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Bütün bayaıı ıu anlatıyor 
ŞIRLEY ölmemiştir. 

Pek yakında çıkıyor 
ilk forması üç renkli kapıık içinde 
(22) resimle iki güne kadar çıkıyor. 

Yez:ı işle r i : Telefon 20827 
İstanbul Caialoilu Nuruosmaniye No: 54 

En s0n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare . J ı an : Tel. 20827 
Telgraf : lst. Son Telgraf 

RUSYA VE JAPONYA HUDUDLARDA 
PJIUTEKABiLEN TAHŞiDAT A BAŞLADILAR 
Ycı~bin başlaması veya, muv~kkat de olsa, sulhun devamı 

Bu üç gün zarfında · verilecek karara bağlı 
~Oskova ve Tokyo'da harb me~lisıeri, kabine toplantıları yapll
~kta ve fevkalade günlere mahsus faaliyetler göze çarpmaktadır 

- ~~~ · ı . 1 

IJQ/kan ·--.. :~"' Hatf'ydo. 
A · Secım 
~rıtantı 1· · t' . 
~uvv ti ş erı . 
~ e endi ikinci müntehibler 
~11cı, ---

ıup~Q Bll1Uk Şef Ata• 
~tı ..,: Ylllc•ek direktif· 
a,,.,,=•Uı:en devletlerl 
111~ 111•rlnln hUanll• 
~ •tıerı lmll oldu 

~es' ud anla;~; ·ı;;şk~ları 
için bir imtisal nümunesidir 
~l~anıarda bu hadise karşılıkl ı beş devlet arasında 

Slluk, iyi komşuluk ve teşriki mesai arzularının 

~ ~~~~~.~-e: .. ~~,, .. ~~~~~~- m~~••fy~~z~~~.~~~ :,,~ ;.ın,.o .. 
ıı.ııil ~ g~re~ı gerek Avrupa- uyandırmıştır. Bulgaristanın Bal. temin edeceğine muhakkak naza-

~1'u " Balkan Antantına kan Antantına itihakı sayesinde, rile bakılmaktadır. 
er nezdinde ve gerek Balkan Antantının bilhassa ikıtı- Bu iti!Afın meydana gelmesin-

kıtır kıtır 

Se k · • · ~ ... ce , , yetışınız •• 
~~ce Yarısı bu feryadı 
~anıar onun imde-

Kiista dına koştular 

de Atatürkün yük&-ek direktifleri 
dahilinde çalışan Cumhuriyet hü
kiımetinin Balkan dostluğu idea
linde!U mütemadı faal:yeti ve 
teşriki mesaisi, Başvekil Bayarın 
refakatinde Hariciye Vekili dok. 
rtor Aras bulunduğn halde geçen 
n isan ve mayıs ay larında Yuna -
nistan ve Yugosl a •ıyaya ve Bul. 
garistana vuku bulan seyahatle. 
rindeki çalışmaları mühim bir r o 
oynamıştır. 

ayrıhyor 
An takya 2 {Hususi) -- Kayid 

i§lerine dün akşam nihayet ve. 
rilmiştir. 

Bu karar, artık yazılacak müıı.. 
tehi,b kalmamasından değil, ko
misyonca kayıd müddetinin bır 
suretle tahdidine lüzum görül. 
müş olmasından mu:evelliddir. 

Komisyon !kine: müntehib 
namzedlerini 3,18/938 tarihinden 

'./: :~..;: ... .....,._ 
J·: ~ 

• 

lntibab işlerine nezaret eden 
Fransız delegesi Kale 

8/8/938 tarihine kadar müra • 
caata davet etmiştir. 

fngiltere 
;talya 

• 

f lünasebat ı 

Tam tecbizatlı bir }apoq müfrtıesi bir ılper arkasında Ruı kıtalarına ııteı açmaktadır. 

Rus tayyareleri . Japon toprakla
topa tuttular 

• 

rını 

RUSLAR: JAPONLAR: 
Japonların son tecavüzle

rini Sovyetlere kartı hazır
lanan harb zincirinin bir 
halkası teşkil ettiği kana
atindedirler. 

Rusların te9ebbüs ve ha· 
rekatını Çini kurtarmak için 
son bir gayret sarf etme.:
ten ibaret telil(ki ediyor
lar. 

Sovyet ali meclisi, Sovyet Rusya 
kurulalıdan beri ilk defa olarak 

içtimaa çağırıldı 
Londra 2 (Hususi) - Uzak - 1 

şarktaki vaziyet biri harb, diğ<!ri 1 
dipomasi teşebbüsler olmak ü zere · 
ikisi birbirinden ayrı safha arzet
mektedir. Şimdilik bu iki yolda 
birden yürünmek!~ ise de yakın. 
d a ya biri ya öteki tercih edile • 
cek ve kat'i vaziyet o zaman ta
vazzuh edecektir. 

HARB VAZİYETİ ı çukodaki garnizon kıt'aları emre 
Her iki taraf da birbirlerine mühe-yya bir vazıyete sokulmuş. 

karşı kuvvet tahşid eıtmeğe ve tur. 
esaslı vaziyet almıya koyulmuş- Japon gemı ve şımendiferleri 
!ardır. gece gündüz nakliyat yapmakta 

Gerek şimali Çinden gerek nefsi ve ayni zamanda muhtemel ve 
J aponyadan Mançuko'ya mütema- devamlı bir çarpışma için lüzuma 
di surette Japon kıt'aları gönde- olan her nevi '1arb malzeme ve 
ri lınektedir. Ayrıca Kore ve Man- (De,·amı ıı ıncı sahifede) teftih b~oca, aynı zamanda Türklüğü ve şe

~· ır mesleği de tahkire cür'et etti 

Ayni zamanda Yunan ve Bulga• 
Başvekillerinin müzakerede gös 
terdikleri iyi niyet ve kabiliyet Vt 

bütün beş Balkan hükfımtinın 

ve milletlerinin arzu larına ter • 
cüman olan ihzar ve ibraz ettik. 
!eri dostluk, iyi komşuluk ve me. 
sai teşrik i emelleri de bu ilt ifatın 

meydana gelmesinde anu t olmu~ ' ~==================:===========================================ıı 

. !Muamele 
b~r kız • • i I~İanbul · · 
t~~~= Festi vali 
0örandı Başladı 

Ya ı · · · 
~~ Prl~ ~ıt:P-Ç~:·r,~mızd __ a _ __ , -

.! 

tur. 
Bu anlaşma münasebetile Bul 

garıstan hakkındak ı askeri tahd ı . 

dat ve gayri müsavi vaziyet ta
mam ıle kaldırılmıştır. Yanı Bul. 
gar hükıimetinııı Neyi muahede . 
sile tabı tutulduğu askeri tahdı
dat ilga edilmiş olup Bulgarlar d. 
diğ<!r biiı '. ün müstakil deveter gib 
memleketlerini müdafaa için, şe ı 

bestçe bır ordu teşkil edebilecek. 
)erdir. 

Ayni zamanda Lonzan muahede 
sile Bulgaristana karşı Türkiye 
ve Yunan Topraklarındaki gay r 

(Devamı 6 ancı sahifemizde) 

1 Vergisi 
Lord Pert 

Londra 2 (Hususi) - İngiltere_ 
nin İtalya sefiri Lord Pret bugün
lerde buraya gelecektir. 

Lord Fert Londraya izinle geL 

mekte ise de aynı zamanda 12 nL 
1 

(Devamı 6 o<ı sa)lfamuda) 1 

Esnafın 
Vaziyeti fena 

Defterdar, bir muhar
ririmize bu sabah 

vaziyeti anlattı ,. 
(Yazısı altıncı sahllemizde) 

Macarlar, Slovakya
nın ilhakını istiyorlar 
Milliyetler statüsü hakkında 

Pra!( son sözünü söyledi 
---~.-..-

Prağ 2 (A.A.) -- Hodza, Kundt 
tarafından yazılan 30 ter.omuz ~a
rihli mektubdaki sualler:n ceva
bını pazrtesi günü Südet partisine 
teblii! etmiştir. Hükumet, milli -

miJliyetler sta.. 
dı;. Südetlere 
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Neye ve niçin 
sinirleniyoruz .. 

Yazan: ETEM ızzET sENlcE 

1 stanbıtl:: sefale• , .e pisliğini, Kapalıçarşıda ecncoı >i) aretçilerin 
nasıl al~a~dıklarını yazı ve fotoğraflari!e tesbit eoten Amerikalı 

h gazetec. <'nn bu yaz>. ve resimlerini bir Türk gazet<'sınde adeta 
~z duyarak 'leşret_:ııenin ancak bir Amerikan terbiye ve gôrgüsünden; 

b.r zihnıy,et :·e. goruş tyrılığından ileriye gelebileceğine işaccr etmıştik, 
. Ta.hsı.lernn Amenkad~ yapan gazeteci arkad~şıarımız Bay Zekeri~a 

\e refikası bu ı.şaretımız ıizerl'rıde ayrı ayrı durdular· · • · d · ·· ·· ı · · · h ·1 . , ~"\; ·~ ı goruş e. 
r'.'.'ı_ ız~ eHı.er . ı:er ık! izah ve müdafaa da bu bahis ıi~~rindeki gö, 
ruşumuze t•m brr mukabele değildir. Aramızdaki prensip ve noktai 
nazac farkı olduğu gibi durmaktadır. Biz: 

•- A~erika gazetelerinde okuduğumuz zaman Türkıye aleyhınde 
bu ne fecı propaganda?. 

. Diye hidd~t edeceğimiz ve .. teessür duyacağımız r ·,sim ve yazıla:ı 
hır meta ve muvaffakfyet malı gibi bir Türk gazetesinde h~r.imsiyerak 
neşretmek Joğru olmamak gerektir ... • 

Dedik ve .. diyoruz .. 
.M. Zekeriya arkadaşımız: 

•- Birkaç. günden beri y.abancıların Kapalıçar~ıd:ı nasıl ıtldatıldık.. 
lannı ve 1'.::nerikalı gazetecinil:ı İstanbulda fotoğrafını aldığı manzara_ 
~r'.'1 nder olduğunu anlatan neşriyatımızın gazeteci arkadRslardan bL 
rmı s ,nJrl~ıilrnıesinP hayret ediyoruz. Biz aynada gfo~düklerimL 
zl anlattık. Bu da günah mı?• 

Diyor ve . .. ilave ediyor: 

. •- Mi'li gurur ve haysiyetimize dokunan nokta bunlar:n iliinı de. 
ğil, bu m:ınnraların mevcudiyetidir.• 

Arkada~~ -~ğer İstanbulda gördüğü sefalet mallZllaJarını, pısliği, 
gayrı~abii gorunüşleri ve esn.afın aldatıcılığını bizzat gôrerek yazmış 
belediyeyi, mes'ulleri ağır ithamlara maruz bırakmış olsaydı bize d~a~ 
&Öz sadeee: 

- Gazeteci vatandaş vazifesini yapıyor ... 
Deınelrtc::ı ibaret kalrrdı. Kendi kendimizi tenkid ve şikayetten sızı 

duymuyoruz, bil!k:is. memleket ve şehir için zacarlı sayılabilecek her 
hareketin tcnkfd edılmesine en haceretli bir tarzda taraft:u- bulunu.. 
yo~~· :akat,. ~u tenlııid ve tenk.idden ziyade alay bir Amerikalı gaze. 
tecınm ıcalemıHe ~e ~otoğraf adesesi ile bir Türk gazetesine intikal etmiş 
_ve İstanbula aıid çırkinlıklerin o kalem ve adese ile teşnir ed:Jmiş olması 
dır ki, bi_zi sinirlendiriyor. Aradaki meslek teJakkisi, görüş ve prensio 
farkı da ·ştc bu noktadan çıkıyor. Bu fackı ve aykırılıgı ise biz AmerL 
itan terb;y€sine ve onların aşıladığı bir meslek gayretine atfetmiş ve 
yerli gaze;PCi lle Amerikada okumuş gazeteci arasındaki n.ısusiyeti bu 
bakmıdan gözönüne koymuştuk ki, bu noktayı M. Zekeriya 3rkadaşımız 
cevabı ıle !7.alı ve müdafaa edememiş olduğu gıbı heniız aydınlatmış 
da de~ıldlr. 

Ba~·an Sabiharıın cevabına gelince, pek sevd'ğimiz ve saydığımı>. 
bu bayan ·!~ ruhu• adile başlamak istediği ve fakat musahhihleri_ 
nin gayreti ile bir takdim ve tehire uğradığı anlaşılan yazı;ında şöyle 
demekte-3,r: 

•- M~mlekete gelen ecnebılcrin memleketin kıısurlar:nı görme_ 
•ine "e bunların gazete sütunlarında münaka~asına müsan ı aha ede

miyen bir meslektaş şöven bir hisse kapılarak bu lıareketı ten kid ecti'yor. 
Tenkid bir kabiliyettlr amma, müsbet olmak şartile.• 

Muhterem bayan bizim k{·ndilerine vermek vaziyetinde ıcalacağım.z 
cevabı son cümleler~ ıle bize hazırlamış ve verm iş buJu';ıny(o r! ar . HakL 
kalen c lc!ıldd bir kabiliyettir amma müsbet olmak şartile ... • Türkiye 
m11azzam w hatta Amenka tarihinde de bn- tekine rastl:ınmıyacak dere. 
cede ileri b:r hızlılık ifade eden bır hareket memleketidir. Bayan Sabi~ 
hanın bu hareket ülküsündeki iyil!l<lerden bahsetmesini ve onları te- 1 

barüz ettirmesini beklemiyoruz. Tenkid etmek hususunda c!a en ileri 
hakları kend1lerine vermek bahsinde hiçbir kıskanç 13.rafım:z yok. Arr .• ı 
ma bu tenkidi bizzat kendileri yapmak ve müsbet olmak şartile. 

Bir 
Facıa 
2 küçük yavru nasıl 

diri diri yandı 
Kuşadası civarında Çamlık iS

tasyonu yakinindc Krrıktünel 

mev:kıinde çıkan küçük bir yan • 
gın, yürekler acısı nır facia ile ne
ticelenmiştir. Ocaklar köyünden 
Hasan oğlu Mehmede aid bir ın. 
cir çardağı, henüz anlaşılamıyan 
bir sebebden tut~arak y.angın ba.. 
cayı sarmıştır. 

Çardakta uyumakta olan Meh
ınedin altı aylık kızı Türkan ve 
iki J' aşındaki oğlu Hasan veca ve 
ıztırablar içinde haykıra haykıra 
diri diri yanarak hayah gözlerini 
yummuşlıardır. Facia büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Hadisenin 
tahkikatına ehemmiyetle devam 
edilmektedir 

--<>------
Tür ki yeden 
Yunanistan ve 
Midilliye gidecek 
Rumlar 
Bunlardan kalabalık ve 
müteaddid kafile!er · 

memleketimizi ziyaret 
edecekler 

20 ağuııtosta yapılacak olan bey
nelmılel İzmir fuarının resmi kü.. 
§adında :yııpılacak törene aid pro
gram hazırlanarak komitece tas.. 
v.ib edilmiştir. 

r 
Bedava hamamlar 
hakk~nda ki karar 

dolayısile 
NAHİD SIRRI 

Geçen gün gazeteler yazıyor. 
Iardt İstanbulda bJ- müddetten. 
beri fakir halk arasında o küçiık 
böcekler, mahud hayva.·ılar • a.. 
man, yazımı Abdülhu: Şinasi o. 
kayacak değil ya, bitler işte! • 
peyda olduğu veya çoi!aldığı için 
halkın meccanen yikammısma 
ınahsus hamamlar açılmasına ka
rar verilmiş. Sonra, alma!! ted _ 
Mrler sayesinde bitin i:ınüne ge
~ince hamamların .._ı:m.asından 
vazgeçilmiş. 

Alınmış olan tedbirlerin mahi
yeti bildirilmiyor. Fabl, mMel~ 
İsveç gibi memleketlerde, kablet.. 
tarili zaman lar1 aid hayvanlar gi_ 
b; nesli münkariz bulunan bu 
muzır ve iğren1: mahluku memle
ketimizde yaşatan ve hatta İs _ 
tanbul gibi bir yerde bile ürete
bilen sal!lderin öyle ?.arııret kar. 
şısında düşünülüp bıılunarak sür
atle tatbik edilmiş tedbirlerle ar. 
tadan kalkacağın1 nasıl hükme
dilebilir? Bu saıkler, iktıs.'.ıdi ve 

içtimai bütün bir bünyenin, bir 
alem!n mahsulü ve mevlıldü O

lan şey1erolr. Bunun için, açıl

masına bir zaman karar verilmiş 
olan hamamların şimdi de açıl. 

mamalarına karar verilmesine ne 
kadar esef edilse yeridir. Zira, a. 
lınmış tedb!rler her nelerse bir 
zaman sonra hükümleri geçecek 

ve vaziyet •eski haınam, eski 
tas• h.alini tekrar alınca, çok muh 
temeldir ki badava halk hamam-
!arı açılmasına ve bütün halkın 

temfzlenme 'mkiinlıın bulm.asına 

yeniden karu Yerilecektir. 

Midilli konsoloslıığumuzdan fu.. 
ar komitesine gelen bir melrtubda 
Midillideki sabık İzmirli Rum mü
badülennden kalabalık bir grubun j 
fuar sezonunda 'ıusnsi bir vapıırla 
İzmire gelerek fuarı ziyacet ede _ 
cekleri bildirilm\tir. 

Bu kararı varmek için o iğrenç 
t mahlukların bir b'r daha üreme. 

Eski İzmir lıiler, şehre gelınce 
ransenyöman memurlan tarafın_ 
dan karşılanacakt rr. 

Bundan başk" ayrıca Yunanis_ 
tanın muhtelif yerlerinde oturan 
müadil Rumlardan kalab.alık grup_ 
!ar da İzmiri ziyaret etmek ve _ 1 
sile memleketim;ze geleceklerdir. 

Bey kozda 
Bir yangın 

!erini beklemryelim, bir ;ş yap. 

mak iç;,., ateşin mutlaka bacayı 
sarmasına intizar etmclc B.ıletin~ 

bırakalım . 

Nafia Vekili 
Şehrimizde 

Bır müddettenberi Bursada is
tırahat etmekte olan Nafıa Veki
limiz Ali Çetınkaya dun şehri _ 
ınize dönmüştür. Nafıa Vekilimiz 

dün Başvekilimiz Celal Bayarı zi
y.aret etmiŞ:ir. 

Ali Çetinkaya şark seyahatine 
bir haftaya kadar b~lıyacaktır. 

, areş sahası büyümüştür. 

Beykoz semtı ve civarı dün gece 
bü,yük bir yanııııı tehl ı kesi atlat- 1 

mıştır: Beykozrla Hacıbey çifUL 

ğinin korusun fa yangın çıkmış, 

ateş çok kısa bir zaman zarfında 
büyük ve geni~ koruluğ1 yayıl • 
mıştır. Yangından haberdar (dilen 

Beykaz itfaiye grupu, a.· eşin ge
nişlemesine meydan vermemek 
üzere derhal yang.n yerme ·etiş. 

miştır. itfaiye hemen tertıbat aı_ 
mış ise de e9en rüzgarın tesirıle 

yangın söndürülememiş ve bilakis 

Bütün gayretler.? rağmen yan • 
gın sabaha kadar devam etmiş • 
tir. Takriben beş dönümden fazla 
bir arazi dahilindekı ağaçlar ve 
fındalık yanmıştır. Z:ıb•:a, yangın 

tahkıkatına el koymuştur. Yangı. 

nın sebebi henüz tahkik olunmak-
tadır 

Tan ga7etesinin \'e bir Türk varlığının yalnız kötü v~ menfi görüı

lere inhisar eden ve hem de ecnebi bir kalem ve fotoğraf objektifinden 
çıktığı gur.•r!& ve bir gazetecilik marifeti imiş gibi goster:len tenkid 
yazı ve res ' mlerı'ııe hasredilctiğiıı.ı gördüğümüz vakit hakikat~n sinirle_ 
niriz ki böyle bir neşre ve teşhire ne Sabiha Bayıı.ıun, ne de hiç kimse
nin hakkı voktur. Türk;'yeyi, Türk şehrini, Türk sokağını «ncak Türk 
tenkid ~der \'e ... o teokid müsbet olduğu zaman müşterek derd in ifadesi 
olur, saygı ve sevgi ile karşılanır. Memleketteki b:Ubır iyılik ve yenilik 
hareketı hakkında tek kelime yazmadan şehr in gariblıklerin ; vz p'.sJı_ 

ğini ortaya koyan ve üstüne üstelik bunu da res.mle, yazı ' le bir Türk 
gazetesinJe Türk halkına okutmak istiyen Amerikalı gaz.' tecinin bu 
hareketi ne derece b~r cür'et ifade ederse bu neşri ve cür'eti teshil 
eden pir Türk gazetesinl.n sahibleri de pek tabii olarak o d~reoe siniri 
celbeder1cr. 

1 ve va~ il e y o;tırmak hafifliğindedır . Ve .. . - yine kanaatimıze -göre b~ da 
sırf Amerikan terb.'yes:nin ve tesirin in aramızda hasıl ettığ' farktaıı 

ılerıye gelmektedir ki, bunwı diğer bir cepheden ayrı bir misalini ele 
yarırı vermiye çalışacağız . 

Dava ~enkidde değft, bu tenkidi bir Amerıkalı gazet<-<'!.)'L resiml. 

ONU:BENv 
.GOGDUM 

<t ... .._ -,,. • • • • • " ' ~ • • • ,. ,.:. .· ~ •"""' 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

- Hiç k.mseden şüphem yok, 
Beye fendı Ui' k bir şüphe ile, 
suçsuz b'1: adamın başını yakma. 
ğa \icdaıııııı. razı olamaz. 

- H ık ı'n i meydana çıkarm ı:k 

!ç:n, kimlerden •üpheniz varsa bl. 
ze bıldn·•n de sorgu •a çekel ı m. 

Ben, çokta r.b cı uzayıp giden \'e 
gittikçe "1Uammalaşan bu had._ 
se in e->' ır pe'rd · ı vırt 1r.ağa 

çalışacağırn. 

Sıze geı · ı _ .. · iY" · 
ceğiniz el.ak aya adar mr kuf 
k•laf'k• tr. ız ! ş:udil:k, Mansıırun 

karısının ulüm hadıses ı nde fer'an 
zanedhal bulunuyors»nuz! 

yazoı. lak en - er F. 
SERTELLi 

Naci Demırel, Ferdanın kocası 
Ömerı ara• ken, garip bir hadıse 
ıle kar~ı: aştı. 

Bir g~ı Taksimden g .. çiycrciu .. 
Saraylı bot>çacıy' rastladı. Naci 
Dem,rel yürüj üp geçmek istedi. 
Bohçacı kadın : 

- Oğlum. beni ne çabuk unut_ 
tun? 
Diyer~k yolunu kestı 

Naci Dar.ıirel konuşmağa mec
bur old•r 

- Unutmadım, teyze dedi. Fa

kat o kadar meşgulüm ki .. Ayşe 
hanımın apar iımanına uğrarrıağa 

bile vakıt bulamıyorum . 

Saraylı )!Özlerim süzPrck: 

- Am ın oğlum: cledı. lyı J<, o 
işi fazla ilerlemedı . Bana ömer 
beyin soıı :·u kadar lan•t okuya. 
caktık' Onuıı başına gelenieri bi. 
lhorsun, değil mi? 

- Ev~~- Gazetelerde re;m:ni 
gördüm .. Tevkif etrruşler .. 

- Ah yavrum, başın yanacaktı! 
vallah i hu k..ıdır e •ıtr ıca• l b r 1 a
dın olduğunu biinı•yoıdum. Gö -
rünüşte o k~dar ma•lüm, s"ssiz 
hır kadındı ki .. insan, kavun de· 
ğil, yavrum' K<•k!amakla anla • 
şılmaz. 

- Onun hakkııı~ ı başk ı bı l d : . 

ğin birşey var mı? 
- Hayır. T"vk f edild i art.k. 

Bilsem de neye v•ra. ? Tevidfha
neye düşen b.r '<ad :nı alacak de • 
ğilsi n ya! 

- Hele senin bı ldiğ : n b ırşey 

varsa söyle b akayım' Merak bu. 
dinlemek isterım . 

Bohçacı bdır ' <t<'mı~·erek an. 
!attı . 

- Kocasından nr fret etiğini 

sö v lü~·ordu. HallJu' :i tevk f edil _ 
clo\ği günün sabahı kocası ~partı • 

E~m l:rıre t BENİCE 

mana geldi. Ferdayı yeni götür _ 
müşlerdi. Ömer Bey, Ayşeye: 
cVah, vah, ben onu almağ;. gel
mişt.im . Bugün onunla sözleşm:ş
tik .. İzmire ,gidecektik• dedi. Ve 
vapur bletlerini de gô~terdi. Hay
retten parmağımız ağzımızda kaL 
dı. Bu nasıl dargınlık? .. 

- Karı koca dargınlığ! böyledir, 
~eyze' Haydı uğurlar olsun sana .. 
Benım acele · iın var Gidiyo • 
rum 

Naci Demirel bohçacı kadın _ 
dan ayrılınca düşündü: 

- Ben bö:vle csrareng z bır ka
dın görmedim. 

Sonra birden gülerek: 
- Hayır .. dedi, yalmz Ferda de

ği l. Mansur vak'asında 2lakası 
olan herkes muarnnı alaşıyor. Ecıı, 

bıı da\'anın içinden nasıl çıkaca
ğım b·lmcm ... F~rd~ bana Büvük. 

derede bütün gece koc ısında; şi- 1 

kayc t etli. Arkım'"daki masada 

uyuklıy a n pol.s müdürü de onu 
kenrl ı ku laklar-le 1inl~d ve er _ 

tes' gün tevkif ettirdi. Akıl ve 

Eski eserleri korum 
•• •• Yeniden uç camıın 

tamirine geçildi 
Şehrimizdeki bütün camiler kısa bir zAmancla 

yenileşmiş eb·afları t anzim edilmiş elacak 

Evkaf müdürlüğü, şehrimizdeki 
hemen tekmil camilerin tamir olu
narak güzelleştirilmesı iaaliyeti

ne devam etmektedir. Bu cümle • 
den olmak ürere Fındıkhd3 Mi -
mar fönanın eserlerinden olan sa.. 
hil boyundaki Mollaçelebi camün;n 

avlusu y>ıkın zamana kadar odun 

deposu olarak kullanılırken bu 
hale hemen bir nihayet verilmesi 
kararaştırılmıştır. 

Ayrıca, bu camiin etrafındaki 
meydan da bir p.ark haline geti
rilecektir. Bundan maada camiin 

önünü kapıyan ve 1 inci Hamid 
devrine aid bulunan m~hıır Yu
suf Paşa çeşmesi de tamir -0luna. 
caktır. Mol!açelebi camii de :ye _ 
nileştirilecektir. 

Diğer taraftan Teşvilciyedeki 

Teşvikiye camiinin de tamirine 

girişilmişbir. Şimdilik burada 4000 
liralık bir tamir yapılmaktadır. 

Buradaki hünkar mahfilleri de 
cemaaıte tahs>is olunacaktır. Bun

dan başka Unkapanında Atatürk 

köprüsünün Azabkapısı cihetine 
ıtesadüf eden kısmındaki mimar 

Sinan eserlerinden meşhur Sokul. 
lu Mehmed Paşa camiinin taınL 
ratına tekrar başlanılacağını yaz
mıştık. 

Bu meydanın alacağı şeklin ta
ayytin etmemesi hasebile tami • 
ratı durdurumuş olan Sokullu 

Mehmed Paşa camiinin şimdi ev
vela ön kısımlan yenileştirilmek_ 
tedir. 

Evkaf müdürlüğü mahal!e ara
larındaki küçük camilerden tari
hi kıymeti ol.anları da tamir ettire
oeW'.Jr. 

11 yaşı nda bir küçük [ Istanbulda bu 
Çocuğu n büyük Sene açılacak 
fejakarlık ve cesareti Köy mektebleri 
Bsğu!mak üzere bir 
yavruyu nasıl kurn ':iz· 

da bir tedbirle kurtar dı 
Geçen gün Ünyede iskele üze

rinde oynamakta olan çocuklar
dan biri Ahçı Salih Babacan,ın 

altı )·.aşındaki o~lu Vecdeti iterek 
ae..ire düşürüyor. Biraz uzakta 
bulun.an Adana zJ:raat memuru 

Bay Telat Olğun,un onbir yaşın

daki oğlu Samim bu hali görme
sile hemen soyunup denize atlı

yor. Boğulmalı: üzere bulunan 
Vecdeti yakalıyor. Fakat Vecdetin 

kendısine sarılarak onu da tehlike_ 

ye sürüklediğim hissedince Vecdet 
ten kendini kurtarıyor ve dışarı.. 

ya bağırmak 'stiyor, 15kin işitti • 

remiyeceğini anlıyor. Bu mülaha

z.a esnasında Vçcdetin denizin di. 
bine battığını görüyor .. (Hemen 
dal.arak (kendi ifadesi veçhile) 
Veccletin ayaklarını ve diğer bazı 

yerlerini gıdıklamak suretile tek

rar suyun yüzıine çıkma çaresini 

buluyor. Ve bunda da muvaffak O

luyor! ... 
Bu defa ibdalfni tamamen top

lıyarak çocuğu ite ite yakında de

mirli bulun&n kayığın ipine kadar 

götürüp ipi tutturarak kendisi 

gelinceye kadar ipi kaıl.'iyen brrak
mamasını tenbilı ile iskele:ye çıkı

yr:n:. Teessüründen ağlamakta ol. 

duğu halde hem koşuyor, hem 
de: 

- cCan kurtaran yok mu! ... 
Diye bağmyor. Ni'hayet bu fer-

mantık da bunu emrediyordu.. Bu 
vaziyet karşısında Ömerin, kacı • 
sını aramasına, onunla birlikte İz.. 
mire gitmeğe teşebbüs etmesine 
imkan var nudır? Ve böyle bir ih
tim.ali kim düşünebilir? Acaba, 
Ferdanın bü~ün söyledikleri :o'a -
lan, bütün hareketler: yapn>acık 
mıydı? 

* Naoi Demirel polis müdiriyetine 
gitti.. Bohçacının söylediklerini 
bu mesele He şahsan alakadar o
lıan . potis müdürtine anlattı. 

Polis müdürü: 
- O kadından herşcy umulıır. 
Dedi. Naci Dem;rel: 

- Bu işte b.?n Ferdayı suçlu 
bulmuyorum, dedı. Ömer çok kur
naz bir adam. Karısının kendisin

den kaçtığını gördükçe, ondan hi
maye görmek ' çın Ferdayı kova.. 
lıyar. 

- Ondan himaye görmek için 
mi? 

- Öyle ya. Ömerin artık Fer -
dadan başka himaye göreceği bir 

kmse yoktur. Ve Ömerin İzmire 

Yeni bir leyli köy 
mektebi inşasına 

b~ şlanıyer 
Maanf müdürlüğü yeni ders 

yılının yaklaşması mü nasebetile 

şehir dahili ınektebleri için olduğu 
gibi ~hir harici okullarının eksik 

ve kadrolarını tesbit etmektedir. 
Bu meyanda yeni açılacak olan 

köy mektebleri için tntbika~ bu 
günlerde geçilecektir. 

İk olarak Silıvride cKorfalu 

köyünde küşadı kararlaştırılan 

modern bir le:y li köy mektebi inşa 

olunacaktır. Bu muazzam mek -

tcbe her müracaatçı köylü talebe 
kabul olunacaktır. 

Bu mektebde ve alelumum köy 

mekteblerinde talebelere nazari 

malılınattan başka ayrıca, tarla 

sürme, köy hesablarını tutma, 

ağaç dikme, köy sıığlığı ve kal -

kınması gibi ameli bilgiler de haf

rtada üç defa gösterilecektir. 

Korfalıdaki ley!! köy mektebi

ne, bıı sene nk mektebin 5 inci sı

nıf mezunları alınacaktır. 

yada yetişen büyükler gidip Vec

deti denizde tutmakta olduğu ip

ten alıp babasına teslmi ediyorlar. 

Büyüklüğünü 11 ;yaşında göste

zm yüzüne çıkarma çaresini o 

ren ve gıdık1.amak suretile deni
veziyetle akllerden küçük Sami

mi bu feda!drlığı bütün muhitte 

takdirle kaşılanmışdır. 

-- _ _ ss~ 

g<.tmeğe teşebbüs edişinin de aslı 

olmasa gerektir. O, İzmire gider 
gitmez yakalanacağını pekala bi. 
lir. 

- İsıtanbulda ı se, k aç gündür 
neden bulamıyorlar• 

- Bulunamıyanla:- yalnız o de
ğil ki .. Melahat, Gültekin, Ömer .. 
ve bunların başında da Mansıır 
var. 

- Acaba hepsi bir yerdJ mi sı
ğınıyor bunların? 

- Zannetmem beyim! Hepsi de 
ıayrı ayrı tiplerdir. Onlar bir ara
da anlaşamazlar. 

- ,O halde sana bir hafta daha 
mühlet veri;yorum. Bu müddet 
içinde de bu meseleye dair bir ipu.. 
cu bulamazsan, bıı işin ehli değil. 
sin demektir! Hemen işten elin; 
çek!.. 

* Naci Demirel bir akşam g~ç va.. 
kit Beyoğlunda doğruyolda dola
şırken, genç bir kızın •ğlıyaıak 

hızlı hızlı yaya kaldırım üzerın _ 
den yürüyüp geçtiğini gördü. 

Saat on iki .. 
(Devamı var) 

"Sulh mesuııe~~ 
Ş .,,,r~ ı> 

Yazan: Ahnıed "" 
Büyük harb bittik:e~ı 

toplan.an sulh konfl'ransın 
mes'ullerl aranmıştı. IF 

ah d ·iııe 
Versay sulh mu e e> b' 
dilen bazı maddelerle h~\ır' 
ullerinin cezalandırı)Jll3 8. 

le teşebbüs edilmişti 13U~ 
harb mes'uller i bahsi tat 

kal etmiştir. Fakat ııa:ı'~~b 
:yapılan sulh dünyayı 01 ,.. 

k . bU 
merç içine aıtmıştır 1 

mes'ulleri aranmaktadıl' \ 
Sulhten mes'ul oıaol3r• 

ve diğer sulh muahedel:;,ı 
zırlıyanlardır. Fakat bU b'l 
sında üç şahıs vardır k• ıJ.l 
hedelerin hazırlanınaSl0 ırıll' 
derecede amil oldııkl•:. ti 
büyük mes'uliyet hisSC'' 
Iara aid olmak gerektir: r"' 
Cumhurreisi Vılson, F'~'ıert 
vekili Klemanso ve 1n?1~,
vek ili Loyd C'<>r . .sun·• ıı 
ölmüş ve sulhu yapmal<~61 
mes'uliyett de beraberıı:.n 
zara götürmüşlerdir. ~u!i~ 
r;e omu-zlanndakl mes o c'I" 
ğırLaştığını göreo ı:,oyd ııt1 il 
lince; bu kurnaz politik fi 
zamanlarda bu yükii Md 
için sulh konferansına "'ır ı' 
tarını yazmı;ya başlalll~ 1 
drada ç ıkan Deylı 'feJgr~dU~ 
sinin tefrika etmekte 0 

" . ııı 
hatıralar, hakikatte 111r ,,ı1 
namedir. Loyd Corc, Ve 

11
i 

feransının kararlarını ~ 
. b ksıı etm1yor. Bunların a ~eıı~ 

nu itiraf ediyor. Fak•1 şı· 
dahalesl olmasaydı sulh_ , .>ı 

.. 1 1lJ'o'" 
daha aykırı olacagın ~' 
mektedir. Loyd Corc'8 f 
sayda ve diğer sıı!h k0~./. 

rrıU' rında hak ile kuvve' de 
m~ir ve bu müc~l~ Jll 
dalına hak tarafını ,1 t iı' 1 
tir. Fakat Alına:-ı fınp•r;a~ 
h.arb mes'uliyetinden do~
hakemesl glbl devletler" ,t. 
mugayir olan b>lr hiikrrı" f 

dC' 
adakt• namına muahe ı',J 
disirun koydurduğunu ~ 
melrledlr. A!maP do~3~1,,,. 
lip devletlere tesııını , ıetl 
nın ve diğer mağlôb de" / 
taraflı silahsızlanma la~· 1·1 

bedeli namı altında al<',,,r 
bi9~" salaya sığmıyan me . ')'Jrl 

mesi ve hele Sevr gib 1rıı'l' 
!etine hayat hakkı ve -Jill' 
muahedenin tatbiltl, tıu_.ıı 

.. e h"' lar, Loyd Corc'a gar • 
let namına yapılmıştır 'f'~ 

Lızyd Corç tarafından n' · 
hatıraların son birk•> !' ~ 
günün m~ele9i olan or.,.t'I 

. • cıı• 

işlerine 'temas cttıııı J<İ 1 
hassa enteresandır. :&• lıt' 
Başvekili, AvusturY8 ııO 
luğunun inkrrazil.? orı of' 
üzerinde kurula" ye~;t 
rupa devletlerinden vtlsl~,ı 
tectir. Loyd Corç, p. rı'ii" 
zannedıl<liğı gibi, 'i'.ıllı di~ı~ 
lerinde taksim edilrıı;·e~ 
par.atorluğun ansızın ·' ·r/! 

Y ,rı .l 
inkıraz bulduğunu. "1dılb' 
küçük devletler kUf~0;;1' 1 

bundan sorıra da ke ıauP 
dudlarını mümkün ° bıl 6' 
geniş tutmak istiyerı . '' 

·g'ıJlı I " 'erle mücadele ett'. -rt· • go f 
tadrr. Loyd Corç:• aafl' 
mücadele ettiği ile• 1 f.,4 
namına hareket e<Je'\rıı ~~ 
ve Çekoslovakya n9"'f•f 
eden Beneş'tir. P0101~,V) 
yanın şarkında es~'·n ff~ 
rine kaim olınak ıç· p.ı"cr 
tuyordu. Vilson da 03 r. ~ 11 
Polonyalılar tarafın rıJııl' 
dı ğından bü.vük bır ,,,.,; 

la,,,.. ,.ı 

rafları idi. Çeko• d•'.ıeı I 
ce; Loyd Corç. bu ııak~1 

temsil eden BeneŞ ,.,ı;r 
.. 1 .. 1 ıneld ~ 

acı soz er soy e c'~ 

.Felaket•, diyor :,"dı ~ 
yanın suh konferan

1
: ,-e 

··· e 1 ı gibi, yaşlı, tecru 0 e~ ~:b ~ 
adam yerine, Ben,.~ ıf 
canlı kurnaz ve J< • ıeıı', 

1 a;ırı " 
politikacı tarafın c;,,rır~ 
mesi olmuş! ur • · 
edıyor: 0,ıı1" 

}c1
14 Jfl 

«Bcneş emrıv• t1 ' 
~ri' 1' 

duğu kadar rok ·d•' 2 ..,(>t F 
yordu. Düşünınıt ~ r I 
dar çok arazi ,.;ne Çı:<if / 
·far c;ok arazi elıne G 1o' 1 

(Devam• 
• 



Bütün medeni şeh irlerde otduğu gibi festival 
Tekmil lstanhul esnaf ve seyyar Şenlikleri 
satıcıları iç~n yeknesak kıyafetler Bugün 

t es b i t o 1 u n uy o r Başlıyor 
~ erıi Şehir meclisi açıldığı zaman belediye mec
ıse bu hususta bir kıyafet niz~m,.ames3 v< recek 

Şehr· . de ımızde halkın hızmE'!lerin. 
kııı:ıaılŞaın §Ofor, arabacı bama! 
liıııse ırra. boyacısı, müvezzi gi:b1 
(ıy~ın yeknasak ve tenJiz bir 
~ olmaları hakkında veri
'~ ı>eyderpey tatbikına baş. 
llıiltea kara.· pek yakında yeniden 
c~ d.dıd esnafa teşmil oluna • 

il'. 

ı., .~mle mevaddı gıdaıye satan 
oıı.,.n d .. k 
~u kancılann w nıüsıaı-. -
gtiıııı . Önlük takmaları ve uzun 
iöğiı: hiçiınnide önü kapalı bir 
~lır.illı: gıymeleri mecburi ola. 

"'ı Gazeıe müvezzilerinin dP temiz 
ı:uZlli b~. ~ıyafeıte olmaları hak. 
<liıiien Dahiliye Vekiıletinden bil-
1..lııı E.'!ıırin her semtte ve her 
"4ran latbilu için bütün müvez. 
~ıııuını bir kontroldan geçi. 
llıil~ erdir. Göğüslük giymıyen 
vEt~ılerL>ı faaEyetıne meydan 
~ Yt!cektir. 

........_ ~ Şehir meclisi açıldığı za-

Mahkumların 
Askerliği 
Pv1" --B~ddeiumumiliklere 
4~~ enıir gönderildi 
'""terlik k~tlik , kanunu rnucibınce as· 

t(l.,,_ Çagında buunup da adi et. 
1 ··.,,rıe rn 
arın . evkuf ve mahkılm olan. 
tıin gen kalan mahkfımiyetlerl
.. •ulhden 
lt~e sonra tamamlanmak 
\;ılıJ· seferberliğin 1 inci günü 

'~le·· A<IJ· rı .cab etmektedir. 
1ı>v1ı.;~e Vekaleti ceza everlle 
·kert v ~elerde bulunanların as. 
k.Qar azıyetlen ile yakından arn. 
~e11 .. 

0ıtnmasını her üç ayda bir 
linin ııct 1lıııühaberlerile bir liste
lııu~8Pılrnasmın usul f.t•hazmı 
/\. urnuınilik!e.::::._1>!ldirmiştlr. 

6 
Qzançları 

GO kuruşu 
l eçnıiyen 
~ Şçiler 

lttıl 
Ve ar~an bazı yerlerde 
~~gı rn i kesiliyor ? 

;t ~'1,etlerde kayıdleri bulunan 
•en~t ~'. 60, 80 kuruşu geçmi • 
lııan Yal ~ annallli! verdikleri za. 
~,llj ınz hava kurumu vergisi 
'lıı bıın ıcab ederken bazı yerler
'YlıJt tun 60, 80 kuruş üzerinden 
llıotr.ıı U~arı ~lan 1300, 2400 kuruş 
ltw!'td ~ınden hesab olunarak 
nPılıı.ıı en. ~zanç \'ergisi alındığı 
la.iır ~ıka "'1lerden anlaşılmak. 
!~erg;' al lhuki bu gibi esnaflardan 
•L. ınrna • 
""lr işçi! • ması lazımdır. Bu gibi 
'ilııı . erın haklarının kaybol • 
~~iki aı~ın Vaziyetı~rinin iyice 
~kadarlara bldirilmiştir. 

SON TELGRAF'ın 

man belediye rei~liği tekmil esnaf 
ve se.yyar satıcılar hakkında bü. 
tün medeni memleketlerde oldu. 
ğu gıi>i bır kıyafeo proje v.: njzam
name&ini yeru şehır meclisine ve. 
recekti.r. 

Bu nizamname kabul olunduk.. 
tan sonra esnafa muayyen bir 
mühlet verilerek yeni kıyafetlerin< 

hazırlamaları tebliğ olunacaktır. 
rnğer taraftan hamaJlar hakkın
da şimdiden bir örnek eb:sc tipi 
kabul olunmuştur. Bu elbi'seyi 
mecburi surette bü•ün hamallar 
giyeceklerdir. Bunun için kendi. 
]erine ayın ortasına kadar bir müh. 
Jet verilmiştir. 

Hamallardan soma kundura bo
yacıları için biı· temiz ve yeni kı. 
:y.afet tipi kabul olunacaktır. Bu. 
nu da yukarıda yazdığımız gibi 

bütün esnaf seyyar satıcıların ye
ni kıyafetlerinin tanzim ve tes • 
biti takılı edecektir. 

I Motörlü 
Vasıtalaı 

Hangi madd e ile 
ltlotllec ok 

Ayın 15 inde Ankarada mühim 

bir kongre akdolunacaktır. Bu 
kongreye, bütün vilayetlerin ma. 

kine mühendısleri, makine müte
hassısları ve diğPr motör erbabı 
iştirak edecektir. Bu kongrede 
motörlü vasıtaların hangi madde 
ile ~!emesi hakkınd~ tedkikaı ya. 
pılarak bir karar verilecektir. 
Badema motörlerde chava gazi• 
ve linyitten çıkarılan csun'i ben
zin• i.stimali cihe!i!IE doğru ve bü. 
yük bir temayül vardır. 

Üniversite 
Coğrafya 
Talebeleri 
Yakında bir tedkik 
seyAhatine çıkıyorlar 

Civarında ilini stüdler yapmak 
üzere İstanbul Ünıversitesi Coğ
rafya Enstıtüsı.i Doçentlerinden 
Besim Darkot, Ahmet hulilsi Ar. 
del ve Enstitı.inün son sınıf tale. 
belerlnden ve değerli birer istı

dat olan Sırrı Erinç, İsmail Yal. 
çın 'dan mürekkeb bır heyet ağus. 
tos içinde bır Karaden'z seyaha • 
tine çıkacaklardır. Heyete Ordu 
Coğrafyası hakkında bır tez ha. 
zırlamakta olan Sami Öngör Or-

Döçentler talebelerile birlıkte 

duda ~tırak edecektir. 
Karagölde kamp kurarak jeolojik 
bakımdan ıincmli olan Ordu civa· 
rında, Karagöl tepelerindeki göl. 
lerin teşekküliinü tesbit hazırla. 
yacaklardır. 

Yazan: M. Sami K.ARAYEL 
~aıı 'l'arihi tefrikası No. 51 

~v Sa ser · 
V t ıtı; Be!graciın b:r an lığ eykyın•z. Asakiri kaf:ye ile 

tıf.' "" Yts . ... ~ıı ıra n(aayı \Crirhn harbıye iız~··n:.~ hazırlıkta bulun-
l) D,.Yiıı.~ 'ckid eyl~dı. sun!ar .. 
Q l ı lı.t · n~ l<escn Ali ~aşa; Sultan Azizin iradeleri burada 
ı.,, gu11 " rn ıradc .. rıne amade nihayete ermişti. Ali paşaya ar. 

ltı...ı 1§ ab tdcr hır \·azı" <>tte t k k Ik • a·· .. d l'·~. . ~ ı , a g , uşu,yor u. 
C'fah· Paşa; v~r opüp padişahııı hıı. 

ı _ ' şu emri verdi· zurunda:ı uzaklaştı. Bu iradeler. in 
ş,h ....,, . 
Ii eııı \ ' ıı:adeınki, Asakiri hepsi iyı, idi ama, ortada para 
~~ tle eh,. Is!iım ~<>le dahl- yoktu. Devıetı:ı Avrupalılardan 
tıı.'~ duhı~ i ~e küffarın da ka.. durmadaa aktettiğ• . istikrazlar 
l\ ~ asavver: •~e şimdilik imkan ve bu isti~razlara mukabil verdi-
~ 1lıi Ve t• cgıldır. Binaen3Jeyh; ğ1 fa'izler o derece yüksek idi ki; 
~4'r1ı r~ıı~ız tekbfini şirldetle hazinei maliye varidatı ancak bu 

tclar .. ,~ızı .. A"n ı· zamanda da b l f ·zı · k ıl b ~' "~rcll' ~ , orç arın aı erınl arş ıya ıı.ı. 
.e ıradelerimi teb. yordu. Girid isyanı da bir alay 

1 inci hafta t•nllklerl 
sı r vgramını aynen 

yız ıy oruz : 
Her sene olduğu gibi bu yıl da 

Belediye tarafından tertib olunan 
İstanbul festivalinin şenlıkleri 

bugünden itibaren başlamıştır. 

4 hafta devam edecek olan fes. 
tivalin bu birinci haftası progra -
mını aynen yazıyoruz: 

2 nğustos salı Karagümrükte 
cÖzen• bahçesinde saat 21 ,30 da 
orta oyunu (Kanlı Nig!ir) san'at
kar Naşidin iştlrakile 

3 ağustos çarş3mb:ı günduz Fa •• 
tihte itfaiye baııdcsu, gece Sala -
cıkta Kızkulesi parkında: Saat 
21,30 da Naşid kumpanyası tara -
fından temsil (Pembe kız) (Ope. 
ret üç perde) (festival için hazır. 
lanmış hususi surette yen· dekor 
ve kostümlerle l. 

4 Ağustos perşembe Üsküdar 
Bağlarbaşı Hale bahçesinde: Saat 
21,30 da Halk operetı tarafından 
temsil Lebl"'bici Horhor) operet 
üç pocde. Yeni dekor ve kostüm
lerle. 

5 ağustos cuma gündiız Fatih -
de; İtfaiye bandosu 18 de Taksim 
Beledi;ye bahçesinde gece saat 
21,30 da Şehir Tiyatrosu tarafın -
dan temsi'!: •Sözün kısa su kome. 
di 3 perde. 

Apartıman 
Kapıcıları 
Ucretleri 
Tesbit ediliyor 

Bunlar; 3 sınıfa tefrik 
elunan apartıman i ara 
göre <. ylık alacaklar 
Şehrimizdeki bütün apartıman. 

ların sınıflara taksim olunması 

hakkında faaliyete geçilmiştir. 

12 ve 12 daireden fazla daik-esi o
lan apartımanın l :nci sınıf, 8 _ 12 

daireli apartımanlar; 2 inci sınıf 

ve 8 den daha aşağı dairesi olan. 
]arın 3 üncü sınıf apartıman kıs
mına ayrıl-acaktır. 

Bu tasnife göre şchr:mi-zde 250 

ye yakın 1 inci sın1f ve 1500 den 

fazla da 2 .inci sınıf apartıman bu. 

lunduğu tahmin olunmaktadır. 

Bütün apartımanlar, bu suretle 

tefrik ve tesbit olunduktan sonra 
apartıman kapıcılarının a,vlık!arı 

da 3 sınıfa ayrılacaktır. 

Apartıman kapıcıları bu sınıL 

]ara göre tesbit edilecek olan nis

betlerde her ay mu~yyen bir ay. 
lık alacaklardır. 

Bu suretle bazı sem !erdeki a. 

partımanlarda l<apıcıların çok, bir 

kısım y~rlerd<'ki apartımanlardan 

az bir aylık alındığı hakkındaki 

şikayetler önlenmiş olacaktır. 

masraf tistiyordu. 
Zavallı paşa; dalgın ve akıbetten 

endişeye düşmüş b!r vaziyette sa
ray merdivenlerini usuletle ;ndi. 
Kapıda bekliyen arabasına bi'nc. 
rek gece olduğu halde Babıi\li 

yolunu tuttu. L:if değil, süferaya 
b1r an evvel cevap vermek lazım. 
dı. Ordu serdarı, Belgrad muha

fızı paşalarda telgraf makinesi 
başında emir bekliyorlardı. 

••• 
SuHan Aziz; Ali plşl huzurun. 

dan ayrılır ayrılma7. derin b'r ne. 
fes almıştı. Sanki: üzerinden bü

yük bir kabus kalkmıştı. Fakat; 
ortalığın bu keşmekeşi onu dilgir 
ediyordu. En ~iyad!' korktuğu 

şahsi m;ıkamı 1d •• Halk, bir gün 
gelir d~ kendisini tahttan indire. 
bilirdi. 

Sultan Azizin, kudret ve kuv
~ini Ali ve Fuat paşalar tutu. 
yordu. Biri devletin harici;ye na
ret ini fdare ederken, d iğeri sada-
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Şehir meseleleri 
·-- --·- ----

Kulaktan duymak 
ve •• okumak 1 

Bahçe ihtiyacı 
Dün Heybeliada iskelesinde 

vaktinden evvel hır kalabalık gör 
düm. İskele tıklım tıklım doluy. 
du. Vapura daha yarım saat var. 
dı. O halde bu kalab.ılık neydi, 
merak dtim ve ... bir alAkalı _ 
dan sordum: 

Bunun için ne yapmalıyız? 

- Ne oldu tarife mi deği4ti?. 
Güldü· 
- Hakikaten iki aydır, tarifeler 

zihm karıştıracak kadar tadile 
uğradı. Fakat, yeni bir değişiklik 
yok. Vapur yedi onda ... 

Dedi. 
- O halde bu kalabalık ne?. 
- Bunlar cumartesı ve pazar 

günü gazete okumıyanların yap -
tığı kalabalık. O gün gazeteler de 
6,40 vapurunun 7,10 olduğu ilAn 
edilmişti! 

Ce,·abını vtrdi ve ... i!Ave etti: 
- İşte kulaktan dolmalığımı. 

zın acı bir örneğidir bu ... 

BÜRHAN CEVAD 

Bar lokanta ve 
Gazinoları 
Kontrol · 

Bundan birkaç gtin evwl, şeb. 
rimizde bahçe ıhtlyacından balı. 

sederken, çocuk bahçelerine olan 
lüzumu da kısaca ızah etmiştik. 

Mevzuun ehemmiyetine göre, bu 
gün tekrar bu bahis üzerinde 
durmayı faydalı addediyoruz. 

Şehrimizde, umuınt bahçeler 
:ihtiyaca kili gelmediği gibi, ço. 
cuk bahçelerı de ınevcud değil. 

dir. Vakıa Modada, küçük bir 

çocuk bahçesi mevcuddud. Fakat 
bu bahçeye, şehrin çocuklarının 

toplanmasına pek tabil olarak im. 
kan yoktur. 

Çocuk bahçeler[ mC\'CUd olma. 
dığı için ekseri aıleler çocuklarını 
sokağa salıvermekt~dir. İyi ter. 
biye görmüş ai!, çocuğu ile so. 
kak çocuğu birbiıile pek kışa za. 
manda ahbab oluyorl&r. Bu ah. 

bablığm n~ticesince, iyi terbiye 
görmüş çocuk, yarım saat içinde 
b'.rkaç kiıfür öğrenmektedir. Yal. 
nız küfürle kalsa ne iyi ... Sokak 

münasebetleri çocuğa her türlü 
terbiyesizliği, ve ka\'gayı mü • 
kemmel bir surette öğretmekte. 

dir. Demek oluyor ki, sokak mü. 
nasebetleri yü~ünden, bir çocu _ 
ğun küfürbaz olması, bir zaru. 
rettir. Oyun oynamak için, her 
sokağa çıkan çocuk için, ailenin 
verdiği terbiye hududları harici. 
ne mukadder bir ıştir. 

NE YAPMALJYIZ? 

Çocuğu sokak terbiyesinden u. 
zaklaştırmak, daha doğrusu bu 
tehlil<:eden kurtarmak için, yapı. 
lacak iş, kültür bahc:elerile, ço _ 
cuk bahçeleri açmaklır. 

Kültür parklarda. lıer çocuk 
kendi seviyesi ve zekıisına göre, 

kendisini tatm.n t·decek vasıta _ 

!arı tedarik edebilir, ve bunlarla 
meşgul olab:lir ~<ü!tiir parklar _ 

da, çocuklar~ en iyı cf.lence, uçak 
eğlenceleridir. Çoc:ıklar, bu u.. 

çaklar vaSltasilc 'ıem eğlenirler. 

hem de tayyarec·lık hakkında 

cezai hükümler tatbik edilecektir. ı şımd:den bır fikır dinebilirler. 
Bu halin tekerrürü halinde mü. 
esseseleri kapatılaı~aktır. 

Bu suretle yeni nesilde, ta..' yare
ye ve havac!ığa karşı daha canlı 
b:r temayül ba~lar 

Kültür parklard•, uçan eğlen. 

celerle, hatırımıza ı;c:en bir mt.. 
salden, çocukıa-a ıyi terbiye ver
mek için. Uçak tğ.eııeelerinden 

Diğer taraftan ayni kontrola 
çok sıkı b'.r surette Izmirde de 
başlanmıştır. Bu cümleden olmak 
üzere İzmirde dün 2~ lokanta, o

tel ve aşçı para ceza,iJe tecziye 
edilmişlerd:r 1 başka, daha bir çok şeyler bulu. 

=:=:=:=:=:=:=:=:!!=:=:=:=:=:=::==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:== nabilir, spor e"'elnc•eleri ve saire •. 

Lokanta, gazino, bar ve eglen. 
ce yerlerile kahvehanderin ve o

tellerin fiat tarifeler'nlıı kontrol 
işlerine Belediyece büyük ehem. 

myet verilmektedir. Bu işi takibe 
bazı sivil memurlar ıayin edilmek 

tedir. İht:kar yapanlar hakkında 
derhal zabıt tutularak haklarında 

Her sene milyonumuzu çeken_ madde: .. çal ! 

Her tarafta çay yerine ı hlamur Kul
lan ı lması için esaslı propagandaya 

g i r i ş i 1 i y o r !u 
Mem!eketimizde ı;Üyük çay fidanlıkları tesis 

elunarak yeti ştirmeğe ehemmiyet verilecek 

İstanbulda gıda maddelerinin . 
ve alelfımum havayici zaruriye. 
nin fiat seyrini munfazaman ta
kib ve tesbit eden ticaret odasının 
son istatistiklerına göre bu sene. 
mn ilk üç ayında şehrimizde za • 
hlre ve hububat fiatları geçen se
nenin ayn' ayına na7..ara.n b1raz 
yükselmi§tir. 

Nebati gıda maddeleri ve mey. 
valar ile hayvıni gıda maddeleri 
de yükselmiştir. 

ni olacak tedbirler alınması da, 
milli iktısad ve tasarruf cemiyeti 
tarafından muvafık görülmekte· 
dir. Bunun için afışler hazırlana. 
rak kahvcleı·e, düJ.:kiinlara asıla. 

cak ve bu hususta neşrıyat ya -
pılacaktır. 

Bundan başka çayımızı da ken. 
dfuıiz ;yetiştirmek üzere başlanan 
faaliye-te hız verilm~tir. 

Şehrimizde çocuklar için, ter. 
bye\'i mahiyett0 bir b&hçeye olan 
ihtiyacı izah etmeğe scbeb gör _ 
müyoruz. Bunu uzun uzadıya i. 
zah etmezden evvel, çocuk balı. 

çclerinin nered~ olacağını izah e. 
delim. Bizce en büyük çocuk balı. 
çesi olacak yer, Gülhane parkı -
dır. Buııün için Gülharıe parkı boş 
bir yerdir. Ekseri yerleri pek ten. 
hadır Bu itibari~ günün her sa. 
atinde boş olan sahaları, çocuk. 
lara ayırmak, buralarda çocuk 
bahçeleri kılrmak mümkün ola. 
bilir. Esasen Gülhanc parkında 
çocuklara mahsus bir köşe ayrıl. 
mıştı. Her nedense, cocuklar bu 
yere pek rağbet etmemişlerdi. Fa. 
kat rağbeti artırmak, çocukları 

buraya toplamak iç'n cazib çare. 
!er de bulabiliriz. Mesela: Çocuk 
bahçeleri ter!ib dmek, çocuklar 
araı:tnda müsamereler, müsaba. 
kalar yapmak, en iyi uçak yapan 
çocuğa mükR..fat vermek ve saire .. 

Bütün bunları yaptığ1mız tak • 
dirde Gülhane parkı çocuklar 
parkı olabilir. 

Fakat bütüıı bunlarla kim uğ. 
raşmalı? Hangi miiessese... Bu 
suali sorma;;~ lüzum görüyoruz. 
HimayeiPtfaı, bu işı kendisine iş 

edinnı.ı;lidi~ 

Tan, 
• A merika, 

Ten kid 
•Ansızın kendimi kocaman bir 

transatlanl!ğ'n cazb.uıd!ı gü\'er. 
!esinde buldum. Y;ınımda fı dn • 
sızca konuşan bir ,\merikalı \'ar. 
dı. Bu zat beni blr Aıner:karı ga . 
zatPsindP bi• Tüı k gözllt> mem. 
lPkı.:tip tl"ı1 kid ettrnjek ist1yrrdu. 
Dtyordu ki: 

- GörcceğiniJ. binalar, k:"ht. 
]erini bulutlara asmışlar, şim,l'k
lerle buruııbunına :··,~ı1;na ·ta _ 
dırlar. Öyle yüh-k b..nalarımız 
var ki en üst katta oturan b. r A
merikalı güneşe çarpıp y~nnıa~ın 

dıye elini p~nceı eden rlısarı ç:. 
karam az. 

Beli tabancalı f!:ıngslerll'rden 

tutunuz da dolarfad.n ..ıçurtm" 

lar yapan l'l"ilyarde'lere kadar 
bizde bl'r ~arklı göz;\e le k d t 

dillcek neıt'rımıı v .. " 

Nevyork'a çıktık. Bu !!ar lı fi. 
kirli Amerika!< gel:lı benı buldu 
ve Türkiyroe b"r gaY.et « -.- , -
yesine !ekabU! (dcb:Jecek köd r 
da kabar•k blf yekün ı..ılan ucrF• 
tahririy; avcum. sık t ıkı 11 

sonra :razımı benden ıste-d .. 

Ne yalan sii ·li»C",,.. Pek ca . 
zib olan böyle ıı·r ı kı'fi redd(' • 
demed1nl. İlk y z:. nı v rd 
Amerıkanı!) vı b· f.Z<'tesındr 

birinci r,ahtkd bı.i\'İlk r ''lt 1 

larla resm'~k ler"'>er ttnk li 
makalemi neşrelt'ler. 

Ertesi gün be-i Yüz ben ki ı' 1t 
bir kafile ot'1r<luğum otel n n -

nünde toplanın:. penceremi taş. 

!ıyordu.• 

Sıçrıyarak uyandun. 

- Şu Amer.kal.lar ne saygı~ız 
adamlar diye düşündüm. Halbukı 
biz ne terbiyeli insa.-ılarız. :rür -
kiyeyi tenk;d eden T .ı.n gazeL -
sinin Amerikalı münel!}<:dı Ta. 
rabyadak! otel ııde m·şıl nu•ıl u. 
yuyor ve renkli rilvaiım içindt 
tatlı tatlı gülümsüyor. 

HALK FİLOZOFU 

iç ticaret 
Umummüdürü 
Tekrar şehri· 
mize gelecek 

120 Ağustosta Ege tüc
carları da bir toplantı 

yapacak 
İktısad Vekaleti iç tıceret umum 

müdürü Bay Mümtaz Rek ehri
mlzde mahsul stand:.rdizasyon -
lerini bitirerek A!ıkaraya dön -
müştür. 

Fakat bu fiat tereffüü tedr· cen 
sukut etmiştir. Ayni aylar zar -
fında arpa, kepek ve yulaf gibi 
maddeler ve hayvnnata mahsus 
yem maddelerinin !iatlarile kah
ve ve çay da ucuzlamıştır. 
Diğer taraftan ça.,v ve kahve 

sarfiyatı yin<> artmıştır. 

Ezcümle çay zcr'iyatına en mü
said blr yer olan (Rize) havalisin

de büyük mfil<ya•la ç•Y {idanbk. 
!.arı tesis olunacaktır. Aynca pek 

çok ıhlamur ağaçları dikmek su. 
retile ıhlamur da çoğaltılacaktır. 

Diğer taraftan ç3yın lüzumsuz· ı-::-jıı••••m••••••H•.•Al!llll. ~l 
luğu ve bu paradan tasarruf olun. • 

Bay Mümtaz Rek ayın lCJ unda 
~ekrar Ankarad&u . ehriınizc dö
necelı:tir. Mumai!c»h burada bır 

müddet kaldıktan sonra Ege n'ın. 

Çay yerine ıhlamur kullanıl _ 
ması hakkında evvelce yapılan 

ve propagandalara tekrar ve e • 
hemmi,Ye!le başlanması bu su -
rE'!le milyonlarca liramızın her 

sene harice gitmesine mani ola -
cak her sene har:ce gitmesine m3-

ret mevkiiru işgal eyliyordu. 
Pad·:!şah; Fad pB!jayı hiç sev

mezdi. Hatta bazan hakaret bile 
ederdi. Lakin, Ali paşaya neza
ketini bozamazdı. Çünkü; AH pa. 
şa; sessiz, sükfıti. kurnaz, n:ızik 

mütevazı id!. Üstüne toz kondur
mazdı. Padiş'h, ne derse desin, 
evet der. Ve işi zamana, mekana 
uydurarak yine kend; bildiği gibi 
düzlerdi. 

Fakat; Fuat paşa; cerbezeli, 
her şeye mukabele eden bir zattı. 

.İİ.ll ve Fuat pa~alar, padişahın 
görgüsüzlüğünü gidermek, Avru. 
pa diyarım yakından göstererek, 

pad~ahta intibah fikri vücude 
get!rmek vesicsl~ A vrupaya sc
:yahate çıkarmak arzusunda bulu. 
mırlardı. 

Fuadi paşanın en büyük düş
manları meşhur Serasker Rıza 
paşa ile. bir de, padişahın damadı 

K.aptanderya Mehmet Ali paşa 
idi'. Mehmet Al, paşa; saikai ka. 

ması hakkında bazı hükumHlerdc 
kendi halkı arasında prop~ganda.. 
ya başlamışlard:ı'. 

Ezcümle çay sarfi:yatını azalt -
mak üzere Çin hükünıeti neşret. 
tiği bi!r emirname ile halkı çay ye.. 
rine sıcak su içmeğe davet etmiş
tir. 

derle ne rütb~lere ve makamlara 
sahip olmamıştı. Hatta bir kere. 
sinde Bahriye nazırı , Serasker 
ilh ... g'ib1 makamları bir ta!Y.ada 
nefsinde cem eylemişti. Bu paşa
lar, durmadan Fuat paşayı, padi. 
şaha çek~t1rirlerdi. 

Hatta; bir gece; padişahla sa. 
rayda dama oynıyan Mehmet Ali 
paşa; biçimııı~ getirerek Fuat 
paşayı Gammazlamıştı. Fuat paşa 
da o gece Mısırlı meşhur İsmail 
paşanın koll.'.lğında ziyefcttc bu
lunu:vordu. Sul~an AZiz ser ku. 
renası Ali paşayı çağırarak şu em. 
ri vermişti: 

- Şimdi git! Fuattan mührü 
hümayunu al gel! .. 

At bey saraydan çiktı. Fuat 

paşanın konağına gitti. paşanın 

Mısır valisi İsmail paşanın kona
ğında ziyafdt~ oidıığunu hab,er 
aldı. 

İsma:il paşanın bu ziyafetinde 

bı'lcümle ecnebi sefirleri ve baş 

K AL B El 
GiREN : 
HIRSIZ 

konsoloslarile ricali devlet k bu. 
lunuyordu. 

Mi bey aldığı iradeyi behema. 
hal yerine getirmek mecburiye
itinde idi. Derhal arabasını 1sm~l 
paşanın konağına siirdii. 

Ser kurem A1i beyin hiç olma. 
dık brr saatte g:ce yarısı İsmail 
paışanın konağına gelişi herkesi 
hayrete düşürdü. Ali bey, Fuat 
paşayı hususi bir odaya çağırta. 
rak \'C İsmail paşadan da rahatsız 
ettlğ:nden dolayı özür dileyerek 
mührü hümayunu ald.L 

İsmail paşa kendi hanesinde 
verilı>n bir ziyafet esnasında vu
kua gelen böyle bir hiid·seden 
dolayı muğber olmuştu. 

Hatta; sabahası Mısıra azimet 
:için giceleyin eşya~ını gemU• .. ·ine 
yol!at1ı. 

Bunun üzerine .İİ.li paşa ile Ka
m.il P3§alar İsmail paş9y1 a\'ultu. 

takasına gidecektir. 

20 ağustosta ! unırde iç ticaret 
umum müdürüniı 'I re;ıJiğinde 

palamut ve üzüm tiicc:arlar'le bir 

içtima aktedilecPktir Bu içtima. 
hakkındaki arzu ve temenn lcri 

dar.üccarlar(n standardizasyon 
tesbit olunacaktır. 

Mısır hldivı tsmail paşa; sab '1. 
huzuru padişah'yc çıktığında, 

Sultan Aı:>zin ka !arını callığını 

öfkesinden h~r tarafmdan. tek 1-
lüs ettiğini ~&rdü. 

Su! :an Aziz, Hidiv i)aşaya 1ı _ 
taben: 

- Fuat paş aiçin darılınışsın. 

Bu scbeblc gidccekmişs'n. Uğıı•. 
!ar olsun. Var ı;i~' Ask<"rinl d<' 
al götür. Bam la7.tnı değ;!d ['] 

Ali Osman, daha o güne kalmadı . 
Her şey., k.ıdl>:dir. Bir kce n 

görüp anlamadın rrıı7 !Rvleti.,.,. -
zin şu hal:i n d ·• Bunlara t.e l 

seb<>b bu ad•m def;ıl mid • B 

ne hamiyetsz .ikt r. Sen de in af 
et. Şimdiye kadar hiç bir men. 
faali görülmedi. Meğ~r. balı.:. 

giın ya•an söylemı 'ş. Bir de lı·ı 

a<>:.ımı Jehali , 'cmıy~r. Di erek 
İsmail paşayı ikn> etm:st . 

!ar. Padişah; İsmail paşanın bu "- -- ' ıı., ·"" ' ~ur) 
hareketini adaml~rı va5ıtas;Je [l] GJ;ı-id isyl'1t için Uısıı Ja n 

derhal haber alll'ıştı gelmiş askerkr. 
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Kaçakçıların 
Hre.eri 

\Lehistan - Almanya Dünyanın en 
Uzun adamı 

Prağdan bidırfltyor: 

Çekoslovakyada Ruzin istasyo. 
nunda garip bir kaçakçılık.. hadi
sesi olmuştur. 

Uzak bir zaman sonra Lehistan B0yu 2 metro, 51 san-

~iKA~ 
ZERRiN 

taarruza uğrarsa ne yapacak? timn:~:rah:Y:~~~hı 62 le~ 
. a:~ < 

birden nasıl buldu bu oglaJ1·1ıı;.: 

~/azan: Vedat Orgun 

• • 
Yolcular arasıııda gayet kibar 

bir adam, yanında bir de köpek 
vardı. 

Bu zat, ~·abancı bi·r memlekete 
gidecek tayyareye atladı ve kö. 
pcği dıe arkasından tayyareye at.. 
ladı. 

V ~yıyor 

arşova için kestirme yol: kimse• Berlinden bi!dirildığine göre, 
' Helsinskl'den Stetine gelen bir 

O.. Beni benliğimden ayıran 

!lk kadındı denıem acaba beni 
tanıyanlar ne der. Fakat ne der
lerse desinler yine ben hakikati 
söylemekten vazgeçmek niyetin. 
de değilim. Hikayemı tamamla.. 
dıktan sonra belki bana hak ve_ 
recek~iniz. Bir gece ve .. hlr kadın 

yi darıl mamak, zaman kazana- artist, dünyanın en uzun ve en 
büyük adamı olduğunu iddia e. 
diyormuş. Faka• boynundaki tasma güm. 

rükçülerden b'rinin dikkat naza
rını çekti. Şüphesini uyandırdı. 

r a k k u v v et 1 e n m e k. Bu iddıası doğru olsa gerek ... 

Tasma yırtılınca içerisinden 
5 milyon frank kıymetinde bü,yük 
pırlantalar çıktı ve müsadere o
lundu. Köpek ve sah'bi tevkif 
olundu. 

Bunl3rı biliyor 
musunuz ? .. 

; hir lerin lakab1an 
Bazı adamla; gibi bazı şehirle. 

rin de liikabları vardır. Mesela 
•Roma• ya 
rııngrad• a 
derler. 

•Ebedi Belde•; cLe. 
•Şimalin \/enediğı• 

Buna şiir de karışmış, •Atina• 
•Menekşe taclı belde• olmuştur. 
Buna mukabil •Edimburg• a, 
·Sisli belde• ismi verilmiştir. 

•Venediko in lakabı cDenizin ni
şanlısu dır. 

•Roma yedi tepeli şehir., Flo. 
ransa •Romanın kızı., •Kadiks., 
İspanyollar için cTa şgemi, dir. 
Ruslar da cMoskova• ya •Beyaz 
şehir• derler. 

• Greguar ateşi 
Orta çağda kullanılan bu ateşin 

tesiri çok izam olunmuştur. Greo. 
guar ateşine: su ateşi, deniz ateş~ 
de derlerdi. Bu; kükürt, reçine, 
güverçile ve buna benzer yakıcı 
maddeler karıştırılarak yapılırdL 
Üzerine su dökülse bile sönmezdi 

3u ateş, 673 de Bizansın Arab. 
lar ta. 'pıdan muhasarası esna • 
sında ical! olunmuştu. n ziyade 
deniz muharc '>elerinde kullanılı
yordu. 

• Papaganlar serbest 
yaşıyabilir r.ıi? 

İngilterede ar! Bu1<stoıı tara • 
fından yapılan ibr tecrübeye gö. 
re: evet ... Bukston birçok misaller 
gösteriyor. Bunlardan biri: Yeşil 
bir çift papağan.. erkeği Ama • 
ııondan getirilmiş, dişisi de Hün. 
düradan ... Bir hücrede yuva kur. 
muşlar. Küçük bir yavruları ol. 
muş. He rnedense bunu öldür • 
müşler. Ertesi sene iki yavruları 
'llmuş, bunları büyütmüşler ... 

Biraz sonra iki beyaz papağan, 
bir akasya ağacının kurumuş daL 
!arı arasında bir yuva yapmışlar. 
~z sonra, gerdanı kırmızı iki be. 

• y1z yavruları olmuş, eı tesi sene 
d~ üç ... 

Almanya ile Çekoslovakyanın 

arası ne olacak? diye çok düşünü. 
len, çok söz söylenen bu zaman • 
!arda acaba Almanya ıle Lehistan 
arasındaki mür.asebetler ne mer. 
kezdedir? Suali de sorulmak la -
zımgeliyor. Lehistanın vaziyeti. 
pek naziktir. Hem Almanya tara. 
fı ile hem Fransa tarafı ile çok iyi 
geçinmek için şayanı dikkat bir 
uyanıklık göstermek vaziyetinde 
bulunan Lehistlf! politikası bil • 
hassa Çekoslovakya mesel.esinin 
hararetlendiği şu son iki aydır 
dikkatle takib edilecek bir hal 
arzetmektedir. Avrupalı gazete. 
!erin Lehistan payıtahtındaki mu. 
habirleri tarafından verilen ma. 
lılmattan Leh siyasi mehalilinin 
orta Avrupanırı vaziyetine dair 
ne düşündüklerini bulup çıkar • 
mak mümkün olsa gerek. Alman. 
ya ile Çekoslovakya münasebatı 
Mayısın son haftalarında mailim 
buhranlar uğradı. Orta Avrupa. 
da siahlı bir kavga çıkıp çtkmıya. 
cağı endişelerile günler geçirildi. 1 
'.;ekoslovakya lıükilmeli daha ev. 
ve! Martta Avusturyanın malıim 
şekild<ı Almanya ile bir !eşmesi ü. 
zerine vaziy~ti endişe ile takib e. 
diyordu. Günler geçe geçe orta. 
lığı karışık gösteren haberler, ri. 
vayetler de birbiri ardından geli. 
yordu. Fakat Leh :staıı o zaman 
şöyle düşünüyordu . Almanya, 
harb edecek değildir. Lehistann 
Avrupadaki elçileri bulundukları 
payıtahtlarda hep teminatı ver -
mişler, Almanyanın harb açmı -
yacağını, buna rmin olmak !Azım 
geldiğini söylemişler, Lehistann 
k~naati hilafm& olarak Almanya, 
bir harb çıkaracak rılursa Lehis. 
tan cümhuriyeti bu yeni vaziyet> 
tedkik edecektir. Bunun manası, 
Almanyanın açacaf:ı bir harb kar. 
şısında Lehistan lıika7ıt kalacak 
değildir, demek oluyor. 

Politika aleminde ondan sonra 
neler olup bittiği ise unutulma -
tnştır. Fransa olsun, İngiltere ol. 
sun, sulhü l;;urtarmak maksadi1e 
teşebbüslere geçtiler. Çekoslovak.. 
yadaki Almanları btmin etmek i\. 
çin Prag hükumetinin müzakere. 
lere giıdiği görüldü Fakat Lehis. 
tan hükumeti bunlara karşı se -
yirci vaziyetinde bulunuyordu. 
Çünkü Lehistan, ortalık n~kadar 
gürültülü olursa olsun Almanya. 
nın bir harb açacağına hıç ihtimal 
vermiyor, büyük devletlere bil _ 
dirdiği bu nokta: nazarında ısrar 

ediyordu. Z:l hırde neler olursa 
olsun sulhün t ehlike altında kal. 

. 1 f. 

Rydz • Şmigly Fransız Generali Gamelln'lt- konuşuyor 

nin düşündüğü başka bir nokta 
daha vardı: Avrupa kıt'asında o. 
lan meselelerde İngilttrc ile Fran. 
sa müşterek vaziyet alırlar da 
mü<ıssir teşebbüsere giriştikleri 

şimdiye kaad: görülmemiş şeyler. 
den değildir. Bununla beraber 
böyle müşterek bir anlaşma ile 

müessir rol oynamak kararınm 

ne kadar devam edeceği ciheti 
düşünülecek bir keyfiyettir! .. İş. 
te Lehistan mehaCil! bunu düşün
müş, İngiltere ile r'ransa arasın. 
da Çekoslovakya meselesinde gö. 
rülen teşriki mesainin ne kadar 
devam edeceğin• kestirememişti. 

Zira boyu 2 metre 51 santimdir 
Ayakkablarınm numarası da 52 .. 

Bu dev cüsse adamın elbisesi 
6 metre 50 santim kumaştan çıkı
yormuş. Otelin en büyük odası'I. 
da oturuyormuş. Kapdan girer • 
ken rükıla varır gibi iki kat olu. 
yormuş ... 

Babasının boyu l metre 90 san. 
t im , büyük babasının da 2 metre 
52 imiş. İsviçrede boylu bir adama 
tesadüf etmiş. Jo'akat, bu da an • 
cak burnuna kadar geliyormuş. 

Bu iri adam 29 yaşındadır. Sık. 
Jeti de 79 kilodur 

İş buraya varınca Almanyanın, 
bundan istüade dmekte gecikmi. 
yeceği düşünülmektedir. İşte bun. 
dan dolayı Varşova; Almanya, Çe 
koslovakya me.seielerinde, Fran. 
sa ve İng 'l' 'nin bu meseleler · 
karşsında şu veya ba vaziyeti al. 
mş olmalarında işe karışmamış, 

çok ihtiyatlı davranarak Alman. 
ya ile olan münasebalını daima 
düzgün tutmak maksadını gözün. 
den kaçırmamıştır. Almanya ile 
Lehistan arasında 934 de akdedil. 
miş bir anlaşma olduğu malılm. 
dur. Lehiıltan, bu anlaşmanın ken. 
disine temin ettiği faydalar bir 
tarafa bırakarak Beriin ile müna. 
sel;ıatını bozmak niyetinde değil. 
di~. 

Devamı 1 inci '<&hlfemlzd• 

Amerika ile Almanya arasın
~aki vasıtalar meydana 

ç ık arıldı. 
Bundan birkaç ay evvır Mayısta İngilterede ı 

Gliıskoda elli yaşlarında bir kadın berber casusluk 
ediyor, diye tevkif edilmiş ve ciört sene ağır hapse 

mahkum olmuştu. Jes Jordan isminde olan bu ka. 
dm kendisinin Almanya ile münasebet ve ah\kası 

olduğunu itiraf etmi§ti. Jes, umumi harbden evvel 

genç bir kız iken İngiltereden Almanyay1 gitmiş, 

bir Alınanla evlenmiş, bir kızı dünyaya gelmiş, ko. 
cası ölmüş ve dul kalmıştı. Bu kadın, Alm~nları ço1< 

sevdiğıni söylemektedir. Jes Jordanın kızı şimd; ko. 
caıı bır kadındır ve İngilterededir. Kızı geçen gün 
annesir.e giderek hapishanede ziyaret etmiş ve çık
tıktan sonra da gazetecilere şunlar söylem•;!;! r: 

- Annem çok neş'eli göri'r.;ıyor. Yerinden 

vazlyetirnin yakında düzeıeceıtini, tahliye edillerek 
Almanyaya gönderileceğimi söyledi, vadetti. 

Bundan sonra, anneme Almanyadan birçok 
mektublar ve hediyeler gelmeğe başlamış. Ameri • 
kada yakalanan casus şebekesi ile alAkası olmadığını 
da söyüyor. 

benim ha:yatım üzerinde o kadar 
çabuk ve o kadar tesirll oldular. 
ki bunu anlatabilmek için epeyce 
güçl~k çelreceğimi tahmin e~
yorum. 

Bilmem nasıl olmuştu. Ben ve 
iki arkadaşım hır gece tam ma
nasile eğlenmiye karar verdik. 
İçimizden kadınlara kur ya. 
pabilecek, Beyoglunun kurt • 
!arından, lük;;ten aşağı düşmiyen 
•giyinişi sayesinde birinci sınıf 
terzi müşterisi olduğu i1k bakışta 
göze çarpan iıasan çapkın vardı. 

Hepı'.mizin güvendiği Hasan 
çılpkına o gece ıçin en mühim 

vazifeyi vermiştik. 
İçimizde üzücü şüphe olmasına 

rağmen tamamile kor'ku içinde 
değildik. Bunc ı senelik çapkın. 

lardan olan hatta soy adı bile 
çapkın olan Hasanın bu işi mu. 
vaffakı~yetle başaracağına emin. 
dik. Nihayet bir cumartesi gece. 
$i üç arkada~ VI? üç bayan bulu. 
şacak sabaha kadar <ığlenecek.. 

tik. 

Papağanlar soğuğa dayanıyor. 

!armış. Sonra serbest bırakılırsa 
tüyleri daha çok parlıyormuş. Ve 
çok neş'eli oluyorlarmış. 

madığı kana3tini besliyordu. DL m~mnur.dur .. 'mıem dedi ki: 

Jes Jordanın kızı bu kadar söylemektedir. Fakat 
diğer taraftan Amerikadaki casusları takib eden teş. 
kilatın başı olan Hardi geçenlerde Lon&raya gelmiş 
idi. Hardinin İngiliz gazetecilerine söylediğine göre 
J<·s Jordan, Amerika ile Almanya arasındaki casus . 
ıNihaberelerinde mühim bir vasıta oluyordu. Ame. 
rikada bu mesele ile alakadar olmak üzere on sekiz 
kişi hakkında tahkikat yapılmıştır. Yalnı~ bunlardan 
dördü Amcrikada tevkif edilmiş bulunuyor. Diğer. 
leri bugün Almanyadadır ve orada kalarak bir daha 
Amerikaya gitmiyeceklerdir.• 

Kararımız karar .. Hasan vazı. 
yetinden emin nasıl olsa üzerine 
aldığı vazifeyi başaracaktı. Biz de 
keseleriınizi bu fevkalade gecl' 
liçin ayar e~mtş varlığımızı yük. 
seltmiştik. Nihayet kararlaştır. 

dığırnız gün geldi çattı. Üç arka. 
daş blr bahçede buluştuk. Hasan 
sözünü derhal yerine getirmek 
üzere bizden ayrıldı. Tam bir sa. 
at geçtiği halde Hasan meydanda 
yoktu. Teker teke~ alaya başla. 

mak sırası gelmişti. Fakat tasar. 
l'adlklarımızın hiç birin~ yerine 
getiremiyeceğinıize özülilysrdum. 
Nihayet Ekrem dayanamadı: 

ğer taraftan Lehistan mehafili _ - Beni memurlardan birı gel~vek gördü. flenim 

Refik cümles'1ıi tamamlamadan, Pofü Müdüril 

şiddetle kamçılanmış bir hayvanın, tır•>& kalkmasuı. 

daki hevlniik seğirtgenlikle yerinde'\ fırladı, kam 

beyazına karışan katil gözlerini a~tı a,tı : 

- Sus bire herif ... Bana inad mı söyleyorsun?... 

&ın alçak bir adamsın. Cezanı çekeceksin ... 

- Saçma şey!. 

Yahu bir iki ne ise fakat üçünü 

O!!!!!!!!!!!!! 

- Efendim ... Kadının bir şeydc!l iıaberi olsa ne 

ise. Zavallı hiç bir şeyi bilmiyor, yüz;ine atılan kağıt. 

lann birini bile okumamış! İçinde ne yazıldığını gör. 

memiş monşer!. 

- Budalasın be birader.. elbette öyle söyler. 
Dedi, gözleri biraz daha açıııdı, sesi biraz dah.ı 

katıldı: 

- Bekir ... Bekir ... 
Diye seslendi, odacı Bekir geldi. Ve ... Ona şu em. 

ri verdi: 

Edebi Roman 
N o . 63 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Karı durup ta sana aşıkımın mektubları ;di der mi? 

- Billiİhi değil kardeşim' Bilirsin, ben yaş talı. 

taya basmam. Kadın iyice yokladım, aradım, tara. 

dım, zavallının hiçbir şey bildiği yok! Refik, sabah. 

- Al götür bu herifi Nail efendiye. alçak rezil 

10ysuz herif. Birde karşına gelmiş, hana ·bağilik tas.. 

lyıor. Sizin teker teker gözlerinizi oyacağım bire he. 
rifler ... 

Refik çok bekledi ki birde bel inin orta yerine tekme 
yisin. fakat, müdür efendi nedense bunu unuttu ve ... 
Refik Bekirin sürükliyen koluna takıldı, yürüdü. 

Bu, bir vatan çocuğu ile bir vatansızın karşı kar. 

şıya gelişi . 
-3-

- Yahu ne oldu bu çocuğa ... 
- Bilme ki ... Monşer?. Bir haftadır, aramadığı.. 

ıruz sormadığımız yer kalmadı. Yok ... Yok ... ! 

- O akşam matbadan çıkmış, bir daha görünme. 

mis değil mi?. 

- Evet... Buradan bir adamla beraber çıkmış. çı. 

kış o çıkış. 
- Kiminle beraber çıktığı belli d~ğıl mi?. 

- Hayır. Hademe hatırlamıyor. 

- Bırak canım, o apdalı. Aşağıdan yazı kadı ge.. 

tir ... Diyoruz ... Gidiyor, makineye kağıt veren adamı 

arayor. ondan başka gören yok mu?. 

- Yok sofada o varmış. Biri gelmış, Refiği sormuş 

göstermiş beraber çıkıp gitmişler. Yalnız Refik çok 

düşünceli imi§, gitmek istemiyormuş' Sonra, gitmiş. 

ler ... 

- Nadi yahu ... Bu çocuk tevkif edilmiş olmasın? 

- Nerede kardeşlm?_ Şimdıye kadar kokusu mey. 

dana çıkardı! 
0 olis müdürine yüz defa •Orduk, haberim yok ..• 

Diyor. Adliyenin haberi yok, karısının b•beri yok, 

hiç kiınsenın bir şey bildiği yok! 

- Karısı ne yapıyor?. 

- Çok fena 

-Neden? ... 

Ha,ta. Hikayesini biliyorsun ya. 

Refikle o gün kavga etmişler. ıı;raz örselenmiş, 

korkmuş. Çocuk da hasta. 

leyin çocuğunu öpüp sevdikten sonra, yukarıya gi. 

yinmeğe çıkrı\ış. İşte Ö zaman kıyamet patırtı baş • 

lamış!.. 

- Neyse, sen yine öyle söyle! .. 

- A .. kardeşim, inan bana. Kadınhakikaten ma.. 

sum. Hem, Refiği müdhiş seviyor, Zavallnın biri... 
İki gözü iki çeşme .. 

- O, Reliğin bu akbetine ağlar. Kadın milletidir. 
İşte karı koca zırıltısı. Bir defa insanın zihnine Ben bilirim. Kocası altın topu olsa hanım yine göz 

kurt düşdü mü?. 

Sonu böyle oluyor!. 

- Refiğin de kabahati var canım. Anlamadan, 

dinlemeden bunlar ne ... Bunlar ne?.. . .L)iye bir avuç 

kağıdı Ferhundenin yüzüne fırlatmış, ondan sonra, 

vermiş tokadı!. 

ucile olsun birine bakmaktan hoşlanır Ben birkaç 

evli kadınla düşüp kalkmışım a .. iki gözüm. bu işte 

benden tecrübeli olma. Aşıkın yeri başka, kocanın 
yeri başkadır. 

- Necmeddin oğlum. Lafının ucu bize de do • 

ı.unuyor! Bizim de iki yavru ile bil: karı var. 

de vur abalıya gicliyoruz. ıs·~ 
. [il ' 

denen bir şey vardır. Istc r11• 
çocuk mahçubiyet'nden bU 

da gelm<!Sin. 
1 

j 
Muhtar Hasana çok faza ıl1' 

vendiği içln haklı da olsa bU 

!er! kabul <>tmedl. 

., 

, {. . ~ ., 
" Oğlum Ekrem sen aes~ tı 

yamaJIU§sın. O böylo> Uç de eıl 
yüz tane bulur. Sen meralı. ı•t 
n-erede ise şim~ gelir. pedi·J' 
Jdkaten Hasanın işinde mu~ ~ 
olacağına emindik Ben de . 
:rirni söyliyeyim dedim. 'l'aJ!l· F 

'dif· 
- Bu akşam cumartesı 11 ~ • . 

iş biraı: güç olur demiye v·ıı.Jı:el f , b 
madan Hasan üç tane güt 1( 'ilıı 
ylıımiş, şahane bayanı tabur ~1 .~ 
ge1iyordu. lafım ağzımda !>Si 
ıtı. Hasan vazi,yetinden ll'le ol 
gülümseyerek yanımıza gel ~d 

Sıra ile bize bayanlar• tB 

ederken: .,1 
- İyi arkadaşlarımdan E: 
- Bayan Belma. 
- Bayan Emel 
- Bayan Zerrin. 
- Arkadaşım muhtar . tıi 
Tam bana sıra gelmiştı 1"ıı' . 

mi uzattığım genç kadı!!$ ı" ~~ 
dikkatli bakınca başıma ıı~~ ~ 
su dökülmüşe döndüm. J{~ 
bana takd\m ettiği . (J 1 Ilı 
geçen gün yarım saat peşiJI ~. ~ 
Jaştğım kadındı. Gıinleroe d• / 
ma giren bu kadını karşıı11 ];il 
dnoe az daha dilşilp ba:y~lac• 

••• 
- Hasan vallahi senin e~l 

yok. Bu gece seni takdlt e tf 
- Dikkat et. Paçayı k9P1~ 

san yanarsın. Belli oım:ız t 
nü kaptırırsın. 1. 

- Ne olursa olsun ben ıe ~ 
den ayrılamıyacağım. IJeı11 1 
beni beğenmiş h;ş ayrıl11'18~ 
miyor benden. el 

- Aklını başına topla'..· f 
gibi işl<ır yapıyorsun. Giirtl~l 
meli, ben Hasanın sözlerıııe0, 
madım. Zaten aldırmamın 

kam yok. wı 
Yine bir gece Zerrinle btl ~ 

Derhal birbirimize dert yaO f}' 
başladık. Ben kendismd•"./' 
olmadığımı ve bu yüzden bl 

1 
f 

eziyetlere marnz kaldı/ı 1ı1' 
!attım. oıı' 

Zerıiin hiç bir şeye aldır · 

du. Bana: ,;~ 
- Sen üzülme daim• co ı>rı' 

Yalnız beni aldatırsan ° 
fena.. , ,ı1 

Hayretle yüziine baktı111 f 
etmiyordu. Ben tuısıl bUve ~ 
kadını aldatabilirdim. pı, 
şündüm. Ve: 

0 
- Sen çocukmuşsurı ~c~' 

nasıl aldatırım. Asıl sen ;(~ 
daıtrnıyacağıM söz ver. 1' 

1 
lü;yorsun. . ,ı 1 1 

(Devamı 1 1~ • 

'KAls~ 
G i RE~ 
HIRSI~ 



·--~'rat köprüsünden 
asıl geçtim? .. 

~b!Jan koğuşu, tarihi binalarda 
~a gören kısmetli mahkumlar 

ve.. gör Üş le r. 
~ !!_~n ___ : _MUR~I_ __ J.:(A Y ~HA~ 
ıf iki .. 

v gün evvel hapishaneyi 
g ~~ aradaki ihtilafı bitarf 
~:k anlatmıştım. Hapisha_ 
kj- h·en.:n fazla göze çar
ııe he ıç. şu phesiz sırnt köP

?\ziyen tah~a merdiven-

bir eserin kimin tarafından ya_ 
pıldığı, ne zaman yapıldığı tez 
sahibi tarafından tesbit cdilemi. 
yor. Eğer tezlerimizi: kabul ettir_ 
mek istersek hele böyle bir mem
leket cişinde vesaikle gCirü.5leri-

Kan 
_A 
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Türk - Efgan ---1 
; -

/ Aradaki kardeş dost-
11~,~,,,·fi?~§')~Wıi_J'/1 luğunun bugünkü 

tesirleri 
Efganistan Türkiyeden yüksek 

j tahsil öğretmeni alacaklar .• 

Davası! 
Ankara Şarkın kabesidirf 

Yazan A. İsa Kıl ıç 
'-• ----- mw ... --

·En korkunc harb nasıl 
nasıl biter ? 

Efganistan ile Türkiye Cum • 
huriyeti .arasında mün'akid Saa
dabad p:ıktile tekid ve takviye 
edılmiş olan dostluk muahedesi 
şarkta sulh ve müsalemet yolun
da ahlmış emin bı.r destektir. Bu 
gruba dahil İran ve İrak deYletle
PL de bu desteğin kuvvat bulun _ 
masında mühim birer fım'ldirler. 

letle dost geçinmek gayesini esaı. 
prensip ad<lettiğindpn Umumi har. 
sıralarında malüm cı.nad ilan e _ 
dildiği halde cihada kulak asma. 
mış, rahatına bakmıştı. Bu emir . 
liği tarafımıza ımale için birçok 
siy.asal delegeler yola çıkarılmışt 
Merhum saylav Bay Ube,ydullah , 
İranlı alim Şeyhi.ilreis Efendi, sL 
yasi müşavini Bay S. Celal, ve en 
son da Bürhaneddıni Belhi. Efen. 
di ve maiyeti. Fakat, bu son heye 
tı!n gönderilmes:'nden heyeti viı_ 
kel! kararile vaz geçilmiş~i. Se _ 
beb: Bağdadın sukutu ve yolun 
tehclid altına girmesi idi. Bunların 
bu barış sever emir nezdindeki u ~~:Jıt . . . - ........_. 

. "' hlnanm kiremıt kubbeli da1D1Dda gazeted!er ..• {'1ib. 
~l~ lc.ıyzneti olup olmadı-
tt~~ etrnek ve kıymet tak

de benfın salalıiyetim da
~ı. ğu a""-ft .. d··-·· -
~ 8.ll! ••uU<,l gor ugumu 
' ıyabUecek çağda bu .. 
~ ~nia b~ kanaatim.izi umu. 

lltnıaıt atın~ ayar edip or
~q2: saldhiyetinde oldu-

' ~il~ başında işaret edi. 
hıt ,. 

1
_tU ıtenkit etmek sanala .... l • 

Uğu i{tınselcrin hevesli 
h~ 4 bir zamanda ihtiyatlı 
<ı~ Zıtn. 

~ ~ll'at knprüsilnden sağ 
laıtdir~a gcÇtiğimizi gören-

hr%ı. ını kazandığlmızı zan
"'eııı Mantar halinde bu 
'ne.t~en geçmek tehlike

« haht· goıe aldığımızı sornr
lYar b' t t~ ır stunbullu sı. 

t.ı~Vap verehili'rim. '1.'a-

d~ın~k />~h~. ~içilmeyen bir 
.~ fe~/1~ olum tehlikesin_ 
:ı: ~ can~ b:r ışe gıriştik.Teker 
ıı~ h azı g,bi sıraya dizil-
~~~\'~ merdiven mazallah 
~ saıc hayatımızın sonu_ 
'-~ olttıı at kalmaktan kurtu-
~ b· Yacaktı. 

it hakikau bi'ze ıoster-

mizi müdafaa etmezsek sonumuz 
ne olur. 

Sübyan koğuşu... Banllyo hat
tında çall§aıı küçük vagonlar bo
yunda, altı :ıyak üzerinde duran 
harap bir yer. İçinde sayısını ha
tır lıyamadığım çok kalabalık suç. 
lu var. Bunlar sefil bir vaziyette. 
Di·yeceks!niz ki mahkumlara kon
forlu daire tahsis edilecek değil
ya. Evet konforlu daire tahsis c. 
dilecek değil amma Hikmet Ona.. 
tın işaret ettiği gibi rutubei ve 
küf ieerisinde hasta olmalanna 
da meydan ''ermemek Jfızım . Süb
yan kağuşu küçi.ik mahkumların 
bulunduğu bu yer İstanbul için 
tahammül edilmemesi icab eden 
hapis'hanenin hiç şiiphesiz en iyi 
koğuşlarından beridir. Artık siz 
kötülerin! gözünüzün önüne ge_ 
tir.in bunun sl?bebi bazı f.ikir sa
hiblerin'in kabul edemedikleri 
gibi değildir. Mahkl'ımları başka 

bir binaya nakietmekle yeni ha
p:~hane binasının inşası suya dü. 
şecektir. Hiç yoktan ortaya aıtı. 

lan bu tarfüi kıymet meselesinde 
kast aramak mecburtyet haline 
g.i.r!yor Belki de ispat ed ilemiyerı 

------- -

bu iddialar şahsi işlere bağlı bu
lunmaktadır. Hapishanei. umu 
minin sırat köprüsünü, harap ko. 
ğuşlarını bu günkü vaziyette bı
rakan sebeblerin ortadan kalk
ması için ilk kazmanın vurulması 
lazım. Belki biraz mübaliigah o
lacak bana kalırsa hapishaıl ei u
mumiyi dinamitle' ortadan kaldır
mak en doğru iş olur. 

fgtanbul hapishanesindeki suç. 
lular doğrusu bahtiyar insanlar. 
Öyleya tarihi bir binada ;yaşıyan 
insanlar bahtiyar şayılmaz da tak 
simde veya her hangi bir semtte 
mi4kellef lpartımanda oturan~ 

lar mı sayılır. 

İşte tarihi eserlerin tarihi hi
kayesi• için de görüşlerini anlaşıl
mı~n tezlerle müdafaa etmek is
tiyenler.in himaye ettikleri hapis
hane binası İstanbulun tarihle 
dolu hudutları içerisinde adım aL 
mak cesaretimizi kırmıya kafi de. 

(Devamı 7 inci sahücmizde) 

, 
başlar ve .. 
En büyük kan davaları ... 

cDışe diş, goıe göz ve kana kan.» 
yani kan ıisteme, kan ıle iı\tikam 

alma .. Korsikalılar buna cvende
ta• derler ve son derece riayet e
derler. 

Bir hiç yüzünden çıkan bir .:kan 
davası• bazan bü~üa bi.r aılenin 

köküne incir dığer. Bütün bir SÜ

ialenin sönmesıne ~ebeb olur. 
Erkek olsun, kadın ohun veya 

bir zümre olsun kan davası gtiddü
mü bunu g~zlcmez, hasmım bir 
pususa düşürüp öldürmez. Bu 
kahbelik sayılır. Taarruza, haka -
rete uğrıyan, maddi ve manevi za_ 
rara uğrıyan, veya uzak yakin 
akrabasından birisi oldüı ülen has
mını bulur ve umumun muvace. 
hesinde: 

- Kendi kolla, der. Ben de ken
dimi kolluyorum!. . 

Bu bir ilanıharb demekti. Dö • 
külen kan mutlaka ~anla temizle. 
nir. Faraza biris~ birini öldürdü. 
Ölenin cesedı, ar'les: vey.a dostları 
tarafından bayraklarla siislcıımiş 
bil' sediye ile evme naklolunur. 
Cesed uzakta, bir dağın başında 
bulunursa büyük bir matem ala,y-ı 
tectib olunur. Ölü bir katıra bin
dirilir, dik durma3t ıçi21 çenesinin 
altına çatal bir. değnek konulur: 

larını mtikama teşvik ve teşçi et- ı 
mekten bir an hali kalmazlar. Kız. 
lar mtikam alacak erkeğe vücud
lerini. kafulcrini feda ederler. 

Korsikalı kadmlaı· ckan dava -
sı• na çok ehemmiyet verirler, 
r.!l:ıyet ederler. Erkek çocuklarını, 
babalarının kanlı cesedi Cini.ine gö
türürler. Ve büyüyünce intikamı. 
nı alacağına yemin ettirirler ve: 

- Öldürülen bir babaya ağlan-

•• 

maz, ·i.nlikamı alınır! .. 
Derler Grafori adlı bir kadının, 

kocası bizzat kentli kardeşi 
tarafından öldürülmü§tU. Kadın 
bir~ik çocuğunu ölünii.n yanına 
götürdü. Yemin ettirdi. 
Çocuk on ikf yaşında idL On kene 

sonra, adayı baştan başa yaya ka.. 
tetti, Korkudan Kor!rlka burnuna 
kaçan .amcasuu buldu, öldürdü!.. 

{Devamı 7 inci snhiCemizde) 

·oıdüren kim? 
Servetini 

zade 
kaybeden asıl-

• 
nın sonu 

Bakkal dükkanında cesedi bulundu 
Labat sokağında 50 numaralı bak. 
kal dükkanının kepeklerı iki gün
denberi ıaçtlmıyor., derın bir ses. 
sizlik hüküm sürüyordu. Bu, kom
şuların dikkat nazarını çekti, ka
rakola haber verdiler. Komiser 
geldi. Dükkanın ~ilidi kırıldı ke
pekleri açıldı, içeri girild. 

DükkArun arka tarafında sefil 

tcşr.inde Labat sokağına yerleş

nriştir. İsminin Kont Fransesko dö 
la Vil - sür • İl.On olduğunu, aile 
sinin Romada olduğunu iddia edi
~·ordu. Halbuki Romada kendisini 
tanıyan, bilen yok. 

Bir bakkal dükkanı açmış ve 
Uzer.ine şu levhayı asmıştı: cBu
rada, hayat pahalılığı ile müca - · Köyüne getil'İltr. F:rkek, kadm, ço 

cuk evin önüne tpplanır, kapılar 
ardına kadar açılır, Ct"'Sed avluda 
bir masanın üzerine yatırılır. Ay
dınlıklar söndürülür, pencereleri" 
pançurları kapanı r. Ve katil ce • 
zasını buluncıya, yam öldürüliin
ciye k.adar açılmaz. Maktulün kan
lı gömleği duvara asılır, intikamı 

alınıncıya kad&r :ısılı durur. 

J.........,. _ _ 
. teF .. 

Karısı siyah bi.r elbic;e giyer ve 
matem başlar. K&yiin kadınları 

toplanırlar, acıklı şarkılar, mer -
siyeler söyliyoro!<: saçlarını yo _ 
!arla, gözyaşan dökt•rler, a.~lar -
lar. hep birdC'n bağırırlnr: 

- Dih! Dih! Dih!. 
Sonra üstlerini ve başlarını yır. 

tArlar. ar.asırn erkekler de: 
- Ohim! Ohim! Ohun!.. (Yıı -

t.ık !» 

Di)'l'.' bağırıltıyı\ i~tirak ederler. 
Ölenin karısı. güneş batarken 

söze başlar, ve •kan davası• nı 

l.avs~ye dere. 
- Bir gün gelecek düşmanları. 

mm barsaklarını köpek lere ataca
ğım, etlerini doğrıyacağım karqa. 
lara vereceğim .. 
Hazır hulunan!ar dağılırlar, in

tikam almak kime dü~üyorsa sıL 
lahını alır. köyün en yüksek te
pesine çıkara bağırır: 

- Di il sole ti vede, il mi.o pL 
om bo ti-ta oca. 
(Güneş çıkarken kurşunumu viL 

cudünde göreceksin!..) 
cKan davası• ilan olunrnuş de

mektir. Sonuna kadar devam e _ 
der. Tuzağa düşürmek, bir kö • 
şeye saklanıp öldürmek, arkadan 
hançerlemek ... Hepsine cevaz var 
dır. 

Korsikalı kadınlar, k.'.1.n davala_ 
rına filen iştirak etmezler. Bu, 
erk~klere düşen bir va~lfedir. Bu· 
nutıJıa beraber koca1.arını, oğul _ 

( •nayete sahne olan oda. Kontu boğmak için kullanılan ip. 
l\.fadatyonda: Kontun son resimlerinden biri. 

>ir t>da; Dört paraçıt <:şyadan baş_ 
ka birşe)ı yok. Duvarda kar:pos -
tallar asılı, demri bir karyola ... 

Örtüsü kaldırıldı .. Yatakta kan. 
lar içinde· bir ccsed y.:ıtıyC"r. 
Ağzına bir havlu tıkanmış, brışı 

bir bez.le sarılmış. Bir ~ple boğa7.ı 
sıkılarak öldürülmi.ış . .. Yerde kan 
leke teri. .. 

Maktul, g~nç bir İtalyandır. 
191a de Romada doğmuş, ı?ecen ilk 

dele olunur ... • Genç kontun bak. 
kallıktan anlamadığı gibi müşte
rileııile de pek alfilcadar olmuyor. 
ehemmiyet vermiyordu . 
Dükkanın ark.ısındaki odada o. 

turuyor, arasıı·ıt dostlarını kabul 
ve asaletinden, ailesinin servetin
den bahsediyordu. Fransesko, 
kartv'.;;%lcrinin iizerine bir taç 
koydurmuştu. Napolide kimyevi 

(Devamı 6 ncı iayfamızda) 

Efganistan Türkiye ile dost ve 
kardeşgib~ gcçinmcğe azmetm1ş 

orta Asyanın on iki küsur milyon
luk nüfusunu havi bir devlettir. 

Enıir Abdurrahman Han, Efgan 
kahı.lelerini bir araj a topladı, mu
halif ve müstakil yaşıyan hanlık -
!arını harben kendi hükmü altına 

aldı ye arazilerim kendi }'Urduna 
katmıştı. Bu suretle ortaya yarı 
müstakil mr Efgan emirliği mey· 
dana gelmişti. Evvelce ufak aı·azi 
sahibi bulunan ve ıta eski cihang.ir 
İranlı Efşarlı Nadi'r zamanında 
onun ölümü ile istiklalilı.i alan bu 
emirlik hayli büyümüştü. Bu e ~ 
maretin haı:ıici ~fyaseti İngiliz ve
sayası altında ve yalniz dahJU işle 
l'l!nde mustakil idi. Bu em!ı-in za

manında İskender han adli bir 
prens gelmiş \'e Abdülaziz Hana 
adli bir prens gelmiş ve Abdülaziz 
hana Türkler hakkında Efganh -
ların sempati~i:ni bildirmişti. 

Bu şiddet taraftarı emirin vefa
tından sonra, yerine tahta geç<'ll 
oğlu sulhsever Habibullah Han, 
uzun müddet Osmanlı İmpara1or
luğunda ihuyarılkamet eden şair 
Mchmcd Tarzinin oğlu Mahmud 
Tarzi Beyi vatanına davet etmiş. 
ta. 

Mahmud Tar1'inin arkadaşı Bür
haneddini :Selhinin maliye nazırı 
Reşad Paşa nezdinde tavassutu ile 
940 liradan ibaret müterakim ma. 
aşa.tını almış ve Efganistana git -
mişti.T. 

Kab'1tde Mahmud Tarzi Han 
(Seracülahbarı Efganiye) adlı bir 
gazete c;ıkarmağa ba~lamışh . Bu 
siyasi gazf'te 1911 den 1919 tarihi. 
ne kadar tam c;ekiz sene intişar et
tt Bu gazete va7.ılarile halkı Is. 
tlklill uğrunda cıdalP. te.~vik edi -
yordu. Seracillahban Efganiye ay. 
ni zamanda memleketimizi bu u
zak ülkede tanıtmağıt bir vesile 
olmuştu 

Bu gazete Balkan harbı sırala -
rında Edirn~ ve civarındalri Bul
gar mezalimini tasvir yollu yazı 
ve resimlerle dolu idi. Bu gib· neş. 
riyaıt üzerine Efganistan ve Hin
distan gibi y<'rlerden Kızılay i9in 
ancler toplanıyor ''e harbe ıiönüL 
lü ~lmek istiycnler oluyordu 

Emir Hab!bullah Han, her dev-

şebbüsleri semere vermi:yecekti. 
Zaten bu arzettiğim :z.evatm te _ 
şebbüsleri yarı yolda kalmıştı. 

Buna scbeb şudur; Habibullah 
Han, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Almanlar lehine İngüz ve Ruslaı· 
aleyhine harbe gird.jğt zaman 
Tür.kiyede muvasala yolu olma _ 
dığından ıinsanca yardımsızlık ve 
müh.immatça yardımsızlıktan mah 
volacağını ilen sürmü~tü. Evren.. 
sel savaŞta, Kirmanşah ve Heme. 
dan civarında Rll'; kuvvetlerile 
çarpışan 13 üncfi kolordumuzun 
gayesi Rus ve İngıliz askeri kor
donlarını bertarai ve bu muvnsal; 
yolunu açmaktı. Bu da bittabi 
mümkü nolmadı. Harb sıralarında 
Efgan hanedanı hlikümdarisindcn 
Serdar Mühib Han ısminde bir 
prens gelmiş ve Topkapıda Mc _ 

cidiye ka~nnda misafir ed'lmiş vr 
mihmandarlığına slivar kayınaka. 
"mı Arif tayin edilmişti. Başkıı -
mandan vekili Enver Paşa hıı zatı 
il~ide bir zzyarete giderdi. 

19Hl Efgan ıııkıliıbı ile şehid dü 
;;en Errılr Habibullah Hanın ye _ 
ı :ne tahta geçen Amanullah HRn 
ve Efgan n'!syonalistleı'i İngiliz -
lerle çetin bir mücadeleden sonra 
mu1..affer çıkmışlardı . Bu Efgan 
ist ikliil harbi idi. 

Efgan süel dclegelerile İngiliz_ 
!er arasında llkPvvel (Reva} Pendi 
de mii1tareke yapıldı, ondan sonra 
Hindistanın (Mırnsuri) şehrinde 

çetin giden barış müzakE>relerine 
başlanmıştı. 

Bu şehirde Efgan Hal'i.ciye Na
zırı Mahmud Tarz.ı Hanın rfvaset 
ettiği heyetle İngiliz heyeti ~ara -
sında konuşmalar çok çetin saf _ 
h:ılar arzetti. Bu çet'.n safhalar, 
her i;ki devlet arasında ötedenberı 
müstakil yaşıyan - Çatra! emirli
ğ nden gayri . Afridi, Veı;iri, Me
sud \ "e Mumen gibi kabail hakkın
da idıi 

(Devamı 1 ınct sahifede) 
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Arkadaşının kellesini Balkan antantı 
k O d •• k •• {Birinci sahifeden devam) 

esen Smanın un u askeri mıntakaar da kadırılmış -
tır. Bu suretle Lozan muahede -

h 1 sinde halli atiye bırakılan bir iki 

e z e y a n a r 1 iş_te~ sonra kalan bu m~sele dahi 
kokünden ve dostane bır şekilde 

Katil Osman tevkif edildi 
Ramiz civarında arkadaşı Meb. Buna inan!.• derdi. 

medin kafasını bır bıçakla uçu - - O büyük ndamlnrı da büyü 
ran katil Osman Gülsen hakkın- ile kuvvei kutsiye ile şişirmlşti1'! 
daki zabıta tahkikatı tekeın.. Arab hocanın kınsız bir bıçağı 
mül etmiş ve Osman geç vakit vardı. Hazine ararken daima ya. 
2 inci sulh ceza mahkemesi buzu- nımızda taşırdık. O gün de Meh-
rlHla çıkarılmı~tır. med bıçağı almış. Ben Mehmede: 

20..22 yaşlarında kadar tahmin •Arkadaş sen peygambersin. 
olunan Osman :nalıkemede Ru - Amenna ... Buna ınamyorum (!) 

·meli şivesi!<? j{onuşmuştur. Fakat kunduracı Sala.hattinden 
Osrnanın usulen hüviyeti tesbit 25 lira borç aldım. Defıne uğruna 

edildikten sonra kısaca demfştir harcadım. O 'inanmıyor ki... E-
ki: vime geliyor, parasını istiyor. E-

- Mehmed define bulacağız di ğer bu defa da hazine çıkmıya -
ye beni kandırdı!. Benim tam 150 cal<sa ben memleketime kaçarım. 
liramı yedi. Hala hazineyi bula.. Dedim. o bana: 
madık. O bana her gün define çı- k Ak ·ı.·k t - Sen bana ba . .• sı ı e -
karacağını söylüyor ve bir yer me ... Bana ;man et... Etmezsen 
gösteriyordu. Geçenlerde de tren müslüman olamazsın (!) ... Beni 
yolundaki bir çukuru gösterdi kzdırırsan sen( de bir okur, üf_ 
Üç gün üç gece :.:a.zdım. Eller1m !erim; davul gibi şi5ersin!. . .> di-
patladı. Nihayet su çıktı. yerek suratımn iistelilc 2 d.e müt-

CİNAYETİ HİÇiN İŞLEMİŞ? hiş tokat yepışt.rdı!. Bende ta _ 
Katil buııdap •c,nra cinayeti hammül kalmadı. Hemen pey -

§U suretle anlattı: gamberime isyan ettimi ... Kapış. 
- İki gün evvel Mchmed bana, tık ... Bundan ö'esini bimiyorum. 

Avas köyünde aslan •·ğ•zlı bir çc~
Yalnız biraz sonra bir çeşme -menin yanında, hazi~e buluı,du-

den kana kana su ıçerken Meh-
ğunu SO"ylcdi. Yola çıktık. Meh _ 

medin kellesi elimde duruyordu.> med daima bana: cBcn iıh!'.r zan.an 
d d A ı Bu ı'fadesirİdcn sonra; hfıklim, peygamberiyim!'• er .. ra J 

halledilmiş bulunuyor. 
Balkanlarda bu hadise karşılıklı 

beş devlet arasında dostluk, iyi 
komşuluk ve teşriki mesa] arzu
larının müsbet bir ifadesi ve te. 
zahürüdür. 

Bu mes'ud anlllima başka mın
~aka ve mmleketler için imtisa
le değer güzel bir vakıa ve Bal -
kan devletleri için sulh yolunda 
yeni bir muvaffakiyettir. 

MÜTEKABİL SAMlMİ 
TELGRAFLAR 

Balkan Antantile Bulgaristan a. 
rasında Selilnikti! imza edilen iti
laf münasebetile Balkan Antantı 
daimi komisyonununun halen reisi 
bulunan M. Mctaksas, Hariciye 
Vekili Tevfık Rüstü Aras ve BuL 
gar Başvekili Köseivanof arasın
da mütekabilen samimi telgraflar 
rteati edilmiştir. 

~~~~~-o---~~-

lngiltere Italya 
Münasebatı 

(Birin~; salıif.,den devam) 
sanda imza dilen İngiliz - İtalya 
itJlafının tatbik mevkiine konul
ması için de İtalyanın bazı yeni 
tekliflerini hamil bulunduğu söy. 
lenmektedir. 

-<>--hoca da: •Sen bu udama fena r,üz- katil Osmanı tevkif etti ve ha-

le bakma, bu peygamberdir;,,'"""=;.pi=sa=n=e;;,ye,,,,;g=ön=d=e=rd=i=. =====ıBugün limanda 
kaza atlatddı 

bir 

Kocam k tır kıtır 
kesecek, yetişinizl 

Dün gece Samatyada bütün bır 
semti heyecana veren bir hadise 
olmuştur. 

Gecenin ileri ve tenha blr saa
tınde büyük cadde civarında" ge_ 
~nler bir evden acı acı kadrn çığ. 
hklarırun geldiğini duyıntc>lar 

hemen oraya koşmuşlardır. 1 
Vak'a mahalli eve varıldığı za

man, telaşlı te!Aşlı bir kadının Jer _ 
yad ettiği ve avazı çıktıgı kadar: 

- Yetişin!.. Kocam beni kıtır 
k>fır kesecek! .. 

Diye bağR'dığı görümüştür. 
Biraz sonra polisler ve mahJlle 

bekçileri de bu eve koşmu~larrl.r.1 
Yapılan tahkikatta mevzuu balıis 
evde Vasi! isminde birisinin o -
turduğu ötedenberı sarhoşluk.o 

melüf olan bu adamın gece vokti 
eve sarhoş gelerek kdrısının üze
rine bıçakla hücum l'tbiği Ye: 

- Seni keseceğ'm'. .. 
Diye tutturduğu anlaşılmı~tır 

Bir kız parça 
Parça doğrandı 

Bu sabah saat doku~ raddele. 
rinde Şışlide feci bir tramvay k•
z·sı olmuş Ye 15 yaş!ıırında bir 
hizmetçi kız tram\'ayın altında 
kalarak parçalanmıştı.-. 

Şişlide Haliıskargaı.i caddesin. 
de oturan Dr. (Vedaı" Göksoy)un 
evmde evlatlık Münevver bu sa. 
bah apartımandan ç:.mış, sebze 
almak üzere tramvay caddesinin 
kar ı tarafına geçınıştir. Sonra 
tekrar apartınıana dönmek üzer!' 
tam tramvay yolunun üzerinde 
iken Şişliden Tünde gitmekte o. 
lan 631 numara\ vatm~n Hakkı

nın idarcsındeki 145 s:I) ı.ı tram
vay yenı ıstasYon dc-nilen durak
ta durmadan geçmiş, o sıcada da 
b rdenbire \!ünen·crle karş;laş. 

mı•tır. 

Göz açıp k payınc:y& kadar ce. 
re\· n eden lıu hAdı e Münevv~
r ekerlek'er ara~ nda sıkışma. 
~.i'' net cc1 en,...,.i tır 

1ün~\'ver n ır ciro kadar par
ça! fta parc1' n si,ruklenmiş , 

nihayet 15 ..,. • ı ı .,nra etraftan 
ar 1 .n lı gr' a '"' duyan vat
maft tra"llva~ güç':ıPia durdura -
bil-işt'r Fak ' ne , ımk ki vak'a 
mahalline yet ş " , ~ızın vücu
dun ün tarınmıy c.ık b'r hale g~I 
d 'I :>i, uz• \''arının blrbiri'ne ka -
rı tığını görmlişl~rdir. 

Bu tüyler ;;rpcrti~ı Iacia derhal 

z..hıtHa b ld•nlm ş, rnüddeiumu-

Fakat kadının ~eryadı üzerine 
etra~:an yetişenler, bittabi buna 
mani olmuşlardır. 

Lakin sarhoş Vasi! b.ı sırada 
kendısini karakola dav"et etlen po

lislere de karşı ;_:elmiş V\! avazı 

çıktığı kadar bağırmağa, bu me. 
yanda Türklüğiı w şerefli bir 
mesleğimizi tahkir etmeğe baş -

lamıştır. Hem suçlu hem güçlü 
küstah sarhoşun bu sözleri bitta. 
bi halkı da müt~e>sir etmiştir. 

Fakat polisler Va~ili oradan a
larak karakola götürmeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

Küstah adam, karakolda raha~ 
durmamış, ne:ıarthane kapılarını 

kırmağa teşebbüs etm;ştir. Bu va. 
ziyet ltıırşısında Vasll hemen bir 

otomobile konularak Emnıyet Mü
dürlüğilne götürülmek üı:ere Sa

matya nli?rkczinden naklolun -
muştur. 

Öldüren kim? 
(5 inci sahifeden devam) 

madd ler satan bir müessl•nin sa. 
hlbi ve çok as'! İtalyan aileslne 
mensub olduğun ı icad C''.tiği bir 

maltiııeyi satma1< ıçin Fransaya 
geldiğini söylüyordu. 
Etrafında bulunanlar yıyorlar, 

içıyorlar, eğleniyorlardı. Tabii bak
kal dükkanının sermayes' gün 
gündon azalıyordu. 

Kontun arkadaşları, shlakan 
düşkün bir takım delikanlılardı. 

Bunları koluna takar, barlara, dans 
yerlerine gider, birçok masraf e. 
derdi. 

Bu de 'kanlılar hergün dükka
na gelirl<'r, bozan giinelrce, ar -
kadaki odada yatadar, kalkarlar
dı. 

Zabıta, kontun katli keyfiye _ 

tinde büyük bir rcl oynadığım 
zann<:'ttiği delıı.kanlılardan b!rfnin 
izin bulmuştur. 

Bu; Arman Şırıit iSm:ııde bi
r:dir. Fransesko, kapıcısındsn 

Arman için bir ıkametgah vesi -
kası istem~, kapıcı reddetmi~tir. 

Delikanlı son defa dükkana salı 

gilnü gelmiş ve o günden sonra 
bakkal kont görülmemiştir 

mi muavinlerinden Orha.n hadi. 
seye el koymuştur. Münevverin 

Mehmed isminde birile nişanları.. 

mak üzere olduğu s5ylenmekte
d!r. 

Vatman Hakkı yakalanmış, tah 

kikata başlanmıştır. 

Bugün saat 12 de limanda bü
yük bir kau atlatılmıştı : 

Karadenize kalkan "Ankara 
vapuru, suların çok akinlıh 01

• 

masil~ Şirketi Hayriye vapurı:• 

nun üzerine düşmüştür. Fakat 
vapur derhal romarkörle çekil· 
mi~tir. Bir ıayiat yoktur. 

Muamele 
Vergisi 
Şehrimizdekı k;içü'< sanayi er

babının muamele vergis:ndeki 
s~ t1cl !attan yanayakıla şikayet 
ettiklerini yazmış Ye velevki 5 
beygirden de az kuvvette motör 
kullansa bu kabil bütün imalat. 
hanelerin 'muamele VPrgisine tıL 
bi tutulmalarının ve aynca bir 
de her gün muamelatını bir def. 
tere kaydetme mecbur 1yetinin 
tahmil edilmiş olmasının küçük 
sanayi erbabını motörlerJıi sö -
kerek eskisi gibi el saııayfıne av. 
det etmelerin~ saik o1duğunu te. 
essürle haber vermişlik. 

Küçük sanayiimizde bir gerile. 
meyi tevlid eden J:ı.u cmotör sök
me• ameliyesine bJhossa Tahta. 
kale, Uzunçarşıda :e diğer yer -
]erde teraziciler, T"'.;<:ıngozlar ve 
sa're arasında tesadüf olunmak. 
tadır. 

Bu kabil san'atk&rlar; Sanayi 
Birlig:nin himayes:ni rica etm(ş_ 
!erdir. Sanayı J3'rlij;i vaz,yeti tet.. 
kike devam dmekted'r 

DEFTF.RDAR lT DİYOR? 
Diğer taraftan bu };ususta bir 

muharrirffiıiz bu rnboh Defterdar 
Kazım ilr !'Ö<Üsırüstıir. Muma! -
leyh demiştir ki: 

- J\.'fu!lmel"' vE'r/~isI kanunu bir 
kac esnafa ağır gelebilir Akalli. 
vrttr kelan bıı L7rkac ki•i için de 
~eriyete konmus olan bir kanu. 
nun değiştir'lmrsini mucib bir 
~v \ 1nktur. 

. SANAYICiLERfN CEVABI 
Buna rnııkabil viııe bu sabah 

görüstü(!ümüz bn l.abil sanayici. 
]erden h!ri dem'stir ki: 
•- DefterdJriık vazi ·e ' ted -

kik elmrm' tir. F.~cr tedkik et -
miş olsaydı; ·birkaç kişi• cüm__ 

1 

lelerile fada oluMn bizlerin lr.r 
ekalliyet değil, < kseriyet olduğu 
anlaşılırdı!.• 

Diğer taraftan sana:viciler; doğ
rudan dogruya Maliye ve İktısed 
Vel>'"'ilrtire mür&r1at etmeyi dü
şünmektedırler 

İktısad Vekaletir.in bu vaziyet 
Ue ~sasen alakadar olduğu ve 
muamele vcı··gLq'nin do~rudan 

doğruya motörlerin be •gir taka
ti hesab olunmak surcti\e alın -
masınm Maliye Vekaletine tek
lif olunacağı kuvvetle söyl~ -
mekted!r ki bu da bütün smay ·
elleri memnun edecektir. 

UZAK ŞARKDA Türk - Ef ga~ 
RUSLARIN TEBLİGİ . dcrnı~li; 

tavafa geldik ... > ı 
(Birinci sahifed<-.n devam) 

cephanelerini taşınıak!tadırlar 
Buna mukabil Ru-;ya da büyük 

hazırlıklar yapmaktan kat'iyyen 
geri durmamaktadır. 

Sovyetlerin Uzakşar tarafında
ki kıl'-'aları takviye edilmekte, 
Mançuko ve Kore hududlarına e
hemmiyetli miktarda asker tahşid 
edilmektedir. 

1 

Ayrıca tayyare kuvvetleri ve 
diğer lut'aların yer değişhme ha
reketleri göı:e çarpacak bir mam
yet alıınştır. Ruslar Japonların son 
tecavüzla-ini, Sovyetlere karşı ha. 
zırlanan harb zinciriııin bir hal. 
kasını teşkil eylediğ-, kanaatin -
dedirler. Binaenaleyh Rus askeri 
makamaı~ı buna göre mukabil 
tedbirler almaktadır. 

Moskova 2 (A.A.) - Çang Ku
feng hadiselerinden bahse<len Tas 
ajansı Japon piyade kıt'alarımn 

topçu kuvvetlerinin faaliyeti sa
yesinde Sovyet arazisinin dört ki. 
lometre içine girdiğim bildirmek
tedir. Birkaç saat sonra muntazam 
Sovyet lut'aları Japonları işgal 

ettikleri mıntakadan ıtardetmişler
dir. Her iki taraf da ağır zayiat 
verm·iştir. Söylendiğine göre Ja. 
ponlardan 400 kiş; ölmüş ve yara
lanmıştır. 14 makinelitüfek ve 157 

tüfek terketmişlerdir. Sovyetler
den 13 kişi ölmüş 55 kişi yaralan
mıştır. Japonlar &ıvyetlerin bir 
tankını bir ~opunu tahrib etmiş -
!erdir. Tokyoda.ki Sovyet masla. 
hatgüzarı Japon hükılmeti nez -
dinde protestoda bulunmak ve 
Japon militaristleri tarafından 

gösterilen faaliyebin tehdidkar ne
ticelerine hükümctin nazarı dik -
katini celoo'mek için emir al -
mıştır 

(5 inci sahifeden devam) \ 
Çünkü, Efganistanın harıci bıır 

tecavüzden masun kalmasında 

kendi başına ,ya~ıyar_ müstakil 
kabileleı·Ln çok hiznıetlerı olmuş
tu. Efgan heyeti bundan dolayı 
haklı idi. Bu Efgan tezi11;1 İngiliz.. 
!er de kabul ettiler ve barış mua
hedesi Kabilde 1921 senesinde im
zalandı. 

sıcak kanlı kardcşlrı ı!ll 
· lerıd~ kati fade eden ;;oı d:ıJI 
ınanııı Nadir han za ib) 

kararlaştırılan esk: <:..,~ 
nıin restosaryonın~ giı t. 
mektedir. Bu rası ceı;,t. 
rafından tahrip cdılrıı' 

,etili 
Eski ari meden , r# 

Belh, istikbalde tekrar ··"' 
·cır 

sahasında yükseııneg berı 

ÇARPCŞMALAI: 

Gelen haberlere göre Sovyet 
tayyareleri, dün öğleden sonra iki 
defa Çankufeng üzerinde uçmuş 
ve ilk hattaki Japon kuvvetlerine 
bomba ve makinelitüfek ile hü
cum etmiştir. Maamafiiı zayiat ol
mamıştır. 

D~ger taraftan Sovyet ağr ]?.om. 
bardıman tayyareler:, filo hal;nde 

Rus tayyareleri faaliyette 
Tokyo 2 (A.A.\- Bu sabah sa. 

at 7,40 da 15 Sovyet tayyaresi 
Çang Kufenıfi bombardıman e~-

Tiumen nehrinin ~e'IUO kısmı üze. miştir. 
rinden hududu geçmişler ve Kore =~============! 

arazisine girmişlerdir. Bu tayya- Macarlar Slovakyanın 
reler, Kohinin cenubunda Knsayo 

civarında demiryolu hattını bom- ilhak 'ıst"ıvo·lar bardırnan etmişlerdir. Sovsct tay. 1 1n1 J ı 
yareleri, bilahare Keçko köprü- (Birinri sahifedeıo devam) 
sünü de bombardıman etmişlerse dilme5i lazım geleceı;>i kanaatin-
de ciddi hasarı mucib olmamışlar. dedir. Bundan ba§ka bukumet, 
dır. Lord Rünciman'ın seyahatinin ila-

Saat 17 ye kadar ikisi Jagin ce. m tarihinden evvelki meseleler 
nubunda, i.lrisi Sezanda ve biri esnasında derpış edıldiği veçhile 
Suiryupo civarında olmak üzere Südetlerle müzakerelere devrun 
beş Sovyet tayyaı esi düşürülmüş- etmek taraftarıdır. Hükıimet 28 
tür. temmuııda Südetlere tevdı ed,lmiş 

SİYASİ \TAZiYET olan müstakil idarr hakkındaki ka 
Japon hükumeti, ihtfüıfın halli nun liiyihaların.a kat'l nazarile 

için Sovyet hükı'.imetlle derhal ba,kmakttadır. 
müzakerelere giri:ımek üzere Mos- Budapeşte 2 (A.A.) - Macar ra. 
kovadaki Japon büyük elçisi Şige. sist nasyonal - sosyalist partis:nin 
mi.tzu'ya talimat vermiştir. Elçi naşiri efkarı olan Cbservateur Na-
dün Sovyet Hariciye Nazırı Lit.. tional gazetesinde partinin şefi 
vinof'u ziyaretle, inkıtaa uğrıyan Zortsey, nazi rasizminin başlıca 
Sovy<rt - Japon dıplomatik mü • hedefinin Slovakyanın Macaris -
zakerelerinin devr.mını teklif et- tana ilhakı olduğtınu tasrih etmk. 
miştir. tedir. Muharrir hu gayenin elde 

Rusların verdiği cevab henüz edilmesi için ~acaristanın Alman 
kat'i olarak billnmemektedir.. ya ile münasebetlerini kuvvcı~len. 
Maamafih Japonyanın saltıhiyettar dirmesi ve bir gskeri misak akdet. 
devlet adamları cSulh ve harb ih. mek suretile bu dostluğun sar -
tlmalleri ayni nisbettedir. Her şey, sılmaz bir hale getirilmesi liizım 
Sovyeter Birli~inin hattı hareke- geldiğini ilave eylemektedir. 
tine bağıdır. Önümüzdeki iki ve 
yahud üç gün ka.t'! ır..ah;yette -O

lacaktır.> kanaatini a~ıkça izhar 
ve beyan etmektedirler. 

KABİNE İÇTİMALAR! 
Dün Stalin'ln riyasetinde mü • 

him bir toplantı yapılmıştır. Har
biye Nazırı Mare~ai Voroşilof, 

Mareşal Budien1<;, Hariciye Ko
miseri Litvinof ve ordu erkanı top. 
lantıya iştirak etmi.Ştir. 

Gelen haberlere göre bu top -
Jantıda Japonların uzlaşma tek -
lifleri tedkik edilmi~. bir anlaşma. 
ya varılmadığı takdirde vaziyetin 
ne şekil alabilece~i tedkik ve tah
lil olunmuştur. 
Topantıya bugü a de devam ed:i. 

ecektir. 
Diğer tarafi'an Japon İmparato. 

ru bu sabah, Harb!yr. Nazın İta
gaki ile ordu genel kurmay baş -
kanı Prens Manınu huzuruna ka -
bul etmiştir. 

Harbiye Nazırı İtagaki, bilhassa 
Bahriye Nazırını ziyaret eylemlş 
bunu müteakıb •ızun müddet Ha
riciye Nazırile görü müş ve niha
yet öğle yemeğini Başvekil Prens 
Konoye ile birlikte yemiştir. 

ÇİN HAREKATI 
Çinde Japonlar ileri harekata 

devam etmektedirler. Son gıinler
de Japonlar Hanko cihetlerinde 
Çinlilere karşı yeni muvafiaki -
y<fler kazanmışlardır. 

SOVYET ALİ MECLİSİ 

Paris 2 - Daily Mail gazetesinin 
istihbaratına göre, Sovyet 5li mec. 
!isi 10 ağustosta Moskovada fev -
kaade içtimaa davet edilmiştir. 

Sovyet ali meclisi, Sovyet Rus
y.anın teşekkülünden yani yirmi 
senedenberi ilk defa içtimaa davet 
edilmektedir. Bu hadisenin fev -
kaliide ehemmiye1ini gösteriyor. 
Bu içtimada Uzak~ark vaziyetinin 
müzakere edıleceği ve lazım gelen 
!kararların alınacağı tahmin edil -
mktedir. Stain, Hariciye Komiseri 
Litvinofu bu hususta ll"er' iste iza-ı 
hat vermeiie memur etmiştir. 

(Dış politikadaP devam) -· ... ···---·---
Çekoslovakya hududJarının ge. 

niş olarak çizilmesindeki amiller, 
Loyd Corc'a göre, şunardır: 

ı - Çekler harb içinde itilaf 
devletlerine yardım e'tmişlerdi. 
Avusturya ordularında kıyamlar 
çıkararak bu orduların inhilaLne 
ve nihayet İmparatorluğun inkı
razına sebeb olmuşlardır. Bundan 
dolayı itilafçılar Çekleri müka -
!atlandırmak istemişlerdir. 

2 - Beneş bu müsaid vaziyet. 
ten istifade etmes;ni bilmiştir. Ver 
say konferansına tevdi ettiği b;r 
raporda Alman;y.')nır. S'tikbıılde 

şarka doğru genişleme politika -
sına, ancak, Avrupada İsliıvlığın 
en ileri haddi olan Çekoslo".akya. 
nın engel olabileceğini, binaena -
leyh bu devletin mi:ımkun oldu -
ğu kadar kuvvetli olmasının te
mini azım geldii(;ni izah etmiştir. 
Bu rapor konferans müzakereleri 
üzerinde müessir olmuştur. 

3 - Beneş, Çek dcvlc'inin ekal
liyetlere karşı müsamahakar o!a. 
cağını vadederek konferansı kan. 
dırmıştır. Loyd Corc'a göre 20 ma
yıs 1919 tarihinde konfer~nsa tev. 
di ettiği bir muhtırada Beneş de
miştir ki: cTasavvurumuz, İsviç
re cumhuriyeti ana yasasının 

prensiplerine dayanan bir devlet 
sistemi kurmaktır. 

Loyd Corc'un hatıralarını okur. 

ken, karim ikide bir dikkatini çe. 
ken bir nokt:ı, eski İngiliz Başve

kilinin cehlidir. Avrupa problem
lerini anlamadığı için Vilsonu tec.. 
hil ederken, kendisi de !kide 'bir, 
inandığını, kandığını anlatmak is-

Burada askeri mülahaza şudur; 
Efganistan için Hinduküh gibi 
5500 _ 6000 rakamından yüksekler
de olan bu dağlar l!İnciri tabii bi
rer seddi. Bu memlekete karşı 

taarruza geçen herhangi bir or -
dunun arkası muvasala yolları 

hatrn ittıisali emin olmalıdır. Ha. 
bulci, Efgan - Hind hududu ara -
sında yerleşmiş olan bu dağlı ka. 
bileler bu gibi stratejik yerlerde 
olduklarından mütearrız bir ordu
nun darülharekiıtınd:ı müessir bir 
rol oynıyabi1irler. Eski İngiliz -
Efgan harbleninde olduğu gibi bu 
Oruklar mühim birer rol oyna -
mışlardır. Çünkü, bu cesu.r dağ -
lılar İngilizlerıin ark.ı ile olan it
tisa hattını kesmişlerdir. Bu kabi. 
lelerin çete ve baskın harblerne 
bor orduyu peri~an edebilecek ka. 
bili;yette olmalarıdır. Esasen, 1919 
Efgan istiktal harbi bu şekilde ka
zanılmıştı. 

Türkiye on senerleJl eıi' 
!erine gayretle de"arıı bil 
ganlı ka"de,Jeriınızı!l • , ' ·ııçl'· 
tahsiJk :kmal e.I• 

"rıer, 
larına <.onmekteo·. lclı'. 

okulunda tahsildekı t;ıd~ 
bir kaç sene sonra ,·ur S'Jrfl 
neceklerdi.r. Efgan ord

0 ııe· 
taj içfö ordumu'a •0~ldC· 
daha gelecektir. ~3~Jtl~ 
Dariilfünun Tıp :akV ,:' 

Takriben iki milyon raddesinde 
olan bu -isimlerin yazmış oldu -
ğum Orklular halk• son derece mi. 
safir sever ve yüksek seciye sa -
hibi insanlardı. 

Efganis:anda menfaati muhtel 
olan birkaç cahil mollanın ve ha. 
ricden meşhur casus Llvrensin 
entrikaları yüzünden talıttan çe. 
kilen Emanullah Han ve hüku -
metimn yerine geçen dağlı Beççei 
Saki namı diğer Habibullah Han 
o nbir ay icrayı hükumet etmişti. 
Lakin, memleket anarşiye boğuL 
muştu. Bunun üzerine Hind hu -
dudu üzer.indeki Veziriler kıyam 
ettiler ve bu kuvveti ele alan Ga
zi Mehıned Nadir Han Kabil iize. 
rine yürüdü ve biraderi General 
Veli Han eskı Efgan pa,yıtahtını 
kur>tardı ve malüııı şekilde Beççei 
Sakt on üç kışiden ib&ret yaranı 
ile idam edilmişti. Halkın arzusile 
Gazi Nadir Han Kral fiiın edildi 
ve Padişah unvannı aldı. Nadir 
Han memleket dahiHnde ıslahatla 
meşgul olurken diğer taraftan İn. 
gilizlerle dost geçinmek gayesini 
takıô ettiğinden hududun Hindis -
tarı kısmında oturan kabileler 
hakkında zecri kararlar vermişti. 
Buna sebeb her iki tarafa vergi 
vermiyen bu harbsever kab'lekrin 
İngiliz kıtalarilr. ik.debir harbet.. 
melemi ve bu stm:·\le Efgan - inı:L 
!iz dostluğunu ılılf.l rylemeleri idi. 
Bu hudud kabileleri çoluk çocuk
larını Efgan hududuna götürüp 
hudud içerisine bırakıp, oradan si
lahlanıp İngilzler l ~ serbestçe çete 
harbi etmeleri };aricde birçok pro
pagandalara ve gürültülere yol a
çıyordu. 

Nadir Han hükümetilc yapılmış 
1 

ola nmukavele mucibince bu dağ
lılar artık ailelerinı Efgan hududu 
içerisine btrakmıyacaklar ve ken
dilenine silah gibi ~eyler de \•eril. 
miy<'cekti" J-Iindistanın şimal hu. 
dudu üzerınde, yer ;yer kıyam e. 
den meşhur ihtilıil İpi Fakiri ü. 
zerine yapılan askeri harekat da 
bu surette kolaylaşmış oldu. Ef
gan!stan bu suretle İng:ıtereye o. 
lan dostluğunu takviye etmlş o. 
luyor. 

1919 tarihinde Efganlılar istik-
13.lleri <için uğraşırlarken diğer ta • 
raftan kanlı istiklal harbimizde 
Türk.iyeni nyeni nur saçan mer-
kezine bir heyet göndermişlerdi. 
Bu dost ve kardeş Efgan heyetin< 
karşılamağa giden Büyük Millet 
Mec1isi üyelerinden mürekkeb bir 
heyemnize, Efganlı kardeşler: 

cAnkara şarkın kabesidir. Biz onu --

şefi doktor Bay H-5 ;~\'f 
tesis etmiş olduğu Tı ., 

d
. f>'' 

tebi şayanı tak ır tı'.,ııel 
Tıb elamanları yet;Ş ~ 

- . k ı!1 Bu okulda oır ço ,otı 

Türk doktorları def~iğ. 
dir !er. Efgan B. elçı ..... l 

·UV 
muzdan otuz kadar )s:cıııı' 
tim öğretmenler• 1

• ~~ 
Bunlar orala,-da yen ~ 
lerde öğretmenlik Y8 

.. 1~1l" 
Efgan ulusunun Tt'\İpıı t 

dillerine birer örnek 1 ~ı.ı 
lerine bunlar birer ~l . ) 

.. el~ 
Bu yurdun kültur g 

r~ gitmesi biz·m i\' 0 

bartıcı bir iftihardır 

Istanbul 
Festivalı 
Başladı s1 

Dördüncü İstanbul fc u' 

gün başlyor. Bu 
0
\,. 

Taks:mde belediye ,~r 
fevkalade tezyia'. • sı' 
meydan bayraklar!• f,~ 
şehrin işlek verlcrl"e ~ 

· t'k · - t' hal<~ turıs ı vaz:ve ı lıtl 

mat veren aiisler 851. il 
Bu yıl da fest;,·al ~ f 

)
•Jh 

cektir. Yalnız, bu ,., 
kına ve har;çten fEst• •iıt · 

, dC> .. 
leceklere şekillerın. c>· r 
bir yeni!i'k göster:•rıı re 

'. VL .. y 
rak kabul ed!Jm.ş ·;V' 

" t • NJjJ'1J .,f na gore anzım •· ,e ı 1 
Bu itibarla, bu 5"~ Jli r 

Balkan heyetlerinin dJ ).el 
türkülerine pro~rarrı .

1 
P 

b'• y 
memiş buna mıık3 • 

t Jl..... &~ 

revu, operet, teııa ·~~ r 
dan ~ JI spor bakımların ,3~ f 

canlıhk ııösterecek · .9dJ 
zim edılm'ştır. Btı "~ Ci 

. c \'"' .. 
m<>Şhur Foli Beı l 0~ 

. ·- d''' ~ .. Pari revillerı "" ·~ ·ı 
t<>resan olan Bükr~ 

1 
r ll 

vilsü angaje ediloı'~ı l• 
kırkı balet. kırkı ıerdc1' 
şöhret sahibi ;ortıst, ,.ıd ı 

k on ;< 
kep olarak. r,e s . b•" ,Jf 
tir. İçler!nd•n hıl 1 ;5tıe· 
Tasana j]p kadın "'.c,-<". 

ı.; ~· jor Parellan ve · ·n tı 
gibi bütün diinVaı:ı;f. ~ 
ğr şahsiyetler v,r 5 ~ ' ı,ıt rtf Bundan bu~·" 11 ,.rı•· 

f!1{C 
valde spor Jıar · ilJ!l . . ' .-er el 
bır ehemm,yr.. ,,etf'-
sür'at, d'ğeri mJk~ u~ıııı 

d •k• !~ üzere Boğoz ~ ' · 0 iiı!'' 

milel yarış tert b_ e,k ı·_J 
yarışlara bütün ,la .;ı.;.:11"'., 

.• 3ıı. sırlılar ve dıµer b. ,Jt 
Jet yüzüciileri ,ştır 
dir. t.1 

l rı _.ı 
Spor hareket .e ;ıc s·. 

festival için şeJırırıı ·ı Jıl' 1 
·re·, ı hur Amerikalı gtı ,,~v 

mühim iki maç yeP
3 i\'ı ~ 

festival esna•:nd~eT' , 
Behzattan rnürek. 1,~l 
muhtelif yerlerd. 1 o~ nıar 
!ar ve orta oyu / 

kararlaştırıl~-(-

t 

' 

) 
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Yaz•n , 
Sırat köpiüsünden 

f .Vealb, ttSim, maHlmat ve not verenler: ır:.Jd Osmanlı donanması erlı:t. 
Lı trcüıne, ve ikti as 1W1dan miral.,- Remsi, İskele ve llmaıüar umum lrumıuıdanı alb1a7 
llıt '-L bf d Şükrü Pala, komodor bqkAtibl thaan, batan pml lnıptanlan, ~!ll ma uz ur: 

~aptan, siz7n;~h;kkak ~-
şaka ediyorsunuz ... 

( 4 üncü sahi!edcn devam) 
Vallahi çocuksun. Veyahut 

öyle görü.nerek beni kandırıyor~ 

(5 inci sahifenıizden devam) 
YOK YERE DÖKÜLEN 

KANLAR 
sun. Ben erkeklere hiç bir zaman •Kan dava. !arı bazan bir hiç 
:i.nanır11rnayı aklıma koydum. Ba- yüzündeı çıkar, senelerce devam 
şuna gelen her felaket erkeklerin. eder. Birçok kimselerin kanı dö-
yüzündendir. Hatta o... kiilmesine sebcb olur. 

Sözlerine devam edemedi göz. 1925 de, köylilnün biırinin kü. 
lttindeki' mana değişmişti. Gül.. mesinden kaçan bir horos, kom • 
miye neşeli olmıya çalışarak: şul.arından birinin bahçesine geç_ 

- Nereden açtın bu şeyeri. Bi- miştıi 
ribrrimi1Je elimizden geldiği hatta Köylü horozu istedi. Ö:eki ver-
fedakarlıkta bulunarak yardım medi. Horozun bahçeye gırdiği.ni 
etmeğe çalışalım. Açık ve doğrıı gören köy papazı müdahale etti. 
olmamız her şeyi halleder. Bunun üzeri.De vermeğe razı oldu. 

Kaç ey. geçtı ... Bana yıllar kadar Fak.at, hırsızlığın meydana çık -
uzun gelen kısıt mazimiz ne kadar masmdan hiddetlendi, horozun 

• 
Birkaç gün geı;>iyor. bir köpek 

değil. Rocini ailes;nden biri. Daha 
ertosi günü Tofanlerden birisi öl

dürülü.yor. Mukatele başlıyor. Bu. 
gün bir Rocini, yarın bir Tofani; 
ertesi gün bir Roçini, daha ertesi 
gün bir Tofani ölüyor. 

Böyle devam ede ede ruhayet 
iki .aıileden erkek olarak yalllız bi
ri$i. kalıyor: Koaviye Rodni ... O 
da 10 haziran 1838 de hükCımet 'la.. 

rafından idama mahkiım oluyor, 
8 ağustosta Sarten meydanında 

giyotinle kafası kesiliyor. 
Bir köpek yüzünden, yani bir 

hiçten çıkan ckan davası> iki aile
nin ma.hvine sebeb oluyor. 

t. ? 
ası geç ım ..• 

(5 inci sahifed.,., 
ğil mi. 

Hapilianenin ~·ıkılm:ısı mec· 
buriyeti karşısında ortaya çıkan 
ma~in bir aıı evvel ortadan 
kaklınlm.ası iüzumunu tekrar e. 
derek bu mesele ctratmda O'!'taya 
çıkan g&-üşlerin karş1sında gül
memek için ağzınıza mendil tı

kamanız klfi ~ğil. 
Yıkılır mı yı.kıl'l'laz mı diye yı. 

lan hikayesi halin~ giTen bu il 
bulunduğumuz asırda gülünç bir 
manzara gôstermektedir. 

ciddi işlerde ne şaka 
müsaade ederim yapılmasına 

Cevab verdi, 
Yaparım, ne de 

değişikli1kıere vesile olmuştu. Ha. boğazını kopardı, sahibinin yüzü.ne 
sanın sözleri.. O zaman içimden fırlattı: 

güldüğüm sözler ne kadar doğru - Al, dedi Io;ymeUi horozunu ... 
imiş. Zerrin yine benimle beraber Afiyetle ye! ... 
yine blk-birimizi seviyoruz. Eski Horozun sahibi ve akrabaları, 

Ü çüneü N apolyon, kan davala -
rını kökünden kaldırnıak iııtedi.. 

10 haziran 1853 tarihl> bir .irade ile 
adalılarda bütün silihlarm top -
!anmasını emretti. 

Eğ& bu binanın yıkılması ;le 
bir şey kaybetmzyeceksek miL 
}'Qnl.u sarf!Le değil az para sarf ile 
bir çok kimselerin hayatını kur
taracak ve şehrin göbeğ<nden 

k1ı'hne bir mikrop yuvası kaldır
mış olacağız. Eğer t-ırilıi b•r eser 
ortada mevcutsa, bu :şm mütehas 
sısl.uı eserin kıymetini isbat eder 
!erse o zam:ı.n dcrha! ba~ka b;r 
yerde hapim1ne bina.51 yapıp kıY 
metli bir eseri har3p olmaktan 
kurtarmalıyız. Boş münaka~a ye.. 
rine müsbet ve seri iş ::rapmıya 

başlamak zamanında bıılundu~u.. 

muzu zannediyorum. 

ltıı~ıılı~ıbohiri bordalarke_n_d-es-.--g-ö_p_ar_k_'_ın_es_are __ ti_ar_a_sın_d_a_n_e_m_ii.. __ b_u_lun-~unu nasıl tefsir edıyor • 

~ ~ın llrzeltiği şekil, çok ca.. nasebet var? sun? 

günlerden çok farklı b..r bağ var sakl.aııanaın arkadaşları harekete 
aramızda. Fakat ben bu bağın geçtiler. S;Jiıhlar pa~ladı. Üç ya- Jandarmalar tüfenkleri taban.. 

caları toplıyorlar, depoya d<>ldu
ruyorlar. Sonra gizlıce yine sa -
hiblerine satıyorlardı. Bir tüfen

gin ayni adamda!! yedi defa alın.. 
dığı ve satıldığı oldu. Niha~t ~ 
zalet meydana çıktı. Tüfekleri 
toplamaktan vaz geçildi. 

'i::"'" hed.eI şekli olmuştu. - Oradan gördü.m.• - İsa hakkı içiıı yüzbaşım bu.. 
~ U:ı. &de!eleri kasılı, gözleri - Neyi! nu aklım alıru;yor. 

içinde eziliyorum. O kadar ki şında bir çocuk öldü. İki aile ara.. 
hayatımın seyrini değiştiren ka.. sında münaferet ve ınuhasımı.;. iki 

~ p dıkka: ifade eden bir mana - Mongöpark'ıl - Mesel! canım!. 
~~~kob~n objektifinin ve .. her - Rica ederi.ın kapiten ... Mu- - Esil edilmiş olması muhte-

dının yanımda bulunmasına bile sene sürdü. Beyhude yere yedi se-
sillirletriyordum. kiz kişi öldü. 

llai .. bil ruıı: bir heyecan goste- hakkak şaka ediyorsunuz!" mel... 
ı..,. •~t:ıd~ bulunan gizli 1ahtel- - Biraz evvel de söyledim .. Cld.. - Esir bir adam düşman gemi· 

Bir gün, Zerrinin bana söz ver- Bir başka miSal daha: İki kö.. 
diği, beraber eğlennıiye karar peğin dalaşması yüzünden çıkan 

.-"illin suv · b h d f t ı di ı'şl--"e ne şaka yaparım ne de sirlin kumanda köprüsünde süvari .. arısı u e c ı orpı ~ "'"' 
aı: nıuHıt görü.nen bu Ju!defi :yapılmasına müsaade edeıirıı. ile beraber dü.rbünle sabili gözden 

verdiğimiz bir giin el:ime bir mek.. bir kavga son asrın en lı:anlı •kaıı 
ıtup sıkıştırdılar. Şehir postahane.. davası• na sebeb olmuş ve 1886 Fransa, Korsika adasındaki bıı:,y. İstanbul l:ıı:incı len Dairesind" 

.iııı~nde suyun ::yüzünden silmek, - Amma söylediğınlz akıl alU' geçirir ıni? 
Ye kadar yaptığı, batırdığı ıeY değil ki kapiten! - Geçlrınemesi lazım .•. Amm& 

!erinden birinden verilen bu mek· dıan 1884 e kadar devam etmiştir. dudluğu kökünden izale etti. A- Yord.ımalri ç.t...ıc;oğlu kızı l\.lari,)a 
tubu açmakla beliti en büyüle kö.. 'Krııviye Roçini adlı bir Korsl. dada asayiş yerindedir. Haydud- Panayotinin malı olup A!iyeden L<-

~'t."titi;. geminin yanına gönder- Helbrock, ikincisine her şe~ lömbililr? .. Belki bir sebeb ... 
Y<ıt arııuurı:ı bir türlü yeneı:nl.. tafsilatile anlattı. Genç üsteğmen, Hilın: ağzından d1ıkülen kırık 

'tülüğü kendi nefsimde denemiş- kalı sevgr1i köpeğiu, Tofonı adlı lardan eser 1<almaıruştır. til=ı.z ettiği paraya makabil birinci 

ün. biır.irıin evi önünde can çekşirken ı Fakat •kan davası• el'an devam derecede ipotek gi>ır.erdgi ft tama-

Ilı! b:tıa arzunun fiddetıle için. süvarinin anlattıklarını hayretle dökük ciimleler kapıya vurulan 
•111.ıu llnduğu müşkül vuyeü U- dinlLyor, afallaşan gözlernde ha::y~ yeni darbelerle yarıda kaldı. Sü-

Bir kaç kelimelik olan bu mek- görmüş. O da, ertesi günü Tofani.. etnıeklıedir. Bunuıı iinüne geçe • roma 57.32 lira kıymet takdir edil ı 
tubu bir bakışı.. okumuştum: nin köpeğ!ni öldürmüş!. bi!ı:ııerıin imkam yoktıır. Burgazadasında eski Manasbr, »ctı · 

Bedi, =======-=======-==============-J GCiniillü caddesinde eski 00, yeni H !ôltı ~r ~redeyse torpido kov~- ret, yeis, teessür birbirini kwa.. vari eeslendi: 
~ovlllı şında bekltyen, bir ellerı lıyor, Mongöpark'ın Osmanlı des- - GiriIJİll! 

Sana saadetler dilerım. İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma No. taj 41 Numaralı şarkı & panel, 

ltt~"~ .. tı.iveiasında bulunan mü- troyerinde bulunuşuna mana ve • Manga ~öbetçl onbaşısı alıal 
~ remiyordu. morumor içeri girdi, onbaşının 

Zerrin. ve Eksiltnıe KGmİsyQnundan : şimali Gönüllü caddesi, garbı ..,_ 
H~'eCIU'ldan titriyordum. Ne - blı:, cenubu 7 panel numvalı ma-

tuhaf ... Ayrılmak istediğim kadı_ Diyarbakır Nümune hastahanesi için satın alınacak 100 odet hasta hal ile mahdut bir bab ahşap h 3n0 
~ il.teşt Sözleri nihayet bulunca Hel - gözlerinde sevinç ışıklan pırıl • 

llıritı.i "-" b' aı t dıyor, b,,_candan moraran yüzü. 
run kısa mektubu beni çılgına karyolası ile 100 adet mdeni sandalye ve 100 adet mııdeni etajer açık açık .arttırmaya konıılmuştur. EY-

)·ordu vermek üzere bulunu - brock ı.ıUnciye yeni ır su ev • -,-
. cilı etti : ve titreyen dudaklarile sevinçli 

~i. Sokağa fırlııdım. E.. eksiltmeye konulmuştur. ah: Bahçeye demir kapıdan g.:rile-

• lıestroyer kil· 'ttikt _ Tegm" en Hil! bir haber getirıiiğini her hal çok ·a lıelb çe ıp gı. . en son-
vinde yoktu. Komşuları İstanbul- 1 - Eksıltme l"ı/8/938 çarşamlJa günü saat 10 ela Cağaloğlunda ret iki taraflı taş ikl kısım mcm 
dan ayrıldığırıı çok uzaklara gi. Sıhhat ve tctimai ~foavenet Müdürlüğü bınasınd.a kurula ltomisyonda venle çıkıldıkta karoseman anlı~ 

'>it dii .~tıek'un kafasında yepyen1, - Emret kapiten! yi anlatıyordu. 
" ŞUnce peyda oldu: - Şu Mongöpark'ın destroyerde (Devamı ııaT) 

deoeğini söylediler. İÇimde kor- yııpılacaktır. gezinti mahalli ç;tıt lıptda.n bi.na-

"'otıg·· 
~sir 0Park'ı kurtarmak! 

1la v bul\Qıan tayfasının bir ma.. 
"11ıtu~eıııed.iği bu halden hoşnud. 
ına ih hlSsettiğini belirsiz bir his 
lır°'* tar eder gibi oluyor, Hel -
il~ fı ' her neye mal olursa olsun 
lı.ı~ tsatıa esir tayfasını Türk 
'"' Yel.Un . . ak . ••tı bir 'rıııı.n elinden alın ı-

Ceııı ~ed.lıir araşbrıyordu. 
ı~&lto kaybolduktan sonra pc -
lında ıı:n ayrılan süvari yanıba
~etıdiSi u:an Ve hiç ses çıkarmadan 
götdu/nı seyreden ik'inci Hil'i 

..... ~ 
tı.(jj~ h~ber Hil' .. 

~ab,' 1kinci end'ışeli gözlerle 
-.. l Yapıştırdı· 

ıaı . 
'~<ıkıa gidenlerden haber ve 

d~~~o~göpark Türklerin eline 
ltıı~ 1 ! 

1. •ıı 
~I ha teng, attı, endişeli göz. 
""'·· ıı~l"l!t ve korku ile irileşti -
~Yle b·ııa ihtimal vermek değil, 
Ytn tıı:ı.leY'i aklına bile getirmi. 
l<ıtdu: ız subayı tekrar süvariye 

g lınk• 
~Park\ anı Yok kapiten! .. Mon-

~•rııi? .. n esirliğini. kim haber 

:~ tıilrdüm• ""k ... 
. ' şaka ediyorsunuz! 

Cı(jdi ııı:Yı bilhassa böyle çok 
~~atdığı ~!erde hiç de ortaya 

ııı ha.n ~ Vak; değildir. İtimad 
'}; a. 
' "llsıl llÖrdünu" .~ 

lııı ~ltf . 
~a değ;~ndenberı pereskop ba-

tv t.. llılıyim? 
11.ınına bununla Mon-

Lehistan -
(4 ilncll ııahlfeılen devam) 

Lehistan, böyle ihtiyatlı dav -
ranmayı kendlsi için en doğru bir 
politika. bilmektedir. Bu politika.. 
ya göre zama nkazamlıyor demek.. 
tir. Zaman kazanıldıkça Lehistan 
kendini karlı görmektedir. Çünkü 
kuvvetini arttırmakta, iktısad! 

faaliyetini çoğaltmakta, neticeler 
elde etmektedir. 

Lehistan mehafilinin kanaatin. 
ce Almanya şimdiki lıalde bir 
harb açacak gibi değildir. Fakat 
bır gün Almanya ifa Lehistan a
rasında bir harb çıkmak ihtimali 

de vardır. Lehistan bu !htimali de 
düşünerek ona göre hazr bulun
mak mecburiyetini görüyor. AL 
manya !le Lehistan arasnda harb 

çıkması tarih;n öğrettiği birtakım 
sebeblerin vücude getirdiği ihti.. 

maller dahilindedir. Almanya bü. 
yümek istiyebilir. Coğrafi vazL 

yeti de bu ihtimalleri kuvvetlen. 
direbilir. Hepsi olabiıir. Fakat 
Lehliler bu ihtimaleri gözönün • 
den &yrmamakla 'beraber Alman

ya ile mümkün olduğu kadar U

zaklara atmayı. Berlin ile Var -
şova arasındakı münasebeCere 

grttikçe iyileştirmeyi daha doğru 
daha akıllı bir politika olarak ka

ba! etmişlerdir. Eir gün harb mi 
çıkacak? Lehistan buna göre ha-

Ellıkcı kızını 
Ôldürerİ-·-·kim ? ., 

"~ --- . _ _::.......;_. _______ _ 
/\. ·atı: Jarı Loran 9 Çeviren: F. SAMİH 
~tıy 

"'• Pı.r el ·l• baktı: 
-"Q lıt .. ı 

..._ ~ğu "'b<ıg uın, dedı. Hakıkati 
o.t~ ~· ı s· , Cii •o~. . oy ,emek'ten başka 
.._ rf:'ıı PA 'iuksa seni de şeriki 
"'•] ~E~eö· 
ı_ • '•Pın , ~1 ın Ona göre ınua.. 
~ğıııı 'a" tnecburıyetınde ka.. 

' !"" :1 c .. 
lııı.ı ~ı. tıı uru.,-, mu7 Nede? .. 

e "'-"' Marivon'un kat-
i ti 

tı~ •ııı b• 
t~ bir &and~ 1 Rosk°".t· yarı bay_ 
~t ~'&u 1 _" Yen n uzerine düş-

lı: '•k ını •.... 
.,ozune devam 

dl<\ Sukutu 
"'~ı~ nuz. kurtar-nak isle-

&•l~ııı 
•
1n aleyhmdedir lJu_ 

şününüz ... Hatıranızı toplayımz. 

Hakikati açıkça anlatınız. -

Bu sıcntia ıçer·ye bır jandarma 
1 

girdi. Bır balıkçı kızında buluna.. 
mıyacak şık ve zarif bir kutu ge
lirdi. 

- Madam Mari von, kızının do. 
labını karı.ıtırırken bulmuş . 

Sorgu hiıkım!; kuluyu aldı. Kü
çük güinü~ anahtarı üzerinde di. 
Açtı. İç~risi penbe atlas kaplı ku· 

tuda soımuş bir gül, altın bir pud
ra kutıısu, bir de küçıik kitap var. 

dı. İç salııfesınde, gi.izel biı yazı 

ile: •Ruhum, hayatım, sevgiJ,m 

Marivona• yazılı idi. Altında da 

Almanya 
kıınç hisler doğmağa bıışlamıştı. 2 - Mu.'ıammeil fiat : ya girıildikte bir sofa üzerinde 4 
Ondan ayrılmanın ilk acılarını Karyola 2500 kuruş oda 1 helıi, kiler ve bahçeye ayn 
hissediyordum. Madeni sandalye: 700 kuraş bir kapı vardır. Sofadan, servis ka-

Artık Zerrini bulmanın Jmka- Madeni etajer: 1200 kuruş pwndan geçilerek zemin ve ilrinci 
nı yoktu. Artık ikinci bir hayat 3 - Muvakkat garanti: 330 liradır. ika.ta merdiven vardır. Zemin katı: 
seyrine kapıİacaktım. Şimdi bam.. 4 - İstekliler şartname ve nümuneleri her gün komisyonda göre.. Bah~e antre merdiveninin altın-zırlanıyor. Fakat harb çıkmıyor 

mu? 0 halde sulbü. muhafaza için başka bir hayata alışmırn çalışır- bilirler. dan demir kapısı malta bir taşlık 
azami surette çalışmalı ... 4te Le- ken unutamadığım bir tek ey 5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odas vesikasile 2490 sayılı üzerinde biır oda zeminı çemento 

vardı· Zer•;n . kanun~- yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya tezga'hlı dolaplı bır mutfak bahoe histanın takib ettiği poliikanm · •• ··· = , , , 
· bankı: mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona g<>lmeleri. de sarnıç musluğu bir heli, bir oduc 

hulasası... Münakasa refikimiz 1un merdiven aıtı kömürlük, mer. Varşova !nehafilinin fikrince, Zı"ra""t y,._kaleti Satınalma KomisyQnundan: 
İkin ol " mer tekneli çamaşırı kazanını havi 

Almanya bu zamanlarda herhangi ci yaşını d duran Miina - b"ır çamaşır hane. h~-cı· katı·. Bü-
kas 1 - Kapalı zarf usulile 100 ton karbolineum satın alınacaktrr. um bir har baçarak kendini tehlike- a refikimiz dünden itibaren 

h f . · 'k' f 2 - Muhammen bedel 22.000 lira, ilk teminat 1.650 liradır. vük bir sofa üzerinde 4 oda, 1 :n~u. ye koyacak değildir. Bu me a ı.. neşır programının ı :nci say a _ , 
lin kanaatince Ren meselesi çık- sını tatbike başlamış ve her gün 3 - Eksiltme 26/8/938 de saat 11 de Ankarada Ziraat Vekaleti 1 kiler. Üçüncü kat: Merdiven l> -
tığı zaman .'\!manya harbi göze altı sayfa olarak intişar:ı karar binasında yapılacaktır. şında alafranga bir hela bir dolap 
alacak gibi de;tildi. Avusturyayı vermiştir. Piyasadaki bir boşluğu 4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo- Bu k2t çatı katı olup bir sofa üw. 
aldıg" ı zaman da harbi göze alacak dolduran ve müteahhidler için rinde karşılıklı 2 oda 1 balkon mev-

1 b.,,_ fa dal , f kim nundan, istanbulda Zirıtat Müdürlüğünden parasızı olarak verilır. cuttur. B&h"""e bir kuyu, sarnıç. gibi değildi. Çekoslovaka i e me. =assa y ı o an re i izin ..... ~ 
sele çıktığı zaman ise yine harbi muvaffakıyetiniıı temadisini di _ 5 - İsteklilerin teminal mektupları veya makbuzlarile birlikte muhtelif meyva ağaçları bir ıniktr.• 
göze alacak gibı değildi. Alman- !eriz. muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde zikre. bağı, antrede bir lak v~rdır. B,na 

B 1. · k d k · nın harici ve dahili aksamı (zem .n böyle iyice bildikten sonra er ı.. dilen vesikaları eksıltme saatinden bir saat cinceye a ar omısyona 
kı t Eminönü Halkevinden: ) ) hariç) yağlı boyalı zemin Ye birinci ni kuşkulandıracak bir ta m e- vermeleri. (2379) ( 4351 
V Orta okul ve liselerde tarjh, kat pence'I'eleri demir parmalüıkl: şebbüslere girişmeyi ise arşova _ 

kendi hesabına hiç muvafık gilr- coğrafya, yurd, fizik, kimya, bi. İstanbul Üçüncü İcra l\.lemurlu. İ olacak iddlalarını ilan tarhinden tekmil pencereler pancw-lu . 
memektedır. Bununla beraber yoloji, fen bilgisi ve matematik ğundan: I ;itibaren 20 gün zarfında evrakı mü.s. dur. Umum sahası 766 met. 
Çekoslovakyanın Alman nüfuz gruplarından ikmale kalan tale- İkinci derecede ,'notek cilıetinden pitelerile bi'l"likte dairemize bild\r_ re murabbaı olup olup bun-
ve tesiri altına girruği gün L:_ _ j beyi hazırlamak iiıere kurslar a. paraya çevrilmesin~ karar ,·erilen meleri iktiza eder aksi takdirde hak dan 120 metre murabbaı bina 645 
histan için iyi br şey olmıyacagı_ çılması kararlaştırılmıştır. İhti - ve tamamına (1362) Hra kıymet ~ak- ları tapu slcille!'ile sabiıt olmıyan_ metre murabbaı set set bahçedir. 
ru bilakis ilerisi için bir tehdid yacı olan takbenin 6 Ağustos ak. dit olunan Yeş !köyde Umraniye 11ar satış bedelinin paylaşmasından Bi>-inci artırması 6/9/938 tarihine 
~kil edeceğini Varşova düşün- şanıma. kadar adlaıını Evimiz mahallesinde Orhaniye sokağında hariç kalırlar mezkı1r gayri menku. müsadtf salı günü saat 10 dan 12 ye 
müyor değldiı·. Lehistan. Fransa- Sekreterliğine yazdırmaları rica Orluın gazi caddesinde 35 numara lün nefsinden doğan bilcümle vergi kadar İstanbul İkinci İcra dairesin-
nm müttefikidir. malum. Çekos. Q!wıur. ıiJe murakkam şarkan Vasilaki'. arsa. millrellefiyeti ile del!Aliye resmi de icra edilecek ve muhammen !ay. 
lovakya da Fransanın müttefiki. ı-----. ..... ...,.-...,,,,,..,,,.. .............. ,.fsı §imalen orta cadde, garbe11 Suna borçluya att olmak üzN"e satış be- metin % 75 ini bulduğu h!<dirde en 
diT· bu da malfım. Fransa hükı1- kuşkulandırmıya asla razı değiL arsası, cenuben Mehmet paşa arsası! delinden istifli olunw-. 20 senelik çok arttıranın üstünde bırakılacak-
meii bu ittifakı. sadık kaldığını dir. ile mahdut bahçeli bir evin tamamı vakıf tav.iz bedeli ve tapu harçları tır. O gün böyle bir bedel elde edı-
her vesile ile tekrar etmektedir. İşte Lehistan payıtahtında ted. açık artt.ınnaya konulmuş olup 12/,alıcıya aittir. lemediği takdirde en çok arttıranın 
Fakat Lehist><n hükumeti, Fran- kikatta ve temasarda bulunan Av- 9/938 t;ır;..hine müsadif pazartesi Mezkiir gayri menlrulün evsafı taahhüdü baki kalmak şarti'le artır-
sanın hatırı için Çekoslovakya iş. rupalı mu.lıabirlerin yıızıJanndan günü sa.at 10 dan 12 ye kadar dai- umumiyeSi: ına 15 gü~ ~aha te~did edilerek '12./ 
!erinde ileri giderek Almany•Y1 çıkan netice bu oluyor. remizde birinci açık arttırması Zemin kat: Camekanlı Wr sofa 9/938 tarihine musadıf perşembe 

Röne dö Roskoet ımzası vardı. 
Bu aşk mahfaı:asında, kırmızı 

kordeliı ile bağlanmış bir deste de 
mektup ç•ktı. Hepsi, Röne tara
fından gonderilmişti. Delıkanlı 
aşkından bahsediyor, her türlü 
maniaya karşı koyacağını söylü. 
yordu. En son gönderdiği mek -

tuplarda ka~mayı, yabanrı mem
leketler<? ı,itn.eyi teklif ediyordu. 
Şatoda geçirdiğ: mahbes haya • 

tından acı ~cı şikayet ediyor, deli 
olacağını söylüyordu. Bir m0ktu. 

bunda çocuklu~:ınu, babasının 

hemşiresine ve krndisine asla 
şefkat ve muhabbet göstermedi
ğini çok sert ve ağr muamele et. 
tiğini anlatyord'..l ·Bıktım, usan. 

dım bu hayattan .. Artık her şeyi 
karanlık görüyorunı. Ümidlerim 
kırıldı.• diyordu. 

En son gönderdiği mc ktubdaki: 

cHer .halde ka+,'i kararını ver, ba

na bildır. Kaçmaktan b•şka çare. 
miz yok .... cümlesi sorgu hak mı. 

nin dikkat n2 \ ırır.ı çekti. 
Demek Röne, sevgilisı ile bera

ber kaçıruya kararvermişti. Bu.. 
nun için de münasib bir fırsat 

bekliyordu. :Mektubun son cüm_ 
lesi pek acıklı idi: •Sevgilim, kaç. 
mak, beraber yaşamak istemiyor. 
san söyle beraber öleLm .. • 

Beni büyük bir ıztırabdan, bu 
hain adamlar arasında yaşamak.. 
tan kurtarmış olacaksın .... 

Sorgu hakimi, mekluLları tek. 
rar kutuya koydu, kapad : 

- Vaziyet aydınlı.ndı, dedı. 

Zavallı Marivo'l!.. ÇıJgırı bir delı. 
kanlının kurb:ı.nı olmu~!.. 

Adriycnden fazla bir şey öğre
nemiyeccğini anlaY"ın hiık,m, şa. 

toya gitmeğP_ orada b..ılunanlan 

isticvab etm~ğe karar verdi. 
Mösyö Dci Roökoe:; Lüsil ve 

dadısı ile beraber kütüphanes!iııde 
bulunuyordu. Sorgıı hiikiminı a
zametle ve soğuk bır tavrırla 1<a;_ 
şıladı. 

IOevrunı var) 

atta kılınacaktır. Arttırma bedeli üzerinde yük dolaplı bir oda bir günü ayni mahal ve saatle ·icra olu
mezkiir gaıy:pt menkule takdir olu- merdiven altı b'ir belli ve zemini nacak 2 inci arttırmasında en çok 
nan kıymetin yüzde 75 ini bulduğu kırık çimento döşeli brr taş oda it"li.. arttırana ihale ed:!lecektir. Şartna.. 

ve kaydinde yazilı bmnci derece sal inde zeminı kırmızı çini ve adi mesi 27 /8/938 tar'hinden itibaren 
•Jıotekten mütevellit borcun itfasına ocaklı, sabit tekneli ve içinde samı. herkesin göreb:eceği şekilde icra 
tekabül ettiği surette alıcısı üstünde cı havi bir mutbak ve bahçeye çı- Divanhanesinde asılı bulunacaktır. 

bırakılacaktır. Aksı halde son art.. kılan llir kapı. Birinci kat: Ufak Taliplerin muhammen kıymetin 

tıranın teahhüdü baki kalmak üzere bir sahanlıkta aralıkta bi.- % 7 1/2 nisbetinde pey akçesi ve;a 
arttırma on beş gün müddetle tem- oda bir kiler. İkinci kat: Bir maha!H bir bankan:n tminat mek. 
dit olunarak 27 /9/938 tarihfue te- ufak koridor üzerinde biri yük do. tubunu ibraz etmeleri lazımdır. İpo
sadüf eden salı günü ayni saatte labını havi iki oda bir hela. Bahçe: t.ek sahibi alacaklılar ile diğer ala. 
dairemizde yapıLıcak olan ilcinci Etrafı kısmen tahta perde ve kıs. kadarların gayri menkul üzerinde_ 
açık arttırmasında arttırma bedeli men telle tahdit edi!miş ve içinde el deki haklarını hususile faiz w mııs

yukarıda yazıldığı vechile bil'l'nci tulumbasını havi kuyusilc beş muh- rafa dair olan iddialarını e\<rakı 

derecede ipotek borcunu itfa etmek j ıtelif cin_s ~eyve ağacı '!e çiçcklerlni müsb!.'telerile 20 P,iin içinde daire. 
şartile en çok arttıran üzerine ihale muhtevıdır. İşbu gayrı menkul ah- mize bildirmeleri, aksi takdirde hak. 
kılınacaktır. J şap olup yan tarafında kargir yan.. !arı tapu siıillleri ile sabit olma-

Satış pep para iledir. Arttırma- gın duvarı mevcuttnr. Sokak cephe dıkça satış bedelin'n paylaşma>m 
ya girmek ;stiyenler mukadder pencereleı<.i pancıırlu ve cephedeki dan hariç kalaca!<llrı ve fazla m 
kıymetin :yüzde iki buçuğu nisbe- kaplama ve pancurlar tamire muh- lumat almak istiyenlerin her zaman 
tıôıde pey akçesi veya ulusal bir ı tactır. Mesahası: Heyeti umumiye. 38/380 Numara ile dairem,ze mtirn· 
bankarun teminat mektubunu ver- si 110,50 metre murabbaı olup bun. caat edebilecekleri ilan olunur. 

meleri 18.zımdır. Hakları tapu sicil- dan 48 metre murabbaı bina müte- asılı bulundurulaca!· ar:tırma ş:ırt
lerile sabit olmıyan ipoteld alacak- hakisi bahçedir. naınesine ve 938/479 Numaralı dos
lılarla diğer 3Jakı<darların ve irtifak Daha fazla m;ılfuna~ edinmek istL yasına müracaatla icap cd n mıliı. 
hakkı sahiblern·n bu haklarını ve (Yenler 10/8/938 tarihinden Jtibaren mat ve izahatı almış Ye öğreıımiı 

1 hususile faiz ve masarife dair vaki dairemizin muayyen mahallinde olar~klan ilan olunur, (93271 
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CENIZBANK 
·~ 

Denizyolları İşletmesi 
BANDIRMA POSTALARI 

5 Ağust@s 1938 tarihinden itibaren 
Bandırma hatlı tarifeleri değişmiştir . 

1 - Tarife mucibince yeni vapurlar tarafından yapılacak olan 
s!ir'at postaları İstanbuldan pazartesi, çarşamba ve cuma gün
IPri saat 8,15 te kalkarak, ayni günler saat 12,30 da Bandırma 

ya varacaklardır. Bu postalar ile gidenler saat 22 de İzmire 
varırlar. Dönüşte İzmirden pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri 7,30 da kalkacak sür'at trenlerile gelenler de ayni günle' 

saat 17,30 da Bandrrmadan kalkacak vapurlarla saat 22,15 le 
İstan·bula dönerler. 

- Diğer vapurlarla yapılacak olan aralık postaları ~arşamba ve 
cumartffi gilnler! saat 20 de lstanbuldan ve perşembe, pazar 
günleri saat 22,30 da Bandırmadan kalkacaklardır. Tren ile 

1zmire muvasalat ve hareket zamanları eskıs: gib:dir. 
3 - Vapur ücretleri, yalnız gidiş tam bilet birinci mevki 469, ikin

ci mevki 244, güverte 79 kuruştur. Bu ticretlerde vergi ve pul 
paralar dahildir. 

4 - Fotoğraflı gidiş _ dönüş ve aile bileti alanlara ayrıca tarifede 
muayyen tenzilAt yapılır. 

5 - Ekspres postaları için güverte bileti verilmez. 
6 - Ekspres postalarile seyahat edecek yolculardan arzu edenlere 

100 kuruş bedel mukabilinde. acentalıklardan ayrıca tabdot 
yemek bilet\ de verilir. 

7 - İzmir yolcularına bir kolaylık olmak üzere İzmir acentalığı 
Ekespres postalarında Bandırmadan İstanbul için vapur ve 
yemek bileti verecek ve gidiş _ dönüş biletlerıni vize ede -

cektir. 
Fazla tafsilat almak için acentalarıınza müracaat edilmesi 

rica olunur. 

Ağustes Bandırma Pestası yapılmıyacakbr 

11Clld unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLAR! 

HAKiKATEN GİDERİR." 

Tesiri bemeQ 
"' hemen sihr:l-

miz oldu. Birkaç hafta zarfında 
beni 10 yaş gen_çleşfüdL Brr mü. 
tehassıs bana demiştir ki Viyana 
Üniversitesinden büyük bir pro
fesörün keşfi olan .Biocel cevheri, 
şimdi pembe rengindeki her To
kalon kremı vazosur.da mevcud -
dur. Her akşam yatmazdaıı evvel 
bu kremi kullannız ve sabahlar! 
da beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullaııınız. En esmer ve sert 
bir tene çabucak bir gençlik par
laklığı ve tabii güzelliği verecek 
ve buruşukluklardan kurtararak 
beyazlatıp yuınuşatacak,tır. 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablorında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a lle qağıdaki plana ı;öre ilmuniye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 
4 )) 250 » 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 

)) 

)) 

)) 

Çünkü 

==-= RadyoliO 
tV' 

Diş doktorunun bütün h~~ 
rına söylediği gibi dişleri tfl'l
parlatmakla kalmıyarak onları ~ 
roplardan muzır salyalardaıt v.e sJ• 
mızlardan temizleyip çeLk gibi 
lamlık veren yegane iksirdir· , 

Her sabah. Her öğlef1: 
Her akşam yemeklerde 

s@nra 

Us vapurnnun 5 ağustos cuma sabahı Bandırma seferine baŞ..:I 
laması münasebetile !stanbuldan 4 ağustos perşembe akşa
mı ka!kması· ıazımgelen Bandırma postası yapılmıyaeaktır. ._ __________________________ ,, ______________ _ 

.... RADYO PROGRAMI 
100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 

Fizik - Cebir- Hendese - Kimya - Lisan 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK 

DERSLERİ: Türkçe - İngilizce - Almanca _ Fransızca: dört lisanla ih
tiyacınız olan bütün derslerden her mektebin imtihanlarna da hazır_ 
hyoruz: Dersler hususi' olarak tek veya ayni de"ste olan 1, 2, 3 kişi, 
De gündüz her saat ve gece de veriliyor. 1914 senesm.:lenberi usulü 
tedrisi ve muvaffakıyetile tanınan (Çemberl!laş karşısında:ı:i Yaban _ 
cı Diller ve Riyaziye kız erkek okulu) birkaç derste mü~kü.1 lerinizi gi
derir, snıfta kaimak korkusu brrakmaz. Bilenler ve bilm.yenler her 
uıınan kabu! edilir. Haftada kaç ders lazımsa verilir, Orta mekteb • 
!erde lisana başlyacaklar ve yeni sınıfların derslerini guç bulacaklar 
için de tatil güzel fırsattır. İstlyenler bütün sene devam ~diyorlar, te
dlyat haftalktır. Direktörü Ziya Çetinkaya. 

)) 

160 )) 20 )) 3,200 
" DİKKAT: Besablanndaki paralar bir sene içinde Sb liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde ~{, 20 FazJasile verilecektir. 
Kur'alar ~enede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 1 Haziraıı tarihlerinde çekilecektir. 

ZAYİ ıı:J 
Limandan almış olduğuJ!I \,. 

. eti' 
No. lu şahadetnamemi zaY1 . ı 

başkasını alacağımdan dii)erıP 
h.ükmü yoktur. 

18,30 Hafif müzik Tcpebaşı bele, 
diye bahçesinden naklen. 19,15 
Konferans: Kadıköy Halkevi. na
mına: Şevket Salih, (Çocuk has.. 
talıklar) 19,55 Borsa haberlerı. 
20 Saat ayarı Grenviç rasadhane
sinden naklen. Vedia Rıza ve ar -
kadaşları tarafından Türk musi-
kisi ve halk sarkılan . 20,40 Hava Devlet Demiryolları ve Limanıar• 
raporu. 20,.13 Ömer Rıza Doğrul '•fefme U. idaresi lfanf&fl 
tarafından arabca söylev. 21 Sa- 2 • S ıOnde ağrısıı. çıkarmak _ 
at ayarı. Orkestra: 1 - Grek: Sii- ·I ç j n Dcvfo~ Demfryolları 9 uncu İşletme Müdiirfü~iiııclcn: çe'l-
vit aljeriyen. 2 - Gann: Extns. Devaır ış saatlerındeki son değişiklik münasebetile Sirkeci J{. ~ 
3 - Glinka: Krakoviyak. 21,30 Besir Kemal BASiR llıACI ıı:ece banliyö hattndaki 15, 32, 39 No. trenlerin varış ve kallnŞ sıı~:i' 
Muzaffer İikar ve arkadaşlar ta- ' rınde l1 Temmuz tarihinden itibaren yapılmış olan tadilat ıptal ·rıdı 
rafndan Türk musi.kisi ve halk miştir. Mezkfır trenler 3/8/1938 tarihinden itibaren eski ,~ati•'' 
şarklar. 22,10 Müzik ve variyete: !---------------------------seyrüsefer ~eceklrdir. .~95, / 

Tepebaş Belediye bahçesinden İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
naklen. 22,50 Son 

ve Eksiltme Kemisyonundan: 
Muhammen Muvakkat 

TALillMllü %1biilllbllU 
Mikdarı 

Azı Çoğu 

Arpa 3000 - 3500 
Saman 2000 - 2500 

Fiyat 

5,50 
2,56 

Gara:ıti 

29 lira 63 

TRHTR
HURULRRDR/I 

llurfulunuz KARSI 

CIELiill SiiPIERI 
Kepek 3500 - 4000 3,50 

.Jişli Çocuk hastahanesinin arpa, saman ve kepekleri için teklif edi
len fiat fazla görüldüğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 
Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıda yazıhdır. İhalesi 
3/8/938 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka -
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti "1akbuz veya 
banka mektubu ıle birlikte belli gün ve saatte komisyona g•lmeleıi 

,4514. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11- Ağustos • 938 dedir. 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyang0ya iştirak etmek sure· 
liie siz de \:aliinizi deneyiniz. 

.. ,, 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

c • ETEM tzz ET BENİCE 

BASILDIGI l(E6; SON TE!-GRAF MATBAASI 
' . . 
1 - ..... ... ·-, , j 

~ 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden ; . _,ı·~ 
Ofset usulile basılacak 68Xl00 1/16 k.ıt'asında 100,000 ve ~'Jf'ıve ı. 

da 40,000 iki renkli iki okut kitabının bu sayılar üzerinde basıJ!I 1'0~~1 

işi her iki kitab ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla açık eksiıtrneYC 
~~= , 

Bu kitabların kağıt ve cild malzemesi basımevimizcc teJ!l~ıcl ~ 
caktır. Ehiltme ve ihale 4/8/1938 perşembe günü saat 10 da ~ ı.it9~ 
sımevi Direktörlüğünde biribirini müteakıb yapılacaktır. 13u n il'-, 
dan birin .n muhammen bedell 2880 lira diğerinin muharn111e 5 n; J 

. r·1, :11 
1152 lira ve muvakkat teminat mikdarlar da b'.I bedellerın ' bit ·. ' 
tinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksillme zamanından 0'/'flı · 
evvel bu teminatları Devlet Basımevi veznesine yatırılrn'~ J 
lazımdır. . ın'0 · 

pCI ,JI• 
Eksiltmeye ıştir•k edeceklerin 2259 saylı kanunun 2 ., n' İ 

gereğince lazımgelen teknik ehliyet haiz bulunduklarına d3
' ınıl' 

· • . .. f eıte 
Ticaret Oda~ından alınm1ş bir mektub getirmeleri ve O 5 f 
fakıyetle basılmış bir eser ibraz etmeleri şarttir. .-' 01' 

, tLJSV' 
'Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden P3 

alıiıabilir (5017) 


