
3 A 
ç 

8 

BU GAZETE 
İ!tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlAnlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 
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IDEVAMEDiY 
Simdi .... mevzuubahsolan S ov ve t - Mançuko 

tepeleri değil, iki ordunun haysiyetidir 

Koreyi n Sovyet • Mançuko hududunu gösterir harita 

terınek fırsatını vermiştir. Sov • 
yetler Birliğine gelince Japonya 
bu devletin mahdut bir arazide 
modern harbin bütlin vasıtaları. 
na müracaat ederek askeri kuv -

vetini isbat etmeğe kalkışmasın.. 
dan korkmaktadır. 

Yeni taarrilzlar 
Tokyo 3 ( A.A.)- Hariciye Ne. 

(Devamı G mcı ııJillede) 

'' Motör sökme,, derhal 

• önlenecek 
Küçük sanayiciler için 
''maktu muamele ver
gisi,, esası konuluyor 
Defterdar Kazım, bu sabah verdiği beyanatta 

endişe ve telaşa mahal Glmadığını anlattı 

\ 

Maran ııoılar cemiyeti umumi 
kltibl Fuad 

Muamele vergisinin 5 beygirden 

az kuvvette ma:ör kuJlanan ima
lathanelerde de tatbik olunması 
üzerine bu kısım san'atkarların 

motörlerini sökmeğe başlamaları 
üzerine İktısad Vekaleti tarafın. 
dan Maliye Vekaletı nezdinde te. 
§ebbüslerde bulunulmakta ol -

' duğunu dün yazmıştık. 
Bu teşebbüsler üzerine; Maliye 

VekaJa;i - sanayide bir gerileme 
demek olan bu haı eketi derhal 
önliyecek tedbirleri tesbit etmek 

üzere - harekete geçmiş ve şehri. 
mize bfr memurunu göndermiştir. 

(Dtnmı 1 ııacı aahifembdı) 

lundukları yerlerden manevra 
sahasına hareket etmişlerdir. 

Manevraları üçüncü ordu 
müfettişi Orgeneral Kazım ida
re edecek ve harekata mühim 

mi'ktarda tayyare ve tank kuv. 
vetleri de iştirak ~decektir. 

Dersim ve lıav"lisinde asa
yiş ve sükunun 1.emıni için ge. 
çen sene ba~lartıış olan askerı 

harekatın da bu büyük manev
ra ile birlikte ıkına] edileceği 

1 
anlaşılmaktadır. 

Çek meselesinde lıakemJlk 

yapacak olan Kunsiman 

Milliyetler 
Istatüsü 
Mes'elesi 

{Yazısı altmcı sahifemizde) 

l 
-. 

1 

Sovyct kadın tayya recilerinden bir grup 

· osta İdaresinin çıknrac:ağı yeni 
pullardan iki nümune 

Posta, Telgraf ve telefon genel 
direktörlüğü Cumhuriyetin on 
beşinci yıldönümü, harf inkıla _ 

(Devamı 6 ncı &ayfamuda) 

Hatayda: 

22Türk 
Meb'usu 
Çıkacak 

ikinci mUntehlblerln mu. 
racaat müddeti bugUn 

bati adı 
Antakya 3 (Husu~i)- Bugün. 

den ttibaren ikinci müntehib nam
zedlerinin müraraatları kabul e. 
dilmiye başlanmıştır. Bu müra. 
caat pazartesı akşamına kadar 
devam edecektir. 

Kaydedilenler 
Antakya 2 (AA.)- Seçim ko. 

misyonunun kabul ettiği 15 nu. 
maralı \<ararının hulasası şudur: 

Kaydedilen müntehıblerin a. 
dedi: 

(De'ltımı 1 mcı ııaıliledo) 

~~~~~~~~~~~~ 

Dost Yunanistan garın geni 
rejim "n üçüncü yılına giriyor 

Atina 3 (Husu. 
si) -- Yunanistan
da kurulan yeni 
rejim yarın üçün
cü yılına basıyor. 
Bu münasebetle 

bütür. Yunanis • 
tanda emsalsiz 
fenlikler ve teza
hürat :yapılacak -
tır. Memleket baş. 
tanbaşa donanm~, 

şeh irler ve nakil 
vasıtaları süslen
miştir. Halk daha 

bugünden sevinç 

ve neş'e içinde so
kaklara dökül -
müştür. 

Giridde 'birkaç 
kişinin delice ha
reketinin çok ça- ~ 

buk bastırılması 

efkarı umumiye 
üzerinde iyi bir 
tesir yapmış, bü. 
tün halkı sevin -

İki yıl önce kurduğu yeni rejimin ıne5:ııl ~ef"Celerina 
elde eden Yunan Başvekili Gen<•ral M<otaksas 

Başvekilimiı.Je birlikte diinyn •İ;v~ı:cti 
dirmiştir. Ehali, 
yeni rejimin kut. 

etrafında görü"}ilrlcrk(.'D 

lulama hareketi arüesinde vaki 
olan bu hareketi tel'in etmekte 
ve yarınki büyük bayram müna. 
sebetile hükfunete olan bağlılı -
ğını bir kere daha izhar etmek -
tedir. 

Filhakika Yunan milleti değerli 
Başvekili Metaksasın zamanında 1 
dahilde ve haricde takdire layık 
muvaffakiyetli neticeler elde et. 
miştir. 

Bir taraftan Balkanlarda sul 
hun ve dostluğun idamesine ça. 
lışan General Metaksas, diğer ta. 
raftan da birçok iı;:imai kanun:ar 
yaparak memleketin bünyesinde 
mes'ud neticele tevlid edecek de
ğişiklikler yapmıştır. 

Hulasa yeni rej imin yıldönümü 
Yunan milletinin vahdetini ve 
hükumetin saiabetini bir kere da. 
ha tezahür ettirmektedir. 

Bir Amerikalının kay
bolan makinesi na
sıl bulundu 

. ' 

Yazı n 
8 ıncıda 
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Tan gazetesinin idare
sini nicin Amerikalı-, 
lara bırakmıyalım ? 

...:! azan : _E;;;T..;..;;;;;E ... M.__;..;;;IZ;.;;Z;.;E;;.;T;....;;B;.;E;;.;N..;.;.;:IC=E 

A mer k.ıda gazetecilik tahsil eden arkadaşlarımızla aramızdakı gö.. 
r.iş, prensip, telakki ve noktai nazar farkı apaçıkt:r. Amcrikadan 
!ürkiycye gelmiş Amer;kalı bir gazetccôye şehrın pislıklerini 

.seçtırmek, Kapalıçarşı esnafını teşhir ettirmek ve bunları yazı ve resim 
halinde l:ıir Türk gazetes'nde neşrettirmek blze göre nasıl müdafaa im
kanından :ne hrum bir hareket ise bilfarz şu satırları bizzat M. Zekerı
yanm yazmast da bir zihniyet aylurılığımn ifadesidir. 

Apgıya naklettiğimiz satırları cTan• gazetesinde sayın arkadaşımı

zın Ncvyorlc sergisine işt'rak kararımız hakkındaki makalesinden aynen 
alıyoruz. Ray Zekeriya şöyle diyor: 

•- tııra{ etmeliyiz ki biz bu işin ehli değiliz. Bu sahada tecrübemiz 

azdır. Bu o!rCde büyük bir ergi ye ilk defa iştirak ediyor.ı.z. Bu ılti ihti_ 

yaca cevab verecek tam bir eser vücude getirmekt~n aciz olab:liriz. Ser

gici!ık ayn bir san'at halini almıştır. En basti fıkir veya i~lerin en canlı 

şekilde gösterllmesi brr fen işi olmuştur. Bunu yalnız Türk san'atkar
[arile, Türk müteşebbislerile yapmak kMi gelmiyebilır. 

Serg"ce ıcn muvaffak olmuş paviyonu 'Viicude getirmek ıçin Avrupa 

san'atkhbrının yardımından istifade etmek de kati değıldir. Çünkü 

onlar da Amerikanın haleti ruhiyesini layıkile bilmezler. Halbuki Ame_ 

rikalılar bu işte çok ileri gitmişlerdir. Bu hususta Amerikalı mütehas.. 
sısların likirlerinden istifade etmek daha faydalı, ve daha müessir olur. 
Ve bence yapılacak iş şudur: 

Amerikadan sergi işlerinde ihtisas ile tanınmış bir müessese buL 

mak, bu müesseseye teşhir etmek istediğimiz fikir ve e~aya ai.d mal

zemeyi vermek, bunların tarız:m ve teşhir işmi onların ıhtisasma hı.. 

rakmai<hr. 

Sergi haricinde yapılacak propaganda işinde biz çok acemiyiz. Bu 

sahada yapılabilecek 'şleri bilemeyız. Bu hususta da yıne Amerikad'l 

propaganda işlerinde ihtisası ile tanınmış bir Publ·city büro ile anlaş

mak •ıe ona yalnız istedıği malzemeyi hazırLmakla iktıia etmektir. 

Hence ~arfedilecek 500 bin lira en faydalı ve en randımanlı şekilde 
ancak bu :arzda kullanılabilir.• 

Bu yazıyı ve bu teklifi. okuduktan sonra, Amerikad.ı gazetecilik 

okuyan M. Zekeriya ile Türkiyede gazeteciliği öğrenen ve sadece bLr 

Türk gibi düşiınen Etem İzzet Benice arasında elbette ki bir ayrılı.k 

olmak tab:idlr. 
Amerikada Türk devletinin açacağı ik! paviyonun gerelc propagan

da, gerek tanzim üstünlüğü itibarile büyük ehemmiyetini ıdrak ediyo
rnz. Faka\ hiçbir zaman bu propagandayı ve bu tanz'mi Amerikalı 
rrııitehassı~:ara terketmeyi de düşünmüy-0ruz. H~r sahad• dünya müte_ 
hossıslarına parmak ısırtacak kadar ilerilik gösteren 'l'ürk milletinln iki 
poviyonu tanzim etmek hususunda acze dilşeceğlni kab.ıl etmek ancak 
~ahsl bir ~rzin ortaya çıkan endişesi ve yahud da Aınerıkalı mütehassıs 
bir m'lkt bütünlüğünün üstünde tutacak kadar Amer kanpereslliği 
ileriy•' gblürrnek olur. Türkiye ne ham madde müstemlekesidir, ne de 
Ha bPŞi3tan' 

,\n.asılıyor ki, Amerikada bulunmak, Amenkada okvr.;ak, Amerı- ı 

kada oğr~nmek insana kendi benliğini ve milli gururunu ıayıflatacak 
kldar tPs:rli oluyor. 

"Sğer böyle olmamış olsaydı, Türk milletinin en kau gi:nlerinde: 
- Amerikan mandası isteriz. 
D yen Türk dil ve kalemleri de Amerikada okum•>şlar arasından 

çı!.maz1ı. 

!'Je,-vcırkta tesis edı.lecek Türk paviyonunun tanz:mini Ye Türkiyeyı 

bütun du.'ıyaya tanıtmak azminde olacak milli propagandayı Amerika

lı'.;ıra bırakmayı teklif etmek yine Bay Zekeriyaya uyarak Türku bu 

işte ne kadar yaya ve b:Jgisiz farzedersek E',ielim muhakkak kı ağırbaşlı 

hır teklıf ifadesi hududunun dışında kalır ve ne kadar kapa:nıya çalışır

sak ,al•salım aramızdaki fıkir ve görüş ayrılığını yine bütün vüzuhilc 

ortaya koyar 
Hem Amerıkada gazetelerin ekserisi 1,500,000 e yakın satış yapı.. 

yorl.:ır. \•3ba, M. Zekeriya arkadaşımız niçin bir Amerikalı mfrtehassıs 

get.rt.p 'J'an gazetesinuı satışını da hiç olmazsa fi00,0()0 e çıkartmayı 

düştinmuyor da Türk milletın!n milli gurur ve bilgisi ile alakadar 

olan .ıır ışııı tanzimini Amerikalılara bırakmayı teklif eımek tasavvu

runda 'ıı..lunuvor. Biraz tuhaf ve mütezad kaçmıyor mu• 
. Etem İzzet BENİCE 

• 

Fesfivil 
Eğlenceleri 
Bu sene sper .-e revü 
kısımları fevkalade 

zengin ve mükemmel 
bir surette tertib 

edilmiştir. 
Bugün İstanbul f~thralinin Ü

çüncü günüdür. Program muci _ 
hince, dün akşam, Karagüınrükte 
Naşid ve arkadaşları •Kanlı Ni _ 
gar• adlı bir oyun oynamışlardır. 
Bu gece saat 21 .30 da da, Üskü _ 
darda Kızku!esi Parkında, yine 
Naşid ve arkadaşla~·ı tarafından 

•Pembe kız• opereti temsil edi -
lecektir. Yarın akşam Üsküdar 
Bağlarbaşınd:ı Hale bahçesinde 
Halk opereti •Leblebici Horhorou 
oynıyacaktır. 

Festival münasebetıle belediye 
Sular İdaresı Taksimdeki su ter
tibatında yenilikler yapmış, fıs

kiye vaziyetini, renkleri, şelale

leri deği!jtirmiş ve dü.a akşam ye
ni tarzile tesisatı işletmiştir. Fes.. 
tival devam ettiği müddetçe, Tak
simde, cumartesi, pazar ve çar -
şamba geceleri bu tesısat işletile
cektir. 

Festival 30 ağustos Zafer bay
ramı günü akşamı, Tarabyada 
Sitmer Palasta verılecek bir balo 
ile nihayete erecektır. 

Bu yılki festival programının 

spor kısmı, yeniden zenginleşti.. 

rilmiştir. Bu arada, amatör pehli
vanlarımızla güreşmek üzere Peş 

te güreş ekibin'n şehrımize gel -
mesi hususunda bu ekiple beledL 
ye mutabık kalmıştır. Bu güreş
ler 22, 24 ve 26 Ağustos geceleri 
Taksim stadyomund~. yapılacak -
tır. 

Dığer taraftan. profesyonel gü

reş şampiyonıı Jak Şerri ilk mü
sabakasını önümüzdeki pazar gü

nü Kara Ali ile yapacaktır Ve 

Ali Babayı, Cim Londosu yenen 

Jak Şerrinin müsabakası büyük 
bir alıika ile karsılanm,ştır. 

Diğer taraftan, festival ~na -
sında Rumanya el isler:nden mü-' . 
rekkep bir •ergı açılacaktır. Ru-

men hüküme\i tarafından yapı. 

lan teşebbüı, belediyece kabul e

dilmı.ştir. Sergi Beyoğlu Akşam 
Kız San'at oklunda açılacaktır. 

-------<'-------

İzmir belediye 
Reisi 
Şehrimizde 

1 

İzmır belediye re.si Behcet Uz 
bugün saat 16 da şe!1rirnize g"le
eektir. Mumaiieyh Ulu Önder A
tatürke, beynelmilel İzmir pana_ 
yırı hazırltkl:rı hakK.nda izahat 
verecek ve kendisinden fuarın a
çılma tören;ne riyd3et buyurma
larını rica ederektir. 

İzmır beled·ye reisi; Başv~;.;i_ 
!imiz Celıil Bayar: da ziyaret e
decektir. Pazar güniine kadar 
şehr:mizde kalacak olan Doktor 

Behcet Uz; Ticaret Odası ve 
Türkofisle de temas ederek İs -
tanbul tüccarlarının İzmir fua -
rına daha genış mikyasta iştirak_ 
ler:ni temenn edecektir 

Piyasa da son hafta 

Bir muhavere 
münasebetiae 

15 inden Ayın 
muameleler 

sonra büyük 
bekleniyor 

' NAHİD sı~ Orta Anadoludan ilk buğday geldi. Bu sene 
kass'Dıdı dıdı ganness çıkass çı - arpa az yetişti, yapağı piyasası çek hararetli 

- Dıdı dıdı ganııem amma h-tz 
gınem, haz gınem! 

Üç gün eve! hır plajda ve şış -
man iki Ermem bayanı arasında 

geçen bu 'Tluhavereyi ermPnıce 

asla bllmedlğim halde anladığı -
ma göre, okuyucuların da ayni 
suret ve der~cede :.nlamalnrı 

icap eder. Fabl ukalalrk ederek 
tercümeye kalkarsam diyebilirim 
ki, şişman bayanların biri su ı

çinde bulunan ötekine çok üşü -
düğüne nazaran çıkmasını tavsL 
ye ediyoı, diğ~ri de çok üşümekle 
beraber pek h.ıettiğinı bilmuka
bele söyliyordu. Ana dilleri 
Türkçe olm~ynn vatandaşlarımı

zın rumca, ermenice ve İspanyol
ca konuşmalarında tir isabet ve 
bir mana bulunmadığına, bu mu
haverede bir vesika o!arak göste
rilebilir. Memleketimizde y~a

yan ve kend i!erinc ekalliyet de
mek istemdi~;miz bu vatandaş

lar, en iptidai kavimler gibi 
kendi dillerine ait olarak alelek -
ser ikiyi.iz üçyüz keitme bilmekte 
ve buna Türk kelime ve tabirle
rini il<l.ve ederek meramlarını 

anlatabilmektedırler 

Sofoklis'le Oripid'in diline te
varüs eden Rum vatandaşlarımtz 
bile rumcayı o kadar az biliyor
lar kı, mesela kaçık demek için 
kaçika ve kayık demek için kayi_ 
ki sözlerini kullanmaktadirlar. 

•Va~andaş türkçe konuş!• düs
turu daha ziyade bir temenni şek
linden çıkarak umumiyetle tat
bik edilen bir düstur mahiyetini 
aldığı zaman, kendilerile aramız
da ırk ve din ayrılığı bulunan bu 
vatandaşlarda her zaman meram 
!arını ifade imkanını veren bir li
san sahibi olac-aklardır. 

2 ölü 
5 yaralı 
Var!.. 
K0ca kayaya çarpan 

etobüs nasıl 
parçalandı 

İki gün evvel Burdu,· - Ant•ly:ı 
yolunda çok feci bir otomobil ka_ 
zası olmutur. Bu yol, oı ta Anado_ 
luyu Akdenize bağlı~·nn en işlek 

yollardan biridir. İçine~ 16 da yoL 
cu bulunan ~ebze yüklü bir kJnı_ 
yon Antalyatbn Durdurı gelmrk 
üzere yola çıkmışt1>·. Meşhur Çu
bukbelinden ;.,e,·l;:en nasılsa fren_ 
!er bozulmu~, otom::ıbıl uçar bir 
htzla beli inrr>e/;e başlAm•ştır. So
för irade , • ., idaresini büsbütün 
kaybetmi!j, u!•lt kaya:arın ve hen
deklerin üstünden atlıyarak gL 
den otomobil >ıihayet bir kayaya 
çarparak, b.r külç., halmde oracı
ğa yığıhvermiştir. Antalya müd
dei umumiliği kaz3 yerme yetış
tlklerinde vokutardar. ikisini olü, 
beşini ağır yar:ılı, di~erlerinı de 
muhtelif yer•~r'ndeo yaralı bul
muşlardır. A,~ır yaralılardln ,ki
sinin hayatı h<0nüz tehlikededir. 
Yaralı şofö: ;~vkif Pdilınişllr. 

Son bir hafta iç;nde piyasada 
canlı bir hareket görülmüştür. 

Fakat Almanya ile a~dolunan 

yeni ticaret muahedesinin 1at
hikına ayın 15 inden itibaren 
başlanılacağı için; asıl büyük 
mikyasta ihracata o vakit başla
nacaktır. 

Geçen hafta zarfında; ilk dafa 
olarak Orta Anadoludan şehri

mize yeni buğday mahsulü gel
miştir. 8 vagonu bulan senenin 
bu ilk mahsulü hemen satılmış

tır. 

Buğday fiatları kilosu 5.38 ku
ruştan muamele görmüştür. Po
laıtlı cins buğdaylar da 6 kuruş 

30 paradan satılmıştır. 

Arpa az gelmekted.r. Zahire 
tüccarları; bu sene Anadoluda 
arpanın az ve kısmen de bozuk 

Bir tecavüz 
Hadisesi 

Evvelki gün Terkos gölü civa -
rına saz biçmeğe giden Çatalca ka.. 
zasmın Celep köyü halkından 30 
yaşlarında Musa oğlu Ömer, Mus
tafa, Hüseyin ve İbrahim isminde 
üç kişinin tecavüzüne marıız kal
mıştır. Bu vaziyeı~ karşısında Ö -
mer hemen bıçağını çekerek her 
üç kişiyi de ağır sur~tte yarala -
mıştır. Yarahlar Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmışlardır. 

~OÇül< HAB-E.:,c:;:;:R==LE~R] 
* Londra büyük elçimiz Fethi 

Okyar dün Galatasaray ·yerli maL 
lar pazarını zıyaret etmiştir. 

* Bir YugQslav talebe k;ıfilesi 
dün şehrimize gelmiştir. 

* Mimari şubesinden bu sene 
2 kişi mezun olmuştur. 

* Üniversite edebiyat faküL!e
S:nden 282 talebe imtihana girmiş 
bunlardan 159 u geçmiş 207 si ik
male kalmıştır. 

* Şehrimizde teşrinievvelde 

Cumhuriyet bayramında «inkılab• 
ve •Atatürk inktlab müzes:. na.. 
mile 2 yeni müze kurulacaktır. 

* Yeni cemiyetler kanununun 
tatbikına başlanması münasebe _ 
tUe bilümum cemiyetler üzerinde 
bugünde nı'ibaren tedkiklere baş
lanacaktır. 

* Ramiz civa~ında arkadaşı 

Mehmedin kellesini uçuran katil 
Osman Gülen dün 2 inci müstan
tikliğe verilmişt:r. 

* Her sene tevzı edilen ve bir 
yıllığı 1 milyon liradan fazla tu
tan malüllerin tütün ikramiye 
parasıle bir cma\ılll~r bankası• 

te~kili düşünülmektedir. 

* Madrid mahkemesi rejime 
karşı bozgunculuk yaptığı cürmile 
195 kişiyi mahküm etm;ş~ir. 

* Yeni ders yılı münasebetile 
şimdiye kadar yapılan hazırlıklar 
bu ay sonuna doğrıı bir daha göz
den geçirilecekt!r. 

* Üniversite döçC'ntlerinln ha
ricde başka bir vazife almaları 

menolunacaktır. ı 

olduğunu söylemektedir. Her se
ne bu mevsimde çok arpa gelir
ken bu sene az gelmektedir. Ana
dolu arpaları bir kilosu 4 kuruş 
10 paradan, Trakya malları ise 
b;ir kilo 4 kuruş 30 paradan sa
tılrn~tır. 

Bakla piyasası canlıdır. İzmir, 
Gelibolu ve Bandırm:. ı:manla

rında teslim şart.ile kilosu 4,22 ve 
4, 28 kuruştan har:ce epi bakla 
satılmıştır. 

Sovyetler mü·,temadiyen p;ya
sadan yapağı almak istemekte
dirler. Bu sebeple fiatlar; kilo 
başında 3-4 kuruş yükselm:ştir. 

Trakya mallarına rağbet çoktur. 
Ve kilosu 58-61 kuruştan satıl

mıştır. İşlenmiş parça yapağılar 
da 33 kuruştan muamele gör
milştür. 

Gayri 
ü a 

işleri 
il 

Gayrimübadil istihkaklarının 

tasfiyesi hakkında hazır;anan k"
nun layihasının sure.i tatbtk.ini 
gösteren yeni bir iz&hname ha
zırlanmıştır. 

• Diğer taraftan gayrimübadille
re tahsis edilmiş olup da satılma
mış olan mallan hazine namına 
bir heyet devir almıya başlamış
tır. Bu emlakı hükümet Emlak 
Bankasına devredecektir. Bundan 
başka yakında defterdarların re
islikleri altındh arazı işlerinde 

bulunmuş tahakkuk memurları 

ve tapu müdürlerinden tasfiye 
heyetleri teşekkül edecektir. 

Bono sahibleri, defterdarlara 
bir beyanname ile müracaat ede
cekler, defterdarlar da. bPyanna
meler muhteviyatını gösteren bir 
cetvel tanzim ederek maliyeye 
gönderecektir. 

Mazbata veya bcnoların hazi
ne tahvillerilc değiştirilmesi mu
amelesine ne zoman başlanacağı 
ayrıca ilan edilecekfü. Yeni izah
name bu harta sonunda, neşred.i
lecektir. 

Mekteblerin 
. Bi!la Vergisi 

Ekalliyet ve hususi mckteblerle 
ecnebi ferdler, cemiyetler, mües
seseler rahib ve rahibeler tarafın.. 
dan idare edilm~kte olan mek -
teblerin bina vergisı muafiyeti 
hakkında bazt kararlar verilmiştir. 

Ecnebi şahsi müesseselerle ra
hib ve rahibdcr tarafından idare 
olunan mekteblerin bugüııkü va
z~yetlerine göre ~aarifim'ze hiz
met etı'iklerini M•arif Vekaleti 
Maliye Vekaletın~ bildirmiştır. 

Bunlar bina vergisinden muaf 
olacaklardır. Türk hususi mek -
teblerile ekalli.vetlere mensub 
ferdler tarafından idare olunan 
mektebler bina vergisine tab'dir
ler. 

ı an antantı 
ve Bulgarists~ııtl 

Şült. ril r~ 
Yazan: Ahmed '{~1r 

Balkan konseyi namına jle p 
nistan Başvekili Metaks•5 fil' 

garistan Başvekıli K~seiv:~:rJI 
rafından evvelki gun S ~ 0 tf 
imzalanan itiliı.fname B•1 1;.ıı~· 

• ırıse' rışına baglı bulunan a 1111 
recek bir hadisedir. ftilfıfnl ,. 

de•• 
1 - Evvela beş Balkan ı 

ıstıD· her ne pahasına olursa 0 ell-
vete mü.racaatten istını'31 uı} 
!erini b:r defa daha ı.eyid e 
tedirler. 

[ıııd:>Jl 
2 - Bulgaristan tara ırP 

ikinciteşrin 1919 tarihir.de ~ 
lanan Nöyyi muahcdesııı_•~~~ 1 
sızlanma hakkındak. hıı 
ilga ediliyor. bl• 

3 - Lozan muahedeSill~tf.. 
olan Trakya hududunun ~·, 
ıten tecridi hakkındakı ın~ dl ı' 
hükümlerinin tatbikinden 

geçiliyor. ııed' 
Malümdır ki Nöyyı m0~ t 

sinin dördüncu kısmını ~ ",! 
den maddeler, büyük haf da ~ 
Jüb olan devletler arasır. ıl~, 
garistana da teşmil edilen ~e 
sızlanma ahkamı cümlcsın e f 
Bu maddekrın hükümler'~.~· 

. . b ... 
re ,Bulgar ordusıı yırın•, ~~~ 
rak tahdid edilıi.yor. haV- rıı ~· 
tinden de büsbütün m•~:sıil, 
rakılıyordu. Sevr muah e0· 
zim hakkımızda da tatb•~ ~ 

• f11' .... 
mesine çalışılan bu ahka ııııt•"' 
halkı, daima hak ve a_dalct13~, 
miyle telif kabul etmıyen ır l 
mahiyetinde telakki etrrıiŞ,:rıcJ' 
bi takib eden ilk seneler ı· ~ 
mağlüb devletlera cebrf~cıf"1 
ettirilen bu kayıdlar_, bır ·d~: !>' 
ye kadar izah edilebılıY0 ' ~ıııı 
niliyordu ki bunlar. uın pi ıtl 

. - ·ık adırtıı ,,ı 
sılahsızlanmanın ı. f,a'' 
kil etmektedir. Fakat bO a.JI ~ 
matuf olmak üzere toplan ·p 
feranslar bir netice verme!'~· 

·ıc ~,/ 
devletler var 'mvvetlerl f>IY 
yarışına giriştikten sonra. -ıe f' 
ya, Avusturya, Macar'st•".,oıl 
garistan hakkındaki l<•~. 1 1 
haksızlığı büsbütün te~aı;r ~ · 
Almanya bu hükürolerı \ 

·t"r' · .ı 
raflı olarak ilga etmı~ ı i,it!lf 
~urya artı.k Almanya ;le ar 

Geride Bulgaristan ve 111 ~~.;.J"'. 
h 1'• ' kalmıştı. Bulgaristan a )ıllııJıı' 

hükümlerin de bu defa, d r 1 
tatbikile yakından aıaJ<a. 1~ µ;,'. 
de'll!etlerin muvafakatıarf~~~ 
hayırlı bir iş olmuştur. b"./... 

da izah ettiğimiz gı~ 1 
Türkiye'yi doğrudan d l< bil" 
ğil, Balkan paktınm s>d1 l<~~ 
vu sıfatile aliıkıdar etırt? 

" Trakya hududları h3 at 4 
hükümlere gelince; b•Jnl ~ 
dan doğruya üç devle'-' • ~ 
etmekte~ir. Lozan nıu~~ 
bağlı olan mukavele ııe \ 
Bulgaristanla Türkiye ' 4 . 

-şı ,e ~ 
nistan arasındaki mu , ı • >f'. 

dudun her iki tarafı ;;eti), 
metre derinliğindo? oıı"r. ,".J 
tecrit edilmiştir. tşte b !V". 
edilen ahkam bunlardır· 1 ~ 
yarım adasının hır .harıl~ ~ 
olduğu devre aid olan b~.ırı:P 

d' ·tle<"' ,,J bugün amık mevcu ıy J{~• 
metini kaybetmi~lerdır. d·<f li". 
sunun sliahlan artacak b:,.ı~ 
kan devletlerinden hıÇ ,;ıY .. · 

....-~--~ ..... __,,....... ....... ....,., ................................... !!!!!!!!!!....,., ..................... ""."'""~--~~.-.~ ..................... ~....,.,!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!! ...... ~"""""'"""""'":"".:-:-""~~~~~~~~=:;~:.:;:.;::""'"""""--
Na c~ Demirel kö~eye sindi. - Buyurun pasam.. Yolda ağlıyan kız salona girdi.. ı anlatmağa başİadı: 

k 1 B 'k.,1 v 
aygısı o amaz. a • ad•ıı J 

ancak cBalkan yarını ·ıı ıı ~ 

~ .. ' ' "':· ...... - ·~ . ------
A...,K, 

T c frll<a 
N.64 

HEYECAN 

N c, Dcmırcl chırdi.1-

ve 

V a) reLle genç k.za bakarak: 
- ~ı ııı agı.v.mwn7 

Dı)e sordu. 
Genç ku. göz er m sı ıerek ha -

!J'-x: dud3ğıt'ı ı,tiktti: 
- Sız kıl!' :niz? 
- Ben mi1 Bir ~olcu .. 

e styorsu,...ız benden~ 

H'> . Sad~ce, l·ır ınsan sıfa
oruyoruI!' 

1 ve ett1 
- Acıdım da 
G<'nç kız yurüdü 
- B "l ııCL'Tla:-·ın Çünkü .. 

İHTİRAS ROMANI 
~~~~~--~~ 

yazan: lsken::ler F. 
SERTELLi 

Hıçkırarak: 

- Çünkü ben acınacak bir nsan 
değılim. 

Dedt. arkasına bakmadan yü -
rlldü. 

Na ' Demirelin merakı bü. bü
tün artmıştı. 

G<>nç kızı uzaktan takibe baş -
!adı. 

O, Ağacamiinin ysnındak< so -
kağa saptı. 

Naci Demirel c!e aynı sokJğa 

girdi. 
Genç kız biraz yürüdü .. Merdi

venli bir evin önünde durdu • 

Genç kız kapıyı çaldı .. Biraz Diyerek, Naci Demireli güzel Hala gözler: yaşlıydı. - Dün gece bir ressamla ta -
sonra kapı açıldı .. Ağlıyan kız ~çe- döşenm:ş bir s~lona alJı. Ve Naci Demireli görünce şa- nıştım. Beni çok beğendiğıni s<iy-
ri gird'i. Demir kapı rtekrar ka _ Burası, belli;ydi ki, merkezce şırdı: ledi. Modellik için bana beş yüz 
pandı. malüm olan kibar bir randevu - Ah, siz misiniz: Niçin geldi- lira vereceğini ilave etti.. Beni 
Nacı Demirel ':ıu evi tanımı - eviydi. niz buraya? kandırdı.. Atelyesinde resmimi ya.. 

yordu. Naci Demirel sigarasını yaktı: - Merak ettim .. Geldim. pacağını ileri sürdü. Birlikte git_ 
Marakını yenemedi.. - Biraz önce buraya bir genç Ev sahibi hayreti~ ikisin:n yü- tik .. Bir otelde oturuyormuş. Gi-
Derhal Taksım ıncr:Cezine koş- ktz g:rdı. Yolda gelırken ağlıyor- züne baktı: der gitmez bana bir sigara verdi. 

tu ve bu ev hakkında merkezden du. Merak ettim .. Neden ağlıyor - Tanıyorsunuz birbi,rinizi?.. Birkaç nefes çeker çekmez başı-
malümat aldı. bu kız? Eleniçe: ma bir sersemlik geldi .. Ondan Ö-

Merkez kom~ri, Nacı Deını _ Ev sahibi Rum ivesile türkçe - Beni yolda ağlarken görmti}- lesini bilmiyorum. Kendimi kay -
relin kulağına aynca bir şeyler cevab verdi: tü.. betmişim. Yarım saa~ sonra göz.. 
fısıldamıştı. - Ah yavrum.. Onun basina bir' Diye mırıldandı. !erimi açtığım zaman yanımda 

Naci Demırel, genç kızın gir - kaza gelmiş. Parasını soymuşlar .. , Naci Demirel, Rum kızının ko- kimseler yoktu. Esniyerek J·erim-
diği eve - herke; gibi - serbestçe Yüzüğünü küpesi!li zorla alıp kaç- !undan çcktı : den fırladım .. Aynanın önünde 
girebiecekti. Sokağa girdi.. mışlar.. - Otur şuraya bakayım! Nasıl durdum ve hayreti' yüzüme bak-
Kapıyı çaldı.. _ Polise haber vermem~ mi? oldu bu hırsızlık? Anlat bana.. tım .. Rengim balmumu gibi sa -
Kalın sesli btr kadı.ı sordu: _ Korkmus. •Seni ödürürüm!• - Ah, bırakın beni bire! Kor- rarmıştı. İlkönce gözüme çıplak 
- Titclis?.. <lemisler. Benim Eleniçem çok karım anlatmıya.. Öldürecekler kollarım göründü. Eyvah, ded;m, 
Nac· Demirel sert bir tavırla: kork.ak bır kızdır~. beni. 
- Aç, ded~ müdiriyett.en geli- _ Çağır ba.kwun onu buraya! 

yorum. Ev sahibi kadırı el.erini bırbi-
Kapı derhal açıldı. r.ne nırarak kısık bir esle ba -
Ellilik, sarı boyalı saçları omu- ğırdı 

zunun üzerin dökülmü~ bir ka - _ Elenice .. Elado Kuriçamu! 
dıP' 

- Korkma' Ben polis müdiriye
tinde ltaharri m~muriy'm. Laf a
ramızda kalır .. Kimse bir şev ya.. 
pa_maz s:tnat 

Eleni gözlerinin yaşını silerek 

elmas küpelerimi çalm1'lar .. Son
ra kolumdakı saatin, altın bile_ 
ziklerimin ve çantamdaki virmi 
beş liranın çalınrh~ın. ı:n ·ünce 
tekrar fenalaştım. 

(Devamı var) 

• 

kanlılarındır» mefkı'.ır~ı , 
il"r " dafa>sında kullanı!abı ı ;O ,v1 

Silahların korku. tev\oıı~ 
diği bu devre geldıkteıı ıııJf" 
dudların mana if,.de e rıı'' ' 
devir pek uza.kta saY11' ... ,rD' ı 

ıtıll" ' 
Se!anikte imzalanaıı ta.t'ııJ' 

Bulgaristanı Bdkan P,P •1r. f.. 
t ıııı~ ~ 

adım daha yaklaş.ır • ')<BP' 
komşumuzun ı;irecCI:· ı:;ı; · . ,,e c;t 
senedenberı açıktı. 1 r. ıv 
tan şimdiden bu antan. .<ı 

la·ıle ..e 
vuymuş gföi, komsu 

1
',. ıl<İl 
ıı ~ 

yapmaktadır. Bunu" bif 
bilhassa cemile kar oı.:ı"ıcr • 

·· kOrı ,ı nes:ne de Montro v 
şahıd olmuştu <; es" 

f,.. ~· _____ ;...-..--:. ~· 
* İpek ve sun'i pe b•r ç 

rabları hakkınd.ı "' ııı 
name hazırlanmı ı t~ 

:Riil<Jf 1 ,. 
*Mersin valısı JJ11i' 

mezunen şehriınlıe 

" 

1 
c 



il •• 

UYük çamlıca tepesi, ile Beyler- ava üssüumumr 
~o~İ k d ' . h Kumandanı ~~~§~ 
, " 00 8 8f uzanan geniş sa aya Şehrimizde Uzun zaman kapalı 
' }' kalan bir müze l.lsu f lzzeddin veresesi,, nin General Hüsnü Kılkış Dün bir ahbabım cSıhhıye Mü-

fuzulen ı"şga/ t .. Z0nguldak havzasında :zesinin tamirat doıayısiıe aşağı 
Ve eCa'lJUZ tedkiklerde bulundu yukarı bır senedenber\ kapalı oL • "" • / ld duğunu• haber verdi. Şaştım. 

ettlgı an aşı l Hava Üssü Umum Kumanda'll Bu ne tamird.r böyle~ Bızim 
{) f General Hüsnü Kılkış, Karade- bildiğimiz mekteplerin tatil ay-

e terd J k ·· d k b • nizden şehrimize gelmiştir. Ge.. ar ı tapuya muracaat e e?"e u vası !arına tesadüf eden günlerde mü-ataf • neral geçen hafta Z: ıı,guldağa git- :zelere karşı rağbet çoğalır. Mek_ 
A.. tnın milJİ hazine namına tescilini taleb etti, miş; istasyonda Val;, Askerlik şu. tepler açık bulunduğu sıralarda 
Yın 12 sinde mahallen bir keşif yapılacak!.. besi reisi, Belediy reisi, jandarma mlizelere gitmeye vakıt bulamı-

!at darıııanbuı Defterdarlığı; Üskü-
lire v~ İstanbuluıı en gilzel me
Jlesj,Yerı o:an cBüyükçamlıca te
lliıı· ile cıvarındaki vasi arazi
~b· ~illi hazineye aid olduğunu 
~ ıt ~ıniş w bu arazinin hazi
ıı i~na tapusunun çıkarılma
llıiit ııı 'l'apu umum müdürlüğüne 

'I' acaat eylemiştir. 
·niirapu uınunı müdürlüğü de; bu 
l'ap~ca.a~ı; Üsküdar mıntıkası 
eı,,.,_ ~cıl muhafızlığına havale 
-.... ~....ır, 

l:ıunun .. 
~rA- uzerine Tapu ve Def-

""tlık 
tl~ !(! lll.emurları mahallınde 
tııt'l..~~klerı yaparak hazineye 

"""1.lı • 
blıl:J.u.ı 18!enen kısmı demir çu-
lııı eyl a tefrik etmek suretile tes 

r, enı:ışierdir. 

~İV·u tekil ile ayrılan arazinin; o 
•tda nıüh" 

heıı. ım bir mevki ve e-
lutr.ııı'Yetı olup; geniş bir saha 

lak tadır 
' ll,ı <ıraz.ı_;_ üh" • b" k "'n· \> ~• m ım ır ısmı-

' ' usur İzzettın veresesı• ta-

~ 'Ped en inme 
Daza huna 

erler 

rafından fuzulen işgal edildiği ve 
bir kısmına da Kasır duvarı içL 
ne alınmak suretile tecavüz O-
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu suretle; •Büyükçamlıca te
pesi• ne çıkan yoldaki cYusuf 
İzzettin. köşkünden başlıyarak 

0

§imale doğru imtidad eden, ora_ 
dan da garbi şimalıyc kıvrılarak 
Büyükçamlıcadan Beylerbeyine 
giden yolun ııtısak noktasına 

kadar uzanan Kasır duvarı için
deki ve oradan tekrar şimal nok
tasındakı •Tomruk> SU),, çeş

mesine giden kısımdaki arazinin 
ve ayrıca mukabil ,taraflardaki 
yerlerin hep Maliyeye geçmesi 
lazımgelmektedir. 

Bu ış için ayın 12 sinde saat 
13 decBüyükçamlıca tepesi• ve 
civarında resmi memurlar tara
fından bir kcşf ve inceleme ya
pılarak fuzulcn işgal ve tecavüz 
edilmiş olan bu arazi tahd: t olu
nup Milli hazineye intikal ede
cektir. 

Bütün çimento fabri
kal~rı hsy'r.tiumumi
yelerini çağırdılar 

~a.\'all b" 
rı· 1 ır kadının bey- Bu fabrikaların Etiban-
; nasıl parçalandı ka devi> işiLe bCl.Şl:',ndı 

)~darırn. in Budak Cebeciler kö. Bütün çimento fabrikalarının 
Ilı~ tepeden inme bir kaza ol- Eti banka devrolunması son ncş-

" r: rolunan kanun ic"batında.ndır 
<>u it-

bir ka 0Yden Ayşe Calık adında Bu münasebetle memleketimiz-
dııı kö .. • de çalışan çimento fabrikaları 

ıund • Y1lD umumı su kuyu-
an devir dşi hazırlıklarına başlam~-

hı, eak·su alınağa gitmiştir. Ku- !ardır. 
dıır 1 

tertip bir zincirli kuyu. Bunlar fabrikalarının Eti ban_ 

lıııııı~ k~vayı indırip çıkaran, bi. ka satılması ve devri hakkında 
tılttır, 1frlhi kocaman bir ağaç sı. görüşülmek üzere heyeti umumi-
<lıretır ıte faciayı yapan bu ağaç yelerini fevkalfıde kongrelere 
)~ltaa · A.yve kovayı salarken mı, davet etmektedirler. 
<liıelt Sllıarırkeıı mi, nasılsa bu Ezcümle cArslan·> ve cEski hi-
!ııh\;_ bırdenbire t!'peden kafasına sar» çimento ve su kireci fabri-
~ kalan heyeti umumiyesi de ayın 

lcl' 
Ve beyn,ni parçalamı,tır. 12 · d ı k , sın e top anaca tır. 

"-.:. ıslahatı ne-
"dı ıt başhyacak 

Ilı' ·Ye Vek5?etı· icra daireleri. 
~ ısı· ' ~~lt!tta Uhı ~tra{ırıda tetk•kler 
~tıııi. 11 sonr:ı isvıcreye al"det 
1 "'tO)an • 
'Pııliııı ıcra mü!.ehas_,ısının 

1~. u b gti, !erde beklemek-

>.: 1 11 .:e : Yek;. ~t kendı teşki la
e~ııJ.ınd e icra daırclerin:n ıslahı 

llu ~~.tetkıAler yapmakt"dır. 
~n ~e ıkJerın neticesi alındık
~-,. ıç~:Por gcld:kten sonro. ıs

ı la hır proı Jıazırlanmağa 
lııJah CaJtt, . 

Qq at tşı· . 
r bıı-_: nın yeni mali yıla ka.. 

-''1: tahll" n olunmaktadır. 

-----<>----
Bacaksız bir 
K-;.dının 

Marifeti !., 
Geçen giln, Zonguldak 

-

is tas-
~·onunda iki kadın arasında kav
ga olmuştur. Zonguldak_ F'lyos 
arasında işliycıı ar3 treni kalka_ 
cağı sırada, bir bacağı olmıyan 

bir kadınla haşk ı bır kadın ara-

sında, alacak yüzünden kavga 
çıkmış ve ağız dalaşı çarçabuk 
kızışarak iş tokat ve sop3ya dö
külmüştür. İk. kavgacı oiribir_ 

!erinin bütün içy(izlcrin! bağıra 

bağıra döktükten sonra, iş saç 
saça, baş başa boğuşmaya dö-

Yazan: M. Sarr.i KARA YEL 

ve polis kıt'aları ve kalabalık bir yan talebe mektep tatillerinden 
halk kütlesi tarafından karşılan- .tasanuf ettiği zamanlarını bu 
mıştır. gibi iktisabatı artıracak kültür 

General, vilaayet makamını zL müesseselerini geZMeye tahsis 
yare! ettikte'! sonra, Havza mü. etmek ister. 
dürlüğü fen hey<:t'nde ıı;evcut o- Bilhassa Anadolunun uzak yer-
cak imalat sahaları ve vaziyetle- !erinden tatilini İstanbulda ge-
rini gösterir haritalar üzerinde çirrneğe gelen talebe ve öğret-
tetkiklerde bulunmuştur. menler yakında tekrar mektep-

Bundan sonra Kozlu, Üzülmez, !erine Müzeyi görmeden döne
ceklerdir. 

Kilimi mıntakalarını ziyaret ve Sıhhiye Müzesinı gezmeğe, gör-
te!tiş eden general, Bursa vapuru meğe gelenler kapısını kapalı bu-
ile Zonguldaklan ıaynlarak İs- !arak harıl harıl geri dönmekl'e-
tanbula gelm~tir. dirler. 

Kundura, 
Manifatura, 
Mensucat ve 
Kadın eşyal'1.rı 

Eyliilden itibaren bun
ların da pazarlıksız sa

tılması istendi 
Alış verişte pazarlığın kaldırıL 

ması tarihi yaklaşmaktadır: 

27 giln sonra evveh şehrı

rnizde, İzrnirde ve Ankarada ol

mak üzere 3 muhtelif y~rde mak
tu fiyatla satışa başlanacaktır. 

Bu hususta her belediyeden Da
hiliye V ckaJıetince lste11. ldiğini 
ı;-azdığırnız raporlar hazırlanmış
t.ır. 

İstanbul Belediyesi de; rapo

runu evvelki giln Dahiliye Veka
let.ne göndermiştir. 

1 Eylıilden itibaren cpazarlık> 

usulünün evvelce de yazdığımız 

gibi ilk evvela mevadı gJdaiye 
satışlarından kaldırılması müna
sip görülmüştür. 

Belediye; •manifatura•, •kun
dura• ve .-n1ensucat.• ne ·kadın 

eşyaları• satılan dükkanlarda da 

1 Eylıilden itibaren bu usulün 

tatbikına taraftar olduğunu Da
hiliye Vekaletine bildirmiş' ir. 

Vekaletten verilecek emirlere 
göre azami ayın :ıo sin~ kadar 

dükkancılara icap eden tebliğler 
yapılacaktır. 

Pazarlığın kaldırıldığı zümre
de her dükkünc: 1 eyJlden sonra 

ayni biçimde maktu fiyat etiket
leri kullanacak ve bunu sattığı 

her malın üzerine koyacaktır. 

ı----
nünce, g<'len :rendeki ve etraf_ 
taki halk müdahale elmiş ve kav
gacılar, eller ve yüz göz kan 

içinde, güçlükle ayırılmıştır. B'
raz sonra da, iki ka\•gacı !:iç bir 
şey olmamış gib;, kavga yer:nden 
uzaklaşmışlardır! .... 

ı re para yetiştirmek Pıe~eıe :d 
Halbuki; Abdül Aziz tab,ar a

nut ve şed.t bir adamdı. Verdıği 
em ·rıerin harfiyen tatbik olun
masını isterdi. 

Sultan Azizin, keyfi kaçmıştı. 
Ne mat gilzel, ne billur hamam 

ve ne de yen:, yrni gözdeler gö
zünde yoktu. 

Odada bir aşaj!ı, bir yukarı htd
det]i volta ediyordu. 

Arzıniyaz kalfa; ne olup ne bitti_ 
ğini kapıya kulak ''ererek , ·'i
mişti. Fakat; ne vardı ki? Pad,_ 

şah, beyhude h ddetlenıYordu. 
Hamam hazırdı. Yeni, yeni güzeL 
!er de emre amade bekliyordu. 

arslanını böyle üzlin!Jye sokm•lt 
reva mı idi? Al., şu Ali paşa; dur
madan mesı:]t' üzerine mesel<:' çı. 

karıyordu. Tam s·•ası idi. Ş.'"'ldi 

içeri girip efendisinin sinirlerini ı 

yatıştırın.ılı idi. 

Kapıyı vurdu. İçeri girdi. La-

Böyle bir sene boyunca uza
tyan tamire biz akıl erdiremedik 
dersek alakadarlar gilcenmesin
ler. 

BÜRHAN CEVAD 

Mehtap alemi 
Ve san'otkar 
Safiye 

Altı Ağmt.os Cumartesi gunu 
akşamı san'atk5r Bayan Safiye 
ve arkadaşları Boğazıçinin en gil
zel yeri olan Bü ükderede ilk 

konscrinı verecektir. Ilcyaz par
kın yüzme havuzunda mehtaplı 

bir gecede büyük san'atkiirın kon
serini muhteşem bir çiçek balo
su takip edecekti.-. 

Eşsiz sesile büyük bi•· şöhret 
kazanmış olan Bayan Safiye ve 
arkadaşlarının sııreti mahsu~adıı 

hazırladıkları bu konserın alatur
ka musikide büyük bir san'at ha. 
disesi olac:ığı muhakkaktır. Bu 
senenin en mükemn1el sürprizi 
olan eşs'z p;sin-Yüzıre havuzun_ 
da- sabaha kada: şehrimizin mı
safiri bulunan kıymetli ve nıeş

hıır ecnebi artis'lerin yen, nu

maralarile dolu zengin ve muh
teşem Çiçek balosu İstanbullu
ların unutulmaz b;r gece geçir_ 
melerine vesile olacaktır. ----
M:\liye Vekilimizin 
Avrupa seyahati 

Mal'ye Ve~dt: I'uıt Ağralı: diin 
de Defterd'H'lığa gelerek bir müd
det meşgul olmuş v~ Ankara ile 
telrfon'a görÜ'!'llfr;:ür_ 

Bay Fuat ~\ğrr.1ıntn önümıjz_ 

deki haftalar :ç:'11ı• Anupov ı bir 
seyahata çıkacagı toylrnmckted'•. 

.. - - --

zıl!"geleıı nıerasimı ifa eylcd kten 
sonra: 

- Efendimit iradeleri mucı_ 

bince her şey h3zırclır ... 
Sulta'! Aziz; hiç bir :;eyden ha

bnd; r de;': lmôs l!'ıbi, hazinedarı. 

nın yüzüne bakar,ık: 
- H.zır oh., da nedir be usta? 
- Hamamı hazttlatmamı irade 

buyurmuştunuz. 

- Şi?l"di hamam sırası mı? 

GörmPZ m;sin Ali neler yuınurt
lar? Karadağ, Bt's'lı ve He:sek 
bitti, Gir!d b•şladı. Şimdi de Sırp
lar ayaklanır.ı~·. ser. d~ hamam
dan cü bü. tPn Iı2;;.;Pvler durur-

' sun. 

Hazinedar, eftn<' sini'! döküL 
düaünü görünce, ç~k iyi bildiği 

yumuşak dam1rra baotı. Ve ayak 
öperek: 

- Allah, Pad:şahımız efendi
mize tü'{enmcJ. ömürler vcrsbı. 

Karadaglıların, Gıridlılerin had. 

dıni bildiren asakiri mansureı şa-
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İktısadi mes'ele 

-
kkol bank Sıcaklar 

Sıcaklar, bayıltıcı ~ıcak • .ır. ( •
ketler kollard3. Kaciın,- ,orap
larını :;;ıy1rmış, p3r na ıF ı '.'e ' '• 
pukları dışarda nefes 1 a• •k m
ya bozması iskarpir •< e • k ~ 

fırlarrışlar Koll·r v• lıac•kl.r 

çırı çıplak. 

Bu banka neler yapacak 7 
Devlet ziraat ışletmcleri, Akkol 

bank diye bir teşekkül tarafın
dan idare edilecektir. Akkol bank 
neler yapacak? Bu hususta sala.. 
hiyettar bir zattan aldığımız ma.. 
J(lmatı aşağıya yazıyoruz. 

Devlet Ziraat işletmeleri em
rindeki Orman çiftliği, Bira fab_ 
rikası, kereste fabrikaları, yağ 

ve peynir imal:ithane!eri bulun. 
maktadır. Bütün bu müesseseleri 
bir elden idare etmek için, ban
kacılık sisteminder. 'stüade edi
lecektir. Akkol bank:., devlet 
ziraat işletmesine a•t müessese
leri idare edeceği gibi, sınayi zı
raiyenin de inkişafınt>. çalışacak. 

tır. 

Şımdiye kadar bu cıhet ihmal e
dilm:şti. Sümer b~nkın, üzerine 
aldığı vazifeler ara,ında, ziraatla 
sanayi mesc!esile uğraşmıya va
kit bulamamıstı. B.r'nci, ıkinci 
beş senelik endüsh planlarile, 
bir çok fabrikalar açtı, dokuma 
fabrikaları kimva. k'iğıt, dem'r 
fabr:kaları' gibi .. : Büt..in bu fab. 
r'kalarda, memleketimizin büyük 
bir ilıtiyac:nı karoııamaktaydı. 
fakat ziraatın sanayi «:ısmı ile uğ
raşmas. için de, !ı(iyük mali bir 
müesseseye lüzum Ye iht'y~ç var
dı. Şimdi bu "ht'ya:ı Ak kc-1 ban. 
kası temin edecektir. 

Ya~ fabrikal;ırı ıçılacak. 

Akkol ba'lka~ı. z •aat,.n sanayi 
kısmını inkişaf dt"ırm~k için, 
bir plan 'ıanrbmaktadır. Zira
at mühend.sler , i!<lisadçıların, 
baytarların, ormiln rrıühendı:ts_ 

Ier:nin iştirakile yapılan bu pliin 
henüz bitmemi~t er. 

Fakat pliının ana hatları aşağı 
yukarı tayyün et.'."lişt r Bu pla

na göre, ilk yapılacak işler ara
sında, yağ fabrıkaları bulunmak

tadır. Ak kol bankası tarafıııdan, 
memleketiın:zin yağ sanayiine 
elvc'l'lli olan yerlerinde tetkik
ler yapılmıştır. 

Bursa 
Festivali 
11 Eylfılde 
Başlıyor 

Bursa be'ediyesi fstan
b l u'arı dav~t etti 
Her sene olduğu gibi bu ~ıl da 

Bursada bir «festival• tertip olun

duğu belediyeye bildirilmiştir. 

Bursa festivali; Bursanın kur

tuluş tarihi olan 11 Eylülde baş

lıyacaktır. 

Bursa belediyesi; festİ\·ale İs

tanbuldan geniş mikyasta• bir 

halk kütlesinir. ;ştlrak'ni temenni 

etmektedir. 

Bu maksatla festival gününde 

Bursada otellerde ayrıca tenzilat 

yapılacaktır. 

haneleri onların da haddini bil
dirir. Üziilüp, muztar·p olup ke
der getirmek ger€k değildir. 

Sultan Aziw, bu, pof poflu söz
ler kar etmiyordu. O, halk naza
rında bu işler:n bıiyüdüğü, veli
ahd Murad e!endiııin sarayında 

durmadan kazan kaynadığını bi
liyordu Bu sebeble hazinedarına 
keskin ve kat'i ın:.ıkabelede bu. 
Jundu: 

Hamam f'liır. istemez! ... 
Mehmet Aliyi çağır bana .. 
Arzıniyaz, bu irada iızerlne ar-

tık ağaz eylc·yemezdi. Dişarı fır

ladı. 

Vuslatı Padişah•yc mazhar ol- 1 

rnak üzere hazırlanan yenı dil -
berler mün1<esir b,. halde daıre
Jerinc .ıvdet •derke~; gözler "Yla

temle dolu idi. Nasıl olmazdı. 

küçüktenberi bc'ded.kleri \'US

lata nailiyet kespetınişlerken, her 
ne dense birdenbire dairelerine 

. y0Jlanm41lardı 

Bu mıntakalar arasında, Kar
sın yağ sanayiinc en musaid bir 
yer olduğu tahakkuk etmiştir. 

Karsta Ak kol bankası tarafından 
büyük bir va<r fabr;kası kurula_ . ,., 
caktır. Esasen Kars~a metrük bir 
halde duran bır yağ fabrikrsı 

vardır. 

Banka, ilk devrede, bu fabrika
yı işletecektir. 

Bundan başk"a. Trabzonda da 
bir yağ fabrikası açmak ıçin t~t.. 

kikler yapılmaktadır. 'fral:ızoııJa 

yağ sanayiine en elverişli yer, 
Vakfıkebir kazası yayhlarıdır. 

Banka, her şeydc;ı evvel. bu 
yaylalarda hayvancılığın •nk'şa

file de alakadar olacaktır. Yr.•.-. 
lalarda hayvan besle.ne yerleri, 
sütlerin toplandığı bir santral. bir 
de fabrika kurula,·aktır. 

Vakfıkeb"r yaylnlarında. hay
van beslenen ver!er Dağınık ol
duğu iç 'l mulıte'ıf yerlerd. san
tral kurmak ılıtim~l!C'ri vardır. 

Trabzondan h2··ka, Trakyada da 
yağ ve perıır ist"'ısa'1tına 'nüsait 
mıntaka!a.?"dı tetk:kler yap,Jmak
tadır. Bilhass~ trak,ada peynir 
sanayi1:rıe çok ehemmiyet \rerile

cektı• 

Hasılı. Akkni bank, ilk iş ola
rak, yağ ve peynir, ucuzl21tırmak 
suretile, hayal baiH •lı1ı mucade
les.nd~ en büviL1< müsbeı rolü ifa 
edecektir 

KöpekJ.~rin d!llcrı b'.< ka.ı, U

zamış. Ne ağaçl.ırd;ı yaprı, 
mahlıikaıta kuyruk kı,.ı a•ac 
takat kalmış. cıvalar der r ler n 
ince cam borula!·ını nerede 
çatlatacaklar. Buzct: dukkanların 
önleri umumi harbın vesıka ek
meği tevziatını hatırlatacak man
zaray< dlmış. Mendiller ve 11om
lekler terden sn ı's:k:"m 'r '1-
takurularında bılc ad.ıın C\ •• ~ • 

na saldıracak mecal kalma ı . 
Şehir, dondurma, •crbet, 

ayran imaline yeı,şen' yor Tab -
et öyle halsiz ve bitkın y ı~'an
mış ki, burnun1 konan sineği ko
vacak kadar kudret bu am vor'a 
· ilozof kulun'"' ,;n mü · Hit'l 

yerinden kalkarak duvard.ıkı 

dereceye kad1r uz:ınabıld m 
Gölgede 32 
Bu sıcakta size lnr pcrçt ı'< S<'

ğukl:-.ık ikram Pt.,ck stc rd M 

amma sıcak, nı..ktclcr de e ıt -
yor. Sanıyorum ki ara?l"•z'1~ ma
nalı konuşmak !çın bır mı b -
ka açı1sa hiçbirimiz1 " k ?ar tT"

cacağı muhakkak gib" Pelıy b . 
na, bu sıcaltta en iyı yapılacak 

şey susmaktır 

HAJ,K FİLOZOFU 

Umumi bir 
Kontrol 
Yapı acak 

Memeleketim;zdc ~·ac fi;-atları
nın pahalı ığın.ian bır ka defa 
bahsetmiştik. Türk"ve ?.oraat 
memleketi oldni!u halde, kışın 

İstarbulda b:r kilo yağı 120 kuru
şa satın alıyoruz. Halbuki hayvan 
beslemcğe müuit genış y•ylaları, 
otlak erazizi nla~ b r ?l"emlekette, 
bu fiyata ya~ yemrk man::ısız bir 
iştl. 

Tiirkçesiz veya b2zuk 
in1laiı bütün tabela ve 

1 vhabr sökülec,..k 

Akkol bankın, Lk , . olarak, yağ 
sanayiine ehc"Ylmiyet vermesi, 
memleketimizin en büyük ihtiya
cını temın edecci<tu· 

Zirai 
Hapishaneler 
Ço!(altılacak 

Zonguldakta da ma
C:enci mahkumlar için 

m0dlrn bir bina 
yapılacak 

İmralı adasında tesis olunan 
zürrai hapishanesinin ınahkfım

ların ıslahındaki büyük faidesi 

nazarı dikkate alınarak buradaki 

mahkum adedınln peyderpey 

arttırılması muvafık görülmiiş

tlir 

Diğer tarafi'.an buna mümasil 
hapishanelerin zürrai hap:shane 

haline konulmasına çalış,lmakta
dır. 

Zonguldak madenlerinde çalı

şacak uslu mahpuslar içın de; 
modem bir bina y3pılmaktadır. 

Gizli bir yerden, padişah tam- ; 1 
fınrian görülüp bcğ~nilmemişler 

midı? İşin iç yüzünü nnlamak ne 
hadleri idi?. 

Misk ve anber kokularına bü -
rünmüş ola'l vü.,utlarını, yattık
ları odaların ha,·asma karıştıra

rak sabaha kadar narin ve mev
zun vücutlarına yataklarında knş 
tüyü şiltelerlnc temas ettirıp istı. 
raplı, uykusuz, buhranlı bir gece 
geçirdiler. 

Mehmet Ali paşa gelmişti. EL 
rer d mirhindi şerbeti içtikten 
sonra: dama tahtasınııı başına o
turdular. 

Oy..ına başladılar, padiş.ıh sor
du: 

Mehmet Ali, 'rradan gittık
tc sonra, ne yaptın? 

- Koçlarla, horrzlarla ı; Taş

tı,,.. efendım .:. Go•meyın z, K".ı'u

nuzun kartcıl horozu..".ın yavru
larını •.• Şimdiden beş kilo geliyor-, 
!ar. (De\'amı \'ar) 

Şehrimizin bazı yerlerinde ve 
ezcümle Beyoğlu, Şişlı ve ci\'8-
rında, Feriköy ve Tatavla gibı 

yerlerde bazı ha'l ve tek tJk te 
apartımanfann kapısına yalı:_z 

rumca ve fransızca isım yazıldı
ğı şikayet olunmu? bu su-etle 

türkçenin ihmal olt.nduğu göru • 
müştür. 

Diğer taraJı:an yine ayn mt-
lerde bazı dükkan ve ticarct .. a
nelerin, apartırntınların türkçe 
isırnlerinin de \Ok bozuk bir m
ıa ile yazıldığına tesadüf olun
muştur. 

Hem belediye nizamlarına mu
gay:r olan ve hem de milli hisle

rimizi rencide eden bu hJlle?'ın 

önlenmesi için sıkı bır kontrc.' 
yapılacaktır. 

Bu kontrolda; her semtteki 

dükklln, apartıman ve ticaretha

nelerin tabelaları ve lcvh~ları 

gözden geçır•lecek, bozuk Mlalı 

veya türkçe ızahatı bulunmıyan 

tabel5 ve levhalar derhel soktü

rülerek mti!C'cas»lerinden ce•1 
alınacaktır 

* Bazı ecnebi vap r kumpan
yalarının ord no ücretlerir. 75 

kuruşa kadar yilks~':melcr r C

selesi esaslı bir surette t.dk k o

lunacaktır. 

Birimizin derdi l 
Hepimizin derdi 

1 
Kanalizasyon far 

yaz günleri 
Alfıcdd"n ism;rc'e 1' · oıruyu_ 

cumuz j~az, •or· 

TL.rbedcn Cağa j u cadde. i _ 
ııi tak,b ders ız bural.ırda fc ı 

koku t> ~~ dccek ı ! Bu f n" 
kokuların el zya.: kana ız.:: _ 
ynı .m ağ.zl r. d ın g ld , Ö

rül ur Yazın s c '< giınkr nd , 
he n 'ollardan g '•P gece le 

ve hem de o cıvar la otura ! ı 

bizar eden bu k kıı! r, kana ı_ 
zasyonların bol ,,u i~ ... yı1 an .. 
madıj;rını rnevd~na cık rm kta
dır. 

Hiç olmazs y:.zı>ı sıcak gün

lerinde kanal:zaı.yoı,lar bol sıı 

ile yıkanma~ıdrrl-ıı . 
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Sarrafın· hikayesi Kralın ziyaretinden sonra .. t"BIKAYj 
Kardeş katili Hakimi 

kadın 
elde edecek 

ve bir plan 
LONDRA - PARIS, BERLIN. -

Bu seferki müzakereler ne
ticesiz kalacağa benziyor 

Yazan : M. SEViL 

Farkında olmadan kafese 
girdiğini söylüyor. 

- Hikmeti .. 
- Ne var?. 
- Biraz gelir misin? 
- Bir dakika Sadi. Fıncanları 

1 

• 111' 
zonkluyor. Vücudünü bir ate~ . .,ı 
harı istila ediyordu. O kcnd~ 
çevrilen nazarlara, sokakta b d-" 
bir oynıyan çocuklara bakrll3~,ı
yürüdü .. Yürüdü. Cemal.. 0, ı~ 
deşi Cemal. Onu çok s~\'crd~. 
şesinden kısarak ve birçok ;r 
rumiyetlere katlanarak ~kut~,• 

e· 
b 

İki sene evveline gelinceye ka. 
da. Londranın ·~n ıleri gelen sar. 
railanndan biri sayılan Edvar 
'iarold. uzun boylu, kırk beş yaş.. 
larında bir adamdır. Kend:si sah. 
tekiirlıktan mahkUın olmuş, şim. 

di hapishaned~ bulunuyor. LoncL 
ra ceza mahkemesin n meşgul ol. 
d"gu diğer bir da.va daha vardır 
k bunun görülmesi 'çin mahkü _ 
f!Jun ifadesini almak üzere şeha. 
detine müracaate lüzum görül • 
müş ve kendisı hap]shaneden 
mahkemeye getirilmiştir. Dava, 
şayanı dikkattir Bir zaman Lon. 
dranın para piyasasında ehemmi. 
yetli rol oynamış olan Haroldün 
muhakemesi görlmeden evvel 
l;endisine müracaat Edilmiş ve e. 
ger istenen paray verırse kurtula. 
cağı söylenerek dinden parası a.. 
lınmak istenmiştir. Bu ciheUer, 
mahkemede meydana çıkınca ona 
bu suretle müracaat ederek para. 
istiyenler hakkında da takibata 
g;r:<ilm'ştir. Fredrik Jojef ismin
de bir avultat ile Frank Rönald 
isminde diğer birisi bu meseleden 
maznun mevkiinde bulunuyorlar. 

Müddeiumumi muavilli bu se. 
ferki muhakcm~ r:snasında şabid 
olarak dinlener. Harolddeıı bahsi. 
le demiştir ki: 

- Bu şah ;din evvelce eşine yaz.. 
dığı bir mektub vlrdır. Bunun o
l< ·'l.masnı taleb edetim. 

l'.'1 mektub okunmuştur. Bun. 
şöyle demiyordu: 

- Fredrik Jojef bir sabah bana 
şunu sordu· !hı hakeme ba<lam~ 
dan evvel şunu bilmek lazım. Si.. 
zin muhakemenize hangi hakimin 
bakmasını istesiniz? .. 

Ben bu suale ne cevab verece. 
ğimi bilemiyordum. Dedim ki: 
B:r muhakeme olacağı zaman in
san kendi istediği hiıkımi nasıl se. 
çebilir? Benım ceza işlerinde hiç 
tecrübem yoktur. Bu işi tamamile 
sizin elinize rıcakacağım. Bundan 
.~.,ra o bana bir hakimden hah. 
setti. Onunla işi halled(ceğini söy. 
ledL Beni bu işte,n kurtaracağnı 
anlattı. Benden aldığı paralarla 
bu işi kanuni ~ekilde haledeceğini 
söyledi. Sonra istediği hakimi de 
bir kadın vas•tasile bulacağını 

söyledi.> 
Bu mektubu Harold karsına 

Haoishaneden vazmştı. Onun 
mahküm olmasından evvel böyle 
"''i"ecaat ederek para koparmak 
ist:,·en iki kiş;, zengin Harolddan 
6,100 l.ra almakla maznun bulu -
nuvorlar. Fakat onlar bunu recL 
dediyorlar. MahkOm şahid mah. 
kemeden içen girdiği zaman üze. 
rindeki elbisenin l<endisine bol 
geldği görülüyordu. Daha geçen 
sene Martta tevkif ve m&hkOm e. 
dilerek hapse girdiği zaman üze. 
rindeki elbisey: çıkarmş, teslinı 

etmiş, şimdi d~ bl! vesile He hapis
haneden çıkarılrı:ken giymişti. 

Elbisenin bolluğundan, bir zaman 
pek zengin olan bu para adamı -
nın şimdi zayıflamış C'lduğu anla. 
şılıyordu. İfadesiJ1de ~unları söy. 
lemişt'r: 

- Fredrik Jozef benden evvelce 
3,000 İngiliz liras aldı ve •Müd -
deiumumi dairesinde bu işi halle. 
deceğini• söyledi. Sonra da gaze. 
lelere verilmek üzere 1,000 İngl!.. 
!iz lirasını aldı. 

Burada maznun avukatın mü. 
dafaa vekili olan avukat, mahkftm 
şahide şunu sormu~tur: 

- Siz, ve:·diğiniz parayı haki. 
min alacağın,ı ıhtimal veriyor 
muydunuz? 

Burada hakim şunu söylemiş -
tir : 

- Hayır, burada mevzubahs o. 
lan hakim değildir. Çünkü haki
min para alacağ iddia edilmiyor. 

B.r kadın v~sıtasile hakimin üze. 
rinde nüfı+ı: icra •.lııcc~ği söyle. 
niyordu. -

Bundan sonra ma'ıkilm şunları 
söylemiştir: 

- Sahtektırlıkla mamun olarak 

geç+'n ~ne martında beş sene ağır 

hapse m•hküm olmuştum. Mah. 

kemeye getirilmeden evvel bana 
söylenen şeylere tamamile inan -
mıştrm. Benden isteııen paraları 
verdim. Fakat bir gün polis gele. 
rek beni tevkif edince şaşırdım. 
Daha tevkif edilmeden evvel bir 
gün Fredrik Jozef benim evime 
geldi. Yanında genç hll' de kadın 
vardı. Bunun, kendi karısı oldu. 
ğunu zannediyordum. Bana böy
le tal<dim etti. Ondan sonra kadın 
gitti. Arkasıdan rrank Rönald 
geldi. Bu adam bana: 

İngiliı: Kral ve Kraliçesinin Fransayı ziyareti iki memleket arasında yeniden başlıyaıı 
sıkı teşriki mesai devrinin ilk ve miihim tezahürü oldu. Onun için bugünlerde politika 
alemine dair yazılan yazılarda bu ziyaretten lı ahsetmemek hemen olmuyor 
gibidir. Çünkü Paris ziyareti vesilcsile iki taraf arasında çok şeyler görüşüldü. 

yıkıeyayım da. 
- Şimdi bırak fincanı filan gel. 
- G!iyQrum. 
İki senedir evli idiler. Bugüne 

kadar aralarında hiçbir fevkalade 
hadise cereyan ıtmemişti. Birbir
lerini idare etmesinı bilirler ve çok 
ahbabdan da hoşlanmazlardı. Gü. 
rültülü vücudu ruh yıpratıcı sos. 
yet.e hayatından daima uzak kal
mağı tercih etmişlerdı. Birlikte 
kalkarlar, birlikte gczmeğe g;der. 
!er. Hatta .. hatta birlikte yemek 
pişirip yatak toplarlardı. Herkesin 
yapamadığı her insana müyesser 
olmıyacak nezih lıir aile ha.yatına 
maliktiler. Onları kıs:tananlar pek 
çoktu! ... Şimdi ... Ne olmuştu da 
bu güzel yuva, bu sessiz her köşe. 
sinde bedii bir zevk taşıyan bu o
da karışmıştı? Sadi mutadına ay. 
kırı olarak bu akşam erken hem 
pek erken gelmişti. Cebinde daima 
taşıdığı anahtarlle kapıyı açmış 

Hikmete bir sürpriz yapmak mak. 
sadile ayaklarının ucuna basarak 
odaya girmişti. U.kin bu oda ka
rışmıştı. Hikmet ışini ihmal eden 
tam yerinde bir söz olarak cinsi. 
yetlerini bilmiyen kadınlardan de. 
ğildi. Bir an için bu perişan man
zaranın her noktasına gözlerini 
gezdirdi. İşte masanın üzerinde bir 
sigara pakeı:ı vardı. Ve Sadi bu ne. 
vi sigara kullanmazdı. Acaba ka. 
rısı. .. Ooo! ... Bu çok fena bekle -
nilmesi hiç de hoş olmıyan b<r ha. 
dise idi. 

du. Bu sene liseyi bitirınışt1·1 ev 

- 2,000 rra lazım, dedL. teker. 
le ki eri yağhmak ıt,in ! Fredrik 
Jozef de bunu tasdik etti. Pa.ra • 
!arın hemen ve•ilmesini söyledi. 
;onra kefalete bağlanarak tahlL 

ye edilmem için de para istiyor. 
!ardı. 

A vuk3t Fredrik Jojen 

- Bu paraları r.erelerc ver• 
ceklerini söyiemediler mi? 

- Mahkemede bulunanlara, dL 
yorlardı. 

- Size bunun için ne demişler. 
di ? .• 

- Bana şunu sormuşlardı: han.. 
gi hakim tarafından muhakeme 
edilmeyi istersinız: 

- Siz ne d~dinzi? Sizi muhake. 
rne etmesi için bir hakim seçebil. 
diniz mi? 

- Hayr. Ben, herhangi bir hii. 
kimi diğerine tercih ctmeğe se _ 
beb görmüyordum. 

- Tercih etmek üzne size bir 
hakimin isminden (ıahsetti mi? 

- Evet.. hakim V:terley, dedi. 
Bu isimden bahsetti. 

Diğer taraftan Alman devlet 
reisinin bir yaveri var ki son gün 
lerde kendisinden çc.k bahsedili. 
yor. Geçenlerd~ tayyaıe ile Lond 
raya giderek İngiliz Hariciye Na. 
zırı ile husuı.' surette konuştuk. 
tan sonra tekrar memleketine dö
nen yaver Friç Vaydman bu gi. 
dişle daha uzun zaman kendisin. 
den bahsettirice~e benziyor. Ye. 
ni gelen İng:Jiı gaıetelerinin yaz. 
dığına göre Her Hitlerin yaveri 
yalnnda yine İngiltereye gelerek 
bu sefer Başvekil ile görüşecek, 
diyorlar. 

İngiliz gazetelerine bakılırsa 

ortalıkta konu~up anlaşmak için 
büyük bir cereyan vardır. Her 
Hitlerin yaverı tarafından ilk ya.. 
pılmış olan temaslar boş deği'L 
dir. Bundan sonra da temaslar, 
konuşmalar birbirini takib ede. 
cektir ve sairP. .. 
Fransız gazetelerine gelince; 

bunlar ortada öyle el ile 
tutulur henüz birşey mevcud ol. 
medığını söylüyorlar. Bununla 
beraber ne ohrs~ o' <un bütün bu 
ded:kodulardan bir netice çıkar
mak imkansız değildir. Berlin ile 
Londra arasında bir anlaşrnıya 

varmak rçin uğraşılıyor. Bunun 
neticesi hemen elde ediliverecek 
mi?. Bunu söy',.nıe:-lc acele edil. 
miş olur. La!< 'n Her Hitlerin iti. 
mad ettiği bir dostu olRn yaveri 
Friç Vaydmanı İngiliz payıtahtı. 
na yollamış olması ve daha da 
yollıyacağı göst·!ı lyor kıi BerllnJ 
ile Londra arasıııda bir anlaşma 
zemini hazırlam3k arzusu artık 
kendi'ııi gösterll'ekted:r. Her Hit. 
!er ile Friç Vaydman arasındaki 
dostluk Umumi Harbden başla • 
mıştır. Friç Vaydman bugün na. 
zi fırkasında ehemm•yetli bir 
mevki sahi'bidir. 

Nazik tema~'ard1 bulunmak, 
inceden inceye konuşup görüş -
mek l&.zım olan yerlere gönde • 
rilmek icab edince yaveri Friç 
Vaydman gönderilmektedir. Frlç 
Vaydman Almanyada bulunduğu 
zaman nazi motosiklet bölüğün~ 
mensub olduğ•ı iç!n o bölüğe men 
sub olanlar gibi giyinir, kimse o. 
nu farkedemez. Fakat yabancı.. 

!arla temas etmek. seyahate çık. 
mak icab ed'r.re is de!'!!sir. Bir de 
Friç Vardman Her HJ:lerle çok 

S. M. Georgo VI ve Majeste. 
Elizabet Parlste 

lı:esle konuşurken güler, iyi ko-
nuşur ve herkese şu intıbaı ve _ 

rir: Sade bir asker. Diplomat de.. 

ğll, politika adamı değii. Bunlar 

olmadığı gibi hatta kendisile u. 

zun uzadıya konuşulabilecek gibi , 

hiç konuşmazmış. Her Hitlerin 
tamamile itimadına mazhar ol • 
muş pek az kimselerden en mü. 
himmi olan bu yaver şimdiye ka. ' 
dar mühim memuriyetler teklıfi 

karşısında kalmamış değildir. 

Çünkü Her Hitler iktidar mev. 
kiini ele aldıktan sonra yaverine 
mühim işler vermek istemiştir. 

Fakat o sıralarda Friç Vaydman 
çiftlik işlerine dalmıştı. Politika 

işlerine karışmıyordu. Fakat 934 
senesi haziranında Almanyada bir 
takım vukuat olmuştur. Ölenler, 
öldürenler vardı. Her Hitler için 
tamamile itimad edebileceği Vayd 
manı çağırttı . İşte o zamandan • 

beri yaver Friç Vaydmanıın Al
manyanın devlet reisinin bulun
i!uğu yerde bir dairesi vardır. Fa. 
kat çok zamanını bu daireden dı.. 
şarıda geçirmektedir. Çünkü ya... 
ver Friç Vaydmanın ışi orada O

turup beklemek değil, kendisine 
verilecek hariçteki işleri görmek 
ve hariçtekilerlc temas edebil • 
mektir. 

Şimdiye kadar Fı iç Vaydman 
nerelere gitti.? 

Söylendiğine göre Her Hitler 

Çatılan k~ları altında siyah 
gözlerile karısrna baktı. Bu bakış 
bir kadın için çok tehlikel'.ydi. 

·Hikmet evvel3 sarardı. Dudak. 
lan titredi. Gözleri yere doğru 
eğildi. 

- Şey ... Cemal gelmışti dedi. 
Sonra kendisini toplamak ister 

bir hareketle saçlarını arkaya silk
ti. Kocasının boynuna atılmak Is.. 
tedi. 

Sadi elleri!e iUlı. 

- Niçin her vakitki gibi daha 
evvel sarılmak istemedin Muaz.. 
zez? 

- Konuşuyorduk. 

- Peki .. Cemal ne zaman geldi? 
- Saat i.kıiye doğru gelmişti. Se-

ni sorou. Evde yok dedim. Oturdu. 
Yorulmuştu. Bir sigara içti. Son. 
ra da gitti. 

- Fakat senin yanında sigara 
içmeğe terbiyesi müsaade etmez. 
di Muazzez. 

- Ne bileyim bu sefer içti. 
- Bu oda niçin bu kadar karı-

vetli emellerinden en bal 
1 

0• t 
Cemalin ;;ya bir mevki satıib> ıil1 ~ ~ 

'di •ı:: . · ıe b>r ı .... ması ı . , ardeşı annesı ıııtJ" l.tı""' 

oturduğu için eve sık sık gel ~ "1t 

di.s d . .. .. d.. .,.av;aııJ 'g 
a ı epeyce yuru u. .. c~ • . 

almıyor, dimağı işl~mıyordu- ~ , ·!e 
şid, çeşid fikirler birbiri ardı~ ~ g 
seyrediyorlar ve bir diınağıP 11". e 
dıramıyacağı, tahamınül ede d , 
yeceği görünmez darbeler ı~ı!t' 
riyQrlardı. Öz kardeşi cerıı'ıı;tı ~ 
şüphel.enmek ... Bu bütün ~ P~ ' ~ 
ahlak kaidelerine muhali! 0; 41 ~ 
işti. Nasıl olurdu7 Nnsıl 01 ·ur· 
Cemal karısile düşüp kalkab' 'I 
eti. Kanından, canından ?1•;.J 
kardeş böyle bir a lçaklıgı .,!., 
edebilir miydi? Şüphesiz ~I ~o~ 
O halde .. O halde niçin gıdı)~ 
Evet Cemale hiçbır şey sorııt !, 
idi. Ve geri dönecekti. Fal<~t ;'Ş 
ri tabii hadiseler, ııayrı ba 
hareketler doğurur. sadı 
bu temiz düşüncelere ra~rııeP 
ne yürüdü. 

* d' - Söyle Hikmet.. Susın• 
rum sana söyle. dl 

- Ben bilmiyorum. J:luf3 

gara içti ve gitti. Belki sende" 
kusundan söylemiştir. ,µ/ 

- Fakat beni ~·alnız k•P;ııı' 
sorduğunu ve 'çeri girf1leıl 
söyledi. Buna ne dersin. 

- Dalgınlık derim. ıı~ ıı" 
Sadi gen~ bir nefes aJdı. rıı· 

fes bu güzel yuvaya kasVel ,~rl1 
garlarının geleceğim haııer 
bir öncü idi. 1 pııı 

- Peki öyle ıse dalgınlık 0 

ve beni affet Hikmet. 
.. j. 

Henüz uyumuşlardı. palı~ıl • 
rusu ikisi de uyur gibi YW'.~~ 

I~" !ardı. Kırmızı gece aınP0 ı/ 
.. eıer 1 donuk ziyası altında koı. 

1 
r 

köşelere çarparak kısa akıs.; f. 
pan mışıltılardan başka bl 
yok. 6" 

G t kl• enç kadın usulca ya a bB~ 
ruldu. Kocasına bir kere ıit• 
Dinledi. Uyuduğuna kanaat ~,IJ' 
dikten sonra yine dikkatle 

11
• 

tı. Konsolun altında bir ıııf~ı4' dı, 
kardı. Sonra kapıya doğru ·a.ı 11' ~ 

- Bu itil.kim nasıl olup ta bu işi 
tanzim edecekmiş? Dunu da söy. 
lediler mi? 

- Evet, onun bu işi halledece. 
ğini söyledi. 

hususı, ~tleri olduğu için onun ı Kral George ve Kraliçe Eliz abet Madam Lchrön!e •.. 
mektublarını yazar, kabul edece. 

ği ziyaretleri tayin eder. muhtelif mevzulardan bahsede _ onu bundan ev•ıel Amerikaya yol. 

şık. Vaktile nedeı1 ttoplamadın? 
- İşim çoktu. 
- Peki öyle ise seni bu kadar 

sual karşısında bıraktığım için 
beni mazur gbr. Ben şimdi geli _ 
rim. 

dü. Çıkmak üzereydı. BU a~ ~; >'.\ı 
gıcırdama oldu. Sadi bir arı ~ı · ~ 
yolasında doğrulmuş ve Jtık ıi Iıı1 1 

tin üzerine atılarak e!inderı iiıt" 
almıştı. Kendinden geçrrıek ıer;ıı 
olan kadın, ihanet ııef.eS811,~· 
solurken Sadi gece ampulı~ifd<"~ Yaver Fr:ç Vaydman kırk ye. bilecek de de~il. lamıştır. Orada lô.zrm ı::elen te. 

di yaşlarındadır. Biri kız olmak maslarda bulunmuş, Amerikaya - Bu muhterem hii~im adliye. 
de bu işi halledecek yegane ha _ 
kim mi imiş? .. 

Londra gazet~ıerinin yazdığ'.Ila 
üz~re üç çocı.ı~ babası, evli bir dair birçok m3lflmat elde ederek 

d d U b 1 · h ı bakılırsa Her Hitlerin Londraya a am ır. zun oy u, sı;y>a saç ı gelmiş, Almanyada devlet reisilıe 

- Nereye gideceksin otur da 
lstıirahat et yorulmuşsundur. 

da mektubu okuyordu. ~~~ 
döndü. Karısına baktı. BU ~r~ 
yuvası bozulmuş bir kartal · 

- Efendim, bunların hepsi şim. kara guzlü, kuvvetli bir çehreye yolladığı yaveri ingilizceyi az an. anlatmıştır. Friç Vaydman Ame. - Mecburum. vardı. ·i 
Devamı '1 inci ~ahifemlıd• malik bi'r adamdır. Kendisi h~r- ]armış. Fakat mcebur olmadıJrça (Devamı 7 inci de) Sadi sokağa fırladı. Şakakları (Devamı 7 inci sahifen''/ 

- Yok canım ... Sen ... Ne münasebet?. Ben bü
tün kadınlar ıhanet ederler demEdım ya ... 

- Öyle söylcdindi amma neyse geriye alıyor. 

sun demek! Fakat, monşer inan! Ferhunde çok sa. 
dık bir kadındır. Kocasına kıl kadar !>il~ hıyanet et. 
memiştir. 

- O halde Reflk delirmiş!. 
- Belki de ... 
-· Yahu. Bu oğlan intihar fila~ etmiş olmasın'. 

J.Iani yapar mı, yapar!. Çünkü muztarilı ve dolgun 
ruhlu bir adam. 

- Zannetmem. Fikret ~y, belki Anadoluya git
mişti"-.. diyor. Bana, kalırsa karısına kızınea bir eve 
filan düşmüştür. Neredeyse meydana cLltar! 

- Yok efendim ... Yok!. Refik, ya İst.ınbulda de. 
ğil~r, yahud da yaşamıyor. Bundan ötesi yoktur. 
Saklanıp maklanıp hiç bu kadar dedikoduya sebebi. 
yet verir mi?. Refikin kaybolduğunu b'lıniyen İs. 
tanbulda hi~ kimse kalmadı!. İstar..buldaki kuvayl 
milliye grupuna Anadoluya geçip geçmediğini sor. 
dunuz mu?. 

-Sormuşlar. Fakat Mün'im Bey haberim yok ..• 

demiş! • 

- Tuhaf şey! 
- Azizim kadının hali de fena. Pata yok. pul yok, 

kaç giın dayanır buna! Eğer, Refik meydana çıkmaz. 
sa o çocukla Ferhundenin hali ne olacak. Haydi, ga. 
zete sahibi bir ay filan baksın ... Sonra?. 

- Elbette bakacak biri cıkar 1 Mükemmel kadın. 
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- Necmi böyle düşünme vallahi fena halde içer. 
liyorum sana. Niçin kadından mutlaka şüphelenmek 
istiyorsun?. 

- E birader ... Kocası hıyanetlnı yüzüne çarp. 
tıktan sonra, ben ne diye şüphe bile ct!niyeyim?. O, 
güzel kadını hiç Refike bırakırlar mı•. Böyle olacağı 
besbelli idi. Refik sabahleyin evden çıkıyor. gece ya. 
rısı giriyor. Kadın bu kadarla tatmin edilebilir mi? 

- Fena bir adamsın Necmi. . Çok kna düşünü. 
yorsurı. Eğer, her kadın hakkında bi>yle düşünürsen 
yarın sen nasıl evleneceksin?. 

- Evlenmem ki ... 
- Laf... 
Bu münakaşanın sonu şedid bir ağız kavgası oL 

du, Nadi tahrir heyeti odasında Necmeddini yalnı~ 
bırakıp çıktı. 

Fakat, mesele bunların kavgasında. münakaşa. 

sında değil, herkes soruyor: 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Refik nerede?.. . 
Karısı da bunu soruyor: 
Ve ... hüngür hüngür ağlıyor, çocuğunu göğsüne 

bastırıyor, onun Refiki andıran gözlerinden teselll 
arıyor ... 

Bin tahmin, bin söz, bin dedikodu. Bin görüş. 
Sonra polısin inkarı, adlıyenin habers:zliği, bütün 
bir bilgisizlik! ... 

Halbuki, ne o, ne öteki ... Ferhundeninki de yan. 
lış. Nadirinki de yanlış. Necmeddinınki de yanlış. 

Hepsi yanlış düşünüyorlar. Refik bir kasabın elin. 
den kurtuldu, daha gaddar bir kasabın eline düştü. 

Polis müdürıü · 
- Bekir al götür ... 
Dedikten sonra, Refik hakiketen götürüldü, en 

berbad bit yere tek başına tıkıldı. Binanın alt ka. 
tında, bodrumdan daha aşağı. Lilğım kenarında gul. 
va.bani mağaralarını andıran bir d&blize atıldı. Burada 

- f11:ı·· ~ 

aç susuz iki gün iki gece ceheruıemlik ıeb\ C 

ceberulunu iliklerine kadar içerek bekledi, t~tı. ~ 
insan yüzü görmedi. Fakat, yum"uklarını sık 
!erini biribirine geçirdi: de tı" 

- Müdür efendi ben de ölebilirim. ae.rıı fııı- ~\ 
rada kimseye sezdirmeden hançerletebilırsıll· • ı.ı,. 
vatan davası yürüyecektir. Zafer bizimdir. · rıı ı ~-~ 

Dedi, bir iaşe gibi lağım kokusunun, ıoP ıd•-
ğınlarının, su birikintilerinin içinde uzanıl1 K;i8 ~· 

.. .tk.'.nci g~cenin s~n~nda sabah~ ka.r,ıı, pO bV~ 
durlinun seçıp aldığı rkı ecnavud yuzlu adttrll oıı'/ 
larıııı tuta tuta bu bodruma girdiler. yerde itlP r' 
inliyen Refiki zorla doğrultular. Koiların9 g 111iJ~ 
rükliye sürükliye herkesin gözıinden sak•'· e~ t' 
yetin arka kapısından sokağa çıkardılar, }le~,, ~ ~ 
mobile koyup rıhtıma getirdiler. Yine bur• )!v~, 
kesten gizli, hiçbir göze göstermeden Re!.'11\,8r• f 
yaya gidecek vapura bindurdiler, lı.ömü:JtJK <{C· 
ki tayfa kamaralarından birine kspadılar. 1 eıt>· 
iki saat sonra, vapur ·Mudanya' ya hareke. 

Refik yanındaki izbandud h~rife soroU· 
- Beni nereye götürüyorsunuz•. 
Polis cevab verdi: f 
- Bursaya ... ~ ,! 
Aç refik, susuz Rafik, bitkin ve per•r:ıa r~ 

d 11,j.ı' ~ 
hayalıneyal hatırladı: Bursada I<ıır - ·-•1' I 
vali. İhanet hılkim. Sonra düşündü:. ;:ıı.ı~:ıd• İ 
götürUlebfür?. Siyasi bir mücrimse 1s;:tn ae 
keme do var, divani harb de var, işkertc<? 
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eykoz seferinden akisler .. Ucuz et 
............................................... 

e"dsefer, ne lskenderin Hind seferi gibi yarım Mes' e/esi 
e Anibalin roma se~eri gibi sonu boz'Clk olJu Şehrimizde et fiatlarnın yenL J 1 Uı den ucuzlatıldı~ını yazmıştık. 

eın ziyafet hem galı·bı·y· etle ta sa~~~~i;t~:r!:saş~~fr~:~ ~ 
b
. , m semtinde bu yeni fiatların tatbiki 

ır zafer kazanan gazetecı·le' r ~~~~e~::~::as~lrd~~~si~;"~~~ü~ 
semtlerden karakollara ve beledL 
ye polislerine tebligat yapılama-

nasıı . alkışlandılar ?. dığından bazı yerlerde öğleye ka-
dar eski fiatlarla satış yapılmış-

tır. 

? 
~ lıırı ıu t . 

Yazan: Bedi Gündüz 

1 
~ ... ~zet Muhıddinden ra..

1 'l!ıııııe h. u bu ti arı, orta bü _ 
''iıı Röbe ~ helvacı kabağını an

"1iıı ğ, ve ... Sen Piyer kL 
... ~e an~ direğinden fark,.\;ız 

&azete ·ı •.. cı ~r takımını kur-
~,· •Unlerd 
:"'r eğl enberi bize topluca 

1 ,,.denceleri geçirtiyor. An-
""' esııı · ~ li<ğı y ın sade sporda de-

"ıııııa Ukan bütün hayat şart 
'%~e tından çoktan emekliye 

.. sa ·~ılnıış biz, yaşlı çocuk-
ç I>eykleri her tarafta 

mini vapuru.." güvertesinde Bey. 
koza doğru yola çıkmıştık. 

Her şeye rağmen boğazın yem
yeşil, tatlı, gölgelı sahillerine ta
kılan gözlerimiz içimizi avutu • 
yor, tatsız başlıyan pazar gezme
sinin, hele bizim gibi maça giden 
formunda Jjir futbolcuyu sinir • 
lendiren hali _ ilk reaksiyonları.. 
n ı d"'1dStmeğc uğraşıyoruz. 

Göz dalar, gönül oyalanırken 

korkunç bir ses beni yerimden 
hoplattı. Beyaz ceketinde tam 230 

yıra geldik ..• - Ben, Osman Kav. 
rakla birlikte İbrahimin hazırla
dığı otobüse yetişemem~. Şeref 

Beyin bağına kadar gıden, yolu 
kaybf'~ "" kafileye katışmamış. 

tım - çayırın iri kavak ve nice 
yüz yıllık ömürlerile hala taptaze 
yemyeşil duran yaşlı çınarların 

altında, serin gögelige kurulan 
sofraların başında, geciktiğimiz 

için bizi merakla bekliyen Bey _ 
koz kulübü reisi Bay Hüseyin iie 
idareci arkadaşları yanımıza koŞ
tular. ellerimizı sıktılar. Sordu _ 
!ar: 

- Nerde öteki arkadaşlar? 
- Size sormalı! ... 

Maamafi'lı ka~a r artık tekmil 
semtlerdeki kasaplara ayrı ayn 
bild 'rilmiş ve bu suretle de bu 
sabahtan itibaren yeni tenzilli fi_ 
atlar her tarafb tatbik olunmıya 
başlanıştır, 

Ancak; perakendeci kasabların 
bir kısmı bu yeni tenzilattan 
memnun olmamı~~ardır. 

Zarar edecelc!eri'ni ileri süren 
bazı kasablar; az et almışlardır. 

Bir kısım ıoptancılar da iıil _ 
hassa •kıvırcık., •dağlıç• ile •ku
zu• fiatlarının ucuzlatılmasına i-
tiraz etmişlerdir. 

Bunlar; dün yalnız kendilerine 

a!d dükkanlara et göndermişler
dir. 

İstanbul festivali dün başladı. 

Festivalin zengin programla dolu 

olabilmesi için Bükreşten Tanasa 
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revusu angaje edilmiştir. 

Bu revü ~O balet, 40 artistten 
mürekkeptir. }'oli berej ve GazL 
no dö Pari gibi meşhur revüler 

ayarında olan bu .ı:wünün ilci 

yıldızını size tanıtıyoruz: Joujou 

Pavelescu. Severa Morelll. 

- Beraber değil miydiniz?. 
- Musluktan damlıy an su gıbi, 

birer ikişer burada toplanacağız 

galiba! 

Halkı etsiz brakmamak için de 
perakendeci kasablara da kesilen 

cdağlıç• !ar; b3zı toptancı] ar ta
rafından faturasız olarak yollan_ 
mıştır. 

Baron Lüi Roçild Karısını gaze bulayıp 
- Neden? 
- İzah edemem. Uzun sürer. 

Sebebini Sirketihayriyeden sor!. 
Belediye bu kabil vaziyetlere 

karşı hemeıı tedb'.r almıştır. Bü

tün kasab dükknnları poli's ve 
maha!Le bekcileri tarafından 

kontrol olunmaktadır. Bu kabil 
pürüzler önlenecek ve her kasab 

muhakkak yeni tenzilli fiatı ay -
nen kabule mecbur tutulacaktır. 

Serbest yakan bir otelci 
- ........ . 
Gülüştük. Bay Hüseyine dön -

düm. Sordum. 
- Nasıl hazır mısınızı. İyi ça

lıştınız mı?. 

Bırakı lmıyaçak ''Evvela yumrukla 
Evvelki hafta, Hisarda, bizim 

takımın dehşetli ('.) oyununu gö- ~ - -
ren başkan ümidsiz başını salladı: 1' -=-.~! 

müz yettiği kadar .. 

Viyananın Naziler tarafndan 
işgal olunduğu sırada tevkif cdı
len Baron Luı Roçıldin sertest 
bırakıldığına dair çıkan şayiaları 
Berlin ve Viyana muhafili bed
bini ile karşılan:nıştır. 

lt!ııı Beykozun sembolil: Balık ağları 
ııı, tte ı.ı 

- Eh ... Elimiz erdiği, gücü - K A L B E 1 
So~~: ~!:ı1s~~~;?~ü; devam ett;: 1 G i R E Mevsuk bir kaynaktan aldığı

mız malumata göre Baron Rocild 

~tirın Plarnak, takım mey_ \ 
"ı c;,. . ek, kızgın yaz güneşi

•cıv]j 

bulunan _ ceketin beyazlığını göz... 
le değil, keskin ferasctimizle an
lıyoruz - vapur kahveci.si kula
ğımın dibinde boğazlanan bir in
sanın çıkardığı çığlığı andırır bir 
dehşetle haykırıyor : 

Güldüm. Cevab verdim: j H 
1 
R s 

1 
z 

- Demir r{:bi.. ~ 

Viyananın buyuk otellerinin bi
rinde nazaret altında bulundu

rulmakta ve har gün nazi me -
murlarla görüımektedir. Hariçle 
muhaberesi menedilmiştir. 

Rihi k zamanında delikan-
I fanu ısacık pantalon renga 

"ııı elerı • • . uı1ıo1 e •er meydanı• de_ 
~· sahasına çı1<armak az 

~ hafı 
~.dan Pa a •Cumhuriyet• in 
'il Y;ııd ::,ara si.ıtunu muhar
t a Yere ıgı. gibi, masasından 
, 1~ u, duşen kağıdı kaldır
~ l :teı1en k . .ı. ':tı ~ Uarın a saçlı matbuat 

8 11" _1a işin ın stad stad dalaşı. 
b'~ 1•~ıııı tuhafı her önüne çı.. 
gelif' · 

1lltı~ ~Yenişi İstanbul spor
~1ır '• ıı~r ~hşetJi 8 lakasını çek
i çı • 'ıiUiy0 afta bir taraftan da-
~ ' ~. v . d .,nıv ,~ •. ·· e... ına ımıza 

r -f •Zak ,. 1 . 
dl ·~ Çıkı • sayııye yer erın-
ıf )'.\ı 'taı.s ıgırnız halde ne der. 

~~ı · ~ llıaçı'llıdeki Galatasaray • 

1
i ~'ı 1( bir arı~dakcnden daha ka. 

··fi~ ~lllıhJıy0r seyırci kütlesi peşimiz 
~ rill ~ ~ 1l-or ' Sahanın etrafına çev-
sıe rıı.. • t ' ıraz~ı .1 11,ıı- .,. ' op p . ecı eri ermeyda _ 
8_,..~ ~. 11iıı he:::nde xoşarken gör-
p• .ıı t.,. \ıs kos can atıyor. 

ıış~ır .,.~ •cık , , 
rl• ~ ltkışı •CKerlemiye derle. 

,e tıı, a o~ı ırılacak noktalar çok 
~ ıt~ a,.ı k.. . 

.,ırl 'Yırd • uçuk küçük par-
'/ ·ı~ ~~Yac ıııırr, şu :ı- azının içe

~:· ke&e~ğıın. Evvela sözü 
;!'c0,. . Ilı. 
.... ~ ... g·ı 
11

5 
la lıı'.. ll\ek, Yemene sefer 

~1 " \ta Lı.savi_. 
~ 'tı Purund 

,e 'I "!ıı ~tltad a buiuşmak için 
v ,,ı. 1lııı aşlar bir gün evvel 

' I>. ' • ' Car. 
f'ı 'il . '.t%i 0 :.1ın CU'llartesi akşa-

lııı,1tc;ın eğ\~nü uyuyup kalma
~,. erite -nce fedakarlığı ya-

h nct0 ~. •taııı n ~·atmakla kendL 
~t , •!mistik &u . • . 

~ .. ~!& ... nıı, köp " ·· ikın' cı· ·~~ ·•ıınd· runun 
~ı b • Hralanan çeşitli 

tiııt\ · •ı. k~l'r~klarıle süslü, kL 

~ ~aPıırltıı• siy.1h iriii ufaklı 
t, do1as arının &rasında do
~ ~~n -•ııa ... 
l t e'-'\·eı . 

~Ilı-~oru1 · bır maç yapmış 
' llıııs,llıaınıza sebeb nedir 

eıl' ~ arı.. ~nuz• B . ıı_ 'Oruz• · eykoz vapu-
ı ~~et ~r ··· 

ı.~,.,6~"''dadıjiıınızı bulduk İlk .,, ., o ~ . 
. it,, 1ıtı1t 0!laz iskelesinde ,, ·~ı . 
., ~ Ö' • 
, b11 Rle il . 
, ~J ~a~h une~ının altında, 

·~· 08,f 
~ t.11 

1ns,,,h -ıe esi gibi ılık 
~ f'h. •ıl ~'-' . . 
'1;,~;·•ekten. -rın;ctmiyen, fa_ 

0 tın, . de alıkoyan bo_ 
· 50~i.i~ vermiş, mini 

- Çaydan, kahveden,... Hani 
ya yok mu iyi sudan ıçen!. .. 

Beni, daldığım göz ve gönül 
zevkinden acı bir silkinişle ayıran 
kahveciye kızmadım değil ... am-
ma, şu temenni istemeden du • 
daklarımdan dciküldü: 

- Acaba bu kahvecı ile beni 
iskelede azarlıyan memurun mes 
]eklerini deV,işlirmek kabil değil 
mi? ... Yahud, kahveciler, .ıskeledtl 
vapurun uğrıyac<.ııı ıokelel-eri de 
haykırsalar daha faydalı bir iş 

görmüş olmazlar mı?. 
İskelenin iki yanın•Ja şirın ye

şilliklere gömülü gazino ve kahve 
bahçeleri insanın uzak' ın yüzün<! 
gülen Beykoza Allah sizı inandır
sın tam bir ,•at bir çeyrekte gel
dik ... 

- Ayaklar ... 
Narasını savurduktan sonra e

lindeki her tahtası nyrı telden 
saz çalan köhne bir iskeleyi yoL 
cuların en t'lplu durduğu vapu. 
run ağzına S3vuran, sonra da hiç 
birşey olmamış gibi halatla oy _ 
namıya giden çımacıya korka kor 
ka baktım. İskeleye cıktım ... ve: 

- Oooh ... Çok şükür Yarabbi.. 
Günün yarısı gitti amma ben de 
sağlıkla Beykoza çıktım. 

Diye söylendim. 
Beykoz kulübü, _ bütün öteki 

kulübler gibi _ etraflı tertibaUa 
misafirlerini karşılamıya hazır

lanmış. Şirketihayriyeden daha 
iscabeı~ll bir düşünüşle, he _ 
pimizin bildiği Beykoz çayırın.. 

•kendileri gelirler• diye geniş ha
reket etmemiş; iskele başındg 

meşhur Beykozlu Kelle İbrahimi 
mihmandar bırakmış ... 
Tanrı kem bakıştan korusun; 

emekliye ayrıldığındanberi şiş _ 
manlamakt:ı bizim kaptanla ya_ 
rışa çıkan eski Altınordu ve Bey
kozun aşılmaz orta müdafii koca 
İbrahim bizg yolu tarif dti. Ar
kadaşlar, köprüdeki vapur hercü 
mercinden ötürü başka başka va
purlarla ve birkaç dakıka fasıla 

ile isloeleye inivermişiz!. .. 
İskeleden çayıra kadar iki sıralı 

dükkanlarla kaplı Beykoz ç,,. _ 
şısını ludı yürüyerek geçtik. Ca-

- Onu biliyo"ıım .. Yalnız sa.. 
na surada biraz öğüd vereyim. 
Öğüde ihtiyacım yok diyecek-

tim ... Bay Ifü•eyin meydan ver_ 
medi. Sözlerini birbiri ardına zin 
cirleme sıraladı: 

- Bugün bizi yeneceksir>'rz ... 
Onu biliyoruz. İslanbulun Ar~e
nali (!) J.-esileP takımınıza karşı 

galebe imkansız .. Yalnız dikkat 
edin. İki üç ıınl kafi. Fğer fazla 
atar, bize şöyle be~ on gol yapar
sanız karışmam!. .. 

- Bizi tchdid ediy.,rsun bay 
başkan! 

- Tehdid eleği!... Biz birşey 
yapmayız amma, seyircilerin e
linden yakayı zor kurtarırsınız. 

Bizim taraftarlar çok asabt insan
lardır. 

- Biz öyle şeylere aldırmayız. 
Tehdide metelik vermediğimizi 

görünce başkan aı~ıı çevirdi: Rüş
vet teklifine başladı. Uzaktak! 
beyaz örtülü üç sıra masayı gös
terdi: 

(1).,vamı 7 lııci •ahifemizdfl) 

1
Haile Selasiyenin davası -- '-----~~~----

Çcc uğun un ayağını 
kesti diye yazan ga
zete mahkemede .. 

Habeşistan imparatoru Haile 
Selasiyenin Londra gazetelerin • 
den Evning Standard gazetesi a. 
leyhine açtığı dava Habeşistan 

faciasının muhtelif safhalarını 

yeniden hatırlatmıya vesile ol • 
muştur. 

Bu gazete Londranın daima 
meraklı haberler vermekle ta-
ınınıruş bir gazetedir. Bu gaze_ 
te 26 mayıs 938 tarihli bir nüs. 
hasında şöyle birşey yazıyor: 

Habeşlerin 935 de Musolmi ile 
münasebata girmişlerdi. Bunu 
yazan muharrir ortaya şöyle bir 
iddia sürmektedir: Habeşistanda 
Ras Haylo isminde biri vardı. Bu 
adam Musolin'. Ue münasebatta 
gir~miştir. Sonra imparator Ha. 
ile Selasiyede bu adamla müna
sebatta bulunan kendi yeğenle
rinden birinin ayağını kesmiştir. 

1

Sulha en açık örnek!. 

İşte Habeş imparatorunun bu 
gazete aleyhine dava açmasının 
sebebi kendisine isnad edilen bu 
harekettir. Birisinin ayağını kes
mek gibi bir hareketin kendisine 
isnad edilmesini imparator kabul 
edememiş, mahkemeye müracaat 
etmiştir 

Diplomatlar harb 
tehlikesinden ya
na yakıla bahse
derlerken cihan -
daki bütün mev -
cudat devamlı ve 
teminatlı bir sul
hun ana hatlarını 

tebarüz ebtiren bir 
çok misaller veri
yorlar. 
Şu resimde gö

rülen ve .. dünya
ca ezeli düşman 

sayılan kedi He fa.. 
renin dostça, kar. 
deşçe sevişmeleri 

bu iddianın en gü
zel örneğidir. 

Minimini kedi, 
beyaz ve pamuk 
farenin dudakla -
rına kondurduğu 

müsalemet öpü _ 
cüğüne ne munis 
ve muhabbet dolu 

bir mukabele gös !erdiğini gözle -

rile belli ediyor. Harb tehlike -

• tt: 

sinden bahsedenlerin 

çınlasın!.. 

kulakları 

Rivayet edildiğine göre, ayagı 
kesilen biri varsa o da bu Ras 
Haylonun oğlu imiş. Fakat bu 
gazete ayağı kesilenin impara -
torun yeğen !erinden biri olduğu
nu i)eri sürmü~tür. Ga:ıl"tenin 

buna dair yazdığı bir yazı daha 
evvel çıkmıştır. Bu da ayağı ke
silenin Ra3 Haylonun oğlu ol -
duğu .söyleniyordu. İkinci bir 
makalede de imparatorun yeğen_ 

!erinden biri olduğundan bahse
diliyordu. Hulasa her iki surette 
de imparator kendisL'le isnad e
dilen bu hareket[ reddetmekte 
ve böyle birşey: ortaya atan İn
giliz gazete3i aleyhine dava aç -
mış bulunmaktadır. 

Fakat Londra gazetelerinde o
kunduğuna göre mahkemede gerek 
İmparatorun vekili ve gerek ga
zetenin avukatı iki arada anlaşıl. 
dığından başta gazetenin vekili 

böyle bir şey yazıldığından do
Ja:y,ı İmparatoru müteessir ettik

lerinden dolayı gazete sahihlerinin 

vurdum, sersem ettim, 
Sonra gaze buladım, 
ateş verdim .. ,, diyor 

Tonon le Ben hapishanesının 

yaşlı gardiyanı hücrenin kapı • 

sında durdu, anahtarı arıyordu. 

Jandarma yüzbaşısı mevkufu 
soruyordu: 

- Geceyi nasıl geçirdi? .. 

Gardiyan başını salladı: 
- Saat ikiye kadar uyumadı

ğını, gezindiğini işittim. İki gün_ 
denberi çok değişti. 

Başı elleri arasında 

Dedi, kapıyı açtı. Grapin, başı 
elJeri arasında yatağın üzerinde 

çok teessüf eıt!Lklerini, bunun için 
mahkeme masarifinin ve sairenin 
kendi taraflarından tediyesini ka
bul ettiklerini söylemişler, İmpa

ratora alenen tarziye vermişler -

dir. Bunun için İmparatorun ve -

kili de muvafakat etmiş ve dava
nın görülmesinden vaz geçilmiştir. 

oturuyordu. Jandarma yüzb~ısı 
içeri girdi, kapıyı kapadı. Mevku
fu dalgınlıktan kurtarmalı: için 
hızlı bir sesle: 

- Saat 111 47 geçe Anesi hU
tanesine nakIDlunacaksınız ..• 

Mevkuf blrdenblro sıçradı. 
kalktı. Ellerl'n! yüzünden çekti. 
Şaşkın ş~kın yüzbaşıy.ı bakını.. 

ya başladı. Kendisin! tanımıştı. 

Hıçkırarak yeniden yatağın llze. 
rine dliftü ve: 

- Doğru, dedi. Onu ben ôJdür
düın. 

Zaten zabıta kendisinden şüp.. 
he ediyordu. Evyanda otelcilik 
eden Graptn'ln karısı ile arası iyi 
olınad.ığıru, iyi geçlnmedlklerlnl 
herkes biliyordu. 

Grapln çok huysuz bir adam _ 
dı. Zavallı karısını birçok kt!l'eler 
dövmüş ve kadın korkusundan 
ondan kaçroıya mecbur olmuştu. 

Karısını eılr ı;ibi kullanmak !s.. 
tiyordu. Birçok kadınlarla mü -
nasebatta bulunuyor ve bu ınü
nasebatını saklamıya b!ll! lüzum 
görmüyordu. Buna rağmen karı
sını del! gibi kıskanıyordu. 

Ctomob!li muavene eden mü _ 
tehassıslar, kadının bulunduğu 

taraftaki kapının kil!tli olduğu
nu tesbit ettiler. 

Katil, sorgu hfıklm!no verdiği 

ifadede: 
- Evet, dedi. Evvelfı yumrukla 

sersem ettim. Sonr~ da gaze bu
ladım, ateşledlm. 

Yola çıktığımız zaman hıcblr 

cinai fikrim yoktu. Yemin ede. 

rim buna ... Birkac kilometro yol 
a]dıktan sonr• aramızda b;r mü

nakaşa çıktı. Karım bağırıyor. 

harekatımı tenkid ediyordu. Be
ni kabalıkla, hoyratlıkla itham 
ediyordu. 

Kızdım, kan başıma çıktı. Nr 
yaptığımı b!lmiyorum. 

Otomobilde yalnızdık. İkimiı. 
den başka kimse yoktu. Etraf 
karanlıktı. Olanca kuvvetimle ka 
!asına bir yumruk indirdim Ken 
dinden geçti. 

cBir müddet hayrl'lle kendisi. 
ne baktım. Burnundan kanlar A

kıyordu. Elim yüzüme götür . 
düın, bana bulandı. Mücadele es 
nasında yuzumu tırmalamıştı 

Hiddetim büsbütün arttı. Öldü 
ğüne hükmettim. Şüphesiz iki 

(Devamı 7 inci sahUemizdc· 
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Uzak Şarkda 
(Bizioci sahüedt'.o devam) 

aıreti oamıml söz roylemeğe sa
lahiyettar bir zat, J aponyanın bu 
gün •Kora ve Mançukoya seri ha 
linde yapılan hava akınlarını> 
Sovyet hükıimet nezd.nde pro
testo edeceğ!nı >oy!cmiş ve şun
lan fla\·e etmiştiı. 

•Saat yediye doğru Sovyet pr
yade kıt'aları Çang-Kufeng 1 ve 
Şaotsaoping ıruntakalı.rına yen,L 
den taarruz etmişler ise de geri 
püskürtülmü~lerdir.• 

Londra 3 (Hu<usi)- Rusva ve 
Japonya hududlarda tahşidata 

devam ediyorlat. Vaziyet bütün 
vahametile gerginliğini muhafaza 
eyliyor. 

Hududlarda çarpışmalar artık 

her güne binmiştır. Dün da ye_ 
nl hadiseler olmuştur. 

Bu arada Sovyet kıtaatı, Man
çuri hududundaki Japon kuv -
vetlerine karşı taarruz yapmışlar 
ve püskürtülmüşlerdir 

12 Sovyet tayyaresi Çank Ku
fengg mıntakasını top.ı ttutmuş -
tur. 

Japonlar tayyareleri daha ileri 
gitmekten alıkoymuşlordır. 

Japon kab:rıes. her gün fe'\.ka
lfide içtimalar aktediyor. Bi!;ıa~
sa dtlnkü !çtiıraa ciıemmi et '"<'

ri!iyor. 
Kora orduları ba.;kumJr.danı 

~neral Todr, dü"kÜ toplan'ıd~ 

bulunmuştur. 

General Todo, Ru;;Joarın sul, 
yolile uzlamıayı kabul etme,,..c_ 
er! ve harekata mi.temadi su •
te devam eyemeleri ilıti nali k•r
şısında Japonyanın aiacağı ,. 
ziyet hakkında sa•ıh talima• al
mış ve kabineyi Koradaki J:ıpc 
ordusuI'un vaziyet hakkında 

ten vır etmı~t:r. 
General Todo bugün Ko a ·,ı 

dönmüş olacak ve bir harb ha • 
vukuunda Tokyodan salfıhl:ı;<'t aL 
mada'l mukabele ve harekdt b.ı 

lunacaktır. 

Çi11dc 
Hankov 3 (AA.) - Şangl ·ng 

ism.11dek, Çin gümM;k kru ·azo_ 

runun süvarisi İngiliz tebaasın
dan Gravley dıin öğleden sonra 
Yangts üzerinde Hankova tak -
riben 60 kUmr.etrclık bir İnC'Sa -
fede bulunan kruvazörünün J a
pon deniz tayyareleri tarafından 
bombardımanı esnasında ölmüş -
tür. Ge!"; \ ~ ;;nürettcbtından bir 
kaç kişi de bu meyanda ölmüş 
ve kruvazör tahrib edi!'ll'ştir. Sağ 
kalanlar blr kayıkla Hankova 
dönınüşlerdir. Kruvazörün nor -
mal vazifosinı yapmakta olduğu 
kaydedilmektedir. Hadise esna -
sında İngiliz tebaasından biri öL 
düğü için Guat ismindeki İngiliz 
topçekcri bu r.tba'ı "ak'a mahaL 
line gönderilm:stir 

Moskova 3 (A.A.)- Hassan gö. 
!ünün sat;ıkrind~ muhasamat 
devam et!l", ted r Japonlar a -
ğustosun i!dn~l qun•i sabahleyin 
yenıdcn 31 te..,..-nuzda gel'l püs -
kürtüldükleri sırt:ıra taarruz et
mişlerdir. J\fohac m' 're karşı b;r 
mania ateş aclm• tı.. SciylendL 
ğine gör<' Japcnlarn zayah a
ğırdır. 

Sovyet tııyyarelcrın'n hududu 
geçerek Marıçuko ve Kaada Ja_ 
pon kıl"alamu bombardıman eL 
tikleri hakk•nda'', Jıaberle:-i Tas 
aje:: '!1 k~•'iyyetle tekz.b etmek
tedir. 

Tas ajansı Sovyet kuvvetleri -
n :1 J\loskov1 makamlan.,dan al
dıkları talimatı riav t eWkleri" i 
beyan etmektedir llu tali,...,<t 
münakaşa ı;ötünniyecei<. bir ~ -
kJde Sovvetler B: fiğine ald ol. 1 

araz 'lin mıJd3{ ~ ed lm<'stt i 
tilzam eylem ktedır. 

Tas ajansı M nçuko ve Ko. 1 

toprakların'n Sovyet tayy.ırele•i 

tarafından bombardıman !'dild -
ğine dair fş;:ıa ed:le-ı haberlerin 
Japon militaristlerinin yeni taar
ruzun ı Ve uğ,-adıkla•ı zayıatı zrıı
hik gösterme't arzusundan .:eri gel 
diğini yazmaktadır T~sın teblı

ğı muhasem t uzadıgı t kdirde 
bunun verebileceği r,eticeler hak 
kında Japonyay? a1:ık b;r ihtar 
ile nlliayet bul'1'1aktadır. 

Bir Ame~: ·ka cemiye
tinin kaybolan maki

nesi nasıl bulundu 
Şehrimizde bulunıııakta ..ıı 'l 

bir Amerika!. profesör Türk po
lisini denemeıt islemi~. fak.t ·~

ticede hayrete dü•müştiir 
Bir müddet e\'vel şehrimıze ~e 

len ve Bcyoğ!unda Tokatlrya "
teline inen BaJ<eetnn Anker ı -

minde brr Amerik•h profesör gc_ 
çen cuma giin(ı B0yoğıunda t an 
vaya binerek İstanbul tarnf ·ıa 
geçm ;, Mahmudpaşrula dob' _ 
tıktan sonra KapalıÇlrşJYa gitm s 
bir saat kadar buralardl dol ·
ttktan sonra Beya~d3 gitmiş ve 
kahvelerde. lıi"'nde bir miiddet 
istırahJ.t etn'"'şt 
Amerikalı prof •Ü• kahvede bir 

saat kadar oturdukbn sonra O

radw ı:ıcçmekte olar. bir taksi O

tomobil :ıe ~tlıy-rak Bevoğluna 

geçmt<t r 
J\1istor Ankeı· Bev,•ğl• lokanta

lar ndan bırinde 1'1\ ~ yc"neğ' ' 
yerlikten son•l oradan aldıp-ı baş 
ka b r t·k le seh;r içinde bir 
gez-rtı dah.ı yapmıs vP aksam Ü-

7C'" c •e'"' donm · .... tür Profesör o ... 
tc e dörıct ·kten sonra 200 lira kıy 
me•;ncleki f0toı:ıraf makineıin in 
kavboldn~nı I!• müştur Pro -
frsör m kine;·ni ne•tde kaybet. 
t· 1 • bır tı'• ü h t. lıy~mamış ve 
bu'ıcağmdan iim•d ni keserek 
re' r _ıra~ Jt <"'"1em ~ Ara
dan beş gürı ı;·sfktcn soT'ra bir 
çok def 1 r me 'lıin• duydult'.ı 
Tü le pol s·r dene "liye kar·. 
venr. ,.c dl.in ak "'m üzeri cm ... 
niy•t k'nc şnbı- nıüfü· muavini 
T •f ı, D• ~ ·, • a ~•racaat 

elmis+ r 
Tevf k D anc lu A~ r.kalı 

profesf: makin~vi bulmak için 
çnh§2c~ağın söylc"'liş ve hemen 

üçüncü kısım başmemuru Eşrefe 
muhakkak sureti mDkincyi bul

masını emretmiştir. Yanına bır 

kaç memur alarak faalyete ge -
çen Esref evvelii profe•öriın gez-

diği yerler i bind ği taksileri v2 
bu taksilerden birinin Edirneye 
gitmış olduğunu. tes':ıit etmiştir. 

Edirneye giden otomobilın şo

förü Kıro'nun babasının Aksa -
rayda oturduğunu tesbit eden 
memurlar hemen kendilerine şo
för süsü vererek Kiro'nun baba
sı kah\·cci Toro;un evine gitmış
ler ve biz Kı / ı'nun az kadaşları -
yız. Evde b.r fotf)ğraf makir.esi 
varmış, onu istiyor,ız demişler -
dir. Bunun üzerin' Toros b'r kaç 
gün e\-vcl oğlunun e\·e get.rd!ği 

makıneyi memurlara vermiştir. 

Bu sabah Tokat1 ıyan otelinden 
emniyet mudt:rlu t•nc çağırılan 

Amerıl<alı profesör fotoğraf ma. 
kinesir., görünce hayrette:' dona
nakalmıştır. Amerikalı profc.:ör 
bir muharrbmize ~unları söylE
mışt r: 
Makıney. kaybe~~ı beş gün 

olmuştu Bul ınmasınrlan da ümi
dimı kesm~k 

Buraya gel-neden evvel birçok 
defalar Türk polisi lnkkında b'r 
çok methiyeler duymu~tum. Bura
ya müracaatm sırf duydukları -
nın doğru olup olmadığını anla
mak Ye Türk pol sini denemek 
içindi. Ben bırçok :ı-crkri gezdim. 
Fakat Türk polis! gib' pnlis gör
medm ve görem:yeceğirrı. Hay -
ret ediyorum. Bir makineyi na
sıl buldular. Kend.le1ıne ufak bir 
ipucı;; b.ıe vermemiş! m. • 

Fotograf makine~! Amerikalı 

profesör C' tesl'm edi!mis. unutu -
lan m:ık neyi tesl m etmedi;':! için 
şoför Kiro hakk•ndn da takibata 
başlanmıştır. 

Bavpn Af t geldi 
B:r müddettcnberl Avrupada 

bulunan Tarih Kurumu asbaşkanı 

Bayan Afet bu sabah İtalyan ban
dıralı Foskori yapurile şehrimize 
gelmiştir. 

Hava· 1Posta ·da resi yeni ''Motör sökme,, 
Yollarımız pul ar bas rıyor der önlene...rınc~ 
ir9na 'lft~ Haıebe 
kadar uzatl acak 

İzmir fuarı esnasında 
İzmir~ ta: yare işliyec"k 

Memlekette ha\•a yollarile yol
cu nakleyatı günrlengüne artmık
tadır Önümüzdekı mali sene için. 
de İzmir - Ankara _ İstanbul ve 
İstanbul _ Adana seferleri baıla
mış olacaktır. Gelecek sene An
kara _ Diyarbakır hava yolu da 
açılacaktır. 194<l senesinde, hava 
yollarımızın fa~l:yeti Vana ka -
dar uzatılmı~ olacaktır. 

Bu suretle memleka:imizin muh
telif mıntakabrındaki büyük şe- 1 

birlerimiz hava yolu ile birbirleri
ne bağlanacaktır. Bu nıiina~ebet
le ha\•a yo'l ırı idaresi üç yeni 
ve büyük tay•;ar; daha alır.ıya ka_ 
rar vermiştır. Yen· gelecek tayya_ 1 

reler Ankara - Diyarbakır hattı- ı 
na tahsis olııracaktır. 

Van yolu açıldıktan sonra tay- 1 
yarelrimiz, İranın Tebriz ~ehrine 
kadar murı•a•arr. seferler yapacak
lardır. Bun:ı mukabil İrnn yolcu 
rta,yyareleri a., Vana k.ldar yolcu 
taşıyacaklar.\ ,. Bu suretle Ik 
beynelmilel havı hattımız kurul
muş olacaktır. 

Bilahare Adan:ı - Ha;eb ve A
dana - Bağdad havayoltı için de 
tetkiklerde bulunulacaktır. 

Ayrıca 15 inci yıl ve lzmir fuarı 
için yeni seri pullar hazırlanıyor 
8ü~'Uk 

ü:t:er'-' 
müesseselerde kullenllmak· 
hususi pue damga maki· 
neleri getirtilecek 

(Riri11cl sahif"O""" d~vam) 
bının onuncu yıldônümü İzmir 

• enternasyonal fuarı ıçın hatıra 
pulları tabett:rmcğe kaı'ar \'er _ 

m'ştir. 

İdare bund,n başka uzun za _ 

mandanberi normal posta müra
selatında kullanılan ve kalıpları 

bir hayli eskimiş bulunan pulları 
değiştirmeğe ve yenilerini bas _ 
mağa karar vermiştir. C11!1"h11 _ 
riyetin on besi'lci, harf inkıliibı
nın onuncu ,vılllrı hatırası ola - 1 
rak basılacak pullar 6 kıymette ve 
2,5. 3, 6, 7,5, S, 12.5 kuru~luk ola-1 
caktır. İzmir enternasyona. l fua_ 

1 rı için bastırılmasına başlanmış 

olan 10 kıymetten mürekkebtir. 
10 ve 30 parn ile 2,5, 3, 5. 6, 7.5, 
8,12 ve 12.5 ~ıırcı~lu'<lur. Bu üç 
nevi pullarda~ 100.000 seri bastı
rı'maktadır. Harf inkılabının O

nuncu yılına aid pu!' ırda Büyük 
Önderin muhteLf döv zleri İz
mir er ternasyor.al ~uarı pulJarı

nın 12,5 kuru~!uklarında Ata•ür
kün bir fotografı, 10 huru,Jukla
rında lzmird~kı Atatürk hevkeli, 
8 kuruşluklarmda Kadifekalenin 
manzarası, 7 Ye 6 .rnruslukların
da başka ba•ka ~ekillerd<> b;r<'r 
üzüm salkımı, 5 kur'.lslukl~rında 

biri, 12,5 kuru~!uklarında yeni 
yapılan köprülerden bir:rıin res
mi bulunmaktadır. 

Postahanelerimizd•' normal pul 
olarak kullanı]mak üzere bastı _ 
rılmasına karar verilPn pullar 19 

kıymetten mürekkebtir. Bu puL 
!arımız 10, 20. 30 parslık ve 2 
2,5, 3, 5, 6, 7,G, 8, 10, 12, 12.5, l5 
17,5, 25, 30, 50 ve 100 kuruşluk O

lacaktır. Bütün bu pullarımız en 
müterakki meınleke1lerin posta 
idareleri tar.fıııd1n çıkanları puL 
lar nefaset'nde olnıasın.a azamı 
gayret edilecektir. Fuar hatırası 

olarak çıkarılacak pullarımızın 

en kısa bir zomanda ikmaline ça
lışılmaktadır. 

Posta idaı esi f.tniş mikyas!• 
muhJbere vap1n ınJcsseselc•e bir 
kolaylık olmak •ızere frarkot'p 
otomatik pııı basa, nı;;kirır'er Ü

zer' rJc etüd 1 rı :vnpm'"hr. Bu ma 
k nelerin qeh'"'İ ile bü riik mü
f" ·rseler mcktublarııı- bu makL 
neler ile pullıyac3İ< lır ve bu su
retle posta idaresi hem pul sar
fivdtından kurtulac;ık ve hem de 
posta mrmurJarıırn isleri azal _ 
rııı'" t')]araktır 

Hnvayolları umum müdürlüğü, 
meydan tesisatı tamamen ikmal 
edilememiş olmasına rağmen, iz.. 
mir fuarı esnasında Ankara _ tz
mir ve İstanbul arasında muvak_ 
kat bir hava sefrrı ihdası iç;n te'.
kiklcr yapmakta ve bu seferlerin 
tatbik kabiliyet:n; ara.~tırmakta _ 
dır. 

Hatayda 

ı zevtin, 3 kuru•luklarırıda İznir 
saat kulesi, 2.~ kııru"luklarında 

incir, 30 paralıklarında İzm·r fu_ 
arından bir manzara. l O naralık_ 
larında ise İzmir Kordon'unun 
manzarar: bıılunmaktndır. 

Getirilecek olan hu mık'neler 
hi\'ük rr"es e• Pltoro ve ilec ~t'r 
bu makinrler muM,-1.f kıvmettc 
zarfların üzerine otoMatik suret
te pul basacaklardır. Po<ta id•re_ 
si bu mak'nelpr için 100 liralık 

fisler get'rtecekt.r. 

(Ririnri ~ahif~dt"'l '1cvam) 
56,972 Tü•k rcm 0 at', 35.847 A_ 

levi cemaati, 1 J.319 Ermeni ce
maaF 5.504 Arnb ce ati 1.845 
Grek ortodokı. cemaati, 2,03. di
ğer cem.aatleı- 35~. 

Bunn gör~. ikınci 

müdchibler n adedi 
tesbıt edılmi<tir 

der ccde 
§U suretle 

Türk 358. Alevi cı maati 113 
Ermeni cemaat 55. J\rab cemaati 
lB, Grt·k ortodoks cemaati ~0. ye
kfın: 564. 

Bu rakamla" ı;'irP, Hatay mec
lisinde meb'usluklaı nıuhtelif ce_ 
maatler arasınd · şu >uretle tevzi 
erlilecektir: 

Türk cemaati 22, Alevi c~maati 
9, Ermeni cemaat, 5, Arab tema.. 
ati 2. Grek ort0doks cemaati 2, 

yekıin'. 40. 
İkinci müntehiblerin n~mıed_ 

likkri yarından it'barcn sekiz a
ğustosa kadar komisy.ına kavıd 

ve kabul edıle~ek ve ıntihabl·rın 
harg' t~rihd• v•pılacoğı sonradan 
tesbit ed lecektir. 

~lısrıız ? 
Yazın kızgın günlerinden •aç

ları koruyup onları solmuş gibi 
karmakarışık bir renk almnsına 
mani olmak iç:n güneşe çıkerken 
saçlarınızı badem yağile hafif 
yağlayınız. 

Kaşlarınızı aldıktan sorıra alt
larının parlak kalmaması iGin 
kasları yolduktan sonra orga~a 

süt kaymağı koyup bir iki saat 
durdurunuz. 

Yüzünüzde güneşten hasıl olan 
lekelerr czale etmek için gece ya
tarken ispirto ve küfuru ile hafif 
masaj yapınız ve 'ıiç bir zaman 
güneşe çıkarken krem sürmeyi 
<ihmal etmeyin z. 

Tırnaklarınızda çizgiler hasıl 

olduk an sonra kırılmıya başlı

yorsa ellerinize ve bilhassa tırnak 
diplerin•zc vazelinle masaj yapı_ 
nız. Tırnakları~ çizgil~nmesi ka
ra ciğerden de iler.i gel'r, bu s~
beplc bir kere de doktorunuza 
görününüz. 

Koyu renk eldi,·enkrın eller;_ 
niz1 boyanmaması Jçin eldıve.ıi 

giyerken elJerinize talk ekiniz. 
Yazın aya)<! arınız terliyor, 1, 

gece leni ;'spirto ile friksiyon yapıp 
sabahleyin çorap eiyerken ta k 
ekiniz. 

("'nıhu•'yetin 'l~ beşinci yılı 

hatırası olarak çıkarıiacak pull~
rın 3 kuru•lukbrırıd·ı ziraa+; tem 
sil eden traktörde Atatürkün bir 
resmı, 5 kuruşluklarında harf 
inkılahını tem,il erlcn bir resim: 
Atatürk taht. l:ı1,ında, 6 kuruş -
luklarında gençli,';;i t~msil eden 
izciler, 7,5 kuru~lu<larında ze -
minde. ordu, havada tayy;ıre, a 
kuruşluklarınd:ı koml:ıiıelerden 

Fişler bu makıne:erden alan 
müesseselere bedeli mukabilinde 
verilecek ve makineler fi kılr _ 
m<'t olan yüz halık mu~teli! kıy 
mette pulu bastıkta'l sonra oto_ 
matik bir surc!tP >arlara pul ba
sılmai(a bas! yacaktır. Bıı maki
nPler büyük müesseseler, bııınka
lar ve gazetelf'rimiz gibi toplu ve 
çok mektub ve gazete scvkeden 
müesses.Plerin iş:ne v&rıvacaktır. 

10 bin 300 iira \ 81 İncil 
Kapa~ı kasanın 
lç!nden nasıl uçar 
Bir veznedar vekili ile 
0dacı bu kerametin iıe-1 

s ibını veriyor'ar 
Anamurden bildirildiğine göre; 

Tahir ismindeki maliye veznedarı 
ay başından 1 gün evvel maliye 
kasasınınanahtarını kaybotmiştir. 

Dün de; maa~ verileceği için; 
maliye kasası kırılarak açılmış

tır. 

Fakat kapalı kasanm içinde bu
lunması liizım gelen 10 bin 300 
liranın yerinde yeller est ği gö
rülmüştür!... 

Vak'adan bir gece evvel vez_ 
nedar Tahirin evind.} maliye oda
cısı Ali ile veznedar veklinin 
1Y9ttığı anlasılmL~ ,.c anahtarı 

bunların gizlice kasa ·ı açmış oL 
malan irtimaiile her ikisi de 
tevkif olunmuşlardır. 

Bu yüzden Anam.ırda muva_ 
zenei umumiyeden maaş alan me
murlara tevziat yapılamamıştır. 

Bu senede borç 
Tohumluk 
Tevziatı 
yapılacak 
Bu hususta faaliyete 
başlanması alakadarla-

ra bildiri di . 
Parası sene :çinde ödenmek 

şartile; bu sene de; çiftçilere tu
humluk. fındık fidanı. Mısır, bui:-

• 
/cinde 

' 
Milyonlarca 
L:rnlık eroin 

Kudüs 3 (A.A.) - Kudüs zabı

tası, geçnde Parıscie yapılan bir 

tevkif neticesind" mevcudiyeti 

meydana çıkan bcy:ıelmilo/ bir u

yuşturucu maddeler kumpanya _ 

sını keşfo~miştir. Polis Parisde ol
duğu gibi Kudüs~e de knplorının 

fçınde bırkaç mı! ·on liralık eroin 

bulunan 81 İncil bulmuştur. 

Mılletler 
I~tatüsü 

Mes'e!fsİ 
Londra 3 (Hususi) - Çekoslo

vakyada milliyetler meselesi hak

kında tedkikler yaparak hakem 
sıfaı ile reyini verecek olan libe

ral meb'uslardan Kunsiman Pra

ğa varmıştır. Kendisı evvela Cum
hurreisini ziyaret etmiştir. 

Bugün de Başvekıi Hodza ve 

Südetlerin şefi Hal'layn ile görü
şecektir. 

• Lord Runsirnan şımdilik malô. -

mat toplamakla mc~gul olacak bi
lahare kanaatlerini söyliyecektir. 

day, arpa ve sair-e tevzi olunma .. 

sına yakında ba~lanılacak.ır. 

Bu münasebetle; ihtiyacı ola'l 

çiftçilerin adre •• erile ihtiyaç mık

darlarının takip olunması ziraat 

müdürlüklerine tebl,.2 olunmus

tur. 

(Birinci sahifeden devam) 
Dü nakşam bu memur de!ter -

darlığa gelerek icab eden tedkik
lere başlamış ve •motör sökme• 
en çok mar3ngoz ve tahta imalat 
sanayii ile uğraşanlarda görüldü
ğü için marangozla· cemiyeti u
mumi katibi Fuad Tezeli defi:er -
darlığa davet etmi~ ve sonra bir 
toplantı yapılmıştır. Fuad teze] bu 
toplantıda marango7. ve tahta sa
nayii ile uğraşan es·ıaf nqmına di
leklerini bildirmiştir . 

Toplantı neticesinde bu vazi -
yetin derhal düzeltileceği anlaşıl
mıştır. 

Marangozlar cemiyeti katibi u
mumisi Fuad Tezel, bu toplantı
dan sonra kendisi!e görüşen bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur: 

İŞİN ESASI NEDİR? 
•- Muamele vergisi kanununun 

tadili mevzuu bahsolduğu sıra .. 
larda, marangoz!a.- cemiyctı re
isi Alaeddin Kunt, k:itibi ur.ıumi 
Fuad Tezci ve nadan Ahmed Te
zelden mürekkeb bir he"et An _ 
karaya giderek .Maliye ve İktısad 
Vekaletlerile gôrii,mü~, ağaç sa
nay inin muam<'I<' vergisinden is
tisnası veya iist sııao: kabil olma
dığı takd rde en hevr,ir matöre ka 
dar ve on amcl,dcn fazla işçi ça
lıştırmamak şartilt' defter tutma 
usulüne tabi olm•k zın cemiye_ 
timiz mümessillerin;n bulunacağı 
resen takdir kom isyanları tara -
!ından takdir edilecek iş ma!rah
la·ı üzerinden vüzde 40 nıevaddı 
İfl idai)<' tenzilatı yauıldıktan 

sonra geri kalan miktardan yüzde 
~ ve 4 n;sbet:nd~ maktu bir mu-ı 
amele vergisi verilmesinı rica et. 
miş ve bu suretle zümremizin da
ha viıs. tqkiliıtla :•lışabilmelerL 
nin temin edilmiş ol3cağı arze -
dilmışti. 

Bu kere tadilen c:~an muamele 
vergisi kanununun istisnaları ifa_ 
de ooen (S) fıkrasına, ağaç sana
yiile meşgul olanlar ithal edil -
memiştir. Ve yin~ aynı kanunun 
ikinci maddesi, bir yılda yap'.1k
ları işe bakılarak ve mesleki te
q~kkül mü~ssillerinin buluna
cağı takdir heyetleri tarafından 
takd:r edilecek iş matrahları üze_ 
rinden maktu muamele vergisi 
almasına Maliye Vekaletini saJ5_ 
hiyettar kılmıştır. Maliye Veka
letinin 19 tarıhli resmi tebligatı 

mucibince İ9'.isnala~ haricinde ka
lan ağaç sanayii de muamele ver
gisine tabi tutulmuş ve beş bey -
girlik motör, on ameleye kadar 
çalışanların 30 temmuz 938 tari-

DERHAL VEK J1V 
MÜRACCA'l' or.V 

Cemiytı'. bu vaziyet 
alakadar makam:aria 

1 

miştir. Aldığı rıetıceleı: 
J.io·e Vekaletinin m ııt 
rarını birçoklarırıın 
gibi _ bir sene soıır3 d~ 
15 günde dahi tatbık 
ği neticesine varmıştır~ 

Derhal içtima eden ~ 
idare heyeti tıa:ıssıl ııı · 
Vekaletlerine hen1en 
muamele vergisi kan~ 
fıkrasına müracaat~) 
vergisi kanununun (. 
ithalcn istisnalar mel iıl 
masını ve şayed buna ır>f 
sa Maliye Vekfıletin:n ı1' 
salahiyetini hemen i:~i 
ağaç sanayiinin ıncs_e 
azalarının bulunacağı cd1 
]ar tarafından takd'r .ı 
matrahlarından vıitd 
dı iptidaiye tenz'ISl1. ~ 
sonra maktu mulfilC . r 
lınmasını rica edeC k 

retle maktuiyel ".,. 1 

şısında motörl<'{lll 
tekrar takac··klar•r.1 

tahmin edivoruz. 
J \' 

SAN'ATKARLAR \,. 
KOLAYLl1' 

deh 
Şunu da ilave e 

1 rda~ hiyettar makama 1 
ğimize göre der1•· ,P 
maktu muamele V .. g 
lan r _ lıq beyg.r ~ 
memek şartile - .st , 
amele çalıştırabileCC 
le meselesi mc\1ıull b 
caktrr.» • ı:}. 

DEF'rERDı\ ıt il 
NE oi\'O 

hB~ 
Muamele vergıs! ' 1~ 

1• t .. aJ' c uma ına murac " r 
terdar Kazım derrt05

1
'1n 

1 ' 
«- M€sele yıı.n.1· 

d'"e<J tır. Kat'eyyen en 
k b. . ' "~~ rece ır vazıye" .; ,, 

Defter tutmak su;d, 
Iiteye riayet etmek ı. e~ 

. t d·ıer tu vergıye rap e · tu'' 
meleden muaf ıu ,. 
Esasen bu, .MaliJC de~ 
salnhiyo'.i cümJ<'sın b'' 

Vergi ağır geı:rse·d~ 
yapılacak itirazları ıc ı 

. ;<ar~ ~ 
icabı veçhile bır. ,ftı" 
hatta vergiyi hafı(!t 
Heo;etinin saJahiyeııetı 
dir. ııil 

Bu tibarla ortad• b 
. filuC 

tel~ş ve endişeyı 
yet yoktur.> 

hine kadar muamel~ ve mevaddı e 
iptidaiye defteri tasd•k edilmesi Hapish<tfl 
ve bunun üzerinden muamele ver - f '111 
gisi vermeleri tebliğ edilmiştir. Y ıkıJaca i' 
MOTÖRLER SÖKÜLMÜYOR... _,..., "' 
Bu suretle muamele vergisi ka- Butlln sol'I 

nununun ikinci maddes'ndeki , " r 
•maktuiyete rabt• salahiyr, i Ma_ Y rl 

0 
in~' 

Jiye Vekaletince tatbik edilmemiş Adliye sarayı:ıı bir 
bulunmaktadır. Maliye VekaletL umumi hapisharıe ' 
n n •makluıyelE ıap•• sı!ıih:yeti- rihi olmasına rnebild 

h kkıO 
ni ne zaman tatbik edec~ği meç- kılmaması a 01~~ 
hul bulunduğu ve ayn: zamand~ yapmıya memur W'' 
bu vergiyi müşterilerden almağa bugün sa:ıı• 11 e '

10
.0 . • rcıııı 

imkan bulamıyan ve ekserisi def_ Be'.ediye re:s: " J11fıl' 
ter tutmak usulünü bilınediklc - dagın rivasetmdc .• 

- . . ll1" rinden, asgari on beş lira aylıkla hareyi gezmışt:r d 
tutacakları bir kahbe senede 180 h k1tl~ 

yıkılmaması 3 • a' 
lira veremi;)·ecı>k!erini anlıyan a- b .. ··-ıeden <oıır ugun og · 
gaç sanayiile mesgul olanların ek • 
serisi motöderinı sökerek motör- piiiiiııııiıilııii•--':;I JI• 
süz olarak çalışmağa başlamışlar Yı ısıt 8 1l ı::I~ 
ve bu suretle muamele vergisi ka_ 1 N L ~ 
nununun istisnaları meyanına gir_ R A - ,

1 
ı 

mi !erdir. ., 3·ı 1 1 M .rka Amer1• ' ıı' 
Motör gibi san'atımızın en bü- .. ·0 cu e' 

yük ihtiyacı olan bir vasıtayı sök- kaları'1zı~ uçu ı·~ 
mişlir. Tükenııı• el' 

mek ağaç sanay.ı ıçin bü...-ük bir . , ~c 

zarardır. Bu suretle san';t el ve kB.ıAızKı iEtRi',•P·Mag"8t 
ayakla çalışmak şekline g? re 
cektir ki bu da hiç b:r kimse ta
rafından şayanı arzu değildir. 

• 
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Y_a_z_a_n_=_R_a_h_m_ı_v_ya.....;;;;ö:...ıı; H ı K A v E 

r Ctc\i • • ı :Vaika, resim, nıaltıınat •ve not verenler• Eski 0.nı.anlı donaıım,..ı erk&. 
~~kk ine, ve ıktibas 1 ıund~ ~iralay Remzi, İskele v.e ıııı:u.'nıar umum kumandanı albay 

1 lnahfuzdur: Şükru Pala, komodor başkAtıbl Ihsan, batan gemi kaptanlan, 

Yen· geİ;~i~ht;.ii;hii 
muhabereye devam etti 
y ag" ı b" • d b · tnız ıttı, gece yarısın aı1 erı gelmenizi 

yanınızda mı ? 0ıı bekliyorduk, habercimiz 
lhl h.ıı su . . 
"<tn: varıyı selamladı ve .• 

: : ltaınten E 
'"., İsk, 

1
... 12 yanımıza ge. 

~di raııı ~ e başomuzluğumuzda 
"• Pa edecek bize neredey-
lletb 
~ tock.•ı . 
b .'"'%n ka nu nefere cevab 
~t.raı ra anı:ıradan fırladılar' 
~a; ril!ıaıc:d nıazgalıııa seğirtt'i. 
~. ~ 12 ,.. a onbaşının söylediği 
'l!~ • o7 · .,. Yor a• lt>n Ydllıbaşına so -
·~d ' gır • t il. agır ona yaklaşı _ 
. ı2 lı 
"ııı! qelbr0 k' -
~· etııı . c un gemisine a -
!tıı. ~'.de:·· ~z b~ m:s:ıfe ile 
~"'illıır Ya ledı ... Şımdi, ıki talı. 
~ <ııaıı. 1J1 nyana bulunuyor; ay
\;tııııeıne ~kta ~içbir gemi! izi 
~ Çıkııı,":ı1'1e ragmen suyun üs. 
elli. "ordu 

~~ ge~n t · 
~ . l Yi ın ahtelbahir pırıldak-

1~etJe ı;;abereye davet ettL 
~ l: ıa k endini tanıVtı: , 
~tı .~ınr;ı:llıodor Teodor Bro • 
Ilı l!iivari Yardıma geldik ..• 
~. ~ •nu kapıten Nazmetim. 

· Vasıta ile mukabele 
ıı..'~a· 
."l\h.. llıııııı bit . '"'11 geı tı .. Ge-ceyarısın -

, 1citııtı ınenfzi bekliyorduk ... 
tv~ Yanınızda mı? 
ı. "· \'o k ~>. ••eıııen d r .h.ard burada ... 
ltııy1ı, enızın yüzüne çıka. ',, . 
''İçin ? '" . ~ "'al'i 

ı;,. ınah k 'il\\. g" ru atımızı almak 
' >; o .. 

ı"tı ~ o)da b l'lişınek için ... 
~,. e)dik, " lr Türk destroverine 

'"r , oıı . 
la'-i . &<li!ı,ı suıarda karakol ya-
~11i 1lerı1y0;· Sahıı boyuna mu. 
!iil><!'r.aııı,,_lttı. l.iaksadı da tabii 
lııatıı gutıdiiz r. Bu şart içerisinde 

1
>.a. iııı~·suyun yüzüne çık -
'~ an Yok• 

.. ~ ı_, ~=i 1*kleriz. 
"Ilı o'<ll""lhah· ... 
1<ı lıııasll'ı. ı.r de, yanyana ak. 
~itti ll 7 ~ ıa!'e!clel"leğe başladı
'ıı_" Yan1ba tık neş'e avdet et. 
lıı~ ''~ııı Şiarında blr arka • 

lıı~~4baı bulunduğunu gören 
~~~ !:i\)~Ş:rı derecede sev'in • 
Ilı dı1t;g" kov:~e, oynamağa, eğ -
~' 1ı itada muşlardı... Şimdi, 
~ı ~i bir?;ııayalnız değillerdi. 
'Ilı kliy0, evvel akşam olma. 
hlq 'k, M: ' arkadaşlarına ka 

'ılı arırı.a -
~le ' ranın bol ışıklı ve 
~ 1ıirhirışı .altında dünya gö. 
~ ~ Iton11 erıni bir daha gör _ 

''•n Ştııa_ı.: b 1~Ulaq • aşlarından ge-

anlatmak, onların yapbtklarını din. 
!emek için can atıyorlardı. 

Her dakikası bir yıl, her saati 
bir asır süren koca gün nihayete 
ererken mürettebatın sabırsızlığı 
da aşırı haddini buldu. 

Sanki bugün bir türlü akşam 
olmıyacak gibi geliyordu herkese .. 
Güneş, yavaş yavaş Marmara en. 
ginlerinde bir günlük yorgunlu
ğunu dinlendirmek için suya da. 
!arken yan;yana duran, suların ka. 
rarmasını bekliyen B 7 ile E 12. de 
bir faaliyet baş gösterdi. 

Mürettebat çevik hareketlerle 
gündelik hizmetlerinin son kısım

larını yaşamadı1ar. Gece, siyah bir 
çarşaf gibi Marmaranın üzerine 
kapanırken gökte beliren yıldız • 
!ara karşılık suda uyuklıyan iki 
düşman tahtelbahri de yerden 
mantar bilter gibi yavaş yavaş 

suyun üstüne çıktılar.. Anid a
çılan kapaklardan iki geminin sü
varileri yarı bellerine kadar gö. 
ründüler 
E 12. ya,,aş hareketlerle manevra 
yaptı, geldi, B 7 ye aporcUı etti. 

İki gemi birleşince süvariler 
birbirlerine hatır sordular: 

- Hello .. Gud ivning kapiten 
Tazmen ... 

- Gud İvning Helbrock!. 
- Dur oı:aya geleyim konuşa _ 

lım. 

Ta=et bir sıçrayışta kasare ka
pağından fırladı, E 12 nin balık 
sırtı, dar güvertesinden yürüdü. 
B 7 ye geçti. Kapten Helbrock da 
B 7 nin göğsüne çıkmış, arka • 
daşının gelmesinı bekliyordu. 

İki süvari birbirlerinin ellerini 
sıklılar. Sonra hatır sorma sözle. 
rile konuşa konuşa baş güverte -
nin ucuna, küçük topun :ı·anına 
geldiler. 

Helbrock hemen sadede gırdi: 
- E .. Hoş geldin kapaen! 
- Mersi Helbrock nasılsın? 

- İyiyim .. Sen'! .. 
- Ben de öyle .. 

Gülüştüler.. Helbrock devam 
etti: 

- Benzin veyağ g<'iirdiniz ta. 
b ··ı ıı. 

- Tabi!. İyi ki aklıma getir _ 
din. Seni görünce kon~mağa dal
dım. Mürettebat da bizim .~ibi... 

Arkadaşlarını bıılduar. Birbirlerile 
konuşmaktan iş düşünmeğe lüzum 
görmüyorar. Bolca benzin getir. b ~" :a~eraları onlara 

~lıkcı--klzını o------ ·-· 
~~~ ldüren k

. ,, 
ım ... 

•ıı · J -·---ıı.; · aııt 
,Q1•· ~'Ilı oran 

•ltı. , ı ,, ır . . 
, .ı_ \re: - elını" sebeb;ni 
'< b leli 
la· ltıe katıl . 
1 ~ldır Sapı,n ' Yarıı genç kızın 

ıo 

. n an bıo - b" 
t ·~ ~erinde ,aıt, ır av bı. 
!ıı aıılııq llıa"kl, de Roskoet aL 
'"ıt a, otı · Varda· Cesedın lir :ı,,.. • 
R t ' atasında bulun _ 

Q· f 1 {) 

L S&h·b "'l<j l 1 b 
1 tdı ' 'Coğı ald .. ı · 

tı;ı, b , <1. 1.ıv·.. , goz erı-
\, •ktı. ardaki esleha ar. 

il b~k 
r ~Yet ll1'Ji 

-----··---
Çeviren: F. SAMİH 

!eri. Bana gelince: lıe! gün iki üç 
saat burada vakit geçiririm. Ben. 
den de mi şübhelen;yorsunuz? 

- Rica ederim, Mösyö dö Ros . 
koet... Dün yemekten sonra nasıl 
vakit geçirdiğinizi, nenlere git. 
tiğinizi, nerelerde dolaştığınızı 

söyler misiniz? .. 

- Her günkü gibi dışarı çıktım, 
uzun müddet kırda, deniz kena. 
rında dolaştım. Zannederim, sa.. 
at on birde şatoya döndüm. ~ •<1· 'bu bı 

ı·" "a '· l:lak,n Çak levhanın üze. - Yalnız mı idiniz·ı 
:~t' S.rb. t~: ·,,Yeri hala boş. - Hayır! Köpeğimle beraber .• 
"l'a . ,ıı·enler kim • kendis;ni isticvab <.>tnıel< ister ... 

ta\>ı ô d" 
•la 0 llos• seniz ... 

' ll Cevab · <oet müstehzi bir 

lı;ı;n_'!lı '"'" 
ll~i . Vel'di: 1 

'ıtün ş~to sakin. 

- Kırda veya deniz kenarında 

dolaşırken kimseye tesadüf etme. 
diniz mi? .. 

dim. İstediğin kadar da yağ .•• 
Şunları taşıtalım. 

Hebrock kendi mürettebatına 
emir verdi: 

- Haydi çocuklar benzin ve 
yağı E 12. den alın .. 4 nefer bu hiz
mete •tahsis edildi. Bir taraftan ge
miden gemiye benzin ve yağ tek. 
neleri taşınırken ö!Jür taraftan da 
tarassud işi başarılı.yor. Vardiya. 
dakilerden başka, mürettebat iJtii 
sefinenin de güvertelerinde kü
çük küçük kümeler yapmışlar bir 
birlerini dinliyorlar ... Kahkahay
la konuşuyor, gülüşüyorlardı .. 

Tazmetle Helbrock bulundukları 
yerde muhabbeti koyultmuşlar 

çeneye kuvvet anlatıyorlardı. 
Helbrock Mes'udiyeden başla -

yıp bütün yaptıklarını sırasile ar
kadaşına teker teker anlattı. 

Emanetleri götüren treni nasıl 

topa tuittuğunu söy !erken Tazmet 
gülmekten katılıyordu adeta ... 
Yalnız muhacir dolu gemıleri 

yakma faslında arkadaşına itiraz 
etti: 

- Bunu yapmamalıydın Hel • 
Brock !. dedi. Terör yapalım der
ken büsbütü nvah~ete sapmama -
lıyız ... 

Helbrock arkadaşını tasdik etti; 
- Doğru .. Hakkın var amma, 

oldu oşte bir kere. Maamafih nıo. 
tördeki silahsız jandarmalar da 
bize az korku çektirmediler. 

- Motörlerde jandarm~ da mı 

vardı? 1 
- Vardı ya .. Muhafız ja'ndarnı;,. 

!ar ... 

- Üstünüze ateş mi açtılar? .. 
Helbrock, Tazmetln son sualine 

birdenbire cevab V'~remedi. Dur
du. Biraz düşündü. Çanak çömlek 
taarruzunu söylerken arkadaşının 
'kahkaha sağnaklaril~ sarsıla sar. 
sıla alay edeceğini tahmin etti. 
Az daha bunu anlatmaktan vaz 
geçecekti. Fakat müretteba,:, bir. 
birlerine bunu çoktan hikaye et
mişlerdi. Bu noktayı da hatırla. 
dıktan sonra Helbrock'un işi sak. 
lamış olmamak için oözüne devam 
etti: 

- Ha;yır .. Ateş açmalarına mey. 
dan vermiyecek şekilde hareket 
etmiştik. Motör!eri çevirdiğimiz 

zaman mürettebatın sılılhları ve 
topun tehdidile karşılaşan jantlar. 
malar tüfek!eri·ni tes!im ettiler. 

(Devamı var) 

- Kırlarda, denıı hnarlarında 
kime tesadüf olunur. Buraları Pa.. 
risin İtalyan caddesi değildir ki.. 
Sonra, köyde bir cinayet işlene. 
ceğini, sorguya çekileceğimi de 
düşünmedim doğrus'.l. Buna ihtL 
mal evrmiş olsaydını, nereye giL 
tim, ne yaptım, kimi gördüm he. 
men bir yere kaydederdim. 

Şato sahibinin bu münasebetsiz 
sözleri sorgu hakiminin canını 

sıktL Fa!kat itidalini muhafaz(j 
etti. Şatoya gelirken Mösyö dö 
Boskoet aleyhinde hiç bir düşün.. 
cesi yoktu. 

' Köylülerin sözleri hatrına geL 

di. Şato sahibi; oğlunun balıkçı 

kızı ile evlenmesine mani olaca. 

ğını, bunun içln her vasıtaya mü. 
racaat edeceğinı açıktan açığa 
söylemişti. 

- Dolaşırken gayritabit bir şey 

görmediniz mi? 

- Görseydim, 

söylerdim. 

s· z sormadan 

- Teşekkür ederim, sözleriniz.. 

le adliyeyi tenvir dmiş oldunuz .. 

Kardeş katili 
( ( Uncii sahifeden dnam) 

Acele, acele giyindi. Ne yapa
caktı? Bilmiyordu. Karısına bir 
şey' söylemeden yola çıktı. Göz • 
!eri kararıyor. dizleri tutmuyordu. 
Hırs, intikam, kıskançlığın verdiği 
karışık bir hızla yürüyordu. Biran 
sendeler gibi oldu. Kardeşi Cemal 
iki arkadaşla kendisine doğru ya. 
vaş adımlarla geliyordu. 

Sadi bir şey bilmiyordu. Ta • 
mamile hisleri tesirı altında ola. 
rak linde tabanca olan kolunu 
kaldırdı. Belki kardeşıni akıllan. 
ması için dövecekti. Fakat onu 
öldürdü. 

* Epeyce bir müddet sonra gaze. 
telerde şöyle bic havadis okundu: 
Kardeş katili idama mahkum oldu. 

Bundan dört ay evvel Çengel. 
!köyünde mühendis Sadi isminde 
biri karısının kardeşi dle ihane -
ti üzerine öz kardeşı Cemali öL 
dürmüştü. Dün yapılan duruşma 
ı:ıeticesinde ..............•......•........ 

Sarrafın 
Hikayesi 

( « ü ncü sahifeden dennı) 

di gülünç görülüyor. '!.<'akat o za. 
man bana böyle görwmüyordu. 
Çünkü vaziyetim milşküldil. Ben 
de inanıyordum. Bana o hakim. 
den bahsettiler. O hilkinı üzerin. 
de bir kadın vasıtasile icra ede _ 
ceklerini söylediler. Dun1ara ina.. 
nıy-0rdum. 

Bundan sonra :nuhakeme baş. 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Her iki maznun kefalete bağla. 
narak serbest bulunmaktadır. 

Bundan sonra mahkum şahid tek. 
rar hapishaneye gönderilmiştir. 

Hakimi, bir kadın vasıtasile eL 
de edeceklerini iddia ederek Ha.. 

rolddan para çekenlerin muhake. 
mesi bir müddetten beri devam et_ 
mekte ve İngiliz gazetelerinin sii
tunlarnı doldurmaktadır . Bundan 
evvel •Son Telgraf• bunun ilk 
safhalarını yazmıştı. Muhakeme. 
nin bundan sonra gireceği safha

lar da İngiliz gazetelerinde görü. 
lecek tafsilattan hulasa edilerek 
yazılacaktır. 

RADY O] 
BUGÜNKÜ PROGRAM. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 
Konferans: Eminönü Halkevi na. 
mına: İskender Fahreddin (Pro
paganda tarihi), 19,G5 Borsa haber. 
!eri, 20,00 Saat ayarı: ı irenviç ra.. 
sathanesinden naklen, Nihal A -
sım ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 

20,40 Hava raporu, 20,43 Ömer Rı- ı 
za Doğrul tarafından arabca söy. 
lev, 21.00 saat ayarı: Şan, Bedri. 
ye Tüzün stüdyo orkestrası refa. 
katile, 21,30 Tahsin Karakuş ve 
arkadaşları tarafından Türk mu. 

' sikisi ve halk şarkıları, 22.,10 Mü-
zik ve varyete: Tepebaşı Belediye 
bahçesinden naklen, 2.2,50 Son ha. 
herler ve entesi günün programı, 
2.3,00 Saat B;)"arı: Son. 

Mösyö dö Roskoet rioğrularak 

yerinden kalkt: 
- Adliyeyi tenvir edecek bir 

şey söy lemedirr.. Ben hafiye de. 
ğlm!.. 

Dedi. Sorgu hakimi artık daha 
ziyade sabredemedi : 

- Bi.ca ederim, istihzayı hıra. 
kınız Sizin bu halinizi biraz garib 
buluyorum 

- O halde beni tevkif ediniz! 
Ne duruyorsunuz? 

Dedi Gözlerinde garib bir pa.. 
rıl tı vardı. 

- Bu sonraki iş Şimdi oğlunu. 

isticvab edeceğim Lutfen buraya 
gelmesini emreder mfriiniz? 

- Oğlumu mu? Oğlumun bu 
işte dahli ne? 

- Sonra anlarsınız Kendis; ne~ 
rede? 

- Odasında Hizmetçilerimden 

birinin nezareti altında ... Size bir 
şey söyleyemiyecek. Zira, kırk 

sekiz saattenberi kilit altında. İki 

gündür şatodan dışarı çıkmadı. 

- Pek zannetmiyorum. 
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Kralınziyarefindensonra .. Mirna L_oy'~n 
On nasıhati 

( 4 üncü sahifemizden denm) 

rikada Cumhur Reisi Roz\•elt ta. 
rafından da kabul ed;lmiştir. 

Geçen sene mayısta İngiltere 
Kralının taç giyme merasiminde 
de Londraya geiıniş. halk ara.. 
sında dolaşarak İngiliz efkarı u. 
mumiyesinin ne yoida olduğunu 
tetkik etmiştir. Yine geçen sene 
Pari'ste büyük bir sergi açılmıştı. 
Bu Alman subayı bir tay;ı·.reye 

binerek Fransız payıtahtına geL 
miş, sergiyi gezmiş, Fransızlarla 
görüşmüş, konuşmuş, tekrar 
memleketine dönmüştür. Sergide 
Almanların bir paviyonu '·ardı. 

Yaver Frlç Vaydmanın bu pavi. 
yona gelerek yemek yediği görü. 
lüyordu. 

Fakat Faris sergisinde Alma11 
paviyonunda oturan bu adam gi.. 
dip Paristeki Alman sefaretini 

görmiye lüzum hıssetmemiştir. 

Bundan anlaşılıyor ki Friç Vayd. 
rnan yalnız hususi mahiyetteki 

temaslarla çok ~ey elde edilebi.. 
leceği fikrindedir. Yahud da onu 
gönderen Her Hitler bu suretle 
büyük büyük muvaffakiyetlere 
zemin hazırlanacağını hesab et • 
mektedi'r. 

Fakat geçen sene yaver Friç 
Vaydmanın Faris seyahatinin ne... 
ticesi ne oldu?. Almanyaya av. 
det edince Her Hitlere ne gibi 
in tıbalarından bahsetti? Fransa. 
yı müsaid bulmadığını söylemiş 
olsa gerek. 

Fakat İngiliz gueteleri bu mev. 
zu etrafında birçok ~eyler ya•a.. 
dursunlar bunların birer talı 

Karısını gaze 
Bulayıp yakan 
Bir otelci 

(5 inci sahifeden devam). 
mizi de göreceklerdi. 

Otomobile yol verdim. Vak'ayı 
bir kaza şeklinde göstermek ak. 
Iıma gelmişti. 

GAZA BULAYINCA ... 
Karımın vücudünü gaza bula • 

dım. Sonra otomobili hendeğe 

yuvarladım. Bu sırada ben de ya. 
ralandım. 

Elbiselerimi ateşe verdim. Oto. 
mobili de, karımın vücudünü de 
yakmak, kül etmek istiyordum. 
So'lrasını biliyorsunıız ... • 

Sorgu hii.kimi, mevkuftan da • 
ha başka şeyler öğrenmek iste. 
miş, fakat o: 

- Yarın... Bugün beni rahat 
bırakınız ... 

Diye sükut etm'.ştir. Yalnız şu 
cümleyi ilaveye razı olmuştur: 

- İtiraf niyetinde de~\ldiın. 
Sonuna kadar inkar edecektim. 
Cnruklarımın şerefini kurtarmak 
için ... 

Grapin, kansını çoktan öldür. 
meyi tasarlamıştı. Evyanli bir 
kadınla kacınıya karar vermişti. 
Üzerinde 115 İngiliz lirasile 5,300 
frank ve ayrıca bir banka üze. 
rine çekilmiş 17,000 franklık bir 
çek bulunmuştu. Bll paraları fi.. 
rar maksadile üstünde taşıyordu. 
Tahkikatın neticesini bilahare 
yazacağız. 

- Nasıl, sözüme inanmıyor mu. 
sun uz? .. 

- Tabii değil mi? Babasısınız, 

elbette kendisini kurtarmak is • 
tersiniz ... 

- Ben, zannettiğiniz gibi mer. 

hametli bablardan değilim. Bunu 

elbette bilirsiniz. Röne'nir. b u ci

nayette dahli yoktur dersem bu 

hakikattir. 

Sorgu hakimi asabiyetle yerin. 

den kalktı: 

- Buraya oğlunuzu sorguya 

çekmek için geldim. Sizinle çene 

yarıştırmıya değil. Ya kendisini 

çağırınız, yoksa gider, hakkında 

ıi.hzar müzekkeresi keserim. .. 

Mösyö dö Boskoet cevab ver

medi. Zile bastı. Az sonra Selestin 
geldi: 

- Röneyi getir bııra.ya? .. 

Selestin, başını eğdl, gitti. İki 

dakika sonra yalnız geldi, benzi 

kül gibi olmuştu. 

- Röne nerede? Niçin gelmedi? 

minden iba!et olduğunu söyle • 
meğe lüzum kalmasa gerek. 
Şimdi malı'.iın olan bir cihet var 

ki o da Berlin ile Londra arasın.. 
da temasların başlamış olduğu 
dur. Fakat şimdiye kadar İngil _ 
tere ile Almanya arannda temas. 
!ara başlanara~ mü?akerelere gL 
rişmek üzere zemin hazırlandığı 

ilk defa olmuyor. Bundan evvel 
de bu yolda yapılmış teşebbüsler 
vardır. Fakat onların neticesi geL 
medi. Her Hitlerin İngiltere ile 
münasebatı düzeltmek arzusunda 
olduğu daima tekrar edilmektedir. 

Bu böye olunca dolayısi!e Fransa 
ile de anlaşma yoluna gidilecek 
demek oluyor. Çünhi.i F:ama ile 
İngiltere arasında bugün sıkı bir 
teşriki mesai vardır. Londra ile 
anlaşan bir devlet Fransa ile de 
ergeç münasebatını düzeltmek i. 
çin konuşacak sayılıyor. 

Yaverin Londraya gelip gitme. 
si ileride yenide!!. b~lıyacak o1an 
konuşmalara başlangıç sayılmak. 

tadır. Fakat devamlı bir surette 

çalışmak ile ve zamanla elde edL 

lecek neticele!" için diplomatlann 

faaliyete geçmesi lilzım gelecek; 
diyorlar. 

Sinemanın ideal yıldızı Minıa 

Loy, kocalarını mıihafaza etmek, 
başkasına kaptırmomak için şu 
şeyi tavsi}"e ediyor: 

1 - Letafet ve zarafetin'zi mu. 
hafaza edinız. Hatta izd!vacınız
dan evvelkinden daha fazla ... 

2 - İyi yemek pişirmes'n; ö-'
rcniniz. Kalbe giden yol' "' 
emini mideden geçer. Unutmayı. 
nız bunu. 

3 - Kocanıza pek güvenmeyi. 
niz. Başını boş bırakmayınız. 

4 - Her gün, iüzumlu. ve lü -
zumsuz yere para diye başının e. 
tini yemeyiniz. Büdcenizi tannzim 
ediniz. Ona göre harcayınız. 

5 - Kocanız sigara içiyorsa, 
bunu çok görmeyiniz. Külleri dö
küyorsun, halıla'.'1 kirletiyorsun 
diye söylenmeyın'ı. 

6 - Evde olup bitenı kendisine 
münasib bir lisanla anlatınz. 

'! - Eskiden sizinle evlenmek 
istiyenleri unutunuz. 

8 - Kocanıza söyiemeden, on
dan izm almadan bir yıere gitme. 
yiniz. 

9 - Mecbur olmadıkça biiTosu. 
na telefon etmeyiniz. 

10 - Ve bilhassa h<iç bir 9\lrctle 
istihfaf ve tahkir etmeviniz. 

Beykoz seferinden akisler .. 
(5 inci sallifedeu devam) 

- Bak, sizi nasıl ağırlıyoruz. 

Bu kadar ikramdan sonra değil 

istediğimizi yapmak bıııi. birkıı.ç 

golle bırakmak, hatta yenilseniz 
yeridir. 

- Kaşlarınll çattım: 

- Bay başkan bu teklifi rüş • 
vet yerine mi yapıyo"ını? 

- Yok ... Acanım. Hani sözün 
gelişi... 

- Olmaz ... 
- Rica edersek .. 
- Yine olmaz ... 
Başkan hırslı hırslı gözlerimin 

dçine baktı ... Ne tahdide aldıran, 
ne rüşvete (!) metelik veren, ne 
de böyle çarpışmalarda ricaya 
kulak asan insanlar olmadığımızı 
bir daha anladı; söze devam et. 
tik: 

- Bay Hüseyin kaç kuzu kes.. 
tin?. 

- Size kuzu değil, bzu paçası 
hazırladık. 

- t,vL Beykozun paçası meş

hurdur, derler. 
Başkan ince ince güldü. Yanı. 

ma biraz daha sokuldu. Kulağı.. 
ma fısıldadı : 

- Önce p3Ç3 ilmı.m edeclığiz .• 
Oyundan sonra da onun aksini. 

- Anlamadım. 

- Paçayı tersine çevir! 
- Pantalonumun paçasını mı? 
- Ne münasebet canım. Paça 

kelimesini.. . Ne olur?. 
- Çapa! 
- Hay tamam ... Yemekte pa. 

çanın etini yersiniz. Oyundan 
sonra da icab ederse çapanın sa.. 
pını . .. 

Kahveleri henüz tamamlarken 
kaptan İzzet Muhiddin Apakın 

sesi duyuldu: 
- Bay adi, Bay Ahmed, bay 

filan, bay filan ... Haydi bakalım 
soyunmıya . .. 

- Mösyö Röne ... Röne. .. Seles

tin, büyük bir korku ve heyecan 

li.çinde bulunuyor, söylemek iste

diği şeyi bir türlü söylemiyordu. 

Mösyö dö Roskoet, kolundan 
tuttu, sarstı: 

- S&,y !esene herif ... Röne'ye ne 

oldu? Kaçtı mı? .. 

- Hayır .•• Faka.t, zannederim 
ölmüş!. .. 

Sahanın etrafı öyle kalabalık 
ki... Beykoz çayırı saha haline 
getirildiği günden bugüne kadar 
böyle kalabalık görmemiş desem 
yalan değil. 

Neş'e içinde şakalaşa şakalaşa 

soyunduk. Takım sahaya çıkar. 

ken yepyeni formalarımızh epey 
alkışlandık. Bu arada, J-Taluk Ce. 
mal, Baki, Sabahaddin Ayken, da 
ha birkaç gazeteci arkadaşımız 

kağıddan yaptıkları megafonlarla 
kalabalığın arasında mevz' aldı. 

lar. 
Hakem Ahmed İhsan. mera • 

simleri yaptırdı. Düdüğü öttürdii. 
Oyuna başladık. 

(Oyun hakkındaki malumat. 
gazeteler spor sütunlarında ya7-
dılar. Oradan takib Pdbı..) 

Goller birbiri ardına Beykoz 
kalesine giriyor ... Ağlar, matbu. 
atın demir şütlari!e (!) delik de. 
şik oldu. 

Üçüncü golden sonra sahanın 
kenarında dolaşan Beykoz baş • 
kanı adım adım geriledi, 6 ıncı 
golde ortadan kayboldu. 

Oyun devam ediyor. Beykodu 
sporcular, bizim çevik (!) akın • 
!arımız, çelik (!) şütlarımızdan 

adamakıllı yılmış ... Şişen şişene.:' 
Beykozlu Muhsin bağırıyor: 

- Hakem ... Daha çok var mı. 
kuzum bitir şu oyunu ... 
Diğer bir Beykozlu .ilave edi. 

:yor: 
- Biz çoktan bittik... Oyunu 

bitirmezsen oyuncularınızı b ' 
receksin ..• -

- BEDİ GÜNDtl'Z .. 

- SAHiR 
OPERETi 

CEMAL SAHİR OPERETİ 
Bu gece Şehremini İnşirah bahçe. 

sinde, yarın gece Kadıköy 
Yoğuntçu P arkta 
AŞKIN ÖLÜMÜ 

Cuma günü akşamı Üsküdar 
BeyJeroğlu bahçesinde 

HAB DÖNÜŞ'Ö' 
Cumartesi Yeşilköy istasyon 

bahçesinde 
RAMPA OPERET 

Temsillerden evvel Sahir caz 
- Ölmüş mü?... k . 

· onserı 
Mösyö dö Roskoet'in rengi bem- ... AA C 

.. _ ld Çıl 'b' b ğır v- t!lustos u · ,,,,yaz o u. gın gı ı a ıyor- k 
du· ma gUnU a • 

. ,amı B Uy Uk· 
- Doğru mu söylüyorsun?... dere Aile B ah· ıı ~ 

Sen yanında değil miydin?. ı ı 
çt>sln de .. iı, , ~. 1 Selestin'in kolunu bıraktı, ka. mııııı 

pıya doğru yürüdü. Hazır bulu • 

nanlar da kendisinı rtakib ettiler. 

Röne'nin odası birinci katta, 

sağ tarafta oifü. Mösyö dö Roskoet 

oda;ya girince, yerde seccadenin 

üzerinde yatan oğlunun üzerine 

atıldı. 

(Devamı ııar) 

Halk San'atk& rı 

NAŞil"' 
ve komi!< 

Dümbül'.ü lsmail 
BİRLİKTE 

İKİ OYUN BİRDEN 
Bir defaya mahsus mııhteşem 

müsamere, varyete, dans ve saire. 



r-ıo• yıı.-oa.&•-; • ffadr • , 

DEN·tZBANK ... ~ 
Denizyolları lıletmesi 

Mudanya Hattı Postaları 
6 Ağustos tarihinden itibaren cumartesi günleri ka~rncak Mudanya 

hattı pl'staları yeni vapurlar tarafından yapıalacağından cumartesi 

günü İstanbuldan eskisi gibi saat 14 de kalkacak vapur Armutluya 

uğrıyarak 16,45 de Mudanyaya ve 18,05 de Gemliğe vRracaktır. 

1 
Paıar sabahı dönecek bu vapur Gemlikten eskisi gibi 6,30 da ve 

Mudanyadan 8,30 da lı;alkacak ve 11,20 de İstanbula gelecektir. 1 
r.- -

lstanbul Birinci Mıntake 
Kad.astro Müdürlüğünden: 

KadastrNıu bitmiş olan Fener nahiyesinin Kasap Demirihun ma
hallesine aid gayrimenkuller kadastro kanunu ve nizamnamesinin 25 
'ft 32 inci uıııddeleri ahldmı.na tevfikan tahakkuk eden harç ve ru
wm ve muta11.rnfları esam!slni ınübeyyin ukı cetvelleri tarihf l!A.n. 
dan it!baren lk1 ay müddetle herkesin görebileceği bir mahalle talik 
edilmek ıuretile Fener Nabiye Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

PlAnlar da Sultanahmette Kadastro Müdürlüğü resimhanesine 
1/ Aiustos/988 tarihinden itibaren talik olunmuştur. Bu mahalde gayri 
menkulü olanlar kadastronun tahdid ve tesbltine karşı bir itiraz veya 
bir hakkın ttsclli talebinde bulunanlar ilfuı müddeti içinde kada3tro 
müdüriyı~ine müracaat etmeleri ve müddet hitamında tesbitin kesbi 
bt'ıyet etme-si hasabile tesejli icra kılınacağı ve bil' hangi bir llişikten 
dolayı llAndan ıonrı evrakı esasiyeleri tekemmül edecek gayrimenkul
lerın de askı cetvell~ri Kadastro Müdürlüğü salonunda ikişer ay müd. 
detle askıya alınacağı ilan ounur. (5046) 

Taksim Belediye 
Bahçesi Alaturka kısrt11nda TuP\ualu 

FILFILA SAMiYE 
ve Muganniye 

FATHiYE KAHiRE 
Kendi sa:d,rle pek yakınd~ 

E e_hcr • rı.ı:e murabbama bir lira kıymet biçilen Fatih yangın ye. 
rinde Isken-ie: paşa mahallesinde Dellal odaları sokağında Bl ıncı 
adada 26,06 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere aç'k arttırmıya 
konulmuştur. Şartmmcsi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli.. 
195 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/8/9~;! çar
§amba günü saat 11 :le Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B. 4784} 

••• 
Keşif bedı!li 1878 lira 31 kuruş olan Kartal merkez okulunun ta. 

mırı açık eksiltmeye konulmuşutur. Keşif evrakile şartnamesi leva.. 
zım ı.ı;;dürl!iğlinde görıilebilir. İstekliler 2490 No lu kanunda yazılı 
vesıkadan başka 1000 kalık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Mü
dıirlüğünden alacaklaoı fen ehliyet vesikasile 134 lira 5 kuruşlu ilk 
tcmınat makbuz veya mektublle beraber 10/8/938 çarşamba gıinü saat 
l1 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (4786) 

••• 
Düşkün!er evine lüzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin 

edilen 2000 metre yerli bez açık eksiltmeye konulmu~tur. Bezin numu
nesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24~0 
sayılı Kanunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mcktubile beraber 15/8/938 pazartes · günü saat 11 de Daimi En. 
cümendc bulwunalıdırlar. ( 4938) 

' 
inhisarlar U. Müdürlüğiiııden: 
1- İdaremizın Kağızman vt: Kulp tuzlaları için şartnamesi muc:_ 

bince satın alınacak 10 adet Vagonet 4/7/938 tarihin.le ihale edilmedi
ğinden yeniden açık arttırmıya konmuştur. 

2- Muhammen bede;i 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
3- r.k" ltmı> 13/8/ 938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de 

Kabataş !~ ... cvazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 

placaktır. 

4- Şartnameler paraEız olarak her gün sözü geçen şubeden alm>

bilir. 
5-- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız ve mufassal tekliL 

!erini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnh:sarlar Umuın Müdürlüğü · 
Tuz Fen Şube~inc vermeleri ve tekliflerinin kabulıinü mutazammın 

vesika almaları llz ımdır. 
6- İstekiilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü-

venme paralarile b-rlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ila'l 

olunur. ·4916· 

TALill5H ZLillllLIE 
V<ABSI 

CE 1 

' 

1 T.C. ZiRAAT BANKA 

Diş daktoru 
•İyi bir diş macununda. diş etleriPe ' 

tesirleri olmıyan antiseptik b'r madde t 

malı, asıl dişleri temizleyicı msdde, 

sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış r ııııaJ1-
de hamız olmadıktan başka ağ:zd,) 
mızları da temizleınçk üzere kalevi 11'

1
. 

ihtiva etmeli ve nihayet koku ve ıeııetı 
olmalıdır.• 

lşt~ Rödyolln eud"r, 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden se~· 

RADYO L I N Kullanınıı J 
--

Türk Hava Kurum~ it 
25. ci Tertip 

Büy .. k Piyangostı '° 
4. üncü keşide 11- Ağustos - 938 dedi!. ~r 

Büyük ikramiye 50.000 lira~ır 
Bundan başka: 15.000, 12.000ı 
10.000 Liralık ikramiyeleri~ l 
(10.000 ve 20.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeJlgi~ 

eden bu piyangeya iştirak etmek sure' 

tile siz de taliinizi deneyiniz. 

-----
Taklld hiç bir zaman 

arnl otam•z. 

Taklld benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en U•tUn 
Kremdir. 

~ 

\ 

Sultanahmed biri11ci sulJı 
hakimliğinden: .. 

Hazine namına İstanbul rı· 
mu_hakemaıt müdürlüğü 1\, 
Beyoğlunda Doğruyoıda ~ 
ticarethanesinde mukirl' ·t< 

fabrikası Beyoğlu satı~ ırı~ ı1' 
Rüstem Necib ve m~!ıd~ 
leyhlerine açılan fes fabfl~ 
k d . · · 1 ıı eı1' en ısıne verılm iş o a ~ 

delinden dolay ı o' .ın ;,761 

maa faiz ve masarifi ıııuJı~ 
ücreti vekaletle birlikte ta• 1, 
nında alacak davasında: ~,,. 

--------------ıleyhlerin adresler, tııılull 8 

Sultanahmed birinci sulh hukuk tebligat yapılam:ımış zabıt< 
tile de yapılan tahkiJ<a!l~ıı -'· hakimliğinden: 

rıS" 
Yasef:n borcundan doayı haziıne aleyhlerin adresler ı bulu t 

p b • •kt • 1 28 800 r "k 0 k tarafından Rozanın eşyasına haciz dan hukuk usuü muha~:~ ara ırı tren ere , ıra ı ramıye verece konulduğu dddiasile Roza tarafın - nununun 141 inci mad tl 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he•ablarında en az 50 lirası bulunanlara senede dan hazine namına İstanbul maliye dairesinde 

2
0 gün miiddC·ıt" 

•I defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da.i:ıtılacaktır: hak t .. d" 1... . .1 y f tebligat icrasına karar ,-er~e 
4 d 1 Oao 

' • 11. 4 000 L' mu emaı mu ~r _ugu ı e ase hakeme 7/10/939 saat 14 v Aae 
1 

<t.tra ı~ , ıra aleyhlerme açılan ı.>tıhkak davasın- . gıl~ 
4 )) 500 )J 2,000 )) da Galatada Lülecihendek sokak 1 mış olduğundan mezkUf . 
4 )) 250 )) 1,000 120 numaralı Aslan han 12 numaralı atte mahkemede bizzat '~ 

)) d · · d t ''dd . R .
1 

kale hazır butuııu!ması ~0.,, 
O 

aıresın e o uı>an mu eı oza ı e da 40 )) 10 » 4,000 )) "dd · 1 h y f .. d .1 :muhakemeye gıyabın ~r mu eıa ey ase e gon erJ en • 1. • ol~ · 
, "' ıga ar a res erınır. ma um o _ (9" · 100 • 50 n 5,000 >> •~bı· ti d 1 . . 1• 1 lunacagı ilanen teb ıg ,81." 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden; 120 » 40 » 4,800 » , mamaları hasebile bila tebliğ gel -\;::::;;:;;:;;;::;:::::=::;:::::::;:::;:.;...--; 
Ofset usulile basılacak 68X100 1/16 kıt'asında 100,000 ve ~yni kıt'a- 160 )) 20 » 3,200 miş ve zabıta marifetile yapılan talı- 1 1~~7 hi"rf--ı 

da 40,000 ıki renkli iki okul kıtabının bu sayılar üzerinde hasım ve cild " kikat ile halen bulundukları yec _ Ccmaziyclahır 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene irön de 50 liradan aşağı düşmiyenlere ı b ' 6 işi her :ki kitab ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konul • ._.... er tes ıt edilememiş olduğundan ~ . 

takdirde o/v 20 fazlasile verilecektir. h · · kili · t ı b' h'l ı' ı 
1 

~· muştur. im Kur'alar senede 4 defa, 1Eylul,1 Birincikanun, ı Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. • azme ve nın a e ı veç ı e usu.. I Yıl lll38,Ay8. G;ı 2 
,. ,rı' 

Bu kitabların kağıt ve cild malzemesi basımevimizce temin oluna- ~ ün 141 inci maddesi mucibince dava- 3 Ağustos ı çsr f 
caktır. l'~k ~illme ve ihale 4/ 8/1938 perşembe günü saat 10 da Devlet Ba. 1 cıya 20 giin müddPtle ilanen teb - 1 
umevi D:rektörlüğünde bir:birini müteakıb yapılacaktır. Bu kitablar- Uga~ icrasına karar verilmiş ve mu. J 
dan bir in.n muhammen bedeli 2880 lira d :ğerinin muhammen bedeli Sultanahmed birinci sulh hukuk l hin adresi bulunamamasından teb_ 1

1 

itibaren % 5 faiz ve % 10 ücreti hakeme 23/9/938 saat 14 de bırakıl- 1 1 1-------...,...---~ı' 
ll ö2 lira ,.e muvakkat teminat mikdarlar da bu bedellerin %7,5 nisbe- hakimliğinden: riigat yapılamamış ve zabıta mari- vekaletle birlikte tahsiline 15/6/938 mış olduğundan mezkur giin ve sa- V.,,tı . 
t.nde olup mulü daıresinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat HÜKüM HULASASI fetile Y·apılan tahkikaıt ile halihazır . . . . • atte mahkemede b;zzat veya bil- Vakiti ır ı' 
evYel bu tem matları Devlet Basımevi veznesine yatırılmış olmaları . . . buunduğu yer tesbit edilememiş ol- 'ı tarihınde .k~rar verılı:ııış oldugu~. - vekale hazır 'bulunulması aksi halde ~ 4 
laz ımdır. Hazıne namı~a .'.st~~~ul maliye \ duğundan ilfıner. yapılan tebligat v~ . dan _tar_ıhı ıland~n ıt ıbarnn ~ulgun~n gııyablarında muhakemeye devam Güneş ~ 5; l t' 

Eksiltmeye :ştir•k edeceklerin 2259 saylı kanunun 2 nci maddesi muhakemat mudurlugu tarafından gıyab kararı üzerine müddeialeyh 937 ıncı maddesı mucıbınce olunacağı tebliğ olunur. (938/98) 12 Zo 
" ereg· ince lazımgelen teknik ehliyet haiz bulunduklarına dair mahalli Ayasofya civarında İshakpaşa ma- mahkemeye gelmemiş ve bir itiraz- 2arfında temyizi dava edilmediği Ôğlc 16 15 .. ikindi 
T.caret Oda•ından alınmış bir mektub getirmeleri ve Ofsette muvaf- hallesinde 18 numaralı imam nıek- da da bulunmamı~ olduğundan mu- takdirde hükmün kesbi kat'iyyet Sahip ve nepiııatı idare ecir.'. 19 24 

B .. L ........ Akşam 
fakıyetle basılmış bir eser ibraz etmeleri şarttir. tehi muallimi Muhiddin aleyhine a- hakemeye gıyabında devamla meb- edeceğini büküm hulasası tebliği Of m ..... amn 21 ] l •~~ Yatsı 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüiünden parasız olarak çılan, 37 lira 48 kuru~ alacak dava- 18.ğı müddeaya 37 lira 48 kuruşun makamına kaim olmak iizere llln ETEM UJ..w.A· BENİC... " SS lııu~k ~ 

alınabilir (5017) 1 sının muhakemesinde müddeialey- , dava tarihi olan 12/7 /933 tarihinden 'olunur. (938/68) SON TELGRAF MATBAASJ 


