
İbrahir.1 Çırçıroğlu i<minde bir 
çoc.ık, kendisi.1den 15 yaş büytik 
Kastamonulu •ı..rif adında bir a
meleyi kulağı aibinc'< n bıçaklıya
rak öldürmüştür. 

* ::ıfa,.rıf V•·kil' ' ı ı !arr.!ıadan 
Devlet matbda'1nn, basılmaları 

hak!unda emiı· vt •ıkıı ilk ,.c orta 
ı mektepltrin y Jk>nt; tı•·aılı kıtap

ları. Dc\"let math>Prnıın fazla 
me5gul olması dola-\"'ile hususi 
matbaalara ,ıc:v1·,...ai1ır11işti. Son 
gtinlero~ bu kıtapların tabı işle

ri ilınıı.l olunmuş V<' kütiiphane
lere dağ.tılmağa ı,;ışı2..,mıştır. 

zemine vukuf kesbl<lerek vücutTBulgarı. Sırbı, Arıı!:ıı, Çer kesi hep~ ~llanmakla nt' deMPk L tiyor-
landıracak tek bir kişi yoktu. K i- ' si b ir huvadan çalıyu:du. du?. 
misi kozmopoltt, Avn•pa mukal- • İşin garibi ·le bu havayı çalan- İşte; Tanzım"ıı hayriyeden 
lidi. Osmanlıhğm ı;arphlaşırsa lar Osmanlı imp~r::.tr.rluğunu i- sonra; Osmanlı nıüıwvverlcrl, Os-
kurtulacağına kani ~icalden idi. dare eden ricalden v<• hepsi de sa- manlı ıicali bu idi. 
Kimisi de medrese z.•hniyeti ile dık bendekandan idi. Unsuru asli olan r.z Turk fiki r 
kozmopolit fikirler arasında kal- B u fikirler o derf'<'e ınkişaf et- milliyetten uzak, bak.ınsız, para-
mış zevattan mürckk<'pti. ti tci; hatta Sultnn Hamidi sani sız, aç Ye sefil bir halde metrük 

Zaten; hiç :ınlama.ian, bilme- devrinde Krunusü1 alamı yazan ve yaşarken onun sines.Lıe çöreklen-
de.n Sultan Aziz, ikide birde, Fu- herkesin baş tacı bili'iği Şemset- miş olan müstevliler hPm mrnsup 
ad Paşaya, Ali Paş3ya, Mithat tin Sami bey bile, Arnavud oldu- oldukları anasırı ;nk 'şafa sevke-
Paşayd, ve sair ric.ılc> bağırırdı: ğundan Osmanlı cam;.ai fikriyesi diyvrlaı ve hem dP Türk milleti· 

- Nedir bu h~.limiz? Ayıptır içinde yazdığı alt c;ldlik kamu- ııin Slftından r.eçiniy11rlardı. 

vallahi ... Ordumuz dünya ordula- sunda •Türk• ü •öyle tarif edi- Bu fikirlerin taa.ızuv ettiği ba~-
rı içinde birinci sınıf derecesinde- yor<!u: lıca devir muhakka'< f.ultan Aziz 
dir. Donanmamız İPgi1teredm son- - Muti, itaatkar, h<>lim, setim... de\Ti idi. 
ra gelir ... Böyle ikrn yer yer is- Arnavud kelıme~iııi de şu cüm- Ruslar, yüz <:-lli •cnedenberi ça-
yanlar olur durur, mıidahaleden, lelerle süslüyordu lıştıklan filorlc r üze•inde kozla-
derddcn kurtulmayız• .. Nedir bu- - Şeci, eşca. cesur merd . . ı rını tan,amlamış bulunuyorlardı. 

nun ç::ı-e~i? .. Ne<!•·" hallctmezsi- Hatta, yine bu k:ırr;.ısunda Ar- Kendilerı imparat'lrh·k içinde ve 
niz bu i~leri kökiirı,\E'!ı?.. navudluğun hııdutlarını iç ve öz dini t..ıassup dahilıııc'c Osman • 

Ne fuide ki; bü'ü!' bu kuV\·et- Anadolunun ~ahik3!:11 mı a~ıp Si- lı imp.ı:<.torluguns:tar. daha muh-
lere ve azamerlere r;;ğmen; bün- vası kuc&klıyarak J\ctriyatilr. de- telif ekdliyetlerc sahip oldukla-
yei devlet çürüklü Mahremiyet nizine bağlıyordu. rı h:ıld.:, unsuru asli olan İslavlık 
kalmamıştı. Estarı dE'Ylct diye bir Şemsettin Sami ı,e, .. Türk için, fikirlerini \hmal etmivorlardı. 
şey yoktu. Arnavucln, Boşnağı, h alim, st·lim, itaatk5r kl'limckr i-
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ispanya - ltalya münasebatl Hayvanat 
Gönüllülerin geri çekilmesi kararı B~hçe~inde 

bu gidişle hayal oluyor. · Bır lac~~ 
- .1 . R d t ..., t Azgın bir 
lngı terenın oma a yap ıgı e- Manda, 

şebbüsler ne netice verdi? Gardiyanın . 
Karnını deştı 

İspanyadaki Cumhw·iyet hükıi
metı kabinesinde yeni bir takım 
değışıkl,kler oldu. Telgraflar bu
ı•u bildiriyordu. Yeni ı;elen İngi -
liz gAzetelerinde de Barselondan 
alınmış bazı malumat vardır ki 
buna göre İspanyada, cumhuri-

bilmek ve kendilerini haklı gör
mek için diğer devletlerin de söz
lerinde durmadıkl:ırını ileri sür· 
meğe hazırlanıyorlar. 

Londrali Deyli Meyi gaz~si -
nin ya7dığına göre ise İtalyan Ha
riciye Nazırı Kont Ciyano kendi· 

mühimmat umumi h&rbden kal
mış olanlardır. Budar daha İs -
panyada dahili hub bşalamadan 
evvel, diğer bazı memleketlere de 
satıldığı gibi, İspanyaya da satıl
mış bulunuyordu. 

İspanyadaki yaba.1cı gönüllü -

Vensan hayvanat b:.hçesi gar
dıyanlarından Lödon; mandaların 
yemlerini vermek için bulunduk
ları yere girdi, ot demetlerini ön
lerine koydu, bu sırada manda -
!ardan biri üzerine atıldı. Uçları 
sivri boynuzlarını karnına sap -
Iıyarak havaya kaldırdı. 

Zavalli gardiyan, kanlar içinde 
yere düştü. Karm deşHmiş, bar -
sakları dışarı fırhmıştı. Acı acı 

bağırıyordu. Diğer gardiyanlar 
yeti.ıtiler, manda \arı kapattılar, 
yaralıyı bir kayanın üzerine ya
tırdılar. Acele çağırılan bir dok
tor iptidai tedaviscni yaptı. He
nüz yaşıyor, fakat çok kan zayi 
ediyordu. HastanPye naklolunur
ken nezfi dahiliden öldü. 

Hayvanat bah~esi müdürü M. 

İtalyan Miistemleke kuvvetleri ve İspanyanın bugünkü manı·a narından biri Yermer., gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

yet hükumetinin bRşı olan profes
sör N eğrin bu vesile ile netice
den emin olduğunu g5steren be
yan:ıta bulunmu~tur. Londrada
kı Deyli Ekspresin B•rselondaki 
muhabiri profesör Neğrin'in va -
ziyetteıı çok ümidli olduğunu, 

hatta bu ümid ve emniyetledir ki 
muvakkat olarak İspanyadan ha
reketle İsviçrenin Züı ih şehrinde 
toplanacak olan ruhiyat kongre -
sine iştirak edeceğini yazıyor. 

Profrslir Neğrin ruhivat mütehas
sısıdır. Kendi mesleki olan ilim 
sahasır.daki faaliyetlerden uzak 
kalmamak için Zürih kongresin -
de bulunacaktır. 

İspa .. yaya dair İngiltere ile 1-
t !ya erasında yenirlero bazı ko -
nuşmalar oldu. Romaclaki İngiliz 
elçisi Lord Perl izir darak mem
lekc• ine dôndüğu için sefaret iş

leri Sir Çarles ta.rfından görü -
hıyar Maslaha'.güıar Sir Çarles ile 
İtalya Hariciye N~nrı Kont Ci -

yano arasında görü~meler ol • 
rr.uştur Bu görü:;meler sırasında 
tema,; edilen mevzuun nekadar 
nazik olduğu ta•·rlir edilebilir, 
Ç:ınkü İspanyadal<i İtalyan gö -
nüllülerinın geri çekilmesi bah
si öyle bır taraia kaldığı gibi 

bila ı• İtalya'lların GPneral Fran
k"" !~p~"'lyar :ıda tpsir ve nüfuz -
larıııı •ttı•ar· k son cerece ısrar 
ile hareket ettıklerine dair ortada 
·)ln:ok rivayetler donmektedir. 
I' ırııpa gazeteleri bu rivayetlerle 
, "<l1Jldür. İtalya ile İngiltere a
,.. 16 ni,anda imzalanan bir 
itilaf vardır. Lfık;n bunun filiyat 
sar '' , 1 lıilm~si içın şart o
ı~. lk i panya<laki İtalyan asker-

!eri müdahaleleri '.!oğru göstere
sini görmeğe gelen İngiliz mas -
lahatgüzarına aşa~ yukarı şöyle 

demiştir: 

- Fransa da ademi müdahale 
komitesinin kararlarına riayet et
miyor. Hatta Fransp tarafından 

geçenlerde Barselvn hü.kOmetine 
üç tane torpido hP.diye edilmiş -
tir!. 

Hulasa şu çıkıyor· f;>imdiye ka
dar İspanyada İtalyanların bir 
çok m::tdahalelercte bulundukla -
rına d~ir avam kamarasında Baş
vekilden olsun, Harıciye müste
şarından olsun ne düşündükleri 
sorulduğu zaman bu bahsin çok 
uz;ımaması için kıs~ca cevablar 
verılir dururdu. Şimdi İngiliz hü
kumctınin Romada buna dair te
şebbüsatta bulunm:ısı ve İspanya 
işleri bu halde kaldıkça yani ade
mi müdahale korr.ites'nin verdi -
ği kararlara riayPt Pdilmedikçe 
İngiliz - İtalyan anla~·masının da 
filiyat sahasına çıkma,ının bir kat 
daha gecikeceğinin ar. laşılmış ol
ması politika aleırıinde şayanı dik
kat bir hadise olmuştar. Bundan 
da anlaşılıyor ki İngiltere hükO
meti İspanyada tıaıyanların mü
dahalPleri etrafında yeniden bazı 
malı'.ımat daha almış bulunuyor. 
İspanya sularında batırılan İn -

giliz ticaret gemileri için General 
Frankodan tazmioıat istemekte 
İngiliz gemicileri ısrar gösteri -
yorlar. Buna dair İnp-iliz hüku -
metinin şimdiye kadar ettiği te
şebbüslerin neticPsini görmek is
tiyorlar. 

duğunu sölüyor. İngilizlerin de -
diğine göre bahscdileo silah ve 
!erin geri çekilmesi meeslesine ge
lince: Eylıll yaklaştı Eğer verilen 
karar tatbik edilecek olursa bu 
gönüllülerden ilk kafile eylulün 
ortasından nihayetine kadar ge -
çecek z~man zarfında geri çeki -
lerek yerlerine yolla. acaklardır. 
Halbukı eylOl de, teşrinievvel 11e 
sini de bu gidiş böyle giderse, 
bu yolda müsbet b'.r neticeye şa
hid olunacağ~ benzemiyor. Fazla 
olarak vaziyeti zor!oıtıracak daha 
başka haller Je olab:lmesi çok ih
timal dahilinde ·gciriilmektedir. 

Görülüyor ki İspanya işleri da-

- Mandaların azması pek en
der olmakla beraber çok tehlike

lidir. Londra hayvanat bahçesin

de birçok gardiyanları yarala -

• mışlardır. Fillerin 

da gardiyanları 

görü.lmüştür. 

ve aygırların 

"zdikleri çok 

ima öyle halledilmiş olmaktan 
uzak Lulunuyor. Askeri harekat 

sahasında da vaziyet General 

FrankJ lehine hissedilir derecede 

deği~tirecek bir yenilik görülme
diği Avrupa gazetel0 rince de ka
bul edilen bir keyfi~•ettir. 

Bir milyonluk iflas ! .. 
HLeli iflastan sonra Banker so
luğu hapiste karısı da Pariste aldı 

• 

• 

K E 
Yazan: MAHMUD YESARİ 

Bir arkadaşın evinde, alt katta· 
ki sokağa karşı odada oturuyor -
duk. 

Sokaktan. araba ile kavun ge· 
çiyordu. 

- Kavunlar, güzele benziyor, 
bir tane alayım mı dedim. 

Arkadaşım, yaklaştı, ellerini ar 
kasında kavu~turdu. iğilerek göz ... 
lerimin içine baktı; sonra, doğ -
ruldu, geriledi, beni baştan aşağı 

süzdü: 
- Yoksa, bu numarayı, sen de 

mi öğrendin). 

- Ne numarası? 
Arkada~ım, afallayıŞrma aldır

mıyordu: 

- Bırak numarayı şimdi .. İçki 
İçmek mi istiyorsun? 

- Meze olarak İstemiyorum. 

İçkisiz, kavun yenmez mi? 
- Yenir amma ... 

- Amması, ne?. 

- Eğer, hakikaten canın ka .. 
vun istiyorsa, dur, alayım. 

Pencereye doğru yürüdü, ka 
vuncuyu çağıracaktı, elini de ce

bine atmış, para çıkarmı~h. 
- Olmaz, dedim. Parasını, ben 

vereceğim. 

Arkadaşım, kolumdan tutmuş

tu: 

- Vallahj, sen, bu numarayı 
biliyorsun. 

- Hangi numa rayı? 

- Sahi bilmiyor musun?? 
- Sıktın .. . Durmadan yemin 

mi edeyim? 

sı ve ı::ltın dolar satın almıştır. 

Bana kendisi piy:ısanm bir çok 
kuyumcularının ke:ıclisine böyle 
altın lira ile külçe altın satmış ol
duklarını söyledi. 

--=---.. ·--- - .. -- - . . -- ... ---- ,ıdır' 
- Peki, inandım. Bir gün, ha- - Peki, bir küçük ı •ı" 

vıma ne geldi. Evde oturuyordum, lım. ,dı: ~ 
miskin, uyuıuk bir günüm. Soka- Küçük tiıe, kime yet•· 
ğa çıkayım mı, çıkmıyayım mı, suyu serpmek gibi blr~eY" .,~ 

. ı · 4 ' diye pis pis dütünürkcn kapı ça- Hizmetı;ı kıza bir H ~slı f 
lındı. Bir arkada9 ııöründü. Söz • iki küçilk ~iıe aldırtııın · ""' 
le9miıler mi, nedir~ Arkasından !inciye kadar, kavund•" kJıl 
bir, bir daha, bir daha Uç arkadaı istiyenlere, kavunu alan •' 
sökün etmez mi} Buyursunlar, de- mfuıi oluyordu: 
dik. Oturduk, konu,uyorduk. Şim- - Rakı gd•in de c;yl•·b" k ~r 
dl b· ı•• i o duğu gibi, kavuncu geçti, ilk Rakı geldi. Fakat ır k ,.,.r 
gelen arkada9 pencereye ko9tu: vunla içilmezdi ki .. · B•f • ıD' ' 

- İyi kavunlara benziyor, bir lcr de lazımdı. Evdekiler• 
tane alalım, dedı'. d ··• um: . rı<' " 

Öbürleri de muvafık buldular: Meze olacak gibi 
- Ağzımız tatlılanır. 
Arkadaş, kavuncuyu çağırdı, 

pazarlık etti; yedi buçuğa mı, on 
kuruşa mı, neyse, bir kavun aldı: 

- Şimdi, bunu kesmek lazım! 
Ev sahibi, benim ya, iş baıa 

dü9müştü; tabak, bıçak getirdim. 
Arkada9ın eline iş yara,ıyordu, 
Gayet dikkatle ortadan kesti, çe
kirdeklerini ayıkladı, lokma lokma 
tabağa doğradı: 

- Şimdi, çatal da lçzım 1 
ıBı~nda oıltıldılar, gittim, çatal 

da getirdim. Kavunu alan arka .. 
d a,, yüzünü buruştura rak bakı -
yurdu: 

- Bu, böyle yalnız gitmez ki .. 

l--. 

var) 
dedi:« 

Zeytin, peynir, . ]ıaİ 

Evdeki zeytin peynır•;d•ls"' 
dan aldırttığım kutu ili . . ,ı 

b 1 • .d ·1· eıuro· ton a ıgını a ı ave 

kuruldu. 
Arkadaşlardan biri: ·b<'~ ~ 
- Bir de domatesli. ~'. .,.~ İ 

yar salatası olsa. hiç ek!l ıi' 
mıyacak, dedi. 

1
td" 1"' 

Domates oalatası da y•P 
sefer de rakı bitmişti . 

Misafirlerime: d• ' 
- Haydi, para çıkın 

aldıralım 1 r' İ' 
Diyemezdim ya 1 Bir k; 

kurulmu9tu, kaldırılaın•• ı~ 
Hizmetçi kızı, tekrar JJI 

gönderdim, iki küçük ıiı•le';;' 
k ışıt _,e. 

rakı aldırttım. Ra ı b r· 
mezeleri de tazelemek j.::,t,, 

Evdeki peynir ye~bi f,<f 
sardalya tabağının da ~ı ]~ ~ 
müştü. Bakkaldan eksil« 01,İ' 
mamlarken, köşedeki ~· ,ııl 
bir karpuzla bir kavun :. ~..-. 

Güle konuşa içiyord~ li'ır' 
nu alan arkadaş, şişel er• g 

' yordu: I 
- Rakı bitti, a!dırts•k .. ıJ 
Keseye davranıyordı.1 , 0 

Bir küçük şiıe de olmalı ... 

fıu nt-m bir tJ8kaya, her~ de bır 

cemıivaki:-. e benziyordu. O da .. 

daki uık.,duıların ilcisi ile fazla 

teklilsız Joğildim: 

sayfiyesinde pek parlak bir hayat 
sürmüş olmasıdır. Böyle altınlar
la, mücevherlerle oynıyan bir pi
yasa adamının genç karısı her ba
lo verişinde, her baloya gidişinde 
görülmemiş bileziklerle, türlü 
türlü mücevherlerle süslenerek 
giderd; .. Kadın şimdi Paris civa
rında bir hastanede y~tmış, fakat 
son günlerde hekimlerin daha bir 

- Aldırırız. olrıı~ 
Ben de çakır keyif 1• 

Hizmetçi kız, tekrar bakk•,.,; I 
ti. Kavunu alan arkada~ı~ ıır rl 
zeldi; 9arkı söyledi. hepırıı 1~ 
elendirdi. ~.,.. 

Hizmetçi kız, bakkal• o• ;;I, 
· • 1 1 n• .1 gıttı, ge di; arkadaş ar. ı~ J: 

n• rı· manlar dağıldılar; ben. d• d 
Yatmışım? Birinin farkın ,;r/. 
dim. Sabaha karşı. b•ııf11 .0(.11 

ralc uyandım: tekrar 1.1YtJ ) 

dım. 

Sabahleyin, evdektler ' ~ 
- Du"n k k' ho linit• a şam ı 

1 

.r 
di? I". 

O . L.tdsJl ·~ 
ediler; hizmetçı "' p'1' 

me, ablama karşı herke• 
ı' ısırıyordu. ,.,,J 

Hizmetçi kız, yarı utıı" ıl 
lüyordu: d" 

- Bakkal, sizin • .-d• l 
mü var? diye ıordu. ,ııııY:;I, 

Bunlara pek kulak •in h '{ 
l9in acıklı tarafı , ll'eeen 

1 
]iti 

k"•" çıkarınca ıınttı: On u ; 

camışım 1 b'b <f 
b'r •' ~. 

lerinin geri çekilmesi konmuştu. 
Halb·ı ü ne !tal yan askerleri ge
rı ç k.miş, ne de İngiliz - İtalyan 
aıı...ışrdSI tatbikat sahasına çı -
kanim ıştır. 
İspanyada İtalyanların General 

Frank•J nezdinde ısnr göstererek 
işlere müdahale ~tmeleri ve ne
tice olarak İspanya meselesinin 
halli imkanları ortadan kalkması 

etrafında şimdi tngiliz masla -
hatgüL:lrının İtalya Fariciye Na
zırı ile görüşmesi on dakikadan 
fazla sürmcmıştir. 

Diğer taraftan .\iman gazeteleri 
İspany&da cumhuriyet hükume
tine iki senedenberi İngiltere, 
Fransa, Amerika. Meksika, Rus
ya tarafından yollanmış olan si
lah ve mühimmata dair listeler 
neşrettıkleri görülmektedir. Lon
dra mehafili b.mlarıl' yanlış ol-

Tanflld'in genç ve güzel bir 
karısı vardır ki bun:ın son zaman
larda nerede olduğu bir mesele 
teşkil etmektedir. Kocası hapse 
girdikten sonra ~enç kadının F
ransada olduğu söylenmişti. Mu
hakkak olan bir §ey varsa Tan
fildin karısı yakın zamanlara ka
dar gerek İngiltecedeki muhteşem 
konağında, gcreksP Fransadaki 
güzel köşkünde, gerekse Nevyork
taki evinde ve hatt5 İsviçredeki 

Londra 'gazetelerinin bir kaç 
vakittir meşgul olduğu ehemmi
yetli biı mesele va•dır: Londra 
piyasasının pek zengin bir ada
mı geçenlerde yedi o;ene ağır hap
se mahkum olmu~tıı Banker Tan
fild tam 1,000,000 İngiliz liralik bir 
hilekarlıktan dolav• mahkum e
dilmişti. Londranın •!eri gelen ku
yumcuları arasınoia ş:mdi tahki

kat yapılmakta, bunların vasi 
miktarda altın alış \'el'İşindc ma
lı'.ımatlarına müracaat edilmı;kte
dir. Bu mücevhercilerin her biri 

şimdiye kadar dL;nyanın zengin
lerine, kralların'..I mücevherler 
satını~ adamlardır. Her birinin pi

yasada büyük nukı·tl~rı vardır. 

Bunlardan Filips '1'1nfild'in mua
melatını tasfiye il~ meşgul olun
maktadır. Bu zengin kuyumcu 
vaziyetı şöyle anhtıyor: 

- Adliye bizder. şunu öğrenmek 

Niye~ Belli baılı . ı .0~ı"' / 
Önceden bir niyetimıZ ~jf•P') 

(Devamı 7 !ıı cl ~/ 
~~---....... ~·....._..,........ .................... ~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! ........................................ !!!!!.-ıl!!B!!!!!!!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".!!!!! .................... !!!!!!!!!!!!!'"'"""""!!!!!!!!!!'~~-~~ , J . ·ı ıııı .. ,., 

se tamamen zivanadan çıkacak ... degı b8ıııı~ ~ 

istiyor: Tanlild m•hkemeye ve

rilmeden evvel bir ~ol: mücevhe

rat ile bir çok Ja altın İngiliz lira-

hafta kalması için i'farlarına rağ
men oıayı bırakarak çıkmıştır. 

Pariste bulunan bir Amerikalı ka
dının evine misafir olmuştur. Bu 
dedikodulu mesele daha bir müd-
det Londra gazetelerini meşgul e
decek gibi görünüy Jr. 

Taymis gazetesi o zamandan -
beri İtalyan gazete!erınin şiddet
li neşrıyata giristiklcr ini, diğer 

memleketlerin Fr&n<a tarikile İs
pan:fada cumhuriyet hükumetine 
yardım ettiklerini iddia ile bir 
çok yazılar yazdıkhrını hatırlat
maktadır. 

İtalyan gazeteleri İngiliz ge • 
milerinin de cumhurivet hükı'.ıme
tine lazım olan şeyleri taşıdıkl~
rını yazarken bu gemilerin İngi
liz gemisi olmarlığın< 'bile iddia 
ediyorlar ki Taymis bunu nazarı 
dikkdte koymadan g<'çememekte
dir Çünkü İngiliz ~emisi olmıyan 
gemiler demek oluyor ki İngiliz 
bandırasını ta~ıyarak gidip geli
yorlar. Halbuki böyle bir iddia ka-1 
bul <'<lilrnemekkdir İngiliz mat
buatının bu iddia::ml:>n çıkardığı 
netice şıı olu ·or· İtalyanlar İs -
p~ r!' s~n zaman lorda ettik -

- Refik Bey, sabrediniz. Bugün nuaretin müs
tacelen istedıği bazı izahatı yetiştirrn.•ğc çalışıyo -
rum. 

Dinlenmekten ümidi kesiş, kalbin tazyikini ar-
tırışı, bunaltı. Bir başka istirham: • 

- Beyefendi. Yalvarırım size, ııiç olmazsa beni 
zinda.na iade etmeyiniz?. 

Yine o, çok bilir görünüş. Yine o, hilekar göz-
ler, manalı, kısık bakışlar. Yine o, mutq<:i eda: 

- Ya? .. 
Sonra, taaccüb. 
- Ne münasebet?. Siz zindanda mısınız? 
- Evet. Zindanda .. 
- Her halde bir yanlışlık var. 
- İhtimal. . 
Sahte bir teselli: 
- Siz hiç merak etmeyin. Zindanda olduğunu

zu bilmiyordum. Tashih ettiririm. 
- Çok rica ederim. 

, Yine o, hilekar gözler, manalı bakışlar; yine o, 
serteliş: 

- Maamafih, vaziyetiniz de zindanda bulun • 
durmayı hemen hemen icab ettiriyor. 

Refik telaş, vehim, ı:azetedcl<i fıkrayı hatırla

yış. Gayri şuuri bir çırpınma. Sesin rırpınması, elle

rin çırpınması, zihnin rırpınması, giizlerin çırpınışı: 
- Müddeiumumi bey, bu vaziyet nedir? .. Allah aş

kına cürüm mü söyleyiniz ... 
T~k ve her vakitki bir cevap: 
- Cevapları iyi hazırlayaı.. 
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Refik, yine zindan yolurıdadır. YinP güneş kararı
yor, hava kararıyor, insanlar kararıyor Akşam. Biraz 
sonra gece olacak. O, şimdiden geceye giriyor. Gece. 
Gündüzsüz geceler. İztırab geceleri, zindan geceleri! 
Bunun dehşetini, onun kadar biz de his<Pdebiliriz! 

Tevkifhaneden içeriye adımını atRrken, yanındaki 
muhafız jandarma: 

- Hemşeri dur .. bir dakika .. 

Dedi, gündüze aşık, geceye dıi.~m•n gibi tekrar 
ağzını açtı, burun deliklerini büyülttü. hummadan 
kavrulan ciğerlerıni rüzgarla doldurdu. Bu, aşkın 

sar'asına yeni tutulmuş çılgın bir a~ı)'ın tahassürü 
gibidir. Bir iztırab çocugunun göğsü höyle dolar. Ze

hirlenmekten korkanların, çıldırmaktan cekınenlerın 
ciğerleri böyle bir hava ile şişer ve ge•iliı !. 

* Refik zindandan içeriye adımını ?tarken de tek-
rar fel8ketin nöbetine tutuldu, ı•lak, ta.1 duvara yas-

Yazan: 
Etem izzet BENlCE 

landı, başındaki yangını bu suya koydu· 
- Yaşamak, bu mu? ... Bunun ;çin mi yaşıyoruz .. 
Diye haykırdı. Ve ... Müddeiumumiye küfüı etti: 
- Vaktin yoktu da beni neye çağırt tın be adam? 
Neden beynimin •Jrtasında yumrulanan derdimi 

nişterledin?. 

- Ben, havayı, güneşi, insan yüziinü, dünyayı u
nutmuştum. Niçin bütün bunları bana tekrar göster
din?. 

- Yarabbim, ne boş şey! Mahvolqyuruz. 
- Efendi.. Efendi! Ben neyim. Kimim, neyin 

maznunuyum?. Bunu •ııçin bana söylemiyorsun?. 

* Halbuki, Refik rüzgara tutulmuş bir çam dalı gi-
bi iki tarafına sallana sallana odadan ç'karken Müd
deiumumi, masasının b~şından kalk\ı; iyi giyinmiş, 
İstanbul tuvaleti, zarif gencin yanın:ı gitti: 

- Nasıl beyefendimiz?. Bir iki h3f!a daha geçer-

Dedi. Genç, züppe yapılı, mahmur. 1işr3;İ 
güldü, gülerken ağzı ~ene kemikle;ını ıi< Jı ı 
açıldı, dişleri takunile sırtardı, rengı h3 

, 

- Hakkınız var efendim .. Hakkın·Z·;n~o 
Müddeiumumi bu cevaptan pek ıııc 

tek;ar güldü: 
- Hah ... hah ... 
Ve .. ilave etti: rtı · " 
- Doğrusu bu iş, bundan ıyı oı~ ll'l 

-5-

- Refik bey.. . /. 

- O, geldin mi ihtıyarım. . 13;r ~· 
Her vakitki ziyaret. Saban zi~.are~~hlJr· ıı"' 

ekmek ve bir desti suyun getiri!dıgı sa]< )'ıl IJ':o r 
yirmi dört saatlik nafaka>ı budu'... ~ı: .. bir ı;ıJ ~,: 
avucunun arasına sıkıştırsa da duşıırı ~ ıe'll ~i ~ 
yirmi dört saatte tek bir ekmek ve b ıdİ· J( ! . ~,r · ı1ı 
kendine azık olacağını hatırına gctır .,tı,ıt 
ya gazete sahibine, ya başmuharrir~. ' f. 
heyeti müdürüne k.izıp da, dığııı' e'o 

1<•· 11' ~ ·'" - Adam sende .. Ben burada 'k fi ~~ il' 
·ı· çı ı, ı,e1 nerede olsa kazanırım. Babıa ıye · ,.;re 

şöyle bir basma kalıp hikaye ya2saın · ,< 
lırım... ı,ti~al . 

Diyen bu adam, ~imdi he~. saba:1<l:' cıcıı' 
ğuk yüzlü gardiyanın 5etirecegı bır 
gözle bekliyor. 



Bizans tahtından ' . 

Manastıra! ... 
- 1 

~thenais. - imparatora ıayık bir kız~ - lmparatoriçe1 

~o~si 'nin doğuşu. - imparatoriçe, ve devlet kadını. -
~.,fkatli bir ana. - Kudüsden Gönüş. - Polen. - iftira. -

Fr' jinin elması. - Salibin önünde ... 
'alınparatoriçe Pülşeri, büyük sa
ı/ınctuvarları yesil ~.:maki kaplı, 
~:::."•i renkli mermer döşeli ta
n1' •!tın mozaikforl'! süslü ge
d1ı Salcndaki tahtında oturuyor
~ !(Oca ımparatorlut.un dört bir 
. rsınden gelen, iPran]arın ve 

I.'I haksızlığından şikayet e -

de duran fildişi tahtt9., küçük kar
de~i Teodoz'un oturması Iiizımdı. 

Fakat, Teodoz pek gençti. im
paratorluğu idare e<'ccek tecrü -
besi ycktu. Genç asil7.adelerle a
va çıkıyor, domuz kurt ve ayı gi
bi yırtıcı havvanları avlıyordu. 

Hemşiresi Ogüst~ Piilşeri on ı• 

( İzdinç merasimi Ayasofya da yapıldı ) 

~:n:~ri dinliyor, Mile.ne hüküm- yerine hükumeti ;da•e ediyordu. 
l'rıi erıyor. herkeıi memnun et - İmparatorluğun bütün ahalisi 
~e Çalışıyordu. yeşil somaki saloncb toplanmış -

re' ;.:asim ve teşrif~! usulüne gö- tı: Esmer çehreli v~ işlemeli el
~rt altın aslanın l aşı üzerin- biseli Bulgarlar, io~k harman ile-

ilim ve har b ! .. 
~edeni y etin geni harb vasıta /ar ı 
eşfetmesi zararlı değil midir? 

hl !~ıriltere hükumetinin Kembriç üniver&itesi cemi:vctiııin 107 inci 
ler;ll •.n~ü münasebetile dünyanın m uh telif yerlerinde n gelen alim-
1\ıiş ~Ştırakile yapılan büyük toplantıda şayanı dikkat sözler söylen
tü~ 1•kirler yürütülmüştiir. Burada İngilteren in bir çok ;ıoaşlı alimleri 
~•tl Çarl>nıakta idi. Yaşlı ve dinç fikir adamları ki h fılil bi,iklete bini
"'la lir, heden harekatı yapıyorlar ve ona göre de çalı~ah il ivorlar. Me
}~de 111ı:ilterenin meşhur fizik alimi Dokto< Searl bu ilibarla pek zi-

hi nazarı dikkati celbetmiştir. 

rile kadına benzi ven F apadosen -
!er, Makedonyanın :iyı postu gi -
yinmiş korkunç ~obanları, be -
yaz yünlü harmaniye!ere sarıl -
mış, m•vi gözliı ve tıtlı sesli Yu
nan !ılar, i15.h ... 

Pulşeri elıni ah!I'J götürdu. 
Ba~ı ağrımıya ba~lamı~tı. Kıymet

li taşlarla süslü tacı ~akaklarını 

eziyordu. Saatlerde:ıberi tebaa -
sının ~ikayetlerini , derdlerinı din 
liyor, her birme ~v•ı ayrı ccvab 
veriyor, iı;teklcnnı yerine getir
miye çalışıyordu. İhtiyarlar hür
metle iğiliyorlard· Gözyaşlarını 

zapta muvaffak ol:ımıyan kadın
ların heyecanını tPskine uğraşı
yordu. 

Tam bir hıristiyan oıan Pülşeri, 
hıristiyanlık kaıdclerine göre ic
rayi adaletten ho~lan1'ordu Fa -
kat çok yorulmuş•. u. Huzurunda 
bulunar. ve hallerini nrzetmek ı

çin .:;ıra bekliyen yüzlerce müsd
iyi dinliyemiveceğıni hissediyor
du. 

Bu sırada hazır bulunanlar a· 
rasında bir karışıklık oldu. Bır 

kadın, kalabalığı Vlrciı. kendıne 

bir yol açtı ve tahtın önüne geldi, 
secde eder gibi ve"~ kapandı. 

Bu, ll kadar kı'1 b;r zamanda 
olmtıştu kı impar1tor ç-e yüzünü 
göremedi. Fakat rınuızlarınııı in
celığindc" · r m1 '1i?i parhk saç
larından genç bir 1(17. olduğunu 

anladı. Tatlı , .c • ı; u ~ fi k bır sesıe. 

- Kalk kızını i,'11 Bilrıv ır 

mu.:;un, sc>cdP yalnız :-:a ıbin karsı
sında edilir .. 

Genç kız bajın• ":1Jdırdı, gözle
rim iınparatoriçey" diktı. 

G}zel çehresinden Yuna:ılı ol
duğu b~lliydı . llıck'ı arak a~lıyor
du. Bizans kadınlarının zıddına 

olarak yanaklarıwh 'ııçbı r boya, 
gözlerinde sürme vrıktu. Taze gül 
gibi bir çehre•i vorc'ı. 

İmparatoriçe ınül<>r'"ir olmuş
tu.Sordu: 

(De vamı 7 iııc· i sıvfaırız~a ) 

Sıhhati yerinde obnJarın bu ay 
l:ırda güneşe ihtiyacları muhak -
haktır. Güneş ıns•P vücudü üze
ı inde şifa verici tesirlerinden baş 
ka neş'e ve canlılık hususunda da 
:nühim rol oyMr Binaenaleyh 
tam mevsiminde ~üne~ten ve o -
Pv:ı hassalarından istifadeyi ih -
:nal etmemek ger~ktir 

Hattiı bir aylık t•tı' müddetini 
bol güneşle açık h wada geçirmek 
L .r yıllık yeknasak ve mahzun 
ömre yeniden re~k .'erecek en 
m;;him ilaç olur. 
Valnız. güneş ban>'O;undarı hak 

t·dlp fayda görmeı< u::ın vücudü 
uflfll güneşte kar~rtmak lüzım -
ı ~ır Bunu bilmPk e~~rı•k . . 
Güneş, tembellik \'t•rır , derler. 

Buna n1isal olarak d .1 sıcak mem
'<·ketler halkı•11n fazla tenperver 
v~ hulyaperest oldu.gu 11u ileri sü
; erler 

Bu iddıayı cerl-ıet:YJ~k içın bir 
aylık güneş ki.ir~inüz sırasında 

,,.zla faal olmak, o;o;unlar, deniz 
w• eğlencelerle ce\n:• ı bir hayat 
,.,stemi takib etmeri1 ıcab eder. 

·~{rni güne:? banvol:ırınızt uyku 
ve ge:tmc saatlerinizrl.en zaman 
ralmıyLcak, fakat sizi hareketten 
<le alıkoymıyacak '!luayyen za -
m2nlaı a inhisar ettirn1elisiniz. 

Esmuleşmeyi -ıdali faaliyet be
•aloına kaydetmeniz hata olur. '"~Ilı, fen ilerled;k~e yeniden bir 

~·§eyler keşfol!'n>ıyor. Bu keş
•lına:n Şeyler de ınsaplığa faideli 
bir k la beraber hRrb nsıtalarım 
~et ~t daha arttırıvor diye şikii
l'iıı }{ tldiği maluınd<tr. İngilizle -
ltı%1eıtıbriç üniversitesi İlim ce
diı% ı _tarafından tertip edilen yıl 
4r1 ~tı loplantısınua ilim adam
iM u •ik • k -.:ıt~llıi. " ~Yctlerc ce,·ap verme 

Bir hazinenin üstünde 
ölen ihtiyar dilenci 

·~ ıt l ~lerdır. lngilterenin ileri gc
tııı1a ırıııerinden al\mıe üç yaşla-

Ve l.ord RaylPs bu nazik me
!cmas ederek kt•ndisini din

'•tıı; ~-Oon ilin acfarrına karşı 
li., Jl ç•karak şunl:ırı söylemiş-

\' 
t~.~nı harplerin "nüthiş bir hal 
~. ı.ı esinden höv•0 korkunç 
~~ v~"~la ha;bcdÜmcsinden i
~,' r. ı,;:n mes'ul t .:tulmak iste- ı 
llıq,, 1t· Vela unu hatırlamak la

'a';k .1 •hm, ten ve keşfiyat du
~"'nıa~'bi_ değildır Bunları dur
' "'k1ıtı bızırn elımi<dc değildir. 
}ttırllı ç Vasıtalar bulmak için a-
"• •lar . ı,. 1a81 ına devam edenlerın 
"'•ı 1

''l't1 . ~ , t!Qij nı durdı.r•mıyacaktır. 
ı,, 'la h e1ıı Şeyler k.ırkunç biler 
ır'tıın İsa ıni alsalar bile ilim ada
• "'-tı, 

1
'
1
hep ara ;tmPak ve bul -

'•t . ırıı 
~ · llu adamı bir şey keşfe-
•t~ ııu h ~ Un~ b. arp v;ı.sıtası halinde 

1ı,. ııı,,,..Ul ır ş~klc •0kan kim ise 
tı~\ ~iJ l~tulınalı Evvelce kar
°'t 1 llıa 1de ıtr~_k, be•'> in, gliserin 
,. ~ııp, ler Uzrrirde araştırma-
'''~ ""- v h ~ bt•o. e UlanLr bun ları bir 
~ıta ~unk" 

~'tı- "•gı ıı Fib; "erelerde kul-
"'' ~ b 

111
. taoii bıl,•memişlerdir. 

''~ . ~ıııın d Ll Oldu·· .. enılen madde bu-"'-' lıı 'Uc" 1llı ~ lıy u bir vasıta olarak 
>o ı;'lı:ı ~~.~ N ıtro [füerinden de 
ıı._ ~•·a.,~ arnk kul!anıldı ki As-

li dev· ın tı.nelleri böyle açıl
ırıerucn cunradır ki U-

lngilteren in meşhur fiz ik a.ımi 
doktr r Searl 

mumi harb geıdi. O "amana ka
dar sanı.yide, sulh ve sükun için
de kullanılan bir takım maddeler 
harpte infilak edici birer vasıta 
olarak ele alınmıştır. Klorini müt
hiş biı· harb vasıtası olan bir mad
de haline girdi. Fakat bunu ara
yan kimyakerler val<tile bunun 
bu maksatla ı:ullar.ılmasını dü -
şünmediler. Bu '!ladde bundan 
140 sene evvel buh:runuştu. Bil
diğimiz tonası mah;yetini anla -
mak iç;n yapılan :ır~ştırmalar ne
ticesinde elde edilPn bu madde 

b undan kırk sene sonra böyle 
korkunç olmuştur. Büyük şehir

lere atılan yangın bombalarının 

vücude getir;'.diği tPı mit mad
d esi de böyledir. Ha!b,,ki bu mad-

de ilk bulundugu zaman demir 
borular içın işe y~nvun bir mad
de olarak kaqılanmıştı. Bu İngi-

150,000 frank sahibi 
ff i -c_,nci k imdir? 

.. Düıı. Orsd •okı~ında 4 numa
ralı sefil bir kulübf"it• . seksenlik 
bir ihtiyar dilenci öln·üştLir Ku
lübe .arandığ ı zaman pıs, müteaf
füıı bir yatai(ııı vünl~ri arasıııda 

80,000 franklık bo'lkn<•l ve 70 bin 
frank kıymetincle hi,,;e senedleri 
bulunmuştur .. • 

Pnris gazptelerinden -
-~u yaşlı dılenci 'ıır hazine üs
tünde ölmüştür. 

Bu çok görülen hiı.liselerden -
dir. Ölen dilencilerin çoğunun ya 
üzerinde, ya da 5ilte!Prinin içın

de bin!erce lira çıkar. 

4 sonkiınun 1936 •fa Lüziyanda
ki evinde yetmişlik bir ihtiyar ö
lüsü bıılunmu~tu. 

Karısı mutfakta, \•0ksuzluktan 
ölen VE cesedi tefessiih eden ko

casının yanına U7~nmıştı. Has -

!iz alimi inek bcsl'yerek yaptığı 
tecrübelerle sütün miktarını çok? 

arttırmağa muvaffak ve çiftliğin

de sattı ğı sütten ka•ardığı parayı 

da radyum tetkik~tı için istediği 
büyük masraflara 1-aışılık tuta

rak cal.,maktadır. Ke~disi zengin 
değilmiş. 

tahaneye nakloluııdu. Kendisini 
beslemek için çol: m(Jşkülat çe
kildi . l\lide•i l>ıçhır ~"' kabul et
miyordu. Evinde vapı1an ara~tır

mada, muhtelif verlerde saklı 

80,000 frank buluwfo. Karı koca, 
senelerden beri bin tüı Jü mahru -
miyete katlanarak bıriktirdiklcri 

paral~rı sarfctmekterı ise açlık

tan ölmiye ka rar vermiş!('rdi. 

Pirsonda, 19 hanrnn 1936 rla 51 
.'· Pşında Madam 1\Targarıt Moten 

"dıı bir kadının öldü~ü haber a
lındı. Odasına gire'llerin taaffün
::!< n burunlarının direği kır ılıyor

du. Bır soba borusurun içinden 

f.ro,ooo franklık b1nkr.ot çıkarıl -
d ı ve hasis kadının <;<;basını yak
rr·amasının sebebi antaşı l dı. 

P ariste Bulanjer sokağında 22 
numaralı evin tav~narasında Mad 

len Peşavi adlı bir iradın oturu
yordu. Şunun bunun ianesile, 
yardımile geçiniyordu ve evinden 

nadiren çıkıyordu. Dört beş giin 

yaşlı kadını görm'yenler, sesini 
işitmiycııler merak ~ttiler, kapı -
sını kırdılar, oda<ına girdiler. 
Yaşlı kadın odama orla•ında cRn 

D _,.. .. ,;;ıı nıı 1 inci lliia bı femııd .. 

' 

SüNEMA 
Yıldızların 
' vudda ve 

nasıl 

tatili bitti: Ho/i ... 
memleketlerinde 
eğlend.:ler ? 

Bunu, bir istirahat şeklinde te -
1flrki etmelisiniz. Yeni güneşte 
l ulunduğunuz JPüclde,çe mutlak 
tir istirahatle azrnızın esmerleş
mPeine çalışmalısınız: Güneşin bu 
J- alde uzvi bir faali:vece sebeb o
~acağıııı gözönünd~ bıılundurma

ıllz kafidir. 
Güne~ şuamdaki gi~li radyo ak

tivine kemiklerinize kadar nü -
j 117 eder. Cildiniz~ ~erin hava al- 1 

c.ırmak. gölgelikte :ıçık bulun - j 
durmaktan gerek rlev~randaki in-

delerden hazer ediniz 
Esmerleşmek için ilk günlerde 

kullanılacak iyi hır f0rmül: 
Parafin yağı 80 gr. 
Vazelin 20 gr. 
Tentür dö Safran 10 gr. 
Esmerleştikten r.onra da bu for 

mülü istimal ediniz. ' 
Palın yağı 40 gr. 
Parafin 60 gr. 
Ceviz yağı 50 gr 

Vücudünüzü arasıra da kolon· 
ya suyu ile friksiyon yapınız. 

'• 

ıqt yağlı bir ,;ehre ile yemek sa 

!onuna girip ba§kalannın lştlha· 

sun ka,ırmaya d~il 

•Tablate avdat• demek 9irkin

lc>şmek değildir. Makyaja çok 

clll·kat ediniz. Gö~ kapaklarınızın 

üz.:rlne kat'iyyen blr~ey sürme
yiniz. 

Ellerlnl.z!n ve ayak tırnakları

nızın boyası, dudaklarınızın bo

ya" ile hemrenk: olmalıdır. 

tiz&ın, gerekse cildin tekemmülü 
bakımından faydalı olur. 

hk kararma devrPsini geçirdik
ten sonra uzun zaman güneşte 

kalmanızda hiçbir mRhzur yok -
tur. 

MAKYAJ NASIL 

- \Sinema haberler! 
* Bu sene çevrıll'C-:; !ılımlerın 

YAPILIR? çoğu spor ve gençlıJr mevzuları 

C1Jdinizi ha\·ala1dırınız. Ter 
den korkmayınız. 

Güneş banyosu alırken bunu 
vücudünüzün muhtelif taraflarım 
güneşe gösteriniz. 

Öğle sıcağında güneşin şuaatı 
amud bulunduğıı sıralarda ban

yo almak der i üzeıfade mevzii ya

nıklar husule getirir ki bu, hiç te 
iyi değildir. 

İyi bir vapur dumanı gözlük 
kullanınız. Cildinize bolca yağlı 

poın.:ı.dalar süninüz. Alkollü mad-

Podralar, pomadahrı banyodan 
evvel sürerseniz bir faydası ol

moz. Güneşin harareti makyajı • 
r;zı bozar. 

• i)abahleyin plaja g,derken ve

ya kıra çıkarken yüzü•ıüze ve vü

cııclünüzün güneşe maruz kısmı

na az miktarda birinci formülden 
!:ıüıünüz. 

Yemekten evvel, bir mendili ıs
la tınız, yüzümizü ııcizelce siliniz. 

.~üneşe çıkarken yüzünüzü yağ

lamak mecburıyetindesiniz. i'a -

etrafında yazılan ~enaryolardan 

seçileceği söylenm0 ktedir. 

* Amerik a sigorta irnmpanya

ları tanılmış yıl iızla r için bir 

•bacak sigortası • i~mile apayrı 

bir büro tesis etn işle~dir. 

* Bütün inadına rağmen ev
velki sene iki se~!i filim çeviren 

Şarli Şaplin bu kıs 'enaryosunu 

kendi yazdiğı yepyeni bir komedi 
çevirecektir. Şöhretli komik bu 

filmini Metro Gol<ivin Meyer stüd 
yaları hesabına hazırlamaktadır. 
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So o oy a 1 

Bir esrarkeş yakalandı' 
Sabıkalı Ennanak oğlu Gılant 

Hahcıoilunda anlTlı aipra içmek
te iken •uç u.tiinde yaltalanm~br. 

Otemebil çarptı 

Denizde bir cesed 
bulundu 

Dün Florya açıklarında bir ce 
oed görülerek ••hile çılı.ar~br. 
Cesed 35 ya~lannda bir erkeğe aid 
ve hüviyeti tesbit cdilemem.i~tir. 

Poli• tahkikat yapmaktadır. 
LUtfi imıınde birinin idareain -

ddti 16 79 numaral> huauai otomo
bil Galatadan ıeçmekıe iken Ah
med iaminde biz adama çarparak 
yaral m"br. Yaralı tedavi albna 
alının,., Lutfi tutulmu,. tahkikata 
ba~anmı,br. 

4 amele ambara düştü 
yaralandı 

Metresinin evini taşladı 
Şehrcm.in.inde oturan Süleyman 

i.minde bir hamurkir bir müddet
tenberi ayrı y..,..makıa olduiu 
metreıi Sabriycnin evinin camla -
nnı patates atarak kırarken suç Ü~· 

tünde yakalanmı,br. 

Sabıkalının marifeti 
Sabıkalı Abdullah Tophane nh· 

tımında Bandırmaya gitmek üzere 
gişeden bilet almakta olan Mahirin 
•ehindcn paralarını ça]arak savu 

f'Uken yakalanmı,tır 

Besle kargayı 
Befikta1!• Spoı caddesinde otu· 

ru Mdımed iaminde biri Salıpa • 
zarında çalı~tıiı dükkandan bir 
panta1on çalarak. savuturlı:cn ya • 

kalanmı~tır. 

Kamy0n çarptı öldürdü 
Şoför Bekirin idaresindeki 3306 

numaralı otobüs Fener caddcsin
de.ngeçmckte jken Borizar ismin -

de bir çocuia çarparak muhtelif 
yerlerinden aı}ır surette yaıalamJ.f, 

)aralı çocnk tedavi için Wdınldıi> 
Balat M.-~i hastanuind• ölmiit· 
tdT. 

Bir otsmebil arabaya 
Şoför Raifin idareeindelu 2 70 7 

rıumarah otomob· 'elada araba
CI Muetafaıun yf1k araba...,a çar • 
parak arabanın arka telıerlelderi

hi kırrıllfl'.lr. 

Floryadakl cesed -oıın aabah Florya açıklannda 

bulunan cCRd Boyoiluada Loorı 

putuıelİl:ıdo çallf&ll EJıwjırı Çe -
mı,l.ezek lc.ı••mın Vana.at 1'ö .-
7llndea Ömu oi.lu Zekiye aid ol
duğu ani~. 

Kadın kadına 
Kuam~da fırın sokaP,da 7 

numarada oturan Hurfid kızı M...-

1 
rure ile Sarnıçlı haada oturan 

Haaıı müracaaıle. ayai handa o
turan İsmail tarafından darbedil- 1 
elifi Ye Huan d !.mail tarafından' 

bıçakla kolundan yanlandığıru id

d ia etnılflo1 tahkikata b~flanmı~· 

t1r. 

Arab camii kalafat yerinde Ta
b.... bjraderler fabrika.ı önünde 
tamirde bulunan Kızılırmak vapu

runda bir ipe asılı kalasın üzerinde 
çalıtmakta olan Sıva!lllı kazancı 

Muatafa, Osman, Ha n ve lsmail 
iaminde dört gem10 ipin kopma -
ıile vapurun ambarına dU~erek 

muhtdil yerlerinden ağır surette 
}"aralanmı~fardır Y araLlaı Ccrrah
pa ha taneaıne kaldırılarak te -
davi altına alrnmı~lar kaza etra
hnda tahkikata ha larunı~tır. 

Bir e?'oİnci tutuldu 
Küçükpazarda Mehmedpaşa yo

kuşunda 1 1 numualı evde oturan 
Faruk isminde birı Süleymaniye 

camn ilVlusu.nda eUpfteli bir vazi
yette dolaflllakta iken çevrilmis ü

zerinde hır paket eroin bulun~rak. 
mÜ•adere edilmi • Faruk adliyeye 
tealim edilmittir. 

Said öldü 
Dün sabah Tarlabafında bir ka

dın me~clc~inden Maksud iımnde 
biri tarafından tabanca ile be~ 

yerinden ağır surette yaralanmıs 

olan ıchzeci Said tedavi için kal~ 
dırılmı~ olduğu Bcyo~lu hastane -
ıinde ölmU,tür. 

Ağzı açık kuyuya 
düştü 1 

Y edıkulrde Cazlıane caddmn
de oturan O.tmarun 9 ya'ındak.i oğ
lu Abdurrahman li:ale dışında oy
namakta iken ;ı ~· açılr susuz bir 
kuyuya dü,_,rek muhtelif yerle -
rindenyaralanmıftır. 

Sütcücün arabası ne
ler yapar 

Sütçü Ahmedin idareşinde oüt 
yuklu araba B~)ktafta Zekiye is
minde ihtiyar bir kadına çarparak 

bacai'ından yaralamıttır. 

Bir arabacı karısını 
vurdu 

T opkapıda oturan arabacı izzet 
oğlu Menan ile ayDİ yerde oturan 

Nuri arıısıııda ÇlJ'~an k~gva netice
sinde bıçakla birbirini yara1amıs -
!ardır ' 

.ı. ·urinm )'araıı ağır olduiundan 

Gur'°bd haatanesjne kaldırılarak te
daTİ alhna alınmıştrr. 

• • • • • 
Beylerbeyinde 

Bir Facia 
Dlln BeylerbEyi-ıdc bir cinayf?t 

lşlenmiıı bir den\;; aın,.J.si kendlsı
ni ıerkl.'derek Jııeçan 16 ya~ 
metresi il metr.aini."'. anne•ını 

bir a.rkadaşile bır olı.:p vurmuş -
lardır 

Hadisenin tai.iliıtı ~udur: Deniz 
amelesinden 0>"1an i>mlndc bir 1 
genç bir müddet evvel Küçükpa-

' zarda Hacıkadı 1 Eo~ sokabn-
' da oturan Han"'1 iar>ıııde birinin 

16 yaşıncWtl kı::ı S.-niha ile tan)i· 
mış sonra da blı ~ra:ıa yaşamıya 

başl!lJD.l§lardır :;e:ıiha Osman ile 
YaJidd ığı bir sı r::da Hamdi ismin
de bir g<-rıç!e h•ll"!Tl!< ve Oısman-

dan gizli Hamdi ile sevişmeye 

başlamıştır. ~nıln l:r müdd"t 
sonra o.maru tr rhon.,k evine 
düıımüi ve Ham' i ile olan gizli 
scvi~ıM;i açığa -ur~rak onunla 
bt:>raber ı:ezip !o!ma)I• başlamış

tır. &vgilisin.. "liı:den kaçıran 

Osman bir kaç ut'f ı Senihasa mu· 
rac.ıot ederek ~ ıı:ıa dönmesini 

teklif etmi~ f;.ka: her defasında 
red cc\cıbilc k~:-.. -ııanmıştır. Ni
hayet dün Sen. • •n.:ı ~nnesi Sul-

tan ile b .. rabe.- k:trşt tarafa geç
tiğirıi gören O:t an yanına Aziz 
İBlnindtld arkad:ı.~= :ılaralı: Seni
ha ile annesinı .• '.enfelköye kadar 
takip etrn~ ve bıırad2 Osman Se
nihay;; ""ki tekli[ !l.İ tekrar etmiş 
gene reel cevabile kar;,Jaşınca bu
rada nt· işiniz vRr c!iyı:.rek Seni -
hanın uzerine ) , ümıiştür. Se -
nihanrn annem 5~ltan aray:ı gi
rerek, oğlum b" '>unca oturuyo
~ ve şimdi ~vimiz~ gidiyoruz, 
rica ederim bizi •~bet bırak; de -
miştir. Bunun ı;ze""ine Osman ile 
Aziz bıçaklarını çe1<e•ek Seniha 
ile annarinin tizt-int saldırarak 
bıçal>lam1ya o. 1 1nu~lardır. Se
kiz yerind<?n aa,ıı- "1T·:tte yarala
nan Senih;ı ile az:.Uırdan ve ba
cağmd:ın iki d~1 "' y~Ja alan Sul
tan kanlar içiı.:..c yf'eı yuvarlan
dıktan sonra 0.;l"'nn ile Aziz kaç
mı~larc!ır. Kadıı...:ırııı feryadı ü
zerine gelen nı murlr.ı kadınları 

Haydatpaşa Nüruınf) hastanesi
ne kaldrrarak t~ < vi dtına almış
lardn-. Osman • A.-iz. sabaha 
karşı bıçaklarla <'raber kırlarda 
yakalanmışlardı:. 

İspanyada Avrupa 
(Birinci sahifed~ devam) 

da Frank.o kuv w!leri ilerle~ 

vaziyette bulunuyorlar. Bu iki 
cephl.'de geriliy"ı. Cumhuriyetci
ler iki bine yak ı t>s\r, o nisbette 
maktul ve yaralı bırnkmışlacdır. 

Franko kuvvetl~rı bilhassa topçu 
ve tank, tayyare g.bi ~ğır harb es
lihasmın him.ayeS:r..de bulunmak
ta ve taarruz mnıtakaları mebzul 
miktarda mermı yağıruru altında 
bulundurmakta·lıı- Frankonun ta
arruzu bilhassa tı~ı1 ada büyük 
bil: tecesı;üs ve meral:Ja takip e
dilmekte, Ebre mı.ıta!,asında İtal
yan gönüllülerır.in sıkı faaliyeti 
görülmektedir. Fr?JL'i,."Onun harb 
filosu ca denizucıı muharebeye İıj· 
tirak etmekte ':" •ahi\ şehirlerini 
dövmcktvdir. ~~uhanıbe bütün 
şiddeti;P. devanı etmektedir. 
İspanyada bugline kadar cere -

yan eden muhar .. lel,•r bugünkü 
kadar ~iddetli ve k:ınlı olmamış
tı. 

Filistin vaziye!i 
Aldı yürüdü 

{Birinci .abifeden devam) 

gilizlerı şaşırtmJkta ve yormak
tadu-. En sakin z;uınedılen bir yol 
üzerinde veya ıehir içinde bir
den bire kasırga çı l,.'11r gibi karga
şalık çıknğı, bol" oabr atıldığı, a
damlar öldüru• ;u!!"1 suikastlar 
yapıldığı görUlnıPkte, fakat, mun
tazaır.. kıtaat K~q,sıncfa harbl.'de
cek topıu bir ktı~ · ~ti bulamamak
tadır. 

Filistin Aralıb~ı bilhassa Irak, 
Hicaz, Suriye, ~c·•·, Arablarmdan 
mebzul miktaı-!a p:>ra yardımı 

görmekte ve ç<ı c bııt silili al -
mak-tadırlar. !ıt!_!;liZlt:r \l'aziyete 
hakim olmak icın yeNden Hay
fay:ı ikı alay ;ıi• .de ,.e bir tank 
fırkası ıhraç etıı i lerd 'r. Tanklar
la bilhassa çöU> tı~.rt kat yapıla
caktır. 1 rak dini rei•!~rı bir be -
yaruı:ıme neşretlc« k İngilizlere ve 
Yahudıkre kar ·:ı "'ilfrtinde harb
etmenin farz r.ı'.<lı·ğur.u iliın et -
mişl,.dir. Hari-;ıen h•r çok Arab 
çeteler! de İngi.!iz ·:e Yahudilere 
karşı muharebe y~pmak için Fi
listL.,e gitmiljleıtl"r. Şomda 20.000 
İogi!iz. liralık ı~~~ tcplanmış ve 
Filistine gönd<.>ı iLni;tir. 

Juamele 
Vergisi 

(Bırinei sahifeden devamı 
bır heyet taraiır.don hazırlanan 

rapor Maliye Ve"'Jin<' vtrilmi~tir. 
Bcı raporda; ba'1 l<üçuk sanat 

erbabının mu:ırıı"le vergisi.ıoden 

istisna edilmesı, \'!' lJazılannın da 
maktu vergiye tj':>i ıutulması i
cap edeceği zikr<ohınr-aktadır. 

Vergiden isti.ra'1 muvafık gö
rülen küçuk s1n<ıyi c•rbabı hak
kında Vekiller H'vet nden karar 
alınacaktır. 

Bundan da r·uner. •cemen; kü
çük sanatkarlaıın nısıf derecesin
de ılduğu anla,1Jmal:tadır. 
MUM1ELE V ;,~ -:iİSİNDEN İS
TiSNASI KAR ,,u AŞTIRILAN 

MADl>BLER 
H~yvan yağı, ren'<li malt, bira 

mayası, çam '"''~ • ., fubJon, karbü
rasin, ham derr,ır. demir çubuk, 
demir levha ve ~~rid izabe koku, 
pirine yağı, kibrıtiyetı hadid, ul
tra mann. kısan'. .. ıl dö potas. sod
yum sivanür, t:uJ koı:-Hk, karboni
yeti sodyum, p1t:;tit idro sul!ıt, 

silikat dö sud, kioritiyeti tutya, 
kibt·iti nühas, :;~J.~r dö karbon, 
hamızı kibrit, kk.-ofo• m, biyokar
bonalit, fosforso', 3 - Trı klor eti
len maddeleri ""al, ithal, alım ve 
satım veya ihrac· v0 yahut bun
lardan devlet inh:soruıda bulunan 
ıwıddelm imal eJt>n fabrikalar, 
şeker ve glikoz !::ıbrikaları le • 
mizliycn müe~eseler (çeltik, 

General Fraııkc: 
- Zafer mutlaka Kziındir. En 

kısa günler içind" muvaffak ola
cağız .• 

Diyen bir hıtaresini dün gece 
radyod;ı neşrett · =~tır. Cuınhu
riyetciler de maneviyatlarının 

yüksekliğini mun:>faza etmekte ve 
bu taarruzu da ~·eneceklerini ifa
de etmektedirler. 

Roma nasıl karşıladı? 

Roma: 24 (AA.) Politik 
mahfiller, Blcd n!a~masını sem
patik bir surett~ tı:-Hl:ki etmekte 
ve bu anla~mar.1"1 SP13nik anlaş
masını mesut b.ı ~urette ikmal ey
lediğini bildirnıel<tcdır. Roma 
mahfilleri, sulh mcıahcdelerinden 
birinin daha \; ,'.l,tler Cemiyeti 
haricinde değ;~tırilmi~ olduğunu 

teb:ıriiz ettirmek(,, ve kuvvete mü
racaattan vazg0çmek siyasetinin 

ise Macaristan ıb komşuları ara- ı 
smda Ekalliyetkr rr.eıelesi ile a
lalı.adat olarak •.1kisd edecek mü-

Türk 
Ha vacılığınin 
inkişafı 

Atatürk kızı. Türkkuşu ba' öğ
retmeni Bayan Sabiha Gökçen 
Türkku~nun faaliyeti ve yeni te -
•İsler hakkında şu müjdeli haber
leri veTmiştir: 

c- Gayemizi biliyorsunuz: Fer
di varlığına çok güvendiğimiz 

Türk çocuğunu, en mod~rn cihaz
lara kavu~turmak, havacı nesli 
bir an evvel yaratınaktır. Bunun 
için bütün imkiıolardan faydala
mak ve evveli büyük ~ehirlerimiz

den bfBlıyarak Türkku'u şubeleri 
kuracağız.. Bu plftnda Türkku~u 

şubelerinden b~ka. gençlerimizi 
orduda ve mi11i müdafaa servis· 
lerinde kolaylıkla vazifelendirmek ı 

için motörlü m~ktcbler de açaca

ğız.. > 

Gençliğni Türkkuşu kanadlan 
altında akın halinde toplanması, 

hazırlanmı' olan üç senelik pro -· 
gramın mümkün olduğu kadar sü

ratle gerçekleftirilmesini zaruri 
kılmaktadır. Bu arada Ergazideki 
m~otörJü mekteb İçin yeni ve mu

azzam bir pavyon İn~a edilmekte
dir. 140 bin liraya çıkacak olan bu 
beton. pavyonun in~~ından sonra, 

mektebin talebe sayısı bir misli 1 
artacaktır ... Geçen sene burada o
kuyan ve turizm pilotu bröve'."İ a

lan 18 gence mukabil, bu sene ta-
t lehe sayısı 30 u bulmu,tur. Yeni 

pavyonun inta~ından sonra bu ra
kam, yüze çıkacaktır. 

Diğer taraftan yeni çok mühim 
bır tedbır olarak yc-nilen dört yer
de motörlü kamplar açılması üze
rinde tetkikler yapılmaktadır. ls
tanbul. lzmir. Buroa gibi büyük 
Yil3.yetlerimizde açılacak olan bu 

kamplar, turizm pilot yetıştırme 

meselesini çok kolayla~tırn11ş ola -
caktır. 

Bu.gün bütün plilnörlerimiz, 1 
memleket dahilinde yapılmaktadtr. 

Pl3.nör ihtiyacının devamlı olarak 1 
arttığını gözönüne alan kurum, bü-ı 
yük bir fabrika kurmayı kararlaş -

tırmı\'hT. 

Geçen sene 2 O tane getirilnı i ~ o

la n F oke Vulf tayyarelerinden 6 
atne daha ısmarl anmL,b..r. Bu ay 
icin~elecektir.> 

kuştüyü. sun'i yı:1 V\! sun'i pa
muk imal yer 1 ecı h:ıriç), makine 
ve al.atı ziraiy·~ irrııl vn tamir mü

~esekri, maden :fvherleri tat
hiri, izabe ve t,.s!iyP fabrikaları 

nanuna ithal e<l;ım~k ve hi, bir 
veçhile ahar mahallere devreclil
me.mek ''e münh:ı.,.ıraıı bu mües

seselerın kendt i.:;aE\!hanelerinde 
kullınılmak ve faturaları İktisat 

Vekaletince ta>d "c "1i'mek kayıd 
ve şa.rtile ithal:<·ri S'fı.sında mua
mele vergüsnd~n i>ti.snaları ka -
rarlaş\Jrmıştır. 

fsta nbul Mı :1 takası Sanayi Müfettişliğinden: 
Tcşvıki sanayi kanunundaki tadilat ile umum o;a-ı:ıvi işleri hak

kında Sanayi Umum Müdürlüğii ile görüşülmek üzere umum sanayi

cilerin 25/8/938 perşembe günü saat 15 de Ticaret ve Sanayi Odası sa-

lonunda toplanmaları ilan olunur . 5761 

sulhu .. 
nasebetlerde rol! il b.'r unsur teş
kil eylediği fii<rinde bulunmak -
tadır. 

Oçünçü Murad T rablusgarb vaıisl 
Ramazan beyin dul karısına 

kulaktan aşık olmuştu. 
Fran. a "VC inztlten: arasında 
Londra 24 (r\.I\.) - Lord Pli

mut dündenben Lord Haliiaks 
ve Londradaki d·,.,lumatik heyet
ler şeflerile görü<mekr yapıruş -

tır. 

Londradaki ;'et mahiilleri 

.. ,,, 
800,000 altın 40 seçme cariye, ve 400 ıco~~ 
den mürekkeb kafi le lstanbula d&ğru yela çı 

Frankonun ce,.ıı " ile her türlü 
ad~mi müdahak teşl ilfıtına son 
ve kat'i bir d.ıru1 vuıınuş oldu -
ğunn gızlemcrrı~kt,.cliı 

Sanildığma .;r ı r L(,rd Plimut, 
Mai.<>kiye Burg.ı:; "eıdinde yeni 
bir teşebbüs iat.. yapılm:.smm 

şay2111 ı.rzu b ,ı ıduğ"wıu söyle
miştir .Maamauh lıu son ve kat'i 
te:ıebbılsün ad•rr.i müdalıalc ko

mitesi taı:afınd01 1 mı yoksa ken

dı :.duı:ı veya ıı:s ni sur<:tte İn -

gilteer hüküme ·ı t~raimdan mı 

yapılacağı daha 1al(mı değildir. 

Çocuklar ımızın 
Hayatını 
KoruyacağiZ 

(Birinci sahifeden devam) 
Şi~li çocuk haolanesinde 2 50 ya

taklı modern bir müesse~c haline 
getirilecektir. Bu kararların süratle 
tatbiki İçin çah,an Vekillet; yaln1z 
bu yolda ve memleketin sıhhat 

bünyesinde yer almı~ olan hasta -
lıklarla değil; halk sıhhatinin ek -
sik ve noksan sayılabilecek bütün 
şubeleri üzerinde yeni kararlar ver

mitttir. 
Bu cümleden olmak üzere .f 

muhtelif vilayetimizde her biri 500 
er yataklı akıl ha~taneleri tesis o
lunacak, Bakırköy emrazı akliye 
ve a•abiye ha•tane>i de 2000 ya
taklı merkezi akıJ hastanesi haline 

sokulacaktır. 

Butedbide l"'hnmiu akıl has -
talarının tehacümünü de önlemiş 

oalcaktır. 

V'ekAlet, en müthj~ bir i.fet o

lan veremi mernleketimizde en a~

gari bir hadde indirmeğe azmet -
miştlr. Bunu temın ;çin hemen iki 
vililyetimizde iki V("rem ha!iitan~si 

açılacaktır. 

Bunların her bıri 5 00 er yataklı 

olacaktır 

Bundan başka bıri l•tanbulda j 
ikincisi diğer bir şehrinüzde olmak 
üzree 500 er yataklı verem sana
loryomu inşasına ba,lanması da 
yeni kararlar cümlesnidendir, 

Bu ara, yine iki yerd~ her biri 
2 5 O ~er yataklı cerrahi verem sa
natoryomu a<;->lan1ası da kararlaş

tırılmı~tır. 

\! erem(" kar~ı şifa hassası vere· 
bilecek iklimlere sahih olan yer -
lerde ,.e ,,ehrimizde kuYulacak o
lan bu büyük hastane. sanator}·om 
ve pravantoryomlardan maada 30 
vilayetimizde de lstanbulda olduğu 
gibi verem mücadele dispanserleri 
tesis ve kü,ad olunacaktır. 

Şark 
Manavralaiı 

(Bir inci sahiff!den devam) 
tam tasfiyesini görmÜf olacak -
tır. 

Başvekile K ;zığ seyahatinde 
Dahiliye V'!J.:ili P arti Genel 
Sekreteri Şük"i Koya da refa
kat eylemelr..>di,. 

lkbsad ve Adliye 
Vekilleri 
(Bir inci sahifedf!n devanı) 

t ir. 
İktısad V ekili Şakir Kesebir i•e 

şehrimizde bilhassa basın istihlak 
kooperatifinin teşkili jfe meşgul 

olacakhr, Bunun için yarın saat 
on dörtte Vekilin riyaseti altında 

basın birliiii lstanbul merkezinde 
bir toplant ı yap ılacak. toplantıda 

İktısad ve Dahiliye Vekaletleri 
mümessi ll eri de hazır bulunacak .. 
lard ı r . Toplantıda koop era tif n i -
zamnamesi tedkik o lunacak ve son 
karar tesb it edilecektir. 

1584 yılı lstanbulun sefahat de
virlerinde az rastlanır bir zevk bol

luliğile geçiyordu. 
Üçüncü Murad !lan ve eeyıek 

sakallarını Venedikli Baka kadının 
yumuk ve pamuk ellerine bırak -
mı~. saray, sayısı akıllar durduran 
be~Jklerin gıcırhııtı. inceli kalınlı 
çocuk ağlamalarile dolmu~tu. 

Memleket fıtret de,·rinin gen1~

lettiği uçsuz hududlarla çevrili bu· 
)unuyor, Rumeli !"Crhad beyleri 
her an )·eni akınlarla J\1acar top

raklarından hır kı!imını Osmanlı 

ülkesine ilhak edyiorlar, ~aptanı 

{>erya Kılıc Ali Pat" Akdenizde 
ydptığı cvecli'."llJda etrafa deh~ct 

~alıyor. karada, denizde o~manh 
i'UJlinin dehş,eti kom~n devletletl 
korkutan bir az<.ırrıctle hl:kümran 

bulunuyordu. 
T rabJusgarb valuıi Hanı:..z.ın 

Bey, yıllardır sat,·etlc hüküm sür
düğü vllftyetinde mayıs ayı içinde 
dünyaya gözlerini yumm~. arka

sında bit <rkek çocukla dul ka
rısı Kamer.şah Hatunu. bir de mu

azzam miras bırakmı~tı. 
Gene ydşında dul kalan Kamer

şah Hatun. hayatının en taze çağ
larını geçirdiği. ko~ası Ramazan Be 
yin kollarında ömrünün baharı

nı yaşadığı bu topraklarda Ra -
mazan Beyin ölümünden sonra o
turmayı istemedi. 7 yaşındaki oğ
lunu beraber alıp lstanbula gel -
mek için Hünki.rdan ferman rı -
casında hulundu. 

Üçüncü Murada bu habuı ge
tirenler Kamerşah Hatunu en gü

zel va .. fi arla anlattılar. Topukla
rına kadar inen altın saçlarından. 

fildi~ni andıran beyaz ve fevk.ali
de vücudiinden, duruşundan, olu
ruşundaki şahane jestlerden uzun 
uzun bahsettil~r. c Kadın t adı ve
rilen ince hasRa!' ve . . gıcıklayıcı 

cjnse fevkalide dü~kün olan ha
ris Hünkarı Kamer~ah Hatuna il
gilendirecek binbir medihle övdü
ler. Murad dayanamadı. Bu hari
kulade insan Örneğini görmek için 
İradeyi bastırdı. 

- Tiz, Ramazanın halilc~i İs
tanbula g("le !. . , 

• • 
Kamerşah Hatunun lstanbula 

hareket edişi Trablusgarbda mu
azzam bir merasime yol açtı. 

Ramazan Beyin ba"tardaların
dan en büyüğüne 2 5 O azab ( 1 ) ne
feri bindiri ldi, vaJinin mira~ı 800 
bin altın düka sayıldı. Sandıklara 
konuldu. mühürlendi. Ba,tarda
nın ambarına indirildi. 400 hıristi .. 

yan köle. Hünkara hediye edil -
mek üzere ~çildi, ambarlara ko
nuldu. Kamerşah Hatunun hiz . 
metine ay rılan birbirinden güze] 
40 cuiye süt gibi bembeyaz ipek 
elbiselerinin içinde birer ay par _ 

çaaını andıra n parlak bir alayla 
ba,ta rdan ın güvertesine yerleşti -
ler .. . Sa hilde vali mehterlerinin 
çald ı ğı: 

«Hey ıaziltt yol ıöründü yme 

l'•rİb serime» 

Havası gönüllere ayrı lık hüznü
nü yayarken ağır ağ ır d em ir alan 
gemi, kaleden atılan topların se

lam gürültüleri araoında yelken -

( 1 ) Azab, o zamanki bahriye 
ne ferlerin e verilen isimdi. R. Y. 

i'' 
1 . . . . d. K h Hat••· 
erını ŞlflJ ı. amerşa ·a.a ~ 

!erinde incilefen iki dorııl• > ·.,, 
ce jpek mendiline lçirirke11

1 
· . ,a· 

T b"' det yıllarını yapdığı '" d ~ 
hillerine veda etti ... Baftar •:, ,ı 

'le '"" le atılan bir atlan \.'&karı 
sarıldı. 

• o !U''v 
Yol nei eli g<çiyordU·: ,,~ı 

1 k . lıoırı 
arın yanı gazeJlcrı gen ,.r 
tarafındaki mükemmd k•"'"'ıhı' 
salonunda masal söyliye '"

11
;tl' 

har.ımlarını c:ğlendinneğe . r·· 
. Jerırı 

~.n g~~ç ve güzel c~.rıye edt b · 
nuUerını gıcıklıyor. gu,·ert ,,.111J" 
birlerine korsan hik&yei<! ' .,Jt • 
tan korku bihnez Türk den•' uı • 
~inin armada yclkenlcrl< ~~g ,.ı· 
malar ayrıca seyredilecek 

1 

ne meydana getiriyordu. jJJ' 
G . 4 .. 4 yol' emı, gun gece pr 

tan sonra Akdenizi oru1ı!ad.ı. 
ta adasına geldi, demilr<d1

• " ,..ı 
Burada bir gUn kahn3

'
3 'o>·•

sebzc alınacak, taze et kt.ırJ11' ,,, 
.. 'ar c . 

yenilenecekti. Bunlar sur 1~,ıu" pıldı. Zantalılnr Kamer .. h 1 f' 
1 40 . . . .. k rıı•• 11'" a carıyesının goz a ·, ,ıı 

zelliği karşısında bedii heY"' r' 
!arının son hadde ~ık t ığın• 11",Ji • 

1 k d ·ı · · "r ı•Pı yor ar i en ı erını ~u-.: 

yorlardı. b•'~~ 
Geminin geh~inden dah 11 ,"1~ 

ıaat geçmeden 41 güzeli< · ,,. 
. . d' . 'v•r Jıfll 

gcmının rnevcu ıyetı cı -k t 

lara kadar yayılmt•• \'ened• r'~ 
micilerinden adanın sefih '"·t ııC 
göz vali~i Piyer Emn1orır. 

herkesin ihtira~ını köıiilcl" 
kafi gelmisti. b , 

• • 
Aham guıubla berob•' _,bd . ıı~ 

tarda Zantadan ayrıldı. ' 
doğru yoluna devam etti. ,Jt~ 

\lali Piyer Emn1o'nun i-
0
,ef 

engine dalmıtt. vali saraY1rrl
11 

l'I 

penceresinin ): önünde:- J<.:ır•rl""_ıi 
larda bir hayalin. ·ı ,.blıı< ~ 
Ramazan Beyin f91..ınhuLıf f;ıtoı' · 
dul zevce~11 Kaınertah . .of· j 

kaybolan gO}g-eEoını 9<'yrt"dıJ 
yu koyu dü~nUyordo. ,. . ' . 

- Bu güzel Türk k• I bl 
nun kadar de~crll hazi:ıetı 
likte ele geçirmeilyim 1• ;Jıl' 

Vali kirpileten ..,çlaıı~ ~·(!( 
. klatııe 

ra~tan tıtreyen parma 
tınrken haykırdı: 1 ,,d• " 

di. 

- Hey .. • Kinı var 0 rı t 
jet' 

Karde~i Dalya fJ»ıll0 

- Ben varım rııJI 
- Dalya, çabuk l i ı <Jd " ~I 

· d<~ ,,. 
fızına söyle. 6 parça ~"'1111 h'"
rekkeb bir filo hazırlan••" · b•" · 
denize açılsın. biraz evvel ,efl'~ 
hareket eden Osrııan lı d 1" . e 
tutmak için ~enin ernrın 

k ~ 
çı sın!. ıı>' , 

Bfrbirinden güz~I 40 ;;. O'~ 
zın haaylile gö:ılc rı kall'I ,,,,;ııı 

Em k 
. bO e 

ya mo a rde)lin1n , 
bucak yerine getirdi. ,f . 

t•""" ~ İki saat sonra Zarı .. dol'I~ ( 
lan 6 ıdinelik V eııedık .,Jii ' ~ 

~·'' .J'j' ması yıld ız rüzgarının · O,.. V 
kenlcrile sular> yara Y~.~ 0~ıJ 
gem.ısının pefine dü~oıo~· I 
!ırmağa ko~•yordu. ı;J; ı.. 

.- - \ 1en'""' ' 
Oswıa.n lı baş t• rdası 811i'' ~ 

her • ,.ıf 
larında yol alıyor, ı.tıır 

y• 
tanb ula bir parça dah• 1 

ilerliyord u. cSO"~ 

-- il' 

,,,~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romalt~-~ı-eseı 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrıl arınızı derb

9 

bili'· - icabında günde Uç kate alın• 



,eı , 

• 8 1. Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
~ LYalmz Son Telgraf'da neşrcdilecektir. 

Mahmud Nedim Paşa, 
haris ve sefih bir 

-~-·--

Yazan: Ziya Şakir -
derece son 

vezirdi. 
4Ynı zamanda Car hükCmeti'niaı 
96n erdiği general ignatiyef is
lrtindeki sefirin tesiri altına girmiş 
Dadişahı da ihanete sürükl mişt~ 

lla.'ın b 
~ .... ' . a eyincı Hafız Mchmed 1 
·ı, hır "k· 

ııı k . ı ı defa padişahı ikaz et-
. i ısteınişti. Fakat artık kendi. 
Suıt (uluhiyct) derecesincle gören 
t_1,.an Aziz, bu ikaz ve irşadlara 
ıı,1~en eheınm;yet vermemiş,i. 
laııı llfehmed Bey, (Valde Sul-

Vasıtasile 

~~ahı bu gaflet uykusundan 

~ iltı.dırrnaıı: istemi~ ise d"· bu 
;eller~ de boş.ı gitmişti. 

lıı aliıtıkı Osmanlı imp:ıratorlu.. 
~attık büyük bir tehlike çem. 
'ıı;ine girmişti. Avrupanın 
\aıı 9 Ve kurnaz diplomatları, bu 
% ııe imparatorluğu öldürerek 

~ı~;ııa. ~onma:ı: için, (Şark me-
&. ili ıcad _:tmiş!erdi. 

la} ;7azanı (AliJ ve (Fuad Pa
~ . r, asırlardanbcri drvam e. 
ki i:resizliğin sebebiyet verdL 
durııı t ve .inhil.11 tehlikesini dur
letin·ak için mmeleketin iç siya
~n ı ıslaha çalı~ırlarken, har!C
lh.., ~elecek zararl:ırın önüne geç. 
"<!{ t • 
'lııı; çın de var kuvvetlerıni sarf 
lctın11E!t<li. Fakat, bu jJ..ı bi.iyük 
h11ıa hunmet ve gayretlerile zu.. 
~. gelen eserler; sadaret mev
~ tıı glen Mahmud Nedim Paş~
~~ Uhteltf şeklideki seyyatı yü.. 
Ieı-ııien bütün kıymet ve kuvvet. 
~Ybetmişlerdi. 'h Ud Ndim Paşa, son dere
~rıs ve sefih ıdi. Onun na. 
1'tı11 b (para), memleket ve mil
lt~ti Ütün rneniaaılerınden yük
'· bebdebe ve servrt içinde 
IÇır ~ ~ırsına kapılan bu ve~, 
~Ukuınetb nm bilhassa Is

' f) ~Önderdiğ'. (C:eneral İg-
~ •1snıindeki sefirin tama

~.,, Slri altına gırmiş; padişahı 
'-.:1.ıı.ı !han ·· "k ~ et mo~ras~na suru -

· ~n~r · 
' aı Ignatiycf, 1'oc~ Osr,ıan-
~atorluğ~nu _bir gürcü pı. 
' ı gibi_ Çarlığın tesir ve nü
~~tına alabilmek için Sadı. 
~~teki Ve sarayın nafiz erkanı
ı.ıı~~·er dolusu altınlar" saçmak
~ (!>ar lllıniyordu. Artık (Babıali) 
!l>tler bay). doğrudan doğruya 
Ilıı. s Urg) dan idar~ ediliyor. 

~~z * 
1 
~ Oliada, :1u fecaati ten-

• Q\tu. V ek kuvv<'t ve şahsiyet 
~~ı azıyetin alevhinde bulu
.. ~~: tenkid ve itirazlart da, 

llıakıa';'ada topl'11'ılarak ko -
~ttlıu dan ileri gc emiyordu. 
~ltıl~ıt,,~~ kuvveti, çok zayıftL 
""- !Qıu ın neşrivat vasıtası. i
~".1"~ U:ede, dördü de İstanbulda 
.. ~iti. a re ancak altı gazeteden 
"'i~tı Unların mt-<;!Pk ve mün-
't'ltııı <la, .henüz pPk basitti. 

lci( ~lti~i (Şına•i mer1'um) un te-
' ~tlıni, {'('.phi, siyasi bir 

b,~t/ıe tnasdar, ve birçok 
ı.,~) ~~ Inahvına bais müstakil 
~~ l'ııe an <Tasviri Efkar) ga
tlıı. ~ti.llıleketin dahili ve hnri
~. ~ıı.~-0 Ue cıcid: bit surettı; meş
q~'<ıq ~ Vakit vakit, va~iyeti 

ıı n Yazılar neşredivor 
ı,. ~ • 

'"'"- ~a'-<·te · ~ "il il Yı idare eı!~n (Namık 
b,r ·l"si)"Y~, [!Üntin birinde (şmk 

~-~, Y aşlığı alt!r.da şiddetli 
~ .. <ızını,tı. 
"'~ t ı:ürı ., 

111tııı ' l'laınık Kemal Bey 
ı,; ~li tnu:ıvinliğine tayin 

Ilı;.~ t h lece ht rbuldan ve 
h İ< ~Yatından uzaklaştırıl

~ "tı \la "'l ili 
1 rbc 
1 t foı~k tneınl 0ketin maruz 

ti ı... Ctler; görrn münev -
-•ıa h 1 . 

a de sar,mıştı. Is -

tibdad idaresinin ne feci birşey 

olduğu, bütün beEı~2ti ile bir da
ha anla~ılmıştL Artık herşeyden 
evvel, bu idareyi yıkarak, (söz 
ve yazı hürriyeti) nin temini için 
kalblerde bir ılıtiyaç ve iştiyak 
uyanmıştı. 

İşte o zaman, gizli bir faaliyet 
başlamıştı. (1284) tvrihinde de 
Namık Kemal Bev ile (Şair Ziya 
Bey) Parise kaçmış!aıdı (1). 

Orada neşriyat yaparak istii>
dad idaresini devirmiye çalışa

caklardı. 

Fakat bu neşri.~at. hükumetin 
idare şekli üzerin".le en küçük bir 
tesir bile icra etmiyordu. Padi -
şah Sultan Aziz, o m2irrurane ve 
mütehakkimane vaziyetini teb -
dil etmek şu tarafa dursun; bila
kis, azamet ve cebPrutunu arttır
dikça arttırıyordu. 

Arı :k İstanbulda yüksek sesle 
söz 'öylemiye başlıyan münevver 
ve münekkidleri ~usturmak için 
Osmanlı imparatorlu~unun &.11'a
nevi (zulüm siyaseti) ni tatbika 
başlıyordu. 

Mahmud Nedim Pa~anın seyyi
atını yiizüne çarpan (Serasker 
Hüseyin Avni F3.,a) azledilmiş, 

nı.-mleketi olan (İsparta) ya gön
derilmişti. İşkodra vnlisi Müşir 
ın~vatçı İsmaıl P~a}. Trabzona 
/'efyedilmişti. Şehrrmini Haydar 
Ef Pndinin Kadıkövündeki Kurba-
t:alıdere caddesini tamir etmesi, 
ıVeliahd Murad F.f!.',.,diye hulus 
çakma) teiakki ?ciile"ek zavallı 

adam Midilli adası'la ;:önderi! -
nıi~ti. 

Dahili idare, altü~t c-Jmuştu. Bu 
knışıklıklar ara51.-,ıfa, irtikab, ir
ti~a ve rniistimallcr tıe, artık son 
hm'di bulmuştu. 

Memleket, tam bir anarşi dev
T rsine girmişti. Fıl'!'>tt bekliyen 
1 ir takım unsurlar, h~r<!l<ete gel-

(1) Namık Kemal ve Ziya Bey
lerin bu firarları etrafında, biraz 
sonra daha mufassal rr.a!Umat ve
receğiz. 

mişlerdi. Rumeli ve Balkanlarda 
yeryer isyanlar bl~gösterrnişti. 

'i.'una kıyılarından Akdeniz, ve 
ı driyatik sahillerine kadar her 
1araf, birer kan v~ at<>ş sahası ke 
ı.iJmişti. Bilhassa 'Jirid adası, baş 
tan başa ateş fışktraıı bir volkan 
!'..alinde idi. 

Felaket; artik göıle görülüp el 
ile tutulacak hale gelmişti. İnkı
raz alametleri, tam manasile baş 
göstermişti. 

Memleket ve milletin (sahib ve 
maliki) olduğunu id'.lia eden (şeh
inşahı 1\lempenal'} daha fil& me
•elenin farkında değildi. Ortaköy 
önlerinden Salıpaıarıı.a kadar sı

rala"an (sefaini harbiyei şaha-

ne) yi gördükçe gurur ve azameti 
arttıkça artıyor; bunlarla (yedi 
ctüvel) e meydan :ıkuyabileceğini 
z.mnediyordu. 

Padişah, daha h:il:i o kadar de
rin bir gaflet içincle idi ki; artik 
tac ve tahtının etrafmda kaba -

1- Sigara liryakileri, 
2- Gevezel~r. 

3- Uykuyu sev,.,-,ler, 
4- Sevdalılar, 

5- Dalgmlar, 
6- İnadcılal", 
7- Ayyaşlar, 

S- Yanına ,ki 'll kaılaşını otur
tanlar, 

9- Esrarkeşler 

10- Göz kamaşlıran fenerleri 
bulıınanlar. 

Bir hazinenin 
Üstünde ölen 
ihtiyar dilenci 

(5 inci sahifeden devanı) 
sız yatıyordu. Ellerile sıkı sıkı 

göğsüne bastırdığı çantanın için 
don 70,000 frank çiktı 

Ertesi gün, ılk teşrinde Valdek 
Russo sokağında, 9 numaralı ev
de 67 yaşında bir kadının kömür 
çarpmasile öldüğü ı;;iti!di. Bu ka
dın, fazla para vermemek için 
suyu, elektriği ve havagazini kes 
tirmiştı. Çay pişirmek için yaktı
ğı mangaldan sıçrıyan bir kıvıl
cım Eontarisini tutuşturmuştu. Ya
tağının içinde, yarısı yan.nış 200 
bin franklık banknot bulundu. 

İşte eşine pek az tPsadüf olu -
nan bir hasis daha· 74 yaşında 
olan bu adam pek sdi15ne bir ha
yatsüriiyordu. Hastahanede öldü 
Üzerinde 30,000 frank çıktı. ---
Bizans tahtından 

Manastıra 
(5 inci sahifeden devam) 

- İsmin ne senin, kızım? Ba
ban kimdir, Bizansa adalet ara -
mıya gelmene nasıl bir felaket 
srbeb oldu?. 

Genç kız kalktı, heyecandan 
titriyen tatlı bir sesle · 

- Haşmetmeab, ıledi. İsmim 
Athenais'dir, Atinalıvım, Akro -
polun eteklerinde doğdum. Babam 
Leontuis'dir. Atina Üniversite -
sinde be!ağat, nahiv ve edebivat 
talim ediyordu.• Ondsn edebiyat, 
şiir, musiki ve re<::im yapmasını 

öğrendim. 

Günün birinde h~bam öldü. 
Kardeşlerim, hakk!mı gasbettiler 
ve beni aile ocağ!'ldan kovdular. 
Kimsesiz sokaklarda kaldım. Ne 
yün örmesini, ne de işleme bili -
yorum. Ogusta! M~rhametinize 

iltica ediyorum. Acıyınız bana!. 
Bu sözleri, tıpkı Tar.rıya yalva

ran bir ifijeni gibi töylüyordu. 
Hazır bulunanların gö:ılerinden 

yaşlar dökülüyor'!!! Hepsi, kendi 
kederlerini unutmu~l~rdı. Bu genç 
kıza acıyorlarctı. 

İmparato.;çe, bir ana şefkntile 
genç ın ıA"' tr•t•t. vüreğine 
bastırd., hazır bnlur.anlar:ı hita
ben: 

- Celse bitti, dedi. Yarın de
vam ederiz. 

Sonra Athenais'e clönerek ila
ve etti: 

Z AY i 
İstanbul limanından 928 sene

sinde aldığım 333 ııull"aralı kap -

tan ~ahadetnameıni zayi ettim, ye
nisini alacağımdan hükmü yok -

tur. 
Münir Maden 

HiKAYE 

' ÖKSE 
( 4 üncü sahifeden devam) 

le~mcdik de... Misafir arkadattın 
f1" aldığı kavun, bizi baft&n çı· 

karmı~tı. 

Birkaç gün sonra, o arkadafl 
gördüm. Gülüyordu. 

- Nasılsın} 

- !yiyim. çok şükür! 
- Nasıl, bir kavun alayım, si-

ze gelelim mi} 
Bunun bir cökse> olduğunu an 

lamıştım. Şimdi, eve gelen misa -
firlerin ikramlarına kar\Q. uyanık 

duruyorum. Haksız mıyım} 

MAHMUD YESARi 

ŞUBEYE DAVET 

Eminönü yab'lC'l askerlik şu
besinden: . 

1- Lise ve muadili okullardan 
mezun c;lup da dah, yüksek bir 
okula devam etmiyecek olan taş
ra şubelerine mn,s.ıb ve şube -
mizde muameı~ tamamlanmış 

bulunan kısa hizmete tabi ve tam 
cııliyeti haiz olanların yedek su -
bay okulu hazırlık bt'asına 1 ey
lıil 938 de sevkleri y;,pılacaktır. 

2-29 ağustos 938 pazartesi gü
nü elkrindeki şai:ı~d!'-:name, tas
dikname ve tam ehliyeti ve nü
fuslarile şubeye müroraat etme
leri. 

Istanbul Belediyesi ilanları 

t.Jiı<darı 
Kilosu 

Cınsi !Sır kilosunun 
Muh1mmen bedeli 

7600 Kepek 5 kt:ıuş 

89856 Kuru ot 2,50 kuı uş 
5500J Yulaf 5 • 
5000J Sap saman 2 • 

' 

Aygır deposile hastaneler ve diğer dairelerdeki nakliye hayvanla
rına lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı dört kalem yem ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek.illtme 5/9/938 p1zartesi günü 
saat 11 de Daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2 !90 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve 478 lira 23 kuruşluk ilk temimt makbuz veya 
mektubu ile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zaı fi arını yuk2r
da yazılı günde saat 10 a kadar Daimi encjimene vermelidirler. Bu sa-
atten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (5600) 

••• 
Keşif bedeli 2362 lira 24 kuruş olan Silivriye bağlı Kuıfallı k0y o

kuluna yaptırılacak helii açık eksiltmeye kanulmuştur. Keşıf evrakı 

ile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İs~ekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesikadan başka en az 2 bin lirnl•k bu işe ben
zer iş yaptığına dair eksiltme gününden bir hafta evv<'l Nafia müdür
lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile Ticaret ocin:ı \'csikası ve 
177 lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile 26/8/938 
cuma günü saat 11 de Daim icncümende bulunmalıdır~or . (i) (5288) 

••• 
Orta mektep ve lise tahsili görmüş ve askerlik vaıif~sini ikmal et

miş olanlardan itfaiye amir muavinliğine talip olanlar varsa yakında 
açılacak itfaiye kursuna iştirak ettirilmelı: ve şeraiti aııl:ım•k için şim-
diden itfaiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. B. (5'722) ·-

3- Tayin edilrn günlerde gel
miyen miıkellefler 'lSkerlik kanu
nunun maddei mahsusası mu - ı , 

cibince ceza görecekleri ilan o-

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremir.in'.le Ereğlı ma
hallesinde Büyüksaray meydanı sokağında 2 l M. murabb~ı arsa 939 se
nesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açik ırrttırma giİ!'Ünde 
isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartramesi Levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 13 kuruşlcık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 26/8/1938 cuma günii :~at 11 de Da· 
imi encümende. (5285) ·-Keşif bedeli 1099 lira 28 kuruş olan Bakırköy lrnymak~mlık binası· 

lunur. .. 
Eminönü yabanci askerlik şu

besinden: 

1- Taşra şub~lcri~e mensup 
334 doğumluların yol<lamaları 1 
ey ifil 938 de başlayıp 31/ birinci 
teşrin 938 de biteeektir. 

2- Şimdiye ka~lar f.ubeye baş 

vurqrak kayıtların' yaptırmış o
lanlarla henüı. kııvıtlarını yaptır
mıyan ve Eminönü. Fatih ve Eyüp 
kazası mıntakalar• dahilinde otu

ran bu doğumlu v3b1ncılarm yok 
lamalan yukarı<'~ yazılı ayların 

çüt günlerinde (Sıılt•nahmed Di
kilitaş karşısında) şube binasın

da yapılacağından kavıtlarını yap 
tıranların yalnız ııüfııs cüzdanı 

yaptırmıyanlar bic ikametgiılı se
nedi, dört fotoğraf VP nüfus cüz
danları ile şubeye müracaat et -
meleri. 

:ı- Sıhhi sebebler dolnyısile 

- Sat..arya muharebc•i 
başladı 192 \ 

-·~-_.;.;;.:.;.;;r-..;..;..-:----11 

nın boyanması ve çürük kaplama tahtalarının tecdirble camekan ya
pılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 num&ra!• kanunda ya
zılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 82 lira 45 kuruşluk ilk temin3t makbuz veya ırektubil<' be
raber 31/8/938 çarşamba günü saat 11 de Dcimi EnrüM~nıie bulunma-
lıdtrlar. (5480) 

••• 
Kartala bağlı Balhca köyü okuluna alınacak olan ve hepsine 559 

lira 50 kuruş bedel tahmin edilen inşaat malzemesi a~lk eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım müdüdüğünde qörü1~hiEr. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 96 kurıışluk ilk teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 29/8/938 pazartesi ın.;nü saat 11 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (i) (54:J4) 

••• 
Bakırköyüne tabi Osmaniye karyesinde başıboş olarak bulunan biı 

adet merkep yavrusunun mahallince yapılan araştırmaya rağmen sa
hibi bulunamamıştır. 

1 eyllıl 938 gününe Radar mezkıir yavruyu Balorköy Temizlik iş
leri memurluğundan sahibı her kim ise almadığı tak'.lirde satılıtcağı 

ilim olunur. (B) (5755) 

Tamir atölyesine lüzumu olan ve 1250 lira bedel tshmin edilen bir 
tane planya makinesi açtk eksiltmeye konulmuştur. Ş<ırtnamesi Le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbu~ veya mektubu 
ile beraber 9/9/938 cuma günü saat 11 de Daimi enctimPnde bulunma-
lıdırlar. (5757) 

• •• 
Keşif bedel! 1916 lira 95 Ruruş olan Çatalcaya ba~lı T~pecik köyü 

okuluna hela inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle şart
namesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu jşe bfonzer iş yap
tığına dair eksiltmeden bir hafta evvel Nafia müdürlüğünden alacak
ları fon ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalari!e 143 lira 77 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile berab»r 9/9/938 cuma 
günü saat 11 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (':758) 

Prasa 
Do. Domateı 
Lahna 
Ta. bamya 
Ispanr.k 
Bakla 
Yeşil s&!ata 
Ayşe f~ulye 

Araka bezely• 
Kök l<-ereviı:: 
Havuç 
Kabak 
Do. biber 
Yeme. domates 
Kı. barbun. 

3000 
600 

1500 
600 

3500 
400 

6000 
1500 

500 
1500 
700 
800 
500 

800 
800 

••• 

kg 3 

• 7 

• 4 
• 15 

• 6 

• 6 
ad -
gk 12 

• 11 

• 8 
• 5 

• 8 

• 10 

• 5 

• 13 
Semizotu 300 • 4 

50 

50 
50 
75 

50 

50 

Karnabahar, baş 1300 ad 15 50 
Enginar, baş 1300 • 7 50 
Hıyar, baş 500 • 2 25 
Limon 4000 • 2 50 
Patlıcan, baş 8000 • 3 50 

31/8/938 çar- 147 07 Açık 

şamba saat 14 

Okulun yukarda yazılı 21 kalem sebzesı eksiltmP.ye konulmuştur. 
Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek ll'ektepler mııhasipliği binasında ya
pılacaktır. İstekliler 2490 numaralı kanunun 2,3 üncü I!'addesindekl 

' evsafa haiz oİıii.aları, Ticaret odıı.sının 938 belgesini ibraz etmeleri la 
zımdır. teklller belli gün ve saatte sözü geçen muhasipliğe, şarlna 1 
~·--e -İs _'"\ ~ ~~ -- l,." ... - . 

11!.=;;;;;;;;====----------=...;ı meyi görmek isteyenler okula başvurmaları ilan olunur. (5455) 
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•ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

/12). Sigara da içseniz 
~~ · · ıe 

HORMOBi 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Po•ta kutusu 1255 rlormobln)Golata 1 1tı tantuı 

TUDU TiCRU[T onNun 1 n. NE ~~!?.Y2~~kten :;'~'. 
günde 3 defa fırçaladığınız takdirde dış erej 

Gayri Menkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

YATIR; YARININA b:MNİYbTL~ nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel geJııı 

~ ·BAK. 
r- ~ /) ,, 

• 

.. ı 
Bayan Hüsnühal Nazifenin 18510 h<:sap numaras;ıe sandJğunızdan 

aldığı (200) lira borcuna karşı birinci derecede ipotek odip vadesinde 
borcunu ödemediğinden dolayı hakkında yapılan taki:1 üzerine 3202 
numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine 
göre satılması icap eden Üsküdarda Selimiye mahalfosiniP Eskiduvar-. 
dibi yeni Eczahane sokağında eski 5-7 yeni 48/3 en yeni 64 numaralı 
:zemin katı kagir üst katı ahşap bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaıctına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (70) lira pey akçesi verecek
tir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu d~ kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve Vakıf karesi ve taviz 
bedeli ve telliliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ;:Ttnamesi 26/8/ 
938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri 

servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ·ıe sair lüzumlu 
izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş o
lanlar, bunları tetkik ederek satılığa çık:ırılan gayri menkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8/11/938 tari· 
hine müsadik salı günü Cağaloğlunda kilin Sandığımızda saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekili edile
cek bedelin tercihan ahnması icap eden gayri menkul mükellefiyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi fakdirde son 
arttırmarun taahhüdü baki kalmak şartile 29/11/938 tarihine müsadif 

salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 5on arttırması y::pılacaktır. Bu 
arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aliıkadarlar ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş o
lanlarla hakları tapu sicillerile sabit olrnıyanlar satış bedelinin pay

laşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak i•tiyenlerin 937/ 
297 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat et
meleri lüzumu illin olunur. 

~aUA{ltM 
i 1 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet SandJğı; sandJktan alınan gayri mcnkı.ılü ipotek gös

termek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kndar ikraz ya-

parak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (5724) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
ltletme U. idaresi ilanları ·-----Muhammen bedeli 14000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma te

sisatı 10/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ğlrmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinin ayni gün s~at 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

G~yri Menkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Cemalüerin sandJğımızdan 16620 hesap No. ile aldığı 350 lira 

borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi

ğinden hakkında yapılan ~akip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ıncı 

maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılm~sı icap eden 

Hasköyde Turşucu mahallesinde Keseci Minas sokağırda eski ve yeni 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme <lairesınden, Hay- 20 numaralı kagır bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle a

darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5752) çık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicili kaydına görı> yapılmakta-
____________ ;__;;. ___ ....;;; ______ :.:..;,.:.:.; ___ ıdır. Arttırmaya girmek isteyen yetmiş lira pey akçesi verecektir. Mil-

~hisarlar U. Müdürlüğünden: f 
li bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olı•nur. Birikmiş 
bütün vergilerle Belediye resimleri ve Vakıf icaresi ve taviz bedeli 
ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 31/8/938 ta-

Cinsi Mikdar Tartına Muhammen Tutarı M kk Ek .1 . rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servi-

Tuv~ at ki" sı _t,,.enın · isinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüıumlu izahat 
kablliyetj bedeli emınatı oe ı gun saau 

L L. L. K. 
1
ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya _5irmiş olanlar, 

Baskül 3 adet 2000 Kg.lık 324. • 972. • n.90 A ık eksilt 13 ıbunları tetkik ederek satılağa çıkarılan gayri menkul hnkkmda her şe-
• 1 n 1000 • 285. 285. • 21.37 p~zarlık ı~.~ 5 yi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9/11/9~3 tarihine mü-

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince satın alı.. sadif çarşamba günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya 
nacak yukarıda tartma kabi!iyetlerile mikdarı yazılı 4 adet baskül hL kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi iç[n tekl!f edilecek be
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. delin tercihan alınması icabeden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminat!arı hizalarında alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın 
gösterilmiştir. taahhüdü baki kalmak şartile 30/11/938 faıihine müs~dik çarşamba 

III - Eksiltme 12/IX/938 tarihine rast!ıyan pazart~d günü hizala- günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapı l~caktır. Bu art
rında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ıtırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakıforaktır. Hak
alım komisyonunda yapılacaktır. ,!arı tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtiFak hakkı sahip

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- !erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife daiı .'rldialarını ilan 
nabilır. 'tarıhinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbıte!Prile beraeer da-

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalog
larını münakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen 
şubesi .111iıdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

iremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak!ıcrını bildirl""emiş olanlarla 

.hakları tapu sicillerilc sabit olmıyanlar satış bedelinin r:·ylaşmasından 

hariç kalırlar. Daha fazla ma!Umat almak isteyenlerin 937 /~ dosya nııma-
VI - İsteklılerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde $17 5 0 

• rasile sandığunız hukuk işleri servisine müı acaat etmf'le:i lüzumu ilan 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom'syona gelmeleri olunur. 
ilan olunur. •5245• 

••• 
I - İdaremızin Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işle _ 

·inde kullanılmak üzere şartnamesi mucibince 200 çuval çimento, 75 
ı. tre mikabı kum, 50 metre mikabı çakıl ve 5000 kilo kireç açık ek_ 
ıütme usulile satın alınacaktır. 

II -- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira muvakkat 
\eminatı 38.55 liradır 

• . . 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı, sandıktan alınan gayri mcnırnllü ipotek gös

termek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kndar ikraz ya-

,parak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (5725) 

Orman Umum Miidürlüğü:Jden: 
III - Eksiltme 6/9/938 tarihine ras~yan salı günü saat 10 da Ka., Orman amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere satın alı-

bataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda yapıla_ nacağı •lan e<'ilen: 
caktır 

I 
100 aded ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla v., dürbinli ölçme v - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- aleti. 

nabil.r. 
V - !stekJ,Jerin eksıltme içir tayin edilen gün ve saatte % 7,3 gü_ 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. .~54. 

••• 
I - 1703 kilo iskarta çul pazarlıkla satılacaktır. 
II - Paazrlık 3/IX/938 tar:hine rastlıyan cumartr.si günü saat 10 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

lll - Nümuneler her gün Alurkapı deposunda görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 giL 

venme paralarile .birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel _ 
aeleri ilan "Iunur. .5590. 

250 Ormoncı kompası. 
250 Crp puslası. 
100 Hira. 
200 Tecessümat burgusu. 
200 Bez şeridin muarr.eiesi 2/9/938 tarihine bırakılmıştır. 

• 

Yeniden geleceklerin son tadilatı gösteren kataloglar ile cins ve 
nev'i son f'.2tı teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektubları:ıı 
31 Ağustos 938 tarihine kadar getirmeleri veya taahhGdlü olarak gön_ 
derme!eri. 

Ve 2/9/93C saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer nü -
mune ile bunfar hakkında her hususta izahat vereb'!ecek birer mü -
messil bulıındurmaları, ev'velce teklif mektubu verenlerin de ayni şe-
kilde hareket etmelri lazımdır. (2976) (5329) 

sı'' 
Dişlerdeki leke, pası ve kefe- ni ve diş etlerinin iltihabJ3oın:h '• • .. 51P'· 

kileri temizler, ağızdaki mikrop- menederek ağızda daımı rıt' 

!arı imha eder. Dişlerin çürümesi- daimi cazibe, daimi güzell•k y:ıı~ 
Fakat sabah, öğle ve akşam ve her yenı8" 

sonra fırçalamayı ihmal etmeyiniz·./ 

GAYRİ MENKUL MALLARININ AÇIK ARTTIRMA iLArll: 
Gebze İcra memurluğundan: d ğıı; j;l 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ,.,e ol u 

dönüm iki evlek bağ iki dönüm bağ ve zeytinlik. rıı~ 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, ma!ıallesi, sokağ•. _nu ,-c ıtl" 

Gebze Hereke köyünün Derviş Ahmed bağı mevkiinde iki clön°'.°k 1esı1 
!inlik, Nalbant bağı mevkiinde iki dönüm iki evlek bağ O'l büYU 

ağacı ile elli endirez vardır. .k· db"" 
Takdir olunan kıymet; iki dönüm bağ ve zeytinlik 500 ]ira ı 1 ~ 

iki evlek bağ 80 lira muhammen kıymetlidir. 1511 
Arttırmanın yapılacağı, gün, saat; aşağı Hereke kiiyi;nde 

perşembe günü saat 14 te. . deP ıtl' 
l - İşbu gayri menkul~n arttırma şartn•mesi 1/9/938 tarih~JI )ıtt~ 

baren 38/421 No. ile Gebze Icra dairesinin muayyen numo•nsııı at 8ııor 
sin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı oinnlaıdan fazla mniı'.ır!l~cıioııı' 
istiyenler, işbu şartnameye ve 38/421 dosya numarasile memurı. 
müracaat etmelidir. . bctiPjl 

2- Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin <1ı 7,5 ıııs ,ıı4• 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir: k ~gl'ı,ı 

[ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer <Jakadarların v~. ;rt~• rıı'~ 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile !~11 .. '.c dr c'-rf 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirm'. gün ıçı~~ ~ 
:in müsbtelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 3sıJI"" 
. de hakları tapu sicilile sabit olmadJkça 5atış bedelinin r>~Y Jaşrıı 
hariç kalırlar. 10# 
\ 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artt:rın3 ş:~ıı~l t 
sini okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve bunları ta'Tlaınen 

1mi~ ad ve itibar olunurlar. ıı sıı0rı 

1

----.-R-.-----v-1---:I 5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul ijç defa bnğırı•dık~ k'~""~ 
Dr. Ah ıza Sag ar 'en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mııhe.ınrııe,clı''"1 

Birinci sın:f dahiliye tin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istı:yenin al~cn~ır 3 ~~ıe ıcı1: 
mütPhassısı lan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayrı m0 nkt1 rB' ıo . 

Muayenehane: Beyoğlu Par-, 1edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çnl: ."rt~'.c ııe'. 
makkllJlı, tramvay durağı. 'a~hüdü baki kalmak üzere arttırma on be~ gün ~aha te!Yld•\cağ'" ril' 
Kabul saati: 16 dan sonra gun aynı saatte yapılacak arttırmada bedelı satış ısteyenı~ nl: 3 pc ı< 

'-:==============-=:hanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin e.~ı!l'1 1ş .'Ji; il' 

J 
R A D Y O 1 

mccmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok arttırana ihale cdı 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış taleb; rüs~.r:,.a ,,r , 

- 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse dcrh•i '' · ·rıJcO 
BUGONICÜ" PROGRAM mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunaral< k,•nd'5~3•9 r , 

Akşam neşriyatı: ve! en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be'.!Plle .~ 1 dcılC 9 ~ 
. ,.,,ud l'f'" 

Akşam neşriyatı. S:ıat 18,30 p- olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bVi '!'1" 09kı 
lakla dans musikisi, 19,15 Konfe- tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale q•;ı~ırırıar •·

1 

rans: l<'atih Ha!kcvi namına Vil- ve geçen günler için 7o 5 ten hesap olunacak faiz ve diı~cr zAr~l ~1~1~r 
dan Aşır (Sporlar, genç çocukla- ca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcad"n tıJı>l p.şa~' ı 
rı nasıl yetiştirelim\, l9,55 Borsa Madde 133 gayri menkul yukarda gösterilen 15/9/938 tarihinde 53 tıl9' 
haberleri, 20,00 Soat ayarı: Gren-

1
rekede işbu ilanla gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 

viç ras.;thanesinden naklen, Faide lilan olunur. ,575ı. 
ve arkadaşları tarafıııdan Türk ~ Jal1 :~11 
musikisi ve halk şarkıları, 20:40 fstanbul Dördüncü icra Memurlugun 31111"", 
Hava raporu, 20,43 Ömer Rıza . . . . . ardroP ~ı ıı. 
Doi:<rul tarafından Arebca söylev, Paraya çevrilmesıne karar verılen Un halı, ayna'. I! buırııad' !)il' 
21,00 Saat ayarı, Bedriye Tüzün çarşamba saat 11 den 14 de kadar birinci ve kıymetıııı "ıreıılC .Jf 
Şan Stüdyo orke~trası refakatile, dirde 8/9/938 perşembe günü ayni saatte ikinci arttır~n ~arı jsıe)ıı'il' 
21,30 '\! edia Riza ve arkadaşları yük adada Ankara Palas otelinde bilmüLayede satılacaııın rııerııV' J 

tarafından Türk mu;;ikisi ve halk !er muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak 

şarkıları, 22,10 Müzik ve varyete: racaatları ilan olunur. (5739) 

Tepeb:ışı Beledive bahçesinden • e , 
naklen, 22,50 Son haberler ve er- İstanbul Şekerciler, Şekerlemecı "I •.,defi' 
tesi günün prograrm, 23,00 Saat H l C ·yeli" ç' 

S 
e vacılar eını 8,,,.,ı••.., 

ayarı: on. , 'i' 

Sahip ve ne~ııan idare e~ 
Ba, muharriri 

ETEM İZZET BENtC. .. 

SON TELG&AI' HATBAASJ 

tince ·o ı 
Nizamnamemize bir fıkra iliivesine dair idare hCYe . till';ıı tl'.f' 

• ]ıe\ e ·ıe 
cak teklif hakkında bir karar verilmek üzere urnumı f ,eıı11 ./ 
8/938 pazartesi günü saat 10 da Belediye civarındaki f,o;n~ııı:anıll " 

birleşik merkezinde toplanacağını bildirir ve ınukayYet 
kini rica ederiz. 


