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BU GAZETE 
htanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

İlB.nlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istüade etmiş olur~---

!:Jı ı So7 Yo:ı::ı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Caialoflu Nımıosmaniye No: R 

En sen Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi lcıara- ııan, Tel. 20827 
Telgraf : lst. Son Telgraf 
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Bir •2'tr makineli Sovyet milfrezeai Akaayışark hududunda 
mevziine yerloştlkden sonra •. 
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Modern çocuk bahçe
leri, plAjlar, halk mey

danları açılacak 
Belediye reisinin bu güzel ve yerinde firkirle

rini tatbik için komisyonlar kuruluyor 
Bu sabah Belediyede Şehir Mec ı 

!isi salonunda mühim bir toplan. 

tı yapılmıştır. Bu toplantıya vali 
ve belediye reisi ri:t_aset etmiştir. 

İçtimada kaym•kaJlllar, nahiye 
müdürleri, kaza emniyet amirleri, 
Halk Partisi başkanları bulıın -
muşcur. 

Vali toplantının maksadı hak • 
kında izahat vererek ezcümle de. 
miştir ki: 

- CumhuTiyet idaresinde, ilk 
tahsil çağı devre.indeki çocuk -
!arın mekteb saatlerinden harie. 

. -~-
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Yazısı 
6 ıncı da 

yet rejiminden önceki zamanlar. 
da çocuklarımızın yaşayışlarına 

aid izahat vermiş ve bilhassa de. 
miştir ki: 

Son 10, 12 sene zarfında mo • 
dem, yepyeni 160 kadar mekteb 
inşa edilrr'ı tir. Halihazırda aşa. 
ğı yukan r. 6 çocuk bahçemiş :var 
dır. Fakat bu kafi değildir. 

(Devamı 6 mcı sahifembde) 

Jiuafuıkü toptantıya riyaset edeu 
Vali Üstündağ 

DURDURMAD LAR 

Başvekillmizde bu\30 Ağustosta Ellzlz de 
akşam Ankaraya muazzam bir geçld 

do"' nUyor resmi yapılacag 
Hükı'.imetin bu yılki askeri 

manevraları Şarkta yaptırmıya 

karar verdiğıni yazmış ve bu 
münasebetle Tuncelinde asa. 
yişin tamamıle iadesi için ted. 
birler alınacağını ve manevra
ya iştirak edecek kıt'alanmızın 
31 temmuzda bulundı·kl~rı 

Bru_jvekil Cell\l Bayar bu ak
pmki ekspresle Aııkaraya hare • 
ket etmiştir. 

Hariciıye Vekili Rüşdü Aias ile 
Nafıa Vekil\m'z Ali Çetinkaya, 
liariciye Vekaleti umumi katibi 
Numan Rifgt Menemencioğlu dün 
akşamki ekspresle şehrimizden 

(DnXı 6 ıncı "hifemiıde) 

1ran Trabzon 
Yolile Avrupaya 
Bağlanıyor 

enizbank Kös tenc• ı 
e Trabzon a rasında 

apur ltl• t"1•i• karar 
L verdi 1 

İranın orta Avrupaya bağlan -
ması için en kısa ıyolun Trabzon. 
Köstence yolu olduğu anlaşılmış. 
tır. Bu yol !ran için tnnsit bakı
mından Batum. İskenderun ve 
Muhammere yollarına tercih edi
lebilecek birçok hususiyetleri haiz 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla Deniz bankın Trab
zon • Köstenc" arasında vapur iş
letmesi kararlaştırılmıştır. 

Trabzonun bu suretle ehemmi -
yet kazanmış olması hasebile Trab. 
zon yolunun ilk ağızda yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ya. 
kında Trabzon~ giderek bu bakım.. 
dan tetkikler yapacaktır. -----
Bakkalları 
Soyan Sabıkalı 

Emniyet ikinci şube ikinci kı. 
sım memw !arı son günleTde Fatih, 
Fener ve Karagümrükte birçok 
bakkal dükkanlarına mıişteri sı

fatile girerek para çalan sabıkalı 
İsmaili yakalıyarak adliyeye tes

mıntakalardan htrck ~_vıe -
d~erini ilave eylemiştik. 
Geniş mikyas\< ··wa !ruv -

vetlerimizin, motö;;lü kıt'alL 
r:mızın ve tankların da iştirak 
edeceği asıl harekata ayın O

nunda brujlınacak ve mühim 
manevralar ayın yirmisinde 
yapılacaktır. 

Büyük Erkanıharbiye Reisi 
Mareşal Ç:ıkmak veya İkinci 
Reis Asım Gündüz da yakında 
manevra sahasına gidecekler 
ve harekata bizzat nezaret e. 
deceklerdir. 

Manevra 30 ağustosa kadar 
ikmal edilecek ve 30 ağustos.. 

da büyük zafer bayramı mü.. 
nasebetile Elazıkda muazzam 
bir geçid resm! yapılacaktır. 

Bir cemiyet 
Merkezinde 
Kumar oynıyanlar 

Zabıta son günlerde kumarla 
mücadelesini arttırmıştır. Emniyet 
ikinci şube üçüncü kısım memur. 
!arı Beyoğlunda su terazisi soka -
ğında bulunan manifotracılar ce. 
miyetinde kumar oynatıldığını 

haber alarak dun gece burada cür. 
mü meşhud ;yapmak için tertibat 
alıruşlardır. Binanın etTafında giz. 
lenmiş olan m~murlar kumarbaz
ların birer birer içeri girdiklerin 
görmüşlerdir. Bir müddet dabu 
bekliyen memurlar içerdekilerin 
artık iyice <:>yuna daldıklarını an. 
!ayınca kimsen in hissctmiyeceği 

şekilde içeri girm;şler ve içlerin-
f Uevamı G met sohifedC' , lim etmişlerdir. 
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Muamele 
yapılan 
tedkik 

• • 
vergısıne 

itirazlar 
edilecek 

Alakadar esnaf muharririmize 
d tl • • l f l Yaztsı er erznı an a ıgor ar e ıncıd• 

istedi, Japon -
edilmektedi r 

Frankistler tarafından yapılan hava taarnız!annda yanan 
İspanyol şehi:rleri 

ispanyada 

İhtilalciler yeni bir ta
arruza hazırlanıyorlar 

Hükumetçiler ,ıddetle mukabele 
için hazırlanıyorlar 

Londra 5 (Hususi) - Hükümet. 
çilerin Ani ve şiddetli bir mukabll 
taarruzu karşısında biraz gerile • 
miş ve epey zamandır duraklamış 
olan Frankıstler, yeniden bütün 
hızlarile ileri hareketlerine devam 
edebilmek için yeni hazırlıklar 

görmektedirler. 
Maamafih hüldlınetçilerin de 

mevcudiyetlerini korumak için 
esaslı hazırlıklar gördükleri an • 

lrujı1maktadır. 

Barselona 5 (A.A.)- Ebr m~ 

takasında şiddetli bir muhabere 

cereyan etmektedir. Bu mıntaka. 
da Frankistlerin bütün mukabıl 

taarruzlan tardedilmiştir ve Fa
yonun şimalindeki tepeler zap • 
tedilmiştlr. Şark cephesinde Gu. 
adalaviar mıntakasında ileri ha. 
reketiıniz devam etmektedir. 

Südetlerin istekleri 
hakkında ay sonuna 
doğru karar verilecek 
Çek tayyareleri yanlışlıkla Alman şehirl eri 

üzerinden ucmuşlar 

Son afuılerde fada faaliyet a:öderen Çcık tayyareleri 
_(Yuıaı altıncı aalıifembdeJ 



~-SON T E J, G a AF - S AMı 1938 

======:!'ti~-1)~ "'-'· 
Kat'i bir tesbite ihtiyaç var •. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 
..;._=~--==.;..:.:;;::: 

1 stanbul hap~shanesin~n yıkı.imasına karar verildL Binanın tarihi 
olup olmadıgını tcdkik etmış olan komisyondan esasen bir başka 
neticenin çıkmasını beklemek abes olurdu. 

İstanbul hapishanesi evvelki yazımızda da işaret ettiğimiz gibi an
cak b:r bakımdan tarihi olabilirdi. O da yetişen nesillere yirminci as1rda 
ıinsanların bu mahbese nasıl sokulabildiklerini dehşetle anlatabilmek 
ve medeniyet ölçülerinin ~ukayesesini yapabilmek için! 

Ancak İstanbul hapishanesinin tarihi ve muhafazası elzem bınalar
dan biri olmadığını tesbit etmekle bu dava bitmiş sayılamaz. Dava he
nüz tstanbul şehri için vardır ve .. bugünkü hal ve şeklin devamı içinde 
sürüp gidecektir, Hapishane binası adliye sarayı inşasının sıraya giı·
mesi münasebetile kendisini ortaya vuran davanın ruhundan bir teza.. 
hürdür. İstanbul için de artık bir imar ve umran devri gelmi~tir ve .. bu 
devrin arifesinde bulunuyoruz. İstanbula layık olduğu değer, ve ehem
miyeti kazandırmak için ifasına mecbur olduğumuz bu imar ve inşa 
aevresinde eminiz ki, Belediyenin de, Devletin de karşısına bj.rçok iddı
alar çıkacaktır. Bu iddialar da tıpkıtıpkısma hapishane için olduğu gibi: 

- Dur, tarihidir, yıkılmaz!. 
Etiketini taşıyacaktır. O vakit biliyoruz, yine her iddiayı red veya 

!kabul için birer komisyon mu kurulacak? İstanbul böyle bir zihniyet 
l.!ade ve iddiası karşısında baştan başa tarihi es~rlerle dolu olduğuna 
ve öyle sayıldığına göre bu görüşümüzde asla aldanınadığırnıza. kaniiz. 
Bunun içindir k1, günün birinde bu nevj iddialarla karşılaşmamak ve 
bilhassa Prost planının tatbikine halel vermemek için bu davanın şim
diden tasfiyesini lüzumlu buluyoruz. Bu tasfiyeyi ıie ancak, kat'i şekli 
ile ifa için bir ilim heyetine ihtiyaç vardır. Bunu Müzeler İdaresi yap
tırabileceği gibi Osmanlı ve Bizans tarihl ve mimari.si, şehircilik, mü
zecilik ve güzel san'atlra mütehassıslarından bir heyet de başarabilir. 
İstanbulda Bizans, Osmanlılık, Cumhuriyet devirl&i bakımından be
.hemehal muhafazası icab eden tarihi eserler bir kere daha gözden ge
çirilir, kat'i surette tesbit olunur; şehir planına da ona göre veçhe ve
rilir ve bir kere daha bu mevzuun avdet ve münakr..şasına fırsat kaL 
mıyaeağı gibi dava da halledilir ve keyfiyetin ikinci safhasına geçilir. 
Jk!nci safha, bu eserlerin birer servet hazinesi ve istismar kaynağ• haline 
konmasıdır k1, bu da Belediye turizm ve propagand3 teşekküllerinin çok 
ehemmiyetle üzerinde duracağı başlıbaşına yüksek ve başarılması tS
tanbulun ilerisi ve kalkınması için behemehal tazım davadır. Yalnız 
'Atinadaki Akrepol harabelerinin Yunarustana senede 1,500,000 rakamı 
1.çinde seyyah ve bir o kadar da döviz getirdiğini söylersek bu mevzuun 
ehemmiyetini anlatm;ya kafi gelir de artar! 

Etem İzzet BENİCE 

Tekmil ipek çorapların ~KüÇüK HABER~ 
U opuk burun ve * Salı günü Şişlide yeni !ram_ 

ı vay istruzyanu önünde Münevver 

Taban kısımları isminde genç hır kızcağızın ölü_ 
mune sebeb olan vatman Hakkı 

Muhakkak iki kat dün .mahkemeye çıkarılmış ve 
, tevkif olunmuştur. 

Olacak *Yarın Viktorya vapuri!e Ji -
manıınıza 300 seyyah gelecektir. 
Bunlar, şehrimizde iki gün kal _ 1 

Emre riayet etmiyen 
2 fabrika, hemen 
mahkem~ye verildi 

dıktan sonra Bursayı ziyarete gi_ 
deceltlerdir. 
* Beled-:;e, hamamcılar cemi

yetine tebligat yaparak hamam üc
retlerinin ucuzlatılmasını bildir-

Tapu ve kadastro 
Mektebi11e talebe 
Alınmasına 
Başlandı 

Orta mekteb mezun~ 
Jarı da kabul alunuyor 

Tapu ve kadastro mektebine 
yeni talebe alınmasına başlandı
ğı dün İstabul Tapu Müdürlüğü.. 
ne bildirilmiştir. 

Bu emre göre A ve B kısımla
rından mürekkeb olan mektebin 
A şubesinde iki sene okunacak _ 
tır. Bu şubeye ort:ımekteb mezun
ları alınmaktadır 

B şubesinde tedrisat bir sene -
dir. Buraya devam eden talebe _ 
lere ayda 30 lira \'erilir ve yalnız 
lise mezunları alınır. Talib adedi 
azsa liselerin 10 uncu sınıfını i~
mal edenlere de kabul olunurl..ır. 

Mektebden mezun olanlar ta
pu ve kadastro teskilatına ır.emur 
olarak hemen harcırahlari'.e bir
likte tayin olunurlaı;. 

1 O tane gizli 
Randevu evi 
Meydana 
Çıkarıldı 

Randevüculer fstanbul 
tarafında da faaliyete 

yeltenmişler 
Son bir ay içinde şehrimizde, 

Aksaray, Karagümrük ve Fatih 
semtlı>rinde 4, Beyoğlunun muh
telif yerlerinde de 6 tane olmak 
üzere hepsi 10 tane randevu evi 
meydana çıkarılmıştır. 

Bu evlerden bazıJannda henüz 
16 yaşından küçük kızlar da bu -
lunmuş ve diğer ev arkadaşlarile 
birlikle muayeneye sevkolunmuş
lardır. Gizli ranclevu evi işleten
ler de mevcuden Adliyeye veriL 
mişlerdir. • 

İstanbul tarafında da randevu 
evi işletmcğe yeltenenler, diğer 

semtlerde olduğu gibi sıkı bir su
rette takib olunmaktadırlar. 

Müzeler umum 
müdürü yeni bir 
seyahate çıktı 

Badema bütün ipek çorap! .rın 
topuk, burun ve taban kısımları.. 
nın kuvvetlendirilmesi İktısad Ve-

mi§tir. Hamamcılar cemiyeti ise; L"J b - h" "kJ , 
hamamlara terkos suyu alınması u e urgaz oyu erın-

kiiletiııce kararlaşhnlmıştır. münasebetile masrafları arttığın - de 1 ağust.;:sta haf ri-
.Bu husustaki emir, alakadarlara 

ıebllğ olunmuştur. Bu emre göre 
~pek kadın çor;ıplarırun topuk, 

dan buna imkan olmadığını söy - _v ata başlandı 
lemektedirler. 

!burun ve taban kısımları bundan 
isonra muhakkak iki kat olarak 
yapilacaktır. Hala bir kat yap _ 
rruya devam eden çorapçılar hak
kında derhal zabıt varakası tu _ 
tulacalttır. 

Bu zabıt varııkalr.rındn biri İk
tısd Vekiletine, biri mal sahibi.. 
ne, diğeri de hemen mal sahibi 
hakkında kanuni takibat yapıl -
mak üzere mahalli Cümhuriyet 
Müddeiumumiliklerine teslim o
lunacaktır. 

Piyasada ip~k çorablar hak _ 
kında yapılmakt3 o!an kontrol 
şiddetlendirilmiştir. Sanayi umum 

müdürü Bay Talha Savuncu dün 
sanayi birliği'le gelerek evvelce 
11 fabrikada" alınan nümuneleri 
gözden geç~rmiş ve. bunların ni
zamnameye ııygu,1 olup olmadık
larını tedkik etmiştir. 
Şimdiye kadarki teftişlerde ni

zamnameye aykırı har~ket eden 
ve biri İstanbul diğeri Bursada 
bulunmak üzere iki fahika ya_ 
kalanmıştır. 

Bu fabrikalar mahkemeye ve _ 
rilmiştir. Kadın ipek çorabların _ 
da velev ki nizamnameye aykırı 
olarak en küçiıi< bir hata da ya _ 
pılsa hemen sahiblerineeeza ve _ 
rilecektir. 

-
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AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrlic:a 
N.ı66 

- Adam sen de. fk;si de geçici 
şey bunların. Hiç birine bel bağ
lamağa gelm~z. Para rüzgara ben

zer .. Uçar gid<?r. Güzellik de ızafi 
bir vasıftır. Herkesin çok güzel 
gördüğü bir erkeği, kadın sevmi
yeblJi_r. Her kadının nefret ettiği 

bir erkekten de çok hoşlanan ka

dınlar vardır. Bu hır telakki me
selesidir. Neyin var senin? Aslan 
gibi, iri boylu, geniş göğüslü, şah;n 
bakışlı bir erkeksiıı ! 

Yazon; laken.:!er F. 
SERTELLi 

- Yaş meselesinin ehemmiyeti 

yok. Bugün kırk yedi yaşındasın, 
değil mi? 

-;-- Nasıl da :mutmamışsın ya _ 
şımı? 

- Tam ideal bir erkek y~ı. 
- Pekala. Parasızlığa ne diye_ 

!im? 

gelen bır eksikliktir. 

- Aptallığımdan mı? 

- Öyle ya .. B 'raz zeka sahibi 

- Ya yaşım'! .. Saçlarımın kır- / olsan, kendini daima zengin, pa. 
, ralı ve mühim bir iş adamı olarak 

Müzeler Umum Müdürü Bay 
Azi r Oğan, Müzeler Mimarı Ke • 
mal Altan ile birlikte Hasköy, 
Lüleburgaz, Bab~ski ve Havw
ya gitmiştir. 

Mumaileyh buralardaki tarihi 
eserleri ve bu meyanda geçen ve 
evvelki yıl, ]{~,köy ve Lülebur_ 
gaz köylerinde yapılan hafriyat 
yerlerini tedkik cd.:rek dün şehri
mize dönmüşlerdir. 
Diğer taraftan 1 Ağustostan itL 

haren Vizedek: höyüklede yeni
den a~aı atika aanmasına başlan
mıştn. 

Karıştırandaki l:üyük Mimar 
Sinan camii de restore edilmek -
tedir. 

satabilirsın! 

- Satmak için, her ş~yden önce 
alıcı bulmak lazım .. Saha lazım .. 

- Hayır. Bunların ikisi de geri 
pliında kalır. İlk önce iş adamı 
olacaksın! Ufak bir zekü oyunile, 
büyük işler görüyormuş gibi gö
rüneceksin. Ondan ötesi kolay. 
Her yrerde ve herkes senın pe _ 
şinden gelir 

- Bunları ;;üylemek o kadar ko
lay h. Fak?t, fiil sahsaına cıka _ 
rabilmek için, ancak bir Gültekin 
olmalı ins ın. 

Ortalık 1<ararıncıya kadar ıçli

ler. 
Gültek'n S !l.me sordu: 

- Havad311 beş ,üz lira kazan
m;;;k isler n1i:;in? 

Selim •çını ~!<erek cevab verdi· 
- Yine mi be~ yüz lira': Vallahi 

şu beş yüz 1 rn<Lt bir uğur ve ke
ramet var amma, ben anlıya _ 
madım itti. 

ilk ''Polis kolleji., miz faaliyete -·-- ___ , _______ _ ----'-----
Tuluat Kumpanyaları 

NAHİD SIRRI 

Bir ziyaret için geçen gün git
tiğim Pendikte deniz tarikite 

dönmek üzere vapurla avdet vak.. 
tini beklerken, iskele ile istasyon 
arasındaki caddede bir gidip dö
nüyordum, Yolum üzerinde açık 
yeşil bir duvar ilanı birdenbire 
gözüme çarptı. Bu, bir tiyatro i.. 
IAnıydı. Pendikte temsiller veren 
bir tiyatro tropunun, kadın ve er
kek birçok artistlerinin resimleri 
de bulunan bir ilan. Akşama ne 
oynıyacaklarım bir takım tafsi
lat içinde doğrusu farkedeme -
dim. Fakat ilanın bir kıyısında 
ve bir çerçeve içinde Harun Re
şit atlı tarihi piyesi o zamanın eL 
biselerile ve yakında oynıyacak
ları bildfrilmektc idi. Trop, (An
kara tiyatrosu) unvanını taşı -
yordu. 

İsimleri bir kere olsun gazete 
sütunlarına geçmiyen bu temsil 
heyeti acaba kimlerden mürek -
kepti? Hangi muharrir tarafın -
dan yazıldığı haber verilmiyen bu 
Harun Reşid piyesinde ne biçim 
bir adam o muhteşem hükümda
rın rolünü oynıyacök ve ne biçim 
bir kıyafete bürünecekti! İlk ön.. 
ce fevkalade gülünç şeyler sey
redeceğimden emin olarak bu 
temsile gelmek arzusunu duy -
dum. Fakat sonra içim birdenbi -
re nedametle doldu. Bu (Ankara 
tiyatrosu) kimbillr ne mahrumi_ 
yetler ve ne müşkülat içinde vü
cud bulmuştu ve ne fedakarlık
lar pahasına devam ediyordu! 

Bu meçhul tropun içinde, ha
kiki bir san'at atesile yanan, b'r 
san'atkar kabiliyetine bakikahm 
malik bulunan bir iki unsurun, 
birkaç unsurun mevcud bulun -
madığı ne malumdu! 

Memleketi böyle en büyük şeh. 
rimizin kenar mahallelerile köy_ 
!erinden başlıyarak en ücra ka-
sabalarımıza kadar dolaşan 

kaç tuluat kumpanyası var? 
Bunların sa)'lSı ne zaman 
tesbit olunacak, ve bu kum
panyalara mensub insanlar ara.. 
sında hakiki bir san 'at istidadınJ 
sahih bulunanlar ne zaman fark 
edilip kurtarılacaklar' 

İstanbul Şehir tiyatrosunun de
ğerli uzuvlarından biri olan Sa
id, Darülbcdayi~ bir tuli\a\ kum
panyasında keşfedilip almıruştı. 

Daha birçok Saidlerin kendilerini 
keşfedip halas edecek eli bckliye 
bekliye hedrolmadıklarını kim 
tem'n edebilir? 

Operet 

1 

San'atkar'a·ımız 
Yunanistana Giriyor 

"Cemal Sahir,, grupu 
Yunanistana davet 

0lur,du 
•Cemal Sahir• opeı et heyeti; 

yakında Ed:rnede Yazlık bahçede 
on beş temsil verdikten sonra b'.r 
davet üzerine dust ve mütt~fik 
Yunanistanı ziya•cte hazırlan _ 
maktad>r 
Balkanları d~laşacak olan ope

ret heyeti, tamamile fostome ope
retler temsil eclecektir. 

Oynanacak eserler meyanında, 

- Haydı, gevezeliği bırak! Şu 

Ayten ile '>enim aramı 'o ıl. Ertesı 
gün sana bc~ yüz lira var. 

- Zengin bir kadın mı bu? 
- Zengin demek de lıif mı be? 

Bu köşke ben onun için, onu vur
mak için taşındını. Daha anlıya_ 
madın mı bunu' .. 

,_ Vall3hi bizim Taksimdeki 
meyhaneci Boğos duysaydı bunu: 
cNe kıyak bir i~ zo: • diyerek kal_ 
kıp alnın,.dan öperdi. 

- Gevez~Lği bırak dedim ya. 
Yarın şu Ayten ile görüşebilir mi_ 
sin? 

- Ne \'Csil~ ile .. 

- Bu ~ec~ düşün, taşın! Onu 
da ben mi bulup söylıyey'm sana? 

- Vallahı 1'en bu işi )'.aparım 1 
amma, \'?<•leyi sizin bulmanız 
şartile. 

- Çok beceriksız bir adamsın 
yahu! B<>nfm ressam olduğumu 

unuı tun m•ı' Yarın vekilharcım 
gibi doğruoa kapıyı çalıp: - Ha-

Orta mekteb 
szndan leyli ve 

alınmasına 

mezunları ..ara
meccani talebe 
başlandı 

Hatay'da Tiirl< 
ekseriyeti. rJ-1 ~ .. e 

Yazan: Ahmed şükrU . Ol. "I 
Halayda birkaç aydanııe:ı ,J. h 

Müracaatlar önümüzdeki ayın an beşine kadar vam eden tesçil muamele>I eıol>' 

k b ı k k . T . Jd I k ki gün nihayetlenmışt!r. IW ıJ>fA 
a ul o unara olleı 1 eşrınevve e açı aca melenin nihayetler.mesile ~Jııııı· 

İstanbul enlru·yet mu'' dur·· lüg"üne kü' ültü'I . k 1 ak üzere devlet mekanizmasının kll:.]Jll~~ 
• Ç mesı yasa 0 m sına doğru yeni bir adım 8 ''. ıl 

emniyet işleri umum müdürlü - 15 - 19 ıyaş arasındakıler alına - 1 İlk d seneni:'._, 
•· di" · ·· ak uyor. a ım, geçen · ,.; 
günden bild!ril ·gme gore, mem- c tır. t . d H t ·5tas!u· 
leketimizde bu sene tesis olun _ 54 b eşrm ayın a a HY ı )il 

15 yaşındakil~rın :aak~I l, 0 -, meriyete girmesi le atılm•~~:·, . ...ı· 
ması kararlastırılan Ankaradaki yunda ve 43 kılo agırlıgında, 111 dur ki bu statü tanıiTT! ".'~·· ' 
polis kollejine ılk defa talebe alın.. yaşındakilerni de laakal 1,66 bo- den evvel Mıliotl<>r ceın•Y ~ ~-
masına başlanmıştır. • yunda ve 58 kio ağırlığında olma.. seyi Hata;•ın dahil! işlerin.de;;' ..._"'<lll 

Kolleı· parasız ve leyli ve l l' d ' • ' diSI ~ arı azım ır. istiklal sahibi, bir entitc • .-.1 lo!ıı 
alebenin giydirimesı de mektebe M k b · · ld t dr' 1 ~~· c te •eşıınıevve e e ısa.. teşkil edeceğini kabll , ı...... 
aiddir. Kolleıe orta mekteb me- t ba ı ı M.. • l k r :'ql a ş ıyaca ctır. uracaa.çı arın Milletler Cem!veti a ·, 4 
zunu olanlardan beden L"şekkü - 1 • d ·· · "tC",,.J şimdiden 5 eylule ka ar mura - sonra Cenevrede bir rııu ır· 
]atı düzgu·· n bulunan ve vücudünün ı 1 • d bU f caat etme eri azım ır. !ar heveti to'Jlanclı ve 
harici kısımlarında alameti farika · ' ıe 

Fazla izahat almak istiyenler ve 29 son teşrind~ meriye 
teşkil edece1< yanık, kesik, yara 
ve bere ve kcl'k eserleri ve dilde 
pelteklik ve kekemelik bulun -
mıyanlar kabul olunacaklardır. 

müracaat usutünti öğrenmeği ar- statüyü tanzim elti. ı:ı' 

zu edenler mahalli emnıyet mü- Bu~dan sonr" clevJet JT1~ 
dür ve amirlıklerine müracaat eL masının kuru~rnasıns sır• ~ D. 
melidirler. Polis kollejini ikmal ti. Bunun ici~ hPr~e,·defl o~ uey 

l d l ki d d l ilk. k Hatav mecli•nncki aıalar' ' ı. ne er en rapor a aca ar ır e en genç ere y se maaş veri- · ,,-< • 
Kolleje yaşın büyültülmüş veya lecektir. tarını ve her cern~atin t~ı ~f /) 

Talihler tam teşekküllü hasta-

============================>. betini tavin °!mPk ıi17'"1 ''{ttir 

1 Şı
• mdı•ye kadar harda bir M'llot'Pı ('r~'~,ıf ~ iki kamyon 

Arasında ezilen 
Amele 

misvnnunun c:ö7;lfl ,., .. ıırı ,ti Uı 
·1 ,...,ıt 1 

K h d altınd• b,.lın"l te•r• ,, ~ t aç meş u suç sinin mo1'ivPt• hn ;~; Ti d ""G 
T ,.,.,. (' 

V k' }d melenin H~t.,,,, nerP tl"° llh.1 a ası o u ledi!!i hatırlorn,d.r. J.''1'.";% :'lla 
miveti knmic:'t"r'ln. k""'rr1~,J ~, 
siı.1iOi11in drl!S'ıırdul'fıı $'.., "~;;! .,. .. ,. 
de Hatavdan wrıldı. 11 

Dün vak'a yerinde ye. Tekmil müddeiumumi-
niden keşif y:ı pı 'dı likl:!rden birer liste 
Bundan bir :nüddet evvel Sa- istendi 

lih oğlu Emin isminde bir amele, 
Fındıklıda iki kamyon arasıncla 

feci surette ölm~lü. 
Kazayı yapan kömür deposu 

kamyonunun şoförü Mustafa ile 
İnhisarlar idaresi kamyonu şoförii 
Ali kabahati biribirlerine attık -
larndan evvelki celsede bir ehli 
vukuf heyetinin kaza mahallinde 
keşifte bulunmasını kararlaştır -
mıştı. Dün Asliye dördüncü ceza 
Reisi Fazılın rıyasetinde Adliye 
Doktoru Enver Karan, Belediye 
fen heyetinden Tarık ve Müdde
iumumi muavinlerinden Kemal -
den mürekkeb heyet kaza mahaL 
linde ayni kamycınlarla kazayı 

temsil ~en bir tecrübe yaptır -
mışlardır. 

Ehli vukuf iki gün içinde rapo
ru hazırlıyacak ve bu suretle ö -
lüme sebebiyet iıad:sesi tenPvvü: 

* Macaf, Rumen ve Finlandiya 
amatör pehJi\·anları önümüzdeki 
haftalarda şehrimize gelecektir. * Üniversite doçentlerinden 
Hilmi Ziya ile Mükrem'n Halil; 
bazı tedkikler yapmak üzere Sı
vas, Kayseri \'e Elbistana gıde -
ceklerdir. 

•İstanbul Kadısı., •Llle devri>, 
cBülbüJ. ve •İstanbul gülü• ile, 
tamamen bir. inkıliıb eseri olan 
·Bir güneş doğrlu• isimli güzel 
parçalar da bulunmaktadır. 
Diğer taraftan şrilafatlı bir şe

kilde oynanacatı aylardanberi 
reklam olunan •Aşk resmigeç:dio 
de yakında burada temsil oluna
caktır. 

Cemal Sahir ve arkadaşları o -
peret trupunun Yunanistan seya_ 
halile bir kooperatif şirket meŞ-
gul olmakta ve finanse etmekte -
dir. 

nımefendi ile görüşeceğim .. Prens 
hazretlerincn vekilharcıyım .. Der-
sin! 

- Hangi prens hazretlerinin?. 
- Kar~ında oturuyor .. Görmü-

yor musun? 
Sel'm gillmeğe başladı. 
- Pe kfilil. Sonra?. 
- Sonrasım da söyliyeyim mi? 
- Lutfod~rsin! Mademki baş.. 

ladın ... Tamamla! 

Gültekin sözüne devamla: 
- Benim ressamlığımdan bah.. 

sedersin! DedL Sana iltifat ede -
ceğinde şüphem yoktur. Ziyare
tinin sebebini söylersin: cl;'rens 
hazretleri sizin bir portreniz yap
mak isti.vorlar. Fakat, burada mü
ıtenekkiren ikamet ediyorlar. Bu 
;şi mahrem tutacaksınız!• dersin. 
Derhal teklifini kabul edeceğini 

sanıyoruır.ı. . 

- Pek~Ll amma, kabul ederse 
ne çıkacak? Bunun ucıınil• para 
filan? .. 

Meşhud suçlar kanununun tat
bikine başlanıldığı tar:htenberi, 
bütün memlekette ne kadar u 
kabil vak'a kaydolunduğunu, ne 
kadar mücrimin suç üstü yaka _ 
landığım ve mahkı'.im olan veya 
beraet edenlerin kaç kişiden iba
ret bulunduğunu şehrimizden ve 
ayrı ayrı bütün kazalar Müddei.. 
umumiliklerden sorulmuştur. 

Bu suretle memleketimizde 
meşhud suçu istilzam eden vak _ 
alarm azalıp azalmadığı tedkik o
lunacaktır. 

--o-----

Yol parasını 
Vermigen 
lstanbul 
Mükellefleri 
ıs eylulden itibaren 

nere:erdE. bedenen 
çalışacaklar 

938 mail yılı ıçinde çalıştı.rıla

cak olan bedeni yol mükelleferi 
15 Eyul 938 den itibaren çalışmıya 
başlayacaklardır. Bunların hangi 
günlerde ve hangi yollarda çalış. 
tın lacaklarına dair olan defter -
leri bütün kaza kaymakamlıkla
rına gönderilmiştir. Bedeni mü
kellefiyetle a1akadar olan bütün 
yol mükelleferinin mensub ol -
dukarı mahalle mümessilleri ile 
köy ihtiyar heyetlerine müraca_ 
atle hangi yolda ve hangi günde 
mükellefiyetlerini yapacaklarını 

anlayarak nüfus hüviyet cüzda!L. 
larile o günlerde çalışacakları 

yolda Nafıa fen memurlarına miL 
racaat etmeleri icab etmektedir. 

- Onu huuya getirmeğe mu
vaffak oiıırsan. ötesıni bana bıra
kırsın! Ban insanı nasıl yolaca _ 
ğ1mı bilirim. Bu sırrımı şimdiye 
kadar sen de keşfedemedinse, 

bundan sonra hiç öğrenemezsin! 
Selim söz verdi: 
O gec.-ı, ;k! ahbab çavuşlar, bü.. 

yük hulyala!la gülerek içtiler .. 
Eğlendil~r 

Ve yattı!.r. 

* Bazı !nsanlac kendıliklerinden 
bir şey yapamazlar. Fakat, başka
larının dbıağile ve başkalarının 
direktifi ilı; her işi yapabilir ve 
muvaffak da olurlar. 

İşte, Gülteknin arkadaşı olan 
Selim bu ikinc; tasnife dahil olan 
insanlard3n biridir . 

Selim, efendisinden aldığı ti!L 
mat üzerin''• komşu kÖ§k'.e oturan 
genç dul A., ten Hanımı ziyarete 
gitti. 

(Devamı var) 

tPc• 
Frans. ht>m 'fotavı f!1ı1 
korum• k. hem do bu ""~ I" 
asavisi muh~f~7..ı etrıır t C!f' 
sile mükellef !ki dr''ır ,ııf ... ıır 
mü<iahale ettiler ve ıv•' .. nV'<;tl 

. . k . " ""t mıvetı omısvonunu . 
raktıjtı tescil muame18"' 

etti . . çeıl 
İste evvelki ıtün nıh;eo~ t~ 

muamele budur. Muarııe dl ~ 
mul ve ehemmiyeti ınee~e~ 'l'i;~ 
dır. Gerçi tescil muaırt e<iı1' ~ 
tay meclisi icin meb'11 ~ 5 ııııı;/ "· 
j!ildir. Foka! m'lletlerın rıııı' &ir· 
teki temsil ni•betini b\•u' ~ ~' 
tayin edecel!inden me rııl,,,.. ~ 

mlnden daha ehe!!l ~ Ilı~ 
dir. Neticenin blr ehe1"~1..~ ~ 
Hatavda Türk n!ifuSllnll lıı., . Jll ~·~ 
rlvette bulunduıtunıı b~ 
çıkarmasındadır. G~rçl el11""/ ~ 
noktada asla tereı!düd 11ı.; 
tik. Bu hakikat, Fran53 eri iJ" 
mızda 1921 senesl.ııdenbıerıı ~ 
lanan blrcok itil~tnam~d#/. 
yld edildiğine ~öre. ter If~l' 
la mahal yoklu. Fak•1 ilrT'ıl"'1 
vaz!vetl yakından b ,,ef' 
Türklerin dit'er cerıı•~ı~ ~ 
zaran daha cok kalaba ~ 
larını kabul etmekle rtt~,. 
mutlak ekseriyet! te<k1~;trf· 
ni münakasa rtmekte ı bU~ıı I 
Suriye gazeterHer; de d c' 
vir ve mut(a15t:; me...ıd JL , 

l ,<laf"' • 
parmaklarına do arıı i ~ıı, 
cll muamelesinin ret'r"" ,<'~ 
galatacılara miiskit hir r ~,.! 
kil etmelidir r.'ilha)ôk' rı•1• 
1 b . .. f1•<•1n ı en elli altı 1n nu ~ .11 

.s.. ;111 i 
bin kadarı Türk olu·' vir'1' 
maktadır Geriv·' kal911 ,.tt 

. rM" 31 
küsür nüfus srk;., r,.,, ıı" 

pr" ~ 
rılmıstır ki bunlD~ ~r 
kalabalık olan Ale~oilrr. bil~ 

. bile <l 
fusunun üçte blrıne "' 
ğlldir Bu mes 0 led:. ~;til •" 
sablarına Pn \~k J.1Urll [tıd d 

Arablar, iki binden ••"ıc ıı'. 
Bu rakamlara pöre. kır ,,.erı f 
lunacak olan Ha~av filr~ıır 
yirmi iki meb'us ıl~ etr1'~ 
lak ekseriyeti temil1 
yor !ar. ~ı<' 
Hatayın muhtar id•rke r~ 

utl• 1 ·~' ayak basarken .. rn _ le r · I 
tin mütecanis bır )'ul<t 11;ı"', e tı ~,,· 
lunması, devlet '.". in ı~·1, 
iyi yürüyebilmesı ıc ıı~ . 
zaruri olan bir s•rt!\i'"' ,1 
değildir ki Türk eker ın ' ' 

teıY' · ı·ti liste bu kuvveti ]bif ' 
sonra ekalliyetlerle e 11,t'! 
maktan kaçınacaktır fi',." 1 
tar idaresinin rnn''~ -et rlc'.t 
serivet olsun. ekDll1

' ,.rrt~r 
ün Hataylıların clelr ı.r~bt't 
lısmalarına bs~t:dıf· 0efİ~ts 
re yalnız Tür'• lerr ;s11 • 
ce~~atle;c porlak bi'rı9r 1~ 1 

ıı"'ı ıt-ded i,·or. Fesat! 1l ,,,.~ 
kinatlarına kapııırt1:101 ~t·~~l~ 

Bu adım d• adlıl ,,,re 
şimdi k•rk mevcıı ,,.t 

(Dcvaııu G 11'
1 



Onıversite de Doçent derdi! •. 
8~tün Doçentler arasında uma

lni bir tasfiye yapılacak 
~Mecburi hizmet., usulüne tabi elacaklar ve 

hariçde hiç bir vazife alamıyacaklar 
Oni~er . 

' . sıtede doçentlerden la • 
' ~ik.ı:•fade olunması içın esaslı 

'1; Yapıldığını evvelce G·az_ 

&uh 
"1r .. Usı.ısta aldığımu mütemmim 
"'- "llltta ·· ... ~ gore ıslahatın yeni ders 
' ~dan itibaren tatbik olun. 
&,~ atlaştırıtmıştır. 

""-~•un .. 
·'"il ~· ıçın ınevcud döçent kad-

bulup Üniversiteden ayrıldıkları 
da görülmektedir. Buna mani oL 
mak üzere doçentler için, mec -
bur! hizmet usulü ihdas oluna • 

caktır. Yani doçentler ancak mu. 
ayyen bir müddet hizmet mecbu

riyetini kabul ettikten sonra esale. 
ten taoıin olunabilecekler ve •do
çent> ünvanım bihakkin o vakit 
alabileceklerdır. 

"'1llt,· 'Ye olunma:r suretile do
~ •. ııı esaslı bir şekilde Üni. 
h,. ~"'Ye b • Bundan başka doçentlerin ha -
~alttır. aglanmaları temin o - ricde hiçbir iş almalarına da mü-

•· Şİllıdiy saade olunmıyacaktır. Ayrıca teş-... eıe~. e kadar lise ve orta 
~tde d rinievvelde muhtelif dersler için bir Ilı. ers alan doçentle -

ıı. lonr Üddet doçentlik yaptık- imtihanla 15 yeni doçent alına -
a riaha fazla gelirli bir i~ caktır. 

~ ~eYnelrnilel Nevyork sergisinde Tü_!.ki~ 
/} l A ,, T·· k 
s~fJ et pavıgonu ,, ve l ur 

, ~, lfesi,, nasıl hazırlanıyor ? 
lıııdllzerinde inşa edHecek olan Türk lekanta
ıı.~ il tnilli kıyafetimiz@ uygun olarak giydiril· 
-.ı4 'f" ! tı.rk ve Amerikan kızları hizmet edecek 

~a ıstudalinin 150 inci Krom ve saire gihi maddeleri -
~i ıı: Ü.ne tesadüf eden 1939 mizin satış paviyonlarınları da, 
' 011Sanında Nevyorkta açı • bu civarda bulunacak ve bura • 
~ a~ beynelmilel sergiye, larda Türk elişlerine fazla ehem-
~ u:,- e1;ın~in şeref ve inkişa- miyet verilecekb-. Bu maksadla 

:ıı 1~n hır şeki:ie iştirakmizi İktısad Vekaleti şimdiden bütün 
ı,-· .. n· d 
.'ll!ı1 ha ' aha şimdiden başlan. vil~tlerimizJ müracaat etm'ş ve 
Ilı lltrı :r Verdiğimiz hazırlık- kendi mınh!ı:alarırıda •el sanayii, 
tıı,,eı· it safhaıya girmiştir. örneklerinin en güzellerini gön -

'llda esas tibarile Nevyork dermeğe vililyetlerimizı davet et. •,,_ e d 
~ "'\ lites~ evlet pavyonu• ve miştir. 
~ hııı ı. namile iki pavyonu. Pavyorılarımuın birinde eski 

· llııınası kararlaştırılmış • vesikaları, haritalar: ve sanayi ne. 
~~ltİ!:ıci fise parçalarıle lehimizde veya bL 
l\~~ d ~avyon 500 metre mu. tarafane yazdınış bütün eserleri 
~ 'Ceri ise 2400 metre mu. ihtiva edecekt'r. 
llı. gerı;.p,, H ı· . . t· -'~ ~ ~"t .., •ıynde olacaktır. u asa sergıye ış ır""ımız mas-
~~ Pavyonu ticari zihniyet. rafı olan yarrm milyon lira ile 

lıJ.l!ıırıı ~daha ziyade yeni 'fürk bu gbi güzel ve ileride kararlaş. 
llı,.'Calct llrtınek maksadile ha. tırıldıkça muntazama:ı karileri • 
~ li,,.'.1°' Bu pavyonun nsıl mize haber vereceğimiz rnütenev_ 
~'""'il geleceği, açılmış olan vi işler başarılacaktu. 

~ .~~ta SOnunda belli olacaktır. 
; ~· ~ :,. Pavyonunda bir şeref 

'ıı· ~i:~Pıl•cak, duvarlar, muh. 
~. e~e aid Türk san'at e. 
~uzelerimizin asarı He 
İı "'lıııı, • r · 
'ibt bıı !la illııızın bi.iyük inkişafı 
·~<0nda bilhassa tebarüz 

ı...~ı\ hr. 

Gagri 
Mübadillerin 
Tasfiye 
Heyetleri 

,;;~ liltg tıd 
. ~ l h . e inhisar madde. Ayın on beşinde çalış-'h ':lı:iJ:lunacak ve satılacak "' , , 
~~ 1ni satı:n •har. da çok maga baş ıyacak ar 
~ lıı'da k01acaktır. Gayrimübadillerin istihkakları. 
~,1\\tlt 1 Uruıacağını y1zdığı • tasfiyei için her vllayette teşkil 
~;~bit oltantası, su ile istinas olunmasının kararlaştırıldığını 
\';q,til\d llıılJet olduğumuz için yazdığımız •tasf:ye heyetleri> nin 
~ ''l'utlte inşa edilecek ve bir ayın on beşine kadar fa4liyt ge_ 

t'l\ lıı'cla lta~ves olacaktır. çecekleri anlaşılmaktadır. 
~· 01-r•ltl\\.iJ.h .kıyafetimize uy- Bu husustaki y~ni kanunun na.. 
~~ ıyi &1Ydırilrniş Amerikan sıl tatbik olunacağını göstermek 

1 lııı 11 ~ ıngilzc~ bilen Türk maksadile hazırlanan yeni bir ta. 
~~ l<lı eıareti altında gaıson limatname de o vakte kadar Def_ 
~ 'lı I)• ıacaklardır. terdarlığa gönderilmiş olacaktır. 

Ilı ~~ıı~~'"n.lere milli yemiş • v~kit başlanaca~ı yakında bildi-
. edıyeler de verıle • rılecek ve tasfiye işleri sür'atle 

görülecektir. 

~ 80N TELGRAF'm 
1, l~"-"ar 'l'11rihi tefrikası No. 54 
;' ~ 'ı •. bıllıızın b' . 

'•- •' i :rınde bahsetti-
"" S •lles , it., Ulta Ultan Mahmuda ve 

' •14 n :Vıe d •lıı•; Sult cı e h<cnzerdı. 
ı. •- ·~la, ~n Se1im Salise da.. 
~ ... , ı uy 
•ı ''•ıı rnazdı. Ne rakı ve 1 "ı ~~~!at •çt:ıediği gibi bt• gibi 
~-~il. ııı s" .. k 

ı.."'llı, tenez .~ıu lediği eğlen-
·°'1."'ll <\ . zuı etmezdi. 
\~"ita bZ.'z•n ha,·atı. vemek 
ı.. · "" ın · ' 
't "'lıl.j"a'l""e~, kc.ç döğiiştür. 
l.~~h~.... guref.ırmek, biz-
" ı-., '" " "!~ •ıııatl . e Yalı:ını bulunan 

. \> ~ ıd 
'ıı..:~ &i\tırıd~tnan yapmakla ge_ 
' .' &tld · Yatar vaktinde 
~ a er~ sırada gözdelerile 

de \'ucudünü fazla 

Yazım: M. Sami KARA YEL 

yormazdı. Yorsa bile, derhal ken
disini besiye çeker, işlediği suiis
timali te\afiye çalışırdı. Daima 
zinde ve kuvvetli idi. 

Binaenaleyh; Çağlayan köşkü

ne gidec<?ği için erkenden kalk. 
mıştı. 

Namazını kılrlı. Tekrar yatağı. 
na uzandı. Mutadı veçhile; oki saat 
kadar daha uyudu. Ve ekseriyetle 
yaptığı gibi, klbvaltısını yatak o. 
dasında deniıe karşı yedi. 

Padişahın sabah kahvaltw kelli, 
felli idi. H:ıtta; bir adamın bir 
günde yiyemiyeceği kadar çok ve 
çeşidli idi 

iş dairesinin 
Esnaf 
Cemiyetlerine 
Bir mektubu 

Bütün cemiyetler, acele 
iş bürasundan V(\.c;İka 
almağa davet elundular 

Şehrimizdeki bütün esnaf ce -
miyetleri iş dairesi üçüncü rnın
taka amirliğinden cacele· kaydile 
bir tezkere almışlardıc. 

Bu tezkerede, esnaİ cemiyetle
rinin kendi esnaflarına iş bulduk
larından bahsolunarak bu sebeble 
bir vesika almaları lAzımgeldiği 

bildirilmektedir. 
Halbuki esnaf cemlyetlerininı 

işsiz esnafa iş bulmaları kendi ni
umnameleri icabıdır ve bu bir 
ticaret maksadile de yapılmadı -
ğından cemiyetler birer ·İş lıü -
rosu• mahiyetind"' addolunma -
maktadır. 

Vaziyet, Ticare~ Odası esnaf 
şubesi müdürhiğünce tedkik olun. 
maktadır. 

Yeni 
Çöp 
iskelesi 
Ay başında yemişte 

inşa olunacak 
Yemiş ve civarına aid çöplerin 

dökülmesi için yrni bir iskele ya
pılması kararlaştırılmıştır. Yeni 
iskele Yemişte Tekirdağ iskele -
sinde olacaktı\ 

Bu yeni iskeleye aid plan ve 
projel'*in hazırlanmasına devam 
olunmaktadır. inşaata önümüzde
ki ay başlanacaktır. 

Mısır ordusu 
Başkumandanı gitti 
Bir müddeo · Jnbcri şehrimizde 

bulunan Mısır ordusu b:.ş müfet
tişi Ali Aziı Paşa dün akşam Peş
teye hareket e'.l":iştir. 

Mumaileyh hareketinden evvel 
ckendisile görüşen gazetecilere 
cTürkiye benim ana vatanımdır. 
24 senedenberi görmediğim bu 
memleketimi ziyaret etmekle bah
tiyarım. Türkiye kuvvetli olduk
ça, yakın ve uzak komşuları ken. 
dilerini tam bir emniyet içinde 
hissedebilirler» demiştir. 

--<>---
" ızmiı· beled ye reisi Behçet 

Uz, dün şehrimizden Ankaraya 
gitmiştir. Behçet Uz iki gün sonra 
tekrar şehrimize gelecektir. * Her türiü meras:mlerde ü • 
niformalı ordu mensublarına hu. 
susi IYer gösterilme.inin prensip 
ittihazı Başvekaletten .alkadar -
lara bildirilmşitir. * Ticaret odaları ve borsalar 
aleyhine dava ikame olunamıya • 
caktır. * Maarif müdürü Tevfik Kut, 
Belediye reis muavini Rauf ve 
müfettiş İzzet dün Silivriye gL 
derek Kofralı köyünde yeni ve 
modern ilk nıekteb binası üze • 
rinde meşgul olmuşlardır 

* Şehircill!> mütehassısı Prost 
eylul içind~ ~ehrimize gelecrktir. 

Üzü:-:a~anı >se; muhakkak 1 

her sabah bir okka çavuş üzümü 
yerdi. Tereyağ,, dört beş tane gün.. 
lük yumurtanın sarısile çalkanmış 
bir kilo SÜ', balırl. yumurtası, kı

zanlık peyniri. Üç kilo etin ezil'p 
çıkarılan ~afi suyu ilah .. 
Öğle yemek1.erini de çok kuv • 

vetli ve bolca yerdi: Keyifli nma.. 
nında çok sevd;ği bir k•ızuyu 
yerdi. 

Yemekleri, çatal ve bıçak kul. 
!anarak q]makta:ı zevk duymn
dı. Kollarını sıvar, ellerile kopara, 
kopara yerdi. Tam, babayani bir 
adamdı. Beşiktaşta I'!!amur köş
kündeki (evvele~ llacıhüseyin 
bağı dedikleri yer) pehlivanla _ 

}arına da, sureti mahsusada yap. 
tırılan yemeklı>r yapılırdı. 

Her başpehlivanın bır tabl:ı ye_ 
nM?ğl vardı . Sabah, o~le ve akşam 
bu tablalar, hademei hassai şah:ı. 

neleri vaşıtasile dairelerine götil. 
rillürdü. 

Yetitmedi de 
ne demek? 

- Cemaat ne derse desin imam 
bildiğini okur!. 

Diye eskiden bir lA.f vardı. Şim 
di bu lakırdıyı. bir eş olarak: 

- Belediye ne derse desin ga_ 
zinocu bildiğini yapar!. 

Demek gerekiyor galiba. Kime 
rastlasak, herkes: 

- Haniya gazinolarda, bahçe_ 
lerde, eğlenti yerlerinde ucuzluk 
olacaktı. Pahalandı, eksilmedi. .. 

Diyorlar. Bir okuyucu da mek. 
tubunda ayni şikS.yeti yapıyor: 

- Eskiden de ınz vardı, gitti. 
ğim bahçede 15 lturuş alıyorlardı 
bir kahveye. Şimdi kırk beş ku. 
ruş. Belediyenin tasdikli tarifesi. 
ni istedlm. Henüz yetiştiremedik 
cevabını verdiler. 
İtimada şayan bir imzanın bu 

şıkayeti yalnız değildir. Şikayet 

çok olduğu kadar gazinoların he. 
nüz tarifelerini tasdik ettirmemiş 
bulunmaları da hayli garibdir. 
Yetişmedi. .. Demek bir maze_ 

ret olmadığı gibi bilakis tasdikli 
tarifelerin göze en çarpacak şe_ 

kilde bahçe, lokanta, gazino, plaj 
ve eğlence yerlerine asılması bô_ 
rinci şart olmalıdır. 
Halkın kesPsi eğlence yerleri 

sahihlerinin serbestçe tasarrufla.. 
rına tahsis edilmiş olmadığ; gibi 
tarifelerin tasdik edilememiş ol -
ması da sadece bir bahane ve ka. 
çamaktır. 

BÜRHAN CEVAD 

Damga kanununa 
aid bazı yanhşhl(

ları tavzi 
Maliye V"'kaletinden: 
Gazete:ı;zin 502 sayılı ve 31 

Temmuz 933 tarıhE nushasınüı 
ikinci sahife;;: ndc (Değişen pul 
nisbetleri) başlığı altında. ve 
demga kanunwıu tad·ı eden 3487 
numaralı k•nun hükümleri hak
kında neşred•.!en malüır.atta ba
zı aksilikler ve yanlışlıklar görül
mii§tür. 

Bu cümlede:ı olmak üzere, li
se, Muallim mektebi ve yüksek 
mektep tasdiknamelerine 25 ku -
ruşluk, ödüuç para verenlerin v~
sıkalarına 1 kuruşluk, tiyatro, si
nema biletl<riM 10 kuruş için 20 
paralık pul yapıştırılacağı yazıl
mıştır. 

Habuki 3473 numaralı kanun 
hükümleri:ıe göre lise ve mual -
l:im mektebi tasdiknameleri (25), 
Yüksek mektep tusd'knr.meleri 
. (50}, ödünç para verme i§lerile 
meşgul olan hakiki ve hükmi 
şahıslara verilecek izin vesikaları 
100 kuruş demga resmine tabidir . 
T'll)"lltrO ve ~inema biletleri ise 3:,39 
numaralı kanunun birinci mad
desi muci':ı\ncc bilet bedelleri 
üzerinden damp, tayyare ve Be
lediye resimlerile Dvülaceze h:s.. 
sesi olarak bir kuruştan aşağı oL 
mamak üzere yüzde on resme ta
bi tutulmuş ve damga resml ka -
uunun tiyatro ve sinema biletleri
nin damga resmin" ır:utcallik bu
lunan hükmii mezkur kanun:ın 

sekizinci maddesilc kaldırılmış 

bulunmaktadır. 
Yanlışlıkların aynı sütunda bu 

şekilde düzelt:lmesini rica ede -
rim.> 

Tablalarda; her yemeğin çeşi -
tine göre üç türlüsü bulunurdu. 
Mesela: 

Et yemeğın.n, hem kızartması, 
hem yahnisi ve hem de beyaz et 
nev'inden ya tavnk veyahud da 
mevsimine göre balık bulunurdu. 

Çorba da nevilerine göre üç 
türlü olurdu. Et veyahud tavuk 
suyile çorb:ı. Mercimek çorbası, 

sebze. çorbası gibi. . 

Tatılar da, üç türlü olurdu 

Bu çeşid yemeklerin sebebi var. 
dı. Belki de pehlivan, ~·11hn; et, 
yemek istemez kızartma yerdi. 
veyahud da l;eyat. et yemek is • 
terdi.. 

Bu sebeblt; maiyeti şahanede 
bulunanlar ye!'Dek husuı;unda biç 

bir suretle müşteki kılınmazdı. 

Bu yemek adeta yalnız pehlivan. 

]ara mahsus birşey değildi. Sara • 

yın, binlere baliğ olan efradı ; ta, 

ba~tan nihayete kadar bu suretle 

İktısadi mes'ele 

Motör mes'elesi Yine arzuhalcilere 
dair 

Bu işin iç yüzü nedir? Geçenkrck arzu halcılcrin yer.i 
a\·ukatlar kanunu muc:bince işle
ri nihay{,t bulması üzerine kanu_ 
ni yollarda bize rehberlik ettık_ 
!erini söyliyee;, onları müdafaa 
eden bir fılı.ra yaınııştun. Bir a
vukat dostum büyük bir hüsnüni
yetle yazılmış olan bu yazı mü
nasebetile bana bir hikaye anlat
lattı. Aynen size de nak'ede~·im. 

Son günlerde, şehrimizde bir 
motör meselesı zuhur etımştir. Bu 
meselenin şekJ ve mahiyeti da
ha doğr:ısu iç yüzü hakkında, 
topladığımız malumatı aşa~·a 

yazıyoruz. 

Muamele Vergisi Kanununda, 
eon defa yeni bir tadilit yapıl • 
~ır. Bu tadilata göre, beş bey
girden aşağı motör kullanan mü
esseselerden de, muamele verıfsi 
alınmaktadır. Halbuki son tadi
Mttan evve, bu şeraıti haiz mües.. 
seseler bu vergiden istisna edil. 
mişti. 

TADİLAT NEDE~< YAPILDI 
Muamele vergisinde tadilatı 

ncap ettiren sebepler neydi? Me
seleyi etr.ıfile izah edebilmek için 
bu sebeleri orhya koymak lazım.. 
dı, beş beygırden aşağı motör kuL 
)anan müesseseler, vergi verme .. 
dıği için birçoı< müesseseler, mo_ 
törlerini l:ıe~ beygıre inJirmişler
di. Mesela: Bı.iyü1< hır fabrika, 
başka isiml~r altında, birkaç par
çaya aıyrılmıştı. Her parça ayrı 
bir adamın fabrikası diye göze 
çarpıyordu. Hakika~ halde, fabri. 
ka, tek bir patrona tab•di, fakat 
patron, vergide" kaçmak için, 
fabrikayı şe'.c! itibarile parçah _ 
mak yolunu tutmuştu. Bunun en 
büyük mahzürlerı, deri sanay~ne 
tecelli etm'şti. 934 senesinde, Ye
dikulede, Teşviki sanayi Kanu _ 
nundan istifade eden 3·1 mü~ssese 
bulunuyord'1. Bu müessese ]erin 
hepsi de, be şb~ygirden fazla mo- 1 
tör kullanıyordu. Fakat vergiden ı 

kaçmak için, btı müesseselerin 
ekserisi, şekil ;tıbarile fabrikola_ 
rıru küçüllmüşlerd,:-. Neticede, 
n·ani 937 senesine!~ Yed:kukde, 
şeklen küçülmem:~ 13 fabrika 
kalmıştı. Bunun mahzürleri ne -
]erdir? Bunıı da yazalım. Herşey
den evvel, fabrikaların, beş bey _ 
gir kuvvetinde motör kullanım 

bir müessese haline kalbin:, lkv
let vari<latını al8kadru- ediyordu. 
Bu yüı.den hazin~ sen~e yüzbiıı.. 
]erce ziyan etmiştir. 

İkinci mahzur da şu idi, Yedı_ 
kule deri sanayii küçülmeğe mah. 
kı1mdu. Hiçbır fabrika genişle • 
mek İrnkanlanna malik değildi. 

Çünkü genişlediği takdirde, mu • 
amele vergis;n~ tabi tutulacaktı. 
Muamele vergisin:n tesirlerile 
bazı sanayi şubeler~ inkişaf et _ 
ınekl<!n mahrum oldukları gibi 
küçülmeğe doğrn b•r istikam~t ta_ 
kib ediyorlardL 

Burulan başka, küçük fabrika.. 
ların çıkardı~ı der~ kalite itiba_ 
rile kötüydü İstanbul deiterdar_ 
lığı, muamele verg'sinin beş bey. 
girden aşağı motör kullanan mü
esseselere teşmil edilmemesi yo
lunda, Maliye Vekaetine bir ra
por vermişti. Bu rııporda, haz'ne
nin senede, yüz binere~ lira kay
bettiğinden b3hsedilmişti. 

Diğer taraftan da, ticaret odası 
ve san~i bir} ğinde toplanan bü_ 
yük deri fabrikatörleri, şeklen kü

çülen fabrikaların deri sanayi:ne 
getirdiği zararlardan .bahsettiler. 
Bu yüzden gerek ticaret odasında 

yemek yerdı. ve her dairenin tab
lası vardır. 

Başkatib paşanın, seryaverin, 
başmabeyincinin, hususi tabeli'ı -
ları olduğu gibi, ikınci, üçüncü 
ırıabeyincilerin, yaverlerin.. tek
mil başların hususi tabıoları vardı. 

Sultan Aziz devrinde matbahı 

&mire d iye büyük bir teşk,Jat var_ 
dı. Hoş, bu te'.'kilat bütün Padi. 
şahlar zamanınd3. da ıncvcuddu. 

Fakat Sultın aziz devrinde ma
;yeti seniyede tıemek yiyenlerin 
adedi daha çoktu. 

Sultan Aziz devrinde, Her öğün. 
de, beş yüz tablaya yakın yemek 
çıktığı vaki idi. 

Yemekler, surayların semtine 
göre, mü teaddid matbahlarda pi. 
şer. Geniş kayık sahanlar:ı konur. 
Üzerleri sur~ti mahsusada yapıl • 
rruş çuha ürtülerle kapanır, ve 
memuru mahsusu vasıtasile mü_ 
hürlenir ve öyle tevzi olunurdu. 

Tablakarlar bir sınıfı mahsustu. 
Aid olduğu dairelere tablalarını , 

ve gerekse sanayı birliğinde bir 
kaç toplantı olmuş, hatta deri fab. 
rlkatörleri, Ankarayıı bir heyet 
göndermişlerdir. 

Şeklen küçülmiyen. büyük deri 
flfbril<alarile, beş beygir kuvve -
tinde motör kulanan, deri fahri -
kalııcı arastnda §iddetli bir reka. 
bet vardı. Çünkü küçük fabrikalar 
vergi vermedikleri içın, mükem -
mel bir suretti! büyük febrikalara 
rekabet ediyorlardı. 

Ankar~.ı giden deri fabııka • 
törleri, İktısad ve Maliye Veka -
letlerine müracaat ederek, ara -
daki bu rekabete meydan veril -
memesi için, tedb rler iWhaz ediL 
mesin ileri sürerılerdir. Maamafih 
deri fabrikatörlcrlnln fikri, Ma • 

!iye Vekaletinin fıkrınc pek uy
gun gelmiş\i. Çür.kü Deri fahri -
katörleri de muamele verg'sinin, 
beş beygirden aşağı motör kulla
nan fabrikalara teşmi! edilmesinı 
arzu edıyorardı. Maliye Vekaleti 
varidatı artırmalt bakımından bu 
fikri kabu etm!Ş, muamele ver -
gisini kanuni layihasında bu ~
kilde tadilat yapmağa lüzum gör- 1 
müştür. Neticede yukarıda yaz -
dığırnu gibi, muamele verg:si ka-1 
nunu, beş be-1gör kullanan fab -
rikalara da :e-m:l edilmişt:r. 

Sonra! ... 
Deri fabrikal a11 arasında, vergi 

yüzünden rekabet olması iyi bir 
şey değildi, Buradı deri fabrika_ 

törlerinin fikr n• hak vermek 

icab eder. Bundan başka, bazı fab 
rikaların ~klen küçülerek, vergi 
.kaçakçılığı yapması da doğru de
ğidi; Bu hale nihayet ermek ıa.. 

zıırıdı Bütün bunlar doğrudur. 

Fakat, Yedikule deri sanayii 
arasındaki b:ı rekabete m€ydan 
vermek için, küçük esnafın el İTi.
deki motörlerden de vergi almak 1 

icab etmezdi, Be~ beygirden aşağı 1 
motör lru113nan küçük sanayi er

babı arasında, bu vergiyi veremi
yecek kimseler vardır. Nitc-kim 
kaç gündenberı küçük sanayi er
babı, bu vergiyi veremecl:kleri 
için, motörfarini yerlerinden kaL 
dırmaktadırlar. 

Demek oluyo: ki, muamele ver 
g:sinde yapılan son tadilat J!ek 
yerinde olırıarruştır. Kaç günden.. 
beri, beş beygirlik mo•.ör kulla • 
nan, küçük imalathane sahibleri 
ne yapacakla"ıru bilemiyorlar, 
Verginin bu küçük sanayi erba _ 
hına teşmil edilmesı hiç de doğru 
değildir. Eğer muamele vergisi 
kanununda yeniden bir tad'liit 
yapılamazsa, küçük müesseseler 
motör kullanmıyacaklardır. 

H. il. 

Bir köylü bir b."}rn köylünün 
dlnine, ' imanımı küfr~d!"!'. Bu 
küfürü namusu!'a ye<','remi """ 
adamcağız suçluyu m•hkemeve 
vermek için bir arzuhalci,·e f'i . 

der. Güzel bir ıstida haZJrlama -
sını söyler. 

Arzuhalci tcs'.rli oı,un ve mah_ 
kemeyi kazansın divr b;rP b'n 
katarak, daha 'untu•lıı küfür1er 
ilave ederelı i•tiilavı m[sted''yi! 
verir. 

Müste<l'i arzuhali 
sıkısbrdıitı gibi rnluğıı 

mede alır. Durusrrad 
okunmasını is'lcr 

kr•ltu1'un1 
mahk~ _ 
-;tidal"' n 

7.abıt katibi ele okum2'' ha< _ 
lar İstida okıı,,ıırkı>n devn~ı >- n-
gür hüngür ağl:ımağa 
mı? 

baş1a..rr. ,,z 

Hakim «ırar: 
- Ne ağlıvnrc:un? dP."". 
Zovallı kövlü l!Özvaşla•ı 

de: 
için. 

- Mf'ğer avradıma da küfret_ 
mis. Bak ben bu kP.<ların «itrn~
mistim. Meğ<'r nel!'I' söylem ·? 
der. 

Bu hlkayeyı anlatan avukat 
dostum: 

- Müdafaa ettin•z amma on _ 
!arın içinde bövlrlrrö cle var dedi. 
Günahı bovııuna Biz yalnız b'r 

taraflı değil, bitaraf konuşmak is. 
tedii!imiz için bu noktayı da kay. 
dedemi'den geçemezdik. 

HALK FİLOZOFU 

Yaniyi ezen Çöp 
Kamyonunun 
Şoförü ---
Dünkü muhakemede 

beraet et ti 
On beş gün evvel Kurtuluş\a 

Hüseyin ismindr. bir şoförün ida: 
resindeki BeaJiyenin çöp kaM. 
yonu, Yani isminc!E 7 yaşında bir 
çocuğu ezmiş ,öldürmüştü. Oiin 
hadiseye sebebiyet veren şoförün 
muhakemesine Asliye üçüncü ce_ 
za mahkemesinde bu davaya ba
kılmış, şoförün kabahati olmadı
ğı anlaşılarak ber:,ıet kararoı ve • 
rilmiştir. 

Bir çocuğun 
ölümüne sebeb 
Olan vatman , .................. ,.~ ~--

K A L B E 1 Dün muhakeme k::ıra~ 
rile tevkif edildi 

G I• R E N Geçen salı günıi vatman Hak
kının idaresindekı 14~ numaralı 

HI RS I Z 
----... ... ___ - s 

başlarında götürürler. yemek yen. 
dikten sonra tekrar geriye geti • 
rirlerdi. 

Tablakarlar, yenmeyip kalan 
yemekleri, ayırırlar, adamları va
sıtasile satarlardı. Bütün beşik • 
taş halkının hemen dörtte üç bu 
y~rneklere abone idô. Evlerinde 
hiç yemek p•~irrnezlerdi. Zaten, 
bu halkın dörrte bırinderı fazla • 
sı da saraya mensubdu. 
Tablakiırlar, fazla yemek sa: _ 

ma yüzünden ıyüzlerce atin lira 
kazanırlardı. Ekserisi ~e Anadolu.. . 

tramvay doktor Meleğin evl5tl;..,ı 

14 yaşında Münevvere çarpa"a:< 
ölümüne sebebiyet verm:şti. Diin 

Asliye üçüncü cezada vatman 
Hakkının muha~esine başlan. 

mıştır. Dünkü celsede dört şahicl 
dinlenmiştir. Şahidlerin şahadeti 

ve mahallinde yöpılan keşiften 

vatman Hakkının suçlu olduğu 
anlaşılarak tevki{ Pdilm'.ştir, 

1 1>~7 ttı-::rı 1 JjJ ı : ı al 

1
Cemazi~e1Alur Te; ;uz 
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5 Ağustoa ı Cuma -
lu idi. 1------..---..---

Ahali, çok ucuza mal olan bu 
nefis yemekl~ri tereddüdsilz alır_ 
lardı. El sürülmemiş tavuklar, ka. 
dın budları, börekler, çok ucuZI! 

mal olurdu. Beş kişilik bir aile, 
ekmeği di! dahi! olduğu halde 

yemekle ~aber günde beş ku. 

ruşla tatlısil~, tuzlusile yiy;p, içe
bilir lrrdi. 

VakltJar V••"' Eıul 

U . d. Sa d. 
ı .-----ı·--ı 
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B··ı·· A l k Dolar u un vrupa an aşaca 
0 

v • d b. • egerın e ır 
Avrupada kavgaya sebebıyet Mücevher 
verecek hiçbir hadise kalmıyor.. m!~!v;:od~ı~:~1~:~: ~~m;ı~ 

==========·=---...= --·===== Avrupanın men-AVRUPA iLE Alı1ERIKA 
tinde hakiki bir mücevher kul • 
!anılmaktadır. 

Rol icabı hakiki mücevher bu. 
lunmas) mecburi bulunduğundan 
bu kadar kıymetli bir mücevher 
Los Anjees şehrinin en büyük 
kuyumcularından birinden kira -
lanmış ve 30 silahlı ,.e motosik -
letli polisin nezaret ve himaye -
sinde stüdyoya götürülmü~tür. 

Filmin çevrildiği ve mücevhera. 
tın kullanıldığı müddet zarfında 
stüdyonun etrafında yüzlerse si. 
vil polis nöbet beklemiştir. 

faat ·eri nasıl or

taya çıkacak? 
Politika alemınde büyük bir 

faaliyet var. Meydanda olan var, 
olmıyan var. Bu faaliyet türlü 
türlü safhalardan geçiyor. Mü • 
him rolleri oynıyan diplomatl,a, 
da her şeyi olduğu gibi söylemi.. 
yorlar. Çünkü herşeyin bozulmak 
ihtimalleri mevcud. Geçen gün 
de bu münasebetle •Son Telgraf• 
ın ı..u sütunlarında yazılıdığı gi. 
bi İngiliz gazeteleri bütün bu fa
aliyetlerin neticesinden nikbin 
görünüyorlar. Frgeç bir neticey3 
varılacağını söylüyorlar. İşte ye. 
ni gelen Londralı bir gazetenin 
yazdıklarına da bakılırsa gitgide 
büyük adımlarla iş yürümektedir. 
Sandey Ekspres gibi okuyucula. 
rına meraklı haberler vermeyi dil 
şünen bir gazete Avrupa sulhu. 
nun artık kuvvr>tli surette yer -
)eşmesi için dost devlet arasında -konuşmalar olduğunu söylemek-
le okuyucularını sevindirmek is. 
tiyor olsa gerek. 

İngiliz gazetesinin dediğine gö
re bugünkü faaliyetin gayesi şun 
lardır: 

1- Çekoslovakya hükumeti ile 
Çekoslovakyadaki Almanlar ara. 
smda kat'i bir cnlaşma, devamlı, 
sulh ve süku-;: dairesinde bir an
laşma. 

2- İngiltere, Fransa, Alman.. 
ya ve İtalya arasında hava kuv
vetleri için bir anlaşma. Mümkün 
olursa hava kuvvetlerinin tahdid 
edilmesi için bir anlaşma. 

3- Umumi Harbde Fransa ile 
İngilterenin Amcrikadan almış 
olduğu borçlar vnrdır. Bu borç. 
lar ödenmeden kalmıştır. Şimdi 

bu devletler arıısında aktedilmesi 
istenen bir anlaşma. 

Bunun netices;nde dünyada ti. 
caret ve iktısad işlerinin inkişafı 
için adım atılmış olacaktır. 
Şimdi konuşul • .m ne varsa hep 

ba~langıç demektir. Fakat önü _ 
müzdeki aylarda bir takım neti. 
celer elde edilm~ş olacaktır. 

Hele İngiliz razetesinin yazdı. 
ğına göre gelecek baharda, eğer 
herşey yolunda gidt:"rse, yukarı. 

da say\lan be'!i başlı noktalar ü. 
zerinde anlasm'l temin edilmiş 

olacaktır. Cekoslovak hükumeti 
ile Cekoslovakvadaki Alman ekal
liveti arasındJki davayı halll't _ 
mek için müc;avir olarak eski na
zırlardan ve Lordlar Meclisi aza 
sından Lord Rımc·iman Londra 
hükumeti tarafı.ıdan göndoril _ 
mis oluyor ve 1n~iliz gazetesi 
Lordun işi iki c:y sürece~ini söy
lüvor. 

T ord Pragda ~una çalışacaktır: 
Crkoslo\·akya hükumeti ile Cy 

koslovakya Almanlarının reısı 

Hı'nlavn arasında başlamış olan 
konuşmaların neticelenmesi. F~
kat e~n bu müzakereleri konuş. 
mRsı nl'ticesiz kıılırsa tnı?iliz Lor 
du vine rahsınalıırına devam e
de<'eldir. Vaz.ivell ivice tedkik e
dPC<'k. ona ı:?Ö"P plii.nlar hazırlı _ 
vacnktır. Londra mehafilindeki 
kanaate göre Lordun bu tedki _ 
lo•t neticesinde hrızırl!Jacağı plan 
lar ı?er,.k Praı:r hiikumeti tara : 
f nd:-r, ?,erl'k Cckoslovakya Al -
nıan arı t.ırafınd~n kabul edile-

cek aib= .)Jrcaktır. Görülüyor ki 
behemehal bir cınla~mıya varmak 
mr:'ksc:dı takib ed11ivor. edilecek. 
Birinci is nlarak Çekoslovakya 

meselesi vardır. Bu mesele böy. 
lece halledildikterı sonra Londra 
ile Bcrlin ar~sınc!a müzakerelere 
giri"ilerek iki tarafın münnseb:ı. 
tır.da c;imdiv" bdıır konuc:ulması 
lazım ~elen mc>c:elr>l"r konuşula-

caktır. 
.. 

Londra ile Berlin arasındaki en 
mühim meseıe neö.r?. Bu müza-

ARASINDA DOSTLUK TE
MiNi KABiL OLACAK MI. 
::===================================·----=-============= 

HITLER. MUSOL1N1. N. ÇEMBERLA YN, ŞOT AN 

Sonra çok mühim olan mesele 

harb borçları isidir. Yukarıd:ı 

dendiği gibi Amerikaya olan borç 
lar meselesi. Eğer bu mesele hal. 
ledilirse Amerika hükumeti Av. 
rupa , işlerine lakRyd kalmıyacak.. 
tır. Sulh ve sükunun kuvvetlen. 
mesi için Amerikanın o zaman 
müessir surette yardım edeceği 
de beklenmektedir. Diğer taraf -
tan dünyanın iktısadi ve ticar! va 
ziyetini düzeltmek için mi Ame
rika yardımcı vaziyeti alacaktır; 
deniyor. 
Amerikanın Maliye Nazın Mor 

gentav Fransay~ gelerek salahi. 
yettar devlet adamlarile temas et.. 
miş ve harb borçları meselesini 
konuşmuştur. 

Daha ortada resmt olarak bir 
netice yoksa da bu temasların 
mutlaka bir faydası olacağt söy-

lenmektedir Fransa ile Amerika 
arasında bu hususta anlaşma o. 
lunca İngiltere ile de vaziyet gö
rüşülecektir. l\forgentav Londra 

· {Devamı 7 iııci ~hiCemizd~) 
kerelerin · ilk hedefi iki memle _ 
ket arasındaki dostluğu sağlam 

bir esasa bağlamaktıır. Bundan 
sonra iki memleket arasında em 
niyeti korumak lazım gelecektir. 
Bunun için de hava silahlarının, 
tayyarelerin tahdid edilmesi için 
bir anlaşmıya varmak hususunda 
çalışılacaktır. Bu suretle hava _ 
dan taarruz ihtimalleri de orta _ 
dan kaldırılmak istenecektir. Son 
ra bu anlaşmanın hududu geniş • 
liyecektir. Almanya ile İtalya <ıa 
bunun içine girer.ek, mümkün o. 
lursa diğer memleketler de dahil 
olacaktır. 

--~· - ,. --
JAK ŞERi - K. ALİ 

İngiltere hükO.meti şimdiyf" ka 
dar böyle bir anlaşmıya varmayı 
istememiş değildir. Siyasi, iktı _ 
sadi ve ticari bütün büyük mese 
lelerin halledilmesi suretile bil 
tün milleterin böyle bir anlaşmı
ya dahil olacakları beklenmekte
dir. 

Pazar J(ÜnÜ yapılacak 
kim kazanacak 

Bu hafta güres meraklıları eş 
siz bir güreş müsabakası seyre -
deceklerdir. 

Eski: dünya şampuonu Jak Şeri 
ile, eski 3evimlı başpchlivanımız 
Kara Ali arasında yapılacak olan 
bu karşıla~mc:.mn neticesi ne ola. 
zamanında, meşhur Yunanlı Ci:r.. 
Londos'u d'.I. yenmış bir güreşçi • 
bilir? 

Jak Şeri dünya şampiyonluğu 
dir. Dünya serbest güreş şampi -
yonluğuna ~ıkabilen bir güreşçi 
her bakımd'.l.n yüksek bir pehlivan 
demektir .. Tak Şeri bugün her ne 
kadar kırkını aşmış bir güreşçi 
ise de, hala muvaffakyetli güreş .. 
ler yapm:ıktadır. Bir buçuk ay_ 

maçı 

? • 

«Umumi bir anlaşma• tabiri 
ile hulasa edilmr.k istenen bu iti.. 
lnfa varmak için ise Almanyanın 
istediği müstemlekeler bahsi de 
yeniden tazelenmiş olacaktır. Lı
giliz gazetesinin yazdığına göre 
umumi bir anlaşmıya varmak 
istiyen İngiltere hükumeti bu 
meseleyi nazar~ dikkate almaktan 
geri kalmıyacaktır. (Devamı 7 inci sahifemizde) JAK ŞERi 

Eğer kolları göbeğinin üzerine kavuşturulup demi.r 
kıskaç içine alınmış, süngülü jand.:ırmalaı: önünde 
itile kakıla yola çıkarılmış, çarşıdan pazardan geçiriL 
miş olsa bu kadar sıkılmıyacak. Yeis duymıyacak! o. 
bunu istiyor. Hem söylemeliler. 

- Sen katilsin. 
Haydudsun.
Hırsızsın ... 
Millicisin .. 
Mücrim9in ... 
Demeliler, bir kulb bulup öyle süründürmeliler. 

Bu bilmemezlik herşeyi mahvediyor, Refiki eritip 
bitiriyor. 

Refik,Mudanyada yanın saatten fazla kalmadı. 
Vapurdan çıkarıldıktan sonra, yanındaki muhafız 

seçti seçti, Mudanya çarşısının en kuytu, gözden u. 
zak bir köşesindeki ahçı dükkanına girdi. Burada, 
kendi de, Refik de doyasıya birer yemek yediler. 
Çorba, et, sebze, tatlı, ne varsa, hepsinden; maşra. 
ba maşraba su. Biri ötekinden aç hele, muhafızı ne 
doymak bilmez şey?. Üç günlük aç Refik, herifin yi
yişine baktıkça: 

- Behey mübarek adam, sekiz günlüğünü bir. 
den mi yiyorsun?. 

Diye dudaklarını k:.pırdatıyor, kendi açlığını u
nutuyor! Sebebi var. Herif bedava yemek yemiye a. 
lışmış. Çokla, azın ne farkı var?. Bedavacılık mide 
derilerini çatlıyasıya germiş! 

Refikin işte. 

Edebi Roman 
No.66 

- Mübarek ... 
Dediği ve ağzını gözetlediği bu adam karnını do. 

yurub da: 
- Oh elmahdülillah ... 
Deyince, ellerini çarptı, orta hizmetkarına ses. 

lendi: 
- Hesab! 
Refik, bu saniyeye kadar daha ne olup ne bite. 

ceğinin f~rkında değildi. Hesab ... Hesab. 
- Eh ... Herkes yediğinin parasını verir ... 
Sanıyordu. Halbuki •garson•: 
- Üç yüz altmış yedi buçuk... deyip hesabı ge_ 

tirince memur efendi, önüne bırakılan pusulayı itina 
ile aldı, 

- Buyurun ... 
Diye Refike uzattı. Refik, hayretle herifin yii-

1üne baktı, kendi kendine: 
- Maşallah beyimize ... 

M 
J-41KAl 
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! azan: MURAT K A Y AHAN 

- Seni UY.,urken seyretti ... 
- Kim? 
- Tanımazsın onu. 
- Benim tanımdığım ve beni 

tnımıyn bir kimse n<;? hakla uyur. 
ken beni seyrediyor? 

- Merak etmiş de ondan. 
- Rica ederim Muazzez sinir-

lendirme beni. Arkadaşlarının 
hokkabazı olmaktan bıktım ar. 
tık. 

Genç kadın Tevfikin sinirlen _ 
diğini farkedinc~ hemen işi şa
kaya döktü. Genç erkeğin daha 
fazla hiddetlçnmemesi için aklına 
gelen ilk çareyi denedi 

- Tevfik, o kadar mes'udum kJ 
arkadaşlarım bana gıpta ediyor _ 
lar. 

Tevfik sinirli sinirli kadını süz_ 
düve: 

- Galiba kabahat ettik. Fakat 
ben seni bö~le tahmin etmiyor _ 
dum.İnsan beraber yaşadığı er _ 
kekle iftihar eder amma böyle 
değil. Sen adeta benimle alay e. 
diyorsun. 

Muazzez yalvarırcasına Tevfi-
ğin gönlünü nlmaya çalışıyordu: 

- Beni öpınez mi sın Tevfik. 
- Bu da sabah kahvaltısı n.ıı? 
- Evet. 

• • cTevf ik , Par'i bir arkadaşının 
azizliğine kurban olmuştu. Mu -
azzez güzel kadındı amma vaziye-

ti hiç de Tevfi~in işine gelecek 
şekilde değildi. O hayatını vücu. 
dunun tazeliğindeit istifade ede -
rek temadi ettirebiliyordu. Küçük 
yaşta alışmıya mecbur olduğu bu 
meslekten nefret ediyordu. Fakat 
Muazzezi bu yaşa getiren, onu 
tüm. Sen de benim son zaman _ 

- Ben seni gençlimiği erkek _ 
lerin zevkine feda ederek bilyüt. 
tüm. Sen de. beni mson zaman _ 
!arım olan bu çağımda bana bak
mıya mecbursun. 

Derdi. Muazzczın bu baskıdan 
kurtulamamasının ikinci, ve en 
mühim sebeb! daha şayanı · hay -
retti. 
Yaş~ nüfus kağıdında on dört 

olan Muazzez hakikatte yirmisini 

bulmuş tam olgunluk çağında bir 
kadındı. Anası, daima Muazzezi 
elinde tutabilmı>k için bu hileye 
baş vurmuş ve rnuvc.ffak olmuş. 
tu. Bir randevu evinde zamanı _ 
nın paralı, parasız binbir çeşid 
çapkınının zevkine göre hareket 
etmekten başka yapacak hiçbir işi 

ve salahiyeti olmıyan vaktinden 
evvel kadınlaşan Muazzez her ge_ 
ce bir erkeğin kuvvetli kolların _ 
da eziliyor. Her gece biraz dah~ 
gençliğinden kaybediyordu. 

cTcvfik Pars• yirmi beş yaşını. 
henüz bitirmiş ve o günlerin en 
makbul erkek tıpini kendinde 
toplamış tatlı esmer tenli, siyah 
manalı gözlerinde bambaşka his. 
ler okunan yakışıklı bir delikanlı 
idi. Muazzezi hiç görmemişti. Bir 
gün Beyoğlunun kibar içkili lo
kantalarından birinde arkadaşı • Nakiye tesadüf etmiş ve bu tesa. 
düf onun Muazzczle tanışmasına 
vesile olmuştu. N'ııki iyi tanıdığı 
randevucu Hayganuşun dediğini 
tam manasile yapabilmek için 
Tevfiği bu işte kendisine en mii
hiın yardımcı seçmişti. Fakat so. 
nu meçhul olan b,.:r hayatın başla. 
masında iyilikten ziyade fen alık. 
ların ortaya çıkacağını hiç hesah 
etmemişti. 

Bir pazar günü Tevfik Nakinin 
yanı.nda gördüğü kadınların hiq 
birini beğenmemiş, hatta: 

- Yazık yahu; insan bu kadar 
düşer mi? Diye de alay etmişti. 

İşte bu buluşma Tevfik Parsın 
aklına gelmiyecek bir teklifle kar 
şılanmasına sebeb olmuştu. Bir 
müddet iki arkadaş dereden tepe_ 
den konuştular. Saat 23 e geliyor. 
du. Epeyce içmişlerdi. Yavaş ya
vaş Naki dilinin altındaki bak -
layı çıkarmıya hazırlanıyordu ki 
Tevfik: 

- Naki bari eğlencemizi ta _ 
mamlıyahm. Kadınsız eğlenilmL. 

yor, dedi. Mese1e kalmamıştı. 

Tevfik ayağile tuzağa düşmüştü. 
Naki derhal nyağa kalktı ve: 

- Haydi Tevfik sana bu akşam 
tam bir eğlence programı göste. 
reyim. Zaten şansın var. 

- Nereye gideceğiz? 
- Mükemmel bir yere ... 
- Ben bilmiyor muyum, bu 

mükemmel yeri. 
- Hayır. B!raz sabredersen kar 

şında doğduğundanberi aşkın ne 
olduğunu anlamıyan, kimseyi sev 
memiş toy bir kızla karşılaşacak-
sın . 

- Kim bu ben tanımıyor mu. 
yum? • 

- Sabret dedim ya ... 
Tevfik fazla konuşmıya lüzum 

görmeden teklifi kabul etti. 

• • 
- Tevfik bu akşam gelecek mi 

sin? 
- Söz veremem. 
- Niçin? 

Faıl3 
birşey anlıyamamıştı. 

etmedi. b1 
Son ayrılıştan so~ra or 

birbirlerinin yüzlerınl g, 
ı . "ki ıı~ erdi. Aradan b r, ı . : !! • 
mişti ki bir gün Tevfıl: 1, 

. Jllel' 
madığı bır kadından 

dı. Belki arkadaşl:ırınJ.llrıt 
dir diye chenımiyet ,,e b'.t' 
haft_a sonra tanunadığ~ ısf. 
sesi ile telefonda karş.' t 
ret ediyordu. Kendisfni11 

eli •e Jll dığı bu kadın ne ~ 
telefonla gör,üşmek ıırıı' 
bildiriyordu. 

Belki iyi bir kadındı;
şeyler belli olmaz. 'fe~ 
müştür, fakat tanışçt8 ıı 
bulamamıştır. Diye diiŞ~ 
kadının verdiği rande\'ll 
etti. # 

O gece buluşacaJdarı; 
tiği zaman Tevfik ta! 

yerde enfes, bir kadıJllıı 
tı. İçinden. tııt1' 

- Eğer bu kadınsa 
zünden vurduk diyord

1
\ 

Kendisinin• hiçbir ~' 
bulunmasına mevdan 

• J(IL 
genç kadın ayağa kal· 
siyerek: . ı;t 

- Bonsuvar, Tevfııc., 
tanıyamadınız değil fl1

1d/ 
- Vallahi tanıytıfl111 

ilk defa görüyorum 11ı 
Genç kadın Te~~i~e 0rıl 

meden için için gulııY 1,... 
duğu plan muvaffııl· 0 

1 
Tevfik sevinçle haY~, b 

raya topladığı baı~bıış 13 
ile kadının bukkh 511Ç çl _ J sıı 
rediyordu. Ne gııze ,fı~ 

rabbi... Nerede ise 'J'C'rı 
c:ıı~ 

den fırlayıp kadının • 
şıyacaktı. -tı 

aJ1l19 Artık sabrı kalrn 
11 

jj 

aının kendisini nered~:ll' 
nı merak edivorriıI· .. 

• ]<til" 
ni kemiren bu mera a ~ 
bilmek için genç ksdıfl 
baktı: dt 

• ·çıfl1 
- Affedersini'T., 1 ııl r. 

bir merak uyandı. }3e 11,ı 
tanıdığınızı bir tUrlil 
madım. . iC. 

- Belki işim çıkar, 
lecıs 

seni boş - Ne kadar ace ··~iiıı"' 
siz beni ne kadar dtJ, jfl 

. ,ııll yere bekletmi~ olurum. 
Muazzez, Tevfiğin gözlerinden (Devamı 1 i',/ 

~ııfl'i 
buçuk lirası var! Bunun beş, beş buçııl<~ıııe' 
ması için sebeb yoktu! Refikin böyle ~LI ılı 
v "ld" N d ' " 1 içırı ~ gı ır. e ense, san atkar insan ar ro - . '~: : .. -. . ._ ·, 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Dedikten sonra, elini cebine götürdü, bütün pa.. 
rasını ortaya çıkardı. Beş, beş buçuk lira kadar bir 
para! Gazete muharririnin cebinde başka ne olur?. 
Yüz lira, beş yüz lira değil ya! Ellerini her gün ceb. 
lerine attıkları zaman yüz lira, beş yüz lira değil, 
hatta yirmi, yirmi beş lira bulanlar o bahtiyarlardır 
ki, gazete muharriri değildirler. Şair için, muharr~r 
için, san'atkar için para su gibidir ve onların kesesi 
matbaa iqare memurunun elindedir. Buglin: 

- Beş lira versene Mail Bey, 
Yarın: 

- On lira verir misin Kazım Bey?. 
Öbür gün: 
- Vallahi on param yok şevket, be~ on kuruş 

ver ... diye diye, bütün maaşlarını ayın daha başında 
muhakkak çekmişler ve idare memurlarına üstelik 
borclanmışlardır da!. Refik de bunlardan biri. İyi ki 
yine apansızın yola çıktığına göra cebinde beş, be, 

makla beş bin kazanmak arasındıı Jıır1' 
11 

tutabilen muharrirler san'atkar 01ın2:ıctıı 
ve fikir müstahdemleri oluyorlar! tıll& 

Refik, cebinde ne kalacağını he.:..ıb e 
nm parnsını verdi: 

- Bir diyeceğin daha kald~ ını?. ~eri 
Der gibi muh~fızın yüzüne bıılctı·b ~ ~ 

meymenetsiz yüzlü dik kafalı muhatıı 1
' 

burdu, uzun uzun bir de geğirdi: 
- Kalkalım... ıet f 
Dedi. Kalktılar. Esrarengiz iki hııf:10ı!e' 

§ıyı geçtikten sonra, tekrar iskeleye g 
f 

sordular. İstasyon memuru: . p.rtı~ 
- Şimendifer on dakika evvel gitt~: d~ \ıt 
Ceı-abını verdi. Memur efendi düş1.1ıı 

• ten sordu: oı• 

- Gece kalmak için beş on liran vıır ~ 
- Hayır... gcç·f' 
Olsa, belki bu geceyi Mudanyadıı vet'pt 

gibi üstüne daha bir iki yüz lira dıı " 
muhafız bey: i.tfl ~ 

- Haydi seni görmemezliğe gclef r111 f.o 
Bile diyecek. Bu, şaki yapılı ;nsafl. 

8
i lJ!ttl'.' 

kadar düşkün olduklarını Refik çok i1 
Fakat, yok ... Yok! ne\ yapılır! 

Hiç değil mi?. 
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iz de konuşabilir [Vels'inFilminde ISüli'il~m©l 
mi siniz? { ~~~!~:;~ 8irsenede2267film yapildl 

Q k d • • h , Artist I E f ) f ·ı ·ı } k nun en ısıne as gös- hirM~~yy~~;:~e:~~=;~::u:- n az a 1 m çevrı en mem e et 
bir sanaryosn filme çekilmişti. 

terl.şı• . karşısında duy- cistikbalde olacak şeylen ismin. deki bu filim çevrilirken baş rol. 
!erden birini almış olan artist 
Şeyla Naysmut'un başına bir fe. 

d h 
e l !il.ket gelmişti: 

Uglwl um ıs er Vels, bundan iki yüz sene son. 

• • ;:~~i;:s::;:~;r.tu~:~e~;~:~=t~;~~ 
(" •• rinde parlak zırhlar, kadınların 
\lQ • • • • • • k t b • ı k üzer.inde de ince, kelebek kanadı 

zunuzu apa a 1 ıne ce ;~:~:~u~::~e~{~s~:~~~ı~r ~~~= 
sare~ı·nı· go·· sterebı·ıı·rsenı·z .. le~~~d~~~~~~r~~~·:~~i~::ee~ee~-

la çığlıkhrla koşmağa başlıyor. 

, O, teliiş içinde koşarken alevler 

8,ca~ .. 
Yazan: Murat Kayahan bütün vücudun~ kaplıyor ve et. 

raftan dar y~tişiyorlar ve kızca. 

ğm muhakkak bir ölümden kur. 
tarıyorlar. 

~4 bir ııısa!'ın beynine işliyen 
!ı; de"ü burgu gibi tepemde. 
~ ~1 ~a:e Yetişmek için harıl 
1,cliııtıeuYorunı ... Şimdi, bu ilk 
·:ıı~tıı Yı ~kur okumaz dudak.. 

ı ııı~tıı ~~~ce gerildiğini, göz.. 
~ ıe liıuldüg"· ·· .. .. .. "'. t\le\r 1 unu, yuzunu _ 
''~eıtiı.ı e iyer, bir tebessümün 
~~<it . e se\Timli bir mana ile 
e guıı g" .. 
Ilı~ orur gibi oluyorum. 

~' ıı.uıd a~ ki içinizden 
ill~tiğ'e"u.ye gidişini yazmak.. 

tıı roportajuıda bize bin 

bahçe, sararmış çimleri, tohuma 
kaçanları temizlenmemiş tabia
tin vahşi güzelliğine bir nümune 
diJ:'e bırakılmış çiçeklerin arasın. 
dan yola devam ediyorum. Du • 
daklarımda bir esef teranesinin 
tezahürü, gözlerimde bir sukutu 
hayalin ifadesi var ... 
Dalgın dalgın yürürken bir ses, 

benim adımı çağıran bir sada duy. 
dum. Durdum, döndüm, arkama 
baktım. 

Etrafta, yeşil boyaları qına r. 

manet eylediği taş, maden, demir, 
eserler, abideler, ya bir müzede, 
birkaç hademenin eline bırakılır, 

Vaktile bizi imrenerek seyreden 
hayranlarımızın torunlarının acı. 

yan bakışlarına terkediliriz. Ya. 

Mis Şeyh bu kazadan vücudu. 
nun bazı verleri yanarak kurtul. 
muştur. Bir müddet hastanede 
yattıktan sonra, çıkan artist şim. 

di filim şirketini dava etmiş ve 
hut ta böyle bir meydanın orta. 1 binlerce li~a zarar ve ziyan iste. 
sında gelen geçenin binbir manalı miştir. Fakat mahkeme, kazada 
gözlerine boy göstermeğe bırak ı- artistin kend'sini kabahatli buL 
lırız. İkisi de bizim ve benzerlerL 
miz için hoşa gidilecek bir hal ol. 

(Devamı 6 mcı sahifemizde \ 

muş ve şirketin zarar ve ziyan 
vermeğe mecbur olmadığını biL 
dirmiştir. 

Her yıl filim sayısı itiharile A. 
merika önde gelir. 1937 senesinde 
bütün dünyada 2208 filim yapıl -
ınıştır. Bu adede her çeşit ifllm 
hatta propaganda filimleri de da. 

CASUSLAR HARBi! 
lngilizler neden korkuyorlar 

· Bu teşkilat İngilizlere karşı kuru
lan örümcek ağına benzetildiği 

hır~ Sul tanahm 'd meydanının havadan görünüşü 
h •. !•lı o 
'~e~ ~~nu ile sevgilini med_ 
~~Otsıııı trlar vereceksin!.. 

t,. 'lıtııa Uz ... 
-ıııı. ' llıes 1 
~'ti·! gibi d ".. ~ hiç te tahmin et. 
~( 1•nde"" e~ıl! Sevgijimin ver. 
·t~ lt;.,ıar Uyu Yazımda göstere. 
1,~ er "ars:~saret sahibi değilim. 
ı... ~•ttı; nıaazallah bunu du. 
'Gl~ı lleri 

b ' nı bana neler yap _ 
-tn 
~(I leşh· 1 
''4 ~llıeye 11 

. ediyorsun! diye 
tı~ bırak 

1 
ba~vuracağını bir ta_ 

1. ~h •ını· 
14ııtı afifj b ' YUpacağı cezah. 

şına tirşeye dönmüş bankolarda 
uyuklıyan bu dekora uyacak yaş. 
ta iki bayan görünüyor. Bunlar, 
nezaret ve ihtimamlarına bıralu. 

lan 5 _ 6 yaşındaki birkaç yavru. 
yu bahçeye s•lıvermişler, onlar da 
bahçenin hüviyet değiştirmeden 
evvelki devirlerine aid Hipod -
romdan kalma abidelerinin iki 
başında birer çimen müstatili ha. 
linde görünen yer yer sararmış 
otlarla kaplı tarh parçalarının Ü

zerinde biribirlerile didişe didişe 
tabii spor ve eğlencelerle meşgul! 
Beni çağıracak tek adam yok et. 

ıı.ı 14 lı~esi /na darılmak, biraz i 
~ i(·1e haşıu ak tertib bir ağız 
'ıt; btııuşu an'."ak, bıraz ağırca. 
)"'· kahu· ~U.nuzda eline geçen - Kulağıma yanlış çalınmış o_ 

:"1l k 1Yetin· h 

rafta ... 

~"- •laııı ı aiz, ne var ne lacak!.. 
~. ~ıı, d" a atmak • D d' Y l d t' ·• ~.. .. agırı... e ım. o uma eva met ım. 
~ deih! unnıek bile istemiyo. Ses tekrarlad•: 

!'!~ 1 tıı 1 ~~!'!tak! Yine durdum, etrafı araştırdım. 
• b ando .. 
''t1-rı 1tltaç , \ unı bambaşka bir İri boyu, gökü delecek gibi bir 
''iııı geı:~ a«,anı evvel Akbı _ sivrilikle bulutlara doğru yol a. 
~. 11-. ·10rt11 İ b ı l' D' ı ·•~ı,, ~ak k· 1 nı .. sıcak, daya_ lan stan ul ı arın ıki itaşı işa.. 

'ıtr ~~Ilı bu •dar . şiddetli, yor • ret etti: 
~llq •eı:k k ı:un ustüne tuz, b;_ - Gelsene buraya!.. Bağırmak. 
'ıı h' llıaıı,, •dar fazla. Cağaloğ. tan sesim kısıldı. Sağır mı oldun 
~ llı ·ay- k "tıı td ıı ' çı nıak için Su!. yoksa! .. 
'' 'lı " atkının .... d · E k' d t d • " "d" Y ""'• · '"ark onun en geçı. s ı os a ogru yuru um. a-

t• y 
· t , 'llıde 

1
' enıyeşil duruşile nına geldim. Durdum. O, asırların 

~ ' 01c • 1Pkı "! k 1 ki k .. .. .. l'lıi. Uya, .
1
k Ço de bunalmış verdiği piş in ı e te gozunu 

"~ ;•li bi/ v· rastlıyacağı yeşil kırptı, Jaübali bir söylenişle ko -
~.~i g • dinçlik~hanın verdiği se. nuşmıya girişti: 

, tlsterd· ~dolu nıana ken. - Ne doğru sözdür. İnsanlar iyi 
!~.1•dj~· 'ı'urüdünı. Hiç ol • gün dostu derler! Vaktile, Mısır. 
tı,~Q 'tıı d• · ~u bahçenin içinden dan yeni geldiğim sıralarda cilalı 
h' tıı. bu' sıc•lı:tan bunalan vü. yüzüm, üstümdeki fevkalade na. 
•· •! t ruşar .. 
·~~'tıı •?.f>lik, h ' goz kapaklarım kışlarını ve tamam olan süslerim. 
ııh·, ulsun. biraz canla. le herkesin mergubu, gencin, ih. 

' t L ık •yo ~ tiyarın, çoluğun, çocuğun mah _ 
~tlıı tıli:ıd •ğı !tapıdan, Yük _ bubu idim. 

~~ıı.,;ndaki "• tira_ret okulunun O zamanlar, şu meydanı saran 
•h ' Yıllar lf 'aJdan girdim. muntazam pistin üzerinde at ya. 
~ a~' ile ıl·ca evvel (bir ıutfıı rışları için toplanan kalabalık 
'''d •ba k Y•linı) atılmış bir. beni hayran bakışlarla süzer, im. 
h "~u Uıncta .. • 1~ac tenz 

1 
n. ruzgarın sa. rene imrene gözlerini saatlerce 

t trı 11· ""uç tı edilince kala kala üstümden ayırmazdı. 
~ı~ u,.. ut,, 
..,, U Çiğn, .. ·ına_ düşen kum Tuhaftır. Her şeyin ihtiyarı 
lı'-k ,e çıgniye ilerle- saygı değer bir mahiyetle tekrim 

1•n i edilirken biz, ;ısırların asırlara 
.tıs.anın 

Yüzüne gülen devrettiği, tarihlerin tarihlere e. 

kadar varmış! .. 
Umumi Harbdcki casus faaliyeti 

ne idı, nasıl oldu? .. Bahsı daima 
meraklı bir mevzu olarak devam 
ediyor. Bunun böyle olması da 
tabiidir. Çünkü evvelce •Son Tel. · 
grah da bir İngilizin hatıratın. 
dan bul.asalar çıkarırken de ehenı. 
miyetle nazarı dikkate arzedildL 
ği üzere şimdiye hdarki gibi hiçbir 
zaman tarihin b,çbir devrinde ca. 
susluk böyle ınoclmem.iş, ilerleme 
miştir. Umumi Harb casusluğun 

nekadar Ce$aret ve zeka isted,ğini 
gösterdiği gibi bır casusun nekadar 
çok şey bilmesi iilzım geldiğini de 
göstermiştir. Hul5sa herşey gibi 
casusluk da gelışi güzel bfrşey de. 
ğildir!. 

İngiliz matbuatında son aylarda 
bu mevzu etrafında göriılen şa _ 
yanı dikk3t yazıları, hatıraları 

«Son Telgraf• hulasa etmiş, fakat 
bir aralık daha yeni daha bilin _ 
miyen bir ~eyler söylenmesi bek. 
lenmiyerek lıahsc biraz fasıla ve 
rilmişti. Bir iki gündür gelen İn. 
giliz gazetelerinde yine Harbi u. 
mumideki caslls faaHyet :ne dair 
meraklı ~üturılara rasgelirıiyor. O
nun için bahsi tazelemek lazım. 

Umumi Hıır~ 914 yazında, Ağus. 
tos başında p2.tlak verdiği zaman 
İngilterede loirçok Alman casusu 
yakalanmıştı. Çünkü bunları fıa. 
kaiamak !ngilizler için zor de _ 
ğildi. Çünkü harbden çok evvel 
Londraya ve İngilterenin diğer 
yerlerine gelerek berberlik etmek 
başka işlerde çalışmak suretile 
yrleşerek casus işini gören Alman. 
!arın sayısı yine çrıktu. F•kat İn_ 
giliz gizli polisi için bunlar meçhul 
değildi. Onun ıçn kolayca yaka. 
!anmışlardır. Yakalanamıyarrlar 

var mıydı? 

İşte bu bahsi o zaman Alman 
casus teş!dl.itına karşı mukabil 
teşkil:l.tın başın~ geçm ş olan İn. 
giliz albavı Vade Londra matbua. 

tında şu günlerda neşretmeğe baş_ 
ladığı bazı hatıra lnrındn anlatıyor. 

Onun dediklerini hulf,sa Nmek 

18.zım. Alb&y d:yor ki: Mukabil : 

casus teş~cilat~ demek sineklere ı 
karşı örümcek g:bi tır şeyd;r. Ca. 
sus faaliyetine dair çok şeyler ya
zıldığı halde muk~bil casus şebe. 
kesine dair yazılanla: azdır. Ca. 
sus var, bir de ona karşı olan mu. 
kabil casus var. Casustan çok balı.. 
sedilmiş, fakat mukabil casusa 

polis şefi Edvar Henri haber gön. 
dererek beni çağırttığı zaman: 

- Oturunuz dedi, size söyliye. 
cek mühim ~eylerim var. Bu 
memleketin bir~ok tehlikelerden 
korunması için tedbir almak ıa _ 
zım Bunları siz de benim kadar 
bilirsiniz. Ben de bahsediyorum 
ki sizin gibi benim de bildiğim 

anlaşılsın diyE. Sonra bir kağıt 
çekti. Üzerine bir şeyler yazdı 
Ondan sonra bu k5.ğıdı resmi mü. 
hürle mühürledi. Ve bana uzatl. 
rak: 

- İstediğir\z yerlere girip çı. 

kabilirsiniz Bu kağıdı gösterdi -
ğiniz zaman hiç kimse size hiç 
bir yerde maani olmıyacaktır. İste 
diğiniz polise istediğiniz emri ve. 
rebilirsiniz. !-[iç bir memur size 
itiraz etmiyecek, her emriniz ya. 
pılacaktır. Bu soliıhiyetin size ve. 
rilmesine sebeb şlldur: Siz artık 
mukabil acsus oldunuz. İngiltere. 
de bulunan diişman casuslarına 

karşı çalışacak c3sus oldunuz. Siz 
onları tutup gcsteriniz. Mahvet. 
mek te benden. 

Uzatılan kağıdı aldım. Hiç bir 
şey söylemedim. Bana bu kadar 

Londra Polis müdürü ve harb 
zamanındaki polis şefi 

Edvar Henri 

dair az şey söylenmiştir. Umumi 
harb esnasında ben memleketime 
işte böyle mukebil casus olarak 
hizmet ettim. 914 karanlık sene. 
sinin nasıl olup ta böyle mukabil 
bir casus olarak işe giriştiğimi an. 
!atacağım. O zaman İngilterede 
pek çok düşmaQ casusu vardı. 

Bunlar her türlü şekle girerek ça. 
lı.şıyorlardı Garsonluk ediyorlar, 
berberlik ediyorlar, hizmetçilik 
ediyorlardı. Bunların büyük bir 
kısmı İngiliz polisi tarafından ta. 
kib ediliyordu Onun için harb i. 

lan ed ilnce büyük bir kısmı bir. 

kaç saat içinde yakaland ı . Fakat 
ne olursa olsun yine büyük bir 

kısım vardı ki polis bunları bil -
miyordu. Bu işlerle meşgul olan 

· salahiyet veren bu kağıt ayni za. 
manda benim ölümüme de yol a
çabilirdi. Fal<at bu işi kabul eder. 
ken bir şey söy liyemedim. Kağıdı 
ald ım. 

Ben ayni zamanda izciler teş. 

kilatının da '<atibi idim. Aynı 

günde bana Lond•a Posta ve TeL 
graf Umum Miidürlüğünün baş
mühendisi tarafından da bir ha. 
ber geliyordu. Basmühendis beni 
çağırtıyordu. Yanına gittiğim za. 
man bana İngiltere Bahriye Ne -
zaretinin telefon hatları tehlikede 
olduğunu, Londradan cenub sahi. 
!ine kadar hatları bekleyip bek. 
liyemiyeceğimı bana sordu. Ben 
de muvafık cevab verdim. 

İngilteredekı Alman casus teş. 
kilatına karşı çalışmak üzere pek 
gen iş salahiyet ile çalışacak olan 
Albayın yazdıklarından anlaşılı. 1 

(Devamı 6 ıocı sahifede) 

bildir' 
Geçen seneki filimcilik faali -

IY'E!tinde her yıl olduğu gibi başta 
Amerika ondan sonra Japonya, 
Almanya, Fransa, İtalya ve sıra. 
sile Çekoslovakya, Arjantin, Mek. 
sika ve Hind'stan gelir. Japonyada 
sinemacılık " kadar ileri gitmiş -
tir ki pek az zamanda dünyada 
ikinci mevkii ihraz etmiştir. 

Japonya bu vaziyetle Amerika.. 
ya rekabet Etmış oluyor. Çünkü 
500 filim yapmak suretile önde 
bulunuıy or. Ancak Japonyada ve 
Mançuko'da göster'ldiğinden ve 
Amerikan filımlerı kadar fazla 
masrafla vüc~de getirilmediğin • 
den şüphes iz ki Amerikayı ge. 
çemez. 
Amerıkad• her filim için bızim 

paramızla bir buçuk m iyonla üç 
milyon lira arasında para harcan
dığı hade Avrupad3 bu nihayet 
100, 150 bin lira arasında kalır. 

Japonyada ;se ancak Avrupa fi_ 
!imleri kadar hatta onlardan daha 
az para harcanarak filim vücude 
getiriliyor. 

A vrupd'8 geçen sene en çok fi.. 
lbn yapan memleket İngılteredirı 
25 filim yapınu;tır. Fransa 111, 

Almanya 108 filim yapmıştır. Av
rupanın diğer memleketlerinden 
bazılarında !ilimcilik daha evvelki 
senelere nlsbete geçen sene daha 
az filim yapılmıştır. Mes~'A Rus.. 
ı;·ada 60 filim yapılmıştır ki daha 
evvelki senelerde bununla ölçüle.. 
miyecek kadar fazla tllim vücu.. 
de getirilmiştir. 

İtalya ile Çekoslovakyada da 
filimcllik odukça bir inklşaf gös.. 
!ermiştir. Geçe::ı sene Çekoslovak.. 
yada 52, İtalyada 37 filim yapıL 
mıştır. Diğer Avrupa memleket
lerinde Macarlstanda 34, İsveçte 
25, Polonyada 25, A vusturyada 
18, Finland~ada 14, Danimarkada 
13, Belçikada 6 Norveçte 4, İsv:çre 
ile Felemenkte 3 ve Türkiyede iki 
filim yapılmı;;tır. Amerika Bir • 
leşik devletlerinden başka Mek _ 
sikada 25 m;m yapılmıştır. 

Japonya le Rusyadan başka 

Uzakşarkta büyük bir filimcillk 

(Devamı 6 uıcı sahifede) 

• • • • • 
DOROTİLAMUR ·-------- ----

Artık çıplaklığından utanıyormuş yeni 
filmlerini çıplak olarak çevirmiyecek 

Beyaz perdenin en sehhar yıl.. 

dızlarından Doroti Liimur artık 

vücudünü örtüyor. Dişi Tarzan 
filminde çok güzel vücudü ile bir 

çok kalbler fetneden güzel yı~dı
zın bu kararı değişmiyeceğe ben. 
ziyor. Korkunç ormanların çıplak 

hilkimi tabii güzelliği sayesinde 

pek çok muvaffak olmuştur. 

G üzel yıldızın birdenbire vü -

cudünü kapaması kendi hayranla.. 
rını müteessir edecektir. 

Asıl şayanı hayret hadise, son 
zarn;ınlarda çıplaklıktan ı<ıkılan 

artistin düşünce içerisinde kalmış 
olmasıdır. Dorcti Lllmur şimdi : 

Acaba benim yakın ceddimden 
vahşi mi var diye meraklanmak_ 

tadır. Bunu tahkik etmiş, fa'l<at, 
böyle bir şey bulamamıştır 



Modern çocuk bahçeleri plajlar, lst anbul Casuslar 
Harbi! 

SiNEMAI 
(5 inci sahife4en denm) 

!inkişafı göze çlrpmaktadır. Geçen 
sene Hind1standa 325 ve Çinde 252 
filim çevrilmiştir. Bu suretle Hin
distan ve Çin dünya fiimcilik sa
nayiinde büyük bir mevki tut -
maktadır. Bundan başka Mısırda 
da geçen sene 19 filim vücude ge. 
tirilmi§lir. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü f Ianfatl 

Kmıeti Pey parası 
L. K. halk meydanları açılacak Festivali 

(5 inci snhifemiıden devam) 
yor ki Almanlr.rın İngiltercde bir 
türlü göze görünmiyen casusları 
vardı. Bunların muhtelü sahalar. 
da çalışarak telgraf ve telefon hat
larını bozacaklarından, demiryol. 
larını tahrib edeceklerinden, da
ha buna benzer birçok gizli şey
ler yaparak hnrb faaliyetini sek.. 
teye uğratacaklarından ciddi su
rette korkuluyordu Fakat ilk ha
tıra gelen şey telefon hatlarının 
bozulması idi. Onun için buna 
karşı enıniyet tertibatı almak la
zımgeliyordu. Albay, bunun üze
rine kendisinden istenen izcileri 
lazımgelen yerlere göndermiş, 

bunları nöbetle telef on hatlarını 
beklcmeJ.erini tenbih etmiş, sonra 
bunları teftiş etmekle be -
raber oralardan ayrıfmıyarak a
caba telefon hatlarını bozmak için 
nasJl bir teşebbüs yapılacağını 

görmek üzere bekJemeğc karar 
vermişti. 

L. K. 
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türbesi karşısında 1v 
vakfından 238/81 M ' 
arsasının tam,ırnı .uze 
cut bir miktar e:nkszla 

(Birinci sahifeden devam) 
Gelecek sen~ bütçemize ehem

miyetli bir mebl5ğ koyarak yeni 
bahçeler yapmak istiyoruz. 

Şimlii sizden ist('diğim, bana 
her kazanın teş";<:lntını çocuk ke
saf eti itibarile bu bahçelerin ne
relerde yapılması lazım geldiğini 
bildirmenizdir. Bu seçişte mane
vi, ahlaki bütil:.ı mes'uliyet size 
aiddir. Biz, yalnız çocuk bahçe
lerilc iktifa edecek değiliz. Bun
ların yanında birer de çocuk kil. 
tüphanesi yapacağız. Bunları 

medreselerde yapmak bence da
ha kolaydır. 

Binaenaleyh bahçelerin med -
reeelere yakın yerlerden seçil
meltti daha iyi olur. 

İkinci meseic: 
Çocuklan11 dehıze masrafsız ve 

parasız gir.ebılmeleri meselesidir. 

S.zden her mıntakada en az iki 
yer istiyorum. Buralarda çocuk
ların parasız yık&ıımalarını tc -
min edecek p:U.jiar yapılacaktır. 

Bu yerlerin seçilnesinde sıhht, 

idari, fenni şartlan gözönüne a
lınız. 

Aynca mahalıe1er arasında bir 
de çocuklann yuzmelerine mah
sus havuzlar yaptırmak istiyo -
rum. Fakat bu ciheti tedl\kle 
meşgulüm. 

Üçüncü mesele: 
Bir de halkı b&nndırabpecek 

meydanlar seçılmesi lbımdır. 

Buralar derhal ağaçlandırılacak, 
halk buralarda parasız jstirabat 
edebilecektir. 

Valinin bu sözleri üzerine ka
zalarda bu zerkri tefrik için ko
misyonlar seçmE:k üzere içtirnaa 
nihayet \'erildi. 

Muamele vergisi 
Küçük sanayı ubabının mua -

me'le vergisi hakkındaki şikfıyet
lerinin mahallen tedkikine karar 
verilmiştir. 

Tedkik heyetı lı.izum gördükçe 
müessese ve imalathane sahib'lc -
rlni din.liyecck ve muamele ver
gisinden istisnası icab edenler 
hakkında bir rapor hazırlıyacak
tır. 

Marangozların verg.i işini yan
lış anladıkları da anlaşılmıştır. 

Marangozlar ş'mdklen fatura 
ve saire ibrazı suretile senelik ka
rı ibraz ettiklerı t;.kdirde maktu 
bir vergiye tAbi tu tulabilecek'l:ri 
kendilerine bildirilmiştir. 
Diğer taraf tan Ankara dan bil. 

dirildiğine göre motör kullanan 
müesseselerin maktt1 verg.iye 
bajlanmaları için Malıiye VekA -
leti sür'atle cdkikat yapmayı ka. 
:rarl~tı rnuştır. 

Maktuiyet <-sasları. tesbit ve 
müesseselelıı Emelik vergileri 
tayin olundukça kendilerinin .u
tık defter turnasına ve ma\iye 
memurlarına hesab vermesine 
meydan kalmıyiCak ve l>u au -
retle şimdiki şıkiyetler de önle.n. 
mif olacaktır. 

Bu sabah bir muharrlıimiz u. 
fak motötle çalışan ve muamele 
vergisi yüzünden motörler.ini sök
miye mecbur oJ.an esnaftan bir 
tap ile görişmÜ§tür. Bu araita 
Ka,ahçar§lda ağızlıkçı Nuri Dö. 
len deınif tir ki: 
•- Ağızhkları \'e nargile mar. 

puç uçlannı de1mek ve cililamak 
tçfn kullandı tun ufak bir motÖ
rüm vardı. Esasen yaptığım işle
rin \eşte dördü elde çıkıyordu. 
Görünüşte bu kadar az iş gliren 
Ukin hakikatte benim için çok 
elzem olan bu motörü muamele 
vergisi yüzünden k&ldırmıya mec. 
bur oldum. 

Zaten 20 lira kazanç veriyo -
nız. Bundan başk& bir de motör 
olduğu iç"n maliye bizden yüzde 
Jmit vergi alıyor. Bunlardan ma.. 
ada bir de muamele vergisini."'l 

Uzak 
Şarkta 

(Bırinci aahifeden anam) 
kında tefsirl~rde bulunan Epok 
gaaetesi şöyle yazmaktadır: 

•Tokyonun teklıfı kabul edilirse 
bunun ikı turlu faydası olacaktır. 
Evvela zilinı:ıterde sükün hasıl ola. 
calt sonra d:ı mahalli kumandanlık.. 
lann salihiyctleri kalkmış ola -
caktır. Bu :mevzuu bahis mınta. 
kanın ehemmiyet· dolay>sile bu 
hususta bir itilafa varılması ol -
dukça güçtür. Fnkat asıl lazım O

lan şey chudud hadiselerine• ni -
hayet vermek ve harbin patlama. 
aına mıini Jlmaktır. 

Ordre söyle ) azı)or: 

•Japonya hali hazırda şüphesiz 
uzun bir zaman için Çjn ifile :me1-
ıuı olacağından SovyeUer birliği. 
nın Avrupadıı faalıyctine herhangi 
bir §ekilde mani olamaz. Japon. 

1anm M<>ikovada yaptığı teşeb -
hüsün manum anlamak ve 'bun. 
dan memnun olmak için vaziyete 
bu zavi) eden b:ıkmak icab eder. 

yüklenmesi çok zordur. Vaziyet 
hakkında viliıy.ete istida verdik. 
Bize heyet gelip dı.ikkanlarda ted. 
kikat yapacak dediler. Bakalım 
bekliyoruz. Bittabi motörü kal -
dırmakla zarar da ettik. Tabii iş 
ele dökülünce \'azlye değişecek. 
Belki de dükkfııiı kapamak ve evde 
çalışmak mecburiyetinde kala -
cağız. 

Herhalde hükumetin bu makul 
arzularımızı nazarı itibara alaca. 
ğından eminiz. 
. Gözlükçü .ı\~ob ne diyor? 

Gözlüklere çivi deliği delmek 
için aradasırada kullandığım çey
rek beygir kuV\·etinde bir mo -
törüm vardı. Mmımele vergisinin 
bu ufak motör ta5lağına bile şa_ 
mil olduğunu görünce ne çar<? kal 
dırmak mecburıyctinde kaldım. 
Şimdi çivi delikl&ini el makka. 
bile açıyorum. Bence kanun bü -
yük müesseseler için makuldür. 
Fakat bizim gibi çeyrek beygir 
kuvvetinde motör kullanan es.. 

naf o motörden ne kadar randı -
man alabilir ki bir de muamele 
vergisine tAbi olabilsin? Sonra 
motörü kaldPlnl'lkla da hiçbir za
rar etmiş değilim. 

Makintti .ıt{ l\med Ertuncaym. 
SÖ.} ledikle~: 

Ufak bir tornam var. Dikiş ma. 
kinelerine lAzırn olan vida gibi 
şeyleri bu torna üzerinde yapı
yoruz. Bu motörle haftada ancak 
2, 3 saat kadat b'rşey çalışıyo -
ruın. Haftada 2, 3 saat çalışmak 
için muamele vergisi v~rmek çok 
afır geldi. Bunun için motörü ta.. 
tile mecbur oldum. Lakin her 
ıeye rağmen bu kanunu hükiı -
met düşünmüş yapmış, bi:ı ne di. 
yebiliriz. Bunun lÇin istida ver -
miye fıian da lüzum görmedim. 

Maliye bir vergi alıyor, bir de 
belediye alıyor. Bundan başka 

bir de muamel~ vergisi başımıza 
çıkınca bilmem ki ne diyeyim. 
Herhalde yüksek makamlar ta -
rafından arzumuz~n gözr.tilece -
ğini umuyoruz. 

Cemiyet 
1Merkezinde 
Kumar oymyanlar 

(Birinci sahifeden ••'ftlll) 
de üçü lı:adl!l olan yedi kumar • 
bazı kumar oynarlarken suç üs -
tünde yakalarnışlAırdır. Yakalanan 
kumarbazlar şunlardır: 
Zeytinyağ tüccan Aleksandros, 

tütüncü Meruf, berber İsak, rad. 
yocu Albert ile Semiha, Mualla 
ve Mürvettir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
cemiıyet merkez.im idare eden, 
Freks'in ötedenberı burada ku -
mar ~ynattığı anlaıılmıştır. Bu. 
rada müsadere edilen 90 lira para 
oyun aletlerile Freks ve kumar. 
bazlar bugün adl:yeye teslim edil. 
mi.şlerdir. 

Çankufeng sırtlarında belki Çe • 
koslovakyanm mukadderatı taay. 
yün etmiştir. Çünkü bu dünyada 
herşey birbirine bağlıdır.> 

İstanbul festi valinin başlaması 
münasebetil~ dün akşam Üskü -
darda Bağlarbaşında Hal opereti 
tarafından cLeblebici Horhor» oy. 
nanmıştır. Bu ak1a•n da Taksim 
bahçesinde Şch:r Tıyatrosu ar -
tistleri cSözün kısası:ıı nı temsil 
edeceklerdir. 

1183 58 88 '17 aJI Taşknsapta molla gur 
hallesinin Hayrettin:: 
ğında 4 No. lau Hi55 
ının tamamı. 

Festival münasebet.le şehrimi
ze getirilecek olan meşhur Slfıvya 
takımının 21 ağustosta İzmirde İz- ı 
mir muht~litilc de bir tek maç 
yapması muvalık görülmüştür. 

Acaba bu yıl nckadar filim çev
rilecek? Bunu şimdiden tahmin 
ve geçen sene ile mukayeseye im
kan yoktur. Fa'kat 1938 filimcili
ğinin en büyük karakteristik nok
tası televizyon aletinin tekamüle 
ermesi olacaktır. Üzerinde müte
madiyen uğraşılmakta olan bu 
veni ve akıllara hayret ver!ci cL 
haz eğer istenen ayarı ve berrak
lığı bulursa her halde bu yılki 
!ilimcilik geçen :sene.ye göre bü.. 
yük bir fark gösterecektir. 

17 il 

10 

• 10 

9J 

Çarp :tazaz!ar orta 
No. lu dükl:nnın 1/3 
Mevlevihane ,k.,pıcf 

melek hatun mnhaııesit 
• sokağında lti~·50 :M2 d' 

Mısırın enternasyonal şampo -
yon takımı da Festival esnasında 
maç \yapmak üzere şehrimize gel
mek istemiş~i:-. 

MacarisLnndan getirilecek olan 
amatör güreş ekipini teşkil ede -
cek kimscler~rı isimleri dün be -
lediyeye bild.rllmiştir. 

Verlcn mulfunata göre ekipte 
dünya amatö: güreş şampiyonu 

Polotes, Budapcşte şampiyonu 

Hegulüs, Mar.aristan şamiyonu 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

100 

4277 

00 'l rıo 

Jıahın camii müe:zın 
hane arsasının tamart1:
Topkapıda çivi zade n 
karabaş Mahmut Ei. ~ 
sinde cami çıkmazıııdll 
183/81 metre ınura 
mezkur camı imarnırı:ı 
tahane arsası. ~ _.el 
Ealıklı Rum hasta~ 
ratından Çarşıda Ya 

Falran ile Macaristanda iki defa 
şampiyon ohnlardan Harvarth ve 
Pinter ve birer def n şampiyonluk 1 
kazananlardan Vagl, Kavaes ve 
Kitka vardır. 

İngiliz Albayının hatıratının 
alt tarafı yarınk~ •Son Telgraf• 
dadır. 

Sizde 

•!Ulın Hidrokarbon yağlarını M0-
törlerde kutlanma~: üzere h:ıfiI 
Hidrokn b'>n.l tahvili usulü hak. 
kındald ihtira için alınmış olan 8 
Ağustos i.n~ tarih ve 1700 num:ı

ralı ihtira bcramıı:ı ihtiv:ı ett!ğ1 

hukuk hu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fule konmak için 
icara w~i!eceğı t~klif edilmekte 
olmakla hJ husustn fazla m;1l\ımat 
edinmek ·c;•ıycnlerin Gnlntada, As.. 
lan Han :1 in •i kat 1.3 num:ıralara 
müracaat ey emelcri ilan olunur. 

mahalles1nin l'zunÇ ı1 
sinde eski 58 ve: ) enı 
k.argir haı:ın 21G h 
132 hisscsı. 

Yukarıda ~tınlı eınJfıkin a.;ık arttırma-lan 10 ~iı ı t~nıJ d 
tir. lhalesı i•'ı ~ /938 ç<:;~amb:ı gfüıü saat 14 de icra eciıkr·· .'' 
lı !erın Çemberlitaşta Vııkıflar Ba§Jtlüdürlüğü mal•!üJ.it knl ------<>-----

Vekiller Hey'eti 
(Birinci sahif<.>f!t · M" na~ 

Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Başvekilimiz Ceı:.ı Bayar; \"c. 

killerimizi bizzat Haydarpaşa is _ 
tasyonunda uğurlanmıştır. ,. 

Parti idare heyetı de Ankaraya 
naklolunmuştur. . 

Vekiller Heyetı yarın veya öbür 
gün Ankarada mühim \'e fevka
liidc bir içtima aktedecckUr. Bu 
toplantıya Büyük Erkanıharbiye 
reisinin iştirak edeceği de söylen
mektedir. 

Uzun zamandanberi Vekiller 
Heyeti toplanmadığ: cihetle epey_ 
ce birikmiş işer vardır. Bu toplan. 
tıda gerek bunlar gerek Tuncelin. 1 
de yapılacak manevra ve gerek 
diğer bazı müh m 'şler görüşüle
cektir. 

Oc kişi bir oldu 
Cıbalide İnhisarlar İdaresi fab. 

rikıısmda çnhşan Pötürkeli Ali 
dün akşam Halil isminde bir ar
kadaşiJe beraber bir hayli içt:k _ 
ten sonra ötedenberi arası açık 
olan Çarşıkap•da lskenderboğa _ 
zında bir kulübede oturan amca_ 
zadesi Yaşarın oturduğu yere gi. 
derek Yaşarı dış:ırı çağırmıştır. 

Yaşarın annesi Sultan Yaşarın 
evde olmadığını söylemiş Ali Sul 
tanın bu sözlerine kızmış ve kti. 
für etmiye ba~lamıstır. Bunun ü. 
zerine kulübedc!l çıkan Yaşar ve 
karısı Fatma Ali ile kavgaya tu. 
tuşmuşlardır. 

Konuşabilir misiniz? 
(5 inci sahifeden devam) 

masa gerek .• 
Amma biz bun& razıyız. Kala

lım; var olalım, maziyi istikbale 
ulnştıracak bir köprü, bir bağ gibi 
gelip geçen nesilJer tarihin esra. 
rını fısıldıyacak, geçmişi andıra

cak ve anlatacak habraların top. 
lu bir anıtı gibı yaşıyahm. 

Taş durdu. Bir ncf cs aldı- Söz.. 
!erini araladığı bu noktadan tek. 
rar diskora geçmeğe hazırlanır-

k~ bu mukaddımeden anladı -
ğım maksadını biraz olsun kurca. 
lamak istedim, sordum: 

- Sen, ihtiyarlıyalı çeneni dü. 
şürdün galiba! .. Epey süren ~öz.. 

lerin bir ifadenin mukaddimesi 
olacak. Olacak <ımma, doğrusunu 

1 

DF \ ı.t.:>'~F·. f.h. İHTİRA 
BE:,A'i 1 

cHidrJkarbonların tahvil ve t:ıs.. 
fiyesine aid usul ve ameliye :ıı hak
kındaki ihtıra fçin alınmış olan 8 A
ğustos 1932 tarıh ve 1496 numaralı 
fufüa beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kerre b;ışkasına devir vcynhut 
mevkii fiile konmak içn cara ve. 
rilebieceğ teklif edilmekt~ olmakla 
bu hususta fazla malumat edinmek 

' istiyenler Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1-3 numaralarn müraca
at etmeleri ilan olunur. 

DEVREDİLE...;EK 1HTIRA 
BERATI 

istersen ben hundan bir şey an - cMad.?:ı araştırmalarında mevzii 
lamachm. Ne demek istiyorsun, cazibeyi t:ı:.rin~ mahsus t>azibc tera. 
hangi mevzudan bahse hazırlam. zisint> :ıid :;;Hi'lah hakkındaki ihti. 
yorsun ... Açık söyle de seni han. ra için q~~crr.ı: oları 5 Ağustos 1936 
gi cebheden ve hangi kulakla tarih ve 2231 numaralı ihtira bera. 
dinJcmeğe hazırlanacağımı kcs~i- tının iht·vJ ~ttıı.ı· hukıık bu kerre 
reyim. başkasına devir veyahut mevkii fi_ 

racaatları. 

••• 
Madde: l - Kırklareli vilayetinin Lüleburgaz k:ı.zasınli 

midabfid köyünde maz.butcn idare olunan Gazi Hasan (Paf') 
dan tapu ile muayyen hudular içinde biri (2086) dönüm (1) fi" 
ğeri (965) dönüm (1) evlek ki cem'an (3051) dönüm (2) evJek

38 iki parç;ı tarlanın mülkiyetleri &atılmak üzere 19 Temmuz 9 
den 9 Ağustos 938 gününe kadar şartnamesi mucıbince kapalı 
lile arttırmaya konulmuştur. 

Madde: 2- Yukarıda yaulı gayrimenkullerin birlikte 1ll 

bedelı (15,000) liradır. 
Madde: 3 - İhale bedeli peşin alınacaktır. 
Madde: 4 - ihale 9 Ağustos 938 tarih!nc musadif Sal~ 

14 de Kırklareli Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonunca 
mum Müdürlüğünün tasdikine talikan yapılacaktır. 

1 
Madde : 5 - Talihlerin (2490) sayılı kanuna göre haZ1r ~ 

teklü mektublannı (4) cü maddedeki saatten bir saat evve 
Kırk?arcli. Valaflar. Müdürlüğü ihale komisyonu reis!iğiile 
lazımdır. ıoif 

Ma.dde: 6 -Teklü mektubile teminatını vaktinde verme 
arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. ol' 

'.Madde: 7 - Tahmin edilen bedele göre muvakkat tern1 

liradır. vrıı' 
Madde: 8 - Satışa aid şartname Ankarada, Valu!lar 

dürlüğü Emlik Müdürlüğünde; htanbulda 1stanbul Vakı~ 
dürlüğünde Kırklarelinde Vakıfar Müdürlüğünde parasız ~ 

Madde: 9 - Arttırmaya iştirak edenler şartnamenin b~ 
teviyatını kabul etmiş sayılırlar. 

Taş, üstündek! hiyeroglifleri dü- ile konmak ı·~ın ır -;r:ı verilE!bılr.. Sultanahmet :; üncü sulh hukuk DEVR ED1 ( .ECEJ( 
BERA'I'l ıürtecek gibi sarsan bir kahkaha ceği teklif edilmekte olmakla hu hakimliğinden : 

kopardı. Uzun boyu zelzeleye tu- hususda fazla malfırnat edinmek iS- Fatma Hasene ve fatrnanın ea
talmuş gibi sarSJldı, güldü, güL tiyenlZ""n Gllat-ıda, Aslan Han yıan müşter~Ken mutasnmf alduk. 
dü... 5 :inci kat 1 :i :ı~:ı::t r.:a müracaat 1.arı Beşikta~ cihannüma mahalle. 

Ben, hayreten bir karış açılt ka. eylemeleri ilin olunur. sinde Serencebcy yoku§Ullda eski 
lan ağzımla ona bu yaşında hiç DEVREDİLECEK İHTİRA 16-3 mükerrer ve ı:reni 16 No. lu 
yakışmıynn bu hoppalığa verecek BERA Ti bir kıt,a arsanın izalei şuyuu zmı. 
mana araştırırken söze başladı: .. nında füruhtu tekarrür ederek 

·HaşaraUa muc3dele eşyasını mak- .. ed 1 t Kıy 
1. · d t dertl" k . . . muzay eye vazo unmuş ur. -

- Dert mm os u ı gere_ - sada daha muvaf1k bır tekılde ih- ı· uh · (SOO ıır· adır 
1 · d k d - . . . . . me ı m ammenesı . tir! Gerçi senin ha m e pe ert- zarı usulu'll bıkkındakı ihtıra ıçın B' . . k tt ... 719193a Çar 

li ben b. t k '> v 'h ırıncı açı ar ırm .. sı -
ye zer ır avır yo amma.. alınmış olan 29 Agustos 1932 tarı b .. .. t d ik'ye 

d
. d 1 şan a gunu saa on an on ı 

yine seni ken ım en sayayım... ve H76 numaralı ihtira beratının k dar . kılı kt K tı" 
b . v a ıcra naca ır. ıyme maralara 

Çok dertliyim ahha ! dedi .. de - ihtiva ettigi hukuk bu kerre başka- uh . · t'I. 75 m· · buld ğu olunur. 
tt. k" f ·n k m ammenesının ıo ı u 

vam e ı : sına devir veyahut mev u ı e oıı- takd' d .. 'hal . kat'iyesi ~~~~-~----
h. k . . . d 1 . .1 b'l v. ır e o gun ı eı 

Taşın an1attını mü m, beni ma ıçın ıcnra a ıı verı e ı ccegı 1 kt B • d - takd'rde senelı"k tavı·z yapı aca ır. utt:nma ıgı ı 
durduran. şaşırtan parçalarını ya teklif edilmtkte olmakla bu husus- tt t hh"d · bakı" . . en son ar ıranın ea u u 

Alinin arkadaşı Halil kaçmış, 
Sultan, oğlu Yaşar ve Yaşarın 
karısı Fatma ellerine g.eçirdiklc. 
ri sopa ve demır parçalar.ile Ali
yi :fena halde dövmüşler ve ba. 
şından yaralamışlardır. 

Ali Cerrahpaşu hastaı)esine kal 
dırılarak tedavi altına alınmış. 

Sultan, Yaşar ve Fatma yakala -
narak tahkikata başlanmıştır. 

nn vereceğim. da fazla malUmat edınmck istıyen- kal k .. b ~ .. ddetle 
======~============= ma uzere on eş gun mu = lerin Galatada, Aslan Han 5 nci kat te d't dil , ·k· · arık arttır 

Südetlerin 
istekleri 

Londra 4 (Hususi) - Çek tay. 
yarelerinin Alman hududu üze -
rinde uçmalıırınm bir yol şaşırma 
neticesi olduğu ileri süıiile.rck Çek 
hükumetinin teessüfleri Alman • 
yaya bildirilmişti\'. 

Diğer taraftan milliyetler &ta -
tüsü meselesı etrafında Lord Rün
ciman çalışmı11arımı filen başla
mıştır. 

Bu maksadla Cumhur reisi ve 
BaşvekiJle uzun uzadıya görüşen 
Lord Rünciman bilahare Siıdet -
Jerin şefi ve delegelerile ayrı ayrı 
görüşmüştür. Alman mümessilleri 
dileklerini !;ütiin etıafile izah et. 
mişler ve yapabilecekleri en ıon 
fedakarlıkları anlatmışlardır. 

Lord Rüncimnn bu dileklerin 
tahriri bir ıekilde kendisine ve -
rilmesini istemiş ve Sildetler muh. 
tıralarını tevdi E\,Ylemiştir 

Çek meselesi hakkında bu ay 

sonuna kadar kat'i bir karar alL 
ı:wıbil~lrlir 

'(Dış politikadarı devam) --
seçim yapmak ısırnsı gelmiştir. 
MalUmdur ki seçhn iki dereceli. 
dir ve ikinci müntehib namzet _ 
likleri için dündenberi kayıd 

muamelesi blşlamıştır. Bu mua. 
mele de ayın sekizine kadar sü -
recek ve intihabın hangi tarihte 
yapılacağı sonradan tesbit edile
cektir. 

Herhalde Hatay devlet meka _ 
nizmasının kurulmasında en 
müşkül adımm atıldığı söylenP. 
bilir. Türklerin Hatayda ekseri. 
yeti te~kil ettikleri resmen tesbit 
edilmiştir. Bundun sonra Türk 
disiplininin tenmiyesi Hatay 
Türklerine kalmış bir vazifedir. 

A. Ş. ESMER 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu. 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz yedi 
aambalı !sparton markalİ Ameri. 
kan kahve rengi tip 748 .Ururi 
223556 No. lu bir radyo makine 

17 /8/38 Çarşamba günü saat 9 dan 
itibaren Tığacılnrda 15 No. lı kah. 

vehanede uttırnuı suretile satış 

yapılacağından mUşteriledn aynı 

gün ve saatten itibaren mahallinde 

hazır bulunacak memuruna müra. 
caatları ilin olunur. (!M51) 

1 .. 
1 1 1 m ı e ereK ı mcı ~ -

1~3. ~umara.sra muracaat ey eme e. ması 22/9/938 Perşenbe günü saat tarihinden itibare:ı 
rı .ılan olumır. ondan on ık.iye kadar icra olunncak vanhanesinc tal=k 1cılı 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: ve o gün en çok arttırana ihale e. lip olanların kıymeti J' 
Fatma Fe-i:fo .tarafından Beyoğ- dilecektir. nesinin yüzde yecı: bU~et' 

lunda Tünel başında 1bra'him lo _ İpotek sahıbi alacaklılarln di. de pey akçasını harnı 
ltantasında S3lcin ıkcn fılhal ika _ ğer alakadarların işbu gayri men. saatte İsbnb•1J Dıvarı 
metgahı m~çhul Hüseyin aleyhine kul ÜZ€.rindeki haklarını hususu rci mahs•Jsasındl 
açılan boşan·ml davası üzerine müd- ile faiz ve masrafa dair olan iddi. 3 üncü sulh hukuk rn'~e 
deaaleyh da•ıeti kanuniyeye icabet alarmı e\•rakı rnüsb!teleri ile lYir- kitabetine :133/22 N? 1 p 
etmediğinden hakkında gıyab ka. mi gün içinde bildirmclcrı lfızım- ları ve hiss~darlarda!l 

1 ran ittıhaz ve takkikat 19/9/933 dır; aksi halde Jı~kları tapu s\. kametgahının mcçhtl t 
pazartesi saat H de talik edilmiş ve cilleri ile sabit olmadıkça satış be- hasebile o gün ve saatt ~ 
müddeiye tarafından gceirilip din _ delinin paylaşmasından har:ç ka- mediği veya tarafınd•fl 
lenilen şahitler de tarafeyn arasın- lırlar: Müterakim vergiler borç. göndermediği taktird' 
da şiddetli bir geçimsizlik mevcud lan nisbetindc hlc;scdarlara ve del- muamele ifa kılınnca'1 
olduğuna Vil müddcaaleyhin karı _ liliye ve Vakıfar kanunu mucL kamına kaim oıma1' 
sını dövüp sövdiiğüne ve bakma- bince verilmesi lazungelen yirmi olunur. 

dığına ve müddeaaleyhin iki sene
denberi nered~ olduğu bilinmedi _ 
ğine ve badem:ı geçinmelerine de 
imkan kalmadığımı şehadet eylemiş 
olmakla işbu şehadete kaJ'§I bir iti
razı olduğu takdirde tarihi ilandan 
itibaren 20 ,qün zarfında itiraz eyle. 
miş ve muayyen olan günde mab. 
kemeye gelmesi ve aksi halde evrak 
tedkik ve icab eden kararın vrile. 

ceğinc ve badema mahkemeye alın. İl 
mıyacağına dair yazılan gıyab ka- e SABAH, öGLE ve A 
rarı da mahkeme divanhanesine ı. 
sılmakla keı1f iyct tebliğ makamına 
kah!ı olmak üzere ayrıca pzf'lte ile 
de ilin olunur. 

her ~emekten eonr• muntaz•••n 
ftrçala r•" ız. 
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NERMiN 
(C ilncQ sahifeden devaın) 

nıyamıyacaksınız. Ancak sahre. 
derseniz herşeyi öğrenecek ve hay 
rette kalacaksınız. 

- Bilmem amrna sabredecek 
halim kalmadı ki ... 

Tere·;:· :--~.,.,..
~ıtkkıne, ve iktibas ı 

l hlahfuzdur: Şükril Pala, komodor b~Utibt İhsan, batan remi kaptanlan, 

8. süva rısirri~ ;;~diö-:·k-;f ar 

Genç kadın Tevfiğe cevab ver. 
medi. Dalgın dalgın etrafı seyre. 
diyordu. Ke'lldi kendine genç a • 
dam hakkında kararlar veriyor, 
kendisinin bu mücadelede mağ • 
lı'.lbiyete uğramaması için ted • 
birler düşünüyordu. 

lstanbula yapılacak taarruzdan ibaretti 
Tevfik seyrine doyamadığı bu 

güzel kadının neler düşündüğil. 
nü tavırlarından anlamıya çalışı.. 
yordu. Nihayet uzun müddet sü
ren sessizlik Tevfiğin manasız 
bir sözü ile nihayet buldu. 

' Siivar· . 
~' ~eb· ının sabn tükendi: 
j(•al'ı ıyat Yaprna York Hard.. 
.... .\ıııa aııJa t ! 
~e ~Yorum kapiten .. yalnız 
'.t;ııı Uyurun, Burada biraz 

lilt~~ tabi ola.yım. Ne kadar 
~tıı ta~ ande geçirdiğim he. 

lı:~ k rıf edemem. Ele geç. 
,, ~tOtuııı~ndi _b;şım için kork. 

lııb ıiıe f _Ilenı :tor kutan ana se. 
Ilı, eı~ aıdeJi olamamak korku. 
~ddet ~;i~ de sizi daha uzun 
~ lı:a1 ... '. ışe Yaramaz, hareket. 
~"'§ bır halde düşman elL 

~,~~. ::ııUek Üzüntüsüydü. 
..., " re·· b ·~ ulalt ı ı • gı . ırakmış, gözleri. 

dokrıı ş ga. dikmiştim. Işık ba. 
~Yordu gelıyor, üstüme doğru 
1 ~din · Durmuştum. Bot keıı.. 
: ile h~·bocatıyor, sahil akın.. 

· if h&fıf sürükleniyor. 

~lı:bend 
du .. De en 3 - 4 mil uzakta 

Sonra geriye döndü .. Geldiği isti. 
kamette kayboldu. 

Bir saat dw:ı yola devam ettim. 
Birdenbire sahilden bir ses du • 
yuldu. Birisi. haykırıyordu. Fakat 
haykırış gec~nin ;çinde siloheti 
gibi görünen nim hayale, padelbo. 
~a yapılan bir sorgu;ya benziyordu. 

Bunu duyunca iliklerime kadar 
titredim. Üşümüş gibi çenelerim 
birbirine çarpmağa başladı. Türk. 

çe yapılan bu sorguya nasıl_cevab 

verecektim. Eu •es, sahildeki bir 
Türk nöbetÇ!sine de aıd olabılird!. 

Olduğum yerde durdum. Ses ge. 
len taııafı gözden geçirdim. Ka • 
ranlık sahilde görünür bir şeye 
rastlıyamadım. Nöbetçi olduğu 
yere sinmiş, bir mevzide pusuya 
yatmış olabi!irdi. 

Ne yapacakhm şimJ; ... Ben bu-j 

nu düşünlirken ızyni ses bu sefer 

ibaşka bır .iılle fakat biraz daha 
yavaş sesl~ndı: 

Yeni söyl~ncnin yunancaya ben. 
zettlln .. Yine cevab \•ermedim. 
Vermedim amma, benim de ıçime 
soğuk su serp;ldi. Durdum bekle. 
d.im ... Biraz d~ha geçti.. Bu seCer 
ayni ses ingilizce seslendi: 

- Kim var orada ... 
Bu sefer aklım başıma geldi... 

Anladım. Esasen bana verdiğiniz 
talimat ve tafsilata göre de o sıra. 
da aradığım noktaya gelmiş ola. 
caktım... Ses son bir defa daha 
ingilizce sorarken bir de meka -
nızma şakırtısı duydum. Arlık 
duracak, bekliyecek zaman kal • 
mamıştı. Hemen cevab verdim: 

- B7 den geliyorum .. 

- İsmin! 

- Gedikli çavuş Yorkhard!.. 
(De-:ıamı var) 

(Devamı var) 

Bahara kadar 

~ · Sa~a nizin üzerinde meşgul 
~llıı ltıı Bola ~evrılen projektö. 

lı: harb"1retiı'.den bunun bir 
~ bir 

0 
geınısi, bizi aramakta 

iızııu f sman!ı c!estroyeri oL 
GÜREŞ 

C4 üncü sahifeden devam) 

da saliihiyettar İnğiliz devlet a. 
damlarile temas edecektir. Fransa 
ile İngiltere harb borçları mese. 
lesini aypi zamanda halletmek is. 
tiyorlar. Çünkü bunun piy•sa ü. 
zerinde müsaid tesirleri olacak _ 
tır. Söylendiğine göre tediyatın 
Vaşingtonda yapılması esası ka. 
bul edilecektir. Ancak mühim o. 
lan bir cihet vardır ki o da borç. 
!arın ana parası verileceğidir. Yok 
sa senelerdenberi işlemiş ve bir. 
biri üzerine binm'~ olan faizlerin 
verilmesinlf imkıi.n görülemiyor. 
Zaten şimdiye kadar borçların ö. 
denmesi işinin böyle sürünceme. 
de kalmasında bu faiz mesel~sinin 
mühim bir tesiri olmuş, alacak • 
lılarla verecekliler arasındaki ih. 
tilaf uzadıkça uzamıştır. Faiz bir 
tarafa bırakıldıktan sonra ana 
paraiıın ödenmesi keyfiyeti de ta. 
biidir ki tedrici olacaktır. Bunu 
bir takım derecelere ve devre -
lere ayınnak suretile ödemek ci.. 
hetine gidilecektir. Senelere gö. 
re taksite bağlanacaktır. 

~·!t ilrk ettim. 
' anını \>... ar.ttı .. Ne yapacak. 

"'ıYet ·· 
eıe suratle karar ver. 

~ ı,.l'\ihaıgeçınemek üzere der. 
~' almamı emrediyordu. 
)Q ~? .. ll: ın ... Ne süratim vardı 
~n lıu~~b gemisi mesafeleri 
lııı• l<ıluğu hız:Je bir kaç daki.. 

il dene Yanımda alırdı .. Kaç. 
iaınaa ltıek değil, bu vaziyet 

~~~ctın. aklıma bile getirmek 
''llaJt, d Bulunduğum yerde 

tola_ d .ı:troyerin harekatını h
~ ~vaın •k, o çekilip g.idince 
~ ~ değiJdetmek ... Ilu fena bir 
• ~ l Aın d . '\o\- Vaıi ına, onu a ya. 
';ıı. ti.\, &iiveı:ıe _bulunmuyordum. 
'-<t tıı.ı1t ın n dogmadan hedefime 
c,.iı!laı.,.lı ecburiyetinde idim. Bi. 
~~ ~l!ı 0~ekadar zaman süre • 
~b~tın:ıya~ bir du_;uşla va. 
' ben .. ın hıç de d0gru olmı. 
~ ilca ıl ı geç bırakacak, gün 

1tıı •it Çi):~a kele geçecektim. 

~ ~Ot4rı alıyordu .. Aklıma ge. 
'!)~n doğ n, ~areıer;n arasında, 

1ı latbikru. dıye kcstirdiğım ça. 
A, a~ . Cttiın. 
.~· ~Yad 
\ı}ı ~ ab,ıtd • sahile sokuldum. 
~•ı· ~n a edecek bir takınlıkla 
ı..lıııi ı1011u l:ıttum. Bıitün kuv. 
"lt•lı: arıt>ıd 
~ld hQıu ' • fopladım. Çala 
11ıı.,uııı. C .. uçurur gibi yola ko. 
'· '" " Ozler;m • bul '~~ . ""afta k ' ışıgın un. 
l~ilıl~ı ltontr • alı.yor, Türk destro. 
lt~rıııuyo;~umu:ı dışında bu _ 

da bir um. Işık bulunduğu 

(4 (ineli sahifentlzden devam) 
danberi burada d~ antrenmanları. 
na devam eden Jak Şeri hiç şüp. 
he \Yok ki ~;mct:ye kadar pehlivan.. 
larımızın 1<ar~ısın"- çıkarılan en 
çetin rakibdir. 
Meşhur (!) Dinarlı Mehmedle 

iki defa Anıerikada karşılaşmış ve 
ildsinde de yarım saatte ve .tir 
defa da Atinad~ karşılaşmış ve 
58 dakikada yenmiştir 

Kara Ali: 
İki sene evvel Dinarlı ile yaptığı 

bir karşılaşmada kolu kırılan bu 
eski Türk pehlivanlarının bugüne 
kalmış bir yadigarı olan bu eşsiz 
pehlivan o zamandanberı giıreş 

yapmıyordu. Nihayet bıı sene ko. 
lu tamamile geçtiğinden güreşlere 
başladı. İlk karşılaşmasını da baş. 
pehlivan Tc~<ırdağlı ile yaptı ve 
yenildi. Bu gUreşi kaybedişi ko. 
!unun tutukl•1ğundan oldu. Bun. 
dan sonra ~ok mükemmel bir şe. 
kilde çalış~n Kara Ali Tckırdağlı 
ile İzmirde ikincı br giıreş yaptı. 
Görenlerin ve İzmir gazetelerinin 
tyazdığına göre çok güzel bir gü. 
reş yaptı ve Tekirdağ'ı yenılmek. 
ten kendisini zor kurtardı, bera _ 
bere kaldılar. Üçüncü bir karşılaş. 
mayı da B.ındırmı;dı yaptılar ve 
yine berabere kaldılar. 

Geçende Jorj Modrmlr.- bir maç 
yapan Ali, Modrini ezdiği halde 

bileği ve ayağı sakatlandığından 
rakibinin sırtını yere getireme _ 
mişti. ~ . : f:: m~l oldu. 

~ı kızını 
... ,~.ldQ_r~n-_k._i m_.1~ 
Ş~lo · arı Loran 12 Çeviren: F. SAMİH 

Sahih· 
So () sıra ı hıddette: 

!t tıııı da da R .. 
~- haki . one .. , 

S llıı bu sözünü ikmal 
bııı<i er~st 1t 

U, Oldiir:ı .. aldı. gittı, Maruvanı 
)~ltı rıa'"ırıı ·ı 

ır ,... .... Gıtn . 
1,- .,.u~k.. ıesıne imklln 

h~~ eııf!ere~ anahtar bende idi. 
~ da k en atlamı t ıı ı y ' ı., .. endiııind "k· ş ı. .. . .. a. 
· ·' lı •ardır " ı ınci bir a _ 
it u·~ . · Bunu sonra anla _ 

~ ,. 1 ou 
~. , ııo a• gece şatoda hiç 

1a,..,. ı;ınia d•" 1 . h "r··"'~nı 1 .gı dı. Hepsi e. 
du, Ya ad""ış, sofalarda do. 

$ ,Yordu. 'I'ııha ne yapacağını 
~ııtRtı hiı•· af şey doğrusu .. , 

ı ~ "'mı , . 
~Jı · "-im s nrrlenmcğe baş. 
~·~~~i te,..\~ h•ldifni söylemek, 

"'ıtırına~ •'.mek, tahkikatı 
ıstemi~·ordu. Ve 

hepsi yalan söylüyordu. Mösyö 
dö Roskoet, şatoya saat on birde 
döndüğünü söyluyordu. Yalan! ... 
Selistin, Röne'nin yanından ay. 
rılmadığını iddia ediyordu. Az 
sonra itirafına göre bu da yalan.. 
dı. 

Küçük oda hizmetçisi de haki. 
kati saklıyordu. Sorgu hi\kimi sert 
ı;azarlarla süzerek: 

- Saat dokuz'.a on iki arasında 
nerede idiniz? .. 

Genç kadın gözlerinı eğdı: 

- Sevgilimle beraberdim!. .. 
- Sevgilinizle mi? Oh! Ne fila!. 

Onunla nerede buluştunuz, ismi 
nedir? .. 

- Piyero... Bildiğim yoktur. 
Kayalıklara bakan kapının önün.. 
de buluştuk, konuştLik. 

Geçen hafl~ Modrinle bu güre. 
şin rcvanşnu yapan Kara Ali şim. 
diye kadar görmediğimiz çok gu. 
zel bir güreı yaparak rakibinin 
sırtını 17 c\a1<ılo gib kısa bir za. 
manda yere getirdi. 

İşte İngiliz matbuatında görü. 
len ve nikbinlik ifade eden ma -
lı'.lınatın hulasası budur. 

Önümüzde daha aylar vardır. 
Yürütülen ihtimaller hep nikbin 
gözle görülmektedir. Eğer yeni -
den bir veya birkaç fevkaladelik 
çıkmaz da işler yolunda gider, 
başlanmış olan konuşmalar, mü _ 

zakereler netice verirse birer bi _ 
rer büyük meselelerin halline 
başlanacak ve umumi bir anlaş _ 
ma temin edilecek üm;di besle _ 
niyor. Bunlar hep gelecek bahara 
kadar olacak deniyor. 

Bu güreşte gördük ki Kara Ali 
her geçen gün biraz daha iyi va.. 
z.iyete girm2ktedir. B:ızı kimse _ 
ler onun ilk güreşini gördükten 
sonra artık yaşının ilerlemiş ol _ 
duğunu ve Pski haline gelemıye. 
ceğini söylemışlerc\ı. If&lbuki bu 
güreşçinin tam kord zamanları _ 

nın bu yaşlar olduğuna hesabla. 
mamışlardı. Bilhassa Kara Ali gL 
bi çok kuvvetii bir giıreşçinin yaş. 
la yere vurulamıyacağını b'lmi _ 
yorlardı. Bugiiıı açıkça söyleme _ 
liıyiz ki en iyi bir halde bulunan 
pehlivanımız Kara Alidir, yenil _ 
mez bir vazıyete girmiştir. Ka. 
ro Ali aca~a Şer ye· ne yapacak? 

Bana kal ""a Al" b" t f Beıyoğlu birinci sulh hukuk ınah. 
L.: ı ır saa zar ın_ . 

da netice alabilirse alacaktır. Ak. ı kemesındeı:ı.: 
si takdirde nefes vaziyetin· b"l Hazine muhakemat müd.riyetinin .. ı ı me-

kı b 
, .. Şişli Zafer sokak Akasya aparlıman 

me e era;ıC'r •gureş uzarsa ka. 1 5 N h . n· 1 . 
d

. . • o. da Fa. rı ışman a eyhıne 
zanırım• ~VC'!l. Şerı eger nefes1i 
· k b··ı· ' açtığı davanın cereyan eden mu • 
ıse azana ı ~r. 

. . . . • hakemesi sonunda: iki yüz on altı 
ı:ıının dıkkat etmesı lazım oL liranın 25/3/38 giınünden Jtibaren 

dugu anlar yerde bulunduğu 311. yüzde beş ra:z ve yüzde yPdi buçuk 
!ardır. Zira Jak Şerinin yC'rde eok ··c t· k·ı ti tahs·1· d · · • • _ •. :x u re ı ve a e e ı ıne aır verı-

tehlıkelı old~1gu soylenmektedir. len 2/6/938 tarihli kararın mUddei.. 
Halk tarafından çok s~vilen se. aleı' hin ika'11etgfıhının meçhuliye _ 

vimli ve merd Kara AliMizin bu tine mebni ilanen te~liğine karar 
müsabakayı da kaz·ırımasını di. verilmiş olduğLindan işbu hulasai 
!eriz. hüküm mak~mına kaim olmak üze. 

SENCJ<:R re ilan olun:ır. 938/541 

Ağlamıya ve keten önlüğü ile 
gözyaşlarını silmiye başladı: 

- Fena birşey yapmadık!. .. 
- Piyero şimdi nerede?. 
- Bilmiyorum... Bana birşey 

söylemedi... Ben de sormadım. 
Madam dö Roskoet asabi bir 

halde: 
- Kızım, hemrn pılını pırtını 

topla ... 
- Peki amma madam, boynu. 

nuzun, gözleriniz'n yanındaki şiş 
!erin masajına yeni başladık. Ya_ 
rıda kalırsa fena olmaz mı?. 

Güzel Pola, sözünü kesti: 

- Evet, evet, dedi. Hakkın var. 
Bir daha yapmamak şartile bu 
seferlik seni affediyorum. İşine 
bak ... 

- Çok lı'.ltufkarsınız, Madam ... 
Sorgu hakim, yorulmuştu. Rö. 

ne'nin isticvabına imkan yoktu. 
Doktor müsaade etmiyor, ufak 

bir heyecanın, teessürün yaralı.. 

nın vaziyetini tehlikeye düşüre. 
ceğini söylüyordu. 

Sonra yemek vakti de gelmisti. 
Şatoyu terketmezden evvel, Rö. 

ne'nin odasını görmek, pencere. 
den aşağı inmek imkanı olup oL 
madığını anlamak istedi. 

Röne yatağında yatıyordu. Göz 
leri kapalı idi. Doktor takımları. 
m topluyordu. 

Sorgu hakimi pencerem• yanı. 
na gitti, başını uzattı, dışarı bak. 
tı. Pencereden kolayca aşağı <ıar 

kılabilirdi. 

Doktor, pensini silmek için bir 
bez istedi. Dadı; Lusil'in yanın. 
da bulunduğu maun dolabı işa. 

retle: 
- Zannedersem dolabın alt 

gözUnde küçük bir havlu olacak. 
LUtfen bakar mısınız, kızım ... 

Dedi. Gözü açtı ve blrdenbire 
şiddetle kapıyarak doğruldu. 

- Hayır! Gözde birşey yok. 
Gi:deyim, \U\•alet odasll)dan ge. 
tireyim ... 

Sorgu hakimi, genç kızın gözü 
açınca renginin solduğunu, dola. 
bın anahtarını gizlice cebine sok 
tuğunu farketmişti. Acaba do _ 
labda ne görmüştü?. Bunu bilô.. 
h~re anlıyacaktı. 

7- S ON T E L G R A F - S Ağustos 1938 

1 R A D Y O / I inhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
BUGÜNKÜ PROGRAM '--~--~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~..J 

18,30 Hafif müzik: Tepebaşı 

Belediye bahçesinden, 19,15 Viyo. 
lonsel Ali Sezin, 19,55 Borsa haber. 
!eri, 20,00 Saat ayarı: Grenviç ra.. 
sathanesindeıı naklen, Müzeyyen 
ve arkadS§brı tarafından Türk 
musikisi ve haik şarkıfarı, 20,40 
Hava rapo:u, 20,43 Öır.er Rıza 
Doğrul tarafından aratca söylev, 
21,00 saat ayarı: Orkestra: 

1 - List: Raposodı No. 14 
2 - Masscne: Er dö bale. 
8 - Siede: Fatima. 
4 - Drigo: Vestal. 
21,30 Tahsın Karakuş ve arka. 

~!arı tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 22,10 Pliikla 
muhtelif parçalar, 22,50 Son ha • 
herler ve er~esi giınün programL 
23,00 Saat ayarı: Son 

BU HAFTAKİ MAÇLAR 
Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasında 

7 /8/938 Pazar giınü devam edil. 
mekte olan !ık maçlarının f'nali 
aşağıdaki fiküstüre göre yapılacak.. 
tır. 

Karagümrük Sahası : 
Rami - Halıcıoğh saat *0,30 

Takun B 
Saha komiseri: Ali Yekta Anıl. 

Hakem: Mustafa 
Rami Sahası : 
RamLAler.\dar saat 17 Takım A 

••• 
Beşiktaş jimnastik Kulübü Baş. 

kanlığından: 

Kulübümlizden istifa eden bir 
tek arkadaş yoktur, ve idare heye. 

1 - Idaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince satın 
alınacak 5000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile eksilt. 
miye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli beher tonu 12.41 lira hesnb;le 62050 lira mu. 
vakkat teminatı 4352.50 liradır. 

3- Eksiltme 8/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 13 de 
Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım · komisyonunda ya
pılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar Levazım ve Mü. 
l::ayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür!üklerinden alınabilir. 

5-- Mühürlü teklif mektubunu ve kanun! vesaik ile % 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf.. 
!arın eksiltme günü en geç saat 12 ye kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

A - Çinko 
Tuvalet taşı 

Musluk 
Mus. Taşı aynası 
Pencere teli 
Cümle kapısı 
B - İskarta çul 

·4657> 
••• 
Muha:ıımen B. Muvaıcıcat Elsiltmo 

Mile.tarı Beheri Kr.Tulan Teminatı Şekli saati 
Kilo Li. Kr. Li. Kr. 

480 Kilo -.15 72.-
2 Adet -. 1.60 
4 > -. 2.- 16.29 9 
2 > -. 1.-

31 -.2 .62 
28 Adet 5.- 140.-

498 kilo -.17,50 87.15 6.53 9 30 
1 - Yukarıda A ve B Fıkralarında yazılı 7 Kalem malzeme ayrı 

ayrı pazarlık usulile satılacaktır 
2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös. 

teriimiştir. 

3 - ;\rttırma 2/R/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizaların. 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaa\ şubesindeki S•tış 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - A _ Fılcrasında yazılı levazımın numunelerı bahariye bakim 
evinde B _ Fıkrasında yazılı iskarta çul numunesi ise Ahırkapı bakım 
evinde görülebilir. 

5 - İstekfi!eri arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
gUvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel. 
meleri ilan olunur. (4717) 

••• 
timiz ekseriyetiyle vazife başında. I - ldaremızin (;a~•anter fabrikası için şartnamesi mucibince :a. 
dır. Kulübümüz mensuplarına teb. tın alınacak 500 ton terkompoze maden kömürü 3/8/P38 tarihinde ihale 
!iğ olunur. edilemediğinden yeniden ve pazarlık usul.ile eksiltmiye konmuştur. 

Saha komiseri: Faik. Hakem: II - Muhammen bedeli beher tonu 15,20 lira hesahile 7600 lira ve 

~iya ------------ı muvakkat teminatı 570 liradır. 
IIJ - Eksiltme 20/3/938 tarihine rastlıyan c:ımartesi günü saat 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
BU AKŞAM 

Yenişehir Aile bahçesinde 
KANUN ADAMI 

Sabriye Tokses konseri 
••• 

5i Ağustos Cu 
ma gUnU ak
tamı BUyUk· 

dere Alla Bah· .

1 ç•sinde J. 

Halk San'atkarı 

NAŞİT 
ve komik 

Dümbüllü lsmail 
BİRLİKTE 

İKİ OYUN BİRDEN 

KALBE 
G i REN 
HIRSIZ 

Jilber Şövalye ile Piyer Bopre 
saatlerdenb·,· münakaşa ediyor. 
lar ve bir türlü anlaşamıyorlardı. 

Jilber; tesadüfen öğrendikleri 

şeyleri hemen gidip sorgu haki.. 
mine söylemek taraftarı idi. 

Piyer, buna rozı olmuyordu. 
Hahikati meydana çıkarmanın 

daha vakti gelmediği kanaatinde 
bulunuyordu. Daha doğrusı: ka. 
tili kendi elile yakalaY.ıP adliye. 
ye teslim etmek ve bu suretle 
şöhretini artırmak istiyordu. 

- Azizim, Piyer ... Biz böyle 
boşboşuna mi.\nakaşa eder, vakit 
geçirirken bir başka felaketin zu 
hur etmiyeceği ;ıe malı'.lın? ... Ya 
Balıkç Kızını öldiiren cani ikinci 
bir cinayet işlerse... Doğrusu, 

ben, Lusil'in de hayatından emin 
değilim. Onun da başına bir fe. 
lfıket gelmesinden korkuyorum. 

Piyer başını salladı: 

- Zavallı Marivoni öldUrenin 
kim olduğunu biliyor musun?. 

- Kim olacak?. Bu apaşikar bir 
şey ... Dün gece, lV!imi ile bahçe 
kapısının önünd~ buluşmadık mı? 

(Devamı 'l'ar) 

10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı.. 
na bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte %7 ,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5130• 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 50 lik 50,000 adet tuz çuvalı pazarlık 

usulile satın alınacaktır. 
IJ - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hasebile 11500 lira ve mu. 

vakkat teminatı 862 liradır. 
ırr~ Eksiltme, 12/VIII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

10.30 da Kabataşta levazım ve m!ibayaat şubesindeki alım komisyo -

nunda yapılacaktır. 
rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 

nabilir. 
V - İsteklihırin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %1,5 gü. 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
·5129· ounur. 

İstanbul C. Müddiumumlllğinden : 
Bilumum sulh mahkemelerile levazım ve emanet dairesi ve Asliye 

beşinci ceza mahkemesi ihtiyacı için 75 ton yerli kok kömürü açık ek. 

siltmiye konmuştur. Muhammen bedeli 1500 lira olup muvakkat temi. 

nah ıı 2 lira 50 kuruştur. Münakasa 11/8/938 perşembe günü saat 11 de 
Sirkecide Aşirefendi soka~da 13 numarada Adliye levazım dairesin

de müteşekkil eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartname 

ve kömürün tevzi mahalleri tatil günlerinden maada her gün Adliye 
levazım dairesinde görülebilir. •4826• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedelı 8665 lira olan 89000 adet bezli zımpara kağıdı 
ile 23000 adet cam kağıdı 11/8/1938 perşembe günü saat on ikide Hay. 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u. 

sulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 649 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle resınl gazetenin 1/7/1937 G. 3645 
No. lu nüshasında intişar eden talimatname dahilinde alınmış vesika. 
ve teklif mektubhrını muhtevi zarfların ayni gün saat on bire kadar 
komisyon reisliğine teslim edilmesi lazundır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko. 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4493) 

İstanbul Birinci Ticaret mahke • DEVREDİLECEK 1HTİRA BEDELİ 
mesinden: cMadenle<i ve mümasili madde. 

Müekkili namına Çar Ferdinand l.eri toz haline getirmek usulünde 
vapurunun 4 R.seferile İstanbul li- islfıhat. hakkındaki ihtira için alın.. 
manına gelen M. J. S. markalı ve 1 mış olan 29 eylill !934 tarih ve 1884 
ila 600 No. Ju 400 sandık çaya aid ı No. İhtira beratındaki hukuk bu 
466 No ıu konişmento mukabilinde kerre başkasına devir ve ferağ w 
mezkfu vapur acentesi N. F. Henry yahut mevkii fiile konmak içın 

icara verileb;leceği teklif edilmekte 
Van der Zee ve kumpanyasındlan olmakla bu hufüsa da hzla mallı... 
giimruge hitaben alınmış o an t din k · t· ı · G ı t d ma e me ıs 1yen erın a a a a., 
234,001 No. lu ordino zayi olduğun. Aslan Han 5 inci kat i-3 numara. 
dan iptaline kara~ verilmesi Manıi. 1 lara müracaat eylemeleri illin olu. 
el Saporta avukatı Yeşua tarafından\ nur. 
ba arzuhal tale;ı ve mezkıir ordino. --------------. 
nun hamıli bulunduğu hakkında da de ise de 15 gıin zarfında mahkeme. 
vesika ibraz edilıni~ olduğundan tL ye ibraz etmesi lüzumu ve aksi tık.. 
caret kanununun 638 inci maddesi. dirde bu mUdd~tın hitamında pta. 
ne kıyasen tatbiki suretıle ziyaı id. !ine karar verileceği ilan olunur. 
dia olanan işbu or ınt.ı kımin elin - (9120) 
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vE~~~~v~~~L!:~~A~şı TAlbillSIZtiilN IP-RIE' .(İNEVROZiN 
EIK.<15; ·~ Bulunan eve 

baş ve diş 

Şirketi Hayriyeden: 
Yarınkı Cumartesi ~ÜDÜ Hoparlörlü ve Elektrikli 

71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZ-
ZÜH SEFERLERiNİ yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEYE. 
Ti, 14 4!1 de kalkın 71 de de mükemmel SALON VE 
CAZ ORKESTRASI vardır. Büfeler Lokantacı maruf 

Pandeli ve Beyoğlu mı:bitiııde tanınmış Glorya pastanesl tara• 
fından deruhde edilmiştir. 

Her t•raftan gösterilen 
Uzerlne 71 de dans yeri 

lllUrUltUlmUtlUr. 

r•tbet va Arzu 1 
aUretl 111ahausad• 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur. 

SOLUCAN dediğimiz BAGIRSAK KURTLAR! 
Ekseriyetle çocukların Bagırsaklarına yapıta· 
rak k•nlarını emmek auretlyle bUyUyen ve 

Ureyen muzır hayvanlardır. Bunlar 
Hazımsızlığa ; ve birçek hastalıklara 

sebep olurlar. Ekseriyetle karın ,ı,melerı. 
burun ve maket katınmaları; ishal, oburluk, 
alra akmasi, ba9 dönmesi, ve daha birçok 
garrl tabii haller görUnUr. Bunun IUlcı çocuk· 
lara blle verllmesl pek kolay olan 

iSMET SANTONIN BISKOVITI 
diye. Kutuların içinde sureti istlmall yazılıdır. 
Okuyunuz, her eczanede flatı 50 kuruştur. 
'fainız (iSMET) ismine DIKkAT 

FLiT 
Vm•"'' ,.,. •• : 1 lr11pl11, 

lttanlut. Ci•l•t&, Y•J•lf• Mu 1 

. ) ~ ·, .. · ..- .. . ' 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

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

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0UO, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

E il . IİI a E ~ 

T.C. ZiRAAT 

Para bjriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıe•nblarında en az 50 lirası bulunanlaca senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliina göre ikramiye du~ııılacaktır: 

4 Aoed 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 " 

... . 
agrısı gırmez 

Onun gibi yapmayın, b.:ığazınız ş 1 R KHEAYTRI iYEDE~.: 
ve dişiniz ağrımağa başladı mı 

N E"Vi{ö'Z i N '''MEHTAP"ALEMl 
alınız bir şeyiniz Ağu!tos'un 9 unc11

111. 

kalmaz gUnU akıamı ıı 11 rı.ı· 
İcabında günde 3 kaşe alına - caktır. TafsJUııt1•1,rd' bilir. İsmine dikkat. Taklidle - yarınki gazete 

rinden sakınınız. okuyu-ıUZ· 
____ rmıli __ llllilıll:l __ .._ •• ._ ...... ._... .. 

Motörlü Kara Nakil Vasıta18'1 

Sahiplerine ilan ~ 
. ıı 

l. - Motörlü kara nakil vasıtalarının senelik muayeneletı. 0Jt!' 
tos 1938 tarihinden 15 birinciteşrin 938 tarihine kadar olan rııo 
fında yapılacaktır. r/ 

• - J1l 
2. - Muayene içın evvela Belediye Fen işleri müdürlügıı 

kalemine müracaat ederek bir gün almak lazLmdır. ı;. 

3. -- Muayene gününde evvelden haber vermeder. mazere 
rak gelmiyenlerden 10 liraya kadar ceza alınır. ı.ıt 

4.- Muayenelerde kusuru görülüp plii.kaları sökülen vasıta rtı1 
J muayeneye geld "kleri zaman da gösterilen kusurları ikmal el , 
1 ise füzukn işgale sebebiyet verdikler:nden dolayı 5 lira cezı 

suretile üçüncü muayeneye sevkolunurlar. 1911~ 
5.- Muayenenin sureti icrasına dair mufassal ve matbıı 0J 

meler, garajlara, otomobil acentalarına, şoförler cemiyctin~J'f· 
rı . 

olduğu gibi giin almağa gelen he: müracaat sahibine de ve ~r 

Bunların dikkatle tedkik edilmesi ehemm!yetle rica 0100 

(B.) (4790\ ... ~~ 

Balat atöleysiıe lüzumu olan ve hepsine 2693 lira bedel ta µ; 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bk sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde Ofı 20 fazlasile verilecektir. 
Kıır'al~r senede 4 defa, ı Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(Of· ~ len 18 kalem boya ve levazımı açık eksiltmeye konulmOŞ 
49

0 

şartnamesi levazın1 müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 ~,·i 
B kanunda yazılı vesikadan başka Ticaret Odasından büyü!< !11\i~ 
il'! · ya ticaretile müştegil olduğuna dair getireceği vesaik ,·e ~o; c~-ıı 

-- !': G K t 1 ., 'I İstanbul 4 üncü icra memurlu _ ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/8/93
849) 

Cumruk Nouhafaza ene o mu an ıs ğundan: . saat 11 de Daimi Encümende bulunmaları. (B. 4 

istenbul Satlnalma Komisyonunda ' : Paraya çevrılmesine karar veri - .... 1 . k k.I.. l" 1 n ve ııe~ 
. .. . h Duşkun er evı kreş ısını çocu arma uzumu o a )<On~ len ayna cevız bufe ve saır ane . . 

1 
.
1 

ye . 1- ~133 çift erat kundurasının kapalı zarfla e!«iltmesinde teklif lira bedel tahmm edılen 25 tane karyo a açık eksı tme .. 0ıe 
eŞyasının birinci açık arttırması 11 . .. .. .. .. .. püş~O qG 

edilen fiat pahalı görüldüğünden 16/8/938 salı günı.i saat 11 de pazar- • t 938 t ın· t d""f ede Şarlnainesı levazım mudurluğunde ve numunel-er de ·e, r 
agus osb .. ar ıntc d kesa ub kin de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesil<3 /~/9:ıS 
perşcm e gunu saa c uz uçı.: a . · . b 15 

4
9 

6 2 o- ·1 d T k d K b' kuruşluk ilk temınat makbuz veya mektubıle bera er ( 
2 - 'l'asınlanan tutarı 22020 lira 57 kuruş ve ilk teminatı 1 5 lira- =k ~ogdun18a a ·sıml ehanuerda ıpye so_ lesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. P, 

agın a numa1·a ı e &raya . ~ 

çevrilecek olan ve kıymetinın 9r 75 - Jıarrifl 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. GörülebiJ;r. . . b 1 d • takd ' d 'k' . k Sahip ve neşriyatı idare eden Başmu 

~ını u ma ıgı · ır e ı ıncı açı 

4 - Istekl:lerin gün ve saatinde ilk tem inat m~l:buzları ve kanuni arttırmasında 1.\/8/38 tarihıne. te-
vesikalarile birlikte Gaiata eski ith-a.Jat. gümrüğündek! koıınisyona gel- sadüf edım pazartesi günü ayui ma-

1<1'121\ .l hal ve saatte yapılacajiı i~n olunur. 

ETEM İZZET BENİCE ,_pi 
BASIWI(>I YER; SON TELGRAF ~'l'JJ 
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