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GUNUN HADiSESi Hatay'a 
. • Taarruz 
~iliz kabinesi !spanyadaki harb Eden 
ve ltalyan ile Almanya) nın son Küstahlar 
vaziyetlerini gözden geçirdi 

l='ranko kuvvetlerinin ilerlemesi 
tehlikeyi arttırıyor, Almanya'nın 
&skeri hazırlıklarını bir kerre 

daha gözönOne getiriyor •• 
f "mhurigetci· 
e,. bütün güç
le,.i/e daganı 

garlar 
rtansa'nın da 
~hıanya gibi 
'(anevra 
l apınasını 
~iYenlerv ar 
>ıd~dra 25 (Huausl)- lıpan • 
"'iiiı· harb veziyeti gtinUn en 
~lı ~ liyaoı hadiseai olarak ta• 

lllektedit. F ranko kuvvet-

~ .. ..,. 
,. ·~ ik· ~ O. I C.,pL •• 0 d ki b"" • 'ij "Cllll, ne uzerın e u -

' " tru<1arı h"J• b" .. "dd t..:. \I'" a a utun fi e-

' 

ye kadar ilorlemif olup bir ihata 
hareketi yapmiaa çal1'ntıııktad'lr-

lar. Cumhuriyet kuvvetleri cep • 
helerde bütün varlıltlan Ue da· 
yanmakta ve her nefer lt.alıraman 

lıim timAli olacak bir eayret ve 
maneviyat yühekliği göatennek· 

tedir. 
Franko orduau ihata hareketin

(l>e'nllll 1 meı aahUede) 

Orta Avrupa sulhu 
Macaristan iki taraflı 
bir pazarlık halinde mi 

Manda 
Büyüklüğünde 

Deniz cana varı 

Dün akşam denizde .. · 
· birinin üzerine ~ 

saldırdı 

Dün ak9am saat 7 raddelerin• 

de Ahırkapıda bu civar halkını te-

(Yuısı altıncı ııalılfembde) 

"11) ., •ııı 
Ilı "• h etınekte, harb aaha11 laş ve helecana düşüren bir hadise 
'l L •rbde d h" h' .. "J 

~ı· t..._"llt G.tef a ı ıç goru me· olmu9tur. 

Antakyadan gelen malfuna
mata gare 23 a~stos gecesi 
Suriyeden Hataya bir takım 
küstah Arab çeteleri geçmiştir. 
Bu çeteler Ayrancı ve Yeni • 
köyü b8SI111flar, evlere ateş ver
mişlerdir. Altı Türk evi yan • 
mış ve Uzunkelli köyünde de 
Arif adında bir Türk genci şe
hid edilmiştir. 

Arab çetelerinin başında ma
ruf şakilerden Abdürrezzak 
vardır. 

Bu hususta henüz mütem • 
mim malfunat ve izahat alına-
mamıştır. 

Fransız 
Kabinesi 

- -
Başvekil ve part•sl 
noktainczarında 

ısrar ediyor 
Paris 25 (Hu-

ıusi ) - Fransız 

kılbinesinin mev .. 
kii yaratılmak is-
tenen menfi va .. 

ziyete rağ.nen 

dün de bildirdi • 
ğim gibi şimdiki 
halde aağlamlığı-

nı muhafaza et

mektedir. 
Başvekil Radi

kal sosyalist pat• 
Leon Blum ti.sine beyanatta 

bulunarak mesai aaatlcrinin arttı

rılmasının miUi ve vatani bir hiz
met olduğunu beyan etmif ve bil
hassa Almanyanın askeri hazıtlık
larını ileri ıümıü9 ve milli müda -

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

q "''•kt d' ve alev manzarası at· 
'1t ı • ır s·ı Hadisenin tafsilatı 9udur : 
~ Oiıı\ • ı hassa tayyareler-' 
·ot~t Ctc b 
<!; llıi ) • e omba atılmakta ve 

t, il&rnuru devam etmekte-
Sirkeci Y cnipoatahane cadde

sinde Yıldırım terzihanesinde kal

fa Şevket dün akşam dükkanında

ki i~ini bitirdikten sonra Ahırka .. 

pı aahiline giderek denze ııirmiş

tit. Şevket denize girdikten biraz 

sonra feryad ederek denizden çık· 

Belediye seçimi ---------~ 
·~ltk 

~ 0 
kuvvetl•r ;. San Vikoste-

~ azarlıksız satış 
İl~l' L --· ~ lt11;ö'\t h f mıştır. Ne olduğunu kendisine •o· 

ş~<lsı da ve tu a . 1 · ia~ta Şevket ma~~a _kada~. b.ü
sa ' pazarlı z. . ~ canavann uzenne hucum 

tı,acak Y W' 6d~ı '..4(~itıl aöylemiotir. 

·r' '\ •• ~ ./ 
1 
.' ... . .ı ' 

lntihabların feshine meydan ve-
recek formalite naksanları 

şimdiden önlenecek 

Defterler ay sonunda bitiyor 
(Yazın altıncı aahifembde) 

Suriye 
Hayal peşinde 
koşuyor? 

--
Hatayda milli bayram 

ve kuruluş günü 
tesbit edildi 

Şam 25 (Husu• 
ı!)- Suriye hü
kUınetinni !vaziye
ti mü,külle~ek -
le devam etmek • 
tedir. HükUınet 

efkarı umumiye 

nazarında vaziye -
ti düzeltebilmek 
için Fransız hü .. 

k~etinden bazı 

taleblerde bulun • 
mıya karar ver .. 

· t" Cemil Mardaın llllf ır. 
Bunlar araaında bir İstikraz di

leği ile Elcezire İsyanının bastınl
ması için F raneanın askeri yardım 
da bulunması ba'ta gelmektedir. 
Hatay meselesine gelince, Şam hü 
kiimeti bu bahis üzerinde garib bir 

iddiaya düf1?1Üştür. Buna hayal 
pefinde koşmak da denebi1ir, l !ü-

(Dnamı G uıeı aalıifedo) 
/ 

~~~---o-~~~.. 1 

Filistinde 
Tedhişi 

, 

Komitecilerin faa
liyeti arttı 

Şam 25 (Husus) - Filistinde 

Celal Bayar 
Bugün Elizık'ta 
..... ıiiiıı .................... . 

Manevra muvaff aki
yetle devam ediyor 

Mavi ve Kırmızı kuvvetler dün
den beri karşılaşmış bulunuyor 

Llazık 25 (Hususi) - Doğu ma
nevraları fevkallide muvaffakiyet. 
le devam etmektedir. Mavi ve 
Kırmızı kuvvetler dündenberi te. 
mas halindedirler. Harekat bil • 
hassa Palo - Elazık arasında büyük 
ehem.miıyet arzetmektedir. 

Kat'i netice 28..29 günü alınmış 
olacaktır. Mareşal Fevzi Çakmak 
ve Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp harekatı yakındım takib et. 
:ıı:ıektedir ler 
Başvekil Celil Bayar refakatin.. 

.(Denmı 1 ma aablfede l 

Arab tedhişçilerinin tecavüzleri .1!.l8zık'ta tevkal6de hararetli teııahtlratla karplanan CeIU Bayar'm sop 

çok artmıştır. seyahatinde çekilen resimlerinden (F. A.A..) 

Ezcümle tedhişçilerden bir grup ı--.===--=="'"'""""" ... --===~=-====-== 
dün ansızın İngiliz polis müdür 

:::~;~!~p:=ir~a~~~~ı: Japonlar bir Çin da-
muavine tevcih eden tedhişçiler; 

6 el kurşun sıkmışlardır. Muma- yag._, 1 daha y d•ı 
ileyh ağır yaralı olduğu_h~lde has- e 1 er 
taneye kaldırılmış, tedhışçiler kaç-
mışlardır. İşe İngiliz askeri kuv
vetleri müdahale etmiş ve şehir· 
de idarei örfiye ilan olunmuştur. 

Beyaz zehir 
Kaçakçıları 

6 kaçakçı daha 
yakalandı 

. Emniyet ikinci şu~ kaçakçılık 
kısmı memurları dün Kurtuluşta 
%incirleme suretile şehrin muh. 
telif semtlerinde satıcılık yapan 
alt ıbeyaz zıehir kaçakçısı yakalı
yarak adliyeye teslim etmişlerdir. 

Memurlar Kurtuluşta doaşır • 
larken Pandeli, Salvo ve Koço is.. 
minde üç gen()i tenya bir yerde 
eroin çekerlerden yakalamışardır. 
Bunların üzerlerind'? bir miktar 
eroin bulunmuştur. Eroini bu ci. 
varda oturan Kiryakiçe isminde 
bir kadından aldıkları anlaşılmış 
ve Kiryakiçe de işaretli para mu
kabilinde eroin satarken suç üs. 
tünde yakalanm~tır. Bunlardan 
başka Uzunçarşıda Mustafa, Çar. 
şıkapıda da Gemlikli Ahmed is.. 
minde iki kaçakçı daha yakalan
mışlardır. Yakalanan altı kaçak. 
çı da bugün Adliyeye teslim edil. 
mişerdir. 

lngiltere, Fransa ve Amerika
nın menfaatleri tehlikede! 

''Japonya beyhude çabalıyor •• ,, 
Londra: 25 (Hu

susi) - Japon or
dusunun Yangse 
nehrinin cenubun

dan garba doğru 

yaptığı ileri hare

ket akaınetle ne
ticelenmiş ve Ja

pon ordusu ağır 

zayiata uğramış

tır. Çin ordusu bu
rada fevkalade ma 

baretle hareket et
miş ve Japonlara 
külliyetli miktar· 
da zayiat verdir

miştir. Japon or
dusunun bu defa
ki Çin seferinde 

bir hayli yoruldu· 
ğu ve müşkülata 
uğradığı görül

mekte ve Japon efkarı umumiye- \ mileşmektedir. 
si de bu hususta menfi hislerini iz- Çin Başkumandanı Çan • Kay • 
har etmekten çekinmemektedir. Şek beyanatla bulunarak: 
Ademi memnuniyet gittikçe umu-1 (Devamı 1 ıncı aahilemlıde) 
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İki 30 Ağustos 

Halk 
Partisi Kirahk apartman

lar karşısında 
NAHID smRI -

iki cevab .~ 
Şülıril pi 

Yazan: Ahm~d . ekil' 
F k .. ül" lül" erin ,.rı ç ..r .. ran o, ııon • . 45 ., ... 

Yazan : ETEM ızzET sENıcE 

Otuz ağustos Atatilrk'ün Türk milletine kurtuluş getirdiği ve 
Dumlupınar zaferini yarattığı gündür. Bugünün Türkiyesi o gti
nün temeli üzerinde duruyor ve yükseliyor. 

Birkaç &iin sonra o temel &iinün, büyük zaferin bayramını kutlula
yacağız. Biz kendi l•arlığımız ve sınırlarımız içinde on altı yıl 30 ağus
tosun bayramını yapar ve Ulu Başbuğumuza millet bütünlüğünün min

net ve tazim ifadesini tazelerken bütün bu tarihin lmtidad ve inkişab 
içinde boynunu büken kardeşlerimiz de va•dı. Bunlar da Hatay'lı Türk
lerdi. On altıncı yılda ne mutlu bir tesadüf ki, onlar da 30 ağustosta 
millet meclisleini toplıyacaklar, vekillerini, devlet reislerini seçecek
ler ve Hatay devleti 30 ağustos 1938 tarihinde J~e başlıyacak. 

Geniş bir yazı müsa
bakası açb 

Halk Partisi; memleket maa -
rifine hizmet edecek çok güzel 

bir tetebbüste bulunmuttur: 

Bu tctebbüs 3 kıımıa ayrılmak
tadır: 

Ankarada bilhassa Yenişehir so
kaklarında dolaşırken, adım ba • 
şında (kiralık apartıman) levha· 
sına tesadüf ediyorum. Baharda 
başlanarak yeni ikmal edilmiş 
binalarda da eski yapılarda da 
bu levhayı taşıınıyan yüzde alt
mıştır. Benim bir yıldır oturdu • 
ğum ve ay başında buradan gi
derken tahliye edecek olduğum 
altı daireli küçük apartımanda bir 
daire şimdiden; ikisi de eylul ip
tidasında boşalacakmış. Daha bir 
çok apartıman inşaatına devam e
dildiği ve çiftlik yolunda bahçeli 
evler kooperatifinin yaptırdığı 

150 küsur evin yapılması henüz 
bitmediği de hesab edilirse, apar
tırnanların en keslf olarak bulun
duğu Yenişehir tarahnda birçok 
bina sahihlerinin boş dairelerine 
eski fiatlarda kiracı bulam1yacak
ları muhakkaktır. 

Dün geceki güreşlerde 
Macarlara4-3 galibiz! 

mesi hakkındaki pro,eY' et ,,. 
tetkik ettiktm sonra .,;JıaY dır ~ 
vabını vemıİftir. Hatn"I~ 

00
.,,· 

Londra karıpnazhk k~ ~r 
da bir sene münakafa ve "' ,oııt' 
reye meV%U t~ ettikten ••• tf ...... 
kabul edilen bu projenın 1- Halkevleri sahneleri İçin 

maruf muharrirler arasında piyes 

müsabakası açmak. 

2- Yine tanınmış muharrirler 
arasında memleket büyük hikaye· 
leri yazdırmak. 

Karşılaşmalar çok hararetli oldu 
Çoban hasmını 5 dakikada yendi· 

idi: ii<'d.JI 
1- Her iki tarafta "' rtı,.iıı' 

eden gönüilüleTİıı geri çekil 
karar verilmi,ti. . . ı;ıı· 

2- Bu kararın tatbiki 1~ ~o • 
ce gönüllüler entema5Y~• 
misyon tarafından ..,yıla eti•• • 

30 ağustos 1922 de Türk milletine ebedi kuruluş ve kurtuluş hakkı 
getiren Atatürk 30 ağustos 1938 de de Hataylı Türke kurtuluş ve ku
ruluş bütünlüğünü vermiş bulunuyor. 

Onlar da iki bayramı bir arada kutlulıyacaklar, biz de Halayın 
bayramını kendi büyük ve ana bayramımızın sevinci içine katacağız. 

'Iürk milleti için bundan daha mutlu, daha mes'ud ı;evinç ve tesadüf 
tasavvur edilemez. 

3- Halkevlerine mensub genç 
!er arasında bir memleket küçüle 

hikayeleri müsabakası yapmak. 

1 tubata kadar Ankaraya ııön· 

derilecek olan piyeslerden kaza· 

nanlara sırasile 1 00, 200, 300, 
400. 500 er lira mükafat verile • 
cektir. 

Büyük hikayelerden kazanan 1 O 
hikayenin aahiblerine 150 fer lira. 

küçüklerden 1 O hikayenin sahib· 
lerine de 100 er lira mük!fat ve
rilecektir. 

Bunların hiçbir yerde net -

redilmemif olmaları l&zımdır. 

Bir depozito ve 
Emanet sandığı 
Kuruluyor 

Maliye Vekaleti; bir cdepozit<> 

ve emanet ıandıirt tesis ctmeği 

kararl8.ftırtnıf ve bu huıuıta mü ... 
him bir proje ha.zırlanınıttır. 

Ankarada şimdiye kadar bina 
buhranı varken şimdiden sonra 
kiracı buhraaı zuhur edeceğini 

tasavvur etmek, mevcud vaziyete 
nazaran çocukluk olur. Çünkü bü
yük ekseriyet henüz eski şehrin 
esı.ı ve kerpiçten evlerinde otur
maktadır. Fakat iki kanaatin ar -
tık sarsılmağa mahldbn bulun -
duğu muhakkaktır: 

1 - Bina yaptırmanın ağır fa· 
izlerle borçlanma suretile de olsa 
karlı bir ticaret teşkil ettiği ve bu 
uğurda sarfedilecek paranın bir 
kaç sene içinde faizile itfa edile
bileceği. 

Şehrimizde bulunan Peşte muh
teliti güreş takımı ikinci karşılaş. 
ınruıını bu gece Taksim stadyo -
munda, kalabalık bir seyirci kit. 
lesi önünde yaptı. 

Ne t iceler şunlardır: 

56 kilo - Türk Ahmedle Macar 
S öke kar~ılaştıl.ar. Müsabaka da. 
ha ağır görün<>n Macarm h ak imi
yeti altında geçti ve netice sayı 
hesabile Ahmedin aleyh ine oldu. 

61 kiloda - Türk Ya~arla Ma. 
car Zendi güreştiler. İlk on dakika 
bir itişme şeklinde ayakta geçti. 
Kur'ayı kazanan Macar ilk üç da. 
kikayı üstte güreşti. Yaşar iyi bir 
müdafaa ile bu üç dakikayı atlattL 

Macar altta güreştiği müddetçe 
favul yapıyordu. Hakem it.tar etti. 
da netice alınarr.adı. N et:cede Ya
şar sayı hesabile gaib gedi. 

66 kiloda -Türle Yahya ile Ma
car Fakyan güreştiler. İlk ondaki
ka ·berabere geçti. İki 6ilreşçi de 
altta ve üstte güreştikleri müd -

detçe bir netice alamadılar. Ro -
nunda Yıiliya ekseriyetle galib 
sayıldı. 

72 kiloda - Türk Sadıkla Ma. 
car Prok'a serbest gür~tiler. Gü. 

reş pek çetin oldu ve neticede it
tifakla Sadık galib geldi. 

79 kiloda - Türk Adnanla Ma
car Kov aç güreştiler. Macar çok 
sert, adeta dövüşür şe'<lınde gii • 
reşiyordu. İlk on dak ıka beraocre 
bitti. İkinci on dakikada Adnan 
bilim güreştıği halde hakemler 
Macarı galib saydılar. 

87 kiloda -Türk Şevki ile Ma... 
car Palatoş güreştiler. İlk on da. 
kika berabere bitti. Fakat pa!otoş 
kur'ayı kazandı ve üstte güreştiği 

ilk dakikalarda tuşu y1ptı. 
56 kiloda - Türk Eminle Ma

car Horvard müsabaka harici gü.. 
reştiler. Emin hakim canlı ve e. 
nerjik bir güreş çıkardı. Fakat 
hakemlerin haksızlığı dolayısile 

mağlub olJu. 
72 kiloda - Türle Celil.! ile Ma.. 

car Madaraş müsabaka harici gre
koromen güreşti!Er. İlk on doki -
Irada iyi çalışan ee1aı gplipti. lkin.. 
ci devreye Celfil üstte başladı. 16 
dakikada çetin miielldcle Celalein 
kazandığı tuşla bitti. 
Ağır sikk!t - Türk Çoban Meh. 

medle Macar Kaşaj giiceştiler. Ne
ticede Çoban 4 dakika 50 saniıJ'ede 
galib. 

3- Gönüllüler sayırn ~oıf 
.;nde taayyün •edecek "' . b<1 i!
göre ber iki taraftan bir nJ' 

zere geri çekilecekti· .,_.; b'f", 
4-- Geri çekilme aın•lıdot ~et" 

!ayıp da bir merhal ,ye ka ııb'' 
!edikten sonra FrankonUll 

111 

riblik haklan tanmac<lkt•· . t" 
5- Fransa, bu rouan11d:;00ı.· 

lıtyl&Jtırmak için Piren• b 
rını kapıyacaktı. .,...~ 

ı- ettıı·· 
88f madde ile bu ,..a "'l< d<'" 

bu itilafa varmak için büY" ğtOf • 
!etler Londrada bir sene " ;• 
mı~lardır. Nihayet A~'.0"':~, ,ıı• 
Sovyet Rusyanın da iiZ",,.. bu· 
lafabildikleri proje, lnııate<" ~ 
kUmeti vasıtasile Frank0 Y" di r 

ı. 1 b .. ._.. u--'~ tei' ·r 
panyo u .. umetç "' '";"" ,...,.İl' 

dildi. ispanya hükumeh _P . f(IJ 
tı"barile te&rllfi kabul ~r· ıı,k • 
koya gelince; kırlı: bet Jiil' ••bl# 
lettikten sonra verdiği ;~·rı 
teklifi dolayısile reddptın . b' 

1 B• d f •• üll@efll' <I 
- ır e a gon ··re "" 

iki taraftan miktarlarına •
0 
.) 

nisbet dahilinde ııeri çel<il~ tJ' 

Franko kabul etmiyor. Jler eri rf 
raftan da müsavi miktar ı 

Atatürk onlara 1921 de behemehal kendilerini kurtarmak vadinde 
bulunmuştıı. 1938 de onlara en mükemmel şekli ile, müstakil Hatay 
devleti olarak kurtuluşlarını verdi ve dünya harita.ı kardeş bir Türk 

devletinin azametli kuruluşuna içinden yer ve pay ayırmış bulundu. 
Hatay davasının bizi çok sinirlendirdiği, çetin bir irade mücadelesine 
sürilklediği, hatıl fili vaziyetlere sevketmek istidadını gösterdiği devir

ler ve safhalar da oldu. Fakat, bugünkü netice bu yoldaki yorgunluğu
muzu bize unutturacak kadar parlak ve azametlidir. Atatürk'ün yaratıcı 
yüksek iradesi, umumi siyasete verdiği sulhsever istikamet ve örnek 

hattı hareket yalnız davayı kazanmakla kalmadı, bütün dünyaya da 
milli davaların nasıl başarılacatı ve sulhun desteklenece~i yolunda bir 
ibret dersi vermiş bulundu. Bu&iin Atatürk'ün mes'ud tutumu ve direk
tifi iledir ki, yakın şark Tuna hudutlarından başlıyan ve Efgan hudut

larının sonuna varan muazzam bir yekparelik sathı halinde dünya sul
hunun kaleliğini ifa ediyor. Bütün bu birlik ve satıh üzerinde sadece 
bir yaramaz çocuk edası ile arada bir hırçınlık eden Suriye komşumuz 

vardır ki, onun da ergeç bu bütünlüğün varlığında kendi öz menfaatle
rini aramak teyakkuzunu bulacağından emin bulunuyoruz. Nihayet, 
Suriye için Türk dosttue-unun en büyük yardım olduğunda bugün uzak 

ve yakın görüşlerin hiç bir tereddüdü kalmanuştır. İhtimal, eylUlde 
Ankarada başlıyacak olan müzakereler sırasında bu dava da sonunu 
bulmuş ve beklenen neticeyi vermi~ olacaktır. 

Yeni sandık, para ve menkul 
kıymet (hazine bono ve tahville

ri, esham, tahvili.t ve mUessis his-
se senedleri) halindeki depozito· 

larla emanetleri kabul hakkını mün 
hasıran haiz olacaktır. 

2 - En fena malzeme kullana
rak en berbad binalar yaptırmak
ta hiçbir mahzur olmadığı ve ya
pılmış binalar ne kadar berbad 
şeyler olurlarsa olsunlar bir gün 
bile boş kalmıyacakları. • • 

Balkan elimpiyatları 
• • • kilmesüıi taleb ediyor. tt<'ı,-ı 

,_,,, [<o• 
Belki 30 ağustos 1938 sabahı Antakyada müstakil Hatay devleti

nin varlığını illn edecek zafer boruları komşumuz Suriyenin siyasi di
mağında da alili sellin ve millt menfaatin idrakini yaratacak ve otuz 
ağustos yeni kuruluşun analı&ı ve temelliğlni yaparken bir dost
luğmı da milvellidliğini ifa edecektir. 

ETE~I İZZET BENİCE 

KOÇ OK HABERLER --
- Ticaret Odasında Sanayi U

mum müdüril Re.-dın reisliği al • 
tında bu~n bütün sanayicilerin 
ifhrakile büyük bir toplantı yapı· 
lacaktır. 

- Otomobilciler, sütçüler, ba
lıkçılar dün kendi cemiyetlerinde 

toplanarak. Partiye bağlanmak hak 

kında verilen karan tasdik etmit· 
!erdir. 

2 eylille kadar, bütün cemiyet· 

!er toplantılarını bitirmİf olacak -
lardır. 

Sandığın yüksek murakabe he· 
yetince tetkik olunan üç aylık he

aab hu13saları Resmi Gazete ile 

ne,redilecektir. 

Sandık. Kamutayın alakalı dört 
encümenince ıeçilrcek dört meb
usun da i'tirakile kurulacak yük • 

sek bir koııtı-ol heyetinin fiil mu· 
rakabesi altında bulunacaktır. İs
tanbul. lzmir gibi i,leri büyük olan 
merkezlerde nçılacak fUbeler ve 

diğcT vili.yet ve kazalarda fazla 
~masraf yapılmamak için sandık 

i~leri, ilave vazife V< klinde mali
ye m emurlanna gördürülecektir. 

Toplantıda yeni çıkan sanayi 
kanulılarile üzerinde deKi~kilik ya
pılan kanunlar etrafında sanayici

lere izahat verilecek ve kendileri

nin ailek ve fikayetleri dinlenile
cektiY. 

- Vali ve Belediye Reisi Mu· 
hiddin Üatündağın -,iyuetindeki 
komisyon bir iki güne kadac feh

rimzide bulunan Adi.iye Vekili 
Saracoilu Şükrünün riyasetinde aon 
bir toplantı daha yapacak ve bu 
hususta kat"i bir karar verilecektir. 

Demirgolu; dün Zonguldak esnaf 
Sabah; Kemaha Cemiyetleri 
Vardı !.. Kararı 

- Donanmamız yakında Ak • 
deniz limanlarımızı ve bu ara ey

lul iptidasında İzmir limanını zi
yaret edecek.tir. 

- Şehrimizin Şifli, Pendik. 

Y enikapı ve Zeyrek semtlerinde 

açılacak olan yeni orta mektebler 

için Maarif Vekaletinden bekle -
nilen emir dün Maarif müdürlü • 
ğüne ııelmiftir. 

Bu mes'ud hadise; 
büyük tezahüratın 

tes'id olundu 
Demiryolu dün sabah saat 1 O 

da Kemaha varmıftır. 

Bu münasebetle Erzincan vali
sinin huzurunda Erzincan ve Ke

malı vili.yee ve kaza.lan erkin ve 

memurlarile civardan gelen binler 

ce halkın iftirakile büyüle meruim 
yapılmıftır. 

ONUJ9EHv 
.SOGDUH 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Tefrika 
N.85 
zaman her er!<ek bA~kasının ka
rısına ve her k~d.ın bir başkası
nın kocasına gi:r< dıkti. Öyle ya, 

Ve harem hayatını yaşıyan ka
dınlarımız böyle kolay kolay dan· 
sa, poker'e nasıl alışacaklardı? 

- Sizde taassub fazladır. Biz 
sızin kadar mutaassıb değiliz. Siz
de harem var . • Bizde kafes bile 
çoktan kalktı. İnsan fenalık yapa
caksa, fenalık yapmağa istidadı 

varsa, kafes arkasından da pekila 
yapabilir. Buna mani yoktur .. 

vozan. lekendar F. 
SERTELLi 

- Sen çok geniş düşünüyorsun 
Ayten! Biz Mısırlılar bunu belki 
bir asır sonra hazmedebiliriz. Ben, 
karımın veya sevgilimin bir baş -
kasının kollarında dans etmesine 
tahammül edecek kad:ır geniş hav
salalı bir insan değilim. 

- Bütün bunlar kıskançlıktan 
doğuyor gibi geliyor bana. Sen 
ne dersen de. Ben, bu gece dans 
edeceğim. 

- Sahi mi söylüyorsun? 
- Evet. Fakat, seninle! Yalnız 

seninle ... 

Zonguldak: 24 (A.A.) - Esnaf 
cemiyetleri Parti salonunda fev
kalade kongre halinde birleşik u

mumi bir toplantı yaparak ferden 
olduğu gibi cemiyetlerin hükmi 

şahsiyetlerinin Cumhuriyet Halk 
Partisine bağlanmasına ve nizam
namelerine cemiyetin faaliyet sa
hasında Kemalizm ve Parti pren
siplerini tahakkuk ettirmeği asıl 

gaye addeden bir maddenin ila
vesine ittifakla ve alkışlarla ka
rar vermişlerdir. 

tenin kolundan çekti. Geminin tra-] 
bezlerine dayandılar. 

- Şu birbirini kovalıyan dal -
galan görüyor musun, Ayten? İş
te hayat, tıpkı bu dalgalara ben
zer . .. Onları birbirinin üstüne dev
rilmekten ve birbirinin peşini 

kovalamaktan nasıl hiçbir kuvvet 
menedemezsc, bizi de o dalgalar 
gibi, hayat yollarında didinmek
ten, talihimizi kovalamaktan hiç 
bir kuvvet alıkoyamaz. Koşuyo -
ruz. Mütemadiyen koşuyoruz. Ve 
koşacağız. Fakat, nereye? Bence 
nasıl bu dalgalar nihayet bir sa
hile veya kayalara çarpıp dağı -
lırsa, bizim haaytımız da tıpkı o 
dalgalar gibi, günün birinde da -
ğılıp nihayet bulacak. 

Fenalığın önüne geçilemez. Sular, 
bulanmadan durulur mu? Gültekin mağrur bir tavırla ,..,,_ 

- Ben, insan siyinin, birbiri 
üstüne devrilen bu coşkun dalga
ları durdurabileceğini inananlar -
dan değilim amma ... Hayat böy
le değil. İnsan, gideceği yolu - ta
lihinden ve tesadüflerden önce -
kendi tayin edebilir. 

Aksini zan ve bunda ısrar eden
Ierın halleri çok değil b · iki yıl 
sonra kendini göstenneğc başlıya
caktır sanırım. Amma ne yapa • 
lım, kendi düşen ağlamamolL 

Feci bir 
Tayyare kazası 
Daha 

bu yıl Yugoslavyada 
Glacak 

Bu sene Balkan oyunları 1 O ey ... 

l\ılde Belgndda yapılacaktır. Yu ~ 

gosJavlar müsabakaJann her 9e0e .. 

kinden daha güzel olması için çok 

çalL'1yorlar. Bütün fehrin en gü

zel yerlerine afifler asılml\'br. Yu· 

kosla vlar bu ııene hiç olmazsa ,am 

piyon çıkmak için ağustosun on 

be,indenberi atletlerini kampa çek 

miştir. Tokyo: 24 (A.A.) - Iki tayya
renin birbiriyle müsademe etıne
leri ve fabrikalar üzerine düşe
rek yangın çıkarmaları neticesin
de Tokyonun endiistriyel varı .ş

iarından birinde on ilç itişi ölmüş 
ve 190 kişi yaralanmıştır. Dört bi

na yanmıştır. Tayynrelerde bulu
nanlar üçü derhal ölmüş, beşi ağır 

surette yaralanmış ve pilotlardan 
biir de paraşütü açılmadığından 
dolayı yere düşerek ezilmiştir. 

Fransa atletizm şampi
yonasının neticeleri 

Eski sür'at rekorcusu 
öldü 

Nevyork: 24 (A.A.) - Tayyare 
imal şirketi ikinci reisi, sabık ha
va sür'at rekorcusu tayyareci 
Frankhavks, dün bir tayyarenin 
tecrübe uçuşu esnasında yere dü
şerek aldığı yaraların tesirile bu
gün Bufalo hastahanesinde ölmüş
tür. 

_ Bu fikrin yanlış hatta biraz { 
da gülünç olduğunu sana çok ya
kında, hadiselerle isbat edeceğim, 
Ayten! Hayat, tıpkı şu gördüğün 
dalgalara benzer ve bu benzeyiş 
o kadar canlı, o kadar yerindedir 
ki.. Buna bir gün sende inana -
caksın! 

- Ne demek istediğini anlıya -
mıyorum, Gültekin Bey! Mutlaka 
kendimizi hayatın esrarengiz dal
galarına kaptırmak mecburiyetin
de miyiz? Bunu mu demek istiyor
sunuz? 

- Evet, Ayten! Benim ifade et
m ek istediğimden çok daha kuv
vetli bir anlayışla, fikrimi izah et
tin! Hayatın esrarengiz dalga -
larına kendimizi kaptırmış ve 
mukadderatını tesadüflere bırak
mış zavallılarız biz. İşte o kadar. 

İkisi de sustular. 

Geçen hafta Fransa atletizm 

şamt-ıiyonası neticelenmi~ t ir. De .. 

receler arastnda ( 400 metro ma

nialıda Fransa relt!!ru kırılmıftır. 

1- Joye (53) saniye (yeni 
Fransa rekoru), eski rekor 53,4,10 

idi. 

100 metro final: 

1- F.WI derece 11,2. 10. 

200 metro: 

Stolı.: 22,.i.40 • 
400 metro: 

Bertolin 48.4.1 O. 
İle birinci ııelmittir. Önümüz • 

deki haftalarda Amerikalılarla ma9 

yapacak olan Franaınn nasıl bir 

derece o.lacaklan henüz tahmin 

edilcmemelttedir. 

Ayten, Gaştayn'in demir göv -
desine çarpıp dağılan dalgalara 
dikkatle baktı. 

- Hakkın var, prensim! Dalga
lar, nihayet bir hedefe varınca da
ğılıp gidiyor. Hayatımız da demek 
ki böyle nihayet bulacak?!.. Oh, 
ne feci, ne korkunç bir ik.ibet ... 

* Ayni gece .. 
Dans salonunda.. 
Konuşuyorlar: 
- Nihayet beni indirdin bura

ya, Ayten! Görüyorum ki, hisle
rime hakim olmağa başladın! •Aşk 
seven için zaf, sevilen için de kuv
vettir!• demişler. Ne doğru söz. 

Dalgalar gittikçe artıyor, kaba
rıyor ve geminin büyük teknesine 
çarpıp beyaz köpük halinde da -
ğılıyor-'•ı. 

- Fakat, ben de ayni kuvvetin 
esiriyim- Ben de sizi, sizin beni 
sevdiğinizden belki çok daha faz
la seviyorum. Aşk, bif za!sa, iki
miz de birbirimizin esiriyiz. Eğer 
bir kuvvetse, ikimiz de kuvvet -
liyiz, demektir. 

- Bunun felsefesini sonra dü
şünür, tahlil ederiz, Ayten! İyi ki 

Mısır 
futbol 
Takımı 
Yarın lstant>ula 

geliyor 
T. S. K. İıtanbul bölgesi baf -

kanlığından: 

İsatnbul 4 üncü Festivali müna
ıebetile İst•nbula davet edilen 
Mısırın (Ennadiülehli) futbol ta· 
kuru 26 / 8/ 1938 Cuma ııünü saat 
16 ela Romanya bandıralı (Ro • 
manya) vapuru ile Galata nhtımı· 
na g~ecek.lerdir. 

Bölgemize bağlı bütün kulüb • 
lerin dost molmleket sporcul.ı.rını 
karşılamak üzere muayyen saatte 
Galata nhtımında hazır bulunma
ları rica olunur. 

Mısır takımile lstanbul muhte• 
lit takımı arasında yapılacak olan 
müsabakaların programı aıpaiıya 

yazılmıştır: 

1- 27/ 8/ 938 Cumarteai günü 
Mısır talcımına Ütf1 çıkarılacak o· 
lan lstanbul muhtelit takımı Gala
tasaray ve Cün"f kulübleri oyun· 
cularından teşkil olunacaktır. 

Maç saat 16.30 da To.ksim atad 
yomunda yapılacaktır. Bu maçın 
hakemi Şazi Tezcan ve yaa ha • 
kemleri Feri dun Kılıç ile Samim 
Taluclur. 

Atağıda adları yazılı oyuncu -

buraya indirdin beni Şu palya -
çoları, şu birbirini öpüp sıkıştı -
ran maskaraları gördükçe, içim • 
den gülmek geliyor. Adeta Kok • 
len'i seyreder gibi, eğleniyorum. 

Ayten, önlerinden geçen iki yaş
lı çifti göstt!rdi: 

- Bunlara ne dersin? 
- Çılgın, şuursuzluk derim. Hü-

viyetlerini, muhakemelerini kay
betmişler, kanı tutuşmuş gençlere 
uymak, altınışından sonra birbir -
!erine yarenlik etmek istiyorlar, 
tüy ve dişleri dökülmüş bir çüt 
tazı... Onlar, şu coşkun gençlere 
ayak uydurabilirler mi hiç?! 

Gültekin, bir İspanyol valsın -
da önlerinden süzülüp geçen iki 
İtalyan gencini gösterdi: 

2- Hudutlarwuu . . ;.ıi1"'" 
derhal takviye edilme<"'' ~ 

3- Deniz yolu ae ~·~ f'~ 
yardımın önüne geçmek ıç 0'J
nız lspanyol limanlanJU"'. ıoıı"'· 
gemilerin barelı:et ettiklerı eb Ji ' 
lann da murakabesini tal 

yor. • d~ 
4-- Kayıdsız ve prtJI# • ~ • 

hal mulaan"blik hakkın"' t 

mas1111 istiyor. 1~ ,S 
5- Bunlardan bıtfka ,.r 

receği difer ihtiraz! karıdJ.o" .,ıl) ' 
mak hakkını da muhafaıa 

• yor. ~ 
Frankonun bu cevabile ıJI' 

[ık • • • ·~"-. ııır- I 
maz pro ıesı .-ncııı- :..d• 

o• f!IP" J/jl mil1 oluyor. c~vabın u• .,.ıı .., 
hemmiyetle durulma.Si 1 Jt.tf'' 
noktası fUdur ki Frarıl<0• .~ • 

""nüll" ül" rin" 1 yadlll' el ' ıro e ın span "fal>"' ı 
malanna razı olmuyor• ı.ı'-i 
lll?1ll yardmıma muhtaÇ ~ 
itiraf malıiyelincleki bıı . . ,/ 
İıpanyol milletinin kel>~~ 
zahir olduğu baklond~.h'· . 
telif edilemiyeceii -.i--~ J' 

Diğer taraftan ltalraJI pıf ,aııl' 
kanı Kont CianonUD ~ :. 
zarfında Frankoya y•P~ ~ 
lan İtalyan yardmıı ba ffir .11 
ıi!iz hiikianeti tarahrı.ı-~ ~ 
tqebbüae karp verdiiİ ~ 
fnıi!iz - İtalyan ~;~ 

(Devamı 'nrı .. ~ el 
•ti'-"~ lann muayyen cüo ,,e ~ı.ı:D,.-

n~ kulübünde bazır b 

teblii olunur. ef'd" f~ 
Güne.ten: Cibad. ~ .'i'ııJı' ~ 

ruk Y f Ö R•b"· .,;JI , usu, mer. lı: 

din. Riza. Melih. Hak '' .. ,} 
İbrahim. ,.. .lak• ııiil' 

Galatasaraydan: """ ..,ııl_ 
Sacid, Necdet. • 

paı•' ~' 
2- 28/ 8/ 1938 l<•''l>"'f•' 

Mreır takımına karf1 çı 1.,,01 
1 
;; n t•~ 10-ır . 

lan lstanbul muhte 1 k" ~ ' 
B ik"' <' nerbahçe ve ef .

1 0 Ju•• 
futbolcularından te,kı ) 

hr. o<" vi<" ·,tl 
30 d• ı • "' Maç saat 1 6, B• ;I 

1 Jctır· -Jô~ " yomunda yapı acil Gô'1 ~ı.J"" 

d Adertı . L hakemi Ahme ddı0 

1 · Sah•• . yan hakem erı d ,,ı(ll 
ve Halid Özbayk•1 ırl. ıuıb cj ' 

1aı• 1 1 1 
Afağıda adları e••• J• 

att•" ı ıı<" ]arın muayyen s• btı>" 

k l··b·· d haxır nef u u un e ~ 

- Şu delikanlıya bak hele! Sev
gilisinin yahud burada yeni tanış
tığı genç kadının belinden ne ka
dar kuvvetli kavramış. Adeta iki 
vücud birbirine yapışmış gibi. 
Öyle mevzun adım atışları, öyle 

tebliğ olunur. . ı-ı"'"f,,.ıı" 
Fenerbahçeden· R ~d 

Y a•ar Mehmed e ~(ıf ' . . 
Naci, Ya,ar. Fikret· ft).ıı• ı;ı' 

Befikt8'tan: F•rulı:· ı~.J<~' 
N• RiJat. 

zaffer, azım. 

<Oevamı var) Tef. 



,J 

' 

Burdur 
bir 

gölünde 
facia 

Genç bir kadını 
4 kişi kaçırmıya 

~enüz orta mektebi bitirmiş bir genç; Kalktı .. 
~ardeşlerinin gözü önünde çırpına ~~ı~~ta~ıu ~~ı:~ 

çırpına boğularak öldü · 
llıırd "•n Ur (Son Telgraf) - He· 

b,, t•hrin lr.enanndan baflıyan 
•dur b '" ~İiçiilt .• ... arı g:öle kadar uzanır. 

teı· hır açılr.lıiı müteakip göl 

hin:· ~ilde ufak ve güzel bir 
\' &oıe çatpar. Burası plajdır. 

d~b IXıcv&inıinin hemen her günün 
l.ı;, 0 f kalmaz:. Hele pazar gÜn -

da ~""1aala oerpilınif çardalr.lar· 
li!iii ~. onlann biraı ilerisindeki 
..ı. t •iaçları altında yer bulmak 
~•en · 
l'ı) ı,· ııtın~e bağlı bir iftir. Her 
~~ ıraı daha gÜzelle,en bu kü· 
~ l>lliın en önemli nobanı. m\DI 

rıı.., rrı bir fosa ile ,ehre bağlı ol· 
~dır. Emniyet amirliğinin ve 
~ tedbirlerine rağmen hıuı 

"8.ı •ra da raslanır. 
ha)) •dur gölü, iki gün önce gene 
du. ' acıklı bir kazaya sahne ol -

Orta k o ulun bu yıl mezunların· 

dan Hilmi adında bir genç, yanın 
da kardetleri de olduğu halde göl 
kenanndalr.i tarlalarına gitmiş. Bu 
ra11 pili içi; çevrilmif sahadan aö 
rülemiyecelr. uzaklıktadır. lfini bi· 
tirdikten sonra banyo için göle ııi· 
ren H.1mi, ıuyun derin olmayı~ı

na güvenerek biraz ilerlemek i ... 
temif- Suyun birdenbire derinler 
mesile batan gencin yaıdımına 

koşamamıtlar. Yüzme bilmiyen 
kardetlcrinin ailama ve çırpınma· 
ları fayda etmemif. Zavallı çocuk, 
daha ömrünün baharında su1ann 
dolmaz ve doymaz kucağına dür 
müş. 

Ertesi gÜnÜ çtkarılabilcn ccna· 
ze orta okulun hazin bir törenile 
kaldırılarak gözyaşlan arasında 

gömüldü. 
Hilmi. sevimli ve çalıfkan bir 

gençti. Ona memlekette acımıyan 
kalmadı. 

Çok cocuklu 
" ' 

aileler 
iiracaatların çokluğundan ikramiye

sır~ya lrondu lerin tevzii 

Şitndiki halde daha sıra; 933 
~ıhnda müracaat edenlerded~r ! 

Çolt 
~ İ!tt Çoeuklu ailelerden bazıla· satla ayrılan tahsisatın ise pek az 

tıkıldı 
Geçen pertembe günü Barlı • 

nın Günyeağbafı köyünde bir ka
dın kaçırma vak"ası olmuttur. Köy 
den Kezban adında bir kadın, ka· 
yınbiraderi Ahmed Ertanla birlik
te tarlada çalıtırken dört kişinin 

taarruzuna uğramıştır. Mütecaviz
ler, mukavemet eden Ahmetli ba· 
cağından av tüfeğile yarallyarak 
Kezbanı kaçırmı~ardır. 

Yapılan tahkikat sonunda mü
tecavizlerin Devrek köylerinden 
oldu klan tcabit oh-J muf ve Dev• 
rek zabıtasınca yakalanarak Bartı 

na gönderilmi~lcrdir. 
Oevreğin Oağdemirciler kö -

yünden Yakub, llyas, Mustafa ve 
Oağdivancılar köyünden Mehmed 
adında olan suçlular müddeiumu• 
müiğe t•slim edilmi9lerdir 

Çocuk bahçe, 
Kütüpane 
Ve deniz 
Hamamları 

Şehrimizdeki bütün kazalarda 
çocuk bahçesi, çocuk kütüphane
si ve çocuk deniz hamamı olına
ğa elverişli yerler ayrı ayrı teıbit 

olunrnuttur. 
Belediye reiı muavininin reis -

liğinde bir heyet bugijnlerde her 
kazaya !'Yrl ayrı giderek mahallen 
tetkikler yapacaktır. 

Çocuk bahçelerinin kıttan ev
vel tC$İ.sine çalı~ılmaktadır. 

Hafıza noksanı 
Dün bir ahbabıma rastladım. 

• 
iktisadi mes' eleler 

Romanya ~ey'etinin İsfan· 
buldaki tedkiklerj Bu adamla en aşağı beş sene sa

bahlı akşamlı bir arada çalışmış, 
hayatımızı birbirine teşrik etmi' 
bulunuyorduk. Şüphe yoktu ki 
beni tanıyacaktı. Nitekim de öy
le oldu. Beni görür görmez elleri· 
me sarıldı. •Nasılsın kardqim? 
iyi misin? Seni gördüğüme ne 
kadar memnun oldum bilsen?• 
dedi. Ne yalan söyliyeyirn ben de 

Dost ve müttefik memlekette 
ticaretimizi nasıl inkişaf 

ettirebiliriz ? 
beni nnutmayışma, beni tanıyı - Romanya heyeti birkaç gün -
§1113 sevinmedim değil. Biraz yü- denberi şehriınizde bulunuyor. 
rüdük. Fakat bana hltablarmda, Heyet ·ihracat tacirlerimizle gö -
bana hatulatmak istediği bazı ha- rüşmek suretile, iki memleket a
tualua bakınca hayrete düşmek- rasındalti ticaret münasebetlerinin 
ten kendimi alıkoyamadım. Zira inkişa1ına çalışmaktadır. Heyetin 
bn işaretlere göre bn ut beni ta- Türkiyeyi ziyaret eylemesi yal -
nıyaınarnış, belki birisine benzet- ruz iktısad.i mehafilde değil, her 
miş bulunuyordu. Halbuki bana tarafta büyük bir alaka uyandu -
ismimle hltab ediyordu. nııştır 

Birden sö:ıünü keserek: Bu veı;ile ile, . dost memleketin 
- Beni nereden tıııımnııız? de- Romanya ile olan ticari münase-

dim. betieriınize dair hazırladığımız bir 
Hiç bilmediğim bir müessese İs· tedki.ki aşağıya yazıyoruz: 

mi söyledi. Halbuki bu benim Türkiye - Romanya arasındaki 
bir mckteb arkadaşımdL İsmimi ticaret münasebetleri, son iki se-
hatırlayıp da ne iş yaptığımı ha· ne içinde daha ziyade inkişafa yüz l 
tulayamıyan Bo adama karşı • tutmuştur. Geçen sene Türkiye • ı 
sındaki locadaki zatı gayet ~ Romanya arasında yapılan ticaret 

1 
tanıdığını söyleyen Fransız ile anlaşması mucibince, daha geniş 
birlikte devriilem seyahati yap - mikyasta ticaret yapmak irnkan-
tığı halde ukadaşını •şöyle böy- ları elde edilmiştir. 
le tanırım• diyen İngilizin hika· Bu anlaşmaya göre, Türkiye pa-
yesini anlattım. Fakat bu ıışina- muk)ları ilk defa olarak Roman
hk, iki millet arasındaki samimi· ya pazarında müşteri bulmuştur. 
yet ve dostluk tanı telakkilerini Diğer tara1tan tiftik ve yapağı sa-
izah eden bir hikayedir. Kendi • tışları da, ihracat tacirlerimizi 
sinin isbat ettiği lıu hafıza nok- memnun edecek mahiyetteydi. 
sanının tarnamile tcrelli bir tam Şimdiye kadar bu maddelerin, Ro-
telil<kinin mahsulü olduğunn an- manyaya ihraç edildiği valti de-
lattım. ğildi. Tiftik ve yapağı gibi mad-

Demek isterim ki, büyük bir ha- delerin, Romanyaya ihracı, Rumen 
raretle size her aşna çıkan dosta endüstrisinin bu gibi ham mad-
itimad etmeyin. Benzetmesi, ka- deleri işlediğine delalet eder. Bu 
rıştırması iınkıinlarıru da hesaba itibarla Rumen endU.strW, Tür • 
katmak gerektir. kiyenin tiftik ve yapağısına karşı 

Maamafih §UDU da itiraf etme- daimi bir müşteri olacaktır. 
liyiz ki haiıza, çocukların, unut- Köstence transit yolu 

iki kalem ihracat malı üzerinde 
tedkik etmek kiüi değildir. Her 
iki memleket arasındaki ekono -
ınik münasebetlerde büyük bir rol 
oynıyan bir vasıta daha vardu. O 
da Köstence transit yoludur. 

Birkaç sene evvel, Türkiye -
Romanya arasındaki anlaşma üze
rine ihracat mallarımızın, Kös -
tence yolile sevki, temin edilmiş
ti. Kôstence yolu, A ~Tupa ile Tür
kiye arasında yeni bir ticaret yo
ludur. Bu yol vasıtasile Avnıpa
nın bir kL~ım memleketlerine mer
kezi Avrupaya tamamen ihracat 
y apmak imkanlarını elde etmL, 
oluy oruz, Köstent'I' transit yolu 
daha ziyade inkişaf eckcek olursa, 
Türkiye için birinci derecede tran
sit yolu, buras ı olacaktır 

Romanya ile ticar~limizi artıralım 
Türkiye · Romanya arasındaki 

ticaret münasebetlerini artırmak 
için neler yapmalıyız? Gcç<'n •ene 
Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, İs
tanbul ticaret odasında ihracat ta
cirlerini, bir toplantıya davet et
miştL Bu toplantıda, Romanya ile 
yaptığımız ticaret anlll§ması hak· 
kında izahat verildi. Son söz ola
rak Faik Kurdcıi(lu şu tavsiyede 
bulunmuştu : 

- İhracat tacırlcrimiz, Roman
yaya kadar giderek. kendi malla
rına, kendi elleri],. müstt>ri bul
malıdır. 

v.~~"'.iye almak üzere Sıhhat olduğu görülmüftÜr. 
lalı.at etıne müracaat ettiklerini, Mükafatlar bu sıraya göre tev· 
llıtd···ltcndilerine bir cevab veril- zi olunmakta ve sırası gelenlerin 

kanlık, kemalin vasfıdır. 

H k d 
Türkiye - Romarıya arasındaki 

aVUZ enafJD a BÜRHAN CEVAD ticaret münasebetlerini, yalnız bir 

O zamaııdanberi Romanyaya gi· 
den ihracat tacirlerı çok değildfr. 
Fakat aS.ll yapılacak iş, Romanya
ya heyet halinde seyahatler yap
maktı. 

•aı · ı, il nı •yan etmektedirler. ikramiyele;ri Vekaletçe adresleri-
u ı. .. _ • tahkik d il k d' ti>rt .-usta yaptıgımız ata ne gön er me te ır . 

1ıııı' filhakika Sıhhat Vekô.letine Şimdiki halde daha ııra 1933 
t.,.~usta gerek fChrimizden ve yılında müracaat edenlerdedir. 
lııö, ba,ka. tehirlerden pek çolr. Yani 19 3 3 yılında müracaat e· 

Koşmaca 
Oynayan çocuk 

ı~=================== 
İstanbul ticaret odıw böyle bir 

seyahati organize edebilecek va
sıtalara maliktir. Çok umid edi
yoruz ki, ticaret odası, yakında 

böyle bir seyahat tertib edecektir. 

Haydarpaşa köprüsü 
inşaat için malzeme sevkine basıand1 s~•tı •• yapılmı,ıır. denıerin hepsinin ikramiyeleri an- Havuza düştü ölü 

~ij•ti •t ve içtimai Muavenet Ve cak arka arkaya verilip bittikten V • E •• " 
la~ hıtıısaıhha itleri reialiii bun sonra 1934-1935 ve ilah .. yılla· bir halde kurtarıldı I enl mİnonU 
'"%•ıraya koyrnağa mecbur lr.al- rı ve nihayet 1938 de müracaat... Bartında geçen cuma günü elek Kadıköy ile Haydarpaşa arasında modern Halkevı· 
Ç~.. denlere sıra gelecektir ki bu da trik santralı önündeki büyük ha· bir rıhtım da yapılacak 

•lu~ d ll ço1r. çoculr.lu ailelerden t;mdiki tahsi,.,,tla uzun bir za • vuzun kenarında koşmaca oynı - B • 
iL. • nıilki.fat almak üzere mü· manda kabil olabilecek gibi gö - yan çocuklardan Kasım Reisin 10 lTJaSI . °""•t Kadıköy yakasının imar proje- Caddenin açılmasını ve nhtımın 
~derıJerin pek çok, bu mak- rünmektedir. yaşlarındaki kızı Fatma, müvaze· sine dahil bulunan kısımlardan inşaatı rnütealtip buradan tram. İhale k::>misy0nu 
~ nesini kaybetmiş ve içinde üç met ilk planda yapılması kararlaşb· vay geçirileceği. Üsküdar tram-

Sağlam ayakkabı 
Pazarbbız salıf hazırlıkları ba9 

)adı. Ayakkab,ıcdar diln fla.Jke 
vinde topl4nmıflar ve aralarından 
on iki kifilik bir heyet ıeçerek ka · 
lite itibarile ayalpurbılann üç •• 
nıfa aynlmuuu kararlattırmıtlar. 

Umaru ki fıat itibarile bugijne ka 
dar belki binbir çetidi bulunan a 
yakkabılann timdi üç 11nıfa ay· 
nlmalarmm nud mümkün olabile. 
cetini fÜpbesİz ki bu heyet bizden 
daha salilıiyetle tcabit edebilecelo: 
tir. 
Asıl bizi dÜfiindüren nokta müt· 

teri ile en yübek fU.ttan batlıya· 
rak en atağı fiatta sulh olanların 

sattıklan ayakkabı ile hakikaten 
İfçİIİii ve sağlamlığı itibarile ucu• 
satılamıyacak olanların nasıl bir 
arada ayni fiatla satışa çıkanlabi 

leceği meselesidir. 
Eauen sağlam ayakkabı olmı · 

yan pazarliğın kalktığına sevin • 
memck mümkün değil. Fakat bu 
pazarlık denen acay;), altfveri;<in 
tarilıe kaf1'1nasile u.ğlam ayakka
bı giyebilmemizi temenniden ba.
ka "" gibi dileğimir olabilir? Be
nim en çok hotınna giden f"Yı 
dükkanlardaki ıinirime dokunan 
( Prixfu) l<'vhalannın kıdlı:acağr 

d ... 
Zira cveresaye yok• levbau ası ı 

dükkinlann bütün muamelat nasıl 
ki veresiye yapılmakta ise •fial 
maktu• yaıılı yerlerd<' de öylece 
alabildiğine pazarlık yapılmakta 

idi. Çok tükür, pazarlıktan, yalan 
dan .e cmaktu fiattan» ı.-tulu

yonız. 

BALK FİLOZOFU 

Korucular hep 
hir Örnek 
GiJıinecekler 

Tesbit edilen yeni 
ktyafet tipi nasıl? 
Köy koruculannın badema y•k

naeak bir clbi!le giymeleri L:arftr -
l~tınlmıstrr 

Bunlar; ayni fClr.ilde gıyinccek

Jer, fi~ekler ve ayni nevidf"n ~i .. 
llihlar ta\Uyacaklardır. 

Ayrıca bir de evrak çantaları 

bulunacaktır. 

T esbit edilen yeni elblııe tipi, 
bütün köylere tebliğ olunmakta· 
dır . 

Bu •urctle korucu kıyafetlerin· 

deki ~diki dcğifik!ik ve aynlıl. 

ortadan kaldırılm~ olacaktır. 

1\ıC\ Qtl Un ve Gümrük reye yakın su bulunan havuza yu rılan Haydarpaşa geçidi köprüsü- vayı bir kolla da buradan Haydar- toplandı 
varlannuştır. Öteki çocuklar ba -- nün inşaatına bugünlerde başlan- paşa ile Kadıköy kıt'alarını bir- Eminönü Halkevine ilave edi- 'il 

Puz lt'l6mUr arının ğrnpnaga aşamışarsa a, era ması karar altına alınmış, köprü- birine bağlıyacaktır. lecek paviyon için te,ekkül etmit Q,. il/ l - b ı ı d t f 1 U>7 Hıcrı 1 HH l{ıı:ııl 
~ k' ı d • · · t' J ki ·· I , •Cemaı.iyelA!ıır A,..,•stos C\ı ta ımse oma ıgı ıçın ye ışen ° · ye ait malzemenin mahalline sev- Rıhtımın sahil kısmı ağaçlarla olan ihale komisyonu evve i gun 6

u 

Qbuk/arı /kramige/eri mamı~tır. Nihayet, santralda bulu kine başlanmıştır. Bu meyanda örtülecek, yol beton_ asfalt ola- toplanarak proje ve hesablar üze- ı 2S 12 
l) --· nan ate;'Çilerden Mustafa, çocuk- Kadıköy ile Haydarpaşa arasın- rak inşa edilecektir. rinde müteahhitlerle vörüşmüf • Yıl 1938,Ay8, Gün237, Hııırl12 
~ili } 2 ı· Ô " .. d k• ların feryadını duymuş ve dışan daki cadde kısmile sahil boyunun tür 25 Ağuatoa ı Pertembe 

ze atan ara ıra numuz e I ay tama- çıkıp işi anlayınca, elbisesile ha • da modern bir rıhtım halinde in- V 'l/ı.1 k Bu inl"'atın •üratle ikmaline ça j -

~ ceza var. men v~rilmiş @Iacak vuza atlamış ve kızcağızı yarı bay- şası için hazırlıklar yapılmakta - I eni l y i eller lışılacaktır. 1 Sam rüzgarlarının sonu 
! 

1 

:' 
\o~~ Yerlerde kavun ve karPUZ Gümrük ve lnhi•arlar Vekô.leti gın bir halde kurtarmı~tır. dır. k / kl Yeni Eminönü Halkevi bina!!l 

ki•~- ld- b memurlarından ikramiyeye istih- Hem•iresine misafir olarak Bar· Cadde, 30 metre genişlig·ine ge- UrUŞ U ar lstanbulun en modern ve muhte- 1 -~" . .,un denize ab ıgı ve u '" l ı ''•ı:ı d kak kesbcdenlere aid listeler; Ve- tına ııelmif bulunan ve o civarda tirilecek, kenarları harab bir hal- -~· şem binalarından biri olacaktır • Vakili ar v •• ,~ı Ezani 
1 ,, 

lııJd .. - enizin temizliğinin bo ı •aıı 
8 
.... 

1 
k d" klil•te aönderilmiştir. oturan Bayan doktor Münevver, de bulunan şimdiki sahil de mo- Önümüzdeki perşembe \ 

llu ,,, .. oru me te ır. Vekilet; bu li teler üzerinde kaza yerine yetişerek çocuğa der- dern bir rıhtımla teçhiz edilecek- KIZILAYA TEBERRÜ 
~lıtl uı:ıaıebetle temizlik me - tedk.ikler pek yakında ikmal ol\· hal sun"i tenefiüa yaptırmış. ilkte- tir. Caddenin bir tarafını tahdid günü piyasa) a çıkıyor Türkiye Sigorta Prodüktörlüğül 
'il, •tın, •mirler gönderilerek bu nacak ve ikramiyelerin verilmesi· davı·sı'ni yapmı•.tır. Çocuk biraz eden evlerden bir kısım alınarak Yeni nikel 1 ku·--1uklar-, Ö· •· rıı. '""' birliği tarafından Kırşehir ve hava-
... .,, :t&u.J olmalan ehemmiyetle ne batlanacaktır. sonra kendine gelmis ve nefes al- yola ilavesi icap ettig' inden Bele- nümüzdeki per<embe aününden ( J"k ğr "''ttir · r o !isinde zelzeleden e a ete u ayan , , , 

ıı.d · Bu suretle gümrük memurlan - mıya başlamıştır. diyece burada bu kadar arazi is- itibaren piyasaya çıkarılacaktır. yurddaşlara yardıma tahsis edilmek j '' 
~ k.. •rııa denize kavun ve kar· nın ikramiyeleri önümüzdeki ay Bu kazadan ibret alınarak, ha- timliiki dü.~ünülmekte, ve istim- Bunlar ; halen piyasada mevcud üzere 100 lira teberrii edilmiş ve bu i 

sa. d. SA. d. 

Güaq 5 18 10 22 

Ô~le 12 ı~ 5 21J 
IKiodi 16 Oı Q 05 : 
Akşam 18 54 lJ Jj 

,, 
' 

Yata 20 32 1 18 

lıns·.k 3 ı 8 :ıs 'buğu atanlardan 2 lira para içinde tamamen verilmif olacak· vuz kenarının iyice kapablması la 13.k işi etrafında tetkikat yapıl - nikel 1 kuru,lukların aynidir. Yal- mebaliğ Kızılay cemiyeti Eminönü j 
'-.. •lınac lr. b d maktadır. nız etrafları dantellidı·r. k b · t d ' 1 t '" 
~~~ca!!!!:b=r=.:::!'!!..,..,.....,,..,...,...,. .... r~.'!"!!!!!"!!!"!!!!!!!!!!!..,. .... !!!!..,....,!!!!!!!!!!!!!!!~~~m!!!!~ır~ ..... '!!!!!!!!!!!..,. .... !!!!!!!!!!!!~-!!!...!!!...!!!..."'"--!". -"'"'""!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..,...,.!!!!!!!:..,...,.!'!!!!~-!<!!!'!""'!!!!!e!!!!!!!!'~..,. .... !!!!!!!!!!!!!!!..,.!'l!!!!!!..,.!!!!t'!!!.az!'!...a!!!...~ş"'u"'!!!.e_s.._ı~n!!!.e!!!!~!!!.·!!!!ı!!!.o!!!.u!!!.!!!.n_ın..._~u~ş"'u"'r"'."'!!!.-.!!!.'!!!.~=-==::::::::::::::::~--~~~~ 
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SON TELGRAF'm Yuan: M. Sami KARAYEL 
~ Tarilıt tefrikası No. 74 

,~tb ttıedeniyetinin memlekete girme
• Sliltan Azizin Avrupa seyahatine 

1\ bağh sanıhyordu 
~ ,~~r: Sivastopd I"nğlubiyeti- layısile bizi hazan himaye ve sıya-
;:-ı~ı~ gozıe baktılar \'e siyasi ha· net eden İngiltere bile avanakça 
~"!t~ 8tıladılar VP bu mağlı'.i· hareketlerimizden dolayı dilgir 

ot;~~ sonra; A<-rura efkan u- idi. 
ı., aleyhine cednnesıni bil- Kabahatin büyüğü Sultan Azi -

) \' ze atfediliyordu. Halbuki Padi -
";: isyanlar ~cude getiri- şahı, liıf dinlemez hale getirenler 

~~bizi ar likll'rnr.izi ileri sü- de ricali devlet idL 
~ git, A~upa n::zarında gün- Padişahın istibdadından ve Jıod-
~ ~ 0 h·duşurüyôrlıırdı. Avru- behod vaki idaresinden müşteki 

, ~ ı.r c"! .tumuz kalmamış- olan tanzimat ricali sözde yeni bir 
akı bazı m<''lfaatleri do- şey düşündüler .. 

Sultan Azizi; Avrupaya seya -
hate çıkararak, hem Avrupaya o 
o vakte kadar vaki olmıyan bir 
hürriyet hareketi ve Avrupalılık 
zihniyeti ibraz etmek, hem de, 
Sultan Azize ve veliahd olan şeh
zadelere garb medeniyetini ve 
idaresini yakından göstererek ıs
lah hallerine medar olacak örneği 
vermek fikrine düştüler. 

J medeceklerdi. Bulgarlara karşı koymuş olan ı 
Halbuki; ne o, oldu?. Ne de bu? ıandarma ve yahud Türk köylüle-

Sultan Aziz, Avrupaya seyahat 
etmek fikrinde değildi. 

Fakat; Fuad Paşa ve arkadaş -
!arı; üçüncü Napolyon üzerinde 
tesirat yaparak Padişahı Parise 
çağırmağa vesile oldu. 

Nihayet; Sultan Azizi ikna et
tiler. 

Seyahati haber alan İngiltere 
hükfımeti ve diğer Avrupa kral -
lan da birer davetname gönder -
diler ... 

Sözde Sultan Aziz, Avrupayı do
laşır gelirse, adam olacakb. İstib
daddan, vazgeçecekti. Avrupalı -
lar bizim garblılaştıi!ımıza hük -

Eski hamam, eski tastı. Çünkü; rinden de birçok Türkleri idam 
bozukluk devletin bünyesinde idi. sehpasına çekti. 

• .. 
1284 senesine kadar istikrazlar, 

israflar, isyanlar durmadan de
vam etti. 

Vezirler, rical hep kabahati Sul
tan Azizde buluyorlardı. Sanki 
Sultan Azizin müstebidliği, israfı 
olmamış olsaydı memleketi kur
taracaklardı. 

Bu sebcble; Padişahı ıslah et
mek için Avrupaya götürüyor -
!ardı. Avrupalılaştıracaklardı. Ve 
Padişah kendileri gibi, Avrupalı
laşırsa. memleket kurtulacaktı. 

• . . 
Tuna valisi bulunan Mithat Pa

şa , aldığı irade üzerine, Bulgar a
silerini birer birer yakaladı. Ve 
teşkil ettiği mahalli mahkeme va
sıtasile ve Bulgar azanın da reyi
le idam etti. Bunlar, meyanında, 
nefsini müdafaa etmek zaruretile 

Merkezi Bükreşte bulunan İs -
lav komitası, Mithat Paşanın dü
veli ecnebiye konsoloslarını teş

rik ederek müvazenesini bulup 
vücude getirdiği icraatına şim -
dilik seyirci duruyordu. 

Onlar biliyordu ki; bu geçici 

bir şeydir. Muvakkattir. Nasılsa 
Türkleri bir akıllı Paşası, bir ta
kım tedabir ile isyanı bastırmış 
ve vücude getirdiği muhtelit bir 
mahkeme ile adaleti yerine ge -
tirmiştir . . 

Fakat; yarın yine isyan edile
cektir. 

İslavlar biliyordu ki; Türkler 
milletleri ile değil, paşalarile ka
imdir. 

Nitekim; çok geçmeden Bul -

garistanda daha azılı ve şümullü 
isyan çıktı. 

Serdarı Ekremc verilen irade 
üzerine harekat durdurulmuştu. 
İngilizler, derhal gizli bir suret
te Babıiiliye şu teklifi dermeyan 
ettiler: 

- Sakın; düveli ecnebiye kon
solosları müdahalesini ve onlarla 
bu batıda müzakereye girişilme -
sini kabul etmeyiniz. Bu sonra; 
dahili işleriniz üzerinde temadi 
edecek müdahalelere vesile olur. 

Halbuki; süfera ile vaki didiş
melerden sonra; Sırbi.stanın asa
kiri Osınaniye tarafından tahliye
si kararlaştırılnııştı. 

İngilterenin tavsiyesi her na -
sılsa suya düştü ve Padişah ta
rafından Sırbistanda bulunan a
sakirin çekilmesi irade edildi . 

Bosna - Hersckten ve Karadağ 
isyanının teskininden ve tenkilin
den sonra; Sırbistan da muvak -
katen sükuna varmıştı . Bulgar 
isyanı da şimdilik durduru1mu~
tu. 

Lakin; Osmanlı devleti rahat 

bırakılır mıydı?. Girıd kvnon 
içinde idi. 

Yunan millıyetJ><'rV.,rlenııın 

Etınike Etiryası İslavların elinde 
ve parayı ve silahı veren de Rus
lardı. Hemen Giritli havaland r
ınışlardı. 

Sultan Aziz, hükiımeti şımdi d~ 
Giridle uğraşıyordu Giridin zap
b için senelerce kan dök.,n, hazi 
neler malweden Türkler, şımdı 

Girid eşkıyası önünde kuruyJn 
kanını tazeliyordu. 

Ruslar, durmadan körüklüyor· 
larıdı. Giridin Yunanlılar eline 
düşmesine taraftar idil<:r. Frans z. 
}ar da Ruslarla beraberdi. İngiliz
ler açık duruyorlardı. Ada. ın 
Türkler elinde kalıııasına miıte • 
mayil idiler. Sebebı de; her neva. 
tik olsa; Kıbrıs gibi, Mısır gibı Gi
rid de bir gün kendilerinin ola -
bilirdi. Çünkü, Yunanlılar elıne 

düşecek bir adanın birçok hftınl 
devletler ehnden alınması güç\e 
olurdu. (D • unıı t>ar) 
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Holivud MANEVRALAR ••• HIKA" 
Ve yıldızlar 
Yaz tatilini geçiren 
yıldızlar işlerine 

dönüy0rlar 

Alp dağlarında Fransız ordusu 
müstakbel harblere karşı ye~i 

tedbirler aldı. Fakat .. · 

1 Kıskançllk 
Yüzünden 
Karısını ve aşıkını re
velverle ağır yaraladı 

KDILDBDK 
Holivuda artist akını yeniden 

başladı. Yaz ve tatil ay !arını baş
ka başka memleketlerde geçirme
ğe giden yıldızlar yeni sezon ça -
lışmalarına başlamak üzere tekrar 
stüdyolarına dönüyorlar. 

Yazan :M Sami Kara':i_el 

Bütün bir kışı makyaj boyalari
nın cildlerinde yaptığı tahribat, 
irı ve dayanılmaz (projektör) !e

rin önünde ter dökerek rejisörle
rin emırlerıni tatbilde geçiren yıl

dızların bu tatilden gördükleri 
maddi ve manevi faydalar say -
makla biter tükenir gibı değildir. 

İtalyanlar da Akdenizde mühim 
deki adaları tahkim 

yollar 
ediyorlar .. 

•• • 
uzerın-

Buva dö Kolomb'da Andre Şet
ye sokağında 41 numarada oturan 
38 yaşlarında kazancı Marcel 
Barth isminde bir adam, bundan 
bir ay kadar evvel metresi Al -
bertine Gaillard tarafından ter
kedilmiş, genç kadın Argenteuil
de Dianes sokağında 6 numarada 
oturan Charles Spencer isminde 

Dün Beyazıt tarafında bir i~im 
vardı. Vakit te öğleyi geçiyor, ter· 

!er de arkamdan süzülüyor, tU Çı
narlı kahvede, münasip bir köte 
ararken bizim eski ark.ada,Iardan 
Faiki gördüm. Bir masanın batına 
oturmuş cıgara elinde, dalgın dal
gın gelene geçene bakıyordu. 

- Oo .. Faik nasılsın!> diye ya 

nına gittim ... Kucaklattık. Ben ca
yol insan evlenir de düğüne benim 
gibi eski arkadaşını davet etmez 

mi• dıye takıldım. 

Deniz, açık hava, kır, güneş ve 
kum ... Bu bir kış kapalı stüdyo

larda çalışa çalışa bunalan sevim
li insanlara yeniden hayat veren 
unsurlardır. 

Şimdi, tren, vapur ve tayyare
lerle Holivuda dönen bu cici mah-

'oir adamın yanında yerleşmiş 

kalmıştı. 

Bir kaç gün burada beraber o
turduktan sonra firari metresle 
onu evine kabul eden gençten mü
rekkep çift tatilden istifade ede
rek deniz havası almak için Ar
gentcuil'den ayrılmışlar, bir ay 
sonra tekrar eski evlerine dön -
müşlerdir. 

Kıskançlık ateşile yanıp tutu
şan kazancı bunların döndüğünü 

haber alınca hemen oraya koşmuş; 
birbirine aşık çüti sokakta karşı
lamıştır. Aşıklardan firari metres 
hemen oradaki evlerine dalmış, 

Vay sen misin takılan .. O cSus, 
sus. Sorma başın1a gelenleri• diye 
yüzünü buru~turdu hayret ettim.Fa. 
ikla biz mektepte iken arkadaşlar 
Kılıbık dıye isim takmıştık. Kendi 
halinde, sessiz bir çocuktu. Taktığı 
mız ismin mi.nası hakikaten bir 

modeli idı. Şimdi nasıl olur da 
böyle evlilikten şikayet eder. 

lüklar bize yeni sene için yeni 
mevzularda flimler hazırlamağa l 
başlıyacaklardır. Holivudun en 
canlı hayat mevsimi başlamak ü
zere bulunuyor. 

Manevraları idare eden General Tuşan, Reisicumhur Alber Lebrün kumandanlan tebrik ediyor, Alp 
dağlarında Fransız kuvvetleri manevrada. 

kazancının rakibi de arkasından 
eve girerken kıskanç adam rüvel
verini çıkarmış ve ateşe koyul -
muştur. Çıkan kurşunlardan biri 
Char!es'in arkasına saplanmış, a
dam kanlar içinde yere yuvarlan
mıştır. Bunun üzerine dışarı fır

lıyan eski metresine de tabanca
sını çeviren mütehevvir kazancı 
ona da dört el ateş etmiş, kurşun
lar genç kadının göğsüne, böğür
lerine saplanmıştır. Yetişen po -
!isler kanlar içinde yerlerde yu
varlanan yaralıları civar hasta -
haneye kaldırmışlar, tabancasile 
birlikte firara uğraşan katili de 
yakalamışlardır. 

- Eh, anlat bakalım; ne oldu, 
başına ne geldi, karde,im, diye te 
cessüsle sordum. 

O bir cıgara daha yakarak, ne 
sen sor, ne ben anlatayım, diyerek 

söze başladı, Güzel Madlen Karo!, sevimli 
Karl Lumbard, Meksikalı yıldız 

Lupe Velez, Fransız yıldızı Dan

yel Daryu, uzak seyahatlerini bi

tirdiler. Şimdi, yepyeni ve tapta

ze bir hava içinde ve pürneşe stüd
yolarına dönüyorlar. 

* Danyel Daryu Fransa dönü
şünde Metro Goldvin Mayer mü-

esseseleri hesabına yeni bir film 

çevirmek üzere bir angajman im
zalamıştır. * Eski dünya ağır siklet şam
piyonu Max Bear çevireceği bir 

spor filmi için hazırlıklarına de
vam etmektedir. 

Mevsim manevra mevsımı, po
litika alemi de bu manevralarla 
ister istemez meşgul bulunuyor. 
Almanların seferberlik tecrübe -
!erinin lakırdısı günlerdenberi 
devam ediyor. Bir kısım İngiliz 
gazeteleri bunda teHiş edecek bir 
şey görmüyorlar. Çünkü daha ev
vel Fransızlar da Alp dağların

da manevra yaptı, hiç telaş edil
medi; dediler. Evet... Geçenler -

de Fransızlar da İtalyan hudud -
!arına yakın yerlerde manevra
lar yaptı. Alp dağlarındaki kıtaat 

vasi mikyasta harekete geçti. Bu
na dair günü gününe ma!Umat ve
rilmişti. Şimdi mevzuu bahsolan 

ile birlikte Madam Tanfield 
kayıplara karışan 

Milyonlar bir türlü 
bulunamıyor. 

cihet Alp dağları manevraların

dan elde edilen neticelerdir. Ev
vela. dendiğine göre bu manevra
lar muhteşem dağlar üzerinde pek 
görülecek bir manzara, insan küt
lelerinin birçok müşkülata rağ -
men nasıl hareket ettiklerini gös
teren büyük bir sahne teşkil et
miştir. 

Fransız askeri muharrirlerinin 
yazdıklarına göre bu dağ manev
ralarından çıkan netice şunu gös
termiştır ki istikbalde dağ harb
lerinde kumandanlar için pek 
müstesna bir takım meziyetler la
zım gelecektir. Askerin maddi ve 
manevi kıynıetini muhafaza et -
mek, askerin de müşkül şeraite 
uyabilmesi İcab etmektedir. 

Çünkü dağ muharebeleri pek 
müstesna şerait altında ve pek 
zorlukları olacak işlerdendir. 

Bu manevralarda hava kuvvet
lerinin lüzumu bir kere daha gö
rülmüş ve gösterilmiştir. 

Politika aleminin yeni dediko
dularından biri de Sinyor Muso
lininin geçen gün birdenbire tay
yare ile Pantellerya adasına git-

İngilizler tarafından gelecek bir 
tehlikeye karşı kullanmak istedi. 
Orası artık memnu bir mıntaka 
olmuştur. Yabancı tayyareler a
danın üzerinden uçamaz. 

İtalya bundan sonra bu adayı 
büsbütün bir müstahkem mevki 
haline mi koymak istiyordu? 

İngilizlerle İtalyanlar arasında 
aktedllen anlaşmıya göre Akde
nizde halihazır muhafaza edile -
cektir. Fakat deniyor ki bu kayıd 
Akdeniz sahillerine, karaya aid 
birşeydir. Akdenizde İtalyanın bir 
adası olan Pantellerya'nın tahkimi 
ile Akdenizde halihazırın bozul- 1 =============:;;=:==:=I 
mıyacağı ileri sürülmektedir. Çün 
kü yine bu itilaftan anlaşılıyor ki 
gerek İngilterer,in, gerek İtalya
nın Akdcnizdeki üssübahrileri ve 

sairesi tahdid edilmemektedir. 
Bununla beraber Akdenizin garb 
tarafı Fransayı çok alakadar et -

{Devamı 7 iııci sahifomizde) 

ÇIF E CiNAYET 
Karısını 
öldüren 

ve aşıkını 
adam ve .. 

Şayanı dikkat bir macera 

- Bilirsin ki ben altı ay evvel 

evlendim. zaten senden saklamaia 
hacet yok. Daha mektep sıraların
danberi bana Kı1ıbık dersiniz, in -
san hulyalarını tashih edemiyor ki, 
bili.kis zamanla istemeğe istemeğe 
daha beter metodik bir ,ekilde kı 
lıbık oluyor. 

Evlendikten sonra fÖyle bir sil
kinip artık ciğerime i~liyen ~u kılı
bıklıktan kurtulmak istedim. Ka
rıya şöyle bir kudretimi göstere .. 
yim, dedim. Fakat ertesi gününden 
itibaren de evde kavga başladı. 

Evlendim, daha bir ay geçmedi, i
kinci ayına maafımın yarısını, ta
bak çanak parasına vermeğe baş;

ladım. 

Çünkü sağ olsun bizim bayanın 
eli pek sakardı. Hem bir de kav 
ga etmeğe başladı mı eline ne ge
çerse yere vurur, tabii ben de on
dan aşağı kalır mıyım, ne de olsa 
serde bekarlıktan kalıma kabada
yılık var. Artık her gün tabak ça
nak şırrak, şırrak diye bizim kav
gaya tempo tutmağa ba,ladı. 

G 
eçeıılerde yedi sene hapse mahkum olan meşhur maliyeci Vili- mesi ve orayı teftiş etmesi etra
ams Tanfield'in karısı güzel Madam Tanfield Paristeki evinden fında dönüyor. Bu adadan şimdi
çıkmış, kayıplara karışmıştır. ye kadar çok bahsedilegelmiştir. 

Madam Tanfield kocası hapse mahklım olunca çocuklarile birlikte Küçük bir ada olan Pantellerya 
evine çekilmiş, kocasının tevkif edilmeden evvel kendisine bıraktığı 30 Akdenizrle m;i~im bir mevki sa-
milyona yakın bir servetle orada oturmağa başlamıştı. ' hibi oldu. Sicilya tlenizinde ve - ngiliz gazetelerinde okunduğuna göre bundan senelerce evvel ci-

Villiams Tanfield'in, Londra piyasasında ve İngiltereden topladığı ı Tunusun karşısındadır İngiltere 1 nayet işlemiş olan bir mahrum geçenlerde tabliye edilmiştir. Han-

Bir zaman baktım, bu böyle ol
mıyacak. Elimizdeki. avucumuzda
ki parayı, kırılanların yerine aldı -
ğımız yeni kınlacaklara veriyoruz. 
Düşündüm, madem ki, bizim -ka 
rıda kavga etmek bir ihtiyaçtır, o 
halde kavgayı münasip bir zaman
da icat etmeli. Mesela kahvaltılar
da veyahut yemek.ten sonra kah
veler içilirken filan hiç olmazsa kı 
nlan şeyler, kıymetsiz feyler ol -
sun .. Ben bu fikri ona çaktırmadan 
bir defa tatbik ettim. 

milyonlar değerindeki elmas, mücevherat ve altınların nerelerde hu· ile İtalyanın arası 935 de "Habe- ri Vod ismindeki bu adam bir zamanlar kırk yaşında idi. Otuz ya-
lundugunu tahkike memur komite azasından Filip bütün aramalarına şistaıı meselesi yüzünden bozu - şında bir karısı vardı. Bu adam kıskançlık.la karısını, onunla beraber 
rağmen ne Madam Tanfield'i bulabilmiş, ne de bu servetin hangi ban· luncıya kadar bu adadan bahse- altmış yaşında bir adamı daha öldürmüştür. İddiasına göre bu altmışlık 
kalara yatırıldığını öğrenmiştir. dildiği yoktu. adam karısının aşıkı idi. Muhakeme neticesinde katilin idamına bük-

Bu hileli işlerle toplanılan servetin 200 milyon franga baliğ olduğu Llkin H:ıbeşistan muharebesi medilmişti. Fakat sonra bu karar alınmış, mahkumım ölünciye kadar 
malum bulunmaktadır. çıktıktan sonra İtalya bu ada'yı ağır hapis cezasını çekmesi cihetine gidilmiştir. Fakat o zaınandanbcri 

Madam Tanfield'in kayboluşu o kadar ani ve o kadar gizli olmuş- ...ılll 

1
1 on dört sene dokuz ay geçmiş, mahkumun yaşı ilerlemiş, nihayet ölün-

Bir sabah kahvaltıdan sonra bir 
bahane ile kavga ettim. Sen misin 
kavga eden .. Sanki bizim karı be
nim kurnazlığı hissetmİf gibi, bu 
sefer saolnda ne kadar kıymetli 
vazo, saat fil8.n gibi şeyler ne var
sa hepsini parçaladı. Üstüne de be 
nimle barı~ak için, çok hafif bir 
şart koştu. Yazlık spor bir elbise ... 

tur ki, kocasının tevkifindenberi evi tarassud altında bulunduran sivil .,.--
1 
ciye kadar bu eczayı çekmiyerek affı ve serbest bırakılması münasip gö-

polisler firariyi görmeğe muvaffak olamamışlar ve güzel kadının sıvış- K A L B E rülmüştür. Mahkfım teşrinisanide tahliye edilmiş olacaktı. O zaman, ya-
tığı mahalli, hareket ettiği istikameti de tayin edememişlerdir. ı ni kışın başında tahliye edilecek olursa çıktığı zaman bir çok işleri mev-

Tahkikata devam eden memurlar Villiams Tanfield'in İngilterede. G 
1
• R E N sim i.c~bı kapanmış oldu~unu görecek, kendisine iş bulamı~acaktır. 0-

Lanca slıis'de yeni ve mühim bir yekuna baliğ olan bir •iş•ini daha mey- nun ıçın kış gelmeden bır kaç ay evvel bırakılmıştır. İngllız gazeteleri 
dana çıkarmışlardır. Bu iş bir sabun fabrikasının etrafında inkiş:ıf et- için bu adam bir düşünce mevzuu olmuştur. Nasıl iş bulacak? diye. Onun 
mektedir. ille\ kuf banker, eski sabuııları ucuz fiyatla piyasadan toplu-

1 
H 1 R s 1 z 1 on dört sene dokuz ay mahpus elbisesi sırtında olarak geçirmiş olduğu 

yor, bunlara yaldızlı etiketler koyarak yenidoo ,.e pahalı fiyatla piya- • uzun umanı kendisine hiç bir kuvvetin geri veremiycceği dü~linülmck-

sa~·a sürüyormuş... tcdir. Velhasıl sözün kısası, bende bir 

Fakat, tuhaf' Bugün ihtiyar, su testisini taş lo
canın köşesine yerleştirdikten sonr:ı, Refiğe yavan 
okkalık yerine bır paket uzattı. Refik paketi aldı, 
hayret etti. Hapishaneye girdiği gündcnberi hiç alış
madığı btr şey. 

- Bu ne, beybaba? .. 
hıtiyarın cevap vermesini bekleMeden hemen 

paketin iplerini kopardı: Kutunun kaoağını açtı. Üst 
üste istif edilmiş küçük, süt francelaları. 

- Ha.. Bugün iltimasa uğramışız .. 
Dedi, franceliinın birini çekti aldı. bul bir istiha 

ile, kıtlıktan çıkmış bir insan iştiha.ı ile heme~ ağ
zına götürdü, ısırdı: 

- A.. A .. Bu, sade irancela değil! 

- Oo .. Nefis. Sandoviç! 
Hakikaten nefis bir sandoviç. Gravyer, treyağı, 

havyar! 

Refik, kırk yıl bir kuru ekmeğe hasret kalaca
ğını nasıl hatırlamazsa böyle enfes bir sandoviçi 
zintlanda yiyeceğini de hiç ummazdı! Boğazım kıı

rutan, midesini pörsüten uzun açlık günlerinin ver
diği müthiş bir savletle pakete saldırdı; onu bağdaş 
kurup oturduğu iki dizinin arasına sıkıştırdı; sanki 
elınden kapacaklarınış gibi etraftan sakına kıskana 
sandoviçleri birer birer ve acele acele çiğneyip mi
desuıc lndirmeğe başladı. Bu, yPmek hasretini vıl -
larca çeken bir açın mi.kemme' bir saray mutf;ğına 
hücuınuna bcnziyor~iu! 

- Oooh .. 

• 
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Refik, her lokma ağzından boşalınca bir. 
- Oooh ... 
Çekiyor, beş on dakika kendini seyreden ihtiva

ra soruyordu: 
- Hacım .. Nereden bu böyle•. Bugün mevkuf

lara ikramiye mi çıktı?. 
- Bilmem ki, beyim... Bana baş efendi verdi: 

Aldım getirdim ... 
- Hay Allah, o baş efendiden razı olsun ... Oh! .. 
Refik, paketin içinde üç tane sandoviç kalıncıya 

kadar hepsini tıka basa midesine rlnldurdu, üzeri'jil! 
de destinin suyunu dikti, bir: 

-Oh ... 
Daha çekti. 
- Hay ya~asın be, baş efendi.. 
Sonra, hiç düşünmeden, tereddüd etmeden, ye

re kıvrıldı, gözlerini yumdu! Sıkıntısız, rüyasız, ve
himsiz, rahat, tatlı bir uyku çektı. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bu bir tokun uy k• ısu idi! 

* - Paketi verdin mi?. 
- Verrlim .. 
- Ne dedi?. 
- Hiçbir ~ey Deli gibi, yedi yedi, hay yaşaya-

sın. Başefendi.. diye size dua etti. 
- Sonuna kadar bekledin mi' .. 
- Bekledim. Kutu da üç tanesi kaldı. 
- DC'mck dokuz taneyi birden yemiş! 
- Öyle olacak. . 
- Memnun ya? ... 
- Fazl&.>ile .. Hay Allah razı olsun. Diyip bir da-

ha demiyor.. 

- Şimdi ne yapıyor?.. 

- Karnını tıka basa doyurduktan sonra uykuya 
yattı. Yalnız sigarasızlıktan şikayeti. İlk geldiği gün
denberi sigara diyor .. Her şeyi unutuyor .. 

.. 
- E alsanıza ... 
- Parası yok ki .. 
- Peki. .. Haydi, sen işine bak ... 
Bu, Refik uykuda ıken ihtiyarla başefendinin 

>a;/başa kalıp konuşuşudur ... 

* Refik geceye doğru kutuyu tekrar açtı, tekrar: 
- Hay yaşasın be, başefendi ... 
Dedi, gerıye kalan sandoviçleri de yedı, tekrar 

testinin suyunu başına dikti. Zannediyordu ki, yirmi 
beş otuz gündür kendini buraya kapatan tevkifha
ne idaresınde bir başefendi bu işkenceye dayanama
dı, hiç olmazsa, 

- Çocuğa doyasıya hır yemek göndereyim. 
Dedi. Zannediyor ki, müddeiumumi haline acı

dı ve hi~· olmazsa: 
- Günah çocuğa, bir gün de benden yesin!. 
Dedi. Zannediyor ki, bu makus talii hiç olmazsa: 

- Bugün de gülsün ve duysun!.. 
Dedi. Ertesi sabahtan, daha ümidi yoktur. Yine, 

.>abahın ya\'an somunu, acımtırak suyu nafakasıdır! 
başka ne ümid etsin, kimden etsin, nasıl etsin?. Iztı
rabla kardeş, mihnetle yoldaş olanın nereden ümidi 
olur• .. Neyi ümid eder?. 

* Fakat, sabahleyin, daha çoğu, daha mükemmeli 
geldi. Hem de sigarası ile. Reçel, tereyağı, peynir, 
jambon, havyar .. Francela. Sipahi ocağı! Hele, si
sipahi ocağı Refiki çıldırttı. Paketi avcunun içine a
lır almaz, gözlerini iriletti iriletti: 

çok emellere sahip bamboll,I 
ler tahayyül eden bir beki! 
evlendim. Fakat bunların h'1"' 
ha ilk gününden bir ba1°0 

söndü. Ve ben de zaruretler 
sında tam minasiyle kılıbık. bı: 
ca oldum. 

Artık. o ne derse evet 

dum. cF aik.. Bugün beni 
götür!> cPeki karıcığımlJ 
Faik; bu pazar Celile Hon1

..-

lb. bt' 
yı var, e ıaem yok, bıtnZI i 
elbisesi yaptır.> cPeki k•0~ 
Çorabım kalmadı· ayakksb 
madı derken bizi~ ev nıarıifl' 
dükkanına döndü ... 

Bayanın eJbiseleri için 1 
almaktan apartımanın kirıa'ıt" 
remez oldum. 

Üstümde geçen mevsin'I ' 
dığım elbisenin kolları "" 
iplik yerleri hep eskiyip ge 
yecek bir hale geldi. Fakal h 
ise elbise yaptır, ben onun; 
güler yüzle yaklaşıp ckarıc . 
rüyorsun ya, artık üstürne 
elbi•em kalmadı, artık tı1 

et de ... > falan dem eğe kal 
o hemen coo... Faik aıııtfo' 
müsrif adamsın; görmüyor 
giyilecek elbisem kalmadı ( ıJ 
kendime rop yaptıramırofllıtı 
sen kendine elbise yapurrt' 
bahsediyorsun, hem üstünd~' 
biselerin nesi var 1 Y epyell~ 
geçen yaz yaptırdın. Eğ•'~ 
varsa benim beyaz roburrı• 
yaz ayakkabı lazım. Ver d•· 
alayım .. > Tabii benim ,,er 
cevap malGm... «Peki karı 

Vaziyet böyle kalsaydı Y
1
, 

reğim yanmazdı ... Fakat bitil' 
rı ifi daha çok azittı. E.,den J• 
tan çıkıp, akşamın dokuzun J 
nunda gelmeğe başladı. ilk . 
lar bir şeyden şüphelenrned 
kat vaziyet böyle te'lall 
epeyce şüphelendim. fak•1 

ıine bir şey soramadım ... 
Çünkü maazallah böyle ~~ 

ona sormağa kalktım m1• 

sıhhi otomobilini de kapıY• 
malı. iyisi mi, ıelameti 
buldum. 

Fakat ben de tabii 
karftSında hayatın zevkini orı 
bi dışarda çıkarmağa boı' I 
Bu da benim en tabii hokkırl' 
da bu vaziyete neden•e ,ı.ll 
olacak, efref saatine mj 

nedense seı çıkarmadı. \(•~ 
akşamdan akşama e'I• I 

. k 'b' . • 1•0' mıs gı ı geçınmege haf ~ \ 
Fakat... Geçen günkU 

altüst etti. 
Ben o gün ak,am üstii :1 

!undaki pastahanelerden b• 
dim. Saat altıda bizim ••1' 
ağrılarından birine rande~ 
dı. Onu bekliyecektim f'•1i 
tahanede Galatasaray!; otİ 
!ardan Sacidi gördüm. Ji 

Kemalpaşa zade mira•fe 
cidi tanırsın. Kendiol d•h• 
medi, bekardır ... 

S l• 1 b .. çJI e am aştık... Ona o, 
b~klediğini sordum. Bon• il 
bılmem hangi hanımefend Jı 
Yında tanıdığı evli bir k• .. 
bahsetti. Daha ilk rand«"'·, 

o -k ndan bahsederken tU ·k~ 
ri saçıla saçıla cCörme f'•'ı 
Öyle enfes bir parça ki .. · ~ / 
olsa. koca•ından bof"tıP 
evleneceğim .. .> diyordu- ~ 

Ben de ona nasihat yollu; r 
b . h 1 ·· ~u ır a t yememe9İni, çull tıl'D 

menin çok berbat bir ş•Y 0 ı 
b k h"\' nu, en 6 aylık cvlili .,. 
. d i1~ belkı on ya' ihtiyari• 1 

11' 
anlattım... Fakat deliye g< t 
anlat. Aklına bir kere k•)~ 

Neyse uzatmıyalım. befl rı •• masaya oturdum. Bir•t 
b .~-enim nazenin kırıta 1 P'tı' 
Baktım. Sacid yan göıl< ~ 
kıyor ve eliyle enfes bir P" 

gibi işaret ediyor. tı 

Üzerinden ne kadar ~e('/ 
yorum. Bizimki ile tat11 V 
kovultmustuk ki gözi.iıtl . . . . -r ıı 

İçeri giren bir kadına. 1 ıŞ tf" 
J-1•1 

Baktım bizim karı. ıı> 
tim, hem de ödi.irn k0P.~e\ .. ,ı..ıı·· 
ya beni bu kadınla go .,~ 

kat zannımın ne kad•' ) kİ ' 
du~nu bana biraz •0 "r,. 

anlattı. ~· 
Devamı 7 iııd uhl feıolı 
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Bizans tahtın- Cennet' de de derd var! Baykuş kadın! 

ve .• an manastıra Ucuz, şirin, tam gezilecek 
eğlenilecek ·yer fak at 

Kanlı faciaların yıldızı yine bir 
hadise ye sebeb oldu ! 

arayın harem dairesin· 
de gizli bir aşk .• 

su derdleri de olmasa.. Bu müthiş cinayetin 
Heybeliadad_a bir tatil gOn~ n!'sıl e~~!~~~~~"~ sebebi var. 

ijnç kız başında parlıyan yıldız
ların farkında değildi. 

geçer Ve ınsan neler gorur Monmarterde bir facia olmuş, 
• • ' (Rot Mort) da dört yaşlarında bir 

ne 1 er d 
. 1 e ? çocuk rüvelverle ağır surette yara ... 

1 n r . lanmıştı. 
Facianın masum kurbanı yara .. 

olabilecek. Bununla beraber çarşı· 
boyu berbad mı berbad. Belediye, 
tam yaz başında göçler gelirken 
kanalizasyon yaptırmağa başlamış; 
lakin tahsisat bittiğinden caddeyi 
düzelttirememiş... Toz içinde ... 
İnşallah tahsisat bulununca bu 
kısmı da asfalta çevirtecekmiş .. 

landığı yerde birkaç saat içerisin ... 
de hayata gözlerini yummuf, Keu 

seh ismindeki bu çocuğun öldürül 

mesini, bu facia gecesinden sonra 
Monmarter ile civarında kanlı bir 
zincir halinde devam eden cina· 

yetler takip etmişti. 

il -

<illa ö 
h doksi •ılgın bir 
avaı ' 

~U- · 1 geçi~?vorlardı 

ıf. "'•ia· 
. t-ba. ' •arayın harem daire • 

d•n 
1 

"• her türlü gaileden 
ltl b" h .. ır ayat gcçırıyor-

''lıp. 
~· '•tor;. . 

ı. b ,.cnın sarayı pek sa .. 
l''srn .. 

"ıı. b" 1 
"• büyük merasim 

l Ut .. 
"tl•ıJ un kadınlar, dini mü 

' ~b.~ "•kit geçirirlerdi. Bu 
Od ••• h·· .. 
• 't~i. utun 

•· Athenais 
kadınlar işti

ma!Uınatı ve 
" ~y . • 

· 1•y ~ .. •nde imparatoriçeye 
· •dınJ· k d" .. . li ~rına en ısını acv 

b ''~ıd •ı>si takdir ve hürmet 
... 1. 

......... 1 
""ö ~ t • .. 1 

·~ b gun er geçiyordu. 
~ >ıir,:1 1 ~ 1 i\.ftnın üzerinde parla
ı )• b n farkınd d "ild" Pül-
-.ı~ tı tii a eg ı. 
,

1 
•n, k •el, zeki ve malUınat• 
b· ••de . T lııi; ır , !• eodoza layik ve 

~)"" •vce 1 b"I •.. d .. qtı o a ı ecegını u-
"-:Jd ' 

ı... "• 'iti. ,.. ~•tık evlenecek çağa 
'-'UçJ" 

lı. ol.,, u Ve kuvvetli bir de· 
.. ,, "!tu o·· b" k . 
~- ~t ~·b· · ıger ırço ım-

°"<lına ' . .' bir açık sırtlı ve fUh 
t<}n··ı 

" l'Qtıv u vermeden cvlen
'lı n~n . •lıkb. 
1 l.ı •çind· 
ı)~t itbıtı. ır ki Athcnaisi sa -

~.. • •lı t 

~ 
l ' n ' ırmaya gayret e-..... t.tnu 
.. td,,. Yaptıktan sonra kil 
ı~ •ne .. 1 °'q "'•y• b l!Uze bir kızdan 

~\' b~lu d•şladı. Fakat, bunun .., n n ,,. 
t ı..· Q:öt h· 5'unu. nasıl ve ne 

ı.t ''n • ılec • · · .. 1 d" 
~ ~ :. •ıtrn.a . egını soy eme ı. 
~ tiin . ıııbi saçlarını; bir 

,,•tq ... •nin .. 11··· . 
'I) ~. '•·ı guze ıgını met-
-~ '''nay <ı. . • beı· et genç kızın e· 
~1~.. •ııate vakıf olduğu
... ·~ . ttti. 

~~i~
1

it't1p~tator, henüz yüzünÜ 
ili A u kıza • d .. . ! 
d • "ltf\ a cta gonı..i 

1\ ~r\ "' tna.isi görmeden, ta-
~ n "rne b •IJ• . .Ye aflamıştı. Hem 

, (: '•nı ·· .. u t>ıt opuyor: 
) ·~"' er bu k , ın,, tal, ızı bana, abla l 

~ q' b"''Yordu. Pulseri da-
'•· it • &. "" kıı: Pf"rdenin arkasın-

\ ~t\\&f\ f .ı 2:Östf"rdi. 
ı ""1 •rkıııd 

"•dan a olmıyan Athe-
"• ç kı • t~ lrka ıgı zaman impa-
.ı, 11nd k · 

• Y l I • sa lı bulundu-
'• • dırd R "(;fl.ı." bıjYi.ik b 1• e-ngı, acı bir 
t ~ ~1ı.._. ır ıcvınç anların 
... QJ h f'f ı>r;ı 1tı.ı'l a ı çc solmustu. 
'tltt. •Uctllerlnc cevab ~e-

Ertesi gün, Athenais genq impa 
ratorun huzuruna çıktı. Ve ilk gö
rü9te gönlünü verdi. O da impara• 
toru seviyordu. 

Teodoz, mütenasip vücutlu, iri 
aiyah ıı;özlü ve dik bakıflı idi. Se
daaı, bakıtlan ve tavulariyle her· 
kese kendini sevdiriyordu. iyi ter 
biye ve tahsil görmÜftÜ. İlim ve 
edebiyatı seviyordu. Ediplerle, 9a
irlerle, feylczoflarla ıı;örüşmekten 
ho9lanıyordu. Sanatkarları himaye 
ediyordu. Kütüphanesine kıymetli 
e•erler dolduruyordu. Tarih ken
disine: Hattat T eodoz unvanını 

vermİftİr. 

İmparatoriçe Ödoki'nin 
DokUfu 

Hıristiyanalr için vaftiz, hakikt 
ve dini doğu,tur. 

Binaenaleyh, Patrik Attikus, 
Athenais'in başından cmathar ve 
mukaddes su> yu döktü ve Ödoki 
ismini verdi. 

Vaftiz merasimi sarayda yapıl

dı. Ertesi gün de, Ayasofyada iz
divaç Ayini icra olundu. 

5 inci yüzyılda. Bizans impa .. 

ratorlarının düğünlerini tasvir et -
mek imkanı yoktur. Bu dille, ka· 
lemle anlatılamaz. Sırma ve kıy ... 

metli incilerle işlenmi' elbiseler, 
saçılım altınlar, değerli ta~lar, yol 
lara serilen ipekli halılar. misk ve 

a"ber kokuları .... 
Jgün imparator, her zamankin .. 

den daha yakupkh idi. Genç impa 

ratoriçe de ayın yanında parlayan 

Zühre yıldızına benziyordu. 
Orglar çalarken genç çift, pat -

rikin önünde diz çöktüler, birbirle· 
rine sadık kalacaklarına yemin et
tiler. Patrik her ikiAinin ellerini 

Heybeliada pllljında pazar_ 

Bunaltıcı sıcaklar, bütün şid - ı bir arkadaşım girdi. O da gezin -
detile hüküm sürüyor. Hafta ta - tiye çıkmış. Kafamdan geçenleri 
tili oldu mu? Halkın yüzde sek - kısaca anlattım. 
seni şehirden uzaklaşıyor, kırlara - Ben, Heybeliye gidiyorum, 
fırlayor, deniz kıyılarına, pliij • dedi, orasını iyi bilirim. Hem u-
lara koşuyor. cuzluktur, boğuntu endişesi yok-

Geçen pazar, mutad üzere ve tur. Haydi gel, istersen gazetene 
gün doğarken, evden çıktım. Köp- de yazarsın. 
rüye indim: Dedi. Bir saniye düşündüm: 

- Nereye gitmeli? - Adalarda ucuzluk? 
Diye düşünüyorum. Bu düşün· Aklım buna yatmadı, çünkü, ge-

ce, kara ve deniz nakil vasıtala • çenlerde Büyükadaya ve uzaklığı 
rındaki zaruri kalabalığın doğur- dolayıslie de iskeleden araba ile 
duğu sıkıntıdan ziyatle gidilen yer- p13ja giden bir dostum, bir banyo 
!erde boğunt'l şeklini alan masraf- yapmak ve biraz hava alarak din
tan ileri geliyordu. Tabir mazur lenmek için sarfına mecbur kal
görülsün, bile bile boğuntu hiç ho- dığı paranın dehşetli tutarını söy-
şuma gitmez! !emişti. • 

Derken koluma çok seviştiğimiz Garibdir, gazeteci olduğum hal· 

tuttu. Birleştirdi. O zaman, Aya
sofyanın büytik çanı çalmaya bat .. 
ladı. İmparatorun evlendiği ilAn 
eı:Hliyordu. 

(Sonu yarın) 

de, sekiz on senedir yolum dil -
şüp heybeliye gitmemiştim. Şim
di arkada.~ımdan da ayrılmak is
temiyordum. Gişeden birer gidip 
gelme bilet aldık. Biletçi 37,5 ku
ruş yerine sadece 20 kuruş aldı. 

Ben de: 

Karısını tehdid ettiği için sorguya 
çekilen kont! .. 

•- Zavallı memur başının ka
labalığından şaşırdı da liranın üs
tünü fazla verdi .. 

Diye gişeye dönecekken arka -
daşını: 

- Liranın üstü tamamdır. Bu 
adalara ilk kalkan tenzilatlı te -
nezzüh vapurudur. Herkes barışacak l a.r ı n ı 

zannediyordu. Fakat .• 

Bütün 

Diye beni çevirdi. 
Bir saat süren güzel bir vapur 

yolculuğundan sonra Heybeliye 
ayak bastık. İlk gözüme çarpan 
yeni ve güzel rıhtım ve asfalt rıh
tım yolu oldu ki, bu sahada kü
çük park da vücude getirilmiş. 

Fakat iyi bakılırsa şirin bir park 

Bununla beraber Heybelinin bü
yük tur yolu baştan başa asfalt 
olarak yaptırılmıştır. 

Fakat, ne yazık ki bakımsızlık 
ve yahud da mütemadi tamirin 
yokluğu burada da kendisini gös
termeğe başlamıştır. Yer yer çat
laklıklar var. Hele Çam limanına 
yaklaşırken bir saha adam akıllı 
çatlamış, bugün yüz lira ile tamir 
mümkünse yarın bin liraya, on bin· 
liraya mal olacak kadar vahim bir 
yarık! 

Neyse, mis kokulu çamlar ara
sından geçen bu güzel yolu ta
kiben, araba veya eşeğe binmek 
ihtiyacını bile duymadan, rahatça 
büyük tur yaptık. Çamlıklar git-

Çölll cerınet yapan adam; 
Mehmed Sadık 

tikçe kalabalıklaşıyordu. Öğle yak
laşmıştı. 

Arkadaşım: 

- Seni buranın plajına ve çi
çek bahçesine götüreyim. 

Dedi. Gittik. Burası Heybeli -
(Devamı 7 inci sayfamızda) 

Mon Marterli kan dökücü bir 
kadın ile kan davasının diğer er 
hası birbirlerini takibe koyulmut" 
!ar, ve sırası geldikçe hayatlariyle 
ödedikleri bu kanlı faciayı idam& 
ettirmişlerdir. 

Kan davası faciasının ilk imil .. 
!erini Stefani kardeşler tefkil et • 
mi~ler, bunları takiben Madlein 
Keuseh ·in i.~ık.ı ve ölen çocuğun 
üvey babası Antuvan Kaota da 
Thiais mezarlığında hasmını öldü~ 
rerek 7 sene küreğe mahkUm edil 

mişti. 

Bütün bunlara sebep olan Mad· 
lein Keuseh'in son cinayeti müte~ 

akip bir köşeye çekilerek ömriinil, 
sebep olduğu fenalıkların tamiri 
için kendi hatıralariyle ba~bap. 

yaşayarak geçireceği tahmin edili 

yordu. 
Fakat, yeni bir cinayet halkın 

tahminlerinde yanıldığını göster• 

miş,, meş'um kadının. 'eamet ıa
çan hüviyeti üzerinde yeniden de· 
dikoduların alıp yürümesine mey
dan vermiştir. 

193 3 yılındaydı. Medico • Le
gal enstitüsünde tuhaf ve acıklı bir 
vaka cereyan ediyordu. Sabahle
yin, saat 6 de Madlen Keusch; kil· 
çük oğlunun cesedi soğuk taşlığın 

mermerleri üzerinde yatarken o

nun ba~ucunda duruyor. yorgun 
bir köpek gibi boş ve dermansız 

bakışlarla etrafındakilerin yüzüne 
bakarken hıçkırıyor ve kendi ken· 
dine söyleniyordu: 

- Korkuyorum.. Korkuyo • 
rum... Onlar, bu i~i beni öldür· 
medikçe bitirmiyeceklerl.. 

Çocuğun gömülmesi çok sade 
merasimle oldu. Küçük tabutun 
arkasından yiirüyen ufak bir ka
labalık. bu cinayetten sonra ha· 
sımlar arasında bir mütareke ya

pıldığı hissini veriyordu. Fakat bu 
zan uzun sürmedi .. Alay Sent An· 
tuvan kilisesi önüne gelince patla 
yan silahların gürültüsU sükutu alt 
üst etti. Ortalık karıftı. 

Madlen Kevseh, bundan sonra 
kararını verdi. Pa.risi terkedecelc, 
inzivaya çekilecek, orada her fe

yi unutacaktı. 

tahminler aksine 
çıktı Çünkü .• 

Aile faciasının son perdesi 

Milyonınrc:ı lngııiz lirası ı•lan Kontes 

Geçenlerde İngilterede görül• 
meğc başlanan, fakat sonradan 
vazgeçilmiş bir davanın meraklı 
tafsilatı Son Telgrafta huliısa e
dilmişti. Danimarkalı bir asılza· 

de olan Kont Revenlov pek wıı-

gin bir İngiliz olan genç kansını 
tehdid etti diye mahkemeye ve -
rilmiştır Fakat kadın sonra iddi
asından vazgeçti. Kont da taki
bat.an kurtuldu. Liıkin karı koca 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

İhtiyar mahkumun genç karısı 
yarı babasız yavrusunu 
kocasına nasıl gösterdi ? 

Beş altı ay evvel İngilterede hali vakti iyi, fa. 
kat yaşlı bir adamın ölümü büyük bir mesele ol
muştu. Yaslı adamın bir genç karısı vardı. Kadının 
da genç bir aşıkı. Yaşlı adam mart ayının son hafta
sında bir sabah ölü olarak bulundu. Kadın ile a~ıkı 
bu işte mes'ul tutuldu. Genç aşıkının ihtiyar koca 
ile ınöcadcJc ederek onu yaraladığı ve ölümüne se ... 
hep olduğuna hükmedilerek oıı sene ağır hapse mah
kum edildi. Kadın kurtuldu. İhtiyar koranın adı Ka
serley idi, Genç karısı lıu da\'alar ve muhakemeler 
esn3'ında gebe buluntıJ·ordu. Mahkemede itirafla
rile sabit oldu ki diinyaya gefocek çocuiiun babosı 
ınahkiım edilen genç iışıktnn başkası değildir. Bıı· 

ıunla heraber ihtiyar kocanın karısı onun ınirasına 
lcon111uştur. Nihalet bir n1üddct sonra ~ocuk dün· 
yaya geldi. l\lalıkılm a~ık Çaplinin bir kardeşi \"al

dır. ı-\ğabcyisinin sevdiği kadına ve çocuğuna bak· 
111aktndır. Kadın, Çapliııin on sene sonra ınaltkUıni· 
yelini bitirerek çıkınasıru ve yeni bir yuva kurma• 

tDevamı 7 inci de) Kascrleyin karısı hapishanede 

• 
Yukarda meş'um kadın Madlein 
Kenak aşai:ıda: Marsilyada Mad
lenKenxh'in sahibi Smila'yı revol 
verle öldüren otelci Pierre Usai 

Muhakeme sıralarında da iışık

F aota' nın müdafaa 9ahidi aıfati·
le mahkemeye gelecekti. Paristen 
ölüm tehdidi altında ııavu~tu. 
Mareilyaya iltica etti. Fakat, bu 
mef um kadının kanlı talihi cina
yetlerin sürüp gitmesine sebep ol

du. 
KONUŞMAYAN Y ARAL! 

Bu Ağustosun birinde Marsilya 
da, sokak ortasında Alfret Simila 
isminde birisi rüvelver 1'.ur,unla .. 
riyle ağır yaralı olarak. bulundu. 
Hastahaneye kaldırJdı. Kendisini 
kimin vurduğu sorulduğu zaman 
yaralı hiç bir şey söylemedi. inat 
etti. Böylelikle kan davasındaki 

telakkilerini hangi prensiple sak
ladığını gösterdi. 

Fakay evvelki giin Piyer Usai 
isminde bir otelciden yapılan iıtİ· 

zabta, Alfred Simial' nın bu ada -
mın yanında bir müddet kaldığı, 
ve kanşma sıralarında yaralandığı 

anlaşıldı. 

Bu işler cereyan ederken orta· 
da yine Madlen Kevseh'in keder· 
den bozulan yüzü meydana çıktı. 

Anlaşıldığına göre Madlenin 
Marsilyaya geli~ini gören Simila

nın onu himaye için yanına alma· 

ıı takip etmiştir. 

Fakat, otelci Piyer Mesai Madle 
ne göz koyduğu için bu himayeyi 
beğenmemiş, Monmarterli cinayet 

yıldızı güzel kadının ba~ka~ına 

bağışlanışını iyi karşılamamu!'tlr. 

Fakat bu işi Madlen izah eıme
den köyden Simila hasımları tara· 
fından ölüme mahkum edildi. Tah 
kikattan an!aşıldığına göre otelci 
Piyer Usai kaynanasının ve karısı 

Anna Kar'ın yardımı ile Similayi 

otelinin iç salonununa götürmü,. 
orada rüvelverle yaraladıklan son 
ra sokağa çıkarmış,, yolun Üzerine 

atmı~tır. 

Şimdi tahkikata el koyan polis 
suçluları meydana çıkarını,. kara· 
kola getirilen otelci ile karısı hi-
diseyi antalmı~lar. suçlarını itiraf 

etmişlerdir. • 

Madlen Kevseh, Monmertt'rli 

cinayet yıldızı da yeniden: 

- Korkuyorum, korkuyorum .• 

Teranesini mınldanmağa ba,1a

mı tır 

Bu meş:'um kadını katili ,.t! za· 

!im talihi be, sened•nbori hndi

aini himaye etmek isliyenleri yer 

lere sermekte, ölüme kavu~tumıalr 

tadır. 
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Paşabahçe cinayetinin 
suçluları 20 şer sene 
ağır hapse mahkum 

eldular 
Paşabahçede Ferhad isminde 

bir bam öldürmek maksadile 
ço Ali 

ağır yaralamakla suçlu çoban 
ile Tosunun muhakemeleri dün 
ağır ceza mahkemesinde bitmiş 
ve karar tefhim edilmiştir. 

Dün verilen karara göre Ali ile 
Tosunun Ferhadı öldürmek mak
sadile bu suçu işledikleri sabit ol
duğundan Ceza kanununun 450 
inci maddesinin dördüncü bendi 
mucı"bince idamlarına hükınedil· 
mlştir. Ancak Ferhadın ölmeyip 
ağır yaralanması neticesinne canı 
kurtulmuş olduğu nazarı itibare 
alınmış, suç teşebbüs mahiyetin· 
de görülerek ayni maddenin diğer 
hükümlerine tevfikan yirmi -
uer sene ağır hapse tahvil edH -
mi~. 

Otomabil altında kaldı 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

kamyon Şehzadebaşından geçer -
lr.en eski Haseki karakol binasında 
oturan 11 yaşında Necatiye çar
parak muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. Necati Cerrahpaşaya 

kaldınlmış, tedavi altına alınmış, 
§Oför Mustafa yakalaııarak tahki· 
kata başlanmıştır. 

alb sektesinden öldü 
Şehremininde oturan Nuriye 

isminde bir kadın Ereğli camii ö
nünde üzerine fenalık gelerek düş
müş biraz sonra da ölmüştür. Ya
pılan muayene neticesinde Nu
rlyenin kalb sektesinden öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Takunya ile 
yaralamış 

Üsküdarda Doğancılar cadde • 
mıde oturan Mehmed isminde biri 
bir para mesel.es-inden çıkan kav
ga neticesinde ayni yerde oturan 
ömr ism.ind birini takunya ile ba.. 
§llldan ağır surette yaralamıştır. 
Ömer tedav altına a!Ulllll§ Meh -
med ~-ekalanarak tahkikat abaş • 
lanmıştır. 

Araba ve otomobil 
çarpışması 

Abdi isminde birınir. idaresin -
deki 728 numaralı hususi otomobil 
ile İsınailin yük arabası Beyazıd
da ça:rpL~arak otomobilin camları 
.rabanm da oku kınlmıştrr 

Yangın başlangıcı 
Kızıltoprakta Rıikıpaşa soka -

ğında Salibin evinden yangın çık
mış etrafa sirayete meydan ve -
rilmeden söndürülmüştür 

Lokantada 
zehirlendi 

Aynaıçeşmede otobüs kontrol -
larından Remzi oğlu Hamdi Ağa 
camimde Mustafanın lokantasında 
yediği yemekten zehirlenmiş Be. 
yoğlu 'hastanesine ka!dırılarak te. 
davi altına alınmıştır. 

Kemşunun eşyalarını 

çalmış 
Yere batan caddesinde 18 nu -

marada oturan Melıi.hat ayni ev
de oturan Suzanın evde bulun
madığı bir sırada odasına girerek 
öteberi çalmış, yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 

Yangın sanılmış 
Tepebaşında Baronun idaresin

deki Novotni otelinin bacasından 
çok fazla duman çıktığı görülerek 
itfaiyeye haber verilmiştir. Çı

kan dumanın ocakta kızartılmak
ta olan etten ileri geldiği anlaşıl
mış ve itfaiye geldiği gibi geri 
dônınüştur 

İki k11dını dövdü 
Fatihte Boı.-tan sokağında otu

rmıRaşid isminde biri bir dediko
du yüzünden çıkan kavga netice
sinde ayni sokakta oturan Mediha 
ve Seher isminde iki kadını fena 
halde dövdüifınden yakalanmış
tır. 

Sarhoşluğun s0nu 
Zeyrek caddesinde oturan Ah

med isminde bir~ kendini bilmi
yecek derecede sarhoş bir halde 
sokaklarda ötekine berikine sar
kıntılık yaparken tutulmuş, mah
kemeye verilmiştır 

l-ieybeliadada bir 
yaralama 

Heybeliadada oturan Anastas is
minde biri bir kadın yüzünden çı. 
kan kavga neticesinde ayni semtte 
oturan Ycıtgi oğlu Kiryakoyu ba. 
§llldan yaralamıştır . 

Trene atlarken 
Uzun.köprülü Durmu oğ~.ı Alı.. 

med isminde biri dün akşam tren
le Edirneden gelmekte iken Kum. 
kapı istasyonunda tren hareket 
ettikten sonra atlamak isterken 
düşerek bıl{ındnn ağır surette ya.. 
ralanmış Ccrrahpaşa hastanesine 
kaldırıarak tedavi altına alınmış. 
tır. 

Bir kumarbaz 
kafilesi 

Ali, diğer Ali, Cafer, Niyazi, 
Osman, ve Ahmed isminde altı 

kumarbaz Galatada Mescid sQ.. 
kağında kumar oynarlarken suç 
üstünde l)'llk.alanarak adJ'yeye ver. 
rilmişlerdir. 

Yüz liralık bir 
banknotun 
hikayesi r 

Erenköyünde oturan inhisarlar 
idaresi müdür muavır.ı Münir 

Husrev dün 12 y.ışındakj oğlunu 
civardaki dükkanlardan birine 

100 liralık banknotu bozdurmak 
için gönderm•ştir 

Çocuk bir arsadan geçerk!!n e. 
lindeki yüz liralığı dii~ürmüştür. 
Çocuk parayı tutmak için koşmuş 
fakat o sırada şiddetle esme1<te o

lar rüzgh yüzliralık banknotu u. 
çurmuş ve bütün araştırmaara 

rağmen bulunamamıştır. 

Orta Avrupa sulhu 
Berlın 25 (Hw;usl) - facar 

hükümeti Naibi Antiral Horti 
Hamburgtan Berlıne dönmüştür. 
Bugün Alman ordusunllJl ve ha
va kuvvetlerinin bir gösteri ha -
redı:tinde hazır bulunacaktır. Ma
car dev Jet reisi şerefine bütün Al
manvada ve Berlinde fevkalade 
tezahürat yapılmakta devam edH
ınektedir. Alınan matbuati Kü
çıik İlılaf konseyi ile Macar hü
künıetı arasındakı muvakkat iti
Iafı mevzuu bahsetmekte ve bil-. 
hassa Çckoslovakyadaki Macar e
kalliyeti üzerinde durmakta ve 
Macarların Almanlar la komşu -
luk vc siyasi dostluk rabıta ve mü
nasebctlennin Macaristan için ge
tireceği faydadan hararetle bahs
etmektro.rler. Dün gce Alman 
devlet reisi Hitler Amiral Horti 
şerefine verdiği ziyafette irad ey
lediği nutukta Alman - Macar 
dostluğur.,n ehe=tvetinden, bu-

günkü hudut komşuluğundan, es
ki silah arkadaşlığından ve bu 
dostluğun Alman - İtalya dostlu
ğu arasında alacağı kıymetten 

bahsetmiş ve Amiral de kendisine 
bu tarzda bir cevap vermiştir. 

Japon.çin harbi 
(Birinci Ahifeden •evamJ 

- Japon ordusu beyhude çaba
lıyor. Onlar için mağlubiyet, bi
zim için kat'i zafer muhakkaktır 
ve emri vakidir ..• 

Demiştir. Japonlar, bilhassa İn
giltere, Fransa ve Amerikanın Çi

ne para ve si1ilı yardımında bu

lunduğuna işaret etmekte, ve lğ

bir;ır duymakta ve bu dev !etlerin 

Çindeki menfaatlerine karşı la -

kayd kalacağını beyan etmekte -
dirler. 

GÜNÜN HADİSESİ 
(Birinci sahifed~n devam). 

de muvaffak olduğu takdirde vu· 
kua gelecek imha muharebeoi kat'i 

ra fİnıdiye kadar görülme-mlş bir 

'eydi. 
Franko kuvvetleri üçüncü ta .. 

arruz cephesini teşlr.il eden Viner 
mıntakasında bozguna uğramışlar 

ve gerilemi~erdir. Diğer iki cep
hede ~imdilik taarruz inki~f e • 
der vaziyettedir. 

Almanyadaki aıkeri hazırlıkalr 
ve manevralar bu münasebetle ye
niden gÜni.in meselesi olarak gÖ• 

rü'ülmektedir. Çörçilin ne,riyatı
na imtisalen daha birçok yüksek 
zevat bilhassa F ransanın ihtiyari 
bir tedbir olmak üzere ayni ~ekil
de bir manevraya batlamasını fay 
dalı görmekte ve tavaiye ebnekte 
dirler. Çörçilin ıararla ileriye sür· 
düğü noktai nazara göre Alman· 
manyanın bir harb halini andırır 
askeri hazırhklan herhalde mu • 
kabil ihtiyati tedbirleri İcab etti -
recek mahiyettedir. 

(ltOI 

Zal'ita valisi Venedikli Piye! E~~ 

Hayalini gözünde büyüttüğü hazinelerı :, 
hazinelerin değeri:ıden üstü~ . ola~ Karni~ 

neticeyi tayin etmek 
tesirli olacaktır . 

hu~u!\unda 

Hatunu tutmağa kardeşını gonderrn / 

Cumhuriyet ordu.unun bütün 
gayreti böyle bir çember içine gir 
memeyi ıstihdaf ebnektediT. Baı
selon batta olmak üzeTe dün ve 
bu .. hah birçok Cumhuriyetçi B· 

çık şehirlere F ranki!it tayyareler 
taTafından yüzlerce bomba atıl -
mı' ve sivil halk arasında panik 
yapılmıya çalı,ılmı,ıır. 

Vaziyetin fevlr.alit.deliği müna • 
•ebetile lngiliz Baf"<'kili Çember· 
]ayn Hariciye Nezaretine giderek 
Lord Halifaksı ve Sir Con Siman. 

ile birlikte lıpanyadaki harb vazi
yetini ve ltalya ile Almanyadaki 
hareketleri gözden geçinnil!I ve bi .. 
lahare bir kabine toplantısı yapıl

'mı,tır. Londra meh.mli hadiseyi 

günün Üzerinde duru1acak. ve suJ .. 

ha tesir edecek en mühim lıidise 

olarak telakki etmektedir. 

k l. uf erall 
Beyaz z~nbaklardan daha a ten ı ~ 

dalyanın kellarında h0yratca hırpalafl 
sonra denize ahlmıştı 

Cumhuriyet tayyareleri mub -
bil akınları ile dün l 6, bugün de 
7 F ranko ~ayya.re. İni dilfürmilf -
!erdir Tayyarelerden befinin a
elvler içinde yanarak du,ü~ü ve 
içindeki mermilerin birden inli .. 
lakı pek leci olmuttur. Bu manza· 

Yine bazı diplomatlara göre, 

F rankonun muzafferiyeti takdi -
rinde Avrupa ıulhu yeni bir teh• 
likeye girecek ve Almanya ile hal 
yanın müstakbel hattı hareketleri 
üzerinde müessir olacakbr. 

Celal 
Bayar 

1 Pazarlıksız satış 

<Birinci sahil!!den de"•m) 
de Dış Bakanı doktor .Aras bu -
lunduğu halde bugün hususi tren. 
le El azığa muvasalat edecektir. 
Başvekili karşılamak için şehirde 
fevkalade hazırlıklar yapılmıştır. 

Başvekil harekat sahasına gide. 

cek ve ayın 29 unda İstanbulda 
bulunmak üzere buradan ayrıla -

eaktır. 30 ağustosta burada yapıla

cak olan ~d resmi Şarkda şiın. 

diye kadar emsaline tesadüf ediL 

memiş muazzam bir geçid resmi 
olacaktir. Manevralarda bilhassa 

taıyyareleriıniz fevkalade muvaf.. 

falciyet kazanmaktadırlar. Dahili.. 

ye Veltili Bay Şükrü Kaya Kırık
kalelden geriye dönmüştür. 

Mahrukat, tulıafige eşyası da 
pazarlıksız satılacak 

Etiket koynııyanlardan 50 şer 
lira ceza alınacak 

Belediye reisliği, gıda maddele. 
rinden tuhafiy-e, ayakkabı, züca. 
ciye ve mahnrlrnt gibi toptan ve 
perakende fiatlan çok değişme. 
yen fQleırin de pazarlıksız satlf 
kanununa t&bi olmasını kararlat

tlrınıştır. 

Bu hususta İktısad Vekaletine 
müracaat edilmiştir. Alınacak ce. 
vaba göre bu maddel~rin satış ~ek.

1 li kararlaştırılacaktır. 
Diğer taraftan önümüzdeki per. 

şembe gününden iti">aren maktu 
fiatla satişa İstanbul, Ankara ve 
İzmirde birden başhnPcaktır. 

Evvela gıda mad~leri pazarlık
sız satışa tabi olacağından bunla
rın üzerine konulacak maktu fiat 
etiketlerinin şekli 2.3 güne kadar 
taayyün etmiş olacaktır. 

Mallarına bu muayyen etiket • 
lerden bıl{ka etiket koyan esnaf 
ve dükkancılardan 50 liraya kadar 
para cezası alınacaktır. 

Belediye seçimi Fransız 
1Kabinesi Yeni şehir meclisi azalarını seç. 

mck üzere yapılacak olan •Il<ıle.. 

diy intihabatu hazulıkları faa -
liyetlc devam etmektedir. 

Ru husustaki defterler; k.uımen 

ikmal olunmuştur. 

Def!Rrleri doldurmak üzere a

lınan memurlar bu ay sonuna ka. 
dar ~!erini bitireceklerdir. 

Eyliilün ilk haftasında intihab 

cetvell ri her tarafta asılmış ola.. , 
caktır. 

(Dış politikadan devam} 

telakki edilmektedir. 16 nisanda 
imzalanan hu itili.fın zunni ,..rt
larından biri de Frankoya İtalya 
tanfındmı yeni yardım yapılama
masıydı. İtalya, Frankonun aeri 
zafer kazanacağını ümid ett.İji için 
bir müddet bu itilafın ,..,.ılanna 

sadakat göıtcnnqti. Fakat hükii
metçiler tarafından ba,lanan El>
re taarruzu üzerine Frank.o milf -
kül bir va:ı.iyete dÜfer dÜfmez, İ
talya mahmisine yeniden yardım
da bulurrmıya baflamlJlır. İngiliz 
hüldimeti, bu vaziyete ltalya Ha
riciye Vekiletinin nazarı dikkatini 
celbetmiııtir. Ciano da İngiliz te
tebbüsünü on he, gün kadar ce
vabw: bıraktıktan aonra lbllflan 
savma bir cevab vermİftir. Bu ce
vab İngiliz bükiimetinin t<!feblbü
süne mevzu tetkil eden İsnadlan 

tekzib değil, bilakis teyid mahi -
yetindedir. lngiliz gazeteleri bu 
cevabı, İııı?ı1iz • İtalyan itilifma 
magayir telakki etmektedirler. Fa 
kat İtalya hükiimetinin bu hare -
kelinden 16 nisan itilafının mer
İyete girmesini arzu eylemediii gi
bi bir mana çıkanlmomahdır. Ha

kikat ,udur ki İtalya İngiliz - İtal
yan itilifımn derhal mer'İyete 

ginnesini fiddetle arzu etmekte -
clir. Fakat Frankonun kazanması· 
nı temin etmek arzusu daha az 
fiddetli değı1dir ve İtalya iki fık

tan birini tercih etmek vaziyetin
de kalınca .ikinciyi tercih etın;,tir. 

Yani İtalya hem zaferi, hem de 
itilafı istiyor. Fakat zafersiz itilaf 
ve itilifı12 zafer ,ıklanndan birini 
tercih kU"f~mda itilifm arkadan 
gelec:qinden emin olduiu için za
feri tercih etmektedir. Ancak aca

ba arada bir takım tehlikeler, ka· 
nfıklıklar çıkmıyacak mı? Çünkü 
lıpanya ;,lerine ka.rumazlık me -

Diğer taraftan Dahiliye Veka • 
leli Belediye intihabı hakkında 

vilayete bir tamim göndermiştir. 
İntibah bak.kını haiz, kadın er

kek vatandaşların mümkün oldu. 
ğu kadar fazla nisbettc intihaba 
iştirak etmeleri için her tiirlü ted. 
birlıerin şimdiden alıllll'ası bildi. 
rilınektedir. 

Ayrıca Belediye kanununllJl ta-
1Yin ettiği müddetler zarfında in
tihabın iyi bir suret~ neticelen. 
:rıM>sine azami itina gösterilmesi ve/ 
bilahare intihabın feshini icab 
edecek kanunsuz hareketlere mey.

1 
dan verilmemesi. yapılmış olan 1 
hazırlıklardan da Vekaleti" sık sık 

(Birinci ıahllcden devam) 

faaya ait istihsalihn arttırılması .. 

nın birinci derecede ıür'ati iktiza 

ettiren bir ehhemmiyet iladesi İçin 
de bulunduğunu tebarüz ettrmi~ -
tir. 

Radikal sosyalist partisi Ba,ve

kil hakkındaki itimadını tazele -

mittir. 
Leon B!Gm •un da daha ileriye 

gideceği zanncdilmcmektedir. 

Ünyon Repüplikenlerle Sosya -

lisıler Ba,vekil aleyhinde cephe 

M.berdar olunması bildirilmekte- I almaya doğru gitmektedirler. Mar
dir. silya grevi ise devam etmektedir. 

SURiYE 
(Birinci sahif!!deu devanı) 

kGmet F ransadan Hatay itilafını 

tasdik etmek hu.susunda ktı1disi

nin zorlanmamasını, yine Hatay 
mevzuu içinde zikredilmeksizin 
Suriye - Türkiye arasında bir dost 

luk ve anla9ma itilafı akdini ileri
ye eürmektedir. 

Antakya 2 5 ( Hwusi Muhabiri
mizden) - Hatay mecilsi 2 eylGI 
cuma gunu öğleden sonra saat 
l 4, 30 da açılackatır. 

Bu karar reemcn ilin olunmut
tur. ilk içtima için hususi daveti
yeler çıkarJrnaaın~ batlanmıttır. 

O gün, kabine de tetekkül ede
cek ve bu ıe..,kkül: mecli•in açıl

masından ve devlet teisinin seçil
mesinden sonra o1acaktJr. 

2 eylGI tarihi Halayda milli 
bayram olarak kabul ve her sene 
kutululanacaktır. 

Paris 25 (Hususi) - Suriye 
Başvekili Cemil Mardam bugün 
buraya gelmiştir. Kendisi Harici
ye Nazın Bonne ile görüşecektir. 
Mülakatta Türkiye - Suriye ve 
Hatay meseleleri de mevzuu bahs
olacaktır. 

Bir rivayete göre Fransa - Su-

selesi hakkında biri Franko, diie· 
ri de İtalya tarafından ıon günler 

zarfında verilen iki cevab, İspan· 
ya meoeleoini, 16 nisan itilafının 

imzasından evvelki abnosfer içi
ne almlf bulunuyor. 

A. Ş. ES:\IER 

riyc itilafının ve istiklal muahe

desinin tasdiki Fransa hüküme • 

tince 940 yılına terkedilıniştir. 

Paris: 25 (AA.) - Havas A -

jansı bildiriyor: 

Suriye Başvekili Cemil Mardam 

Bey bugün Parise muvasalat et

mektedir. Cemil Mardam Bey Pa

riste Fransız devlet adamları ve 

ezcümle Hariciye Nazırı B. Bonne 

ile görüşmelerde bulunacaktır. 

Cemil Mardam Bey ve B. Bonıle, 
bu görüşmelerinde Fransa - Su

riye meselesinin, Parisin B. Bon

ne'nin Ankarayı ziyaretinden ev

vel halledilmesini görmek ıstedi

ği bazı noktalarını tetkik eyliye

ceklerdir. İyi haber alan mahfil
lerde tasrih edildiğine göre, B. 

Bonne,'nin Ankara seyahati eylıll 

sonunda ve yahut teşrinievvel ba

langıcında vukubulacaktır. Bu 

Türk hükfunetinin kendisine uy

gun telakki edeceği zamana ve B. 

Bonne'nin enternasyonal politik 

mes'uliyetlerinden doğacak 

ite bağlı bulunmaktadır. 
şera-

ltalyanın yeni elçisi 
lıalyanın yeni Ankara elçiliği

ne tayin olunan ve dün geleceğini 

haber verdiğimiz M. Otıovio de 
Reppo dün •abah şehrimize gel
nü~tir. 

Kamerşah Hatunun içinde tu
haf bir sıkıntı vardı. Ne cariyele
rin masalları, ne mükemmel in
cesaz ne de... Burma bıyıkları 
kulaklarına varan koç yiğit ya
pılı azab zabitlerinin levend yapı
lı vücudlerinin erkekçe tavırları, 
genç ve güzel dulu bir türlü eğ -
lendiremiyordu. 
Kamerşah, bir kaç gün evvel 

gömdükleri kocası Ramazan Be
yin hayalile avunurken gemide 
bir te!Aş başgösterdi. Güvertede 
koşuşmalar, dört tekerlekli kü -
çük topların sürüklenmesinden 
çıkan gürültüler arasında yürek
leri oynatan korkunç blı nara du
yuldu. 

- Korsanlar geliyor. Venedik 
korsanları ... 

Çok geçmeden toplar gümbür -
demiye, baştardanın etrafında 

volta vuran Venedik kadirgaları
nın leş üzerinde dönen vahşi ak
babaları andıran hareketleri gö
ründü.. 

250 Osmanlı gemicisi etrafını 

saran 6 kadirgadaki (1500) e ya
kın Venedik siliihşorile ümidsiz 
bir muharebeye giriştiler, kılıç
larda çakan şimşekler ölüm pa
rıltılarile etrafı aydınlatıyor, dü
şen gülleler, güverteyi kıpkırmızı 
bir kan havuzuna döndüren bu 
ölüm cenginin dekorunu tamam
lıyordu. 

* Bir saatlik vuruşma V enedikli-
lerin galebesile neticelenmişti. 
Kamer~ah Hatun baygın yatıyor, 
heyecandan yarı ölü bir hale ge
len 40 güzel kız 400 hıristiyan kö
lenin kucağında çırpınıyor, Zan
ta valisi Piyer Emmonun kardeşi 
sarhoş Dalya baştardanın kıç am 
barına kaçan 40 cariyenin en gen
ci, en körpesi ve en güzeli (Terane
dil) i karşısına alınış, altın san -
dıklarınm üstüne attırdığı pöste
ltide şehvet ve ihtiras dolu göz -
!erle genç kızı seyrediyor, onun: 

- Bana ilişmeyin kapiten ... Ben 
esasen hıristiyarum. Trablus kor
sanlarının Kıbrıs akınlarında ele 
geçirilmiş bir çocuğum... Bana 
dokunmayın ... 

Ve ... Teranedilin birer zanbak 
tüveycini andıran ipek yanakla
rında şebneınlenen yaşlar sarhoş 

Dalya Emmonun merhametini. 
tahrik edeceği yerde şehvetini 

kamçılıyor, sefih Venediklınin ih 
tir asını körüklüyordu. 

İki tayfa kollarından sürükli -
yerek yan baygın Kamerşah Ha
tunu Dalyanın önüne getirdiler. 
Taze dulun arkasından ağlıya ağ
lıya koşan 8 yaşındaki yavrusu 
hoyrat ellerin şamarlarile oradan 
oraya sa\Tuluyordu. 
Kamerşah Hatun Dalya Emmo

nnn ayakları altına serildi. Yav
rusu da geldi üzerine kapandı. 

- Anneciğim... Güzel, şeker, 

cici anneciğim... Aç gözlerini ... 
Bak bana neler yapıyorlar? 

Diye feryadı artırdı. 
Teranedil ürkek gözlerle çok sev
diği Kamerşah Hatuna bakıyor; 
birşeyler söylemek istiyor, bece
remiyordu. 

Sarhoş Dalya bu yürek kanatan 
manzarayı haz dolu bakışlarla 

seyretti. Önündeki şarab kadehi
ni ağzına boşalttı. Yanında yalın 
kılıç bekliyen celliid kılıklı Ve
nedik şövalyelerine emir verdi: 

İle SABAH, 

f 
JJ'ldJll' ıl il 

- Bu çocuk anas J>",ıı 
mak istemiyor m~? ··~eıııli r 
nenin ciğer paresıne Ji 
mezar olsun!. ııiP ~ 

Bu anlaşılmaz cüml~ ~-~ 
lü yerine getirildi. J{uÇ ~. 
zan Bey oğlu anasıJJ~<JU-·· 
başı kesilerek ôJdilfll. ~ flf,1 
merşah Hatunun bO ııÇ #" 
lanan bir hançer de ge 

rusile birleştirdi. ~,,f 
Teranedil sarhoş p ~;.ıi 

rasile berbad edilen~ V'~ 
ağlamağa vakit bul . ~ 
liğinin bu en kıynıetll ~ '°" 
beden kızcağız AkdeJllı ..,. 
!arına fırlatıldınih ... J{::ı ~ ;' 
son kurbanile a, eJlC": · 

Zant.aya dönen 6 ~ .,ıf 
misi yedeklerinde o~..ıl 
tardasını vali Piyer )il"' 
terdiler. Pi yer ErnJllO 
sordu: , .,,i 

- Genç dul nerccle ·· "1" 
- Akdenizin ba~~~ 
Vali ellerini aliuJlll .,. ,. 
- Ne yaptın.. ,o. 

Ne yaptın?. ~ İ 
Diye inledi ... O, ~ 

muahede yırtacak, ıı: ..,.., 
tanını çileden çı.karaca ~ 

k dıll•ll .... tine sebeb olan a ı:Jt<~. 
dili§ine üzülürken go f/I 
maştıran 800.000 aJtıll 
iade ettı. ,.,,. 

lf jel"' J 

Üçüncü Murad atıi.JılıİI> 
Sadrazam sıgaya çe~il< ~ 
ve donanma seferbc:.ııiğİ ~ 
!arına başlamllj; verı ııı"' 

1 .tı »-" karar veren Osman ı • J 
kin edecek, yatıştıracP 
çare kalmamıştı. . bir I• 

Vakitsiz bir cenk ıJf· · 
meydana getirebili~ı pl•,J J' 

. ı· de to razaının rıyase ın •t'I' 
re v. zi:rler buna tek Ç3 ~ 

buldular. l<~) ~ 
Haseki sultan (:Ba ; 

vassutu... . ~ 
Padişah çok seve!@ ~.,/ 

tanla uzun uzun ınü~ 'lf/ 
tı. Ragozayı mahvet ~ 
dan Safiye Sultanın 

Hünkarı zor cayd~ııı#'.i' 
Venedik Doçurıa. \~r ~· 

mektub yazıldı. ]:fuflbllrıd~· 
rından Hasan çavu~ ile ıtl 
verir vermez Verı.ed iJl1 ""'ti 
tü. Osmanlı tehiil<eS fil rr, 
için Hünkara ınu~:ıPo% 
lerle bir elçi heyetı g ~ ( 
diyelerin arasında erı ~ ~ 
Piyer Emmonun kesı ~I 
liyordu. ı#" /. 

Ramazan Beyi!' tC 1 J 
800,000 altınla bir~,r~' 
dikli cariye ve 400 08 it"' 
le ile Preveze J<adısı 

dildi. .1, 
* ılel' 'l 

Hünkar önüne s~:r ~ 
l!!rin arasında Pi) ıı j)t 

• bur" başım ayagının 

ledi, sordu: . , ~ 
- Bu nedir? çC oı<fl, 
Karşısında eıperı ıııı~ ,) 

ran saltanat er1<M
1 

.,,.ıl. 
cab verdiler: . ~r 1-' j 

- Zanta valisin•" ırı°"' 
müsebbibi Piyer r.::re · . 

Jfünkar hed1Y" 109,.ıJ•· ıt' 
dudak büktü.·· !'>fırı ,--O~ 1 

- Ben bir seçırıe J<ellt J 
yordum ... Bir kurll '/fi"~ 
diler:.. Jlftff:ıtl 

har yemekten sonra 
fırçalayınız. 

. ~ ' .. 1'. •\ ,., -
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(( llncll sahifeden devanı) 
O beni ııörmemişti. Doiiru Saci· 

din masasına aitti. Saeit ayai:a 

kalktL 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Plakla dans musiki~i, 19,15 Spor 
musalıabelori: Eşref Şefik, 19,55 
Borsa haberleri, 20,00 Saat ayarı: 

ı tli--- ----~. ~:--:-:--:-:--:--ı 
i!!__O, 91 1 Tercüme ve iktıbas hakkı mahfuzdur. Yazan: Ziya Şakir 

( 4 üncü sahifeden devam) 
mektedir. Onun için İtalya ile 
Fransa arasında ileride bir anlaş
ma hasıl oluncıya kadar Akdeni
zin garb tarafı hakkında sükutu 
muhafaza etmiştir. Bu takdirde 
ve İtalya kendisini Pantellerya'yı 
tahkim etmekte serbest buluyor. 
Şimdi anlaşılıyor ki Pantellerya -
da büyük bir tayyare karargahı 
vardır. Pek çok da amele çalışa
rak birşeyler yapmaktadır. Üssü
bahri ve liman tesisatı ilerlemek
tedir. 

panyadadır. Diğer taraftan Fran
sa ile de İtalya arasında başlı
yan müzakereler öylece kalmıştır. 
Demek oluyor ki İtalya 16 nisan 
Roma itiliı.!ı daha tatbikat mcv • 
kiine çıkmadan evvel kendisince 
müsaid bulduğu bu vaziyetten is
tüadeyi düşünmektedir. 

Bir vazı hürmetki.rane ile, bir 
kraliçe eli öpliyormuf gibi bizimki 
nin elini öptü .. O da bir kraliçe gi 
bi ha11r koltuğa kuruldu... Tabii 
olan oldu. Ve gözleri bizim masa
ya tesadüf etti. Hayretle beni ıüz 
dü. Ve bir de yanımdaki kadını 
aüzdü. Tabii ben de ayni istihfaf· 

Grenviç rasathanesinden naklen, 
Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk rnusikisi ve halk şarkıları, 
20,40 Hava raporu, 20,43 Ömer Rl
za Doğrul tarafından .A.rabca söy
lev, 21,00 Saat ayarı: Orkestra: 

( 

, 
I 

; 
f 

~ LYalnız Son Tel raf'da ne rcdilecektir. 

hk Türk komiteciliği nasıl başladı 
Millet ve münevverler hürriyetsizlikten ve 

zulüm görmekten artık bunalmıştı I 
~ ôltat o böylece vakit geç~ir • 
'lıi ~eınıek~tin m'ln~vver züm· 
ııılrt!q ar~ık boş dunıyÖrdu. Kı· 
~ ,. ' koşelerde bir takını ha-
' 'et~ . .. tverler l)a~bn~a verıyor-

~· gizli gizli hasbih:ıller ediyor· 

.... il 
'1t ~artık daha fazla de-

bty, v .. · . h 
!it~ -ıyetın ıslı!. ına çare a-

tı. d'.: 
'l:~k komitacılıl:ı nasıl 

ıı.,,_ doğdu?. 

~ ~ Mahmud Nedim Pa
'ııdı kendisinden memnun 
~e ğııu biliyordu. Çünkü, mü 
~ hatniYYetıiler. softaları 
'le dırrıuşiar; bunların vası

ıttr ~alırnud Nedim Paşayı ör
lırru e Sadaret mevkiinden ka-
14;.a Çalışmışlardı. 
; ," ladrazam · Padi••l.a da-
·.ıııı. • ..,..... 

' ıçin, bu gürültülere papuç 
lı it' '."''ftı. Ufak tefek gürültü 
' •<itti . k '-rilı en, olayca oavmıttı ve 
~ ten itibaren (erbabı fesat) 
'tııı,~ ~~~en münevverleri takip 
1tıij •çın (iurnal memuru) iomi 

... b' 
'ı\, b ır (hafiye) tetkilatı yapa 
lıı,tl ~nları çefit çe,it kıltk ve kı
•- ''de h ")• b ' alk arastnda dolattır 

Ju •ılaınıftL ,, "'•! 
•tk~ ınemurlan, (Saltanat) ve 

'0ııı,tj"'•t) aleyhinde söz söyli
'ı• derhal resmi zabıta me· 
'it ""• "hb •rı.,. 1 ar ederek tevkif etti 
"-~~1 

1 9'lnra da bir jurnal ile 
dı. Cllabıali) ye bildiriyorlar· 

ı.,,~k 
<lak· ~nar; Ya Babıalinin karşı· 

'oı-•h~ (1" 0 mruk karakolunda ( 1) 
~) t da (2) z . . ... '--- Jıi'l aptJye muşırıye-
~) ~Kaı:ııaltı) denilen (tevkif
~ ~tj "~de hapsediyorlar: ıöyle-

~ttı.ltrj'ö:dcrin derecesine, ve eöy 
n .. h. ı· -•· 1\ .- sıyete nne gore, ao .. 

"I R•çir"J. ( 1 
tr::.._ .ttıtQI 1 ıyor ar, gün erce meV' 
·'"'l~l· lıYorlar, veyahut ıürgüne 

1~lta'l'orlardı. 
'il "•t) ve (hükumet) aley-

1\ ı., Ylenen sözlere, yapılan 
lıı. ">dqe. (!;lan tefevvuhotı) de· 
~ ı.ı Ve buna (mücaaeret) 
~;' da, (haini dinü devlet) 
l\~Ordu, 
~ 1 qt Nedim Paşaya bu ders. 
't ~.,·~bul sefiri General ifna-

~ ~i~~ti: 
~ lı.ık Usyada, ancak böyle
~~~. •usturabiliyoruz. 

,~i~t 
lı,, ~. ~. •n, General lfnatiyefin 

!( ~lbi~ ~~~'."ut Nedim Paşa-
1 •n .~tigı bu deh,et ıiya•e· 

~) ~~un tarfında halkı ein
\.·lı,,ı ki, 8abıaJinin, ve fİmdiki l' "•~Yeti binasının ka'lı-

ıa lltüd .. • _.,_,__ b 
İlıti uny~uan azı fU 

• 1 ~) va eden bina. 

~ (~Plin Mü,ireti) dairesi, 
1\ ~d .. "."t.ılıane binasınm Babı-
11. , l.;. b~ latafında büyük ve ah 
~ lt.p .• İdi. Abdülhamit dev-
lı;,. ""ı; lıye rn·· • • • { • ) li,, lıfttıyeti, zaptiye 

~ •lııtıd'lılnına çevrilmiJti. Ve 
\ lıııd~ a, Finızağa camisinin 
~~,~~Ilı •ok..ı.ta, yine ahfap • 
\...".'lt 'il.: ~Üyük binaya nakle
!~~. ına da, Mefrııtiyet 

il . 1..,_ . d. . 
~tij l'tı ... ,.,; fım ı yenne, 

ektep) yapılmı,tır. 

dirivermişti. Hatta bazıları, (iür· 
nal memuru) vo (hafiye) korku
sundan mahalle kahvelerine bile 
devamdan vazgeçerek evlerine çe 

kilmiflerdi. 
Halk, sinmişti. Fakat; sinen bu 

balkın içinde, münevverlerden mü 
rekkep gizli bir zümre vardı ki 
bunlar, tam ( l 865 - 128 l) ae

nesindenberi, memlekette seeaiz 
sedaııız bir inkılap zemini hazırla
maya azmetmitler i bu uğurda da, 
hiç bir fedakarlıktan çekiomeme· 
yi ahteylemiflerdi. 

Bu münevverler, gizli bir tefCk
kül vücuda getirmişler. Buna, (Ye 
ni Osmanlılar cemiyeti) ismini ver 

mişlerdi. 
Bu cemiyetin tefekkülü, Türk 

komiteciliği bakımından çok mü .. 
himdi. Çünkü Osmanlı tarihinin 
altı yüz senelik hayatında vakıa 
hükumet aleyhine birçok İsyanlar 
ve ihtilAiler vukua gelmif ise de, 
hükUmetin idare sistemini değiş .. 
tirmek için esash bir tetkilit vücu .. 
da getirilmemİfti. Vukubulan isyan 
lar, ihtilAller. hedefsiz ve düzensiz 

di. Onun için hiç biri, millet hesa· 
hına bir fayda ve menfaat te'!1İn 
etmem it; sadece birtakım türedi .. 
}erin yeti'l-mesine sebebiyet ver .. 

mi,ti. 
Halbuki (Yeni Osmanlılar ce

miyeti). böyle de(iildi. E.saılı bir 
maksat ve programla tetekkül et· 
mi~ti. T e~kil edenler de, birtakım 
şahıl menfaat güdenler değil; a
sırlardanberi milleti ıstırap içinde 
inleten (Mutlakiyet idaresi) ni 
tebdil ederek memleketi kaoıp ka· 
vuran zulüm ve istipdada nihayet 

vermek için çalı~n münevver bir 
zümreden mürekkepti. 

- Bu cemiyet. na8ll teşekkül 
etti.. Ve, kimlerden mürekkepti} 
Yakın tarihe aid olmakla beraber 

bu iki suale şimdiye kadar pekaz 
cevap verilmiş; bu mühim mevzu 
etrafında, maalesef kafi derecede 
işlenmemittir. Şimdi biz, yazımıza 
fiddetle taalluku olan bu mevzu 
üzerinde - elimizdeki kuvvetli 
vesikalara nazaran - çok esaslı 
malumat vereceğiz. 

(Devamı var) 

Karısını tehdid ettiği için 
sorguya çekilen kont 1.. 

(5 lnd sahifeden devam) 
ayrı yaşamaktadır. Genç kadın ile 
kocası arasında başka bir erkek
ten bahsediliyordu. Londranın kı
bar tabakasına mensup olan bu 
genç erkeğin kim olduğu gazete
lere kadar geçmedi, fakat Kontun 
yüreğini bir şüphe rahatsız edip 
duruyordu. Artık bu bahis ka -
panmışa benziyordu. Kont karısı 
ile görüşmüyordu, fakat küçük 
bir oğlu vardır, onu almanın im
kanını arıyordu. Bir gün İngiliz 
gazetelerinin sütunlarında gene 
Danimarkalı Kont ile karısının 

hikayesi tazelendiği görülüyor. 
Kontun genç karısı şu son günler
de Venediğe gitmiş, orada en 
muhteşem bir otele yerleşmiştir. 
Fakat çok geçmeden arkasından 
kocası da İtalyaya giderek Vene
dikte karısını bulmuştur. Lakin 
karı kocanın konuşması yalnız o
telin salonunda bir saat karşı kar
şıya görüşmekten ibaret kalmış, 
sonra ayrılmıştır. Muhakeme, da
va, tehdid iddiaları ve saireden -
beri haftalar geçmiş, tcmmuzdan

beri karı koca birbirlerini tekrar 
ancak geçen gün Venedikte gör
müş oluyorlardı. Karı koca böyle 
otelin salonunda bir saat kadar 
konuştuktan sonra birlikte ayağa 

kalkmışlar, ayrılırken kocası ka
nsının elini öpmüştür. Kocasının 
İtalyaya hareket ettiğine dair 
kontes daha evvel m:ılı1mat al -
mıştır. Onun için Kontun kendi

sini gelip otelde aramasına hay
ret etmemiştir. Hatta Kontun ote
le geldiği zaman Kontes te otelde
ki odasının penceresinden cadde
ye bakarak onu beklemekten ken
dini alarmyordu. Fakat meraklı 

gazeteciler Kont ile Kontesi takip 
ediyorlardı. 

Bir kere karısını görmeğe gelen 
Kontun kıyafeti daha ziyade bi 
~porcu kıyafeti imiş. Açık göm -
lek, spor ceket ve saire ile. Bu kı
yafetin verdiği tesir şöyle olu -
yordu: Kont sanki birdenbire ani 
karar vermiş de gelmiş, karısını 
görmek istemiş. 

Kontun tekrar karısı ile barış
mak teşebhüsüt.de old · ığuna dair 
ortaya çıkan şayialar İngiliz gaze
telerini hayli meşg:..J etmektedir. 
Kont Venediğe gelerek karısile 

görüştükten sonra Macaristana 
gidecek diye söyleniyordu. Hal
buki karısile otelin salonunda bir 

saat kadar görüşüp ayrıldıktan 

sonra tekrar otele gelmiş, gitmiş, 
sonra gene gelmiş, gene ayrılmış
tır. Fakat bu ziyaretleri bir ye -
mek vaktine rasgelmiş, Kontes 
1.ocasile yemek yemiyerek diğer 
tanıdığı kadınların arasında ye

mek yemiştir. Kont da yemek sa
lonunda ayrı bir masaya oturmuş
tur. Bundan mana çıkaranlar çok

tur. Kont ile Kontesi barıştı, ba
rışıyor diyenler olduğu gibi bu ri
vayetlerin asılsızlığını söy !iyen -

ler de çoktur. Yalnız muhakkak o
lan bir şey varsa o da İngiliz ki
bar tabakasına mensup olan bir 

ailenin dedikodusu her tarafta me
rak uyandırdığıdır. Karı koca ile 

birbirlerini görmemek şartile ya
pılan bir itilaf vardır. Buna göre 
Kont henüz iki yaşındaki oğlunun 

terbiyesini, tahsilini, mesleğini ta
yin etmek salahiyetindedir. Bu 

çocuk şimdiden 9.Q00.000 İngiliz 
lirasına sahip bir milyoner olarak 

tanınmaktadır. KoTtt Danimarka
nın zengin bir ailesindendir, Kon

tes de bir İngiliz milyonerinin kı
zıdır. 

J\ile faciasının son perdesi 
b \,~ (5 inci sahifemizden devam) 

L ~ ---··~-· 

İtaly~n gazeteleri Sinyor Mu -
solininin oraya giderek tefti~at

ta bulunması üzerine yazdıkları 
yazılarda İtalyanın deniz kuvve
tinden korkanları bu küçük ada
nın daima endişeye düşürdüğünü 
yazıyorlar ve açıkça anlatmak is
tiyorlar ki bu küçük ada bugün 
bir müstahkem mevki, bir üssü
bahri olmuştur artık ... 

Bu ise az ehemmiyelli görül -
memektedir. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinin bu bahis etrafında 

söy Jediklerine göre, bu küçük 
ada bundan sonra İtalyanın as
ker! politikasında mühim bir rol 
oynıyacaktır. Çünkü daha şimdi
den kestirilebilir ki Akdenizin 
uarkı ile garbı arasındaki mühim 
yol üzerinde böyle küçük, fakat 
müstahkem bir adanın rolü az bü
yük olmıyacaktır. Bununla be -
raber adanın küçük olduğu, da
ha büyük tesisatla, tahkimata 
müsaid olmadığı da meydanda -
dır. Onun için işin daha ziyade 
mübalağaya da tahammülü ol -
masa gerek. 
Yalnız burası bir tayyare ka -

rargahı haline getirildiği gibi di
ğer taraftan mesela mazot sak
lamak için burada büyük tesisat 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Yine 
Avrupa gazetelerinin İtalyadaki 
muhabirlerine göre bu küçük Pan 
telloyanın Cebelüttarıka benzer 
bir hale getirilmesi düşünülmek
te imiş. 

Şimdi söz yine İngiltere ik İ
talya arasında 12 nisanda Roma
da imzalanmış olan anlaşmıya ge
liyor. Bu anlaşma altı aydanberi 
tatbikat sahasına çıkamamıştır. 

Sebeb de maliım: İspanyadaki İ
talyan gönüllülerinin geri çekil
mesi bunun için şart konmuştu. 

Halbuki İtalyan kıtaatı hiıla İs-

Avrupa gazetelerinin Romada
ki muhabirlerinin verdikleri ma
lumattan bahsedilirken İtalyan 
m ehafilinin geçen gün Amerika 
Curnhurreisi Ruzvelt tarafından 
söylenen mühim nutuk etrafında 

ne düşündükleri de mevzuu bah
solmaktadır. Günün telgrafları a
rasında bu nutka dair de malumat 
gelmişti. Amerika Cumhurreisi

nin sözleri sulhun istikbali, dünya 
politikası itibarile çok şayam dik
kat olmuştur. Şımdiye kadar A
merikalılar dünyanın başka ta

raflarında olup biten işlere karşı 
seyirci kalmışlardı. Halbuki A
merika ne vakte kadar böyle se
yirci kalabilir?. Bu suali her vakit 
h er tarafta fikirleri meşgul et -

mektedir. İşte Cumhurreisinin bu 
son nutku dünya sulhunda Ame
rikanın rolü itibarile çok şayanı 
dikkat olmuştur. Roma mehafili 
bunu Amerikanın cihan politi -
kasında yeni bir devrin başlangıcı 

diy e karşılamışlardır. Ro~a me
hafili bunu Amerikanın hayat po
litikasının yeni bir devrin başlan
gıcı diye karşilamışlardır. Roma 
mehafiline göre son zamanlarda 
Amerıka devlet adamlarının söy -
!emiş olduğu nutuklardan Ame
rikanın bugün ihtiyari olarak bu
lunduğu seyirci vaziyetinden çı

kabileceği anlaşılıyordu. İşte bu 
günkü milletler vaziyetinin git 
gide gerginleştiğine göre Ameri
kada bir seyirci hali bırakmağı dü

şünmektedir. İtalyan mehafili 
Sinyor Mussolininin de sulhu is -
tcdiğini söylüyorlar. Onun için 
Eğer Amerika bugünkü ~eyirci va
ziyetini bırakırsa İtalya bundan 
memnun olacaktır, diyorlar. 

Amerika Cumrurreisinin nut -
kundan evvelce telgraf haberi o
larak bahsedilmişti. Fakat yeni 
gelecek Avrupa gezetP!erinde bu 
nutkun tesirleri etrafında ıa anı 

dikkat malümat görülecektir. Bun
lardan da yarın bu sütunlarda 
bahsedilecektir. 

la bir onu ve bir de 
düm. 

Sacidi süz· 

Bizimki ka,lar çatılmı' bir va • 
:ziyette elleri masa üzerindeki çay 
takımları ve pasta tabaklarına git· 

ti. Benim aklım ba,ımdan gitti. i
çimden timdi dedim, evdeki fa11l
lara benzer bir fasıl da burada baf 
lıyor. 

Fakat Allahtan olacak. Hiç bir 
şey ya~madı. lltifatkarane bir ,e
kilde, vaz:iye-tten bir 'ey anlamt
yan, ve bön bön bakan Sacide 
doğru döndü ve konu~ınaya ha, .. 
!adı... Ve işte karde'im hikayem 
de burada bitiyor. 

Bir hafta var ki aynldık. Ben 
de bekar hayatına tekrar kavuf -
tum. Onun da Sacitle yakında ev· 
lenecei:ini ıöy)üyorlar ..• 

Ben gülerek, cdesene Faik, Sa· 
cidin ekmeğine yağ •Ürüldü.> de· 
dim, o yüzünü buruşturdu. cOca

jına İncir dikildit ocağına incir di 
kildi> diye mınldandı.,. 

M. Sami Karayel 

TASHiH 
Gazetemizin 1 O ağustos 19 38 

tarihli nüshasında Sultanahmed 3 

1- Veber: Oberor. 

2- Nedbal: Vals trist. 

3- Gımne: Le 5altenbank. 

Saat 21,30 Şan İnci ve arkadUJ-
ları, 21,50 Saz eserle~.: Refik Şem
settin Vt: arkadaşları . 22,10 Orkes

tra: Novotniden naklen, M. Ke
mal Akel idaresinde 22,50 Son ha· 
berler ve ertesi günün pro~aını, 
23,00 Saat ayarı: Son. 

DAVET 

İstanbul vilayetinden: 

1 - Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 20-33 üncü maddeleri muci· 
hince yapılacak olan 334 doğumlc 

eratın ilk ve son yoklamaları (bir
likte) 1/9/938 gününde başlayarak 
3/10/938 gününde bitirilecektir. 

2 - Yerli ve yabancı Beyoğlu A• 

kerlik şubesi mıntakaııında bulu11.1n 
334 doğumlu ve bunlarla muamc "' 
ye tabi erlerin (Tek tarihli gün:er 

de yerli) ve (Çift tarihli günlerde 

yabancı) şubelerinde toplanacak o 
lan Askerlik meclisi tarafından yok
lamaları yapılacaktır. 

3 - İhtiyat erattan olup sıhhi se
beplerden dolayı muayenelerini is-

·· ·· lh h k k h'- · · 2 71 teyeceklerin de Askerlik mecliaine uncu ıu u u ma Keme•ının 
938 numaralı doıya;ına aid ill- gelerek buradaki hekimler tarafın· 
nın tarihi 29 / 9/ 938 olacak yer· dan muayeneleri yapılacağından bu 
de yanlı,Iıkla 20/9/938 olmut - gibilerin de Askerlik meclisine gel-
ıur. Tashih olunur. meleri i18n olunur. 

MİLLi OYUNLAR Basın Kurumu başkanlığından: 
Beyoğlu Halkevinden: Kurum umumi heyetinin fevka
Bu yıl Evimizde •Milli oyunlar• la.de olarak toplanmasına lüzum gö-

mevzuu üzerinde ehemmiyetli ça- .. lm .. t·· 7 lıil 1938 b . ru uş ur. ey çarşam ı 
lışılacaktır. Heves ve istıdadı olan 
kadın ve erkek vatandasforımızın saat 13 te asli azamızın Kurum mer 
acele Evimize müracaat e;lemeleri- kezine gelmelerini irca ederiz. 
ni rica ederiz. Ruzname. 

Merlyete girmiş olan Basın Birll
BASIN İSTİHLAK KOOPERATİFİ ği kanunu hükmünce ilk torlanacak 

TOPLANTISI kongrenin müzakere edeceğı nizam 
İktısad Vekili Bay Şakir Kesebi- name esasları. 

Ce ne 'de de 
rin başkanlığı altındaki toplantıda -------------
tesisine karar verilmiş olan Basım İstanbul. Birinci Ticaret mahke • 
istihlak kooperatifinin teşkilini te- mesinden; 
min etmek üzere bu gün saat 14 de Müekkili namma Çar Ferdinand 
Beyoğlunda Basın Kurumu bina- vapurunun 4 R seferile İstıınbul Jt. 
sında yeni bir toplantı yapılacak- manına gelen M. J. S. markalı ve l 
tır. Toplantıya gazete ve mecmua ila 600 Na. lu 400 sandık çaya aid erd var! sahipleri davet olunmuşlardır. _ . 

B t 1 t d İkt d V k·ı t• . 466 Na. lu konişmento mukabılındıt 

(5 inci ~ahifodcn devam) ı 
nin kaşık adası, Burgaz ve Kınalı 
ya bakan kısmıdır. Eskiden çorak 
ve pis bir bostan yeri olarak bil -
diğinı bu geniş saha şimdı gül ve 
gülüstana dönmüş. Kı5ın turfan
da ve emsalsiz karanfil, mevsi • 
minde lale devrini geride bırakan 
liile ve gül yetiştiren bir çiçek 
bahçesi olmuş. Bir tarafında da, 
İstanbul muhitinde ilk defa, man
darine fidanlığı vücude getiril -
miş. Bu sahanın deniz kıyısında 
güzel gazinosile büyllk ve şirin bir 
plaj kurulmuş, deniz ve gazino 
kum gibi. Gazinonun tarasında 

liıtif bir müziğe ayak uydurarak 
dans eden çiftler ve kahkahalar 
yükseliyor. Neş'e saçan ve hayat 
veren bir dünya! 

Gazinoya girerken arkadaşım, 
açık başlı, spor gömlekli ve gü
ler yüzlü bir zatla tokalaştı ve be
ni de tanıştırdı: 

- Mehmcd Sadık, işte: Karadan 
denize kadar burayı canlandıran 
zat. 

Bay Mehmcd Sadık, bir çocuk 
gibi kızardı: 

- Beni mahcub ediyorsunuz. 
Çok büyük teveccüh. Teşekkür e
derim. 

Dedi. 
Bay Mehmed Sadıka sordum: 
- Bu kadar neş'eyi nasıl vere-

u op an ı a ısa e a e ını ,. 
madım, neş'eyi de burayı seven - Bay Samet Ağaoğlu, Dahiliye V • mezkur vapur acentesi N. F. Henry 
!er getirmektedirler. kAletini de Matbuat Umum Mü- Van der Zee ve kumpanyasından 

Bu esnada duvarda asılı tarife dürlüğü müşavirlerinden Bay Sadri gümrüğe hitaben alııımış olu 
gözüme ilişti. Temiz lokantanın Ertem temsil edecektir. 234,001 Na. lu ordlno zayi oldu{ıun. 
meşrubat ve yemek fi.ıtlarım, şeh- - dan iptaline kara: verilmesi Manil.. 
rin herhangi temiz lokanta ve ga- el Saparta avukatı Yeıua tarafından 
zinosundan, daha ucuz ve her ke- ba arzuhal tale::ı ve mezkur ordino. 
scye elverişli gördüm. Pl~j tari- nun hrunili bulunduğu hakkında da 
fesi de, soyunacak kabineler de da- .frtus}rul vesika ibraz edilmiş olduğundan ti. 
hil olmak üzere, herhangi bir de-
niz-hamamından ucuzdu. Mesela: Sadi Tek caret kanununun 638 inci maddesi. 

1 ne kıyasen tatbiki suretıle ziyaı id.. 

dia olunan i5bu ordirı'> kimin elin • 
de ise de 15 gü:ı zarfında mahkeme. 

Köprüden \'apura verdiğim para 
ile beraber plajı ve gazinoda iç
tiğim kahve ile bu gezmek 60 ku
ruşa mal oldu ki, bunu düşünme
den her gezmeğe çıkan verebilir. 
Şunu da öğrendim ki, p18j iıdi gün
ler çocuklara 5, büyüklere 10 
kuruştur. Heybeli meğer, ne ala 
bir şehir parçası imiş. Yalnız plajı 
ile cennet misali olan Heybelilerin 
bir istekleri var. Adanın bu kıs
mına da yazın ufak bir iskele ku
rularak adalar arasında işleyen 

Suvak gibi sevimli bir vapurun 
buraya da uğramasıdır. Bu cihet
ten Heybeliler, Büyükadayı kıs • 
kanıyorlar ki, hakları da vardır. 
Fakat Heybeliler, bu isteklerinin 
gelecek yaz yerine getirileceğinden 
emin olarak müsterihtirler. 

Heybelinin, ikinci büyük derdi 
de sudur. Kullanma ve içme su
yu. İçme suları iyi kontrol edili -
yor mu, edilmiyor mu pek belli 
değil. Fakat, ateş pahasına. 

TIYATRQSU 

Bugün Heybelide 
Y ann ırece (Bebek bahçeainde) 

-BAY ALDATIRSA -
Vodvil 3 perde 

ye ibraz etmesi lüzumu ve aksi tak.. 

dlrde bu mtidd,tın hitamında ipta.. 

line karar veriieceğı ilan olunur. 
(9120) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 -: Mütea~hJdlik vesikası hakkında 1/7 / 937 tarih ve 3645 sayılı 

Resrm gaz~te .ıle neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye gön 
Naf_ıa Vekaletınce verilmekte olan daimt ve muvakkat •Müteahhidlik 
vesıkası• usulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhidlik vesi. 
kaları ıle bu vesika usulünün istinad ey !ediği talimatnamenin hükmü 
kalmamıştır. • 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan eksiltmeler 1 ey!Ul 938 tarihine kaı1ar 
müteahhidlik vesikası hakkında cari usule göre intac edilecek ve 1 Ey. 
lfil 938 tarihinden sonraya ilan edilmiş olan eksiltmeler için buna göre 
tashihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliblerden aranacak ev • 
rak ve vesaik eksiltme şartnamelerine dere ve usu!en ilan edile • 

"'lo._ •ktcd· 
\<,· .. ı d ır. Kimbilir, diyorlar belki on sene-

\ ıı ~~it d~ daha evvel bir suretle kurtulur. 

1.. • ~ tltraun_~aya geleli beş hafta olmııştur. Baba
•' ı . a~alt ~''1<;rınek üzere çocuğu annesinin bağ
'\ ~~ l.oııd apıshaneye gitmesi bir hadisedir. 0-

mıştır. Kadın hapishaneden ayrıldıktan sonra kendi
sile görüşen gazetecilere şöyle diyor: 

biliyorsunuz ve yahud müşteri -
!eriniz, çok zengin mıdirler? 

O, mütevazıane ve gQlerek ce
vab verdi: 

Kullanma suyu da öyle. Her yaz 
başında Belediye, adalara sudan 
bahseder. ve adalar halkı da bu 
bahsi dinlemeğe alışrmş bulunur. 
Fakat, yine yaz biter, sonbahar, 
kış, ilkbahar gelir ve Ada, adalar: 

cektir. •3156• •5682• 

Çorum Naf•a Müdürlüğünden: 

'ıı ~aıı1 ıı •a gazeteleri bunu tafsilat.ile anlata-

~~~ "1j Ilı,[ Çocıığıınu görmesini, kucaklamasını 
' t atı ·o 1 Ç l" iki" k '1ı uıııı r ar. _ ap ın çocuğunu saat u-
~ fııi; Ut ondan sonra artık sevdiği kadınla 

aadesi bittiği için birbirlerinden ayrıl-

- Çaplin bir duvarcı ustasıdır. Hapishanedeki 
hlicresinde de hep bu işleri diişüniiyor. İstikbalimize 
doir şeyler konuştuk. Çocuğun yeni doğduğu zaman 
ve sonraları alınmış resimlerini göndermiştim. Onlar 

hücresinin duvarındadır. İki hafta sonra çocuğu baş
ka bir yere, daha iyi bir yere götürerek büyütecei(im. 
Babasına hep hapishaneden kurtulmasını beklediğimi 
söyledim.• 

- Zenginlik haddi zatında neş'e 
membaı değildir. Neş"e umumun 
iştirakile doğar ki, bu da ucuz -
Jukla temin edilir. Ben, mümkün 
olabildiği kadar temizlik ve ayni 
zamanda ucuzluk taraftarıyım -
dır. Bu sebehle, burayı kurduğum 
gündenberi bu prensipten ayrıl-

- Su .. Su .. Su! .. 

Diye kıvranır durur! 
Cennet cennet amma, anlaşılı

yor ki, cennet ve cennetler de 
derdsiz değil! BÜRHAN CEVAD 

31/8/938 çarşamba günü saat 16 da Çorum daimi encümeninde iha. 
lesi yapılmak üzere (46603) lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum - Sıın. 

gurlu yolunun 5+375-16T619 uncu kilometreleri arasında (6224) 
metre uzunluğundaki yolun esaslı tam,rat işi k~palı eks:Jtmeye )<enu!. 

muştur. Şartname, keşif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire•ıde görü!e. 
bilir. Muvakkat teminat (3495.26) liradır. İst~k l lerj" miiteahhidlik ve 
sair vesikalarile daimi encümene müracaat etme ! orı ::.1.ımdır. ·5346• 



SıcAK G\l.INLEROE so<:.uK _ 

Kız ve 
Erkek 

Beyotıu • TUnelbatı • Yenlyol ---

ALMAN LiSESi ve01;;~.a~et 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 
Almanca öğretmek için ihzari sınıflar 

Derslere 16 eylıil cuma günü başlanacaktır. Kayıd muamelesi 9 ey
lülden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus tezkeresi ve
ya ikamet tezkeresı; mahalli hükumet doktorluğunca tasdiklı sılı
hat raporu, çiçek aşısı kağıdı ve tifo aşısı kağıdı; altı fotoğraf ve 
nıekteb tasdiknamesi veya diplomasile yapılır. Fazl.a malumat için 
49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 eylul perşembe günü saati' 

12 ye kadar devam edecektir. = 

~hisarlar U. Müdürlüğüııden: 1 
1 takım yeni rakı klişesi 25 Cl. lik 3 renkli 50X70 eb'asında 

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

,,·-·-~-~ı 
Boşu boşuaa ıztırab çekti 

i 

MEŞRUBAT. EN &.IY~K ZiYAFETLERDEN 
1 - Şartamesi mucıbince yaptırılacak yukarıda yazılı 3 takım 

prınç klişe açık cksHtmiye konmuştur. 

u 
II - Muhammen bedeli beher takımı 210 lira hesabile 630 lira ve 

muvakkat teminatı 47.25 liradır. 

III- Eksiltme 5/L\./938 t.1!ihine rastlıyan pazartesi günü saat 
13 te Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
y&pılacakır. 

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

kaşe 

5L'9Uft .Wal1a noearıCut't ... V - İsteklilerin eksHtme için tayin edilen giin ve saatte % 7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarı(\a adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur, •5653· 

Veresiye SAHiBiNiN 
sahş 

ve acentalarında 

SES• Beyo~lu Is· 

J tlklll cad· 

desi 302 

Cinsi Mikdarı 

Motorin 
Makine yağı 

••• 
Muhammen bedeli 
Beheri tutarı 

L K. s. ı. K. 

6000 kilo 7.- 420.-
250 kilo 16.- 4'0.-

460.-

geııl 
al b ''t" nl · · eriJle ınca u un ag arının, nemen 6eçtiğini gördü, neşesı Y . ~er 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvüller• 

Muvakkat Eksiltme 
Teminatı sa~ti 1 L K. 

rahatsızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda dair03 
34.!iO 11,15 GRiPiN 

Lisesi Direktörlü v ündert 40 1ık çivi 2000 kilo 15.05 301.- 22.57 13.~ 

I - 23/8/938 tarihinde şartnameleri mucibince satın alınacağı iliin 
edilen 6250 kilo yağlama yağı isteklisi çıkmadığından ve 2000 kilo çivi 
açık eksiltmeleri 10 gün temdit edilmiştir. 

Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sıgo:) 
olursunuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe xayclına başlanmıştır. 
, 

Teknik Okulu Müdürlüğünd.e.~·'. - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etme
lidirler. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

Mühendis ve Fen memuru kısımlarının inşaat •Yol, de~i'g 
11 

işleri, yapı işleri> ve makine şubelerine talebe kaydına 1 eylU~' 
başlanarak 30 eylfil 938 akşamı nihayet verilecektir. KaydolU per f 
teyen!erin bu müddet zarfında salı ve cumartesinden maada 

3- Eski talebe eylfilün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak 
kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eylıilün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edil

III - Eksiltme 2/9 /938 tarihine rastlıyan cuma günü yukarda yazılı 
saatlerde Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. miyecektlr. 

4- Sekizinci ve on birinci sırulların bütünleme ve engel sınavları eylıilün birinde, 
eylfilün yedisinde başlayacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saatlerde yukar-
saat 9 dan 12 ye kadar Yıldızdaki Okula müracaatları. .. ,riPe f' 

Kayıt ve kabul şartları okuldan alınabilir. Veya talep u_/,ze . 5- İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
da adı yazılı Alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ·5783• Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 derilir. •5693• 

· ı 

TDrk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

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

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf usulü ile 

satın alınacaktır. Tabının bedeli 6902 lira 75 kuruştur. 

2 - Adı geçen malzemeye aid şartnameler merkezimiz levazımın-

dan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 6 Eylfü 938 salı günü saat 14,30 da Galata Kara Mus-

tafapaşa sokağında mezkCır merkez satına ima komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 75 kuru~t:.ır. 

5 - k~iltmeye gireceklerin 1938 senesi Ticret Od&sı vesikalarını 

makbuz ile birlikte vermeleri lazımdı<. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar saat 13,30 a kadar teklif mektub-

!arını mühürlü olarak komisyona vermeleri şarttır. Aksi takdirde ek-
siltmeye giremezler. (5606) 

ve 

ŞAPKA - ÇİÇEK YURDU 

Müessis ve miıdürü: Makbule 
KPbare 

••• 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 57 X 82 cm. 

eb'adında 40 ton zivana kağıdı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat 

teminatı 60 liradır. 
III - Eksiltme 9/9/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de Ka

bataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

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

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5785• 

••• 

Gü~.rük Mu,hafaza Genel Komut~,,:~: 
lstanbul Satınalma Komisyonu"d 519,ıı 

1-173 tane eğer t?kıınının pazarlığına istekli çıkmadığındaJJ 
pazartesi saat 11 de yeniden kapalı zarf eksilmesi v.pılocakl · 

2 -'- !l'ennlanan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 7•;9 liradır• 
• 3 - Şertname ve evsaf komisyondadır, Görülehi!ır. •' 

4 -- lsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveli~e r 
J<3 

2490 sayiı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıY~c3 0p1ısı' 
lif mekt~blarını Galata eski idhaliit gümrüğü binasmdakı 1<(56~ 
vermelerı. ~~:~ 

l ·J<ı''l" . d'" r as ·~ 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel Ofo15 Arttırmanı11 Istanbul Beşinci icra memurlu-,tekli alacaklılarla ıge. ıcrııV 

Beheri tutarı teminatı Şekli saati ğundan: mn ve irtifak 1 .akkı salı•P ·C f. 
·ı faiz '. V L. K. L. K. L K. Fatma Handanın Mustafa Kemal haklarını ve hususı e ıııtı 

B b b . 1500 adet -65 9~5- 146.25 A ık zimmetinde alacağı olan mebaliğ- rife dair olan iddialarırıırırıııı<l1 
oş o ın • ç arttırma 9.30 h' d 't'b 20 gün ıa 1 ı d • den dolayı haciz edilip tamamına ın en ı ı aren . d, f. 
M~an ıgıl ehli vukuf tarafından 1155 lira kıy- rakı müsbitelerile birlıkte f>'r-4 ... 

ustame b'ld' 1 · 1. mdır· r 
M il 

met takdir edilmiş olan Mahmut- ze ı ırme erı azı .11 rilC 
ars ya d. d h k1 t u sici c r'' ' 

kiremidi 1200 adet - 6 32- 4.UO Pazarlık 10 - paşa mahallesinin Nuruosmaniye ır e a arı ap rni/I r'~ 
S"U" d" · sokağında 99 kütük 298 ada 3 par- olmıyanlar satış bede 

1 )\~uıe 
u ur 0 d h · kabrlaf· _,ıeP 

karbon 170 ki. -80 l36- 20 40 • lO 30 sel eski 64 yeni 104 No. lu hanenin masın an _arıç fıY"" , 
· · ık tt il t k vergı tenvırat ve tanı• ,·c 

I - Eylıil 938 tarihinden şubat 939 sonuna kadar Cibali fabrikasın- aç ar ırma e sa ışına arar ve- t 1' bel d' rus" _,..,.,u ı• il · r E f • 1 re o an e ıye .,,.. · J 
da birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile Cibali Nakliyat şubesi r mış. ır. _vsa ı aşagıya yazı mış- . . bed li .. ayededeıı ,ı~ 
önünde olup hedmedilen iskele üzerindeki odaların damından çıkan tır. Şöyle ki: ı~aresı D ~ fm~: mııJCıf118d1 oıt" 
1200 d 

· 1 M 
1 

Zemin katı· içinde ocağı bulunan o unur. a a az ıu 1 ı a et miıstame arsi ya kiremidi ve büyük ambalajlarda 170 kilo . · . . . . ıs' ti nl · 37/1728 :No- ııf'' 1 .. u · d · k bo k d h' .. . zemın katta bır oda zemını çımen- ye erın 1 ıı ,. 
su ur o ar n yu ar a ızalarında gosterılen usullerle satılacaktır. b' • k d b' alık mevcut evrak ve mahal e ıır•P 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarda yazılı- to taşlık ır hela, ar a a ır ar ' takd' . k t aporunu g 
Talebeye metotJ,1 ve pratik r Biinci kat: Bir oda, bir sofa, ırı ıyme r 

dı · ik' · k t B' od layacakları ilan olunur. 
usullerle biçki dikiş ve şapka III - Arttırma 9/9/938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında ıncı a : ır a, 
dersleri öğr~t:li:·. Beş uydo küL yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesinde müte ekkil Sahası: 34 buçuk metre murabba 
tür direktör'üğiindcn musaddak komisyonda yapılacaktır. ş olup dört buçuk metre murabba 
diploma ve~i!i.. Bakırköy ve IV - Boş bobin sandık nümuneleri Cibali fabrikasında, müstamel mahalli aralık üst tarafı binadır. 
cıvarında birçcK terziler yetı.~- kiremitler Cibalide nakliyat şubesinde her gün görülebilir. Yukarda .. evs~f ve sah.ası ve ka -
1iren bu san at cvı kayıd mua- V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 gü- dakstrosu gosterılen ga.yn m_enkul a-
meles:ne b•şl '""'tır. 13u Li.ıyük venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan çı arttırmaya. va~edılmıştır. . 
ı.rs~t.tan istif ı~ etmeleri ba- olunur. •5784• Arttırma peşındır. Arttırmaya ış-

: "ı:lara bilh:u;a ta\·s:ye olımur ı-::=====-=-- . tirak edecek müşterilerin kıymeti -
Adres: B?kırköy: Yenin.a - \ ı· t b 1 v k fi o· kt"" ı·· v •• tı A ı =ı muhamminesinin % 7,5 buçuğu nis- ~' l . s an Uı a ı ar ıre or ugu an arı b t' d k · veya m·ı1· b' · 

halle Hatboyu cd<idesi 1~8. e ın e pey a çesı ı ı ır ... ,~~ 
bankanın teminat mektubunu ha- -------- Jfl' 

- Kıymeti Pey paras· l be DEVREDlLECEı< 
DEVREDILECEK İHTİRA Lira Kuruı Lira Kuruı mil olma arı ica der. Müterakim 'l'I •·' 

BERATI vergi, tanzifat, tenviri ye ve vakıf BER-.\ ıer» , 

•Kanotları serbest surette dönen lOOO OO 75 OO borçları borçluya aittir. Arttırma •Devvar satıhlı t3Yi'1a:"ıs'1~
1 

tayyarelerde islahat. hakkında';; Balatta Hızırçavuş m~!lallesinde Çorbacı Çeşmesi sokağında eski 32 ş~rtnamesi 25-~9~.8 ta.rihine müsa: ya tayyarelere ın;jte'3 i1~rıı~ ~· 
icat için alınmış olM 19 Sontcşrın ve \'eni 40 No. lu üç katta beş oda bir mutbak ve bahçesi bulunan kağır dıf perşembe gunu daırcde mahalli hakkındaki icad ıç.o ve ıs ~ ' 
1932 t 'h 1<17 ." k .. .. .. mahsusuna talik edilecektir. Birin- 1 • t 1934 tarılı 1 ,~ı 1 

arı ve " numaralı ihtira evın tamamı satılma uzere 15 gun muddetle açık arttırmaya çıkarıl- . tt 29 9 938 t ih' .. agus os . el ~ ' 
beratının ıh ti va e•.tg-i hukuk bu cı ar ırması - - ar ıne mu- ihtira beratının ihtıva dC'·ı• ı 

mıştır. d'f b .... d . . d • , 
kerre başl· a d 1 sa ı perşem e gunu aıremız e sa- b kası•" ~· r 

. . . • sın1 c_v'.r veya nıt m~v- thdesi 1/9/938 perşembe günü saat 14 de icra edileceğinden talip- at 14 den 16 ya kadar icra edilecek- kuk bu kere aş .• 1(01ıo1 
',1( 

1

-Devlet Demı·ryolları ve Lim""nları 1 kn fa·.,~ 1'o~!?'ak ıçın _ıcara dahi !erin Çcmberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlıilat kalemine müra- tir. Birinci arttırmada bedeli kıy- l)'ahud mevkhıfıb'litrccı\I ıc;;,ıı~ 
.,. 'erıl ·bdecrrı teklıf edtlmekte oLı caatları •5488• . . . . icara dahi verı e · )ııJsU ~11 

1 1 [ maJ.:ıa b h t f 1 1
• · metı muhammenenın % 75 şını bul- k' bU en ) 

Şletme U. deresi. ıa-nları · u usus a azıma umat e- ••• • . .. dilmekte olma .·ı ,, jstil' 11 
d' ek · t· 1 . G 

1 
t d dugu takdırde uste bırakılır, aksi edi ınc~ ~ı ,. _____ ,_ ____________ ,________ ınm ıs ıyen erın na a a As • !Cıymeti Pey parası d la malumat n 

5 
i~cı J,. 

lan H 5 . k· t 1 3 
' - takdir e son arttırmanın taahhüdü 1 ,n ıe~,. 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 
vinci 7/10/1938 cuma günü saat 15 te kapalı 
ldare bınasında satın alınacaktır. 

6 tonluk buharlı vagon 
zarf usulile Ankarada 

Bu ışe gi~ınek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka _ 

nunun tayin •tt•ği vesikaları ve tekliflermi ayni gün saat 14 e kadar • 
komisyon reislığine vermeleri lazımdır. 

Şartna.:ıeıer.350 l<W:Üıa Anltara ve Haydarpa~a veznelerinde sa -
tılmaktadır. ·· - • • · (5628) 

an cı a • numaralara Lira Kuruş Lira Kuruş aki kalın k .. Galatada, Aslan 1 e)' b · a UEere arttırma 15 gün 3 t 
müracut Eıylemeıen ilan olunur. numralara müraca 

Fe 1!1i S 111nctçı 

Emin Fidan 
Kabine: Beşikta~ 

- Erip apartman 
l'e': 44395, Ev Sua 
Jiye istasyon yanı 

21~8 35 161 10 daha temdit edilerek 14-10-938 ta-
. . rihine müsadif cuma günü saat 14 iliin olunur. /! 

Taşkasapta Şırment Çavuş mahallesinın Arap Manav sokağında iki d 16 k d d · ed ıl ak """"""'"""'"""'"""'""""""~.,or'' . . . . . . en ya a ar aır e yap ac 1 '" katta 7 oda, bır mutbak ve ıkı sofa ile bıiyük bahçe ve içerisinde yarım iki' . tt · t' . d k Sahip ve negı-i!laı . 
ncı ar ırma ne ıcesın e en ço rl 

masura suyu bulunan ev açık arttırmaya çıkarılmış ise de ilk arttırma- arttıranın üstünde bırakılacaktır. Btıf muhıırf1 .. .ıJC~·" 
sında talip zuhur etmediğinden 2/9/938 cuma günü saat 14 de temdit su- 2004 No. lu icra ve iflas kanununun ETEM ızzE'l' fJJ;.>~,v\5f 
retile müzayedesi icra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta İstanbul 126 -ıncı maddesine tevfikan hakla- • &'J'" 

SON TELGRAF !\.,,. 
Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlıiliit kalemine müracaatları. •5778> rı tapu sicillerile sabit olmıyan ipo-


