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SATisl HER YERD 

Yazı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Cai(aloilu Nuruosma ni e No: 

En sGn T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

us .Japon kuvvetleri arasında 
beri şiddetli bir muharebe 

• 

btan~~ ~!~~.:~kJ 1 
akşam razetesidir 

İlhılarını SON TELGRAF'a veren
l~r en çok okunan bir vasıtadan 
hak.kile istifade etmig olurlar. 

idare - ilan, Tel. 20827 
elgraf : lst. Sou Telgraf _____ _ 

dün geceden 
başladı •. 

'f cıarru_z_a_g-ec_e_2_2_,_5_t_a--S-o~-y-e_t_k_ıt_a_a_t_ı,-. a_ğ_ı_r_t_o-ıpcu ve 

tQnk bölükleri geçti; muharebe şiddetle devam ediyor ! .. · 

eş yüz bin asker 
getirdiler 
emriflaki halinde başla-

'°" mış mı olacak ? 
~ti ~etıerın harb llAn edip etmiyecek· 

01 
1 Aöustosta ilk defa toplanacak 
'" llt mecllsde kararlaştırllacak 

En son dakikaya k~dar 
Sovyet ordusu Başkumandanı Mareşal Voroşilof yüksek kumanda heyeti ve Sovyet ricali ile birlikte Moskovada son büyük geçid resmini seyrediyor.· 

e l ~~~ :!~6~~1'!1!!ıer ~~~~~~~~a •• nğır topçunun 
)o liıııaı· e Yen;dfn turruza geçmişlerdir. Harekat Soksaoping'in 

1
· l.!uhar ı &arbisinde ve Çankufenk'in eeaubu garbisllöd<! devam edi... 

"' J•Pony ebe Pek ~iddetlidir ve neticesi henüz belli degildir. 

Vekiller hey'eti ya
kında mühim bir 
toplantı yapacak ~kune kııda lırançuko ve Koraya alelAcele taze kuvveıı .. ,· gönderiyor. 

hııı lcir u l1ançukoda tamaınilıı taze Japon kıt'alanndan müreklreb 
1 •ı. 1 lılhtid edilmiştir. Sovyetler de mukabil ahş!c!at yapcakta.. 

~ ~ndr • 

1,i't ~~. • Cllususiı- Sovyetler Ali meclisinin toplantısına ehe.m
~~n Rerg·ıYor. Mecl!s, Rusya ile Japonya aras~da son günlerde husule 
tı. 1hen 8 ııı "e nazik vaziyet hakkında müzakerede bulunacak ve mil. 

1~' haıı,~".Yet Rusya ile Japon;ra arasındaki ihtilafın sulh veya harb 
} ilnıeai hakkında kat'i kararını verecektir. 

./Q • • ••• 

rıt;onga, Çindeki harekata sür'-
e nihayet fJerme ğe çalışıyor 

Prag, Südetlerin beş 
sualine cevab verdi 

Südetlerle yeniden 
kapısı açılı.lJor 

Prag 4 (A.A.J- Alınan Südet 
partisi Kundt'un beş sualine Hod. 
za tarafından verilen cevapları 

neşretmektedir: 

1- Milliyetler statüsü ve li -~ 
sanlar projesi hakkında Südetlere 
tevdi edi\;n rn<.\'nler eskisi gibi 
muteberdir. Bu metinler gerek 
meselenin esası gerekse Südet _ 
!erin 7 haziran tarihli projeleri 
hakkında yapıbcai< müzakerele _ 
rin esas>nı teşkil etrneğe devem 
edecektir. 

2- İdari işlerde muhtariyet 
hakkında Alman Südet partısine 
tevdi edilen metinler son tanzlın 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

müzakere' 

Beyaz 
Zehircilere 
Aman yok 

Tekbacak Yusuf ile ~ağır Leman 

Emniyet ikinci şub~ kaçakçılık 
kısmı son günlerde beyaz zehir 
kaçakçılarile mücadelesini arttır. 
mış, dün bunlardan dördünü ya_ 
kalıyarak adliyeye teslim etmiş. 
tir. 

Tahtakalede oturan tekbacak 
Yusufun şüpheli bir vaziyette 

!De,·aırtl 6 ıncı sahifemizde) 

Edirne de 
Askerlerimize 
Kavuşuyor 

.(Ya:zuı ııltmcı sahifemizde} 

--
Başvçkilimiz de bugün

lerde Ankaraya 
dönecek 

Diğer Vekiller dün 
Ankaraya gittiler 
Başvekil Celal Bayar bu akşam 

veya yarın ak~amki ekspresle An.. 
karaya dönecektir. 
Diğer Vekiller de dün Ankaraya 

gitmişlerdir. 

Başvekilimizin Ankaraya avde. 
tini müteakıb Vekiller Heyeti mü
him bir içtima yapacaktır. Bu 
içtima da hükümet işleri etrafın. 
da ehemmiıyetlı kararlar verileceği 
ve bazı kararnameler neşroluna _ 
cağı anlaşılmaktadır. 

Fransızlar muhtemel 
tayyare akın 1 arı na kar
şı tertibat alıyorlar 

Frankistler dün muhtelif şehirleri tayyare 
ile bor bardı man ettiler 

Sivil halktan ölenler ve yaralananlar çek 

Hava taarruzlanndan Jr;.oruıımıya çalışan lspanyollar Yazm o aa 



.2- s o N T Er. G R Ar- 4 At= ··~ 

Türkçe 
Konuşmıyanlara 

Yunanistanda on liradan elli 
rejimin 2 inc'i yılı Liraya kadar 

biterken Ceza ar 

Dost 
Anadolu Kavağı 

ı NAHİD SIRRI -----
İstanbuldan her uzaklaşışımda 

hasretini ilkönce duyrnağa başla.. 
dığım bir Anadolukavağıdır. İs • 
tanbula h e,· cnüşte hasretimi gi. 
dermek üzere ilk koşup z.yaret 
ettiğim bir yer yine oraEı olduğu 

gibL Bu sefer yine öyle yaptJm. 
Ve iskele başındakt kahvenm o 
eski, o muazzam, o muhteşem a.. 
ğaçları altında oturarak şehrin 
cayır cayır yın:lığı saatlerı, ayrı 

ve neüs bir şurub gibi her dakika. 
sını tada tada ve tatmaktan mest 
ola ola geçirdım. Son vapura kırk 
dakika filan varken de kalktım, 
dış ardaki küçük ıneydrnı gölge. 
leyen k~za muazzam ağaçların bi. 
rinde ve ıta yüksekte kümesleri du. 
ran güvercinleri biraz s,,yrettim, 
köyün nihayetindeki vadide bu.. 
lunan çeşme başına kadar gittim. 
O çeşmcni.ı yanındaki bir diğer 
muhte§em ağacın altında b.:r müd. 
detçik oturduktan sonrıo. iskeleye 
döndüm .. Çaresiz, istemiye iste • 
rniye vapura bindım. Seneler - na.. 
sıl seneler, adeta asırlar • Anado. 
lukavağına hiç dokunmadan, do. 
kunmağa kıyamadan geçmiştir. 

Eski benliğimizin temiz, ışıklı, 

Diyarbakırda da hayat 
mücadelesi başladı 

Belediye encümeni giyecek fi
atlarını indirdi 

Diyarbakır (Hususi muhabirimizden) - Diyarbalnr valisi
Mithnt Altıokun ,·erdiği direktifle toplanan belediye daimi en· 
cümeni hayatı ucuzlatmak için koyun etini 35 J..uruştan yirmi beş 
kuruşa, sığır etini 30 kuruştan 20 kuruşa, francalayı 13 kuruştan 
11 kuruşa, ekmeci 11 kuruştan 9 kuruşa, bırzun kilosunu 5 ku
ruş tan 4 kuruşa, elı:ktriğin kilovatını 15 kuruştan 12,5 kuruşa 
indirmiştir. Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Son hafta içinde Türkiye, Balkanlar ve dünya sulhun un takviye. 
in~e k~dileri için fayd~ b_u~an b?tün devletlere SeHnikte imza 
edılen ıtıllıf ve onun getırdıği değişiklıkler yenı bir siırur kaynağı 

oldu. 

Hadisenin akisleri dl!Varn ederken bu mes'u,i aksin akabinde dost 
ve müttefik Yunanistan da yeni bir bayramın içınde bulunuyor. Bu 
bayram Yunanıstandaki rejimin senei. devriyesidir. Yeni rej'm bugün 
ikinci yılını tamamlıyor. ~jeste Kral Jorjun yüksek idaresi altında 
Yunan milletlne &iyas, sosyal ve ekonomik bakımlardan olduğu kadar 
İiiğer bUtün sahalıµ-da ela feyizli ve hummalı bir kalkınma hamlesi ge.. 
tiren Başvekil ve yüksek devlet adamı General Metaksas, hiç -şüphe yok 
ki şahsan bütün bu kalkınma ve feyizli çalışmada en başta yerini ve 
değerini bulan şahsiyet oluyor. 

Yeni rejim Yunan!stanı dejenere bir demokrasinin yuvarlamak is.. 
tediği uçurum kenarından almış, millet vahdetinın ve kalkınmanın en 
hızlı mertebesine götürmüştür. 

Bunun en barız bir misali de son Girid isyanıdır. Hanyada isyanın 
başlaması ile siınmesi bır olmuş, halkın ~anyada asilere karşı göster. 
Ölği lilkaydi ve bütün YunaniEtanda bir anda görülen nefr~t ve tel'in 
hamlesi millet bütünlüğünün en azametli ifadesi iulini almıştır. Meın.. 
İelı:eti için bu varlığı >aratan Generiı.ı. Metaksas Yunanistan111 dış poli.. 
t!itaEı üzerinde de müessir bir istikrar ve emniyet yaratmış ve bilhaEsa 
Balkanlar için büyük muvaffakiyetler kazanmıştır. 

Başvelı:!Emiz Celfil Bayar'ın Atinayı ziyaretı münasebetile imzala.. 
d ığı TUrk - Yunan ittıfakı General Metaksas devrinin en d~ğerli verim.. 
!erinden olduğu gibi Ba1lı:an Birliği ahengi üzerinde ve d.~ar müttefik. 
Je..;miz ile Yutıanistan .:;rasında husul bulan samimiyet te y•ne General 
MetaksaE idaresinde en yüksek derecesini bulmuş ve komşumuz olduğu 
kadar dostumuz da olım Bulgaristanla Balkan devletleri araEındaki me. 
saı iştiraki de yine bu devrin mes'ud eserleri arasınd:t yer almıştır. 

Sulha büyük kıymet veren, Yunanlstanın her sahada ve iradeli bir 
halde kalkınma~ında amil olan, dostluk ve ittifaklarını sağlıy.ın ve yü!t
sek devlet adamı oluşundaki vasıllarını her vesile ile tebarüz ettiren 
General Metaksas'ın Yunanistana getirdiği bu r.; ·;·ud ve feyizli rejimın 
devrı senevisi ışte bugün komşu ve müttefik memlekette pek coşkua 
ve fevkalAde tezahüratla tes'id edilmekted4". 

Atinadakl qıuhabirimiz, Atinanın eyaletlerden gelen on binlerce 
halk tarafından doldurukluğunu ve şehirlerin hummaıı bir bayram te. 
zahürüne daha bir gün önceden başladıklarını bildirmekte ve Selanik 
donüşil münasebetlle gece yansı olmasına rağmen General Metaksas 
içın Atinada fevkal.ide tezahürat yapıldığına işaret etmekted;r. 

Dost ve mütefllı: Yunanistana bu mes'ud senei devriye içın en ha. 
raretli tebriklerimizi sunar, refah ve saadet dilerlf.en şahsındaki yüksek 
ınsanlık ve devlet adamlığı vasıfları ile Yunanistan, sulh ve Balkan 
Birlif;i ıçin en mes'ud 1.izmetleri ifa eden General Metaltsas'2. da veni 
muvaffakiyetler d:Jernek bizim için bir borç ifadesi teşkil etmektedir. 

Etem İzzet BENİCE 

Vapur yolcuları artıyor 
-------=-------=:;__------------~~-----~-~-~ 

şehir halkı daha çok Hangi 
vapurla seyahat ediyor 

Bir ayda Karadenizden 9363, Marmara hav
zasından da 23 bin yelcu seyahate çıkh 

Vapurlanmızla ı;.>yahat eden mene: lJ)~, 1513 Polathan: 33, O. 

----
Resmi dairede kürdce 

kenuşan köylüler 
Geçenıerde İzmirde ve Konya. 

da türkçe konuşmayanlara 1 lira 
hafif para cezası verildığini ve 
bu aradı İzmirde 100 yahudinin 
ı rer lirli ceza ile tecziye olunduk. 
!arını. yazmıştık. 

Bu kerre; Aksaray kazası da.. 
hilinde bilhassa resmi dair~lerde 
bazı köylerde sakin kürtlerin 
kürtçe konuşmaları nazarı dik • 
kati cabctm;.ştir. Kaza ıdare he. 
yeti; resmi d.ı'...·elerde ve kazanın 
içinde Türkçeden başka lisanlar. 
la konuşanlardan on liracian elli 
liraya kadar para eezası alınma 
sına karar vermıştir. 
Diğer faraftan bir çok yerlerde 

Halkevı"ri dil, tarih ve edebiyat 
komiteleri de bu işle yakından 

alakadar olmağa başlamıştır. 

IKOÇÜK HA~LERI 
* Emntyet ışleri umum müdi:r 

muavini İzzeddin, dün şehrımiz • 
dı!n AnkarayJ dönmüştür . 
* İç ti::a;·et umum müdürü 

Müm~az Rek, pazartesı g;IDü An. 
karadan şehrimize gelecek ve bil.i.. 
hare İzmte gdccektr. * Hamd. e mekteb zırhl..rn.z 
dün Sinobdı:ı ayrılmıştır. * Ü çıinc.ı umum müiet tiş Talı. 
sin Özer,, şehrLmize ge!m0kte O
lan Güneysu vapurile diln Trab. 
zondan ha,eket etmiştir. * Ankara arıcılık enstitüsilnde 
80 yeni kovan k•ırulmuştur. Bu ko. 
vanlard~ An:Cararun meşhur balı 
yetiştirilecekt:r. * Yun~n bandıralı \'e 4261 ton. 
luk Gros Ahtü vapuru, 7000 ton
luk buğday hamulesile Gelibolu 
açıklarınd;ı karaya oturmuştur. * Jamırm c, umum kum3nda:u 
Genral N~ci dün şehrımıze gel -
rniştır 

vakur, mü~evekkil ve masum ha. 
V8S! Anadolukavağında öyle yaşı... 
yor ki, mazimizi tekm'l tferrüa • 
tile bilip olanca azarnetile h'sse -
den Yahya Kemal buranun sahil 
boyundaki kahvelerine gelmeğl 

adet ed.inmişs-:?, zamanın a..~ırlar -
danberi akmış ve geçip gitmiş ol
duğunu muhakka;:: ki sok sık u • 
nutmakta ve konu.~mak üzere, 
etrafında uzun bıyıklı Yeniçeri a. 
ğaları yahud uzcın sakallı köy eş. 
rafı aramakt~dır. 

Nedense 1Curbağalıdereye mef. 
tun ve aşık olup oranın her a -
dımdan hesabs•.z manzarasını çi • 
zen bazı ressamı.arımız Ana~olu 
kavağına aid olarak h'çbir eser 
vücude getiı·meyişlerini, burasını 
hiç ziyaret edememiş olmalarına 
atfedebiliyorum. 

Tedavülden 
Kaldırılan 
Paralar 

* Atatür"s: köprüsü dub~lannın Şimdi e kadar darpha-
tamam.ıle montaı amclıyesı bıt • Y 
miş ve n..?psi karaya indirilmiştir. ne :le 31 mily0n tane 
* 1stanbuld~ e~ek fabrikası eski 10 ve 25 kuruşluk 

kurulmasın·n Ş!md : J:ı< mevrnu -
bahsolmadığı anlaşılmaktadır. eri ti: di * Ortamekteb mualliml • ği i~in Mev~ii ~'1.avüldln kald.r,Jan 
bu sene a ·;ı'nn imtıha'llar!a bü - paralarımızın cıir;.hu.-ıyet M<'rkez 
yük bir boşluk doldurulac~ktır. bankası veznelerinde ve muhtelif 
Bunlard:m yardımcı muallimlere mal sımdıklannda dcgi.ştirilme. 
asli 25 lira maaş tahsis olunacak. sine deva:n olunmaktadır. 
tır. 

Diyarbakır güzelleştiriliyor. 
Valimizin bu teşebbüsünü takdirle karşıladık. 
Diyarlıalar (Hu~ıW)- Şehrin güzelle§mesi ve yeni imar pl8· 

nırun tatbiki için lliardinkapıdaki elli dükkanın istiınlakile yık
tırılnıasıııa ba~Iaıııruştır. 

lstanbul 
Festivali 
Bu yıl birçok 
Yenilikler yapılıyor 

Bugün festivalin üçüncü günü -
dür. Program:ı göre dün akşam 

Üsküdar Kızkulesi parkında Na.,<id 
ve arkadaşları c?embe kız. ope. 
retini oynamışlardır. Bu akşam da 

Ü sküdarda Bağlar başında Halk 
Opere:i cLeblebici Horhor. u tem
sil edecektir. Yarın akşam ilk de. 
fa olarak Şehir Tıyatrosu artist. 
!eri Taksim bahçesinde •Sözün 
kısası• p;yesi:ıi oynıyacaklardır. 

Festivalin sp')r kısmı progra -
mını canlandırmaya çalışm fes -
tival komitesi yeni kararlar v~r
miştir. 

Geleeek hafta pazar günü Bey. 

kozda halka paraEı.z olarak bir fut. 
bol maçı ve pehlivan güreşi yap. 
tırılacaktır. 

Diğer tararıan festival kom.ıesi 
bu cumartesi akşamı Beykozda 

Abrahampaşa koruluğunda l.>ir kır 
balosu tertib etmiştir. Balo için 
duhuliye olmıyacaktır. Baioda 

muhtelif eğlenceler ve bu arada 
bir de dans müsabakası yapıla -
cak kazananlara mükhlatlar veri. 
lecektir. 

Her p.ızartesi akşamı Beyazıd 
meydanınd• açık hava temsil ve 
konserlerinin Taksim stadyomun -
da da tekrarlanmMı için hazır -• 
!ıklar yapılmaktadır. 

Çocuk 
Bahçeleri 

lzmir 
Fuarı 

Dün şchr\mize geldiğini haber 
verdiğimız İzmir belediye reisi 
Behçet Salih Uz dün akşam Baş. 
vekil •tarafmdan kabul olunmuş • 
tur. 

Doktor Behçet Salih Uz, dün 
kendısile g3rt;şen gazetecilere ez.. 
cümle demiştir ki: 

•-Fuar hazırlıkları 1 ağustos -
ta hemen lı.e?nen ikmal ol.ınmıış.. 
tur. Bu seneki fuara resmen 8 
devlet iştirak etmektedir. Bütün 
ticaret odalarımız fuara t oplu o. 
!arak memleket mamulat ve mah. 
suilltını teşhire gelecektir. 
Bazı paviyoularımız Avrupa -

dalri ems1linde;ı bile üstün ola • 
rak hazırlanmış ve süslenmiştir. 

Bu seneki fuarda •sun'i göl, mü. 
teaddid gazinobi:, lıayv:ınat parkı 
ve saire gibi yenilikler de vardır.> 

------<>------
Leyli mekteblere 
Vilayetlerin 
Yapacağı yardım 

Dahiliye Vekalet:, Leyli rnek. 
teplerin vilayet hisseleri hakkın. 
dadün villyetlere hır emir gön.. 
derilmiştir. • 

Bu emirden anlaşıldığına göre 
bir kaç vlljyetin verd'ği paralar. 
la idare ednmekte olan leyli mek. 
tepleri tahs;satıları zamanında 

verilmediğinden, leyli mektebi 
bulunan vilayetler sıkıntıya düş. 
m.ektadirler. 

Emirde, ya1ı okulları iştirak 

masasının zamanında gönderil. 
rnesi gönderilmediği takdırde 

ispirto ve :spirtolu içkiler hası • 
!atından yapılacak tevziattan bu 
paraların tevkif olunacağı bildL 
rilmektedir. 

yo!cuların muntazaman arttığı V. Kebir: 94, 107. Görele: 83, 62. ı.,,.-------------- 1 
Her ııasılsa ellerınde bu paı-a. 

!ardan kalmış ·olanlar bural:ıra 

müra~aat ederek yeni paralan 
almaktaddar. 

İstanbul vilayetı dahılindeki 

kaymakam ve nahıye müdürlerib 
emniyet ve maarif müdürleri, ma. 

arif müfdti~!·,ri, nafıa başmüh~n

disi, Belediye erkanı, yarın şch·r 
ınecfui salonunda ;yapılacak bir 
toplantıya çağırılmışlardır. 

Alaylarımıza 
Sancak 
Veriliyor 

görülmektedir. Bu artış~ en ziya. Tirebolu: 138, 146. Giresun: 7i5, 
de Marmau havıası ve Karade - 578. Ordu: 311, 321. Fatsa: H9, g5_ 
nizın muhtelif iskelelerindedir. Ünye: 144, 128. Samsun: 1,312, 
ezciimle tesbit olunan resmi ista. 1267. Gerz~: 38, 3&3. S'nop: 189, 
t .klere göre yeni senenın 1 inci 187. Ayan.cık: 107, 55. İnebolu: 556, 
ayı içinde Hopadan 417 yolcu git.. 740. Cide: 17-l, 349. K.. ş.;ıe: 92, 
mı.ş ve 362 yolcu, gelmşttir. 18. Ama;ra: 143, 70. Bartın: 'iO, 

Aşağıd:ıkı cetvelde de 1 inci ra. 156. Filyoı: 8, 3. Zonguldak; 1825, 
kamlar ay fçind~ seyahate çı • 1609. Ereği;. 435, 179. Akçakoca: 
kanların. ikinci rakamlar d.ı 1 ay. 133, 73. 
da oraya gelenlerin •ayısını giis • Şu vaziyete göre bir ayda 9363 
termektedir: kişi Karad~nizın muhtelif iskele. 

Rize: 733 , 1178. Of: 153, O. Sür. !erine :Sitmistır. Yıne ayni müd -

det içinde de 9461 kişi muhtelif 
Karaden;z iskelelerinden seyaha. 
te çtkmıjıtır. 

Yine ayni ay içinde 11 bin 922 
kişcsi 5ehrimizden olmak üzere 23 
bin .24 kişi muhtelıf Marmara is. 
keleleriııdcn seyahate çıkmıştır. 

Ayni ay.:!~ muhtelif Marmara hav. 
zalarından şehrimize 13.221 kişi 

gelmiş muhtelif Marmara sehir • 
!erine de 2:!,118 kişi g.tmiştir. 

Bu ~akaıniar, geçen senenin ay. 
ni ayına nazaran çok fazla'.lır. 

Dün biı muharrmm.ızin darp. 
haneden aldığı malfımata göre 
şimdiye :radar 25 kuruşluk nikel 
paralarda'.> 13 milyon 395 bin 670 
tane toplanarak darphaneye grm. 

derilmi!lötir. 
Yine ayni suretle 17 mılyon 

574 bin 301 aded de bronz 10 ku. 

ruşluk darphaneye gönderilmiş. 

ve eritilmiştir. 

Bu 'çtimad.ı, çocuk bahçeleri, 
çocuk yuva:a·ı, deniz hamam • 
ları ve so.ire hakkında kararlar 
verilecekt'r. 

* Dahilıyi? ve Milli Müdafaa 
Vekilleriı:n:z dün akşam şehr:.rniz.. 

den Ankaray.ı hareket etnuştir. 

Maliye Vek Fm'z de Yalovaya 
gitmiştir. 

Kahraman alaylarırnıza sar.cak 
verme merasim·n~ devam olun -
maktadır. Bırinci ordu müfettişi 
Fahreddin Setoy, 4 üncü p'yade 
alayına Çatalcada. 3 üncü piyade 
alayına Ra·iır.1köyünde Reısıcum. 

hur Atatür<: namına yeni sancak. 
lannı verrrüştir. 

,..~.,...,...,,,.'!!!!:!!!!l!!!l!!!!l!!!"""""""""""""""""'""""""'""'""""""""""""""'""""""'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,_.._~~-....._ .... ....!!!_~~..,.!l!!!..,....,!l!!!!l!!!!!!!!!!l!!!""":!'-'""'"'!!!..::'"";·!-~·::""~!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!""7"":""':;:"'~-:'~-"'.'.':-:"-"."':::':"';""'";:';:;:;:':'.''.:':;""F:rn~u:n:".:d~ib:i:n~d:e~d~u=r:u:rk:e:n~.k~aç~ır~m...,,ak~ı 
Naci Demirel, Cültekinin a;ı ni Ne yazık ki Cültekin in izıni yi. 1 f.ında irnişsin•z gıbi - kaygusuzce. 

~fjp ~ ~ numaraları tekr:ırlamakta devam ne bulamadıl:ır. Sabaha karşı Ki. oturmanıza ~a,nıamak kabil mi? budalalık olr;,az mı? 
U-"C ,;;J .G 4'"'1 V ettiğini anlamıştı. mil merkeze, Nat"ı Demirel de 1<01. - Ben: cPolis•f! elindPn kurtul. Gülteldnin Çamlıca eteklerin.. __ n O G ,.,~,u- Eleııiçe henüz on sekizinde bi- !arını sallıyarak müdiriyete dön. rnak imkans!t.cl.r • nazariyesını de bir köşke sığındığını ve kumar 

'!!'lii:J _ '-il a-T le yokr.u. Saf, güzel bir kızdı. Ma. müştü. kökünden yık.ın ve böyle bir na. arkadaşı Selimin de kendisine 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Tefrik• 
N.65 

Nacı Demirel: 
- Ta kendisı .. Gültekin .. Vay 

alçak \'ay' Zabıta Le alay eder gi
bı, hA:.i faaliyetine devam edi_yor 
derr.e, dcxii. 

Eler_çe: 
- Uykuya dalmış gibiydim. Bu· 

uyuşukluk arasında kulağıma şu 

sesler aksediyordu; cEğer polise 

h ber verırsen, seni gece yatağın. 
da gclır boğanın'• Bu sırada sent 

b, e!.n hoğazım~ dokunduğunu 

do duydwm. clşte, seni böyle bo

ğarım'• d dı Ses kayboldu. Fakat, 

vezon: lekender F. 
SERTELLi 

ben hemen bu sesın arkasından 

uyanamadım .. Dalgın :yattım. 

Naci Demirel, genç kızın omu.. 
zunu okşıyarak: 

- Sakın korkma! dedi. O, res
sam değil, bir haydud çetesinin 
reisidir. Ve biz onu bir aydanberl 
arıyoruz. 

Eleniçe yakardı: 

- Aman beyim, şimdi tehlike 
daha büyüdü. Ben:ı ele vermeyin 

sakın! Bu gece uykum kaçacak. 
Çok korkuyorum. Böyle bir fe. 

Jaket hiç gelmemiştı başıma. 

sum bakışları vardı. o, üvey ana- . . . ..... .. ....... . ........ ..... .. . . . . .... zariyeye inananlan sırtüstü ya. her hususta yardım ettiğini kim 
sının zulmü,ıden kaçarak bu yola .................. ... ... ......... .... tıp gülen bic insanırr.. tahmin edebil:rdl' 
d~müş. Henüz hiçbir sahada tec. - H - - Burada ne ?>mi'>& kadar kal. Selim: 
rübesi yok. Ev sahibinin en kıy- Çamlıcada bir köşk. mak fikrindesiniz? - Sen Sa~iden yaman adam • 
metli sermayelerindendi. Bahçesi telörgülerle çevrilmiş.. - Bıkıncıj., kadar. sın vess!am! diyerek mütemadi _ 

Naci Demirel, Eleninin hangi Köşkün önünde küçük b r havuz. - Neden bıkıı,cıya kadar? Çam. (yen içiyordu. 
otele götürüldüğünü anladıktan Pijamalı bir erkek - akşamüstü. lıcanın hava<ı:-ıda!l mı.. YoJr.sa şu Gültekin: 
sonra, bu evde daha fazla durmadı. küçük bir ma;;11"'ın önünde, ha - karşıki dilb.erd!'n bıkıncıya ka - _ Şu buda:ayı nMıl da sattık, 

- Ben gideyim, dPdi. Sakın bu vuza karşı raL.ı içiyor. dar mı? değil mi? 
hadiseyi benden başka birine an. - Bana Giıltekin derler, azi - - Selim! Sen hala akıllanmıya. Diyor ve ağzım kulaklarına ka. 
!atma! Ben tekrar gelirim buraya zim! Ben icalırnda ressam, ı cabın. caksın! Benım gibi bir insan ha. dar açarak gülüyordu. 

Ve kapıdan çıkarken, hala ag· _ da kumusyo~.cu olurum. En bü • vaya bağlanıo nıı hıç'." .. Ben kadı.. 
Seliqıin bir korkusu vardı: 

Iıyan Rum kızına döndü: yük meziye'.m şudur: Yakayı ele na bile bağlmmam. Fakat, bura. 
- Merak et'Tle, Eleni! çalınan vermeden yaşama!< da bir müdd2: • kimseye kend:mı - Ben'm halim ne olacak? de. 

elmaElarını da yakında bulaca _ Karşısındaki adam avucunu11 tanıtmadan _ kalmak ve istirahat di. Sen para yapdın! Gönül eğlen. 
ğım. içınde tuttuğu rakı kadehini m '. etmek n iyetmdeyim. Bıkmak me. direcek kadar yakışıklı da bir er. 

* Naci Demire: Taks!m rnerke • 
zindeki taharci memuru Kamıli 
buldu ve o gece Beyoğlundaki bü. 
tün otelleri arad•'ar, taradılar. 

desine boşalttı. selesine geli;ıcn, Ayt en cidden gü. keksin! Bende ikisi de yok. Ne 

- Zekanıza hayran olmamak zel bir kad1'1. Evvelki yıl evlen - para, ne güzellik ... Benim sonum 
kabil değıl. Gi:ltek " Bey' Zabı _ rniş .. Bu y.l koeası ölmüş .. Yirmi ne olacak? 

tanın bütün taharriyatına rağmen I bir yaşında dul blmış. Böyle ne. Gültekın kahkahay ,a güldü: 
burada - bü1ıik b'r emnıyct al • fis bir parçayı • hen. de burnu _ (l>evamı "ar) 

Çan ufeng 
11 mese_. 

Yazan: Ahmed şüJ<rii ı;.: ı 
Dünyanın ihti!iıflı ınestl~ 

rasına bir mesele daha rfJf' 
Çankufeng meselesi. on "" 

· • bile .,. velsine k~~ır ısmını. ııl 

diğimiz Ça~~ufeng'. aıaJIS b~ 
larının verc.gi malumata SC 
cak olursa, Uzakşarkta ar.ti 
Rusya ile Mançurya ar ji} · 
hudud üzerinde st.ral~rll 
bemmiyetini naiz bır ~ 
Bu tep ) akın zamanlarB-"' r al\lll" 
her ikı tarafın da işga 1 

1 
;! 

ğildi. On gün kadar ev'-e ' 
g t• yet askerl?rı Çankufen . 

.. ıer;ııe 
~gal ettih:. Bunun u ı . 
ponya, bu tepelerin M•0

\ 1 
aid olduğun.ı iddia cdeı:eJll 
dilerine teslim edılınesı eıı<İ· 
etL. Sovıetler tepelerin ~ .. ~ 

"UP" dud.ları ı.çinde bulundur. 
diler. Jap•mya, ih! iJafı, d·~. fi 

l ·ı et~ yolile h:ılletmeyı tek ı 
kat müzakere başlamaıdJ!lıı: 
tepelerin tahliye e<l lrnt5'11!! 
olarak 1"erı sürdü. Sov~ e~~' 

M sko"ao razı olmatlılar .. <' •. 511jll 
pon sefiri, Çanku[eng ın -.ıııı 
vetile istirdad ed: lece\ 11 
dirdi. Har:cye Komiscrı 0, ! 
Sovyet hükümetinın, ken ıııl 
raklarını n'üdafaa eıınıYe v~ 
reti olduğunu söyledi. rl~ 
velki gün, Japonlar Mo\,r: 
rinin 5öylecLği şeyi yW11 Çsr~ 
yansından iki saat sonra r·P ı' 
fenge tooların ve tankla~ 
dımile hütum ederek tt" ,,11 

.. SO'• gal etti!e:. Ertesi gun, 
yareleri de tepeleri borıl 
etmiş olmak"!.ı beraber, 1,ıııı 
bu dakikaya kadar.! a.P0~~1" 
lerindedir. Şırndi l>ııtun dıı! 
alakayla sorduğu sual şu .f 

ıO' 
- Ac•ba Çankufeng pı< 

bir hudud hadisesı oıaral<l>~ 6 
k'B Jacak? Yol:s:ı Uzakşar · ;ı' 

Japon harb:n n başlaoı:ıcı 
cak.? ~ııı 

Bu :.ki tarau.ıd~ arıus 
' . E" Rl!""' bir meseıedır. ger · ~ 

hud Japon) a, Uzakşarkt C 
harb yapmak ist:yorJars3< n 
feng böyle bir ınuharcb=~ 
tün sebeh!~c·;ni ihtiva e~cı' 
dir. Her iki taraf da bU 

1 iiı'·' 
zerinde mülk>yct iddi.a e 11'; 
hakkını silah kuvvetıle ıo" 

• u bl 
etmiye hazır oldugun dı~ 
Japonyamn blöf yapına 1ır 

tur· yat ile de rnbit oımuş. 
1 

, 
!erin bu şekild~ tşgalırı t ı 
Rusya, düşmanc·ı hare](th,ıi' 
ederek, J apo way• karıı 1 
edebilir. O zaman ~';~; r: 
muharebe!i başlamış 0 Jı 
acaba '3ov7Et Ru5Yl'.. '~ıc Jıl1 
bu sırada birbirile buY'1 ıııı! 
be girişmek istiyorlar"' . 

Sovyet Rusyanın l!J:'.}.ı@ 
de Mançuryı istil3 e:iı ;p_ 
denberi dek!~~ edilrıl~ 1 ....,c' ... 
yasetf mal.•lmdur: So ;ı,ıcç' _, 
ları tecavüz~ u)'.!raına ~n ~·. 
yaprnıyacaklardır. BU~atl 
dir ki 1<endi'eri i~ln ha;dt f, 
rnfyetl haiz oldui!U ha Si ıJ 
çuryanın isti!S..ına ]cer & ~ 

. . bl .erı ti' kald'ıklan g:bı, r · dt· 
··(9 

Çinde .1.,,vam eden ınu ~I 
lı:arı$1Dadılar. Bu. h,r ":',ııı'' 
vel, Sovvet Rusyanırı • ~1 1vt . 1>3-
larak sulh sivas,..•ın<' . ~'r 

.._. C' v 
ileri gel'!lekt.,dir. "''" .. ,sı 

el' tt de Sovvet Rusvanın · ,., 
lığı ve Avr~pad• A:ın311 ıııP' 
şılaşmasıdır. Sovyet "'' h'~ 
Fransa <la dahil oldu,. ıctıl· 'ıl 
bir devlet~ itim•dt " 0 df', 
juva tel!'kk! ettiği diln~ıi!' 
]erini, '3ovvetlerdel« 5 .• . ·ç•ı• 

jimini '.ikıd~ etrıel< 1 ·cAe'° 
yapmakla meşgul 1•

11

1
°,, ~<J. 

e ı:-- . 
hakika ;irmı bk se." ··f1'İ · 
termiştir ki Sovye~ r~'r~'~ııt 
gane tehl•1<? hırpt·r pır· .ı 

ıar1 
"" Sovyet devlet adam ·rtıl< 

d it~ meme1< bn çok r~ 3 

- dıf ı· m.avı "Öze almışlar dJ J . ., d"<e 
Fakat Ö"~"' bir ha '· ııı~· 

lamaEı ıoı~ ;ki tarafıfl 9'" 
J ,., 

18.ztm gehıez. Japoıı. _, ,.:· 
)(ar"' ti 

!ere har~ .- apmıya . · ,,e 
bunu em;ıcz~ edebil 1"·

51 
d' · 

1 cı • 
şarktaki tehlike n ı< c'f1 · 

C. de ın •ı 
Jap nyıpwı . ın eti r 
iil! lr tnr ıda so-rY ı ~.r 
yapmak istems: roa~ ~ I' 
ket : göriirımP1 t·ftltt'' 

ab1 
(Devamı G ıncı 5 

fj 

fı 

d 
t 

d 
1 
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Yeni tenzilat 
lstanbuldan lzmire 2,5 liraya 

gidip gelinecek 
f efl/et demir yolları bilet tari· 
elerinde mühim tenzilat yapıldı 
l!er se 

lltvltt n~ olduj;'U gibi bu sene de 
~llıl Demıryolları idaresi bey. 
~~'-ılel İ:zıııır fuarına m~htelif 

'<ır eruıı · 
hrek . ızden gerek ziyaret ve 
~ltıı h hcaret için iftırak ed~cek 
)~ alkımıza büyük tenzilaı 
bu ... ağı kararlaştırmıştır Yalnız 

""nek· !ır1 g ı tenzilat miktarı ve şart. 
büııl!<;el senekinden ayrıdır. 

t.llıiıde ıı:nuın müdlirlilkten §tb • 
lttıı kı alAkadarlara tebliğ olu. 
•· trıı:, m .b ~'Ya · ucı ince muhtell! is • 
bıı it nardan lzınire gidip gelme 
~en lızıJAıt!ı bilet ücretlerini a.y • 
'it.Yazıyoruz: 

cıv~aklar • Afyonkarahisar ve 
~ iel lstdsyonlardan İzmire gi. 
~i 70Q rııe. b!let ücreti 1 inci mev. 
lllevk.' lkuıcı mevki f,25, ilçüncü 

Çob 350 kuruştur. 
~ _aııı-ır - Ala§ehir ve civarın. 
~ '1!.asyo ılardan İzmire gidıp 
ı.ı,e d90o, 075 ve 450 kuruştur. 

tt lsty o.n - Konya ve aralarında. 
~ 1~0nlardan İzmire gidip gel. 

l!a • 900 ve 600 kuruştur. 
dın 1tnam - Eskişehir ve civarın. 
~~~rn;re gelme 150, ?90 ve 525 

>,. Ur. 

daltjğ~~nar - Polatlı ve araların. 
teırıı ·-ısyonlardan İzmire gidip 

\' '.1300, 975 ve 6~0 kuruş. 
enı:ı - • !Jıııı, oga-ı - Ankara ve arala • . ~, . 

l.dijı ıstasyonlardan !.mire 
lııttıır~elnı? 1400, 10~0 ve 700 ku. 

Soına 
dın . • Karaağaçlı ve civarın. 
1 •se g·a· ili) k 1 ıp gelme 200, l 50 ve 

" Uttı•!u. eo ' •. 
~e - Balıkesir ve civarından 

girup geı;11? 300, 225 ve ı50 ku -
ruştur. 

Yenik(\;• _ Bandırma ve cıvarı 
istasyonlardan İzmire gidip geL 
me birinci mevki 500, ıkinci mev. 
ki 375, üçiiııciı mevki 250 kuruştur. 

Bu sene tenzilatlı biletlerin mu
teber ola-:.ıJı günler tahdıd olun.. 
muştur: 

Yukarıda yazdığımız tenziliıtlı 
biletler yolculara 16, 13 ve 20 a. 
ğustos tart~\erinde İzm;re gitmek 
ve 20, 2 l, 22, 23, 24 ağm;o:osta dön. 
mek ve ynhud 5, 7, 8, 9 eylfıl ta -
rihlerinde izmire gıtmek ve 9, 10, 
11, 12, 13, H eylül tarihlerinde 
İzmirden hareket edecek :renler. 
le dönmel< şartile verilecektir. Ya. 
nl bu bıletler azami ı hafta mu. 
teberdir. 
Bandırmadn !zmire gider.ek 

olan yol"uların biletlerine foto • 
graf lazım değildir. Yalnız üzer • 
lerine isımleri yazılacak ve tren. 
de yolcuların yedındeki herhangı 
vesika ile kontrol olunacaktır. 
Aydın haltında umumi tarife 

üzerinden doğrudan doğrm·a %75 
tenzilAt yapılıcaktır. 

ı5 günlü.r ticaret biletleri de in
dirilmiştir. Herhangi en uzak bir 
İstasyondan bile olsa İzmir için 
15 günlük halk ticaret bileti al _ 
mak ist\ ~Enler gidip gelme bırinci 
mevk li750, ikinci mevki 12n0, ü. 
çüncü mev.r: 875 kuruş verecek • 
lerdri. · 
Eşya nakliyatı için de umunıi 

tarife :iz~·'nden % 70 tenziHk ya. 
pılacaktır. 

Çl,.Pıcz -==lt=a=l=g=a==== 

ÇQ!Jırında Fuvarımıza 
~"feziyen Resmerı 
u1~Yusu iştirak edi_qor 
~!hu dar, Kadıköy ve ci"""1!ın Amerikanın maruf sa
·~IQ Yacının hallolunması ıçin 
tllı, ~Uncuk, da büyük bir •leş. 
tırtlnıı;vuz'.l yapılması kararlaş. 

\'ak tır. 
lltğ II:ıd~ inşaata başlanacaktır. 
'ı ~ taraftan Bakırköyünün 
lıt,,ll[d ırakılmaması için de; bu 
b:aıı t e art~ziyen kuyuları açıl. 

l>elt aaljyetine girişilmiştir. 
~l'Uk ~~ında Çırpıcı çayırında 
~kt ır artezlyen kuyusu açı. 

ır. 

~, 

nayi müesseseleri de 
nümune gönderecekler 

İktisat vekil;miz B. Şakir Kese. 
birin 19 Ağustus cuma günü İz_ 
mire geler.eğı ve fuarın açılma tö. 
reninde hazır bulunacagı alaka. 

darlara bildirilm;ş:ir. İklısad ve
kilimiz lzmırde iktisadi tetkık. 

!erde bulunacak ve tüccarla te. 
maslar yapacaktır. 

İtalya hükumeti, Ankara sefa. 
reli vasıtasıle barıciye vekaleti. ~,~atyah genç 

tt,
11 

ltilerin mize mürı:calt ederek İtalyanın 
s1~8ffakıyeti İzmir fııarı~a resmen iştirak ka. 

Ilı ··ı.tv d rarı verd;ğı.11 bildırmiştir. 
~ ~, a .. a bir denizcilik kuru-
llu kkuı etmiştir. Ameri;rn birleş'k devlellerın. 

di~ ,.~eni teşekkül· vali Muhid. deki mmıf sanayı müesseselerı 
' V!tu·· ' İz f 'lrtıı • ndağ ve Refi Celal Ba- mir uuı:ıa geniş m•kyasta ış. 
llınllıt ;eMk ve himayeleri altına tirak edecek!erdir. Yarın, Ceneral 

$ ~'ır Motorsı firmanın mümessili İz-
»- 'tııatıra• d · · · ' ' f k ·ı ·ı t ı."" Ve C· -.ı enızcılerden Fey. mıre ge,ereo: uar omı esı e e. 
a""lı Y· "lal pazar giinü yapılan mas edecektir. Yunan demıryol. 
!iıı~İil~~~larında ı inciliği ve )arı İzmir fuarına mahs1's yüzde 

ı '- g~ kazanmışlarrlır. 25 tenzilat kabul etmiştir. 
~ - .. " 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
c 'l'ariht tefrikası N o. & 3 

%ı •aaa1 . 
>ı heı o.r., Pençeleri çok düz. 
~, z. e, çalımlarına diyecek 
lıı U~lııı nnecterim; Halil paşa ku. 
,,.'~ltiı /\h Şahinini döğecckler ... 
\da ilt· ktnet paşanın atmacası. 
~,Cara~ 1~ latırıa,- pati §ahım .. 
<\ı: l•yı ~'.ı açılınca, Sultan Aziz 
la 1 Yed· tr anda unutuvermişti. 
QJ, eeırıı' ayJık yavrunun beş kL '% es, _ ... 
d • Ve •uuhımd :. Alakadar 
q ~:ııııı lllerak etti. Belki; ken. 
1 d· llıt.<şh 
~'~övebilir ur •Karabatak• ını 
~I ~t /\lidı_. O, karabatak ki; 
Ilı ~Ilı .rıın Kartalını; Halil 
~t &ahin· · ~ .. , ını, Kdyserli Ah. 

""llııı t a macasını birer, bi. 

rer glrklatarak murassai Osmani 
nişanına sahih olmuştu. Döğüş 

meydanına murassa nişanı olduğu 
halde geliyordu. Damadı, her haL 
de kendisine de taş atıyordu. Sor. 
du. 

- Hele, hele bize de bu işte taş 
var desene be Mehmet Ali!.. 

- Aman efendimiz, ne haddi. 
miz, Karabatak kolay kolay da. 

yak yer takımından değil.. 

- Baksana, beş kilo diyorsun 
yavrulara .. 

- Evet; efendimiz, bugün elım.. 
le tarttım. 

- Sana, kartalı İsmail paşanın 

Yeni 
Paralar 

Darphanede büyük 
faaliyet var 

Yeni paralarımızın basılmasına 
darphane ve dam~a matbaasında 
büyük bir faaliyetle devam olun. 
maktadır. 

Şimdi basılan parnl&rımız yeni 
10 kuruşluk, 5 kuruşluk ve 1 ku
ruşluktur. 

Bunların basılması yakında bi
tecek ve srnc başından itibaren 
bronz 5 kuruşluklar da tedavül. 
den kaldırıhcakıır. 
Ayrıca nikc! olmak üzere yeni 

10 paralıklar basılması da karar. 
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan Cumhuriyet al. 
tını beşi bir yerdelerle Cumhu
riyet ziynet altınları da yakında 
basılacaktır. 

Bunların en güzel şeklini tayin 
için ı5 Ağus~ost• bitecek bir mü. 
sabaka açılmıştır. 
Şimdiye hdar ~·eni harfli istik

lal madalyelerimlzden de 20 bin 
tane basılmıştır. 

10 uncu ve 
Sonuncu 
Sergi! 
Pazar akşamı 
Kapanıyor !, 

Galatasaray yerli mallar sergisi 
bu pazar gür.ü kapanacaktır. 

10 nucu ve sonuncu yerli mallar 
sergisi o gün akşama kadar açık 
kalacaktır. 

Şimdiye kad;r sergiyi bir kaç 
yüz bin kişi ııczmiştr. 

Ezcümle yalnız pazar günü 
60 bin kişi zıyerct eimiştir. ki;bu 
şimdiye kadarkı sergide bakılarak 
bir rekor sayılmaktadır. 

Galatasaray yerli mallar scrgı. 
sine iştirak eden firmalardan ço. 
ğu; izm'r Fuarına da ıştirak ede. 
eeklerinden 'ıuradaki paviyonları. 
nı bazı ilci.vPlc'r!;) hemrn oraya 
nakled~cckl~rd;r. 

Diğer tara( an önümüzdeki yıl 
cDaimi sergi• nin at;ıfnıası ıçın 

şimd:den es· •lo çalışmalara baş. 

anacaktır. 

Mecidiyeköyü 
ile Ayasağa 
Arasında 

Yeni ve mııdern biçim
de bir y0l 1~pılac1k 

Beıediye reislıği; Ayasara ile 
Mecidiye kö;ii arasında yeni ve 
çok geniş b:r yol ~-aptırmağı ka. 
rarlaştırmıştır. 

Bu ya1t•:1 ortası; süvarili•r içjn 
ayrılacaktır. 

Ayrıc~ 2 tarafı gid:ş ve g~liş 

ayrı olmak üzere asfalt otomo 
b:I yolu ve bı otomobil yolunun 

he iki tıraiı da yine gidiş ve geliş 
ayrı olma« üzere ya ı a :·olu olarak 
inşa edilt•e,ktir. 

Belediy>' fen heyeti; yeni yolun 
projesini hazırlamağa ba,Jam?ştır. 
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baş ağası hedıyp etmiş' değil mi'! 
- Evet efendimiz; Hindistan. 

dan getirtrniş ... 
- Ne güzel Hind horozudur ... 

Ben:m en ziyade hoşuma giden 
rengidir. Simsiyah bir renk .. YaL 
nız, bir kusuru var, seyrek vuru. 
yor. Bak beninı karabatak öde 
değil, hem hasmının kafasına ve 
gözüne vurur, hem de sık ve sağ. 
lı sollu çift darbe vurur. 

Oh! Ortada ne Girid, ne Sırbis. 
tan ve ne de mali r.ıeseleler kal. 
mamıştı. Biraz evvel; hiddetin. 
den dolayı, hamamından, gözde. 
!erinden, zevkinden kaçan PadL 
şah; şimdi hiç b;r şey yokmuş 

gibi yeni bir aleme dalmıştı. En 
büyük merakı; güres. cirid, b!ni. 
cilik, horoz ve koç döğüşü ıdi. 

Zaten; halk onu efendiliği ve 
veliahtliği zamanında ne için çok 
sevmi§ı'.i. 

Ata biner, pehlivan vücudile 

vakurane iki tarafa selam vererek 
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Hevesi 
Ben sanıyordum ki yazmak, ya. 

zabilmek, edib olmak, şair ol • 
mak, romancı olnrak müellif sa. 
yılmak da bir zamanın özeneği 
ıdi. Son yılla; ne Hamid:n, ne 
Fikretin, ne Mehmed Raufun 
halk üzerindeki tesirini halk et. 
mediği g'bi o çai{a ve o zirveye 
yükselmek istiyenle!· de hemen 
hemen kalmadı. Edebiyat, şiir bel 
ki eskiden de bu memleket için 
bir büyük kazanç davası d~gildi. 
Fakat, büyük şöhret, yüksek e. 
debi otorite, en geni' ifadesi ile 
bir saygı ve sevg' kaynağı idi. 
Bugünün bakışı içinde ekmeğini 
kalemi ile çıkaran müreffeh şöh. 
ret parmakla göstHilecek kadar 
nadir olduğu gibi bir sigorta ku. 
musyoncus•ınun söhreti daha 
makbul ve maddl bir rağbet var. 
lığı içindedir Hıkikat ve realit? 
tamamile bu olmakla beraber e. 
ğer bir gün bır gazete idareha _ 
ne~:nd(\ ntııru1·sanız glirürsi.inüz 

ki, birini öbürünün gelişi ve gL 
dışi takib eden b'rçok edib, şair, 
romancı ve hikayeci vardır. F:ı

kat, hepsinin yaşına t•akın 20 den 
aşağı 15 den yukarıdır. 

Medeni varlık bü'ün hukuk ı. 
tibarilc 21 va<ı tam reş'dlik çağl 
adıletm•kted'r. Dun,ıı;:. için nla _ 
cak galiba ki, bütün bu ed'b ve 
romancı heveskar crdusu icinde 
de 21 den yukarı k'm'e voktur. 
Demek ki akıl başı geliııce. genç 
adam da avılıyor ve rakaır. yn. 
mayı cümle ve mısra yazmıya 
trrcih etmıye baslıvor . 

<\ ?"ıT'r"~ h~nrric;i dah:;ı i~·! ve ha!l
gisi daha zarar onu lrz değ·ı, za. 
man tayin PdecPk 

BÜRHA N CRVAD 

aruf bir 
Doktorumuzun 

· • ffakı ,..,ti 

MESELELER 
lktısad Ve aleti 

Sebze ve meyve ,pahalılığı 
mücadele ediyor. 

ile 

Bol sebze va meyve bulunmasına rağmen 
f iat yüksekliği niçin devam ediyor ? 

Meyva ve sebze mevsiminde 
olduğumuz ve bu mahsullerin 
şehrimize pek bol geldiği halde 
elan fiyatların dü~nıcınesi alaka. 
darların nazarı d?katini celbet -
miştir. 

Toptan tüccarlar; ihtikar de -
mek ola·" bu vaziyete perak~nde. 
cılerin :;ebep olduğunu söylemek. 
tedii:ler. 

Ezctiınie t&ze biber yetiştiren 
bir müstahs:J, size ve meyva ha. 
!ine maıını getirdiği zaman elin. 
den pk u~üz alınmak' a ve ~cnra 
perakendeciler bu m:.lı kılosun. 

da laakaı 5 kuruş kar elmtden 
vermektedi1·Jer. En iyi cins bir 
armut ıı;_ıJ kuruş:ı toptancıdan 

alındığı halde, yerine göre hu 
armudırn İstanbulr!a 30 kuruşa 
Büyükadada 4~ kunış.~ halka sa. 
tıldığı tees,ürl,, görülmekt€dlr. 
Bu vazıyet hPm halkın ve hem de 
müstalısil'n aleyhıne olduğu içın 

alakadar makamlar aradaki 

Roınaya bir 
l'icaret 
Heyetimiz 
Gidiyor 

Yeni muahade önümüz
de ~İ-Ry akt0lur.acak 

1 
•madrabaz• denılen mütevassıt. 

ların kaldırılmasını ve toptancı 
ile perakendeci ccmiye inin doğ. 
rudan doi{rı.ya kar~ılaşmalarının 

temininı zaruri görmektedirier. 
Esasen hayat pahalılığı tetkıklcri 
sırasında bu cihet te ehemmıyet.. 
le nazarı dikkate alırımıştır. Ma. 

aınaf.b Bclediy~ ve Ticaret oda&ı 
toptancı tüccarların mütaliiosı 

e:rafında ayrıca tetkikata baş _ 
lamışlardır. 

Sebze ve meyva fiyatlarında 
ucuzluğu temın için Hal r.ıüdür. 

lüğü bir rapor hazırlaya!'ak Be
l<·diye İktisat Müdiirlüf;üne vere. 
cektir. 

Beled;ye ve Ticaret odası da 

İktisat \'~kiıletinı:? alınmaSl icap 
eden tedbirlen bildireceklerd•r, 

İktisat Vekale>:inin önümüzdekı 
kışa kada.- bu hurnsta kat'i ve esas. 
lı tedbirle.- alacağı kuvvetle an _ 
la~ılmaktad:r. 

Plaka ücretleri 
Hakkındaki 
Teklif kabul 
Edilmedi ! .. 

Yıldız ve pervan~ 
Aşkı bütün dünyaya talim eden 

bir s:nema yıldızı aş!{ hocası a. r
yormuş. Aşk daha dünyaya doğ. 
madan aşk hakkında vecizeler ya 
zılmış. Efsaneler uydurulmuş. 

Buna ilave edilecek belk de tek 
kelimemiz yoktur. 

Güzellik i!ahesı ile harb ı;hı. 

nın münasebatı gayri meşruasın. 
dan doğmuş Küpidon ism"1i a'an 
esatirt piçten tutun da Havva. 
m·ın, Hafız"ın, Ned m'in ve ni • 
ha~·et Tagoı'un <o<k hakkında 

söyledikleri hu!!tln dudaklarda 
bir sakız ı:ıibi çıi:nı mekt~ ve a<k 
hiıliı tarifını ve izohını bul~ma 
mış, taptue bfr hi halinde ya. 
şamaktadır. 

Bu artıst, hir a'k ho~~·ı arı _ 
yor. 

•Aşkı pervaneden öğren kı o. 
nun canı 3ranar d::ı :;:vazı ıc:;;tilrrıez• 

diyen şair söylemı~: 

·Işk zipervane h<'ynmır:ı• 

•Cıin suhter1 bıavaz n v·mı ı. 
Pervanenin ısık uil;rundo ·ate<e 

can \'eri-p çat1r catır v:ınd .. ZEi
manlardan kalmo <ıı lakı dıvı o 
artıste itJ.af ~ımı·k fflerd;m. 

Fakat dün r •mı! , p rol 
lfımbasmda intih;ır rdC'ıı p , 't(', 

bugiln bir ele1<•r;J: ampu ünıın et. 
rafında tavaf edıvM. 

Bu ılık ammıldı> aradı<Jı atesi 
bulamıya'l zavall• pervane b 16 
artık askı unutnımp benıiyor 

Memba sm,ı halinde H livud. 
da fıskırıp bütiin diınvev• kol 
atarak dağılan a klan P~er bu 
kadıncağız bir yudumcuk ol'U" 

nasibini alam•nıı._a ona ne Ha. 
fız'dan, ne dı p<>rv:medrn h vır 

ummıyalım. Zira o pervane gıbl 
aşk uğrunda ya"ama1. Al'cak h~
casız ve koca!'ı7. kald1~1ndan drr
dine yanabili-

Maruf dok'orlarımızdan profe. 
sör agrege Ifafız Crmal'in genç. 
!erimiz, mekteplilcrım.z ve haL 
kımızı sıhhi bi!gilerle teçhiz et. 
mek iızere •Lokman Hekim• ad le 
neşerettlğ" mecmua•ını'1 24 üncü 
sayısı da ll't:vı'fakıvetle çıkmış. 
tır. 

Türk. İtaiyan ticaret anlaşması 
nın müd<iet: bilmek üzeredir. 

Bu ıminascbe:le: her iki m<'m

leketın ti~:ırı münasebetlermin 

inkişafına hizmet edecek bir şe. 

k:Jde yeıa ba~tan hır tıcaret mu. 
ahedesi aktolunması kararlaştı. 

rılmıştır 

HALK FİT.OZOFU 

1 Yeııi bir formülı=======ı 
IA ranacak ! Birimizin derdi 

•Lokman Hekim• !n bu niısha. 
sında bilhassa (p~rmağın göz has. 
talıklanndaki rolü• nü ve sağhm 
vücut nasıl kazanılır? mevzuunu 
tahlil etmekted.r. 

Yeni anlaşma IToiJıakere:crine 

önümü,drki ay ba~lanacakt:r. 

Bu ma~<satla bir ticQre. heyeti
miz Rornay.ı gidecektir. 

·•veni V .lide hanı,. nın 
inşas~na başlanıyor 

250 bin liraya yaptırılacak apartman ve 
sinemanın pr.;>je!eri h8zırlandı 

Büyük pos· ahane karşısında ya. 
pılacağını yazd?ğmPz •Yeni VaL 
dehanı» nın ir..şası içtn, ayın 15 
inde mütealıh;tler:n teklifleri 

alınarak en mi:nasibi seçil€cektir. 
İnşaata Eylülde başlanarak Ma. 

yısta bitirilecektir. 

Bu han 80 odalı olacaktır. AL 

tında da dükanları bulunacaktır. 

Diğer taraftan euvelce de yoz. 
dığımız gibi; Evkaf idaresi Si<_ 

hane karakolunda şimdiki •Jale• 
bahçesi yerinde de muazzam ve 
modern tiyatro sinema binası da 
yap:ıracaktır. 

Umum müciürlGge gönderi!en 
proje bugünlerde tasdikten gele. 
cektir. 

•250· bin lira tahsis olunan bu 

inşaata önümüzdeki ay içinde 

baslanacağı kuvvetle tahmin o _ 
lunmaktadır. 

*-- -·----
sokaklarda dolaşır. Büyükdcre 
çayırına gidip ağalar;Je ve eski 
ciridçilerle cirid oynar, Çırpıcı 

çayırına at yarışlarına gelir, Ra. 
mi, ve Kağıthane köyünde pehli. 
vanlar güreşt'rirdi. 

Halk, Selim Sılisi, nazik narin, 
şair bulmuştu. ikinci Mahmut da 
musikiye müpt~liı ve şairdi. Fakat 
tirandazlıkta yekta idı. Fakat; 
biraderi Sultan Mec'd nahif ve 
zayıf ı.t 

Biraderi Sultan Mecid tahtta 
iken, bütün halk Sultan Azizin 
padişah olmasını d:Jerdi. 

Hatta, Sultan Azız halkın bu 
teveccühünden istifade ederek el 
atından kurduğu bir hafi cemiyet. 
e Sulan Mecidı halledip tahta çı. 
kacaktı. 

Sulan Mecid hükUıneti; hafi 
haber almıştı. Tophane kaleminde 
bulunan bir katip korkusundan 
her şeyi söy !emişti. 

Bereket v~rs:n, Sultan \'!ecid 

merhametli bir adam olduğu için 
bu cemiyeti hafiye mensup olan. 
arın hiç birinı idam etmedi. Hatta 
bu hafi cemiyetin efradının istin. 
takını o vakıtlar katip olan meş. 
bur Mithat paşa yapmıştı. 

Halk, Su! tan Azizi kendine ben. 
zediği için severdi. Her yere g;rer 
çıkardı. Herkesle temas ederdi. 
Padişah oldu1':tan sonra; sara}'lna 
bir sürü borozçular, koççular, ta. 
vukçular, pehlivanlar, biniciler 
yer almıştı. Tabla tabla yemekler 
çikar ve meılsubin beslenirdi. 
Haftada iki ü~ gün düğün ve gü. 
reş olurdu. 

Hele; cuma selamlığından son. 
ra; muhakkak çayırda müsabaka 
lar olur ve p~dişah oraya giderdi. 
Padişahın bu işlere müptelası 

mübalaganın fevkinde idi. 
Binaenaleyh; Mehmet Ali pa. 

şa, horoz lafım dama taşı başın. 
da açar açmaz kuıak kesilmiş ve 
her şeyi bir andl unutuvermişti. 
Haz;nedar ustanın, dilberlerinin 

Şebrimiıdc!u cTaksi• !erde ça. , 
lışan şoför!~:;p!aka ucretleıin'.n 

tahsil tarzmdan ve yükseklığin. 
den şikayet ederek belediyeye 
b'r müracaatlo: bulunmuşlar ve 
piıka ücreterınin; kadmlarak bu. 

nun yerine .. Benzın• şişelerine 

mua;yyen bil miktar zam yapıl. 
masını beled ·yeye teklıl etmiş. 

lerd.r. 

Belediye tarafııırian da muva. 
fık görülen bu usul lktisad Vekiı. 
Jetine arzedilm!~ ,r 

Aldığımız ma1umata göre İkti. 
sad Vekaleti bunun üzerine icab 
eden tetkiklerdt' bulunmuştur. 

Fakat bu toklif muvafık görül. 
memiştir. 

Keyfiyd; Belediyeye bildiri!. 
miştir. 

Belediye bu vaziyet kar~ısında 
plaka usullerini y:ne eskisi gibi 
alacaktır. Y~nl bir formül dt' a. 
ranacaktır. 

* Yahudi talebelerin İtalyada 
mektebl•:·e alınması yen, b:r ka. 
rarname ile menohınmu~tur. 

* Anacio!u ve Trakyada ılrni 

tdkikler yapan Üniversite heyet. 
!eri 1 eylü'd' şehrinoize dönecek. 
tir. 

-----....~ 

durduramadığı padişahı bir horoz 
durdurabiliyordu. 
Damayı da unutmuştu. Horos 

!Mı edip gid;yordu. 
Dama; olduğu yerde kaldı. Ho. 

ros lafı gece yarısına kadar sür. 
dü. 

Niha:yıet; paruşah uyuklamağa 

başladı Mehm~d Ali paşa; yer ö. 
püp kalktı. Girl~rken Sultan Aziz 
şunları söylüyordu: 

- Mebmed Ali; Yarın bakalım 
Kazıkçı· Kara Bckirle makarnacı.. 
nın güreşi ~e olacak? Doğrusu 

merak ediyorum. Makarnacının 

yenildiğini ist~mem ... Fakat; zor. 
!uymuş bu herif diyorar .. Güreş. 
ten evvel gidıp görem,..dik bu ada. 
mı? 

Sultan Aziz, n.ırn;a) zamanlar. 
da her sabah erkenden kalkar, 
abdest alır sabah namazını kılar 
ve tekrar yatardı Onun, hiç bir 
gün sabah na'llazını kaçırdığı gö. 
rülmemi~i. · 

(Deı:anıı ııar) 

Hepimizin derdi 
Tiyatro heyetlerine 
müşkülat çıkar

m ma~ lazım 
Halk sahnesıne m "'up İzmırli 

san'tkiır B~hçı·t Gi.ı!dur dJn m .. -
baamıza g..Jd' Yana akıla Yaka. 
cıkta J:-·ış r· ı g~lenlerı an'a•tı. 

Kendis·n 'Jinkdik; V<' apılan 

muamel.?ye doğrum. ın$ mad k. 
Bazı yeri•:·.!.- tiyatro kumpanya _ 
Jarına mü~külat çık;ırıldığını ve 
esasen tür' :.i zaruretler ve y0;.;:suz
luklar içi:ıde çırpınan he ·p•Jerin 

zarara sokulduğunu teessürle ha

ber alıyürıız. Bu da bu scrıye 

ılave uhn bir yenisidir. Konı.k 

Behçet Gj!tlüı tir kumpanyasıle 

cuma günii temsil vermek ç·n 
Yakacığa gitm;ştir. Yakat bu S!

r~da ktnd ,ın, oyun verebil. 
mek için müsaade almrsını !> ar 
ediyorlar. Bu ani müuahale kar -
şısında K-:ırts~ Kayn1akan11na mü
racaat ~J !;:, o.~ v~ ka~ mcthanı 

oyun iç'n mıis<üld<' dıyo~. Likin 
mahalli ı.1bıta; bu ınü~oadcyi 

•mahzür vardır• kayclilc geri çe
viriyor. Bcı (mahzur) un ne oldu. 
ğu soruluyor. Buna •buraya bir. 

kaç tane dlh-ı kumpanya gzld:, 
fazlası fazladır!• şeklınde ga -ri 
mantıki cevap verılıyor!. 

Ticaretin serbe~t olduğu bir 
devird~ b•1 mahzure aşan ti at 
rocular, anc&l: geç vak:t o~ una 
başlıyabiJi,·orlnr, ve o akşam za. 
rara perdelerini k:.pıyorlar!. 

İstanbul dahil inde dola~an ya. 
ni bir vilayet hududundan hBr:ce 
çıkmayan bir tiya:ro heyctinın 
temsil ;~;n her akş•m müs~ade 

almasına lüzum oldnğıınu zan _ 
netmiyoruz. 

Ellerindeki resnıi vesikaları bulu. 
nan ve sa!l'atkarlara çıkarılan a. 
zami mü5külittı alakadar meka,..,_ 
!arın nazarı dikk~line ehemmiyet 
le vazederkrn llave etmek isıı _ 

o·oruz kı, tiyatrn kumpanyaları -
na lazım:;ıelen kolaylı~ı göster _ 
mek, türlü etiketlerle mücadele 
ederek en '<'nh~ köşelere kadar 
kültürle berabe" nes'e ve ei?lence 
götürmegP çalı~an bu fer.ıgatk~r 
insanlara 'k~r~ı hepimize dü~~n bir 
borçtur sanıyoruz. 





Mühim bir mes' ele 
d w•ı •? egı mı . I -----.--.-. ---
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Kral kat·ıi ! .. 
Nasıl gara/adı, nasıl muha· 

keme ve idam edildi? 

) 

15 inci Luiyi küçük bir çakı ile yarahyan 
adamın çektiği işkence.. •\• "· -. 

rahat eder •• insanlar her zaman k k l ? Rober Fransuva Damyen, 1715 de Tiyöluva {şimalde) doğmuştur. or maz ar Düşkün bir çıitçi &ilesine mensubdu. 
• 5 sonkanun 1759 da Kral 15 inci Lüi'yi küçük bir çakı ile sağ tara. 

asfahanede mı· evde mı"?. ı--Y-A_Z_A_N __ ,_ YAŞ_A.Y AN -HER-MAIİLUK~:ı·:aı:~~larruştı. Maksadı Kralı korkutma~tı! 15 inci Lüi'nin yarası 

1 

__ Damyen derhal :ı-nkalandı, hapse tıkıldı. Iki ay en müthiş işkence. 
~U 1 KORK AR M [ ?.. E ıV M UT- ,lere maruz kaldı, ve ıdam olundu. 
~·~~~laınentosıındaki ka • Diğer kadınların revabları da, BEDi GÜNDÜZ --

~ıt 0

8 
<rdan dvktor Sumers.. lehte, aleyhte aşağı yukarı böyle. .J H J ş K O R K U NE D [ R .? 

iıılı . .,, rtaya yeni bir mesele dir. Fakat bu iki cevabda en kısa (iJ~&S~~~:if. "end· · h - - .... === ve h ıs, em meb'us, hem ve en etraflı surette meselenin iki -- -
lılıııat eın d': doktordur. onun tarafını da tedkik etmiş oluyor. yak sesi duysa bunu türlü i';ıtimaı,. 
iı oıııı ~şlcrıle en ziyade alll. Doktor kadır\ı gelin~e, o kendisi. !erle büyül ~e büyü ite muazzam bir 
1, b a ınevki ve mevcburi•. nin yetişmiş iki çocuk sahibi ol. korku hadisesinin bütütn tefer. 
Ilık ~lunduğunu söylüyor. duğunu söyliyerek bununla ifti • ruatile ;çini Qrperterek ayak SES-

,,/ ının fikrince her gebe har etmektedir. !erini bir facianın mukaddemesi 
( d~de değil, hastahaneye İngiltere Sıhhiye Nezareti ta. halinde mütalea etmeğe kadar işi 
" iY•ya çocuğunu getir. rafından neşredılen rakamlar da büyültür. Halbuki fakir muhay. 
·~ unun lehii1de olanlar şayanı dikkattir. Çünkü hastaha.. yileli bir adam kapısının önünde 

' aleyh' d .,_ •nın b' ın ~ olanlar da. neye gidenlerden lohusalrk dola. değil ayak patırdılarına, olur ol. 
'<lı!a ır gazetesi bunun yısile ölenler 1 ise, evde doğuran. maz gürültüiere bile aldırış et. 
~e:Uhtelif fikirler topla.. ardan 1 dir. Dört ile ibr arasında. mez, omuz s:lker, en yakın ihti. 

b' 'Yor. Fak.ıt lehte olan.. ki fark çoktur. Bu neden oluyor maileri hiç aklına getirmeden 
~(;:b •.leylıte olanlardan da diye kad'm meb'us tedkikat yap. kendi işi ve gücü 'ile meşgul olur. 
ilık et •nhhab ederek bun • maktadır. Çıkan neticeye göre, Geniş muhayyileli adamdaki 
kttdt•flı gördügü için neş. hastahanelerde ölenlerin çok oL korku hissi, korkuların korkusu, 
li;ı~ r. Kadın rneb'usun fik masının sebebi bunların iyi ba • vehimlerm evhamı, dehşetlerin 

~dip ~Urette her gebe kadı. ikılmadığı değ-ildir. Fakat hasta. dehşeti ~eklinde aJlandırılabilır. 
lıokı astahanede doğu.rına. haneye götürülen gebe kadınlar Bu adlandırışl~ anlaşılan his. 

h.r; er~t ıneb'us kadının bir zaten bir fevkaladelik olmadıkça )er, korkuların korkusu insanı, 
~ ~ard~~- olmak üzere i'ki de oraya gitmiyorlar. Tehlikeli bir deliliğe kadar sürükler, timarha. 
'hr · hal olunca hastahaneye nakledi. neye kadar götürür, asabiye müte. 
~'r k dıyor, bence anne o - len kadın ise iş iJten geçtiği ci. hassıslarının önünde bin bir teş 

\1 Ot;d adın hastalıaneye gi. betle orada çaresi bulunaımyarak 

1 

hisle bunaıt:r. Hir kelime ile çıL 
'l.ı h.~ bakılmalıdır... ölmektedir. Ölenlerin çoğu !ohu. d t ı 

Damyen işkence yeriııe götürülüyor. 
~talı ır ır ... 

lad1, 1 
•nenin aleyhinde salara mahsus olan hummadan ö. Korku... Kor.kmak, ilk ins:ınla başlayan k " ar İ Korkuların en dehşetlisi kalbi 

"'il lle ııı Yolladığı cevab. lüyorlarmış. İı,<te kadın meb'\.ıs, şte size bir kelime ki sırası bu sezişin sebebi, membaı nedir? 
Ylı Eke . . dınl g ld'k h · . . kl h N' . k k , K ve kafayı saran korkudur. •Pres gazetesın : n bundan dolayı pek ~okka arın e ı çe epımızı yo ıyan, er ıçın or arızi orkmamak ka. 

hastahaneye gitmek ıslemedikleri, yoklayışında kalbe, dimağa gi • bil midir? Korkuyu kanıksıyan Bu çeşid korkular, bir çok sa. 
halbuki bunun yanlış olduğu fik. ren, benliğimizi kaplıyan gizli insanlar nlç!n aramızda hayretle, natkarlar yetiştirmeğe amil ol. 
rindedir. bir düşmanın ta kendisi... imrenilerek ~cyredilir? (Devamı 7 inci sahifemizde) 

Bunlara cevab verebi1mek için 
kısa, fakat etraflı bazı malumatı 

buraya sıralıyoruz. Dikkat 
• 

5 sonkanun 1757 akşaım saat 

beşe doğru bütün Parls halkım 

iıeyecana, sese düşüren bır haber 

geldi. Çok sevgili Kral l5 inci Lül 

Versay'da, Damyen adlı birisi ta. 

d. . ' e ınız ... Böylesi gör."lmemişti 
Bir kadını aldatarak 

ceken avukat 

Edibler: Korkuya karanlığın öz 
kızıdır; diyorlar ve tarif ediyor. 
!ar 

Gece, !3mbanızın titrek ışığı 

söndükten sonra korku, kanatla. 
rını sessiz kımıldanışlarla hareket 
ettireren pencerelerden süzülür, 
odalara, sa!onlara buduarlara gi. 
rer, kalblere dolar. yerleşir, eşya.. 
!arın arasında heyülalaşan bir ge. 
zinişle kulaklarda binbir esraren. 

Mevsim vücudünüziin çirkinlik
lerini gösteriyor. 

i''' ,, ~- hitıı 
bir 

llıcs·eıe dejtil mi? 
iı bir' 

t 1 var ki .şi şöyle an. 
.. "iı· 

lıı \&unu 
t kad evınde dünyaya ge. 
% ın, kurtulduktan son 

q llda
1 

•, Çı"-ca kendisini yata. 
... C.d· b ~ "''Y 1" 

0 
• ulu,. Etrafında. 

~~ d~~il~·a:ddir. Hiç bir şey 
,,. b r , it , Böyle olunca 
,, h 'Ilı . ,,,.. nıvet duyar. Bana 
> 1.>""Nc· ( 

'l•~ · .ı a ışık olduğum bir 
~ tvind 1•di~imi dı.ha kolay 
'I o d -

~\ı • o~urctn bir kadın 
~l ~ir, h 
b &bri.ir erkesi kendisile 

lı·yd:r Anne olmak mah. 
\ b t , , Bu m&hrem ve 

"' '••ld 1 ~ ·~>. 'r. Ann~ kurtulur 
~~ r-,Jcu ~ 

'< ı.ıııi~. ı;unu ona uzatır. 
t "l\Vet b , aşka yertle o. 

•. ~ •k . 
... L 1 ftk' d 
ı "~d· r e olan bir ka.. 

't 1 hok• · ~ tarı, . .aı nazarını şu 
bır surette izah e. 

'I\ •ne1 
\•ı. be •!rafınızda birçok 
h~p d•.kı,,, vardır. Bun • 

ı ~.k,,.,~nyaya gelecek ço. 
ı !.ıha tır Cebe bir ka • 

'1 lir n·de iken her hali 
~ ~. k' en Ufak bir değişik. 

ı·ı avd a· tı.~ ' ııı · • tlir Evde buna 
,:>ııı~. ıbdır• Etrafınızda hep 
··~ . 1 'r( Yata u Unduğuna kanaat 

.~tı _,~sınız. Sonra kocam 
it ll!Js·· 

\.,. ~ı b' ,unrnek l.lzım. E. ,, tr h 
1 

1 'Yi b astahane haline 
" 'ha~ ... Ulrnuyorum. evin 

ko,k;: ben>.erse kocam, 

~~L BEil 
Hı~ EN ı 

rtSIZ· -........_~ı 

' 
mahkum oldu .• 

HAKİME TESiR YAPARAK SUÇLUYU 
VADETMiŞ .. KURT ARPı.CAGINI 

Londra piyasasında zengin bir 
sarrafın sahtkarlığı cürmünden 
dolayı mahkemeye düşeceğ; za • 
man kendisine müracaatla para 
çeken işin kolayca haliedileceğin 
den davaya bakacak olan haki
min de bir loadın vasıtasile elde e• 
dileceğinden bahisle bir hakimin 
adını söyliyen elli yaşlarında avu. 
kat Frederik Jozef ile arkadaşı 
Frank Ronald'in muhakeme edil. 
meleri Londra gazetelerinin sü -
tunlarında büyük bir ser tutan 
bir dedikodu mevzuu olmu~tur. 

Bunları hulasa olarak •Son Tel
gram• da yazıyorduk. Yeni gelen 
İngiliz gazetelerinde her iki maz. 
nunun nihayet mahkum edildik. 
!erine dair tafsilat vardır. Zengin 
sarrafın adı Edvar Harold'dür. Bu 
iki adam Edvar Harold'dan 6,100 
İngiliz lirası çekerek onu mahku
miyetten kurtarmağı vadetmişı.er, 
fakat sarraf bu işte aldanmıştır. 
Nihayet sarraf kendi y•ptığı cü • 
rümden dolayı beş sene ağır hap. 
se mahkum olduktan sonra bu iki 
adam aleyhinde de takiba~ yapıl. 
mıştır. Bu iki ~dam Slrraftan al
dıkları paraları rüşvet olarak 

kendisi ve mahkeme erkanına da 
dağıtacak larını söylemişlerdi. Bu 
sırada bıı de hakimin adını ileri 
sürmü~: · ı•. Fakat adli:ye ve mah
keme ·ı 'i nından hiç kimsenin pa. 
ra aldığı sabit olmamış, sarraftan 
alınan paraları ;ki adamın paylaş. 
tığına kanaat getirilmiştir. Bu da· 
vanın İngiliz adliye tarihinde mü
him bir hususiyetı de şudur: Şim. 
diye kadar hiçbir avukı;t müda • 
faa ettiği ada!Tıı dolandırmış ol -
makla maznun bulunarak mahke· 
meye getırilmemişti. Halbuki bu 
davada Fre\r;k Jozef müdafaa et 
tiği sarraftan para alarak bun • 
!arı adliye erkanına verecegını 

söylemi~, bunun aslı olmadığı ci. 
hetle, sarraftan aldığı paralarken. 

Mhlıkfun olan avukat 

dine kalmış demek oluyordu. Fre
derik J ozef bu suretle sarrafı al

datmış, dolandırmış oluyordu. 
Frank Ronald'in mücrim oldukla. 
rına kanaat geldikıten sonra hii. 
kim bunlara şöyle demiştir: 

- Siz gerek kendinizın ve ge
rek size merbut olanların felake
tine merbut olanların felaketine 

sebeb oldunuz. Mensub olduğunuz 
mesleğin de şerefini kırdınız. Si. 
zin her biriniz beşer sene ağır hap. 
se mahkum oldunuz. 

Bunu duyduğu zaman Frederik 
J.,zef başını önüne eğmi~, birşey 

söylememiştir. Hakim de orada • 
kilere onu göstererek: 

- Alıp götürünüz dem iştir. 

Frederik Jozef b'r Fransız aile
sine mensub, fakat kendisi İngil • 

Devamı 1 iuci ~ahjfeııı'ud4 

giz sesi doğurtur. 
Çocukta umacı, gençte hayat 

endişeleri , yaşlıda Azrail 
üzüntüsü ve .. her ı;:ağda başka 

beska doğuşlarla kendini gösteren 
korkuya kendi kafamızda öyle 
vehimlerle yer verir, öyle şekiller 
ile poşadını çizerik ki.. bir başka. 
sının korku hakkındaki düşünce. 
sini ayıplar, onunla eğlenirken bu 
hayali hiç hesaba katmayız. 

Çocuk; dadısından, süt ninesin. 
den, anne ve babasından öğrendi. 
g• i umacı büvüklerin henüz bir ' . 
isimle teşhis etmediği belirsizlik, 
kabuslarda göğse çöken bunaltıcı 
dehşet, ismi verilemiyen, henüz 
adı tayin edilemiyen korkunun 
ta kendisidir. İhtiyar bir kadın, 
karanlıkta kalınca kapalı kapıla. 

rın arkasında beyaz sakallı, yeşil 
cübbeli, nur yü~lü (!! bir ihtiyar, 
melekle insan arası büylik kud • 
retli bir şahsiyet tevehhüm eder, 
ondaki korkunun tezahürü böy • 
ledir. 

Gelel(m genç kıza: 
Genç kızda korku daha modern 
bir tezahür gösterir. 

Gece, odasına çekilmiş, binbir 
hulya ile yatağına uzanmağa, uy._ 
kunun kandırıcı kollarına kendini 
bırakmağa hazırlanan genç kıza 
hırsız ve ı;özlerinde baştan 

ayağına kadar siyahlar bürünmüş, 
yüzü maskeF, eli baçıklı ve may. 
muncuklu, bir tip canlanır. Bu 
hayal sinemada görülen, ve hayal 
üzerinde iz bmıkan bir intıhadan 

başka bir şey değildir. 
Her insan, çocuktan ihtiyara 

kadar herkes hayal kuvvetinin 
genişliği nisbltinde korkuyu dallı 
budaklı kılıklar<l sokar, ona türlü 
şekiller verir. 

Binaenaleyh, haya. kuvveti ge. 
mş olanlar fakir muhayyileli in. 
sanlardan daha ~orkaklırlar. Cesa 
ret, biraz da hayal kuvvetinin ge. 
nişliğine ve darlığı'1a göre deği. 
şen bir karakterdir 

Mesela geniş muhayy ılelı bira.. 

Her kadın vücud güzelliğine itina 
etmeye mecburdur. 

Yaz içerisinde. 
yiz ... 

Erkekler oldu. 
ğu kadar, kadın. 

!ar da idman ya • 
parak vücutiarını 
hantallaşmak • 

taıı kurtarmak za. 
ruretmdcdirler. 

Kışın kalın 

mantoların arası. 

na saklanan ka. 
dm vücutları, ya. 
zm ince elbiseler 
içinde bütün hat. 
lar!le meydana çı. 
kar. Bu sebepten, 
kışın yalnız yüz. 
!erini güzelleştir. 

mekle iktifa eden 
bayanlarımız, ya. 
zın vücutlarına da 
ayni itinaJ•ı gös.. 
termek mecburi. 
yetindedirler. 

Sıhhatli ve gü. 
zel olmanızdan 

blhsederken, size 
neşenin, genış yü. 

rekliliğin de, sıh. 

halin ve güzelli. 

ğin esaslı olduğu. 

nu hatırlatmak is. 
teriz. 

Hayatta hiç bir 

felfıket karşısın. 

da fazla teessür 
göstermeyiniz! 

Zaten o, göste. 

receğiniz teessürle 

izale edilmiş olmı. 
yacaktır. 

Fazla ae~e de vücudü hırpalar. 
İnsanlar ;çin ifrad neşe, fazla te. 
essür kadar :nuzur dur. 

Bütün işlere geniş yüreklilikle 
başlamalı• 

Neşeli olmalı, her şeye sinirlen. 
memeli, çabuk kızmamalı, her 
şeyi oluruın bağlamalıdır. 

, 

VÜCUTLARI GÜZELLEŞTİR
MEK İÇİN NELER YAPMALI? 

Dizlerinlzi kırarak ve ayakları. 
nızı altına alarak yere iyice bas. 
~ırarak sırt üslü yatınız! Belinizi 
dt: kaldırınız. yalnız ayaklarını. 

zın altı değsln. 

(Devamı 7 luci sahifemizde) 

rafından yaralanmış ve carih der. 
hal yakalanmı1 ... 

Suikastl haberini alan prens er 
vükel8, sefirler, soğukun şidd ı • 
tine rağmen Versay yolunu tu .ı.. 

!ar. Devrin tarihçilerinin biri ' 
yazdığına göre: •Yol arabalarc n, 
sediyelerden, yaya gidenlerden ;e. 
çilemi;yecek bir hale gelm;şu ..• 

İhtiyaten Damyen karısı ve kı. 
zı da tevkü olundu. Bastil hapis. 
hanesine kapatıldı. 
Ayın 18 inde Fransuva Damyen 

Versay'dan Par'se getirildi. Sa • 
bahın saat ikisinde yola çıkarıldı. 
İki yüzden fazla piyade neferinin 
muhafazası altında bulunuyordu. 
Mevkuf, Perdeleri inik, fenerleri 
sönük bir araba ıçinde idi. Sevr 
cihetinden şehre sokuldu Ye sa. 
rayda, Mangumerl kulesin hap. 
solundu. Paskalyc ve Sever adlı 
iki kimoserle birinci reis ve reis 
mole ertesi sabah k~ndisini sorgu 
ya çektiler. Bu, Hbahın 11 inden 
öğlenden sonra 5 e kadar devam 
atti. Yemeklerini saray ahçıların. 
dan birisi pişiriyordu. Devrin meş. 
hur cerrahlarından biri, Friber ka. 
tilin yanından ayrılmıyor, tevk;f 
olunduğu zaman kızgın bir ma~a 
ile yakılan ay~ğındaki yaralan 
tedaviye çalışıyordu: 

Krala gelince: Yarası pek çabuk 
iyileşmişti. Fıknraya tevzi olun. 
mak üzere Paris peskoposuna 300 
bin lira gönderdi. 

Damyen'in mahpus bulunduğu 
höcere dairevi idi. Kutru on ıki 

ayak ancak vardı. Ziya ve hava, 
çift demirli küçük bir pencere. 
den giriyordu. Duvarların kalın. 
lığı on beş ayakt~n fazla idi. 

Me\•kufa, delı gömleği gibi bir 
gömlek giydirilmişti. Kollarını, 

ayaklarını kımıldatamıyordu. 

Bu kadar gavr insani bir mu -
amele hiçbir müttelıime karşı re
va görülmemi~ti. 15 ine; Llli bunu 
işitince pek !azı. buldu. Başhe • 
kimi Senak'ı gönderdi, Mahpusu~ 
sıntındaki deli gömleğini çıkarttı. 
Arasıra avluya ıkıp hava alması
na müsaade edilmesini irade etti. 

Mahkeme pek ağır sürüyordu. 
Damyen'in suıkasdinden haber _ 
dar oldukları tiihmetile yetmış 
seksen kişi tevkif ve hapsedıldi. 
Sonra birer bm·r serbest hıra • 
kıldı. 

Damyen, 17 martta Turno! mah. 
kemesi huzuruna çıktı. Maksadı 

Kralı öldürmek değ'!, vükel5.sını 
değiştirmesi ;çin tchdicl et.nPk nL 
duğunu söyleJı. 

21 martta, Sen Pol pe>kopnsu 
nu gönderdiler, hakika/ • sövl~me. 
sini tavsiye ettiler. 

26 martta divanı ali topland1. 
Prensler, dük'er, asılzadel~r. re. 
isler, müşavirler, adliye rüesası 

(Devamı 6 IDCI ·~lılfedol 



Uzak Şarkta 
.. 

~irinci sahifeden devam) 

böyle bir harbin hemen başla -
ması için kendılerin: kat. dere
cede hazırlıklı görmüyorlar. Bu
nun için de, velev muvakkat za. 
mana münhasır da kalsa, Mos 
kova ile bir anlaşma yapmağa 
çal1Ş1yorlar. Fak.ıt Moskovada 
bugünkü vaziyeti bir haysiyet 
meselesi yap:ı.e.lk olurlarsa harb 
gayrikabili ictinnb bir hal ala -
caktır. 

{ 
maları vahamet! arttırıyor. 

Sovyet gazeteleri Japonların 

harekatını şiddetli bir lisanla tak 
bih ediyor ve Sovyet Rusyanın 

Japonyanın .Avrup3d;ı İtalya ve 
Almanya gibi müttei:klerı bulun. 
ması hasebilc böyle bir harbin 
başlaması dünya sulhu bakmun. 
dan endişe ile karşılanacak mahi
yettedir Vazjyet yaye:. ciddi ve 

naziktir. Bilhassa iki tarafın ge
celi gündüzlü aEı{eri tahşidat yap 

Fransızlar 
Tedbirler 
Alıyorlar 

Perpignan '1 (A.A.) - Geçen 5 
haziranda Aılr.s - les - Thermes'ın 
meçhul dokuz tayyare tarafından 
bombardıman cdl amesi üzerine 
Harbiye Nezareti~in serv'sleri 

hava müdafaa batal'yalarını grup 
halinde toplıyarak bilhassa Cer -
bere ve bonyuls mıntakalarında 

müdafaa tedbirlerini takvıye et. 
mişlerdir. Bu suretle 75 Uk top -
larm yerin':? 105 lik toplar getiril
miştir. Tuluzdaki hava istasyonu 
müfrezesi Cerbereye nakledılmiş
tir. Balon mUtehassısları 5,000 met. 
reye kadnr yüd:selebilecck olan kü
çük balonlar tesis edeceklerdir. 
Muntazam tıcari hatlarda çalışan 
tayyareler Cerbcrc üzerınden uç-

mamağa davet edilmiştır. Çünkü 
hava müdaba bataryaları burau·a 
yerleştikleri günden itibaren izin 
almadan bu arazin n üstünden U

çacak olan het tayyareye ateş et
mek emrini almışlardır. 

Salamanka .:ı A.A. - Çarşamba 

günü düşman Ebre mıntukasında 
yen den muvaffak".>etsizl.klcr\? 
düçar olmuştut. Di.ı man bu mın
takada büyük bir hezimete uğra. 
mıştır. Mılislerin zayiatı sayıla -
mıyacak kadar çoktur. 

Barsclona 4 A.A.) - Frankist
lerin beş tayyaresı dün s:ı.at 23 e 
doğru Barslon'u bombardıman e
derek şehrin kal.ıbalık mahalle -
sinde birkaç evi tahrib e~miştır. 
Ankaz arasmd:ı.n iki ölü, 31 yaralı 
çıkarılmıştır 

Valans 4 (A.A.) - Dün öğleden 
biraz sonr:ı Frankıst tayyareleri 
Mürsi eyaletind" ka n Aguilas'ı 
bombardıman ederek rn binacrıı 

tahrib ettik~en sonra sivil ahaliy€ 
mitralyöz ateşi açmışlardır. Ekse. 
risi kadın, çocuk ve ihtiyar olmak 
üzere Ankaz arasından 12 cesed 
çıkarllmıştır. Fabrikalarda birkaç 
cesed kaldığı tahmin edilmekte _ 
dfr. Yaralıların adedi 24 ıtür. 

Ecnebi memteketlerede 
Posta havaıesile 
Para gönderilecek 

Posta, telgraf umum müdürlü. 
ğü hayli zamandanberi üzcrind~ 

uzun bQyılu ıtedkikler yapılan ec
nebi memleketlere posta para ha-

valeS.: kabulü iş:ni müsbet bir şe
kilde netime!cmdirmiştir. Umum 
müdürlük ecneb memleketlere ka
bul edilecek hP.valelerin de yurd 
içindeki havalcle: kadar kolaylık. 

a yapılmasını temin hususundaki 
çal~malarına devam etmektedir. 

Ecnebi memleketlere posta para 

havalesinin Cumhuriyet.in on be

şinci yılına kadar başlıyabilmesi 
için mümkün olan her hazırlık 

hakkını asla .fl!d;ı etmjyeceğini 

ilave ediyorlar. . 
Japon matbuatı da, Sov~etlere 

karşı daha ağır lisan kullanıyor 
ve bilhassa son tecavüzlere Sov

yet piyadelerinin de muntazam 
kıt'alar halinde iştıraklerıni ileri 

sürerek Ruslam Uizım gelen mu
kabelenin derhal yapılmasını isti
yorlar. 

Matbuatın bu karşılıklı düeL 

losu da mevcud gerginliği nrtı. 

rıyor. 

Diğer taraftan :Fransız gazete. 

leri de daha ümidsiz görünüyor. 

Hat avda ... 
{Birinci snhi·crler. "' ·cım) 

ne göre Hatay Tüı k Halk Partisi 
meb'us namzdlerınden bazıları 

şunlardır: 

Abdülgani Türkmen, Vedi Mü
nir Karabay, Abdurrahman Me -
lek Ahmed Faik Türkmen, Meh-' . 
med Adalı, Süreyya Halef, inayet 
Mursaloğlu. 

Hatay Halk Partis! şefliği ihdas 
etmiş, buraya Ahmed Faik Türk
men.i getirm"ştir. iskenderunda 
(Kemalist Hahy) gazelsi ~ıkmıya 
başlamıştır. 
Türkiye _ Hatay telefon hattı Pa. 
yasa kadar t2mnmlandığı halde 
henüz hat açılmamıştır. P. T. T. 
yeniden bu hususta !cab eden te. 
şebbüslerde bulunmaktadır. 

ALINAN NETİCELER 
Ant.akyıı 3 - Fevkalade murah

hasızımız orta elçi Cevad Açıka
lınla delege kolonel Kole bugün 
saat 13 te beni kabul ettiler Ka
yıd neticesinden memnun ve çok 
neş'li görünü •orlardı. 

Evvela Cevad Açıkalın söze 
başladı: 

«Elde edilen net cc, dedi, iki 
hükumet arr ndak: halisane tc~
r'ki mesain'n s mcrC' id'r. Bu ne-

tic~, samimi bir ŞC'kilde ve bil -
hassa iyi niyet" e olan teşrik' mesa_ 

inin neler yapabıleceğinı Jspat eL 
rnekf.edir. Bu kadar güzEl alameL 
lerle başlıyan ve ilk m 0 rhalesi 

iyi b.ır nctic-.. il" tamamlanan se. 
çimin a) ni suretle fievam etmesi 
tabiidir. &?çme ame1ıyes· tam bir 
sükunet v~ dikkat·~ değer b r in -
tizar içinde cereyan etmıştir. 

Bugün ikınct müntehiblerin 
namzcdlıklerini kabule başladık.> 

Delege Koloııd Kole, şunları 
ilave etf: 

c- Ayni hal: .. an~ teşriki mesai 
bundan böyle de devarr. edecek 
ve her sahadi ayn güzel net.icey:i 
verecektir.> 

Bursa Umuru Huku 
kiy'? rlirek örlüaü 

Bursa vilayetı hckuk işleri mü
dürlüğüne Varto kazası kayma -
kamı kıymetli hukuk ve idare -
cilerimizden Vedad Özdeş tayin 
edilmiştir. 

Varto kaymakamlığına da Tefeni 

kaıvrnakamı Müstak Liğermen ta. 

yin edilmiş olup h~r iki tayin de 

yüksek tasdi'<a arzolunmuştur. 

Kaymakamln• · mektubcular 
arasında yapılan yeni tayin ve 

tebdillcr de yüksek tasdika ar -

zedilmiş bulunmaktadır. 

Ecnebi dev!etler-c gönderilee€k 

havalelerin besablaşmasında esa

sen hangi para olacağ. ile hava -

lelerin kabulü için lüzumlu olan 
döviz rnüsaqdesinhı usulüne aid 

olan muamele v;o çalışmalara da 
devam cdilmekıtedir. 

Son Telgraf'ın neşre hazır-
,,, --- __ ......... _ . . ........... 

landığı iki büyük roman 
•w~ ............. M--=-••w 

1- Kalbe giren hırsız! 
2-Sultan Hamid zindan

ları ve sür günleri/ 

Muamele 
Vergisi 

(8irinci ımlıifeden devam) 
vaziyeti tedkik ve düzeltmeğe ka. 
rar veren Maliye Vekalcı,ı tara -
fından şchrımize gönderilen ted -
kik bürosu memurlarından Zeki 
dün geç vakte kadar bu meseleyi 
etüd etmiştir. 

Aıyırıca varida~ işlerı umum 
müdürü İsmail Hakkı da sırf bu 
mesele ile meşgul olmak üzere 
bugün şehrimize gelmektedir. 

Maamafih dün de yazdığımız 
gibi mükelleflerin tel3şlarınn o 
kadar mahal görülınemctedir. 

Çünkü M:ıliy.! Vek&leti bu ver. 
giyiı istediği zaman maktu verg: 
haline sokmağa salahiyettar bu -
lunmaktadır. Ye bu salahiyet de 
pek yakında istimaı olunacaktır. 
Diğer taraftan evvelce el işi 

görürken biJahare :notör koyan 
tornacılar gibı bazı esnafa gelince; 
bunlar haddi zatında bu vergıyi 
vermekle zararR uğrıyacı.klarını 
isbat ede~k olurlarsa, Heyeti ve
kile kararile bu kabil mükellef • 
lerin vergiden istısnn edilmeleri 
de mümkün olacaktır. Bunun için 
alakadarların müracaat; icab et. 
mektcdir' 

Yni kanun şehrimizde SOO im -
zalı vergiye ıtfıbi kılmıştır. 

Bavvan1larda ,. 

Rozet 
Dağılmıyacak 

Hükumet ccemıianah adlı ve 
çok eskiden kalma bir kanunu 
lağveden yem bir kanun layihası 
hazırlamaktadır. ~fovcud kanun
da iane topJ nacak günlerden 
bahsederken çok c.;ki tabirler bu_ 
lunmaktadır. 

Yeni kanun liyıhasında, devlet 
işlerinde kullnnılmnk üzere hal
ktan iane suretile ?ara alınma _ 
rnası bir prens"p olarak ıleri sü. 
rülmektcdir. J.ayırada bundan 
başka, bayrarr. günlerınd~ rozet 
d ıt mak suıetuc halktan para 
alınması usulü kaldırılmaktadır. 

Kanunun mucib ı:ebebler kıS

mında, esasc".I ehemmiyetsız bir 
gelirden ibaret kalan V€ roı.et tn. 
kılarak iane opıarnnk usulünün, 
onu dağıtan kücük mEkteb ço _ 
cuklarımızın haleti ruhiyeleri Ü
zerinde fena tesirle,. yaptığı ve 
miniminileri bir ne\"i dilenciliğe 

alıştırdığı ifade olunmaktadır. 
Yeni kanun, meclisin önümüzde. 
ki içtima deV{es·nin de heveti u. 
mumiyeye scvkediın:J~ olacaktır. 

Prag, Südetlerin su
allerine cevab verdi 

(Birinci sahifeden devam) 
edildikleri şekle göre, ce.reyan e
decek müzakerelerde hükQmetçe 
e;ns ittihaz edilecektir. 

3- Parti tarnfırıdnn 7 haziran
da tevdi edilen proje ile bildirilen 
teklifler hükumet projelerinin 
çerçevesini aştığı nisbctte hükCı -
meçe yeni teklı{lcr yapılacaktır. 
Bu teklifler f'n geç SüdetJerin di
ğer projel-eri tetkik edildikten 
sonra bildirilecektır. 

4- Südet projelerinin heyeti 
umumiyesine kar~ı hükümetçe 
kat'i olarak ittihaz edilecek tav
rı hareket için de aynı usul ta -
kib edilecekti,·. 

5- Şimdiye kadar hükumetle 
Südetler arasında yapılan müza
kerelere devam cdilı:cektir. 

SÜDETLER RÜNCiMAN1JN 
KARARINI BEKLİYORLAR 
Prağ 4 A .. A.) -·· Narodni poli -

tika gazetes~nin zannettiğine göre, 
Hodza ile Henleinistle:- nrasında 
yapılan mülaklt esnasında Hen -
lein'in mümessil1er1 ezcümle şöy
le demiştir: 

«- Alman Südet partisi hüku
metin şimdiki projelerinin müza
kerelere esas teşkil etmeğe kifa
y~ etmedi€i kanaatindedir. Bu 
sbeble Lord Rünciman'ın tesiri aL 
tında vaziyetin alacağı ŞEl.tli bek
mek daha muvafık olur.» 

Fransızlar ve Çek l\Iesclcsi 
P.:ıris 4 (A.A. t - Övr gazeesi 

yazıyor: 

·Bütün Avrupa asil İngi1iz 
Lordunun vasatt Avrupadaki fev
kaHide vazifrsi'nı büyük bir alaka 
ile takib ediyor. Bu vazüe pek a
ğırdır. Şimdly ... kndaı· Südctlerin 
şefi ile Çekoslovak,·a hükumeti 
arasında bir yakınhk husule ge. 
leceğine dair hid ... emare belir
memiştir. Anshısdanberi hakim 
olan ağır hava da hiçbir nydınlık 
görülmüyor. Çekoslovakyadaki e
kallivet mes"lesinin hc.r safhası 
tetkik cdildi:t<c.., mü:;alemetkarn
ne bir hal şeklinin Prag n değil, 
fakat Berl"nin revi;ıe mütevak -
kıf olduğu anlcı~ılıvor. Almanyn 
ne hadde kadar ['itmek istiyor? 
Bütün me ele buradaJır. Südet 
meselesi, Alıhnyayı Avrupanın 
cenubu şark~.,·nc doqru geni~le_ 
me yolu ÜZf ·indt> rahatsız eden 
Çekoslovakyavı parça~amnk değil 
sebile zayıflatmnk için iyi bir ba
hanedir.» 

Jur gazetesi şunları yazıyor: 

lıkta bulunmağa azmettiğini ha. 
tırlattığı halde Alman matbuatı 
Rünciman'ın memuriyeti hakkında 
ciddi şüphelcı· izhar etmektedir. 

Dqyçe Algemanye Çaytung ga. 
zete'S.i ise şunla!'ı yazıyor: 

Südct Almanları ancak kendi 
kendilerini idare etflderi zaman 
tatmin edilm!ş olacaklardır. 

Almanyada cereyan eden diğer 
hadiseler de bize emniyet vere. 
ek mahiyette değ:ldir. 

Bununla beraber bu hndiselere 
büyük bir diplomatiki manevra 
payı ayırmak lazımdır. Esasen 
mühim bir müznker<: başladığı 

.zaman bütiin şartların kabul cdi. 
leceğini söylemek adet değildir. 

Edirnede askerle~ 
rimize kavuşuyor 

Balkan Antantı Devletlerile 
Bulgaristan arasında SelaniktE' 
imzalanan 1til§fnamcden sonra, 
ezcümle Lozand:ı imza edilmiş o
lan Trakya hududlarma dair O

lan mukavelenam" artık tarihe 
karışmış bulunmaktadır. 

Bu suretle güz!!l Edirncmiz de 
gayriaskeri vaziyetten kurtul -
muştur. 

Bu mes'ud hadise mümısebetile 
dün Edirnede sevinçli tezahürat 
yapılmış ve kahraman ordl!ya 
'kavuşmak mü'.!desi bir nn içinde 
her tarafa yaytlmıştır. 
Ayrıca Edirne Halkevinde ya_ 

pılnn bir tophntın<ı Edirne val·si 
Niyazi Merzrn Edirnenin gayri 
askeri vaziyetten kurtul<:!unu h;ı. 
berini resmen halka tebşır et -
mişlr. 

Beyaz zehircilere 
Aman yok 

Mısır Başvekilinin! 
Londra 

Çek milletiııdcn, smesini par. 
çalaması ve~··· mevcudiyetinden 
vazgeçmesi ' ncmez. Üç mil -
yon Südet Çek hük\ımeti içinde 
müstakil, otaliter ve Almanyanm 
peyki bir hükiımet teşkil edemez_ 
ler. 

Epok diyor ki: 

(Bırİn<'İ sahifeden dc"·am) 
dola.,tığını qören memurlar dün 
kendisini yaka1amışlar, ÜzPrinde 
yapılan aram:ı netices•nd" 5 p:ı. 
ket eroin bulmu~lt.ırdır. Tekbacak 
Yusuf verdiği ifadesinde eroin -
leri Kel Celtılden aldığını söy_ 
]emiş ve yakal:ı.mı:ı CeJ.llin üze -
rinde de bir miktar eroin ve esrar 
lunmuştur. Yapılcın tahkikat 
neticesinde bu civarda oturan Sa. 
ğır Leman isminde bir kadının 
Kel Celiilin <\ oin satıcı olduğu 

anlaşılmış ve alınan tertibat ne. 
ticesinde işaretli para mukabilin. 
de eroin sats!'ken suç üstünde> ya 
kalanmıştır. 'Semanın üzerinde ve 
evinde yapılan arama neictısinde 
de 13 paket eroin ve bir m!ktar 
esrar bulunmuştur. Hunlardan 
başka dün gece Kadirgada Liman 
caddesinde otur8n balıkçı Yuva -
kim de eroin satniken suç iistün. 
de yakalanmıştır. Yuvakim üze
rinde bulunan 6 paket eroin ilP 9 
parça esrarı yakRlanacağı sırada 
yere atarak · kaçmak jstemiştir. 

Eroincilerin dördü de bugün adli 
yeye teslim cclilmfşlerdir. 

Seyyahat' 
Londra 4 (A ."\.)- İsvjçrecfe is. 

tirahat etmek üzere dütı L'lndra. 
dan haı~ket emeğe karar veren 
Mısır Başvekili azi.rnetini gele. _ 
cek haftayn tehir etmıştir. Baş 
vekil bu suretle 1936 tarihli İn.. 
gıliz _ Mısır muahedesinin askeri 
ahkamının bazı tefeıruatını ta -
dil eden itilafı imza etrnek imka
nını elde edecektir. 
Süveyş kanalının :.ıuhafazası. 

na memur İngiliz kıt'alan için 
inşa edilecek olan kı~laların mas
rafı muahedede derpiş eclildiğı 

veçhile yalnız Mısır tarafından 

değil hemen mütesaviy~ dene • 
cek bir şeki!de Mısırla İngiltere 
tarafından ted;ye eJilE:cektir. 

1357 t-ucrr 1 1354 t<J nl 
Ccmui!elahır Tem:nuz 

• 22 
YtJ 193&Ay8, Güo216,Hızır 91 

4 Afiuatos a Per,emba ,-
Vakiti er Va11tl Eıalll 

sa. d. sa. d. 

Güneş 4 57 9 33 
Ô~lc 12 20 4 S3 
ikindi 16 14 8 51 

Akıaın 19 23 uu 
Yata 21 10 1 4'1 

lmRk 2 59 7 35 

Mes'ul Çek ricah hüsnünıyet 

eserleri gösterseler bile Südet AL 
manların cb ayni tar::dn hareket 
edecekleri ~öylenemez. 
Yarı resmi P.:-oger Pres gazetesi, 

Runciman'ın Prag:ı muvasalatını 

cemilekar cıimlelerlc selamladığı 
ve Çek hiikumetinin yapılması 

mümkün her türlü müsaadekar _ 

TDrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

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

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure
ti\e siz de taliinizi deneyiniz. 

Kral katili ! .. 
(5 inci sahifeden devam) 

yerlerinde idiler. 
Damyen, bunların huzurunda 

müttehim iskemlcsme oturtuldu
ğu zaman hiçb\r ş:ışJanlık eseri 
gösterm<?di. Bil.ikıs lı endisine ve
rilen ehemmiyi!tten memnun ıdi. 
Cürüm ortakiarını11 isimlerini söy. 
lemesi için sıkıştıı ıidı. 

- İyı söyliiyorsunuz Mösyö 
Paskiye ... Fakat, İsanın ~uzurun. 
da bile itiraf edecelc bir şeyim yok. 

Bunun üzerine müddeiumumı _ 
nin iddianamesi okundu. Müddei. 
umumi Kralı katle tasaddi cür -
mile idamını taleb ediyordu. 

* Divanı ali, akşamın saat 7 sine 
doğru kararını tebliğ etti: «Heyeti 
hakime, Damyen'in haşmetmeab 
Kralın mukaddes hayatına suika~d 
ettiğine kanaat gl•tı:r:ı:ş ve ida • 
mına karar vcrmiştır. 

«Mahkum, yalmayak üzerinde 
yalnız kısa bir gömlekle siyaset 
meydanına götürü!eccktır. Elinde 
bir meşale bulunacaktır. Orada, 
yere diz çökecek ve umumun mu
vacehe,,indc Krniın hayatına kas
dettiğini, bıçaırln yan tarfaından 
yaraladığını itıraf ve Tanrıdan, 
Kraldan. adalett<>n af taleb ede
cektir. 

•Orada, daragacı hazırlana-

cak. Mahküm. ellerinden ve ba
caklarından lıa~Ianacak. Sağ e -
linde Kralı yarahdığı bıçak bu
lunacak. Dört beygir tarafından 
çekilerek azaları parçala -
nacak, sonra yakılarak külü ha -
vaya savrulal'&k. emval ve em
laki Kral namın:'! müsadere ve 
zap'oluııacaktır. 

«Bundan ba?lO doğduğu ev yı
kılacaktır ... > 

Heyeti hfüt.mı, bu kararı tebliğ 
ederken Grev meydanında son 
hazırlıklar yapılıym du. 

28 mart Sdb:ıhı Damycn höccıl'. 
sinden çıkarıldı. ~ehremnnetinin 
altkatında bı r salona götürüldü. 
Tirandazlar, ken.:füinı k<.>çi derı

sinden yapılmış bir torbaya ko
yup götürmüşlerdi. Yalnız kafası 
görünüyordu. Tot hadan çıkarıldı, 
:;rere diz çöktürüldü ve kan>r o -
kundu. dikkatl2 dinledi. Sonra 
Sen Pol pap~: ı ile bir müddt;t yal. 
nız kaldı. 

Papaz çeKilciı Damy€n bir )'U

dum şarap :çti. Sonra yi_ 
ne arabaya konuldu, işkenoe sa. 
lonuna götürüldü. Burada, komi. 
serlcr, reis :Mopeu ve Mole, mü -
şavirlerden Sever, Paskiye, Rolan 
ve Lambelin bulunuyordu. Yem_ 
den sorguya çekilöL İlk ifadesıni 
tekrar ediyo('du. Celladlar etı·a -
:fını sardılar. Ayağın·ı uzun konç. 
lu bir çizme giy<lirdiJc!". Çb.mcnın 
içerisinde ucu s'vri çiviler vardı. 
Mahkum caıı acısile feryada baş
ladı ve parlô.rrento müşavirlerin
den Lömetr cfö Ferriyer'in kah _ 
yası Gotiye'n'n ismini verdi, ken
disini Kralı öldürm"Y ebu ndamın 
teşvik ettiğini söyledi. 

Gotiye'nin tevkifi için derhal c. 
mir verildi . 

Mahkum yüriimeğl' icbar edil_ 
dikçe acı acı hağmyor, yalvarıyor, 
af dileyordu. · 

Gotiye ile Lömetr get!rildi, mu
vacehe olundu. Damyen söylediği 
sözü inkar ct:ti. 

Yeniden işkenceye başlandı. 

Nihayet, hekim daha fazla taham
mül edemiyeceğınj ~öyledi. İşken_ 
ce iki saat bir çeyrek sürmüştür. 

Sarayın saati dördü çalark<'n 
cellad başı Gabriyel Sanson, ha _ 
reket zamanının geldiğıni haber 
verdi. 

Bunu ~ avaşça söylemesine rağ. 

men Damyen işitmişti. Kendi ken
dine: •Evet, ıtz sonra gece olacak.> 
diye mırıldandı ve bir an sonra 

ilche ettı: cHc h t 

rniyeceğim .. » 

* S:yaset mC) ı • 
yürüyerek göttiı uıdı.ı §. 

komiserle göriışn1ck ~ 
rısını Ye çocuk l:ırırıı 
kiyc'ye emanet etti. 

·,3cııı3 
Saat beşte carııg·. bt 

azalarının her bid bır . )'\) 
landı. Be)'girlerı?., eti 
cellad tutuyor. dıger k• 
zun bir kamçı ilt nrdıır 
duruyordu. Ayakta 
başı emir verdi. 

1 Kamçılar şaklaJlll 1 s le ı Beygirler, can acı ,JuŞ 

dılar. Birisi 'j ere . !( 

mahkumun vücudu 1'31er. 
Hayvnnlar, i.i~ defa 

1
c 

lar, üç defasınd•~ da vı.ı 
kavemeti karşıs1ndıı Jaf 
mecburiyetindP. kııld~el 

Papaz bayılmı!f. 1 • tı 
yapacaklarını şaşıflll'ş ~ 

.. }ctı 
lunanlar hayre~ 'e 

1 donakalmışlardı. Ah9 

ğırıyordu. 

Cerrah kom;scr~re 
1 •lJJl 

ile mafsalların kCS'I ol 
etti. Bu taleb )<abııl b 

Fakat bununla d• ud 
Dörde ayrılan vu~ı. 

ları ve gövde toplıı ıd~ 
yığının üzerine kôn~çt ' 

15 inci Lüivi hnfı • 'it' 
Damyen'in işkence 1 ~ 
marn bir saat bir çef 

• "kadııP (Dış polıti 
- - SD 

denberi Japonlarııı ~ 
harb yapma:-; isterıı~dl'
mekted;r. Fakat ~ıs ;ı 
yet alaka3ını Jikıde 

11 
denberi, Japonların e ııı 
yetli gayesı ıi teşkil ~1 
ğu da mal 'ımdur. ~ 
giriştiği mücadele, bil 
mak için atılmış blrdıı 

11 
rettir. Japonya Ç n cşıı 
miyor. Hedefi d:ıh:t 
Çinde kendi gayrsırı · 
hüklımet:n iktıdara gJ 
bu hükl:ımcti ıttJf 
önce Rusy .ı, sonra dn ıJC 
pa devletlrrile Aırıctt 
lerinin tasf .ycs.~ı 

1 
J 

istiy'1r. Çıı hüktıtl',JC 
• t ıı 

nı.n bu emelleı ın 
içindir ki UzakşarJ\l ~ 
başlamıştır. JnporıY~ 
mellerıııe alet et~~ ı,t 
tiği mücac\eled ~ bJl 

d··,er 
yet Rusya11m, ıg ııer 
garbi kırup:ı drvlC Jt 
kanın mukavcJl'lctlef ~~ 
mıştır. Çu1e ynrdı~ett' 
celli eden bu ınuk9 ..f 

uı.:~· 
ların pianlarını tı ıerı 
Bınaenale:y h gird .l< 111 
ikurtulmaic icin çıı~ c 
evvel, ç:ne ~uzabı~ 
meselesmi hallctrll~ıl<e 
ler. İşte bütün tch 1ııt 

Fakat Ça 1kttf<'M~ dlfı • )<•,
dakikaya kadar ııı rıııt1 
mn böyle bir prog tı1 

. .;er 
miye karar verıp Jıır 
dınlatmamnktadıı · ol 

t . · ·· azaıılı me ının murı 
' orıı• 

işgal ett~:ten so rtı" ~ 
noktaya inhisnr l'ttı •el 

f ,... acJ.ı J ret sar et· ıgı ·' • 
ddttf mareler mcvcu ~ 

kıimeti namııır. soı · 
ıc bt 

- B;zc.? mcse ıcı1 

Dediği gıbı, tC~ 1, ' 

dıman eden sov)'t: ıtl , ıarı 
karşı Japrm kıta 
bir vaziyet aidıJtlfl~tJ 
Bununl.:ı. beraber, ııl • )<B 
leler ara sın l ycnı t1ı' 

·rlıtı ı kufeng mc~eıesı ·ıc bil 
hu için ve dohıY151 ıe 
sulhu için ciddi ~'refll' 
ettiğt de !rıknr c 1 ~ Ş. 

ile SABAH, öGLE ve A"-
dıt1' 

her yemekten sonra muntazaman 
tarçalaıınn. 



t .. yeoika, ttdm, mal.8mal ve not vM"enler: Eski Osmanlı donanman erk&. 
~ rcu.rne, ve iktibas ııınclan miralay 1temzl, İskele ve Umanlar umum kumandanı albay 
ıtkkı tn hf d Şükrü Pal., komodor lı~8.tlhl İhsan, batan gemi kaplanları, 

a UZ ur : eski armatörler. Ve bngüne b dar ıılzli kalan ve.•il<alar 

~elbrock maceralarını anlattı: 

L 1 
(4 üncU salıifeden devam) 

dine gelebildi. 

I 

- Berna şu tahta köprüde o -
turan serseriye bak :Muhakkak ki 
aşıktır. Ap:al karın altında meç. 
hu! sevgilisini bekllyor. 

Böylesi 
görülmemiş 

es irıci sahüemlıden devam) İ 
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tfaiyeye liizumu olan ve hepsine 700 l:ira bedel bhm:n olunan 3 
gilterede doğmuş, büyümüş, avu.. 
itatlıkta şöhret ve mcharet sahibi projektör ile 1 jener~tör açık eltsiltmiye konulmuştur. Şartnamesi 
bir adamdı. Londra gazetelerinin levazım müdiırlü;tür.de görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda 
verdiği tafsilata göre 1933 teşrini- yazılı vesika ve 52 li·a 50 kuruşluk Uk teminat makbuz veya mektubila 
sanisinde, Harman isminde Lon - beraber 10/8/938 Ç1rşınba günü saat 11 de Daııni encümende bulunma. 
draıun nüfuzlu b;r bangeri do - lıdırlar. (B. 4788) 

landırıcılığa teşebbüs cürmü ile on --------------·--------------
sekiz ay hapse mahkiım edilmişti. 

Edirne Valiliğinden: 

b:ınları merakla dinliyordu : 
r\Q • 
ıı _Pıten Brodeg 

ııtiirlerı 

Berna dikkatle bakınca palto -
sunun yakalarım kaldırmış, şap
kasını kulaklarımı kadar çekmiş 
bir adamın parmaklıklara oturup 
dalgın dalgın bakındığını gördü. 
Biraz daha ilerlediler. Artık bu 
meçhul şahıs lylce meydana çılc -
mış Berna da büyük bir heyecan 
içinde onu tanımıştı .. Bu Ekrem
di. Tam o sırada meydana çıkan 
birkaç çocuk Ekreme doğru ko. 
şup onu taşlaıruya başladılar .. 
Hepsi birden bağrışıyordu: 

Frederik Jozef o z .. man bu ban. 
geri müdafaa etmiştir. Bu müda
faasına miıkabil banker de 1,500 
İngiliz liresı almağı pazarlık etmiş

ti Böyle büyük paralar Frederik 
Jozefin eline kolay kolay geç -
rniyordu. Evvelce Hindistana git -
miş, orada adıım öldürmekle maz-

Edirne memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacı için rksiltını:yoe çı.. 

karılan 1251 lira 10 kuruş kıymetinde 137 kalem ila'Ç, 16/8/931l Sa.lı günü 
saat 12 de ihale edileceğinden Wiblerin yevmi mczkılrda teınlııat mak.. 
buzlan ile beraber Vilayet Daimi Encümenine ve şcraiti öğrırunek is. 
tiyenlerin İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları .1°n olunur. 

(4980) 

!trteıeli.ıı IY'llnyana bağladık. Gü. - mriniz kapiten! 
~ıı~ e deniz may:tabı döktük. - Evv~liı h~ş geldin. Vaz;fe. 
liıoict d BlıYu verince bir anda 4 ni yaptığın için seni tebrik ede. 
C la e alevler içinde kaldı. rim. 
~ :ana ltada~ her işi sakin - Mersı kapiıten! 

~ ~ted.en jandarmalar bir - Anlat bakalım nasıl gittin: 
~ biı<ı . a.reıt~te geçtiler. İçlerin- - Ben bunu sonradan anlata. 
~İil :tı?nbaşıJarı olacak galiba l caktım siz~ kaplten ... Ama şimdi 

llıot" ır ~eyler haykırdı. Der. istiyorsunuz. Peki .. 
l.ı~tlerde bir kaynaşma oL Buradan çıkar çıkmaz Mango. 

~a Vakti.ebat tüfeklerini boşalt- parkla birl·:rte 6 mil kadar açıl. 
~lt Yaı: bulamadan bir çanak dık. Sonra dur !uk. V<?clalaştık. 
~ l:lnUruna tutulduk. Jan. Vazifem·zi birer defa tekrarladık. 
lıı ~lar e[l':'"in~ geçirdikleri ba
~ol ı, Şl§Cleri, tes'i ve maşra
~ ı.~~ kuvvetler ile üzerimi
~ ;- • aga tahtelbahri bir ev 
'· egınuruna tutmağa koyul. 
'r ~esafemiz çok yakmdı. 
•lıt hakıo 

1
duJt kaçmağa .. Kalın ve 

0lt~itt ~ a.r Jll'reskopu kırabilir, 
\ıureı~burdeha' ederdi. 
b~ atı Çarçabuk içeri top. 
~:n daldık. İkı kişinin bu 

ı. Ş\Şe ile baslan yarıl. 
~~ d • 

.... e?Si 

Birbirimize muvaffakıyet temen.. 
ni ederek ayrıldı. 

O, açıktan gidecek, ben sahiL 
boyunu ıtaldp edecektim. İçimde 
garip bir ürperti vardı. Var hı. 
wnla küçük küreği çekiyor, ara 
dabir durup etrafı dinliyordum. 
Denizde, görünürde hiç bir vası. 
ta yoktu. Her taraf derin bir sü 
küt ve sükfuı içinde uyuyor gi. 
biydi. 

1 
Sahile yakın gidiyordum. Kıyı 

boyunda araları birbir;nden uzak 
köyler, gece karanlığının altında 
ışıksız, lfoyu gölge yığınları gibi 
duruyorlar, insana korku veri
yorlardı. 

Artık, hedefe varmak üzcrey. 
dim. uzakıta, ufukta bir ışık be
lirdi. Durdum. Bunu kestirmeğe, 
ne olduğunu anlamağa uğraştım. 

Kendi kendime soruyordum: 
- Bu ışık ne olabilir? 
Yine kendim cevap veriyorum: 
- Ya, Çanakkaleye giden bir 

transporun tahtelbahir tehlikesi
. ne karşı denizin yüzünü tarassut 
etmek üzere kullandığı bir pro. 
jektör, yahut da ... 

Son .yahub kelimesi fikrimi 
durduracak, düşüncemi altüst 
edecek hepsindPn daha fenası va. 
zifemi yarıda bıraktıracak bir ne. 
ticenin, tehlikenin, korkulu ihti. 
malin çerçeves;ne girdiği içn bu 
noktada boca \ıyor, bunu düşün. 
mek bile istemiyordum. 

-~n n kapiten ı.. Çok geç. 
'ıı;'~ngını da söndGrdüler. 
iı •. .,~t ~.arına meydan verme
•-~Iiy ın iki torpito atmak 
~~ etinde kaldım. Motörle.ri 

İki saatim böylece geçti. Artık 
yolu azaltmış, üçte ikisini tehli. 
kesizce almıştım. • IDcvamı var) 

KORKU 
' 1,.; Parçalacl!m. 

,.ndeıt·ı 
~i' !ıeniZe 1 

.. !r ne oldular? 
iıleıtı k" d.,küldüler Fakat sa. 
~ datlar 0Yden çok geçmeden 
ilıe 4ııııar çıJt:.'.ı. Geldıler H~psinl 
~ •r~:1 lielbrııck sustu.. Naj. 

- leırıiy0 %ı din1ycr. bir şey 
~ bakı,tQu .. _B7 ~üvarisl arka. 
~ · ~ugerte üzerinde kü. 

o.,~~ile ~~rtottebatın EJ"asınılı 
~ tısını aradı. Bakındı '.,. . ~ .. 

''aıı·t Jınen sordu: 
'" le.tıı "U . 
'" hrun• 'O''· . ·~ha :ı · lluıııe r' nerede kuzum. 
'ıı.ı k trı? .. G~midcydi . Arka. 
Ilı Ç~,r 011

U§uyor olacak. 
~· Sc/salt ... Gel'p beni bul. 
li ~tıın. an:.tı hakkında izahat 

~~.~llıe ı d .• 
;'llttdl e gozlerin> giiğertede 
lıııda s~rra bir kümenin 

rı~ş • 
l\t. ~ \'or c neşeli bir şeyler 

lt 'flardi elile işaret 
'lııa ji\e O•ad 
~ llıa~~; a ... Bak, arkadaşla. 
~ tlbrcı:ı: a~ı anb:ıyor olacak. 
ı.,,, ~ ~ ,_rltadaşının işaret et. 

""ı· (.a1'.'ı "" · ' · • ork Hard'e ses. 
lteı10 
li "· York H d , .,, Uylıx k . ar ... 

~Uray apıten: 
ı,11 ç •le 

1
a Relir •"lisin biraz ... 

4i • •;; 'i "-~ n Yan · "'! sıçra~ta sü. 
lııtıı ~ı,1 1 ına vardı. Hızla to. 

ı.ıa '•rleşr d 

' (5 inci sahifeden devam) 
dam; gece, kapmnın dışında bir a. 
makla b<>raber tetkik edildikteri 
zaman insanı acındıran mahiyet 
gö.t.erm~kten de geri kalmazlar. 
Meseli, büyük m.ıharrir Edgar 

Allen Po şehrinin hikayeci, HoL 
man, değerli ressam Alferd KuL 
rin bu iyi bir misal diye tetkik 
edilebilirler. 

Hofman, geniş muhayyiles'nde 
canlandırdığı tıpler, hik.5,y.,Jerin. 
deki entirikalı hadiselerin kahra. 
manlarından kendisi de korkar, 
geceler4 çerçevesiru cizdiğl tip. 
!erinden duyduğu korku ile uyku 
suz kalır, gecesi gündüzünü ken.. 
disine haram ederdi. 
Edgar Alleıı Po, yine kendi mu. 
hayyiles!n n doğurduğu roman. 
larının kahramanları afyon du. 
manları arasmdo. siyah yüzlü, ka
ra kalpli, cadılar tahayyül eder, 
bu zehir sarhoşluğunun meydana 
getirdiği bir dimağ zenginlıği ile 

IY"I'attığı. bu cadılara yaptırdığı 
cehennem danslarından yıne ken
di korkar, yorganlarına bürünür, 

bin bir azap ve işkence içinde de. 
lik deşik uykularla gPcelerini ge. 
çirirdi. 
Ressam Allred kübine gelince; 

bu kudretli fırça E:ıhibi ressam, 
korkunç taplolar yapmakla meş. 
hurken, kendi kuzguni kara ke. ~ ''• "' :m•od~ 

~kızı_~! 
v .Oldüren kim ? .• 
"-~at\. --.. - .... -- . ·- -· - -

1.y • Jaıı L · G •4ıq oran 11 Çeviren: F. SAMiH 
• l!ib· ta tidd 

~n . 1 l'erd en fecidi. Röne, 
~<i<ı ·die :atıyordu. Elleri 
'r~ ' lıoyd ır cam parçası ile 

' dtt-· an bo> 'a kesmişti. 
ar ın oı 1 ~ed 

1 
lllak!a beraber da. 

lllı:ııor:ı: •-ı.menıi~ti. Henüz 

'i'tıı~ .. '1.4.u v 
la~t d JI; DOLAB 

t ı.,. ~•ııın C\-aın ediyordu. 
ta• Cesed' 

l'iln oıbı lld ını nıuarene için 
d% 3 .,. il, henüz Pu!haran 
t' "ılrn.,~ .. 0ııd rd· -·,..tı. Hemen 

~Ilı llar l ıler, go!d, Röne'nin 
~ lı' 1. 

' Ot &~!, k· 
~ uı-- ın· u·ubhanede o. 

t 'ıc:P ı y-ıaştan, heye _ 
tııı, 

1 
nııye b•• ipucu 

Yo d' ç ı ı 'lrdu 
Q l{ . 

OSkoet, llıüth~ bir 

tehevvürle Selestıne <;ıkışıp du -
ruyordu: 

- Herif, di;yordu Ben sana ten. 
bih etmedim mi, yanından ayrıl. 
ma demedim mi? Vazifeni böyle 
mi yaparsın sen? Niçin gözünü aç. 
matlın, dik kır. etmedin? ... 

- Benim kabahatim yok. Em -
riniz veçhile yanında bulunuyor. 
dum. Siz çağırınca gelmek mec. 
buriyetinde kalrlım. Bu kısa gay. 
bubetimden istifade etmiş ... 
Şato sahibi sustu. Solestin sö -

züne devam ediyordu: 
- Şimdiye kadar emirlerinize 

itaatsizlik ctmed'm. Hatta bu ge. 
ce kendisini bir saniye yalnız bı. 
rakmadım. İhtiyaten yatağımı da 
.kapının önüne serdim, yattım. 

Mösyö d<i Roskoet sorgu haki -

disi kucağına çöküp de o:ada ra. 
hat ve horultulu bir uyku keS-:ir. 
medikçe korkusundan fırçasını 

eline ahp resim yapamazdL 
Diğer taraftan korku, karakteri 

tayin ve tanzim eden zalım, haşın 
bir rejisördür de ... 

Korku, hazan büyük facialara 
sebeb olan hayat sahneleri temsil 
ettirebiliı. 

Maamafüı., bütün bunlara kar_ 
şılık korkunun insan kalbinde sin.. 
diği, uyuk:ad,,';rı. zamanlar, Adeın 
oğlunun cüret hamleleri göster. 
mesine sebeb olur ki, hiç umul. 
mayan bir adamın b;r para~ütle 
bilmem kaç bin metreden aşağı 
atlaması, evinde liimbasız sofaya 
çıkamıy3n bir gencin, muharebe 
meydanınch gülleye, süngüye, 
bombaya, kur~una meydan oku. 
ması bu kabilden<l'r. 

Korku, envaı tayin edilem;.ı·e. 
cek kadar geniş bir mcvzua dahil, 
b:r sürü tahaflıkların heyeti mec. 
muasıdır. 

Ve .. t!n meden! erkeklerin bir 
tiyatro yangınında karlmlan, 
çocukları çiğniyerek dişarı fırla. 

ması, batan bir vapurdaki birbiri. 
ne aşık bir karı kccadan, gtiğer. 
'teye sul'!r hücum ettiği zaman 
karısını düşünmeden kendini kur. 
tarmağa çalL5an erkeğin hali bir 
an düşünülürs~ mevzııun genişli. 
ği göz önünde canlanır. 

mine: 
- Size söylemiştim a .. Oğlum 

bu gece bir yere çıkmamış. Şu 

halde cinayetle dE: bir alakası yok. 
gördünüz? .. 

- Bu ihtiyatlara neden lüzum 
- Bir delilik yapmasından kor. 

kı.ı_vordum. 

- Sevdiği kızın hayatına kas.. 
detmesinden mi?. 

- Hayır!. Fakat, her halde kızı 
!ildüren oğlum değildir. 

- Bu sözünüzü kaydediyorum. 
Kendisini öldürmek istemesi, bo. 
ğazı.nı kesmesi bir nevi itiraf de. 
ğil midir? ... 

- Röne cinayet işleyecek ka. 
biliye:te değildir. Kızın öldüğünü 
işitince bu deliliğ; yapmıştır, Çün. 
kü braz budalacadır ... 

Mösyö dö Roskoet cidden diğer 
babalara benzemiyen bir baba idi. 
Oğlunu hem müdafaa, hem de bu. 
dalalıkla itham ediyordu. 

Lusil ve dadısı bir şey bilmiyor. 
!ardı. Onlar, şatonun sol cephe _ 
sinde oturuyorlardı. Bu sebeble 
ne bır ey işitmişler, ne de bir şey 

- Deli... Deli... 
Ekrem bir takım garib harekeL 

!er yaparak çocuklardan kaçmak 
istermiş gibi seri adımlarla ora -
dan uzaklaştı. 

Berna çocuklardan birını çevi. 
rerek: 

- Kimdir bu niye deli diyor -
sunuz? 

- Vallahi hanımabla bir senedir 
her gün gelerek bu köprüde otu. 
rur. İlkönceleri iyi idi. Fakat epey. 
d.ir ki delilik alaimi gösteriyor. 
Biz de can sıkıntısından alay edi
yoruz .. Ne olacak deli işte .. 
Kocası da oradan ilave etti: 
- Demedim mi s3na deli hem de 

serseri ... 
Berna başını önüne eğdi. Göz. 

!erinde beliren iki damla yaşı gös.. 
!ermemek için ellerini yüzüne 
kapadı. Kendi kendine: 

- Sevgilisinin saadrti için ktn. 
dini felakete sürükleyen zavallı 

Ekrem... Nihayet ona mükafat 
olarak cemiyetin vurduğu dam _ 
ga .. Deli.. Diyebildi. 

------<>-------
Dikkat ediniz 

(S inci sahifcdrn devam) 

nun olarak muhakeme edilmekte ı---1--------------------------olan birkaç kimsenin aviıkatıığım stanbul Defterdarhğından : 
yapmış, 10,000 İngiliz lirası ücret Kadıköyünde l!skele .n:ıeydanı caddesinde hazineye a:d 18/l sayılı 
almıştır. Fakat banker Harman 
davanın netice itibarile kendi a 
leyhir..e çıktığını görmüş, çünkü 
mahkum edilmişti. Harman daima 
kendisinin masum olduğu kanaa. 
!indedir. Hatta mahkum olduktan 
sonra da 3,000 İngiliz Era~ı sarfe
derek tahkikMı yeni baştan yap -
dırtmağa teşebbüs etmiştir. Pek 
çok kimselerin ;fadelerini toplam!J 
bunları şahid sıfatile mahkemeye 
gelmesini temin etmiştir. Bununla 
beraber beklediği neticeyi elde 
edememiştir. Fakat Frcderik Jo. 
zef bundan sonra başka bir ban
ker bulmuştur. 

Bu yukarıda bahsedilen adam 
dır. Harman bu avukatın mağdu
ru olduğunu ileri sürerek kendi. 
sinin affedilmesi için müracaa/ et
tiği gibi Ednr Harold'un cezasın. 
dan bir kısmının affedilmesi ci -
betine gidileceği söyleniyor. 

EGE 
Tiyatrasu 

müfrez arsa üzerıne yeniden yapılacak olan ve keşif bedelı 82661 lın 

&l kuruştan ibaret bulunan Malıye Şubesi binasının inşaat ve tesisatı 

it]eri kapalı Larf usu1ile elcsiltmiye konulmuştur. !\Iuka\•ele, eksiltme, 

bayındırlık işleri genel, bzel \•e fenni şartnameleri, proıe, keşif hüliısa. 

sne buna ınüteferri 4 di~er evrak 413 lrunış mukabilin.fa Milli emliık 

müdürlüğünde ver'lecektır. İsteklilenn 5384 liralık tenı;nat mektubla. 

ri!e teklifnamcler;:>i ·:e c.'ll az (50,000) liralık bu işe benzer ış ~-apttkları. 

na dair Nafıa VekaJetınden almış oldukları müteahhitik ve Ticaret O. 

dası ves'kalarını 15/8/938 paazrtesı günü saat on ikiye kadar İstanbul 

Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona verme1Pri ve saat on 

üçte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları. 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü 

(M. 4920) 

icra Memurluğundan : 
Yergi Apustolid,.ın avukat İzzete olan (186~) lira borcu ödenme. 

mes'nden dolayı ~atılmasına karar verilen ve tamamına ebı.,·ukuf tara. 
fından (25676) lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpa~ada Süruri 
Mchmedefendi !l'lahaUe,ınin İncekaş ve Kızılcık sokağınrla eskı 51, 53 
51 mükerrer 53 yeni SU, 82 kapı No. lu bir tarafı Anna ,.e Katina hanesi 
ve kısmm Bodovi arsası ve bir tarafı Bodovi arsası bir tanlı Çatıkkaş 
sokağıle mahclud vakıflı elyevm dükkanı müştemil bir bab •Partıman. 
nısıf hissesinin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır-

Şimdi, !:ıu vaziyett~ iken, tıbkı 
ayakta yüriiyormuşsunuz gibı, 

adım atınız, vücudünüzün diğer 
kısımları da ayaklarınızı takip et. 
sin. 

Nuri Genç 

Zemin katı: 82 No. lu apartımanın kapısına 3 basamak merın 
mrdıvenle çıkılır. Kapı: demırdir. Bu katta kresman dcişelı bır antre 
ve 3 basamak mermer merdivenle çıkılan camekan kapılı z~mini keza. 
lik kresman b:r taşlık Üzerine iki daire vardır. 2 r{o. lu ;ıpartımanda b.r 
koridor ve bir sofa üzerinde 4 oda zemini kresman mutfak b r alafrang• 
hela mevcud olup 17 lira kira getirmektedir. 3 No. lı dairede bir koridor 
'e bir sofa üzerine 3 oda ve diğer dairedekinin aynı hrlii \•e mutfak 
vardır. 16 lira kira ı;ctirmı,ktedir. Birinci katta 2 daire vardır. 4 No. da 
camekfuı.lı bölme ile ıkiye ayrılmıştır. Bir salon üzerine 3 oda aynı 
mutfak ve hela vardır. !9 lira kira getirmektedir. 5 Ne. lu da;rede ay'1ı 
bir salon üzerine 4 oda aynı mutfak ve hela vardır 21 lira t:ira getir -
mekted;r. 2 nci kat ;J ıinciı kat 4 üncü ve ~irinci katın aynı olup her 
birinde ayrıca birer de antre vardır. 2 nci kattaki 6 No. da 20 lrrakira 
getirmektedir. 7 No da 20 !ıra kira getirmektedir. Üçüncü kat 8 No da 
19 lira ve 9 No. da 21 lira kira 4 üncü kat 10 Ne. da 16 lira kıra 11 No. 
da 21 !ıra kira getirmektedir. 

Böylece odanızın bir köşesın. 

den öteki k61es:ne gittikten ronra 
ayni harelc~tı bu sefer geri geri 
yapınız! 

Yürürken omuzlarınızı da biraz 
qynatınız! Ve böylece, odanızda 

bir kaç defa dolaşınız! Bu clczesiz 
yorucu d~ğ'ldir. 

Yün örmenin veya başka bir iş 
yapmanın omuzları ai;ırbtığı ve 
yorduğu halde. bu idmanların vü. 
cudü bilakis dinlendirdiğini gö. 
ceksiniz. 

KALÇA'.,ARI NASIL 
ERİT MEL!? 

Kalçalar.n iriliğinden neyi kast 

Ve ~ 
ARKADAŞLARI 

BU AKŞAM 
Beykoz İskele gazinosunda 

ÇILDIRAN ADAM 
Sabri;)-e Tokses konseri 

ettiğimizi anlıyorsunu~. Bunun da 
çaresi vardır. 
Kollarınm göğsünüzde kavuş. 

turarak ve ayaklarınızı uzatarak 
yere oturunuz! 

Bacaklarınızı nöbetleşe ileri a. 
tarak ilerleyiniz! 

Böylece elli metre kadar yürü. 
1>-iinüz! 

Çok gp~meden ayaklarınızın e. 
rid'ğini 'e kalçalarınızın inceldi. 
ğini görürsünüz. 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
lstanbul Sahnalma Kamisyanundan 

1 - Gümrükler :çin 25 kilo çeker 10 tane Bizaı·ba marka otomatik 

terazinin 13/8/938 cumartesi günü saat 11,30 da açık eksiltmesi yapıla. 

caktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 2880 lira ve ilk temmatı 216 liradır. 

3 - Şartname l<om:syondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunl 

vesikalarla birlikte Galata eski ithaliıt gümrüğü binasındaki komisyo. 

na gelmeleri ( 4858) 

görmüşlerdi. 

Lüsil, ifadesinin sonunda, mu -
tadı hilfilı pek derin bir uykuya 
daldığını ve sabahleyin de pek geç 
kaldığını söyledi. 
Ahçı ile kocası da birşey bi!mi. 

yorlardı. Sıra 'Emiliye gelince sor. 
gu hakiminin yanına :yaklaştı; sü. 
künetle uyuduğunu, birşey işit _ 
mediğini, görmediğini söyledL 

Genç kadının fadcsini büyük bir 
dkkatle dnliyen Selestin ileri a. 
tıldı: 

- Hayır!.!. dedi. Yalan söylü _ 
yor. Bu kadın şeytan gibi -yalan. 
cı.dır. 

Büılün nazarlar kendisine, sonra 
genç kadına dönmüştü. 

- Yalan söylediğim neden bi _ 
liyorsunuz? .. 

- Odasında, sükunetle uyudu. 
ğunu iddia ediyor. Cesareti varsa 
bu sözü yüzüme karşı bir daha 
tekrar etsin!. .. 

Dedi ve Emilinın yanına gel _ 
di, garazkar bir çehre ile ilave 
etti: 

- Haydi, güzelim, söyle • Ya. 

tağında mışıl mışıl uyı.ı._vordun de. 
ğil 

., 
mı .... 

Emili tavrını bozmadı: 
- Evet, uyuyordum ... 

- Sözlerine inanmayınız ..• Biı: 
dişçi gibi yalan söylüyor. Doğru. 
sunu ben biliyorum. 

- Ne biliyorsanız söyleyiniz ..• 

- İşte, Mösyö ... Dün gece saat 
ona doğru ikinci katta, sofada 
idim. Yeni oda hizmetçisine bon. 
suvar demek, hatırını sormak :s. 
tedirn. Yavaşça odasına girdim. 
Orada değildi Hatta yatağı da bo. 
zu!maıruştı. Şatoda, akşam yeme. 
ği saat 7 de yenir, Dokuza geldi 
mi herkes odasına çekilir, yatar. 
Adet böyledir ... Şu halde bu mat.. 
mazel nerede idi 7 Bunu anlamak 
istedim, bir köşeye saklandım, av. 
delini bekledim, Geldiği zaman 
on ikiye çeyrek vardı. Sessizce va 
gürültüsüzce odasına girdi. Koş • 
madan yüzü kıpkırmızı olmuş, 

saçları bozulmuştu. Ondan be' 
dakika sonra Mösyö dö Roskoet 
geldi. Yalan söylemediğ:min isba. 
ı: ıda bu... (Deııamı tıar) 

Taras !cat: Beşinci ht taras katı olup iki daireyi muhtevidır 12 
No. da bir 5ofa 3 oda diijerleri gibi mutfak hela ve bır dolabı vardır. 
14 lira kira gefameklediı. 13 No. da bir sofa üzerine 3 oda aynı hela ve 
mutfak vardır. 15 lira kil'a getirmektedir. Bu katta iki tondan fazla su 
alan demir su deposu \'e zemini çimento duvar korkuluklu iki taraflı 
taras vardır. Bu katın &hşap kaplaması vardır. Bodruma inerken bir 
kapıcı odası vardır. Bu katta kresman antre üzerine dükkandan tadilen 
yapılmış b:r daire mevcud olup ahşap bölmelerle yapılmış bir sofa üç 
o-!a alafranga hela ''e sofada ocak vardır. Bu dairenin sokak tarafı de. 
mir yaprak kepenklidir. 6 lira kira getirmektedir. Bu katta 1 No. lu daL 
re<:ıe 1 karidor 3 oda 1 alafranga hela ufak diğer bir oda bir mutfak 
vardır. Bu kat sokak tarafta zemin seviyesindedir. Bu daire 10 lira kira 
get:rmektedir. Asıl bodrum 1 koridor 13 odunluk bir hela sabit kazan 
ve tekneli çama~ırlık ve motör dairesi mevcud olup zemi:>leri çimento 
döşelidir. 

Umumi evsafı: Apartımanın ismi Cennet apartımanıdır. İkinci ka. 
ta kadar merdiven mermer ve bu kattan sonra bodrum merdivenleri 
mozaiktir. Aynalıçeşme sokağında 1 inci kattan itibaren 5 katta birE:r 
balkon 4 katta da şahniş ve İncekaş sokağında cephesinde "1 katta üstıl 
kapalı birer balkon ayrıca alt katta da birer balkon vardır. 

Zemin kat pencereleri demir parmaklık olup duvar ve tavanlarda 
kalemkar nakış vardır. Bina tam kArgir ve potreldir. Elektrik ve terkoı 
tesisatı vardır. Mahallenin şeref ve derecesi ve binanın tarzı inşasına 
ve bugünkü hal getirdiği kira ve emlak alım, satım piyasasına nazara'\ 
gayrimenkulün tamamına (251)76) lira kıymet takdir edilm~tir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gıyrimenkuliin nısfi açıır; 
arttırmaya kon.muş 0lup 9/9/938 tarihl:ne rastlayan cuma günü saat 10 
dan 12 ye kadar Yenipostanedeki dairemizde açık arttırma ile satıla -
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 ini bulduğu takdirde 
gayrimenkul en çok ;,rttıranm üzerine ihale edilecek aksi takdirde ;?n 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdid edilerek 24/9/S38 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu 
ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edile -

cektir. 
Satış peş.indir. Taliblerm arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin %7,5 u nisbetinde pey akçası vermeleri veya milli bir banka
nın teminat mektubunu ibraz etmeleri l:i.zımdır. Birikmiş vergilerle 
Belediyeye aid tenvıriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri ve vakıf ıca. 
resi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriy<> 

ai<"cir. 
2004 N o. lu icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinın 4 üncü fık. 

rasınca bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka. 
daranın va irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hı1,>usıle faız ve 
masrafa dahil olan :ddialarını bu ilanın neşri tarihindm itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Ak'i halde hak. 
Io.rı tapu sicillile sabit cbnadıkça satış bedelinin payla~ına~•ndan bar ç 
kalacakları ve daha fazla malumat almiık istiyenlerin 20/8/9~~ tar luı . 
den itibaren herkesin gör~bilmesi için açık bulundurulacak olan ~rttır. 
ma şartnameı;ila 35/291!1 No. lu dosyasına müracaatları ılan olunur . 

·9420· 
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Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

İspiro varisleri vekili valiaillll 
balatta kesmekaya sokağında 12-
H numaralı hanede mukim bak
kal Mihalln oğlu Yuvanaki mi
sailidi al<>ylıine açtığı fekki ha. 
ciz davasının cari duruşmasında I 

müddeialeyhln ikametgahının meç 
bul olduğu mübaşiri tarafından 
davetiyesine verilen şerhten an. 

!aşıl~ ve mahkemece yirmi 
gün müddeUı ilanen tebligat ic. 
rasına karar verilmiş olduğun.. 

dan muhakeme gür,ü olan 19/9/ 

makamına kaim olmak üzere ilan 

GRIPIN 
Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı 

kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRIPIN 
alınız; rahatsızlığınız hemen 

geçer. 

GRIPIN 
Baş ve dl§ ağrılarına, gripe, so. 
ğuk algınlığına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç zararsız 

\!açtır. 

GRIPIN 
İsmine dikkat. Taklidlerinden 
sankınınız ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse şid. 

detle reddediniz. 

. . ~ 
ka dar :yollardaki hastalıkla,_ın mik roplarını kökünden temizlemek 

ilçln (HELMOBLÖ) kullanınız 

Böbr~k!erin çılışmak kudretini arttırır, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yem belsoğukluğunu, me. 
s~e ıltihabı, bel a~s.ın'.,. sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te. 
mın eder. Sıhhat. Vekfiletımızın resmi .ruhsatını haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczahanede bulunur. 

DIKKAT: (HELMO BLÖ) idrarınızı temizliyerek mavi !eştirir, 

TALiilMISi % ILiilllLllU 
~~~Si 

ILiill SiiPIEA ~~ 
. ~ . 

. . 

938 saat 10,30 da mahkemeye bizzat 
veya bilvekale gelmeniz tebliğ 

1 
ol un ur. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -

SATIŞ iLANI 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 

Jozef Patarelli, Avangliya Patarelli ve Elena Patare!H tarafından 
Vakıf paralar idaresinden 25702 ikraz numarasile borç alınan paraya 
mukabil birinci derecede ipotek gösterlmiş olup borcun <idenmemeslıı
den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ertli kuvuf tarafın. 
dan 22500 lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpaşada Süruri Meh _ 
rnedefendl mahallesinin Kızılcık sokağında eski 6, 8, 6, 6 mükerrer 6 mü.. 
k~rer yeni 59, lil, 03 kapı No. lı sağı Katinanın hane ve bohçesi ve Yor. 
ginin kargir menzili ve hazan Mösyö Andonun ahşap menzili, arkası Hacı 
İbrahim vereselerinin hane ve barakası, solu Antuvan Çalyan hane ve 
bahçesile yumurtacı Mihalakinin hanesi bahçesi, ônii Süruri çıkmazı ile 
çevrili iki bab dükkanı müşteınil .kargir apartımanın evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Demir kapıdan apartımana girildikte: Karesiman döşeli bir antre, 
mermer merdiven ve camh bir kapıdan girilen karasiroan döşeli bir an.. 
tre üzerinde bir kapıcı odası ve 1, 2 No. lu daireler vardır. 

1 No. lu daire: Bir koridor üzerinde üç oda, bir hel5 bir kiler ze.. 
' ' 

mini kırmızı çini döşeli ve maltız ocaklı bir mutfak; 

2 No. lu daire: Bir koridor üzerinde üç oda, bir hela, bir kiler, bir 

mutfaktır. 

Bodrum katı: Dar bir koridor üzerinde bir hela, bir mağaza, çift 
m~rmer yalaklı, kazanlı çamaşırhane, altı adet kömürlük, b ir su depo. 
su, tulumba, (bahçede altı adet ahşap kömürlük vardır). 

Birinci kat: 3 No. lu daire: Bir koridor üzerinde üç oda, bir mutfak, 
bir hela, bir kilerdir. 

4 No. lu daire: Bir koridor üzerinde üç oda, bir dolap, biı' he!A, bir 

mutfaktan ibarettir. 

İkinci kat: Birmci katın aynı olup 5 ve 6 No. lu daireler vardır. 

Üçüncü kat: Bu kat diğer katların aynı olup 7 ve 8 ııuınaralı dai. 

reler vardır. 

Dördüncü kat: Bu kat da diğer katların aynı olup 9 ve 10 numaralı 

daireler vardır. 
Beşinci kat: Bu katta 11 numaralı daire ile bir taras vardır. 
11 numaralı daıre: Bir koridor üzerinde dört oda, bir helil , bir mut.. 

fak ve bir kilerden föarettr. Teras kısmen karasimen ve kısmen de be

ton döşelidir. 
59 ve C3 No. lu dükkanlar : apartımanın altında ve cehhede olup 

ıeminleri çimento, kepenkleri istordur. 
Umumi evsaiı: Merdivenler beşinci kata kadar mermer, sahanlık

lar karasiman, s~ak cephesinde çıkma, arka cephede taraslar vardır. 
Zcm:n kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 

Mesahası: Tamamı i68,5 metre murabbaı olup l 2ı,5 metre murab. 

baı bina 47 metrl murabbaı da bahçedir. 
Yukarıda hudud, evs• f ve mesahası yazılı gayrimımkulün tamamı 

açık arttırmaya konu lmuş olup 19/9/938 tarihine rastlıyaıı pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya ~adar Adliye binasındaki dairemizJe açık arttır. 
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammin kıymet in %75 ini bul. 
duğu takdirde gayrimenJ.-ul en çok arttıranın iizerinP ihale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
o~ be~ gün müddetle temdid edilerek 4/ 10/938 tarih ine rastlıyan salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arrtı rması ya. 
pı'.ac3k ve bu ik inci arttırmada gayrimenkul en çok arttı ranın üzerine 

ihale edHecektir. 
Sa tış pe~indir. 'jaiibleren arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymC't in "'( 7,5 u nisbeLnde pey akçası vermeleri veya milli bir banka. 
nm Vm nal mektubunu ıbraz etmeleri Jazımdır. 

Blr ı km iş vergilrle Belediyeye aid tenviriye, tanzif;ye ve della _ 
live resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senel!k 

tav~z bedeli mlişter iye aiddir. , 
2no4 numaralı icra v~ iflas kanununun 126 ncı maddes'nin 4 tincü 

fıi<r"'ında , bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka. 
dJranın ve irtifak h"kkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı :nüsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları 
tapu sicillile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından hariç ka. 
hcakarı ve daha fazla m•lı"ımat almak istiyenlerin 1918/938 tarihinden 
itibaren herk.esin ııör~bilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma 
§aı tnarnesile 93811269 IJumualı dosyasına milracaatları ilan olunur. 

~ ~- -

· T.C. 

P~ra biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Zıraat Bankasında kumbara!• ve ihbarsız tasar ruf lıesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

•1 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfına göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) . 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 " 51ı liradan aşaiı- düşmiyenlere 

1 ~~rt ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

KIZILAY 
fstanbul Dep0su Direktörlüğünden i 

1 - Satın alınacak biT aded Röntgen cihazı ve teferruatı 5 AğU5.,. 
9a8 tarıhine rastlıyan cuma günü saat on birde k~palı zarf~' 
!ile Eksiltmeye konulmuştur. 

2 R" t 'h sıfl•r - on gen cı azı ve teferruatının esas şartlarile fenni va i 
nı ve vaziyet plilnını görmek ve bu hususta faz!& :z•hal 

81~ 
üzere istek!ilerin Yeniposta civarında Kızılav he'1ında J{ı?I 
İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat et.;;el<·ri ilan oıunuı 

ı~--~~~~~~----ilıiıiiıı--~ 
Gümrük Muhafaz;-Genel K~muta11l1~

1 

lstanbul Satlnalma KomisyonundS11
' . r• 

1 - 15 kılouk 192 tane oturma terazinin ·dirhemlerile berabe 

tanesi 12 lira &O kuruşa pahalı görüldüğünden 8/8/938 pazartesi gu' 

saat 10 da açık eksiltmesi yap1lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 2457 lira 60 kuruş ilk teminatı 185 JirıııJı!· 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. dl 

4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat 111akbW'ları ve ~ansf' 
vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki Jı 0'°'' 
na gelmeleri. ,ı:o47• /. 

ıı==::=========-;;:::;/ 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğüııd~ 

Cinsi Muhammen B. Muvakkat Ekıiltnıe 1 
Beheri Tutarı Teminatı şekli S'

8 

Li. Kr. Li. K. L. K. 
~~~~~ ~~~~~~~~~-------ııj 

Kalın kınnap 15.000 -.74 11100.- 832.50 Kapalı zarf , 
Baş ipi 8.000 -.60 4800.- 360.- Açık eksiltme 

1·1 
1 - Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yu~ J 

cins ve miktarı yazılı 15.000 kilo kalın ve 8000 kilo baş ipi biz•
13

r' 
yazılı usullerle ayp ayrı eksiltmiye konulmuştur. f 

2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaJa.rıJld• 
ter ilmiştir. (/ 

. 3 - Eksiltme 6/R/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü Jıiı'18 )' 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alJII' 
misyonunda yapılacaktr. ~ 

4 -Şartnameler parasızı olarak her gün iÖZÜ geçen şubeden 
nabilir. , ~ 

t\ - Açık eksiltmeye iştirak etmek istıyenlerin kanuni veg8'" 1 
% .7,5 güvenme paralarıle birlikte eksiltme için tayin edilell gı•\ 
saatte komisyona gelmeleri: Kapalı zarf eksiltmesine ı<tirak etrfl~ f 
tiyenlerin de mühüriü teklif mektubunu kanuni vesai~ ile % 7 ·~ 
venme paras veya banka mektubunu ihtiva edecek elan k•PııJı il' 
!arı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar alım komisyonJ 
karılığına makbuz mukabilinde vermeleri IB.zımdır. (4716) ... ~ 

1 - Aspiratörleroen çıkacak tütün tozlarını koymak içiJl · 
sızdırmıyacak un gibi ince şeyler konulabilen standart normal sı~v' 
gülü ve nümunesine uygun oJmgk şartile 4000 adet tütün tozıI ç 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beheri 33 kuruş hesabile 1320 lira ve 
vakkat teminatı 99 liradır. ı! 

III - Eksiltme 12/VHI/938 tarihwi: tastlıyan cum" günü saat .,1 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım bmisyonuııds ' 
lacaktır. 

IV -- Nümune her gün sözü geçen şubede görülebilir. 1 5 f 
V - İsteklilerin ksil tme için tayin edilen gün ve saatte r; ·~el 

venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge~, 
ilan olunur. ,48. ... ~ 

·ıe 
1 - Ahırkapı Bakımevinde mevcud 138.5 kilo iskarta çuv~I: ,{ 

bataş levazım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık uöuJıl · 
caktır. t ıı' 

2- Arttırma IP/8/938 tarihine rastlıyan perşembe ~ürıü ;aa dı ı' 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış konıisyonıırı 
pılacaktır. ·jı1{ 

3 İ .. 1 · Ah v· ıı' - p numune erı ırkapı Bakını evinde 26 kalern eŞ. " 

neleri Kabataş ambarında görülebilir. ~,! 
4 - isteklilerin pazarlık için fayin edilen ı:ün ve s.ıatte l''~· 

adı yazılı satış kombyonuna gelmeleri ilan olunur. '
5 

1 ... ~ 
. e~eı 

1 - Idarem;zin !!kör fabrıikası için .ıo 000· kilo kesme ş 
ek•iltme usulile satın alınacaktır. ' .z.'# 

II - Muhamnıe•ı bedeli beher kilosu ·28,95• kuruş hesa\:lile 
lira ve muvakkat teminatı ·217,12• liradır. 1 ıO', 

II!- Eksiltme 19/VIJİ/938 tarihine rastlıyan cuma günü s•~~ ~ı 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun 

pılacaktır. • ~ r' 1·'. 
IV - İsteklilerirı eksiltme için tayin edilen gün ve ; anttc ;,ıi 

vcnme paralarile birl'kte yukarıda adı geçen komsyona gr!rr.e 
olunur. . !>078• 

••• 
Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat Eksi.tnıenirı 

Bedeli Teminatı Saati 

Beheri Tutarı ___/ Lira K. L. K. Lira K. 

Iskarta ip 6124 kilo 19 1163.56 87.26 13 
" Kınnap 1713 • 21 359.73 26·97 13.30 r K1 ·p1C 

1 - Yukarıda cins ve miktarları 2 kalemde yazılı isknrta 
1d1ıı 1 

2/8/938 tarihinde elde edilen fiatlar layik hadde görülmedi, ın ~r 
arttırmaları l O gün temdid edilmiştir. .,dı F 

a - Muhammen bedellerile muvakkat tcminatlart hiZ· 
31 

•· i• 

~~ş& ,,~. 
3 - Arttırma 12/8/938 tarihine rastlayan cuma giinü h: : a·•. ~oıO . ı:;ntıS. 

zılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindekı ·' 
yoııunda yapılacaktır. ·rr· 1! 

4 - Ni1muneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görüJcb• ~de lf 
5 - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve <"811~pıırı' · 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış kom •Y;5oı9' 
meleri ilan olunur. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 1 

BASILDI(;I YER; SON TELGRAF l'llATS~ 
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