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Güneş - Galatasaray muhteliti Mı
sır takımını 1 - 2 yendiler 

lzmirdede 
heyecanlı 

f·uar münasebetile 
maçlar yapılıyor 

Şehrimize gelen Mısır kupa ve 
Iik şampiyonu Ennadiyülehli ta -
kunı ilk maçını dün Taksim stad
yomunda Galatasaray - Güneş 
muhtelltile oynadı. 

Saat 16,50 de kırmızı forma ve 
beyaz pantalon giyen Mısırlılar 
sahaya çıktılar ve halkı selfunla· 
dılar ve şiddetle alkışlandılar. Kı
sa bir fasıla ile de Galatasaray -
Gi.ıneş muhteliti gözüktü. 

Nutuklar ve merasim kısa sür
dü. Takımlar karşılaştığı zaman 
Mısırlıları §U kadro ile görüyo -
ruz: 

Aziz Fehmi - Kamil Mes'ud, 
Ahmed Elvahş - Murad Fehmi, 
İsmail Rafet, Hüseynülfar - Eşş;
ri, Rüştü, Muhtar, Essevab, HanL 
Güneş - Galatasaray muhteliti 

de şu şekilde teşkil edilmişti: 
Cihad - Faruk, İbrahim - Eş

fak, Riza, Ömer - Melih, Sal.Ahat
tin, V ehab, Niyazi, Rebii. 

Hakem Feridun Kılıç. 
Oyuna Mısırlılar başladılar. 

Soldan inkişaf eden hücumları 

kestldi ve Salahattinden Melihe, 
Melihten Vehaba geçen top, mii
said vaziyette iken havadan bir 
vuruşla avuta gitti. 

Kaçan fırsata rağmen muhtelit 
takım hücum avantajını muhafa
za ediyor. Üçüncü dakikada Mı
sırlı müdafiin hatasından istifade 
eden Vehab çizginin üzerinden 
topu kalenin önüne attı. Sala -
hattin ve Melih acele yüzünden 
bu fırsatı kaçırdılar. 

İki esaslı tehlike savuşturan 
Mısırlılar oynu kendi tempoları
na almağa muvaffak oldular. Bil
hassa sağdan çok güzel inişler ya
pıyorlar. Muhtarın oyunu daima 
sağdan sevkctmekteki maksadı 

anlaşılmakta gecikmedi. Sağiçle 

s:ığaçık gayet güzel anlaşıyorlar. 
Ve ual.arın ahengine giren top 
muhtelit takımı sağ müdafaa ce
nahııu daima yarıyor. 

[ 

Muhtelit takım Mısırlıların taz 
yikh! 13 üncü dakikadan sonra 
bertaraf etmeğe muvaffak oldıı 

hücum hattında ufak bir değişik
lik yaparak hücum faikiyetini ye
niden ele aldı. 

pamadığı oihetle kaçırdı. 
23 üncü dakikada Mısır sağiçi 

20 metreden nefis bir şilt yolladı. 
Top Cihadın ellerinden kayarak 
golposta çarptı ve geri döndü. 
bir dakika sonra ayni oyuncu sıkı 
bir şiltle kalesini yeniden yok -
ladL Bu sefer Cihad, fedakar bir 
plonjonla tehlikeyi bertaraf ettL 

Muhtelit takım kadrosunda ye
niden değişiklikler var. 

Salahaddin, Niyazi, Melih, Rebii, 
Bülend. 

Oyun müsavi bir cereyan ~3kıh 
ediyor. İki takımın da kufürsuz 
bir ahenkle oynadıkları görülü • 
yor. Bu vaziyet dahilJıde {i'.~ikçe 

:revki ve heyecanı artan devrenin 
nihayetinden iki dakika ev;"'l 
muhtelit takım güzel bir gol çı. 
kardı. 

Topa kafa ile çıkan Haklı:ının 
ahına giren Muhtar bir favul yap. 
tı. Hakkının vuruşunu Salahaddin 
kafa ile ortaladı ve MeUh kısa bir 
sürii§ü müteakıb takımına bir gol 
kazandırdL 

İki dakıika sonra devre bitti 'le 

muhtelit takım sahadan bir sılır 
faik vaziyette çıl<tı. 

İkinci devrede, rüzgarı arkala. 
rına alan MısırWarın vaziyeti kur_ 
taracağı tahmin eciiliyordu. Oyun 
başladığı zaman muhtelit takınun 
böyle bi rtehlikeyi ortadan kal • 
dırmak için bütün gayretlerile 
hücuma geçtiği görüldü. Mısırhlar 
mütemaci\yen tazelenen hücum.. 
lara karşı koymak için bütün e
nerjilerile çalışıyorlar. Fakat al _ 
tıncı dakikada Mısırı kaleci bir 
şütü yumruka karşılamak hata _ 
sına düştü ve top Rebiiye geldi. 
~br.i güzel bir vuruşla topu boş 
kaleye soktu. 

EnnaCliyülehli takımı, ikinci 
maçını bugün Feaerbahçe ve Be
şiktaş muhtelitile yapacaktır 

• • İzmir 27 (A.A.)- Ankara, İs-
tanbul ve Trakya muhtelitleri a
r&Sında tertib edilen fuar kupası 
müsabakalarına başlandı. 

Günün ilk karşılaşması, Trak
ya - İzmir muhtelitleri arasında 
idi. Trakyaya nazaran daha ha -
kim bir oyun çıkaran İzmirliler 
fazla gol yapmıya muvaffak ola
madan birinci devreyi 1-1 bera
berlikle bitirdiler. 

İkinci maç İstanbul - Ankara 
arasında yapıldı. 

İstanbulun bir vuruşu ile baş
lıyan oyun ilk'dakikalarda Anka
ranın aleyhine cereyana başladc 

Oyun bütün hızı ile devam e
diyor. 

İkinci devre birinciye nazaran 
nisbeten durgun oynandı. Maç 2-1 
gibi bir farkla Ankara muhteliti
nin galibiyetile neticelendi. 

Fuar maçları münasebetile şeh
rimizde bulunan İstanbul, Trak
ya ve Ankara sporcuları araların
da İzmirli sporctılar olduğu halde 
Atatürk anıtına giderek törenle 
çelenk koyduktan sonra ateşli ve 
genç sporcular memleket gençli
ğinin minnet ve şükranlarını iz
har etmişler ve toplanan muaz
zam halkın da i.ştirakile İstiklal 
marşını söyledikten sonra alkış

lar arasında dağılmışlardır. 

festival 
Eğlenceleri 

(Birinci aahifeden devam) 
da çok güzel geçmiştir. 

Y cı .ikapı sahillerinde de İstan
bul kürek şampiyonluğu müsab, 
kesına başlanmış, birçok amatör
ler bu müsabakalara iştirak et
mişlerdir. 

Saat 17 de Mısırın Ennadiehli 
takımile Fener - Beşiktaş muhte
liti arasında bugün Taksim stad
yomunda senenin en güzel futbol 
maçlarından birisi oynanacaktır. 

Bütiin bunlardan başka bu ak
~ saat 21,30 da da meşhur Ta
nasa revüsü Tepebaşında temsil
lerine devam edecektir. 

Uluda ' 
atlet 

n tep sinde; karlar 
fanilelerlle yaşıyan 

ülkesinde Türk _. Iran 
bir aile Hudud mü.at<atı 

Fı r ye d ir 
NAHİD SIRRl 

!stanbul Amerikan hasta
hanesi sertabibi 8 sene· 
denberi kamp kuruyor 

"l'ı,at 
itilafa ait ilk rnu a .. 

-
Hesabsız fıkra okudum, beş 

on tane de kendim yazdım. Türk 
matbuatında pek de eski bir 
ma:ıı:Si bulunmıyan ve bir kaçı 
muharrirkrinin san'atkll.rlığı sa. 
!Y"Sinde antolojil~re kadar p.!·en ' 
bu yazı çeşidi hakkında bazı ~ey. 
!er söylemek, yani fıkra h1kkın.. 
da bir fıkra yazmak ıistiyorum. 

Evvela fıkra mevzuu nelerdir? 
Almanya ile Çekoslovaky1 ara • 
sındaki ihtilafların dünyayı h'r u
mumi cenge sürüklemesi ihtima
Jı:nden bahsederek bunun önünü 
almak için ittıhazı icab eden ted
'birleri bir fıkra içinde hildirive
renler bulunduğu gibi, bilmem ne
reden kalkıp muhtelf hat!ara da.. 
ğıian arabalardaki 'Yolcu işoret _ 
ler(nin iyi konmamasından dolayı 
yokuların ş~ıp kal"*larını bir 
fıkra mevzuu için kafi gören mu
harrirler de var. Bu kadar küçü
cük şeylerle bir fıkra dolar mı ve 
ilk i~aret ettiğim:z enginlikteki 
davalar bir fıkraya hiç sığar mı? 
Şöyle diyebiliriz ki, birçok vak'a
dan terekküb edebilecek ve birçok 
şahsı ihtiva edebilecek olan bi.ıyük 
hikayeye rı.sbetle şahısları mah
dud ve vak'ası basit olmak icab 
eden küçük hikaye ne ise, maka
le ve etüde nisbetle de fıkra odur 
ve büyük davalara bir fıkra mc ilı: 
• tabir hürmetsiz olmakla beraber 
kullanacağım - evet, ancak bir f:s.. 
ke vurabilir. Nihayet bir göz ata
bHir. 

LAkin bazılarının siyaseti aı:ye
ye kadar ilerlettikleri fıkra, mev
zuu ufaltıldıkça ufatıhp iki satıra 
sığacak bir şeye hasrediLir ve bu 
fl'Y, bu münasebetle hiçbir umu
mi meseleye ve ruh haletine in
tikal etmeden anlatılacak olursa, 
bu sözlerin yeri fıkra sütunu de_ 
ğil fakat okuyucularımızın ~ika_ 
yetleri ve temennileri) gibi h1r 
mevki olmalıdır. 

Yüksek tedris :t 
Umum müdürünün 
Şehrimizdeeki tetkikleri 
Bay Cevad; üniver
site ve akademide 

meşgul oldu 
Yüksek tedrisat umum müdü

rü Cevad; evvelki gün Üniversite 
ve Güzel San'atlar Akademisine 
giderek bazı mühim tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Üniversitedeki tetkikler sıra -
sında; memleketlerine giden cc
neci profesörlerin yerlerine tayin 
olunacak yeni profesörler etra 
fında meşgul olunduğu anlaşıl -
akladır. 

Dakter; d~ğda tam bir fikir istir~hati için 
Amerikadan gelen mektub ve gazetelerini 

bile lstanbuldan Bursa ya getirtmiy(i)r ! .. 

Memleketimizde kayak sporlarına 
ve dağcılığa verilen ehemmmiyet 
her yıl artmaktadır. Bu cümleden 
olmak Ü>.ere en güzel kayak ye
rimiz Uludağa her sene yüzlerce 
kl:ııi çık.maktadır. 

Ezrümle şehrimizde Nişantaşuı
daln Amerikan hastanesi serta -
bibi dokıoc. vperatör B. Şipırt; 

8 •enedenberi aJesile muntaz3man 

1 

her yıl Bursaya giderek Uludağ
da kamp kurmak suretile bir ay 
ıı<til ve istırahat devresi geçirmek-
tedir. t 

B. Şıpırt, b sene de Bursaya 1 
~tıniş ve Sarıların çamlığında 18 
nüfuslu 3 aileden mürekkeı, bir 
kamp kurmuştur. Doktor Şıpırt, 

Amerikadan İstanbufo. gelen hu
susl mektublarının bile buraya 
gönderilmesini temin ederek dağ

da tam bir fik::r istirahatine geç_ 
miş bulunmaktadır. 

Geçen gün Bursa valisi Bay Şe. 

fik Soyerle Bursa dağ<-ılık klübü 

reisi Bay Saim Altınok, bulun -

dukları Dolubaba kampından ha
reketle yaya olarak doktor Şıpır
tın kampına gilı:n.:şier ve k~ndisini 
hususi surette ziyaret etmişlerdir. 
Doktor Şıpırt ve çocukları bura
da bir atlet fanilasile dolaşarak 
kendi ihtiyaçlarını kend.leri te
min ~n insanlar gibi çalışmak
tadırlar. Dokotr Şıpırt valinin bu 

ziyareU'.nden fevkalade memnun 
olmuş ve ayrıca bir noktadan daha 
memnun olduğunu şu sözlerle 
anlatmıştır: 

•- Eski yıllarda buradan şeh
re günd en az 200 hayvan yükü 
kesilmiş çam odunu geçerdi. Şim.. 
di bir tek yaprak bile götürül -
müyor. Bundan, güzel dağınız 
hesabına çok memnunum!• 

Yukarıda söyİecl'ğimiz gibi, A.. 

ınerikalı doktor; tatil ayını tam 

bir istirahat içinde geçİnnek için 
geru işine ve gerek hastıu;ye 

ak! tek bir kelime bile kat'iyyen 
konuşmamakta; bir satır bile ok11-
marnaktadır!. .. 

ER 
* İktısad Vekili Şakir Kesebir, * Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, 

dün akşamk.i ekspresle Ankaraya Ankaradan şehrimize g9lmiş ve 
hareket etmiştir. Yal.ovaya gitmiştir. Faik Kurdoğ-* Birleşik esnaf cemiyetleri lu, orada Vekalete bağlı Gazi ve 
yardım heyeti teşkilatı, !stanbuL Baltacı çiftliklerini tetkik ve tef-
daki bekar esnaf için bir blrınma tiş edecektir. 
evi yaptırmağa karar vcrmişt.r Bu * Rumen heyeti reisi Slavesko 
hususta tetkikat yapılmaktadır. yarın akşam Ankaraya gidecektir. 
İstanbulda beş bine yakın bekar Rumen heyetinin Ankarada ya-
esnaf vardır. pacağı temaslara ehemmiyet ve-* İtalyan bandıralı Kampidog- rilmektedir. 
liyo posta vapuru, Bulgaristanda * İzmit, Sellüloz ve ikinci kiL 
Burgaz limanı civarında sis yü - ğıd fabrikamızın inşaatı 939 se • 
zünden Anastasya adası kayalık- nesi haziranında nihayet bulacak 
!arı önünde, tehlikeli surette ka- ve i.~lemeğe açılacaktır. 
raya oturmuştur. * Dost Yunan hükıimetı deniz * Zonguldak Atatürk gününü erkanıharbiyc reisi Amiral Saka_ 
kutlulamış ve on binlerce halk bil- lariu'nun kızı Lukya Sakalariu, 
yük tezahürat yapmıştır. stetik danslar yapmak üzere şeh-* Senteriyen bayramı müna - rimize gelecektir. 
scbetile Reisicumhur K. Atatürk- * Yaz tatili münasebetile va -
le Macaristan Naibi Horty arasın- zifeleri başından ayrılan ilk ve or-
da telgraflar teati olunmuştur. ta mektebler)e lise muallimieri 
* Başkumandanlık muharebe- 1 ey!Ule kadar •azifelerı başına 

sinin senei devriyesi olan 30 ağus- döneceklerdir. 
tos dolayısile salı günü bütün res- İkmal imtihanları, 1 eylıilden 
mi devair ve mali müessesat ka - itibaren başlıyacaktır. 
palı olacaktır. * İlk tedrisat umum müdürü * Ulukışlaya şiddetli dolu vağ- İsmail Hakkı, köy mektehlerini 
mıştır. gezmek ve köycülük çalışmalarınt * Arnavudluk Ankaraı•a yeni tetk;ik etmek üzere birkaç güne 

Yapı1dı . 
'.l'iirk;)e 

İğdır (Son Telgraf) - .. kÜfll'ti 
Cumhuriyeti ile iran hl<u e ıııe-

l bu er .. 
arasındıı akto unup ası bıt-

riyete giren hudud anlaşrnd işle • 
kümlerine tevfikan budu luıııııı~ 
rine aid müzakeratta. bU Qlguı' 
~zere İlçebayımız nısanafırı~P 
Iran hudud komiserı tar JJC,~ 
davet edilmiş ve Sürb.ılıa11

1• ıçiP 
·ıhaka 

Bayazıt yolu ile, mu eyle • 
Bezirgan geçidine azill'.let 

miştir. usi) b;. 
Doğu Doğu Bayazıt (J{USttı IJli' 

dud işlerine aid rnüzaketa~rf~ 
lunmak üzere ilçt-miıdell ııd~ 

·derı • 
Bezirgan geç dı.ne gı ir3ıı pıt-
kaymakamı İhsan Oiguıı .

11 
ve~· 

dud komiseri Bay JV!uhsı f11).'° 

letşahı ile ilk mülil': ıtını yaP 

tır. 

Filistin de 
lngiliz er d•fl"ı 

h ·ıed•11 • (Buinri sa ı . . ~ 
tin.in daimi olarak ingilıZ ,.e b!l 
dası altında bırak ııınası .1• 'il' c~rtı ~ _,, 
mandaya tabi olmak ..- ~..,. 
h dil kü .. k bir rnıo ıcP'· u ere çu ıacş 

muhtariyet verilme~i :8~31#i: 
Bu ınıntaka Tel-A ~ıv kıf~ .~ 
münhasır olup sahilde deJııVilll" 
uzunluğunda ve 10 rnil eee~', 
de dar bir saha teşkil e4 de~ 
Bu sahadaki nüfusun yııZJe ııı1 

san beşi Yahudidir. yu;rab ~ 
nisbetindeki Arablar da 

111
uh' 

takasındaki Yahudiler le . p!V' 
dele edilecektir. Bu Y~: 0e l'
göre Arablara ne istikl~if· ~~ 
muhtariyet verilmemeld giliı ~ 
!ar doğrudan doğruya 1n 

dıf ·ı· dası altında kalacaklar ~ jıı$' 
Maamafih diğer ta_raft: pli ıt" 

terede kuvvetli bir z(iıı1! ~ıad11 
lin de aleyhinde bulun!"a fiW 
Bunlar doğrudan doğrU{~er~ . 
tinle Suriyenin bir k00 ,·ııi i> 

d ·ırncs yon halinde idare e ı 

temektedirler. ·ı'<tiııli • 
1 Fi l· ,~ 

Bunlar Suriyeliler e ıı>' 
!erin ayni ırktan 0IduI<19\3dıl< : 
iktısaden birbirini tam3111

1e;tjtil 
!arını iki memleketin bıf\'İ ılllı> 

·d ·· bır·erk3 .jır mesı avası ıçın iJlldı , 
saymaktadırlar. Bunlar ş ditc'' r 
giltere ile Fransanın Y0\.ı• ı,ı 
sıkı dost olduklarından J>Obil~ 
plan üzerinde anlaşıla ıar· 
kanaatinde bulunmaktadır 

Karışıklıklar J<)ar ııı· 
Filistinde yeni karışıl'11

1 
• J< ı:d' 

·nfı a .~ hur etmiştir. Yafada ı 
11 

~, 
bombadan yaralananiard3 

şi daha bugün öimüştiif· ,.01ı1PıP 
Arab çeteleri, Ramla ·

1
_1 eG' 

ıı·ct" i! 
Musevi otobüslerine ıı "şıeıd 
rek, sekiz kişiyi öldürll1:did 11 

Yafada bugün mutea 
gınlar çıkmıştır. 

1900.-li-r a-~·a sıl Melih ortaya, Salahattin sağa
çığa ve Vehab ta sağiçe alındı

lar. 

Mısır müdafaasının sol tarafı 
muhtelitin hücumları önünde za
yıf kalıyor. 

2-0 bir netice ile galibiyeti oL 
dukça garanti eden muhtelit takı. 
mın müdafaaya çekilmek hevesL 
ne dii§mes'.ne mukabil Mısırlılar 
gayreti artırdılar ve oyunu muh_ 
telit;n nısıf sahasına nakletmeğe 

muvaffak oldular. Muhtelit, Saıa. 
haddin, Melih ve Bülentli ieride 
oynatarak iki muhacimı de geri
ye almış, tamamen bir müdafaa 

sistemi takib ediyor. Bu yüzden 
muhtelitin yarı sahasına yerleşen 
Mısırlılar, sıkı şiltlerle !lihlerin:i 
deniyorlar. 16 ıncı dakikada ~oliç 
sıkı bir şiltle Mısır takımına bir 
gol kazandırdı. Oyun bundan son
ra çok hızlandı. Mısırlılar bera _ 
berliği kurtamrak, muhteı:t takım 
da galibiyeti elden kaçırmamak 
için çalışıyor 

Bu revü, halktan ümid edilmi
yecek derecede rağbet gördüğü 
cihetle Festival Komitesi Tanasa 
revüsünün bir hafta daha şehri- 1 

nıizde kalarak temsillerine de _ ı 
vam eylemesini kararlaştırmıştır. 

KALBE bir elçi tayin etmiştir kadar Almanyaya gidecektir. * Islahat programı ik: sene - İstanbul Beşincli~e~-u-r""lu-.-ı 
aşırılmış t11ıır• 

bere f11 •• uı• 
Kars telgraf muha jrJılı";ııı 

, 

Rüzgarı arkasına alan mu'ıtelit 
takımın bu vazyietinden istifade 
ederek sayı çıkarması icab eder
ken, üstüste fırsatlar kaçırmağa 

başladı. Vehab iki müsai<l fır _ 
satı, birisinnde topu kontrol ede
med ğ, için, ikincisinde atak ya • 

Zaman zaman sertleşen oyun, 
sonuna doğru müsavi bir şekilde 
devam etti. Maç muhtelit takımın 
2..1 galibıyetile bitti. 

Revü heyeti de bu talebi kabul 
eylediğinden Tanasa revüsü yarın 
akşamdan itibaren bir hafta her 
gece Tepeba~ında temsiller vere
cektir. 

G IRE N 
HIRSIZ 

Senenin en or jinal :om l ırıı 

So ı Telgraf'da okuı·acaksınız 

müddetle tatbik edilecek ve elek- ğuna: 

trik tesisatı, İstanbul halk.nı tat- Bir borcun temini için mahçuz 
m'n edecek hale konac•ktır. ve satılmasına karar verilen (71,5) * İktısad Vekfilı>ti İstanı,ulda düzine erkek, Kadın ve çocuk ço_ 
bir ekmek fabrikası inşa edilme- rabı 1/9/9~8 perşembe günü saat 
sini kararlaştırmıştır. Ekmek fab- 13 te Sultanhama Fındıklıyan ha_ 
rikasını Toprak ofisi umum mü- nı içinde açık arttırma ile satıla_ 
dürlüğü yapacaktır. cağından almak istiyenlerin ma _ * Leyli meccani üntihanları 1 hallinde bulunacak memurvna 
eylftlde başlıyacaktır. müracaatları ilan olunur. 
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- - bir Yugoslavyalı ı!ıtıyada biriç mak için _ göndermiş. denbire karşısına bir erkek çıktı. Ayten bu üç k~limeyi güçlükle -=n () G OVM' oynarken, Aytc:ı paltosunun 'a - Gözleri ileride .. Daima ileride Ayten irkildi.. söyliyebilmişti. 
!!!"'~ - U ~ kasını kaldırnu§ güvertede tek ba_ yürüyordu. Bir adım geriye çekildi. Sinyor Kapola: · •· 

~ına dolaşıyordu. Ö"J .. d k Ik 1 ik' Ah s· K l 1 s· . d k d g " yem.,gın en a a ı ' sa- - .. ınyor apo a.... - ızı sa ecs yı ııı an temaşa 
Gültekin Ayten> at olmuştu. Bu söz, genç kadının ağzından etmek istiyorum, Madam! dedi. 
- Haydi çık güv~rtcye de biraz Napolı yolu da ne kadar u 7.a_ ihtiyarında olmıya:ak çıkıver • Gözlerim her yerde sizi arıyor ... 

'""'; " H o •' 
0
, 1 ••"'.lf• 

HEYECAN ve ROMANI AŞK, İHTİRAS 
Tefrike 
N.8'\ 

YOZ~n lekenifer f, 
SERTELLi 

hava al! mıştı ya.. mişti. - Fakat ben evli bir kadınım. 
Demiştı. Gült~kin güvert~de Saat altıda varacaklardı oraya. İtalyan genci biiyük bir neza.. - Saadetinizde gözüm yok, 

kimsenin olmad•ğını biliyordu. Vezü yanar dağını Napoliden ketle Ayteni selamladı. Madam! 

- Evet ... Şüphes'z ... 
Ve birden ayağa kalkarak Ay -

tenin boynuna >arıldt: 
- Artık bu gec.? oırbirımize 

do ıa ço<t yakınl.,~mı~ oluyoruz, 
se\gil m! Seni M>rl sevdiğimi bil
SE n •. 

Ayten kend.nı Giiltekinin kolla
rı arasına bıraktı .. 

* O ı:kşanı Napol y? varacaklardı. 
Ayten hayatınd>n çok memnun

du. • 

Kocasından ay:ıldığı gündenbe
ri ilk defa o be:~ bir erkeğin kol-

!arı arasında yatnııj!ı. 

Ah o gece! O g2ce herşey bit • 
mişti. .. 

Ayten artık t.ültek.n:n nıa1ıydı. 
Ve Gültekin er~~sı gün kendi _ 

sıne biraz daha talı .kki.ıC'1 el.!Ileğe 

onu b:raz daha avcunun ıçir>de 

uıp sıkmağa başlamıştı. 

Ayten damar! ırnı y.1kıp tutuş
turan ateşin kıvı'cımlarını vi.ıeu_ 
dünde hala hissed,yordu. Halıl 

omuzlarında bir ıirperme, hala 

kalbinde bir heyecan duyuv0r ... 
Kendini ha.la aşıkım!! kolları ara
•ında sanıyordu. 

Cı>kindfği adamların hepsi de o- seyred~ekler, orada bir gece :caL - Burada sizi yalnız görebildi- Dedim ya, sadece sizi yakından 
yuna, kitaba dalmışlaı·dı. dıktan sonra, ertesi gün trenle ğ;me ne kadar sevindim bilseniz... seyretmek. Ve bu arzumu yen-

Ayten guvertetle dolaşırken, en- Vencdlğe gideceklerdi. Aytenin kalbi çarpmağa başladı. meğe muvaffak olamadığıma çok 
g:nlere baktı. Artık herşey geride Yolculardan biri Aytene: Benimle neden bu kadar meş- lıoyorsunu? 
kalmıştı. - Napoliyi çok seveceksiniz, gul oluyorsunuz? - Beni bu derece güzel mi bu-

İstanbul... Madam! demişti. Orada bir kaç - Sizinle meşgul olmamak ka- Iuyosunu? 
Çamlıca ·· gün kalacağınızı umuyorum. bil mi, Madam? Siz etrafınızı ya- ·-Hayatımda- bütün Avrupayı 
!ztırab. . . Napoli sahillerinde dolaşmak kana bir ateş parçasını.. benziyor. gezdim - sizin kadar güzel, şirin 
Ve bekarlık.. Ayten için acaba umulduğu ve sunuz!. ve sahhar bir kadın görmedim, 
Ayten, en çok bek~rlıktan, yal- söylendiği kadar zevkli bir işi ola_ Yanına sokuldu: Madam! 

vızlıktan bıkmışt•. Çamlıcada gc- cak mıydı? İstanbuldan hareket ettiğimiz Eşinizle bal ayı geçirmeğe mi 
· d' • · ~ · h t d.. .. B · d.d i •- t· b. gidiyorsunuz? çır ıgı munzevı aya ını uşun - unu şım ı en nası ,,•s ıre ı- gündenberi sezinle bir dakikacık 

dükçe, göğsünü ~iş.recek: lirdi? dsun görüşebilmel< fırsatını buL - Evet ... 
- Oh, diyarda. Allah bu Mısırlı - Hele bir varalım .fa, ondan mak için nele: yaptım, nelere - Napolide mi kalacaksınız? 

prensi benim ayağm11 - benı yal- sonra veririz kararımızı.. baş vurdum.. (Devamı var) 

!arından Tahsin Pulur. 111,o '\~ 
lu Mustafa oğlu Mitil ~:l<ıır• ·4' 
şahısla aralarında kUf f ~ri' f• 
p!ana göre sahte telgr

3 f'. 1· f ~ 
etmek suretile Arpaça~37 ıJI'~ !iği kazasından, 2.9/11/ J<ad'r ıı~ 
den 3/2/938 tarıı.:ne . oidıı• • 
defada 1900 lira aşı~ını~ sabi~ 
vilayet idare heyetınce ıı ô cıJo 
rüldüğünden, bu stıÇ: fili ,~ 
mevkuf olunan Tahsı 11110' ~ 

. . · · de"9 ı 1' mevku!ıyetı halının 3~ ıY 
Türk ceza kanunun:u'utl'ıı ıtl 

fkan luz t;Cmaddesine tev ı .111,ij · ~ıY 

hakemesine karar ver~irard'#ıı' 
Diğer suçlu ve hail ıırılı11 

lunan Osmanın da arat 
devam olunmaktadır· JI~· 

rltığıı~ O'"" 
Üsküdar icra meınui.gor 1'~/.'" 
Petroya borçlu Gr·c;initl iıJf 

sın mahcuz bakJcaiı) t 8 de ...ıı" 
.. saa caff 

lu!/938 cuma günU "<( , V 
. J{adıJ<O. • 111•· 4 

Jamak suretıle d )<J<S.11 pıP_' 
Bahçe sokak 2 N°· ~ıtırı" il 
nünde birinci açılc 9 

11 J<ı'' 11, 1rJ" h ııııne k" • icrasına ve mu 3 Jı!l' tB J<ıl' 
rinin o/o 75 ini bulın3 ııır3 ııl / 
ikinci açık arttırın•Y~ nil a~ i~.r 
rak 6/eyliil/938 salı ~ ,.erO~,,.ıf 

k avn• · ııw atte başlanılara · .·1e SS 
icrası ..:ttı 

ci arttırmasının . 8'. 
na karar veriJıniştıf·ııa"yr!lh~Jıl' 

Jll·r"·~ Talip olanların ııaı1 ~' 
ve saatte mahalli::caatlııfl 
nacak memura ırı 
olunur. 

f.! 
lı 
b 
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Güreş ve pehlivanllğa verdiğimiz 
ehemmiyet daha arttırıhyor ! 

~Utu 
cı, 111 n t•hr, kasaba ve köylerlrnlzde genç l•tl 
t

111
k ar, meydana çıkarmak Uzere muhtelif mın• 
•lara antrenöUrler gUnderllmesine batlandı 

~r Vilayetin muhtelif sıkletteki peh
bir~rıı~rı birbirlerile güreşerek gurub 

'k •Cıleri saçilecek sonra bunların 
nrşılaşmalarile da baş pehli-

vanlar belli olacak!.. 

~~larunız arasında milli bir 
bul'iilı aıı •güre§• e verdığimiz 
<rııı,. 

1 
eheı:nııı.iy tin bir kat d;ıha 

~~ nıası ve cTürk gib.i kuv. 
hıı darbımeselini cihana ya
it: Pehlivanıarımıı. arasına daha 
linf o]t Yenilerinin katılması im
~~ının sür'atle hazırlanması 

ıı 3Ştırılm~tır. '4.;:: bu maksadı temin etmek 
~ te°'?'iat yapm:ı< ve hem de; 
~~etımizin tel.mil şechir ve 
~ ve köylerindeki meçhul 
ııt.r genç ıstidatları me)dana 
lt!iı inak üzere Anadolunun muh. 
~ llıtnt.akaıırrma antrenörler 
A erilnıesine bqlanmıştır. J 

til&Yrı~a birbirıne yalun bir kaç 
~:tin bir mıntaka namı altın
f!lıır llJan.aak bu mıntakaya dalı il 
la%' kasaba ve köylerden istidad. 

tlı: bırbirlerıle gürqtirilme> 
Jı.nı 1~ 0 mıntakanın baş, ortı: ve 
bir· _kkt pehlivanlarının grup 
~İliklerinın teshil olunmasına 

Memleketimizde 
!:-45 yaş arasında 
'\C1Ç kadın var? 

' ""-~•rın ~·. de 4 7 •I yeni 
~:r sayesinde okll· 
l.ı razma ö§rendll 

ıılldaetnleketimizdc 40-45 yaş ara-
lıııı bulunan kadınların sayı
~ tı •473. bin ·948• kişiye var-

l!ıı anıll§ılmaktadır. 
~ kadınlarm •21• bin •293• 
)'in .Yani yüzde 51 i okuyup 

lfa bılmektedirler 
\j ~Uki Cumhuriyetten evvel
~ arılarda bu kadınlırrın an
~ ~e 2,5 nun okuyup yazma 
~erı malum olduğuna göre 
~I ha atımızın yüzde 46,5 nin ye
~ rf'._erımzi sayesinde okuyup 
hilt llıa eığrendikleri kolayca teza-

ttıııekted · ır. 

~llnıkap~da 
1!ni bir 
«rJ.ekteb 
rQpılacak 
~.tnaksatla münasib 
~ lt arsa bulundu 

)'ıq ~~if lllüdürlügü Kumkapıda 
Ilı ~llt ınekteb binası inşası
'-tıa b u tıörmüştür. Bu mak
~ ır arsa aranarak bulun -

ıı,~ 
~ :Yakında bir münakasa açı
~ada bir mektep inşasına 
ı.~'llt ı kararlaştırılmıştır. 
"ili •t :Yeni Kumkapı ilk mek -
~ ~k gelecek ders yılı başın
~ aten açılabilecektir. 

t 

SON TELGRAF'm 

gjri~ilmiştir. 

Aldığımız maliımatıı göre. bu 
cümleden olmak üzere Kastamo
nu., Bolu, Çorum, Kayseri, Sıvas, 
N.iğde, Seyhan, İçel vilayetleri 
bir mmtaka namı altında toplan
mıştır. Bu vilayetlere dahil şehir, 
kasaba ve köylerden seçilecek 
birincilerın eylfılde kastamonuda 
birbir lt'1".ile karşılaştırılma farı ka
r arlaştınmı.ştır. 

Bu mıntaka entrenörlüğüne ma
ruf güreşçilerimizden Bay Kemal 
tayin olunmuş ve kendişi İstan -
buldan Niğdeye git~tir. 
Diğer muhtelif vilayetlerimiz _ 

de de ayni mıntaka uırulile böyle 
karşı.la§malar yapılacaktır. 

Bu ı:nüsabakaara kendisine gü -
venen muhtelif siklette genç isti.. 
dadlırr da iştirak edebileceklerdir. 
Her mıntakanın kazanan birine; _ 
leri, birbirlerile gürşetirileoek bu 
~etle sona kalan başpehlivan O

lacaktır. 

2 inci bir Imralı 
Hapishanesi 
Kurulacak 

lmralıya Adana· 
dan 41 mahkum 

geliyor 
İmralı adasındaki ilk zirai ha

pisanemiz günden güne tekem -
mül eden bir müessese olmakta-
dır. 

Yeniden muhtelif ceza evlerııı
deki uslu mahkumlırr buraya .ev. 
kolunarak kendileri zirai hayata 
alıştırılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere A
dana hapisanesinden 41 mahkum 
İmralı adasına sevkolunaktad1r. 
Dığer taraftan da bu hapisane

ye mümasil yeni bir ceza evi ku
rulması ve bu suretle ıssız, ba -
kımsız bir adada yoktan varedi
len İmralı hapisanesi gibi yeni 
bir ceza evi yaratmak için müna
slb bir yer aranmaktadır. -----
Oksporun senei 

devriyesi 
kutlulanacak 

Ok>por kurumu genel sekre
terliğinden: 

Kurumumuzun açılışının ilk se
neyi devriyesi ;!0/8/38 İsWdal sa
vaşımızın tarihsel mutlu günü O

lan zafer bayramına tesadüf et _ 
tiğinden ayni gün Beyoğlur.da İs. 
tiklal caddesinde Nur Ziya soka
ğında C. H. P Beyoğlu Oçesı ku_ 
rağındaki merkezimizde kuremu. 
muzun iki yaşına bastığı merasim. 
le kutlulanacaktır, · 

Ayni günde kurum aduıa Tak. 

Yazan: M. Sami KARA YEL 
(), Tarihi tefrikası No. 77 

~&nhlar, Eflalı( ve Buğdanı zaten 
&rlofça muahedesinder• &onra 

1 kaybetmiş gibi idiler 
llt> ngilızı . 
~ b1z1 8.erın, Sırbistan meselesın- etmi · bulun caktı. 
1 ~. ıyanetlerı ve ecn~b. dev- Halbuki Cermen unsuru da Ad. 

~ ~ rıı· ~'tı udahalesine meydan 
eııı~k 

) 1 •çın el altından ,,. na. 
·~ ı. roı kar ·· ı · 'zd · ı..._ <;;)• gc•z erımı en zı-
~:ların Akdenize doğru u-
1\~lı ı idi. 

• tt~turyaı,:ar da; Sırb"stanın 
111 l!Qağın ıli'ını istikHil etme

,~ u llıiyorlardı. Çünkü; İ lav 

riyatik denızine ve Balkonları a
şarak, Akden:ze doğru uzanmak 
sevdasında idi. Avusturyalılar; 

Bosnaherseği ele geçirme'.< ıçın, 

içten içe isyanı körüklüyorlardı. 

Fakat; Ru müdahalesine mey-

dan vermemek için elden gelen 

yor-

Polonyalı maruf 
Bir müsteşrik 
Şehrimizde 

"Dil kurultayı,, mıza da 
iştirak eden B. Anom· 
yaş tedkikler yapacak 

Polonyamn maruf müsteşrik -
!erinden Ananyaş Vayonç Ka ·· 
vonski ve bayanı ile Polonyada 
bir cemaatin reisi olan Bay Sü
reyya memleketimizde tetkikler 
y~pmak üzere şehrimize gelmi'
lerdir. 

• :;,"'.i-..1: "···. . ''iL 

-~--7e~;E ~ ;;_~;. 
. ~~-. . . . .· . ;, ~ . 

Sözlerin kıymeti 
ve iftiralar 
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Şehir meseleleri 
--··· . ----- . 

lzmir fuarı 
Otel buhra 

İzmir fuarının güzelliklerinden 
bahsedenler, İzmirde otel bula. 
madıklarından ş!kAyet ediyorlar, 
fuar idaresi bunun böyle olaca
ğını bildiği için, vaktile propa.. 
ganda broşürlerinde, şu taYsiyeyi 
ileri sürmüştü: 

ına çare er 
alan olduktan sonra, oteller dol- J 
muştur. 

Hali yaşıyan bir 
işkence 

Dün gazcelPrd • ., bi. ınJr b r 
şikayet mckiub~ okudum. 

Galatada 1Jmden fazla :ımelui 

olan bir tüU':'. dt'J)OSu varmıs kr 
bu tütün dem~·\ dünyace m.slı 

görülmemiş h· • i~ yapmakta mış 

Bakınız nasıl! 

Kendilerine bir de Polonyalı 

ressam ~fakat etmektedir. 
Müsteşrik Ananyaş; geçen yıl 

toplanan •Dil Kurultayı• mıza da 
iştirak etmiş ve orada mühim bir 
tez irad etmiş bir· alimdir. 

Verdikleri söze kar§ı şarklıların 
liıkayd kaldıklırrını rivayet eder. 
!er. Sözünde durmıyanlar şarkta 
da garbta da vardır. Söze karşı 
sadakat, bu öyle bir şeydir ki hır
sızlık, doktorluk, traş olmak, ban.. 
yo yapmak dükkan, kal<lırım gibi 
her millette, her yerde bulun.. 
ması mümkün olan şeyler dır. Fa
zilet de rez.ilet de umumi ve in
sanların müştereken aralarında 

pay ettikleri huylardandır. 

Sözünde durmamağı. randevu.. 
suna geç gitmeği yalnız ~urklılara 
mahsus bir nakıise addedenler şar
ka düşman olan züppe Avrupa 
kafasıdır. 

- Şa:et otel veya paoı;iyon bu.. 
' lamazsanız, beledJye zabıtasına 

müracaat ediniz. 

Yazlık otelle: dediğimiz beş on 1 
taneyi bile geçmez. Yapılan bir 
hesaba göre, yadık otellenie, an.. 
cak 1000 kişi barınabilir, halbuki 
Avrupanın her hangi büyük bir 
§ehrinde, yalnıı bir otelde 1000 
kişi yatab!Hr. Bu mukayese bize 
gösteriyor ki, İstanbulda yazlık 
otel diye bir mevcudiyet yoktur. 
Fakat bunu yapmak, bir belediye 
bir şehir meselesidir. Bu, iki tür_ 
lü olabilir. Hususi sermayedarlar, 
otel açmakta büyük bir menfaat 
görürler. Ve otelcilik ticaret'ne 
sermayelerıni yatırırlar. Eğer 

memleketimizde, bu işe sermaye 
yalrracak teşebbüs yoksa. bu v11-
zife, belediyelerimize düşer. Nite_ 
kim İzmir belediyesi, ot.el buh
ranını karşılamak için, lzm!rde 
bir şehir oteli yapmağa karar \•er. 
miştir. OIA>l mesel.-s;, )"alnız İz.. 
mır için değil, diğer şehirlerimiz 
için de mevcuttur. 

Burada öğlf tatıJ;nae ar:ıdtn:n 
bir saatlik tatilinden kes.len or. 
~ dakikalık zamanı aındeıı.n 

umumi defi hacetına tahsis, tmtk 
gibi garıp b'r '1:zall•• ria~et erli. 
liyormuş. 

Kendisi gayet güzel türkçe ko
nuşmaktadır. Mumaileyh ve ar
k .. daşları evvelki gün bir hafta 
kalmak üzere Bursaya gitmişler
dir. 

--- -~--

Umumi 
Hapishane 
Binası 
Yıkılamıyor ---

Randevüsüne geç gelen şarklı ı 

belki eski devir:erde mevcuttu. 
Fakat artık Ei.,anbtana, Çine 
kadar giden demiryolları, Okya
nusları aşan ha,·a devleri, trans 
at!antikler, elektirik, motor, d..ııa_ 
mo sür'at ve refahı temin eden 
vasıtalar bugün sür'atin şarkta da 
garbte de ayni şekôJde saltanat 
sürmesine v~s;l<! olmuştur. 

Yoksa insan, her yerde onsan. 
dır. Bütün mez'yetlerile ve ku
surlarile beraber. 

Adliye vekilinin riya· Bu günün çoc ığu artık lıugü_ 
setinde yeni bir k@· nün felsefesile prkll da garbte de 

dünün yerle~rr.iş, köh:ıc teJakki-
mİsyon kurulac11k ıerine me~·dan 0kumaktadır 

Türk tarih kurumu ile mıizeler Btffi.HAN CEVAD 
umum müdür B. Azizin ve diğ~t il.,=====~-=-==== 
bazı zevatın adliye sarayı yapıı - Havuzlar ve sular 
m:ık üzere ıyıkılması ekseriyetçe müdürlerinin 
muvafık görülen umumi hapisha. 
ne binasının yıkılmasına itiraz et- seya hata 
tikleri malUındur. İktısad Vekaleti havuzlar mü· 

Gerek tarih kurumu ve gerek dürü Cemil istanbuldan Bursaya 
Bay Aziz ile diğer zevat bu fikir- gitmiş, orada bir müddet kaldlk
lerinde ısrar etmektedirler. 

Bu münasebetle meselenin yeni tan sonra evvelki gün şehrimize 
dönmuş·· tür. bir komisyon tarafından ehemmi-

yetle tetkik olunması kararlaş - Nafıa Vekaleti Sular umum mü-
tırılmıştır. dürü Salahaddin Ankaradan Bur-

Bu komisyon; bugünlerde şeh- sıoya gitmiştir. 
rimizde ve Adliye Vekili Saraç - Bay Salahaddin Bursada bir 
oğlu Şükrünün rei. liğinde içtima müddet kaldıktan sonra evvelki 
edecektir. gün Bandırmaya geçmiştir. 

Adliye Vekilimiz iki tarafın da 
fikirlerini ve müdafaalarını ayrı 
ayrı dinliyecek ve komisyon aza
larile müzakereden sonra bu me
selede kat'i bir karar verilecek -
tir. 

Maama!ih; bu hu:; usta yapılan 
tahminler; binanın tarihi kıyme· 
tinin ehemmiyetinde ittifak ve 
sebat olunacağı, binaenaleyh u -
mumi hapisanenin yıkılmasından 
s•rfınazar olunacağı merkezinde
dir. 

Bu tahmin kuvvetleııdigi ve 
tahakkuk ettiği takdirde •yeni ad. 
liye sarayı• için yenı bir aramak 
icab edecektir. 

simdeki Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk konacaktır. 

Bu şerefli günümüzde İstanbul. 
da bulunan bütün saylavlarımız, 
büyüklerimiz bütün spor kurnm _ 
!arının yönkurulları, üyeleri gün. 
delik, haftalık aylık ve spor ga_ 
zeteleri neşriyat müdürleri mev • 
kut ve gayri mevkut mecmualJ _ 
rın yazı işleri direktörleri üyele_ 
rimiz, milli sporlarımızı ve okçu. 
Juğumuzu sevenlerimiz bu mutlu 
günümüzde bu toplantımzıda unur 
verme:;ini bilhassa rica ederiz. 

mi bor ihtilal çıkarmak, İtalya, 

Macar ve Osmanlı hıristtyanları 

meselesini Ruslaı·la mü~tereken 

kendi noktai nazarına göre hal -
!etmek davasında idi. 

Hatta bu sebeble FraPsanın İs
tanbul sefiri Mösyö (Tovnel) in 
Rus sefirile teşriki mes~i ederek 
İngiltl'renin emellerini suya dü
~~ir ır.eğc çalıştığı aşik;)r ıdi. 

l>le, Sırbistan meselesinde İn. 
g lterenin bütün yardır:ılorına Vi! 

s yasi tesirlerine rağmen; Rusya 
ve Fransanııı müessir hareketle. 
ıiJ~ Belgrad kaleleri Sırplara tPS
ilim edildi. 

Bunca senedir, tahtı hakimiye
tim ıde bulunan bu yerleri kl.ıvvet 
ve kudretimiz ol·lug!l halde; s'yasi 
flntrikaların tesızi, leşkilf.ıtF:ızl.:ğı. 

mız, ricalimızin siyasi ve idari 
kozmopolitl'ği yüzünden bir hiçe 
kurban oldu. Üste de bu yet !erde 

--
Halkevierinde 
3o Ağustos 

Emınonü Halkevinden: 

30 ağustos zafer bayramı şere
fine o gün saat ( 17) de Evimizin 

Cağaloğlundaki binası salonunda 

aşağıdaki program gibi tören ya
pılacaktır. Yer darlığından dola

yı hazırlanan davetiyeleri arzu ~
denler her gün Ev bürosundan a
labilirler. 

Program: 

1- İstiklhl marşı Ev orkestrası 
tarafından. 

2- Konferans Evimizin üyele
rinden Naki Tezel tarafından. 

3- Konser E\"imiz orkcstra:;ı 

tarafından. 

••• 
Şişli Halkevinden· 

Zafer bayramı münasebelile 30 
ağustos 1938 salı günü Evimizde 

s~at 15 ten 17 ye kadar Boks mü
sabakası yapılacak ve gece saat· 

21 den itibaren bir çaylı dans ve

rilecektir. Davetiyeler Evımizde 
dağıtılmaktadır. 

bir sefalet içinde vat.anlarını, terk 
ile h'cret etti. 
Babıali bu vekayi içinde, boca· 

layıp duruyordu. Daha hiilii, for
malıte ile uğraşıyordu. Mesela: 

Sırbistan mesel%i, ecnebi mü
dahalesile nihaye!e erdikten, ka
leler, muhafız Ali paşa ta~afıııdan 
teslim olunduktın, Türk askeri 
Sırbistanı tahliv<' ettikten Belgrad 

. d • 1 . 1 1 
ve cıvarın a yeı..- eşmış o an on 
binlerce evladı fatihan, muhacir 
olduktan sonra: Sırp voyvoda
sını. kale muhafızı Ali Riza paşa 
ile İstanbula da\'et ediyordu. 

Liif değil; Sırp voyvodası ve 
sergerdesi bu g~lişile hakipayı 

ş: t nev<'. ve hilafeti a!iyyeye yüz 
sürerek metbuiyetini itan etmiş 
olacaktı. , 

Sırp voyvodası MJla!'E, zatı şa
haneye mahsus vapuru humayun 
yollaı.dı. 

Broşürü okuduğum zaman, de
mek insan İzmire giderse, otel 
bulamamak gibi bir hadise ile 
karşılaşacak! .. 

Bir mecliste bu mevzu üzerinde 
görüşüyorduk. iç;mizden birı de
di ki: 

- İstanbulda fuar olmadığı 
halde, burada da otel buhranı 

var, dün gece, bir otel bulmak 
için, Tepebaşından, İstiklal c.ad. 

des.ine kadar yürüdüm. Bütün 
oteller doluydu. Yalnız bir otelin 
tavan arasında tek bir oda \'ardı. 

Orada geceyi geçirdim. Hele yaz.. 
lık otellere gelince hiç biJ·inde 
yer yoktur 

OTEL BUHRANINA ÇARELER 

Otel buhranından geçenlerde de 
bahsetmiştik İstanbula, memle
ketimizin muhtelif yerlerir.den 

Aııadoluda öyle şehirler ,·ardır 
ki, i<;inde yatacak temiz bir otel 

1yoktur. Turjzmin ınkişaf ettiği 

bir devirde. otel rneııelesini, bir 
memleket meselesı olarak tl'lakltl 
etmeliyiz. 

F . b. . t' ecı ır cınaye .... 

İnsanın hef" tabiı hakla: nd•'1 
\"e şüphes:>z bu \ı&lr1ann en mu. 
himlerinden bm <>1"'1 delih ,ce• 
dünyanın hiç bir ,-.,.-mck, hıç .r 

müesSC'!!C'Sinde. t-ng .ı; z.' on <t \ -
rinde 'bil tahdid edi1mis değıldır. 

Eskiden mahallt melctt>ph:-!'.r.
de tek ayak üstünd<' h"canm kaı. 

şısına dikilip sallanan lale ler.n 
ceza olarak ders zilı çalıncı~·n k1. 
dar bu hakkından ı:nahru~ <>dıL 

diğini görürdiik. Bunlardan salı

redemiyerek donuna r;eyen )"3'\" -

rucakların çektikleri lstırab ta. 
rihe k.arı~m"i. künü wfta knfa. 
!arının mahsulü Jdi. 

Llklıı böy~ bır .la ·nu da ka
dın olan amelenin bu ış i i .mu. 
a ·yen lı.ir saa kadar bcklcme
Ia-; ve on bet dakik~ içinde bin 
amelenin bü·den .ihtı. arıoı gô
rmelerinın .ıst.enıılP.ti engisizyon 
devrini gölgede bırakacak b.ir ı•

kenced:r. AJ.Rkada~ dairen.Jl bu 
i göz yuromn~ca~ı.nd•"I yü2de 

., • • 1 
yuz emını2. 

HALK !FİLOZOFU 

!vur· isminde bir genç; iiveg an- -, 
nnesini kıyasıya bıçaklıgarak j Birimi~in_ ~erdi , 

ö l d ü r d ü ! Hepımızın derdı 

Maktulün kardeşi; mahkemede; katili 1 

evvelce tahliye eden ~f'akamdan 
C>avacı olduğunu söyledi!.. 

inegölde feci bir frıayet olmuş; 
Nııri isminde bir Fe•seri; üvey 
annesi Sabriyeyi alÇ"lkca ve kıya
sı ·a b~çaklıyarak öldürmüştür 

Bu hadısenin muhakemesine 
, ''ve iki gün Bur63 ağırceza malı.. 
kemesinde bakıln.ı~tır. 

Evvelki günkü C"lsede; polis 
Refik, Mehmet, fır.n ve Recep 
;dında dört kis! ~i: olar«k din

lenmişlerdir. Bunlardan polis Re
fik, Mehmet ve Fmin; k.ltil va_ 

kasından sonra S;t.11riyenin \"Ücu ... 1 
.:ıürıü parça parç:ı gördüklerini 
•nlatmışhrdır. 

Recep. ôldürül?n Sabr:yenrn 
e kek kardeşidir O da katıl va
Jrasını anlatmış "~ ilave ederek 
rlemiştir ki: 

-Bu c:nayete sebebiyet veren 
Jpegöl müddeium!lmi~ıdır Kız 

~•rdeşim Sabriyeyi cinayetten 
12 gün evvel de N11• i bi>akl• ya

r ,Jamıştı. İnegöl müddeiumumisi 

L·u yaralama işi üzerı"d°" tahkikat 
~·uptıktan sonra N•ıriyı s~rbest 

bırakmıştır ve ci'lllyet oııdar son. 

ra olmuştur. Bunun iç;n İnegöl 
müddS:umumisinden davacıyım!• 

Mahkeme; neticede; Sabriyenin 

biini vüzera ve paşalarımızla alıp 
İştanbula getirdi. 

Bizim bu halimz•, düşmanları
mız gülüyor, menfaatleri icabı 

bize bağlanan dostlarımız da hay
retler ediyordu. 

Sırbistanda iSyln eden bir alay 
baldırı çıplak, altmış bin k;şilik 
muntazam tedip ordumuz önün.. 
de, siyaseten işi kazanmışlardı. 

Askerlerimiz, k!lmandanla•ırnız 

elleri böğründ~ ka:~!cr! terk ;Je 
avdet etmişlerdi. 

Romanya meselesi de berbadtı. 
Tarihlerim:Z eflak ve huğdan iş
lerine me>mlekcteyn meselesi der
ler. 

Romanya, hükumeti Osnıanıye_ 
!yeye tabi bir bcyliktı. Fransa ih
tilalinin tesirleri buralara kadar 
el atmıştı. Bağdat \"e Eflak birle
şerek memleketeyn namı nltında 
b'r meclisi mebusan ile idare olu
nur hale geldi. 

annesi Ayşe ile bu meseleden ma
himatı olduğu zannedilen İne_ 
gölde müskiratçı bay Sadığın kız 

kardeşi Eminemn çağırılarak Nu

rüıin Sabriye ile olan münasebe
tinin ve katil vakası şeklini.n ken
dilerinden tahkiki için talk olun
muştur. 

n:ğer taraftan maktulün kar
deşinin; İnegöl müddeiumumisi 

hakkında mahkemede söylediği 

sözlerin çok cahılane olduğu an_ 
!aşılmaktadır. 

Çünkü İnegöl müddeiumu.,,ılı. 
ği; evvelce; Nuri ·i mevzuata U

yarak tahliye etmi bulunrıakta 

idd .. 

Çırpıcı çayırında 
art~ziyen kuyu1arı 
Çırpıcı çayırında arteziyen ku

yuları açılmasına başlanmışbr 

Bu i~; bir buçuk, iki ay kadar 
de\•am edecektir. 

Çıkarılacak sular tahlil oluna -
caktır. Suların sıhhi evsafı haiz 
olduğu tahakkuk e~tiği tak<lırde 

sular; demir borularla Bakırköye 
kadar naklolunacaktır. 

sonra kaybetmiş gibi idiler. 
Ruslar, Kırımın İstiklalini te

min edip, İstanbulla bu ülkenin 
irtibatını kestikten sonra; Eflak 
Ye Bağdat üzerinde Türklerin 
otoritesi azaldı. Kırımın yüı'bin_ 

!er tutan akıncıl&rı ne Dobricaya 
ve ne de Balkanlara inemez oldu. 
Osmanlı ordusu, yüzhinlerce 

akL'ICı askerinden mahrum kaL 
mıştı. 

Kırım hanlığı bize" tabı iken, 
her vakıt için yüz, iki yüz bin 
akıncı, Osmanlı ordum sahnei 
harbe gelmeden önce 15zım gelen 
yerleri budir, düzeltirdi. Ve bu 
kuvvetler; Ruslar için seroeade, 
daima emre amad" nıüst;;ki! bir 
ordu mahiyetind<' idi. 

Ruslar; emellerine malik olmak 
ve Balkanlara inmek İljin t.:V\·cioi, 
Kırımı bizden koplrdı. Bağd~l ve 
Eflak üzerınde tesiri siyasi icr~
sına b adı. Sözd~ Lehle•! h.ma-

Bu halk; zulmetten 
kurlarllmahdır ! 

lstanbul clektrikd11· 
lreslnlı ehemmiyet· 
le nazarı dll<katlne 

Diin, Bakırköyün en güzel bir 
semti olan Kartaltepe .• hsır · 
tarlası halkının n1ühim bir der· 
diııi duJduk. Miıleessir olduk. 

Bu derd; nursnzluk. \"&Dİ c· 
lektriksizliktir. 
Memleketimiz.in e11 hucra ~er

lerinde bile lamba, mum ve çı· 

ranın terkcdilerek )"ttine rlek
triğin konması ve bütün k ··ylc
rimisin bu med~ni ıia kavuş· 
111ası nafıa prograınunın ana hat 
!arından birini teşkil ttiği ve 
bu idealin tahaklmlm i(İn ınil
J·onlarca lira sarme Kiıtahya ,.e 
Zonguldaktn yeni ve mooern 2 
santral in asının kararlaştığı 

bir •ırada İ lanbul gibi bir ba• 
sehrin belediye hudndları da
hilinde bulunan güzel bir scın· 
tindeki bu lali il halkın hiılft 

iptidai teavir vasıtalarilc bn · 
ba.. kalmağa mahkum bırakıl
ması iç sızlatacak bir ha<lise ve 
kırtasiyeciliğin elim tt>zahürii 
bir vak'adır! 

Ve nitekim Mı>ırlarlasındaki 

evlerin sakinleri bunu ~ö~f~ an .. 
lataktadırlar: 

- •Bakırkö) ve Kartaltepe
uin her tarafı elektrik zi~· asile 
nurlandığı haldf' evlerjıniz her 
nedense bundan mahru.ın bıra

kılmıştır. 

Bu hususta alakadar makam· 
!ara müraeaat ellik. Bir takım 
tetkikler yapıldL Neticede ede
rimize cereyan sevki için 10 

direk lazım olduğu, bunun ise 
fada bir paraya ınutc,·akkıf 

bulunduğu (!) ~evabile iktifa 
edildi! 

Biz tekrar ilgililere luı§vur -
duk. 

Bu sefer; i bir mübendbe 
havale olundu. Aradan günler 
gc~·iyor :-Je yazık }İne bir . e-.!t 

ve >eda çıkmadı!. 
Şimdi her gün bütün bir bek. 

leyi~ \'e içsıdayı la clektriğı• 

hasret ("cki)·or, her .)·eni bir gü
nün ~abahı; •belki bug1İn ınll· 

hendJ.,.ler ~(·1.lp ke'J,Jf ~·•ıınt«.ı.k • 
lar » un1ıdıh" ~·atakJ rtn1ıı<laı: 

kalkıyoru1 

Fakat: lı 'hin lıir intiııu·fo tı•· 
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DÜNYA MESELELERİ MOdhiş 
Havadis 
Cüceler isy an 
Ettiler 

ltalyanın son günlerde çok 
fazla meşgul olduğu üç 

mesele var ! 

Madam Krizan. HIKAt§ 
temin torunları Bir ümid böyle söndii N 
Bir oyuncu Yazan: Fatin Fuad o~ ıı~· 
Kızın lDünkü sayıdan devam) Aradan beş gün geç~yor.dursun 

- Çıldırdın mı Feridun?. veyre .ile buluşmak şoyle gU~ 
- Peki neden . taparcasına sevdiği kızı her iyor 
- Neden olacak ... Bu kadar a- kü penceresinde bile göre~,1 • 

celeye ne lüzum var. Daha henüz artık Feridun ... Her başın; deli~ 
Macerası 

Amerikada şirketlerde, müzik
hollerde çalışmakta olan cüceler 
1$y an etmişlerdir. Bu isyana sebeb 
ne bilıyor musunuz: Kendilerine 
adam muamelesi yapılmamasL 

Şimdi ne kadar cüce varsa ağız 
birliği etmişler: 

. Bizi çocuk yerine kokuyorlar. 
Büyüklere verilenin yarısını bile 
bize vermiyorlar. Halbuki bu hak.. 
kımız değil mi? 

Fransaya hücum. Yahudilere karşı 
vaz iye t. ka t o 1 i k ki 1 isesi. 

Otuz ç0cuklu fakir bir 
balıkçının kızı Prenses 

oldu, Mikad0 sara
yına girdi 

Umumi Harbde, Sen nehrinin 
sol sahilindeki talebe yurdların
dan birine ufak tefek bir Japon 
kızı gelmişti. Bebek gibi kısa saç
ları, kırlangıç gözüne benziyen 
siyah ve parlak gözleri ve minlıni
nicik elleri ve ayakları vardı. İnce 
beli, deri bir kemerle sıkılmıştı. 

Pek az fransızca bliyor ve bun - 1 

!arı güçlükle telaffuz ediyordu ve 
yanlışlarını tashih edersek mem
nun kalac~;'ıını söylüyordu. 

birbirimizi iyice tanımıyor sayı- rişte karşılaştığı cansız, ı 8
p.c,bl 

lırız ... Hem ailem benı sanı ver- ınik perdeli pencereler. '{o'Ji' 
mez ki!. Nüveyre evde yok mu .. · 1~ 

- Vermez mı?. gitti mi Feridundan _kurt~a)'ll' 
- Tabii değil mi'!, için?. Belkı evde belki~~ pıç!JİI 
- Ya! ... Feridun artık her gu ııoııı • 
İzzetinefsinin kırılışı, ümidsizlik, canlı nefes bile taşırnıyan d'ı1Jf· 

sukutu hayal, inkisar ... Nüvcyre boş evin etrafında tavaf e0;ır' Demişler bir heyet seçmişlerdir. 
Seçilen mümessillerin evsafını 
tahmin edersiniz: En cücelerinden 
bır grup. Şimdi bu heyet, Ame -
rikaİıın bir şehrinden yola çıka _ 
rak Şimali Amerikayı dolaşacak
lar haklarını any acaklarmış. 

Almanya, Fransa manevralar yaparken 
etti. 

dayanamıyor. Feridunu bu kadar •Ümid bu ne kırıl.ır ne _de0:ur~· ıztırab içinde kıvrandırdığı için dıyor kendi kendıne hıç V• 
"nJer 

kendı kendinden bile utanıyor. dan ayak üzeri geçen gu geC'i!I 
Hırçınlıktan vaz geçiyor. Sesine kusuz birbirini takib eden İtalya da ordularını tecrübe 

Yakışıkh delikanlı 
Kadınları nasıl 
Kafese koymuş? 

Tam sekiz aylk bir kovalama -
cadan sonra Amerikadaki yeni Or_ 
lean polisleri J ak Dölamor adın • 
daki gençi yakalamışlardır. Mu _ 
hitte g\i.llü J ak diye tanıla:;ı bu 
gencin suçu mücevher hırsızlığı.. 
dır. 

18 yaşındaki Jak fevkalade ya_ 
kışıklı bir delikanlıdır. Güzelliği 
sayesinde hırsızlığın bu branşnda 
Delikanlı yüksek sosyetelerde ka_ 
son derece muvaffak olmaktaydı. 
dınların ve kızların pek meclup ol. 
dukları bir tipte olduğundan, gö
rüştüğü kızı ve kadını mutlaka so
yuyordu. Onların mücevher ve 
ziynetlerini aşırarak yerine bir de
met kı:mızı gül bırakıp gidiyor -
du Kendısine bu yüzden güllü Jpk 
derler. 

Bir zamanlar İtalya ile Fransa 

arasında konuşulacak, anlaşıla -

Kıskanç koca 

cak derken bugün için buns. artık 
ihtaml verilmez oldu. İtalyan 

matbuatının Fransaya karşı gi • 
riştiği hücumlara bakınca Roma-

Karısının dayı zadesini bir şüp
he yüzünden balta ile parçaladı 

Dünyanın her tarafında son ay- ı 
!ar zarfında işlenen cinayetler art_ 
maktedir. Bundan biraz evvel BeL ı 
9 kada toplanan bir Krıminoloji 
kongresınde bunun sebebleri araş
tırılmıştı. Henüz netice ilim edil· 
medi 

İkı hafta evvel Amerikada işle
nen bir cinayet akıllara durgun -
luk verecek, tüyleri ürpertecek 
mahiyette bir facia telakki edil -
mekte, halkın ı.izerinde büyük bir 
nefret uyandırmış bulunmakıa -
dır. 

Hadise şudur 
Boston'da 77 inci sokakta otu

ran orta halli bır satıcının güzel 

ve genç bir karısı vardır. Wi!J.ams 

dayı ismındeki bu adam karısını 
çok sevmekte çok ta kıskanmak _ 

- Bu, ne .. Bu, ne .. Bu, ne?. 
- Tuhaf şey!.. 
Sual, cevap numaraları: 

Tevkıfim? .. 
- Belli değil.. 
- Zindana atılmamın sebebi?~ 
- Belli değı 1. .. 
- Ne olacağım? .. 
- Bılmiyorum .. 
- Niçın kuru "kmek? .. 
- Bilmıyorum ... 
- Şımdi, neden bu ıkram?... 
- Anlamıyorum ... 
- Bu, ne. Bu. ne .. Bu, ne? .. 
-'Hiç birini bilmiyorum ki ... 

tadır. Fakat çok sakn tabiatli ol -
duğundan karısile kıskançlık kav
gaları yapmaktadır. 

Son günlerde Olley Fisher is _ 
mindeki genç kadın bir sinir buh- 1 
rnına tutulmu4, bu ,yüzden oca -
sile ufak terek· ağız kavgaları yap
mıştır. 

Karısının isteri buhranı geçirdL 
ğini anlıyan adamcağız doktora 
baş vurmuş, doktor da kır ve de
niz kürü tavsiye etmiştir. 

Karı koca Boston'dan kalkmış
lar Tahiti adalarına gitmi~lerdir. 

Genç kadın burada muntazam 
deni1ı banyolarına başlamış, bü -
tün gününü plajda geçirmiştir 

Bu sırada bir hadise oluyor; mir 
gün genç bir adam elındeki va!L 

(Devamı 7 ;"ci sahifemizde) 

ı<ral ile Başvekil manevralarda 

ile Par is arasında bugün için her. 
hangi bir anlaşmanın uzak oldu. 

ğunu tahmin etmek zor değildir. 
İtalyan gazeteleri hücum etti. 

~debi Roman 
No.89 

-Nasıl? .. 
Zekamn kurnazlıkla arkadaşlığı, birlik olup ce

vap verişleri: 

Yine tekerrürler, ilk aklıma gelen sualler, mu
hakemenin karıııklığı, bilmemezlik, hadiselere kör 
ve sağır kalış, toptan bir cevap: 

- Kola:)' ... 
- Haydi bakalı!t! .. Görürüz ... 

* 
- Her şey muamma! .. 
- Tevkifim ne kadar esrarengiz ise bu sahneler 

de o kadar csr&rengız. Bakalım daha reler olacak?. 
Tevekküle itimad. Ve ... hadisenin inkişafına ram 

oluş, beklemeyi tercih. Fakat, tecessüs hisler~ bul!
ların cebrı: 

Rcfık , hPr şeyi oğrenmeye wccbursun. 
Zekar ıı gayretı: 
- Nasıl oğre:ıme'..iyim' .. 
Tefekkür ı..nsurl~rının çalışışı. Bir fasıla. Karar; 
- Öğreneceğim .. 
Y·nc, tecessüs "i•kri, burların ccbrı: 

Ertesi sabah. Refik, kararını tekemmül ettirmiş-
tir. Muvaffak olmak için fedakar olmak lazımdır. Ka
zanılırsa, feda edilen de geriye gelir. 

- Haydi bakalım ... 

* Refiğin tam beklediği saniye. İhtiyar gelmiştir: 
- Şunları da alınız Refik Bey ... 
- Onlar yemek değil mi? .. 
- Evet ... 
- E, bunlar' .. 
- Bilmiyorum .. 
- Dur, bakayım. 

Fransız gazeteleri bu hücumlar -
dan bahsederken Roma ile Paris 
arasında mani bir şey olmadığı 
halde neden bu hücumlara giri -
şildiğini sordular. Fakat son gün.. 
lerde Giornale d'İtalia gazetesi 
yazdığı bir yazı ile hem işi anla
tıyor, hem de bu anlaşmazlığın 

nereden geldiğini gösteriyor. Bu 
gazetenin yazısı yarı resmi mahi
yette sayıldığı için manalı görül
mektedir. Mesele bugünün mese_ 
lesi değildir. İtalyan gazetesinin 
yazısından da anlaşılıyor ki baş -
!angıcı Habeşistan meselesinde 
aramak lazım geliyor. Halbuki o 
zaman Fransada iktidar mevkün
de bulunan Lava! hükıimeti İtaL 
yanın menfaatlerini gözcderek 
hareket etmiş diye sayılıyordu. 

Milletler Cemiyebinde o zamanki 
Fransa hükumeti İtalyaya pek gö
ze çarpan bir taraftarlık göster -
di. Hele zecri tedbirler bahsinde 
o zamanki Fransız hükumeti işi 

uzattıkça uzatmağa çalışmış, ni
hayet zecri tedbirleı:ıin İtalyaya 
bü:yük bir ziyan olınıyacağına ka.. 
naat getirecek derecede iş uza -
dıktan sonra o da İngiltere ile be
raber olmuştur. 
Şimdi İtalyan gazetelerinin bu 

tarzdaki hücumları devam eder
ken bunlara karşı Fransız matbu.. 
atında görülen cev3bhrdan da bir 
kere daha anlaşılıyor ki Habeşis -
tan meselesi çıktıktan sonra o za.. 
manki Fransa htikümeti İtalyaya 
karşı kolaylık göstermr.k için elin.. 
den geleni esirgememiştir. Burada 
politika aleminin ne türlü bir iç 
yüzü olduğu bir kere daha gözö
nüne gelmektedir. 

Milletler Cemiyet; misakı bah_ 
sini burada tekrar açmağa lüzum 
olmadan denebılir ki bu misakı 
tatbik etmek üzqre girişilm~ olan 
zecri tedbirleri bir taraftan da çü
r<itmek, hüktimsil7 ve tesirsiz bı
rakmak üzere diplomatlar alemin
de az çalışılmamış•:r Milletler Ce_ 

miyeti toplantılarında o zaman 
~6ylenen nutuklar hala unutul -
ıııamıştır. O zam~nki kararların 

nasıl verildiği :le yine h1tırlarda
dır. İtalyan mat'Juatınm o zaman 
İngiltere aleyhine yazmış olduğu 
v.ıılar da hatırd~n çıkacak .kadar 1 
2aman geçmemiıj•:t Şimdı ltalyan 1 
:"latbuatının Frans·· aleyhindeki 
neşriyatı, bir zamanlar İngiltere-

/Deva mı 7 ;ilci !-ahi[cmizdt) 

Yazan: 

Gece ve ı,ündüz çalışma başladı. 
Birkaç ay sonra fransızcayı ser -
bestçe ve Paris şivesile konuşma
ğa başladığını hayretle gördük. 

İşte Japon kadınlarının bu ze
kası sayesndedir ki Uzakşark an-

Dünkü ıreşalar 
• 

aneleri, adetleri değişmeğe baş -
lamıştır. 

Japonyada feminizm hareket -
!eri umumi harbden sonra doğ -
muştur. Avrupa ve Amerika adet
lerinden birçokları kabul edilmiş- · 

tir. Avrupada tahsil eden Japon ı 
kızları memleketlerine dönünce 
gazeteler vasıtasile fikirlerini neş_ 
re b~lamışlardır. Birçok kadın 
gazeteleri tesis olundu. Aile haya
tına ai.d yazılar yazılıyor, kadınlığı 
ve kadınları alakadar edecek mü
him meseleler hakkında münak.~

şalar oluyordu. Filimler ve raci. 
yolar vasıtasile kadınların ten • 
virine çalışılıyordu. Kadın dok • 
torlar, köyleri dolaşıyorlar, l<ÖY'
lülete hıfzıssıhhayı öğretmeye ça,, 
lışıyorlardL 

1922 de Japon hükumeti, ilk de. 
fa olarak Japon kadınlarına •ce
miyet kurma> hakkını verdi. Ka
dınlar bundan istifade ve birçok 

üc.:van11 7 inci c.-.hifemizd• 

nin kıpranışı: 

bir tatlılık veriyor. * . ıJf.fJ 
- Feridun, d iyor. İkimizi birbi- Aradan bir ay gP'.;ll· Ç 'iU • 

rimizden uzaklaştıran öyle mer dönmüştü Feridun adet3 ·hk bil' 
hametsiz sebebler var ki. .. Buse- veyresiz geçen hayat kJran 0,ı-· 
bebler ilelebed birleşmemize yı - işkence odasını and;rıyor~ rd•' 
kılmaz bir mani teşkil decektir Yine bir akşam üzeri.. :en"' 

·det' .. Biz iki ayrı dünyanın birbirine dalgın dalgın sokakta gı gaııeı· 
aksi ikı ayrı ufkuna doğru gidi - nüne belli ki ağlamaktan. ~,JJ 
yoruz.. şişmiş üstü başı perişan b•~13flııı~ 

Birimiz hayata doğru daha yeni çıktı. Elindeki dörde kaferidııJI 
dönerken diğerimize ölüm kadehi kağıdı ona doğru uzattı sııve!' 
sunuluyor. Birimiz sağa doğru bu çocuğu tanıyordu'. :ıı.u eli gibi 
meylederken diğe~imiz sola sap- remn küçük kardeşi ıdı. ~ deıı.· 
maya mecbur oluyor... Tekmil kağıdı kaptı çocuğun el~~ı. 
bunlara karşı artık lıirleşmemize Zarfı yırttı okumaya baŞ 
maddeten imkan var mı? Soru- Feridun... . e tı' 
yorum sana... Bundan dört ay ev\•els~rı. ,ııdl< 

- Çok müphem konuşuyorsun. dar karanlık bir kış gecesı~~~;ı 
Sözlerinden bir şey anlıyamıyo - ran kasvetli, boralı geçerı 0 iJıtl' 

K N.. k k "zere ıı rum... uzum uveyre açı o- tam bahara dönmek u de ,-t~ 
nuş ne demek istiyorsun ... Yok - kara talihim buna da pcr • 0 el~ 
sa .. Yoksa beni sevmedin mi? . Artık korkunç bir hastalııl'sı;1tr 

B d .. d kı' e · tasav d · d' B · ·nı· bıle · - u un ya a ıms nın - e esır ım... u ısmı !< ,.~ 

vur edemiyeceği akıllara durgun_ meğe tiksindiğim hast~lı şadıJ'' 
luk verecek derecede sevdim.. remdi ... Son günlerimi .Y: ,.e sıf' 
İtiraf ediyorum... mı biliyordum .. Seninle ıl 1 fı~· 

- O halde... buluştuğumuz o gece .. ~:~i 1Jf 
- Artık arkasını sorma. Bunu ı dUh bilmezsin. Nasıl kerı 1

11 ı · 
zamanla anlarsın ... Hem hava çok tettim. Varlığımı koJlarırı: ı>ıı~, 
serinledi. Dönsek üşümeğe başla_ rasında bır an için bulrn~0,1ı b' 
dıro. " J. içinde öyle tahammül ed ~81 ıııl 

Kürekler sandalı sahile doğru acı halini almıştı ki .. · fa 0,ııııı> 
çeviriyor. Beş dikaka sonra ikisi dt imkansızdı. Ben zaten öl·"' de dO', 
karaya atlıyorlar. Lakin canlı bir cesed halıtı ,ıP 

- Ayrılalım artık Ferdun... !aşan vücudümün hortıarn~ ';çıil 
Belki görürler bizi... lerinin iki dakik.alık tat~;rı;"'u' 

v 8•· ,,, 
- Yarın akşam yine buluşa • seni de yakamazdım... Jl• rı•· 

lım mı?... mi sana söyliyemedim"' ~i1' 
- biliyorum.,. tiksineceğinden, benden e .,,ıuıı" 

!<fil"' 111' 
- Gelir misin?... yen kaçacağından kor ~ıırt\I. 
- Belki... İı,1imde ekim bilir belki de rıe '1 

- Ayni yerde beklfyorum. rum• diye bir ümıd vardısııt'' b~ 
- Söz veremem. Gelmiye çalı- zık bugün sanatoryornda bU ;ıııı 

şırım... mektubu yazarken artık rııirl dl• 
Parmaklar bile birbirini bula- de sönmüş bulunuyor. ~ rl' ~ 

madan ayrılış... İnce, zayıf bir şanda hasta bakıcı d~k ~0rJ\ll, 
vücudün karanlıklarda kayboluşu. nuşuyordu. Büyük bU: vıı1' 
Arkadan bu kayboluşu büyük bir kalktım kapıdan dinlenıfll· . ,1' 

hüzün içinde takib eden nazarlar. tor: ı~ı r * Zavallı ... Olsa 0!5
• .. ı 

Bir akşam sonra .. Sahilde bek- ıi •/,a yaşar. bU ~ ~ 
!emekten zavallılaşmış gözlerin derl! Bunu işitince sana ıı 8tır;1 , 
durmadan etrafı araştırışı ... Her turu yazmıya sende_ bır jsıl JIİ 
beliren gölgeye o dur diye heye_ rııkmıya karar verdım "de jjlJ11.ı 
candan göğsün kalkıp inişi. .. Fa. r mu okurken artık ben 8 gı~~-
kat ... Boş ıintizar ... Feridun saati· ;ıult•nacağım ... UnuırntY ~ıl ,,. 

O b. A-tık 1 et her şeyi unut yaln1 t"·,,,1 rıı._.0 ne bakıyor... n ır ... = ge • ·ıe a,~ ,.. 
mesinin imkanı yok ... sırtında a- son dakikalarında bı pedb 
ğır bir yük varmış gibi bükülen mini terennüm eden bıl f 
omuzlar ... Ümidsiziik içinde kıv. ıuıutma... rıuv~ır ·. 
ranan gözlerin yeri! inişi... Kırıla, d.. dlı · #. 
kırılan uzaklaşan adımlar... Feridun deliye. on r;u,-cl ı"' 

ş •ında hala bekJıyen 0dırı 
küçük kardeşini ornuzl9rı ,ı• 

- Yanlış .. Yanlış azızim yanlış. Bunlar başkası
nın. Yanlış getiriyorsun .. 

tu ... Sarsmıya baş!ad~e 5uıı1ı" 
- Nüveyre nerde? (/' 

sun söylesene... ğdi · .~· 
Çocuk başını önüne eyarıı~;, 

lerinden iki damla yaş yuv:;ıı. 
kurlarını yalayarak yertıe .. ~ı ,11. 

Gardiyanda da hayret: 
- Hayır beyim .. Size getiriyorum. Hiç yanlış o-

lur mu?. 
ış . pı• 

landı. Feridun anlam kıP'r 
mış dudaklarını bir9 n 

- Ne zaman? -~~ 

- E, canım bunları bana kim gönderecek?. 
- Sizin efendim .. Sizin ... 
- Hayır, benim olamaz. 
- Sizin a .. canım .. Başefendi gönderdi .. 

Ete m iz zet BENiCE Refik bir daha sordu: 
- Kim gönderdi? .. 

- İki gün evvel ... verP1ed;,ı1' 
- Bana niye haber dı"· !' 

· te · 
- Kendisi öyle ıs_ •e 

Refik, paketin birini açtı: 
- A .. A .. Bunlarda ne!. 
Hayreti yerindedir. Hiç beklemediği bir şey: Pi· 

jama .. 
Ötekini de açtı: 
- A .. Deli olurum vallahi. .. 
Bu hayret hakikaten insanı deli edebilir: İç ça

maşırı. Refik, pijamayı da, iç çamaşırlarım da elin
de evirdi, çevirdi, kumaşlarına baktı; alanın alfısı 
şeyler. İstanbul zenginlerinin pijaması. Zengin olan
ların çamaşırı! 

- İhtiyar, sen bunları mutlaka yanlış getiriyor
sun?. 

- Neden beyim' .. 
- E canım buniarın bana gelmesinde münasebet 

ok! 
- l\içın efendim? 
H~yretin tczau. ı, ellerin çırpınışı, yüz derileri-

-B~ efendi ... 
- Kendisi mi gönderiyor?. 
- Evet... 
- Yani, bunları kendi mi satın alıyor?. 
- Ha .. O nu mu soruyorsun?. 
-Öyle, ya .. 
- Orasını bilmiyorum .. Bana: Götür .. diyor am-

ma, parasını kendi mi veriyor, başkası mı veriyor?. 
Bilmem .. 

- Hiç sormadın mı?. 
- Hayır .. 
Ve .. İhtiyar ellerini uğuşturaark cevabım tamam

ladı. 

- Ben emir kuluyum .. beyim. Nasıl sorayım? .. 

Refik durdu, bir saniye düşündü. Derin bir dü
şünce. Kaşları çatarak, gözleri yumarak, kıpırdanma
dan bir saniye duruş ve öyle düşünüş! Düşünülen 

şeyler: 

bilir üzülmiyesiniı d_~~ ," 
d .. nuZ· - Nere,·e göm u .:' 

- Kar~caahmede ıı,·o' çı:l-
k 9.rrı . 

Fel'idun kaşara ' 
ğun yanından... ı' 

- *. !{arı'~~:' 
Karacaahmeddeyız. yeni gı 4,ı 

da toprakları kabarık 
1 

jpcl 

ıoe~aın' 

YAKI~~!. 
En güzel edebı !t~ 

Son Telgra 

' '-Ot 

ı 1 ! 
bq • 
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Milyonlar yutan adam ! 
~i~ayet esrarengiz işler meydana çıktı, hilekar 

adam hapishaneye girdi: 

ı.ındr 

londra piyasasını altüst eden 
sahte milyoner neler yaptı ? 

! ed . a gazetelerni o kadar meş. 
lüt •n ve onlardan alınarak 

~ lllaunıarda hulasa edilecek o. 
b ild ceranın kahramanı yaman 
il.it aıtıdır Fakat bu .yam,mlık 

ıli: il ~e doğruluk yolunda değil. 
'tkJ; 1 •kı:s başkalarını aldatarak 

ını b 
~llıın Yu yolda kullanan bir 
·• ıı. •ınanlığıdır. Bu adam 
~ Daıın oğludur. Halkı sakin, 

guC>Jc 
ecı tn l·şgul, yalandan nef. 
uş~n bır köyde doğmuş, bü _ 

d p Ur Babası o köyde papaz. 

r. ~~~t bu çocuk büyüdüğü z~
dondu((u kadar yalan soy

~l "~lan söylediği kadar ıia 
'ıilıid°:'.1 .~ 1 aldatmıştır. Doğduğu 
<ın ugı,; köyde böyle bir adamın 

ış olın· l B' ·k· asına saşıyor ar. ır ı ı 

Paraları nereye kaçırdığı bulu • 
naınıyan Tanfild """ . . • 11 c •Son Telgraf• Ingiltere- içinde büyütmüş, vazifeye alış • 

I" 
1 

sene ag- ır hapse mahküm n 1' tırmış, başkasının malına göz dik. 
1, sınct:nfitid ısminde birinin memeği öğretmiş, çocukta öyle 

1 b n bahsedyordu. Mesele şımarıklık ve saire gibi hallere 
Udak l !d - . . · ın sa ıverm :ş o ugu ıçın meydan bıdkmamıştır. Zaten 

1 •ccrayı taf•ilatile yazan ve 
geı · Haves denilen bu köy halkı hep lı,,,_ hen. Ing;liz gazetelerine ba. 

~ '< uı böyle ahlak sahibi, ciddi adamlar. 
'ılaın asa etmek lazım geliyor: dı. Fakat Tanfild büyüdüğü zaman 
"· adan evvel şunu gozonune 

L "'l1°k artık bu sakin köydeki hayata da, <atııs' iktıza ediyor: Tanfüd 
d ~ 1ndakinı isted;ği gibi ve iste. o faziletli köylülere de isyan et. 
~,..~Ye inandırmakta son dere. miştir. On dokuz .yaşına geldiği 
\ı,~d adı.r. Bunun için dilinde fev. zaman ilk işi bu sakin köyden çı. 
tıı. be bır cerbeze, tarif etli.lemi _ kıp gitmek olmuştur. Çıkmış u • 
ı.ı:.ı, .r tesir vardır Bir İngiliz g::ı. zaklara gitmiştir. Epey zaman bir 
ı,k·~n Yazdığı gibi herkes gtın. terzinin yanında çıraklık ettiği 

""r 3Yatını kazanmak ·için ~a. söyleniyordu. Hi'çbir kabahati gö. 'b: en Çetin işlerle uğraşmağa rülmüyordu. Fakat nihayet onu 

rünce onu iyilik yolunda, başka. 
!arına hizmet için kullanırlar. Fa. 1 

kat Tanfild kendisinde böyle kuv. 
vetli bir cerbeze olduğunu anla • 
yınca aksi tarafa doğru yol al • , 
mağa başlamıştır. Kumpanya teş. 
kil etmek, hisse senedi çıkarmak 
artık onun için ·işten değildi. Çün. 
kü bunlara kolayca müşterı bu. 
luyordu. Muhakemesi görüHirken 
meydana çıkmıştı.: 1931 de Tanfild 
İngilterenin ileri gelen papazla • 
rından birinden tam 20,000 İııg ı liz 

lirası koparmam nyolunu bulnıuş. 
tur!. Bunu yana yıkıla anlatan 
Papas şöyle diyoı" 

- Kendimin bu kadar bııd.ıla 

olduğumu bilmezdim. Fakat Tan. 
fild ae fevk r de bir kuvveti var
dır ki karşısındakini ç,,k muvaf. 
fakiyetle inandırab;Jmektediı. Ba. 
na müracaat ettiği zaman muhtaç. 
lara yardım cihetini ileri sürmüş. 
tü. İnsarriyete hizmet maksadile 
yapılacak işlerden barsetti. Bana 
bir yetimhanenin müd:resinden 
aldığı bir mektutıu gösterdl. Bu 
mektubda ona •eşckkür ediliyor, 
Tanfild'in şimdiye kadar ) etim • 
haneye ettiği hizmetler söyleni • 
yordu. 

Beyaz deniz -
Baltık denizi 
Kanalı 

Sovyetler Birliğinin şimalinde, 
beyaz deniz ile Baltık denizi ara. 
sında cStalin. kanalının açılma. 
sın dan beri tam beş sene geçmiş 
bulunmaktadır. 

227 kilometre uzunluğu bulu • 
nan ve 20 ay gibi rekor teşkil eden 
bir zaman içinde yapııan bu muaz. 
zam h.:droteknik eserin kuruluşun. 
danberi kolayca seyrine müsaade 
ettiği eşya muazzam bir yekun 
tutmaktadır: 

6,293,000 ton . 
Bu kısa ve kolay yol ile şimal • 

den cenuba odun, albatr, apatit ve 
sair madenler, cenuptan, şimale de 
tuz, petrol ve buğday taşınmakta. 
dır. 

Bu kanalda işliyen gemiler. yal. 
nız bu kanal üzerinde ve civarın. 
da kan limanlara değil, fakat ayni 
zamanda Leningrad, Arkanjel, 
Murmansk ve hatta Moskovay a 
bile uğramaktadır. 

Bu beş sene zarfında 17,000 ki. 
şiden fazla kimse, kanalı ziyaret 
etmiş ve gezmiştir. Bu seyyahlar 
için, Modviediya Goro'de yeni 
mükemmel bir otel yapılmıştır. 

cKarl Marks• vapuru, kanal üze. 
rinde gezinti yapan seyyahlara 
tahsis olunmuştur. 

Bı:yaz deniz _ Baltık denizi ka. 
nalı, Kareli mıntakası ile Beyaz 
deniz sahill<'rinin inkişafı için ge. 
n~ ufuklar açmıştır. Kanal üze -
rinde Medviediya Gore, Kanda • 
lakşa Soroka ve saire gibi güzel 
tanzim edilmiş şehirler ve kasa • 
balar türemiştir. Sebeje'de bir o. 
dun endüstrisi kombinası, Pudiej. 
gors'ta bir meyalürji kombinası 

kurulmk!a'l:dır. Povenetz tezgah. 
!arı da bitmek üzeredir. Bu bnal, 
Sovyetler birliği dahilinde muaz. 
zam bir seri inşaatın bir halkasını 
teşkil etmektedr. 

,..., S O N T E L G R A P - 28 Ağu.?tos 1938 
= 

ILlEDö ILAMAR 
Avusturyalı bankerin kızı bir 
çok maceralardan sonra .. 

Dünya silah ticaretini avucunda tutan meşhur 
Zaharofla nasıl evlendi? 

llenilz mini ınini bir bebek iken anası ona • kar 
top t • diyordu. Uakikaten kar gibi beyaz bir teni, par
lak siyah saçları vardı. Kıymetli dantelalardan )·apı

lan roblarile bir bebekten farkı yoktu. 

1 
iyi bir tahsil ve terbiye vermeye muvaffak oldu. 

Anası da çok giizel, çok genç bir kadındı. Gen~ 

1 kız çok dans ediyordu. Kışın Alp dağlarına giidyor, 
kış sporlarile meşgul oluyor, güzel ata biniyordu . 

ıl;~lat olurken Tanfild gibi a. doğru yoldan, çalışarak kazanmak ı' 
. hıç yorulmadan milyon • yolundan ayıran duygular baş gös.. 
~hib olmanın kolayını bul • gösterm~tir . Tanfild çok kolay ve 

İşte bundan cfo aııla~ılıyor kı 
Tanfild kimisine kıir ve menfaat 
yolları göstererek, hiss€ senedleri, 
kumpanya, şirket kıiğıdları sata • 
rak para kazanmağı, kimisine de 
• b uzengin papas~ olduğu gibi • 
insaniyet ve sefalı>\ mevzularından 
açarak onların yüksek hislerine 
müracaatla paralarını almağı hı-

C" f 1 ç• • Bahas ı, Avusturyalı zengin bir bankerdi. Umumi 
tJUgUn OSJlyeSl harpte servetini muhafaza etmi şti. Bu sayede kızma . 

Bu sırada tiyatroya heves etti. Ve tesadüfen ta
(Denmı 8 mcı Ahlled•) 

'lııi; h~ır. İngilterede York civ_a. çok tatlı bir surette lakırdı anla. 
''ta Papasın oğlu olarak dun- tarak istediği şeyi başkasına ka. 
'fl<rgelen Taniild bugün kırk beş bul ettirmek kuvvetine malik ol. 

İ;ı, ındadır. Küçüklüğünde ba. duğunu görüyordu. Bir takım kim. 
onu çok sıkı ahlak kaideleri seler kendilerinde bu iktidarı gö. 

~ir köyO felakete sii· 
rQkliyen bUyücO 

olduğu sebeb 
facia •. 

Cehaletin 
müthiş 

Nasıl önlerıdi ve .. 
ıı, ~~~~"~kya köylerinden bi
,~~ fUtiin bir köyü cehalet yü

oıııı elakete sevkeden bir ha
~'l:j ~ ~ştur. Mesele şudur: 
1) ~~~ atında Yoan adında son 
'~• 

0 
ayıf, sıtmalı bir genç m u

\ t ,:ak için bir doktora mü
ı ıı,.,,lc.r ış. 
'ııı. 'ltik hastayı bir güzel mua
~ ilgi len sonra: 
~;ıı Iıuu:, dem~. ciğerlerin pek 
~ astalığın bir devası var-

~ 'k ~ b,,l t dağlarda yaşıyacaksın. 
,.~ ha~tniz hava alacaksın, son
, "'lll•rı~re Yiyeceksin. Eğer bu 

'<'~ Şö ı Yapmazsan hastalığm 
~1-r Yle dursun korkarım da-

tl~ • 
8en"b .. 1 . 

~ u soz ere ınanma-
Iı 

'lı ~ ctnı.. 
~ Çok lor Ya aklını kaçı_r1'.'ı.ş, 
lı.~ 'ki b~a~a ıstiyor. En ıyıs ı , 
~1tııe h· YUcu kadına gideyım 

1llıtı .. ıt. baktırayım. Onun 
Otf 

~ı , hasta u.ne kimse geçemez. 
~uy3 ınek!erin bile karnı-

' ~ !> okuya indiriyormuş. 
l'ı g(ı~ra istiyecek, gidip ko

a,~ ev; eyıın. Demiş, Büyücü 
•1 :ıe '" D d' . •okt atmış. er ını an-

' ·~!ııt,. orun söylediği derma-
İ'aıı kadın 
ı. "Vlad r; "'! 

1 
ım. scnın başına 

11
< <lo~teın ne bılsin, demiş, 
•rct or ınu" Zaten bütün •n 
•...,,~~ ne h_ayır geliyor? 
t <lo kendılerıni tedavi 
' Stra t k ~ ,~ c. e ılere kalsın. 
~lban Utn az kaldı sen kaz:ı

gı ''Cei<.nıişsin, bere-

ket versin erken geldin. Kuzum 
evladım, şu senin komşu olacak 
Aniza yok mu, işte sana ne yapı
yorsa o kadın yaptı. Her gece se
nin yanına geliyor. Haberin mi o
lacak, uykudasın. Baş ucuna di
kiliyor, seni boğazlamak istiyor, 
fakat nedense boğazlamadan a
yak ucuna geçiyor. Evet her gece 
gelip emiyor. Vah! Vah! Evladını. 

Sana pek yazık olmuş. Harap ol
muşsun çocuğum. 

Köylü genç eve canını dar atı
yor, başından geçenleri, doktoru n 
ve büyücünün söylediklerini kar
deşi Nikolaya anlatır. Nikola za
ten köyde dedikoduculuğu ile nam 
kazanmış bir adamdır. Hasta kar
deşinin sözlerini büyük bir dik
katle dinler. Sonra kardeşınin o
muzuna elini koyarak: 

- Vallahi kadın doğru söylü -
yor, der, o kadını ben kaç kere
ler gördüm. Dört mü beş mi? Ge
ce yarılarında senin yanına geli
yor. Evet senin kanını emerken 
de gözlerimle gördüm. Bacağını 

ısırdı, emdi emdi. Ben hemen 
kalktım. Beni görünce dışarıya bir 
kaçışı var ki görmelisin. Hele son 
defasında onu kovarak evden ben 
uzakla~tırdım. 

Az zaman içinde köyde bir de
dikodudur çalkanmağa başlar. 

- Neymiş, Aniza kan emiyor-
rr.uş. 

- Y &hu kimin kanını? 
- Yoan'ın kanını emiyormuş, 

görmüyor musun o koskaca adam 
ne hale dönmüş. 

- Kardeşi kaç kereler görmüş. 

(Deva.mı 6 ıncı sahifemizde) 

Dedikoduya karışan Yahudi ' 
zengini Abraham Kaşer 

liyordu. ne suretle olursa olsun 
para çekmeği bilen Tanfild şunu 
da söylemek lazım geliyor ki çok 
muntazam işleyen s~nk bir ma • 
!'ine kurmuş, onu ışlebp duıuyor. 
ıiu. Sapmış oldıığ ı yolda eşı pek 
az bulunur bir 1dam olan Tan • 
füd'in en mühım hususiyeti şu 

ımiş: Bu adam :çir. dolandırıcılık 
ilenilen şey öyle hemen yapılıve. 
reu, tesadüfe bağ.ı, gelıp geçici 
ı~lerden değildir . Tanfid, bilakis 
bu işin kendine mahsus usullerle j 
çok muntazam çalışa rak, hi,,bır ci. 
heti ihmal etmıy•~r'k yol alıp gidı. 

yordu. Mükemnı eı yazıhanesınde 

k5tiblerile, dakElolarile çalışıyor. 
du!. Bu yazıhanaye girme k bir a. 
ğa düşmek gibi bi~ şeydı. Çıinkü 
oraya giren adam bllyük b;r mü. 
cssesede, yirmi be;ı kad3r daktilo. 
n un ellerindek i ka~dlarile hara • 
IE t1i bir surette ça ;ıştıklarını gb. 
ı iince Tanfild'in k"rduğu bu ma. 
kine karşısında şaşınyor, aidatı • 

facağını hatırın~ getiremiyordu. 
Söylendiğine göre bu daktiloların 
haftada .yazdıkları mektubfarın 
mıktarı 25 • 30 bin kadarmış!. 

Burada şayanı tlikbl oian bır 
incelik var: Tanfiltl yazdırdığı 
mektubların basmakalıp şeyler oL 
mamJsına çok dikkat eder, Mesela 

adet olduğu üzen, mektubların 
başındaki muhte•·em efendim ve 

saire gibi sözleri tekrarlatmaz, 
mektub yo!lıyacağı adamla kendi 

lçHğ i niz SUY-8 
Dikkat ediniz 

içilen suyun menfei ikidir: Bi
rincisi: Kuyular, kaynaklar. ikin
cisi d e: Yağmur sula n ... 

cKa.ynak suları temiz ve sa ftır .> 

Doğru . Birçok kaynaklar 'ardır
ki suları saftır ve korkusu.! iç ile .. 
bilir. Fakat yine birçok kavnalı:lar 
VRrdır ki r.ı! arını, tasfiye etı~c.icn 

içmek tei1; ıkelidir. 

Yağrı1ur ve nehir suları un gelin 
Cf", hu r. !nr daima mik.roblu ve mü
levves l:r !~: naenale-yh, bu gibi su .. 
ları aÜ7g,..çten geçirmede n içmek 
tehlikelich. 

Bu tehlikenin önünü almak için 
suyu nasıl tasfiye etmeli? 

Bunun üç usulü vardır : Tabii, 
tabii • kimyevi, kimy evi . . . 

Tabii usul gayet kolaydır. Her 
evde yapılabili r. Filtreden geçi • 
re rek mikrobla n temizlemek .. • 
Pastör usulü porslen fil treler bu 
hususta çok iyid ir. Fakat fil treleri 
çok temiz tutmak fart tır . T emiz .. 
lenmediği takdirde mikroblar fi lt
renin dibine biriki r. 

ikinci b ir usul d aha vardır ki 
mikrobla rı heme n öldürür : Ü ltra
Viyolet ziyası . . . Bu ziyayı neşrc

reden elektrik lamba l arından çok 
istifad e olunur. içilecek suyu b ir 
kaç saniye bu ziyaya maruz b ulun
durma k bütün mikrobları öldü rmı. 

ye k8.fidir. Kolera ın ikroblar ı, vİ r· 

gül b as illeri bu ziyaya on saniyc

ölür. 
d en fazla mukav~me.t ed emez, 

Üçüncü usul : Kaynntmad1t. Su, 
temiz bir kaba konularak ka,,, na· 
blır. Mikroblar on dakikadan faz
la d a yanmaz. 

H ul8.sa, yaba ncı b ir yere gitt i
ğiniz zaman mahiyetini bilmedi~i· 
niz su l arın berrak lığına kapılıp İç

meyiniz. Behemehal kaynatınıı: 

arasında ki münasebet!eı i gr:zede. j 
rek onu daha yakınlaştu ı,cak ta. 
birler bulur, yazdırırdı. Tanfi!d j 
için para geliyor, onun gir i ştiği 

karlı işlerden hisse alma!. iç n her. 
kes ona binlerce İngiliz li rası ver • 
yordu. Taııfild 1,000,000 İngiliz 
lirası toplamıştı. Sonra bütün hL 
leli yollar meydana çıkmış, bu 

(Devamı U ncı SdJl faıwzda) 

• • • • • 
Doğru Değil • 

mı ? 
• • 

Avrupada acaip rekorlar kı
ran yüzücüler insan değil mi 
Yüzücülerimiz memleketimizde de uzun 

yarışları yapılmasını istiyoi"lar .• 
mesafe 

Yazan : Recai SANAY ' 

1931 yılında 10,5 saat yüzerek 
rekor tesis eden Bay .Kasım Kurd 1 

Ahmed Kasım Kurdu ben ,de es. 
1 

kiden tanımazdım. Dün akşam geç 
vakit, yüzme müsabakaları hak • 
kındaki fikrini ve teklifini bize 
söylemek üzere matbaamıza gel. 
mesi bana, kendisile tanışmak şe. 
refini kazandırdı. 

Evvela dünkü nüshamızda çı • 
kan bir yüzme mukavemet şanı • 
piyonluğu yazısından bahsetti: 

- Dünkü cSon Telgraf. da oku. 
dum, dedi. Geçen sene Charle3 
Zimmy ismind bir kötürüm Hud. 
son nehrinde 300 kilometre lik bir 
mesafeyi yüzerek geçmi~ ,.e altı 

gün altı gt•ce suda kalmış. Bu za. 
man ztJ.rfında, gcceler1., s ı rtüstü 

yatarak, su üstünde uvuyormuş .. , 
Dogrı.: ;u ben bul'a ınanamadım ... 
Maamafih, ben, bizde de böyle 
mı.-;abakaların hrr yıl yapılmasını 

can ve gönülden istiyor ve bek • 
liyorum ... Fakat ne yazık ki 1931 
denber i, benim kazandığım 10 sa. 
a t yirmi dakıkalık yüzme rekoru. 
n u kıracak bir muvaffakiyet te. 
m in edilmedi. 

931 yılında yapılan müsabaka • 
nın nasıl cereyan ettiği ve rekoru 
nasıl kırmağa muvaffak olduğunu 

sordum. Bir an durdu. Düşündü. 
Sonra o zamanki heyecanlı daki. 
kaları tekrar yaşıyormuş gibi an. 
latmağa başladı: 

- Ben, dedi. 26 dan beri Kasım • 
paşa kulübündeyım. Kulübümüz 
931 yılı deniz mevsiminde ?ir 
cyüzme mukavemet şampiyonlu. 

ğu• müsabakası tertib etti. Kulüb. 
den hareket ettik. Kavakta 4.4,5 ta 
daha gün doğmadan suya girdik. 
Müsabakaya giren 4 k~i jdik: Mu . 
zaffer çavuş, Bay Z. T. Üsküdar, 
Anadolu kulübünde n Bürhan .. 

Kavaktan hareket ettiğimizdan 

3,5 saat sonra Muzaffer çavuş Kız.. 
k ulesi sahillerine ve ondan l saat 
50 dakika sonra da Bay Z. T. Hay. 
darpaşaya çıktılar . İki kişi kaldık: 
Bürhan ve ben ... 

İkimiz de yüzmeğe devam edi. 
yorduk. Ben Hayırsızadanın önün. 
den Burhan da F enerbahçe önün. 
den Kınalıya varmak için yüzü • 
yorduk. Ben, Kavaktan hareketı. 

mızden itibaren tam 10 saat 20 
dakikada Kınalıya vardım. Bu an. 
da Bürhan Kınalı ile Fenerbahçe. 
nin yarı mesafesinde kalmış ... 
İşte bu suretle bu müsabakayı bi. 
rincilikle kazanmıştım. 

- Bu 10 saat 20 dakika zar • 
fında birşe yemek veya içmek !il. 
zumunu hissettiniz mi? 

- Üç defa birkaç saat arayla 
süt içtim ve üzüm yedim . 

- Çok yorgun düştünüz m ü? 
- Hayır fazla yorgunluk h isset. 
(Devamı 7 inci sayfamızda ) 
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LEDi LAMAR 
(5 lnel ıa.hifembden devanı) 

ılHfABE~LE 

Vaziyet çok naz ·k bir 
safhaya girdi 

Bir motosiklet bir 
kadını çiğnedi 
Ortaköyde oturan Fahreddin is

minde birinin idaresindeki 257 
numaralı motosiklet Tophanede 
Nazli ismllıde bir bayana çarpa
rak yaralamıştır. 

Para meslesi yüzünden 
Şi§li meydanlığında helvacı Ka 

milin ardiyesmde çalışan Hamdi 
isminde bir amele bir para mese
lesinden çıkan kavga neticesinde 
ayni yerde çal.ı§an .,.kadaşı Hü
eeyni bıçakla bacağından yarala
mıştır. 

Yük arabasının 
altında kaldı 

Üsküdarda Sellmpaşa caddesın
de oturan Refik oğlu Reyid is -
minde bir genç bisikletle Bostan
cıdan geçmekte iken KAmilln ida
resindeki yük arabasına çarP'lfak 
altında kalmış ve başından ya -
ralanımştır. 

Yemek yerker. 
kulağından 

yaraladı 

nıştığı Maks Reyııarm yardımına mazhar oldu. Bü- 'lifinde bulundular. Bunlardan birinin şartlarını ka· 
yü.k sahne vazünin Viyanada pek büyük bir nüfuzu bul etti. Ve ismini de değiştirdi: Bedi Keyeber, Bedi 
vardı. Bedi'nin ailesi, büyük sanatkarın tavsiyesi Ü· Lamar oldu. Fakat değişen yalnız isimdir. Çiinkü 
zerine, kızlarının sahneye çıkmasına mimıanaat gös- Bedi. yine o eski Hedi'dir, yani gülmiyen \'e daima 

• tennediler. Fakat, Hedi'yi seven bir Avusturya za. mütefekkir Bedi ... 
J biti, bunu işidince vazgeçmesi için yalvardı, muvaf.

1 
K .,_,, .. .. k . t" t il ~-L-- f 

Tophanede oturan Vehbi ismin

de bir gemici bir ahçı dükkamm-

da yemek yemekte olan Arisi ku

lağından yıoralamı tır. 

Bir mektebli atemebil 
alhnda k,.Jdı 

Şoför Agobun idaresindeki 2911 

numaralı otomobil Galatadan ge

çerken Galatada Çocukları Kur

tarma yurdunda talebe 14 yaşın

da Asaf Yalçına çarparak muhte

lif yerlerinden yaralam t.ır. 

inşaat kulesınde 
hırsızlık yaparken 

Sabıkalı Salih Gümüşsuyu cad

desinde Belediyeye aid inşaat ku-

lübesinden öteberi 

ken tutulmuştur. 

çalmak ister-

f . . . . . enw.:w.e goruşnıe ıs ıyen gaze ~c ere L..CUUUO -
ak olama)mca beynıne bır kur un sıkarak kendmı . . ak · ·· ·· ı k · 
··ıd·· d'" \la ızdı\'acı ve talakı h kında hır soz soy eme ıste-o ur u. 

Bedi, bidayette küçük filmlerde ehemmiyetsiz nıemişti. Hedi, ı:azetecilerden çok çekinir. Geçenler
roller oynadı. Bu sırada, esrarengiz Basil Zaharof de 'aldesini yanma getirtmişti: 
kendisine kı.r yapmıya başladı. Bedi, pek yalnız, pek - Yeni bir hayat tanzimine çalışıyorum. Yıldu
meyus idi. Zaharofla evlendi. Sinemadan nzgeçti. l larm. balık gibi billôr bir kiscıde yaşadıkları iddia 
. Senelerce A'-rupa kibar aleminde yaşadı. 1 olunan bu şehirde çok sade lıir hayat geçiriyorum. * Burada herkes şen, herkes neşeli. Şaşıyonım hona ... 

Zaharoftan boşandıktan sekiz ay sonra Holivu· Amerikada korku, keder, yeis yok. Bu Avrupaya ver· 
da gitti. İki Amerikan firması mukavele yapmak tek- 1 gi. Orada herkes daimi bir endişe içinde yaşıyor-. 

Bir köyü felakete sü- Doguda 
rükliyen üyücü Manevra 

(5 lnei ıahlfeden devam) 
Laf köşedeki kocakarıdan çıkmış. 

Allah muhakeme etsin. 

Hiıkimler sormuş: 

- Allah mı muhakeme 
söz? 

etsin, 

(Blrln<I ıahifedea devam) 

mükemmelen yapmışlardır. 

Manevraların bittiği saatte, er

lerimiz, manevrada bütün zorluk

lara rağmen gösterdikleri tıaşarı

lar dolayısile kumandanlar tara

fından takdir edilmiştir. 

Japonlar son kozlarını 

Velhasıl köyde duymıyan kal
mamış. Herkes Aniza'ya dik dik 
bakmağa, yanından geçerken mı
rıldanmağa, hatta genç kadına ha
ka.·et bile etmeğe başlamış. Beri 
tarafta da iki kardeş mazlum tav
rı takınarak etrafı karıştırıyor, 

velveleye veriyormuş. 
Köyde bir galeyandır başlamış. 

Nihayet bir sabah bütün köy 
halkı kadının kulübesinin önüne 
gelmişler. Herkes ağzına geleni 
söylüyormuş. Küfürler, hakaret -
ler .. Kadıncağızı linç etmeği ka -
rarlaştırmışlar. Herkes hiddetin
den kuduruyormuş ... 

- Bu kadının boynuna koca bir 
taş bağlayın, Tuna nehrine atın. 

Eğer kadın suyun yüzüne çıkarsa 
kabahatsizdir. Yok çıkmaz. da a
şağıda kalırsa kabahatlidir, Allah 
cezasını vererek öldürür. Allahm 
muhakemesi böyle olur. 

Bütün kıt'alar, şimdi resmige -

çid ıçin Elazığ istikametinde yü
rüyüş halindedir. 

oynuyorlar 
Londra 28 (Hususi) - Japonya 
Çin l§lni ltat'i bir safiıaya sokmak 
için aylardanberi yapmakta oldu. 
ğü biltün hazırlıklan bıtirmıştir. 
Japonya maddi ve manevi bakım.. 
lardan kendisine çok pahalıya ınal 
olan Çin harbini önim:ıüzdeki ka. 
raJoıi bastırmadan önce sona er • 
dinnek ve bu sw tle bu gaileden 
kuriulara.k kendini toparlamalı: ka. 
rarmdadır. Japonyanın bu kara
rında ne dereceye kadar muvaf • 
fak olacağı kestirilemez. Ancalı: 

1 
bu kararı veren Japon makama. 
ının eınrile Japon kıt'aları iki 
gündenberi büyük taarruza baş • 
laını•lardır, Taarruzun ilk hedefi 
Çinin yeni merkezi Hankov .şeb • 
ridir. 

Taarruza geçen kuvvetlerin mık.. 
darı henüz malfun değilse de son 
günlerde Çine mütemadiyen tak. 
viye kıtaatı ve külliyetli miktar. 
da harb levazimatı gönderild' ğine 
göre bu defaki taarruz daha bü • 
yük mikyastadır. 

Son sözler ne oldu ? .. 
=-~-===========-==~====-···= 

''Nihayet rahat uy u- 1 

b ·ı 1.1• ' ya ı ecegım .... ,, 
Alfer.dDö Müse 1 

Alfred dö Müse 1810 Pari~te ı 

doğdu ve -1357 de orada öldü. 
Gençliğin ve aşkın şairı ur. vanını 
kazandı. Asarı, şöhretini iliıniha

ye muhafaza edecektir. Alfred dö 
Müse 1857 senesi mayısın bırinci 
günü vefat etti. Son nefesini ver
mezden evvel şu ozu söylemi tir: 
•Nihayet, rahat u u ·abılece -
ğim! • 

Sağ ve salim kurtuldum 
A lek sand r il 

Rusya Çarı İkinci Aleksandr 18 
nısan 1818 de doğdu ve 2 mart 

IR55 de tahta çıktı. 1876 da irad 
ettiği bir nutul<ta •Babıali• yı 

harb ilanı ile tehdit ediyordu. 24 
nisan 1877 de harb ilim etti. Ve 
harb sahasında bulundu. Ancak 
•Plevneıınin sukutundan ~onra 

Petersburg'a dondü. (İlkkiınun 
1877) 3 mart 1878 de yapılan A-

astafanos muahedesi, 3 mart 1879 

1 
Bertin muahedesi jle bozuldu. 

Rusya i§gal ettiği yerleri iadeye 

Asılsız bir 
Haber 

Dün bir akşam gazetesi lima -
nımıza gelen Austurya adlı bir 
İngiliz şilebi tayfalarının İspan -
yaya gitmek i temiyerek gemi ·i 
tcrkc-ttiklerini ·azmıştı. 

Yapılan tahkikatta böyle bir 

hadısenin mevcud olmadığı an
laşılnıı~. limana gelen geminın a
ccntıısı ıki tayfaya yol vermesi 
üzerine Liman Reisliğine müra -
caat ederek 6 aylık mukavclelerı 
mevcud olduğunu ıddia ctmi !er, 
hakların. aramak üzere mahke -
meye müracaatları kendilerıne 

bildirilmiş, hl.disc bu şekilde ce
rcy a"'l e,ferkrn arkar astınız bunıı 

mecbur oldu.Rusyada ademı mem
nuny iet büyüdü. Nihlistlcrin sui
kasdları tekerrüre başladı. İmpa
r&tor, 14 nioan 1879 da Soloviev'in 
attığı kurşunlardan kurtuldu. İlk
kiinunda Takip olduğu tren bomh~ 
ile berhava <>dilmek istenildi. 
Bundan da ·akayı sıyırdı. Niha
yet, 17 .şubat 1880 de sarayının 
Öı ünde bir bomba ile öldürüldü. 
Alcksandrın son sözü şu olmuş
tur: •Allaha ~ükür' Sağ ve salim 
kurtuldum! ... • 

"Memnun iseniz 
Alkışlayınız !.. ,, 

Süeton 
Siictorı'un rivayetine göre Ro. 

ma İmparatoru Ogust (İsanın do
ğuşundan 63 sene ev\·el - ve doğu
şundan sonra da 14) ölumü yak
ı ştıgını hissedıncc itina ıl egiyin
miş, ve çehresinin zayıflığını ört
mek için başına büyücek bir tac 
geçirmiş. Ve dostlarını yanına 

celbederek: •Hayat denilen bu 
komedıy1 güzel oynadığıma hük
mediyorum ve memnun ıseniz al- 1 

kışlayınız! ..• • demiştir. 

Kaç tayyare 
D .. şürdüler 

Valans 28 (A.A'.) - Geçen 1 
ikiııcikanundan 26 ağustos 1938 
tarihine kadar Frankistlerin 405, 
cumhuriyetçiler., 87 tayyaresı dü_ 
şürülmüştür. 

Frankistler en çok avcı tayya
resi kaybetmişlerdir. Bu tayyare. 
!erin dörtte üçü hava muharebe • 
!eri esnasında. d:ğerlc., hava mit_ 
ralyözlerile düşürülmüştur. 

yanlış olarak gemi tayfaların111 

grev yaptıkları ŞE'klinde sahüele
rine gc~ miştir. 

Kadın kapısının önünde yığılan 
kalabalığlp farkına varınca, afal
lamış. ·Can kurtaran yok mu!• 
diye bagırmağa başlamış. 

Köy katibi vaziyeti haber ala· 
rak gürültünün olduğu tarafa doğ
ru koşmuş. Kadıncağız bir pen
cereden bir pencereye çılgın gibi 
koşup hep katibı çağırıyormul. 

Bereket versin katib zamanında 
yetişmiş. 

- Ne var, ne oluyorsunuz? Bı..;. 

ne kalabalık? diye sormuş. Ona 
bütün teferruatile Kadının neler 
yaptıgını anlatmışlar. 

Katib bereket Yersin •>ık zi -
hinli, bir adammış. Kalabalığa 

bafıırmış, yaptıklarının ~ok çirkin 
olduğunu söyliyerek onları dağıt
mış. 

Nihayet iş mahkemeye dökül -
müş. Yoan mahkemeye cclbedil
ıniş, hasta genç hakimlerin huzu
runa dız çöküp hüngür hüngür 
ağlamağa başlamış. 

- Evet hakim efendiler. demiş, 
eğer siz beni kurtarmazsanız, bu 
kadın kanımı eme eme beni öldü
recek. Beni kurtarmak için onu 

Mahkeme heyeti Y oan'ı bir a · 
kıl hastanesine göndermeğe ka
rar vermiş. Fakat tam o sırada 
muhakemeyi dinliyenler arasın

dan hiddet içinde bir adam fırla
mış: 

Hakim sormuş: 

- Kimsin, ne arıyorsun! 

Diye sormuş. Hiddetinden diş

lerini gıcırdatan adam, 
- Kim olacağım, demiş, şu ka

dının kocasıyım. 

Sonra, kendisine kan emiyo~ 
denen zavallı kadıncağıza döne -
rek 

- Sen, demiş, bir daha eve a
yak basma. Büyü yapmadıklar: 
ne mallım. Onlar yapmazlarsa 
ben seni Yoan'ın dediği gibi boy
nuna koca bir taş bağlıyarak Tu
naya atacağım. içinden çıkarsan 
kabulümsün. Öyle olmayınca, im
kanı yok seni eve sokmam. 

Mahkeme reisi bu dar kafalı ko 
caya: 

- Bana bak, demiş, seni hapse 
tıkarsam, bu saçma sapan hüra
folere inanmayı görürsün. Haydi 
al karını, git evine. Kadının teli
ne dokunamazsın bile. Eğer iste
miyor.an karını boşarsın. 

Meğer adam kadını zaten iste
miyormuş. Bu hadiseyi mükem
mel fırsat bilmiş, zavallı kadını 

boşaımştır. 

ilyonlar yutan adam 
(5 inci sahifeden devam) 1 

kurnaz adam rnkayı ele vermiş, 
yed' sene ağır hap e mahkiırn oL 
muştur. Fakat ortada tam 300,000 
İngiliz !ırası eksik görünmekte • 
dir. Bu parayı arıyan adliye şim_ 
diye kadar bulamamış, bunun ha
r:ce kaçırıldığı anlaşılmıştır. 1 

Tanfild'in genç bir kar'1 var -
1 

dr. Bu Amerika! bir kadrndır Ko_ 
cası hapse gittikten sonra kadın da 
Fransaya gitti diyorlardı. Isviç _ 
rede, Fransada, daha kimbUir 
nerelerde güzel köşkler, konak -
]ara malik olduğu söylenen karı 
kocanın hayatı pek lüks geçmış, 

çnk paralar sarfetmişlerdir. Lı bu 
lUJlmıyan mücevherat ile süslenen 
bır Amcrikalt gene L.&d1,1h ,aı 

Fran atia ya~adığı ~ö ·!enmekte -
dir. 

Tanfild'i mahkiım eden hiikim 
ona şöyle söylüyordu: 

- Sen zalim, merhametsız bir 
~erirs:n. 

Onun hakkında yapılml'j olan 
-zabıta raporunda da Tan filcl"in 
şimdiye kadar İngiliz zabıtasının 
ra>geld:ği ;erirlerin en ustası, en 
kurnazı ve en tehlikelisi dıyc bah· 
sediliyordu. Onunla beraber a -
damlarından daha beş kişi muh. 
teU suretlerle cezalandırılmıştır. 

. mdi hapishanede bulunan Tan. 
fıld'iıı halinde büyük bir değ.§ık

lık göze çarpmakta imiş. Eskiden 
o kadar keskin zekalı, çok tatlı ]5_ 

kırdı eder, herkesi kandırmağ• ı.ıL 

],r olan bu dolandırıcı şimdi ken. 
disJe görüşmek istıyen gazete • 
cilere: 

- Zihnım altüst oldu, diyor • 
muş. S:ze herhangi bir şeyi sıra. 
sile anlatabile«>k halde değ:Jim. 

Fakat Tanfild'in saklamış, ka • 
çırmış olduğu söylenen mühim bir 
para vardır. Tanfildin ıslerini tas~ 
ftye içın adliye tarafından tayin 
edilen heyet bu parayı bulamıyor. 
Ortada bazı emlak vardır. Bunla. 
rın parası alacaklıJ.ara verilecekse 
de işe bakmalı ki ortaya birçok a. 
damlar çıkmakta ve adliyeye mü
racaate bu mallara dokunmak ka. 
nunen imkansız olduğunu, çünkü 
bunları Tanfi!d'den satın almış 

olduklarını iddia ediyor. Londra. 
nın ileri gelen kürkçıllerinden Ab. 
raham Kaşer isminde bir Ye.hudi 
Tanfild'e aid olduğu bilinen ko • 
nağın hakikatte kendi malı oldu • 
ğunu sövlemektedir. 

Alacaklılar bu konağa ilişcmi _ 
yorlar. Lakin Abraham Ka~er şim_ 

diye kadar hep orta halli dene _ 
cek bir tarzda yaşamakta e cına 

göre ufak bir evde oturmaktadır. 
Şimdi Tanfild'in muhteşc-m ko. 

nağına sahib çıkınca buna herkes 
saşmaktadır. İş.n muvazaalı ol _ 

duğu etrafında büyük bir dediko. 
du başlamıştır. Fakat neticede 1 
mesele alacaklılar leh'.ne hallcdi. 
liyor. Çünkü Abraham Kaşcrin 1 

protestoları, bağırıp çağımaları 

para etmrmlı tasiiye heyeti işi : 

Geçıd resmi burada yapılacak

tır. Elazığ, kahraman askerleri -

mizi alkışlamak için hazıdık yap
maktadır. 

·-
Rakı 
• 

lcerlPrken 
' 

Kızınca eline g açir diğ i 

demirl e arkadatı:ıı 

yaraladı 

Yerebatanda Inciliçavuş soka
ğında 27 numaralı evde oturan 

Yusuf Cemil oğlu Rauf, ayni ev

de oturan Mehmed oğlu İsmail ile 

n.kı içmiye ve eğlenmiye başla-

mışlardır. Fakat ötedenberi bir 

kadın yüzünden Rauf için için 

Mehmede düşman olduğundan 

durup dururken kavgaya tutuş -

mu~lar ve neticede Rauf eline 

geçirdiği bir demir parçasile İs

maili bacağından yaralaınışur. 

derdi Birimizin 
Hepimizin derdi 

( 3 üncü sıyfad•o Devam ) 
siz ,.e karanlık ak~anı basınca 

bu son ümidle bekle~·işin de 
ne yazık boş bir serab olduğu
nu acı acı anlıyoruz! 

O vakit; karşı caddeler, fab. 
rika boyu pırıl pırıl nur ve zi. 
~adan bir hale içinde yüzmeğe 
başlar; civarunı:ıdaki ederin e
lektrikleri birer birer yanarken 
biz söniik bir kandilin titrek 
bir lamban ın sohık ışığına &ığı· 

nan karanlık odalarımızda pen
cerelerimizin önüne çekili)'·o-
ruz. 

Nazarlarımızın dibindeki sinı 

siyah mısırtarlasmı, arkamızda, 

yanlarımızda titreşen ışddarile 

nurdan bir kemend halinde U· 

zayıp giden mahalleleri en ha
zin b ir gıpta ve tahassiirle sey
rediyor; hayır, varhk içindeki 
bu yokluğa; her tarafı ayclmlık 

bir dairenin ortasında muzlim 
bir k utub i.lemi gibi kalan siyah 
mahallemizin haline acı acı ba· 
kar ak: 

- Bu zulmet Bu kabus da· 
ha ne kadar de\•am edecek? 

Diye biz, lambalarımız ve göl
gelerinıiz haşhaşa, beraber san
ki ağlaşıyoruz!• 

Son Telgraf - Bu haklı şi

kayeti hiçbir şey ilave etmeden 
alakadarların nazarı dikkatine 
ehemmiyetle koyuyoruz. 

kestirme olarak halletmişti. Yani 
konağı ışgal ettirmiş, Abraham Fa. 
şer de içeriye gire~z olmuştur. 
Fakat Tanfild'in paraları ne oldu? 
Yarınki .Son Telgraf> Tanfild'ln 
karısındon babedecekttr. 

(Birinci sahifed<'n devam) 
timzaçta bulunduğunu devletlere 
teminat vermektedir. 

Almanya, Çekoslovakyaya kar
§1 harekete geçip Südetleri ilhak 
etmeğe teşebbüS eylediği takdir
de İngiltere ve Fransanın alaca
ğı vaziyet hekkında henüz hiçbi.r 
haber sızmamıştır. Moskovanın da 
Parisin alacağı vaziyete göre hat
tı hareketine bir istikamet \"ere
ceği söylenmektedir . 

Diğer taraftan Macarların Bled 
anlaşmasına yanaşmamaları ve 

Çekoslovakyadaki Macar ekalli -
yellerinin kurtarılmasında ısrar 
eylemeğe başlamaları da ehemmi

yetle nazarı dikkate alınacak si
yasi hadsielerden sayılmaktadır. 

Bundan başka Macarların da ha

len Çek hududlarında büyük ma
n~vralara başlamış olmaları hayli 
manidar telakki cdilmekterlir. 

Siidetlerin ,·aziyeti 
Londra 28 (Hususi) - Südet 

partisinin mensublarını tecavüz
lere karşı kendilerini müdafaaya 

davet etmesi her tarafta heyecan 
uyandırmıştır. 

Prağ sür'atle tedbirler almağ<l 
çalışmaktadır. 

Fakat Partinin bu hareketi ne
ticesinde ÇekoslovaJ,.-yada vahim 
karışıklıklar çıkmasından ve bu
nu bahane ederek Almanyanın 

müdahalede bulunmasından kor· 
kuluyor. 

Ruslar vaziyd alıyorlar 
Londra 28 (Hususi)- Vaziyetin 

nezaket kesbetmesi üzerine Rus· 

lar Avrupa hududlarını takviye 
etmege başlamışlardır. 

Rus Majino hatuna Rusyanın 

mevcud kuvvetlerinin üçte biri 
t<ıhşi.d edilmeırt.dir. 

Donanma 
lzmire Gidi_qor 
Başta Yavuz olmak üzere do -

nanınamız 9 eylül İzmir kurtuıu, 
bayramında bulunmak üzere ya
londa İzmire hareket edecektir. ---
Mes'ud bir 
Nüfus hadisesi 

12/3/938 cumartesi günü öğle
den ertesi pazar gününe kadar 
Kars doğumevine 6 tane doğum 
müracaat etmiştir. Bugüne kadar 
6 tane doğum ancak bir haftada 
olabiliyormuş. Bir gece içerisinde 
6 doğumun vukuu müessesenin 
faaliyeti namına hayırlı bir teb • 
şirdir. Bu altı doğumdan iki ta
nesi müdahale ile alınmıştır. Di
ğer 4 tanesi tabii doğumdur. Bu 
altı doğumdan 3 tanesinde ağrı -
!ar pek şiddetli idi. Bu sebebden 
annelerin, şiddetli ıztırablan tes. 
kin edilmek suretile doğumları 

ağrısız olarak yapılmıştır. Doğan 
çocuklar şunlardır: 

AL:\fANLAR :ıvtENVI' 
OLMA Dl 

!Jııı~n 
Berlin 28 (A.A.) - arıı· · 

kamları Sir John Sinıon t nur. ' 
dan söylenen nut.ku ıııeın 
le karşılamamışlardır· a~ 

Bu makamlar Südcl Alın ,,nı 
rının hayati ihliyaçıarın~ab' 
İngiltere hükiımetindenJı]eıııı: ı> 
yük bir anlayış bekledı ıııiiJr' 
Iemektedirler. Bu uuıJıun 1,~ 1 

"k ve Çek unsurarını teşvı d ttıt'~ 
etmekten başka bir fay akteO~ 
demiyeceği ilave edillfl" ,,,nu' 

İngiliz mehafili ın• 
5
•1 ,rİ sıra .... 

Londra 28 (A.A.)- · 0u1'" 

Siınonun A~ !eller, Sir John ~sır 
nu müsairl bir şekilde 
maktadırlar. a~ pııi 

Londra hükumeti aııclı~ 
müzakerelerinin l!l!yrı ;Jdilİ Jf 
sarih malumat elde eO . jlı"1' 
man vaziyetin .hakiki bi! ıı(il' 

.. ,.ı; a ını 
icab ettirip ettırın"'' "' 

edecektir. ti•' 
Te.-ali eden ırıiiliık• -•!~ 

J)İİO O• ~· 
Prag 28 (A.A.)- ifl1sl' 

biraz sonra Lord Runc 
neş ile görüşmüştür ırl' . . ııııt~· ~ 

Fransızlar da ıyı . Jııl'! ·~ 
Pari& 28 (A.A.)- Sıf )!13ııııı' 

monun nutku Fransız ,.1 ~ 
tarafından müttefikan ~sıttıı!, 
lanmıştır. Yalnız bazı ot~ 
hatibin Alman tchdidJeıı 11'' 1 

daha kafi bir lisan kuııan 
na teessüf etmekted ı rlcf· 41 

tıt!SP , 
Yeminleri ba jlatİ' . 

Vaşington 28 (A.A.}-eııogıı", 
Nazırı Hull, Briand .. !{ ·ıld" ~ 
tının imzasının onuııcu ~P ' 
münden istifade ederek . !<" 
za eden devletlere }!arlı• dS i 
harici addetmek hususun 1ef< 

tıkları •resmi ve aJ::l• ./ 
hatırlatmıştır. ~ 

Kama~ını 
Saklatmak 
İstemiş dt.,;ıJI 

(Birine! sahlfedeD ,ti 
3
p 

ka\'ga etmiş ve Şükr~' ~ 
ler söyliyerek tahkır ctrrılf çer\( 

htelı • 
Sabaha kadar mu ;<fil' , 

de içtikten sonra Vahdet ~~ı>tf 
bir arkadşile berab<"' ~~,ıı , 
geçmekte olan Rıdvan Ş . ıtl 

,.di'ın• uf 
şikayeti üzerine ke 

1 
• 1<•rY 

makta olan memurlar 
8 

mıştır. Jl'~ 
1 ·ııl' Yakalanacağını ~n J ~·"' 

van yanında bulu••~" ,,~ 

saklamak için arkada~ .,,,~41 

vermek isterken kanı3 

karnına saplanınıŞlıf· v/.. 
ıazı'" ; Ağır surette yara ı.JP" pl 

hastaneye kaldırılarak J"'e'' 
Ç ıŞ ' · "' 

1 

tına alınmış çifte su ... ı~ • h )< ır• 

van da yakalanarak ta 

ı~~~tır. 
Kağızmandan süvari asteğmen ıs)ı Hı"r i 1 

Bay Muzafferin bir oğlu. 1 Recep 
29 uncu alayda üstteğmen Bay 1 

Sabahattinin bir oğlu. , ___ ,::.. __ _:-:::;:; 

Karsta ı:ol müteahhidlerinden 
Caferin bir oğlu. 

Karsda rençber Mehmedin ü 
kızı. 

Karsta mahkeme katibi Abba -
sın bir oğlu. , 

1 

V••' J 
Karsta cambaz Basanın b'.r kızı. Y akl U •r d. 

. S3• 

ezaferi '.arıh~ bir goıge gibi _G_ü_n_e~---·ı--:-5 20 
pc~~nde ~ürılldenıesini b;Jmiş 
olan T,h .. ~ milleti, onun biricık O~le 
büyü>< am 1i olan çei:k kanat.. ikindi 
ların gj!'-'esinı başı ucunda g0r. Akpnı 
meden naSJ! vicdanını rahat Yata 
ettirebilir ve huzurunu tam sa-
yabilir. 

-
tıl~ 

Baş, Diş, Nezle. Grip J<O~~bııı~e 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı .:ııır • 
- icabında g l.inde Uç kate el•" 
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HIKAYI! 

Bir ümid 
Böyle söndü 

( 4 lıucü •ahifeımzden devam) 

M3dam krizantemin 
Torunları 

(4 ilncil aahlfeden dn·am) 
cemiyetler tesis ettiler. 
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Dünya mes' eleleri 
(4 llncU sahifeden devam) 

ye karşı yazılmış yazılar devrıni 
>obzönüne getirmek~edir. 

olacak, 

ııım:~.:~~~~,~~~~de:İ~~z;d;:~~t 
len bir ölünün mezarı var ... Bu 
toprak yığının baş tarafında grnç 
biT erkek çömelmiş elinde bir 
mendil hüngür hüngür ağlamak -
tadır. Gözyaşlarının suratında kar
makarışık hatlar çizdiği bu erkek 
Feridundur. Zavallı bir takım ga. 
rib hareketlerle kili kalkıyor, kah 
tekrar çömeliyor. Yüzünü meza -
rın topraklarına sürüyor Ve ... ikl
de birde ... 

Japon kadınları, boşanma hak
kını istiyor ve bu hakkı elde et.. 
meğe çalışıyor. Birçok cemiyet -
ler, içkin.in, fuhşun men'i için uğ· 
raşıyor. 

Japonyada, son zamanlara ka _ 
dar evli kadınların müthiş bir ra.. 
kibi vardı: Geşa denilen oyuncu 
kadınlar. 

Bununla <ıeraber Roınada bu _ 
lunan Fransız muhabirlerinin ga.. 
zetelerine yazdıklarına göre İtaL 
yan gazetelerinin bu yazılarına 

bakarak İtalyar.ı m ]JcUnın Yı·an... 
saya dair ne düşündüğüne hUk _ 
u:etmemeli. Avrupa seyahatine qı. 
kacak bir İ:aıyan evvelil Fran _ 
sayı gezi'p g'j•mek arzusundan 
kendini alamımaktadır. Bu da L 
talyanların l~nl'~~yı ve Fransız _ 
ları sevdiğine bir misal olarak 
gösteriliyor. !i'akat l'ariste çıkan 

Tan gazetes inin Romadaki muha. 
birinin çıkarci!iıı bir netice vardır: 

5 - Ya harbde yaralanmış, mL 
Hil kalmış, yahud faşist ihtilaline 
iştirak ederek yaralanmış, sakat
lanmış olacak . 
Eğe rböyle bir Yahudi mekteb 

müdür, muallim ve saire bulu • 
nacak olursa doğruuan doğruya 

Maarif Nazırına müracaat edilerek 
keyfiye bildil'ilerek tahkikat ya. 
pılacak, ondan sonra o Yahudi ışi. 
nin başında kalabilecektir. İtalya_ 
da ırk meselesi Jleri sürülerek Ya_ 
hudiler aleyhine bir takım tedbir. 
!er alınması üzerine Papanın ge
çenlerde İtalyayı tenkid ettiği ma
lumdur. Bu Qo'üzden Papa ile İtal
ya hüklım€tinin arası açıldığından 
bahsedlmişti. Almanya ile arası 
açık olan Papalığın _şimd i İtalya 

ile de mi bozuşcağı az merak edL 
lir blr mesele değildi. Fakat geçen 
gün aksiyon katolik te5kilfıt i le fa_ 
şist fırkası arasında bir anlaşmaya 
varıldığına göre Vatikan ile İtal
yanın bozuşmadıkları görülüyor 
demektir. Aksiyon katolik teşki _ 
lıitı Papa tarafından vücude geti_ 
rlmiş olup katoliklerin birçok sa. 
halarda faaliyetlerini birleştirme
leri gayesıni takib etmektedir. Şim 
diki anlaşmay a göre ' sc katolk 
kilise5i katolik papazlarının İtal. 
yada faşist teşkilatının faaliyeti 
aleyhinde asla vaziyet almıya _ 
caklarını temin ederek kendisi de 
Yahudi meselesinde ne yapılaca
ğını tamamile İtalya hükumetine 
bırakmış bulunuyor. 

\1e millet haini telakki ediliyordu 
fı'j,~şcıatnllınüse yin 

Geşa, küçükten şarkı söyleme, 
oyun oynamaya alıştırılan dan • 
söz kızlardır. Ziyafetlerde alıştı -
tılan dansöz kızlardır. Ziyafet • 
!erde bulunurlar, davetlileri, güL 
dürürler, eğlendirirler. Bunların 

ekserisi fakir aıilelere mensubdur. 

Avni Paşa, Malımud 
.. l!idişlerini tenkidden 

Nedim 
çekinmiyordu 

- Bir taze hayat bö.jle nihayet 
buldu ... Bir ümid böyle söndü ... 
diye söyleniyor ... Gözyaşlarını me
zarda yatan sevgilisinin cesedine 
daha iyi içirmek istermiş gibi 
suratını büsbütUn medfene yak. 
!aştırıyor. Burnunu topraklara 
sürterek me~hul bir kokuyu kok
lu;yor ... Kokluyor sanki ... 

la. Küçük iken babaları tarafından 
satılmışlardır. Geşalar'dan bir çok
ları asil ve. zengin adamlarb ev. 
lenınişlerdir. Kontes Yamanoto. 
nun macerası cidden nakle değer: 

O da Paris ile Roma ar:ısındl bu. 
gün bir anla~ma ihlimalinın mev. 
cud olmadığıdır. Bunun da sebe. 
bi her iki !ı"af hük;ımetlerinin 

şekli birbirine uymaml5ıdır. İtaL 
yanlar Fransada hükumetin esaslı 
surette değişerek İtalyanınk ine 

benzer bir şekle girmed kçe an _ 
laşmanın imkansızlığı ileri sürüL 

tı~~~ Nedim Paşanın Sada.. 
~d kıın; muhafaza etmesi, ıs
liıly~t idaresinin şiddet ve ehem. 
Sııjlaıı lll1 artırdıkça artırıyor ... 
lıyotd ı\aiz de, şıınardıkça şıma. 

Sa u. 
l!lilaı drıaıaın, devletin idaresini 
ıı. lta~ll:tiştı. Hükfunet, gırtlağı
"ıraf!a b~rca girmışti. Galata 
'rı bile, devletin maliye u. 
llu h ınudahale etmektelerdi. 
~tu aue~'. meınlekdi derin bir 
Cı b .. tııa surüklüyordu. Tabiidir 

• Va · ~ zıyet, memleketle cidden 
~ ar olanları da büyük bir en.. 
ta~ sevkediyordu. 1 
~ t lliahmud Nedim Paşa, hiç 
~- ll~e tenkid hakkı vermiyor -
1~~1 ta cesaret edenleri, derhal 
~be ve millet haini) diye le. 

,ordu 

ııı~:~~et~. aldığı şekli hoş ~ör.
life <I • Vukela mecllıinde - va. 
ıı.ııırıolayısUe - bundan bahseden 
~lltdıı ar hile tahkir ve azledili _ 
~ · ~rkasından da, derhal silr-

llu ~0nderi!iyordu. 
hİli d <lkarete hedef olanlardan 
~<ı.ı e. (Serasker Hüseyin Avni 
~e g, ıdt. Bu zat, gerek orduda 
ttıııi/elc halle arasında temayüz 
~Ur olan mühim bir şahsiyetti. 
l'tıkSelc "~. Pervasızdı. Ordunun 
lra11tıd ru~beli ümera ve zabitanı 
dı. a hır hayli taraftarları var. 

ıı . 
'toıı~in Avni Paşa, bu hale gü. 
t<!telc S gerek Sultan Azizin ve 
~~ıı •drıazam Mahmud Nedim 
ı.ıi ~e~ gidişlerini tenkid etmck-

."i •n_ınemişti. Fakat onun hu 
~İftt' hır felaketle neticelen • 

ıı. \ıahrıı 
la. 8 Ud Nedim Paşa, birkaç 

~:ırac eraskeri azil için Padişaha 
.ıı.e,.~t etmişse de Sultan Aziz 

~Uı 0 ıı Avni Paşadan çekindiği 
~Ultııııa cesaret edememişti. 

\ (b'lşa.ıı Azizin cesaretini kıran 
~d; lnabeyinci, Hafız Mehmed) 

W..:~r~y 
:' hak entrikalarının tev lid et. 
~ ıı b- 81 Zlık!arın önüne geçmek 
ı, ııt .. 
ı:'._">itt un kuvvetile çalışan bu 
.'~ılcızat; Sultan Azizi birçok 
~ı, l! .•rdan esirgemeye çalıştığı 
"il 1-. Useyin A\·ni Pa'ılnın azlin. 
• ''lısııı ' 
1 · "lı e gelmesi muhtemel olan 
\ t>ad· dr bırer birrr izah dr · 
~ lon ~ahın cesaretin i kırm1k :ti. derecede gayret göster • 

liıı •taı .. 
1 ~eıı1 ' liUSeY'in Avni Paşanın 
~'Yaıı tenkidlerinden memnun 
~tlaıt ~ahınud Nedım Paşa, 
.,,,'hatta ot~ Babıaliden ~ıkarmıya \ 
'1·l'a ita •lanbu!daı> uzaklaştır _ 

'1-ıı ;ar Vermişti. Buna binaen,\ 
ı "1' llilrrıı Z•>:in bu tereddüdü nü gö- / 

tı) 1 1 
ez, bu sefer (valide suL 

~lıı..d, aJıı. k etmiye başlamış ... 
ıı'tııı1~. unun vasıtasile tatbika 

\>aı trıaıı,. 
• 1de 

311 
.Yınci Hafız Mehmed, 

~•tııı !tanı da ikaz ederek bir 
ı~ı>-kat ~n~ne geçmek ;stemış
d 4 "uJıd arıs ve sefıh bir karlın 
~ l>~ e sultan, Mahmud Ne. 
" diııı ~nın kendisine b0! bol J 
''l' L ettı·· 
, •ıp11 gı altınların cazibe -
~~ 4tlcin arak, Hafız Mehmed Be-

h t\ ve atına zerre kadar ehem
~ <>ır c rnıtınişti. 

L \ııııa i?Ü 
~ ''1~e 6 nü, Sultan Aziz 

1 _tı"i~~ın sıne selamlık ede _ 
e · ada 1.;jş sarayından Topha. 

~' ~'!ı r asker dizilıriş; cami-
. llda d 

b t c a mııtad v~çhile 

~ıı 111;a ediln '~t c. I 
"ıı 1 

• n ~tılurb va! de sultan da 
lı,ı. e~ı~~~ck için selaır.lık /f'
ı,, liltıta~ '· Adet olduğu veçhile 

'tı ııı f 1 ~.4 lıa:;va ·U Undukiarı araba _ 
~~ >'a.n ~!arı çıbrılmış, ca _ 

•1<•<la r:fına sırala.nmıştı. 
• Vuke!" he . f b' 

nek taşına yakın bir yerde top • 1 
lanmıştı. 

Artık her şey hazırdı. Ve bütün 
orada hazırlananlar da, artık Pa.. 
dişahın (teşrifini) beklıyorlardL 

Hüseyin Avni Paş1, ayakta kı. 
lıcına dayanmıştı. Yanındald na.. 
zırlara güle güle birşeyler anlat.. 
mıya başlamıştL 

Hüseyin Avninin yiızü, sultan • 
ların bulunduğu arabaların tara
fına çevrilmişti. Aradaki mesafe 
de pek fazla değildi. 

Paşa, her nedense o gün pek 
neş'eli idi. Gür ve kal.ın sesi ile 
gülüp söylerken, biT iki defa sağ 
elile bıyıklarını bükerek gözle • 
rini arabalardan tarafa çevirmiştL 

Halbuki, (Salatini ismeti karin 
bazarıaı) nın arabalarına, (nim 
nigıih) ile bakmak dahi caiz de • 
ğildJ. 

Mahmud Nedim Paşanın tesiri 
altında bulunarak, Hüseyin Avni 
Paşaya bir darbe indirmeğe karar 
veren Valide sultan, derhal ara • 
banın camını vurmuş .. Araba ka. 
pısının dibinde elpençe divan du. 
ran (başkaplan ağası) na: 

- Nedir, bu Seraskerin ettiği 
terbiyesizlik. Var söyle. Savulsun 
oradan. 

Diye, seslenmişti 
Başkaplan ağası, koşarak seras.. 

kerin yanına gelmiş; kulağına e. 
ğilerek: 

Aslanım bilir misin, Hü~evin 

Avni bugün bize ne işler etti? .. 
Diye söze girişmiş ... Sultanlara 

bıyık buran, başkaplan ağası gi. 
bi, harem dairesinin en mühim 
bir rüknünü rezil ve rüsva eder. 
cesine alenen yanından kovan bir I 
adamın seraskerlik makamında lıır/ 
an ble lpkası caiz olaınıyacağını 
söylem işti. 

Sultan Aziz, son derece kıskanç 
ve titizdi. Zaten, Mahmud Nedim / 
paşanın telkinatı yüzünden ar - ı 

tık tamamile soğuduğu serasker 
hakkında bu şiklyeti de işitince: 

- Pekala valide ... Hiç esef et.. 
me. Şimdi, ben onun icabına ba.. 
karım. 

Diye eevab vermiş... Derhal 
Sadrazam Mahmud Nedim Paşayı 
celbederekı 

- Seraskeri, azlettim. Gitsin. 
memleketinde otursur-

Diye irade etmişti 
(Devamı varl 

e Uçan bir millet halinıı gele
bilmek için giriştiğimiz çahş.. 

malara bütün gücümüzle ilti.. 
hak etmekle, 30 Ağustosun ta
l'ihi kıymetine uygun harekette 
bulunmuş olduğumuzu bilme
liyiz. 

TÜRK HAVA KURmm 

*** 

FATİN FUAD ÖZER 

Kıskanç koca 
( 4 üncü sahifeden devam) 

zile Tahini'ye çıkıp gelıyor. Doğ. 
ruca mis Olley Fisher'in bulundu
ğu otele geliyor. Genç kadını bu.. 
luyor, kendisini tanıtıyor. 

Bu, Şikagoda oturan 25 yaşla -
rında Üniversiteli Samuel Long 
isminde bir gençtir. Fisher'in de 
dayızadesidir. O da sinirlerini din.. 
lendirmek için buraya gelmiştir. 

İki genç akTaba güneş ve deniz 
baynolarını beraber yapmağa baş.. 
lıyorlar. Bu hal de kıskanç koca -
sının bütün kıskançlık ihtirasını 

körüklüyor... Karısını tarassud 
altına alıyor, her hareketinden bir 
mana çıkararak takibe girişiyor. 

İki hafta evvel bir akşam Wil -
liams Dayr geç vakit otele geliyor. 
Odasına çıkıyor, oradaki balkanda 
karısını bir şezlonga uzanmış genç 
akraba da elinde bir kitara ile şar. 
kı söylerken buluyor. Bunu iba. ı 
nete kafi bir sebeb sayan koca 
derhal odanın duvarında süs ol. 
mak üzere arma halinde bUlunan 
eski silahlara koşuyor, oradan bir 
keskin yerli baltasını kapıyor, hiç 
bir şeyden haberi olmıyan deli.. 

Nigatalı fakir bir balıkçının kızı 
idi. babası tarafından, geşa yetiş.. 
fuen bir milessesenin sahibine s:ı
tldı. Sabahtan akşama kadar mu. 
siki ve dans dersleri verüyordu. 
Az sonra, küçük balıkçı kızı Ka _ 
suke, Salone gibi dans etmeğc baş. 
!adı. Genç, asil fakat fakir lıir 

bahriye zabiti kendisine gönül 
verdi ve kaçırdı. 

Bu, zabitlik şerefine yakışmLyan 
bir şeydi. İstifa etmek mecburiye
tinde idi. Mesele matbuat aksetti. 
Güzel geşanın sahibi mahkemeye 
müracaatla genç zabit aleyhine bir 
dava açtı. Fakat, baht'liye zabitle
rinin müdahalesi üzerine davadan 
vaz geçti. Genç zabit, güzel GPşa 
ile evlendi. Az sonra da amiral 
oldu, ve İmparatorun müşavirleri 
sırasına geçti. Eski dansöz prenses 
olmuştu. Sarayda verilen ziyafet.. 
!ere iştira kediyordu. 

Kızıları, İmparatorluğun en 
yüksek memurlarile evlendi. Oğ. 
lu, parlak bir bahriye zabiti oldu. 

1933 te vefat ettiği zaımn otuza 
ıyakın çocuk ve torun bıraktı. 

mektedir. 
Politika aleminin göze çarpan 

keyfiyetleri arasında İtalyan mat. 
buatının ıyeni ne~riyatı dolayısile 
de bir kere daha belli olan bu 
anlaşmazlık ciheti bulunduğu gibi 
bir de Yahudi meselesinde İta! _ 
yanın almış olduğu vaziyet var _ 
dır. Artık İtalyada Cla bir Yahudi 
meselesi var demektir. Geçenlerde 
İtalyan ırkının muhafazası diye 
alınan kararlar netice~inde İta!. 
yadaki Y abudilerin hali gitgide 
zorlaşmaktadır. 1 teşrinievvelden 
itibaren artık İtalyan mekteble _ 
Tinde Yahudi müdür, muallim, 
ve saire bulunmıyacaktır. Zu ka. 
rardan müstesna tutulacak Yahu. 
dilere gelince, bunur şu şartlar 

konmuştur: 

1 - Umumi harbe ~tirak etmiş 
olacak, 

2 - Faşistler 922 de Roma üze_ 
rine yürümeden daha evvel faşist 

1 1 
fırkasına girmiş olacak, R A D y 3 - Habeşistan harbine iştirak 

. etmiş bulunacak; 
__ B_U_G_ÜNl--CÜ--P-R_O_G_R_AM __ _.I 4 - İspanyaya gönülUi gitmiş 

İtalyan gazetelesrinin bu vesile 
ile yazdığına göre İtalya hül:ılmetı 
milli bir s>yaset takib ettiği iç•n 
bu siyasete hiçbir tarafın ve kato
lik l<ıilisesinin müdahalesi mevzuu. 
bahs değildir. İtalyan gazetel~ri 
şimdiye kadar İtalyan hükı'.ımetile 
Vatikan arasında düşmanlı çııctı
ğına dair olan şayiaları da düş _ 
manları çıkardığını <ileri sürüyor. 
lar. 

Sözün hulasası : italyada Ya _ 
hudiler aleynihe verilen kararla. 
rın katolik kilisesi tarafından trn
kid edilmesi üzerine çıkan mesele 
demek kapanmış oluyor. 

- Paşa hazretleri! .. Valide suL 
tan hazretleri irade buyuruyor _ 
!ar. Galiba, biraz sıkılmışlar. Şöy. 
le biraz uzaklaşsanız .•. 

e 30 Ağustos, Türk Hava Ku.. 
.-umunun 'bayram günüdüT. 
Kuvveili ve sarsılmaz Türkiye, 
kanatlı Türkiyeden doğarağı 

için, bu baıyram çok isabetli 
ve manalı •bir tarihe rastla.. 
maktadır. 

, kanlıya hücum ediyor ve balta ile 
onu parçalıyor. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans usikisi, 19,00 
Keman konseri: Konservatuar 
profesörlerinden Liko Arnar, pi.. 
yanoda Bayan Sabo: 18 inci asır 
konpozitörleri: Vivaldi, Lökler, 
Veraçini eserlerinden, 19,40 Dans 
musikisi (plak), 20,00 saat warı: 

Günırük Muhafaza Genel K<i>mutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisy<i>nundan : 
Demişti. 

Fakat o anda, Hüseyin Avni 
Paşanın sesi top gibi gürlemişti: 

TÜRK HAVA KURUJ\fü 
- - - -

Feryada yetişenler azılı katili 
baltasile birlikte tutuyorlar, polise 
veriyorlar. Genç kadını da hasta
neye kaldırıyorlar. Kıskanç koca
nın kendi evhamı yüzünden bu ci.. 
nayeti işlediği söylenmektedir. 

Eşyanın cinsi 

Yemeni 

Miktarı Tasınlanan ilk te-
Tutarı minatı 

L K. Lira K. 

600 çift 1800 00 135 00 

Ek•iltmenin 
nevi tarihi G. S. 

çarşamba 

10 da 

- Ulan, it!. Sen, kim oluyor _ 
EUn ... Bugüne bugün, ben kosko. 
ca bir seraskerim. Haddin mi se. 
nin, bana ihtarda bulunman ... 
Defol şuradan ... 

Buz gibi sırmalı elbiselere, ve 
elmasları pırıldıyan nişanlara 

müstağrak olan başkaplan ağası, 
altın yaldızlı kılıcını ortasından 

kavrıyarak hir adım geri sıçramış. 
Büyük bir korku ile Valde sulta_ 
nın arabasının arkasına dar kaç. 
mıştı. 

Doğru değil mi? 
Gretıviç rasathanesin den naklen. 
Settar Körmükçü ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıhrı, 20,40 Hava raporu, 20,43 
Ömer Rıza Doğrul taarfından a. 
rabca söylev, 21,00 Saat ayarı: 

Kaptan potiin 
Mürettebat po
tini 

112 • 

207 • 

515 20 39 00 

922 20 72 00 

Açık 7 /9/938 
eksiltme 
Pazarlık • • 10,30 

• • • • 
1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerınde nevı ~İ· 

ne göre eksillmeleri yapılacaktır. 
-------

Fakat o andan itibaren de Hü_ 
seyin Avni Paşa için artık felaket 
saati yaklaşmıştı. 

Selamlıktan sonra; Sultan Aziz 
saraya avdet eder etmez, Valide 
sultan derhal oğlunun huzuruna 
çıkmış: 

(5 inci sahifeden devam) 
miyordum. Hemen oradan, beni 
karşılıyan kesif bir halk kütlesi. 
nin takdirkar alakasile motörümü_ 
ze binerek kulübe döndük. , 

O gece kulübde bir müsamere 
tertib edilmişti. Bir ara beni sah
neye çıkardılar, halka takdim edil. 
dimdim. Kulüb reisi takdirk ir 
cümlelerle göğsüme bir madalya 
taktı. 

Ertesi günü bir madalyada eski 

Galatasaray sultanisi jimnastik 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

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

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0UO, 
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. 

muallimi üstad Bay Faik takdi. 

Ve bu suretle bana hayatınım en 

mes'ud dakikalarını yaşattılar ... 
Kısa bir sükuttan sonra bahsi 

değiştirerek sözüne devam etti: 

Orkestra: 
1 - Bize!: Arlezyen. 
2 - Volsted: Frer Juvayyö. 
3 - Robikof: Romans . 
21,30 Akile ve arkadaşları t~ra. 

iından Türk musikisi ve halk şar

2 - Evsafları komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka· 
nuni vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki ko. 

misyona gelmeleri. ·5696· Şimdi gelelim asıl maksadıma .. 
dedi. 

Ötedenberi böyle uzun mesafeli 
yüzme mukavemet müsabakala. 

rının yapım asını isterd: m. M ''Tl

leket gençliği ve sporu namın:ı 

içimde yaşıyan bu arzu dünkü 

kıları, 22,10 Ajans haberleri, 22.20 lr:-~.,....-------..... ~-,.---......... ---...,,--..,...-..,..._-_, 

Opera ve operet parçaları (pl!ik). ı b } B 1 d • . . } ,. J 
22,50 Son haberler ve ertesi gü - I Stafi U e e IYtSI 1 an arl 

cSon Telgraf• daki yazıyı oku -
duktan sonra büsbütün şiddetlen. 
di. Ve .. İşte, memleketimizdeki 

bütün spor teşekküllerine, deniz 

sporu meraklılarına, yüzücü genç.. 
!ere hitab ediyorum: 

nün programı, 23,00 Saat ayı;rı: 
Son. 

11awa:w~t·]•~iii 
EGE 

Tiyatresu 
Nuri Genç 

va 
Arkadaşları 

BU AKŞAM 
Yenişehir Aile bahçesinde 

BAYKUŞ 
Sabriye Tokscs konseri 

~·· 

Herhangi spor teşekkülü bu işi 
üzerine alırsa alsun, ilk müsaba

ka pek yakında tertib olunmak ü. 

zere her yıl bir •yüzme mukave • 
met şampiyonluğu müsabakası> 

yapılmasını teklif ediyorum Bu 
müsabakalara ben de iştiıak ede. 
ceğ m. İlk müsabakada benimle 
beraber yüzecek gençlerden bi _ Ertuğrul 
rinciliği alana 931 senesi kazan - Sadi Tek 
dığım madalyaları vereceğim. 

tşte bir radyo sadakatile spor _ TIY A TROSU 
cumuzun f:kirlerini ve teklifini 
sütularımıza naklettim. Bu gece (BJYÜKDERE) 

Bu tekLfin spor faaliyet.ı lıa_ Aıle tiy:ıtrosunda (Erkekler kır • 
1 kımından incelenmesini alakadar. ~--k•ı•n•d•an•s•o•nr•a••a•za•rlll•ar•)•• 

lara bırakıyorum. 
Yalnız düşünüyorum. 

Böyle müsabakalar bizde de 

muntazaman yapılmağa başlanır -

sa acaba sporcularımız arasında 

Hudson nehrinde olduğu gil.ıi altı 

gün su üstünde kalabilecek baba. 
yiğitler çıkacak mı? 

RECAİ SANAY 

1938 .senesi için 

Çecuk arabalarının 
Son partisi gelmlştlr 

BAKER Mağazalarında 
Reklam Fiatıoa satılm akladır 

35 Türk lirası 

Keşif bedeli 4538 lira 39 kuruş olan Kasımpaşa dcrrsinin açık kalan 

betonarma üst kapaklarının inşa ve sair tamiratı açık •!ksiltmeye konnl· 

muştur. Keşif cvrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri l\fü

dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 340 lira 38 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mektubile beraber 1/9/938 perşembe günü saat ll 

de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5516) 

** Beykoz Umur yerinde neft sanayi Anonim şirketinin Belediyeye o-
lan vergi ve resimler borcundan dolayı Umur yerinde tahtı hacze alın

mış olan 24322 kilo motorinin 30/8/938 tarihine müsadif salı günü saat 
14 de Umur yerinde satılacaktır. Fa1la izahat almak istiyenlerin Beykoz 

Belediye Tahakkuk ve tahsil şubesi Başmemurluğuna müracaatları ilan 
olunur. (5674) (B) 

Metre 

33000 Gaz idrofil 
6000 Tarlatan 

** 
0,65 eninde 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 4050 lira bedel tah
min edilen gaz idrofil ile Tarlatan açık eksiltmeye konulmuştur. Şart
namesi Levazıın müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kıt

nunda yazılı vesika ve 303 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber lS/9/938 salı günü saat 11 de Daimi Encümende bu-

lunmalıdırlar. (5927) (i) 
1f .. 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 814 lira 60 kuru~ 

bedel tahmin edilen Röntgen levazımı açık arttırmaya konulmuştur. b·>

tesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve 61 lira 10 kuruşluk ilk teminat mak· 

buz veya mektubile beraber 9/9/938 cuma günü saat 11 de Daimi EncÜ• 

mende bulunmalıdırlar. (5759) 



8-SON TELGRAl'-28 Ajasto: 1931 

Sabırsızlıkla beklenen 
300 defa çal

makla bozu~ınıyan 
ve Almanyacl' •,3p,:en 

POLYDOR 
Marka gramofon plakları piyasaya çıkmıştır. 
JrgUblU Refik Başaran B•ıan Nevzat 

80011Hacılar turkusü 

8011

, H'le hele Türi..üsü 
Kayserili Hacı~ty türküsü tlır inci gibi{Nen gazel) 

80021
Tello can (tıirl-ü) Bayan Falda Yıldız 
"vfohmed Bey türküıü 

8012
,
Ruya gibi _{Hüzzam ş_arkı) 

Rasih Beter Aylar geçıyor 

80051An_ne~ beoi evlendir {Hüseyni şarkı) 

l{Turku) 1 
Al şalım (Türk:!) Plydor Saz Heyet 
Nevtehlrll 8Q131Yeni lımir ıeybeğ'i 

AŞık Mehmed Yeni Aydın zeybeği 

8oo~Gelin~ bak ~eli~e~Türkü) 801 AIMevlevihane peşrevi 
UjHayrıye Turkusu 't!Jahriye çifte tellisi 

POL YDOR Gramofon PIAklarını her yerde 
ısrarla isteyiniz. 

TALilMllii ZLiililLIEU 
., ... .. : KA~SI 

Saba;i, öğle ve akşam, . 

Her yemekten sonra dişleri nı~m 

llLlill SliiPIR 
Çünkü unuJmayınıı ki: 

.----~- J Bakımsıılıktan çürüyen dişlerir. 

temizlemek lazımdır 

TUrklye toplan satış deposu: VAHE ÜTÜCıYAN 1 
-lstanbul Sultanhamam Camcıbaşı hon 2 nci kat No. Hı P. K. ıso..1 

difteri, bademcik, kızamık, enflo. 

enza, ve hatta zatürreeye yol aç. 
tıkları, iltihab yapan diş etforile 

köklerinde mide humması, apan

disit nevrasteni, sıtma ve romatiz, 
ma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 
Temiz ağız ve sağlam dişler umu. 

mi vücud sağlığının en birinci şartı 
olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi 

hergün kabil olduğu kadar fazla 
• laakal 3 defa - (Radyolin) diş ma.. 
cunile fırçahyarak sıhhatinizi ga. 

ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz . 

Bu suretle mikrobları imha ede • 
rek dişlerinizi korumuş olursunuz. Sanayi Müfettişliğinden : 

25/8/938 tarihinde Ticaret ve Sanayi odası salonunda içtimaı mu

karrer olan sanayicilerin toplanmamalarından 31/8/938 çarşamba günü 

tam saat 14,5 e bırakılmıştır. Yevmi mezk\ırda bil\ırnum sanayicilerin 

oehemehal Ticaret ve Sanayi odası salonuna gelmeleri ilim olunur. 

·5902· 

1 Türk Maarif Cemiyeti Okulları, 
1 - Ankara Erkek ve Kız Kellejleri : 

Cemiyetin Ankarada Kız ve Erkeklere özüğü ayrı binalarda iki 
kolleji vardır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrıdır. 
Resmi liselerle denkliği Kültür Bakanlığınca kabul edilmiştir. 
Yabancı dil ingilizcedir. Yukarı sınıflarda almanca veya fran
sızcadan birisi ihtiyari olacaktır. 
Her iki kısım için gündüz ve yatılı öğrenici alınma kaydına baş
lanmıştır. 

Gündüz ve yatılı öğreniciler için alınacak yıllık ücret aşağıda 
gösterilmiştir. 

Gündüzcü öğreniciden Yatılı öğreniciden 

Okul dereceleri alınacak ücret alınacak ücret 
Ana kısmı 60 Bypun yatılı kısmı yoktur. 
İlk kısım 60 225 Lira 
Orta kısmı 80 250 • 
Lise kısmı 100 275 • 
Yeniden girenlerle eski öğrenicilerden beşer lira kaydiye ve bi
rinci taksit peşin alınır. 

2 - Bursa Kız Lisesi : 
Buraya gündüz ve yatılı öğrenici kaydına başlanmıştır. Gün· 
düz için yılda otuz beş ve yatılı için yılda •185• lira ücret ve be
şer lira kaydiye alınır. 
Her iki okulda sınıflara en çok • 40• öğrenici alınacağından kayıd 
için geç kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman gücenilme
mesi ve fazla bilgi edinmek isteyenlerin Okul Direktörlükleri
ne sözle veya yazile başvurmaları rica olunur. 

11111----lllİıııl---llİll--~__,.. ..... ~---·---.. 

r Pertev ~~~~~ı.~m~~~a~ar ::i~~nz~ :~ından takı 
!it edil.ıner.ıiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için hazdanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmaıaa\"'1~ır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI , 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti .. 1 

valarmda ve kl)!tuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra ı.cnüz keşfe<Llmemiştir. [ 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile ! 
kar•ştırmayınız. 

«LYSOL» un lstimalindeki Mümtaziyetleri: 
En büyük doktorlar beyan ve tasdik ederler ki / 

'• LYS OL> mikrop öldürücü nafız 
ve müessir bir rnayı<lir 

cLYSOL• Dezenfekte edenkuv. 
vetli bir mayidır 

c LYSOL• Fena kokulan gıderen 
mükemmel hır mayıdır 

cLYSOL. Haşarat öldürut:ü 
kuvvetli bir mayıdır 

• LYSOL• Sari ihıitaılara karıı 
müdafi hır mayadır 

•LYSOL• Kadınların sıhhiıuva. 
lerlerınde kullanılır 

• L YS OL> Her evde son derece elzem 
bır mühsıahzardır 

• LYS OL• Hastaların çamaşırlarınin yı. 
kanmasında kullanılır. 

• LYSOL> Döşemelerı yıkama ve L ..... , .......... ,, .. / ,, 
,, yŞ,,~ 

s c H o L K E • M Ay A A. a. - H a m b u .. g 
M!:lm•sallh S. JAKO&L Mahdumu - ısıanbul 

• 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi 
Sabah öğle ve akşam her yemekten 

dişlerinizi fırçalayınız 

~hisarlar U. Müdürlüğündeıı: 
. antll .Jtı 

Cinsi Mıktarı Muhammen bedel Ofol'.> ArltırıTI " 
Beheri tutarı teminatı Şeklı ~ 

L. K. L. K. L K. __.----/! 
-----15_0_0_a_d-et--65_9_7_5---l-46.25~çık ;.ıtırıııa 

Marsilya 
kiremidi 
Sülfür dö 

1200 adet - 6 12-

ıol 

4.60 Pazarlık 

karbon 170 ki. -80 136- 20.40 • . f brı~· 
1 - Eylfil 938 tarihinden şubat 939 sonuna kadar Cibalı_ .:ı şıJ 

da birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile Cibali Naldı) ~ 
önünde olup_ hedmedilen iskele üzerindeki odaların d~znın~: ı10 
1200 adet mustamel Marsilya kiremidi ve büyük ambalaııar cıJı.ll' ,.ır 
sülfür dö karbon yukarda hizalarında gösterilen usullerle sa~9 ~ • 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yuJc 
dır. .,,ı,t' 

.. Jıl• 
III - Arttırma 9/9/938 tarihine rasthyan cuma günU jjt'1 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesinde Jll 
komisyonda yapılacaktır. ıııiisl 

iV - Boş bobin sandık nümuneleri Cibali fabrikasında, , 
kiremitler Cibalide nakliyat şubesinde her gün görülebilir. de \'t '.'·' 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatler eıcrı 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona geJJll 
olunur. ·5784• 

••• e~·ı9'' 
1 takım yeni rakı klişesi 25 Cl. lik 3 renkli ıo>< 70 ' 
1 • iyi • • 25 • • • 50)<70 
1 • • • • 50 • • • 50>< 70 3 ı.ıJ 

1 - Şartamesi mucibince yaptırılacak yukarıda yazılı , 
prinç klişe açık eksiltmiye konmuştur. 630 Jir~ 

il - Muhammen bedeli beher takımı 210 lira hc~abile 
muvakkat teminatı 47.25 liradır. . giiP~ • 

III- Eksiltme 5/I:\./938 t:ıtihine rastlıyan pazarte•• Jllis~·or. 
13 te Kabataşta levazım ve mubaY._aat şubesindeki Ahın J<O 
y&pılacakır. ubed' 

iV - l)artname!er parasız olarak her gün sözü geçen ş 
' nabilir. atte . 

Para b"rı"-ktt"renlere 28,800 lı"ra 1•kramı•ye Verecek V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün v~ sa gelP 
güvenme paralaril~ birlikte yukarıda adı geçen koın'syona 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesnblarında en az 50 lirası bulunanlara senede ilan olunur. •5653• 
4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da~ııılacaktır: ! ••• bale'' , 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 1 
I - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak PiY3~ığiııd'P 

4 » SG(J » 2,000 dürlük binası inşaatı 3 / VIII / 938 tarihinde ihale eaııınc , 
» den ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. illa11 ' 

4 )) 250 )) 1,000 )) il - Keşif bedeli 36119 lira 62 kuruş ve muvakkat tefi' " 

40 )) 100 )) 4 000 » radır. ıesi f1P o'' 
1 III - Eksiltme 3 / IX / 938 tarihine rastlıyan cuınar J<orı'p) . 

100 )) 50 )) 5,000 )) 12 de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki J\Jı"1 lıl~ 
120 )) 40 )) 4,800 )) da yapılacaktır. rnde 1 1',rı• 
160 )) 20 )) 3,200 iV - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabı~aşJ!ljjdıl 

· " . ık • ı Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara ve Diyarbakır .d • 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 !ıradan aşağı düşmiyenlere ikramıye ç tıgı ;<•. 

rinden alınabilir. Jc ,·c ~#' 
takdirde 0/0 20 'azlasile verilecektir. V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni ev:a !< ,-t?S' 

B Kur'alar senede 4 defa, ı Ey!Ul, 1 Birincikfınun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç~kil-eccklir, _ • İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştıra 1.~ 

M - malan Jazımdır. . 3ıtc ' ı.ıP' 
DEVREDİLECEK !HTİRA 

BERATI 
İstanbul Üçüncü Mıntaka 

Kadastre Müdürlüğünden: 
cTütün muamelesine aid usul ve 

! . h kk d· k" h'" a · ·nalın 1 Fatihte Sofular maahllesinin Kadastrosu bitti. Bu mahallede nam-ame ·ye> a ın ı ' ı .dr ıçı -
· • . . . ?

226 
!arına tesbit edilen mülk sahiplerile tahakkuk ettirilen kadastro harçları 

mış o'an 8 Eylul H36 U:rıhl• ve~ ·· · t ı F t"ht k k d F tih P t" H Ik · b" · nı gosterır ce ve a ı e par arşısın a a ar ı ve a evı ına-

numaralı ihtira beratının ihtiva etti sının divanhanesine asılmıştır. 

ği hukuk bu kerrn na~kasına devir Bu mahallede tahdit neticesi yapılan pliinlar Sultanahmette Tapu ve 
ve.yahut mevkiı fiile k.ınmak için Kadastro dairesinin üst katında Kadastro Fen bürosundadır. Mülk sahip

icara verilebileceij': teklif edilmekte !eri iki ay zarfında bu planları görebilirler. Kadastro tahdit ve tesbiti
olmakla bu hus·.•.<b fazla malumatı ne veya bir ayni hakkın tesçil edilmediğine vaki olacak itirazlar niha
edir.mek istiyen!crın Galatada, As. yet 31 teşrinievvel 938 akşamına kadar İstanbul Üçüncü mıntaka Kadas-

ı 
lan han 5 focı ka; 1-3 numaralara 

1 

tro Müdürlüğüne dermeyan edilmelidir. Aksi takdirde yapılan tahdit ve 
müracaat eyl~m~t~ı; ilan o.ılunur. tesbitin kat'iyet kesbedeceği i!5n olunur. (5688) 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün. ve •: ve l~~j) 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen K?'.°.ısyon ıııüte;c 
gelmiyecek taliplerin de Diyarbakır Başmüdürlugundc r 
misyona müracaatları ilan olunur. ·5917• • ııde ·J 

ı l M .. k' AA ·ıı · C nıiyetı .~ st;ı nbu us ırat mı en e . ti0cr 8 ı · 
. b" f k ·ı· . d . ·a re tıe}e ·zııı .el Nizamnamenuze ır ı ra ı avesıne aır ı a ·etiıı1l 1, • he) -ıP · 

cak teklif hakkında bir karar verilmek üzere umuını. Esoaf '' P ıı 
938 perşembe günü saat 14 de Belediye civarındaJcı ·el 8zaP' 
birleşik merkezinde toplanacağını bildirir ve mukaY) ~/ 
kini rica ederiz. ~· - - rı 

.. -· -- ııarrı 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başınu ı;I 

ETEM İZZET BENİCE ~'l'JJ~ 
BASILDIÔI YER; SON TELGRAF 


