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TU 
En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

~ · . 

'NiN URT LU 

r _ BU GAZETE l 
~tanbulllll en çok satılan hakiki 

akpm gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olur~---

idare- ilan: Tel. 20827 
Telvaf : İst. Sou Telıraf .. 

Cümhuriyet' e temel, inkılaba da ana 
tezahüratla taraf da büyük 

zafer olan bu 
kut/ulanıyor 

her 

liugünkO 
PJlerasim 
lafsil8tı 
& 
~ ~Ş"'ekilimiz de Baya• 
ı\I._ 

ııı· gelerek geçid res
llld h 
llu ~ azır bulundular 

taıın~n, memleketimizin her ta
<a lr. içten gelen bir coşkunluk. 
llıın UUuianan büyük bir hayra -
huı:iı bundan tam 16 sene evvel 
h~ •'l'ürk, gücünün bir cihan 
ı,n etine kendi hakkını filen 

ıttığı 6 n b'' "k " ün ld .. n;;~.. ' uyu gun yı o· 
""'1Ud" 16 Ur, 

~iir~ sene evvel bugün mütevazı 
lrrin Ordusu cihan harb' tarih -
l:•·· e geçen büyük taarruzun 
nı:~ l'Cticesini almış, Dun,Jupı -
lıı~ a verikn Başkumandanlık 
ğııı tl;ın muharebesinde bu topra. 

oı -1 l.ıusta og u Başkumandan •Gazi 
le\-g fa Kemal Paşa• mn yükEek 
lııaıı ve _idaresile süngiiı.-ünü düş
lııaııct bagrma basa basa, dahi ku-

' aruzun verdiği · 
dt~rduıar ... İlk hedefiniz Ak-
~rı ... 

loıııtı. i ~·erine getirmiş; Türk va
~hl' fasılalarla dört bir taraftan 
t·t e kalkışan en modern siliilı
~l tıııicehhez çeşiJli düşman 
lııp el'ııtini bir hamlede vatan 
ı.;.aklarının dışına a!D".JŞ; yurdu 
li!ıa•Zlenıış, ordu bu en çetin im- · 
ll(ını ndan yüzaklığile çıktıktan · 
lrd a l<urtarıcı Başkumandammn 
lııi~da saflaşarak memleketin 
bııı et, şfuan ve !ebriklcrini ka-

• 

Muvaffak 
olmıyan 
birsuikasd 

Başvekil diyor ki: 

ı;~ın_İşti. 
lcriJı lal savaşı, binbir sahnesile il================================================= 
~~e11:Şen mahiyetini 30 ağust~s 
)etı l§~le tarihin bağrına kazan, 
ota ~tiren Türk ordusunun, o _ 

Uyu Yaratan Büyük Atatürkün 
~"Vamı 6 n<ı ıa:vfamızda) . 

Y~ AH M U D Yüksek tasdika iktiran eden 
~ Askeri terfi listesi mucibince bir 

t'ı 1;;.SARAI derece terfi eden askeri erkan ve 

Askeri 
Terfiler 

---

il komutanların list ikinci sa-

Yapılan ,te'dib , hareketi kafi ve 
müsbet netice vermeğe başlamış 
ve son safhasına gelmiştir. 

't o.,.,, te !gıra f, t ıll _h;;;;if;;;;.em;;.;;;iz ..... d ..... ed;;;;ir.;_. ------!1 
>. ~ıı. ~ıı;i:i ~•uıın gü • F 1 Kısa bir zamıtn sonra Dersim'in şimdiye kadar 
~İli Ve eserle • estiva h L". kuvveti ilo geçirdiği saf alar ve bundan senra yapılacak 
·~ltı' 
~d;~_ lı.arilcrine E 1 J işler efkarıumumiyeye bildirilecektir. 
~l~td;~' olan bü- g"' ence eri 
llj '''i b ~ahmud İstanbul, 29 (A.A.) - Başvekil •Elazığ'da ordu manevralarının 

ıı.1 ugundcn Celal Bayar, Tunceli seyahati son safhalarını takip ettim. BiJi-
tı .. tıı. Son Tel b k 1 ti.. ... hl!. ail . • sezon u a ,. m veri e· hakkında ihtisaslarını soran bir yorsunuz ki bu manevralara tek-
~'llıiı 1ı esını. cak mUkallaf bir balo muhabirimize aşağıdaki beyanat- mil modern teçhizatlarile üç kol-
,.l}~ı,11.uluıı.uyoı. Ha aona eriyor Yaım 2de ta bulmımuştur: (Devamı Z inci sahih>mizde) 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Naib 
Horti, akşam Alrnanyadan bura
ya gelnpştir. Yağmurun şiddetli 

yağmasına rağmen halk Naibi al
kışlamağa gelmiştir. 

Horti'nin Budapeşteye muvasa
latından üç çeyrek saat sonra Tu
na nehrinin kenarında mumailey

hin çıktığı rıhtımın karşısında bu
lunan bir kahvenin yamnda bir 
infilak olmuştur. Üç katlı binala

rın bütün camları kınlmıştır. İn
filakın şiddetinden üç kişi sokağa 

düşmüştür. Nüfusca zayiat yok
tur. 

• 

Mühim ve nazik 
~nlar karşısındayız 

Fransa da hazırlanıyor 
Avrupa sulhü Hitlerin ağzından 

çıkacak tek kelimeye bağlı 
•Jmanye'nın garb hududlerında -
yaptığı tahkimat büyük bir alii-
k a ve heyecan uyandır<!.!.... 

L ondra 30 (Hususi) - İngiliz 
kabinesinin bugün yapa -
cağı toplantıya alakadar 

mahfillerde büyük bir ehemmi -
yet verilmektedir. Bu toplantıda 
dünya meseleleri birer birer göz
den geçirilecek ve bu arada bil. 

hassa Çek ve İspanya meselelerile 
İtalya - İngiltere anlaşması, İtal
ya - Fransa münasebatı, Alman
yarun hududlarda yaptığı tahkt. 
mat ve Alman manevrları tedklk 
olunacaktır. 

CDevamı 6 mo sahifemizde) 

Franko siyasi sahada 
taarruza geçti a 

karışık Bu taarruz, Avrupanın 
işlerinden bazılarının hallini 
kolaylaştıracağa benziyor 

Bu vaziyet bu 
tetkik 

gün ehemmiyetle 
olunacak 

Londra, 30 (Hususi) - Siyasi 
müşahidler, İspanya meselesini, 
Franko'nun son vaziyeti üzerin~ 
büsbütün yeni bir safhay:ı dö • 
külmüş telakki etmekte ve bu ha
reketi Franko hesabına muvaffak 
o!mıya mütait bir diplomasi ma
nevra adetmektedir. Filhakika 
başta İngiltere olmak üzere bü
yük devletlerden bir kısmı İspan
yada tekrar Krallığın teessüsünü 
büyük bir memnuniyetle karşıla-

yacaklardır. 

Franko harb cephelerinde yeni 
muvaffakiyetler elde etıneğe ça
lışırken siyasi sahada da taarru
za geçmiş bulunmaktadır. 

Frankonun İngiliz k.'ıbinesinin 
bugünkü toplantısından önce böy
le bir teşebbüse girişmesi Avrupa 
işlerindeki anlaşamazlık ve kan· 
şıklıkların mühim bir kısmım 
kolaylıkla bertarat edebilecek ma
hiyette görülmektedir. 

ihtardan müteessir olan bekçi 

Deniz kooperatifinde
ki hırsızları yakaladı 

(Yıuuı altıneı uhifemlıde) 

~ ~,. 1 nıuhar
''1t ' Cİin Son 
i;L. ~ta Fık 
~""h, 1\t ra, 
, ll<ıtta. akale ve 
"lıtlt ılar Yaıra

Bugün Beyazıd' da yapılan geçid resmıne aid intıbalar ••• 
h41 .. ~ ~azılarını Mahmud Yesari 

~~~t ?~ zevkle takib ettiğinh 
•IRta;•tııı en giizel eserlerini Son 

~~ lıuı Okuyucuları sayfalarımız· 

~İiMUD 
r,ı SARi 

ır Qı, s 
·~ h oıı Telgraf okuyucuları I 

'ı~ aıırı d • ı, h , 3 ıgı enteresan yazıla-
l ~Y~,k~lade güzel hikayelerini 

t4,u LüL PERŞEMBE 
lı nden ·r it) ~tll ı •haren neşre _başlıyor; 

lıit :a::c~ı:;!a,~~!Z· da. ~ 
.~. 1~ · 

~. ' 
.,, ' ·' ' . . . ~ 

.\ 

,, ....... 



Te mel .. gun .. 
Atatürk 16 yıl önce bugün Türk'e ebedi 
hay_at_1leti~en mucizesini yarattı .. --· ·- -·- --= 

Yazan : ETEM ızzET sE:.N.cE -
B ugün Cumhuriyet Tilıkiyesinin temel gününü kutluluyoruz. 16 

yıl önce bugün Atatürk, Ulu Başbuğ Osmanlı İmparatorluğunun 
cesedi üzerinde dirilttiği Türk milletinin ordularına dünya için 

asırların tek mucizesi halinde karşılanan muazzam zaferini kazandır
mış ve Türk milletine hakiki kurtuluş ve kuruluşu getirmişti. Onun 
içindir ki, 30 ağustos Dumlupınar zaferi yalnız kazanılmış bir büyük 
meydan ve imha muharebesi değil, bir millet kurtuluşu ve onun aza
metli ifadesidir. 

1918 de Büyük harb İmparatorluğun ölümünü haber veren ses
Jerile İstanbulda Mütarekeyi ilan ederken asrın tarihi de ayni akıbeti 
nıülahaza ederek Osmanlı İmparatorluğuna ait son sahltelerini karalı
yordu. 1918 ile 1922 arasında ı:eçen dört yıl bu yıllan yaşamış ve yaşa
makta olanlar için her türlü izahın ifadesi dışında kalabilecek lıiidise
lerle doludur ve hiç bir millet tarihi dört yılın kısalığı içinde bu hadi
seleri kürre kuruldu kurulalı sığılıramanuştır. Bu dörtyıl içinde Müta
rekenin korkunç şartları, bir İmparatorluğun çöküşü, kanı ve südü bo
zuk bir padişahın hiyaneti, Türk milletinin ve ırkının yaşadığı toprak
ların çeşidli ecnebi kıtaatının işgali :ıltına geçişi ve devlet de\'let tak
sim edilişi, dahili bir hercü merc, inkıraz, iflas ve tarihin bütün seyri 
içinde daima başı yukarda ve bayrağı gökte yaşamıya ehşmış Türk mil
letinin zorla köleliğe sürüklenmesi için teşekkül etmiş hiyanct ordu
!_arı, milli ihtilBl, Mustafa Kemal güneşinin doğuşu, milli ordu, milli 
hiikiıniyet, Erzurum, Sivas, Ankara, İnönleri, Sakarya ve.. nihayet 
Dumlupınar ve kurtuluş vardır. 

30 ağustos Atatürk iradesinin ve mi1ll hAkimiyetin kat'i zaferi, bu· 
ı:ünün temeli, Cumhuriyet Tilıkiyesinin e1>edi hayatının yaratıldığı, 

bütün varlığımızın ve tekrar tarihe müstakil, hür, başı ve bayrağı gök
te Türk milletinin doğu"11Ilu getirdiği gün olduğu içindir ki onu zafer 
bayramı olarak 1..-utluladığımız kadar ana gün, temel gün, hayat ve var
lığımıza kaynak olan gün.. olarak da kutluluyoruz. 

Bu büyük günde, bu ana günde, göğsümüz gurur ve Atatilık'e min
net duylUlan ile dolu olarak çarpıyor ve_ ouıın Ulu Önderliğinde, aziz 
varlığında miIJet bütünlüğümüzün yüksek hazzını bularak yeni ve 
milli başarılar dileğile istikbale kendimizi bağlıyoruz. 

Cemal Sahir 
Opereti'nin 
Balkan seyahati 
Buseferki hey'et; 
zenğin b ir k adro 
ile seyahat ediyo r 

Cemal Sahir operet ve heyet!; 
bugünlerde Balkanlarda bır tur· 
neye çıkacaktır. 

Seyahat Varna, Bükreş, Bel
grad, Sofya, Atina, Slanik ve di
ğer bazı yerlere yapılacaktır. 

Heyet tamamile Alaturka eser
leri te~ edecektir. Cemal Sahir 
Opr~tinde 6 bayan sırf milli ala. 
~urka oyunlara çalışır. 6 hayan 
!l<'ybek ve milli oyunlara çalış

malı:tadı~Jar. 
Seyahat iki ay devam edecek

tir. Budapeşte Ruvayal Orfeom 
şımdiden heyeti angaje etmek için 
müracaat etmiştir. 

Seyahati bir koUektif şirket 

finanse etmektedir. 
Oynanacak eserler arasında, 

(İstanbul kadısı) (Yedinci) (L~le 
devri) (Bir güneş doğdu) inkılap 
eseri ve bir de revü vardır. 

~ 

YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 

ETEl\I İZZET BENİCE 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Emniyet sandığı yeniden ba

zı yerlerde şubeler açmağa karar 
vermiştir. Ezcümle Kadıköy şu

besi de ya.Jı:ında küşad olunacak
tır. 

* Karadenizin en mahfuz 1i -
manlarından Amasra limaimın 

temizlenmesine başlanmıştır. 
* Atinada toplanacak olan Ku

lak, burun ve boğaz hastalıkları 
kongresinde hazır bulunacak mu
rahhasunız Ekrem Behçet dün 
şehrimizden Yunanistana hareket 
etmiştir. 

* 7 ay içinde şehrimizde 11.220 
köpek ve 507 kedi öldürülmüştür. 

* Erzurum ve Trabzon şehir
lerinin planları hazırlanmakta -
dır. Diğer taraftan İran - Trab
zon transit yolunun in~ası da bit
mek üzeredir. 

* Gerzenin •Aptaloğlu• ve 
cGüllü• köylerinde, dün 2 cinayet 
olmuştur. 

Veysel isminde bir adam, kar
deşi Süleymaru 17 yerinden bı -
çaklayarak öldürmüştür. Abdul
lah isminde bir köylü de köy bek
çisi ile 4 köylüyü karde:ılerile be
raber yaralamıştır. 

*Yeni İtalyan sefiri dün Ata -
türke ilimadnamesini takdim et
mıştır. 

* Yunan veliahdi yarın donan
ma ile birlikte Maltaya hareket 
edecektir. 

* Barbaros ihtifalıne ait prog
ram son şeklini almJ.:jtır. 

ONUSENv 
J30GDUH 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
Tefr ika 
N . 90 

Ycızon laken de r F. 
SER TELLi 

. Halbuki. Gültekin Yugoslavyalı j .- Ayten'. seni ne kadar çok se
da!'. beş vuz !ıradan fazla para al- vıyorum bilsen_ Diyerek boynu-
mıştı. Şansı o kadar açıkdı ki.. na sarıldı_ Yanaklarından öptü. 

O şimdi, üç yüz lira da içeri Ayten de o dakikada her şeyi u-
girdiğini söyliyerek, sekiz yüz li- nutmuştu. Gültekin ccbındcki bu
r;. cebinin bır köşesinde saklamış- tün paraları kaybettiğini sôyle-
tı. se bile acımıyacaktL 

Ne olur, ne olmaz, diyordu. Zaten o bir akşam vapurun ye. 
Hesap haricinde böyle bir para mek salonunda: · 
val.zimin bir köşesine atayım.. - Siz üzülmeyin, prensim! de· 
Bulunsun. miştL Paramız biterse, ben hala-

Gültekin kamarasına gitti. Ay- ma bir telgraf çekerim .. Bıze der-
ten onu takip etti. hal banka ile para yetiştirir. 

Kurnaz tılki artık sevgilisinin Gültekin artık para düşünmü-
zayıf damarını bulmuştu. yordu. 

(Birinci sahifedı:-.n devam) 

ordu ve iki süvari tümeni iştirak 
etti. 

Bi'vük kumanda heyetimiz, 
yeni •iliihlarla her gün dah!' te
kiımül eden ordumuzu zafer 

mektebinin yüksek tecrübe ve 
dersleriyle yetiştirmekte devam 
etmektedirler. Ortada gördüğiim 

disiplin, şevk ve enerji, subayları
mızın vukuf kabiliyet ve meha -
retli idaresi, havada ''e karada ye

ni vasıta ve silahların kullanılma
sındaki muvaffakiyet, büyük mil
letimizin ordusuyla iftihar et -
mektc ve milli kudretini bağla -

maktaki gü\'eninde haklı oldu -
ğunu gösteren kuvvetli bir hal 
anediyor. Bilhassa ilave etmeli
yim ki bu kuvvetler daha evvel 
Dersim'in malüın sarp ve çetin 

dağ v~ kayalıklarında kendilerine 
verilen te'dib vazifesini ifa et -
mişler ve büyük bir kısmı 11zak 

mesafe katettikten sonra Elanğ 

ile Palo arasındaki manevra saha

sına gelmişlerdi. Buna rağmen 

kıt'alarda hiç yorgunluk eseri 
yoktu. Burada ordıı sıhhiyesinin 

ve geri hizmetinin de mükemmel 
• lemiş olduğımıı kaydetmek iste
rim. 

Beni müftehir eden görüşleri
mi Cumhurreisi ve kafo...-aman 
Camhuriyet ordularının eşsiz baş
bmandanı Şefim Atatürk'e ar
zettiın. 

Orada iken, Dersim'in te'dib ha
reketi ve ayni zamanda imar ve 
ııılah programiyle me gut oldum. 
Askeri ve mülaki saluhiyettar ze
watın m:ılümat ve mütalealannı 
dinledim. Yapılan te'dib hareketi 
kat'i ve müsbet netice vermefc 
başlanııf ve son ıaa gel -
miştir. 

Iısa bir zaman sonra, Dersimin 
pdiye kadar geçirdiği safhalan 

e bıından sonra yapılması karar
laştırılan ıslahatı b .. tün telarWı
'yle efkarı umumiyeye · · ece
ğün. iıPdiden ifade edebllirim. ki 

eski zamanlarda olduiu gibi toplu 
fekavetin \·uknu lıertanf edil -
mi.şiir. 

Ordumuzun ve janoiarıaamızıa 
bu çetin dağlarda gös .. i Jı:ah

nmanca, faaliyeti milletimizin 

dirine arzetmek vaftfe 

Emektar 
Bağdad'ın 
Yaptığı 
Kaza 

Dü nakşam saat 18 de Köprüye 

gelmek için Burgaz adasından ha

reket eden İsmet kaptanın idar~ -

sindeki Bağdad vapuru Manevra 
yaparken içinde Said, Mokaher 

ve S1yelon isminde üç kişinin bu.. 
lunduğu bir sandalya çarparak 

batırmış içindekiler denize dökül

müşlerdir. Denize dökülenler bo

ğulmak üzere iken vapurdan m

dirilen filikalar tarafından kurta

rılmışlardır. 

Yalnız kalınca: 

- İtalyanlar kumar d~künü -
diir .. Onlardan bir hayli para vu
rur ve Mısırdan geldi diye Ayte
ne veririm. Diyordu. 

Gültekin (Tirşör) kağıd hırsız
lığında meşhurdu. Oyunda hiç 
kimse onunla boy ölçüşemezdi. 

Venediğe varınca kumarı, seyya
hı bol en yüksek bir otele inecek
ti. 
Yugoslavyalı seyyah da meşhur 

zenginlerdendi; Gültlkin bu ada
mı o kadar kolay yoluyordu ki .. 
Nihayet Venedikte ayni otele in
nıek için kendisinden söz bile al
mıştı. 

Petroviç ... 
İhtiyardı .. Fakat dinç ve kibar 

bir adamdL Belgradda bir kaç 
fabrikası olduğunu söylemişti. 

Gültekini o da müt<>nekkiren se
yahat eden bir Mısırlı prens ola
rak tanımıştı. 

* (Gaştanya vapuru Napoli rıhtı-

1 
ithaf etrafında 

NAHİD SIRRI 

Adını hatırlıyamadığım bir 
Fransız muharriri tarafından ya
zılmış olup bizim gazete ve mec· 
muaların hazan tercüme şeklinde 
hazan telif suretinde ve hazan 
imzalı ve kah imzasız okuYVculn
ra sundukları hikayedir: 

Genein biri babasının kütüp
hanesinden çaldığı beş on kitabı 
bir kitabcıya götürilı. Kitahcı bu 
kitablardan birine ötekilere ver
diğinden çok yüksek bir bedel ve
rerek muharririnin bir ithaft bu
lunmasını keyfiyete sebeb olarak 
gösterir. Bıınun üzerine delikanlı 
yeni ~ırdığı kitabların hepsine 
birer ithaf uydurur. Uydururken 
de, iki üç asır evvel ölmuş kim
selerden de babasına ithaflar yaz· 
mayı ibm:ıl etmez. Bu hoşça hi
kayeyi tercüme doğru amma, bi
zim hayatımıza tatbikle telif Jcı. 

lığına sokmak ziyadesile mana
sız. Zira biz, ya daimi ruıklime -
kan sebeblerile ve yahud kesirül
vulru züğürtlemeler dolayısile e
limizdeki beş on kitabı zaman za
man pazara çıkarırken, kitabcıla
rın ithaflı nüsh:ılara f.ıızla kıymet 

verdikleri aı;la ve kat!a vaki de
ğildir. Binaenaleyh kendimiz it
haf yazarken, yahud ehibbamız 
olan muharrirlerden aldı,."ımız ki
tablara ithaf yazdırırken kahil ol
duğu kadar kısa. ve kulay silinir 
şeyler yazmalıyuo ve yazJ.ırmalı
yız. Ta ki, kitablar pazar:ı çıkar
ken bunları silebilelim ve kitab· 
cıya bu yüzden de fiat kırdırtr.u
yalıın. 

üzer· de muharririn el yazısile 
ithafı var diye bir kitaba SahaOay 
çarşısında fazla para verildiğinin 
aslii esas ve iınk8nı ihtimali bu -
1ımaa, benim gı'bi ~bları satıl
mıyaıı birkaç aciz muharrir böyle 
fıkra veya hikiye yazmaz, iş sa
bahtaıı akşama kadar bir takını 
mevh- ehbablara ithaf yazma
ğa ılöbriik. O kadar ki, tiirlü iti
naı-Ia ...., hayal emeklerile ya. 
zılacak bıı ithaflar, ithaf denen 
...., mektvb adresine ben 
:ııetilea - fakat üstad ellerden ha-

da hakikaten nefisleri çıkan 
teYe ayrı bir -vi edebi mahiyet 
ve hüviyeti cetirdi. 

Şeker fab~ikal~rımı z 
Yeni y:I i sti hsalatı na 
Başladılar ---

Buseneki ıstihsa-
lat geçen yıldc:.n 

"o de 20 fazla 
olacak 

Şeker fabrikalarımızın geçen 

haftadan itibaren yeni.yıl istihsa

latına başladıkları dün ticaret o
dasına bildirilmiştir. 

Şeker fabrikalarımızın bu se
neki istihsaliıtının geçen seneden 

% yüzde 20 fazla olacağı kuvvetle 

tahmin olunmaktadır. 

* Orta mektep muallimi olmak 
için müracaat etmiş olan Liseme
zunlarının imtihanlarına evvelki 
gün başlanacaktır. 

mına yanaşıyordu. Gültekın Ay
tenle güverteden şehre bakarak: 

- Ne sevimli ve kalabalık bir 
yer .. 

Diye mırıldandılar. 
Yugoslavyalı zengin de valizini 

hazırlamıştı. 

Gültekin: 
- Mösyö Petroviç, dedi, hangi 

otele ineceksiniz? 
- Rovayal otdine. B~ka bir 

yere angaje olmadınızsa, bu oteli 
size tavsiye edebilirim. Ben her 
gelişimde bu otele inerim. 

Gültekin Aytene döndü: 
- Ne dersin yavrum sen? Biz 

de Mösyö Petroviç'in indiği otele 
gidelim mi?. 

Ayten itiraz etmedi: 
- Nasıl olsa bir otele gidecek 

değil miyiz? Temiz olsun da, han
gisi olursa olsun .. 

Petroviç'te birlikte vapurdan 
çıktılar. Rıhtımda yürüyorlar .. 

Her taraf kalabalık. 

Napoli'liler o gün sanki ittifakla 

Beden terbiyesi programlarında 
yenilikler yapıldı 

Beden eğitim okulunun 
müddeti iki yıldan 

seneye çıkarıldı 
Talebelerin bünye vücud teşkilatına 
uygun olarak hazırlanan yeni program· 
lar dün alakadarlara tebliğ o lundu 

tahsil 
•• uç 

Maarif Vekaletinin; uzun za
mandan beri tetkık etmekte ol
duğu •Beden terbiyesi> işini; bu 
yıl esaslı bir şekilde halletmeğe 
karar verdığini evvelce yazmıştık. 
Aldığımız mütemmim malfuna. 

ta göre VPkfilet; bu hususta yeni 
bir faaliyet programı hazırltyarak 
dün alakadarlara tebliğ etmiştir: 

Program; beden terbiyes:nden 
azami istifade olunması için ilk, 
orta mekteplerle liselerdeki tale
belerin bünye ve vücut teşkila

tına uygun olarak tesbit olunmuş-

Talebelerin bu dersten gayeye 
muvafık şekilde faydalanab:lme
lerini temin için mekteblcrde ye
niden icabeden tesisat ve tşkiliit 
yapılacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere; or

ta tahsil çağındaki çocukların 

mektep doktor lan tarafından sık 

sık muayeneleri yapılacak ve her 

Yeni bir 
Fabrika 
Önümüzdeki ttaz l· 
randa gazete ve k i· 
tab kağıdı sıkı ntısı 

k lkı~or 
Büyük selliloz fabrikamızın 2 ci 

Kiiğıd fabrikamızın bir an evvel 
İ.n§a olunması için )'iizle•ce mü. 

hendis, işçi, usta, ağustos güneşi. 
nin kavurucu harareti altında İ:r.. 
mitte durmadan çalışm~kladırlar. 

939 sen~•i ha-ı'ranında çalışmı.. 
ya başlıy dcak ohn scllüloz fab

rikamız harıçten scl'.üloz Jlmıya 
hacet bırakınıyacaktı:. 

Yokluğu bir çok şikayetle~e se. 

bebiyet veren Gaz~tf' ve kitap ka_ 
ğıdı da, ikinci ka~ıJ fabrikasının 

inşaatından sonra ortadan kalk
mış olacaktır. 

Çünkü; yeni fabrikamız tam~m 
olduktan sonra ga1ete ve kitap 

kağıdımız da bııroJa y~pılmağa 

başlanacaktır. 

Kiiğıt imalinde mühim bir 'er 

tutan kaolin fabrikasının temeL 

leri de, yakında İzmitte atılmış 
olacaktır. 

*Tayyar~rı ılmayınca, ta~·ya

relerin ~ô!<i':'rinin emniyetıni 

tam tesis edemcdikce, gıikle 

yalnız u,;mar.ıak şek'. rd~ değil, 
başını clıK gezdirememek, h.ıttii 
nefes :Jla·n lf!"ak şctı.:lınde, tam 
ve k:ıd olara.;; münasebeti kes. 
meğe erg.oç m.1!;kümsun. 

TÜRK HAVA KURUl\IU 

gülıneğe karar vermişler gibi. 
Hepsinin çehresi mütebessim .. 
Hepsi neş'eli. 

Caddelerde koşuşmalar. . Şen 

sesler .. Ve genç kızların gülüşme
leri .. 

Bir ara ileride krizantem satan 
kadınlar, gazeteciler .. 

İşçi kızların fabrikadan dönüş-
lerı .. 

Balıkçılar .. 
Balıkçı çocukları. 

- Aman yarabbi! Ne neş'eli 
memleket burası .. Ayten ayni ke
limeleri mütemadiyen tekrar edip 
duruyordu. 

Kapıçı valizleri yere bıraktı. 

Kapılar açıldı. 

Muhteşem bir otl;!l.. 
Ve bir boğuk ses: 
- Otel Emperyal.. 
Gültekin: 
- Amma da mühim teşrifat bu. 

İnsan kendini İngiltere kralının 
sarayında sanıyor. 

Diye mınldandı. 

talebenin bünyesine göre; yapa
cağı spor hareketleri tesbit olu
nacaktır. 

Maarif Vekaleti; Avrupa mek
teplerinde tatbik olunan beden 
terbiyesi programlarını tesbit et
miş ve bunlara bazı ilaveler ya
parak liselerimizin prograınlaı·ı

na konmuştur. 
cKöy mektepleri• ne aid beden 

trb:yesi dersleri programında da 
yeni bazı değişikL.kler icra olu
nacaktır. Bunun için de lazımge
len tetkikler yapılmaktadır. 

Köy mekteplerirun beden ter
biyesi programları, köy çocuk
larının muhitine ve yaşıeyış t:ırz
larına uygun olarak iı.ı.zırıaııa

caktır. 

Vekfilet; beden terbiyesinin e
hemmiyetini göz önüne alarak 
tahsil müddeti 2 yıl olan Gazi en.. 
sititüsü beden eğitim okulunu 3 
seney.o çıkarmıştır. 

Festival 
Eö enceleri --İstanbul festivalinin bugün pro_ 
gram mucibince son günüdür. Bu 
senenin sezonu bu akşam Tarab
yada Sümerpalasta Belediye ta -

rafından verilecek bir ziyafet ve 
bu ziyafeti takib edecek bir balo 
ile sona erecektir. 

Baloda meşhur Tanasa revüsü
nün yıldızları tarafından hususi 
bazı numaralar yapılacaktır. 

Ancak festival program icabı 

bu akşam tamam olmakta ise de 

Tanasa revüsüne fazlı rağbet 

gösterildığinden Bu revü cu -

marteSİye kadar temsillerine de _ 
vam edecek, cumartesi Kös!en -
ceye döneceklerdir. 

Bugün Mısır takımı da Taksim 

stadyomunda son maçını ppa -
caktır. 

Ya~gın başlangıcı 
Küçükpazarda kutucular soka

ğında 5 numaralı İbrahimin dük

kanındaki elektrik motoru kon
tak yaparak tutuşmuş ise de ate
şin başka bir tarafa sirayetine 
meydan verilmeden söndürülmü~. 
tür. 

Yeni Çağd~ yapı· 
lan işler 

Gerede (Hususi) - Yeni çağda 
müdür Sipkat Karamanın himme

tile asri bir hela yapılmıştır. ge

çen hafta okulda büyük bir mü. 

samereverilmiştir. Devrim piyesi 
oynanmış ve çocuklar çok alkış
lanmıştır. 

Ayten hayretle Gültekinin yü
züne baktı. 

Aytenin bu bakışta hakkı var
dı .. O, bu teşrifatı yadırgamalı 

mıydı?. Bu hayat ancak Aytenin 
gözünü kamaştırabilirdi. Fakat 

Gültekin Mısır sarayında yaşamış 
bir insan değil miydi?. 

Yol üstünde bu kadar uzun boy
lu dü~ünmeğe ve vaziyeti tahlil 

etmeğe vakit ve imkan yoktu. 

Otelden içeri girdiler. 

Biraz ileride büyük bir istira
hat salonu .. S;ı.ğda lokanta, solda 
müzik hol. 

Ayten, etrafına bakındıkca ba
şı dönüyordu. 

Nihayet kısa bir konuşmadan 

sonra, ikinci katta 35, 36 ıncı nu
maralı dairelere angaje oldular. 
Zenci bir garson valizleri yukarı 
çıkardı. Bir başka garson da müş
terilerin ön(ine düştü. 

Yan yana iki oda .. 

(Devamı var) 

Askeri 
Terfiler 

. • . ,.sd ık•eO 
Askeri terfi listesı alı t tır• 

'bince 
çıkmıştır. Bu liste mucı . erkli 
fi edenler arasındaki askerı 
ve komutanlar şunlardır: poğall 

Tümgeneral M. Kemal ,ı :J. 
.. uer · 

Korgeneralliğe, Tugge . • tııA-
Zeki Erokay tümgeneı aJ!ıge.erı~ 

.. gen 
general Receb Sualp tum J'!o)~D 
liğe, tuğgeneral Kordcebe ~~. 
tümgeneralliğe, harb fil·'5UJ(Ul~ 
mandanı tuğamiral M . .Alı 
tümamirallığa . ..rd~l 

Kemal Erman barem <l.
0a ,4 

dereceden barem üçiincu e ~k"' 
Tuğgeneral İsmail :Hakkıa;Jllll''. 

ğuz,tuğgencral Bakı Va~geDer" 
tuğgeneral Sabri Beşe, tuLeııertl 
Abdullah Emir Koçak. tu. ·.,Af' 

- n ıu&rı.-. Hasan Fahri Durudoga • >ıIJ. 5· 

Ö 
.. gener 

ral Hakkı zgencr ~um ... ncii 41-• 
Rifat Taşkın barem uçu _,fi< 

. derw· 
receden barem ikinrı ~ 
piyade albay Fikri Erbuil ıu ô~rr 
ralliğe, topçu albay tsmaılbil1 )1. 

. tuğgeneralliğe, kurmW a~iP tef' 
Rifat Makaracı tuğgenera 
fi ettiler. ?rl 
KURMAY ALBAYi,TÔA }'l-A~ 
EDEN KURMAY Y.ARB\edı!li' 
Namık (Çam!ıca), J{em~nc:ıD' 

(Çengclköy), Lutfı (€rZl{t;? • 
Raşid (Bayburd), Haydar f•" 
dar), Celaleddin (Tophanel•13l:f~ 
mi (Gedikpaşa), Frhmi .. (A~ O>· 
Rahmi {Davudpa~a). Şukr ~ 
tan bul), Nazmi (SeiııniY~~ı,ııl· 
(Beyazıd), Abdülhalim ~l\ı(!Jska · 
Emir (Kayaklar), Hamıd 

1 
ııvr 

dar), Bahaeddin (İstanb0\.;ıı~l· 
tü (Taşköprü), Vahid ($€ 1 C>' 
Asım (ttsküb), Hüsnü <:'311 (1Y • 
mil (İşkodra), Abdüss'.:'larıt p.d 
çin.), Hüsnü (İstanko)')' 11'4' 
(Erzincan), Nihad (Şumnul ;13ıı · 
ri (Ergene), Sıtkı (Yeşilrıt0· (IJJ • 
paşa), İzzet (Hanya). fe)'~~) , P 
vudpaşa), Dursun (TrabZ s:eııı".' 
sım (İşkodra), Behzad (111· rııa l ıV 
paşa), Hulüsi (Maraş)' Cel<18ıtt1 
kihamam) Neşet (l{ır b~U· , (ttan . 
Samih (Sıvas), Hakkı 5(trıil' 
Saim (İstanbul), Şevk~.t arl . er 
can), Salahaddin (ttskud pb~Q· 
mil (Erzurum), Hakkı (İS~rı'l' • 
Sabri (Yenizara). Kazım ~ 
can), Sırrı (Girid). 1~,6 PİYADE ALBAYLICIN ~11-'~ 
EDEN PİYADE yARB ,8nfı) 

Faik (Niğde), Tevfik ~iği~ 
Saim_ (Ahmetliye), Sıtkı. (J(ıl' 
pı), Ismail (Çerkez), .Al• ,.ııP, 
gümrük, Hulı'.ısi (Şumnu)e~ı'de 
tafa (Şumnu), Ahmed (Ş r.ıııP.j 
başı), Ömer (Kütahya). 1, ıJ 
fa (Sötekin), Mithat (Vr9'.ıı ı;: 
tafa (Bfryükçekmece). re; ~ı.,] 
vas), Sabri (Yenip_aıa~~şi); 
(Ayasofya), Hayreddın .~et ıf. 
İsmail (Çengelköy), Şe' . ..ı 
areli). 1f.I" 
TOPÇU ALBA YLICINA rı,ı1~ 1 

EDEN TOPÇU Y.ARBA~ı) ·'' 
Hasan Gürtuna (Babae 

min Özdemir (Edirne) 1µ.1,fo 
MÜHENDİS sUB.Al ,.o~~ 

ALBAYLIÔA TERf~np.V 
MüHENDİS Y.Aı»"it;dl · 

Mehmed Okdemir (1 ı:;OfJI 
ALBAYLICA rı;Rf />yl 

MUHAREBE y.AJtB ıl 
Sabri (Sıvas). l tv') 
ALBAYLIÔA TERf ./ 

ECZACIL~it (il ıl 
Ömer (İstanbul), Ca l r.of,ı 
ALBAYLIÔA TER~Afo J&I 

TABİB YARB.A 138ıı "'°/ 
Hakkı (Trabzon), !) . Jb.1/ 

(Rize), Hulı1si (İstanbU l•'.j)ı 
(Divrik), İbrahim ~r.,{e:rel · ~.,. 
İbrahim (Kurbagiıd ıçırW 
(İshak paşa), İbrahim ( di (~ ı 
rüm), Arif (Sıvas), Ifs;eıı":,r~ 
can), Tevfik (Bolu)• ('.l'rıl?>" 
(Valideçeşmesi), Rıza c1 
Ahmed (Ayasofya) · fİ f.O 

ALBAYLIÔA TER ~ , 
VETERiNERL. ıd 1'..r 

rıaıt'· v. 
Şehab (Kadıköy)· ı,utl\.ıı' 

İbrahim (Zafranbolu). bl · ~ ~ 
lanik), İbrahim (S~~~ıs~1/ 
(İstanbul). Cemal (B 'd cÇ' 
hiddin (Aksaray), R•ŞB ~.; 
köy). ft ı::r ı 

ALBAYLIGA TER p. Vr,f.~(\ 
LEVAZIM : .ARJ3 lf8'11d~.,1 

Hidayet (Sclanıkl · ) ~{t 
deiatik), Lütfi (tıtt; 1

1r .~bol~~\· · (!S P ll'' ~ 
(Malat~·a). Tahs.ıı .. ·til (fs "(r' 
ver (Eskizağra), RU~ •r,l~,.ı)'I 
JANDARMA AL~ f. ')'V 

TUÔGENER.ALLIG i 
EDENLEJı .,,şP ~ 

OSI'" 
Remzi Berkman, 

Sa rol. 

ı~ 
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ı\fı••h • b • • Tek tip 
ll lm l T emzr Yük arabası 

lıtan Öİffienler kaianç vefgfsinİferi Kullanmıyanlar 
Bunlar d an p ara ce-

Biraz saygı ve dikkat 
İstanbul Belediyesinin ,·e po

IMnin aldığı sıkı tedbirler geçen 
yılıı nazaran bu aylarda daha aL 
tramvay Ye otomobil kazası oldu
iunu gösteriyor. Tedbir, innbat, 
şüphe yok ki faydalı. Fakat, her 
ceza, sıkı, disiplin altında temin 
edile• varlıklar mahiyetleri -
oluroa olsun tam ifade i ile tabii 
sayılamazlar, 

08811 muaf tutulacak ? zasıda ahnacak 

def. ~aliye vekiileti bu hususda 
~rdarlığa yeni bir tamim gönderdi 
~i.ıı edil 

liııcıı, enlerin kazanç vergi.. 
~·, ~ llıuafiyeti hakkında Dahi
'% eJıaiet; vila~tlere yeni bir 

Sun&Olli!ermi§tir. 
~· da ezcümle şiıyle deııilmelı-

~~ kanunu ile verılen uç ve 
,ı. ..... ık. kazanç vergisi muaiıye
l ~vun yılının mı, yoksa ma
' 1 nfi mı>bde jttfuaz edil-
ı-~ın geleceği hakkında bazı 

oq,;:"' !ereddü<W dUşüldüğü an-

~-
~ Ola maddede \Yıl tabiri mut-
l'ılı l'alr kullanılınıo ve takvim 

rı.""Ya. malt yıl şeklinde bir 
~ \' t~bi tutulmamıştır. Ka
)'lıtılt~g~ kanunu, mükellefleri 
bii kıa 1 ış ve teşebbüsler.ı göre 
laı.J%ı lllını da mall yıl içindeki 
~ t Ve kazançlarına göre ver
'-ıııııı abi ~utmaktadır. 2510 sayılı 
hlı ~ daııı yıl tabirinin takvim '9.Ya llıali yıl olarak kabul ve 
~inek, vazii kanunun mü
~ e venruş olduğu üç ve 
~k ,_.gı. muatiy<>tinden bir 
'1~ il aultılması neticesine 

ıı · er olıır. 
)\! ~~yh mezldlr kanundaki 
' lrlJli mutlak olarak kabul 

' 'e mua1!~ istifade 
"! olan ıahıım t~bi olduğu 

ltQ/ga ve 

~lrtıanga ile 
e11i işler 
~n .. 
~ &Unlerde İtaly<ın ve Alman 
~er, . ; ihracatçılarımızla yeni 
~~llrl§ıneğe talip olmuşlardır. 
~~ Cenevodan mar~ bir 
lt.noo• Y Ptığı müracaatla bızden 
lııı lirekt değerllı<lepamuk sa-

<lın aJı iatedlğini bildirmiştir. 
/) 
~ Ozarlıksız 
t Qtış 
t~flf kendi arala· 

l\c:la top antalar 
~ Yapıyor 

tn~lıQız sat1> kanununun bir 
~ <? e tablki münasebetile es
\ ~ ôaında toplantılar yauılmak
~i nu~un kendilerine tahmil 
~nilf llııikellefiyetler etrafında 

!ılı. Ulllıalttadır. 
\ ,~ cİİınleden olarak eczacılar 
lırİııd~bıcılar kendi cemiyet.. 
~~toplanWar yaprnı§lardır. 
:~~kk b leıla:r; Eylülden itibaren 
~~ ılara konulacak etiketler 
~<la görüşmüşlerdir. 

!et ılar da tek f>...oat istemek-
. Verilen kararlara göre 

~n-•lara konulacak etiketlerde 

~" ~~insi, yapılan tarzı da gös
""lfıııd ' llıaktu fiyat da esnaf 

an vazedilecektir. 

mükellefiyet şekli takvim yılı 

içindelti kazanca göre vergi tarh 
edilmesini ilUzam ediyor ise mu
afiyet müddetın~ takvim yılının 
Ye eğer mali ~- ıl içind<>ki kazancı
na göre v<>rgiye tabi tutulmasını 
icabettiriyor, ise muafiyet müd
detine mali yıl.ın mebde ittihazı 

lazımgelir. 

Bu esa~tan hareket <>dilir ise 
beyanname usulile veya işgal et
tiği mahallin gayri safı iradı üze
rinden vergiye tabi bir i§le iştigal 
eden bir muhacirin birinci mın
takaya iskan edilmiş olduğu tak
dirde yerle.:jtirıldiği takvim yılı

nın sonundan başlı;; arak beş yıl 
Ye ikinci mıntakaya iskan edilmiş 
olduğu takdirde yurtlandırıldığı 

takvım yılının başından başlıya

rak üç yıl kazanç vergisinden mu
af tutulması liz.ım gelir Ayııi su-

retle hizmet erbabı vaziyetinde 
bulunan veya gündelik gayri s'lfi 
kazanç üzerinden vergiye tabi 

olan bir muhacirin birincı mmta
kada o·erleştirildiği mali yılın so-

nundan başlıyarak beş yıl ve i.idn
ci mıntakada yerleştirildiği mali 
yılın başından başlıyarak üç yıl 

kazanç vergisinden istisnası ir.~

beder. 

lsfanbulun 
Muhtelif 
Semtlerindeki 
Mezarlıklar 

Bunlardan tarihi 
o lanl ar mahafaza 

olunacak 
İstanbulun muhtelif semt ve 

mıntakaları)ıda perakende vazi
yette bulunan ve tarihi kıymeti 
haiz olan eski mezarların meyda
na çıkarılarak muhafaza edilme
leri için vakıfar baş müdürlüğü 
yeniden tetkiklere başlamıştır. 

Bilhassa İstanbulun muhasara 
,.e zabt sıralarında İkinici Meh-
medin ümerasından bır çokları

nın mezarları perakende olarak 
Edirnekapı, Topkapı ve Maltepe 
civarında bulunmaktadır. 

-Bunlar tesbit edilerek numara
nacak, bu iş bittikten sonra da 
meydana çıkarılarak etrafı çevri
lecek ve muhafaza altına alına

caktır. 
-~ ... --

Otobüs r amvayla 
çerpıştı 

Şoför Cemaleddinin idareoin
deki 3421 numaralı otobüs ile 
yatman İsmailin idaresindeki 129 

numaralı tramvay Şişlide çarpı
şarak her ikisi de hasara uğra
ramışlardır. 

SON TELGRAF'm Yazaa: M. Sami KARAYEL l 
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'bı~~Ya teklife itaat etti, işin garibi;' 
ı. &h kendi kendine bir iş görmüştü j 

·-

<\ıı ı>. 
~bin k•Şa; Patrikhane, Pntrikha- ı mıştı. Bağırı .• orlardı:. 
"''llıın ~ktrttığl ecnelıı deyletler, - Ortodoks kılısesı ınkısama 
·~ ca~a Prcnslıği ara;:ııda ne uğrıyamaz! ... 
~aı. nı §•şı_.,,, 1511 Ruslar entrikalarını çevireme-

11< ·at· -~ tu~ Ft•nsız!dr İtalyanları dikleri için Fransızlar akızıyor _ 
~illa •ra__k Ortodoks kil.sesinin !ardı. 
• ı~ 

0 
U<l!·ama ı iÇL" Ruslura Romanyalılar, Babıalin'n z5fı_ 

~ ~!( t> lıntışlırJı. nı görünce, şiddetli bir surette 

"ııa ";a; Fransız ve İtalyan harekete geçtiler. 
~ tiıa_, _ 24 eylıll 1863 de Romany~ Prms_ 
. İııgi tı&ından btıfade ed:_ !iği meclisi meb'usanı şu kat'i ka_ 

~~ it ·ıtcre SAyiı c, idi. rarı verdi. 
lı:n , . 

Sırtta ve omuzda yük taşıma 
yasağının tatbikinden sonra bu 
kabil yükleri arabalarla taşınması 
işine başlanılmış, fakat yük ta
şıyıcılarının tek tip araba kullan
maları da karar altına alınmıştı. 

Şehrin muhtelif semt ve mnta
kalarında başka başka ve numu
nesine uymıyacak şekilde araba
larla yük taşıyanlardan beedi. ece 
kabul edilen tek tip yük araba-

• !arının kullanılma mükellefiye
tine aykırı hareket edenlerin ara-

baları zabıtai belediye memurları 
tarafından müsadere edilmekte 

Bundan sonra tek tip el arabası 
kullanmıyan yük taşıyıcılarının 

yalnız arabalarının müsaderesile 
iktifa edilmLyerek bunların para 

cezasile de cezalandırılmaları ka
rarlaştırılmış, belediyece alaka
darlara bu hususta tebligat ya-
pılmıştır. 

lstanbul 
Maltepesi 
Ve civarı - -
Yakında elektrikle 

bezenecek 
Şehrin muhtelif semtlerınde 

elektırlk bulunmıyan mıntakalar

da elektirik müdürlüğünce tesbi
tine ve buralara elektirik veril-
mesi işine başlamak üzere bütün 
hazırlıklar ikmal edlimektedir. 

Bu meyanda şimdiye kadar es
ki elektirik şirketi tarafından ih
mal edilen İstanbul Maltepe ve 
civarına da elektirik verilmek 
üzere elektirik müdürlüğünce 

tertibat alınmış bulunmaktadılr. 

Direklerin dikilme işi Eylül ni
hayetine kadar bitirilecek bir ay 
sonra Malt~pe \'"e civarı elektiri
ğe kaYuşmuş olacaktır. 

Diğer taraftan evvelki günkü 
bir yazımızda mevzuu bahs etti
ğimiz Bakırköyünde Kartal :epe 
civarında •Mısır tarlası• na da 
elektirik verilmesi için etütlere 
başlandığı büyük memnuni;etle 
haber alınmıştır. 

Mısıra mühim 
Miktarda kavun 
Gönderiyoruz 

- -· 
lnglltareye 2 inci parti 
ya, uzum aevklyetıde 

cuma gUnU yapıldı 
Memleketimizden hariç mem

leketlere yeni yılın yaş üzüm ih
racatınageçen hafta başlanmıştır. 
2 inci parti yaş üzüm sevkiyatı 

Disiplin, tedbir, nazariye~ e ve 
menuata tevafuk lıüviyetl rde 
ve vkdaıılarda lftssüs ettiii za
ınaaiır ki normale varılınış olur. 

Kazaları yabuz bugün, yarın, 
hir mevsim İ!;in değil, lıütW. ö
mür ve hayat miidcleü-e sağla
ma bağlanıak. normale sokmak 
için realitenin önümüze koydu
ğu ~ete ile U.icı n bir terkibi 
ifade ediyor. 

Biru sayırı ve dikkat! 
Eğer, idaresinde ve elinde bır 

nakil ,·asıtasının mes'uliyetıııi 
bulunılunıı her vatandaş bu re

çel Y• uygunluk gösterir ise nm
hakkak iti, kaza.. kelimesi de yal

nız lôgat'ın yaprağında kalan ke· 
limelerden biri olacaktır. 

_ B"ÜRHAN CEVAD 

lstanbul ehli hayvan 
Sergisi bu sene 
Açıl mıyacak 

Z iraat Vekaleti bu· 
nun mükafatını zeı 
zeıe sahasındaki 
h a yva n sahibleri-
ne tevzi edecek 

Ziraat Vekaleti; her sene şehri
mizde yapılmakta olan ehli hay
Yan sergisinin bu sene açılmıya_ 
cağını vilayet baytar müdürlüğü
ne bildirmiştir, 

Ziraat Vek8.!eti; bu gibi ehli 
hayvan sergijeri mükiifatlarını 
Kırşehir zelzelesi mıntakasında 

ki hayvan sahiplerine yardım ma
h t ·etinde olmak üzere tevzi ede
cektir. 

Bu sene yalnız. İstanbulun ka
zalarında sergiler açılacaktır. 

Bunlardan ikinci sergi; öbür_ 
gün Pendikte küşad olunacak
tır. ---
Arsaya bırc=:ık ıl a n 

çocuk 
Evvelki gece Fatihte bir arsada 

terkedilmiş bir aylık bir kız ço
cuğu bulunmuştur. Küçük yav. 
ruya Leyla Ağlar ismi verilerek 
düşkünler evine gönderilmiştir. 

Zabıta çocuğu sokağa bırakanları 
aramaktadır. -----

Kıskançhk 
yüzünd en 

da cuma günü; İzmir limanına Nikelajcı Koço isminde biri 
gelen cLaura• vapuru ile İngilte- kıskançlık yüzünden çıkan kav-
reye yapılmıştır. ga neticesinde Abanozda ôturan 

Bunu, diğer mühim partiler ta- dostu Katina Kibirliyi biçakla ba_ 
kip edecektir. cağından yaralamışbr. Adli;ye dok-
Diğe rtaraftan yakında memle- toru Enver Karan tarafından mu-

ketimizden Mısıra da mühim mik_ ayene edilen Katina tedavi altına 
tarda kavun sevkivatı Yaoılacok- alınmış Koço ya)<alanarak tahki-

t ' kata başlanmıştır. ır. 

sın bilcümle Romanya manastır
larının emval ve emliıki Rumen 
hükumetine aiddir. 

\ Eğer; bu de\1letlerin katolik his-
leri harekete gelip, Rus ortodoks 
kilisesi üzerine hamle yapmamış 
olsaydı. Babıali Bosnahersck. Ka_ 
radağ, Sırbistan, Yunanistan ha
reketleri gibi, Rusyanın tazyikile 
Roman'a üzerine altmış, yetmiş 

bin askerle harekata geçecekti. 

Deyip kesip attı. Bu karar kar
şısında Rum Patrikhanesinin e
tekleri tutuştu. 

Petrikhanc Rusyayı Babıfili nez.. 
dinde teşebbüsat ve tehdidata gi
rişmek üzere tahrik etti. Prens 
Koza 'nın meclisi mebiusandan 
aldığı bu kararın keenlemyekun 
olduğunun ilanını istedi. 

Ruslar; Babıiilıyi tazyika baş -
)adılar. Ültimatom Yerdiler. Bere
ket versin, katoliklik Babıaliyi 

düştüğü giriveden kurtardı 
Çünkü Rusların ültimatomu Ü

zerine, Fransızlar Babıiıliye şu 

tebliğde bulundular . 

- Fransa, Romanya aleyhine 
hiçbir tedbiri zeeriye razı olma -
dığını beyan eder. 

Katolik İtalya da aynen Fransa 
gıbi Babıaliye fikirler''li bildir -
mı•ti 

Maksad; ortodoks kilisesinin 
vahdeti bozulmasın için idi. 

İşte; Sultan Aziz devrinin en 
büyük ricalinin bile tuttuğu yol, 
bu yol idi 

Nihayet Ali Paşa, Fransa sefiri 
Mösyö Mötye ve İngiltere sefiri 
Hanri Bulver ile müttefikan pren
se tazminatı nakdiyenin seksen 
milyondan yüz elli milyona ibla_ 
ğını teklif etiller 

Yani; manastırların emval ve 
emlıikini, Lehliler idare etmek, 
her sene vevahud bir defa ·a mah
sus olr-ak Üzere bir kısım. \azmi- ı 
nat vermek şartı idi. 

Romanya bu t€klifo i~1 t elti. 1 

Şehir meseleleri ç 11-)ttezoru ---··- ---...---·- ·- - --· 

Turizm işleri 30 Ağustos 

Harbden sonra aldığı şeki l 
Atatürk"iin dchıisilc tarihin al

nına yazılan 30 Ağ11'tos harhl<r 
tarihinin bir şaheseridir. Azını 

''C iradenin büyüklüğüne nıi,al 

arıyanlar 30 Ağustostan ilham a
lırlar. Bütün dünyada harb san
atı hakkında tarihlerin ka~·detti
ği büyük kavgalan &öigede bıra
karak hütün teknik lıilgileri alı

üst eden \ e Türkün sedyesinden 
doğan bir ınııcize<lir. B u örnekten 
alınan derııl.e kahramanlık u mu· 
vailakiyetin haki.ki ıuaııasını in
sanlık 30 Aiustosla öfrendi. Ne
sillere yadia:ar kalan llu muhteşem 

aiinü kuthılarken içimizde •hattı 
müdafaa yok, sathı müdafaa nr
dır· diyene karşı §Üluan , .e min
net bor runu günden rüne daha 
iyi hissederek ödeıneğe çalışan 

bizler için göğsümöı. kabararak 
söyliyebilecefriıniz telı. blışey ,·arı 

Turizm işlerile alakadar bır zat 
anlatıyor: 

- Turizm ofisi, henüz tetkik 
devresindedir. Bizden başka, bü
tün memleketlerdeki turizm iş

lerini tetkik ediyoruz. Hariıten 

sonra, turizm işi, bir devlet mese
lesi haline girmiştir. Esltiden tu
rizm, yalnız mahdut bir zümreyi 
işgal eden bir müesseseydi. Se
yahat işlerini kolaybştırmak için 
teşekkül eden beynelmilEl seya
hat şirketleri, ancak zengin adam
ları bir yerden diğer bir yere ta
şırlardı. Şimdi turizm, daha umu
mi bir mahiyet almıştır. Seyahat 
edenler arasında, amele !er ka
zancı az kimseler, küçük momur
lar da bulunmaktadır. Çünkü sr
·ahat şirketleri, turizmi o kadar 

kolay ve bast bir hale getirmi§
lerdir ki, insan evinde oturmak
tansa, seyahat etmeği tercih edi
yor .. 

Hasılı harbten sonra turizm ı i, 
bir propaganda mevzuu olmuş

tur. Harbten evvel, turizm, basit 
bir ticaret işiydi, her yerde sey _ 
yalıları aldatmak için, bir şebeke 
m<>vcuttu. Pariste, zabıtanın na
zareti altında, sahte ayaş kavga
ları, İspanyada, seyyahlara mah 
sus İspanyol dansları tertip edi
lirdi. Şimdi turizm işlerine dev
letler sıkı bir surette müdahale 
etmektedir. 

Sovyet Rusyada, pek tabii ola
rak turizm işi, devlet işidir. Al
manyada, Macaristanda turizm 
işlerini devlet idare etmektedir. 

italyada, turizm işl ri devletin 
kntrolü altındadır. 

Bizde nasıl olacak? Turizm ofi
si, bu mevzuu tetkik ediyor, her 
halde bizde de, turizm işi, devlet, 
işi olacaktır.> 

Arkadaşımın bu izahatını din-

!edikten sonra, hatırıma gelen fi.. 
kirleri aşağıya yazıyorum: 

Turizmeden evvel, neler yap
malı? 

Herhalde, memleketimize sey
yah relbetmeden evvel, yapıla

cak bir çok işler vardır. insan evi
ne misafir davet ettiği zaman, 
odaya bir çeki düzen verir. 
Eğer yemek kafi değilse, yemek 

hazırlar. Ve masrafa girer. Hası

lı misafire mahçup çıkmamak 

için, tertibat alır. 
Bız de. dişarıdan misafir davet 

etmeden evvel. memleket 
ayni mahjyette hazırlıkları yap
malıyız. Eğer otellerimiz kafi ı 
değilse, ona giire otel açmalıyız. 
Şayet gazino Ye bahçeler ve bü- ı 
tun eğlence )"erleri pahalı ;.se, 
ucuzlattırmak için çareler ara
malıyız. Fakat butUıı bunlar tu
rızm ofisine aid ışler değildir . 

Oteli açacak sermayedarlar la
zım olduğu gibi, bahçe ve gazino
lardaki pahalılığa mani olacak 
olacak tedbirler ittihaz etmek la
zımdır. Demek olu ·or ki turizm 

~i, turizm ofisinden ziyade, be
lediyemize dü~en bir vazifed,r. 

•Ne mutlu Türküm cliyuıe• 

:tiilletler, 30 Ağustosu ~·arahm 
Türkü ne kadar kıskansalar ~·e
ridir. 

HALK FİLOZOFU 

Ticaret 
Odalarının 
lağvına doğru 

Bize kalırsa, turizm işi devlet 

ve belediye işidir. Turizm mev
zuu içine, oteller, gazinolar gibi 
meseleler de girecektir 

Sanayi federasyon· 
ları ne vakit 
kurulacak 

Geçenlerde de yazdığımız gibi, 
her şeyden en·el otel meselesi 
n: halletmeliyiz. Fikrimizce, otel 
işlerini organize etmek için bir 

şirket kurmak Iazıındır. Çünkü 
memleketimizde, otelciliğe er_ 

maye yatıracak ~rmayedar mev
cut değildir. 

Belediyeler turimı idaresi, de-

nizbank, demiryolları araların

da birleşerek bir otel şirketi kur
malıdır. 

Memlekette ikfoıad ve te§ki!atı 
yeniden kuran Jıanun; meclisin 
önümüzdeki devresinde müzakere 
olunacaktır Ve meriyet mevkiine 
girecektir. 

Havacılık haftası 

Kanun ticaret ooalarını lağve
derek yerlerine adet itıbarıle da
ha az; fakat daha geniş teşkilatlı 
iktisad odaları kurmakla beraber 
h~ümetin murakabesi altında 
sanayi ;şlerinin intizam ve daha 
çok inkişafını temin maksadile 
sanayi federaı;:·onları ibda• et
mektedir. 

Gerede halk partisi 

B b h b l hafta .. ve halkevi binası 
U Sa Q aş ıgan mu• Gered (Huı;usi) Pa:.tartesi gıi-

nasebetl.le h 0 
• J .. nü Boludan vali refakatinde partı 

şe rımızue musa• vilaye ilyön kurul üyekri Nafi:ı 

mereler ·ı k direktörü olduğu lıa~ Geredeye 
verı ece geldi. 

Havacılık haftası bu sabahtan 
itibaren başlamaktadır. 

Türk Tayyare cemiyeti şehrimi
zin muhtelif semtlerinde bu haf
ta.' a mahsus eğlenceler tertip et
miştir. Bunların bir listesini ya
z1yoruz: 
Bakırköyde balo 3/9/938 Be

şiktaşta 3 eylülde sünnet, 30 ağus
tosta sinema, 1 eylülde tiyatro, 2 
eylülde tiyatro, 3 eyliilde ince saz 
4 eylülde maç, ince saz, sinema, 
5 eylülde sinema. 

Galatada 3 eyl(il gecesi balo. 
Taksimde 11 eylül Taksim bJ!ı.. 

çesi alafranga kısmı müsamere 
K artalda ey!Cılde eğlcmce, 3 

eylülde deniz eğlencelri 1 - 9 at
latizm müsabakaları. 

Pendikte 2 eylül eğlence. 
Kartalda 3 eylül eğlence 4 ey

lül futbol müsabakaları 5 eylül 

İşin garibi; Bab1aJi, k<>niline ta - , 
alluk eden her işte; başlı başına 
bal ve faslı dava ettiği görülm,._ 
mişti 

Mesela İstan bulda tebaası ara
sında bir isyan ve yahud bir te
cemmüat olsa, muhakkak düvel 
muazzama ile beraber bu işi dü
şünmek icab ediyordu. Devleti a.. 
liyyei Osmaniyenin, müstakillen 
kendi umurunu idare ettiği tan_ 
zimatı hayriyeden sonra büsbütün 
görülmez olmuştu. 

Romanyalıların teklifimize mu
tavaatlarına mukabil, Rum papaz
ları itiraz ettiler ... Din ve vazife 
noktasından razı olmuyorlardı. ı 

Nasıl olurlardı. Patrikhane, Rus_ 
ya, bütün ortodokslar Romanyayı 
elinden kaçırıyordu 

Şimdi de darülhilafetüliiliyye; 
ortodoks ve katolik kiliselerinin 

mübareze meydanı olmuştu. Dü
veli muazzam~ya sinem'zde; bu 

ilini c··mı uı>,yn:ıınalarına soha 

müsaml'Te Üsküdarda 30 ağus
tos Kızkulesı parkı müsamere. 

Beylerbeyinde 4 eylül - 9 iskele 
tiyatrosunda musamere. 

Kadıköy 11 eylül Ferıerbahçe 
Behii gazmosu: Balo. 

Erenlı.öyiınde 7-9 ,.ylül Bost n
cı istasyon gazinosunda (sünnet) 

Eyüpte 30 Ağustosla orta okul 

bahçesi: Saz ve tem•il, 3 - 9 eylill 
(sünnet). 

Ramide 30 ağustos g<-cesi ılk 

okul bahçesinde saz ve tems.!. 

Kemerburgazda 30 ağustos ge
cesi saz Ye meydan düğünü. 

* İstanbul - Edirne asfalt yo- · 
!unun çalışmalara ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. Yolun her 

ilti tarafına şimdiye kadar 25• 
bin ağaç dikilmiştir. 

vermiştik.. Lakin, netice hep bi.. 
zim zararımıza idi. 
Romanyalılar, ne Babıliliyı ve 

ne de hamisi olan Rusyayı dinle
medi. Latinlik, İsla,·lık ayrılığı 
daha şimdiden başlamıştı. Evet; 
Lehler Latindi 

1864 senesi mayısının yirmi al _ 
tısında Lehler bir kanun neşret
tiler .. Bu kanun, prensin ınetrepo.. 
lid ve piskopos tayinine salahi _ 
yettar olduğunu tasdik ediyordu. 

Bu kanun üzerine Ruslar; çi _ 
leden çıkmıştı. Patrikhane ateş 
püskürüyordu. 

Ruslar Babıaliyi tazyik ettikçe 
Alı veyahud Fuad Paşalardan ~u 
cevabı alıyorlardı: 

- Fransa \•e İtalyaya ne cevab 
vereceğiz? ... Romanyanın bu su
retle hareketine metbuiyeti cihe
tile biz de ce\•az vermeyiz. !Rdi

ğiniz gibi, derhal asker sevkile 
!edibini arzu ederiz ... ~·akat; 

{Devaı l'lt 11ar) 

1 

.ı ı 

Doğruca partinin -yapılacağı yer_ 
de hazırlanan temel yerine gid:
lerek bütiin Geredelilerin huzu
runda vali Salim Gündoğan hita
be ile partinin roaksad ve gaye
lerı hakkındaki sözlerini Atatür _ 
ke minnet \'C şukran ifadesile 
sözüne son verdi. Halk Geredede 
partinin ,·ücuda getirmek üzere 
olduğu bu modern binanın yapıl
masından çok memnun olarak 
Geredede her türlü sıhhi şartlara 
bü;,.ük müsamere ve spor salon
larını havi yeni modern bir bina 
kazanmış oldu. 

Geredede 15 inci 
yıl hazırltkları 

Gerede (Son Telgnf) - onbe
şinci yıldönümü kutluJama heyeti 
geçen gün lı.aymakaın R:ımiz Ba

tukun riyasetinde l!ıiY ıçtima ak
teder~k mühim klU'arlar vermiş.. 

tir. Memleketin mht.elıf ·erleri
ne tak zaferleri i)' apılmakla em

salsiz co~un tezahüTatla kutlu
lanacak şimdiden hazırlıklar baş

lamıştır. 
-·· --
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opraklarında Japonya! Aleksandr Kuprln HIKA:ı§ 
Son bir sene icinde elde edilen 

Kızı meşhur artist 
Kissa Kuprin Fransa• 
nı Cenub sahilinde 

bulun uyar 

Ah .. Şu Erkekler/ .. 
' neticeler Çinlilerin lehindedir 

Yazan : Recai Sanav 
~sb 

rındaki derinlik uzak ve ' b:' 
diyarların manasını taşıyan b'~' 
ifade ile gözlerime dikıJır, öpe!• 
saatlerce süzer, gözlerıle 

Japonya bugün askeri,mali ve siyasi birçok meselelerle meşguldür.Bu 
yüzden Çinde galibiyet elde etmeleri imkansız görülüyor 

Biraz da Japonyadan bahsemek 
sırası geldi. Tokyoda bulunan Av
rupalı muhabirlerin Japon payı -
tahtından neler yazdıklarına şöylıı 
bir gliz atmak için sebeb de var1 

Çünkü yeni mektubların mevzu_ 
unu teşkil eden şey Japonların bu 
seferki Çin harbine girdiklerinin 
yıldönümüdür. 

arasındaki mukavelelere dalına 

riaıyet edilmesi fikrindedirler. Di
ğer taraftan ise Japon matbuatın-

da çıkan yazılara dair yine Tokyo
daki yabancı muhabirlerin ver _ 
dlği maliırnata bakılırsa bu mat -
buat şu tarzda ııeşriyatta bulu _ 
nuyorlarmış: 

Geçenlerde ölümünü haber ver 
diğırniz Rus edibi Kuprin; cDü -
ello• adlı eserin yüzünden ordu
daki vazifesinden çekilmiye mec 
bur olmuştu. 

O günden itibaren hayatını e
debiyata hasretti. •Düello• dan 
sonra birçok romanlar, hikayeler 
yazdı ve •Hendek» i neşretti. 

•Bilezik» ve cYüzbaşı Bibn -
kof• çok rağbet gören eserlerin -
dendir. Ve birçokları yabancı li
sanlara, bilhassa fransızcaya ter-

• etime olunmuştur. 
İhtil3.l çıktığı zaman Kuprin, 

Rusyayı terketti ve Parise yer -
leşti. Rus hayatına aid romanlar, 
hikayeler yazmakta devam edi
yordu. 

Siyah kadife yumuşaklığile göz
lerimin içine bakan siyah, simsi
yah gözlerim odanın , başka köşe
lerinde gezdirirken cevab verdi: 

- Ne ıyapayım? Bunu (mecburi
yet) diye kabul ediyorum. 

Hiç de böyle (mecburiyet) duy
mamıştım! 

Bir bar locasındaydık; yanımda, 
konsomasyon için çağırılmış, genç, 
bir kızcağız var. Öyle bir k!7ca
ğız ki bu, bar işçiliği ona hiç de 
yakışm•yor; bu gece nasılsa bura
ya düşmüş ... Masum bir ev kızı ha
li var üstünde ... Şarab içişi bile a
ceınince!. 

Ona bu düşüşün hikayesini söy
letiyorum... Kendi kadar masum 
bir ıfade, cana yakın bir söyleyişle 
isteğimi yerine getiriyor: 

okşar, severdi... llll'' 
Önceleri hiç de alakadar 

0~· 
d A tpkıbl! ' yor um... mma, ı 

0 
ıı. 

vanın etrafında fırfır dön• ıdıJI' 
arı gibi ısrarla beni adıJ11 dı dl 
takib edişi, yavaş yavaş ııe,nrı· tı· 

"rıc• e 
a!fıka uyandırdı. Ona o z.ıJll ~ 

zar gibi oluyordum. Fakat raıl',ı. 
geçtikçe alıştım. onu 3.. ıırf. 
bulmak için içimde değiŞ'" 
lar uyandı. sfo 

Japonya yetmiş senedenberi ça.. 
lışmakta, ortaya harikalar koy _ 
maktadır. Bugün bu memleket in.. 
karı kabil değildir ki, pek büyük 
bir müşkülat içinde bulunuyor. 
Çinde ilan edilmeksizin girişilen 
harbe başlıyalı on iki ay gelmiş, 
geçmiş, bulunuyor. Japonyada pek 
fevkalade tedbirler alınarak har
bi başarmak çareleri aranırken 

hayat şeraiti de büsbütün değiş _ 
miştir. Avrupada umumi harb O

lurken Fransada, İngilterede fev
kalade hallere mahsus fevkalade 
tedbirler alındığı gibi lııilhassa her 
tarafı çevrilmiş olan Almanyanın 
harbe dayanmak için nekadar 
müşkil şerait altında yaşamağa 

mecbur kaldığı da unutulmamış
tır. İşte Japonya da bugün böy _ 
ledir. Ne var ne yoksa hepsi hü
kümetin kontrolu altındadır. Çin.. 
ko, teneke, bakır, demir, çelik, de
ri, pamuk, kauçuk, benzin ve sa_ 

Muahede ne demek? .. Bir mu
ahede ancak işe yaradığı müddet.. 
çe riayet edilen bir şeydir. İşte 
elvermediği zaman onu hemen 
battal edivermeli!. 

Kızı, Kissa Kuprin Fransız si.. 
nemasının en sevimli san'atkarla 
rından biridir. Pederinin vefatını, 
tatil zamanını geçirmek için git
tiği Kan'da haber almıştır. 

- Mecburiyet sözünü 

O derinliğinde uzak ve : ~r 
diyarların manasını ıaşıya,,eıu~· 
deyi gözlerimden uzak hı~c 1!' 

çe sinirlenrneğe, titizlerıııı~g 1'.uıı-· 
mahiyetini bilmediğiııı, ıı .• ~ 

çok mu eaece• 
nü anlamadığım, tahlil . gır~· 

'ıre ve saire ... Bütün bu işe yarı.. 
yan şey !erin bugün J aponyada 
müstesna bir kıymeti vardır. Di _ 
ğer tar.itan para da öyle. 

Fakat bütün bu fevkalade ted-

birler karşısında hayatın müşkü

latını çeken Japonya için harbin 
alacağı netice az düşünülecek gL 
bi değildir. Şimdiye kadar geçen 
on iki ayın verdiği netice Çinli _ 
!erin edafüi vaziyette gösterdik _ 
!eri mukavemet oldu. Çinliler bu 
gıbi hallerde başka çare buluna _ 

madığı için her cihetle kuvvetli 
olan Japon ordusuna karşı ol>a 
olsa tedafüi vaziyette dayanmak _ 
tan başka bir şey yapamamışlardır. 

- Bunağın yüzünden aç kaldı! 

Çinlilerin hareketi menfi bır na
rekettir. Fakat bu vaziyette Japonj 
kuvvetleri Çinin ta içerilerine ka
dar çekilmiştir. Çinin içerilerne ~O
kulan Japonlar ise bunu büyi.ık 
büyük fedakarlıklar yapmağa 

mecbur olmuşlardır. 
Bugünkü halde Japonyanın ha _ I 

rici ticareti düşmektedir. Japonya 

ne pahasına olursa olsun ithalata 
mümkün olduğu kadar azaltmağa 

çalışıyor, azaltıyor. Harcii tıc. 

yüzde yirmi derecesinde dü~rruş 
buh.:nuyor. İhracat azaldıkça Ja.. 
pon aya harıcden para da gelmi- , 
yor Japonlar kendı mallarını eL 
!erinde bulunan Mançuko ile şi

mali Çine geçirip satıyorlarsa da 
oradan aldıkları para yine Japon 
parası olan yen demektir. Halbuki 
Japonyaya lazım olan İngiliz li - l 
rasile dolardır. Buna karşı çare 
olarak mümkün olduğu kadar sar- 1 

- Böyle olmasını hiç istemezdim.. 
- Ya, hiç sesi mi çıkarmadan her geleni yiyip iç-

se imışim! 
- Fakat, herıf de ·Müşariınileyh• !er sınıı!ndan

mış ha! Her gün havyar.. tereyağı .. gravyer .. fraııce
la .. daha bir sürü çeşıd '. Sonra, ıpek pijama, fanila fi
lan?. 

iiyatı azaltmak tedbirine girişiL 
mi~tir. Fakat haricden para gel _ 
medikçe vazıyet genişlemyior. 

Gerek Mançukonun ve gerek ele 
geçirilen şimali Çinin tabii ser _ 
vetlerini işletmek için hükumetin 
iştirakile üç büyük şirket teşkıl 

edilmiştir. Bunlardan çok şeyler 
bekleniyor. Hatta Avrupalı mu _ 
habirlerin dediğine göre Avrupa
nın müstemlekeci devletlerinden 
hiç biri şimdiye kadar böyle vasi 
bir plfın ile işe girişmiş değiller -
dir Ancak bu planın tatbikat sa
hasında beklenen neticeleri vere
bılmesi için yabancı sermayesinin 
de iştiraki lfızım geliyormuş. Fa
kat yabancılarla Japonların arası 1 

bugün açıktır. 
Japonlar Çindeki harbin uza _ 

masından dolayı yabancıları mes1
- · 

ul tutuyorlar. Çünkü diyorlar, Çi
ne s:liıh veren onlardır. Çin yar
dım gördükçe mukavemet ediyor. 
Halbuki Çinde yabancıların birçok 
menfaatleri vardır. Burada Japon
ların hesabı ile bu yabancıların 

hesabı uyuşamamaktadır. Mese _ 
la Mançukoda açık kapı siyaseti 
takib edilecekti. Bütün diğer ya
bancıların da alış verişi, ticaret 
Mançuko'da serbest olacaktı. Vak
tile bunu böyle ilfın etmişlerdi. 

Halbuki sonradan bundan vaz ge_ 
çildi. Mançukoda ticaret etmek 
hakkı yalnız Japonlara, japonya_ 
nın dostları olanlara münhasır 

kaldı. Bundan zarar gördüklerini 
iddia eden diğer yabancılar ise 
bunu unutamıyorlar. 
Japon hükumet erkanı, resmi dev_ 
Jet adamları daima muahedelere 
sadık kalacaklarını söylemişlerdir. 

Mes'ul devlet adamları milletler 

Tahminler: 
- Mutlaka, çok zengin biri olmalı 
- Her halde Bursalı olmasa gerek. 
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Halbuki diğer devletlerin evvel_ 
ce Çin ile akdedilmiş muahede _ 
!eri ve sair esi olduğu için Japon
yanın Çinde ilerlemiş nüfuzunu 

tesis etmesi bu devletlerin lehine 
görülmemektedir. Çünkü bu dev
letlerle Çin arasındaki muahede _ 

!erin artık Japonlar tarafından 

tanınmadığı malumdur. İşte Tok-

yo gazetelerinde resmi mahiyette 
olmamakla beraber devam eden 
bu gibi yazıların yabancıların na- ı 

zarı dikkatinden kaçmadığı da 
söyleniyor. 

Çin Ba~kumandanı Mareljal 
Çankayşek yabancılardan yardım 

görüyor diye Japonya hükumeti -
nin de yabancıların Çindeki men
faatlerini artık tanımıyacağına da- t 

ir ortay aıçkan şayia az manalı 
değildir. Eğer yabancı devletler 
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! Komşusunu yarallyan sarhoş ahali 
tarafından linç edildi 

Yaralı igileşmige yiiz tuttu, fa
kat sarhoşun vaziyeti vah.im 
Mant'da, Viktor Hügo caddesi

nin etrafı küçük bahçelerle süs
lüdür. Bu bahçelerde sebze 'Ye -
tiştirilir. 

Bu bahçelerin birinde iki sene_ 
denber; Jorje Moble adlı birisi o
turuyordu. Tembel, sarhoş ada -
mm biriydi. Yanındaki kulübede 
de Marya Kreno adlı 24 yaşların
da oldukça güzel bır kadın vadı 
Kocasından boşanmıştı. İki ya

şındaki çocuğile bu kulübede ya_ 
şıyordu. Moble ile genç kadın a
rasında münasebat başladı. 

Fakat sarhoş herif, kadına çok 
fena muamele ediyor ve dövü -
yordu. 

Komşulardan birisi: 
- Oh! Mariya, daima çocuğu

nü dövüyor ... 
D~yor, bir başkası 60 yaşların

da Madam Klua: 

- Hayır! Zavallı kadın çocu
ğuna çok iyi bakıyor. Fakat Slr
hoş, her ik isini de dövüyor. Bir 
gün ikisini de öldürecek ... Gö -
zümle gördüm. İcab ederse poli
sin huzurunda da söylerim ... 

biyordu. Genç kadın artık lı.k
mış, usanmıştı. Kuübeden kaçtı, 

polise iltica etti. 

Yazan: 

FACİA NASIL OLDU• 
Bir gece Moble eski çiftesin; a_ 

lıyor, kulübenin önünde bekliyor. 
Az sonra Madam Klua'nın ,geldi· 
ğini görüyor, çiftesini omuzluyor 
ve nişan alarak: 

- Al, diyor, 
mükafatı! .. 

boşboğalığınnın 

Ve iki defa ateş edıyor. Madam 
Klua yere yuvarlanıyor. Moble 
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tuhaf buldun?. Yok, haksızsın .. Sa
na göre belki bu çeşid bir (mec

buriyet) biraz garib görünür, yal-
nız sözümü kesme, bırak da tama
mını anlatayım: 

Diyor; ve devam ediyor. 

- Daha mektebde sevişmeğe 

başlamıştık ... Ben ticaret mekte
binin orta kısmında okuyordum. 
O da liseyi bitirmek üzereydi.. . 

Gençtı, yakışıklıydı; bakışla -

ı-
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gördüler mi, gelir .. kapından ayrılmazlar. İş yavan 
ekmeğe bindi mi?. Hi9' kimse semtine bile uğramaz!. 

- İhtimal, sabahleyin gelecek ... 
- Alacağın olsun bunak .. . 

* Midenin artık sabrı kesildi; Refikde de ümid. 
Kararını verdi: 

- Anlaşıldı. Bugün aç yatacağız .. 

Etem izzet BENiCE 

Başını duvara yasladı, 
- Uyuyayım ... 

- İhtimal onu da İstanbu!dan getirmişlerdir. 
Zengin kodamanlardan biı:idir .. - Biziın ev ne oldu acaba?. ne insan memnuu düşünmek için can atıyor! 

Dedi. Fakat uyumıya imkan yok. Aç. adamın 
uyuması imkansızdır. Hele, açlık fikri sabit haline 
gelmişse. Başını tekrar kaldırdı, gözleri ile etrafa ba
kındı, tekrar midenin kara bir pençe gibi karın deri
lerinin içınde tırmandığını hissetti, tekrar küfre ba~
ladı: 

Fakat ne oluyor?. Bu Bursada ne dolablar dö-
nüyor? .. Bir türlü anlaşılmadı! 

- Demek ki, başka başka simalar da mevkuf?. 
Ümid: 
- Adam sende .. Kabahatim yok ki, sakınayım!. 
- Bu da geçer .. Elb.,tte Allahın feraha çıkaraca-

ğı bir gün gelir .. 
Kendi işleri: 
- Gazete ne oldu acaba? Her halde birini benim 

yerime almışlardır. ı\rif mi, Fuad mı, Hüsnü mü, Sa
liılıaddin mi, Şükrü mü hangisi? .. 

Belki Şükrüyü almışlardır ... 
- Beni kurtarmıya uğraşmışlardır amma, anla

şılan bır kolayını bulamadılar. İtiliıfçılardan hıç dos
tumuz yok ki.. Mevlud bey ilerisine varamaz. Çok 
söyledi mi, onu da içeriye tıkarlar .. 

Aile işleri: 

- Ferhunde çocuğu yanında mı 
Darü !acezeye filan mı verdi? .. 

- Ah, meral.. 

tutuyor, yoksa 

- Namussuz karı, şimdi rahat etsin!. 
- Nah benim, alık kafam .. Bana yaptığını baş-

kasına da yapar. Diye Nimetle evlenmedim de sanki 
iyi yaptım .. Aşiftenin daniskasına çatmışız da far
kında değilmişiz! Hem, nimet benim için ne kad:ır 
çıldırıyordu?. Hiç sevmese bütün servetini bana ver
meye razı olur muydu?. 

Son söz: 
- Neyse, geç bunları. Geçen geçti. Geleceğe b~

kalım .. 

Fakat, 

- Neyse? .. 

Demekle, sanki insar kcndısıni düşünmekten 
men cdebıliyor mu•. Yine iş olduğu gibi gidiyor .. Yi-

* - Vay canına herif ekmek de getirmedi?. 
- Karnım da bir acıktı ki!. 
- Keşke francelfılardan bırini vermeseY.dim:· 
- Bu ihtiyar, işte böyle eşek!. Ötekilerini aldın 

götürdün, beniın kuru ekmeğimi getirsene be herif?. 
Ne olacak şimdi? .. 

- Açız demek ... 

Refik hakikaten açtır. Mide, yaramaz bir çocuk 
gibi.. Sanki, göbeğin üzerinde haşarı haşarı: • 

- Beni unuttun Refik ağabey!.. 
Der gibi hırçın bağırıyor .. 

* 
Biraz daha bekledi, bir az daha ihtiyara küfür 

etti: 

- Hay Allah belanı versin herif.. 
- Bu herifler bôyledirlar zaten, keseyi dolgun 

- Namussın herifler, tıkadınız içeriye ya?. 
- Dünya hep böyledir: Vur abalıya ... 
- Bu alçaklığın sonu ... 

Cümleyi bitirmeden tekrar uzaktan uzağa ihti
yarın nalçınlı kundurasının takırdadığını işitti. Dik
kat etti: 

- Hakika""n geliyor ... 
Bir saniye, iki saniye bekleqi, kendi kendine söy

lendi: 
- Bakalım ne çıkacak? ..• 
- Somun momun, neyse yeter ..• 

* - Nerede kaldın beybaba? .• 

bfüyette bulunmadığıın ıÇ l''' 
!ayıcı hislerin sinirlerirııe ı lJll 

d ğıO • dığını, damlarımı kapla 1
, ı,ıı · 

liğimi sardığın hisseıınege kirdi 
!adım. Çok geçmeden de 
kendime itiraf etimi: 

1 
- Onu seviyorum. ]'lı51' 
Uzatmyalım ... Seviştik": ,1ıgı0 

bil . !' gib'" -~ ıyor musun? ... De ı 10r 
gibl... Kelimenin taın J11 re re' 

kk rıı ı•e ·r 
seviştik ... Aşkın ha ı ıııız n' 
re birbirimizin olduk. Ya ek ~ı 
siyatımın emrine itaat eaer f'" 
d . . k il • bU I• ımı o arına attıgım ··I il 

zetı•· bana aşkın meçhul Jez 
tıren ilk erkekti. . 11dl 

bır r 
Durgun suya atıları sJ' 

suda hasıl olan halkala!" 11;,tıP'ı# 
vaş yav~ ı;ıenişlerııe )ta. 1.tif• 
ilk sevgisi de işte öyle gen 1 

büyüyordu... , de ~r 
Ruhumun sermestisi l~f~ 

yati idealleriın sönilP gı · ~· 
Kafam sevdiğim erkektell çr 
hiçbir şey dilşünmilYOrd~ıe!ılpıı. 
i.§in en acıklı tarafı rııe ııı; ~ 
derslerimi ihmal ediyord0

1 
;ıP 

ticede- bu ihmalin cezasırı6rdaıı> 
tehi ikmal edememekle g~ı' 

Onunla, ailemden ve her~~~ 
gizli olarak, tam bir bUÇ0,9~ 
adeta karı - koca hayatl ya~ıd~ 

Nihayet liseden ı\ıezun 
Bir memuriyet aldı . 
Taşraya tayin et~~J~r. eYi ~~ 
Giderken beni gotur~. ,.e 

vafık bu1madığını söyle ~ ti_~ 
- Sen kal.. dedi. ııe 1 9!1 

yer temin ede.vım. Bir J 
9~dl~ r 

mez .. . Mektupla seni al e . e ıl ~ .. 
terim. Sen de Jnıara vazı) ~,v 
oasib şekilde anlatırsıll·" 
hımızı ıyaptırırız. ;ı 

Gitti. ıcıob~ 
Bir ay zarfında iki ıııe #' 

aldım. ııı iO Gf 
kisinde de daha yer ıe a h,(Jll (f 

mediğini, aybaşında P8~8ıııı 
receğini ve mektupla 

8 dU· 1 
ziyeti açacağını yazıY0::ııu ıl" 

al~~c~: !~:~~~aıet1 I 
le dolu bir mektUP··· ıll dl 

Aylar geçti; mekt uplar , 
kası kesildi. 1eıı ıııı: I' 

Bir müddet daha be~ çı~t' ı' 
hayet hakikat meyda", 'il bir ııı 
ilesinin münasib gördug ğı'pO 
la evlenmek üzere oıdu f 
ber aldım!. .erdırı'· 

İzzeti nefsimi çok se\3 oıı
0ı, 

kaç satırlık bır m~ktU~iJ11· f,1 
kire bile lüzum gormde rece 

. e e 
bu darbenin benı n . ·ııiV, 

• . d biJı rsı _,, 
tıgını tahmın e e • ı ' 

Günlerce hastaland;bm~s fı 
1<a el 

kapandım Ruhum"._ ıığıle f 
ren ıztırabların agır dıJ11 -·~ıı" 
dim, ağl adım, kıvran mil ~
tüğüm gözyaşları geç ozıe''"' 
rin güzel hatıralarını g f 
silemedi. 18ri11 

.. ~yaŞ d• ı 
Fakat, ömrüm go · ısıı111 ~ 

çemezdi ya, unutmak ıın rP b_. 
nutmak Zaten h•Y" ,-,pli .. n • 
tesellisi, ı ztırabl":'"'n •e Ce 
hemi bu deg· il mıdır" rdı: 

· va ıı 
Bunun tek çaresı 8rsı11 

. rrınc "'_,, 
lümde geçmiş bır . ıııa 

k ycnı 
tığı yarayı anca 
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tedavi edebilir. . ıırıadı0 • 
İşte bu kaidcyı h: ili< çıl<~, 

tatbik ettim; önum ıadırı"· r3 
• baş o • 

kekle yaşamaga • .. d ,eıçc rrP'' 
ber yaşadığımız mu 8 ıcu .• , · 

.yuı "''" da •evlenmek•. as•'< . 
vuadlerini tatlı bir "'uarıl' ./ 
!edim. Bu tatlı m35" _ hııeı~' 
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iş ray an iş adamları ,, 
Se Yfan işi,, işlerin başında ti· 
Yatroculukla gazetecilik gelir. 
Yı ll arca içinde çalışanların 
akıllaıın1n ermediği kıyılar, 

Zeırn<güırnOük:te 
............................ ! __ 

ŞülkAyetçü a a 
bile, ÇQk defa 
köşeler kalır. 

lllııiİİııııll.............. 

!_,.zan : MAl-iMUD YESA RT DUnya'nın en zengini servetinin 
saadetne mani olduğunu söylüyor ç. ıt • 

~'!tat Çeşıt iş adamları vardır. 
•" it nıuh&kkak olan hır şey 
d ?b 

1 ıııış adamı> olmak, csonra
•• r ulnıuyor Bu tamaınile bir 

• adılı ' 
Sok ş. meselesi. 
~ e nıa akıl, dokuz adım gider! 
l.ıa· · Sonradan çıkan boynuz, 
~ardgı geçermiş! diye de bir söz 

ır B 
~!iti b· U •avam hikmetleri• 
~-ln ır çok '·erlerde doğrudur. 
' ıı ıııj d 

nd' ş a amı olmak• mese-
ni e, geçer akça olduğuna ina
t~ ardan değilim. 

~'" •danıı için, şu ve yahut bu, 
~;r ot!; .. •ış. yoktur; cher şey>, 

a·;ore bir ciş• tir. 
~'rdır de, •ış arayan• iş adamları 
nın ha Ben, bu şeşit iş adamları
lf Yranıyımdır 

'lası~, anf~madıkları; hilesıni hur
.. ~kdegı!, en basit usul, kaide 

ı!Jerın' bilmedikleri bir 
h '&irış· · 1 'lfr h ır er•. Ne yapmak için? 
~· da_lde, dostlar alışveri~te gör. 
ö~ı 'Ye değil. 1 
ııu • ıse. kazanmak için!. 

liı.!n ~•diği a1'lamadığı bir işe gi
~•n ır ınsan, hangi ihtimallere 
lirıııd <ırak, kazanç, muvaffakıyet 
lf •der? 

L. epinı· 
'llnd ız, kundra giyeriz; fakat 
l(U~~cılıktan anlar mıyız? 

llı.:1t racılıktan anlamak de
liiseİ:Yak ölçüsünden, derilerden, 
' ltden; çivi, dikiş çeşitlerin
'lik~lı~tan . anlamak, hepsinin 
l(Und erını bılmek demektir. 
~dr ııra.cılıktan anlamayız amma 
~'kit, a gıydiğimiz için, kundra 
~llııdr nda bir fikrimiz vardır. Hiç 
nı ta~ giymemiş, görmemiş biri. 
'tıııeıl ""ur edelim. Kundracılık 
...._; kalkarsa, ne dersiniz? 
d •li! 
ı~eh·ı· 
~ 1 ırsiniz! 

~/it! beli değildir; aklı başın
lıtır 't Ve üs lik i~i gücü, hattl 
~ ~a 'kır işlıyen kurulu tezgahı 
·eı tdır G .. ·· b" · d ki ite · unun ırın e ca ına 

• n •der. ikinci bir iş tutmak 

~•den• N· 
~~ · ıç.n' 

ıı,. l'iik\t_e bir umduğu var. Hem 
!;, ~a lu bir kazanç ümidi. Yok-
~ '.asını tehlikcve kovar mı? 

Ilı, lt~lllid, ona, ne~eden. gelmiş
: bar kokusu alan iş adamları 
~l ır· k •t.ın oku mu almıstır? Ku-
lıe,lı lllı duymuştur? 
~ · elde, esaslı bir fikir edin. 
~ n0i . olsa, sermaye koyup, bu 

IŞe 
~ıl • girişmez. 

~ncİ··nı.antık, insana, bunları 
lınge~:ur, yahut düşündürmesi 
~~ . 

1\ na d 
1\ tur a.~· hayır! Esaslı fikri de 
~,nın k ıç kundura giymiven in
. ~ilit lındracılık hakkında fikri 
'1 tlJe illi? Fakat kundra, niha
~~lt g(i l~tuJan, ayağa giyilen ve 
· ~-~at tün en bir nesnedir. 
~d'a bazı •işlen vardır ki 
~~ger~~· manifaturaya, hatta 
'I." ıçt:;e filan benzemez. Yıl
ı t. •k 

1 
de çalışanların bile, çok 

, le, ~!arının ermediği kıyılar, 
' •u alır, 
' ' 'l•vtan . . . 1 . b d 
~ "'louİ ı~ı· ış erın aşın a 

; )'lr Uk!a gazetecilik gelir. 
~'-!tıak ~Yu seyretmek başka, 

1tin b •şka. içine girmek büs. 
~ ~, k aşbdır. 
~n~4 .:dın berberi varr!; RPvoğ
\~~ı. •aa tıılek bir yerindeki dük-

1n1e ht· gıbı işlivordu Günün 
( 

1 
ır t' \ bir ıyatro kumpanyası-

~ ,P'•ıa nevi müıtezinılik olan) 
~ tyo» su olmak ıstem~z 

l~'b.rlik 
IJ de, nerede, tiyatMcuı.ık 

1. glıne k 
1 ~ ıar'-nr •der; topallı;--. cm~k-

\ ~any Yaşıyabilen tiyatro 
~"- •sı, bird~n kibarlaştı· 

"'"rırı ' tı ar, yeni kostümler, 
•tcı 1 Varlar npıldı. Masraf

\ b.r,;tkası alınmı~·ordu. Za
:ıa,., r, dükk5nını bıraktı 

' u ' \10 h. e birlikte turneye 
Vct 1 )3.rasından vaz 
eüç k rt.ınp tstan-

V di, yın ::ı eınprez:u . 
ıı 

n ' n, ku u tahtafa 

Gazinocu, ressam, şekerci, s~y .. 
yar kibritçi, lokantacı, garson, u •• 
tede, kimler yok! 
Bunların da •macerayı elim• ni 

teker teker yazayım mı? Sevretin hakim olmadığı şey : 
. Vaktile, bir salon muharriri, 

bir mirasa konmuş, gazete çıkar
mak istemişti. 

Bunu, Süle,-man Nezife söyle. 
mişler; 

AŞK ve SAADETMiŞ ! 
- Aman mani olmayın, demiş. 
- Neden üstad, yazık, değil mi? 

- Hayır! Bu para, nasıl olsa, 
yenecek! Bunu, terziler, garson
lar, dellal!ar yiyeceklerine, bıra
kın Babıali caddesinin fıkaraları 
yesin! 

Bunlardan bir tanesinin hika-
yesi, şah eserdir: 

At yetiştiren, yarışlara giren 
zengin bir dışarılıklı, kime ve ne 
ye kanmışsa kanmış, gazete pat. 
ronluğuna heves etmiş. 

Mütareke zamanındayız. Gaze
te satışları, durgun! Bulmuş bul
muş da, turnayı gözünden v\.lr
muş, batmak üzere olan bir gaze
teye ortak olmuş. 

Gazete top attı, batıyor. Adam. 
cağızda paralar suyunu çekmiş İki 
eli iki bğründe, tıkır tıkır işliyen 
makinelere, hazin hazin bakıyor. 

Adamcağız, dayanamamış; 

- Her işte, kar zararın ortaj{ .. 
dır. At yetiştirmekte, at yarıı' ı· 
rında da ziyan ettiğim olurdu 
amma, ata da biner, hevesimi alır
dım! 

Geçen yüz yılda Amerikaya hic. 
ret edenler, eğer biraz açı.kgöz ise. 
ler, talihleri de biraz yardım eder. 
se hemen zengin oluverirlerdi. 
Halbuki şimdi öyle değil. Umumi 
harbden sonra iktisadi buhran çık
tı. Bir çok mali müesseseler, ban
kalar kapandı. İşsizlik başladı Pa.. 

Makinist, sıfır numara uçarılar
dan. Zavallının şikayetini du
yunca, makineyi durdurmuş: 

ra kazanmak güçleşti. Artık Ame
rikada para kazanabilmek için 
mutlaka büyük bir sermaye ile 
milyonlarla işe başlamak lazım. 

Eskisi gibi azim, irade, zeka "~ ça. 
lışma kafi değil ... 

rinde servetlerni muhafaza eden. 
!er de var. Fakat bunlar da hayat. 

Diyor. Bu kadının biricik arzu•u 
sevilmektir. Parası için değil, ken
disi için sevilmek ... 

- Bey ağabey! demiş. İstersen 
gel, seni, şu makinenin üstüne 
bindireyim, hevesini al! 

Arayan belilsıru da bulur, mev
ıasını da; sözü, böy1e •iş arayan 
iş adamları> için, tam yerindedir. 

Son seneiesı-de milyonerlerin 

çoğu if!B.s etti, parasız kaldı. İçle. 

!arından şikayetçi... 

İşte dünyanın en zengin k•dıru 
·Barbara Hütton> işini çekiyor, 
ve; 

- !nsan para ifo mes'ud ola -
mıyor!. .. 

Büyük derdler nelermiş? 
Hududlarından en kolay geçilen 

memleket lngi ltere imiş •• 
Pasaportsuz lngiliz topra·klarına giren ecne

bilerin vaziyeti mühim bir mesele oldu. 
Avrupamn büyük memleket _ 

!erinde bir de yaabncı mülteciler 
meselesi vardır. Hele Avusturya. 
nın malum şekilde Almanya tara. 
fından alınması üzerine birçok da 
Yahudinin oradan çıkarak kendi-

!erine bir yer araması üzerine bu 
mesele Avrupada büyük bir e _ 
hemmiyet almış, hatta geçenler. 

de bir de konferans toplanmıştı. 

Fransa bu işle meşguldür. İngil - ı 
tere bununla uğraşmaktadır. İn. 
giliz gazetelerinin. verdiği ma!U. ı 
mata göre bugün Ingiltere yaban. 
cılar için en ziyade kolaylıkla gi. 
rilerek kalınabilen bir memleket ' 
almakta devam ediyor. İngiltereyc 
giden ve orada kalmak mecburi. 
yetinde olan bir yabancı Avrupı. 
nın diğer yerlerinden ziyade İn. 
gilteredc kendisi için müsaid bir 
yer bulabilmektedir. Fakat zan -
nedilmesin ki İngiltereye girebil. 
mek için bütün kapılar açıktır. 

Bılukis .. Öyle sıkı bir takım ka. 
vıdlar artlar arandı· ını, İngil • 

tereye gizlice girerken yakalanan 
kimselerin de olmasından anlaşı. 
lıyor 

Bu münasebetle geçenlerde 
İngiltere Dahiliye Nezareti na -
mına verilen izahattan şu anla -
şılıyordu: Gayrikanuni surette İn

giltereye girenlerin miktarı gitgi. 
de çoğalmaktadır. Alakadar olan 
makamlar bu vaziyet karşısında 

u 

çok düşünmek mecburiyetinde - ı 
dir. 

İngiltereye gelmek çaresini bu. 
lamazsa gizlıce girmenin yolunu 
ara\'an yabancılar arasında bugün 
kendi memleketlerinde oturamı -

yan bir kısım Almanlar da göze 
çarpmaktadır. 938 senesinin ilk 
üç ayında İngiltereye girmek is.. 

tediği halde geri çevrilenlerin 
miktarı 419 kişi olduğu görülmüş. 

Fakat 937 senesi zarfında İngilte. 
reye girmek istediklerı hald~ ka. 
bul edilmiycnlerin miktarı 1685 
kişi olduğu istatistiklerden •nla
şılıyor. Pasaportsuz olarak gir -

mek isteyip de geri çevrilenlere 
hemen her gün tesadüf edilmkte 
imış. 

Fakat yapılan tahkikat gösteri
yor ki İngilterede bu smetle gir
miş, oturmuş olanlar da az değil. 
dir. Üzerlerinde pasaport ve sair•' 
gibı hiçbir vesika oln,aksızın İn
g:~tereye girmeğe muvaffak olan-
1'1 çoktur. Bunların nasıl muvaf
fak oldukları araştırılınca bir ta
.<ım küçük gemil~ri•ı. kayıkların 
Avrupa sahillerinden İngiltereye 
bö)•le kaçak adam taşıdığını may. 
dana çıkmıştır. Bu !<ayıkl"' İngil
tne sahillerinde tenha yerlere 
:1:~!1aşarak kimseye göstermeden 
yolcularını çıkarrr.a~tadırlar G~
çenlerdee bu suretle g~lenlerden 
18 kişi yakalannu~ ve pasaport 
kanununa muhalif hareketten do
lı.yı mahkum edilerek hapsolun
muşlardır. Bunlar hapishaneden 
çıktıktan sonra hudud huici cdi. 
lecekler mi?. 

İngilterede bu bir nı%~le olu
yor. Bu adamların pasaportsuz 
gelmekten başka bir kabahati 
yoktur. Kendileri siye•i SPbebler
den dolayı memleketlerinde ba
rınamıyarak İngiltcreyE geldikle
rini söylüyorlar. Böyle si.vasi mü! 
tecileri geri çevirmek ı<;e İngil. 
terede muvafık görülıı•r mckte -
dir. 

Pasaportsuz yakalananlardan 
öyleleri vardır kı İngil tereye ge
leli epey zaman olmuş. hunlar iş 

bulmuşlar, adeta yerle~'lli;lerdir. 
Böyleleri için ne takibat yapıla-

t De' amı 1 inci de) 

Bütün tanıdıklarına derdini ya. 
ruyor: 

- Niçin beni sevmiyorlar, niçin 
benden hoşlanmıyorlar? ... Sevme. 
melerinin, hoşlanmamalarının se
bebi ne?... Kimse beni hakkile 
sevmedi, sevmiyor. Paramın çok • 
luğu herkesin hasedini uyandırı. 
yor, herkes bana gıpta ediyor. Be. 
ni mes'ud sanıyor. Halbuki ben 
nekadar bahtsız, nekadar zaval _ 
lıyım bilseler! ... 

HER NE ALIRSANIZ BİR 
DOLAR! ... 

Elli yıl evvel, henüz betondan 
kiliseler, yüzlerce metre yüksek. 
liğinde binalar yapılmaya başla. 
madan, dünvamn her tarafınd1n 
akıp giden muhacirlerden bir de
likanlı, Nevyorkta küçük bir dük. 
kan açtı. Kendi Kendi elile ho _ 
yadığı ve kapının üzerine astıiı 

levhada şu yazılı di: 
Tek f!at! ... 
Dahiyane bir fikir!. Dükkandaki 

eşyaların fiatı hep birdi. Mesela 
çanta bir dolar, gömlek bir dolar, 
kundura bir dolar, ilah ... P azar. 
lığa, çene çalmıya sinirlenmiye 
liizum yok. İçeri girer, bak1rsı. 
nız. Birşey beyendiniz mi: 

- Yap şunu bir paket! . 
Der. Doları verir, çıkarsınız. Bu 

satış usulü o kadar rağbet gör -
dü kü az zaman sonra Frank Va!. 
vort dükkanını büyütmek mec -
buri,vetinde kaldı Daha sonra, 
Nevyorkun her mahallesinde buna 
benzer dükkanlar açtı. Bu saye. 
de büyük bir servet kazandı. 

Bu~ıi.in Amerikanın hemen her 
şehrinde bir şubesi vardır. İğne. 
den ipliğe kadar her ne istese bu
lunur. 

Frank, kendi gibi çalışkan, se. 
vimli bir kızla evlendi. Üç kızı 
oldu. Karı ve koca birbir !erini cid. 
den seviyorlardı. Yalnız bir ~ey 
canlarını sıkıyordu: Erkek çocuk. 
!arı olmaması... Bunda hakları 
vardı. Kurdukları müesseseseyi, 

1 ihtiyarladıkları, öldükleri zaman 
kim idare edecekti? ... 

Büyük kızları Edna Volvort, 
1900 senesinde Frank Hütton adlı 
birine tesadiif etti. Gü7-el dans bi. 
len bir delikanlı. Zengin kızın hem 
gönlünü, hem de drah1Jmasını çek. 
ti. Fakat, kainpederinin işlerile 

meşgul olmıya hiç yanaşmadı. O, 
borsacılıktan, borsac?a hava O'"Ull

ları oynamaktan zevk alıyordu. 
(De-ramı il ıncı sahifede) 

5- S O N T E L Q R A F - 30 Ağustos 1931 

130 yıl evvel bir aşk 
macerası yüzünden 

DAKTiLO 
Nası l meydana çıktı 
130 yıl evvel, Piz civarındaki 

Viyarejio plajında genç bir adam 
dolaşıyordu. Koltuğunun altında 

bir kitab, elinde küçük bir ıieL 
terle kurşun kalem vardı. Arasıra 
duruyor, defterine birşeyler ya
zıyor, sonra yine yürümesine de
vam ediyordu. 

Birdenbire omuzuna dokunan 
bir el onu,dalmış olduğu hulya.
dan kurtardı: 

- IDy, söyle bakalım, Pellegri
no?. . Böyle yalnız ne dolaşıyor. 
sun? ... Üç kere seslendim, işit -
medin... Ne dalgınlık bu? ... 

Çocukluk arkadaşı Karla, gen9 
şaire hayretle bakıyordu. İlave 
etti: 

- Doğru söyle ... Yine birine mi 
gönül verdin?. 

- Yok canın ... Zannettiğin gi
bi değil ... 

- Peki amma, sabahtan akşa
ma kadar Florantin ailesinin ika
met ettiği şatonun önünde mekik 
dokuduğunu söylüyorlar. 

Genç şair gülümsedi. Veı 
- Doğrusu, dedi. Grazia Fan.. 

toni'de daima balkonda. Tatlı te• 
bessümleri görüyorum. Haklk&• 
ten beni teshir etti. 

- Garib §ey ... Halbuki her gün 
araba ile gezmiye çıklyor. Bu ft
de bir sır var. Saklıyorsun ben • 
den ... 

- Beni sevdiğini mi zannedl -
yorsun?. Ben buna ihtimal Vl!l"il

miyorum. Ah! Buna bir emin ot. 
, sam kendimi dünyanın en bah-

tiyar adamı farzedeceğim ... 
- Beni dinlersen emin olma • 

dan kendini ümide kaptırma ... 
MAVİ GÖZLER BENİ SÜZÜYOR! 

Genç şair Pellegrino Turi, an. 
kadaşının sözlerini haklı buldu. 
Grazia hakikaten kendisini gör
mek içi nmi balkona çıkıyordu? 
Yoksa bu bir tesadüf miydi? Bu-

nu anlamak istiyordu. Fakat n a
sıl?. Genç kız her gün, ayni sa
atte balkona çıkıyor, kırlara, de. 
nizlere bakan güzel mavi gözleri, 
kendi gözlerile karşılaşınca o ka
dar tatlı tatlı süzülü,·ardu ki... 

Üç gün geçti. Pellegrino birşey 
öğrenemedi. Sevgilisi muayyen 
saatlerde balkonda idi. Şatoya 

girmek imkanı yoktu. Şato sahib 
!eri nadiren köyde görünüyorlar
dı 

AŞK MEKTUBLARI 
Nihayet Pellegrino kararını ver 

di. Grezia'ya hitaben bir mek -
tub yazdı ve şatonun hizmetçi -
!erinden Anna öteberi almak için 
çarşıya çıkınca yanına yaklaştı ve 
mektubu matmazele vermesini 
rica etti. 

Hizmetçi kadın merhamet ve 
tereddüdle karışık bir nazarla de 
likanlıya baktı: 

- Oğlum, dedi. Vereyim. Fa -
kat faydasız ... Çünkü cevab ver
miyecek. 

- Fakir bir delikanlı olduğum 
için mi? .. . 

- Yok canım, onun için değil. 
Matmazel Grazia'nın ailesi böyle 
şeye ehemmiyet vermezler. Ar -
zuları, kızlarını mes'ud görmek -
tir. Paranın onlarca ehemmiyeti 
;yoktur. Fakat tekrar ediyorum, 
Matmazel size cevab veremiye -
cektir. 

Niçin, niçin? ..• 

Hizmetçi kadın cevab verme • 
den uzaklaşmış, köşeyi dönerek 
kaybolmuştu. 

Genç Turri, ümidsizliğe düş • 

medi. Mektubunu Grazla'ya Kar
la vasıtasile göndermeyi dütündQ. 
Karla, her gün şatoya gidiyor, ba
lık götürüyordu, Herhalde bfr 
fırsatını bulacak, mektubu genç 
kıza verecektl 

Hakikaten Karla, uşaklardan 

blrlnl kandırdı. Artık her gün bir 
ll§k mektubu, bir şiir genç kızın 
yazı masası üzerine konuluyordu. 

İLK MÜLAKAT 

O.n9 kız mektubları, şiirleri a
lıyor, okeyor. Fakat cevab verınL. 
yordu. Yalnız, her sabah balko
na çıkıyordu. 

Pellegrini bir gün bir mektub 
aldı. Ve kendisill! aly edildiğine 
hükmetti. Zira mektubun yazısı 
genç ve münevver bir kızın ya
zısına hiç benzemiyordu. Bu mek 
tubda, seher vakti parkın nihaye
tindeki küçük Çin kllşküne gel
mesi rica olunuyordu. 

Pellegrino, muayyen saatte du.. 
vardan atladı, köşke doğru ıyü~ 
mlye başladı. 

Grezia, mermer bir sıra IUer~ 
de oturuyordu. Gen9 şair ilerleı>-

ken onun haeketsiz durmasını 
hayre t etti : 

- Beni görmedi galıba .. • 
Diye düşündü. Genç aşık, uzak 

tan pek derin, yakından beyaz ve 
boş görünen gözbebekler;.ne ba
kıyordu. Delikanlı hayret ve deh. 
şet içierisinde kalmıştı. 

Grazia, talı ve okşayıcı bır sesle; 
- Görüyorsunuz a, dedi, An

na'nın CP\' h veremiyeceğiroi söy 
!emekte hakkı varmış. Şimdi an
ladınız değıl mı? 

- Kör! ... Zavallı Grazia! ... 
- Evet, evet dostum ... Anadan 

doğma kör! ... Günün ve sevginin 
ışıklarından mahrumiyete mah -
kumum... Bu halimle hayatını 

hayatıma bağlıyacak bir erkek 
bulunacağına ihtimal veremiyo
rum. Asla evlenmiyeceğim. Buna 
karar verdim ... 

Pellegrini bu acı hakikat kar _ 
şısında donmuş, kalmıştı. Zavallı 

kızın ellerini tuttu, öpmiye, göz 
yaşlarile ıslatmıya başladı. 

Ayrıldıkları zaman gece ka -
ranlığı basıyordu. 

Genç kız, şairin mektublarına 

cevab vermek, fikirlerini, hisleri
ni kağıd üzerine dökmek istiyor
du. Fakat nasıl?. cİşte en büyük 
kederim bu ... » diyordu. 

Pellegrini derin bir yeis ve 
kederle evine geldi Küçük atel
yesine kapandı ve düşünüyordu. 

Genç kızın arzusunu yerine ge_ 
tirmek için birşeyler yapmak is
tiyordu. Şiir mi?. Bu kafi de -
ğildi. Elemlerini, ıztırablarını ha· 

Cl>evamı 1 ıncı aahlfembcl•l 
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Mühi e azi 113 yı ev e bir 
ianlarka Ş d Aşk macerası 

Zenginlikfen şikayetçi 
1 r 1s1 n ay 1 z fille~::::~ :11.::::!:~~n b~~~:m~ir 

(5 inci ıabifeden denm) \ 
Edna Hütton bir gün ansızın 

öldü. Be' yaşında bir kız çocuk 
bıraktı: Barbara ... Bu yaşta ana
sız kalmak felakettir. Barbara 

getirilmışti, mılyoıılar .ar 
muştu. ·• 

Prenses, bal ayıııı Ve~ ,Je 
. '""'deS 

1 
1 1 

Ce ya a a ı m ş Ani hareket karşısında 
'Üskiidarda Çavuşdere sokağın- ' 

da otuzan Hüseyinin 10 yaşındaki 
•illı Şinasi arkadaş'larile oynar
ken ıtlektrik: direğine çılı.arak teli 
tutmak istemiş, cereyana kapıla
rak düşm~ muhtıılif yerlerinden 
ajju: surette yaralanmıştır. 

Tr vayda atla· 
nın cezası 

Haydarda oturan Orhan ismin
ce bir çocuk Alıı!arayda gıtmekte 
elıuı vatman Siileymanın idare
rindi?ki tramvaydan atlamak is
lexlı.m düşerek muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanmıştır. 

•• •• 

Kadıköy ile Moda arasında iş

liyen Vatman Alinin idaresindeki 

tranl\'ay Modada ani olarak ha

rekete geldiğinden m~terilerden 

Vahid isminde bıri düşerek ba -
şından ve kolundan yaralanmış -
tır. 

Otomobil le tramvay 
arasanda 

Şoför Alinin idaresindeki 2546 
numaralı otomobil ile vatman Sü
leymanın idaresindeki tramvay 

Beyoğlunda çarpışarak her ikisi 
de ha"ara uğramışlardır. 

• g n u merasını 
tafsil atı 

(IS d nbifedn dnmıı) 

inkılab yolundak· ılk zamini bu 
kllaba da ana olmuştu., 

. (Birinci ıahifeden •evam) 
lngi.lız Harici'le Nazırı, Prağ -

daki lngiliz heyeti azasından 

Gvatkin'den Çek meselesi hak -
kında İ:ıgilrerenin Berlin sefirin
den Almanyanın umunıi vaziyeti 
bak.kında malümat almllj olduğun
dan bugünkü kabine toplantısın. 
da verilecek kararlardan önce Ha
riciye Nazırının izahatı dinlene -
cektir. 

ALMANYANIN TAHKİMATI 
Londra 30 (Hususı1 _ Alman _ 

yanın hududlarda yaptığı tahki
mat büyük bir alaka uyandırmak
tadır Bu tahkimatın bilhassa 
Fransa - Belçika - Holandayı ih
tiva eden garb hududlarında ya. 
pılması işin ehemmi,·etini ;rrtır _ 
maktadır. 

Bern. JO (AA.) - Hitkr dün 
Loer~ache mıntakas,nda görüne -
rek Isteiner Klotz istihkamlanm 
teftiıj etmiştir. Bu hayalide Al • 
man kıtaları bulıınduğu ve bu 
kuvvellerin iki fırka, belki daha 
fazla olduğu haber verilmektedir. 

Paris 30 - Salahiyettar mena
bie göre Almanyanın yaz manev
raları için ı,500,000 askeri silah al
tında bulım.durması.ndan dolayı 

Fransa hükümeti de şark ve şi -
mal hududlarında askeri ihtiyat 
tedbirleri alım§tır. Fransız ilıti -
yatlau henüz davıtt edilmemişler
dir. Fakat Magino hattı ve şimal 
istihkarnatı garnizonları takviye 
edilmiştir. Bu tedbirler, her ilıti
ınale karşı koyacak bir mahiyet
te addedilmektedir. Fransa siya
si mahafiline göre vaziyet sarilı 

ve açıktır. Avrupa sulhunun mu-
. kadderat B. Bitlerin kararına 

Diğer taraftan Hitlerin bizzat 
hudud boyunda yapılan hazırlık
ları te!tış eylemesi ala.kadar me
hafilde heyecan ile karşılanmıştır. bağlıdır. Hitler Çekoslovak mese-

Bu hazırlıkların Çekoslovakya lesinde başlıca büyük devletlerin 
ile müsellah bir ilıtilat zuhurun- alacakları vaziyetten haberdar e-
da Alrnanyanın gaı·b hududl:ırın.. dilmiştir ve yahud haberdar edil· 
dan emin olması maksadile yapıl- mek üzeredir. Fransa teeavüze uğ-
dığı söylenmektedir. rarsa Çekoslovakyanın yardımı-

ÇEK MESELESİ na koşmak 37.rnindedir. B. Litvinof 

Londra 30 (Hususi) - Çek rne- = ~e;r:a: ~:!:~o~~;u:e~ 

bulmak lazımdı Gözleri köşedeki 
saate tesadüf etti. Bunu, makine
lerini tetkik etmek için sökmüş. 
tü. Aletleri masanın üzerinde du
ruyordu. Zihninde bir fikix can
landı. Grezia'nın, azı yazmasını 

temin edebileeeği ihti.ırıalinı dü
i\indü Sabaha kadar çahştı. Düz 
bir kadran üzerine rakam yerine 
harfleri koydu. Sonra kadranla 
plançırt arasına bir Uğıd koydu. 
Klavyelere basrnıya başladı. Her 
basışta kağıd üzerinde bir harf 
beliriycırdu. Nihayet bütün ka -
ğıd satırlarla dol u. 

Pellegrino sevincinden deli gi. 
bi olınuştu. 

Birkaç hafta sonra ~atcaya git
ti, Grazia'yı gö~mek istediğini söy 
ledi ve ailesinin önü o. ıı:ıalline 

ile yamıaıyı öğretti. Genç klz az 
sonra mektublarllll, §iirlaini ma 
kine ile yaznnya başladı. 

Pellegr , Gzazia'nm kendisini 
serbest ve bahtiyar görmek arzu
suna rağmen çok sonra evlendi. 
Bir çocuğu oldu: Meşhur tarihçi 
Giüzep ... 

Bu iptidai yazı makinesi Gra
tia, ölümünden evvel Pelleçini 
ailesine hediye etti El'an mnk:
ne bu aile nezdinde mahfuzdur. 

··-

Hütton'un daima gamlı, kederli 
olmasında bu ana muhabbetind~n, 
şefkatinden mahrum olarak büyü
menin çok tesiri olsa gerek ... 

Zengin, fakat zavallı kız, yaban.. 
cı1ar elinde, ana muhabbetin -
den, şefkatinden mahrum bü
yüdü.. Babası, işlerinden baş a -
lıp da kızile meşgul olamıyordu. 
Dadılar, mürebbiyeler elinde kal
mıştı. Tahsil ve terbiyesine bun.. 
lar bakıyorİardı. On iki 'Y~ında 
ibn, lıüyük babasınd.an yüzlerce 
milyon dolar miras aldı 

On üç yaşında seyahate çıktı . 
Yanında bir kAtib, dört hizmetç' 
vardı. Servetini babası idare edi
yor, yıllık geliri olan dört milyon 
doları kendisine gönderiyordu. 

Bu zengın kızın cemiyet haya • 
tına girmesi Amerika gazetelerini 
haftalarca işgal etti. Ne\-yorkun 
büyük otellerinden biri kiralan • 
mış, ve yüz bin frank kıymetinde 
çiçeklerle süslenmişti. Barbara, 
üvey anasının kolunda, gümü§ bir 
kemerin altından ~erek etele 
girmişti. 

ç'.1'~.ek istedi. Doklar "' 1' 
buyuk bir saray kiralandı. b 
d . . . ki 1 ,i;sfJ en ınınce çıçe er cı • ·tı. ~!· 
gondola bindiler, sar•Y~ g~ 

BİR BUÇUK SENEDE 2· 
MİLYON DOLAR ~ iJJ· 

Fakat zevkleri, safaiarı ec ~ 
1 .. z>n'' 

medi. ki seneden az bil '. le~ 
!00 milyon dolar sarfet n•ıl . J. 

Prens çok müsrifti. l{arısıJ' JW. 
liisa sürüklüyordu. :earb~' 3']!!1" 
no'ya [!) gitti. Bulrüçiilt ;'aa ~ 
evlenmek kadar boşaııına: d ,1' 
!aydır. Gider gitmez ta!3It ı,Jdı. 
açtı. Ayni günde .1ıar.ırı 
prensten ayrıldı ve: •·ıS • 

- Saadet para ile sa tın •· 
mıyormuş!... ,ıi ~o-

Dt!di. Prense gelince: tı<r.15 ıto 
vardalığına başladı. Ye 

1
• ı:"ıı

İspanyada bir otonıoflıl ):a 1~· 
da öldü. Kaza esnasında yar~ 
kendisine varmak ;,;ın ır'· ,1 
boşanan zengin bir ~acar • 
vardı. p: 
Barbaranın bir vakı tlt<'_;.,,f' 

Ô<"''" ~·anın en zarif adamr. ' fı-
zel prens bu suretle MY~13 

hete gözlerini kapa<lı. b'?' 
İlk izdivacında iııl\"'~~ı ;rfl' k •. 

giin. allr.ışlaımştı; 
16 yıl evvelce 2ö :ığustoııta baş
~- Türk taazzuzu coşkun, dıır
duwhnaz bir sel aluşile bugün, 
30 ağu.stoıı güniio D:unlupınarda U. 
lu B4buğunun tarı!ılere istika -
met v~diren bir parmak i§aret.ile 
inlıiişaf etmiş; tarite- _eni J;ıir ist
kamet ve seyr vermiş, sade bi:c 
düşman ordusunu değil. bic mılle
tin, yüksek Türk millelini<L ma
kfıs talilıini de yenmi§ti. .. 

1 
E ' Atatürk bu mutlu günde he

·llWO>f a.ı 1'!11.\ '§rwurre~ rfa-euı 

nıza sunarken hürmetle önünüzde 
eğiliyorum. 

GEÇİD RESMİ 
Müteakıben 10,20 de İstikli\l 

mar;ıı çalınmış ve vali ve kmnu -
tanlar tribüne geldikten sonra 
tam saat 10,30 da merasim geçişi 
başlamış, tribünün karşısınrla 
mevkı alan tüm bandosunun çal
dığı marşla başta yedek subay o
kulu gençleri, askeri tıb okulu, 
Dt!niz harb okulu, Deniz lisesi 
de~iz gedikli erbaş okulu ve denl,. 
talim taburu, Kuleli ve Maltepe 
askeri liseleri, muntazam adım -
!arla komutanları seliimlıyarak 
geçmişler, bunlardan sonra kahra
man 16 ıncı pıyade alayı çelik a
dunlarla ve muhteşem hır intizam 
ic;indt> geçıd resmine ba•lamış 

selesi haI.1 nazik ve vahim bir yanın değil, fakat İngilterenin de 
safhada bulunmaktadır Ancak derhal müdahale edeceklerini be-
L.?rd Runsimanın müessır teşeb- yan etmiştir. 
busleri neticesinde Prağ hükü - Yugoslavya ve Romanya hüku-
meti, Südetlere daha mülayim metleri, bitaraf ~alan hakkın-
tekliflerde bulunmıya meebm: kalmıştır. da Almanya tarafından yapılan 

teşebbüse soğuk cevap vermişler
Bu maksadla yakında iki taraf 

Komşusunu yaralıyan 
sarhoş ahali tarafından 

linç edildi 

:Barbara zengin olduğu kadar da 
gü:reldi. Çok ~ık giyinir, çolr tatlı 
konu'l"r, kendini sevdirmenin u. 
sulünil çok iyi bilirdi Bütün gö. 
renler hayran hayran lıallJnalı:tan 
lttndileriırl alamazlardı.. 
Eırlen~ teklifüllle buluaanlıır 

saınsızdı. Fakat, bunlardan -para -
mn eleği!. kendisini seveııi =sıt 
a\·ırmalı. samimiyetine, muhab -
lıeünin ciddiyetine nasıl inan -
malı? ... 

uğrıyan Barbara, sev~nıe al~; 
sundan kendıni brr turı!r. ~· 
yordu. Fakat yalnız und;l <t· 
sevilmek istiyordu. Bır b ~ ~ 
ne eV\·el bir kontla e•ı~n ~911 
çocuğu oldu. Geçenlerdi'~ ~ 
aralarında çıkan ihtil31 ' ıJ1' ıl' 

_ ,_ ,_ d .. _..,,! 'DOf> ' ıl 
m'" ..... emeye u~ ,u er. ".. /111'' 
kodusu haftalarca ~ii1'clll ·ı! 
günün birinde araJartll 

3 
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husul' geldi. MahJreıne aarı ~~ 
canın ayrı rnşamaf3rı"'1 

Türk vatanı o m~s'ud hatıranın 
yıldönümünü buıliin içir.-izde fır-
1ınala§an hatırahrlı :.utlulayışı -
mızın sevinçli akisle!il..> çınlaya -
rak bir tarihi ana ana orduya se
lam ve saygılarını sunuyor. 

Yurdun her tarafinda bu mü
nasebetle ·apılan büyük mera _ 
sim fevkalade tezahüratta taçlan
dınlmaktadır. 

BUGÜNKÜ • !ERASİM 
Bu sabah ı;ehrin izde yapılan 

merasinı büyük tezahürat içerisiıı
de e«reyan etmiş; saat ~ek:izde 
Vali Muhiddin Üstilndağın riya -
setinde parti erkin., ~Jıjr mec -
lisi azaları. resmi ve hususi te. 
şekkiiller mıimefillLlerinden mü -
rekkeb bir heyet İstanbul komu
tan ~a gitmi,l, şehir namına 1 

tebrik Ye eşeltkürlerinj abraman 
orduya sunm~:l•. 

Saat 9.~ de tstınbu' kıımuta
rule birlikte Ünh-erslte meyda -
nına gelen heyet O'nivers;te bah. 
çesınde toplanan, krt'alarla mera
sime iştirak edecAk rr.ektebleri 
tdti.ş etmişler, meydanda kuru -
lan bir kürside ordunun en genç 
subayı Muammer Tamay tara -
fından b:r söylev verHmiştir. 
EN GENÇ SUBAYIN NTJTKU 
Muammer Tamay 30 ağustos >R

ferınin tarilıi d<'ğerini anlattıktan 

sonra sözüne şu suretle devam 
etmiştir· 

•- Memleketin felakete uğra. 
dığı. bu kara günlerde Pad' ah ve 
hılkümeti milli her türlü kayic 
Ye düşunceden azade olarak guya 
saltanah kurtarmak k:ıygusuna 

dü mü~. milletten ziyade istila -
cılara yardım etmekte bulunmuş
tu. Bu vazi ·et karşısınd~ Ana -
doluya bi.r halas güneşi g'bi dıığan 
BüYük ·Musta!a Kemah İstan -
bulda hazırlııdığı pllnına gôre 
memleketin bütün H sızlıyan ev
Iadlarını kendi çelik ir~desi etra
f •nda topladı . • 

Bundan sonra zaferin nasıl ka
zanıldığını hulasa eden "-!uammer 
Tama sözlerini şôvle bitirmiş_tir; 

•- Kahraman ,.p bü ·ük mille
t miz~ ve onun Buyuk Başkanı 

\'P ordu-nuzun Ba~komutanı olan 

Büvük Atamıza sevg.i \'e m\ııce -
t ıni" y.ıd ve tekrar ederiz. 

KUMANDANI!" MUKABELESİ 
Bund.'.ln sonra genç subayın nut. 

kuna ccvab veren İstanbul ko -
mutanı kürsi~·e gelmiş İstiklal s;;
vaşının kalblcr ·' u ·andırdı ·ı he
yecanl:ırdan ba." ederek ezcümle 
demiş t.ir ki: 

d dir. 
arasın a tekrar müzakereler 'Ya- FRANSIZLAR ÇEKLERE 
pılacak ise de bazı mehafil bu mü- MÜZAHİR 

zakerelerin akıbeti hakkında da Paris, 30 (A.A.) _ Çekoslovak 
bedbin görünmektedir. meselesi hakkında mütalealar yü-
Diğer taraftan Südetlerın şefi rüten bu sabahki gazeteler bir ta- ı 

Henlayn bugün Lord Runs:man arruz ırukuu halinde Çekoslovak-
ile yeni bir mülakat yapncaklar- yanın Fransayı yanıbaşında bula-
dır. Bu mülakata büyülı: biıı ehem- · cail;ını beyan etmek hususunda 
miyet atfedilmektedir. müttefiktirler. 

• • • • • 
. ' 

meydanı dolduran binlerce hal _ 
Makineye verirken: 
. --kın ~idd ili alkışları ve •yaşa, 

varoı. sadaları arasında komutan
larını selaırıiamışlar, bunları is -
~k~ böüi,rü, muhabere bölüğü 
bırınc1 topçu ala:vı, motör!ü tay _ 
yare top taburu, süvari bölüğü ta
kib etmiştir. 

Harbtehlikesiyaklaştı 

Bunların arkasından itfaiye 
bandosu, polis kıtası ve itfaive 
kıt'aları geçmiştir. • 

Kıt'alarımızıa geçi• resmini mü
t~akıb kültür ordusu merasim g~
çışıne başlamış, yeknasak ünifor
malarıle muntazam bir geçid =es
nıı _yaparak komutanlarla va'iyi 
s~amlıyan yavrnlarıınız ~iddetle 

alkı5lanmıştır. Mekteblerden son
ra esnaf teşekkülleri de tribünü 
geçmış, yürüyüş kolunu takib et-

miştir. 1 
Alay, Be · azıd, Divanyob, A -

lemdar caddesi, Köprü, bankalar 
yolile Taksime çıkmış. giizergiıhta 
me,·ki alan binlerce k4inin alkış
ları arasında Cur.ıburiyet mey -
danına gelmiş ve dağılmıştır. 
Beyazıdda Kayrc.akaml k tara -

fından hazırlanan trıbünlerde Vali· 
ve komutanlard.ıı m21da şehri -

1 

mizde bulunan meb'uslar, Parti 
erkanı, gazetecılcrl~ diğer davet
liler merasim geç'Ş'ni seyretmiş
ler, malul subaylarla, ordu su -
baylarına tahsis edilen trıbünler 
de hıncahınç dol"lluştur. 

Merasim !ıüv'.'.k bir intizam için
de cere)'an etmiş, geçid resmi ya
pılırken Beyıı.zıd meydanı alkış

rın aksile dakika!arc:ı inlemiştir. 
HER TARAFTA MÜSA.,tERELER 

TERTİB EDİLD[ 1 
Bugün, 30 ağustos ba~ramı mü-

nasebetile ~ebrımizin muhtPlif 
semllerindek.i Halkfvlerile muhte
lif teşekküller !ardından miisa -
merele rwrimkt~d'.ı. Gece her ta
raiL'.ı eğlenceler gec vakte kadar 
sürecek şehirde tı'' de muazzam 
fener alayı yapılacaktır. 

BA!:iVEKİLİi\tİZ BEYAZIDDA 
Geçid merasimi esnasında Bao;

vekil Celal Bayar ile Milli Müda. 
faa Vekili General Kazım Özalp 
da Beyazıda gelrnisler ve merasi
mi tribünden seyretmişlerdir. 

Dıım lupınarda 

Roma, 30 (A.A.) - Siyasi Ro
ma mah!elleri İngiliz efkan umu
miyesinin hali hazırda beynelmi
lel hadiselere karşı gösterdiği has
sasiyetten oldukça müteessir ol
maktadular. Çekoırlovakya mese
lesi hakkında Romada hasıl olan 
kanaate göre İngiltere Alrnanya-

nın gösterdiği uzlaşmaınazlıktan j 
müteessirdir. Ve vaziyeti vahim te-

lupınaı·da da büyük merasim ya -
pılmakladır. Bu husu.sta muha -
birimjzin gönderdiği telgrafı ay
nE.n Yeriyoruz: 
Dumlupınar, 30 (Hususi muha

birimizden) - Bu seneki mera
simin geçen senelerden daha ha
reketli olması için geniş bi.r prog
ra mhazırlanmlljbr. Bu merasim 
sahasına civar vilayetlerden ve 
Afyon, İzmir mıntakasıııdan müte
addit trenlerle daha dün ak§am -
dan itibaren binlerce vatandaş 

akın etmiş ve Dumlupınar istas
yonunda bilahare de Dun.ılupmar 
merasimı yerinde, 2 merasi:nı ya
pılmıştır. 

Millı müdafaa Vekaletinin tayin 
edeceği miktarda askeri kıt'a ve 
bir havı. ·ıçsu, Afyon, Kütahya, 
Manisa. Balıkesir vilayetlerindeıı 
teşkil edilecek altı halk kıt'alarL 
Afyon, Manisa, İzmir izcilerinden 
mürekkep birer kıt'a. 

Ankara ve İstanbuldaki Üni -
vc:rsite ve yüksek mektepleri tem
silen mahdut tal be heyeti Af -
yon, Kütahya, Manısa, Balıkesir, 
İzmir, Aydın, Lsparta, Burdur, 
Denizli, Konya, Seyhan. Eskişe -
hir, Bilecik, Kocaeli, Ankara, Bur
sa, İstanbul viliı.yetlerin.den bin 
umumi meclisi, biri vilayet mer
kez belediyesini biri de Partı 
Halkeırini temsil etmek üzere se
çecekleri üçer kişilik birer heyet. 

Merasi myerine yakın vilayet, 
kasaba ve köy halkından binlerce 
k.i§i hazır bulunrnu.-tuı. Bu mera
simi Birinci kolordu komutanlığı 
ida.re elmiş ve nutuklardan sonra 
abideye 10 a yakın çelenk kon -
muştur. 

lakki etmektedir. Çekoslovak 
cumhuriyeti lehinde İngilterede 
bir cereyan hasıl olmaktadır. in
gilter kendi diplomasisi ile Fran
S1Z diplomasisinin müşterek gay
r~tlerinin Avrupayı tehdid eden 

tehlikeyi bertaraf edemiyecekle
rini görürse, vaziyetten azami ne
ticeler çıkarmağa kat'iyetle az _ 
metmiş bulurunaktadır. 

radyolarında konferanslar verile
cektir. 

Bu günkü kÜşat 
resimleri 

"30• Ağustos Büyük zafer ve 
bayram günü; şehrimizdeki bütün 
esnafı menınun eden güzel ve ye
ni bir binanın resmi k~ad tarihi 
de olmaktadır: 

.Ay laı:danberi tesisine çalışılan 
Turbedeki Esnaf hastanesi, bugün 
saat 16 da merasimle açılmakta

dır. Şimdilik 30 yataklı oİan bu 

yeni sıhhat müessesesine; basta ve 
fıkara esnafla ailelerinden muh _ 
taç olanlar parasız yatırılacak

lardır. 

Hastane; lüzum görülüıse ya
kında tevsi olunacak ve yatak a
dedi çoğaltılacaktır. 

Bugün yeni harflerle çıkan ga
zetelerden mürekkep olmak üze
re terti pedilen •Gazeteler sergi
si• de •Fatih aHlkevi • inde açıl
maktadır. Bu güzel sergi dün ga
zetecilere gösterilmiştir. 

Bu es r tarnamile muvaffak o
labilecek bir şekilde bulunmakla 
buaber; bazı gazetelerin eksik ol
duğu ve yahut nasılsa unutuldu
ğtl nazarı dikkate çarpmaktadır. 

Alakada uyandıran bir 
seyyahat 

Kudils. 30 - (A.A.) - Mutedil 
Filıstiıı Arablarının şefi Ragıb 

Naşaşibi, dün h.aYa yolile filistin
den a:ynlıştır. Ne maksadla ya -
pıldığı malüm olrnıyan bu seya.
hatiıı, memlekette derin bir ali\-

(4 11ncü •ahifemizden devam) 
çiftesinin kuqunlannı deği tiri
yor ve: 

- Bunlar da, diyor, yaklaşa -
caklara ... 

Silah sesıni işiten ameleler, a
hali Moble':ııin üzerine at.ıl'ıyor _ 
lar, yakalıyorlar ve linç etmiye 
başlıyorlar. 

Y erdenyere atılan, itilen sarhoş 
kanlar içinde kalıyor. Kafa'ı '\'e 
gözü. yara! anıyor. 

Bu sırada polis yeti~yer, ı,ıo. 

müşkü!Atla ahalinin elinden lnoı·

tarıyor. 

Ha~aneye naklolıman Mad.am 
Klua'nın yaraları iyileşmiştir. Fa
kat Moble'ye gelince: Hfıla bay

gın bir halde yatmaktadır. Kafa.. 
tasında ve yüzündeki yaralar pelı: 
derindir. Hayatının kurtarılabile
ceği ümidleri pek azdır. - -- ... ·-----
İhtardan müte .. 
essir olan bekçi 

Evvelki gün Tophanede bir ha. 
dise olmuş iki bekçi hıl'stzWı: ya
parlarken suç üstünde yakalün -
mışlardır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Tophanede bulunan Dcnizyol -

ları idaresinin kooperatifinden son 
zamanlarda ufak tefek hırsızlıklar 
olmakta fakat bu hırsızlıklar ki -
min tarafından yapıldığı anlaşıl_ 
ınarnakta idi. Nilıayet kooperatif 
amiri bekçileri çağırarak ihtaratta 
bulunmuştur. Bu ihtardan müte
essir olan ve İbrahim ile Kemal 
ismindeki iki arkadaşından şüp -
belenmekte olan bekç• Ahmed 
arkadaşlarını gözet!~meğe başla -
mıştır. Nilıayet bekçi Ahmed ev
velki gece her iki arkadaşını ı;ece 
mağazadan zeytinyağı ve saireyi 
çalarlarken suç üstünde -yakalı • 
yarak polise teslim etmiştir. Hır
sız bekçiler suçlarını itiraf etmiş
lerdir. 
İstanbul 5 inci icra memurlu

ğundan: 

Dünya gazeteleri birkaç kere _ 
!er ırişanlarulığı b<ıberini verdtl~r. 
İlk evvel bir Pola oyuncusu ile, 
sonıa Amerikaruıı. en kibar ~ne -
!erin.den. birine mensub \ıir deli. 
kaıtlı ile ... Bir<ok kereler. Barba. 
:rarua şık kavalyelerind.rn birL'lc 
gönül erdiği, onunla evlen~ceği 
zannolunmwıtu. 

llahisler tutııluyerdu: K;minle 
evle~ecek? .. . Herkesi meralı: al • 
?nıştı. Hakları vardı: Çünkü or -
tada güzel \ıir kız. sonra 700 mil-

yoc ... 
SPOR MERAKLISI GÜZEL 

BİR PRENS 
1923 de, bir seyahat esnasında, 

gazetecilerin dediği gibi: 
cDünyanın en zengin Jrızı, dost

larından birile kocasına tesadüf 
etti: Demir kralının k1Zı Lüiz 
Astar Van Ailen ile gürcü prens. 
!erinden Aleksi Medivani. .. 

Şen, spor meraklısı prens, 'Bar. 
bararun çok ho~una gitti. Hiç kım.. 
se. birkaç ay sonra prensin 'rnrı. 
sıntlan ayulacağını, Barbara ile 
evleneceğini hatırdan geçirme -

mişti. 

Fren, Londrada iken karısını bo
şadı. Barbara hemen Nev··orka 
döndü. Bu suretle dedikoduların 

verdi. ıt"',,.ı 
Son gelen Avrupa ı'.ıd 

Barbaranın Venedi~ "rıı•r,' 
kocasile beraber eteld4! :;~ı 
tığını, beraber yen-ıell Y 
yazıyolar ve soruyarw: 1 

Acaba barışacaJdar Jlll···.~ 1 
Nevada dağlan. arasın• ;P l' 

küçük bir belde. Ista11> 6~ f' 
den inince göze çarpaıt 1 ~11"~ 
garib le\·hadır: cl'tÖn3• d .fi 
en küçük şehri hala~klir ~ıs 
Bağrı yanıkları, kall!İ Jı ıtı 
lamlar ... ıo ~· 

Hakimler milyo11er~tifl'.rıı fi' • ııerı 
ma yıldızlarının şik!l:Ye 6 ) 

kıinetle dinler, ve beş•""' 
nnı verir. .efl!' ııt; 

Bu «kalbleri kırıklar• ' 0ı~· 
lediyesi, sevdalarındı> aıdS!Jf ' • 
hayal inkisarına uğrıY:;,. ı 
zünden ha <li varidat te ~tı 1, 

tedir. Yeni dünyanlfl hrf >"' ~ 
den birçok kimseler bUr~ 
!ar. Her on beş tla1'ia3 ıJf!I ı"' 
karan verilir. Mahlefl'le ıJSf· ~ 
şanına kararını a!ıı> ~ıl~,1,rı'p:
maklarındaki nişan )1311< 1µr 1' 

vardaki küçük del'eYc. ~ P" 
renin üstündeki köpf tl ıtıf 11>~~ 
büyük bir kalabalık ~r ,,o,-1 
!ar, atılan halkaları <.ıı:3,..,.rt 
dereye ıiren çocul<Tı>f' · 
eğlenirler... r,1~· • 

[11 gazetelerde i~fll'.(;ıl r 
!imlerde görülen b. u J<U "': ,,erCV" 
nerede ve nasıl bıt ~~ 

Prm, Nevyorl<a geldiğ' zarran l'==ş=ar==ıı.0= .. \=. =s=uı=h=fl=u=:k"'uk ıJ:J 
o Ne\'Yorktan kaçtı. zif gihter _ · .. ı" 

önüne geçmek istedi. Prensi se -
viy0r muydu? •. Prensin vefat:n_ 
dan senraki sözlerine bakılır'~ ha. 
kiki bir sevki ile sevmişti. 

den· cıı"' il" 

Nmektenkdke.bkork:n1 uş:u•d. Londn .ve Mürefte eski guıııriık_'.:ııııl, 
evyor ı ar a emın e, prensın h'l .k tgiı.bı ıı~ · ~ .. lup a en ı ame · fi' u 

karısını boşamasının pek hoş go. han 1 . c k" . h:ıı.Jncı .. ~ 
.. bned"" .. b·1· d B e üne ..,.ar oy . ti•~"'· ru ıgını ı ıyor u. u s0 beb. . af tl Mal üdiJ.f'" . 

1 t 
.. k" ld • k ne ız e e m . . .. 

e "1'ens en, mum un o ugu a • 1 t f d Je)·hiJlı ı< 1,c" 
d k b l 

. . d er ara ın an a . ıı a ~ 
ar uza u unmak \Shyor u. U - 1 194 d numııP' 19 

zun müddet şarkta seyahat etti. unan odsyta ·in 0ıuJlı>l:.,.ııı-. . , vası zımnın a a)l t.>t.11 Er 
Nilıayet Sıngapor da k:rşıle~tılar., lı .. .. t 9 da gelJll rıt" 

. nı' d 1 1933 d d sa gunu saa ~' f nışa an ı ar. e ondüler: h ll 1 kk d gı'·~P ... ıı ·rl'' . ... ' e c la ınız a ,} ... =>"' dl' . 
Parsıte yerleşme~ karar verdi • hazla duruşma 13/9/9""; ~ı<l , 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar veril<!n 317 kilo 
gaz, un, nohut, bulgur ve makarna 
açık arttırma suretile 1/9/938 per
şembe günü saat 15 de Maçk.ada 
Ahmet ef. sokağında 50 numaralı · 
bakkaliye dükkanında satıtaktır. 

.Almak istiyenlerin anılan mahalde 
gösterilen saatte hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

ler. 1933 de Barbaran•n vılhk ge t 9 ıaı · k· ifa e<Ji l!T',. ~ 
ll 

. . . - saa a ı ı ·e " 
rı 6 .mılyon doları aşıyor..ıu. dan yapılan muarneıe;.ğf""' .1, 
Parıste, 6 ıncı beled:y~ dtire • zarfında itiraz edcbil•c JıS ( 

sind. akidleri icra olund•J. Van • ediğiniz takdirde bir d~i''ıt..ı; 
dom meydanındaki palasların bi. meye kabul edilmeY""e~ı< fil',; 
rinde verdikleri düğün ziyafeti, Muhakemeleri kanun"~~~ ~il"; .. ~ 
Parislilerin el'an ha~larındadır. maddesine tevfikan tclı ~ 
Londradan me~hur bır caz hey;ıti ~ ~ _ .... 

e Sul'ıı: ··. ninıetlerindeıı fay_ 
dalanm•~• aşlıyao. ve ona bu 
kadar hasret çekmi~ o;an Türk 
millet!, _-:.u1hü korumanın blrin-
ci şartı olan gökte silfilılanma. ..,ıl 
::~:::~i~~·ı-.~~~:~~;~~i~~~~~ Baş Diş Nıez'e G · voma1~ rılacakd::r. '·· , tı ' rıp l~ b"'' 

TÜRK HAVA K URUMU nevralJı,kırıklık ve bütün ağrılarınızı deı~r· 
- Dünkü ı.ulıı:!e ufuklardan 

kalk=~ yerine nur ve ışık imni,
tir. Bııgilııkü zafer vatanı kurtat
dığı gıb Cu~rurıyete temel, ın-

16 yıl önce bu · n tam bir za
ferle neticelenen Başk.umandan-
1.k muharebe · in yapıldığı Dum-

- - icabında gUnde Uç kate etınab1 

---------------------~~~~~-= 
Bu akşam Ankara ve İstanbul ka uyandırmıştır. 

On 



:' 
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- .. ----- Büyük derd!er nelermiş? İktisad vekaletinden ilan olunur 
29/8/938 tarihinden muteber olmak üzere benzinin perakende ve 

petrolun toptan azami satış fiyatları beş şehir için aşağıda gösterildiği 
gibi tenzilen tesbit edilmiştir. 

~1~ Yazan: Ziya Şakir 

Ateşl~r içinde yanan Hüseyin 
Avni paşayı yatağı ile sürüklü

yerek dışarı çıkardılar 
Onu açık bir arabaya 

dile,., oradan 
~~,t ahval ve hadisat öyle ka
~ll <r halde idi ki; sık sık vil. 
Iİl, '.e~ddül etmış... Sultan A. 
tıı,Jıne Valide Sultanın ve sair 
• tQrlarının iğfalatına kapıla. 
~alıııı ladaret makamına tek~ar 
tı. Ud Nedim Paşayı getirmiş. 

cı 
~ ayız, ihtiras ve intikam alev-
~krar parlamıştı. Mahmud 
lıJı; Paşa, rakiblerinin en müt.. 
11<- balan Hüseyin Avni Paşadan 

lııı l§laııııştı. 
fıı;:nblcorJmnç rakibi bir an evvel 
~ Uldan uzakl~tırmak için 
~vendigar valiliğine tayin et
~ti. ~ak.at o sırada ha~ta bu-

llusevin Avni Paşa· 
'lı: . ' 

'latı, lstayım, Tcılavi ve istira-
~htacım. Şu aralık .hiç bir 

l:ıi Yet kabul edemem. 
\;.ı-,/'· :Mahmud Nedina Paşaya 
Sa~ göndermişti. 

~t'i •zaııı, (İrade! seniye) nin 
&ııı- Y&tiııden bahsederek ,derhal 
ıe~:Ya hareket etmesi için Hıi
~ll ~Y?ıi Paşaya ısrar göster • 
, ~ da: 

llır11y atakta yatıyorum. Şuradan 
bı;:::' a kımıldanacak vaziyette de 
~.~~. 'l'•ıııamile ifakat buluncı-

b; •dar, bir yere gidemem. 
~iYe, ayak diremişti. 

~~•Yet bir gece, Hüseyin Avni 
t~n 1~ konağı, saraydan gönde
~ Sıla~orlar ve sadaret ka -

hile ihata edilmişti. Bunlar
~ 1 lr lcısmı, kadınların korku -
''~e~Yad ve figanla;·ına rağmen, 
4i. l\ harem dairesine girnıişler-

'<ata • 
~~ gında, ateşler içinde yanan 
"lliiiQln Avni Paşayı, :yatağı ile 
~ h~Yet'ek dışarı çıkarmışlar, 

'1irı.ı ll' arabaya koyarak sahile 
'ıı. la isler, oradan da bir tersa.. 

,lanasma bindirerek, Salıpa
\, ~0nünae, istim üstünde bek
~~ <lstanbul) vapuruna bin -
tı ba;r, böylece cebren Bu•sa-

il,,ıletınişlerdi. 
CI... .adın bu derece serlid şek

. -·rııan1ı hükümdarlarınm en 
C... :~leri zamanında bile en

\,~~~len .. hareketlerd~n biri yı'li. 
.~"' liuseyin Avnı Pa~a. o 
' ~ ınuztarib günlerinde k!'1 

Ilı.. arşı yapılan bu şiddetli 
~ ;"'!< mukavrmet edeme
\,:'lııd •kat o tarihten itibaren 
~:'.ltıı ~ hasıl olan kin; nihayPt 
\t~ kA.ıizin tahttan ıskatına ve 
• ~nlı ölümüne sebebiyet 
•tl '· 
~~~ llAMiD DEVRİNDE 

~Ulta GON - VE - HAPİS 
~iti n Aziz ile Sultan Murad, 

lt;ın •rkasından hal'edilmiş, 
q . at ın k 
'liıanr a amma, Sultan Ab -
~''! ıd geJmış· t· ı, , lan ı. 

, n 'na liamidin saltanat ma
t ı:ı0, ~lınesini temin eden Mit.. 

-.a ·ıe ••ı in ı. taratarları. (meşru-
td· ılanını şart ittihaz et 

~ ı. 
ıı. una 

1l~l· ~hdü!hamid de muhalif 
<ıııu .. !atta, tarihi mes'uliyet 

Uzer· 
l!ıa ıne almak istemiyen; 

' ..,lllid, kendisine saltanat 
:ıı. •4ıJd •. 
~ , ~t 11.lı zaman, bunu şart 
'ltaı ll'ıışti. 

ı ıı....,,~ı:al'İbd.r ki; memleketin 
'~ tler;, istibdad idaresini 

, ı 
1 
'lleşrutiyetin bir an evvel 

0,,1~ ~~ hütün varlıklarını ve 
, ~l hatlarını bil~ orta va koy-

• a!d . 
1, bı"ı e, halkın bır kısmı, 

assa . 
, ' - softa gurubu. kat-
i .ın 

1 
l.ıraftar değillerdi. 

Z·rıa larnm, (Kanunu esasi) 
'<ııdız ınak içın çalışan heye -

t.larayında bir oda !lh
~ ı li 
'l'r Zil • euıleketin .. a mii-

llıresinden mürekkeb o-

cebren 
koyarak 
Bursaga 

sahile indir
götürdüler 

lan bu heyet, meşrutiyetle idare 
nunu esasilerini getirtmişlerdL 
nunu esasilerini getirtmişlerdi. 

Bunları türkçeye tercüme edi· 
yorlar; Osmanlı camiasının, hayat 
ve adatma uıygun bir hale getir
ır.iye çalışıyorlardı. 

Bu heyetin çalışması, ve ıneş -
tiyetin ilanına hazırlanması; Fa
tih, Beyazıd, Süleymaniye med -
reselerinde derin bir infial uyan· 
dırıyor; mutaassıb muhitlerin 
kuytu köşelerinde, korkunç fe -
sad kazanları kaynıyordu. 

Hayretle telakkiye şayandır ki 
(ulema) unvanını taşıyan bu kıp
kızıl cahil güruh, (meşrutiyet) in 
ne olduğunu anlamıya lüzum bile 
görmüyorlar ... Toplanacak meb'u 
san meclisinde, müslüman azala· 
rm hıristiyan azalarla omuz omu. 
za oturmalarını bir türlü hazme
demiyorlar ... Din işlerile dünya 
işlerini birbirinden ıryıramadıkla
rı için, bu müsavata bir türlü a
'kıl erdiremyorlardı. 

Bir taraftan kanunu esasi ha-
zırlanırken; diğer taraftan da giz.. 
liden gizliye fesad kazanları kay
narken, Sultan Hamid de halka 
karşı nümayişlerde devam edi -
yor ... Meşrutiyet ve halk taraf -
tarı bir hükümdar olduğunu gös
termek için, Serasker kapısın • 
da (1), Tersanede (2), Tophanede 
müşiriyetinde zabitler arasında 

asker yemekleri yiyor ... Bazan da 
arkasına yalnız iki yaver alarak 
yangınlara gidiyor... Aahali ara
sına giriyor... Böylece halk üze
rinde bir sempati uyandırarak 

Sultan Azizin ve Sultan Muradın 
hatıralarmı silmiye gayret edi -
ıyor. 

Yeni hükümdarın bu hareket -
leri, halkın münevver zümresi ta
rafından takdir ile karşılanırken, 
cahil ve mutaassıb zümre bunları 
hoş görmüyor; şurada burada: 

- Saltanatın şanına yaraşan, 

heybet ve vakardır. Saltanat ve 
hilafet makamını işgal eden bir 
zata, böyle hafifmeşreblikler ya
kışır mı?. 

Gibi dedikodular baş gösteri 
yordu. 

Abdülhamidin tahta çıkmasını, 
ramazan ayı takib etmişti. Pa -
dişah, yine halka hoş görünmek 
istiyen Padişah, yanına Sadrazam 
Rüşdü Paşayı ve Şlırayi Devlet 
reisi Mithat Paşayı alarak bir teb 
dil arabasına binmiş; Ayasofya 
camisine gelmişti. 

Camide, Padişahlara mahsus 
(Hünkar mahfeli) dururken, ora
ya girmemişti. Halk arasına ka
rışarak elindeki incili tesblhi sa
vura savura hafızları, vaizleri do
laşmış... Sonra, umuma mahsus 
maksurelerden birine bağdaş ku
rup oturarak, kalabalığı temaşaya 

(1) Harbiye Nezareti. 
(2) Bahriye Nezareti. 1

- başlamıştı. 
- (Devamı var) 

H iKA YE 

Ah .. şu erkekler 
( 4 ilncil sahifeden deyam) 

gelmediğini görünce o beni bırak 
madan ben onu bıraktım. 

Babam, ben küçükken ölmüş -
tü; annem de bu sıralarda ölün. 
ce büsbütün kendi başıma kaldım. 
Şuurumdan ziyade zevkine tabi ı 

hedefsiz, g"yesiz bir kadın olmuş 
tum artık.. Benim için hayatın 
manası, benim uğrumda canlarım 
fedaya hazır bulunan, fakat beni 
hiçbir vakit bir cev kadını• olma 
ğa layık görmiyen ciışıklar. ın 

kollarında günlerimi geçirmekten 
ibaretti. 

Nitekim öyle oldu. 

Bugüne kadar ömrüm, - ismini 
bile hatırlıyamadığım - birçok er
keklerle geçti ve ... geçip gidiyor ... 

Durdu. Siyah kadife yumuşak
lığile bakan simsiyah gözlerinı 
gözlerime dikti. Güzel ve ateşli 

dudaklarında hayata ve bilhassa 
erkeklere karşı duyduğu nefretin 
isyankar ifadesini belirten mıni. 

dar bir gülüşle: 

- Ah şu erkekler!. dedi. Kadın

ları düşüren onlardır; bir cdüş -
kün kadını• kendilerine !ayık gbr 
miyen yine erkeklerdir. 

Bu sitemden kendime bir his..e 
ayırmağa çalışarak ona hak ver
dim ve: 

- Anlatırken çok üzüldünüz, 
heyecanlandınız, biraz dansetsek. 

Dedim. 
Kalktık, Çiftlerin arasına ka

rıştık. 

Orkestra bir vals çalıyordu. Ben 
kollarımın arasında, kuş kadar 
hafif olan bu güzel bar kızile '.l.ö
nerken, arasıra, gözlerimi gözl~
rine diki,·or. o •İ\·ah ufuklardaki 
derin m~nayı anlamıya çalışn·or
dum. 

Bu cdüşkün kadın• ın ruhunda 
başdöndürücü bir •yükseklik> 
vardı. .. 

Acaba her düşkün kadının ma-

Çin toprak l arında ... 
( 4 üncü sahifeden devam) 

kendilerinin Çindeki menfaatlerim 
korumak istyorlarsa Çin Mareşa. 

line yardımdan vaz geçerler de -
niyordu. 

Lakin bu şayialar manalı oldu. 
ğu kadar Japon hükumetinin bu. 
nun tesirlerini hafifletmek için 
söylediği de manalıdır. Bu beya. 
nala göre diğer devletlerin Çin -
deki menfaatlerini tanım"k için 
herhangi bir şart ve kayid mev. 
zuubahs değildir. Ancak Çin har. 
binin Japonları sokmuş olduğu 
müşküliitı da diğer devletlerin 
nazarı dikkate almaları lazım gel
diği ilave edfüyor. 

İşte Tokyoda Japon Hariciye 
Nezareti namına söylenen beya.. 
nattan anlaş,Jan budur. Diğer ta.. 
raftan İngiliz membalarından çı. 
kan bir şayia vardır. Buna göre 
Çin - Japon harbinde İtalyanın ta
vassut ederek bu harbe bir niha.. 
yet vermek için zemin hazırlıya.. 
cağı söylenmektedir. 

Bu şayia tekzib ediledursun bun.. 
dan evvelk; bir tavassut teşebbü. 
sü etrafında dedikoduları hatır. 
]atmaktadır. Aradan aylar geç -
miş olmakla beraber henüz unu -
tulmamıştır ki Almanların da Çin.. 
!ilerle Japonlar arasında bir ta -
vassutta bulunacakları evvelce 
söylenmişti. Fakat bu olmamış -
tır. Şimdi de ortaya İtalyan tavas
sutu sözü çıkmış oluyor. Politika 
aleminin dedikoduları biter tü -

kenir gibi değild.!,: _k_i_ .. _. ----

ZAYİ 
Sirkeci gümrüğünün 218 sayı ve 

7-7-938 günlü beyannamesine ait 
68 barname numaralı ordinoyu ka
zaen zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilim ederim. 

Galata Muradiye han No. 23 
Ali Şefik Genç 

cerasında bu hikayenin bir par-
çası var mıdır?. 

RECAİ SANAY 

(5 inci sahlleden der.amı 
cak? Olsa olsa para cezası ... Fakat 
son zamanlarda böyle pasaportsuz 
olarak gelmiş bulunanlar yaka -
!anınca mahkemeye verilerek a. 
azami ceza olan alt ay hapse mah
kiım oluyorlar Ondan sonra?. Ta
bii yine İngilterede kalıyorlar. 
Yalnız geçenlerde iki erkekle bir 
kadın yakalanmıştı. 

yorlar ki bu işe devam ediyorlar. 
İngilteredeki yabancı mesele • 

sinin diğer bir cephesı daha var
dır: ingilterede Avusturyadan ve 
ve Almanyadan gelmiJ olmak üze
re tam 80,000 hizmetçi kız mev
cud imiş. Bunlar kolaylıkla İngil
terede iş bulmuşlardır. Çünkü 
hizmetçi ihtiyacı vardı. Diğer ta.. 
raftan bu kızlar İngiliz kızlarının 
istediği ücretten çok aşağı para 
ile çalışmayı kabul ediyorlar. 
Şimdi bu kızların da vaziyeti 

çok zorlaşmıştır. Çünkü artık İn
gilterede bunların i~lerine niha

GAZ B E N Z iN 

Çilt Tek 
Büyük teneke Küçük teneke 

Döküm 
Kg. 

Çift 
Büyük teneke 

Kuru1 Kuruş Kuruş Kuruş 
1 Ankara 611) 94 65J 
, !.tanoul 500 79 j1~,45 570 

Samsun 5'.l5 8l 58) 

Döküm 
Litre 

Kuruş 

17, 70 
15,20 

1
: Mersin 5ıO ~ı 570 
: lzm:r 510 15 570 15,'20 

cSon Telgraf> bunlardan bah
setmişti. Bunların hangi millet
ten oldukları da pek anla~ıiama. 
mış, yalnız Avrupada birçok mem 
leketlerde polis tarafınJan tanın
mış oldukları öğrenilmiştir. Bun
lar da altı ay haps~ mahkum edi.
mişlerdir. Hakim karnı·, tebliğ et 
tikten sonra şunu ciıı ilave etıniş
ı:ir: 

- Bunlar hapis müddetini bL 
tirdikten sonra hudud haricine 
çıkarılmaları icab eden adamlar
dandır. 

Diğer böyle mahkum olanlar 'i
çin hudud haricina çıkarılmak ci
heti düşünülmemektedir. Bunla
rın macerası İngiliz g~zetelerini 
ı·e zabıtasını hayli meşgul etmiş.. 
tir. Çünkü altı ay hapis l"'Üddeti
ni bitirdikten sonra bunları hu
dud haricine çıkarmak cihetine 
g:dilmiş ve çıkarılmışlardır. Hal
buki sonradan öğernilmiştir ki iki 
erkekle bir kadın tekrar İngil -
tereye girmenin kolayını bulmuş
lardır Nasıl? Bunların kendi va
sıtaları vardır. Gizlice kayıklar
la, motörlerle İngiltere sahilleri.. 
ne sokularak karaya çıkabilmiş -
!erdir. Fakat zaten bunlar «teh
likeli• görülen kimsele"dendL Fa
kat diğer mülteciler böyle değil
dir. Diğer mültecilPr kendi ka • 
zançl:arile hayatlarını temin et
mek istiyen ve İngilterede iş 
bulmağa muvaffak olan kimseler
dir ki bunların hudud haricine 
çıkarılmaları kendUeri için işsiz
lik ve sefaletten bnşka bir şey ge
tirmiyecektir. Onu:ı için kendi 
hallerinde yaşıyanbr oturup ka. 
lııyorlar. 

liz gazeteleri İngiltereye gelen bir 

Diğer yerlerde azami fiyatları İstanbul ve İzmir depo fiyatlarına nak
liye ve mahalli resimler ve listesi Vekalete mevdu yerlerde satıcı k<> 
mı.syonları ilave edilerek tayin ve tesbit olunur. 

İstanbul ve İzmir depo fiyatları: 
Benzin : Büyük teneke çift fiyatı 511,75 kurıış 

Ufak teneke beheri 74 kuruş 
Petrol : Büyük teneke çifti 468,42 kuruştur. c5952• 

lnhisar ar U. Müdürlüğüııden: 

ye tveriliyor v~ işsiı kalıyorlar. 

Bunlar ne olacak? diyorlar. Si
yasi mülteciler gibi bunların İn
gilterede kalmasınJ müsaade edi
lecek mi? Halb'-lkı bu kızcağız -
!arın politika ile hiçbir alakaları 
yoktur. Hudud haricine mi çıka
rılacaklar? Bunun için de hiçbir 

1 
kabahatleri görülmemiştir. İngi-

yabancının kendini polise kaydet- :.---·------------------------_, 
tirmesi için öyle uzun u>.odıya 1 - Şartname ve projesi mucibince yaptirılacak Diyarbakır Başmü-
şartlar. kayıdlar lazım olmadığını dürlük binası inşaatı 3 f VIII f 938 tarilainde ilaale edilmediğinden yeııi
söylüyorlar ve Avrupanın diğer den ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
memleketlerinde bu şartların, ka il - Keşif bedeli 36119 lira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 2709 li-

yıdların çok olması karş•öında tn. radır. 
III - Eksiltme 3 f IX f 938 tarihL'le rastlıyan cumartesi günü saat 

gilterenin serbest, müsa'd bir yer 
olduğunu tekrar ediyorlar. İngi _ 12 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun 

da yapılacaktır. lizler yabancıları severmiş... . 
IV - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabilinde Inhisarlar 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
ve 

ArkPd~f'.'ları 

30 Ağustos Salı Akşamı 
Üsküdar Beyleroğlunda 

BAY~ U Ş 
Sabriye Tok ses 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Levazım ve Muba;aat şubcsile Ankara ve Diyarbakır Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinı 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak vesikası al
maları liızımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona ve İstanbula 
gelmiyecek taliplerin de Diyarbakır Başmüdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları iliın olunur. ·591'/• 

••• 
I - Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakırnevi için 

şartnamesi mucibince yeniden satın alınacak 2 tonluk bir adet yük asan
sörü 3/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık sure
til.e eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 

1II - Eksiltme 3/9/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 1! 
de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

İngiltere sahillel'inin nıuhafa -
zası meselesi de var. İngiltere sa
hilleri 4,750 mil. uzunluğunda i
miş. Halbuki bu sahillerde ka -
çakçılığa karşı muhafaza memu. 
ru olarak ancak 720 kişi vardır. 

Sahillere sokulan kayıklar, mo -
törler ve saire kendilerini bu 

muhafaza memurlarından saklı

yarak sahilin en ti!nh~ bir yerine 
yolcusunu çıkarıp bırakmaktadır. 
Bu kayıkların, motörlerin kaptan 
!arı da yabancılardır. Herhalde 
bu yabancılar bu adam kaçak
çılığını kendileri için kiırlı bulu-

Bu Gi!ce IV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubed~n 
alınabilir. 

(TAKSİM - ALTINTEPE) de V _Asansör Wertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. Mühleisen, Got-
_,<;..S_u_·t_k_a_r_d_eş.:....ler-'-)_V_od_v_i_1_3-"pe-rd_e_1 tescholç, Mihhlis, Beck, Henkel, Maylauer, Hans, Hann, Klockne veya 

İstanbul 3 üncü icra memur!u- İndustrie Elecktromachine ve Polonya cLuuis Neubarer Chemnitz• mar-
ğundan: kalı olacaktır. 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu- VI - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinde veı dikleri tekliflerin 
karrer hamam eşyası ve sairenin ili. kabulünü mutazammın olarak alacakları vesaik ve % 7,5 güvenme pa
açık arttırmasının 5/9/938 pazartesi ralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge-
saat 16,30 da Beşiktaş Köprüba~ı çen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5869• 

. hamamı önünde yapılacağı ve m'.1- ••• 
hammen kıymetinin yüzde 75 ine 

!: müşteri bulunmadığı takdirde ikin
ci açık arttırmanın ayni mahal ve 

1saatte 1~9/938 tarihinde yapılaca
! ğı ilin olunilr. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

~~~~~~~~~d 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon 
vinci 7 /10/1938 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka -

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 

komisyon reisliğine vermeleri liizırndır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
tılmaktadır. 

** 
veznelerinde sa -

(5628) 

Devlet Dem iryollan Beşinci İşletme Müdürlüğünden: 
1 - 22/8/938 pazartesi günü eksiltmeye konulan kilometre 440-465 

arasmdaki 9000 m3 balast gün ve saatinde talip zuhur etmediğinden 2490 
No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan kapalı zarf usulile eksiltme 
talik edilmiştir. Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruştur. 

2 - Ekşiltme 9/9/938 cuma günü saat 12 de Malatya İşletme bina
sında yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe girmeye manii kanuni bir hali bulunmadığını ve kanunun tayin 
ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektuplarmı 
eksiltmenin açılma saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliği
ne vermeleri. 

4 - Bu lşe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Hay
darpaşa İşletme müdürlük kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonla-
rında isteklilere bedel.siz verilmektedir. (3368) (5941) 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan : 
ı - Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf usulü ile 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 6902 lira 75 kuruştur. 

2 - Adı geçen malzemeye aid §artnameler merkezimiz levazımın. 

dan paraC!Z alınır. 
3 _Eksiltme 6 EylUi 938 salı günü saat 14,30 da Galata Kara Mus

tafapaşa sokağında mezkur merlte:ı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 75 kuruştur. 

5 -Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi Ticaret Odası vesikalarını 
makbuz ile birlikte vermeleri lazımdır. 

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

!arını mühürlü olarak komisyona vermeleri şarttır. Aksi takdirde ek. 

siltmeyc gir~mezler. (5606) 

I - Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak depo ve imlahane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

II - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495,73 
liradır. 

UI - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım \'C Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde lnhisarkr 
Levazım ve Mubayaa! şubesiyle Ankara Başmüdür!Uğünden alınabilir. 

V - EksiltMeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
ları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması 
ve kendileri zizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müştereken yapmaları ve mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri liızırndır. Eksiltmeye girebilmek için icabeden ve
sikalar eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet vesikası 
alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif yapacak olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapmış olması şart değildir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat şube
mizden ıılınacak fenni ehliyet veşikasiyle muvakkat güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ilativa edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. •5953• 

Beyağlu Kadastre Müdürlüğünden : 
Kadastrosıı bitirilerek Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına devredile

cek olan Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinin ihzar edilen 
çaplı tapu senetlerini almak üzere 16 gün içinde Beyoğlu Kadastro Mü
dürlüğüne ve bu müddetten sonra da Beyoğlu Tapu Sicil muhafızlığına 
başvurmaları ilan olunur. (5929) 

FERTEK 
RAKISI 

Üzüm ve Çeşme anasenundan 
çekilmiştir. 45 derece elmakla be. 
raber baş ağrısı verme-z ve su 
içirmez. 
inhisarlar idaresinin Kontrol ve MU· 
hUrU altı nda fıçıl arda dinlendlrllmit 
memleketımı~ın 

EN NEFİS RAKTSIDIR. 
Fabrikası:Galata,Kaval sakak Ne.5-9 

Tel: 40988 her yerde arayınız 
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~-Şişli Lisesi ' " ' • ,p • ~ • ~ ?- ' t ..': ;e. + 

Hazımsızlık, Barsak Ataleti, inkıbaz 
Direktörlüğünden =--ı 

1 - Lise ve Orta son sınırların ·butunıeme ve Engel Sinavlarına 
0

1 
Eylül, Diğer sınıfların 7 Eylül'de başlanacaktır. 

Sabah, öğle ve akş.ım her yemekten 
senra dişlt ri 

RADYOLIN Sade dahili cihazlarınızı bazmamakla kal
maz. Aynı zamanda deri ve teninizi b0-

zar, çirkinleştirir. Yalnız buna ksrşı 

2 - Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 E:ılül'e kadar kayıılarııu 
yenilemeyen eski talebelerin yerleri mahfuz kalmıyacaktır. 

-3 - Kayıt işleri için Lise saat 10 · 16 arasınd açıktır. 
ile niçin fırçalamak lazımd~r 

• 
·Çünkü unutmayınızkı: 

Bakımsızlıktan çürüyc:n dişlerin ı 

difteri, bademcik, kızamık, cnflJcn
za, ve hatla za türreeye yol açtık
ları, iltihab yapan di~ etlcrilc kök
lerine mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romatizma yap. 
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
ğız, ve sağlam dişler umumi vücut 
sağlığının en birinci ~~rtı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizı her gün ka· 
bil olduğu kadar fazla - Jfıakal 3 de
fa • (Radyolin) diş macunile fırça
lıyarak sıhhatinizi garantı edebilir- . 
siniz ve etmelisiniz. Bu suretle mik- -
robları imha ederek dişlerinizi ko- · 
rumuş olursunuz. 

1 
1 
1 

Sıcaklar sizi bunaltıyar .• İyi yapılmamış 
d0ndurmaların, pis şerbetlerin sizi hasta 
etmesinden korkuy0rsunuz. HASAN DE
POSU bu meselenin de çaresini bulmuş
tur. HASAN GAZOZ ÖZÜ en sıhhi şe· 
kilde yapılmış bir müstahzardır. 

--~ 
~-~ ,.-

~ E FA 'fl. 
3 - Ş?•tname ve evsaf komisyondadır. Görülehi~!r. ~ı 

4 - lsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 11 ıl 
2490 saylı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırJıyacal<~iS~;ıl 
lif mektı.ıblarını Galata eski idhaHif gümrüğü binas:ndaki 1<~56[131 
vermeleri. 

Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, frenk ü
zümü, sinalko, şeftali, muz, kayısı, armud nevilerinden olup toz ha
linde ve şekerlidir. Bu meyvaların özlerinden yapılan HASAN 
GAZOZ ÖZÜ gayet lezzetli ve kullanışlı olduğundan evlerde, ga
zinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla kullanımaktadır. 

' 1 ' • ' • ; • • . - İ!!~~~kb~~.~~i~~~~,~.~1
1 

!erde satılmaktadır. Topdan ve Perakende satış merkezi: ı 
Ahmet Halit Kitapevi. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT! 

•Tüfek kundak tertibatında ve 
mekanizmasına aid ıslahat• hak. 
kındaki ihtira için bir berat talebi 
zımnında 29 Ağustos 1928 tarihin
de sunulan ve 25077 evrak numa. 
rası ile mukayyed müracaatın fü_ 
tiva ettiği hukuk bu kerre başı<a
sına devrolunabileceği ve 'Yahnt 
mevkii fiile konmak için icara da. 
hi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla maliı -
mat edinmek istiyenlerin Galata
da, Aslan Han 5 inci kat 1.3 nu. 
maralara müracaat eylemclerı ilan 
olunur. 

loENiZBAN~ 
ı-~m~e:ı , 
1

30 ağustos 938 tarihinden itibaren 179 numaarlı seferi yaP
311 c~;~ 

Kartaldan saat 19,45 yerine 20,25 de, Büyükadadan 20,35 ycrıll c 1 L D de hareket edecek ve Heybeliye 21,00 de varacaktır. 

Üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

TOKALON 
KREMi 

ile tecrübelerini yap.. 
rnak içiıı bir cild mü
tehassısı tarafından 

17 ila 72 yaşlarında 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

İşte neticeleri 

-~;ı~-' ;g -= ;; g, 
... o. > ·-u llS =ı ..:ıc 

~ >- ::;ı 

Siyah benler 17 17 
Açık mesameler12 18 
Buruşu'<luklar 22 1q 
Gevşe'.< cild J4 ı2 
y ğlı ci.d 18 :a 
Kuru c:ld 1, 16 --

101 100 

Her sabah daha genç 
görünmEğe çalışınız 1 
BU AKŞAM YATMAZDAN EV. 

VEL yüzünüze pembe rengindeki 
Tokalon kremini sürünüz. Terki • 
binde, genç hayvan?arın ~ild hü -
ceyrelerinden istihsal edilen Bfocel 

Şayanı hayret 
semerelerini 

• • 1. • • 

gorunuz. 

fWy ANA SERGİSİ 
11- 17 Eylfıl 1938 

Teknik 

ZAYİ 
3275 No. lı yük arabası plaka -

sını zayettim. Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur. 

Hayrettin 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT! 

1 cTüfek nişangahlarına aid ısh
hat ve tadilat» hakkındaki ihtora L 

ı 

gin sunulmuş olan 29 Ağustos 1928 
tarih ve 25079 evrak numaralı mü
racaatın ihtiva ettiği hukuk bu ker
re başkasına devir ve yahut mevkii 
fille konmak için icara verilebile. 

2 - S 10nde ağrısız 
için 

Beşir Kemal HASIR llıACI 
--~~~~~~--~~~--~ 

Devlet Demiryelları Adane İşletmesıll 0p11 ~ 
Ceyhan civarında kilometre 408 - 412 arasındaki ta~ o~ağ:ı 1"ıı';ı 

her metre mik'abı 180 kuruştan 19.000 metre mik'abı balast jhı "nii ~ 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/9/938 perşembe ~rt~t. 
10 da Adanada İşletme binasında yapılacaktır. Buna dair olall pııŞS· . 11 
ve mukavele projeleri 171 kuruş bedeli mukabilinde Haydat 1 ıeıı'ıı>r 
kara, Malatya, ve Adana veznelerimizden alınabilir. Mu~akl<3e ısııl"J:~ 
parası 2565 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucıbı~C ,.,ıır l' 
lan ve yeni sene Ticaret odası vesikasile idaremiz veznelerı~C ·fl"c~~ıı' 
muvakkat teminat makbuzu veya nümunesine uygun baııl<3t e,-«
larile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir 593 sergi 18 Eylule kadar 

devam t=der ceği teklif edilmekte olmakla bu li':"'"""'...-----....,....,,.,........,,,,,,.,,,,,.,----------

1 

hususta fazla malumat edinmek is. 
tiyenlerin Galatada, Aslan Han 5 
inci kat 1-3 numaralara müracaat 

kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları. (5848) 

Belediyesi ilanl3tı .,, 

Herhangı bir kremi kulknma=dan 
evvel bu basit tecrübeyi yapınız. 

Türk, Bulgar, Yugoslav ve Macar trenleri ile Alman şimendiferleri, 
Tuna nehri ve Akdeniz vapurlarile tayyare seferleri 

tarifelerinde mühim tenzilat. 

Pasaport ve sergi kartlarının ibrazında vize muamelesi parasız yo-

eylemeleri füın olunur. 

Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkeme-
pıhr. Macar transit vizesi sergi kartının ibrazında hudutta yapılır. sinden: 

Fazla tafsilat ve 2 lira mukabilinde sergi kartı almak için WIENER 1 Tekirdağınm Çiftlikönü mevkiin-

1\-IESSE A. G. Vienne Vll. idaresine veya mahalli mümessilleri bu-
1 

de oturan bakkal Ahmet tarafın. 

cevheri vardır. Siz uyurken cildi _ lunan Galatasarayında NATTA seyalıat acenteliğine ve Galalad.ı dan Tekirdağ Namık Kemal mek-
nizi besler, buruşuklukları ı;iderir Rıhtım caddesinde 24 No. lı Kefeli hanında BANS WALTER tebi karşısında Yeniceli Hasan kız-
ve taze, nermin ve genç kılar. YA. FEUSTEL'e (Posta kutusu 1436) veya Karaköyde köprübaşında !arı Maide ve Rukiye aleyhlerine 
RIN SABAH, beyaz renkteki (yağ. 1 WAGONS-Lits KOOK A. Şirketine müracaatlarL açtığı ipoteğin borç ödendığinden 
sız) Tokalan kreminı sürünüz. Ga. dolayı kaldırılması davasının yapı-
yet besleyici, kuvvctlendırı ci ve be- lan muhakemesinde M. Aleyhler 
y;:ıılatıcıdır. Siyah benleri eritır, Hanen yapılan tebliğat üzerine mah-

açık mcsameleri sıkıştırır. En esmtor Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 'kemeye gelmedikleri gibi bır ve. 
ve sert bir cildı beyazlatarak güzel. kil tarafından da kendilerini temsil 
lcştirir ve ·yumuşatır. Bilhassa pud. Vekaletinden : ettirmediklcrinden muhakemenin 
ra için ideal bir esastır. 50 yaşların. . . . gıyaplarında devamına ve muhake-
daki kadınlar bu basit usul sayesin. Nevyorkta (The Antıdolor Mfg. Com. !ne.) Fabrıkası tarafından ya- . . ... 

' , · .. · 6 menın 26/9/938 gunu saat 9 a bıra-
de şimdi 30 yaşlarıncb g'-rüı·ebili- pılmakta olan cWAITE S Dış Macunu> adlı mustahzara aıt 1/9 sayılı .• 

1 Y k k. 'ml ·ıd d b · T .. k" · t k t · 1 k" ·· il kılmasına ve bu kararın ilinen teb-)'Or ar. u arı ı resı er, cı un. ruhsatnamenin altı sene en erı ur ıyeyı er e mış o an es ı mumess 
suru olan Tokalan kremini kullan. Lüsyen Faraci yedinde kaldığına ve hükmü olmadığına dair mezkur fab- liğine karar ve~~ıniş olduğundan 

d k il d kt 
• · k muayyen olan gunde M. Aaeyhler 

ma an ve u an ı an sonraın a. rik kili · ta af dan gazetelerle yapılan ilan üzerine kendilerine ye-. - a ve erı r ın lmed'kl · t kd" d b" dah dınların hakikı fotograflarıdır. Baş.! . . . . .. . . ge ı erı a ır e ır a mu-
k h

. b' .. tah il k b"I' k niden 10/74 sayılı ruhsatname verildığı cıhetle Lusyen Faracı yedınd>? h k k b 1 ed"l kl . a ıç ır mus zar e a ı ı ı- . .. .. • a emeye a u ı meyece erı 

yas olmıyan Tokalan kremi daima kaldığı anlaşılan 1/96 sayılı ruhsatnamenın bükmu kalmaınıj oldugu tebliğ makamına kalnı olmak üzere 

mü~hayyi'r neticeler verir· ilan olunur. ilan olunur. ..ı;e39. 

İstanbul 
~ ~ ı~~ E J<e .r• 

Vesaiti nakliye resminden dolayı haciz altına alınan . 5 
l< 2 ıııııı'·, ı 

ve 2486 plaka sayılı taksi otomobili Samatyada Işkırıkh soka uıac8ğl 
lı evin önünde arsada 31/8/938 çarşamba günü saat 11 de sa 
olunur. (5890) . r:.İ 

••• .. ncıl . ". 
"Çıl ı • 

El arabaları için evvelce ilan edilen beledi tenbihlerin u Jllperır;I 
desindeki (arabaya konulan eşyanın boyu araba sathının çe t'de ~·· 
çemez) kaydından münhasıran 50 kiloya kadar olan peraJ<e 
ve demir çubukların istisna edildiği ilan olunur. (5967) 

-~ ••• ·ı aiti'" r~ 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı hac·ııtıclC ıJ~ ' 

nan Doç markalı ve 2343 pliika sayılı taksi otomobili Tal<Slr • 
garajında 6/9/938 salı günü saat 11 de satılacağı ilan oıunıı · .ıJ' 

••• ıılı ı· ,.,, 
. p . a"' 

Beher me!re murabbaına 2 lira bedel tahmin cdıJcn 101 ine• 
11 

f. 
yerinde Hoca ivaz mahallesinin Zülali çeşmesi sokağında 

81 
sa113 ~r, 

2559 No. lı arsanın arkasında yüzsüz 25,80 metre murabb!Jlluşıııf ıı/; 
alakadarları arasında satılmak üzere açık arttırmaya kollLI 87 ~ıl~ ıl 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 Jır~a giinıl 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/9/938 cıı 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5760) " 

---- arrırt 
Sahip ve neşriyatı idare eden B~rııuh 

ETEM tzz ET BENİCE ~· 
1SASILDIÖI YEK; SON TELGRAF .,.,_'tfJ 


