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BU GAZETE 
htanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olur~---
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laare. ııan : Tel. 20827 

Telgraf : İst. Son Telgr~~-

1 O Rus tayyaresi muazzam hav 
attı -mayişi yaptı ve 500 bomba 

iki taraf kara kuvvetleri birbirlerine 15 O metre yaklaştılar 
~e~arfiiştırılan yer~ 
çtın iki tarafca tahli· 
~!edilib edilmiyeceği 
·••erakla bekleniyor 
1QPonyayı Rusya ile 
~~laştırmıya sevkeden 
Sebebler arasında Ja-
0011yanın Avrupadaki 
'ttiittefiklerinin vaziye-

l=:.~ 1~)-?,.~!! .. ,~!!!-!."!.. m'-
. ti~ altleler VUku bulmasına rağmen iki taraf arasındaki diploma-
1 •ratııı~tıı~sf.er düzelm~tir. Siyasi müşahidler Litvinof ile Japon se
~t ilıti] a ılı:i. gün evvel vukua gelen son mülakatı her iki tarafın 
l4.rı ifıııı ınüslihane bir surette halletmek hususunda mutabık 

~ \''1nıısuretinde tefsir etmektedirler. 
~Uhirıı halibaıırda bütün siyasi mahfillerin merak ile bekledikleri 

'lhtyeti . ll'ıesele, yeni müzakerelere girişilmesine intizaren iki tarafça 
li•r i:eıı9Jı ınıntakaların mütekabilen tahliyesi meselesidir. 
•tde b ~raf da hakikaten uzlaşmak niyet ve kar&ru:ıda iseler ~u: 

ltıtı edec u Uk ınühim sözlerini yerine getirmekle sulhperverlıklerını 
l). • eltlerdir '1· ·&er · 'l'•ı;,/>u-aftan İtalya ve Almanya- elçilerinin Tokyodaki diplomatik 

. l'era 
1 

de bilhassa nazarı dikkati celbeylemektedir. 

1~• oı Şfuh eden ' berlere göre Rusya ile ergeç hesab görmek niye
~ r ı.:" JaP<>nya, bir taraftan Çindeki harekAtı bitirememesinden, 
'- :an Avrupadaki müttefiklerinin böyle bir harb için henüz l ~ (Devamı 6 ncı sayfamızda)• 

SJ>anyanın 
Mukadderatı 

ı ~ijhlüzdeki haftalarda cereyan 
~etek muharebelere baQlı görülüyor 

~ ll _.:_-.. - . - . ~;.!.l'•<i!.ıııı.ıı...ı::ı NI"'"'"•"ri· .., • ., ........ ,.,,, ,, ... w 

~ ~kteblerde talebe 
ı;~~!. kab?l v~ imti
'f~~unlerı bellı oldu 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 
' .. .. 

Sovyet Rusyanm kurtuhqunun yıl dönümünde halkın yapb,tı tezahürat 

B©lırnş yoDuııııcdlc§l Çc§l0oşmc§l0c§lır 

Almanya, lng· tere ·ıe esaslı_s _rette anlaşıyor 
Fransa - İ~giltere - Almanya arasında üç taraflı bir 

ademi tecavüz misakı akdedilmesine çalışılıyor 

Hamilton'un Almanyadaki temasları çok mühimdir 

Umumi barış yolunda bir anlaşma yapmağa çalışanlar: Almanya dev Jet reisi Bitler, İngiltere Başvekili 
Çıemberlayn ve bu iki şef arasında teması temm eden General Hamilton 

L ondra 7 ( Husust)- İngiliz 1 ve bütün dünyanın halihazır ve 1 da sarf edilen mesaide büyük bir 
hükümaarlarının Farisi zi- atisile büyük l:ir alakası olan inkişaf görülınekt~dir. 
yareti es~asında Fransa ile müzakerelerde verilen kararlar Bu arada ilki:.l!ce ele alın~ me 

İngiltere arasında cereyan eden üzerinde yürünmekle ve bu yt>l- (Devam• ti ıncı sahifede) 

Yeni 
Gemiler 
Y ıptırıgoruz 

İngilterenin açtığ ı 16 milıyon 
sterlinlik kredınin 6 milyonu 

ile muhte!ıf harb malzeme:;i 
alınacağını ve yeni harb gemi
leri yaptırılacağım evvelce yaz_ 
mıştıl<. 

Bu tahsisatın bir kısmı ile İn
gilterey.? bir hafı f kruvazür, 6 

muhrip, sekiz denizaltı gemisi ile 
birkaç tane f ilo hizmet ~efınesi 

{Devamı 6 mcı sahifede) 

!Bu ne 
Vahşet 

6 yaşında bir kıza fena 
hastalık aşılandı 

~ • • 
Tunceli 
Manevraları 
( Yazıları 6 ıncıda ) 

Takas 
Ofis 
Kuruluyor 
Hüktımet kambiyo, n akid ve ta
kas işler ııı ; n muntazam bir teşki
ıat tarafından ve tek elden idare 
edilmesinı daha nouvafık görmüş, 

tür, bu ş~k li n tatbik tarzı ve yeni 
kurulacak teşkilat hakkında Jlfa_ 
liye ve ikıı~ad Vekfiletleri müşte-

reken tedkikler yapmaktadır. 
Elde edilen neticeler hakkında 

tereşşuh eden haberlere göre bir 
(Devamı 6 mcı ıahilembde) 

50 lira alacak yüzünden : 

Bir adam 
Yegenini bıçakladı 

Dün gece BPşiktaşta Dikilitaşta 

bir c'..n~?et işlenm'.ş bir. adam pa- Tuz fiatları 
ra yuzunden yegenını bıçakla 

muhtelif yerlerinden vurmuştur. "d J d 
Beşiktaşt3 Diki!itaşta çıkmaz SO- yen1 en ucuz a } 

kağınd~ 21 numaralı evde Sabri 
' sıninde b ir genç dayısı Hüseyin Sefra tuzunun kilosu 
ile beraber oturmaktad.r. Bir 15 • d 
müddet evvel Sabri bir ay sonra ayın ın en itibaren 
iade edeccğ ; nı söyliyerek dayısı 11 kuruşa satılacak 
Hüseyinden 50 füa almış. Fakat __ _ 

aradan a,yla · geçtıği halde borcunu İnbisa 1 'd · h"'k · t · "-.. . . .. . r ar ı aresı, u ume .ın ıJa-

oo:memdıştır. Huseyın birkaç defa yatı ucuzlatmak hususundakı direk_ 
yegenin en alacağını iitemiş. Sab. . . .. 
ı11 fse her defasında dayısını at _ tiflerıne u~arak, bütun mamulatını 
!atmıştır. Dün akşam Hüseyin u.cuzlatmaga çalışmaktadır. Bil 
parasız kaldıf:ını söyliyerek Sab- cümleden olarak ahıren sofra tuzll 
rklen alacağını istemiş. Sabri ters fiatları da yeniden indir'lmiştır. 
cevab vermiş ve ikisi arasında Daima kuru, daima ince olan in 
kavga başlamıştır. hisarlar sofra tuzunun kilosu i 

Sabri kavga esnasında dayısına ağustos 938 den itibaren İstanbuldo 
çokağır küfürler savurmuştur. Bu l:nhisarlar ambarından perakende 
vaziyet karşısında kendini kay- olarak bir kuruş tenzilatile 11 kıı .. 

(Devamı 6 ıncı nhifemlıde) ruşa tedarik edilebilecektir. 
. = - -------

Çekler komşularını 
tahrik mi ediyorlar? 

Prn. e nezdinde teşebbüsler 
l k Yazısı 

g a p ı a c a 6 ıncı da 
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Festival 

İstanbul Belediyesin
deki kalkınma .• 

Eğlenceleri 
• 

İstanbul festivali devam ediyor. 
Dün akşam Beykozdn Abraham
paşa koruluğunth bir kır balosu 
verilmiş, parasız olan bu balodan 
halk azami şekilde istifade etmiş.. 
tir. 

Mükerrer 
Tercümeler 

NAIIiD smru 

Avcılar Vilayete 
müracaat ettiler 

Bir iki sene sonra lstanbul ve 
civarında av hayvanıı 
kalmıyacak mı ? 

Polonya ve ssıtı~ 
devletleri . .; 

Yazan: Ahmed şüJıriİ P> t 

Y azan : ETEM ızzET BENiCE .;;;;.;..=..;_.:.:;:;;.;.::......:::.:!;;;.:.:::.!.:;;:..= 
Bugün Taksimde büyük güreş 

müsabakaları, yarın da Dağcılık 
kulübünde tenis turnuvası yapı
lacaktır. 

-Pek te bakir bir mevzu değil 
Zannediyorum ki bir iki kere bu-
na temas eden yazilar çıktı. Fa -
kat madem ki bunların istihdaf 
ettlklcri gaye elde edilmedi ve 
mücadele edilen vaziyet devam 
edip gidiyo". Şu halde ayni mevzu_ 

Gelişi güzel av!anmanın önlenmesi için derhal 
esaslı tedbirler alınması isteniy0r 

•ı stanbul Valisi Muh:ddin Üstündağ kaza kaymakamlarını, Parti 
v~ Hıılkevleri başkanlarını topladı ve üç mevzu üzerinde kendı
lerin• harekete hazırıadı. Bu üç mevzu kısaca tebarüz etLrilmek 

istenırse şu neticeye varılır: 
1- Çocuk bahçeleri 

Festival müııa<ebetile Rumen -
!er tarafından kurulacak olan el
işi s~rgisi 20 :;.ğusta Taksimde es.. 
ki Satiye şirkctinın yerinde açı.. 

lacaktır. 

u yemden ele almak ve hak bili
nen şeyde ısrar Etmek doğrudur. 
Şimdi gelelim meselenin kendi
sine: 

Şehrımizde bulunan birçok ' !anmasını menetmesi Jiizım gel -
mektedir. avcilar vilayete müracaat ede -

rek geçen sene kabul olunan av- 1 2 - Halk ve çocuk plajları 
3- Halk meydanları. 
Belediye Rfisi aliıkadarları her kaza m ntakası içuıde bu ıhtıyaçları 

g•derecc~ yaleri göstermiye davet edıyor. İstanbul belediyesı bu ham
k·i ılc ~ePrin hakikaten en başta gelen ve şimdıye kadar başarılmamış 
olması hır eksiklik ifade eden ihtiyacına el atmış oluyor. 

Dıkkat ve tedkik edi..ırse eski İstanbul bu bakımdan bütün bu çcşid 
iht.yaçlara cevab veren bir şehir ve şehırcilığe sahibm . Bugeinkü 
mulkl taksimatı esas tutsak dahi görülür ki, eskiler adeta her nahiye l 
mıntaka=da bile bir meydan bırakmışlar, hatta bunlardan btr kısmını 
ağaçlamışlar, şehrin e~ yakın kapılarının dışında mes:reler kurmuşlar_ 
dır. Yıno eski İstanbul bugünküne nazaran halkın daha çok deniz ihti- ı 
yacını gıderen ~ir sahil şehri imiş. Boğazın iki kıyısında aşa~ı yukarı 
he.· yaı'.Ilın denız banyosu alacak bir hususi mahalli olduğu gibi b:r 
çok da deniz hamamları varmış. Kadıköy mıntakasuıda, Yenikapı, Kum
ka_pı: Bakır~öy mınt~kalarında da öyle. Hatta, Haliçde Cıbali, Fener, 1 
Su,luce, Eyub, Haskoy, Defterdar, Azabkapıda eskiden deniz hamam.. 
!arı olduğu gibi Galata ve Unkapanı köprülerinde bile banyo mahalleri 
varmış. Sonra Göksu, Kil.ğıdhane, Kanlıca, Kurbağalı alemleri kürek
c;,iğı ve deniz sporlaruıı kuvvetle teşvik eden vesilelermiş. Her yalıda 
mutlaka kürekli bir deniz vasıtası varmış. Ve ... iyi kürek çekmek için 
zengm fakir bütün yalılılar biribirlerile müsabaka halinde bulunuyor
Jarmıı ve ... bütün zenginlet de dahil olduğu halde halkuı eğlence ve 
deniz sporu zevkini bir ar:lda bununla temin etmek mümkün olurmuş. 

Yıne eskiden belki çocuk bahçeleri yoktu. Fakat, çocuk bahçelerine 
ihtiyaç bmJmııyacak şekilde her evin mutlaka bir bahçesi vardı ve a_ 

partıman hayatı denilen sıhhati, çocuk yeiştirmeyı sarsan inhimak 
yoktu. 

Sergiye Kızıl;;.y ile Kadınl~n 
Çalıştırma Kıırıımı.;nun da iş':.ôrak 
etmeleri lemin Pd 'lmişfü. 

Sla\'ya takım nın tam kadro ile 
gelmesi için •apılan müzakereler 
müsbct şekild 0 b·tmişt r 

9 ağustosa Harf inkılabının 10 
unm yıldönürr.ü dolayısile festi.. 
va! komltai zengin bir kutlula
ma programı h.ızırlamıştır. Bu 
programa göre, r.ııat sı>kizde Üni.. 
versite konfera'ls salonundan biL 
yük bir alay hareket ('decei<, Sa
rayburnu parkına gidl!erek bu 
lnkılabuı ilan (dildljii yerde Dil 
Cemiyeti Genel Sekreteri İbra... 
him Necminin konferansı din1nı.. 
dikten sonra oradaki Atatürk hey 
keline bir çelenk konecaktır. 

7 Ağustos PAZAR 
Gündüz: Saat 16 da Taksim 

stadyomunda (Profesyonel güreş 
müsabakaları) A(pr sıklet şa-rpi.. 
yonu J ak Şerri _ Kara Ali. 

Fatihte ltfaıyc bandosu. 
Yenikapıda (Kiırek teşvık miL 

sabakaları). 

8 Ajtusto! PAZARTESİ 
Gündüz: Teni<; se('me mü~aba_ 

kaları: Taks'.mdc Dağcılık kulü
bünde. 

Gece: Beyazıt meydanmd1 sa
at 21 de şehir bandosu tarafından 
konser. 

Ortada muhakkak k, sevinç ve 
şükranla karşılanması icab eden 
bir tercüme faaliyeti var. Her gün 
yeni bir eser tenümesinin neşre
d!ld'ğir 1 görüy'>ruz ve bunlar, he
men daima, ı<1ymetll eserlerin 
tercümeleri oluyor. Bu kıymetli 
eserler değerler''le lA •ık bir ~e -
kilde m' tercüme edili ·arlar? An
cak bir ikisin! okurr ş ve asılla_ 
rile karşıla•tırmış olduğum iç'n, 
bu Eıususta kendi merak:mı kat'! 
ve tam bir şekilde tatmin etmiş 
bir vaziyette de~i''m. Fakat, aı;a... 

ğı yukarı, müleTcimlcr tanınmış 
k!msel.?rd!r ve elbette imzaları - 1 
nın şerefine hürmet ederek aza_ 
mt dikk•tl göstcrm!:;lerdir. An -
cak ayni k!tabın bir bir Prkasına 
iki mütercim tarafından tercüme 
ve ayrı ayrı tiib!ler tarafından 
n .. şredildiğini görüyoruz. Yani, 
sarfedilen emeklerle ve dökülen 
sermavc ile lk; eser kazanmak 
mümklin iken ancak bir eser ka.. 
z~nmış oluyoruz Bu cidden ya -

zık. .. 

• Halbt;ki, bugün herkesin gözü apartımanda ve •partıman yaptır
makta. Ba~e içinde hususi ikametgA.hlar yapildığını şehir içinde pek 
nadır olarak görüyoruz. Boğaziçi ve Haliç kıyılarınd" oturanlar ara
sında sandalı, kiki, futası şusu busu olanlar da nadir <>lduğu gibi Kağld
hane safası, Kurbağalı, Göksu, Kanlıca alemleri d~ a~ağı yukarı tarıhe 
karışmı§tır ve koskoca İstanbulda muayyen bazı p!Ajlar dışında tek 
deniz hamamı kalmadığı gibi o eski meydanlar da birer birer arsa habne 
getirılerek •atılmış ve üzerlerine apartıman, ev, dükkan yaptırılmıştır. 
bütün bu izahımızla eskiyi öğmüş o !muyoruz, sadece eskiyi kaybedip ye 
r;ne bu bakımdan yeni birşey de koyamamış oldu;ıumuzu, halbuki in- ' · 

sanların yaşama. spor ve sağlamlık bakımuıdan hiçbir zaman şekli de- Gu" mru·· k resm ı· 
ğişse bile esası değişmiyen bazı prensip esaslara muhtaç olduğunu 

Bir kitabın iki defa tercümesi 
hangi takdırde caiz olabilir? hk 

1 

tercüm~nin yapılışındanberi pek 
çok zaman geçmişse, mesela Yu
suf Kamil Pa_o;anın o meşhur Fe
lcmak tercümesi eski dilin bütün 
zenginiikkri ve san'at hiinerleri 
gösterilerek, halta bunlar göste
rilmek içön yapılmış bir tercilme

dir Bugünkli net.! .'çin. bu tercü- ı 
meyi okumak adeta Çınce oku -
rnl\"a benziyccektir. Hatta değil 
bu

0 

Telemak tetcümesinin. SOT' za
manlarda II. ;-<azımın tercüme 
ettiğl Bacine'in piyeslerinin de 
venibastan tercüro.e edilmesi tec.. 
'.,,;z olunabilir. Çünkü, muvaffa -
kıvetle yapılmı~ olduğunu bildi
ğim bu tercüme, tamamile (Mai 
ve siyah) ve (Aşkı memnu) lisa
nile yapılmıştır ve bizzat Halid 
Zi\'a bu iki eser'ndeki dili sade -
lestrmekle mesgul bulunduğuna 
gÖre de bu dil artık esk:miş bir 
dildir. Fakat ayni nesilden ve ay
ni lisanla vazan iki adamdan birL 
nin tercü~, ve ncşrett'ği bir k'.ta-ı 
bı ötekin:n de az sonra nesredı -
vermesini ancak hazin bir tesadüf 
-savabil!riz. Yoksa, i'knci tercü -
m~nin hir;nciy, birazıcık değ!stire
rek zahmetsizcD vücııde gctir:ldi
ğine. :şe adet'i. hile karıştığına 
hükmetmek zarureti karşısında 

göz önüne koymak ve İstanbulda eskiden bugün düşünülen ve ka~şı- • 

!anması istenen ihtiyaçların muhtelli şekillerde tatmin edilmiş oldu_ lndjrı' len 
ğıL~u ve şimdi bLzlerin de ayni yola döndüğümüzü söylemek istiyoruz. 1 
Yani deniz hamamuıa, meydanlara, çocuk bahçelerine, yüzme havuzla-

rına; sağlık ve sıhhat esaslarına dönüş. Bu eski ve iyı cemiyet varlıkla- Maddeler 
rmın o.çir. kaybolduğunu esaslı surette izah edebilec(k vaziyette deği-
liz. Fakat, bizim anlayışımıza göre bunda daha ziyade. Büyük Harb \'e 
Sl'n on beş, yirmi sene zarfında da muhtelif belediye reislerinin şahsi 
kaııa;ıtle1 ir.in muhtelif şekillerde tecelli ve tezahür etmesi başlıca se
beblcr ~t~sında görülmek iktiza eder. 

Uı>rhlde Muhiddin Üstündağ'ın bu mevzua ve kalkınmıya teşebbüs 
etr.ırsı mazide kaybedilenleri yakın bir zaman zarfında telafi etmek 
imkfımııı verecek ve İstanbullulara bıraz rahat yaşama zevkine ve tabi.. 
a\,n .zengin varlıklarından istifade imkanına kavuşacaklardır. 

Etem İzzet BENİCE 

KOÇ_!)K HABERLER 
* Muame~e vergisinir. küçük 

esnafa Lc~milı dolayısile hazineye 
800 bin lira kadar gelir temin e -

decektir. * Çımento fabrıkalarınm ıma -
!atlarının ihtıyaca kafi gelmediği 
cihetle çımento iUıali ıçin Eti Ban
ka müsaade verildıği, yalnız bu 
ithalatın henüz arkası alınmadığı 
cihetle yimento satan müessese -
}erin fazla fiatla satın yapmama -
larının imini lüzumu bildirilmiş
tır. 

* İtalyanın Boğazlar anlaşması
na iştirakine a:d kararname, dün 
Romada neşredilmiştir. * Atat'irkl·J Kral Boris arasın
da Selanik anlaşmasının imzası 

münaseı>.!tlle telgraflar teati :ılun
muştur . 

Yeni bi~ kararname ile .thal 
edilen muhte!tf maddelere aid ta
tarife pnisyonlarının giımruk re
simlerinde tenzilat yapılmıştır. 

Hayat ucuzlutıı: davasında, sına~ 
mamulaıtmızm u:uzlarnasında da 
mühim bir amil olan bu tenzilaL 
tan 75' hrih pozisyonundaki muh
telif maddeler ıstifade etmektedir. 
Sanayici'.erimizL1 uzun müddet -
tenberi bekledikleri bu l•ste, Res
mi Gazete ile neşrolunmuştur. Lis
tenin çı'cı§ı bl•yük bir tnemnuni .. 
yet uyandırmı~tır. 

* Üçüncu umumı" müfett:ş 'fah- kalmış oluruz. 
sin Uzer dün Trabzon, Karadeniz Amma başkası yaptı diye tercü-
postasile şehrimize gelmiştir. mesini yapmaktan vazgeçilemı -* An!ı:arap gitm;ş bulunan İz.. yecek eserler de yok mu• Vor. 

Bunlar şayet fevkaliide mühim e
mir beled:yes ı reisi Behçet Uz şeb· serlerse ve her sözü üstünde teL 
r imize dönmüştür. Kendisi bugün 
İzmire lıareket edecekt:r. sirler yapılan, tahFl edildikçe ye_ 

n i manalar kazanıp yeni dersler * Rusp ile Amerika bir yıl veren aM kitablardan birisı ise. 
için bir ticaret muahedesi akdeL cSchakespeare külli~·atı gibi.> Liı-

cular kanunu mucibince her vil3-
yette kurulması icab eden avcu

luk komisyonunun şehrimızde de 

faa ı iyc•e geçmesini taleb etm:ş -
!erdir 

Bu hu;u,·t. dün kcndsiıle gorü
şen bir muharririmıZC' şehrimizin 1 

maruf avcılarından biri şu. iza -
batı vermiştir: 

•- A\'culuk kanunu muci'ı nce 
her vilayette kurulması mecburi 

olan wcuıut komisyon!anmr. her 

sene muay\ en mevsimlerde ıçti

ma ede!'ek her mevsimin av hay

vanlarını tesbit etmesi ve nesli 

inkiraza yül tutmuş hayvan nes

lini koruma!: üzere bunların av _ 

Bir kadın rakibini 
tekme ile öldürdü 
Eskışehırde feci bir cınay<et ol

muş, Meryem adında bir kadın, 
Ayşe ism;ad! d;ğer bir kadını hır 
tekme i:<J öldürmüştür. 

Hadise şöyle cereyan etmıştir: 

Evvela Meryemle dört sene met_ 
res hayatı yaşıyan Veli, Meryemi 

bıraktıktan sonra Ayşe ıle tanış

mış ve aynı h~yatı bununla yaşa
mağa b~7lamıştır. Bugün Veliyi 

Ayşe ile birlikte konuşurken gö
ren Mery~m, fena halde hıddet -
lenerek Ayş~ ile kavgaya tutuş -

muş ve bir aralık karnına fidd"tli 
bir tekm~ indirmiştir. Tekme te_ 
sirile An•' yere yuvarlanmış, 

Meryem hırsını alamıyarak bu se
fer de ayakkabı ile ıtafasına vur

muştur. za,·a!l. kadının ağzından 
kanlar akmağa başlamış ve der

hal ha>tanoy2 sevkedilirkt"1 yolda 
ölmüştür. 

Suçlunun ağır cezada bır saat 

süren duruşması sonunda hadise

de tahrik g:;rüldüğü içın ıki sene 
ağır hap,;:r.e karar verilmiştir. 

Sus v?. puru 
Sus vapt•ru dün saat 14 de :\fo

danya po~tasını yapmıştır: Bun.. 

dan soma her cumartesi günü ay

ni saatte l\ludanyaya höreket e
derek pazar sabahı istanbula dö

necektir. 

cileri çıkan tercümelerden şiJ<a_ 
yet ederken mesela vaktile gali -

ba Ahmed M!dha t Efendi tarafın
dan da tercüme edilmiş olan La 

dam o Kamelyı:.'yı, bu ayarda ki.. 

tabları kasdettinı. Bunların iki -

şer defa tercüme ve neşrinde hiç, 
amma hiç bir fayda ve mana yok.. 

tur. 

Halbuki şehrimizde böyle bir 
komisyona muhatab olamadık! .. 
İstanbul ve cıvarında aylardan -
beri ge!iş'gıizel &v avlanmaktadır. 

Bu s~'ıebıe •siığlün>, •tavşan>, 
ckeklik" gibı av hayvanları nes
linın ·a\·~:ı yava§ kaybolduğu gö-
rümektedcr 

Bu boyle devam ettığı İstanbul 
civarında bır ki sene sonra bH -
hassa öi.iğiı.lıı> ve ctav~an> bula
mamak tehlikesi baş gösterecek
tir dersr'l!l çok sanıin1i \'e doğru 

bir şey soylcmış olurum' .. Bina -
enaleıYh derhal cab eden tedbir
lerin bı a 1 e\'Vel alınl!lası ve 
memncı avını avlamağa teşebbüs 

edenlcr'-ı şiddetle takib olunması 
çok yenndı' ve lü?Umlu bir hare
ket olacaktı.-.> 

i pekli 
Kadın 
Çorapları 

İpekten w sun'i ,ptkten mamul 
kadın çurablan hakkındakı ni _ 
za.mnameyı hdil eden ı:eni ni -
zamname l ağu5tos hrihli Resmi 
Gazete<ie neşredilmiştir. 

Yeni nizamname ile kadın ço _ 

rablar1 sta11darC: nizamnamesinin 

ihtiva ettiği crtvellrr kamilen de

ğ:şmişfü. Bundan maada altıncı 
ve on i:<icıcı maddeler de değişti

rilmiş ve ceza: hükıim olaı·ak şu 
madde eklenmiştir 

"1705 numaralı kanunun dör -
düncü maddr·:;ı mucıhince tefli§ 
neticesind~ bu nizamname hliküın.. 

!erine m•ılıal'f hareketi tesbt ed

lenler hakkında br zabıt varaikası 
tanzim oltınacak ve bu zabıt va .. 

rakasın•?1 bir sureti 4.8 saat zar -
fında mal veya müessese sahibine 

veya m'iessL;lerine tebliğ edile -
cektir. Zab•t varakasının diğer bir 

sureti 110; ve :ıoı:ı sayıl. kanun
lara gör·! takibat yaııılmak üzere 

mahalli C;,mhuriyet Müddeiumu
miliğine ve bir sureti de İktısad 
Vekaletine verilir.• 

Küçük çecuğu ısıran 
at kuduz mu? 

Evvelki gün Mustafa isminde 

birine aid bir beygir Fatih Atpa_ 

zarından geçmekte olan Fehmi 

isminde bir çocuğu ısırmış. Bey
girin kuduz olması ihtimali göz 

önüne :ılınarnk kuduz hastahane
s:iı:ıde müşabade altına alınmış

b.r. Isırıldıktan sonra korkudan 

kaçmak ister.:ı:en diişüp muhtelif 

yer lerinden yaralanan F eh mi de 

hastahaney~ kaldırılmıştır. 

Yahidirlei:ı tababet icrasından 
men'i, Al :nan yanın her tarafından 
ziyade bilhassa Viyanada gayet 
deTin aksülı\rneller yapacaktır. y; _ 
yanada mevcud 1787 doktorun 1127 

si ve 637 dişçinin 412 si yahudidir. mişlerdir. k!n pek kısa fasılalarla bir ikin -
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pre nsim, değ· ! m i? 

_!._ŞK, l L ... 'YECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Te f r ika 
N . .ı.:;s 

- Ef 1 ın ku unuz türküm. 
Prens !), L l ierı vekilharçlarını 

da1n1a T~r~ .. elen seçer_ 

v ezon: lakender f, 
SERTELLi 

- Gecikmezsiniz değil mi ha
nımefendi? 

Ve kendi kendine mırıldandı: 
- Vallahi insanı uzaktan öyle 

dikiz ediyor ki.. 
Ayten birdenbire ba~ını çevirdi: 
- Bu ne demek, Kahya ef€ndi? 

Sekiz mi dediniz? A!'llıyamadım. 
Selim kcndınl topladı: 

Ayten bu söze kızdı amma, re
vab vermedi. O, prensin kiıh~·a -
sının :n·ıiıakemes. kıt hır adam 
oduğuna hükmetmi~ti. 

Bir tüy g:Oi koşarak köşkün üst 
katına çıktı. PrPns.ın (!) kahyası ı 
da bahçeye indi ve köşkün kapı-
sından sevinçle çıkıp gitti. 1 

- 4ıe.- yulun~a. Hiç merak eL 1 
me! .. 

- Ne yaptın? Anlat bakalım .. 
- N" m~ yaptım~ Neler y;ıpma-

yetinden pek memnundu. 
_ t7te kırk y ilda b ir kere ro

lünde 'Iluvaffak old un! dedi. Se
lim : 

- Ne diyorsunuz? dlye bağırdı. 
Şimdiye kaJar oynadığım rollerin 
hesabını tutsaydım, belki bir ti.. 
yatro kurnpanyasına rejisör olur

dum. 
- Ne v ;kıt gideceğiz gezmeğe .. 
- Hem~n şimdi, prens hazret.. 

leri! 
- Alayı bırak. Hazırlanalım. 
- Ahy değil, kendimi alıştırı.. 

- Evet. Mısırlı prens hazret • 
!eri! İstaııbulda doğdunuz .. i stan
bulda tahsil gördünüz 

- Bu gevezeliğ3 lüzum var 
mıydı? 

- Vardı.. Çünkü! O, ı\rabların 
gii7l!lce türkçe konuşmalarımı 

hayretle karşılaıyor. 

Gült~kio giyindi .. Hazırlandı. 
Kahyasile b;rliktP. Çamlıca te -

pesine doğru yürümeğe başladılar. 

* - Seıim, baksana, Ayten ı;eli-
yor mu? 

Avrupanın büyük d~le~~ 
rasında bir harb çıktıgı ıcı-1 
küçük dev !etler bu harbe. e . 
nasıl bir vaziyet aıacalda!· ~ 
taraf mı kalacaklar? 'ioks3, 

d ci< e; 
da bu harbı> iştirak e ec ·ıe S 

Milletler Cemiyeti paktı ~ 
şilen taahhüt mer'i ve !il t11' 
kaldıkça, böı:e bir sual sO pı: 
mazdı. Milletler Ceıniyetı d , 
bir harb çıktığı zaman. ııer zııı 
letin takib edeceği yolu ç ııı 
ti: Muharlb iki tarartan b.rİ 
laka mütecavi < tclakkı ~t·' . pnı\.,. 
Ve Milletler Cemiyeıı · ·il 

· ·· dCl 
altıncı macidesil~ biı tun ,, .,ıiJ 
mütec:ıvız hakkında_ ta~k·t~ 
lecek s~nkı;;vonlar~ ışl ,r 

• .. jjk 
ınecb~iyct.ndeyd•. BU.' ki 
den evvclkı sistemden b3 
böyle bir enternasyonal 
!İcinde hukuki manada b ~ • dJ ,. 
ortadan kalkmış oluyc- rıd 
ni enterna,;yon~l düzen ç 1" , 
ahhüdlerin tatbikı iı;ıl' , 0 
fırsat çıkmıştı 1931 se"C~cf 
ponyaya karşı. Fak&\ bll 6! 
saret ~d; ı emed lk ı:ıcı ııır ,,11 . . 1 . ı K"' 1935 senes,nde ita va' J(l . d" .,n 
kında da anc:ı1' iktısa 1 

• D 
!ar tatbik edildı. Bu d;ı ı·~, ı' 
meyince Milletler Ccıtl il 
kurduğu sistem zayı!lad1,-eç ~ 
dan sonra Milletler Cefll • b' 
tının ıslahı n~mı altında 'C .oa• · .i 
devletler, on altıncı tııl" 

giriştikleri taahhütten ktJJ'r " 
çaresini aramıya bnsladı · 
tın cıs!ahı• çin girişı e-ı ~e 
henüz bir netice vernıı' e 
Fakat ikı küçük de\'let. . 

be•'3r. 
ve İsviçre bir tarofl ı .

1 
D~ 

··ıe bu tnhhüdıerle btlı 1

1 ~ 
madıklarını ıLin etm ·s vı•· .. r 

t
1 er '" lar. Bu, diğer devle k 

çığır açmıştır. ttal\11 ~
sanksiy<ın!arın tatbiki ba tef' 
zııu olduğ.ı zaman, en CO~ 
den Balt:'< devletleri, r. 
Kopenlıag'da yaptıkl,r1 

, d 
sanksiyonlula bağlı oınıa ~ 
ilan etmişlerdir Kor""11~ıe' 
maına ~~ti!"ak eden d~V']e ~ 
grubu devletleridir. ı:ıelc f 
semburq, İsveç, Nor•·e<:i,u 
di."a, Dan•mark1 ve J:{n ııı 
ib~ret ohn bu devl.t~dı~ 
sene evvel, ı;ıümrtik 1 ı cı 
kaldırarak enternasyona rıııd~"~ 
genişletmek için aral3fJJJıV' 
anlaşma yapmışıard:. 01!!' 
her biri küçük bir devle~, il' 
beraber, hep bir araM • '1'i' 
nüfus teşki! etmektedif· ~..I 
leri de Fraru:.~ ve ı\~"''~tiır· l>" 
ticaretinden daha bu•-01< edl 

b k . • •aıerı • dan aş a sıyası mu' "'d 
"tc" J 

fus ve ticaret!er'le rnu et# 
mıyan bir ağırlık ifade 

dirler. . ;! çı/ 
Ticaretin genişletıl_nıe·et'ı' / 

riştikleri teşebbüs, bır rı olı'I .J 

memişfü. Fakat Oslo gr öt f' 
!etleri, K openhag şelır;" ·ı1''ı ' 
tıkları içtım.ı. ile bu an ~; .ı 

rıııc· " caret sahasuıdan po ı ,J.JI· 
intikal ettirmbq oluyo::, b t 

1 rr.11ı Jtlı 
!etler Cemiyet: iç n . a r'/ 
be teşkil eden bu kara! rl'ıt ; 
di devlet, müstakbel b3 ~ 
siyonların tatbiki vazif ııi p r 
kellef olmıyacakJar,. Y~i;,ı.ı 
harbde!! evvelk: gibı. 

lacaklardır. 10r1' f 
Bu karar üzerine, !'~fa f ~' 

riciye Vek'lı Bek, 0 510
• ~ . poıorı . 

t ir. Malt'.lmdurı kı )C1 ~ 
rupada 1''ransanın. p'-'Y rıfrı ı'; 
tinde ike, kollektif ba ıı tı'' .J 
raretli taraftarlarınd~tl tıı'!P°' 

Fakat 1931 senesinırı ~J 
cında Almanya ;le. anlaŞ#'eP'i 
r a Milletler C'emıyetı 10rıı" 
aleyhtarı olmuştur. J'Oıııl# 
senedenberi lçtimal:ıt~3ııet~ 
bir rol oynama ki~ ~eııe 1 if 
letler Cem iyetı p~kt !1$' t 
taahhüdleri resT'len 

1
.,r-

f Poıon. ,;. 
m'ştir. Bn de a _.el •" 

\"&'.. uPm " s;z Türksunüz 
öyie rr ? 

E\ et. 

\ , ' Y• bir tesadüf! 

tekrar buraya getirmişler. Burada 
okumuş .. Bütün 'Yaz mevsımler<
ni burada geç'rmiş. Çehresindeki 
Arab hatları mevcut olmaza dilin

den Arab olduğunu an~amak çok 
güç olacak. 

- H~yır efe:ıdim, bu arabca ı 
bir kelimed::. Bendeniz böyle ara
sıra kendi kendime konuş.ırum. 

Galiba yine konuştum. Şimdi ih
tarınız üzerine farkına vardım da. 
Doğrusu benim bu halime gülme
mek kabı! değil . 

Ayten: 

dım ki. .. İlkönce sizi Mısırlı bir 
prens yaptım. Hasıl• verd'ğiniz 

rolü tam manasile oynadım. 

- Çabcık sö?le, netice ne oldu? 
- Haydi hazırlan bakalım! Kü-

yorum. 
- Hakkın var! Eğer konuşurken 

bir pot kırarsan, r ezil oluruz. 
- Ben, kırdığım potları tamır 

etmesini bilirim. Fakat, siz konu
şurken pot kırarsanız, sizin potu • 
nuz ko!ay kolay tamir edilmez. 
!şte o zaman rezaletin bıiyüğile 

karşılaşırız. 

- Aman kuzum, sakın arkana 
bakma! Şimdi köşkten çıktı. Ağaç

ların altından yürüyor. 

·""C:]~-1ı 
denberi takib ettıgt ·.:]< de' . çıı . 
gun obraı: ,-ed. k" ı:ıc~, 

karar ı 
rafından veı ilen •"'' • 

me 
çe 

r.ı. Buna hayret et -
z. Prens l.JZretlerinin türk 

u~ha ,'1V\etlidir. Pederleri 
Boğaz • Pdek, me hur sa'lıiltıaneyi 
yap rdığı za">an prens burada 
du,,~·a ·~ ge'mı:ı. Onu kırk günlük 
iken Mısıra götürmüşler. Faka~ 

mekt~b zamanı gel nce kendisini 

Ayten bunı da sevinmişti. Çün- , 
kü o arapça bilmiyordu. Kiıhya ile 
konuşurken, Jl<..-"I!Sle nasıl anlaşa
cağını düşünüyordu. 

Demek ki prens !stanbulda tah-

sil görmüş .. Türkçesi vvetli bir 
gençti. 

Prensin kahyası ayağa kalktı. 

- Siz tepedekı gazinoya doğru 
yürünıiz, scmra dcnünüz. Dön~te 
benimle karşılaşırsuıız, dedi. 

Kahyıı: 

- Aman hanımefendi, dedi, 
sakın bizi fazla bekletmeyiııız .. 
Sonra b3:;\c' model aramağa mec
b ur olara~ız. 

çük hanım gcımeğe çıkacak. YoL 
da sizi hnıstıracağım. 

- Port:Eo'ıü yapmama razı oL 
du mu? 

- Elbette. Ben giderim de kan
dırmadarı d;iner miyim hiç? 

Gültekin. Sel:min muvaffaki - 1 

- Haydi, sen merak etme! Ben 
bu dak'kadan itibaren Jlıl•-.dı bir . , 

- S"n nereden görüyorsun? 
Başının arkasında da gözün var 
galiba?! 

- Ev&~. Evet .. Geli!\·or. f ,ürü _ 
yorum. 

- Döne!im mi? .. 

(Devamı vıu} 

rnt>' l zlfesini kolay !a~tır d9 ~
1 

habere g'jre, PoJonYa 
ıııtl~ /IJ • 

iştirak edecektır. ;'ı!P~ 
vonların tatbıkı no .51 
• k 1J11• • 
devletin serbest . 9

' elelc 
Jeller Çem .yetin•11 g ,r• 

6 1! 
(D.r::v:.1rtı t 
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Her tarafta yeni sıhhat müessese- Ön~müzdeki _ay 
. Adlıyede yenı 

Şehir meseleleri 
Sayfiye yerleri 1er1 kuru 1 u yor terfiler yapılacak 

lf egb l. •• •• " H k" ""dd . 
Özürü kabahatin· 

den büyük 
Ressamlar 
Ha~kın"a e ı sanafor yomu onumuz- a ım ve mu eıumu-

dc /ci • ı • d .. f k mil erin bir sene içinde 
Beyazıdda §Üpheli şüpheli do

laşan bir adamı yakalıyarak ka.. 
rakola getirmışler, üzerini ara -
mışlar, bir mikt .. r afyon çıkmış. 
Afyonu dişi ağrıdığı içlrı kullan
dığını iddia eden adam, tabii ad
liyeye teslim edilmiş. 

Halk nereye ve niçin 
rağbet ediyor 

C.H.?. si tarafından tarihi abi
datı tesbi'; etmek üzeı e ressam
ların Anadc.Juya gönderilecekleri.. 
ni hab~r aldık. Çok ihmal edilmiş 
sanat su besi olan resmin b(iy le 
bir ehe~miyet kazanm&sı h'ç ştıp
he yok ki hepimize SPvındirmı,tır 
Her birl•kten ikişer kişi seçilerek 
harcirahlarından başka J, r~t klan 
ve çalışhkları müddet zarfında da 
ayda yüz elli lira Gcrel \eriic~Pk
miş. Bu, çok güzel ve fevka:ade 
isabetli bir karardır. Fakat bana 
dün hic bir birliğe men. ııp "lmı
yan fakat değeri d;ğer!("rinrten 
aşağı bulunmıyan b'r res.am gel
di ve d~di lti· 

ay nıııayetın e yuz ya a -aldığı nakız kararları 
fi daha kazanmış olacak 
h aydarpaşa nümune hastahanesi ile diğer 
astahaneye de • b ·ı A d"I" 
l!,ıııı k . 

yenı irer pavy@n ı ave e ı ıyar 

I~ e etıınizin muhtelıf yer-
b~' Yeniden hastaneler ve 
lllııd. ' tedavi evleri açılması yo
nıt y ~~lıhat ve İçtimai Muave _ 
~ ~al~eti. tarafından başlanan 
de clt 'Yetme mtılıtellf yerler-
~ ~aııı olunmaktadır. 

lııı..t Ususta şehrimizdeki yeni 
~. Çok ilerlemiş bulunmak -

tıc· 
ll4~, i11e Yeniden .ıoo. yatak 
Ilı~ ol lllıınası için inşaata geçiL 
~~an •lieybeliada \\rem sa.. 
t~llıı omu. ndaki bu yeni pavi
lııy,l' lnŞaatı iınümüzdeki ay ni-

'le.rı':1de bitecektir. 
ı~ PaViyon Cumhuriyet bay
•lfeybe~· açılacaktır. Bu suretle 
~Yı&iJ ıaaa sanatoryomu• ve do
ı~IU' İstanbul hastaneleri ve -
daııa t için yeniden 100 yatak 
ta~ ad~~~nın,, ve nıüessesenin ya 
bQlıııı 1 •250. ye baliğ olmuş 
e acaktır. 

h,_errah 
.""'ltıı 

1 
P~a, Gureba ve Haseki 

1ııı ~ e erındeki yeni paviyonla
bi,4.; llıah de yatak adedlerinin 
Cb oıı:Üz tane çoğalmasını mu_ 

" aktadır 
"-'lır . 

llıı. akliye ve asabiye has-

B\l 

tanesi• ne bir c:merkez paviyon• 
ile diğer yeni bir cpaviyon• ilave 
inşaatı ikmal olunmuştur. 

Hastaneye bu sene teferruata 
aid yeni kısım!Pr ilave olunacak-
tır. 

Bu suretle hasi•nenin kadrosu 
normal 1800 den 2000 e çıkarılmış 

olacaktır. 

Bu sene Haydarpaşa nümune 
hastanesine yeniden bir paviyon 
ilavesi kararlaştırılmıştır. 
Taşra hastanelt'rinden Zongul

dak hastanesi ile İzmir emrazı sa
riye ve Erzurum hastanelerine de 
yeni birer paviyon ilave oluna.. 
caktır. 

Manisada yenı açılan cdoğum
evi• de kuvvetlendirilecektir. 

Bundan maada trahom müca -
dele mıntaka!Rrında yeni müca.. 
dele istasyonları tesis olunduğu 
gibi •frerf:; • mıicedele grupları.. 
nın doktor ka-iroları da kuvvet-
Jendirilmekte1ir. 

Bu grupların bazıları bu yıl 
merkezlerini deği~tirmişlerdir. 

Sıtma mücadele istasyonları da 
geçen yıldan dahı geniş bir kadro 
ile faaliyette bu~unmaktadırlar. 

tedkik ediliy@r 
Adliye Bakanlığı hakim ve 

müddeiumumi!erm bir sene iç•n
de temyiz mahkcmesınce nakz 
veya tasdik olunan kararlarını 

tesbite devam etmektedirler. Bu 
tesbit ;şi ağustos sonlarına kadar 
sürece!dir. Ey!ulde adliye ayır

ma meclisi toplana<"ak ve ndiiye 
mensuplarının terfi defter :erini 
hazırıyacaktır. Terfia müstahak 
omak ;çin temıyizce tasdik olu
nan kararıur nisbeti geçen sene
nin ayni olarak bırakılmıştır. 

Yüzelli küçük 
Mücrim 
Is/hanede 
Toplandı 

Bu sene hangi sayfiye ~·erlerine Hani bir hikayedir: 
,_ Padişahlar<lan biri Tıflıya rağbet oldu? Bu hususta tetkıkat 

öyle birşe:ı yap ki özürün kaba- yapmak için, şehrimizin muhtelif 
hatlrıden büyük. olsun, demiş de yerleri:ıde bir gezinti yaptık. r,rn_ 
merdivenden çıkarken arkasın - şohedelerimizi ve bu rnüşahede-
dan yetişerek Padişahı gıdıkla _ !erden aldığımız neticeleri bırer 
mış. birer aş3~:y~ yazıyoruz. 

- Bire mel'un ne yaptın? De- * 
Son on, on beş sene içinde, Modiği zaman Tıflı: 

- Affederşiniz efendim, yan- dayla Pe'1dik arasındaki sahil bo-
lıslık oldu. Sizi Sultan hanım yuna, b:r nüfus akını başgö~ter-
zannetmi~tırn. Demiş. rniştir .. Kırk elli sene evvel yarı 

Afyonu d:şi ağrıdığı için taşı- boş bir halde duran, bu semtler, 
dığını söyliyen bu· adamın Tıflı- şehir hal•n~ girmiştir 
dan farkı ne? Vaktile Anadolu deminolları 

Zira hl'rkes bılir ki dişi ağrı- yeni yapıldı~ı zaman bP.nliyö hat-
tının etrafı, bomboş toprakları, yan insan vanında tabanca veva 

afyon taşımaz. Anrak disçcye gL tektük köylü evler< göze çarpı -
der Hosta'ı[(ını kanuna siper yap- yordu, fakat Anadolu d<'miryol -
mak istiyenlefrı de özürü kaba- lan, banliyıi hattını i~lettiği za-

. d man, Ha.vd1:·rasoda11, Pendiıj"e ka-hatlerm en büyükt,ir. • 

En asri ceza 
4000 dekarlık 

1j dar olan !:.ı.lı_aflııt ."llarına da se -
evimize ======~B~R~Y-~·A~N~·~c~EV~A~D======================== 

bir çift-
likde ilave cdunuy0r. 

Hapishanelerimizde bulunan 
uslanmış nıı.hk1ımların •Edirne 
ceza evi• ne gönderilmelerı uslu 
mahkilmturın ruhi tebeddü<ii:ın

da çok iy:-bir tesir yapmakta ve 
buraya peı derpey yenı mahküm
Jar gönderilmektedir. 

Ati-Dedeağaç. Gümlicene ve 
gelen Yurzanlı misafir-

lerimizin zigııreli bu ay 
içind·e iade olu acak 

na don 

beb olmuştur. Hatta o zaman, 
demiryolları idares;, banliytı hat
tının ~traiındaki köylerı, ımar et
tirmek i~i:ı koleıvlıklar bile gös -

termiştir. 
Modadan, Pendiğe kadar olan 

sahanın inkişafı, ve bu sahaya 
nüfus akın etmesi, yeni yeni köşk
ler, evler, yapılması, banliyö yü -
zünden olmuştur. Fakat bu, sa -
hanın lnkişa{ı için, birinci ıner .. 
hale addedi!r-bılir, 

ASFALT VE OTOBÜS 
On, en beş sene evvel a~f~lt 

yolların yapılması, bu saha ıçın, 
ikinci lıir inkiş.1f devresi o'.muş
tur. D"miryollarına muvazi ola
rak, ikinci bir yol olan asfalt. bu 
sahayı, ik I'll'i bir nüfus akımna 
sebebi ·et verm;ştır Rundan ba~
ka. asfalt yol üzerinde tramvay -
!arın işıenıes• de, buralarını da
ha ziyade şenlendirmi~tir. 

Kırk em sen" evvel, ya.rı boş I 

daha joğn•su bomboş olan bu 
yerlerde, ~ımdi kiıbok köşkler n V•· 

yeni yenı eğlence yerlerinin tees-

süs cttiğil"ı görlıyornz. ı 
Neden sahıldekı sa~ ft elerL ıku 

var? Bu sual·· cevnb verınek iç,n 
sun sende de hayatımızdak• olan 
tahavvül "'yahud yeni hayat te
lakkiler" ı h 3tırla!!'Lk lazım ... Son 
senelerd , } aş«yış te~nkkısı, ••Y· 

- Peki biz ne yapacağız? Mev
cut bir!ik1erin kanaatlarile kana
atlerimizi teşkil edemcmrn•n <·e
zasını mı ~ekeceğiz'· Zira bıı • k
lif bizde mevr11t üç leşekk:Jle, 

yani yamız güzel sanatlar bırlığ-i, 

müstak;l ressam ve h<"ykel •ş>eı i 
birliği i:, •D• grupuna yapılmış
tır Haıbuki bu birlikl("re giTm<'

yen, bu tc~rkküllerin dışında kal
mış daha bazı kıymetli ress~m
larımız vardır. Onlar•n d~ ider n
de bu seyahati seve seve kabul e
decekl!'r bulunacaktır. Onların ar· 
zuları ne olacak? dedi. 

Diz şu f'kirdeyiz. Bu gibi ka
rarlar, teklifler ve tr~l·bbftsler 

doğrudan doğruya bizde yeg5 n" 

sanat evi olal" güzel sanallar ak.ı
demisine yapılmalıdır. Orası pön
derile<.-ek ressamları hıç •Üphe 
yok ki ıhhcı z'yade i abe" I" seçr
bilecekt!r 

HALK Fil OZOFll 
~ s~ne en fazla Yumurta 
,.~aPan hububat ihracatı 

Edirn~ ceza evinin yanında bu
lunan 400 dekarlık bır çif liğın 
hemen h~men bıitün toprakarı 

işenmektedir. 

İstanbul ve Çanakk1l: m.:ı:"iliml rini. sanıi
miyetle karşılaya·1 Edır?e og · -.t1?en 1 ~ı de bu, 

lay yurd için de bir ted ok ge ·ı ıne çı ıyo:-lar 

fi r ıe.iıJ.-k •ı t mJm 'e d• ğışmiş
tir Esk•drn. hgynt "'zdakı say • 
fı1 .e telakk":, t 0 '11a•·ule ba~k•v-t· 
Savfiv~ ci~m0k. sc,ğuk ~u \mE"k, 
vt M rü.zgar1 1 ,.e havadar b • yerde 
oturm3k el< '?lektı Bunun ıçir en 
müsaıd yer:er. C;ımlıca tepeleri, 
Boğaziçi g.bi yerindi. Sayfiye 
ihtiyacını duvan mahdud bh· ziim 
re, yaz geldiği zaman. Boğaz!çi 
sahller'n" akın eder. Y:ıhud Ç3rr-1 
Jıca tepe'erin' cıkarl&rdı. Ada'.ar, 
dah ziy•d: ek~!livet ~enginlerin;1; ı 
benimsed•ın bır yerdı. B·lhassa 
Abdülham• i devrnde, Adalarda 
Rum ve Ermem ticaret borjU\·a 
z:si oturuyordu. 

K<ırnını d0yurmak için 

•Ytahsuı·· .. 
~a~Ja umuz 

~İind -~ak e 100 bin kilaya 
So ın bakla sahlıyor 

... n h.ut . 
'"il:~ aıaroa Anadoludan şeh-
'nn gelen hububat arasında 
~,~• •bakın. daha fazla gel-

lluh "t ııraııınaktadır. 
~~~ Bandırma, lı.arabiga, 
' b ır ınıntakalarında bu sene 
11Ya .,,~la fazla olduğu için bu-
l!~ Yat h çoktur. 

~fe lllenıJeketlerden yapılan 
... ~ r de; kuru bakla üzerine 
11t ~ l3i!hassa İtalyada bu se
'~ta bakla az olduğundan 
h • ha ıı bıı ~ va aı için de talepler 

lipat a<Ur. hariçten yapılan 
~- !flera~ iyi fiyat verilmek

l!Q 
~ l lıır•ııe " d • 't llQ b· gım e vasatı satış-

oplan 7 kiloyu bulmaktadır. 
~tk:lar bir kilosu 4. bu
~ş 10 para içindedir. 

Ag başından 
itibaren çok 
Azaldı 

Mevsim münasebetile yumurta 
ihracatımız ay başından itibaren 
azalmıştır. 

Esasen hariç memleketterden 
de; bu ay içind~ fazla sipar;ş gel
memiştir. 

Buna rağnıen yumurta fıyat
ları düşmenıiştır. 

Teşrinevvelden itibaren ihra
raeatın te'<r:ır başhyacağı mu
hakkak ghrülmektedir. 

Jandarma 
Terfi 
Listesi 
Yeni listenin hazırlan

masına başlandı 
30 ağustos Zafer ve Tayyare 

bayrammda neşrolunacak •As
keri terfı listesi> nin hazırlanma
sına başlanıldığını yazmıştık. 
Jand3rnıa genel komutanlığı 

da; yine zafer ve tayyare hayra.. 
mında terfı edecek olan jandar
ma subay ve askeri memurları 
için bir terfi listesi hazırlamağa 
başlamıştır. 

Yazan: M. Sami K.ARAYEL SON TELGRAF'm 
~~lıtı 'l'ariJıt tefrikası No. 56 
fa~~ ~:. l\rnavud alayı dedik- kardı. Cuma namazından sonra; 
b .. alariı'Yet askerleri milli üni- Beylerbeyine, Küçükswya, Hün -
" "' e s ı & S ·~"ııak e aın geçidıne başka kar iskelesi sarayına giden kadın 

)ı 11 1tııl\ "eriyordu. efendiler de olurdu. 
ı..~tı~ l\~ıı· b -..ı~ lan 

5 
• sa ah kahvaltısını Öğle oldu. Dolmabahçe sarayı • 

il lıa~lı~nra; selamlık resmi nın mabeyın kapısı aşağıdan yu.. 
~ ~rıı., gına haşladı. karıya kadar mızraklı süvari alay-
11~ıı rı llad 

'ıııı ta ~ld ışah ; mutad saatte larile iki keçeli dolmuştu. Müşir-
ı.<lı 1abun1ı '· Efendi•inin kafa _ !er, vezirler, büyük üniformalı 

'i. ~iYah Y~rak dibınden tıraş _ elbiselerini giymişler, murassa ni-

~ ~nQ, ın~';; sakalını düzeltti. şanlarını takmışlar. safbestei ih-
~ı. ~•eın d ~Y·n dairesinde de- tiranı olarak efendilerini bekli -

'<t l aıre . d 1 d 
11 o llYord ın e de hazır _ yor ar ı. 

1-ı~t cııına u.. Selamlık resmi Eyübsultanda o-
bir kı '~lamlığına, araba _ Jacaktı. Padişah oradan Kağıdha-

sıııı saraylılar da çı _ neye Çağlıyan köşküne gidecekti. 

Adliye vekaleti bu ç:ftıiği satın 
almak emrinı v~ parasını vermiş
tir. Ceza evinde demircilık. ter
z:lik, marangozluk, Ktındurocılık, 
halıcılık kolları at:ı'mıştır. Hu su
retle m•hkiımlar; Hem bütün ih
tiyaçarını gidermekte ve hem de 
sipariş ~lmakladırlar. 

Islah ev. ise daha çak göze çar
pacak bir hale gelmiştir. ?.kmJe_ 
ketin her yemden toplnnmıs 150 
çocuk t.?rtemh. derslerine mual
limlerle devam dmek!Pclirlcr. 
Ondan sonra atolyder ve ladalar 
da her ha1de yaptığına ığrenen ve 

onu unu'~m:-ik istiyen haysiyetli 
ve Türk cemiyet·ne ıvarar bir in
san olarak yeti~mektedirkr. Du

ralarda çalışanların ceza müddet-

!erinin dört!~ biri bağışlanmakta
dır. Müddetini dolrlurar. koyuve_ 
riliyor. 

Bu 1<ad!·'lnun ~"akın gi.inlred~ 

arttırıı.cai(ıı söyl<>nmekter!ir. Js_ 
!ah evini> giJcı:ler yüzleri kıpkır-

mızı hastalıktan zerre eser bu-
Junmavan gürbüz insanlarlakar _ 
şılaşmaktadırlar. 

B\r işçi yaralandı 
Mecidiye köyde oturan ve Bo-

montide sür'at mensucat fabrıka_ 

sında çalış;ın Yusuf oğlu İhsan 

fabrikad'l çalışırkt'n sağ eLnin 

baş parmai,'lnı makineye kaptır-

mış Beycııilu belediye hastaha_ 

nesine kaldırılarak tedavi altına 

alınmıştır. 

Karadan, atla Karaköye Aziziye 
karakolu is!<elesine kadar gele _ 
cek, oradan '.ln altı çiftelik muh _ 
teşem saltanat kayığına binerek 
Eyübe gidecektir. 

Karaköye kadar, cadde boyun
ca iki saf hali'lde mavi parlak çu_ 
hadan şalvarları yine mavi şeridli 
sakoları, mükemmel silahlıkları, 

omuzlarında en son sistem Hanri 
martini tiifeklPri olduğu halde pL 
yade askerleri dizilmişti. 

Padişah; tam zamanında harem_ 
den mabeyine geçti; yaverler, mü-! 
şirler etrafında elpençe divan du- I 
ruyorlardı. 

Binek tl5ım geldi. Atına bindi. 
Alay başluınıştı. Erı önde, mızrak
lı süvari alayının lwygir iıstjnde ı 
mızıkası çalıyordu. 

Halk, sokaklara dökıı lmü~ ala
yı seyrediyordu. Karoknye kadar 
gelindi. Keyığa b nilip E'<ibe yoL 
!anıldı. Yanın·• Sadrıazaın Ali ra_ 
şayı ve !>assa mıişürünü aldı. 

Eyübde namız eda olundu. Pa_ 

Edirne 5 (Hususi)- 3 gün ev

vel buraya ge!er. 500 k şıl:k bir 

Yunanlı kafi!P ~ehrin şay~nı 

temaşa yerlerini gezdikten sonra 
merr leketlerine fiYdet ettiler. 

Dedeağaç, Gümü le ne ,.e .'. !.
nalı dostlarımızdan mürekkeb o. 

lan Yunanlıları brşılamak üzere 
·Karaağaç• ve ·S~hir• istasyon
lar•nda bü:<ük l>ir halk kü+Jesi 

toplanmıştı. 

Saat 9 da tren geldi. MisafırJe_ 
rim.z doğruca Ş•h · dliğe gideı ek 

bir <;elenk kovdıı 1 or ve buraya 
girerken band0 evve11ı oıı1crın, 

son.ra bizim miJli marşlarımızı 

çaldı ve her iki taraf da b:r Jğız.... 

dan b3ndova ;ştink ett'ler. 
Şehitlikten Atatürk abidesine 

g:dild ·. Buraya da bir çelenk vaz 

eden misafirlerimiz hararetli nu
tuklar söYlediler. 

Bu mıtuklar1 !-izden öğr•tmen 

Bayan Mücahide ve Bay Er.ver 

tarafından mukabele olundu 

Aksam 16 da .Meı ıç• gu no -
sunda Vali ve belerliye reis rin 

iştirakilc b.r ~a-dPcparti ver.le'.. 

Misafirlerim z n örasında Gü 
mülcineden ~O Türk vatanda.ı -

mız da bu1 unuyordu. 

:r.rsafülfrimiz n uğurlanma me 

ra<imi de istikballeri gibi hara -
' 

retli oldu. 
Diğer tarnftan htanbul muaL 

Jimler:nden 2 ine' grup da cuma 

günü geldiler. Birinci kafib ile 
bir gün evvel ;ehr'm'zi ziyarete 
gelmis olan Çanakkale muallim
leri Ed;rneli meslekdaşla•ı ta
•0f·ndan samim'yetle karşıhndı

Jar. 
Yakında Edim• mualliır/ ri de 

bir Anadolu seyalıat:ne çık.,.,~yı 

kararlastırmışl.1rdır. 

Şehrimize gelen dost Yun•nlı 
kafileye adei ~iyaret içln şimdi
den hazırlıklara başlanmıştır 

Bu seyahatin bu ay içinde ya_ 
pılması muhtemeldir. 

Bülend Er"m 

D ORASYON 
Mağazası için Mevsim Yoktur. 

Her Ay En o:'P.rn MeıEtar G~lmektedir 
Bevl>-IUı istiklal Cad ıes". 

dişahın n;ımazdon ~ıktı~ına ara -
met olma:< ü1.cre donanmayı hü
mayundaı1, ve me\•akii saireden 
zeval to:ı!an atılıyordu. 

Tekrar saltanat kayığına bine- l 
re.k Çağlıya_m. gelind .. Çağl~ya-ıda 
gureş ohcogını haber alan bmler
ce saraylı halk toplannıışıı. 

Güre~. a,ha akşam üstü serin
de olacaktı. Dört beş saat vardı. 

Sultan Aziz Çağhyana gelır gel
mez hem~·,, harem dairesine çeki
lip sor •undu. Haz'nedarı kalfala • 
rile beratıer g~:miş, efend1'inin 
her türlu islirahatr, temin zım -
nında ne mümkünse hep,ini ha_ 
zırlamıştı. Mat güzelini de ·rade
leri üzerin~ getirmişti. 

Mat gıiz~l bebekler gib; g•yin _ 
mişti. Başınd~ menekşe dalı biçi
minde pırlantalı ığne!er, parmak_ 
larında ku:aLc.rıı;dn elmas ve 
zümrüd taşlı yüziıkler ve ;.:;peler 
vardı. Uzun boyı;nu dold,ıran ba
lık eti, nıüden•er ve dolgun kaL 
çaları küçük el ve ayakl~rile çok 

ş:rinleşmişti. 

Hele; iki çıft parlak iri gözleri 
başınd:ı.. kulaklarında. e!lerınde j 
parbyan pırlantaarı gölgeliyordu. 
Kurnaz Arzıniyaz; Sultan Azız 
harem daıres:n~ girer girmez, Mat 
güzeli karşıiayıcı koymuştu. 

Padişah, Di' şadı görıir görmez 
bir an durdu. Gö;'.dcs n: baştan 

aşağı süzdü. Dayanamadı ve çe _ 
nesini okşıyarak sordu: 

- Kız, sen :le mi geldin? 

Dilşad, önün2 takmış clpençe 
divan dur .>yordu. Efendısin n söz.. 
]erine mukabel~ etmedi. Kızardı. 
Alıal morumoL olup sustu: 
Padişah istirahat odasına girdi. 

SeJamltk elb'selerinı sırtın•Jan a
tıp rahatııyacaktı. 

Vükela, vüzera se15mlık kısmın
da toplanmış yemeği bekliyt.rlar
dı. Sultan Aziz soyunup dökün _ 
dükten sonra; Arzıniyaza irade 
etti: 

- Yeıııeğ: harenıde yıyecegim; 

Anado!a sahillerinde yalnız 

Caddeboı.tan., Boı.tal"cı, Meoda gi
bi verl~T'ı.i"' eski devrjn paşaları, 
sar~y yüzıtr.öen zengin olan tüc
car tipled yerlcşmi !erdi. 

Şimdi suyfiye te'akk.si tama -
m'le değişmişti•. Sayfiye yerleri 
daha de:n0krat bir hale girm'ştir. 
Eskiden sayfiyeye gidenler, pnr
makla gc;terilecck kadar azdı. 

Ş'md. bıı 'l1iktn daha rnk art -
mıştır. Mutavassıt hatt3 kaıancı 
pek az o1an ai1Pler bil-'\ k<>ndi Ee
viyelerine göre. s:ıyfiye yerinde, 
bır iki 0d1 kirahyarak oturuyor -
!ar. 

Yukarıci1 yazdığımız gibi, bü -
tün rağbet Anado'u s;ıhi!ltrine 

karşı ... l1umııı sebebi, denizdir. 
Artık savf., • demek, denize g'r
rnek, -:!»;ı•z sporlarile meşgul ol
mak, smd;; '• bınmek demektir. 
Boğaziçi sahilleri hı nevi sayfiye 
hayatına pek miısad değild r. Bü
tün plaj'a. deniz sporlarına ır.ıi

said yerie.-, ~.foda ile Pendik ara-

Dilşadla beraber ... Vükda; beni 
beklem~<.1nler ... Ona göre tert;b 
eyle ... 

Arzıniyaz; efendisinin irnd~siııl 
hemen yerine getirdı. Dışarı cıkıp 
kızlar ağas•n.'l teblğ etti. 

Fakat Arab fena halde içerle • 
mişti. Çünklı m;;t E,:.izd cfendisile 
beraberdi. Mutadın haricmt!e ola
rak haremac yemek ~·ıyecekti. 

Halbuki; saltanat bınişlerindc P.-ı

dişahın gittiği mes:relerde bugü
ne kadar haremde kalıp yemek 
yediği vakı dcğıldi. Muhakk~k; 

vüzerasHe bir arada yerdi. Demek 
mat güzel; efend·sinin 5detlerirıi 
bozabilecek den·cede müessirdi. 

Arzıniyaz bu hale memnun ol
muştu. Arabı ve Çeşmidili h>sed
Jerinden çatlatacaktı. 

İşin tuhatı, bugün Çeşınıdıl de 
gelmi~ti. Çünkü, Sultan Azız kl

dın efe'1dilerın bır kısmıle gö,de_ 

!erin b'r kaçım da Çağlıyl:ıa gel

melerim irade etmişti. Bu gelip 

k~vun ç".1mış 
Fındıklıda Hacı Ha•an sokağında 
39 numarada oturan Ahm~t ıığlu 
Yaşar dün Yemişte Ömerin mo
toı undan b:r kavun çaldığından 
yakalanmış \"e Sultanahınet İkin
ci Sulh cezaya verilrnisti. 

Sorguya çekılcn x aşar: 
- Kaı·nım açtı Yem'~ iskele

sinde do;aş.:.rkeı1 mis gibi kavun 
kokusunu duydum dayanama
dım. ka;ıktan kiıçGk bir kavun 
aldım. iki sokak kadar kayı~ın 
bulunduğ·ı yerden uzaklaşıp bir 
köşeye oturdum. Ka ronu kestım 
henüz bir lokma ~·em·ştim beni 
yakaladılar demiştir. Yaşar biı 

ay hapöe mahkum olm·ı~ fakat 
sabıkası ol!!'adığından ce1.a;ı tes
cil olmuştur. 

sındaki girintili çıkıntılı sahillere 
inhisar etr.oektedir. 

P!ajlar" ve denizlere olan tc -
mayül Y'.izündeıı, Moda ile 'P<'ndik 
arasındaki sah!llerde bo~ bir yer 
kalmamıştır. 

Bu sah.llerd?, eski paşa kii~k

leri, bahçelerı şimdi biıw eğlence 
yeri, gaz:ıı) halin girmıştır. Artık 
asfalt üzcrind·! pek az boş yer 

kalmıştır. Birkaç sene evvel, çıp
lak bir tarla manzarası nrzedeıı, 

Caddcbostanı. Çiftchavuzlar, ~im
d: kübık köskleıin giindenı;iiıı• 

arttığı b'r ma1ırllc s•ıkline gir
mektedir. Bütün bunlar iyi Şu 

dürıı)·anın en güzel ynı olan Bo
ğaziçi ne Zlmar. ınk; af edecek? 

H. A. 

gidişler, saraylı. ar ;çin bir gez'n~i 
ve hav~ alnıaK vesilesi oiuyordu. 

Harema/;ası; Arzıniynzdan te -
Jiikki etti;ii irad~· mabe;;ın da
iresinde nöbet bekliyen vükela ilu 
meşgul bulunan başmabey'lci 

Mehnı~d Beye tebl ğ ettı. 
Mehmd Bey; irade mucibince 

hemen ter~·r..ata başladı. Sofralar 
zaten hazırdı. Sadrazam Ali paşaya 
gelerek, Padişahın, yemeği ıç~r

de yivecr•ğ:nı arzetti. 
Ali P3şn. sıkılmıştı.Şımdıye ka

dar vuku bulmıyar. bıı halden şüp
helenmişti. Derhal nıabey.ncıye 

sordu: 
- Oğlum Mehmed Bey; z:ıtı 

şahane!~~i key:fsiz midirler nca
ba? Mu\~d olrnıyan hal vaki oldu 
da ... 
Mabeyınci Mehmcıl Bey; Arzı_ 

niyazın çoı< yakın bir dostu ve 
hatta mJ~reın bir bende>ı nldu _ 
ğundan n1' olup ne bitt•ğini bi
lirdi. 

(Dn•amı uar) 
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Kilise ne yapmak istiyor?. Gangsterler 
Papa 

ita/ya 
hakikaten mücadeleye girişerek 

hükumeti ile imzaladığı anlaşmayı 
929da Faaliyette 

Dört haydud Nevyc;,rk 
da bir bankaya girdi
ler ve 50,000 d0lar 

alıb gittiler 

NIE MüN 
bir tarafa bırakacak mı ? 

Yazan: MURAT KAYAHAN 

Katolik papaslar düşünce içinde .. Nevyork (Hususi) - Yüzleri 
maskeli dô:t haydud Nevyorkun 
büyük bankalarından Banka di 
Napoli'nin şubesine girmişler ve 
elleııindekı otomatık rovelverlerle 
banka memurlarınc ve on altı müş
eriyi tehdid ederek 50.000 dolar 
almışlar ve otomobillerine binip 
gitmişlerdôr. Zabıta, haydudlarııı 

izini bulamamıştır. 

Yeşil ve mutena ağaçların göl
gelendirdi~j gazıno bahçesıncle 

beyaz örtiile.ri iç gıcıklıyacak te. 
mizlikte bir masanın etrafında 

toplanan Nerrcin, patron ve ar
kadaşları Boğazın serin rüzgarına 
kıpırdanan yaprakların arasında 

buzlu içkileri ıçlerine sindire sin. 
dire çekiştiriyorlar. Gülüyorlar, 
söylüyorlar, eğleniyorlardı. 

İtalyada ırk meselesi dolayı .. 
sı e a l ınan vaziyet Papalık tara .. 
fından şiddetli bir surete karşı. 
landı. Buna dair Avrupa gazete
Ieı;:nde çıkan yazılardan bahse .. 

den Son Telgraf• gerek Papının 
söy!edjği nutuktan ve gerek Sin .. 
yor Musolininin ona verdiği ce .. 
vabdan da bahsetmişti. Yeni ge. 
len Avrupa gazeteleri yine bu 
mesele etrafınd~ki dedikodularla 
meşguldür. Rom~t'\a bulunan mu. 
habirler Vatikan mehafilinde • 
neler düşünüldüğünü söylüyorlar. 
Bundan anlaşı\ıyor ki Vatikan ıle 
İtalya mehafili arasındaki ihtilaf 
gerginlik halinı almıştır. Papa, 
son günlerde hep İtalyanın ırk 

hakkındaki noktai nazarına•uymı. 

yacak beyanatta bulunmuş ve t. 
talyanın da bu hususta Almanya. 
yı taklid ettiğine şaştığını söyle .. 

miştir. Fazla olarak Katolikliğe 
karşı gelenin Papaya karşı gele. 

ceğin: sövlemiş, P aya vuranın 
da öleceğini ilave e •• neyi unutma. 
mıştır 

Sinyor Musolinı de buna cevab ,. 
vermc,1< için uzun uzadıya bekle. 

meğe lüzum ı,ıöı·memiştir. Bunu 
da birkaç kelime ile anlatmış ve 
İtalyanın kimseyi taklid etmedi. 
ğini söylemiştir 

Bu suretle iki tarafın vaziyeti 
artık anlaşılmış oldu. Bu vaziyet 
ise biribirine tamami!c aykırıdır. 

Almanya ile arası açık olan Va. 
!ikan İtalyanın da Almanyaya 
benz~r tarzda bir hattı hareket 
takib etmesini .yi gözle görmüyor. 
Fakat İtalyanın sılahiye!dar me. 
hafili dolayısile Papay& anbtmak 
istem işlerdir ki Ttalya haricden 
b>şkalarını tak1id etme11e lüzum 
görmemektedir. Buna da' r ,·eri
len ;zahat Val ' ·anı btmin etsin 
diy<' verilmek i5:enen teminat 
sayılıyor. Fakat Papa on birincı Pli 
bu kabil trminatı ki·f pörmemış.. 
t;r İtalvada ırk tTJe~ele<i kabul 
edilmesini. Almany~d~ dJuğu gi-J 
bi Katol'kl'~e avk" gÖrfôl'\ PDpa, 
Kal;">ıik kiltsC's:nfn ırk farkı gö -
zetmediğ'n · tekror ili\n ederek 
açıktan açığa vaziyet almıştır. 1 
•Son Te!.,rof• bund"n behsetm•Ş
ti Fakat Sinv~r Muso!ini de bu
n~ karşı vazôyet a!arak İtalyanın 
herhanı;i bir Pngel karşısında 

durmıyacağını 'lan etn,ekten geri 
kalmamış, İtalyanın ırk nazari -
yesi Almanyada takib edilenden 

başka olduğunu sövlemi5fü. S:m
di \'aziyet işte bıı suretle aykırı 
olarak kend'nı gö,;termektedir. 
Bu aykırı vazivctin bundan sonra 
kı neticeleri ne o!aca~ı bahsi ay
rıdır. Geçenlerde İtalyanın ileri 
gelen profesi.\rler' toplanarak L 
ta lyan ırkından bah>ile İtalyanın 
bundan sMrakı hattı hareketi ne 
olmak liızımgeleceğini söyledik-

leri zaman Katolik kilisesinin 
gazetesi sayılaıı Avenire gazetesi 
bunu kalbul etmiştı. 
Şimdi katolik gazetelerinin ca. 
m pkıldığı aniaşıiıyor. Çünkü Pa. 

panın vaziyeti lcarşısında orılar 

da ne diyeceklerini şaşırmış bu • 
lunuyorlar. Diğer Katolik gaze • 

nasıl birtakım tabiye usulleri ol. 
duğunu şimdiye kadar gelip ge • 
çen bellibaşlı hadiseler gösterme. 
miş değildir. Mesela Almanya ile 

gerginlik arttıkça artmış olduğu 
halde Vatikan halll resmi s:ırelte 

Berlin ile münasebetlerini kesmiş 
değildir. Bilakis daima almış ol-

Trenlerin 
Sür'ati 

Nerminin aklı iki noktaya ta. 
kılmıştı.: 

Gözlerınöe Tevfikın ha~ali, 

kafasında ilk defa göreceği An -
karanın mııhiti, sosyetesi, hayat 
şartları hak'nndaki telakkisi kı • 

Rom1 . N•poli hattında işleyen pırdanıyordu. 
bir İtah•an treni saatte J 54 kılo - TevfiA:i seviyor muydu? 
metre "ürJcle gitmektedir. Evet .. O halde ona danışmadan 

Ham _ Hanou arasında birf Al.. bu gence kararını niçin vermişti. 
man treo'. 1 saat 20 dakikada 17i Kendi kendine sorduğ11 bu sual-
kilometre katetmiştir. Saatte va- lere yine kendi cevab verirken 
satı olaraK 137,9 kilometre demek. kuvveth bir kat ıyetle işi kestirip 
Amerık~d ı saatte 124 kilometre atamıyor, bırbiri ardına tereddüd-

süratle gih~ trenler vardır. Ta- le teessjrıin elimle bocalıyordu. 
bii bunlar elektrıkle hareket et • Tevfik, bu im! gidi~i duyarsa 
mektedİ"!?T. Nerminin hareketine ne mana ve. 

Buharla işleyen Belçika tren - recekti?.. j 
leri saatte 100, İngiliz trenleri de Genç kız, kadehindeki rakıyı bir 
115 kilometre gitmektedırler. l)'Udurnda midesine boşaltırken rr.ı. 
Fransız trenlerı 119 kilometreye rıldandı: 

kadar çıkmışlardır. Paris _ Lon _ - Adam sende ... Para ve aşkın 
teleri tenkid ediyorlardı. Fakat duğu vaziyet, münasebatı devam dra sürat katarı saatte 120 k:lo _ çarpıştığı noktada her zaman ga-
göze çarpan bir •ey vardı ki !tal. ettirmek suretila bır gün gelir, tr k t d lib çıkan unsur, muhakkak parti. ' me e ·a e er ... 
yada çıkan ve Katolik kilisesine gerginliği ortadan kaldırmak ça- yi kazanır ... 
mensub bulunan gazeteler arasın.. resi bulunur diye ümid besler gö_ birtakım usuller kendini göster. .-ı CD 
da bu mesele etrafında bir iMila. rünmektedir. Onun için eğer şimdi mekte gecikmiyecektir. Tevfik, 0 akşam sah;ci bir pars 
fın bulunmasıdır. Yalnız nhtolik İtalya hükumetl ile Vatikan ara- Roma _ Berlin mihverinin çok haline gelmiş!;, Gürnlihclen tele _ 
gazeteleri değil, Katolik papas - sında bir mücadele 'ıaşlayacaksa sağlam olduğu şimdiye kadar çok fonla kend'.sini arıyan, akşam ye-
ları da bu meselede ayrı ayrı ceb- Papalığın her halde kullanacağı (Devamı 7 inci sahifemizde) meğinde bu!uşmak üzere randevu 
helerde bulunuyorlar Kato!i1< !=========================================== 
papasları bundan sonra Papalık j 
ile İtalya hükumeti arasındaki mü. 1 . ite ede yaz para b __ i _r_~ k,_t_ i_ r m ek_ nasebatın ne şekle gireceğini dü. n g 1 r 
şünerek endişeye düşüyorlar ___ ;:::;;__ ___________ ...;; 

Acaba yine.eskisi gibi mi ola.. B• d •• //•k Yüz kişide kaç kişiı1İn 
cak? Yine Vatikan ile İtalya hü- ır e 1[UZe l 
kümetinın arası açılacak mı? 1:,1' ı · • •ı • b• Jd• "' • • ? 

Senelerce süren dargınlık niha- n.ra lÇeSl SeÇl mlŞu yapa 1 Jgl JŞ • 
yet şimdiki Papa on birinci Pi 
ile Sinyor Musolinnin teşebbüs

leri sayesinde 11 Şubat 929 da ak
dedilen Latran arılaşması .le or
tadan kalkmış, 'ki taraf barışmış. 
tı. Şimdi tekrar eski dargınlık ye
niden başgösterecek mi? Endışesi 
Katolik papaslarını düşündürü -
yor. 
Şimdi muhakkak olan bir :ıcy 

varsa o da Papa on birinci Pinin 
yeni bir mücadetey~ girmcğe ha
zır olduğunu göst~rmes'dir. Yaşı 

sekseni geçmiş olan Papa on bö -
rinci Pi önünde '{en' açılan bir 
mücadele sahası görmekte ve bu 
sahaya girerek mücadeleye hazır 
olduğunu gösttrmek istemekte -
dir. Almanyada bu mücadele ol
du, başladı, hala devam ediyor. 
Şimdi sıra İtalvaya mı geldi?. Mü
cadele saha· - '>ırakmak isteme
diği anlaşılan Pap~, Katolikliği 
müdafaa etmek gayretile bütün 
Katolik kilise:;ini harekete gel: -
recek görünüvor. Bununla b 0 ra_ 
ber Vatikanın kendine mahsus 

1 
ngiliz g~zete _ 
!eri ynz mev_ 
siminin bu sı-

cak günlerinde ta 
tili~ na;;ıl ~ı;ç:r.I. 

diğinı yazmakla 
bitiremiyorlar. Bu 
sırada bır de gü_ 
zellik kraliçesi in
tihab edilmiştir. 

İngilterede E • 
seks'de ağustos ta
tili diye herkes 
yaz günlerini eğ. 
lenceli bir tarzda 
geçirmeğe fırsat 

Jngilterede güz~llik kraliçesi ararken bir krali. 

çe in tihab edilmiştir. Fakat kraliçeliğe seçilen Mis ıs 

Alis güzel bir kız değildir. Zaten bu itihabın hususi
yet' de buradadır. Fakat gençliğ'1ıi muhafaza edebi
len bir kadındır. Kendisinin 19 yaşında bir oğlu ile 

13 yaşında bir kızı vardır. Yaştan bahsetmek her ne 
kadar doğru değilse de bunu Londralı bir gazete ha. 

tırlatmadan kendini alamamıştır. Fakat o da kat'i O

larak birşey diyemiyor. Yalnız kırkının içinde gibi bir 
sı·y söylemekle kalıyor. 

8 
ir İngil'z gazetesi geçen gün ortaya bir mesele 
atıyordu: Herkesin aldığı aylık ve ücretle kıy
met biçilmez, diyordu. Birçok kımseler vardır 

ki her sene binlerce İngiliz lirası alırlar, fakat İnği

liz kabinesi erkanuıın aldığı paradan çok para ka. 

zarıır, lakin buna bakıp ta onların bılgi ve düşıince 

itıbarile kıymetleri mukayese edilemez, neticesini 
çıkarıyordu. Bu mesele ile uğraşan Londralı gazte, 

işi daha kurcalamış, tedkikatı başka bir sahada da

ha ileri götürmüştür: Hayat sigortası işlerinin mü

tehassısı olan bir adamın verdiği malumata göre 

yirmi yaşında 100 kişi ele alınsın. Bunlar kırk sene

de şöyle ayrılıyorlar: 

100 k~iden 44 kişi ölüyor. 100 kişiden 23 kişi 
hfila yaşamak için çalışmaktadır. 100 kşiden yalnız 
1 kişi zengin olmuştur. 

100 kişiden 2 kişi şöyle böyle orta halli geçinip 
gitmektedir. 100 kişiden yalnız 5 kişi para tasarruf 
ederek ömrünün sonunda bununla yaşayabilmiştir! 

lOOkişiden 22 kişi yaşadıkları müddetce hep baş
k:Uarına tabi tabi olarak geçinmektedirler. 

Bu neticeye göre hesa'b haylı acıklıdır. 100 kişi
n•n pek, amma pek azı birkaç para biriktirebilmiş 

oluyor demektir. 

JA'ZO.l /i 
Sl1J ~Tıq 

veren Nermiıu LokaJ'l!ada aramış, 
bulamamı~. epeyce bekledikten 
sonra genç kadının gelmeyişine 

ne mana vereceğini kestireme -
mişti. 

- Nermin niçin böyle yaptı? 
Diye kend; kendine bunun se .. 

bebini araştırırken mutlak onu 
bu akşam görmek ihtiyacında ol. 
duğunu hıs~ediyor; fakat evine 
kadar gidip aramağı erkeklik gu. 
ruruna uygun bulmuyor; oçinde 
tuhaf bir hL~ 1, yakıcı bir ezilişle 
baş gösteren ilk kıskançlığın do
ğuşunu içia iç:n duyuyordu. 

Delikanlı, randf·vu saatinden bir 
hayli geçtiğı halde lokantada dur. 
du. Bekledi. S..ın. ı: 

- AbcaP,ın olsun Ncrm•nl 
Diye söflendi. Kalktı, sokağa 

çıktı. 

Nereye tıidecckti?. Ne yapa • 
caktı ... Gündüzden hazırlanmış 

bir programı yok:u. İçinde beli. 
ren hain bir şüphe, kıskançlığın 
çivısi onu kafaca çok yormuş, za· 
ten işinde bunalan dımağı bu bek. 
leıyişle k.rmaka·ışık olmuştu. 

Beyog!,ınun bomboş kaldırım • 
!arı sıc1ktan kavruluyordu. Genç 
adam dıişündü: 

- Biraz hava almalıyım! 
Dedi. Bir takst çevirdı, atladı, 

doğru Arnavudköyüne indi. 
Gökte hafif bi: mehtab, deniz.. 

de de ;ın'la titrek aksi boğaz su
larını yaldızl!yor, uzakta göz kır. 
par gibi sönüp yanan Kızkulesi -
nin kırmızı ı ıı!;tı. yıldızlara işaret 

veren bır heiyJğraf fenerini andı. 
rıyordu. Deııiz~n, gökün, hava ... 
nın bu gıizclligin! içine sindire 
sindire seyretmek için Tevfik · 
gazinonun bahçesine çıktı. Kuy. 
tuca bir köşede, zümrüd taflan • 
ların lo~ gölgesinde eğlenen bem. 
beyaz örtülıi bir masanın 4-5 adım 

gerisinde oturdu. Ceketini çıkar. 
dı. Derin bir: 

-Oh ... 

L--~-----

Cevabını verir .. 
Otomobil Bursada hükumet konağuıın önıinde 

durdu . Refiğın helecandan içı titriyor; ne olacağını, 
kimin yanına götürüleceğini b:lmemezlikten kalbi 
çatlıyacak gibı çarpıyordu. Otomobilden indikten 
sonra memur önde o arkada hükumet dairesine • • 
girdiler ve memur sordu : 

- Müddeıumumilik hangi tarafta? .. 
D".n) 4'.ından vazgeçm :ş, ihtıyaı bir odacı ce -

vab verdi 
- Ahan şu yanda, doğrulayın yürü ... 

B ikı dakika. birkaç levhaya göz gezdırm~k 
Müddeiumum !iği bulmıya kafi geldi. Memur efendi, 
kapır. ıı önünde derlendi toplandı, ceketinin iç ce -
binde sakladıö-ı ·Sevk evrakı· nı çıkardı, oradın o 

geçen katibe sordu : 
Müdd~iumumi bey içerıde mi? .. 

- Kim, Feridun Bey mi?. 
- Evet .. işte Müddeiumumi. .. 
- Burada .. 
Kapıya vurdu; 
- Gir ... 
İri vücutlu, zebella yapılı muh•fız efendi fevka

H'ıde mühim bır ış yapıyormuş gıbi telaş içinde Reli
ğin koluna koparacakmış gibi yapıştı, onu da sürük
lıyerek içeriye girdi. 

Resmı selam. 
- Ne var oğlum? .. 
Pul s. elindeki kağıdı uzattı, bekledı. Mı.iddeiu-
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mumi, kısa boylu, cılız, siyah parlak gözlü, orta 
yaşlı, iblis yaradılışlı, asık suratlı, sinsi ve sevimsiz 
bir adam. Refiği beklediği muhakkak. Fakat hiç belli 
etmiyor, mühim işler arasında bu da bir mesele 
imiş gibi görünüyor. Yoksa, daha mEomura: 

- Ne var oğlum? .. 
Demeden, Refiği görür görmez göz kapaklarını 

kıstı ve gıyabında pek iyi tanıdığı bu sarışın çehre
yi, iri sarışın başı., pembesi azalan ve kireç. rengi tu
tan beyaz yüzü, muztarib insanı süzdü; sahte bir 
vakar ve azamet takındı. Fakat, hud'abazlık.. had
bazlığın hilkimiyeti! 

Müddeiumumi bey, memurun verdiği kağıdın 

bir parçasını imzaladı, iade etti; iıst tarafını alı -
koydu: 

- Peki oğlum. Gıdebılirsiniz, Said Mollanın 
kayırtması Müddeiumumiye kuzu, şoföre yer yüzü
nün Allahı kesı!en muhafız memur efendı, resmise. 

\ 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

H'ımı tekrar etti, çekildi gitti. 
Refik odaya nasıl girdise öyle duruyordu. A • 

yakta. Süzgün. Pürheyecan ve merak. 
Bu haleti ruhiye müdhiştir! İstanbul dururken 

Bursaya getirilmek, hiç bir şey bilmemek, kimse -
szlik!. Müddeiumumi, kelimeleri ağır ağır telaffuz 
ve parmapının ucile işaret ederek: 

- Refik Bey siz misiniz? .. 
Dedi. Refik, kısık bir sesle cevab verdi : 
- Evet efendim, benim. 
Muhavere devam etti: 
- Muharrisiniz? .. 
- Evet .. 
- Gazetede çalışıyorsunuz?" 
- Evet .. 
- Evli misiniz? .. 
Refik, bir tereddüd 

ladı; 

saniyesi geçirdi. başını sal. 

- Evet.. 
- Çocuğunuz var mı?. 
- Var efendim .. 
- Buraya niçin geldiğinizi biliyor musunuz? 
- Hayır .. 
- Hiç kimse bir şey söylemedi mi? 
- Hayır .. 
-Ya? .. 
Müddeiumumi Bey, sustu. Refik, muhaverenin 

şekline dikkat ediyor: Havat Evlilikten, çoluk ço. 
cuktan ona ne? Refik bekliyor ki, bir saniye evvel 
niçin getirildiğini öğrensin, kabalıatı, cürmü neyse yü 
züne vurulsun! .. Halbuk, Feridun Bey, boyuna tu_ 
haf tuhaf şeyler soruyor: 

- İstanbulda kimlerle görüşürsünüz? 
- Gazetecilik vazifemin icab ettirdiği herksle .• 
- Dostlarınız var mıdır? 
- Tabii ... 
- Kadın mı, erkek mi? Hangisi çok?. 
Refik bu suale ceva bvermek için biraz şaşala. 

dı, ne maksad peşinde konuşulduğunu kavrıyamadı. 
Maamafih, söyledi : 

- Erkek de var kadın da var!. • 
Feridun Bey sinirli bir tekrarla : 
- Hangisi çok efendim. Hangisi? Onu tasrih 

ediniz.. g 
Dedi. Refik, bu ısrar, bu milnasızlık kar§ısında 

bqtün dostlarını zihninin içinde toparladı, birer bl.. 
rer gözden ıı;eçirdi.; 

• 

>J' 
afıP' 

Çektikten sonra etr 

kındı: aı0' 1 
Gözleri etraftaki masal sal~ 

tı. Sonra kendi önüne .~~.) 
den masaya gelince dUl 00~ 
katli dikkatli baktı... oo' ~ 
inanamıyacak gibi oldıl· ,I 
şanı yenıeğı için rand~~~ f 
kendisini ölesiye sevdıg• ,~ 
yakıla, yalvara yalvara rı 0r 
genç kadın, hain Nerın .1 

sarıı• 
o bembeyaz örtülü ma 

5
..,JJ 

fını saran üç erk~ğin ara i•~' 
kası ona dönük oturuY0

;-0 
deki durmadan doldııru a , ~ 
rakı kadehini birbiri ardıP 
fasına çekiyordu. .. 

Tevfik durdu, düşünd~-
- Bu da nesi?.. k'" 
Der giLi Nerınine ba d 

kadın bu ara arkasın• ıİ' 
bakışları, 'Ievfikin kerıd•ıı' 
dikilen gözleıile karşıla~ 

Delikanlı iç;nden. .. 1,. 
- Şimd; beni gördıı .. g 

yanıma gelecek, özür ,·el~ 
yecek; müiüm bir p_ara eeb 
böyle hareket etmege Jll 

duğunu söyliyecek. di>11' 
Dive düşünürkt!n .keıı ; 

. 1<ıl•· . 
siye sevdığıni yana ya 

8
d1o1 . 

yalvara anlatan genç Jı 0ııı·' 
in Nerminino lakayd ~ır_ ~ 
kişile önüne diindiig~rıtl~ı ~ 
hareketle yakaladığı r3 d• ' 
hini iki ı«ıh 1un ı :ırasın b~ 
b 1 t • .. d" :l{arı 1 • oş t ıgı nı gor u.. ..ııı 

faftan iliklerinde donar :8ıı"_. 
Bir dakik:ıia etrafını" .,,d"' 

··rıv 
nı hissetı.~ , delikanlı r ıı-' 
şeye elini uzattı, şişe~_-ı i cJll 
d k . eJJ!l an av!"ao.~. sonra, pJl" 

dan aşıra.ı bir hareıcetle 1,ııı:> 
deki Hlk.1. yd kadı~9 • Y:Co»· ' 
in, fettan Nermının k_ ~,ı' 
tün şidde• ı le ind ! rrn ~ ~? 
dı. ,. o 

51! • ~ 
Nermm tekrar arıca ıi'~. 

tü TevtôMıı Jcjzlcriııde Jr1 
• -:> b d3' 

gaddar r.rnnayı bir arı ot el1 

·cııfL ' 
den fett ın kız ona ı, 

1
,r •' 

- l'evflk . Birat ge. p.ıı 
.. kaJlıS 1 

Genç adam mutc . ,-er'P 
!arını gl!vşe~ti, şış~,vı ilzİ 
raktı, kal k•.ı, önü sıra r ıı• ll 
odada salı '1'1 salına tava 1,cl 
lan bir s:gara dıil'll8~'.erı ı' · 
gibi yaylanarak ılerlı) ıı•~ 
takib et\ı 'Y üri.ıdı.iler- · ~~· 

~.,1• o' denize bakan, bol ag iP , 
köşesine g~· :liler. r<errı~ıaı1' 
Tevfiğiıı ke. ıdisine 'f3

· 6!1~ t 
bekledi. .. Delikanlı ıaıı:deP 
lin<:e ona fırsat verırı 
başladı: ıı'! 

d. o'ıı 
- Tevfik ben gı •Y 

1
1 

- " .. " ·-·· .,bıf~ 
Devamı 1 ~ 

1 
t; 
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.,Casus luk.. T A T a 

o Görülmemiş bir kıs
kanÇlık hadisesi 

/(O/ay iş değil .. YlldıZıar yazı nasıl geçiriyor Kıskanc bir koca karı
1-Ier işden anlamak lazım 

gibi .. oldıığu 
Kaliforniyada bu yıl I Herkesin me,.ak etti- sını pe,ncereden 
deniz mevsimin de ği bu suale Holivud attı! 

'f 0Pılnıası 

S;r k. 
Şeyi ere 

güç hatta 
k atlanmak 

imkansız 

lazım 

yıldız yağmuru 1 cevab • 
verıgor .. 

DÜNYANIN GÖZÜ HOLİVUDDA! 
saklıyan adam kurtuluş Suçunu 

imkanı bulamayınca .. 
1•tıııd:n ı gündür İngiliz gazele
tıruıııı ~aklederek •Son Telgraf> 
'lar arb ••nacında Alman 

aletlerim ve s1ire oraya çok iyi 
yakışacak ... 1 -----------------~--------------~------------------------------------- 1 

İlkevvel bir kazaya hamlolun -
muştu. Parlste Hotüvil sokağında 
87 numaralı apartımanın altıncı 

katında oturan bir adam, geceya.. 
rısı avaz avaz bağırıyordu: 

beri altıncı katta iki odalı bir da.. 
irede ikamet ediyorlardı. Facia, 
gceayrısından sonra vukua gel -
miştir. 18 aylık bebek gibi bir de 
kız çocukları vardır 

. 4:llaıı~a karşı İngHiz mukabil 
~a,~ns San . bahsedıyordu. En

t"':ni ervıs d~nilen İngiliz şe_ 
ıı.ı,t% ~ başı Aıbay Vade şöyle 

l9 r. 
15 de 

~ tueııı harbı U"'lumi esnasın _ 
~ıı."ın ·Cens Servisin 9 uncu 

:ıı.ııırın 29 Uncu livası sübavı 
~ · Çok · 
iıltere.ı raporlar alıyordum. 

tıtı. Çal e bulunan ve g'zli su.. 
İııı •ld ışan düşman casus sebe_ 
~lar~ ettiği malfunatı kendi 
"'<lıtı 

1 
na Ulaştırmak için bir _ 

lıa le haretıerle ve aydınlık va.. 
d~ er şe 
~· ltuııan Y2 muvaffak ouyor-
,:ta tut ılan vasıta aydın1ıktL 
..., b arak · 

· , altat ışaretıer yapılıyor • 
~le i<li. ıı bunu .. isb&t etmek me
~ ~ ve iu gorüp anlamak için 
~·%. lnr. en Yerlere gitmek !A
v llıli ~U~lterenin Hindhead ı . 
,_•en \•;;ı. k tepelerinden bir.inde 
•I ' "•Sek b' . , Vardı ır mevkıde bır o-
~ııı al~t~a~ma lhlmgelen bir 
a ilen erı alarak ve: 
h,~ ~kse~isadhanP. me.ııuruywn. 
~~ak. 

1 
ınevk!den gökyüzüne 

~ad, ltaıazııı:geldi. Onun için 
~ ~ıı ..._ 1acagım diyerek otele 

1, ~dk.ik. ba~ Vade etrafı bura.. 
· ha~ilt t edınce ınevkiin her ye-

a en hakim oldugunu 

Genç kız, bunu otelin sahibine 
.Jtend.iliğinden olarak söylemiş, 

o zaman adam bunu kabul etmiş
tir Rasad aletleri de b11 suretle 
yukarıki kuley~ çıkarılmıştır. Her \ 
şeyi oraya yerleşlirdl1<ten sonra 
kapı kapanmış, anahtarı da Ente
licens Servisin rasadhane memu
ru a1mış, cebine atmıştır. Gece O

lunca herkes çekilir, uykuya da
lar, oteli de derin bir sükut Kap. 
!ardı. O zaman ras3d memuru ya
vaşca yatağından kalkar, odasın
dan çıkar, merdivenleri tırmana
rak kuleye gider, kapıyı açar, sev
gili aletlerine kavuşurdu. Bura -
dan her tarafı görmak kabildL 
Geceleyin bir taraftan bir tarafa 
verilen ışık ile işaretleri hele el
deki kuvvetli dürbünlerle görme_ 

mek imkansızdı. 1''akat bu iş çok 
yorucu ve bıktırıcı bir işti. Orta.. 
!ık ağarıncıya kadar. kuleden et. 
rafı gözetlemek, uyumamak, u -
yuklamamak vardı. Fakat en 
müşkül cihet şu idi: Bu otelde 
muhakkak düşman casusu veya 
casusları vardı. Fakat bunlar kim 
veya kimlerdi? Hasadhane memU

runun böyle gizlice her gece yu
karıki kuleye çıktığını bunlar öğ_ 

renirerse o zanı1n Enetlicens Ser-

'"ııııu Bu yazıda bahsedilen Kuleli otel 
~'h he 1; 

4t ıı"ceğinuradan birtakım işler \ visin bütün hesabhrı altüs ola -
\c bıı ot 

1 
e hukmetmişti. Fa- caktı. 

'ııı~ değ~ı". Yerleşerek kalmak [ Geceler geç'yor, fakat hiç bir 
\Jdı: dii,; dt, İki türlü tehlike şey görülüp 0 •ilmiyordu. Niha • 
ı.,dlıııtası:~ casusları daha ev- yet b:r •ece •ızaktan birtakım 
~~!•b;; ~-ışgal etm!ş olabilir - l!ilklar arkeailmeğe başlamış, 
ilıtııı~ otara~ll\seye belli etmeden. bunlar açılıp kapanmıs, şühhe U-

. ~ iııeı da eğer lıunhr gel- yandıracak gi!>i bir int.~amla bL 
'.·~'lı~ıııur:r ,b,i\e höyle rasadha- ribirini takib etmiştir. Entelcens 
t·~ı. hQ Oteı d,ı e b'r adamın gele- Servis adamın.n elinde irili ufaklı 
,.,_ iına .e Yerlesmesi onların birçok haritalar vardı. Bunlarla 

eı h gıdcb·ı· · , Qra 1 ırdı. E~er daha mevkii tavin edecektL Fakat ta-
. ~ i~e :~ isgaJ etmeyi düşün~ 
n •a0;ık h 1 •rın faal'.yetine en
~ .. ''t t.h;.: §ey, mukabil casus 

'lı ; ~ ·! k.ad'.ı~.~ teskil edebilirdi. 
~. ın l t . · c ~ er casus. ıster 

nı.,t ~~u; olsım. bu yokla 
1 . ta'-ı rc-~k tehlikeler ile 

~ı. ' aı ı · . · • kıv ıt.ın yardımcı bır 
''I llıeı h . t· , • Öl .. ve e emmıye ı 

~ ~ 1.1 n ,_;uı 'n•vor. Entelicens 
l<ı . ~etırct·adh no memuru be
L aı , ı. · .. .. . 
'l . 'tl~ri ~ı rluL"bunlcri ve dı-
'•ııı ~e b·· Lr tarQfa bırakarak 

1), b Oy[ b' 
<!,. aşıa ~ ır yardımcı a -
~ •t•l:nll\ış ve gö?.line ilk ili
, ııı,,.ın, Yap dofterlerini tutan, 

ı, an 
0ıp. "'r. " ~ene ve güzel kız 
ı._ 4 ii· <\.ızıa 1 '·-.v •1~e d ·. <0nu~mak, onun 

"' ''l a·r t1 ı .
1 

•hı,ab· n ı bıri{aç sözle 
"ıl'Jı."~lir .,01 tnak imkan altı

llıQuıkuıa; ,. ak t otelın saiulıi 
~tlu :u%n '°.ktu. Rasadhane 
, ~I ''tlij r durbünieri, diğer 
~· • kc,~u •s~d aletleri ve bat-
i\,, 'lı ~ l'arct B h i~in ,. ı.. unları yer-
i 1 1bi bu • ~, lazımdı. Fakat 
,'1, b,1eın'v<ır~Şyayı içeriye al _ 

'· lı~1~ lhu. Nıhayet genç 
t ~~ llıü• . babltk lierleyınce 

·.ıur:1 '), rı, . ona şunu de. 
) ; ' ıı 
'I l>tr: l'İık e' b '1 'Gler• f· < ır kulesi var 

''ın h lan da yatnıvor. 
eış~ . 

~r Benim rasad 

yin edip öğrend'kten sonra ne ola
caktı? İlk 2kh gelecek basit ~ey 
şu idi: Hemen mevkii tayin ede
rek orac., tahkikat yapmak. b'r 
veya b ' rkaç kişiyi tevkif ettirmek! 
Lakin bir kiş'nin tevkifi bile bü- ı 
tün hesabları oltüsü etmeli~ vete-
cckti. Çünkü casus şebekes'ni 

mPydana çıkarm~k için bu kabil 
tevkif1t kafi gelmlyeceği gibı iç_ 
!erinden bir veya birkaçının yaka 
!anması ıle bütün şebeke kendini 
saklıyabilirdi. Fakat bu işte ace_ 
lP ·derek kar1'ıklığa meydan ver_ 
memek ne katlar Hlzımsa işi ağır

laştırmamak da o kadar mühim
di. Çünkü bu işaretler her halde 
pek ehemmiyetli birtakım mah'.ı

matı gösteriyordu. Bu malumat 
ne olabilirdi? Donanmanın hare
katı, İngiliz ticaret gemilerinin 
gidip gelmesi gibi ki eğer düş -
manlar bunları munt~zam surette 
takib ederek bildirıyorlarsa o za
man birçok ln,qilizlerin hayatı 
tehlikeye giryn' cl·'mekti. Bu giz_ 
li düşman casu-; ··,bt'kesinı b;r an 
evvel meydana . ~ıkarmakla pek 
çok İngilizin ölümünün öcüne ge_ 

çilecek demekti. Faka: nasıl bir 
plan takib etm~ı,? İşi belli etme
den nasıl neticelendirme!!? Dı _ 
ğer taraftan daha dikkat ed!ecek 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Tatil aylarını yarıladık ... Say
fiyelerde geçırilen günler.n sonu 
yaklaşıyor. Hrkes kır, ve tabiat 
dekorile siıs!ii muhıtlerde geçir
diği ayların hatırasını kışın ha
yalinde a~atmağa hazırlanıyor. 

Bu ar:ı.d.ı akla gelen ve şüphe
siz hayatlarını hepimizın merakla 
takip ctt=.ğimit beyaz perde yıl

dızlarının tatili nasıl geçirdikleri 
meraklarımızın ön safında yer 
alır. 

Son ı~clen Ho!lıvud haberlrı 

yıldızların Vakans'ı nerelerde ve 
nasıl gecirdiklcrinı şöyle anlatı_ 

yor: 
Cıci yıl.l z :::.rnyel D;ıriyiô buse

neki vakiıns'ı şe~,ahatle geçirmeğe 
karar verm!~tı. Kot Dazor. Stüd
yoda tatil çanı çalar çalmaz va
lizlerini, seyahat akseı;uvarını 

bagaja veren güzel yıldız ana 
vatanın:ı., Fransaya doğru yola 
çıktı. 

Paris, Holivudun en parlak şöh
reti haline gelen hemşerisini kar
şılarken duyduğu heyecanı tarif 
edemiyor. 

Danyel Dariyö de geniş bir iç 
bazı ile memleketinin kızlarını, 

plajlarını yer yer dolaşıyor. 
Bu seneki Paris mayo modası 

Danyel Dariyonün, bu parlak 
Fransız sinemP yıldızının Ameri_ 
kadan getirdiği modellerden mey
dana geldi .. 

Yine hepimızın sevdiği Mirna.. 
loy, Sonya Ifenny, perestişkar

larının alkışları arasında plaj eğ_ 

lenceleri içinde vakit geçiriyorlar. 
Kaliforniya deniz mevsimınin 

başlangıcından beri kendilerini, 
güneş; kum ve bol fosforlu deniz 
suıyunun, bu üç tabi! sıhhat vası.. 
tasının kollarına bırlkan iki genç 
ve sevimli yıldız birer den iz kızı 
kesildiler .. 

Bu arada, iyi bir firma llfırna

loye doi ~un bir ücretle bir deniz 
filmi teklif etti. Fakat, hayatını 
programla tayın ve tahd:t eden 
sevimli yıldız bu tekl:fe yanaş_ 
madı bil~: 

O, kentlisınc bu teklıfi niçin ka
bul ctmediğ:ni soran Amerikalı 
bir gazetet'ye şu cevabı verdi: 

- K.!lmerada rejisörün geveze
liğinden kurtulmak için tatil 
mevsimim iple çekiyordum. Şim
di, yalnız kendimle me~gul ola
cağım, se)<rcinin değil, kendi 
zevkim için istifad·? edeceğim en
ginde Je boş sôzlerle vakit ve eğ_ 
lencemi kendime zehir edemem! 

Şüphesiz hepimizin merakı, 

Greta Ga ··bonıın esrarengiz ve 
nüfuz edilmez hayatı etrafında 

toplanır. Şimdiy0 kadar bu me
rakımızı halledecek haberlere 

rastlamadık. ama, yine insan bir 
an için dii?iinüyor; araba diyor, 
Garbo bu tatili Hsıl geçirdi. Ve 
geçiriyor? .. 

Ağır başlı !sv<'çli yıldız daha 

tatil mevsımin '" ba~ında _Jıer se
ne gibi _ bu yı t da memleketini 

•ryb.l-et etmek, İsveçin dağ hava
sını ciğer:erın-e sindire s:ndire 
şimal denizi sahillerinde dolaş

mak zevkinı tatmine koştu. 
Vatandaşları Garbonun huyu

nu iyi bildik'.eri için onu sıkacak 
külfetlerden, merasimlerden uzak 
durdular. Şimdi, İsveçte son ta
til ayını geçıren Garbo, bize 
yeni sen~ için yeni !ilimler ha
zırlamak üzere Hollivuda ne za_ 
man dönecef{ini haber vermeden 
vatanındakı villasında istirah~t 

ediyor ... 
Kızıl Çariçcnın emsalsiz müb

di, Marlen ditrihe gelince: 
Bundan bir müddet evvel ~e

yahat taraf:ııa kapılarak öt<>ki 
yıldızlar gibi memleketini ziya
rete koşmuştu. Fakat, n~dense 

bol tabiat dekoruna alışık gözleri, 
güzel yıidıza Bcrlinin hümmalı 
bir faali)'etle çalışan insanlarla 
dolu muhitinde tatil geçirtecek 
zevki veremed!. Bır kaç gün için
de hemşerilerinin bin bir prog
ramına yorgunlukh katlanan 

Marlen ilk fırsatta soluğu Holli.. 
vudda aldı. Şimdi o da Kalıfor
niyadaki deniz mevsiminin son 
günlerini geçirmek için oraya ta
şın~yor. 

Katerin Hepburn bu seneki yaz 
tatilinden istifade için ne denizi 
düşündü, ne de dağ yoluna sarıl
dı. O, şimdi yeni bir merakla sa
rıldığı otomobil sporuna ehem
miyet vertyor. Sırtında şoför tu
lumu, başında meşın kr.skct, göz
lerinde iri ve duman renkli cam
larla kapa!ı koca gözlükle, yağ 
ve benzin kokuları içinde vitesi 
değiştırme ekzers'zleri yapıyor .. 

Mini nı.ni cici yıldız, küçük 
şirley ne yapıyor ders;nız? 
Büyüğün, küçüğün, çoluğun 

çocuğun, hemen herkesin sevgi
lisi bu çocu<: yıldız da mürebbi_ 
sinin naıareti altında ıyi bir de_ 
niz se onu geç:riyor. 

Ama, ~unu da göz önünde bu
lundurun ki, Şirley'e iri iki kurt 
köpeği ile bir kaç valiz oyuncak 

{Devamı 7 iııci sahifemizd~) 

- Karım pencereden ıiüştü! ... 
Apartımanın kapıcısı Royer ya

tağından kalktı, dı~arı fırladı. Av
luda birinin yattığını güı dü. Bu, 
altıncı kattaki kiracının karısı 

Madam Jorjet ıdi. 

Kapıcı Royer, karakolda verdiği 
ifadede şu söz!eri so;lemiştir: 
•Yanına gittim, eğildim, baktım. 

Zavallı kadın! Henüz nefes alı • 
yordu. Doğrul ıtuğum zaman elle_ 
rm kan içinde idi. Kocası, deli gi
bi üzerine atıld1' •Niçin ihtiyat.. 
sızlık ettin? ... • diye söyleniyor
du. 

•Derhal zabıtaya haber verdik. 
Can kurtaran otomob•li geldi. Genç 
kadın hastaneye naklolundu. BiU.
hare yolda vefat ettiğini haber 
aldık .... 

Lusyen Dessans 28 yaşındadır. 
Karısı Jorjet'le beraber yaşıyordu. 

Bu genç amele ailesi Uç seneden.. 

Karısını pencereden a tan Lüsy m 
Dessans 

RUS-JAPON IHTILAFI 
Hududlardaki hadisele

rin içyüzü nedir? .. 
SOVYETRUSY AILEÇIN ARA

SINDA YENi BiR DUVAR 
debilir. Bura:l:ı., bütün Kora ya
rımadasını bir baştan bir başa 
geçen bir demiryolu vardır. 

Korenııı şimalinde yapılacak bu 

• yeni limanlarla Japonya ile Rusya 

arasındaki mesafe 900 kilomct reye 
indirilmiş olacaktır. 

Bu limanların iktısadl ve asker! 

ehemmiyetleri çoktur. Bu sene 

bidayetinde Japonlar bir şirket 
tesis ettiler Faaliyeti arttırdılar. 

Fakat, 12 temmuzd:ı Chang-Kin-

Sovyot pıyadeleri 

• Feng tepelerin·n Soveytler tara -

fından i;iga~ olund'1ğunu hayretle 

gördüler. Ruslar, yeni üç limana 
hakim bir yeri ele geçirmiş bulu

nuyorlar. Ve bu suretle Veladi -
vostok _ Kabarovsk arasındaki Ja_ 
pon menafiini tehdide haıır~anı
yorlar. 

1932 denber: Mançuku - Sovyct 
hududuna doğru u1anan genış bir 

hat inşa edıyor. Maksad, Sovyet 

Rusya ile Çin arasında yeni bir 
sed çekme!< . 

Rusv3, kuvvetlerini Kabarovsk 

yakinine tahşıd etti. Ve burasını 

tahkim ediyor. Ruslar, Veladı

vostok':ın müdn faasından vaz geç- 1 

tiler mi~ ... Pozet kı<rfezinde ne 

tayyarelerı, ne de denizaltı gemi

leri var. Tokyo hükumeti, Kıra

nın şimalinde gizlice üç yeni li -

man inşa.:tını karar verdi. Bundan 

maksad ne? ... 

Japonya, askerlerinı Çin hudu

duna sevk için Kora'nın cenubun

daki Deren limanından istifade e-

Japonlar, Mançu hı:dudıında bu
lundurdul<brı 300,000 askeri Çine 

naklettiler. Buna ra;:imen Japon.. 
!arın va "yet: tehlikel;dir. 

Yeni Ha:cy;ı Nazırı General 

U gaki ilk beyanatında Rus - Japon 

YUMRUK ESERLERİ 

Bir saat sonra vak'a mahalline 
gelen Sen Marten polis komiseri 

ilk keşfini yaptı. Ve bir kaza ôe.. 
ğil, feci bir cinayet karşısında ol
duğuna kanaat getirdi. 

Delikanlı ifadesi, halindeki gay 
ritabiilik polis komiserinin dikkat 

nazarını çekmşti. Kadının cesedin 

muayene edince yüı.ünde ve Vil
cudünün b:rçok yerlerinde çürük 
ler gördü. Bu her halde sukut no
ticeslnde olmamıştı Şiddetli yum 
ruldardan ileri geldiği muhakkak 
tı. 

Lu~en Dessans ilk ifadesinde: 

- Saat 23 ü 40 geçen eve gel
diJn. Karımla ağız kavgası ediyor

duk. beni aldattığını söylüyor, ra 

kibimin isminl soruyordum' Ona· 

•Mademki bana ihanet ediyorSUl' 
o halde ben de gidiyorum .. • de -
dim. 
Kapıyı a';tım, sofaya çıktım. Bu 

sırada bir feryad işittim. Döndüm 
odaya girince karımın penceredeı 
dü~tüğünü gördüm .. • 

İTİRAF 

Bu ifade, polis komiserini ikna 
etmedL Bütiln bır gün ve bir ge_ 

ce süren sorgudan sonra Dessans 

cinayetini itirafa ro€cbur oldu: 

•Evet, onu pencereden aşağı.ya 
ben attım. Kıskançlık ve sarho•
luk neticesi ne yaptığımı bl'ml -
yordum. Adeta deli gibi idım .. • 

BUNUN BÖYLE OLACAGI 
EELLi lDt 

Genç ailenin dostlarından birisi · 

- Bunun böyle olacağı zaten 

belli idi. Lüsyen, çok kıskanç bir 
adamdır. Heıe biraz da içti mi ne 
yaptığını bilmez. Karısına b'r ee. 
hennem hayatı yaşatıyordu. Haf

tanın beş günü şöyle böyle sükıl
netle gaçıyordu. Fakat cumartesi 

ve pazar günleri içLyor, içince de 
aklını kaybed!yor, karısına yap
madığı hakaret kalmıyordu. Ek
seriyetle de dövüyordu.• 

Zabıbn•n tahkikatı da ayni ne
ticeye va5ıl olmuştur. Lüssyen 

Dessans bir otomobil fabrikasın
da çalışıyordu. Şefler'nın takdl _ 
rini kazanmış::ı. Çok i;,l bir us~~ 

idi. Mnimini kızını da pek sevi
yordu. Fakat bir kusuru vardı: 

İçki ... 

İşte !:ıu içki yi::zünden nihayet 
katil oldu. 

münasebatını:ı düzelec<;ğinden, 

aradaki ih"lilfın d ·stane Lir S'J -

rette hallolunacağından bahscdf
yor. 

Bu, J~poıı~ · için bir hezimettir 
Harbiye Nazırı ve erkanıharbiye 

reisi General it Lı!.1İtı bunu kabul 
edecek m ? 

Tokyo hükumeti, hudu,jların ye
niden tashi'ı ·n., hazır bulunduğu

nu, iki ·l~v1et arasında <-ktolunJ_ 

cak bir ıdemi tecavüz paktının or
tadaki g·~"ginlıği izale edeceğıni 

söylüyor. 

Ve Sovrt Rusya ile Can-Kai.. 
Chek ara;ı ıdaki dostluk mukave
lesinin a,;ke~i bir ittifaka çcvr,J_ 

mesindeıı korku"or. Şu halrir• .r.,_ 
ponya h~.n Rusya ve hem de Cınle 

muhare'ıe etmek mecburıyeLııci~ 
kalmış olı aktı•. 

Şimdiki halde Sovyet ltusy1 da

hili ve ~~ ·: 'i sivaset bakımından 
büyük bır r.nvaffakiyet elde et.. 

miştir. B ına. karşı, Japon asice•! 
mehafilı sii«i\ edecek m:~ ... 
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Mektebi erde 
günleri belli 

.kayıd 
olacak 

Kültür B;ıkanlığı, 1938-1939 der'J 
yılı talebe kayıd, kabul ve lmt:_ 
han günlerile mckteblerin açıl

ma günlerini tesbit elm~tir, Bu 
ders yılında talebe kaydına 22 •
ğustos pazartesı giinü başlanacak 
ve kayıdlar 20 Pyliıl salı gününe 
kadar devam edecektir. Derslere 
ise 3 birincitşrin pazartesi günü 
başlanacaktır. 

Orta mekeb. füe ve öğretmen 
okullarında engel, bütünleme, oL 
gunluk ve mezuniyet imttlıanları 
eyliılün 21 inci çarşamba gününe 
kadar yapılacaktır. 

Lise fen kolu c.J.eunluk imli -
hanlarından matematik, fizik, 
.kimya, tabii b:igiler ve edebiyat 
kolu olgunluk hıtihr.nlarından e
debiyat ve tarL'ı _ coğrafya grup
larının yazılı olgunluk sualleri 
lle her iki kolu:ı türkçe kompoz'5.. 
yon sualleri Ekonomi Bakanlı -
ğınca gönderilec~k, filozofı ve sos 
yoloji sualleri ı.omisyonlarca ter
tib olunacaktır. 
EyHll devresi yazılı olgunluk im 
tihanları şu günlerde yapılacak. 
tır. 9 eylül cuma günü fen ve e. 
debiyat kollarının türkçe kompo
zisyonu, 12 eyliıl pazartesi günü 
fen kolunun tabii bilgiler, edebi
yat kolunun tar'h - coğrafya, 14 j 
eyliıl çarşamba günü fen kolunun 
matematik, edP.biyat kolunun fı
Iozofi ve sosyoloji, 17 eylül cu -
martesi günü fen kolunun fizik -
kimya, edebiyat kolunun edebiyat 
imtihanları. 

Lise ve orta mektepler talimat
namesine göre lise mezuniyet im

tih~nlarına girenler:n matematik, 
tarih _ coğrafya ve tabü bilgiler 
tmıhanları yazılı olarak yapılacak 
ve sualleri komisyonlarca tertib 
olunacaktır. Mezuniyet imt•han_ 
!arı, olgunluk ımtihanları müd -
de ti içinde komcsyonlarca tesbi t 
olunan günlerde yapılacaktır. Or
ta okul mezuniyet imtihanlarına 
girenlerin türkçe, tarih _ coğrafya 
ve matemat!k mezuniyet imti • 
hanları yazılı olarak yapılacak ve 
şualler imtihan komisyonlarınca 

tertib edileeektır. 
Orta mekteblerle liselerin bi -

rinci devre birinci, ikinci, üçün
cü sınıflarının orta mekteb bitir
me imt!hanlanııd2 engele ve bü
tünlemlye kalanlarla lise ve orta 
okul talimatnamesine göre orta 
mekteb mezun'.yet imtihanlarına 

Tröst; m!::mleketimizin 
sun'i gübre ihtiyacı 
hakkında bir teklifte 

bulundu 
İngiliz kimyevi sanayi tr<istü; 

bundan dört sen~ evvel memle
ketimize hır heyet göndermiş ve 
muhtelif zirai islhsal sahaları

mızın s•m'i gübre ihtiyaçlarını 

tetkik ettirerek toprak tahlılleri 
yaptırmağa koyulmuştu. 

Aldığımız malUmata gör<.>, o va
kıt net:ccsiz kalan bu teşebbüs; 

yeniden tazelenmiştır 
Bu kerr~ İngiliz kimyevi sana

yi tröstü iktisat vekAletine mü. 
racaat ederek sun'i giıbre ihtiya_ 
cımız hakionda teklif olunmuş
tur. 

Bu t~klii tetkik olunmakta ve 
ayrıca memleketimizın muhtelif 
mahsul mıntakalarının sun'i güb. 
re ihtiyacı da tesbit olunmakta. 
dır 

Bazı ıpt daı maddeleri hariçten 
getirilerek b>ırad:. sun'i gübre çe
§itlerl de hazırlanmaktadır. 
Diğer taraftan Bunvana deni

len ve i>vka~iıd~ kıymetli bir ne
vi kuş g'ıbrelerinden istifade e
dilmesı c,lıetı de teıkk olunmak
tadır . 

girenlerin imtih:.nlarına 1 eyliıl 

perşembe günıi başlanac2k, 8 ey
lüle kadar deva"'.! edecektir. Orta 
mekteplerin b"r.ı:ci ve ikinci sı

nıflarında enge!ıı ve bütünleme 
imtilıanlarına 7 eylülde başlana_ 
cak ve 17 eylu:, kadar bitirilmiş 
o!&caktır 

Liselerin ikinri devre birinci 
ve ikinci sınıfl;,rırıın engel ve bü_ 
!ünleme imtihani;.r. da 7 eyliılde 
başlı ·acak ve J? eylülde biteeek_ 
tir. 

Liselerin so.1 sınıflarının bitir. 
me imtihanlarında engele ve bü
tünlemeye kala•ıların imtihanları 
1 eylülde başlıyacak ve 8 eylüle 
kadar devam e~ec<ktir. Lise son 
sınıfların olgwıluk imtihanlarile 
lise mezuniyet imtihanlarına. gi. 
renlerin imtihanlorma 9 eylfılde 

başlanacak ve 19 eyliıle kadar 
devam edeeektir. İlk muallim 
mektebler'nin ;neslek sınıflarının 
engel ve bütün:eme imtihanları 7 
eyliılde başlıyarak ve 19 eyllılde 
imtihanlar bitmiş olacaktır. 

Evvelce yazdığımız gibi Jıse ve 
orta okullara ahnacak parasız ya
tılı talebenin müsabaka imtihan
ları 1 eylül cumortesi günü bas
lıyacak ve imt'hanlar 3 eylülde 
sona erecektir. 

llluaU'-mlcr" Mc•kcn bedeli 
vcrikcek 

Hususi idareden aylık alan mu
allimlere bu '.darelcrin bütçe va
ziyetlerine göre be< liradan eksik 
sekiz liradan fazla olmamak üzere 
her ay muayyen bir miktar mes
ken bedelinin yeniden verilmesi 
düşünülmektedir. 

DahiFye Vekaleti bu maksatla 
vilayetlere gönderdiği bir tamim. 
de her vlayct•n ne miktar tahsL 
sat ayırabileceğini sormuştur 

İstenilen fikir de vilayet bütçe. 
sinin bunu beş lira veya sekiz lira 
olarak kaldırabilmesi keyfiyeti. 
dir. Alakadarlar cevabı yakında 
göndereceklerdır. 

Öğretmenler bu zamları gele
cek yıldan itibaren alacaklardır 

Orta okul mnallimliği 

Orta mekteb muallimleri için 
açılan imtihanların neticesi alın. 

dı. Tarih~ coğrafya kısmından 

102, türkçeden R5, tabii ilimlerden 
26, matematikten 68 kizi kazan • 
mıştır. Listeler Ma~d Vekilince 
tasvib edilerek iUın edilmiştir. 

Alman kontrol dairesi, 
köUJ amt>alAJlı TUrk 
maHarının ~atlyen .ılın· 
mama!lını A.lman tUc· 

c11:riııırına b!'dfrdl 
Yeni Türk - Alman anlaşması. 

nın tatbi.dne; ayın on beşınde 
başlansragım dün yazmıştık. 

Bu 'l!Ünasebetle, Alman kontrol 
daiıres i , mahsullerimize yeni fi. 
yatlar te.sbi~ etmeğe başlamıştır. 

İlk ola;ak hububat ma!Jarı tes- · 
bit olunmuştur. 

Fallar müsaittir. Bugünlerde; 
kuru üzüm ve incir fiyatları tes-
bit olunacaktır. · 

Diğer taraftan Alman kontrol 
dairesi bütün Alman tüccarlarına 
bir emir gönderer~k Türkiyeden 
Almanyaya gelecek malların mu
hakkak P2'< iYı ambalAj içinde 
bulunmsına dikkat 1Jlunmasmı; 

cKötü• ambalajlı Türk malları.. 
nin kabul olunmamasını bildir • 
miştir. 

Beyazıdda 
Yüzme 
Havuzu 

Evvelki gün beled\y~de yapılan 
bir içtimada şehrimizin muhtelif 
yer !erinde çocuklar için açılması 
kararlaştırılan bahçe, plaj ve yüz. 
me havuzlarının yerler hakkında 

Bu ne 
Va şet 

ı 100 Rus tayyaresi muazzam bir 
hava nümayişi yaptı 

Beyoğund"l bir garson henüz 6 (Birinci sahifeden devam) 
yaşında bulunan blr kız çocuğuna • . .. .. 
fena hastılık aşdamıştır. Kirkor 1 haz.r olma'11aları ve zamanı muvafık gor'?emeler; .yı.;zunden her ne 
isminde b:rinir, henüz 6 ya~ında 1 pahasına olursa olsun Rusya ile anlaşmak nıyet:ndedır. . 
bulunan kızı Hayganoş üı; ı;iın evJ Sovyct RusY.aya gelince: Bu devlet de muhtemel bi" harb te~.lıke
vel ani o:arlk hastalanmıstır. K:r. sine karşı tepeden tırnağa kadar daha zıyade hazırlanabilmek uzere 
kor kızm:ıı böyle ani oıa;&k has- vakit kazanmayı terc:h eylemektedir. 

talanmasından telaşa dü"mü~ ve 
hemen o civardaki doktorlardan 
birme ı;Öt<irır.üştür. Çoc.ığu mua_ 
yene eden doktor kızın hastalığı 
belsoğuk:uğıı ohhıi:unu söyle -
miştir. 

Kirkor doktordan çıktıktan sonra 
kızile ev;ne dönerken masum ço
cuk bir şkercı dükkanının önün
den geçerkeı babama: ·Baba ba
na bizim komşu Mehmed her va
kit şu çikolatalardan alıyor, sen 
de al, dem'şt!r. Kirkor kızının bu 
sözlerine öcrh:ıi n1im koYmuş ve 
evine döndükten sonra kızını ku
cağına alarak korku\>nadan ür _ 
kütmeden sorguya çeknqtir. Kii
çük yavm ayni ~emtte oturan 
Mehmed isminde bir garsonun 
kendisi!li eve götürerek çikolata 
verdıiğini ve kendsine fenalık et
tiğini söy. ·miştir Krkorıın rr,ü _ 
racaat üz>ı ın, garson Mehmed 
yakalanm·ş küçiik H~yı;ann. mu
ayeneye sevkedilerek tahk:kata 
başlanm>şlır. 

Kud=isde 

Bir lngiliz poliSİni 
Arkadan vurdutar 

Kudüs 7 (A.A.)- Öğleden soıı
ra Nablüs civarında otobüste se
yahat eden bir İ!lgi!lz polisi arb_ 
sında oturan bir yolcu taraf•nclrn 
tabanca ile bir el ateş edjler~k 5!. 
dürülmüştür. Ko: kudan şa~ı an 
d:ğer yolcular müdahale etmeğe 
cesaret edememiolerdir. 

Adliye VP.kili şehri
mize geHyor 

İzmirde bulunmakta olan Adli
ye Vekili Saracoglu Şükrü 18 a
ğustosta şehrimize gelecektir. 
Diğer taraftan cezaevler için 

mühim kararlar alınmaktadır. 
Ezcümle ağır cezalı mahkO.m • 

!ar diğerlerinden avrılacak, hütiin 
kadın mücrimler bir c0 zaevinde 
toplanacaktır. 

Bir 

devam) 
beden HJ;ey:n eline geçirdiği bı
çakla Sdbr'nin üzerine hücum et. 
miştir. Sabri kaçmak ıstem;ş fa
kat arkasından yetişen dayısının 
bıçak darbelerinden kendisini kur_ 
taram3m".'i ve kanlar ıçincie yere 
yuvarla'1nııştır. S3brınin feryadı 

üzerine gelen memurlar elındeki 
kanlı bıçak1a beraber Hüseyni 
yakalamışlardır. Vücudünün muh
telif yerlerinden &ğır surette ya -
ralanmış oldan Sabri ümidsiz bir 
halde hastaneye kaldırılmıştır. 

Zabıta tahkikata devam etmekte
für. 

Yeni 
Gem ilet 
Yaptırıyor 

(Birinci sahifeden devam) 
ısmarlanması kararlaştırılmış -
tır. 

Siparış i§i yakında kat'i şekil 
alacak v~ mukavele imzalandık
tan sonra gemiler hemen mera
simle tezgaha konulacaktır. 

İnşaat esnasında İngilterede 
bulunacak olan zabiUerımiz de 
ayiılmıya başianmışlır. 
Diğer taraftan Yavuz harb ge_ 

mimiziıı d" daha modern mal -
zeme ve vesaitle teçhiz rdilme
sine karar verilmiş, buna aid 
hazırlık1ara başlanmıştır. 

Siyasi ınüşahidler, bu mütaleaları gözönüne alarak Uzak Şarkta 

bugl!nkü müsademelerin devamlı bir harb halini, almıyacağı kanaatıni 
izhar etmektedirler. 

• • 
RUS TAYYARELERİNİN 

FAALİYETİ 
Tokyo 7 (A.A.) - Yüz kadar 

Sovyet tayyaresi dün saat 15 ile 
16 arasında Çang _ Ku!eng cep -
hesJıe beş yüzden fazla bomba 
atmışlardır. 

Domei ajans:nın bu cephedeki 
hususi muhabiri, bu hadisenir. 
•Uzak Şarkta görülen en büyük 
hava nümav ş / olduğunu 1<.ay _ 
deylemektedir. 

Münfer:t bir tayvare hudut bo
yunu takib eden şimendifer haL 
tında asker nakleden bir treni 
bombardıman etmiş ise de hicb:r 
hasar ika edememiştir. MemlP. -
ketin 10 kilomPtre kadar içinde 
bulunan Kogi "stao;yonu da bom. 
bardıman edilm'§tir. İk! Sovvet 
tayyaresi düşürülmüştür. P 1, ~ -
Jerdan biri paraşütle aşağı ;nmiş
tir. 

SULH 111ESAJI VERİLİYOR 
Tokyo 7 (A.A.)- Moskova 1hki 

Japon sefiri bugün hükumetinden 
aldığı talimat ;rll'cibince Litvi -
nofu z:yaret ederek mumailey'ıe 
bir sulh mesajı tevd, edccekt;r. 
Fakat sefir aynı zamanda yapı. 

lan hava akınbrını da şiddetle 

protesto edecek! r. 
50 TASK TAHRİR EDİLDİ 
Tokyo 7 (A.A.)- 4 ıle 6 ağm. 

tos arasında .fapon pişdarları tak. 
riben elli Sovyet tankı tahrib et
mişlerdir. Japon pr darlarının za
yiatı 5 ölü ve birkaç yaralıdan i. 
baret tir. 

ÇİN HAREKATI 
Tokyo 7 (A.A.)- Japon bahri

yesine mensı.;b oazı tayyareler bu 
sabah Canton'un üzerinden uca. 
rak şehre beyannameler atmış • 

!ardır. Diğer cihetten Keulun -

Kanton demirvolu bombardıman 
edtlmiş ve keslmiştir. 

• 
Tolqyo 7 (A.A.) - Çan.Kufeng'in 

1500 metre şarkında kain ~2 ra -
kımlı •eped~ gece cereyan eden 
muharebedn sonra Japon ve Sov
yet kuv'ıetleri şimdi birbirlerin
den 150 metr ~ mesafede karşı kar
şıya mevki almış bıılunmaktadır
lar. 

Şat-Sao-.ı:'ing"de iki tarafın top
çuları 800 metre mcsa{Pden bir -
birlerin~ ateş etmektedirler Dün 
40 Sovy~t tayyaresi tarafından ya
pılan bo'rllıardımanı ınliteakıb 

Sovyet kuvvetleri saat 16,30 ile 
21,30 ar1sın:l:ı ve ~2 SO da Çang
Kugeng'i bombardıman etmişler 
ve bunda:ı sonra el bombalarile 
hücuma geçmişlerdir. Geri püs -
kürtülen muhacimler c:varda tu
tunmai(a muvaffak olmuşlorrlır. 

Sovye ~fkfırı nmumiyesi 
Moskova 7 (A.A.l-- 1Izak Sark

tak' vazivet So\-yet efkarı ·ımu -
miye~lnin hütün a1~ 1<a~ınHı mrr
kezi olmakta rlevnm etmC'ktdir. 
Müdafaa Kom:~nrliğinin O'"j!anı 

olan ·Kızıl yıldız• gazetes; şövle 
yarı\'nr: 

•Sımarık Samııra\lerin ışt;ha

larını hilen Snv''"' hükiı~ıeti JT_ 
zak Şark hud>ıd';.ımı geçi1mP' bir 
hak p,Pt;rmek 'ci" seneden sene. 1 

y 0 tahki'TI etm'<f''". 
Pravda gaz"tc.::::no,.. TT'; alav 

Kondasof eski mii!lforid miistah
kem mC'vkileı· ı:=ı:;tr'mlnin vPrirıe 

Maııinot hattı !Yib; 'mt'chtlı b'r 
istihkamat hath ikamesi liiı"l -
mundan bahsettikten snnra Vo. 
rosi1of''un b=r cl°ımPsini 7.ikret -
mPktedir: 

• Biz valnız L•god3 gölünden 
Keradenize inen garb hudud•ı -

muzu değil, ayni zamanda Uzak 
Şark ve Şarki Sib:rya hudutla -
rının tehlikeye en ziyade maruz 
olan noktalarını d:ı tahkim ettik.• 

Barış yolunda 
çalışmalar 

(l:llrincl sahifeden dn&mJ 

selelerden bin Çek meselesinin 
sulh yolile halltdimrsı, diğer: de 
Almanya ile İng:ltere ve dn'.ayı
sile Fransa anısırdaki bütün pü. 
rüzlü meseleıeri hallederek ni -
hai bir anlaşmıya varmaktır. 

Esasen Aımanyanın da mnnfaati ! 
daha epey muddet sulh içinde }:a-· 
şamaktır. Çünkü Almaııya bütün 
hazırlığına rağmen harb vasıta -
]arının baş döndürücü süratle ;1e~
leyiş; karpındn her.az kendısini 
harbedecek vaziyette görememek
tedir. 
Vakıa bütün Alman hur!udları 

çelik ~~mbee içine alınmakta, ha
va kuvvetlerı arttırılmakta, ordu_ 
nun ve don~nmanın harb vesaiti 

çoğaltılma~«a ve yenileştirilmek. 1 
tedir. F3kat Fransa ve İngilterenin 
azametli tesl·ıhatı karşısında hem 
kendini emniyette görememekte 

hem de diğer sahalarda temin ey
lemek ist,"diği menfaat bakımın
dan bu devletlerle iyi geçinmek 
istemektedir. 

müttefik orduları başkumandan -
lığını 1apan mütekaid İngiliz ge
nrallermd~n sir Jan Hamilton Hit
Jert ziyaret etmek için gitmiş ol -
duğu Be•:;tesgadeı. 'den Führer'ın 
şahsi tay.yaresile Perline avdet 
etmiştir. Orada İngiliz sefirile bir 
müddet görüşen general yıne ayni 
tayyare ile Almanyadan İngilte
reye dönrrriı~ ve Kroydonda yere 
inmiştir. 

Jan Hanıilton, Füh::er ile yap-
• mış olduğu görüşmeler hakkında 

İngil~z iimamdarlarına ma1!~mat 
ve izaha\ vermeden evvel gazete
cilere bu bapta bevanatta bulun
maktan imtin:c. etmiştir. Maaml! -

fih, Führrin b:r Avrupa harbi11in 
önün geçr.10K arzusunda bulundu
ğundan emin olduğunu söylemiş
tir. 

General, Almanyanın başkala -
rının kendısini mütemadiyen tah_ 
rik etmel>r'ne müsamaha ctmiye
ceği fikr!~de olduğunu Jlave et -
miş ve d~miştil· ki: 

c- Hitl~rh beynelmilel siyasi 
vaziyet etrafında görştiık.> 

Siyasi mohafild> General Ha
milton'la Hıt'.er arasında vuku 
bulan mü!akata büyük bir ehem. 
miyet atfed'lmektedir. 

İngiliz gatetelı;ri, General Ha -
milton'uıı Almanvada umumi sem
pati kazanmış olduğunu tebarüz 
ettirmektedırler. 

Çekler komşularını 
tahrik mi ediyorlar 
Londra 7 Hususi) - Çek tay. 

yarelerinin Almanya hududunu 
aşarak ba·!l Alman şehırleri üze
rinde yaptığı uçuşlardan sonra Leh 
arazisind~ de aynı şekilde ayni 
şekilde hareket etmeleri burada 
asabiyetle karşılanmıştır. Avru -
pada barışın muhafazasına çalışı
lırken Çek hükumetinin komşu
larını tahrık ed;ci vaziyet alması 
doğru görülmemektedir. Bu mak
sadla İn~iiiz ve Fransız sefırlerL 
nin Prağ nezdinde teşebbüste bu
lunmaları beklcn;yor 
Diğer taı·lftan Lord Runsiman 

milliyetler hakkmdak! tedkik -

T unce'i manevraları 
Tuncelind~ yapılacak büyük 

manevray:ı ai~ hazırlıklar sona 
ermek iızeredir. Manevraya ay. 

rılan kolordular ve motör lü 
kıt'alarınııı ile hava ve tank 
kuvvetlen peyderpey manevra 
sahasına varmakta ve kendı • 
!erine tahsis edilen yerleri i~g~I 
eylemzktedır. Manevrada esaslı 
harekat.l evvele,, de yazdığımız 

gibi 10 ağustosta başlanacaktır. 
Harekat 30 sğustosa kadar ta -
mamlanm•j olacaktır. Bu müd. 

det za:·Imda ayni zamanda Tun. 
celinde vakit vakit meydana ge

len had"selere de bir daha te -
kerrur etmiyecek şekilde n.ha_ 

yet verilecektir. 

Manevralarda büyük Erkanı
harbiy~ reasi ve ikinci reisinden 

başk.ı Milli Müdafaa Vekili de 
hazır buıunacaktır Ancak bu 

zevat manevra sahasına hareki•ın 
kat'i bi!' tarama ameJ 1 ·esine 

başlanoca~ı 20 ağustosta Tun -
celinde bulunmak üzere bir 
hafta ~onn Ankaradan hareket 
cdeceklerclir. 

Tekas o_fisi 
Kuruluyor 

(Birinci sahifedı-n devam) 
takas ofıs. kurulacaktır. 

Nakid işleri umum müdürlüğü

nü de ihtiva edecek olan bu teş

kilatın İktısad Vkaletinin mura
kabeSi a:tım konulması düşünül
mektedk 

* Haınid•~e mekteb gemimiz 
Giresuna gitmiş ziyaretler, ziya. 
fetler y•pıldıktar. sonra Samsuna 
hareket etmiştir. 

(Dış politikadan devam) .. ____ ,. 
içtimaınd~ bütün Baltık devletleri 
namına Pclonya bir teklif yapmak 
tasavvurundadır. Çünkü unutuL 
mamalıdll" ki Polonya da kendisini 
bir Baltık d€vlcti addetmektedir. 
Bek'in ııu mesele etrafında gö -
rüşmek iızere Norveç'e gittiği zan
nediliyor. Polonya IIaridye Ve. 
kilinin bu seyahati yap'llsktaki 
ikinci l:ıedd de iktısadidir. Mallını. 
dur ki .Po\Jryalılar Dançiğ''.n ya
nında Cidinya namında büyük bir 
liman .n5a e!.mişlerdır. Bek, bu li
manla İskandinavya arasında fe
ribotla münakale temin etmeğe 
çalışacaktır. Polonyaya muahede 
ile Dançıg'den denize mahreç te-
min ed;Jm'ş olmakla beraber, bu 
şehrin .ııifusu Almnn olduğu için 
Polony~ yalnız bu !;mana bağlı 

bulunmaıt istemiyor. Binaenaleyh 
Polonyahlar, Gidinya limanının 

inkişafon büyük ehemmiyet ver

mişlerdir. Gidinya ile İskandi -
navya arasınd" bu feribot müna
kalesi temin edilecek olursa, Po
lonyadan İskandinavyaya kömür 
ve !skandinavyad~n Polonyaya de
mir ihrnl!ı kolaylaşmış ola~aklır. 

A. Ş. ESMER 

b!l.ıyı 
lerine yarın erkenden 
caktır. 

ALMANLAP. Art:S 
PÜSKüRtJYUl> 

- 1>latz c•' 
Prag 7 (t..A.) - • v ·ar 

da lir Ç'e~oslovak ta,) 
Al 

. . . .. tu·ndeP man a:azısının us 
0 

sı üzerin~ Alman matbıı•kii 
Pııs 

Jovaky.ııva karşı ateş 

başlamıştır. . odıl' i 
Çeteka aıansı 2~ nısa Y' 

ğustosa kadar Çekoslov•~ 
zisinin üzerinden 65 kfr~dııl 
tayyarelerin in uçm~ 0 

kaydeylemektedir. 

ispanya har~!1 
İspanyada hugünlerdebıl 

lan taarruzlar ve rnuk• l 
ruzlar büyük hir €herıı~·ıtf 
izdir. Çünkü bunJ3rın nl n~ 
harb ya son bulmak Y0 u ~ r 
cak, yahud hiç eolm•ZS9 
daha devam edecektir. 

Tkl 
Frankistlerin sim"' hır 

Saguntu şehrid.r Bu şr" f' 
de"· rid ve Valens:yava gı 

hakimdir. . rff 
Frankistler bu şc ~· • dil' 

dikleri takdird M'.df' il~ 
İspanya vilayct!tr'le rıd 
keserler, Valeo-s:yavı tef .,,,ı 
ler ve bütün İsnanY8~8 .;, ' . ,,,)' 
yetlerini yapacak bır . ..! 

-.ı hllrı,· 
Jırlar: O zaman cum 0,ı. 

rin mukavemeti Kat010 dl r 
hisar edece.it" ' n be!k' iJI ~ 
kistler, bü ı.ı ' , ·v\~ t~er 

aerıer 
Jonyaya kar s<.>vke rıı1 
suretle zaferıerın. ısrıı• J 

Cumhuriyetçıler tıun•rdf 
mak iç'n diğer c<'pııe'e .JtıJ 
vetli bir taarruza gecrıı'h . 

İki taraf arasınd8 rııu j)· 
kt \'(' halii devam etmr e sf;~ 

da muvaffak oldu~unu .~; 
tedir. Bu bakımJan 1ı 9 kr 
hakkında bir hük;irn ,·e ı 
kanı henüz elde pd•lrııe~ ~ 
Cumhuriyetçiler ı ,.raf"\ıer~ 
lan son mukabil harel<Crs~ 
guntuyu kurta-mağn \1' 

laşıl•yor. ıı 

Ö ·· ·· d k. h· ftaıar · .A numuz e ı 'fct"' 
Ebre nehri üzerinde. ~~ııı' 
varında ve Saguntu u~u j 
mühim muharebeler v vw 1 

caktır. İspanyanın '1'.~ 
bu muharebelPrin netı jV 
Jıdır. c ,,, 
FRANKtSTLERI'. A'fl':• ~_, 

r,1ont• 
V alans 7 AA.) - ,,et 

. mhurı. •ı diel yolunda cu J<ıt 1 kuvvetler ~ Frankisl '{O~ 
b . karı1· ı nakleden uzun ır .. 

0
,an , 

lesine at~ş açara~ d:~11rıı1'' 
zayiat v<?rdirm şt,r. bir!C'I, 
taıyyarelcri düşmanın aıın"' 
şüd nokt3sını bombar ·n /-

k . t1cr1 ~ 
mlşlerdir. Fran ıs .

0 
ro· 

800 kişi olduğu t•lırıı' 
tedr. 

-- - blll 
Katil kaS!I · 

eSI ~ 
muhakeıtl 0e • 

J<e'' ~ 
Evvelki gece S 1<_ 1,3~ 

isminde l>r kasap 'b 1,st~ 
kadaşı Ganiyi kasap dlın l 

9 surette ·yaraladığını c<~ 
tık. Dün ikinci .suıbbar"' 
rifin mahkemes·nc 1 Ai 

t•J'( ·~· 
Şerif k.rakoJdn v ,ı' 

tekrar elmiş ve: . 0en 
. 1 k .;)ıııO • 

- Ilır a aca ~ llİk · 1 
açıktı. Dün akşaırı .' ara!, 

t 
,.13.r ,,. 

kavgaya !utuş u.,. . cut11 ~ 

ni benim üzerime hıl u ,ıılll~ 
de onu iWrn. Ganı 051ır"' 
tlcesinde bizim et 1<.~ ı-Jef 

d .. IU· -• 
sanın üzerin'! uş ıun"jı 
masanın üzerinde bU c s'~ 
!ardan biri kendi5

'
0 -ı~' .ıc 

0''". f f'. olacak yoksa ben ,,~i 
·t ıe ol dım dem:ştir. Şcrı ·r ıjl 

mahkeme başka /ı 
kılmıştır. 

Bu çeşid gübreler; daha ziya
de Çataı::.ı ve civarında bulun
duğundan daha ziıyade İstanbul 
ve haYal si bahçıvanları isitfade 
edebilecektir. 

kaymakamlarca yapılacak tedkik-1.,....,--....,..,. .... ....,....,,,,,._...,,....,....,, 

İngilterede Çemberlayn barı -
şın muhafazasını ve A vrupanın 
belli b•şıı büyük devletlerinin 

elele vererek dünya işlerini te-:1. 
vir eylemelerinı arzu eyldiğinden 
bu iki devlet arasında esaslı bir 
anlaşma olacağı anlaşılıyor. Yapı. 

lacak anlaşma neticesinde hava 
kuvvetleri tahd;d edilecektir. Ay
ni zamanda karr, hava ve deniz

den birbirlerine tecavüz etmemek 
hususunda İngiltere, Frans3 ve 
Almanya arasında üç taraflı bir 
ademi tdcavüz misakı yapılacağı 
tahmin edil'yor. 

Diğer taraftan, İngiltere Bah -
riye Nazın Duff Cooper de Ber
linde Almar. ricaJile mühim te-
maslarda bulunmaktadır . İngiliz f ııı'11 

* K:ı.ı·adeniz kıyısındaki .ş ida. 
re•İ gölgelerini teftlş eden iş da
iresi reısi Enis Behçet dün şehrL 
mlze dönmüştür. 

ler bu ~y sonuna kadar bitirile -
cektir. 

İlk ohru Beyazıtta büyük ha
vuz eivarındJ münasib bir yerde 
\ıtr yüzme havuzu ~>epılması §im-

diden muvafık görülmü§tiir. 
Çocuk bahçeleri geleCfk yıl büt

çesile yapılacak ise de bunlardan 
u masraflı olabileceklere hemen 
bu sene başlanacaktır. 

HAMİLTON't;~ TEMASLAR 
Umum\ harbde Çanakkaledeki 

Bahriye Nazırı dün Alman ami _ nezle, grip rema I 1 ~t 
rallarile görüşmüştür. Mül5katın Nevralji kırıklık ve bütün ağrıları derbll 
mevzuu hakkında ma!Cımat alır.a· • blllf• 
mamıştı~. - icabında gUnde Uç kate alın• 



~ ... , 
ı: tefrikası: 89 Yazan : Rahmi Ya(Jız 

VeNJr.a, nslnı, malGmat .... not nren.ler: Esld Osmanlı donaıınıan erk&
nındU> miralay Kem:ıd, lıkele ve llınanlar umum kumandanı albay 

Ş ükril Pala, komodor başkAtibl tlısan, batan gemi kaptanları, 
edd armatörler. Ve btı&iln• b dar ı;:izli kalan ı·e.•lkalar 

rq 
e i aza çarşıya uymaz! 

\'l; 
ar,.ıız hiç umulmıyan sebeblerle yarıda kaldı 

~.'~ benı Yarım yamalak 
~ a u. Eline verd:Zim mek
llı>r ~. onu okuyordu. Ben 

ıııe ara 
. ·~'la d verir vermez ya-
~an ~~n ve hiç sesini çı _ 
!ııı verd-. ızı d!nliyen Vudneye 
... \r ı. 

' il Uılııey l 
ururun .. 

'l<:api· :uzbaşım! 
tvet ~ - azmet burada mı? 

. · ıı.rek [°'başım ... Sabahle. _ 
· la~ etmek üzere biraz ,:ı_ 
>ı' ltoş k al~nda beklıyor. 

~fırı' ap,ıen Nazmeti bura
' il ' 
ı; <lşii .. 
~ini';> Süne kapiten! 
l'ı fırı Y'ıldırım gibi odadan 

\ıı... adı "'.. b 
"1ı'"Uş bir· ~uz aşı mektubu 

"ı!encıırın~tı. Bu ara dışa-
!> ı. 

~ ~!. .. 
'lıı.r 'te gele" 

"- d ·' refere Y. eniden ·•r i· ' . ıı.Po~ 
'd.ıı d an 2 b'don yağ ile o 
~·,_ a ben · 1

"<11 N zın çıkarın. Hemen 
~llıe< _llznıetin gemisine yük.. 
~ Uzer h ilıııaeJ c azır 1 avın . 
~ • °llııı eın · :. ' ti ~· •'lirtl<tı rı sur a e ye_ 

l.ıı :ti • Biraz sonra da 
11 an~Z~e: odaya geldi. Ko-

%ıııa h n a biraz konuştu. 
S ana: 

. f1) k.ıp·ı 
lı 'e lltih ı enıe beraber g'der, 

. . 'd!, ])- ak edersin' 

• ,
1 
Saha~: hü tün gece yo 1 a L 

!., il:. ile Yakın bu salı ili ere 
'il '1ı..ıa~' etrafta n•şan koydu

bı;i lıe si:ıa Yeril'!zi ta~·in et-

rimle gördüm... Bir Türk dest_ 
royerinin kumanda köprüsünde 
idi. 

- Nasıl?... Destroyerin ku -
manda köprüsünde mı?. Sakın 

yanlış görmüş olmayın yüzb3şım? 

- De1(iJ1 ... Pekala gördüm. O 
idi. EJ.nde bir de dürbün vardı. 
Destroyer bizlm bulunduğumuz 

şu noktaya bdar g~ldi. Orada 
durdu. Sahile b&ktılar. Sonra kı
yı boyunca aşağı doğru geçti gitti. 

- Esir olsa 0nu ne diye ku -
manda köprüsüne çıkarsınlar yüz 
şamL Elini ayağını bağlarlar, am 
barlardan birine kaldırıp atarlar. 

- Bu hareketleri bôzim yeri -
mizi öğrenmek maksadına ma -
tuftur. Mongöparkı mecbur eder
ler. Fakat o da yerimizi göster -
mez, onları buradan çeker götü
rür. Nitekim de öyle yaptı. 
Yorkhardın gözleri yaşla doL 

muştu. Eski arkadaşınm şimdi e
sir bulunuşunJ o kadar üzülüyor 
da ki... Kimbil:r diyordu, zavallı 
Mongöpark esirlikte neler çeki
yordur ... 

Bu düşünce Helbruck'u da mü
teessir etti. Helbruck oturduğu 

yerden kalktı. Gemilerdeki taşı

ma işi çoktan bitmiş, E 12 den çı_ 
karılan iki bidon ya~ ile iki bi-

·ru,n benzin B 7 ye taşınmış. depo 
edilmi•. mak:nelere konu'muş, 

motörler yavaş çalışır.alarla de _ 
nenmişti bile. 

Nazmetle el sıkıstılar: 

- Şimdi ben doğru gizli üsse 
i 

~eı; .. 
0 

e Şfnıdı tekmil ha-
t 'h ' tıırn gidiyorum. 

\ · ıL fııtk y. Helbruck bu söze başını salla-
~ ·~ I!.' 0rkhardın "özleri dı: 

ı '~ad~ç bahriyelinin omu.. 

f •. ~!"rsi y 
~a,, 0 rkhard.. Sen vazi_ 

r t' ı.n F 
1 ,, ~ark 1'·· lkat arkadaşın 

\''il U•klerin eline esir 

:ııardı~ .. 
·· '' gozleri hiddetten 

~ lia,ıl? N 
~ dı. ..L e dediniz kap'ten? 

"'f~l ... l ... 
eııı. · ıgını muhafaza ile 

. l.ıong~· 
!!ı). n ~. ~:trkın esir olmasına 
~.,,~i~:n '"1al veremem. O, 
~~ ner~· t.çık Höz (!) ü, en 
~:'.~ eı· 1

-d!r. Nasıl olur da 
"'1 ıne >'geç it ı:eeer. . Siz bunu 
~ ~il>.. t\alısı1>dan tahmin edl

\ ~ o. rnı~rna. eminolun ·üz -
~da b· 1 gız}j üsse varmış... 

l ız· b le10 
1 ekler durur. 

b. lle~·tUck acı acı güldü: 
"llı' ı ! ... t . 

'dtıı ih ş bır tahmin ve ih-

- Tabii ... Komodor sen in lı> gö_ 
riismek istiyor. Aşağı yukarı 20 

gündür seninl9 teması yoktu Ben 

yenı vaz:feme gidiyorum. Baka_ 
Jım sen ne yapacaksın• Bu sefer 

ne tarafa göndeı ecekler! 

Nazmet kendı gem:sine geçti. 
E 12 B 7 nin yanından açıldı. 

Hclbruck kendi gemisinin b
sara kapağındar. süzülüp kapak 

kapatılırken donk'ler işlemeğe, 

B 7 suyun içine •lçalmağa koyul
du. Biraz sonra gözden si'indı 

Helbruck rotayı gizli üsse doğ-
ru tanzim ett'kten sonra kafa _ 

sındaki düşünceye yol venniştL 

Sabaha karşı ui yanıbaşlarına 
kadar sokulan Türk detroyerinin 

süvari köşkünde Mongöparkı gör 
müş, emektar çavuşunun esir oL 
duğunu anlamı~t:. 

Çavuşun esiri.iği bir hata !"•-~ ~~değil. Onu gözle.. 

~lıkcı kızını 
ı ~ldüren kim? .. 
-~tı· ··----------------~ · Jaıı Lo · 

t. ·il;.~.. ran 14 Çeviren: F. SAMIH 
,,_ · l', . 
~ "'·~t rıse aksnt . b"t" ı. n 'ı • mış, u un 
~ 1d' ·11 ab· oı 1· Sıit" · ırlerinı gönder-
• ~:;;ı. 1111 

•>ittin yazılar ya
~!.}.: b" 
1iln~· hı,~·uk b;r kalabalık 
t ·.,_ I<. ':iıla ·3l>!rinr, 5<1tonun et
'lı ta' J~anı · İçPriye giremi
~lıı :.ı,,,l' aıa,n bir haber al

nıın b arlardı. 
~. \il" 

'ıı 1~1;.j_l\lr \in kapılan kapan_ 
~"ıı · rıı, ' bahçeye bile çık.. 

\i 1'Y,i 
l•"' ~. li~ııış lavaş kendine ge

ı.ı · •re ·i 
. A.d ' • ye~gesi ve 
~ ulııı ı:· 

~ a rı' r dakika bnş 
' Yılı.. "Xlıyorla.rdı 

"'>r '·. . 
''lı• ~' b •1iarıvon oldük-
\ • A ~n n · 

' ~ ·ı ~ .. e dıye yasıvo-
.ı,~. keııs~yleniyordu. "Ya

ısıne bir fonalık 

etmesi ihtimalini dürunüyorlar, 
bir dakıka yalnız bırakmıyorlardı. 

Sorgu hii.kımi, Röneyi sorguya 
çekmeyi sabırsızlıkh bekliyordu. 
Niha~·et doktor müs.1ade verdl: 

Mösyö dö Rosk.,eı s~rgu esna
sında haıır bulunuyordu. Röne, 
cinayeti ıtirnf edecek mi idi? .. 
Kapını, önü:ıde bekliyen gaze

te muh3ı,;rıeri telgraflarını hazır_ 
zırlamışlardı. Çekmek ıçin liöne

nin itirafım bekliyorlardı. Bun
ların bir çoğu babasının. bir ço
ğu da rleLkanlıınn katU olduğu 

fikrinde bulunuyorlardı. 

Röne ''atlkbn kalkmış, rPnce
renin k0narında geniş bir koltu-

ğa ot•ırmuştu. Gözleri, çayırlığa 

giden yoh dikmiş bakıyordu. ll. 
zaktan, Morivar'.:ı cesedinin bu-

ticesi değildi. O, ı;emısi için fedai 

hizmetine atılmak fedakarlığını 
göstermiş, B 7 nin seli\meti için 

harekete geçmi,, klmbilir nasıl 

bir talisizliğin scvkıle düşmanla
rının eline düşınü~tü. 

Şimdi, en yardıma muhtaç_ za
manda, yardımına koştuğu gemi

si, B 7 nasıl olur da onu yalnız 

başına bırakırdı. Fakat, çaresizlik 

içinde bulunan Helbruck bu işi 
nasıl başaracağını düşülüyor, bu 
düşünce ile bfannı yoruyordu. 

Destroyer, aramasına devam 
ettiği müddetçe Marmarzda bu.. 

lunacak demekti. Eğer, ıtimdi k:ı.. 

piten Brodey ımu çağırmasaydı 

Helbruck do,ğruca bu destroye -
rin takibine ı;ıbcaktı. 

Zavallı Mo:ıgiipark Marmarada 

gürültüsüz, pat,~lısız ilk ele ge

çirilen İngiliz bahriyefüi, Türk -

!ere esir olan ılk tahtelbahir ne
feriydi. 

Helbruck bu işi enine boyuna 

hesab ede ede g'zli üsse kadar 

Karanlığın basmasını bekledi. 

Akşamın ilk karartılarile bera

ber suyun üzerine çıktı. Kendi 

padelbotuna atladı. Karaya çıkı. 

Olduğu yerde durdu. 

EGE 
Tiyatresu 

(Dcvıunı var) 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 

Bu akşam Yenişehjr aile bahç<•si 

KOKAİN - ESRAR 

FERMANLI DELİ HEL:llE1 LERİ 

5;,;.briy'? Tol\.ses 
••• 

Erruğrul 

Sadi Tek 
TlYATRGSU 

Pazartes IYeşilköy) de, salı 

(Suadiye plaj) rnda, çarşamba 

(Büyükadal da, perşembe (Hev _ 
beliada) dl; 

S 1JT KARDESLEK 

unduğu yeri göstermişlerdi. Ora_ 
tya bakıyor, ağlıyordu. 

Sorgu hakimi, evvela sıhhatini 
sordu. Ve sonra: 

Bizi tenvir edeceğinizi zanne_ 
derim, 

d~ J ı. Röne'nin solgun çehresi 
117..ı.rdı: 

- l\Iaale,ef, sizi tenvir edecek 
bir şey sny:bemyeceğm. Cnayeti 
Selestin'den öğrendim. Ve kendi
dimi öldümıiye karar vcrdm. Fa_ 
kat muvaffak olamadım .. 

- N;ş.ınlı telakki ettığiniz kı
zı, kendisini ve snnra kendinizi 
öldürmekle tehdid etmişsıniz. Bu 
nız değ 1 mi?... 
fikrinizi kU\·veden fiile çıkarrlı

Mösyö dö Roskoet şiddetle mü_ 
dahale etti' 

- Size yüz kere söyledim, bay 
hlkim ... f!)jn9 o gece şatodan di

şarıya çıkmamL~tır. Kend's'ni sı_ 
kı bir nazaret altında bulunduru_ 
yordum. 

Röne, babasına bakmadan mı
rıldandı: 

- Zannettiğiniz kadar sıkı de-

Casusluk 
Kolay iş değil.. 

(5 inci sahifeden devam) 
bazı cHıetler de vardı. Bunlar da 
birer birer keP.dllerini göstcrl!J 'Ş 
oluyordu. Mesela bu i~arctler !ıc:r 

gece oluyordu. İşardleri verenler 
!le alanlor arasında devamlı bir 
anlaşma, teshil edilm•ş bir prog
ram olduğu 'iş.kardı. Çünkü haf
tanın her gece.,inde değil, bazı 

gecelerinde bu ipretleri görmrk 
kabil oluyordu. D:ğer geceler h'
ribirlerini ara'T!ıyorlardı demek .. 

Bu nokta çok ehe=iyetli idi 
Nitekim sonradan düşman şebe
kes:.nin meyda."la ç karıım .. sı için 
planın hazırl•nııken bir nokta 
üzerinde çok durulmuş, bıı hır 
esas teşkil etmiştir. 

(4 üncU sahifeden de•am) 
- Ankarnda iyi ve dürüst oir 

~ş için :mikemmcl bir muka\•ele 
imzaladır. .. 

G<!nç adtm sanki arnbale o~mUŞ
tu .. Dil .U ağzının ıçmde güçlülde 
kımıldatabıldi 

- İyi ... Bugün mü oldu bu iş? 
- Evet ... Hem de 150 lira avans 

aldım .. 
- Tebrik ederım ... 

Bu son söylenişi:ıde tebrikten zi
yade •A 'lah belanı versin. der 
gibi bir ça~ni vardı. Nernıın de -
vam e!ti: 

- Bunu, senin yJzünden 1·apı
yorum Teviik... Seni sevdiğim 
için böyle harei<et edıyoruM .. Se

'1-SON 
ı 
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vuşmağ~ can atacağım, Tevfik!. 
Beni unutma ... Bir ağaç go..gcsin.. 
de başlıyan sevgimiz, şu gölge -
likte sona ccm yor ... Yeni !ı tili a
lan bır pamuk y lğını gıbi il,in :çin 
yanarak devam edecek .. Orövvar 
Tevfık. 

Bu; b:.: yığın hıssin ıfadcs:, şu 
söz tufanı altında duyduklarını 

tahl.t .>el • ) ece:. bir şuu zluk
la donaka!an delikanlı, şu anda 
sahıden 1>evmeğe başladığının far
kına varchğı genç kızm yanınıfan 

1 

uzaklaşışına mani olmadı olnmadı. 
Nerm·n, bcy;a" tuvaletinin 1-.ale -
si :.çind~ hayalleşerek y.irüdü. 
Karanlığ:ı karışlı. 

* 

1 

icra ısa atı 
nümüzdeki mali 

Yıl başında tatbik 
edilecek 
Prejelerin hazırlanma. 

sına yakında 

başlanıyer 
İcra daırelerinnzin ıslahı için 

tetkikler yaparak memleketine 

giden İsvc çreli mütehassısın ra
poru bugünlrde beklenmektedir. 

Entelijens Servi"'" rasat memuru 
daha bir kaç gecn beklemiş oı_ 

makla berabtr hundan z:yade 
durmağı artık fazla görmüş oı~
cak ki işi giderek bu işlerle meş
gul en ileri gelen polis şcfıne aç_ 

mış, kendisine verilmesi Jimmge
l~n yardımcı kuvvetleri is'temiş 1 i 

hfüının bazı geceleri gördü~ü 

nkları, i~aretleri anlatarak bun_ 
Jarın semtlerini de ta,·jn etm•. k 
suretilc uzun uzadıya anla•mış_ 

tır. Fakat o zaman şu cevapla kar
şılaşmıtır: 

ni, ölcsı~e. çıldırasıya seviyorum.. Tren, kesk..:ı düdük sesleri, men
Scnin önıiııcte beni küçük düşüren dil salla ış!arı, hasrete a\ılaıı yol
scvgimi. küçülten bu haya ız ya - cuların garda kalan sevdik!erine 

Dığer taraftan Adliye '\'elcileti; 
kendi te~kilii.tı vasıtasile de bıı 

mevzu etrııUrıda 'tetkikler ıcra 

eltirmeğe başlamıştır. 

şayışıma so~ çeknıek için bu dil- el ışaretkn ar•mnda ai\ır ai;ır ıP - Müt.eha5sısın .rapMu ıle Adlıye 
teşkilatı tarafından varılacak ne

tıceler lcarşılaştırılacak kah <eden 
proıeler bılibara hazırlanacaktır. 

rüst ş leki!t'r.• tereddüdsüz ka- randan çıka:ken birinci mevki va-
bul ett'm. Gidiyorum Tevfik. gonunun penceresinde mın·~:ni ı 
Gözlerimd~ ha-yalin, gönlümde sı- mcndıli ıle gözlerini kurulayan bu 
ca.k okşayışlarınm sör.m<Z lıatı - 1:. y'ı haf r bır bir hıçkırıkla irk:l- Kuvvetli bi r htimale ı;öre ıcra 

dair~:leri; önümüzdeki mali yıl 

b3§1Ildan itibaren yeni şekli ıle 

çal•şmağa başlyacak!ır. 

rasını taşı:yarak gid.yorurn. Seni, d~ bir defa dab.a garı sa~an kala -
ömrümıin sonun akadar nnulmı balığa ;~11 gözelrle baktı •. 
yacağım Muhayyelemde ;Jk ge- * 
cemizin sonsu' hatırasını, şc. mrı Perouun, kalın beton direkk -

1 - İmkanı yok.. Size istedi
ğiniz kadar kuvveti vererreyız. 
~ünkil tetkik ettiğiniz saha o ka
dar büyük ve gen,şt'r k' burası 

kafi derecede adam yollayıp da
ğıtmak imkanı yok. 

gecemizin önsüz ve tasarlanma - r'nden en son kapıya en yakın 
mış b'r hareketl·! ser.i sıkan -11.. bulunanının arkasında r. zıenen B -1- rlı· 
şın ölçe ölçe çalısacağım. .. Ma_ genç tren ilk virajı bu'",rulünceye U Un ye 
zimı unutacağım. kalbimde dima- kadar ukasmda'l baktı, sonra a- f<. f l "kl 
ğımda. hayalimcle, vücndümün ğır adıw'~rla geriye df."'lerken mı- on r p a ar 

Daha pek çok ışh'r var onun 
için bu dediğirı'z scbekeyı mey
dana çıkarmak için b;r çare ırrı

yalım. 

hP" zerrosJnde yalnız seni ysşa -· rıJdandı• J v. onfrol 
tacağım . V~ bir gün san;ı lil»ık - Neccd~ başlamıştı Nuede A 1 
bir eş iıalin~ g:r:iij:İil'\· his& der • bittı. Narır.in o .. :Nerm;nm ş!.. Ed ·ı k 
sem yine sana dönmei:-e, .sana ka.. 1 J\fL'RAT KAYAHAN j ı eC 8 

Bundan sonra arada bir muna
kaşa başlamışt!r. Fakat alt t.f'fı 
yarına kalacak. 

=================ı 

Vonrıda Kilise ne M rangozlar cemiyeti 
k4tib-umumisi r-uad Te· 

Yapmak İstiyor ?.
1 

zel Yek Alete yaptıkları Canlı bir 

Dünyanın imar var 

G •• •• H ı· dd "V na :ıın renç kadın 
ozu o ıvu a be eoi~a ,;isi yapılan 

(5 inci sahifed<>n deı·aın) i~le:i an·atı_ Ol' 

da refakat etmektcd.r. Karadenızin sahillerinde şlrın 
Blzi, tü:-lü cylınl?rl:;,, :r asurr:e bir kam~n n1crkezi ~.an \'onatla 

karakterınde büyüklüğün temiz Bcled:y, ~kı,. iyi bır çığı ·da yü-
manasını göstere gbslcre 00,az rümek'ecLr. 
perde 'le hıs sağna.kl&rı nltın<la Vona BdeıLye reıs , . .,kiJı Fat-
eğlend·reu kü,·ük yıdtzm bu k~- ma B!•ııku Belediye işlen hak-
darcık eğı •. nmeğc tabıi hakkı kında .socduğum biltün sullerı 
vardır de;;::ı mi'.. bir araya toplıvarak şunları Eöy-

Ç.nli yıldız Anna Mavlı -ıg am Jedı: 
vatanırrn to pseslen1c in'qen U- _ B .d.yemız, Atntürk dev-
fuklarını z'y;ıret ederke-ı Kcy rınin beled'yelerinden beklcdıği 
Frvısis, S'h y Sidne" de cenu- canlı -;au,.ı:ıalanıı Von•ya ait 
bi Amer•ka seyahRtine çıktılar. kısmını yernıe getirebilmesini 
İşte, en bellıba~lı yıldızların tat:ı .m.ncn mümkün ~an mesa;yi 
aylarını nasıl geçirdikerinı b;ze sarfetmek\e bir lahza bile ter~d-
kısacık haberle Yeren Aır.er ka düt '"t:ıı·yoruz. El koyd'..lğurnuz 
havadisleri tuhaf değ:J mi erkek her iş ıizrlııde tam bir enerji ve 
yıldızların tatillcr:nden hiç te imanla çalı;.r.ıaktayIT. Helcd t•e-
bahsetmiyor. nın el at~ığı ış!erde muvaffak ol-
Şimdı beyaz perdedc·n yazı ma- masının sırr da enerJi Ye iman 

sa•ına geçen :Moris Şövalye~·i bir ke ·fiyetidir. 
tarafa bıraktıktan sonra, Robert Son .\'lJla: içinde Park, İskele, 
Taylar. Klan< Gab1, AdJ!f llfrn_ rıhtım, g?ne: hela ve buna mü-
zo.nun, bu üç erkek yıldızın bil - mas'! dth• bir çok jşleri netice-
hassa kadın perestişkarları ne _ )endirdik.• 
!erle meşgul olduklarını mer,•k İskeh rüsumunun devlete intL 
edeceklerdir. kal etmesiie büdcemizde hasıl 

Ne yapalım?. M:ademki Ameri_ olan bir aç,klık vardır. 
ka matbuatı bu yıldızların tatil 
seanslarından bahse lüzum gör_ 
müyorsa kabahat kimin? Bu suali 
kendi kendine soraıı Holivud ha_ 
berleri gazete•i "°" cümle olarak 

ğil. Vakıa muhafız köpeğ niz ge_ 
cenin büyük bir kısmını odamda 
geçirdi. Buna rağmen istemiş oL 
saydım bçahilirdim. 

- Nered~n? .. 

- Pencereden bakınız... Yak-
laşınız bira>. bay hakim ... 

Şato sahibi ve .>orgı, hakimi 
pencereye yakla~tılar, apğı sar_ 

.karak baktılar. Duvarlara sarılan 
sarmaşıkhrın arasında kısa fası

lalarla mıhl<ı.nllli~ kocaman çıvi
ler gördüler. Bunlara tutunarak 
tehlikesızce aşağı inmek kabil oL 
duğunu anladılar. 

- Bu çiviler ne? ... 
Röne ba;;ını kaldırdı, babasına 

dik dik baknrak· 
- Bunları birer birer ben mıh

ladım. 

Bekçiniz uyuduğu zaman pen
cereden sarkıyor, bu çivilere tu
tunarak aşağı iniyor, sevg:Jimi 
görmiye gidiyordum. Sonra yine 
bunlar vasıtas:ıe sessizce odama 
dönüyordum. 

Sorgu lıakimı sordu: 
- Demek bir çok defalar çıkıp 

diyor ki: 
- Onlar d.ı gazetecilere kızıp 

mektublarla kar· !erine yazı nasıl 
geçirdiklerini anlatırlar. 

geld:ğin:zi itiraf ediyorsunuı'I .. 
- İtiraf edecek bir şe;y im yok. 

Madmazel Marivon'un katlı ha
disesile alakada( değılim. 

İşte söyliyeceğ;rıı bundan iba_ 
ret. Fai<~t. katili bulursam kendi 
ellerimle öldüreceğim. Hatta bu.. 

- Hatta bu? ... 
Mösyö dö Roskoet oğluna yak.. 

!aşarak ilave etti" 

- Söztinü tamamla! ... 

Röne yüzünıi çevirdi, cevap ver
medi. Sorgu hnkimi, delikanlının 
ifadesinde samimi olduğunu an
dığı, ;;ati! meselesinde bir dahli 
olmadı~ın• kanaat getirdi. 

- Deıne1< cinayet gecesi oda
nızdan dişarı çıkmadınız? .. 

- Hayır• .. Buna ömrüm olduk
ça nedamet edeceğim ... Adriyeni 
göndermiş, her zaman buluştuğu
muz )·erd~ bekleroesini Maıi~on.. 
dan rica etmiştim. Saat JO daran

devu vermiştim. Selestin yanım
dan aynlmadı, sonra babam da 
şatoda d<Jiiildi. Belki yolda tesa
düf ederim diye gitmed;m. 

Marivon·un Deni göremeyince 

müracaat hakkındıt 
(4 üncil tthllede• de..am) - h t ·e!'İ"Or 

k d . . B .. ti ıza a , t rar e mışt.r. u munasJ?:::ıe e 
Alehımum mobilya ımali.tın

hatıra gelen bir hııal .-ardır: Ber-
da kultanılan ye i kontrp!fı.klalin _ Roma mihverı acaba Vatka_ 
rın fenalığı şehr mizdcki maran

na kar de cebhe alınış olacak 
mı? Her halde bugünlerde eciP- gozların u~ ~amandan berı şi

kay<!tini mucip olmaktadır . erk Avrupa gazetelerinde bu'lı;n 
etnfında şay.anı dikkat yazılar Marangozlar cemiyeti bu hu-

susta İktisa:l Veka.etıne muracayazılacak, alakadar merkezlerde 
bulunan Avrupalı nl!'habırler ta- at ederek yerli kontrplak ıma a-
rafından draf'ı tafsilat gönderiL tının kontrolunu ve tiplere ay-
mi~ olacaktır. Bu takdirde •Son rılmasmı rica etmiş ve bu r:ca 
Telgraf. meseıe:ıın r:- aklı saf_ kabul olunmu1\i.tr. 
balarını hulfı.s• tdecck demektir. Marangozlar cemiyeti kiıtıbi 

ADYOI 
BUGÜ:'Jl\:Ü PROGRAM 

Akşarıı neşriyatı 

18.30 Hafif müzik ve dans mu
sikisi: Plak. 20 Saat ayarı: Gren
v•çrasatanesinci~n nak.rn. Nezihe 
Uyar ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,40 Hava raporu. 20,45 Ömer 
ruza Doğrul tarafından arabca 
söylev. 21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Glinka: Ruıdan et Lutrnila. 

2- Gabriel\ Marie: Rhapsodie 
chinoise. 

3- Fatno: Colombma. 
21,30 Muzaffer İlkar ve arka -

daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkı'arı. 22,10 Muhtelü 
parçalar: Plak. 22,50 Son haber
ler ve ertesi günün programı. 23 

ı Saat ayarı: Son. 

bir mani zuhur ettığini anlıyaca
ğını, döni.ıu gideceğini zannetmiş. 

tim. Zavallmın bu felakete uğ.. 

nyacağına hiç ıhtimal vermemiş
tim. Vermiş olsaydım, her ihti
male karşı giderdim. 

Delikanlı sözüne devam ede
medi hıçkırarai< ağlıyordu. Sorgu 
hakimi, dikkatla oğluna bakan 
Mösyö dô Roskoete döndü: 

- Gece yarısından biraz ev'l"'el 
sizi Marvivcn'la görüşürken gör
müşler, Mösyö Roskcet? ... Bunu 
niçin söylemediniz, s:ıkladınız? .• 

- Saklamadım... Sırası düş

medi d~ ... 

Röne, oturdui:-c: koltukta doğ_ 

ruldu, göz!erini babasına dikti, 
sordu: 

- Siz Marivoni gördünüz ha? .• 
Siz ... 

Mösyö dö Roskeot sülninetle 
cevap verdi: 

- Evet g'j:dilm, konuştum. Ev
lene bilmen ze iroklin olmadığını 
son bir defa kendıs ne anlat•nak 
istemiştim. Sonra. .. 

(Devamı .. ar) 

umumisi bay Fuat Tezer dün bu 

hususta kend sile görüşen bir 
mubarrirımize ~u izahatı vermiş.. 

tir; 
- •Yetlı kontrpliıktan mem

nun olmadığımızdan ve Avrupa 
malı derocesJıde kontrplak ya_ 
ppılınadığından baltlsle İktisad 

vekfıletme müracaat ettik bu mü.. 
racaatlarımı.ı: çok ~ay anı mem
nuniyet bir netıce verrniı ve 1k.. 
'tisad Vekiıletincc bir lı:ontrpliı.k 

Stand:ı.!"dizas:on nizanınam~si ha_ 
zirlaıımı.ştır. 

Bu nizamnamenin çok yakında 

neşredileceğini tahmin ediyorıu. 
yeni Diı.aı:ıınameyle yerli kontru 
pl!k fabrikıılan ayni formül da· 
hilinde ve nizamname evsafına 
uygun ola.!'ak kontrulJ]~k çıkar. 

mağa mecbur olacaklardır.-

Aksi takdirde faalfyetlf!riM ni
hayet verilecektir. 

Bu suretle ye~li mobilyelerln 
sağlamlığı ve bl!Ahara ucnzluğu 
da temin edilmiş olacaktır. 

Bandırma hattında 
tenzilat 

Bandırmaya i~liyen vapurların 

ücinci mevkı bileti, yolculara ko
laıy lık olmak üzere 300 kuruştan 
250 kurllfll indiri!m;ştir 

--- ---
nl7 Hıcrl 1 BH ;{~ ili 

Cemaıiyeltıhır Tem21uz 
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·~~~~~~~~~~~~~ 

Yıl 19:!8,Ay8, Giı>219, Hım 94 

7 Ağustos ı Pazar 



- - - - - - --

TDı:k Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

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

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

eden bu piyangeya iştirak etmek 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

• 
zengın 

sure· 

:=================·=--~···========! 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f 

I - Şartnamesi mucibince 50 lik 50,000 adet tuz çuvalı pazarlık 

uırulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hasebile 11500 lira ve mu. 
vakkat temmatı 862 liradır. 

III- Eksiltme, 12/VIII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
10.30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illin 
ounur. ·5129• 

••• 
1 - Şartname ve projesi mucibince Eskişehir baş müdürlük bi. 

nasında yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık eksilime n konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 283a lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 

TAlbiiHl5ii ZLill 
KAR.Sl 

ILiill 

213 liradır. 

1 3 -· ksiltme 22/8/938 turihint rastlıyan pazartesi günü ;aat 13 de -
Kabataşta levazım ve ınübayaat şubesindeki alım komısyonunda yn - T c • • • .. 1 ' • ~ • ' 1 • ' ' .... t - . ... : "'·' : • ' ~ . ' ·.-' ..... _, 

pılacaktır. 

4 - Şartname ve proıeler 14 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar ' • • 
U. Müdürlüğü levazun ve mübayaat şubesile Eskişehir Başmüdürlüğün. 
d~'l alınabilir. 

5 -- İsteklileri kanunen kendilerinden aranılan vesaık ve %7,5 
güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve s~atte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ·518h 

••• 
I - Tefrişi tekarrür eden Balıkesir, Bursa, Edime, Erzurum, !z. 

m'r. Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremiz<!~ kabul 
eciı!en tıplcr dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılac1k 13~2 
parça eşya kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II.- Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı 

2.~08.25 liradır. 
Ill - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartc;i günil saat 11 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 
iV.- Ş&rtname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde hergün İn

bı:;'..rlar Umum Müdürlüğü LP.\'azım ve Mubayaa! şube• le Ankara ve 
1zmir Başrrüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etm~ istiyenlerin şimdive kadar en oşlğı 
Yirmi bin liralık bu gibi işleri muva!fakyetle yapmış olduklarını gös
trrir vesa!ki İnhisarlar inşaat rubesine ibraz edere;. mulcal;i!ır.de b.r 
ehliyet vesikası, almaları lilzımc;lır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikası %7,5 güvenme parası makbuzu veya mektubunu 
iht:va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saatlO a kadar 
yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
ve,rilmesi lazımdır. (:\ll''\.ı 

Gümrük Muhafaza 
lstanbul Satlnalma 

Genel Komutanhğı 
Komisyonundan : 

Eşyanın cinsi 

"Cü. Mh. Deniz mürette-

bat ve sandakıtarı için 

yazlık elbıse 

Gü. Mh. Örgütlü ıçin 

Miktarı Tasın lan an 
Tutarı 

Li. Kr. 

207 takım 1242 00 

muşamba 200 tane 2600 00 

Altlı üstlü demir 

karyola 62 > 1302 00 

• > • 5.) • 1155 00 

ilk te- Ek<lltmenin 
minat Tarihi Günü Saati 
Li. Kr. 

04 ')') 23/8i93q Salı l O 

195 ou > > 11 

98 00 > > H 

fı7 01.l • • 15 

1 - Yukarıd~ yazılı €§yanın gösterilen eün ve saatlerinde açık 

eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Evsaf ve şartnameleri ko m:syondadır. Görülebilir. 

3 - İstekilcrin gün ve saatler:n de ilk tminat makbuzları v~ kanuni 

vesıkalarilc birlikte Galata eski İt halat Gümrüğü b:nasındaki komis. 

yona gelmeleri. •5140> 

Edirne Valiliğinden: 
Edirne memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacı ıçın eksiltmiye çı. 

Para biriktirenlere 28,800 liı·a ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikrantlye dai;ııılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5GO >> 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 J) 3,200 
" DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 5b liradan aşağı düşmiyenlere 

takdirde o/o 20 fazlasilc verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gümrük Muhafazı Genel K0mutan'ığ1 

İstanbul Satınalma Kemisy0nundan 
1 - Gümrükler :çin 25 kilo çeker 10 tane Bizarba marka otomatik 

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

caktır. 

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

3 - Şartname !rnm:syondadır. Görülebilır. 

Yıkanabilir. 

RAIN · LEIGH 
Marka Amerikan Panama ~ap

kalarınızın üçüncü parUsi gel
miştir. Tükenmeden evvel şap
kanızı intih•pta acele ediniz, 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu-1 
ğundan: 

Bir borçtan dolay•. satışına karar ·-------~~-
verilen ev eşyası Samatya Hacı Hü-

seyin ağa mahallesi kuleli sokak 
55 numaralı evde açık arttırma 

sııretile satışa çıkarılmıştır. 

Birinci açık arttırması 11 / 
8/938 tarihin~ rastııyan perşembe 
günü saat 13 den 14 de kadar tak. 

dir edilen kıymetin % 75 şi bulma. 
dığı takdirde ikinci arttırması olan 

12/8/938 cuma günü saat ı:: den 
15 şe kadar ayni mahalde icra edil

lecektir. raı;plerin mıh~llinde me. 
murumuza müracaatları ;Jan olu. 
nur. 

Eyup S>.ılJı Hukuk Ahkamı şah. 
siye Hakimliğinden: 

Müstedi Karagıimrük Nured. 
din tekkesi caddesinde 48 No. lu 

evde mukim Köprü idaresi müte
kaidlerinden Ömer oğlu Mehmedin 

yanında bulunan kardeşi Edhem Ç k •• 
çocuğu Zeklyey.! vaki müracaati Ün U j' 
üzerine bilmuhakeme 3/8/933 tarL ===-===:. RadYO I 
hinde kabili itiraz ve ifaar olmak 
üzere Vasi tayinine !-arar verilmiş 

olduğund,ın keyfiyet usulen sekiz 
gün müddetle ilan oluı ur. 

Diş doktorunun bütÜ" , 
rına söylediği gibi d.;ıerı 
parlatmakla ka.Jm1v.ı.rt:R ı.. 11 

roplardan muzır ~~lydıardatı 
KONFERXNS VE DANSLI ÇAY . mızlardan temizleyip Ç'' /r 

Şişli IIalk•,vinden. 'amlık veren ycgfıne 'ks r 

Türk harfleri inkı'.fıoının 10 uncu H b h H ·r öğle) 
ld.. .. . .. er sa a • ~ J• 

yı onumu munasebetne Ağusto- kler ' 
sun 9 uncu . Salı giınü saat 17 de! Her akşam yeme 
·Ha1kevin:izde bay İsmail Hii<met ı 
tarafından Cfürk Dıli İnkıli'ıbıi bak. ~liw 
kında bir konferans ve Ua>kevimi. I 
zin cazınm iştirakile bir de Danslı 
çay verilecektir. Davct.;eler 

kevinde dağıtılmaktadır. 

Kilosu Cinsi Bir Kiln•onun muharfl' 

men bedeli ._.,;' 

977500 KesilmEmiş giırgen 1 15 

792500 Kesilmiş gürgen 1 25 

562900 Kesilmiş meşe 1 25 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan yukarıda cins v~ pıU 
mel! bedelleri yazılı odun kapalı zarfla eksiltmeye kon..ılın'ı~tıır· 
siltme 9/8/1938 salı günü saat il de daimi encÜ!neııde ynpılS: 
Şartnamesi levazım miidüılıiğünde görülebilir. İstek:..Icr 2490 ' 

kanuı~da yazılı vesika ve 21~3 lira 78 kuruşluk ilk te~ nal Jll"~~ 
ya mektubıle beraber teklif mektublarmı havi kapalı zarfları ) • 

yazılı günde saat (10) a kadar daimi encümene vermelidHef· ~u 
. 4• 

atten sonra veriltcek z•TI!ar kabul olunmaz. (1. 

iş yaptığına dair 
ll'etirec '~İ ve•ika - -

••• 

500 liralık vesika Ferikiiy 17 inci mektebin tamiri 

500 Beşiklaş 46 ıncı 
-' • • > • 663,a• 

l· 
• • Beyoğlu 2 :nci • • ]69,15 

• • Üsküdar 3'i üncü • • 2412,36 

• • İstanbul 4'.3 üncü > • . 23;6,63 
e~S' 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirer ayrı ayrı açıı< . ·~ 

konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri levazım müdürlti~11 
' 

rülebilir. İstekliler 2430 Na. lı kanunda yazılı vesikadan b•l~' 
müdürlüğünden alacakları fen ehli yet vesikası le hizalarında ~b >' 
ilk teminat makbuz veya mPktubile beraber 9/8/938 salı ı;ilP~ 
de D<Uıni Encümende bulunmalıdırlar. İ. 4767 

"~' Keşi( bedeli 5637 lira 98 kuruş olan Küçükçekmece ili< 
0
'll' 

ikmaH inşaatı açık eksil:meye konulmuştur. Keşif evrakile ~·:~d 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 Na. Ju !<•

0 * ~ı 
tı~ı 

zılı vesikadan başka en a7 3000 liralık bu işe benzer ;ş Yal' ,ıs' 
eksiltmeden bir hafta evveline kadar Nafıa Müdürlüğ'iııdeP sı' 

·rs 
fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 422 il ;$~ 
ruşluk ilk tem inat makbuz veya mektubile beraber 23/Sfa

38 (İ J 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ~ 

Nafıa Vekaletinden : 

Yüksek mühendislere 
..,or· 

S0?7 sayılı kanunun rqrinden evvel 1035 sayıl: kanurı' ~~ · 
Jll· 

hendıs veya mimar unvanile verilmiş olan diplomalarJ.ı r ·C 

ler yüksek mühend is vPya yüksek mimarlık unvanile verili:;.,, 

satnaır.cler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinıl 2 '1 . ı~ 
1 1 1~ 

çok altı ay içinde bu mühendis v~ mimarlar diploma ve r• 'ııı~ıl' 
rini yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde bU \'I~ 
rmdan haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte .. ~ıl 
mize müracaatları ilan olunur. 

. iJİ 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharr 

karılan 1251 lira 10 kuruş kıymetinde 137 kalem ilaç, 16/8/93P, salı günü 

saat 12 de ıhale edileceğinden talihlerin yevmi mezkurda teminat mak. 
buzları ile beraber Vilayet Daimi Encümenine ve şeraiti öğrenmek is.. 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

t;yenlerin Jstanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları :li>n olunur. vesikalarla birlikte Galat& eski ithalat gümriiğü binasındaki komisyo. 

(4980) na gelmeleri (4858) 
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