
' 
1 

SAYISI HER YERDE 

K 
6A§u 
CUM 

. ' 
' htan~~ ?!~t:::hlkJ ' 

akşam gazetesidir 

J 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istüade etmiş olurlar. _ __ , 

'·~· 1 so~ 1 IŞıerl' Telefon 200 27 En SGD Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

EliR RüSNJAPoN HARe· T 
laare- ııan: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son '!'elgraf 

HLiKESi A L 
JQponlar uzlaşmak için mÜzakerelere devam hususund 

Moskovadaki sefirlerine yeni talimat gönderdiler 
lokyo, sOvyetlerin bu sabah Japon mevzilerine yeniden taarruz 

ettiklerini ve geri püskürtüldüklerini bildiriyor 

J. Sovyet Rusyııda milli bayramlardan birinde işçilerin tezahüratı 

QPonlar, Çinde yeniden müşkül 
~ t~ctziyete düştüler, zayiat fazla .• 
c~tıliler Japonlara karşı bOtOn 

l>helerde muvaffakiyetli bir 
taarruza geçtiler 

l oncıra 6 .•• 
l &r'- (1Iu~ubi1 - U2ak-

~ı~ R 
t,iııı ara•:.ıı' usya ıle Japonya 

mıntakasındaki Japon mevzile • 
rine taarruz teşebbüsünde bu • 
lunmuşlardır. ~, . ı llıU!ı! da temmuzun ilk haf. 

Ilı; !i~tt heıı~lub b.ı~byan gergin 
~~lf ı~ duı tamamile zail ol • 
ı.1 'dtııı,11 e ihtılafın sulh yollle . 
~ :ıllııftır hakkındaki ümidler 

'lflı~&c~u iki devlet arasın. 

göre, Japonların uzla~ma teklif -
!erine karşı Sovyctlcrin iler: sür. 
dükleri şartlar Tokyod~ cga:y•i ka. 
bili münakaşa• add~dılmemiş, b•. 
lfıkis anla~mak içın bir kapı açıl -
mış diye teliıkkı olunmuştur. 

Bu şartlara karşı Japonyamn 
mukabil tekliflerin! .Moskovaya 
b ildirmek üzere Tokyoda bugün. 
)erde müb:m bir kabine toplantısı 
yapılacagı ve bu toplantıda Jpon 
hükumetinin en son noktai nnz3. 
rının tesbit edileregi anlaşılm&k. 
ta ve Japonyanın cevabı vermekte 
gecikmiyeceği tahr:ı in edilmekte
d ir. 

Japonların bombardımanı, Sov 
yelleri ricata mecbur etmiştir. 

Harbiye Nezareti, b ir piyade 
taburu ile 50 tankın Çangçih gö. 
iti cenubunda, bir buçuk piyade 
taburu ile 60 tankın da Şatsaoping 
in şimalinde taarruzda bulunmuş 
olduklarını tasrih etmektedir. 

olan müsellaJı ıhtl-

Yeni talimat gönderildi 
Tokyo 6 (A.A.) - Litvinofun 

cevabı Harbiy~ ve Hariciye ne. 
zaretleri mümessıllerinin konfe. 
ransı tarafından tetkik edildik • 
ten sonra Hariciye Nazırı Şige • 
mitsu'ya bir telgraf çekerek mü
zakerata devam ttmesi için yeni 
talimat vermiştir. 

Tokyo 6 ( A.A.) - Sovv eti er, 
bugün sabahkyın Çankufeng 

Çinde Japonların vaziyeti fena 
Hongkong 6 (A.A.)- Son gün. 

!erde Yangçenin şimalinde kain 
· mmtakada düşman kuvvetleri ıle 
yapılan çetin müsadeıneler ne _ 
ticesinde iki Japon müfrezesi im
ha edilmiştir. Bu müsademeler. 
den birinde bir Japon yüzbaşısı 

telef olmuştur. 

Cin tebliğine eöre, Çin kuvvet. 
leri pzzardanber:i Susung'un şL 

mali şarkisine takriben 80 kilo -
metre mesafede kain Tsiyan -
Şan'da demiryolu boyunca Japo"l 

f0(•vamı 6 ınct sahifemizde) 

18 yaşlarında bir genç 
bir haf tadan ber i 

ort ad a yo k 
Hayrlye Lisesi t alebesinden olan 

Necati hali bulunamadı 

Hayr1ye lisesi leyli talebelerden 
18 yaşlarımla Necatı bir hafla cır. 

ve! arkada~larına Suadiye pla -

jına g·deccğini söyliyerek mckteb. 

den çıkmış ve b:r daha mektebe 
dönmemiştir. Yapıbn bütün araş. 

tırmalara rağmen Necati hcııüL 

bulunamamı~tır. 

Çek mes' elesi ne ısPANYAH c§) ır lb 
şekil a acak? 

Muhtelif unsurlar, kendilerinin bi-
Bütün şiddetile de

vam ediyor 
rer ekal.liyet det.il h8kim unsur /Ki TARAFDA KA T'i NETI-

y • • I CE Y I ALMIY A ÇALIŞIYOR 
diye kabul etmelerini ıstıyor ar . . 

Runsiman'n ı n tedki l( ~ eri epey s ürecek 

Londra 6 (Hususi)- Lor.el Run 1 
simanın mesai arkadaşlarile Sü. 

Karışık ve zor bir meseleyi ele 
alan Lor d Runsiman 

det partisi delegeleri arasında ya. 

pılan müzakereler dün gece beş 

Muamele 
Vergisi 
Mes}elesi 

saat sürmüş ve bu sabah bu mü. 
zakerelere yeniden başlanmıştır. 

Runsiman ve mesai arkadaşları 
Südetlerin dileklerini tedkik ve 
tesbit ettikte:ı sonra Leh, Macar 
ve İslovaklarla da ayni şekilde te. 
mas eyliyeccktir. Bu itibarla bü. 
tün Çek devletini teşkil eden mil. 
!iyetler, kendi dileklerini ihtiva 
eyliyen muhtıra ve vesikaları ha. 
zırlamıya koyulmuşlardır. 

Bundan başka Çeklerle sosyal 
demokrat partisine mensub Al • 
manlaruı da istekleri dinlenmek. 
tedir. 

Tahakkuk eden yegane keyfi. 
yet, Çe!toslovakyada yaşıyan muh 
telif unsurların kendilerini b·
Çek ekalliyeti diye kabul etıne. 

d ikleri, fakat her birerlerinin Çek 
devletini teşkil eden birer hakim 
unsur olup ferd veya hemşeri o. 
larak değil, devleti teşkil eden bi
rer hakim unsur diye tanınması. 
nı istemeleridir. 

Bu suretle Çeklerin ekalliyet 
(De'l'amı ı; mcı sahifede} 

Adliye 
Sarayı 
Bugün mimarlardan 
mürekkeb bir ihtisas 

Küçük sanayi erbabının mua • l 
mele vergtsinden ITJÜteessir olarak k0misyOOU kuru ma• 
motörlerJıi sökmeğc teşebbüs et. sına karar verildi 
melcri ;iz'.!rint yeni bir formül 

Adliye saray ~ıın eski hapisha. 
hakkınd:ı yapılan tedkiklere dün 

ne binasında yapılmasma karar 
de edvam olunmuştur. 

Aliıkadariar; vergi!lin maktu _ verilmiş, fakat burada tarihi kıy. 
l kk.ı d k . melı' haız· bir bina bulundug·u ileri iyetie .-aptolunması ıa · n a ı 

formülün esasen kanunda me\•cud sürülerek hapishımenin yıktırıl. 
olduğunu bazı küçük sanayi er - ması geri bıraktırılmıştı. 
babının tmr"ı da istmerr.e~inin mu- Bunun üzerine Valinin başkan. 

..an ! ı boğuşmalarda kat'! neticeyi almıya çalışan Frankistler cephelere 
mütemadiyen böyle motörlü kıt'alar gönder;yorlar 

Londra 6 (Hususi)- İspanya. 
da son günlerde çok şiddetli bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

1 Bu kanlı boğuşmı-.lar, bir taraf • 
tan Frankistleriıı ileri hareket • 
lerde bulunmak ve bir an evvel 

neticeye tesir yapacak bir vazi.. 
yet temin eylemEğe çalışmala _ 
rından ileri gelmekte, diğer ta. 
raftan da hükılınetçilerin buna 
kRt'iyyen iml~'n vermemek için 

(Devaını 6 ıncı sahif\.~ Je ı 

Şeker tekrar 
ucuzlatılac k 

Pancar köylerden kırk 
paradan alınacak 

istihsal 70 bin tona çı kartılacak 

Memleketimizde şeker istihsa. 
!atının arttırılm1sı için bir müd. 
dettenberi yapılan tedkikler h • 
miş, bu hususta mühim kararı r 
verilmiştir: 

l ınde 'l l "mamen 'ur ____ '.Dcnrrıı 6 ıncı sahifemizde) 1 amc e ve:gı5 · u "" - ~ 
tulmak arztısund:ın ileri geldiği. 
ni söyl2mektedirler. 

Önümüzdeki y:ldan itibaren 
şeker fabr ikaları köylüden pan _ 
carı kırk paradan alacakl ardır 

Bu suretle b ir k ilo pancarın 

geçen sene 30, bu yıl 35 ve önü. 
müzdeki senede 40 paraya satr"~k 
imkanını bulacak olan köylii '~ 

müstahsillerin d~ha fazla panr 
ekmeleri temin c · ım iş olacakt'r. 

Ezcümle marangozlar cemıyeti 
de dün !viai. i y .~ '/ektl1 .? tine miira
caat ederek bu verg:dL'n tamamen 
istisnaları ricasında bulur.n1uş ve 
bu gibi forıniil tatbik ve kabul 
olunun~:ıya kadar da • ınakluiyet> 
usulünün kabcılünü rica ehw~lrr. 

d ir. 
Diğer tJroilr.ıı ağll.lk;ı esnafı 

da istisnaiyctin kaldırılınosınd~n 
' t'\evamı 6 mcı ..ıtilede) 

Hava 
Bozuldu 
Şiddetli ve sürekli 
yağmur yağmıya \ 

başladı 1 
(YaZ1J11 altıncı aahifemizde) 

Yeniden ucuzlatılması mevzuu 
bahsolan pda maddelerimizden 

teker .. 

Bu suı:;etle me· d fabrikalar _ 
da istihsal gelecek tene 70,000 to -
na çıkarılacakt.ı;; 

Memlekette şe'ker istihlaki gün 
geçtikçe artmakta olduğundan bu 
rağbelilı daha ziyade arllırılmaJI 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 
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Eğlenceleri 
Bir taşla iki kuş ! 

yazan : .;;;;E~T.;;;;E~M.;.....;l.;;:;Z.;;:;Z,;;;;E~T--=B;.;;E;.;.N.;.;.IC;;;,;;;.E 

Cumhuriyet ordusunun Dersimdeki manevralan başlıyor. Mareşal 
Fevzi Çakmak'ın da bulunacağı bu manevra üç kolordumuzun en 
yeni !.arb tekniğini kullanacağı önemli bir tatbikat olacağı kadar 

bir şekavet ve ve sınıf yuvasını da kökünden temizlemiye yanyacakhr. 
Bu temizlik Dersimin temizliğidir. 
Sayın Başvekilin Büyük Millet Meclisinde izah ettiği gibi Dersim 

asırların Türk hafızasına yerleştird.ği daimt bir isyan ve silahlı muha.. 
lefcte rehberlik eden bir addır. Bu yıt.ltanm arkasına sığınan herkes 
asırların L'lltidadı içinde Türk r:ıilletine ve onun hükumet şekillerıne 
muhalif Jcaldı, en dar ve kara günlerde isyana kalkıştı, asker vermedi, 
'"ergı verroE:di, kanun tanımadı, nizam &JYmac!ı ve Türkü her vakit 
soy u, Türk köylüsüne ejderlik etti. 

Geçmiş zamanların ve dev;rıerin bu ıtiyach içinde hüvlyetinı ko
ruyan ve c.portönist ıda•elerin zaafından cesarrı bulan Dersimli Cum
hu:. yet r<J ~ine ve "lıukümctlerine karşı da ayni yoldan gitmek istedi. 
Geçen yıl buz ve karların bu vahş; iklımi kapadığı günler içinde Seyid 
Riza ad' ç~pulcu ve tE:vabii hükumete karşı koydular. Mckteb ıstcm;. 
yoruz a_' er vermiyoruz, verg' verm.yoruz· karakol, jandarma, yol, 
koprıi ve k nur.wn Der~.me girmesini ıste, yoruz ... dediler Meırleketin 
iç'ne ve d.0 'la aid bütıın me<;elek-de da..ma radik:ıl hnreket etmesini 
bı m ve lı çbir inkılab davasın1 pamuk ipliğine hağlamamış bulunan 
K al:st rejim bu azgın ve mıisellah d•'ek karşısında ilkönce asi reisin, 
~ a·ı Seyid R za~ın adalet.n hükmü ile başını aldı ve Dersmin içine 
kadar g.rdi. Bu yılki hareket Dersimin ve Dersimlicin topyekun tasfı
~ c,ı hare';c t·dir. Üç kolordumuz vrada otllz ağustos~ kadar ifa edecek.. 
!eri modern tatbikat ile birlikte bütün şekavet yuvalarını ve şakileri ele 
temiz!iyeceVier ve tarih boyunca halledilmemiş bulunan bir Dersim 
meselesi Cumhuriyet tarihinin akib ettiği meseleler arasında yer ve 
mevKiin; alacaktır. Ve ... bu harek~ta iştirak etm•s olan Cumhuriyet 
kolorduları da 30 Ağı.,tos Başkumandanlık zafcrinın devir senesi mü
nasebetile E 15.zıkda yapacakları büyük geçidresminde hem tarıhin en 
buyuk b.r 2aferinl, hem de Cumhuriyet devr!nin k~zar.dığı yüksek bir 
rejJII davasının muvaffakıyetin! ve tasfiyeşini bir arada kutlulamış 
olacaklarıiır 

Dava, yalnız da mi bir z.la[ ve yara halinde Türk milletinın emni
yeti aleyhine pusu kurmıya alışmış bir ;yuva)" dağıtır.ak da deği., ayni 
z2.11ö.::ıda crAdaki dağlı Türkleri temdin ve ıslah edip bırer değer ve 
vatandaş kazanmaktadır ki, hükumet de hazırlamış olduğu ıslah ve 
temdin programile bunu yapıyor. 

Tunce'ı adını verdiği bu feyyaz, madeni, ormanı, yaylakları bol Lu 
v· an parç.•ına medeniyet, yol, mekteb, kanun ve nizam götüriıyor. 
Ac,:ının es.rliğlnden, Scyidin köleliğinden yakasını kurtaracak vatan
d2.ş dünyaya yeniden gelmi§ gibi gözünü güneşe hürriyet ve refahla 
açacak, ıns::nlığını ve Tilı klüğünü, hükıimet himaye ve şefkat;ni an-

Etem İzzet BEJllİCE 

İstanbul festivali devam ediyor. 
Şehir tiyatrosu artistleri dün gece 
Taksim Belediye bahçesinde •Sö. 
zün Kısası• komedisini oynamış... 
lardır. Bugün saat 18 de İtfaiye 
bandosu çalacak, gece Beykozda 
Abrahampaşa korusunda bir kır 
balosu verilecektir. Bahçeye du.. 
huliye ücreti yoktur. 

İçeride dans müsabakaları ve. 
muhtelif eğlenceler yapılacaktır. 

Yarın da Taksım stadyomunda 
mührm güreş mijsabakaları var -
dır Evvelce ynzd:ğ mız gibi dün
ya şampiyonu Cak Şari ile Kara 

Al nin mühim güreşı olduğu gihr 
bundan başka MüHiyim ile Baba

esk li İbrahım Molla Mehmedle 
Man ~lı Hali!' d~ güreşecekler -
dir. 

Bulgar başpehli,anı Dankof da 
bugü'l şehrımize gelecektir. Dan. 
kof Kara Ali ile C<ık Şerinm ya
pacağı ırüsab. k>.vı görmek uzc
re gclmekted'1'. 

Dankofun bu ada gureşmes'1ıin 
te ni etrafında da görü' ü!mek
ted •. 

Festival takvimw 
6 Ai:ustos Cumartesi 
Gundüz: Saat 18 de Fatihte İt.. 

faiye bandosu. 
Gece: Beykczda Abrahampaşa 

korusunda (KIR BALOSU). Dans 
müsabakası ve muhtelif eğlence
ler. 

Küçük 
Hırsızlar 

Çik0lata çalarken 
tutuldu; ar 

Nesim, Mois ve dığer Nescm is
minde üç çocuk Balatta Andonun 
dıikkAıunJan b!r kutu ç:•kolata 

lıyaclktır. 1 

============================! çalarak s'vı:şurlarken yakalana-

Nevyork 
Sergisi 
Hazırlığı 

Karısını bıçakla 
Kesen 

! liüf ü; "'"mg•m". 

939 N ~ork serg•sı iç:n n~·rılan 
yarım mıly.,nım yet'lliycceğ, an

laşı'dığındaıı bunun 1 milyon !i
rili) a ıbll~'l muvafık görıi!müştür. 

Dığet t.ıraftm sergi münascbe

tilc Nevyorka gitmek 1stiyen va
tandaşlan Maliye Vekaleti 750 şer 
1 ra dovız rnüsaadcsi vcrecektır 

Zeytinyağı diye müşte· 

Adam 
Adanada feci bir cinayet mey_ 

dana çıkarılmıştır. Hamal Hüse
yin isminde birisi karısı Züleyha.. 
yı bundan bir hafta evvel kıs -

kançlıkla bıçaklı parçalıyarak e
vin l' avlusuna gömil'üştür 

Kad.nın kaybolduğunu gören
ler zabıtaya şikayet etmişler, bu-

nun Üz(>rine cani yakala. mıştır. 

Avlu kazılınca cia bedbaht ka-
rilere su veren yağcı dının parçalanıruş cesedı meyda

dün muhakemed~ tevkif, na çıkanlmıştır. ----
edildi İhtilas suçltJsu tahsil. 

Bll' müddet evvel Nrcip oğlu dar muhakeme kararı 
·small !sm'ııde biri muhtelif semt-

içi rı bırakıldı !erdeki · ~Çi!<'re zeytin yağı yerine 
içi su dolıı teııeke!eri sattığından 

yakalanarak Adlıyeye verilmiştir. 
İsmai!ın mahkemesine dün As-

!iye dördünC'!.i cezada başlanmıŞ
tır. Düakü mahkemede şahitler 

dinlenmiş !sm:ı.l Tevkif edilmiş.. 

mahkem;ı de başkg bir güne kaL 
mıştır. 
~ 

Beyoğlu belediye tahsildarı iken 

1500 lira ihtilas ve 3 lira zimme
tine gP.çird;ğindcn y1kalanmış 

olan Nadınin mahkemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. Na

dinin avukatları dün müdafaasını 

yapmışlardır. Mahkeme karar için 
başka bir güne kalmıştır. 

. ~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI AŞK, 
~~~~~~~~~---~~--~~~--~~~~~~ 

Te fr ika 
N.67 

Bıraz d.ı _ kısaca - Aytenden 
bahsedehm Babası valı müteks
idı idi ... Öliüğu zaman b;ricik kı
zına bir h yli servet bırakmıştı. 

'Avten Han•ın mücevhere çok düş
kÜndü. Dcn;!etıl:r kı, İstanbulda 
onun ka :!ar mürevhe1·ı olan bir 

genç kadı:ı yoktu. Aytenin t:ıh -
sil. de vardı. F'ransız kolleıin, bi
tirdikten sonrd, grnç bir bankacı 
ile evlenm.;. kocası birdenb:re 

kalb sektesinden ölünce zavallı 

Ayten genç yaşında dul kalmıştı. 

SeUm kapıyı çalınca, zenci bir 

Yazan : lısk•n cler P. 
SERTELLi 

hizmetçi göriındü: 
- Ne istiyorsunuz? 
Bu. Aytenın dadısı idi. 
Ayten, b:ıbasından kalan bu bü

()'Ük ve zarii köşkte halası ile ba_ 
raber oturuyord~. O sene yalnız 

olarak Par;se kadar da bir Avru.. 
pa seyahati yapmıştı. 

Selim: 

- Ben 1u yanınızdaki köşkte 

oturan prens hazretlerinin kahya

sıyım, dedi,küçük hanımı görme
ğe geldim b'raz . 
Ayıtenln dadrn prens ke lıme _ 

Kö~lerimizde 
Eıektrik ve 
Radyo!. 
Dahiliye Vekaleti bu 
maksadla çalışılmasını I 

bütün vilayetlere 
tebliğ etti 

Biıtiın köyJc;;,mızde elektrık 

ve radyo tesisatının peyderpey 
en kısa ba· zamanda vıicude ge

tirilme;! ıçın çal.;:ılnıası; Dahi!L 
ye Vekilflı tarafından tekmil 
vilayetler~ tebl ğ olunmuştur. 

Bu emı ~ göre; koy "IE.ydanla

rında da birer radyo buluna~aktır. 
Diğer Ur ı:ta·ı bu idealin tahak

kuku ıçın radyo fiyatlarının u. 
cuzlatıinı as. etrafında bir r•por 
hazırlanmaktadır. 

sinı duyuncc. tel&ş!.ı yukarı knş-

tu .. Ve biraz sonra .nerek: ı 
- Buyu .. unu,., 
Dedi. Selimi sili;lıi bir salona al_ 

mışlardı. 

Selim s~londa on dakika kldar 
bekledi Duv~da Avtenin baba
sının büyük bir tablosu vardı. Se
lim kendi kfüdine: 

- Kibaı bir adammış .. 
Dıye mırıldandı. Selinıi:ı. için _ 

de garib bır heyecan vardı. 
- Acaba bu oyunda muvaffak 

olabileccek miyim? 
Aytenln dadıs1 bir kahve ge _ 

tirdi. 

Selim kahveyı içerken Ayten 
çok süslü bir elbi'e ıle ve zarif 
bir kelebek hafifliğile salondan 
içeri girdı. 

- Safa geldiniz efendim? 

Selim gülerek başını salladı .. 

Ve hemen i!5.ve etti: 
- Sizi rahat~ız ettim, hanıme

fendi! Kusura bakmayınız! Kısa 

Hovardahk 
, NAHİD SIBRl -·--

Telefonlarımızın ıslahı 
lsvfçreli bir mütehassıs, 
kik/er yapmak Üzere · şehr.i

mizden Bursaga gitti 

el<oslovakYS ıerl 
V ekalliyet . .ş Yenlk.apı sahilinde sıralanan 

ve kahve, lokanta ve ıçkili gaıino 
unvanı ıa§ıyan yerlerden den:z 
üzerinde sEd sed kurulmuş bir 
tanesi var ki, manzarası itibarile 
cidden la,<f. Her tarafını süsle.. 
leyen .-akı ve sair iç:ki ilaruarına 
nazaran asıl şekil ve hüvi:yetini 
akşam<l= sonra alsa gerek Ben, 
ikindi vaklı gidip akıam olunca 
dönmek üzere !ki kere gittim. İlk 
gid şi.mde, lüzumlu i:ıir ıhtıyat &d
dederek, kapısındar. grrerken fi
yat lı.;te.;ine şöyle b:C bakmıştım. 
Bu sef r içtiğ'm çayın fiyatını 

lstanbul • Bursl\ t elef0nu, günün her saatin· 
de açık bulunac k bütün şehirl erde 

Manyatik telef0nlar kullan ılacak 

Yazan: Ahmed şüJırii D' ·ı 
-~' 

Südet Almnnyanın ta.Z) JI' 
il' et ııı .~ meydana gele.1 ek& ıy osıol"' 

sini halletmek ıizere çek bil'-,; 
ya hükümeti tarafından ta , 
dettenberi hazırlanm31' 1 sııııt' 
kanun layihaları tamaJJI p.l~ 
ekalliyetlere verilmişt:r. ~ 

o 1 :ıteye tevfikan altı kuruı oh
rak vermek ısteyince, g:ırson beş 
kuruş dar·ı talep ~:ti v~ ~ayın on -ı 
bir kuruşa ver ıdıgını SOJ .ed, Be
nim itıraırn iiz..rrıne de, lüzum
suz bir ız1lı.1tı a bulunmağ:ı mec
bur bıra:-:ı·;~ına muğber bır halde: 
_ az getird Artık fıatlar QE'
ğişti, deh. 

Hal bu"' ortada saz fı an '-"Gkt u 
radr od1 bıyan Ham yet, uzun 
ahlarda. murekkep bır ~arkıSI ın 

baygın v~ yaıı•k ahlarına bir tür
lü n'haye; veremiyordu. 

_ H nı, nerde saz~ d:ye sorun
ca, artık hiddctla garson: - Cc. 
lecek, altı !ıJ; :ıt:• la~lar, mııka. 
belesinde bu'~ndu. 

İstanbulda olduğu gibi diğer 
şehirlerim zde de telefonların ıs
lahı içm yeni bır program ihazır
lanmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Bur
sadak büttin telefonlar; yakında 

manyotık şekle sokulacakt,r. Bu 
maksatla b:r İsviçreli mııtahassıs 

eV\·elki gi1n tetkikler yapmak 
üz~ şe.ınro:.zden Bursa ·a gıt.. 

mŞt..r. 

Illü•ehas,;ıs Bursada yaptığı ted
kiklcr ııetıccsmde bıt rapor h~ -
zırlanu ,ır Bu rapor muc;h nce 
Burs·ya f,JJ numaralı 1: r tekLn 
santralı get.rilecekt.r. Bu santral 
ve man · til< tclcfonhr iç.n liızırn 
olan 1 de A vrupad:ı.n Istan bula 
gelm'>'fü. 

A02. ~dakı diğer şehrlerın .z
de de nyn; telefonlar kullanıla -

cakt.r Du suretle ~'bonclP hem 

pil dcrd nden ,.e mııngeto yapmak 

Tam alt• , ı çeyrek geç., Kalk
mak ist~ıı~·mı- n::ızaran, bu sazın 
ben scfas'"ı sürmiyecekt'ın. S:ir
miyeccgt-re naı~:--..'1 t 1 k nıb.n 
farkı h'; y ! tan vem.ek güciı.l!'e 
gitti. İmdım. gitm yerek b'r 
müddet -.~h• •'.urdum. Fakat 'e
di yak~aş;nc.-ı., ışim de olduğu çh, 
garsonu tekrar çağırarak ıst ü:jji 
parayı \'erdlm ve verirken, bera
berce :ı.raz da ders verıneğe he. 
ves ettim. Gcld .ğım z1m•n pek 
tenha olan etraf artık dolmuş, çi-
1.ngir sofr• -ı calıeca kuru .muş. 
tu. Herkes, etraitakı büt~ıı "'J
yoner ve m tyarderler, beş kuruş 
fazla vereceğim diye ~ne çalan 
adama rriitı:hayyir \'e muteneffir 
nazarlar atfet! !er .. 

~KÜÇÜK HABERLE~ 

Hay tı ucuzlatmak, ihtık·rıa 

mücaıiPle, pazarlığın ilgası \'e sa
ıre ve ,;aıre. Bunlar hep iyi hoş 
şeyler ""!la, clıalı \'erdiği paranın 
hesabırJ bu kadar • ·kayıtken 
bu _yi •oe ho~ şeylerin hakikat ol
masına imkan var mıdır! 

Bir amele iş başın
da hastalandı Sıh
hi imdad otomo

bilinde öldü 

* Rıd:ı1 ~tcde çıkan yarı resmi 
bir gazete A•manyar.ın ktısadi 

vaziye n·n fena c.ldu15 nu yaz -
maktadır. * Dost w nüttef.k Yun.n hü
kumet di;;ı M,tak.:1> Bal!;an An
la!' tına .. &I..nıkt Bt ı r
la .mzahı! · tt.fak ınu scbe -
tıle Hurıc _ \'~K.lir. zle Mc ak -
sas arası.ıcL samımi tetı:raflar te
ati olunrr uıtur. * Bağ.fa:! el; ır.:z T.ıh ı Lt.tfi 
Tokay 3cyrut eJç,liğine, birııci 

katib Sili İlkin de Bağdad mas -
lahatgüzsrlı.;ı:11 gct , ı "I)şt " 

-k Berbul" " ltzım olan mal -
zemc-yi he:-u uc•ız re ve iıem rie 
veresiye tem :rı etmk üzer bir koo
peratif kut ul~caktır. 

Nizamname hazırlanarak İktısad 
Vekaletine ı;cndeı:lm ştır. * Trakyaı. n V ze kazasında 
yeni İlsarıatik hafriyatında bu _ 
lunmak üzere bugünlerde bir 
heyet hareket edecektir. * Yerlı M~ !ar ;ergıs, yarın 

kapanacaktır. 

* K :çükpazarda bı~çok ahçı ve 
b·kkallarc. zcdinyağı yer'le su 
sata:"l suçlu N~cib oğlu İsmail 
düPkÜ muhakemesi ııet:ces nde 
tevkı! olunır. 'ilur. 

Kasımp:;şad1 uturan 1 mail i~
minde l:'f amele Eyupte ugla 

1'ar~1rlar.nc.!.l çalışırk il an. v.l

rak h~stılnr.mış ve can kı>rt >ran 

otomobili • e Bl'yoğlu belediye 

hastahan fu!lC gôtiirülürkcn yol. 

da ötmü<tiir. İsmailin cilümü şüp

heli görü!clüğünden cescd morga 
kaldırıl·m~tır 

H::ı· in'til bı O ıuncu yıl· 
1 

dö'lüml.lnde Eır:inönU 

Sof:-a tuzu fiyatlsrı 
SoCrn tuzu fiatlan yeniden U

cuzlatılmıştır. 

Ayın 15 inden '.tibareıı sofra 

t_zunır. kilosu l kur~ tenzilatla 
ı Jl kurt. 1 ~atıleccktır. 

zamandanber! komşu~ ~z ~mma.. 1 
B.r vesiıc olmadı ı;:oru~mcmıze. 

Bizırn prens lıazretlcrı çok ıyi re_ 
sim yaparhr. Sizi birkaç kere bah.. 
çede görmüşlerdi. kulunuza: A
caba küçük hanımefendi, por -
!relerini yapmam;ı müsaade eder

ler mi?> diy~ bana sorup duru -
yordu. Bugün kendisine söyleme
den; prensin bu arzusunu zatialı.. 
nıze mahrem olarak arzetmek ce
saretini gösterdim! 

Ayten kızardı .. Yüzünde beli -
ren çızgilerden koiayca anlaşılı -
yordu k'. bu tekliften çok boşlan_ 
mıştı. 

- Pren.;; hazn:tlerı nerelid.r? 
Dıye sord!l 
Selım: 

- Mısırd.ın geldıler. Ktalın ye-
ğenleridir l 

Dedı. Ayten ezilip büzülerek: 

- Çok memnun oldum bu ko_ 
nuşmarr:ızJın 

D "e cernb verd:. 

H !"<''n :fe yarıh<cal< 
tör - n 

Harf 'nk- labının onuncu yıldö. 
niln .. iı 9 ağustos salı ~nü sa.at 17 
de Emınöıı,; Halkevı merkez sa
lonunda kutlulanacaktır. 

Törene ist.kltıl marşıle başla _ 
nacak, buncl,ın sonra muharrir 

(İskend0r Fahreddin Sertelli) to

rafıııdan bır konferans verilecek
tir. Konferans: Ho!kni orkestra. 
sının bır konseri takib edecektir. 

Selim i.ş!,:,rın yolunda giltiğ;ni 

görerek ilave >'.?iti: 
- Resim yapmağa küçüktenberi 

pek meraklıdırıar, hanımefendi! 

Bilhassa güzel kadın portrelerine .. 
Ayten birdenbire yüzür.ü bu -

ruşturdu. 

- O halde şimdiye kadar kimbi-
lir nekadar. çok kadın portresi 
yapmıştır. 

Selim kırdığı potu düzeltmek 
istedi: 

- Fakat, hiçbirini tamamlama_ 
dı. Çünkü .. 

- Modellik yapan ltadınlar de
vam etmedile" mu 

- BJakis .. Prens hazretleri ya-
rıda bıraktı. Lakin hepsini de 
memnun ederek, kimisine beş yüz 
lira, kimisine de hln lira vermek 
suretile gönüllerini aldı. 

A~·tenın yüzu tekrar güldü . 
- Ah, 1<~5ke ben de ressam ol

Sal"dım. Res:nı yapmasını küçük
ken o kad3r ço'< severdım ki.. 

q,.ı m işi çaLu'< pişirmek istedi. 

derdinden kurtulmuş olacaklar • yanın kuvvetlı yardıır;ın~e ç · 
dır. har olan Südet AJmanW" ,, f' 

Yeniden abone olmak istiyen - asııı,,.. 
kosloval< hilkümeti ar . N> 

ler de !Skisin~ na.taran, pc.'k az a11ı V"" 
zakere o:ışi,yacağı, Y 1" 

bir para vereceklerd;r, lovak meselcs. en h.ırar;~ı-
Umum Bursa telefonları 4_5 ay . k Ü re bO , 

dc,·reye g:rı:ne ze . .J~ . 
.ıçinde ou ı;uretıe yenilenmiş ola.. ir sıradadır ki tngıJiz _ı:1 .. 
caktır siman da Pra<ra varrrı 1> it( 

Dig" er taraftan İstanbul ve Bur- ~ uza 
c·or. B.na~na!<-yh nı " 

sa telefanu d~ ıı.lah oluPacaktır. sı· - a]ttll"" " 
Runs.m:.ıı•·n reı ıgı ,,p • 

llu ıs! '1 a"lel yes•nıkn sonra >Ö- ğ"lse de ı<öz!crı önunde l 
~t be 1 m~ usulü kalkacaktır. 

caktır. · r 
Yalovad• ayrı in de e lıa.ıin- Prağ·J3 ıı verilen haber;) 

de çalıştınJ.acakbr · kılacak o1urn Cl'koslo1l3 
. . . ' ~ Jile~ 

İrmırı'1 Bursa üı:ermden lsta!1.. l kumetinın elrnlliye:ler d• 
. ·l• ' bula gcç»ıı deV"esi de fl•ırsarlan sini halletmk ı!;ın lınzıı rııı1 ıJI 

Bilecik ve Esk' hır üzer.rıden yihalar S".id-1 Aımann , ur 
olmak -~ d"ğrıı Aıık~raya bai:- m n et k çok ~ · 
laru:caktır chı zde yeni Ş.;;:ı üç ay ha \'urda: 
santral r.ın ınşasına d:ı faali~~tle ı _ '!ıll ycı; kanurU· 
denm o: nmclı:tadır lstanbulda 2 D • k 

- ı;, ·anunu. ...-oıı~ " 
tahtaka ccickı t 'efon b.nası ya - 3 _ tdari reform .-~. re!" 
nında da ;akında yen, \"e buyük On uç maddeden '"' cıiı 
bir sant:<ıl iqa ed im~ ol.lcaklır. ~yet 1'anur.~nda. çı;):ı!' 

dev eti.un dıc-mokr:ısI) e 

, d"li 
ul e.e i -
İsta:hı..l 6 (A.A.) - (Türk dili) 

belktcn:nin 21-22 ı.ayıları b:r a
ı:aı! olarak sat ;a ç karılm1ştır. 
Bu say ' rda ıiçunC<.O Türk Dil 
Kuru tay ı ve Kurultayın Gii:.. 
neş _ Dıl teorisi komisyonuna sı,t
nulan tezlerm iransızcaları da 
'rardır. 

Bu sayılarla belletenin üçüncü 
abone yılı da başlamıştır. Abo _ 
nelenn on Slyı ka ılı~ı o an üç 
!.rayı dağı.tnı:ı merkez;mize gön
dermelerini dilen:. 

Belletcnin b rinci ve ikınc• a
bone yılı sayılarından birl<açı til
kenmi•, kalan'•:rı da tükenmeğe 
yüz tutmuş olduğundan eksikleri 
olıınl•rın müraca 'tlarını gecik -
tirmemelerini dea ederiz. 

Kurumun bütün yayınları gibi 
_ Türk Dlli _ belleteni içın de sa
tış ve dağıim ı merkezi fstan buL 
da Ankara caddesırıde Türk ki _ 
tapcılıi{ı Limited Şirketidir. 

Kunduralar 
Ucuz C\tıl cak 

Beykoz den ve kundura fab -
rikr. ı kundur.ı f' tlıırın, biraz da.. 
ha ınd'rmcğe calış=ktadır. 

Fabrika grqen sene 130 bin çift 
kundura imal ctmi tir. Bu .seneki 
i a 'atın 180 bin C"fti geçeceği mu 
hakkak görülm ktedir 

* Nevyorkl ~önderi!ecek ta -
rihi eserler b'.r füte halinde top
lanttrak seçilmiştir. * Tahran bii}-Lik elçimiz Enis, 
dün Ankarada Hariciye Vekili _ 

miz Tevfik Rüştü Arası ziyaret 
etmiştir. 

- Söz veriyor musunuz, ham. 
mefendi? 

- Neye? .. 
- Prensle tan•şmnğa .. 
- Reddedecek b•r sebeb yok. 

MemnuniyetlE .. 
Selimin - sevinçten • yüreği 

ağzına gelecekti. 

- O halde sizi götüreyim köşke 
Ayten birdenbire söz vermişti 

amma, bu kadar zillete d~ taharn .. 
mü! edemiyecek kadar mağrur 

bir kadındı. 

- İlk tesadüfümüz bahçede ve
ya yolda ois• nasıl olur? 

- ~fasıl isterseniz, hanımefen
di! Prens h~zretleri biraz sonra 
bir kır gezintisl yapacaklar. Arzu 
ederseniz, siz de o zaman çıkınız. 
Bendeniz sizı tanıştırırım .. 

'Aıyten sevmd!: 

- Hah. lşte bu güzel. Vallahi 
siz çok zeki bir erkeğe benziyor _ 

sunuz! Ne iyi ne fasih türkçeniz 
var?! (Devamı var) 

dığı bJdıri!d.kten s nr9
• ı 

dil farkı ı;ozctmekı>- 11 ııı 
Çekoslovak vatandasıa.rııı ı;. 
vatı kabul ed lmcktcdır .. r,r 
tandaşın nı:lı yctı ana d ıııi' 
tayın ed ir Kanun " , 
korunması ·~in kayıtlar 
Millıvdl~r:n. değ~· • .-nE~ - ' . cuklar ~ze-n~ te'ı<ınat · . 
Mem:::: yct:ec nisw t "

0 

<! · 
Jetler ar.ısında taksitn t .. "'ı 
tır. Mck' · .. nin ve k'~;et 
esscselerınln idaresi trı • 

rak1Imıştır. . 1ı 

Dil kanumm:ı. ge! rce:. ~ 
1 .. . d h .. katı sc e uzerın (! cnuz •rrı'~ 

rara varılmadı.§• a:: laŞ• t 
Çck dil. tabıi memlcke.1 r.. 
rafında resil'i dıldir. E~ı~ 
fusu'lu'.'l b.r nisbctc ,.a ll'c 
takalar içinde t"esml ır ıa ıl" 
de ikınci bir d !in ku,ın; · 
prensıp olarak ı.~bul .. ıııcl 
Fakat "ıir nuntakadı ı~dil 
kullanılabilmes: için ° , b' 

§an nüfus ~~sbeti~in I<;jeııı 
Hizırn .ıetd:gi la}~n c r r 
Yüzde yirmi i:.zerinde ıs · 
!er de vardır. Bu nisbelderıl ' 
ğı ind irmFyı oltızarıı C 

\'ardır. JıC· 
Fakat layihalarır eıı { 

IL'>lni teşkı de" •dari re \1 
nunudur. Çünkü sudel: ' 
Lmnın pek ,,,yad~ el! "" 
d kleri .ıtoPomi mesc~-· 
nunun çcrç~\·es i :ç r'Jl , Ç!. 
rdorm l:amm..ı l~ ıb -·ı#. 
lovakyanın d.lrt eyaleli ı1l 
eyalet diyet meclis. ~"aiti 
Bunlard.1n Rutenyad ~~ 
esase-ı Çe:to;!ovak11aP1~~ı 
şundanberi mevcud 0 d' J 
kanun : ayihasının dıS11\:ııt' 
tır. Drğe< üc <'ya!l'te ~~of'' 
hcmYada 120 aza~ık 1x 
Slo_.:akıvada altmışar ~~- ~ ..,,. 
,·et mcc '"ı kurulaca" ~~ 
- 1 · rl ı k 'l ,·et va et 1ctn ,. ci e nı . 1 
İislcrde rıiifııs n.:ııetl~,,ıııl' 
sil edil c·~ir. Ro11c ·

1
, ı . 

) • •C ~ 
manlar ba>iıc:- cka1 ı' d' 
decekl'n gibi. Mor•'"'~ 
!ar ve PolonyEJıJır, • f!elt} 

ktıf· Macarlar buJ,ınaca ııJı~ 

!et meclisinin on iki aıtırf ~ J r,e· ,. heyetinde de ~k3 ı) •re • , go 
larının nisbetlerıll" ıı''' rt 
edilecekl~-d<r. BnhC •st' ti' 
icra hey~tırıde Alrıısıı;, 111' . '"" zalık verıl:niştir. ~,, 

üç azaları vardır. . ('el<# 
İşte 'ki aydanberı · 6~11 

bükumet!n!n hazırln~ b/ 
ğu projeicırin hu 125J

5 peoe' 
. . . nJ•f' 1,1 

propıelerın Aııno ", f İ' 
. ~··· )•<I J .r mın etmPu~g, :tn ... . ,. 

.. k·mrtı ' Çekoslov lı: hu U .ı1r-
k ,-:ırv ~'" esaslı g far ı lll'' 

lo\'a ·a hu metJ. ·\ t! 
ekally t J :ır k ksbll e~ ( 
ekalli halclarınd31' i~ 

tel" ' 
çüde ist'f:l t .•Jcrın• ~or<', 
Demokrası üzer_:n:J<a!l'f 
devlet ~n:em•ı,cı~ . ·Ji~'~/ 

"htıl• 1 lan da Frgnsız ı ~' 

<Devamı 6 " 
(1 ! . 
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~a ve öğrenme seferberliği hızlanıyor Adliyede 
Bütü k.. d 1 d b. Jüri usulü 

n oy o a arın a ı- Yapılmıyacak Eloğlu 
rer ku'' tu" phane fes'ıs•ı "ıç·ın Karagümrükte bir ev geceleri 

Resmi alakadarla; böy· taşlanıyormuş. İhtiyar kadın: 

h 1 k 1 b 1 d l b • • - Bir haftada bahçemin içi 

a Z 1 r 1 ara a Ş a n I e ır şeyın mevzu. tren yoluna döndü. Taş yığının -

bahis bile edilmediği· dan bahçede yürüyemiyoruz. 
fst b • •• ı- 1 Demiş ve gazete muhabirine 

ıın ul üniversitesi profesör ve dGçentleri bu nı soy uyGr ar kanaatini söylem;ş: 
sen A d k Şehrimizdeki gazetelerden ikisi - Çok tetik davrandık. Her ta. 

e dana ve KGnya vilayetlerine gi ere Adliyede ve bilhassa Ağırceza af 1 r ı ko ladık. Gözcüler koyduk. 
İstifade"i k<llnferans\ar verecekler mahkemelerinde jüıi usulünün Fakat taş atanları bulamaruk. Bu 

ihdası için tedkikler yapıldığı insan l§i değil, muhakkak inlerin, 
Cuıııhu·· • H hakkında bir haber neşretmişler- cinlerin yaptığı bir iş. 

ıııı id .ıye, alk Partisi umu.. site Profesör ve Doçntlerinin A- d. 
'-·hl are heyeti-, geçen haftaki dana, 1znıır ve Konya vilayetle- ır. Saf ve mutck;d kadın anlaşılı -"'r llı Alakadar resmi makamlar, bu ki hfı ıı. ;ıL 
rl" lılaıında cHalkevleri• nin rine giderek geçen yı· şehrimiz- yor , 1 hurafelerin tesiri 

k
...,lll verirn 1 1 

b havadisi kat'iyetle tekzib etmek. tındadır, cine ,periye, evliyaya 
irarı.. ~ o ma an. için azı de ve Aııl<arada olduğu gibi muh_ te asıl ve esastan iiri olan böyle 

~-· • r almış ve bu meyanda telif mevzular üzerinde ist'fadeli ' ve .. bütün bunlaıın harekeperine 
;:-:: .. e. Fol~lör, sosyal yardım Ş\1- bir şeyin mevzubahs bile edil - inanıyor ve .. gazete muharriri de 
"""'rı b konferanslar vermeleri de karar- mediğini söylemektedirler. 1 b 1 • b" 'b· b ı 
'-ııı· in ak.kınd~ bütu"n Halkev. . ma umuş mıgrı ı gı ı un arı «r laştırılmıştır. Bundan başka; 
ı., Utıf d ı k • yazıyor Muharrir, o kadıncağzm 
·ir ıuıa • esini mucıp o.aca bütün !<öy odalarında; köylüye Bu·· tu·· n temı· zlı· k b b.. . . . .. fıı.. , .P ne§rolunması da muva- u on ınanışını gazetesmın su -
• gu'ül yarar bir şekilde kitaplarla mü. t kl d ğ. d ı 
ll 

' rnüştü. ununa na e ece , yer e onu e -
ıı,,~ ınevzutar üzerinde tekm!l cehhez kütüphane tesis olunması Vasıtaları oğlunun in oğlunu da cin oğlunu 
""'ev1 . içın de haz:rlıkları. başlanmıştır. da gölgede bıraktığına inandırmış il(.., !nnJn mesaisine rehber-

,_ "-''<:elt 1 Bu mevzular da yeni kitaplarda Moto·· rleştı"rı" lecek olsaydı herhalde daha iyi ederd!. "~tıı o an bu kitabın hazır- Deg'il mi? .. 
!); asın;; başlanılmaktadır. yazdırılarak bütün cKöy kütüp_ 

....._ ğer !ıtraftan bu sene üniver- haneleri• ne gönd<rilecektT. --- Amma, hayat ;ahnesinde tuhaf-M----.._--=-.__ Avrupaya metörlü nü- !ık ta ıazım. 

OtörTu vasıtalar bütün memlekete yayılıyor mune maki~el~ri sipariş -- . BÜRHAN CEVAD 

4 --:- . • -~- ·-: edıtdı Yenı harfleri 
f, eşek ve araba gzbt ıbfzdal tstanbulun temizlik işlerinin , .• • .•• 

tıQ h ~ • Av_'.'up~n'.n tekm!I şehirle:ind: ol- kaoulumuzun 10 uncu sıta/ar peyderpey şe rımız- dugugıbımodernbırşekıldeıda-

den k ld l k resi için temizlik teşkilatının mo- Yıldo··nu"mu" un·ıvers·ı-a ırı a ca törleştirilmesi kar&rlaştırılınıştır. 

n l İlk olara~ ~vrup•dan nüm.une tede nasıl kutlulanacak 
~ e ediyeler; büyük vilayetler merkezlerinde olarak motorlu \<mzllk makme-
Şeh • !eri getirtilmektedir. 

l~ dahili otc;ıbÜs hatları" tesis edecekler Bu makineler evvela Beyoğlu 
lstanb ve Köprü üstii semtlerinde kulla. 

d"· uı, Ankara ve Bursada ol 1 ısmarlaıunıstıc. Bu otobüslerden 
•gu · · • • nılacaktır. Fayda görüldüğü tak-% gıbı tabii ve aıııi vaziyeti birincisi şehrimize gelerek Tr&b-

d<; ~d <İ>ğer büyük şehirlcrimiz- ı zona gönderilmiş ve hemen şehir-
la:ı te!;h r dah.!inde otobus hat- de ışlemeğ~ başlamıştır. 
haıkııı ıs olunması ve bu suretle 2 inci otobüs de evvelki gıin Al. 

•n"' ı manyada.'1 buraya getirilmiş ve iı•-. 1• bır. Yerden diğer bır yere 1 
1
Ptida· ~·n at, eşek be araba gıbi Trabzona sevkedilmek üzere güm. 
ı,lı ,,_' V~sa:ti naklıyey i tcrkede-
1 ••ed.1'· rükten çıkarılmıştır. Bunlı;rı ya-
aı,a§tı • ı ~ııte kavuşma.'1 ka. kında diğer belediyelerin ve İs. 
~Vlti· rı ı:..ştır Bu karar tatbik 
loııra llle lıer tarafta knnu!duktan 
llt~li/ 1 • CJ~k ve araba g;bi vesa.' ti 
~uıııa: lr.san naklıyatl.J'da kullR-
81ııden ~ıı ı>eyde·pey ve kendili-

llirçolt al;hılınış olacaktır. 
1'~e h llıaha!ıi belediyeler, be
~'r'n 'Jd~dıarı dahilinde ve şe. 
Ittı ar .\'az ·k, kışlık mesire yer
~e ~~da otobüs işletmek Ü-

Cıtab·· •1-<•ere geçmişlerdir. 
IQ~ ~ Uslcr Belediyeler tarafından 
~~h ~~ bir tarife ile işleti!E cek 
~~ek \e.diyelerce münasib gö
n"'ekti- ır ınüteahhide verile -

~'lıaid ; Arabaların g<çmesine 
~lt 0·ıtııyan sokaklar genişle
ll~ lı: Ve Yen; yollar açılacaktır. 

),,. abn ıno•· l.. · · ki" 
h.''llı • .. or u vesaıtı na ,_ 

1liııde·llllıtnüın!l ıçin şehir da -
aıan l. otobüs hattı tesis edecek 
b,ı_ ~ıed· . • 
....,.da 'Yelerın getırecegi ara-,81 n hıç gümrilk resmi alın. 
'd da düşünülmektedir. İlk 
1lılen: Yapılan tedkiklerde Ka
~~b SUhillerinde ve Ege ile 
'~ "e do· 
1 rıa 1nd ııu vi.hetlerimizden 
}~ıııa~ e otobüs hqttı tesis o -
•ur.. hıııı z • . . . 

tanbul belediyesinin sıpDrışlt!ri 

takib edecektir. 
' Yalnız memleketim 'zde bu ka-

bil motörlıi \'esaiti nakliyede ha
va gazi, mazut, benz:n gibi mu -

harrik kuvvetlerden hong1'ınin 

tercihan kullanılacağı, Ankar,ıda 

toplanacak olan büyük bir kon-
grede takarrfo" edecektir. 

Bu mün~sebetle gernk İstanbul 

ve gerek diğer belediyeler ıçin 

Avrupay~ ısmarlanacak oloh0sle-

rin cinsı de bu kongrenin karaım
dan sonra tesbit olunacaktır. 

Kültür 
Kongresi 
Doğunun kültür işlerinı konuş_ 

mak ve Doğunun tabii sos~ al şart_ 

larına göre talim ve tertiyede 
alınması lazım gelen tedbirleri 

müzakere ve münakaşa etmek 

üzere dün, Trabzonda b:r (kül-•u ll•t ar-urı bır ıhtıyaç ol -
• ' 're · 1 "''<lı• · sıne varılmı tır. tür kongresi) top anmıştır. 

'aı!t IDnıtı 
~ nı2 1 tnaliimata göre Ka-
''ab >eJec1· 
ı. <:en b 1Yelerinden ilkevvel 
, nıııeg, . eledi.vesi bu ihtiyacın ön 
"q ' IÇitı h 
• 1 Ve J\' eınen faaliyete geç-

~nyaya 2 bu} iik otobüs 

Bu 3ongreye; o havalideki 

muhtelif vilayetlerden müdür, 

Maarif müfettiş! ve muallim ol

mak üzere 9 zar kişi iştirak eL 

miştir. 

dirde yeni ve müteaddid maki 
Jer daha getirtilerek peyderpey 
şimdikı ibtidai vesait ortadan kal
dırılacaktır. --
Adliye 
Vekaletinin 
Güzel bir emri 
Bütün ma~ken1elerde 

köylülerim"zin dava"arı 
terciha . görülecek 

~ 

Köylerden mahkemelerdeki da. 
valarını takip ıt:;in kaza veya vi

layet m ;ı kezleriııg gelen köylü. 
}erimizin sıralarının gelmesini; 

saatlerce kor.dorlarda bekledik-

]eri ve tarla!arJnc:a, b;ığlarında 

veya saır yerlerdeki ışkrindcn 

mahrum ka!arak köylerine dône. 

m"dikteri ve kaza merkezi veya 

şehirlerd? geceledikleri anlaşıl. 

mıştır . 

Bu vaziyeti g<iz önüne alan 

Adiivc Vekiı'.etı, köylüler:mizi 

memnun edecek yeni bir korar 
ittihaz ctm'ştir. 

Bu karan gore mahkemelerde; 

köylülerimize aid davalar terci
han ba;.ı'acaktır. 

Bu hu.:;J~ dün Adliye Vekille-

tinden bir emirle müddeıumumi

liklere bıldirilmiş ve köylü da. 

vatarının, sabahları ilk saatlerde 

görülmesi ehemmiyetle 
olunmuştur 

tamim 

Geceki merasimden 
S:;}nra gençlik alayı Sa· 
rayburnuoa giderek 

A.tatürk heykeline şük
ran çt lengi kc:: yacak 

Yeni Türk har!ler:n:n kabu1ü ... 
nün 10 u~1cu yıldönümü münase .. 
betile 9 nğu;Los önümüzdeki salı 

günü saat 20 de Üniversite kon -
ferans ;alonunda hararetli bir 

toplantı yapılacaktır. Bu toplan-

tıda evvela Ünivers'le rektörü 

namına prnf. Şemseddin Günal-

tay bir nutuk söyliyecek ve bunu 

aşağıdaki iki h:tabe tak b ede -
cektir. 

Hiç mekıebz g;tmemiş 6 yaşın-

da bir ço~ugun yeni harflerle ya_ 
zılmış b.r hitobeyi evvelce okuma 

yazma lıilmi,en bir ihtjyarın son_ 
radan ogrenc!.ğ• Türk haıfter!le 
okun:ıası. 

Bundan sonr~ yüksek tahsıl 

gençliği namına bir genç Atatürke 

şükranım ifade eriecektir. B.la • 
hare Fener ahy;le Sarayburnu11a 
hareket edilecektir. 

Sarayh•1rnund.1 Atatürk !ıı y • 
keline ~tikrar, çelengi konulacı>k-
tır. 

Çok 
ara 

eski bir 
bulundu 

Gemlikte ,ml'ce suretile yapıl. 
makta olan kurtul köyünün inşaa:ı 

esnasında binlerce sene evYeline 
aid old:.ıqu tahmin edilen 2 tarafı 

resimlı v~ yazılı bır para bulun
muştur. 

Bu pa:.ı tetkik olunmak üzere 
müze dir~ldorlüğüne gönderil. 
mıştir. 

a-SON T E L G K A F - S Ağustos 19:lM 
== 

lktısadi mes}ele 
------~-~~-~~~~--~---~ 

Muamele vergis· 
Bugünkü vaziyet nedir? 

Son defa olarak tadil ed'len mu
amele ve:·g•si kanunu mucib:nce, 
beş beygirden aşağı motör kulla_ 
nan müesseseler de vergiye tabi 
tutulmaktadır. Dün bu meseled~n 
bahsederken küçük san3yi uba
bının bu vergiyi vermeğe taham
mülü olmadığını yazmıştık. Mcv
zuun ehemnı;yetine göre, bugün 
tekrar bu bahis üzerinde duru
yoruz. 

Yeni muamele verg;sinin tatbıkı 
en ziyade, marangozlara tesir eL 
miştir. Şehrimizde küç:ik serma
ye ile çalışan yüzlerce mar3ngoz 
imalathane•i vardır. Ilu ımalat • 
haneler işlerini daha süratle gör
mek için güç halle birer motör 
tedarik ı;tmişlerd •. Şimdi beş bey
girden aşağı muharrik kuvveti O

lan bu motörlerden de vergi alın
maktadır. 

BİR ivIAil.ANGOZ NE DİYOR? 
Sultan3hmedd-.>, baş h'.lrfi T O

lan bir ma.-ango' im·lathancs:nin 
sahibi, ymı mu:.mele vergisi ka
nunu hakkınd~ şu fik•rleri ileri 
sürmektedl:·· 

sında da fark yoktur. Büfe almı;k 
istiyen bL· müşteriyg her ikisi a
rasındak 1 farkı izah etmek güç -

tür. Fakat temiz ve itinalı ve sağ- \ 
lam iş için, faz!~ para vermek is. 
temiyenler, derhal ucı.:z hazır eş

ya almaktadırlar. lliz, müşteı i r 
kaıybetmcmek için yapılan bir eş. J 

yadan t3n: fiat ahmıyorduk. Şim
di mua".lelt' vergisi de verecek 
olursak, ynpılnn eşyalar daha pa
halılaşacak, o zaman müşterileri
mizi büsblitun kybedeceğiz. Eğer, 
beş beygirdc·n aşağı motör kulla
nan müesse~elerden, muamele 
vergisi al~~ar.3.!{ olursa, motörsüz 
çalışmağa mecbur kalacnğız, bu • 
na da im'<an yoktur. Çünkü m0-

bilye yapmak için motörlü va -
sıtalardan istifade etmeğe çok 
ihtiyaç vaıdır. Şimdi bu modern 
vasıtaları söküp atarak, karı ka -
dim vasıtaları niçin tedarik ede. 
lim ?» 

Maraııgı,zun fik ·ine hak \'rrd'k. 

Müzeler nafll gezi'ir? 
Şimdiye kadar müzelere knrşı 

olan rağiıetsizlıkten kımb.l.r bç 
defa şi.l<ayd ettik Kı;ç dd.ı 1:. • er 
müesseoesi olan müwkr !1 bzin 
tenhalığına içten acıyarak sızl~n ... 
dık? 

Fakat bır müze gezme:ı n ne 
demek olduğunu tahlil Ptmed k. 
Evet her vatandaşır, :nuze'"ı" z -
yaret etme.;ı şa•!lır Faı.:~t bura_ 
ya insan mütehas.ıs olma,, içın 

Evrt her vatand;:...~n;, müzeleri z'._ 
yaretçin;n başın· döm!iiı(·rken 

gözlerin; kamaştırırken tarih, 
asırın lıızile önümüzden bu , tik 
bir sür'atle resmi sıeç'd ~aı.ar. 
Bunların her birı üwrındc uzun 
uzun durarnk on1arın sanat veya 
tarih kıynıEtlerini ölçm<-k ve m .• 
ların muknye$r-lerinı yöpnrak ne_ 
ticeler ç'karmak m:>tchassısları'l 
işidir. Ziyarctçir.in dPğıl. 

Bir mfu:e nasıl ve n çin gez lır? 
dersek ve mıiwlerı b.r muhai'::-. 
bıci dükki.nın?. benzetiro:ck oraya 
giren n.s~n tavuk göğsiint. hem 
mahalle!ııyı, hem de ekmek ;:u_ 

daifini hem aşure veya don'lumn 
yı hepsinden bir yudum alsa 
mide fesadından haltalarc:. h sta 
O atar. Ha11:1uk: ora va giren mur. 
!aka bunlara bDkaruk ,.e bir t.1nC'_. 
sini seçerek onu vcmek Ye. ·ııe

kilerini sadeı t'5"yretmek meebu_ 
riyetinde kalmaktadır. 

Müzeler de briy}edir, 
Oraya g?TC'nler bu çeşitler. z • 

ya!etten ancak b.r ik•si üzerinde 
durursa hem ıstifadesin, hC'm .~
tirahat nı dJğıtmamı,; olur. 

Bu satır:arı müzeyi ge:meJ.;tcn 
gelen yorgun bır ahpabımın şika
yetlerim d:nledikten sonra yaz_ 
dım. 

c- Yeııi muam.-;;le vcrgısı tn 
ziyade, marnngozculan tesır yap_ 
mıştır. Yeni kanun ,"'iizünden ba
zı marangozlar, motörlerini sök
müşlerdir. Ç'.inkü bu motöriın ver. 
gisini vcrcıniycceklerdir. V.ıkıa, 

kanunu v..ızeden bu vergin 'n halk_ 
tan alınmasını ifade e\m0kt<> •lır. 

Fakat biz·m bu vergivi halktun 
almamın ımkan yoktur. Çünkü 
yaptığımız eşy'< pahalılaşır esasen 
marangozculu?{ işi karmaka~ı$ık 

b'r iştir. Halk mob;lya fiatı hak
kında bır fikre sahih degild'r. 

Çünkü 40-5G liraya biıfe olduğu 

gibi 400.5'J0 liraya da büfe vardır. 
Şekil itibarı·~ her iki büfe ara - 1 

Sanayiimiz:P her şübesindr bir 
inkişaf vardıı· M~törlü vasıtalar 

en küçük :malil.th3nclere kad&r 
girmekteı;· di. Bu suretle küçük 
sanayümız bile, makineleşmişti. 
Şımdi muamelP Yergisi yiizi:n • 
den. makimleş<n küçük sanayii, 
tekrar iptidai haline getirmek ne 
dereceye kadar doğru bir h~re -
kettir. Böyle bir hareket, tel<nr 
gerlye dönmeği ifade eder ki, hü
kı'.ımetimız·n takib ett,_ğı C'kono _ 
mik polit'kay:ı uygun olmaz, maa. 

mafih bu hata derhal anlaşılmış- :' • =~===HALK===F=İL===O=Z;,,O;,,F;,,U~ 
tır. Beş bcyı; :rden aş3ğı motör 
kullananl kıiçük sanayi erbabı -
nın himayf• edilı,1esjne çok ihti -
o·aç \"ard:". 

H.A. 

E\1je~siyondan Galata 

Bir 
vatandaşımızın 
Yüksek 
Hamiyeti 

Sonra Rıhtımında 
O.. Mütekaid Bay Aziz Ur-

Jen çocuk Kaza oldu gancı Hava Kurumuna 

Ölümü şüpheli görüldül2 amele ~ralana
Cesed n\-:-rga kaldırılC.:ı rak hastaneye 

Beşiktaş!:, küçük hamam arkası 

şair V~ysi s,ıkağında 41 numara. 

Jı evde oturan Fatma Kadriyenin 

iki ~·aşındaki kızı saadet annesi 

tarafından dün Beşiktaş dispan. 

serine .;<i'.lirülerek iğne yaptırıl. 
mıştır. 

Saad~t iğne yapıldıktan üç sa.at 

sonra :ilmüştli«. 

Çocuğu.1 ce.>edini muayene e

den beled,y" doktoru ölümü şüp. 

heli görmüş cesedin morga kal

dırılmasın:-\ lüznın göstermiştir. 

Saadetin cesedi morga kaldırıl. 

mıştır. 

Ok at.şiarı 
o:...--pnr K·.ır·ırnıınd ın : 

kaldırıldı 
Galata rıhtımında yapılmı..k.ta 

olan antrepoda dün saat 12 _ 13 

raddelerinde bir kaza olmuş, iki 

amele •skekJrn düşerek bıri ağır, 
diğeri hafi~ suret:e yaranlanmış. 

!ardır. 

Yaralı!:u derhal sıhhi imdad 

otomobilile Be~«•ğJU betcdlı;e has. 
tahancsiııc kaldırılmıştır. 

İskel~ kaıaslarır.ın ıyi çlvılen. 

memiş ola1,1.fın~ıı kazaya se-bebi .. 
yet verdiği anlaşılmıştır. 

ıl' __ , ______ ,, 

K A.L BE 
G i REN 
HIRSIZ 

Kurumumuzca tertib cdi:en ok 

atışlarının sekizinc:si 618/33 cu

martesi glinii saat (15) te Okmcy

danında d~vam edilecektir. Ilı•••••••••••• .. 

500 lira teb rru etti 
SultanahmEtt.e cankurtaran mz. 

hallesin.ie Mehmet aga caddesin. 
de 11 nunıa:·a!ı evde mukım Trab_ 

zon inhisarar ba~ müdürlüğü ba

rıt depo müdürlüğünden emcklı 

bay Azız Urgancı tarafından Hn. 

va ku:um~ı istanl>ııl şube,ine beş 
yüz lira teberru edilmek suretile 

yüksek bir alaK~ ve hamiyet eseri 
göstermiıLr. 

Bu m .. nasebetle Haya kıırl!mıı 
1stanbuı şubes: müdiirlüğuı d,n 

aldığım:z tczkcreclc bu fılıcenap 
zata al ene 11 arzı ş:.ıkran olı.:nmak

tadır. 

B:: ay zarfında hariç. 
ten şehrimize gelen' er 

. ' ve gıoen er 
Şehrimizde turı2m faal;yeti 

günden gi.:nP. artmaktadır. 

5 -- ~- -- -- ---- ----- --- ___ :zz ____ _ - ---,,,--._ 

Güzel İ>tanbulumuzu görmek 
ihtiyaciıe 'hariçten yurdu"'luza 

gelen ~E!'yahıarın adt d geçen sc. 
neye nanr~n pek çıoğalmış~ır. 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
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u fazla yemeklerin, nının yedekleri bir'nci sınıf tab -
•~ haıde '· a E1tıldığını bildik- lalardan addolunur. Ve bu tabla.. 
~ı'ııa • 'at•· 
ita~ 8Jn dı ıyyen menetmezler, lımn yemekleri diğer tablalardan 
~ .... ~tııın. Yte de eksik pişmesini daha mütenevvi ve daha çerezli 

·•ı « etd' 
)llt tııaıy~ti .1

• Bunun sebebi de bulunurdu. 
tıı llıaıt Şa.ıanenin gözünü do. İkinci sınıf tablalarda, ikinci 
·~l .' Ve h~ 

~~n er, bo, l'1 ~e, yenmiyen ye. derecede bu!una.ı. m~iycti şaha -
b~tıı 1Se h:~·n do küp ifna etme_ neye aiddi. B•.ınların yemekleri de 
t,,_ d~ hatk tablakiırlarının ve kendilerine göre tertib olunurdu. 
.,. tıı· ın ın· 
\> usaid d US'.did olmala - Kadın efendılerin, valide su! _ 

lı~~ tııe1ı1~r· avranırlardı. tanın, padişahın mutfakları müsta 
\~ dı. 'i,1' hep hır çeşid üzerine kil idi. Bu e~has:n, maiyetlerinden 

• nız · 
'· • sınıflara ayrılmış.. g~ri §ahsi yemekleri ve kilerlcri 
q'~ıı. 

'1it~ :la: l'a . vardı. Canları ne isterse, hususi 
~ni ta. dışahın en yüksek mutfaklarında pişirtebilirlerdi. 

şı~·ar, saray bendega _ Gözdeler de ayni vaziyette idi. 

Sultan A~ız: her Eabah kahvaL 
tısında günün yiyeceğıni Ş3hsan 
emrederdi. Ahçıbaşısı da irade e. 
dilen şeylere göre arzuyu şaha • 
neye muvafık yemekler yapardı. 

Sultan Azız, hamur iştcr~nden 
mantıyı çok severmiş, hele; tatar 
böreğine bayılırmış ... İkide bir ah_ 
çısına bu yemekten yapılmasını 

irade edermiş ... Kışın hindi su • 
yundan yaptırdığı mantıdan büyük 
bir kayık tabağını siler süpürür_ 
müş ... 

Sevdiği •atlılardan biri de göz_ 
leme imi~.. Sebzeye o kadar düş. 
künlüğü yokmuş ... 

* Her sabah, olduğu g;bi Çağlıyan 
köşküne gideceği gün de yapıla_ 
cak yemeklerı irade etmişti. Bil

hassa kuz·ı orman kebabı yapıl _ 

masını sureti mahsı.:sada tenbih 
etmişti. 

Günlerden cuma olduğu için 
adetten olduğu veçhile, cuma na-

mazını bır satiıtin camıde kılmak 

İcab edııyordıı. 

Sultan Azizin selamlık resmi 
çok mutantan olurdu. Sonradan 
gelen Padişahlar gibi arabasına 

binip selıimlık yapmazdı. 
Beyaz atına biner, dizg'nleri ele 

alır, koca gövdesıle levendane bir 
surette pırlantalı, altın :şlemeli 
eğere oturur. 
Kaloş kunduralarını elmaslı, 

zümrüdlü üzengilere yerleştiıir. 
Önünde, ardında giden b;r alay 

sırmalı, apnletll Yezirlerin, paşa _ 
ların ortas;nda fatihane iki tarafa 
selam vererek giderd •. 
Başına giydiğı aziziye fesi, diğer 

Padişahlarınkine de benzemezdi. 
Tepesi sivri, Y.e!ları geniş ve kı. 
vamında bir serpuş id;. 

Yani; Suttan Aziz, fesi moder_ 
nize etmişti. Ve bu fese aziz;ye 

derdı. Püskülü de küçük idi. 

Hepimizin bildiğı gibi, evvelden 

Türkler sarıklı kavuklar giyer _ 

!erdi. 
Sultan Mahmudu san: Yeniçe • 

rilerı ortadan kaldırdıktan sonra; 
fesi icad etmiştı. Fes Girid Rum. 
!arının başlarına giydiği bir ser • 
puştu. 

Hatta o vaki\ halk gavur olduk 
diye ayaklanmıştı. Softalar, imam_ 
!ar bu gavur serpuşunu gi·yme _ 
yiz diye isyan etmişlerdi. 

Sultan Mahmud, fesi bir nevi 
sarık gibi püsküllerle donatarak 
giyerdi. Vüzera vükelii, memurin 
de bu suretle serpuşlanmışlardı. 

Sultan Mecid devrinde de fes 
az ve çok tad;ıat ile şeklini muha
faza etti. 

Fakat; Sutan Aziz devrinde kü. 
çüldü. Ve bir nevişekli mahsus 
aldı. 

Ne garibdir ki; Sultan Mahmud 

devrinde fesı gavurluk, kafirlik, 
dinsizlik diye ısyan eden softalar 

ve bunlara piru olan bazı halk 

kütleleri aradan, kırk elli sene 

geçmeden fes; mii.slüman kis,·esi 
gibi benimsed.! Ve öyle bir hale 
getirdi ki; festen gayri sQrpuş gi
yenleri tekf'r etmeğe başladı. 

Hatta meşrutiyet devrinde; de. 
ğil şapka, aleiiıde kuzu der sin -
den veya asta agandan ıyapılan 

kalpakları giyenlere hücum etti. 
Fesi elli altmış sene sonra; nıüs

lümanlaştıran ve bu sebeble fesi 
başından çıkarıp başı açık sokakta 
gezene bile gavu.- diye taarruz e_ 
den bu cahil softalar, elli altmış 

sene evvel fes için gavurluktur 
diye isyan oıtmişlerdi. Hey gıdi 
kör cehalet hey!.. 

Huliisa Sultan Aziz; fese meraklı 
idi. Daima tıraşlı olan kafasına 

küçük ve haU azıziye fesini sııtı. 

na da aziziye denilen kukuleteli 
avniye giyerdi. 

Cuma namazı selamlığına g!de_ 
ceği camiin etrafını, Cezair ve Ar

navud al~ları kuşatırdı. 
(Devamı var) 

Ezcü"Tl:e l17N~8 dm 1/i/3d 
tarihine kadar bir ay ıçinde Ga

lata rıhtımından 2420 k'şi şehri. 

mize gelmı~.W03 kiş:~i de har.te 
gitmıştir. 
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Harb etmek kolay değil! 
' 

Avusturya alındıktan sonra yüz elli bin. 
t'IKA~ 

NERMiN 
kişilik ihtiyat kuvvete sahih olan Yazan: MURAT K AYAHAN 

AlL MAN ORDUSU 
Bir çnk müşkiller karşısında ve harb levazımını tamamlamış değildir 

- o;ınkii sayıdan devam -

Artık onları susturmanın im. 
kanı kalmamıştı. Tevfik kadına 

karşı duydyğu hislerin verdiği 

heyecanı ile o kadar fazla konu. 
Şll\)'Ordu ki vaktin geçtiğini far. 
ketmemişti. Genç kadın tevfiğın 

sözlerin: dinlemekten ziyade onun 
hareketerinı tetk 'kle meşguldü. 

Daha faz:,ı l13ngisinin sevgi yo .. 
!unda fa ,kıy e t elde edeceği kes. 
tirilemiycce:t k adar yeni olan bu 
arkada;;lığı.1 devamı üzerinde de 
Lkir yürütmek ae kabil değildi. 

Onları görenler çok eski dost san. 
makta hai<sl7. değillerdi. Her za. 
man her hareketlerinde bir biri. 
ne çok yakrn olan bu çiftin bu 
kadar Kayna~n1as ı ancak uzun z& .. 
mania r1'lf! edilebilir. 

Harb etmek kolay değil. Avru. 
pada bazı devletlerin çok hazır
landıklarından, iler/Ye göre her 
şeyi yerli yer<ııe getirmek için 
uğraştıklarından çok bahsed.ile _ 
rek bu devletl~rin yakında harbe 
girivereceklerını söyliyenler az 
değildir. Halbuki geçenlerde bir 
Alman generali de şayanı dikkat 
b .r makale yazarak kendi vatan. 
daşlarına aşağı yukarı şöyle di _ 
yordu: Harb kolay değildir. He. 
men oluverecek bir şey hiç değil.. 
d.r. Pek çok ıhtimalleri vardır. 
'unlar lehte de olur, aleyhte de. 

Fakat her halde muhakkak olan: 
bi.r şey varsa o da harbin birçok 
mechullerle dJJu olmasıdır. 

O zaman •Son Telgraf• bu AL. 
man generalinin fikirlerini bu sil.. 
tunlarda hulasa ı,tmişti. Harb ko. 
lay detildir, bahsi bugün yine ta. 
zelenecek. Bu mcvzua dönmek i . 
çin ortada baz: maltımat ve Av. 
rupa gazetelerindı; görülen bazı 
rakamlar vardir. Alman fen a • 
damlarının SO!l tedkikatına dair 
ver ilen mali\m:ıta göre bunların 
fikri şudur : B': memleket ziraat 
noktasından ancak şu şartla ha _ 
zır sayılabilmekted ir : Harbden 
evvel o memlekette yenen buğda. 
yın °1, 40 derecesni aşacak surette 
mahsul vetiştiril ebilirse!.. Fakat, 

bugün Almany" yiyeceğinin %20 
mikdarının haneden getirtiyor. 
Avusturyanın malum şekilde Al. 
manya ile bir!eşmsi üzerine huğ. 

day ihtiyacı meselesinde Avus • 
turyanın Alm•nvaya yardımı ola. 
cai:'ından bahs:·dilmiyor değildi. 

Fakat bu heqbın aksi çıkmıştır. 
Avusturyanın ca birleşmesi üze. 
rine Almanyanm haricden buğ. 
day getirmek ihtiy~cı eksilmemiş, 
artmıştır. 

Yalnız buğday değil , buna u _ 
mumiyetle hububat demek daha 
doğru olacaktır. Buğday, yulaf 
çavdar, mısır g 'bi.. haricden mal 
almak için ise harice mal satarak 
para tedarik etrnek Hlzımgeliyor. 
Bu muvazeneyi buluncıya kadar 
isP Almanyanın iktısadi vaziyeti 
müteessir olı;nal:ta devam ediyor 
demektir. Gıda meselesi deyip 
roc;memeli. Çalı~mak için karnın 
tok olması Jaz •ıngeldiğine göre, 

· gıda meselesin rı hususiyet ve e. 
brmmiyeti mevdandad ır . Fakat, 
Almanya için diger mühim bir 
me•ele daha vırd ı r : ibtidal mad. 
el eler Fabrika larını işletmek için 
fıu i cden getirt.,ce.<"!i demir, kau. 
ç• k, bakır, çel ı k vesa ire gibi. 

Avusturyanın Almanyaya geç. 
mesi üzerine mevaddı ibtidaiye 
b'hs1nde Alm~nyor.ın az çok ge. 
n is bir nefes a lacoğı da söylenmL 
vor d eğ'ldi. Avu~turyanın keres • 
lesi vardır. F3ka'. yeni hesablara 
göre Avusturvanın elde ettiği ke. 
reste 1,700.000 tondan fazla de _ 
ğild i r. Halbul<ı Almanyaya lazım 
olan m:kdar 5,000 000 ton imiş. 
Avusturyadaki istihsalatı bir 
misli daha arttırmak kabil olduğu 
farzedilse bile .v;ne aradaki farkı 
doldurmak ;çin haricden kereste 
getirmek icab edPcekmiş. 

Avusturyanın i!hakı üzerine AL 
manyanın iler'de bir harb çıktığı 
zaman ne kadar !azla asker top • 
layabileceği meselesine gelince; 
Almanya ile Avusturya birleşince 
Almanvanın seferber haline koya 
bileceği askerin mikdarı % 10 art. 
mıstır. Avustm·yadaki Alman ih. 
tivat efradınm m'darı da 150,000 
kişi artmıştır. Bu suretle Alman. 
yanın Avrup' kıt'~sında kalabalık 

orduya malik olacağı şübhesiz gö. 
rülmektedir. 

Yalnız burada bahis, tekrar yu. 
karıda .vazıla n sat ı rlara dönüyor: 
Bir harb çıkınca bu kadar çok as. 
ker ' beslemek icab edecektir. Ge. 
netal Marks isminde bir Alman 
kumandanı umumi harbin son se. 
nesi olan 918 de Almanların yap_ 

tığı taarruzdan bahsederken aç 
efradın erzak ambarlarının bu • 
lunduldarı yerlerden ileriye git • 
mek istemediklerini yazıyordu. 

Umumi harbden kalmış böyle mi. 
saller, bu vak'aların bıraktığı dü. 
şündürücü hatıralar tabiidir ki 
bugün unutulmuş değildir. Onun 
için müstakbel harb için hazırla. 
nanlar bu cihetleri de düşüne • 
cekler demektiı'. Ancak yine yu. 

Alınan kuvvetleri 

karıda hatırlatıldığı gibi harb de. 
mek mechul ıhtimallerle dolu, • 
ne olacağı ve ne kadar süreceği 
kat'! olarak kestir!lemiyen bir 
keyfiyettir. Bu ihtımallerin hep. 
sini gözönüne getirerek hepsine 
de ayrı ayrı çare bulmak müm -
kün mü? Bu mümkün olamadığı. · 
na göre yapılan şey meçhullerin 
mikdarını rr.\.imkün olabildiği ka. 
dar azaltmaktır. Almanyayı dü • 

şündüren diğer bir cihet petrol. 
dur. Yeni neşredilen rakamlara 
bakılırsa Almanyanın sulh zama. 
nındaki petrol ı: t iyacı çok bü -
yüktür. Mesela 1936 senesinde 
Almanyada satfedilen petrolün 
mikdarı 5,000,000 ton olduğu dü. 
şünülürse bu sarfiyat ileride bir 
harb çıkarsa daha çok olacak de. 
mektir. Almanya, bu petrolu ne. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

F E STi V AL GÜREŞLERi ................................ ) ............... .:-. .......... ... 
Yarın heyecanlı bir güreş 

günü yaşıyacağız. 
Yarın Taks'm stadyomunda çok 

mühim profe,.yonel serbest güreş 
müsabakaları vardır. Güreşlere 

saat 16 da başlanacaktır. İlle gü • 
reş Türkiye dördüncüsü Molla 
Mehmedle Başpehlivan namzedi 
ve geçen hafta Müliiyime karşı 

çok güzel bir güreş yapan Mani • 
salı Halil ar3sındadır. 

Eski bir ku~·d olan Mollayı ge. 
çen hafta iyi vaziyette göreme • 
dim. Kendine fazla bakmadığı, 

iyi çalışmadığı belli idi. Buna rağ. 
men çok güzel oyunlar tatbik e • 
derek rakibini 14,5 dakika gibi kı. 
sa bir zamanda yendi. 

Fakat bu hafta karşısına çıka _ 
cak rakib geçen haftaki rakibden 
çok daha genç ve daha kuvveti! 
atik bir güreşç;dir . Molla fevkalade 
bir güreş yapabi!'rse ustalığı sa • 
yesinde kıs~ bir zamanda zayıf bir 
ihtimalle bu güreş i kazanabil ir. 
Aks takdirde güreşi Manisalı Ri. 
falın yetiştird i ğı hakikaten ilerisi 
için büyük ümidlcr vadeden Ma. 
nisalı Halilin kaz~ması daha kuv. 
vetl! bir ihtimal dahilindedir. 
Bakalım Moll& ne yapacak? 

İkinci güreş Türkiye ikincisi 
Mülfıyimle Babaeskili İbrahim a. 

• 

K Ali 

rasındadır. Bu güreşin neticesi 
merakla beklenecek kadar mü • 
himdir. 

Mülayiın geçen haftaki güreşin. 
de fazla iyi görünmedi. Bütün 
kuvveti kollarında olan Mülayi • 

m in karşısındaki rakib usta ol • 
madığından zayıf tarafldrından is. 

tifade edemedi. Babaeskili ise Te. 
kirdağleya karşı yaptığı güreşte 

merd, cesur, bir pehlivan olduğu. 
nu gösterdi. Ayni zamanda Halil. 
den daha da usta olan İbrahim, 
geçen hafta Tekırdağlıya oyun tat 
bil< etmemekte haklı idi. Çünkil 
karşısındaki rakib de çok fazla 
kuvvetli idi. Halbuki bana öyle 
geliyor ki İbrahlmin vücudü Mü. 
Jayimden çok daha sağlam. Bunu~ 

için akıllı hareket ederse Müla. 
yiıne karşı oyun da tatbik ede • 
bilir. Bu güreş: Babaesk!linin ka. 
zanması ihtime.li de kuvvetlidir. 
Onun için !Ju güreşin de neticesi 
merakla beklenmektedir. 

Günün üçüncü ve en mühim 
güreşi hiç şüphesiz Kara Ali J ak 
Şeri karşılaşmasıdır. Dün de söy. 
!emiş olduğumuz gibi eski dünya 
şampiyonu Jnk Şeri bugün de en 

mühim elemanlardan biridir ve 
şimdzye kadar İstanbu la gelmiş o. 
lan güreşçilerin en iyisidi~. Bu 

karşılaşma bize güreşçimiz hak. 
kında aşağı yukarı bir fikir ve. 
recektir. 

Kara Ali; her gün biraz daha 

(Devamı 7 irci sahifemizde) 

O gün hep konuştular bıribir. 
!erine sevgiler ini göstermlye ça. 
lıştılar. Eğer gecenin iki gence 
nasıl te;ir ettiğini görmek imkanı 
elinizde olsaydı hayatınızda bu ka. 
dar heyecınlı b .r gece gLçiren in. 
sanlara gıpta etmekten kendini. 
zi alamazd!nız. Fakat içlerindeki 
sevinç kadar zaman zaman onları 
korkutan bir heyecan vardı. 

Tevfik bütün gece uyumadan 
istikbali düşündü. Genç kadın 

evinde yeni sevgilisinin fevkala. 
deliklerini gözlerinin önünden a. 
yıramadı. 

Kendi kendine: 
- Onlara inanılmaz.. Fakat 

Tevfik iyi çocuğa benziyor. Eğer 
sözleri hakikat•e hayatının kay _ 
bolmuş s~adı;tlerini tekrar elde 
etmiş ohcağım .. Yalnız ... 

Buraya gelince korku için:le 
kaldı. Düşünmek istemediği ha. 
kikatler ondan a•yrılmıyordu. 

- Ya .. Öğrenirse ... diye düşün. 
dil. 
Öğrenirse ne olur. Eğer sevi. 

yorsa oöv" bir sırrı öğrenmekle 
ne kaybederdi. 

* 
Şişm:m, adam kandırmakta 

ihtisas sahibi oltluğu yılışık hare. 
ketlerindeıı belli olan bir adam 

Nerminin odasınd~ her keste gö. 
rülmiyen bir takım hareketlerle 
onu iknaa çalışıyordu. 

- Han,mfendi emin olunuz bu 
iş sizin için çok karlı olacak. Zıı.. 
ten mukavelenin tam1~n\le sizin 
lehinize olması da buna işaret 

değil mı. 

Nermin düşünüyc.rdu. Bir g~ce 
evvel keud;sinin hıç aklına geti. 
remiyeca~i bir vazlyctin cereyan 
etmesi ııe kadar kötü olmuştu. 
Tevfik ilk zamanlarda hiç de 

böyle ~eyleı· yapmamıştı. Hattil 
hayatlarını birleştirmeğe karar 
verdikleri zaman o: 

da oturarak manasız sözler söy. 
!emesi dfedilir kabahatlerden de. 
ğildi. 

Kendisıııin alelade bır satılık 

kadın olduğunu bılmiyordu amma 
eski dostlırıııda!l bıri olabilecek 
kibar V<! zengm bir adamın ya. 
nında :nı>af': bulunmasına ses çı. 
karmamalıydı. 

Eu belki doğru belki de yanlış 
tır. Hadiseler; kabul ~derken ge. 
çen sebe'ol ·•ri muhakeme etmek 
icab etm~z mi. Bir kadının ıç yü. 
zünü bil.11 .ye.'! genç bir adam ta. 
biat kanunt. a·ı içinde ona aşık olur. 

ve bu SP.vg; büyüdükçe muhula. 
bından dıh ı fazla mukabele gö. 
rürse her holde kıskanm.ıkta hak. 
lı sayılır. 

Fakat kıs1<ançlığını böyle ba. 
yağı tezah derle göstermek cen. 
tilmen bir adama yakışır mı. 

Nermin bu mulahazalar ıçeri. 

sinde bir tilrlü karar veremiyen 
Nermin '<endisine yapılan tekli. 
fin köt;i taraflarını göre>niyecek 
kadar dalgındı. 

Bir hurda çalışması t~klif etli. 
liyor. Ac~wa tuzağına düşürdüğü 
kadının h~linden ı stifade etmek 
istedi ve bu s~hibine Nerminin 
anlıyamadığı bir lisanla: 

- Fa•l• israr etmeyiniz ken. 
disi bh•J. edecektir. 

Sonra şüphe etmesı tehl ı kesi!o 

karşıla§:n l ·,amız için dikkatli 

KALBE 
G i REN 
H IRSIZ 

f 
olalım. ıl 

Patroa gayet nazik, koııı~i ıt 
san'atin•n en ince figürler 
blk ede ecie sözü sürdürd~:ed/ 

- Bu c~,.:ı teklifı re~,dıJI 
doğru olnıaz bayan .... paı 
endişe:ıiz var. 

Buyurun. 1,..f 
Patru:ı, mütağni b; r ıİc 

portföyünü çıkardı, içındeJln'' 
tiği bir 100 liralıkla 5 t~ f •ıı · 
liralık banknot hareketler ç of lı 
tan gözlerle takib eden geP >.:;, 
uzattı: 91 •ıı, 

-Buyuru»' Şu 150 JıraY' 
olarak ~abu! edin. aıl 

Artık, bıı kadar cömerd c; 
nan bir tla "onun n:!le~ceS ı,,,11 

• ııfll 
çalışmak gii\: lllmıyac~•, 11ıt 
min ede ı ~"? ı~ kız tt! 1 

• 

yendi: ~/I 
- Pek: dedi.. Kabul edı. 
- Ya m J .. lVele!.. 
- Onıı sonra imzalarız . 

[)~ ' 
Patro.ıo.::l yüzü güld:i · pe 

cık mü na -.<aş:ıyı kendi ıcJıı" 1 
d ra" · muvafhkivet!" taçlan 1 ,<fi 

kurd iş adamı artık bıraı :ıv:f 
cömerdliğini daha göze .ç ıe~Jif.' 
cak bir hareketle yeııı 
bulundu: ~ı 1' 

. 3rt• p 
- Anlıştık .:!eğil ı:nı ,,~ 

1 
. ya 

bence k!\fi, mukave eyı pi~' 

imzalarız, b•ı kadar yorgtl ~ # 
üzerinde biraz hava alıl13rıı!' '( 
siniz şüp'>csll bayan, buY

0 

raber çıb\ı n. rl 
. k tıJZI ' Genç ,az, çabuc3 ıP 1 

iradesinı gaybetmiş bir ·~~8,·ı~. 
rile ken.ı : , ni bu mtt• ~ 

• 5ııı• baglıyau adı . •!arın ara .~~ 

d'.. Hep bir' i"te evdeııp~ııl 
bır taKs,··e atladılar. ,ı~ 

mütehakk .ın sesi şöföre erfl c' 
· o•Jfl ~ 

- Sen hareketlerinde tamam i. 
le serbest~ln. İstediğin zaman ge. 
zebilirsin. Ancak biribirimize 
karşı duyduğumuz sevgiyi unut. 

mamalısı:ı. d<>ın 'f!t. Halbukı bir 
gece evvel tam bir serseri hare. 
ketile Kendisini takip etmesi hat. 
ta gazl.noda a rkasındaki masa _ 

,._ ______ .1_ - Çei< ... Arnavut kOı 1 • 

(Def'Jll/ 

..., ............... ,,,,... ..... ~~ ............... ~~....., .............................. !1"!!! ..... !'!!!!!!!~!!!!'!!!!'!!! .......... 0!!!'!!'!!!!!!! ..... '!!9 ..... !!!!!!l!!l!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! .......... !!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!" .......... !!!!!" ..... !!!!!!! ............................... ...-..- ·· •• - - I' 

Muhafız efendi , kaşlarını çattı, bir 
şündü, 

- Kamyonla gideriz bire adam .. . 
Dedi ve seslendi : 
- Hey bana bakın şoförler! 

dakika dil. 

Şoförlerde ses çıkmad;. Bir daha seslendi: 
- Ulan bana bak!? 
Arkasından kendisine seslenildiğini bilen şoror, 

arkadaşının kulağına eğildi: 

- Aman, motörü işlet savuşnlırn. Mandepsiye 
oturmıyalım .. . 

Dedi. ve ... bu fısıldayış kulaktan kulağa gittL 
- Para vermezler be kardeşıır. .. 
- Daha makinen in parasını çıkarmadık, bedava. 

Y' mı taşıyacağız?. 
- Çek be ... Anafora gelmem ben. Geçen giinü 

de vali paşanın hanımını buradan Bursaya, Bursada'l 
buraya taşıdık, elimize para yerine hava bile geç. 
metli!. •Niko• benzini anafora vermiyor ... 

- Devlet maaş veriyor. Uçlansınlar papeli g:i. 
türelim ... 

- Herifler alışm ışlar be ... Karı anafor, yemed. 
anafor, otel anafor, otomobil anafor, rakı anafor ... 
Aı tık vız gelirler vallahi! Kırarım bu ölüsü kandili! 
makineyi de yine götürmem .. 

- Aferin be İshak . Babayiğı t kesilmişsin bu. 
gün ... 

Bir saniyelik tehevvürler. Kaçamak. Bedavacılığa 
isyan! 

Edebi Roman 
No.67 

D.zide duran •kamyonet. !erden biri motörünü 
işletti. Zaten, üç dört tane. Arkasından biri, öbürü 
daha. Memur efendi baktı ki, ald!!'al'. yok! Aldırma. 
mak. Nasıl olur?. Arnavud Tahsin;n bir bendesine 
bir şoförün aldırmayışı. Onu cevab5ız bırakı~~! Buna 
tahammül edilemez. Derhal, düdüğünü çıkarttı öt. 
türdü, sonra koştu, ilk yetiştiği şoföre bağırdı: 

- Olan eşek oğlu eşekler nereye gidiyorsunuz•. 
Şimdi hepinizi deliğe tıktırırım. Sırımız mı kaşını • 
yor?. Durun hepiniz ..• 

Düdük sesine iskeledeki polıs noktası da koştu 
geldi. Şoför sindi. En korkağı, en zavallısı. Öte kiler, 
çektiler ve gittiler. Bu da savuşacak. Fakat, ne yap. 
sın?. Yılgın! Bu devrin polisi ile ;yi geçinmek lazım. 
Yarın, ekmeğini kendine haram ederler. İnsanlığın. 
dan hicab duymıyan ve namusile ~kmeğini kazanan 
bir adama ye)<ten : 

- Ulan eşek oğlu eşek!. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Diyen bir namerd; bu köpeksiz köyde adama da. 
ha ne çileler çektirmez? ... Kiıne şikayet edecek, kL 
me derd yanacak, kime: 

- Efendi ekmeğim, efendi hakkım ... 
Diyecek?. Kürd Mustafa Paşanın Mudanyaya o. 

turttuğu kaymakama mı; Said Mollanın ağzına bir 
post parçası verip baştan attığıcHürriyet ve İtilaf mağ 
duru!• müddeiumumi muavinine nıi; miralay Sadı • 
kın kayırtması komisere mi?. Kime ve nasıl?. Vatan 
çocukları, hıyanetin b ir cÇakırcali· kesildiği bugün. 
!erde ıztırabı katıksız ve boğazlarını yumruklıya 

yumruklıya bir zehir gibi yudum yudum yuttıılarl 
Onun için siniyorlar, onun içlıı. ses çıkaramıygrlar, 
onun için: 

- Haydi, oradan be!. .. 
Diyemiyorlar, her şeye, 

- Eyvallah ... 
EdiyorJar. 

. ııe "' 
Memur efendi, şoförün ne diy~ceğı11 1 • j{ef"-

ceğini beklemeden. •Kamyonet. e atladı, 
bir azar fırlattı. 

- Gel be .. . Haydi atla .. . Çabuk ... 
Ve emrini verdi: 
- Çek Bursaya ... 
Sonra küstah ve mağrur : gol'. 
- Şaka mı bu İstanbuldan mazıııııı r . ~ 

yoruz... . . . ıııe ,1 
Dedi, pürhiddet şoförün gözlerinın ıÇ t" 

Şoför, boynunu büktü, yalvarır gibi btr 

d .~ 
sor u : 1••' 

- Beklesek de bir ıki müşteri daha a · 
~mur efendi başını sallad; : 
- Olmaz .. 
İlav etti: 

- Bu adam ihtilattan memnudur. 
kafan böyle şeyleri almaz ki ... 

Daha hışımniık : :eıırsB01 f ~ 
- Hem, zorun ne be adam? Paraıı.ı beş 0~ 

!Is Müdiriyetinden alırsın .. Devlet senııı ıl \ 
ruşunu mu yiyecek?.. .. eıı ı~r' 

Bu, cebrı'.ltun yaldız ve dürüst gorıııı .Nı 
Şir de şoföre sorun : . ı tı"'J 

edill'J) ' . 
- Bunların hepsi bedava gezm 'it f 

yemediğini, bedava eğlenmediğin! söyle~;eıt~ı' 
beda11a taşınan yolcu için, paranı Müd:ıııııl'~1 
der ve kend isini borçlu vazıyetirıde 
kurtarır .• 



ıl 
. tl~ 
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Anıerikahların kulakları çınlasın! Londra 

\' et~iş katlı binaları seyyar kule ~=~'!1i~r 
hahne getirmeye uğraşanlar... Lon.ır~~·ı., g~d.· 3 4 Saat guneş yuzu 

Strlık çınarları , at kestanelerin i G~:?:a~:ı~~~yesise.nclikista
becayı·ş ettı• g"' 1·m1·z1· QO- rürlerse tistik bültenini neşretmiştir. 

(llunk" 
M u rat Kayaha n Yazan : 

rlııdeı.Uıı u sayımızda Dikilitaşın 
lıııı. 'l'aş!Una gittiğimi anlatmış-
1\ıııı anı a buluştuktan sonra, o_ 
~1oııı attıklarillı da bugün ya.. 
~t~rd·~· Taş, dcinkü sayıda anla.. 

"·dev , 0 am ediyor.) • 
erd· . 

~d•n bw llllın sebeblerini belki 
~~ sen· acaksın .. bulacaksın am.. 
ı..: ın io· 
"<:.:er b ,ın sudan sayılan se -
~ otanıa~nee hayati mahiyeti ha.. 
~a(jt ııı: mı? 

lı,h ~~~ikiyordu. Hem mat _ 
l§llıek, bir hamam hal-

Taş, bir lahza düşündü. Sonra 
cevab verdi: 

- Öyle ise yarın için $Özleşe _ 
!im. Tam saat 16 da gel! Seni bek
liyeoeğim. Konuşuruz. 

- Olur! dedim. Ayrıldım. 

* İşte, dün o Ağustos güneşinin 
cehenem sıcağı altında hararet, 
paslı bir tirbuşon gibi beynime iş.. 
!erken kan ter içinde taşın ran • 
devusuna koştum. 

Parkın tramvay caddesi tara -

- - ------~--
" ' 

;>\ 

i" 
•' .... 

-~ 

gözlerini yolda bırakmak, el'inti
zarü eşeddü minennar mefhumu
na uymamak bir e~zeteci için a. 
pıy sayılacaktı Burayı hızla geç
tim. 

Sade, kapının kenarında demir 
bir sütun üzerine dikilmiş yeşil 
çerçeveli bir yazı gözüme ilişti... 

Ah bu gazetecilik. köı olası mes
lek insana her yazıyı tütün pake
tinin arkasına karalanmış her 
harfi okutmak metini aşılayalı -
beri ne rahatım var, ne huzurum. 
Hiç bir taraft:ı. durmamak, yuka
rıki arab mefhumunu hatırla -
makla beraber bu levhayı oku -
maktan kendiıoi alamadım. Am
ma .. Keşke okuma: olaydım. Eğer 
bu kağıdı bana böyle parkta, hu
susi bir direğin üzerindeki çerçe
vede değil de, alelade bir elden 
verseler, arkas1ndan .p.a: 

Bültende çok ehemmiyetli şey-
ler vardır. Londranın nüfusu 8 
milyon 233,941 e çıkmıştır. Ve bu 
gündengüne 1ftmaktadır. 
Londrad:ı senede 55,000 çocuk 

doğmakta ve aynı miktarda adam 
ölmektedir. Ticaretle meşgul olan.. 
!arın sayısı 1,000,000 dur. 120,000 
kişi de lokantalarda çalışmaktadır. 
Sokaklar biribirlerine eklenirse 
boyu 2,325 mildir. Yani Londra ile 
Ter-Mör arasmdaki mesafe ... 

Senede, 57,UOO kişi kazaya kur_ 
ban gitmektedir. Hastanelere gün_ 
de 43,000 tımarhanelere de 28,000 
kişi girip çıkmaktadır. 

zile (cöcuk) heline koymaktan 
çekinmemiş. Bundan sonra hepi.. 
mizin çıktığı tarıhtenberi otomo
bil diye tanıdığı nakil vasıtası 
ilanda (otumubil) kılığına sokuL 
muş, motör kel'mesinin (motur) a 
tahvil edildiği yetişmiyormuş gibi 
ihtiraından hiç haberimiz olmı -

Df'\lam ı 1 1n ci ~sth i fem\zd• 

9- SON T E L G R A F - 6 Ağustos ı:r;nı 

'' Normandiya 
runda bir 

,, vapu
f acia 

Meşhur profesör Moor Dünkan 
atmak istedi karısını denize 

Tayfalar dan b iris i zorla 
kadın ı ku r tardı 

Kadın, baygın bir halde geminir 
hastahanes~ne götürülürken pro· 

fesör kendini denize fırlatiı 
- Ne tuhaf gürültü bu? .. 

Temmuzun 2 .ncı günli, (';Nor
mandiya. nı:ı bırinci sınıf güver
tesinde nöbet bekliyen tayfa - -

!ardan Joze{ Bru<ır, garib bir g'.i
rültü işitinc~ yerınden !<rladı, et
rafı dinlem••ğe başladı. 

Bu gürültü ne idi? Denızden mi 
geliıYordu, yoBl güvertede bir şey 
mi kırılıyordu ' . Gecen :n bu saa
t inde güvertede kimse bulunma-

ması Jazı"ı g~''yordu. Tatfa clın

ledi. İngil:.zce konuşulduğunu far
keder gibı oldu. bakındı. Kim -
seler yok' . Sonra, birdenbire iki 
gögenin y;m parmaklıklara yak _ 

..... 

Kadını tutan adam, tlll)lfanıı 

müdahale•m·• rağmen parmaklığ 
yaklaşma1c, kadını denize atma! 
istiyordu, bunun ıçin de bütUı 
kuvvetini sarfedlyordu. _ .. - - ..,,,...,, ... .., 

1 

cBunu, dükkan tabelalarındaki 

imla hatalarıı düzeltmek için 
mücadeleye girişen Şeh'r Meclisi 
karara aldı da 'lan haline koydur. Mari Antuvanet'in gerdanllğı 

.. 
hikn· 

'!tiııct •taş ve Sultanahmet meydanının ebedi sembolleri 
1- en fark 

du .... 
Deseydi, ona: 

- '<"uzum; derdim, bu sıcakta 
yav' n şakalar con sıkıyor, beni 
bırak da kendine başka bir eğlen
ce ara !.. 

Fransa Kraliçesinin J!Öz i; pır-
lan Lalaraa kalmıştı. .at ... 
Kentes döla M0ti sahte bir mektubla 

gerdanlığı aldı, Lendraya kaçtı .. 
\ıı laY!a sır. sıcak yazı odasın 

' 
1%ti sayfa Yazı yazmak mec-

ı"'" 'itı ncte 'd 

fındaki ilk ve muhteşem gözün -
den içeriye daldım. Burası, sa -
ğındaki yeraltı tuvaletinin yeşil 

ve cam tableli vapur manikaları
na benzer sütunl&rile süslü, yem
yeşil bir parçaydı. Parkın en mu
tena kısmını teşkil eden burada 
iri yapraklı sıcak ıklim çiçekleri
nin gölgelerine atılan bankolarda 
sıcaktan buram buram terliyen 
çiftlerle vapur dolusu, şehre çı. 

kan talebe seyyahların dinlen -
dikleri göze çarpıyor Ellerindeki 
mendilleri boyunlarında dolaştı. 

ran, güneşten yanmış sıvalı kolla_ 
rile çıplak bacaklarını iri at kes.. 
tanelerinin gölgesinde serinleme
ğe uğraşan bu adamlara gözünt 
şöyle bir takıldı. Durup meşgul 
olmş.dım... Beni bekliyen taşın 

Amma, işte gözümün önünde 
bir (mevkii mürtefi) de •arzı dL 
dar• eyliyen bu kağıt Belediye -
nin ilanı; hQm de bizim Ankara 
caddesinin, oktıynmadığı kelime
ye, tefsire göre şekil veren mat
baa ve mürettiblerinin değil, Be
lediye matbaasının öz malı idi. 

müracaat edinız. Vakit geçirme -
yiniz. 

!aştığını gördü. Bı rerkek ve bir 
de kadın ... Erke<: kadını boğa • 
zından yakalamış, sürüklüyordu. 
Kadın, inl:yor, kurtulmağa çalı -
şıyordu. 

Jozef Bruar, adamı omuzların_ 
dan tuttu, bi rhayli uğra~tıktan 

1'ıbıa k ı ım, hem de parkın 
auna 

0 
.. apanma. sı meşrut oL 

Ole oOte ])'k'J' ~ llıeğe · ı ıtaşı uzunboylu 
d~nı . zama.., müsaid değildi. 

~k~. ~l~tacakı 
· rın uzun mu sü .. 

~ıı. 
~ k liiye . 
ı'll ~tev; '0~H çerçevesinde 

tr'n1 .• ~Y.ukıa meydana gelen 
S §öy,e b'r .. d .. 

~ Jrür • suz u: 
~ ~di. 

0 
lllısın 7 . 

ın için 
1
;aa., uzun ki .. amma 

~( 'iJı, da bir yekıln ederim. 
l'<ıı' a~Şarıı Vakıt müsaid değil!. 
~.ıı eş Yuvas oluyor. Neredeyse 
lıı '~a '"n. ına ~ekilecek. Beni 

• Qol , ın1 ' 1 'ediy • Ya nız bırakmaz-
e.Yasağı var. 

Bozuk bir şive, ve binbir imla 
hatasile yüklü ilanı açıyan göz -
!erle okudum. Arada bir etrafıma 
bakıyordum Tek, seyyahlardan 
bir merakh gelip te okumasın di
ye! Olur a .. talebe seyyah bunu 
merak eder, ay!"lını yazar. Sonra 
bir Türkce bilene gösterirse! .. 

* 
İlanda ilk şive hatası •olduğu• 

!arın (ölduğu) şeklinde yazılma

sile başlıyor, arkasında (çocuk) un 
da ( o ) suna iki nokta ilave eden 
muzib el onu da eski Rumeli ağ-

J\RTIST ve BACAKLAR .. 

~ıı 
~lJ.lı.. 
~ b· rıcta .. .. 

'Ilı~ t d •r kıs gorduğünüz üç çifte kadın bacağı, 
b ~ 1 ~ "'. bal~L olan ve ekserirnizin en çok hoşu

\~ l:;,lel hır i\n artıstıerinin numaralarından bir 
~ ·1,, ~-•rtistı:n~ tesbit etmektedir. 
~~ b ı bu. sağ~ başlıbaşına bir san'attır. Hatta 
l ~. 'ta~lunctıı; at_, vücudün daimi surette hareket 

~ııc4~ •der. ~ ıçın büyük bir ehemmiyeti haiz 
•ı~r·, "- R•ı~. •mleketimizde henüz balet artist

ıq·. "''·lllı . 11r aı 1~e t' ş ıse de pek kısa bir zaman sonra 
•cae; pıykatro san'atuun bu kıymetli kısmı

• tabiid.i r. 

Bugün Avrupa şehirlerinin, hemen hepsinde ba. 
!etlere sık' sık rastlanmaktadır. Öyle ki, Avrupa şe
hirlerinde balet sahn~i olmıyan şehir yoktur. 

Balet sahnesinin en kıymetli oyunu Stepdir. Bu 
oy_:un, ayak topukları ve burunl:ı.rile oynanmaktadır. 
Fakat bu oyun oynanırken öyle bir ses yükselmek

, tedir ki, bu, başlıbaşına bir musiki nağmesi şeklinde 
kulaklara dolmaktadır. Bu güzel oyunun üstadı biL 

; lıassa Ginger Rogers ile Fret Astu'dir. 
, Kısaca, balet artistliği, başlı başına bir san'attır 
' ve bu san'at san'at derneğe layıktır. 

1786 senesinde Fransada büyük 
bir kuraklık vardı. Ekinler kurıı
muş, buğday fiatı yükselmişti. 
Kral ve Kraliçe. Paris halkının 
daşesini temin için büyük feda -
karlıklara !cat\anmıya mecbur kaL 
mışlardı. Mari Antuanet de mas.. 
rafını kısmıştı. 

Bu sırada s3ra.y kuyumcu başısı 
M. Boehnıer dünyanın en güzel, 
en seçme pırlantalarından bir 
gerdanıık yaptı, Kraliçeye sat -
mak istedi. Kraliçe, 30 yaşında bu
lunuyordu. 16 ıncı Lfü kendisinı 
tapınır gibı seviyor, bir dediğini 
iki etmiyordu. 

Boehmer, gerdanlığı bitirince 
kadife bir kutuya koydu, Ver -
say saraıyına gitti. Sarayın •ÖY
dö-Böh demlen sefasında dola -
şıyor, ikide bir kutuyu açarak 
bakıyor, Kralın vükela meclisin_ 
den çıkmasını bekliyordu. 

Nihayet, başyaverin çıktığını 

gördü. Hemen yanına koştu, ku -
tuyu Krala götürmesini rica etti. 
Yaver, az sonra döndü geld' ve: 

- Kral, gerdanlığı satın almak 
istemiyor. Hatta buna verilecek 
para ile millete bir hastane ~·apı. 
labileceğini söyledi. 

Dedi. Kuyumcunun benzi soldu. 
Başını eğdi ve merdivenleri ındi. 
Alt katta, kendisıni beklyen kon
tes dö la Moti buldu. Aldıgı cevabı 
anlattı. Kontes: 

- Meyus olmayınız azizim Bo
ehmer, dedi. Doğrudan doğruya 
Kraliçeye müracaat ediniz. 

- Kabul eder mi dersiniz? .. 
- Kat'iyyen eminim ... Kraliçe 

elması çok sever. Görünce daya_ 
namaz. Doğurması da :yaklaşıyor. 
Emin olunuz ki gerdanlığı görün. 
oe ne yapıp yapıp Krala aldıra _ 
caktır. Hemen şimdi kendisine 

BOEHMER KRALİÇENİN 
HUZURUNDA 

Kuyumcu, kontesin tavsiyesi ü
zerine Kraliçenin dairesine gitti. 
Kuyumcu başı olması dolayısile 

sarayın her bir tarafına serbestçe 
girip çıkıyordu. 

Kraliçe, kızile beraberdi. Ku -

GÜVERTEDE BİR MÜCADELE 
Tayfa, ıirlrha! kadının imdadı

na koştu. Gecen·n karanlığında 
güvertede lıir mücadeledir baş_ 
!adı. 

sonra kadını kurtardı. Kadın 

kanlar içinde idi. Yere düştü, ya. 
yıldı. Meçhul adam da geminin 
baş tarafına doğru kaçtı. 

Jozef kadını kolları arasına al
dı. Geminin hastahanesine götü
dü. 

(Devamı ~ ıncı ıahlfede' 

yumcu başıı.vı nezaketle kabul etti. ===== ======================= 
Boehmer Kraliçenin ayaklarına 

kapandı, gerdanlığı satın almazsa 
mahvoacağını söyledi. Kraliçe 
gerdanlığa baktı ve şu cevabı ver

di: 
:.._ Güzel fakat şimdilik alabil. 

meme imkan yok! .. 
- Şu halde, kendimi nehre at.. 

maktan başka çarem kalmadı, hai
metmeab!.. 

Kraliçe, kuyumcuya nefretle 
baktı ve sert bir tavırla: 

- Kalkınız, mösyö ... dedi. Böy_ 
le sahnelerden hoşlanmam. Na • 
muslu adamlar, secde eder gibi 
yere kapanıp yavarmazlar. Dedi.. 
ğiniz gibi kend:nizi nehre atıp öl
dürürseniz müteessir olurum. Fa
kat vicdanen muazzeb değil .. Zira, 
size ne bir ııerdanlık sipariş ettim 
ve ne de t.-: 1rı.:-s!arıma bir ıyenisini 
ilave etmek 4rzusunda bulundum. 
Kral, bana yeni bir hediye almak 
istedi. Bunu da kabul etmedim. 
Artık bana gerdanlıktan bahset
meyiniz. Bunu parçalayınız, taş
larını ayrı ayrı satınız. 

- Fakat, haşmelmeab! .. kıy 
metine halel gelir . 

Kraliçe soğuk bir tavırla: 
- Bana ne? .. Kıymetine halel 

gelmiş gelmemiş beni alakadar et
mez. Bunu vaktile düşünmeli idi. 
niz ... 

Dedi. Ve eli!e kapıyı göstererek 
ilave etti: 

- Buyurunuz, mösyö! ... 
Boehmer, kalktı, yerlere kadar 

eğilerek Kraliçeyi selamladı. Sa
londan çıktı. 

Kontes kap nın dışında kendi -
sini bekliyordu: 

- Üzülme dedi. Kraliçenin ger
danlığı almak istediğ:ne eminim. 
Fakat şu sıracfo Kraldan para is
temiye ce8aret edemiyor. Biraz 
sabret. Her halde bir çaresin; bu
lup alacaktır. 

- Paranın ehemmiyeti yok. BL 
risi teminat verse, peşi nbir şey 
almadan bırakırdım. 

Kontes dö I~ Mot hemen şu ce
vabı verdi: 

(Devamı 6 uıeı nhlfemhde)" 

Gizli şebeke •• 
lngiliz Amirali erinin en gizli plan. 
tarını öğrenen eller nasıl yakalandı: 
Akıllara getiren durgunluk 

tertibatın iç .... 
!JUZU •• 

Gizli teşkilatların eo fazla tuzağına düşen tlcaret gemilerinin akıbeti 

hep böyle neticelenir 

Umumi harb başladığı zaman 

İngilterede birçok Alman casusu 
yakalandığı şimdiye kadar yazı • 

lan casusluk hatıralarında çok 
çok tekrar edilir bir şeydir. Ya
kın zamanlarda İngiliz istihbarat 

şebekesinin ılerı gelenlerinden 
bazıları bundan yirmi, yirmi beş 

sene evveline aid hatıralarını neş. 

retmeğe başladılar •Son Telgraf•, 

İngiliz matbuatında görülen bu 
neşriyatı srrası geldikçe hulıisa 

etmekten geri kalmamaktadır 

Amerikadaki Alman casusları, 
Alman casus mektebi ve daha bu 
mevzu etrafoıd~ pek meraklı ve 
görülecek yazıların ı iihim bir 

kısmı birkaç aydanberi vakit va
kit •Son Telgr&f• sütunlarında 

.(Devamı 1 ıncı sahifede) 
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Gizli şebeke.~ Uzak 
lngiUz Amirallerinin en gizli plan- Şarkta 

\Şeker 
Ucuzluyor 

1 Adliye 
Sarayı 

Hava 
Bozuldu 

!Tuz ;: 
Fiyatıarı ~ 
Yeniden ucuzıatrl~ ~ 

farını öğrenen eller nasıl yakalandı? 
(Birinci Hhifeden denm) 

mevzilerine mukabil taarruzlar_ 
da bulunmaktadırlar. Pazar gü _ 
nü 1000 kadar Jnpon itlfif edil _ 
miştir. Anevi merkezinden Şeki
yang ve Kiyangsu'dan itibaren 
Yangçe cephesine mütemadiyen 

mühim miktarda Japon takviye 
kıtaatı gönderilmektedir. Diğer 

bir takım haberlere göre Hopey, 
Anking, Nanking, Yangşov, Şang_ 

hay ve Hsuşov'daki Japon gar _ 
nizonlarının mevcudü azalmıştır. 

Çünkü Yangçe'nin aşağı mecra.. 
sının sevkulceyş mevzileri olan 
bu şehjrlerdeki Japon kıtaatının 
birçoğu halihazırdaki harekıit 

cephesine sevkedilmiştir. 

(Birinci sahifeden dnom) 
için •ucuzlatma• siyasetine de

vam olunarak imkan nisbet'nde 
fiatların bir miktar indiri!Mesi 
de tedkik olunacaktır. (S inci sahifeden devam) 

çıkmıştır. 

Dündenberi ele umumi harb 
başladığı z~man İngilteredeki Al
man casus şebehsine karşı İngi
lizlerin ne tedbır düşündükler! 

bahsi tazelenmiştir. Uzun zaman
danberi takib edilerek harb baş
layınca, 9a Ağustosunda kolay
ca ele geçirilen Alman casuslarını 
yakalamak zor omamıştır. Fakat 
bu o kadar ehemmiyetli bir iş de
ğildi. Çünkü İngiliz poisinin takib 
edemediği gizlı ~ebekeyi meydana 
çıkarmak ıazımrlı. Asıl bu gizli 
şebekeden korkuı.;yordu. İşte bu 
iş o zaman Vud ismindeki Alba
ya verilmiştir. Albay Vad şimdi 
hatıralarını nefredıyor ve karşı
laştığı mü~'TI vak'ale.rı yazıyor. 

Dünkü • ='cm Telgraf • ca
suslara karşı casus işini gör
mek üzere tayin edilen bu 
İngiliz nasıl işe başladığını 
anlatıyordu. İnglizerin en çok 
korktuğu şey, İngiiz Bahriye Ne
zııretinin telefon hatlarının !eh _ 
likeye uğrama&ı, daha doğrusu 

amiraların telefonla konuştukarı
nın gizli düşman casus şebekesi 
tarafından dinlenmesi ihtimali 
idi. 

Telefon hatlarını muhafaza için 
izci teşkilatı nöbet beklemiş, haki 
kalen hiç kimsenin her şeyi göz~ 
alarak telefon hatlarını bozduğu 
görülmemiştir. Fakat gizli düş _ 
man şebekesi teefon hatlarını boz.. 
makla asıl lsteeliğini elde etmiş o
lacak mıydı? Hayır. Asıl maksat 
İnglliz amiralbrının telefon ile 
biribirlerine neler söyledikleri, 
donanmanın harekatına dair ne
ler konuşulduğu ıd; Gizli düsman 
şebekesi hatları hozmayı değil, bu 
konuşmaları yaka'amak istiye _ 
cekti. Telefon :elleri bazı yerler
de toprak altından geçiyor, hele 
geniş bir araz'ye sah:b oan bir a
damır. evinin civarında bu teller 
epey uzun bir mesafede toprak 
altında bulunuyordu. Casuslara 
karşı casus olıırak tayin edile.'l 
ve eline bütün polis kuvvetleri 
verilmiş olan ob&y, zihnini tır _ 
maamıya başlayan bu şübhe üze_ 
rinde saplanarak tahkikata giriş
mekle işe başlamıs oluyordu. Bu 
zengin arazi sahibinin nasıl yaşa
dığını tahkik etti. Bu adamın ca.. 
mslukla hiç bir alakası olacağa 

benzem!yordu. emri altındaki po
lisin vaptığı tahkikat hiç b!r şüb
he uyandırmıyo"du. Arazi sahibi 
olan u-ngin adam güzel res;m!eT, 
lehalar merak!ıs. ldL Bunları a
lır. satardı. Kazancı da mükem _ 
meldi. Fakat mukabil casus sebe
kesmin başı ohn İngiliı albayı 
bövle levhal<ır:. meraklı bir adam 
halile bir kere giderek bu zengin 
adamı görmek merakından ken
dı"ı alamıyordu. 

Foka! bir casus olmak için yaL 
nız cesaret ve zeka da yetişmivo:. 
Yerine göre birçok şeyden anla
mak, karşısında!<! ile konuşacak 

bir mevzuda cok lakırdı edebil _ 
mek, onu kendı maliim~tına hay
ran etmek de lazımgeliyordu . Re
sim alıwer!şi eden, kıymetli lev
halar satan, dan zengin adamla 
konuşabümek iç!n bütün işlerden 
anlamak icab td'yordu. Onun ;_ 

_lç'n Albav, bir müddet için ken. 
disinirı ortadan kaybolacağını a
damlarına söylemiş ve kaybol _ 
muştur Bol Yakit bularak eski 
res'mlere. levhal~ra dair yazılmış 
öteberi bazı şeveri okuyarak az 
çok malümat •dinmişh Ondan 
ıonra sıra zeng:n adamın evine. 
daha doğrusu 1'ö küne gitmeğe 
gelmi<t" 
Artık hu islerde!! anlar, meraklı 

bir adam sıfat,:~ zruıgin adamın 

ki>.küne giderken yanına birisini 
de almavı unutmamıştı· 

Katibim, diYe takdim etti. .. 
Zeng'n adam, bu yeni gelenleri 

karşıladığı zaman bu katibin kim 
oldu~unu anlamıştı. Bu, bir sivil 
pol:sten ba~kası değildi! .. İş üze
r!nde bir müşteri gibi konuşul _ 
mus , faka zengın adam demiştir 
ki: 

- F.\·et, bende kıvmetli bazı 

§eyler ,·ardır, fakat bu kıymetli 
le,·haları satm:!< niyetinde deği-

!im İsterseniz bunları gelip gö -
rünüz Size gostereyim. 

Bu teklif, memnuniyetle kabul 
edilmiş, birer birer odalar ziya _ 
ret edılerek duvarlardaki !esim
ler tedkik edilmiş, beğenilmiş • 
konuşulmuştur. Fakat şübhe u _ 
yandıracak bir şey bulunmuyor
du. Hattıi birçok odaları gezdik
leri halde bir şey bulunmamıştı. 
Artık gezilecek yerler, görülecek 
evbalar bitti diye ev sahibi bu ga
rib misafirlere yol vereceği sıra.. 

da casus birdenbire demişti: 
- Burada yalnız bir oda kaldı. 

Onu bize gö•termediniz. Orada 
kıymetli levhalarınız olacak. 

Bu oda sımsıkı kapalı idi. 
- Burada mı? Bir şey yoktur. 

Senelerdenberi benim de girme
diğim bir oda ... 
temiş ise de misafirler daha ça _ 
buk davranarak kapıyı açabilmiş
lerdir. İçeriye gir ldiği zaman mi
safir haykırmıs!t: 

- Ah, burada çok güzel bir 
levhanız var.• 

Duvara asılı büyük bir levha 
vardı. Ev sahibı şunu söyliyebiL 
mişti: 

- Bu levha mı? Hiçbir kıy

meti yok' .. 
Fakat mesele, levhanın kıymetli 

olup olmamasırda değildi. Naza
rıd'kkati cebeden şey şu idi: Du.. 
vara bir çivi ile asılı olan levha, 
birtakım tellerle bağlı duruyor
du. Bu teler şayanı dikkatli. Ba. 
kır tellerle asılmı- oan bu levh~
nın telleri yem ıdi. Burası öyle 
senelerdenberı iclne girilmem•~ 

bir odaya benzemiyordu. 
Levha yüksekle asn duruyordu. 

Fakat m;safir hemen bir sandaL 
yeye atlayarak evhayı indirmeğe 
teşebbüs etmiştır. Levha sımsıkı 
bağı idi. Fakat bu tellerden çok 1 
şeyelr öğrenmek mümkün omuş
tu. Bunların teiefon telleri oldu- 1 
ğu, evhanın arkasında duvarın 

delinerek telleri ngeçirilmiş oldu
ğu anlaşımıştır Ev sahibi tevkif 
edieceği zaman 1'endisinin Fran_ 
BiZ olduğunu 5Öv!emiş, fakat son
ra Alman olduğu meydana çık _ 
ml§tır. Yarın da r?şka bir mace
radan bahsedllecektır. 

Geçenlerde Cin bombardıman 
tayyareleri tarafından Hükov'da 
kullanılmıyacak bir hale getiril
miş olan iki Japon muhribi, tam;r 
edilmek üzere Şanghaya gönde
rilmiştir. 

Tokyo d (AA) - Röyter ajansı 
mubabir;nden: 

Perşembe b'\lnü Japon sefiri le 
Litvinof arasındaki görüşmelerin 
cJapon harici sen•ısı> tara(ıı;dan 
neşredilen neticesi, burada her ıki 
tarafın },udud ihtilafını müsliha_ 
ne bir sure'.te halletmek lıu:<usur.

da mutabık kalrı-ış olduklarını 

göstermekte olduğu suretinde t?f
sir edılmektech. Hali hazırda ac.I 
olan m~sele, yeni ıııüzakereere gi
r4imcs1Je intiznrcn ik~ tarJfça 
metaleoe olunan menatıkın mı.i _ 
tekabilen tahi:ye.inden ibarettir. 

Muamele 
Vergisi 

<Birinti sahifeden denm) 

şikayet e\m:şler ve çok kU\·vette 
motör kullanan b:r ağızlıkçı dük
kiınile 2.3 beyııirLk motöıü cioıı 
ağızlık;ıların bu vazıyette reka

bet edemıyEcekerinı, bınaenaleyt. 

dükkiinlarım karamağa mahkum 
kalacakların: idd'a etmişlcrdır. 

Maliy·~ Vekili Fuad Ağralı ela 
dün Yalondan şehrımize gelmiş 

ve dün tir aralık defterdarlığa gi_ 
derek muh'elif işler etrafında ı za_ 

hat alm;~tır. Vekil dün akşam An
karaya d?nmüştür. 

D'ğer taraftan yeni şeker fab
rikaları tesisi için de etüdler de
vam etmektedir. 

Adana ve Erzurumda da pan. 
car zer'iyatına başlanması hak _ 
kındaki mahal!! tedkikler çok ·yi 
bir netice vermiştir. 

Yakında evvelfı Adana mın ta
kasında pancar ekimine başlana. 
caktır. Burada muazzam ve yeni 
b!r fabrika da tesis olunarak hem 
pancarların işlenmesi ve hem de 
o civarda yetiştirilen şeker ka _ 
mışlarından istifade edilmesi ko
laylıkla temin olunacaktır. 

Adanaya aid yeni irva ve isks. 

porjeleri sayesinde yeni Adana 
şeker fabrikası yakın bir zaman
da kurulacaktır. 

ispanyada 
Harb 

{Biriııci sahifed,•n devam) 
emsalsiz bir mukavemet göster _ 
melerinden ileri gelmektedir. 

Her iki taraf da muhtelif. cep
helerde mütekabJ muvaffak iyet 
kazanmakta ve birbirlerinin iler
ley .şlerini durdurmıya çalışmak

tadır. 

İki taraf da bu kanlı harbin so
nundan kat'! oır zaferle çıkmağa 
uğraşmaktadır. N~tice ne olursa 
olsun, iki tarafa d& çok pahalıya 
mal olacaktır. 

FRANK:STLEn AGIH ZAYİAT 
VEHDİ 

Berslorıa 6 (A.A.) -· Bir teb _ 
!iğde şciyie den .Jr.ıektedir: 

Şark cephc>sınde diışmanın bü
tün taarruzları kendisine ağır za.. 
yiat verclirılmek suret;Je tardediL 
m.ştir. 

TAARHUZi:,ı\R P.KAMETI:!: 
U::'.;F.AMIŞ 

1 • 

Normandıya vapurunda 

Salamar.h 6 (A.,\) - :-le~rc • 
dilen bir tebliğde Eber ınıntaka _ 
sında curııhu6:.etçıierin bırçok 

teşebbı.isi"rinin akamete uğratıl -
mış ve b:rçuk mı.ihım mevzilerin 
işgal ediimıj oldugu beyan ellıl _ 
mektedir. 

bir facıa 
(S inci sahifeden devam) 1 

Bir kaç dakik ı sonra bütün ge
m. memurları faalıyete geçti. 
Baygın kadının hüviyetı testi! 
oundu· Nevyorkta Kolgat Üni-
versitesi ulumu siyasiye profe
soru Moor Dünka'nın karısı... 

Kocas:le beraber bir seyahetten 
dönüyorlar. 

KOCAM NERE DE? .. 
Kadının yaraları sarıldı, bay

gınlığı geçti. Kend ine gelir geL 
mez etrafına bakındı ve heyecan. 
la sordu 

- Kocam nere de' .• 
Kimse :evap vermedi. Kadın, 

bütün kuvvetini toplıyarak: 
- Aman, dedi. Çabuk ... Çabuk 

gidiniz. arayınız ... Kendisini bu
lunuz Benimle meşgul olmayı
nız ..• Ah' Eminim ki kendini öl-
dürdü! ... 

Ve yeniden bayıldı. Bütün ge
mi mürelteba:ı aramıya başladı. 
!ar. Profesör ne kamarasında, 

ne gövertede, ne de salonların 

birinde idi. 
İzini bulmak kabil olmadı. Ho-

parlörle kendisini aradılar. Bula

madılar. 

Kendisini gören yoicular der
hal kumandana malı1mat verme
sini rica ettiler. Bu ela fide ver-
medi. Yolculardan profesörü gö
ren olmamıştı. 

Gemide büyük bir teliış başla.. 
dı. Kamaralarına çekilen yolcu-

lar birer birer dişarı çıktılar, 

salonlara toplandılar. Her ağız

dan bir söz çıkıyor, herkes bir 
şey söylüyordu. Saatlerce süren 
araştırmadan sonra profesörün 

gemide bulunmadığına kanaat 
geldi. Projektörler yakıldı, Okya-

nus gündüze çevrildi. •Norman_ 
d.a• geri döndü . Sandallar indL 
rild. Fakat büt'1n bu araştırma
lar boşuna gitti. Profesör, karısını 
denize atmıya muvaffak obm~
yınca kendini atmış, dalgaların 

arasında kaybolutJ gitmişti. 
İki saat sonra, Madam Moar 

Dünkan yeniden ayıldı ve koca
sının vefatını öğrendi. Hıçkırarak 

şu sözleri mmldnndı: 
- Biliyordum ben ... Size söy_ 

Jemiştim ben . Sonra gözlerini 
kapadı, derin bir düşünceye dal
dı. 

Facianın seb~bi heniız anlaşıla

mamıştır. 

Bu zabıtanın yRpacağı tahkL 
kat neticesinde meydana çıka.. 

caktır. 

Fındık Tipleri 
Fındık ihracat tacirlerinin GL 

resunda İç Ticaret Umum Müdü
rü Mümtaz Rekin re•sli~inde yap
tıkları toplantı bitmiştir. 

Bu oplamda yeniden 5 tip da
ha tesbit olunmuş, fındıklar için 

de bulunması !,hım gelen özürlü 
maddeler hakkında tüccarlar a_ 
rasında yeni bir anket açılacak.. 

tır. 

Kurslar 
Emlnönil Bnlkevinden: 

Fen bilgisi, H~s&b, Cebir Hen-
' dese, Biyoloji dersleri için 8 a.. 

ğustos pazartesi günü saat 10 da 
açılacak kursa isimlerini şimdiye 
kadar kaydettirmemiş olanların 

o saate kadar aevam edilecek ka- 1 
yıd işleri için acele etmeleri bil
hassa tavsiye olunur. 

Dişi 
J\ğ ·ıyormuş 

Dün B~yozıdd> ~ıipl>eli Lır vazi
yette dola:ın•aktı ıken yakalanan 
Rıza ısınj nr\c b:rinın tizerınde bir 
miktar afyon bulunmu~tur. Rıza 
verdıği ıfade. ind" afyonu dı:ı ağ
rısına kaqı yanınela bu' undurdu -
ğunu >Öykmiştır. Rıza adliyeye 
teslim ediinıiştir. 

-~ .. =.========;;;=======! 
(Dış politikadarı de•ıam) --- -

ların ha~;:l:;ırı .. bc) annamesilc ka
bul ettıği hakJı,rdır. Dc:nokn _ 
siye in~narıla: bu hak.ara büyük 
kıymet Vo?"irlcr Fakat Na1. dev_ 
!et sistemini kabul eden A:manya 
bunlara hi,bir kıymet verın:yor. 
Ve Südet Alınanları da Nali Al
manyadan ilham aldıklaıı ıçın 

olanlar da Çekoslovakyanın demok 
rasisinı anlıYamazbr. Almanlar 
demokrat ç;kosluval: devlet me~ 
kanızması içinde demokrat va _ 
tandaş!Jnn haklarını haiz bir e
kalliyet olmak ıstem.yori&r. Ken.. 
dılerıne, demokrı.s! ile alakası oL 

mtran küçük b;r Nazi idaresi kur
mak fır':;atını v~rf:cck derecede ge
niş bir otomoııi ,-erilmesini istiyor 

lar. Çekoslovakyn hı.ikı1meti ise, 
bunu, milli birliğı için tehlıketi 
gördüğünden kabul etmemekte _ 
dir. Yani Çekoslovak devletinin 
milli bir liftını muhafaza ile Südet 

Almanlarının kend ınukadderat
ların1 idare etmek hakkı gibi iki 
prensip çarpışmaktadır. Bu, çok 
geniş ve çok derm bir uçurumdur. 

Bakalım Lord R~nsiman, bu uçu
rum üzerine bir köprü kmup da 
ikı prensioi telif etmıye ::-ıuv.•f

fak olacak mı? 
A. Ş. ESMER 

(Birinci sahifeden devam) 
lığında bir komisyon kurulmuş, . 
va2iyeti vesikalar üzerinde ve . 
mahallinde tedkik cylem:şti.: 

Komisyon rlün son içtimaını 

yapmıştır. Dünkü toplantıda bu 
mesele hakkında kat'! bir karar 
vermeden önce mimarlardan mü
rekkeb bir ihtisas korrfsyonÜ ku
rulmasına karar verilmiştir . 

Bu komisyon tarihi olduğu id
dia edilen binanın mimari kıy -
meti haiz olup olmadığını ted -
kik ederek bir rapor verecektir. 

Komisyon bu rapora göre so!l 
kararını tebliğ edecektir. 

[Çek Mes'elesi 
(Birinci sahifeden devam) 

saymak istediklni unsurlar ken-
' 

dileriniıı müsavı hak sahibi, ha-
kim birer mill.~et olarak tanın
maları hususunda ittifak etmiş 

oluyorlar. 
Bazı hadiselere rağmen gerek 

Berlinin, gerek Pragın itidalle -
rini muhafaza ~ylemeleri gergin 
bir hava içinde ışe başlıyan Run
simarun vazife,ini kolay !aştır -
maktadır. 

Runsiman hf'yetinin tedkikleri 
daha epey müddet sürecektir. 

Poli sd e; -
Kasab 
Biçağile 
Yaraladı 

Düıı snt 18 buçukta öirkecide 
Ankara caddesinele kasab Ali Rı.. 
zarun dıil:k;inında çalışan tezgah
tar Kemı.EyeE Mehmed oğlu Ştrif 
Gül ile Al:ıealıamamti~ kasab çı -
rağı Ga11i arasında vuku bulan 
münakaşa üzerine Şerif elinde bu
lunducduğ•ı ka.>ab bı,ağile Ganiyı 

kalbinderJ. ve sot omuzu üzer.nden 
ağırca yarn~nmıştır. Yarolı i!Tldadı 
sıhhi ot.>m0b;_ıl<: Cerrahpaşa ha~

tanesine kı;.ldırılmıştır. Şerif ya
kalanara'<: tahkikata başlanmıştır. 
BİR İP YÜZÜNDE". YARALADI 

Mustaü isminde b'r tayfa Kum_ 
kapıdı1 tıir ip meselesinden çıkan 
kavga net:cesinde Kamil isııı nde 
lıır t"1. rwı sandalya ile bnşından 
yaralamıştır. 

T.EHDID MEKTUBU 
GÖNDERMİŞ 

Gala\ada Yaşıııakviran soka _ 
ğında 47 numaradl oturan N~tan 
isminde b;ri Galatad:ı Küç:.ıkhen
dek sokağ111da 17 numuralı evde 
oturan Hay!.n is•ninde biriıH: tı:h· 

d(d mekt.ı::ı:.ı gönderdiğinden yo_ 
kalanara1r tahkikata başlanmıştır. 

Her taraf da 
Yeni 
Kooperatifler 
K ru!F yor 

İ.l<tisad Vekiiletının •mri ile· 
her tar~!ta yeni istihsal koopera~ 
tıfleri kurulmasına chemmiıetle 

çalışılmak~ad:r. 

KaraJcııız vilayetlerındcki is
tihsal m•'ııleketlcrnde kooperatif 
teşkilatı yapmak üzere b:r müd
detten!ıeri seyahat \'e faalıyette 

bulunan h •, <'t btşkanı bay Şiıkrü 
Uloy ile h~yet aZlsındln bay Sıı
lih Ke:ınıel evvelk: gün şehr:m:ze 
dörunüşlerdir. 

Aldığım12 maliımata göre koo
peratif heyeti; Ordu, Giresun, 
Trabzon ve R:ze ile diğer ~ıvar 
tyerlerdc icab eden tetk?klcri ya_ 
parak yeni koı peratifier teşkil 

etmişlerd:r. 

Heyet azasındn bay Naci Ataç 
ile Orh•n Dümer ayni maksatla 
elY'!vm Rizede bulunmaktadır

lar. 

Leh Hariciye 
Nazırı 
Berlinde 

Ber!in 6 (A.A.) - B~k, dün saat 
19 da Oslodnn buraya gelmiştir. 
Mumaileyh, derhal Poloıı.,·a sefa
rethaııe.ına gitmiştir. Dek, saat 
23.30 da Varşovaya hareket et _ 
miştir. 

Bu sabah, saat 12.20 geçe şehri
mizde ~iddetli b>r oraj olmuş, do
ğu ile başlıyara"t yıldız istikame
tinden esen riizgar şimali şark:ye 
dönmüş ve şiddetini saniyede 12 
metreye kadar çıkartarak kar:ıyel 
istikamet'nden gelen gökgürle _ 
mesile b:rlıkte gelen bir orajı İs
tanbul göklerine >Ürüklemiştir. 

Orajlı bulutlar şıınalden ccr_u_ 
ba doğru sürüklenmi§ler bu ara
da yağlnur, şiddetli sağnak halin.. 
de 25 dal<ika devam etmış, mik -
tarı da ~.:i milimetreye k:ıdar yük
selmiştir, 

Şehrin uzaklarına ezcümle Bo
ğaz sırtlarınl birkaç yıldırım dı.iş
müş, deııizd~ bulunan küçük va
sıtalar da bu sağnaklar arasında 
biraz korko.ı geçirmışlerdir. 

Karadeııizde bir poyr:;z fırtma-
sı hüküm sürmektedır. Rasatha _ 
neden aldığımız malumata göre 
yağlnur de~ar.1 etmiyecektir. Şe
hirde yaf.mur ve sağnak hükiim 
sürdüğü sırad1 m:.ilhakatta, ez -
cümle Sakırkby ve Yeşilköy mın
takalarında yağmur yağmamış _ 

1 tır. 

Bu yağmurun bağ ve bahçderle 
bilhassa sebzelere çok fayrlalı ol
duğu >Öyle:nmektcdir. 

Yeni esnaf 
Hastanesinin 
Bütün tesisatı 
Hazır!,. 

Esnaf cemiyetleri muş, 
terek bür0su reisi Bay 

Kazımın izahatı 
Esnaf c~miyetinin veni Jıas~a

hanesi ijnün1üzdrk ı ay ba~ . 4ıÇ"ı. 

lacaktır. Bu münasebetle esnaf 

cemiyetleri miışterek bürosu re
isi Kiizım dün kendisile görüşen 
bir muharrir'mize şu izahatı ver_ 
mştir: 

- cEsnaf Cemiyetlf'ri Hastaha_ 
nesinin bütün tefı>rrüatı ikmal 

edilmiştir. En modern alfıt 

ve edevat ile tech'z edilen, her 

tülü sıhhi şeraiti haiz olan has
tahanemiz!! amel:yata a•d bir çok 

alat ile, bir rontken makinesi Av

rupadan henüz getirtilmiştir. 

Hastahanemiz yakında açıla_ 

caktır. Her şeyi tamamlanmış yal_ 

nız bir müayenesi 

Hükumet kamb,yo, ıı~·ô ili 
takas işlerini bir ytrde 

ya ve yeni blr teşkiliıt '"' rr 
ve bir elden idare etrıı~;~ 1 ~ 
vermiştir. Bu kararın ıa ~~ 
ve teşkilatın müstakbel ~·,} 
rinde Maliye ve İktısad t· 4 
!eri tarafından ayrı ayrı 
yapılmaktadır. 1 

v·· d · ı k "eJll ucu e gctır1 ece ."'. tı, 
]atın Takas Qfisi ;sının• ı; 

d jclefl 
muhtemeldir. Nakı • e"' 
Müdürlüğünü de iht;va: \~ ~ 
lan bu teşkila lm Iktı53 • , ~ . 
!etinin murakatıtsi altıll 
ması düşünülmektrdır/ l)\ 

Mari 
A ntuvanet'iJl 
Gerdanlığı 41,1 

{5 inci sahil~1ı.ıt 
1 11 dJ'~ 

- Temin~! verecelt a 
Prens dö füınan. ... f 

g~ıef' Kuyumcunun 

parladı: • ı:ı 
- Prens Roh;.n ııı.ı •"&"' 

bul ederkr>P. derhal 

verır:m. j.~1 
KON'l'ESiN pl fi 

J' 
Kontes Ve:>,ıyuJn •1 

sonra doğr>ı pt c-ı-•n ~o 
ti. r 

Prens Rohan'l.ı IV8 1
11 ~rB 

açıktı. Hem .dcns • ~ · 
dis:ne kar)! daıml sOgu 
ediyordu. 

.,111' 
Kontes, p:-t:r.ıSiı, ) a. 

- Kraliçe ıl~ ar.:ı1111·" ~· 
Juğun kalkrr.ası:-ıı ıstcr 1. 

bU' 
Eğer ,stersenız fırss• 1-1-l J{rB 1 
Kaçırmıya ızemnr.. . ı P 
yumcu ba:ıınırı y;ıptı& .ıı, 
bir gerdanl?ğı almak ar1·,, ı!'. 

fakat Kra!dan p3ra • ~ 

Ş . l •< ıı• 
ayed sız ~>:t'ftl o tı •• J{ 

cu gerdaıılığ. ven·crk· • 
. ··ı k ııı" sıze mu elje <t'" ve 

lacak... , 
nıl". 

Prens Roha,ı nıe!11 1 f 
- Çok iy _ dıişiındıl"0..,, · 

dedi. Ve gcrd•tıl'~' par ~' 
alınmak üzere l{.ra! ,çel 

·eıtı. 
sini kuy unıcuya enıı "° 

ie~ı 
Beş gün sanr.1 kofl ıf~ 

nin yazısın: tak!ıd ed• fr 
bir mektub ge~ıı dı. ve er.' 

rr 
aldı, Londc·oya kaçtı- .

3 
d~ 

!arı ödedi. F~'<l:. vak r. 
Büyük bir dedıkod0Y' 

Türk Hava Kurus11~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangostl. 
4. üncü keşide 11- Ağustos . 938 dejı; 

Büyük ikramiye 50.000 lir~ 
Bundan başka: 15.000, 12.0 

1
; 

10.000 Liralık ikramiyele\i 
(10.000 ve 20.000 ) Iirabk 

1 

adet mükafat vardır. f~ 
Ş. d" k d b" 1 k" . • ıe" " ım ıye a ar ın erce ışıyı 11,~ 

eden bu piyang9ya iştirak etıne1' 6 

tile siz de taliinizi deneyiniz. 

______ "":fi1 

·ıf'll~ 
Baş, diş, nezle, grip r0ınııt1 

l>'I ~' 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları de"ııt• 
!- icabında gUnde Uç kaşe aıın•"1 
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v_._n_n_• R_a_h_rn_ı _v_a ___ o_ı~ Amerikalıların Harb etmek 
Kolay değil ! 

kulaklara çınlasın reden b~~.:~ ;..hlf;: .... :;. .. b7: 
(1 ind salüfeden devam) 

yan bir nakil vasıtasının da vü -
cudünden bahsediliyor. 

rinde işaret parmağımı gezdirdi
ğimi görünce sordu : 

meseledir. 

Festival 
Güreşleri 

ere"" Yedka. ftllm, maıemaı ••ut v&reDJer: &ki Osmanlı donanmuı erkl-
~L Utne, ve ikti as amdan miralay ltemzl, bkele ve 11.ınımlar umum kumandanı allta7 

Bilmem siz duydunuz mu? Ben 
bu ilandan öğrend1m. Moturlu ve 
motursuz bisikle~ varmış. Bilmi
yorsanız, görmediniz, duymadı -
nızsa gidin, parktnki ilandan is -
mini öğrenin. Amma modelini, 
cinsini filan menık ederseniz ne
rede bulunableceğini de y ne o 
ilanı tertib, tanzlm ve talik eden
den araştırın! .. 

- Yazıyı okuyamadın mı? 

Çekine çekine cevab verdim: 
- Buraya kadar okudum. Şu 

kelimeye takıldım kaldım .. 
- Hangisi o? .. 

Almanlar kendi topraklarının 
her tarafını kazarak p~trol ara _ 
rnışlar, bir derec-eye kadar bul _ 
muşlardır. Yeni istihsalat, eski
sine göre %20 artmıştır bile. Al
manların çalışt!klarına hiç şübhP 
edilmemeli. Fakat bu satırlara ni-

( 4 üncü sahifeden de.am) 

iyileşen ve bu şekilde çalışmalara 
devam ederse karşısına hıçb r 
pehl.vanunızı::ı çı.kamıyacağını zan 
nettığim ve h:ılk tarafından en çok 
sevilen bu merd sevimi: eskı baş 
pehlivanımız her halde pazar gü. 
nü stadyomu, oradaki seyırcilerin 

11:k1 ftlahf u:ı.dur. Şükrü Pala, komodor bafkltibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 4 • eakJ armadrler. V• busflne kadar &izli kalan vesikalar 

tahtelbahir Hayırsızadada buluştular 
e,.,esi sabah limana hücum edilecekti ..• fak at ... 

veren 

ğim znman orada karşılaşmış, bir haline konmus, fakat içeriden mü 
hafta kadar beraber bulunmuş _ yük bir intiza~la iyi bir depo ba 
tu)c. İmtihandan sonra işte 1914 linc ifrağ edilmiş ınlıkemmel hır 
nisanında B serisi filosuna ged k- ' üs şekline konulmuş bır yerdi. 
li çavuş olarak gelirken ondan Dar ve uzun koridorun iki ta-
ayrılmıştım. Dcm~k Vodney de rafında başka başka kapılar var. 
imtıhanda muvaffak o'muş, Ese- dı.. Her kapının onünde de bir 
risi filosunun 13 numaralı tah - sungülü nefer duruyor, orayı 

telbahirine verılmiş, İskajarak muhafaza ediyordu. 
muharebesine ı!>Urr.k etmiş, ka - Biraz yürüdiikten sonra cep -
piten Teodor Brlidey ile birlikte heye gelen bir kapının öni.ınde 
bir sene Baltık sularında hizmet durduk. 
görmüş ve tem:ıyilz etmiş, baş. Vodney: 
gedikli rütbesini kazanmış. _ Burası Geld:k 

Orada ayaküstii sohbete gıriş. Dedı, tahta kapıyı vurdu İçer-
mek üzere idik. Fr:ıkat benim ak- den bir ses: 
lımda, fıkrimdc yalnız vazifon;ı, 

benden meded uman kahra -
man (!) t htelbahirlm vardı. Bu
nun için muhabbett n evvel is\_ 
mi düşünüyordum. Vodneye bu
nu rnfattım: 

- Vodncy ... Çok acele bir iş l
çin şu tehlikeli seyahate atıldım. 
Gemimiz, B 7, süvarim k pi ten 
Mnx Helbruck mahrukatsız kal -
dılar, ben bot1a buraya geldim. 
Elimdeki mektubt' kapiten Bro
deve vereceğim. Onlara vardım 
lbım. 

Arkada!iım fik,·ımi yerinde bul-
au: 

- P('ki... 
Dedi. 
- Kalk, gidC'lim. Knpiteni u. 

ynndıralım. Emlr "ersin. bu isler 
hazırlanmcıya kadar da biz bır_ 
birimizl~ konmnıruz. 

İ<:fn tuhafı ne Mnltnda ıken, ne 
de Marmaray3. r, rcl'kten sonra b!r 
defa olsun kap'ten lJrodev de, 
dostum Vodnevl de gö-mem' tim. 1 

- Giriniz! 
Emrini verıncı"! Vodney kapıyı 

açtı, içeri daldı G'rdiğimiz yer mü
kemmel ve mazbut bir yeraltı o. 
dasıydı Etı afta sandalyalar dizili, 
sağda ve sold3 tahta masalar var. 
dı.Tam kapı~ a karşı gelen tarafta 
da daha g niş bir masa bulunu
yor, bunun önünde bir ı' üzbaşı o
turm or, ön •ndeki haritanın üze
rinde bır şeyl r yazıp ç'ziyordu. 
B'z odaya gırhce yüzbaşı başmı 
kaldırdı. Vadney tam 3 üzbaşmın 
önüne gelinc;o durdu. Ben de dur
dum. Kap'ten. seliımladık ve oön
dü anlattı: 

- Gedıklı çavi.ıŞ Yorkhard ... 
B 7 nin topçu g d klisi kapiten! 
Padelbot 'le buraya gelmiş. Su -
v, ı isi gönd rmiş. Size bir de mek
tub g!'tirmiş 
Yüzbası tat'ı bir gı.ili.ımseyişle 

,-üzüm0 baktı. 

loş d'n SerJan! 
Ded . Mukabc 0 ederken ce -

bimde bulu n s'zin m ktubunuzu 
çıkardım. K nd's n~ uzattım. 

Parkın hususiyetlerinde biri de 
burada •spora aid her türlü id -
manlar yapmak yasaktır• kay -
dmda tebarüz ediyor. 

D'kkat edcyo!' musunuz? Her 
çeşit ekzersiz d ... ğil, yalnız spora 
aid idmanlar yasak ediliyor. İlfı
nm bu kaydına ~öre sizi, oturdu
~nuz bankoda, karşınıza geçip 
İsveç jimnastiği yapmıya yclte -
necek sporculardan, ellerine bi
rer top geç'.ren küçük f udb'llcil
lcrden, eskrim, hokey, paten. şu 
ve bu, daha ne bileyim; her türlü 
spor ekzersizlerile rahatsız etmek
ten masun bulunduran ilan ya -
mbaşınıza gelecek 'bir çene C>k -
zersizcisi traşcmın baş ağrıtan 

nutuk verme idmanından kıırta. 
ramıyacak... Sesine meraklı bir 
amatörün, ras!, hicaz, hui'Zam ve 
hepsinin karmakarısık halitasile 
yapacağı ses, gazel ve müz;k ld
manlarından muhafaza edemiye
cek! .. 

Bu maddeyt de ırcçtım. Altında 
daha garib:ne gelnim, çattım · 

«Mal, saire teşhir etm"k" ya -
sağını tırnak içinde yazdığım ~e
kilde ortaya koyan mndde neyi 
kasdediyor? Bundan mA'l'l murad 
olundukta hangi tf'fs'r bizi tat -
min edecek? \faldan gaye altın, 

gümliş, platin ~ıbi zikıymet ismi 
verilen madenlerle paraya veri
len umumi isim mi? Ynni c'iz -
dan açmak yasağı mı yoksa 1 .• 

Maamafih bu isabetli (1) tar f_ 
te gayeyi de faıla tnrtnkl :n1va 
lüzum görmed•m. Parklarda, u -
mumi bahçelerde hang· tprtib 
malların tec:hir ed;ld kl rini ve 
edilmeleri laZ1mgcdiffni herkes 
bendc>n de. bu iland n da daha iyi 
kc!;t•r'r. d dim M2ddevi geçtim. 
Keşki o maddedı: biraz daha. 

- Parmağımın altındaki hay -
vak yazısı! .. 

Bekçi, bir sıra siyah küflü diş. 
lerinin 32 sini de gösteren uzun 
bir gülüşle cehaletime (!Sef etti. 
Eğlendi. Sonra doğrusunu söyle
di: 

- Hayvak değil .. yanlış yazıl.. 
mış be, hayvan clacak! .. 

- Teşekkür ederim!. 
Bilmem bu cevaba teşekk:lrüm 

' yerinde oldu mu? Amma, şu ufa-
cık konusmadan da istifade etf m. 
Anladım ki bu kabil ilanlnrı oku. 
rnak, anlamak için lise, üniversi-

te, f ılan fılfin tahsil müessesele
rine değıl, park brkçisi gibi kC'ndl 

kendin:n mektebinde ders görme. 
ğe lüzum ve ın•iyac var! .. 

Bundan sonra~i satır, oldukça 
orijinal, bakın aynen buraya alı
yorum: 

.. çayır, tarl:ı, orman çigne -
mekc ! ı ! .. 

Parkta tarla aradım, ormnn a
raştırdım. Olmıyacağmı bile bile. 
Ormanların ,ehir hududu dahi -

hayet verirken söylenecek şey oL 
sa gerek: Harb hazırlığı yerinde 
olabilir. Fakat harb demek, mec.. 
hullerle dolu bir muamma de -
meldir. Amanya, muhtac olduğıı 
birçok şeyi daha haricden getir _ 
mek vaziyet!ndc bulunuyor. Bu 
takdirde Avrupa harbi uzakta de. 
mektir. 

alkışlarile çınlattıracak ve bu -
tün memleketin göğsiınü ıfüharla 
kabnrttıracak bır netice almıya 

çalışacaktır. Biz bu merd adama 
candan muvaffakiyetler dılerız. 

1\1. Sancer 

Tas"'lh llAnı 
İstanbul Üçüncü İcra Mcmurlu.. 

ğundan: 

Dairemızin 38/479 numaralı dOS-

n A D y O] ya ile paraya çevrilmesı mukarrer 
~ olup keyfi eti satı~ Son T Jgraf ga-
w zetsinin 2/8/9313 tarih ve 7 inci sa-

BUG ~'KÜ PROGRAM h f sın n 5 ncı ~ut mund. y zı ı g -
18,30 Hafıf müz k: Tepcba~ı Be- ri menkule ait sah~a istirak <'c:! cek 

lediye bahçes:nden naklen, 19,15 alac kların V\.:rmesı lfız mgclcn pey 
Konferans. Prof. S lıh Murad akccs·n·n ~ \:ed İ> uk ni p 'nde 
(Fen musahabelerı), 19.:>5 Borsa ya~lacağı yude: sLhv(n t"' iki buçuk 
haberleri, ?.O, •• Sacı! ay .. n- Gr n _ ilarak ~ azılmı ı ma ıtıb rJe k -
'iç ra.sathlne:s nden nak~en, Nıhal fıyet tashhen ı· 'l olunur (9478) 

Asım ve arkada lan tarafından 

Türk musik ~ı ve halk şarkıları, 
20,40 Hava raporu, 20,43 Ömer Rı
za Doğrul tarafından o.rnbca söy_ 
lev, 21,00 saat ayan: O kestra. 

1 - Fucık: Marş. 

2 - Komzak: Le niıvi dö Vıyen. 
3 - Çaykovsky. Nokturn. 
21,:!0 Necmeddin Rıza ve arka. 

daşlnrı tarafından Tü.rk musikisi 
ve halk şarkıları, 22 10 Plakla 
muhtelif p3.rçalar, 22 !'O Son ha
berler ve ertesı günün programı, 
23,00 Saat ayarı. Son. 

İstanbul 3 ünc.'U ıcra m murlu. 
ğundan: 

Paraya çevrılmes ne kurar veı ılen 
Kuru ot ve saire 'e konsol 16/P/::18 
tarihine tesaduf eden salı gumi 
saat 14/16 kad1r Babtca Mol acışkı 
mahallesinde lbmam sokağında 3 
No. da paraya çevrılccek ve k~ meli 
n:uhammene:sının ı 75 ini bulm ;ı_ 

dığı takdirde ttınci açık arttırması 

23/8/928 tarih rı..? miısadıf salı gunu 
ve. saatte ayni n.nralde p r~ a ÇPV

rilcceğ· ilan o! ı ıu:. -
Devle Demiryofl:ırı ve Limanları ' 

lşletm U. idaresi ilanları ._.__ __ _ 

!inde b'.le bulunmıyaca v mı co / -
rafya tahsil:.ne lüzum gö tc.>rmi. 
yen bilgiyi nn.ı ana ara tırd m. 
Hem bilmem, s·ze nasıl gel"yor? 
Orman çıgnen·r mi? Bunu, sine
malarda seyret 'ğimiz Tnr:r.ana 
benzer :nsanla m top1 ndı"..'1 or. 
man sinelerinde dü ünmek akla 
gelir amma, Sulhnahmed pa kın
da böyle bir ihtarı lüzum orü -
lür mü?.. Muhammen bedeli 22500 lirll olan 500 ton hurda dökme d mir 
Asabım bittiği, perışan oldufıı 22/31938 pazartesi gi.ınü saat 11 de kapalı zarf usu1tle Ank rada ti re 

halde b'r türHı b'tmek bilm'ven binasında satın alınacaktır. 
muf ssal n:ının, pnık nizamname- Bu işe g ımek istiyenlerın 1687.50 lıralık muvakkat tem..nat ile ka
sinin son madde>sı h "psindE'Tt ori- nunun tay•n ett.ği \ esikaları ve Nafıa müteahhidlik n ... kası ve tek .f. 
jinaI. 0 da 'lll: 1 krini aynı gün saat 10 a kadar komisyon Reısliğine vermeleri lazımdır. 

•Kanepeleri, a ~ açlan kesmek, Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden Haydnr-
ç 'zm k, kırmak, ) crlerinı dn~iş. paşada tesellüm ve se\ k şefliğinden dağıtılacaktır. (5154) 

tirmek yasaktır. 1 
Bu oriJma' ten·n kar ı~nda ak- stan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

ıım. f kr m. muhakemem patı Sahnalma Komisyonundan: 
diye stop etti. Evvela parkta ka-

Oradan beraber kalktık. 15 da
kika kadar fundalıklar ara<:mds. 
yürüdük. Slvah aı'tızlı bir tl)Drak 
oyuğunun önUndr durduk. Vod
ney izah ettJ : 

- Bunu .uvar;m:z kapiten Hcl-1 
brock gönd0 rdi yüzbaşım! 

duraydım da, '"awıki maddeye 
h'ç geçmez olaydım. Bund n on
ra avnen !;Öyle bir fıkra var· 

nepe aradım Beled'ye, dedim, va- 1- Mcrkezimıze aid Anadolukavağında Tahaffuzhanede (13) ka. 
lem eşya ile (2357) adet Mnr:silya kiremidi pazarlık suretile satılacak.. 

ridatmı mılysrlara çıkardı da e - tır. Tahmin bedeli 291 lira 20 kuruştur. 
'inde kı:ık iskemleye hadretl ge- 2 - Pazarlık 9 Ağustos 1938 salı günü saat 11 de Galatada Kara 

- Burası komodorun burnda 
bulunduğu zamanlar oturtluP,u 
mahald!r. Avn z· mandP rrizll 
üssirrnüzün kumrınd m!'Ykii de 
buras1 Srn bur11dn dur Be>n gt. 
dip komodoru uva:ııd•rnvırı' 

Vodney ce\-ah b(ıkl m d 'l\.a-
ranlık kovuva da11ı t · d ' ka 
s nra bn ım oradon çık rd Ba. 
na se<:lendi ~ 

- Hev Yorkhıırd rrf'l! Korno. 
dor uyanıkmıc:. YanıTtda E 17 c:~L 

varisi kapitcn Tızmct dr var Ya
rınki son ve> umum1 taarruz•ı ha. 
zırlıyor1ar lI ~ber verd iın. G"l -
sin dC>di. Hnvdi vürü ... 

13 

Vodnevi takıb ettim. B"rlilde 
kovuğa daldık. Burası dışarıdan 

nazarı dikkati celbetm 'vee<>k s0
• 

kilde, metruk '11r tC''Or"k vıi'i'ın•ıc;ı 1 

şünmiye lüzum var mı? Niç!n 
gidip bunu sorgu hakimine ha -
ber vermiyoruz. Bu adam, oğlu 
ile evlenmemesı için Marivani 
öldürdü. Yarın da, benimle ev -
lenmesine mani olmak için Lusi. 
l'in vücudünü ortadan kaldırmak 
istemiyeceğini ve yahud beni öl. 
dürmiyeceği ne malüm ... 

Bu delinin biri. .. Sabit bir fik
ri var. Bunun vaktile- önüne geç. 
mek Hızım değil mi? 

Piyer, küçuk defterine bazı şey

ler kaydederek: 
- Yanı ıyorsunuz, siz bizim ... 

Mösyö dö Roskoe~, balıkçı kızını 
öldürmemiştir. Zira kendi mar. 

kasını taşıyan bir biçağı kullana. 
cak, ıonra cuettn yaıhnda .bıra. 

Ded m. Kapitf:>n t< şckkür edip 
mektubu alırken sordu: 

ş1m! 

- G rr.i 'mdi oraJa mı? 

- E d 'uzba ım! 
- B r arıuı fıllln mı v r? 
- Anza Iılnn yok. Yalnız m:ıy 

mahrttkatırnız b;tt . H<.rek<'tten 
k ldı I ız ahi !erden birinde 
10 kulaç suda gizlendik. Süv ri
miı b<'n;mlt' bırlikteı Mongöpark 
ismindeki rk c:laşımı padelbotla 
buraya gelmek ve s zc haber ver
mek üzere yo.a çıkardı. İkimiz de 
a' rı yollardan bunya gelecektik! 
Ben geldim .. Fakat ond:ı.n henüz 
rnalümatım 'ok! 

, n .• f'T> 

kacak kadar b ... dal ı bir acam de. 
ğildir 

- Pek P:c1!1 dn değil. Kcndı

sinden her hcklcn:r. Aklı başında 
bir adam bö\·lc harap bir ş.ltoda 
yaşar mı? K~zı mı:ınastıra kapat
m;:ık, oğlunu öFlme göndermek 
ister mi ? ... 

- Fakat, onu müdafaa ediyor ... 

- Daha doğcus'.l ne yaptığını 
bimiyor. B~r.cı:! h ı. tehl:keli bir 
delidir. 

- Evet, pek normal bir adam 
değil. Yabız kızını sana vermt'l< 
istemiyor dı;e k3til olm::ısı la. 
zım gelmez .. 

Jilyerin car. sıkılit: 

- Mösvö d~ Roskneti mudafna 
ediyorsun .. Bi!mem niçin, ken
disini ele ve:mek istemiyorsun. 

- Düşürı bir kere Pjyer ... Ji'rzet 
ki Mösyö :.iö R )skoet kızı öldür. 
mE'miştir. Kı>ndisıle biraz görüş. 
tükten son :1 ~yrılmıştı:-. 

Şatoya evde~ ederken :volun 
k~narınd1 sana tes.ıdüf ediyor. 

Seni itham etmesi mı lfı:mıı ge. 
lir. Sen, :.e!~ dink> ... Biraz sabırlı 

cBaşı boş hayvnk getirm k• ! !.. 
Evvela cümlenin etr fmdaki 

hayvak kel'mec.ınin önünrie r!ı•r

dum. Kaiarr.ı yokl dım. Malüma
tımı d'dikled m, !ugat bilg mi c~ 
tim, dit im... Tuhaf de ·ı mı? 
Türkçede böyle b r kelım anı

mıvordum. 

- Sakın, d Y" aüc:ündiım. bu da 
mo~ursuz b'sild t ,:;'b' n v' lanı 

y panlarm mah1m•ı o!an v n b ll' 
ihtira. son br ir rl olmac;ın? /l.m. 
ma, cümlen•n çindeki başı boş 

kaydından bunu:-ı ba lı, ay· "klı 
yani canlı b:r nesne olması ıcab 

eder kanaatine varınca işin .:ekli 
değişti. Park bekçisi benim uzun. 
boylu levhayı t 0 dkik edişım .. me. 
raklanmış, arkama gelmiş dur _ 
muş. kelimeye takıldığımı, üze. 

ol. Zamaı. gelince nasıl hareket 
edeceğim:z, ben sana söylerım. 
İtimadın \'.l:C mu bana? ... 

vı 

RÖNS İTilAl\1. EDİYOR 

Sorgu h1kimı, odacının getir. 
diği kartv··~ .ne dikkatle haktı: 

- Jilber şövalye, çatmıyorum. 
Gelsin ba 't ıvım ... 

Genç res~3lli i!leri girdı, eğıle_ 

rek setaın verdi: 
- Bay haJcim ... balıkçı k:wıın 

katli haaıscn·nc aid bazı maruzat 
ta bulun·.:-l~ ın 

Dedi. Ve bütün bildıklr.rini ım-
zasız mek~_.l-.t., körPj,lının nasıl 

öldürülduıl'.i:ıi anlattı Mösyö 
dö Resko•. ' kızla görüşüı·ken 

gördüğü.ı J de söy.edi. O bence, 
Mösyö dö Rosk<>t!~ müttehim idi. 
Husile de bir fenalık iYaprrıası 

ihtimali vardı. Bunun için hır f•n 
evvel t~vkifım rica ettı. 

Sorgu haA:imı de, sato sahibın
den şi.tphe1ı?nmıye başlamıştı 

(Devamı •ul 

Çinen hır kısım vatan a arın • . 
Mustafapaşa sokağında mezkur merkez satıalma komısyonunda yapı.. 

zevk ve i"'tirahatlerini tatm'n için lacaktır. 

buraya kanepeler _mi ge i~~~1? .. ı 3 - Bu işe aid temınatı kat'ıye mikdarı 43 lira 80 kuruştur. İstek
Etrafta, soluk veşıl boyala_: ı.e, liler şar tnameyı merkezimiz levazımından parasız olarak alabilirler. 
aksak dökme ayaklarım gore.n (5180) 

gözlerden g:zr cmedikleri için 
utanmıva yelten<''"l. birkaç eski 
bankod n b şk r.örüniirde bir 

"e' ler yoktu. Hele ağaçlara ver 
deği tirtm k yas, vı .. eh, es'ne te-
scıdüf edilemıyec:ck b'r espri. ör. 
nef,i yapılamıyacak bir işti. Ken. 
di kendime: 

- Amerikalıların kulakları 

çınlasın' ded'm. Onlar, birkaç "n 
katlı apartımanlara yer deviştirL 
mek için hendese enstitülerinde 

kafa patlatadursunlar. bizde. a-
sırd:de çınarlara. at kesnateler;ne 
yer değiştirtmek o kadar bs~t 
umurdan ki her vatandaşın yapa-

' cağı bu kolay iş için bile umumi 
bahçelere yasak konuyor. 

Herkesin gez:p dolasabileceği, 

umumun gözden geçireceği bir 

parkın iftiharla her birkaç adın".-
1ık mesafesine böyle bir ilan lev. 
hası asmaktan çekinmiyen, bu ka.. 

dar orijinal bir talimatname ha
zırhyan Belediyenin yazı işlerine 
parmak ısırmamak ne mümkün! 

Yüz binlerce göze; çekinmedeıt, 
aldırmadan böyle bir teşhir cesa-

retini gösteren ilanın yanından 
çoktan (gurub) etmiş, bahçen;n, 
biraz evvel bana imla dersi veren 
vukuflu ( !) bekçisi düdüğilnil 

öttüre öttüre dolaşmıya, bahceyl 
boşaltmıya başlamıştı. 

Tabii, randerum geri kaldı. 
D:kilitaş beni bekliyedursun, bit" 
müddet evvel dükkan vitrin ve 
tabelalarındaki imla, şive ve leli. 
ce hatalarile mücadele lüzumunu 
ortaya atan gazeteci arkadaşları 

hatırladım. İstemiye istemiye mı.. 
rıldandım : 

Yine kulakları ~ınlasm! .. 

iStart60(;~C. Beıedive~·i · · · iıan'ıari 
' '- · · · · ·, · . · · :- • . : .... fl:,. · ,:· 

Senelik muhammen kirnsı 5-4 lira olan Üsküdard& Selrnanağa ma. 
hallesinde Karacaahmcd caddesinde 79/81 numaralı dükkln 939 ve 940 
senesi Mayı~ sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko. 
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli o • 
lanlar 4 füv 05 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzu ile 8/8/938 
pazartesi gi.ınü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B. 4639) .... 

Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilPn Cihangir yan. 
gın yerinde Sakabaşı mahallesinde Tekkeçıkmazı sokağında 16 ncı ada. 
da 351 ve 37i harita No. lu arsalar arasında 2,20 metre yüzlü ve 13,10 
metre murabbaı sahalı arsa alakadarlar arasında sat1lmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle. 
bilir. İstekHler 13 lira 86 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzile 
beraber 12/8/938 cuma günü saat 11 de Dami Encümende bulunmalı.. 
dırlar. (B. 4850) .... 

Senelik müddet için 120 lira kira tahmin edilen Tophanede SüheyL 
bey ~ahallesindeki deniz hamamı yeri 939, 940, 941 seı1eleri Mayıs so.. 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Bir senelik ki!'a iç:n 9 !ıra ilk 
teminat yatırılması lizımge1ir. Bu deniz hamamına :ki sene için istekU 
olanlar 18 ve üç sene için istekli olanlar da 27 liraık muvakkat ~ktub 
veya makbuzlarile birlikte 8/8/938 pazartesi günü saat 11 de Daimi En. 
cümende bulunmalıdırlar. •B. 4759• 

••• 
Beher metre murabbaına 10 lira kıymet biçilen Aksaray yangın 

yerinde 62 nci adada 22 metre 9~ sant1metre murabbaı sahalı arsa satıl. 
mak üzere açık arttırmaya konumU§tur. Şartnamesi levazım müdürlü.. 
ğunde görülebilir. İstekliler 17 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz ve. 
ya mektublle beraber 8/8/938 pazar1esi günü saat 11 de Daimi Encü-
mende buunmalıdırlar. (B. 4710) 

fstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
İstanbul Liman Riyasetince yapılan kontrolda halkın balıkçı ve :J ük 

motörlerHe deniz tenezzühiıne çıktıkları görülmüştür. 
Yolcular için tahlis vasıtalan noksan olan bu gıb; teknelerle h l 

kın gezinti yapmaarı kat'iyyen memnu olduğu cihetle badema bu g bi 
tekneler içinde görülecek yolcuların en yakın sahile çıkarılacağı ve 
tekne sahibJeri hakkında da kanuni muamele yepılacağı ilin olunur. 



En •• • 
muessır 

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: 

diş macunudur 
Yemek kırıntıları diı sralarmda çit .. 
neme satıhlarındald çukurlarda ka
hrsa ekşir ve hasıl olan asit mineleri 
bozar, dişlerin çürümesine yol açor. 
licle bu asitler bütün ırece atızda 
bırakıldıtı takdirde muıir mikroplar 
milyarlarca artar ve diıler a8r'atle 
buıulur beyazlıtını, saglamlıtını ta• 
mamen kaybeder. Atzınııın sıhhat 
ve ırüzcllitinl muhafaza elmek için : 

S•b•h, 601• ve •kt•m her ~emekten aonra 

Dişlerinizi RADYOLIN ile fırça /ayınız l 

. 1- İdaremizin Kağızman v~ Kulp tuzlaları için şartnamesi muci. 
bınce satın alınacak 10 adet Vagonet 4/7/938 tarihin.le ihale edilmed '
ğinden yeniden açık arttırmıya konm~tur. ı 

2---- .Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
3-- :CksiltmP. 13/8/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat ıı de 

Kabataşta Levıızım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
placaktır. 

4- Şartnaıneler parasiz olarak her gün sözü geçen şubeden alına-
bilir. • 

a- Eksiltmeye iştirak etmek ıstiyenlerin fiatsız v~ mufassal teklif. 
!erini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Umuın Müdürlüğü 

Tuz Fen Şube•inc vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
vesika almaları Ilıımdır. 

6- İstekii!erin eksiltme içln tayin edılen gün ve saatte % 7.5 gü

venme paralarile b!.rlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn 
olunur. •4916• 

••• 

TALilllll>ii ZLiillLllU 
KARSI 

CI Liill Si 

Mi 'croskop Gösteriyor ki: 
Sıtma plrazitleri sivrisineklerin iğne sile kana kırışıyor. '{e 

hiş bir afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

' Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıl<:;;r 
tan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıl<~·"e!· 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise müteını iı~r 
kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve Jl)I'' ti 
uzviyetmizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve Y3 

!erini arttırıyor. 

Vatandaş!.. Sağlığını Bu Afet ten J<@r~;si ~ 
- Kinin, arsinik, çelik ve birçok· acı nebatat hullisalarile _iı0~ıı1I 

şekilde ihzar edilen ve Sıhhat Vek8letnin resmi ruhsntını Jıaı_z.1"""; 
BİOGENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız biı dU~ ı~1 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva B 1 O G :E: 

~ 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, acl&le ve ıiıl'' 
kuvvetlendir;r, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma p3f~eıe: 

, öldürür, tali olarak bclgcvşekliği ve ademi iktidara büyük i~\se> 
İdaremizin Koçhisar tuzlası için bu kere tadil edilen şartn.ımeleri 

mucibince satın alınacak 10 adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır -
yeniden açık ek.slltmiye konmuştur. ·~ 

•------------------------.-::~ min eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yu 
, , , . ; • •• • • , : ,, .... •, • , '· •' o ' l •. ·: ·. ;,'.' · ->• ......... '<)>.lAVAIVl'T-'>"u ' ı ~--'· ,., . . . · . _ - " ... r . , ,1.. ,... .->=t. t.:r"··-- ~llZ,"'',,;· <-"" t -ı ,• ~., ....,......,_'ıı'r.· 1!1111111 sirli nac her eczanede bulunur. 

2---- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 liradan 500 lira, dört T C ZiRAAT BANKASI .köşelllerin beheri 110 liradan 550 lira ki reman 1050 !ıra ve muvakkat • • 
teminatı 78.75 liradır. 

3-- Eksiltme 11/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 d~ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

4-- Muaddel prtnaıneler parasız olarak her gün $ÖZÜ geçen şube. , 
den alınabilir. 

a- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni vesaik ve 
% 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sa. 
atte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .4715. 

••• 
I- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı 350 kilo hurufat kağıd 

üstüne basılmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak şartile açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 
III- Eksiltme ll/VIII/938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 

10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı. 

na bilir. · 
V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

nnme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. . 4774, 

••• 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı 

L. Kr. S. L. Kr. S. 

Motorin 6000 kilo 7 - 42•) -
Makine 250 • 16 - 40 -
yatı · 460 -

Muvakkat 
Teminat 

Lira Krş. 

34 50 

Eksil menin 
Saati 

11 

40 lık çivi ıooo kilo 15,05 301 22 57 13 
I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı ile 20-00 

kılo çivi şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulite satın 
alınacakt,r. 

JI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterJmiştir. 

m - Eksiltme, 23/VIJI/938 tarihine rastlıyan salı günü yukarıda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko _ 
misyonunda yapılacaktır. 

IV ·- Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına. 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·5183· 

••• 
1- İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı listesinde ya. 

zıh 124 !< alem ecza ve a la tı fenn iye açık eksiltme usulile satın alına. 
cak tı r. 

2 - Muhammen bedeli 617 lira ,.e muvakkat tem:natı 46.27 liradır. 

3 - Eks:Itme 23/8/ 938 tarihine rastlıyan salı günü ~aat 10 da Kaba. 
taşta levazım \'e mübayaat şubesındek i alım komisyonunda yapıla _ 
caklır. 

4 - L i, teler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabili;, 
r,-1stekE!erin eksiltme için tayin edlien gün ve saatte %7,5 güven

me p aralnril~ birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5184> 

••• 
I- Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason koy. 

mağa mahsu~ 50,000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yen iden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur 

II - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabıle 21000 lira ve mu. 

Yakkat teminatı 1575 liradır. 
JIJ - Eksiltme 22/8/938 tarih ine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 

iSYAN EDEN SAÇl-~fı 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arz usunda 

ol an lardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınıı. 
Bunun en iyi çaresi 

RiY 
Kullanmaktır. 

İstanbul Sıhhi MiiEsseseler Arttırma de 11 : 
Eksiltme Komisyanua ıı/ 

"il 

Cinsi Miı<darı Muhammen fiv,t ~' ~' . ıı 
Kesi lmemiş odun 2000-2500 çeki25 0 Kuruş 536 ı.ır~ . 
Mangal kömür ü 15000· 20000 kilo 4,5 kuruş "\'fi 

Kapalı zıırfla yapılan eksiltmede istekli çıkmıyan :Bal<~r~:~i l 
k"rıııır 

razı Akliye ve Asabiye hastahanesinin odun ve mangal 
0 

den kapalı zarfla eksiltmiye konulmu§'tur. . . ıo~W cag" 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
ı _ Eksiltme 10/8/938 çarşamba günü saat 11 de 1<0pıiSl 

Sıhhat ve İctimal Muavenet Müdürlüğü binasında kıırulu 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede yapılacaktır. 
.. . d 'abiJır· " 

defa çekilec>ek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye daqıtı lacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ıı 5Glı » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 " 

2 _ İstekliler şartnameyi her gun komısyon an a 0490 · 
. d ']<asile • ı 

3 - !steklile'J' cari sene:ı;e aid Tıcaret O ası vesı · Jıb~ 
t i J11

8 
' ' kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garan till" , 

'h )L saa { 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ı a (5 

saat evvel komisyona vermeleri. ·;rJ -.::::::...:: _____ ..:,_ _______ -::--:-::--::--:-:~ 'Jlllig l 
- , }lak' ı Üsküdar Huku~ ,)r 
.-• Dr. lhaan Sami -• 

Öksürük Şurubu 

!18· 
Eleni vekili avukat rl;Jiı 

·1 ırı~ . c• 
tarafından Bcyog u ,.. ,.ıı• 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ düşm.iyenlere ikramiye çıkhğı 
takdirde o/v 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyHil, 1 Birincikanun, 1 l\1nrl ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Öksürük ve nefea darlığı , boğ· 

maca Ye kıza mık öksürükleri için 

pek tesirli ilA çtır. Her eczanede 
•ve ecza depolarında bulunur. 

. e ,a 
karşısında sebz~cı v 13rd3 

0 .. t" dnJ•i odB el rukunun us un < • 9s n ,.er ,) 
Aneta aleyhine tçıla 11111~ .• 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 

lacaktır. 
IV- Şarnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün İnhisarlar le-

vazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 

alınabilir. 
y - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gü!l ve saatte '7o 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
oıunur. c5094• 

••• 
ı _ !daremizin tekaüd sandığı için kabul edilen tipler dahilinde 

ve resimlerine uygun olmak şartile 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

JI - Pazarlık 22/VIII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

· hk 'k ' ,,e "' sının carı ta · ı l J!l'rll' 
sonunda mah1.:Pmece d rı 6 . 

. ·t'b ·ı ı'kişer e l eıfl' sehım ı ı arı e ·ııc ı 1 
. ve vı ,.,,ı 

Anetlı ve Elenı :r''" ı' 
III - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınab;. 0ğJıı ıl 

bir sehm:n Kaplan . ·1- iP 1 
Ieceği gibi resimler de görülebilir. ~ seh ıJ!I ·~J ~ 

IV - İsteklilerin pazarlık içın' tayin edilen gün ve saatte '7o 7,5 gil- rısı Eleniye ve " 4 [i/9·· • 'd' t 'np 1 '0~· ı 
1 

tanaya aı ıye ı - ii" 
venme paralari ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme eri ilan . ve J11 . ~ı 1 
olunur. •5182· de karar veriJmış oııl•Yet\.i 
===========================-!ikametgahının meÇ rııe o' 

ilam sureti mah~e f'"el 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASJLDIÖI YER; SON T~ MATBAASI 

· kC) ' 
sine asıldığı gibı .. ıcıe 

ek u 
makamına geçrıı ıır-

• - oıurı 
gazete ile de iJ..,. 

.. 
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