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J Türk ordusu 
1 Edirnede 

Bir ·harb 
Kopacakrİlı? 

• 

80,, 
'- retlerin \'e 'adlvoatok 
"""1~ •• 

harb filolarında bir gö•terl gUnUncte •• 

, 

Birkaç güne kadar 1 

ikinci m üntehib• 
lerin seçimine 

başlanıyor. 
:Antakya 8 (Hususi) - Seçim 

faaliyeti devam etmektedir. Mün 
tehibi sani namzedleı·i tamamilc 
tesbit edilmiş gibidir. Ağlebi ih. 
timal 13 ağustost:ı intihabın bu 
safhasına geçilecek ve bilahare 
meb'us seçimine geçilecektir. 
Mecliste 22 Türk meb'usu ve an. 
cak 3 Arab meb'usu bulunacağı 
tamamile tahakkuk etmiştir. Oe. \ 

(Devamı 1 ıncı sahifede) i 

• 

Tam techizatb kıt
alarımızın bugün 
Edirneye girmesi 

tgeçu .. =n~iE~d;ırn;:;e;e~n-:ı·~ı·n~~?vtaerıbnı.ıntaTraabmfu_ ı Çek işi sarpa sarıyor 
: ~ Alman ordusunun nihayet bir ha· 

lığı kaldınlan diğer mıntaka. reket yapnı.ası endişesi son hadiseler 
!ara girmesi muhtemeldir. E- karŞISlnda artmaktadır 1. 
dirne büyük merasimle kah • 
ranoan ordumuzu istikbale ha. 
zırlanmıştır. Edirnede evvelki 
vaziyette hudud muhafız kıta. 
atı vardı. Fakat isihkil:n yap • 
mamız ağır top, tayyare, tank 

' ve saire bulundurmamız mua-
hede ile tahd'd edilmı~ti. Şim
di bu gibi kayıdlar külliyen 
kaldırılmıştır. Bunun içindir 
ki, Edirne on beş yıllık bir 
mahrumiyetter, sonra kayıdsız 
ve şartsız Türk ordusuna ka • 
vuşmuş bulunuyor. 

Dil 

Roma - Berfin mihveri yeni bi1 
f aaligete lıazırlo.nıgor 

___.. -

'bıııı t~ 1~ (l:!usu&I) -- Ta., ajı.ıı· 
~ il; gın~ göre Sovyet ara • 
~~ıı ıııı~ olan Japon kıtaatı 
'f>lrl l.ııııı tarded•lmiıtır. Tard ve 
d,, ~ ~ter: eden Sovyet taarruzu 
~ 'ıı ~e t Satı olmuş ve tam mo. 
~ ~er ~knık bir harb lfad,Ei 

Yan etrn;ştlr, MuharelıE-

ye her ç~şii harb vasıtası motö • 
rize bir halde iştirak etmiş, Japon 
kıtaatı tayyarelerinı ve ağır top
çunun amansız bombardımanı ve 
tank, zırhlı ocomobil taburlarının 
hücumile başlıyan ve ağır maki
neli tüfekJ.~rin bıçkı ateşile ilerle. 
yen peyaden 'n akınına dört saatten 

fazla mukavemet edememişler, 
külliyetli zayiat vt>rerek işgal et. 
tikleri sahalardan bir hezimet 
manzarası arzederek çekilnış!er • 
dir. 

Bilhassa Sovyet tayyareleri g!lk 
yüzünü kupl&mış bir haldeydi ' 'e 

(Devamı 6 mcı oablfemlzdo) 

ı Bayramı 

Tramvay mı 
--·- -

!>Jobüs mü? 1 

Kafi karar yakında . verilecek Dün Paris E lçimizi 
kabul buyurdular 

At t•• k k" •• • ·ı ı İstanbul 7 (A.A.) - Reisi -
8 Ur OprUSÜnden geç•rl ecek tram- cumhur Atatürk, bugün Faris. 

vay hatları ile Eminönü • Eyip 1 ten gelen Türkiye büyuk elçisi 
h tt t h " d"I" Suat Davazı Uolmabahçe sa _ 

a 1 e J r e 1 ıyor rayınd.~ kabul .~~yu~muşla.r ve r 
bir muddet goruşmuşlerdır. 

Otobiislerde ne yakılacak ? ~~~~~~ 

1:~% . ,_,--=-~-~;;,._ 
~r'Yctc·ı 

Şehrimizde umumi nakliyat va· 
sıtalarının en mühimmi olan 
tramvay yt•ine otobüs kullanıl • 
ması yol•ında umumi bır cereyan 
başlamıştır. 

Birçok Avrupa şehirlerinde ol _ 

llpcrlcrdc duğu gibi şehirlerde otobüsün da-l 
~•rşı 1 ~r Franlcocutara 

~
' h. ~ n yada ha ucuz, daha seri ve daha kısa 

l"Q mesafeden nakliyat yaptıkları, bi 
~ b naenaleylı maksada daha elverişh 

~ ~r vazı· olduğu gözonüne alınarak bu hu. .r..t • susta ehenım,yetli tedkikler yapı· 
~ ı" c • d d A ' ması muvaiı1' görülmüştür. J 

i ~i l:ı ~ 1 • 
Cf"tı 9•1ız gemisi 

~ ~<ris 8 El batırıld ı 
'% \' nıusu ·ı 
-~ a<ıy . sı ·- İspanyada 
lıl 'Ya ı,8.~11 

Çok ciddi b'.r sekil 
t F' ' allıı•t . C -'a".. tan!( • 11 .umhurıyet -

ı .... ,p, 0cıleı• k ' 
"''ıy ·•~n~ b• .. arşı s perlerde 
!~ •. ?'11, • r llıukavem• ~ gös..-

••lı · "tank ·"" · 
h. ",11

1 iotrı.'•• . 0 tay]4a1'e!e,l'i· iki ı' _....__ ,;"I. ı ··,,nı d h · -~ 
'ı 1<ı·n a :i o;üklerıni 

Yakarak ba(ı~ıq1#{:- '' :; ' -

<l>tv ' ' 
'Qu 8 " " ""Yfaınuda) 

Esasen şehircilik mütehassısı M. 
Prost da İstanbulda nakliyat için 
tramvaya tercihan otobüslerden 

Fransız 
Hariciye 

istifade edilmesini tavsıye etmiş.. 
tir. Bu .tavsiye. üzerine Belediye Nazırı 
de otobus ımtıyazmı en kısa bir 1 
zamanda kullanmak içın esaslı su. E A • • 

rette harekete geçmiştir. M. Bone ylul ayı ıçın-
Fakat; hükılmet memleketimiz- de muhakkak geliyar 

de çoğalmasuı:;. büyük b.r gayret Hususi surette 
1rfettiği motörlü vasıtalar için öğrendiğimize gö. 

tek kuvvei muharrike kabulü hak. re Fransız HaricL 
(Devamı G ıncı ııalılfede) ye Nazırı Bone 

eylı'.ılün on beşi 
içinde Türkiyeye 
g~lecektir. Seya • 
hat ve zyarei; kat'i 
surette takarrür 
etmiştir. 

Bu münasebetle 
Türkiye ile Fransa , .• ,., 
aro.sında bir mu
ahedename de im- Bone 

zalanacaktır. 
Türkiye _ Surıye • Fransa ara. 

sındaki anlaşma lçin ise Aıikara 
konferansı bir eylülde mesaisine 

ı başlıyacaktır. 

Yarın onuncu yıll 
kutlulayacağız 
Yarın harf ınkıliıbının 10 uncu 

yıldönümüdür. Bu münasebetle 

bütün mecolekette olduğu gibi 

şehrimi·ıde de tören yapılacaktır. 

Faris 8 (Hususi)- Alman ga - ı hindeki neşriyatı dı;vam etmek • 
zetelerinin Çekoslovakya aley • (Devamı 6 ınc ı •ahifemizde ı 

Tören programına göre, saat 20 LJ 
de Ünivers'te konferans salonunda rı em suçlu, hem güçlü 

buna derler! 
nutuklar soyleneceksonra muaz
zam bir alay Sarayburnu parkı • 
na gide;·ek Atatılrk abidesine bir 

çelenk kayaca:<, yükrek tahsil 

gençliği, Büyük Şef Atatürke şük

ranlarını arzedecekt:r. Ayrıca şeh

rimizdeki bütün Halkevlerinde de 

para sürdüğü yetmiyormuş 
yol paralarını da belediye. 

merasim yapılacaktır. l •• d • f 
Bu meyanda ŞişH Halkevindc ere 0 etiyOlffiUŞ • 

Kalp 
gibi 

Yazuıı 
6 da 

saat 17 de, Şehremini Halkevind~ l=========== =====:;;;;;c;;=:=:=:=:==========:i 
saat 20 de iki toplantı tertib olun

muştur, 

Son Telgraf 

Size yeni 
Remanlar 
Hazırlıye r 

Okuyucularının büyük rağbe. 
ti ile iftiha: duyan Sen Telgraf 
Sonbahar ve Kış mevsimi için
de büyük fedakarlıklar muka-
bili bır roman h&zırlıyor. 1 

Bu romanlar ve eserler hak. 
kında size şimdiden yalnız blr 
kaç isim ~receğiz. 

Kalbe giren hırsız! 
Sultan Hamid sürgünleri 
Aşka hasret ... 
Karapençe!. 
Halk filosu .. . 
Tam 9 sene .. . 
Esmere yandım! 

( J) .Birinci umum müfcttiı Abidin Ozmc n (l) Vali Mit>t Ôıok \3 
Kor Ce~eral Galib Deniz bir arada 

Diyarıbakırda yeni 
bir göçmen köyü 

Temel atma töreni dün yapPdı 
(Yazısı altıncı sahifembde} 
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aldatılmıyacak 1 Yetmiş 
. • Amerikan 

Halk f C. H. 
arasında 

Partisinin mektebler 
açtığı Yazı müsabakası 

Zeytınyağ satışları sıkı hır 
kontrola alınıyor 

Bütün bakkallarla yağcılar 
perakendeciler nasıl 
satış yapacaklar I 

ve 

Zeytinyağları:nızın S<ıtı~ında 
halkın aldaWmaması ·çin mühim 
kararlar verildiğini yazmıpk. 

Bu m~ksadla Ankarada topla -
nan zeyt!nyağ komisyonu esaslı 
bir nizamname vücuda ~t;r~ • 
tir. Hallcı·nız, ve bakkalları ahl • 
kadJr ed~'l ve z,'ytınyağ satışla -
rının nasıl yapılacağını gösteren 
bu ,ııi:ı:amn~menın ı•1ühim kısımla.. 
nnı yaz.yoruz. Nlzamname;,te 
memleket:mlzde yetişen her nevi 
zeytınyağların, beynelmilel tas -
nülere uyırun ve memleketimiz 
zeytincilik sanay··ini sıkmıyac(>.k 

tekilde tan•!m olunmu;tur. 
Yapıl~cai< taıınifte, yemeklik 

yağlara bırrneı derecede ter aynl
mış ve herkes•! vüs'at kalitesine 
göre ya~ 5 ~mek imkanını b&h • 
geylediği gibı ze)tınyağcılık sana
ylimizde nefis yağlar stihsalıne 

d.oğru yem bir çığır açılmıştır. 
Bu huiUSt:ı.k n:Zamnameyi ya • 

zıyoruz: 

Zeytin.va~ •. zeytiı,den elde edi
len ve di~er nebati \'f: sair yağlar
la karı1tm:rııamış !an yağa de - ! 
nlr. 

Tabii ze) tiny;;ğı: İyi kemale gel
~ .sağlam taze zntinlerdt'!l elde 
edi~ ve :asırden ronra hıçbir 
kimyevi muamelf.ye tlbi tutul -
mamış ı.eytinyağı. 

Nebati sağ: Zeytmden gayri 
yağlı tohum çekirdek ve meyva -
!ardan ~ide edllen yağlar 

p;r,ine ya~ı. Zeytin lı:üıpe in • 
den yıkanma v<>ya ekstraksyon 
auretile ~ld~ edilen yağ. 

Yabancı kokular: Eitşıme, cü -
rüm<', is, küfU!nm ve kuı tlanma 
ve saire gibi nahoş kokular. 

7.cyt..nyeğınıı. tasni!ı: 

Ekle sali ı zevtınyağlaıı: 

Samyida müstamel zeytınyağ. 
!ar. 

Lampant. Asidıtes: J üzd 8 i 
aşmıyacaktır. 

Endüstrlel zeytinyağı: Asidite • 
si yuuie 3 den fazla olan zeytin • 
yağ· A 'di!o,;ı yüzde 8 den fazla 
olan zey\• nyağ. Pirina yağı Me • 
vaddı ecnebiye ve rutubet mik -
tarı ,YÜlde 3 ti geçmemelidir. 

Yukarıdal:i taım.f haııcınde ka. 
lan bilümuı~, nebati yağlar zey -
tinyağı ismı altında satılamazlar. 

Fabrika, tasirhanclcr veya zey
tinl.k sanp!cri zeytinyağını satışa 
arzederler;c.eu nıza~nnamede tes _ 
bit edilen rruıddelerd~k: tıpıni ve 
o tipin a gari ve azami as;_dıtesini, 
safi mikta~ını, nıeo~eini (şehir ve 
firma) '<.ı.na konduğu tar'hi, der
hal gö>e çarpacak ve kolaylıkla 
s'linmez şekilcfo yağ· yağı ihth·a 
eden ka9iat üzerinde veya bu 
kaplar üzerine yapıştırılacak eti -
ketlerde, ticari faturalarda, satış 

ve tasar: J! ispat eden diğer va
sikalarda gös~rmek mecburiye. 
tlııdedirlet. 

Toptavcı ve perakendeciler. fab
rika, tasirhane, müstahsiller veya 
ikinci ellerdeıo aldıkları zeytinyağ. 
!arın ka? değ,şllrm< k rnretile n 
tışa arzeder)crse, mes'uliyet ken
dilerine aid olmak üzere, beşinci 
maddede zıkredilen şaı tları ye • 
!'ine getımıe1< mecb~riyetindedlJ'. 
ler. Bir bayiın kabın üzerinde bil
dirilen ev~ıftan.gayri evsafta zey_ 
tinyağını satışa arzetmcsi ceza-·ı 
müstelumdir. 

Perak»nde ntı~ yapanlar açık 
kap dahilinde satış yapabilırler. 

Bu takdirde mübayaa ettikleri 
zeyt.;nyaqının evsafır', kendı mcs
ultyetleri altında mü,teriye b!l -
dirmek mağazasında herkesin gö_ 
rebıleceği b:r şekilde il~n etmek 
mecburiyet.ndedirler 
Zeytinyağı herhangi bir kaç 

içinde ı;atılı:vorsa o kap üz~rındc 
yağın evsafını:ı ilan edilm<'si ıa. 

zımdır. 

Profesör ve 
•• 
Universitelisi 
Şehrimize geldiler 
Amerika Bırleşık hükmetlerl 

muhtelif ünıvnsiteleri profesör. 
!erinden 70 kışdik bir grup bu • 
gün §ehrımıze gelmişlerdir. 

Profes<irlerden müteşekkil bu 
kafile bugün fWhrimizde kalacak 
yarın deniz yo\ile buradan İzmi.. 
re gidecek, İzmirdekı harabeleri 
gezıe<X"k, bu arada tarJı tedkıkleri 
yapacalo;tır, Profesörlerin İzmir 
seyahatı tcdkiklerin sonuna ka.. 
dar devam edecek, tedkikler 3 - 4 
gün kadar sürr-cıektir 

Seyahatten dumış\e 70 i.lımii\ 

elbil liğile hazırlay"cakları eserde 
bilhaasa Türkiyedekıi tarih ted
lı:ıklerin.e miıl 'm bir ısım ve 
mevki ayrılacağı bild ılmekte • 
dır 

ikinci bir köy 
Ebe mektebi 
Açılıyor 

Yıldıza gidon 
Otobüs 

1'AHİD SffiRI 

Yıldız semtine artık otobüs iş.. 

ledığını cpeydır b:lıyor ve yıllar, 
uzun yıllar önce lu.yata gözlerL 
mi açtıgı m bu semte bir otobüse 
de b:nerek gitme; i arzu edip du. 
ruyorduın. Kısrr,et dune imiş. 

Dün öğleden sonra, Aksarayd•n 
har ket etliğini b:ldiğim bu oto
büsü Divanyouncia Köprülü F dZıl 
Almı.ed a a türbesinin önündeki 
durak yerinde lx>klemeğe koyul
dum. Fakat h..,. tarafa işliyen 

tramvay ve otobiisler vızır vızır 

gidıp geldikleri halde, bizim oto
blls tam kırk b~~ diCkika bir tür
lü gözükmedi. Göğı>ümde cbu a
dam bir türlü gelmiyen Yıldız O
tobusünü bekliyor!• dıye bir yafta 
omadıtı idn kaldırım üzerinde 
kazık gıbi dikilip durmaktan ar
tık pek $ıkılarak bu iften vazgeç
m<'k üze-e idim h, nıhayet yeti. 
şip geldi. Yıldıa otobüs her sa.. 
atte b:r gidnmi.ş. Yine taliim var
mış ki, intizar.ı bu vaktin bir çey
reği geçtikie'1 sonra başlamışım. 
Hasbellüzum Karaköyde az ve 
Beşiktaşta hir hayli bekledikten 
sonra, eskiden cuma se!Amlığına 

Genç köylü kızlarımız giden askerlerin çıktıkları yokus

Üç senelik bir leyli taıı sarayın ken•rına vardık ve 

tahsi lden S©nra iyi ma- oradan caddeyi takib e6ffek 
müntehayı teskil ede<\ Abbasa~a 

aşla tayin olunacaklar mezarlığının basında durduk. 
Balıkesirde açılan Köy Ebe Büyük konakhrı veresıoler ver-

mektebi büyiık allika ile karşı • gi vermt'm<'k için yılı:lırJlUilıır. 

lanmış ve köy ebesi olmak üzere Yeni tek ev y~pılmamış. Bakım-
pek çok genç köylü kızları mü • sıı: sokaklarda başıboş çocuklar 
racaat etm~lerdi.-. oynuyor. Doğduğum ev ise artık 

Sıhhiye Vekaleti, memleketı • yıkılacak bir hale geliniş. İstan. 
mizin pek lüzumlu bir ihtıyacı o. bıılun muhakkak ki en güzel ve 
lan köy ebelerı adedinin sür'atle havadar semtlerindenbiri olan 
çoğaltılması için bu mekteblerio zavallı Yıldız öyle ölü bir halde 
kısa bir zamanda a.rttırılmasım ki, saatte bir işliyen otobüs ora-
kararlaştırmışlır. ya benimle beraber ancak üç kişi 

Bu karar cümlesinden olmak ü. indirebildi. .Manzarası biraz .da 
zere önümüzdekı ay ikinci köy Çamlıcayı hatı•·Iatan bu çok ~üze! 
ebesi mektebi açıltcaktır semti canlandll'mak için yine ku-

Bu mektebe alınan talebelerın marhane açmaktan başka bir çare 
iaşe ve ibatelerı tamamile Sıhhat acaba yok mudur? 

Şehrimizin bütün mekteblerinden 
eser eri seçHmeğe muvaffak olan 
tale elerin isimlerini yazıyoruz: 
Cumhurıyctın 15 ınci yıldönümii 

dolaıyısil~ Halk Partlı;i umumi U .. 
tipliği tar ıf• 1dan mektebliler ara
sında tc;t:~ edilen yazı müsaba -
kasın tlces ndn şPhrimizd.eki mek
teblere aid evrak tedkik olunmuş
tur. Maar•f müdürlüğü tarafmdan 
Ankarnda Maarif Vkaletine !liin
derilıııeıc üz~re muhtelif mekteb-
\erden yazıları seçilen talebelerin 
isimlerini yazıyoruz: 

R!!lrni L "tlcrden ııeçılmeğe :nu
vaffak olan !Rlebler: 
Kabataşta : Tıırgud, Erenköy 

kızdan: l\fonzd Ongan, Pertev - J 

niyalden. Orhan Akka~. dadan: j 
İzzet Yüz.;, Kıı.ı:ıdilli l<1Zd n: Mü-
yesser Taran .. 

Türk hususi liselerinden kaza • 
nanlar: 

Boğaziçlııd<>n: BaS3! t Barın, 

Yüoe Ülküd. n: Sabah.addin Çın
cıoğlu, L!ikliılden· Adil Ul•ıç.am, 
Şişli TH.ıkkiden: Safa Ergün, 
Hayriy~<ie:ı Süreyya 01al .. 
Ekafüve~ liSl!'1<'ri muvaffakları: 
Fener Rumdan: fraklı Pançoz, 

Cktronagarum: Ş•ke Savakyan, 
Yuvakyan<ian: Narakula, Heybe. 
liden: Anderya .. 
Yabancı i~Ierden ecilenler: 
Senbmuvadan: lvan Pvpof, Dam 

de Siyond:ın: Şemn Pem;ray, &n 
.Jorjdan: n:aJis Tokdemır .. 

Ekalliye• Tnf'kteblcri. 
Musevi lise.si beş;nci ınıftan: 

Eti Levl, O kUdar Ner syandan: 
Sebuh Kı..verseryan, Ka<lık()y Ar. 
matyandan- Sakız Knaneı, Ese -
ıyandan: Arak.si Kuyumcı)'&D .. 

Resmi ort.' mektebler: 
K.andi ili kız lısesi orta kısmm • 

dan: Aydın, Istanbu! erkek orta. 
dan: Turan Doğar, Kız mııal!'m 
mektebi or~ı kısmından: I\!.aksııre 

Çubukçu, Nişant~şı kız ortadan: 
Hayriye. G31iosmanpaşadan: Zıya 
Demirin eserleri beğenilerek se -
ç.ilmişt.ır. 

Yabancı ortamektebler: 
Notrdam de Siyondan. İnci Bar

bal'Os, Aiınan liscs; orta hısım • 
dan: Bimar., Tıırık Derviş, Ben 
.forjdan: Kll'stidu Harikliyo .. 

EkaUivf.t ortamektebleri: 
Getron()yan lisesi orta kısmın -

dan: V.ırya·' Sahakyan, Ermeni 
Eseyan artı mektebinden: Vakuhi, 
Şaşan, J3e;·coğ!J Rum merkez kız 
orta mekt:>bindcn: Şukia, Çomra .. 

Muallim mekteblerinden seç;'l -
meğe muvaffak olan talebeler: 

İstanb•ıl kız muallimden: Ba • 
yan Nnib~ UİU$Oy, Bayan I\lef -
ki'.lr~ Topil ı, Erkek muallimden: 
Reoeb Zo tutuna, Revnak Anlar, 
F ikret Ers?S . ' 

Resmi ilk rr,ekteblerden ı;eçileo 
yavrufarımıı da şunlardır: 

Dumlup.orr yatı mekt.eb;nden: 
Sıtkı GUııaydın, Üsküdar 22 den: 
S . Ertuğ, l:i<>"oj;Iu 1 den: J\fa~lli 
Erdem, Büyükdern ~O dan: Mu • 
ammer, Beyc:ğlu 45 ten· Özdernir 
Bil)i:Öl, Kartal merkezinden: Naz.. 
miye una~. Üsküdar 35 ten: Bel
ma Hatunoğl:ı, Beyoğlu 52 dcnı 
Handan Ozhuyruk, Kadıköy n 
den: Nurn, Beyoğlu 30 dan life. 
liha. 

Kış yaklaşırken .•. 
·-----

:~ i~1t!:~\ı~ü;::~~ı~e~~:e:!~ nKÜÇÜK HABERLER// O dun ve kömür ihtiyacının te-
silden sonra mektebden çıkacak il • • • • • d•d db• ı 
olan köy ebeleri iyi maaşlarla I=====' m lll IÇln Şlm 1 en te Jr a JDJYOl * Bazı yer•r-rde devlete aid köylere tayın olunacaklardır. 

gayr!menkııllel'in vergisinın te -
evrak \anz.m etmekten ıbarettır. --....-o-·-

1 Müezzin 

SuzIII'! (V Pt l zeytlnyagı: Azı

mi asid•tesı yüıd<> 7 olup, taze 1

1 

zeyt.ın t.t'l si kokusunda, yaban~ı 
kokuları ve mevaddı «nehiyeden 
müteveli'1 tortuyu sureti kat:iY
yede ihtıvı elmıyen iııce kıvamda 
taz; ksiz eld • edilen fevkalade 
lezzet e Z>! tınyağ . 

Este;. _ Ek tra zeytinyağı: Aza
mi asid•t'Sl yüzde l,.5 (1,.5 hariç) 
olup yapan::ı kokular ve mevaddı 
ecn.ebiy~e-ı mJ.tevellid tortuyu 
suretı k;ı~'ivrdc ıhtivl etmiyen iyi 
lezzette tabii ' ytınyağlar. 

J Kuı·s1arı 
=Ha=m=idi==-ye ==ı Bütün müezzinler bu 

karslarda seslerini dü
ze:tmeğ~ imkan 

bu 'uyc;: r a r 

diyesi S)J'asında yanlış muamele
ler yapıldığı adaşılmıştır. Maliye 
Vekaleti keyf:yeti tavzih için va
J:liklere yeni bir emir göndermiş
tir. * Terkos ,d~resi için İngilte. 
reden getirtilen yeni maknelerin 
yerl<'rine konr.:.a ameliyesi bu -
günlerde bitm•~, üzeredır. Ayrıca 
şebeke üzer:n ıe ıslahat da ya.. 
pılmaktadır. Bu eşler tamam o. 
]unca şehre d•f,' bol su verile _ 
cektir. 

Orman i:ılcriııin munta-ı:am bir 
hale ifra;rı, bazı yolsuzlukların ve 
şikayet ediler. stbcblerin ortadan 
kaldırılması için orman i~krı u -
mum müd:i:tüğiı geniş ôlçlide ted
kikler yapr,uktadır. Tedkiklerin 
neticesındz meydana getirılecck 

bir proje il•, oı man yetı§tirıne ve 
ormanları koruma işlerinin daha 
esaslı tedbirleri~ mo·iern b·r tarz
da \'e eıı r~~'dalı randımRn verecek 
vaziyette buı· mdurulması da im- 1 
kan dahi!ıne alınmış olacaktır. 1 

Orm·ın işlerinin mmleket,n ha. 
yatı no!<taı nazarından ehemmi • 
yeti haiz bıılunması miinasebetile 
yapılan tcdk' ıder kısa bir zaman
da bitir.lece•;;, hnırlanacak pro • 
je de ;ürat\~ tatbik mevkine ko. 
nulaca!<t.ır. 

Ekstra zeytinyağ: Asidıtesi yiiz. 
de 15 - yüzde 2.5 yemeklik zey _ 
tinyağ: As dites: yüzde 25 _ )'ÜZ

de 3.5 (3-'> dohil) olacs.ktır. 

Sıra yenPklli< zeytinyöğ Asi -
dıtesi yüzd~ 1.5 - yüzrle 4 S (4.5 
dahıl) o]~ca'ktır 

Saf~ re!;n~ zevtın)·ağ: Azami 
asıdite~ı yiızde 2 olup, tasfıyeden 
lı:a.ma kal<>viy! htıva etm:yen zey. 
tinyağ. 

Rafine U' t.nnğı: Tabii ze:v -
t.myağlarl ı yapılan kupajı müte

akıb azami asıdit~ •İi1de 1 olup 
tas!iyed~n kalma lca;..viyı htiva 
etmıyen zeytınyağı. 

Mekteb 
Gemimiz 
Yarın veya öbür gün 

limanımızda bekleniy0r 
K.aradenizde bır tedkık gezisi

ne çıkmış olan Hamidiye mek -
teb gemimizin salı veya çarşamba 
günü, limanımıza avdeti beklen
meltted:r Evvelce de yazdığımız 
gibi, Hamidiye, bu turneden bil
istıfade, Gcdiklı Erbaş mekt<·bı 

için Karadeniz ~ahi! kasabaları _ 
mız halkından den;zciliğe hevesli 
gençlerin kayıcı ve kabulü mua _ 
mele ile de u~aşmıştır. 

Din adamlar•nın dın mue;,eşc_ 
!eri ıçinde mazbut hır hayat ge _ 
çirmelcri :çin, Evkaf idare~ ve 
Diyanet işlerı Hiyasetın.n •arfet
tkleri mesai .::.on ~ene içınde müs
bet neticeler vermıştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü, ca_ 
milerdeki muezzınlerın makam _ 
!arının tashihı .çir. •Müezz·n kurs 
!arı• açılmasını muvafık görmüş

tür. 
Bu cüınled~n olmak üzere İz -

mirde açılan (Meyz:n kursları• 

na bütün müe~ziıı iştirak etmış.. 

tir. izmirde 7~ müe~zin toplan • 
dığı bıı kurslar, ~h!ren rouvaffa -
kıyetle neticeJcnmi§tir. 

* Festival münasebetile, Ru -
men san'atkarlar tarafından ha -
zırlanan elişi s~rgisi, 20 ağustosla 
Taks:mde açılacaktır. * Çeşme zir~at bankası vezne. 
sinde bir hırsızlık olmuştur. Vez. 
nedeki paradan 1965 liranın nok.. 
san olduğ ı gorülmüştür. 

Veznedar Nazif oğlu Mehmed 
tevkıf olunmuştur. * Bulgar Kra!ı Boris, İtalyaya 
gitmek üzere Bulghristandan ay_ 
rılmtştll'. Kraliçe, birkaç hafta -
danberi İtalyada bulunmaktadır. 

Orman işleri umum müdüı lüğü 
bu meyand~ bazı yolsuzluklara 
sebebivet veren bir kısım O! oıan 

müdürlerı hakkında da tahkikat 
ve takibat yapmakta ezcümle ltü. 
tahya or'llHı mühendisi Cemal 
Civelek ıLe or1ıa11 miılıendis mua. 
vinı Cem;z Coşkır hakkmda da ta
kibat yap:n•'<"a, bu iki memuru 
şimdilik Veki\let emrinP. alarak 
tahkikatı derinl~tirmektedir. 

İki mmurun suçlu gcirünmele_ 
rine se':ıel> olarak ;]eri sürü!.en id. 1 
dia mud~ ye:ı miktardan fazla nak
liyata müsaaae etmek ve yanlıı 

Diğer taraftan orman mahsul • 
lerin pazarlara getırip satan köy. 
lülerden kazano vergisi alınması. 
nın bü vü~ faydaları Vt köylüye 
yardımlan görüldüğü anlaşılmış

tır. 

Orma11ı.<11ıian komüılük odun 
kesecek olan köylülere de daima 
teshilat gösterilmesi alakadarlara 
bildirilmiş\lı'. 

Kışın } aklaşması münasebetile 

odun v~ kömür ihtiyacının her ta_ 
r afta ıimd:den temini iç·n de icab 
eden tedbUcr alınmaktadır. 

B u mü'lasebetle ormanlardan 
yapılan hat'iyyata sürat verilmiş. 

tir. Orman koruma birlıği İstan • 
bulda Sirkecid~ büyük bir ambar 
yaptıracal;:tı.-. 
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-BOGOUH 
AŞK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N. 69 

- B:r.1r. dıha y!irüye:Lm. "Pek 
çabuk dci.U?r k, jÜpl;e uyandır • 
mış olurur.. 

Btraı dah ı yürudiıler. 
Giıltekın b.rdrnbıre b•ğırdı: 

- Stt~at amı unurm..ışum .. 

- E~ \ a;,, bençic de yak. 
- O haL:J.~ döneiım. 

- BPn gid'p alayım. SEn zah • 
met et.ne 

- Sa~n·alama' lkımiz bırliltte 

dön.:ceğ.z . 
•'ıı ıuıutıı.ırv Bet> de ne 

sersem adamın -?ım be! 

iHTiRAS ROMANI 
vozcıım lakenı:ler F. 

&ER TELLi 

Döndüler. 
Gültekin, Aytene yaklaşınca 

kahyasına h•zlı h11lı söylenmeğe 
başladı: 

- Ben sana sıgaramı al, unut. 

ma ! demedim t'liydi '.' Sen Mısırda 
iken ~ok akıllı bır adam-:!ın! Bu. 

raya ge!"rıre sersemleştin' Ne ya
pacağını ben sen·nle böyle?' .. 

- Affedersıniz, prens hazret_ 
!eri' U:11ılkanlığımd n ·~n de 

memnun değ !im. N .. yapayım?. 
Bu ;ırad; Aytevle brşılaştılar. 
Selım a• kaldı - ı:e\•&" "'~i yu-

zünden . bu fıo satı kaçırıyordu. 
- Ama:ı ef<ndım, nere)e gidL 

yorsunu1 böyle yalnızca? .. 
Diyerek ı\yıcni önledi. 
Genç kadın sendeledi. 
Bir prffi~' l tanı~mak .. Bu fil' _ 

satı iiJpht•.,;iz ki o da knçırmak ııı.. 

temıyordıı . 
Seli111, Gültekine dônerek: 
- Konııı..n ıu .. Ayteıı banınıt'. 

fendı .. 
Diye mır<.·c!andı. 
Gültek .ı bir A'-.b ıomi VM'erek 

dudağının uc·le gühimı;edı. 
- Çokt:ırır<-rı gbıütmek ister_ 

dim ı;izırı "'· Bir !Ürlıi tcı;adürıer 
yardım etm.c·lı haıı.nwfenJı. 

Ayteor kekeledı: 
- B~" d<:' a ·ni lr7U u besliyor. 

dum, prN • hazretlt'rı! Bu tesa • 
düften çok me'J'nun oldum. 

Gültek n, Sd:me döndu: 
- Hı di kllJ .. Manmırı üstün

deki •i,.ı"J kotutusunu al. getir. 
Se!lm köşke ~Gğru koşma'!ıa 

ba~ladı. 

Gültekın, Aytene: 
- H~nımefendı, dedi, Çamlıca.. 

ya su ,çmeğe çıkmıştım. Arzu 
eder•en:z yavaş yavaş yürüyelim. 

Ayten itiraz etmedi. 
- Hay hay ... 
Ve yürü.düler. 
Tesadüfi~~ h~r zaman ve he!' 

erde Gü.t,•kın~ yardım Fdıyor_ 
du. 

Gül ter.in 
- Bu gün h~va çok stcak, değil 

mi. hanımefendi 1 
Diyerek konuşmağa başladı. 
Ayten yavaşça başını sallıya. 

rak güliiın>edi: 
- Eve!, Prens hazretleri! Çok 

sıcak var bugün. Fakat, tepeye 
çıkarsak, orada scr:n rüzgarla 
karşıhşa~ağımızdan eminim. 
Çamlıcanmn meth;ni Mısırda 

büyük annc·mdcn her zaman du. 
yardım. Tahsilım ve gençlığimde 
İstanbulrt.l geçiği halde Çamlı. 
cava gelrw ~bir türlü nas;p olma
mıstı. 

- Bu yıl bıırailaı intihap ed ı

şiniz de güzel l:>ir tesadüftür. Çam 
lıca eteklerinde en sıcak günler .. 
de bile ı;erin rüzg1r bulmak müm 
k ündür, efendim. 

Kol )<ola girdiler. 
Konu/U) o:·üırdı. 
- Burada çnk kalacak mısınız, 

prens hazretleri• 
- Bel'<i beş on gün daha .. 
- Çok az değil mi? 
- Fa·da kalmak •Çin yalnız gü-

zel hava kafi deği'., Biraz da oya.. 
!anmak ıa~m. 

Ayten tııtlı bir gülüşle gözleri. 
n i yere indirdi. 
Gültekın devam etti: 
- Beni bir yerde uzun miiddet 

bağlıyın ancak resim yapm3k p· 
tilasıdır . Gü1el bir model bulur. 
sam .. 

- Kô..lıyanız bundan bahset. 
mlşti bana. 

- Gevezr herif. Ağzında hiç 
bakla ısınmaz. Sizi uzaktan gör
~i.ikce· (Ah su hanım efendinin 

mümkün olsa da bir portresini 
yapsam') Derdim. D• mek size dt 
bahı;etti.. 

Ayten kiihyayı müşkül vaziye. 
te düşürmek istcm~z gibi görüne. 
rek : 

- Fakat, dedi, kahyanız çok 
temiz yürf'kli bir adam. Bana sa
dece sizin ayni zamanda çok yük.. 
sek bir sanatkar olduğunuzu söy. 
ledi. Fazh bir şey söylemedi. 

- Bubi" meraktır, hanım efen
d i! Güzel kadı'l portresi yapmak. 
Sonra, lt~ndi eserimın ônünde de
rin bir hayranlık duymak. İşte ye. 
gane zevk;m budur .. 

- Ger~!!°< öyle. İnsan, yarattığı 
şaheserler karşısında duyduğu 

zevki hi~ bir şeydP duymaz. Bir 
mu. arrir ele öyle değil mi? Bir 

aile dostumuz vardır.. Kendisi 
me bur b;r romancıdır .. Ara sıra 
bize nğra~, ve ya•dı~ı güzel hik5-
yeler \•e romanlardan parçalar 
okur. (D.;:ıovan11 var) 

Japon • sovY"
1 

ihtilafı 
Şük. rii tı 

Yazan: Ahmed 

Japonyanın ~lçabuklU~ıl 
Çanku!eng tepcler!ni ışgal•d 
üzerine meydana gelen bJ1 sıı 
liif, Uzak Şark ve dünY~,, 

. b•"' bakımından vahametını n 
'a;sen hafaza etmektedir. Ha .;,; 

hiyeti malümdur: uzak • 
Sovyet, Mançurya ve JCor';ııı 
larının bir!Cf!iği noktaclJ ~ 
jik ehemmiyetı haiz çan 
tepeleri vardır Sovet nu_!<Y'-

1 . ı 

tepelerin So\•yet r.raz•S 
e~tt 

bulunduğunu iditia etrrı 
11 

bu iddiayı da Çin ile Rus.~ 
sında 1886 sen,!sinde ırrıı 

bU 
Khuçung anlaşnıası ve ~ 
mıya bağlı harita Ue t dı Jıl 
mektedir. Sovyct!er, kel' ıG 
dutları içinde bulunan bıl 
!ere temmuzun on birinC! 
asker sevketmislerdir. 

Bunun üzeri~,. Japon~·41 
!erin Mançurv~ arazisi jçi!l 

lunduklarını ileri . i"r~~tıi 
!erin oradan crkilmtıeı-. 

etmişler. Toky.adan ~e_l~ır.fl 
lerde Jap on yanın bu ı~ d" 
ye istinad ettırrlıği b.~,,., 
mektedir. Binııenaleyh 
dia.sı, hiçbir vesikaya da~ 
mücerred sö1-der. ibareı 
Buna rağmen, Japons.ıJ' 

29 temmuz gPCesl, mün -.; 
tepeler üzerine toplar ":.,, 
larl.a hücum P.derek bıJll il 
etmi~lerdir O günc!E'flı,erl iJll 
vok bir takım resmi teb~ 
r etmektedirler. Bu tebl 
kılacak olursa, J 5pon 
Mançurya hud udunda 
iade etmişler ve ?v{anrU~ 
sini Sovyetlere kar~ı ıı: '1 
diyorlarmııı. Hangi st~ 
Sovyet _ Mançurya hU~ / 
zen ve bugüne kadar ııcı"' 
Khuçung anlapnası ve ı,ıt 
ol:m harita, mürıa2alı ~ . . JI 

• - 111"". 
!eri Sovyet huciutları 1• S 

. •ette 
termektedir Bu vazı\ \\l 
askerleri, 29 eır.muzda ~ 
iade etmemMer, duruP ıı" 
ken, Sovyet topraklartll8

• lıl 
etmişlerdir. O ı:ündenııerı J 
zuli olarak bu topra'kları 
mektedirleı-. 'f,CI 

Janonya, Hariciye , 1 • C::11' 

L itvinofun Sovvet da''" ı' 
nad ettirdiği 

0

vesikalaf
9 

it# 
Moskovadaki •lçis c; :ıı:e:,r ır" 
sıfasile çok garih \'e hıÇ lf' 
leket kamoyur.ı ı~tınl~ si. 
cek cevaplar vermıstı r · ~ 
su, Japonyanın ('Sk

1 l'fl~ 
nal teahhütlerı kabul ~ 13~ 
raber, Çinden avrıldtlı . dıot 
Mançur:vanın da ıcen , 1JI: 
prPns'pleri oldu~uıııı ~3tJlı 
tir. Sonra Japo"l hil 61ıı1 
1886 Khurung .an'a~ın' ııtfi1İ. 
olan haritavı asla ı:ror~~ıe4 
dirmi•tir. Lit,•n,ı!un ıı<' ~ 1 

~ ,ıVı 
b i bunlar, Sovve "8~ J!ıı'1 

latarak sözler de~ıidır 1ııı4~ı 
Mancurva arasındaki ~' 
rım asırdan fs7.h Iıir ~· 
ve! cizilmisli• J>nnJl ·11' 

11sr • 
anlasmıya bal!lı ol ., tJI 

.. \ 'f' 
memesi, b unu mer , 
sayılmaması ic;n bir " t. 

. . "'" kil •tmez. Marırun~ ıı ~ 
h içb'r devlet tJr~fırı ' ı•~ r ı, 
mamıs olan i«ik;A ın ~(.' 

J 11"1'1 f' ten daha dorıtrııc:ll . crı<' 

fından ilhak pd'l,liJıtP~ f 
·rırr • ı 

bul edeceli •rı reıı • , ,d~ 
. 1'ıt " ' sene evvt'l cizilmı• 1 

tinnez. ~eıııf 
Eğer Sovvet Ru~''"' ~sıl 

b ıı• /1 raklarına yapılan. "etli fi'~ 
vüze kar~ı daha şıdd"" f / 
lede bulunmMnı: '· t iııİ1' j 
bunu Sovvet hükurıı'ıı <ıt"", 
yaca maliim ol•" •U

1 ~,.,•,, 
borçludur. Eaa>en Ja~o 1' ı 1 
bundan cesarPt "1 9 r9 ft~ 
şebbüs ettiği asik1ir_d~0,~·r~ 
ponva bilmelidir kı ~ııflı ( . Jı0" • 
ya. dünva sulhunU d• t~t 
raf tar oldu~u kadar .. J•f' 

h 11'1 \l {I• 

karsı toprakhrın: 

zimHrdrr. \'d ~ 
··1c ffar ! Japonya Blivu , dP · 

Uzak Şarkla üçii"rıı r"' tr 
k. b"· .. k '-' b·rlı r 

ı uyu rnr " 

mektedir . b·r 
.. ı· 1< " 1931 senesınde ı.uı: ' .,,~r 

yi bahane edcrrk r.ı• c• 
6 ıo (Devalll1 



11- S O N 'il E L G a A F - fi. AjwııtU" 19:~1! 

azırlıklar bitti! •• lktısad Vekaleti 
Is q b - / .. l -b- : · d- Müşaviri M. Holdon ve 

Can ç j 

Boğaz n Anadolu sa
hillerini sönmekten na-

1 

sıl kurtarabiliriz ? ı 

İfiba:eun l tuc_caJ arı ugluln ıennı İngiliz hayat pahalılığı Saz ve söz 
zmır f Uarına ma ar .. Her insanda bır kemal i~tiyak1 

go .. ndermeg"'e başladılar Mutehas_sı_s_ı vardır. ve bunu. kab:lıyeti nisb•-
tinde dl' teminf çalışır. Uzu\'la • 

~ T dk •ki k •• rından birı sakat o1~n bir insanın 
llata işt" Ak d k 119 bA f" ' I 21 e ı er yapma uze- bir başka uzvunu onun yardımına 

J ıra e ece ecne ı ırma ı e hr" . d T b 
ııev:et .. . . ! re şe ımız en ra • çağJrdığını gorn~·oruz. Bütüıı 

rnuessesemizde paviyenları süsledıler "tt'I ı kuvvetıerinin hir ahenk halinde 
h • zona gı ı er "" ha toplanabilmesı ıçın eksik kalaıı 

~. Celal IL,ı son a. sayın Ba.-vekil Fuarın antresi ikmal edilmek Şehrim.zde hayat pahalılığını tarafin bir başk.ı taraftan tamam. 
ta( Olan B;ıy.;u-ın n.utkuy le açıla- üzered;t. Evkai pavyonu inşaatı ucuzlatmak üzere yı.pılan tedk;k. Jamağa ga~Tet C'denlere :;ahid 0 _ 

"'1n ha· 5•kızınei lzmir fuarının bu hafta sonunda ikmal edilecek. !erden sonra ~imrli İstanbula mal luyoruz. 
._ <ırlıkiJ!', da bitm:ştir. tir. Fılistin pavyonu ilerlemiş, gönderen ,.erlPrdc de mahalli Sağırın dikk•t hahSaı;ını aıiır. 
'""gıye 1 . , 

Gitgide tenhalaşan bu cennet 
gılarının ihyası için acele 

tedbir alınmalıdır 
t~k Olan ı~§e ıı ımızden iştırak ede. Alman pavyonu yükselmıştir. Şu tl'dkikler icrasına geçilmiştir. mak için göz!Pr;n, ı;çarak konuş. 
' u~carJar.nümıınc ve mal. dakikada tamamlanan devlet pav. Bu işle meşgu! olan İktısad Ve. ması, dilsizin ellerine \•erdiğ; ifn. 
~;,,. ~derpey Izmire. "Önder - yonu Y:manistan;. aiddir Zehirli r k de. körün zekiisıPda tek<'\'\'Ün e. 

" "" " kalet müşaviri Ho'don; rc.a a-
~ Ga~'a""ışlardır. Di.ın kapa - gazlerd<>n korunma hakkında ha- tinde İngiliz iktısad mütehassısı den hassasiyet, hPp eksik kalmı~ 
iııne. aray • ~rli ın:ıl]Jr sıır. Zll'laıınnkt1 olan pavyor. da mü. taraflarının ku•urlarını telitfi et. 

ışı,.... d olduğu halde şehrımizden Kara. 
lııtn he~.:•K e en firmaların he· kemmel b;,. eser olmuştur. Bura. deniz ve doğu nııntakasına .git_ mek gayretinin ı:eticesidir. 
~: "' ıle Lünopıırk kısmın • da halkımıza zehirli gazler:len, mişlerdir. Bu, sanatta dn böyledir. Başlı 
!ı 1.cırunb• e .. ak ve eiJence 'nü.esse. yangın bombala;ınclan nasll koru. d ba ına kendi teknig" ile ifadeye 
· ı•,•ndı• ıtı'baran I•mı'r Müşavir ve mütehassıslar oğ. 

a ~ • nacağı, milletimizin bu müthiş ruca Trabzon:ı çıkarak oradan e\'. muktediı• olmadığ. zaman arka • 
l... llıba!k;Jann h ı ·a afetlere k~r•ı nasıl hazırlandıg"ı daşının ifadeomdm istiane eden ··~lınu ' 1 azıı· &m~.g ~ vela Karsa gideceklerdir. 
b'- ı.. 1

1 

a. rd_ır. Bu senekı p:ına- göstcrih·rektir. sanatı ben eksiğını tam~mlamak 
ı_'"' Q İstanbulun canlı hayvan ve ·aıı ~tin b PSı.ı:ıo~ d.:ıkuz ccrıcl:.i. de\'- Fuar rnüna.ebet·le İzmırın de. . için başka çarc.>lere başvuran sa. 
)\ av ''· pazarı olan Kars Ye civarında yı. • dil . ıa,, :. '""'l:ıı: dalgalanacaktır. ğerli misaf.rluinı Ba~\·l'k<li ve gırm. · sız.n vey köriin \'aziye_ 

• ''l , '"ecek fiatları ile k.saplık hayvan . b llQJ,. ' •rar; edecek ecnt•bi fır • Vekille··i ağırlamak iizerc Atat;irk ' tıne enzetırinı. 
-.ın 1 fiatları tedkik olun;;cak; bunlann B' · kl f' t b • t lııtın1- 1. n say •• ı 119 dur. Aynca konağı \'e İzmirpalas otdınde d<ı. ır ıpe ı ıs ruı oyamı0< an 

ı .. ""' "t · oradak' kıym0tle' ile İstanbul. lzh••ı aczeden •~ss mın vaptı~ı -.ı ııı " ınızd<".n :yırmi b.r d~v· ireler Jyrılımştır ~afıa VPkiEmiz, • • · • ~ ,. '" • . ,, 
ııurı::.es~e "' 1- sı.1si p;;vyon ın•:ı l ancak Eylulüıı ilk haftasında h - daki satış fiatlar. ar:ı•ında muka. portreye kuma,; kl'Serek Plbise 

1 ttciir. m;r<' gıder~ktir yeseler yapılarJkhr. givdirmesi, heykı>ltrnşm manusı. 
b nı km·vetlendirmek için h'*•keli. 

ıqİ ·O !ar kaz andıracak Sade yağ ~: ~~~,:u;n:::; :1c"~~i~~~=~~";.g~i!: 
k 

ziyetı o olmak icııb eder. Musıki. 
Fiyatları gitti çe deki telif zfıfırr mı~ral•rın ymdı. 

Butün sayf•yo yerleri kalabalık ı 
olduğu hl! !•, BoğaZ'çinin Ana • 
dolu sahilkıi neden tenhadır? Son 
senelerd•? Ç<'ngelk.ö~·. Vaniköy. 
Kandilli, Kanlıca, Çubuklu, Bey -
koz gi'ıi yerlerde, "" k.raları düş. 
müşttir. Bundan başk;ı bu yerler. 
de, yeni bcr ev yapıldığını g•ir<' • 
rniyoruz.,Takıiİ Şirket'hayr:yı.s, 3o~1 

ğazıçini~ :man c;'n çok ça!ı~ınak • 
tadır. Fa..:Jt bu çalı'iffia y :ıe ı<<İfı 

gelmiyor. Y·ne bahscttığimız yer. 
)ere olan rü.ğbet azaır. Eğe!' bu V<'"'

lerde, hl' ka" fabrka da a~~Jmamış 
olsaydı, d~h" çok tenli, ol.ıı•ıktı. 

Nitekim Pa~abahı·e şı~e fabrık sı, 1 

ispirto fobrikası, BeyltozdJ derı. 

tuğla fabrkaları olma•._y<.Jı. bı: ha. 
\'ali dab1 z ,·a-le tenha olncaktı. 
Diğer traftan, Fa -ı 1 ı>ıal"ınclakı 

tiitün dep.;].ırı. Vanikö:;u dek. 
klıkoz fab\"'.<~sı dn bu semtlerdr. 

b'ır teşebbu .. su .. n 2 incı' yılı romdan bekLyrn musik,şonasın Pahalılaşıyor bütün ş;,rkılannı bPn bu ı?öıliikk Bu:'.:Azıçi SA L\Yı 
A '>•1*• • fst,,.nbu) t'-'plancı yagw • görüyorum. MINT.\KASI 1\11 OL!.lı\LI" j 

ki kesafet,.ıı artırtl"ıştır. 

'1 v h " "' Saza söz karıştıran br tekarın ' ~Paya yaş meyva l raca- cıları şimdiden mühim marifelinı gevezd bir musık ı ola- Burad1 h~tırd gelt•n bır sua var. 
Cf rak telakki ed;,·c.rum. Maamafih Acaba B ğr;21çı . şcnlc·ndlnnek 

llQ pek yakında baş/anıyor kışlık sipariş;er çizmeden yuliar. cıkmamak ıçin, içın, Bo~az~::ıd~. fabrikal:.n ar -
1> veriyerlar b('lli ikna edecek musiki erbabı. pimiz çok awı (•der:z k,, Boğazıçi 
0ııtad nın pabucumu ters giydirmcmesi sayfive h~lme mi fl' tır<' !rr' lle -

1 
a 15 kuruşa yedigvimiz kavun ve karpuz- Bu sene kı~ın şehrimizde sade i<;in .,öz. ~·ine sazın hakkıdır.• pmiz çok erzıı edQrız ki, Boğ:ız::çj 

l\r A yağ fiatlarını.n yük~k olacağı diyorum. gibi. tabii güzellkleri h<.iz 111an bu 1 
lrnanlar 120 kuruşa kapışıy<i>rlar... lıakkındaki ilk tahminler ~· ndi. Eli r. r · ac i yerler, ~enr·.1 sı)i;yc Yedrrı ol. 

,_ llo 'lı den kat'ile§rr.cktedir Çünkü malıdır. Nitek:nı Şirkc-tlhay:-ıyu de 
"~ 'Siınd h ır mem eket. Bu 'Sen ''<ı sevkıyat !rıkorılik M h JJ ' k · F k P ilp ., , Trabzon \·e ha,·alisindeki yağ: a a böy~e arzn e!ıne teaır. a ·nt -:ıa-

uıııac;ık o an •ya meY':aı.. \'agonlat:;, \'(' klsmen de buz do. e ha atın a"ı~ı. biz:nı hu au ı:arı -
'ıltt,. ., •Pek y ında ba , a - !ahlı husu'1 vapıırlörla y;,pıla • müstahsilleri bu <en<:' pek az yağ B k • ı • t '\ • t · r Bı'z B""" "'- o . • • mıza ev.:ı.L .:.< e n1.yo . #, ~·ı:o--

ı~ llU'ret! , y. ş ıne"•a ıh· caktır. çıkarmışlar ve hep krema yap - e ÇJ erı IÇID ziçıni, say!ıye olar:ık görmek ıstı-
'1ııır 2 inci ılı da b l:ımı.-, 1============= makta de\·am etmişlerdir. Trao. Kurslar yoruz. Ha'buki Boğazjçi, fabcill:ı _ ' ' A tm zon yağlarının bu sebeble kışın Jarla, tütün ve kömur depol:ınle 
' lııünı '·u umu, bu mev - par an ve ev J k ğ .. l doluyor. " 120 kuruşa ka ar çı aca ı soy e11 .. 

"1lıı. l"•J:<ıcap ya:ı: ıiı.ıim v ka- ı 1 at mektedir. Bütün bekçiler kurs- Niçi::ı böyle oluyOl'? Buna \'e~ -
llı:.~~· li<'ııı.; aid hazırhkhı mı ta- ı nşa ı lecek cevao pl'k indi b:~ mütalt'a 
._""llo t O havalide yaıı az bulunduğun. l d , ·ı · 
-.ıtl:ıııir . ır. Ağustosun on lwşın. ı A ar an geçırı ıy @r kabilinden bir cevab olahil'r. çün-ı 
~!. ı'tL lıınaıı.ına nelecek bır Va. rtıyor dan toptancı yağtılarımız JCarS, kl"ı bugı'ı'nktt S0F"al V" ekonomık "' .., .. Cahil, nizam ve talimatnamele. .., 
~ Partı ya üzüm ve ka - Erzurum ve h:ıvalıs! yağ müstah. zaruretı.-~. Bnliaziçiııi bu hale ge-
~ ilt İıı • K d re tamamile v[tkıf bulunınıyan "!Ilı l'·t•re\'• ,.e Mısıra sev. üçük ev inşaatı, sillerine şimdideıı müracaat e e.. tiı·mek!edöı-. 
,,, ~ti · ' ve tahsilsiz olan bazı bekçileri o. " d d • ·b· 1 •llıdo ' r. llk part;de B:ılçova, J d rek mühim talf'hlerde bulunmu~- Dun • ,-az tgım;z g: ı, ıaya. 

emlak \'e ~kar sahil::lerı, saray ve 
Babıali yiızündl'n zengin olan 

o günün devlet ad:.mlan :çin her 
gün işe gelm~k l:ızım l!l'lmezdi. 
Habuki bl,g..inkü havaıırnııda, sa. 
bahleyin s;oat dokuzd~ işe baş!;; • 
mak Jıizmıdır. Bıı itibnla Boğa -
zın uzak yt-rlerındr. iş adamla-ı ı -

ntn oturn· ısın.ı. ımk3n :--·oktur 
Maam~rıı, Eminônii • Emırg:h a-I 
rasınd1><ı otobüs sefrleri Taksim -ı 
Bü,·ükder • otobiis halt •. fü,ğazı

çıni bıraz d.,ıra c3n'.andırını . F.ğcr 
Bebek trnmv~ l1attı olmasa\"tlı, 

Kilprüden Bebt• r, kadar CJ1aP m1'1 

taKa da siirıüJ; o! itiıl.rd!. 

NE Y.\P1\~AK LİİZJY•. 

Bum~\ .. d•h zı~ ade uzat -
mak kabı! ,r F l:nr kı~ t. rafın
dan, ne ::.ıpm:;k ... ı:mıt dl. ,. 1 :ı'ır-d 

ge~en b'J .:ıUJl • ce\·~ıb Vl'rm K da
ha tloğr:· olur 

Yapac:._< is <.ıdur. l:skuıl r 
tram\~a~ ların kabı olduğt:ı KJ

d:ır Anadolu sabJlt'.'r ne uzatmak. 
Pa a liman' Kuzguncuk D yler. 
bey .ı Çen., · • ,. V:rnıkr,,. Bj•ün 
bu yerl,.r kadar tram•·:.y ı lf'm,. -
Edlr Dı · ,,. ıarafl<>n, Be'> k tr"m .. 
\'a\·ını dJ. s~lı ıc k "ı uzat.Ta~: 
liıı,,m ... 

Tabıi Bı;g~ıcinın .nkı~zfında, 

Şirhtıhayrye~'<' düşen \'az•feler 
var Beykoz. Pa,abahre gibi, 
Köprü ;P uz..'lk yerlerden, doğru 

postaJarı artırmılk, butun bur: an 
yaptıktan sonra B•ığaziç! f:ıorik~ 

mıntakası olmasından kıutufar:ık 

yinl• sayf')u hnl'ne ııireb:lir 

H. A. 

San'at mekteblerinde 
Yatı lı muallimler 
Çalışacak 

\neft;~ Ve I<araounın lizümler' apartman ar an ]ardır. kutmak ve kendilerine lazım olan tımızda, sa.,;f!ye tcakkısi değiş • 

"'~lir .,.,. avunıarımız sevkedile _ daha ç0k bilgileri vermek üzera Emniyet miştir. SayfJ~'? deniJlği zaman. Bu maksadfa bir mÜ-
l;ı '' l: Bu sebclıle geçm ~ne çok dü. 
tın al ·~1ın1 rnustahsilden üzum Son aylarda ,ehrimizde apartı. h f Müdürlerinin lüzum görecekleri plajda. kum, deniz. güneş b~nyosu sa baka açılması 

ı.. 1"'•~:ı ba•lam••tır. Kurum §ül< olan Kars yıtğları, geçen a - yapmak, hasıl: den,zle başba~;ı 
,.._ "'1 • ..... man ve ev in•a~t. mütemadiyen d 57 ku t kaza ve vilayetlerae •Bekçi kurs. . k l ld .. ,.b,~ \' Ankarada b:r,.ı· satı$ ' ta Kars borsasm a ruşa op. kalmağı anlı1·orn1. H:ılbuk, Bo • arar a ştın 1 

~,, a artmaktadır. Bu meyanda tamir f t "k 1 la • açılmasın::. d \'am olunmak. 
()~,.. Ç!ıılljtır. tan satılmıştır. :Bu iat a yu se - ğaziçi sut m, pl~j hayatına mii"2 d San'at mektelıJenoin muallim 

'l.i "n se yaptırmak üzere Belediyeye mü. tadır d "ildi B · · k · ı A ·~"'il n... ııe l.ondrada y;ı mey- mektedir. · eg r. unun ıçın, e S<'fıye · - lbtıyacmı tatmin etnıek maksadi.. 
··q~ııı · r•naat edenler da fazlalaşmıştır. Bu kurslardan mezun olan bek.. d ıı·'ı~r nı kın ntn ekte ~"'' tıgrad1~ büyük rağ .. ~ ~ Nebati yağ f:ıiırikalarımız da na ou sa 1' ' ' ' a ' ' - le Vekıilet tarafından yeniden 
~u~ Resmi Beleni~" kayıtlarına gö. ellerden iyi istifade olunduğu gö.. d' 

lııı ahnanık bu ııene mü. kış için şimdiden ~;parişler al • ır. alınan bir kararla yatılı muallim 
cI, ihra~at yapıTa~ag"ı re bu senenin bir1ncı ayında muh.-1 k d rüldüğünden ·Bekçi kurslara nın Bir seb~~- d'.tha '"'· Brığazıçın. suııllan t<><kilı "o;una gidilme:C. 

ı.. • h... mışlardır. Bu vazıyet arşısın a k 1 · k . ....., -
1 ·ı..ıı. ""-•.-mı altt:ıdu telif semtlerimizdl' yeniden 13 emn:yet teş ı atı ·omıserlıklerı de vapu; ~okrlcri mesel~si.. Bey- tedir 

r-r ev, 8 apartıman, 3 dükkan, 2 muh. kışın İstanbul yağ pıyasasında en teşkilatı bulunan tekmil yerlere k d k ık b' \'"pur Köpıü,,e ı. ' _ ~Vkiyat; Hamourg ve · oz an '· ar. ır " ' , San'at mekt~blfırınin muhtelif 
•ıo~b -· y telif ın· ,aat vapılmı. ve 138 yeı· zi,,ade Kars ve Erzurum yağları - eşmili arzu olunmaktadır. ,_ saat •·ıı·kb". da'-kao'·, ~eı "<~o lltgd. apılac· tır. Geç"n yıl ' , , ~· r ' '' n " " - zümrelerinden ınPZun olanlar a. 
'l _., a bilhassa ;ırpuz \'C de tamir oJuıınıuştuı. ~g~üleceği anlaşılmaktadır. Bu suretle ·Mahalle bekçiliği• mektcdir. Halbuk• 'l'fali vapurilı' raS1J1dan seçilecPk bir kısım, )'•-
~' . 1ı rıp eln!mm ytli üçüncü ay zarfında yenıdeıı A ' ; bir meslek ve ih1ısas işi halin,, İstanbuldau Mudanya' a 2 hııı;uk 1 tılı muallim s·mflarına ııakled;. 
~ lı ll~~•lmiş ve bizd 15- 38 ev, 15 apartım.ın. 6 ev yapıl - ...- , getirilecektir. Şebıimiz bekçileri saatte g•:fr;oruz. Beyko'~ Paşabah- lecek, bu İŞ. için de bir müsabah 

1 tı. llaıt;h ~ tılon kavun karpuz. mıştır. Bu ay ıçındc 2.40 vl'rde t~- K A L B E d~ bu kabil kur.lardan gej:rlle _ çc. Kavakkı-, A1tınKırın rnh Bo- imtihanı yapıl'lCaktır 
~ ~1

11,·g v Baı·lind• ~on ku. mir olmuştur. ğazın en uzak mıntakalarınd:m 
~ ~ ·"", ceklerdir. Ancak, bu kurslarrn, ı· tihanl·~a b- l"nırken bun 

Ilı G • R E N Köprüre gelmek l\fuclanya~, k:... m ~· " , -d b": .ı tır. Bu fıaUaıııı bu 4 üncü ayda yerııden 2.4 ev, 12 1 li l-·'- · E · · da muvaffak olanlarm Küllılr Ba. 

"11 'il
. •ı:.. daha fazlas·ı1~ bu • ,,, 1 bekçi 'ğin ı.; ""'1 ıçjn mnıye: dar bır s>\,·ahal <'tmPk demektir, .;.- apartıman, 6 dı.Jl{A.J.n y~pı m1ş, af · ı · te b"t c<i'l k 

"'- 1.ıh Müdurlügiı t:rr ından hazırlım. bu gu"nhi!< !lav. atında, vnpurdn ıki kanlığuıca ısım er:ı s ı ı ece 
r. ..;;Q~ ın.n olunm;.ı -t:ıdır. 131 de tamir •ılmuştur H 1 R s 1 z 1 
:ı~l t•!a dah.ı Zi\'adc kokulu Be~inci ayda se 30 C\', 20 apar. dığını babef' \"erdiğimiz pro1enııı saat vakıt ge~irmrğc imkan yrk- \'e bu simleri resbit edilen er mu. 

tııı ' "' k • 1 J'l' tatbiki anındJ r.ı:ılması muvafık tur. Çünkü vaki miz dardır. allım sınıflarına m•klolunacak - ı ııı.ı.,, Jvuıılarımız tercih l:man, 8 dükkan y~pı mış ,.e . " 
"'clıt. ev de tamir olunmuştur. gcirülmektedir. Kırk eili sen~ evw 1, az çalıı·. n, aı·dır: 
..._ __ """""'""'"'~!!!!'!!!!!!,_;;,.,.;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""9!!9!!!!!~9'!!!!!!!!!!!~!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!'!'!~.!!!!!.!!!'~-.!"!._~~ ...... ~~.-F-~-............. ~ ....... ~"'~ 

SO •• TELGRAF'm 
l'_,__ l'ariht tefrikası No. 57 

t. n """" lr 
~~.,it 1ıld,kl~ın. lı..ıç dışu1ya ı lar gibl h:r müşurdü. Kalıplı kı-
~l: il.\ ır> d. 1 ~e m;imküıı: 7vieb. yafetli b:: adamdı. Kalfa vurul. 
hıı.~ı ~i ~l~nda,ha öyle bildikleri muştu bu paşaya ... Paşa kalfa va. 
d;

1 
rıı,~,ı,. 'i d.sı Scıltan Azız b'le sıtasile saraydıt olup bitenlerin 

lj.~sıı 11 ııiııız .. yalnız hozine. hepsine vıik:ftı. En gizli. cntr.ka. 
~b•tta. B.: kendıs bilircii. !ara kadar dönen işlerden haber-
~ı~,~la !l•J~~ey;n A\'ııı Paşa ıs _ dar idi. ~ult.ın Az:zin kendısi hak. 
~ ~t ola ·kı·e gızli .-e tebdiü kında ve diğer devlet ricali için 
'lıı l>aş •ak eı•ine Fahrı Beye düşüncelerini tekeı teker bilirdi. 
l 

1~~. a a ılo hf.>rn bezm isohbet Fahri B~)' de, Mithat P~şaya vur. 
ı.ın1«•1 S h lı ' ultan Aziz nasıl gundu. ~fitlılt Paşaya karşı er 

h nedense zafı vardı. 1 
" "n ·-\v . ııı;11 t~ nı Paşa; saraya g.. Fahri Bey, bu h<'r şeye %kıl kur-

t ~ A.rzı.ni,.a;J · · · · naz mabe'-'inc: Sadrazam Ai Pa. lı' , a ışı pışır. , 
11'•y:,1 A. şanın &o•~ı.:suna, kısa ve ke;tir. 

Vni P'4şa ela d~l;·nn- me b ir cevab verdi: 

Yıwın: M. Sami KARAVEL 

- Efe-ıri'n:i1, sabah kuşluğu. 

nu fazhca tenavül bu.vurdukla -
rından Lir parça geç yemek ar. 
zusund:ı olduklarını ırad~ eder. 
!er. Maiyftlerinlıı iştahaları ye. 
rinde i\cıı lüzumsuz yere :ntiıar
da kalmarnalaııııı arzu ed2rler. 

Diyiı:ı suya sabuna dokunmadaı'' 
ve Sadru1..ım Fa~ayı kuşkulaNlır. I 
madan işin i~inJen çıktı . 

Zavallı Ali Paşa, bu çok mantıki 
ve olagclr"l şekle inanarak, diğer 
vükela arkadaşlarını da tatmin e. 
dip ySI11eğc oturdu. 
Padişahın meşhur a çısı Bolu!ıı 

Ahmed ağa, nefis bır kuzu firman 
kebabı yaprr.ı~tı. Daha, r.ğıza aL 
madan dağılıyordu. 

Binlerce kışi yeılı içti. J fattiı, 
gelen 11'.llk biıe cople•ıdi. 

Günlerdt .ı cuma olmakla bera· 
beı-, Ali p , • s:ıbırsızlamy:ırdu. 
Çünk; Sıı bistan, ahvalı vahımle. 
şiyordu. Her ne kadar asak:ri 
mansurei şahane usatı tcdibatta 
muvafhk·yetler elde ediycrdu 

ıse de Rusy~lı duımadan ş;mdi dt• 
Yunan;s•anı ktıriıklllyordu, Girid 
ateşler ic,"'·ıdeydı. Bir yandan da 
dii\•eli m•ı J'.l"n ~ Rusların ıbram 
ve zoril~ devleti :zaç cdiy~rdu. 
Devletin bnşında bunca gaılelrr, 
ve yapıacDk bir çok ıslahat Yar- 1 
ken, pad'~an, ve tevabii, har vu .. 
rup harm:ın savurduktan ba~ka; 
zevk \'e heveslcrı peşinde koşu. 
yorlardı. Eğer; devlet bu sıralarda 
toplan3mazı;a; yarın başına b:i
yük fe!lk,,t;,,. ın gelecPği muhak. 
kaktı. 

Yüz el1i senedenberi Rusya ile 
boğaz l:oıiaza çarpışıyorlardı. Rm: .. 
!arın; Os nan.ı İmparatorluğunu 
ikna etmeğe karar verdikleri bır 
emri vaki idi. İstımbula girerek, 
Petersburg hükfımet,ni devleti 
aliyenin kasrı idaresi olan htan
bulda tes:s etmeğe azmctmışierdi. 
Boğazlara hakim olduktan sonrq 
Anadolu_, c: da Mcrı>ine kadar is. 
tilı1 edi!ı:~< Akdcnize ınmek az. 
mindc 'el.le r.Ballrnnları da par-

çalıyara:- ken ,i bu)Tağı ,,!tında 1 halel vermemek ı~in arasıra paşa. 
bulunan isliıv devletlerıne ver. !arla <.ısa muhavrelcrde hulunu. 
mek ve bu suretle Türk İmpsra. 
torluğunu ~·ıkmaktı. H3l böyle 
iken ekiibi: ve ay~n Jıoş sohbet 
olarak ü n.r ;ı ı eyyam eyfamektc; 
hwneı devleti çarpıp düO-' alık. 
Iarını ~iit kılmakta idiler .. 

Alı p~ ı; hem yemek y. or, 
hem d2 .rnrs~ğına dizilen her lol< .. 
ma üstiındt! b,nlfa fikir rorgun
luğu taşıyo•·du. Ve düşünüyo,·du. 

Yüz el1 i senedi!\ bu hal devam 
eder durur, en son Sivastopol mu
harebesinde her nasılsa lehimize 
dönen AHupa efkarıumumiyesL 
ni bir çu~< cahilane hareketleri· 
mizle kaybetmi'l bulunuyoı uz. 
·Rusya bugiin değilse, ı·ımn biıU 
yalnız ba.<ına .yakalayıp tepemize 
binecek i;t2; o vakıt gırtlağına 
kadar hnrçianm:ş. hazinesi tamta. 
kır, imam kaybolmuş İmparator
luk bir vııruşta yıkılacaktı. 

Ali pa~~; çr.k mükcddcrdi. Belli 
etmemek, padisahın yoklu;!ıına 

yor. onlar•ıı ahmakça olan T.cşe

lerine iş~i•·.ı'< etmiş gibi görünü. 
yordu. 

• 
Sultan Azız: ııoyunup dökün. 

dükten S0'1~a; met güzeli karşısı
na aldı. Cnunla "akalııi'!, kokllışa 
yemeğim yed'. Arzıniyaz h,zmct 
ediyoı:du. 

Kızlarağası, bir fırsat bulup dur. 
madan b:ı haberi, Çeşmid le 0·e. 
tiştirdi. Çeşmıdil; diğer bazı sa
raylılarla har~m daires'nin b&5ka 

bir tara1rnda bulunuyordu. Bütün 
hırsı, ıruıt güzeli görmekti. Kıs .. 

kançlığında'1 önüne gelen kalfayı 
haşlıyor, hiç bir şeyi beyenmiycır .. 

du. Bu gödenin hırçınlılı.lanndan 

bütün ma yeli dilgir olmuştu. 

Çeşmid'l, her ne bahasına olursa 

olsun p1dişnhı bir fırsat düşerse 
öldürecekr:. Bu husın;ta nefsile 
ahtıpeynı~n etınf~ti. ( Devamı var) 

şıkdan biri 
Biris karısın:. ec.ı~amak t ye,.. .. 

mus. •Akıt aKı!dan u.stund r• d -
ye bır arkaclas;_ danışn- ya g ' 
miş. 

Azizını, ben k:ın ·, bırrlk • 
mak istiyorum .. dtmiş ,., '' brt·. 
Jerint izah etme 'C b~lamJ'. 

Çenesin 1 ~:ıhammiil et.iP 
yorum. Çok söylüvn il·~ rlu ., . 
masıya ~ikfıye1, ö°'esındt·n tıK -
tım. Ka,•gasınd~n u,andım .. ruk . 
E,·d bir Jahz.• rahatım yok .. dr -
miş. 

Arkada~ı diisüıımü ,., hak ı·ı-r

miş: 

- Mademki ~ok Miyliiyo' k: v. 
gaeıdır. Huysuz kıırı il<' il"~ nmı·k 
gllçtür \'e madem bırakmak • t .. 

yorsun. bırak .. ılemi~. 
• İyi amma hayd! bıraKt . 

Arada !yi fen:ı, t~tlı al'! ha: rı. 3' 

var. Ne de olsa yinni serıelık H<
nm. Acaba hırakhktan ronr •• k< • 
disini aramıyJcak mıv1m., 
Arkada<ı dürurııoi.ış \'r h. k ~er. 

miş: 
Mademk hr.dine g \"enr. 

mıvorsun. öv1ı..: ıse bırak a 
_:_ İyi am~a. hnydı !'o ak l -

d.m. Hudu h,ıvunrlan ,·~·r.<ç" 

mı" Yine dırdır et ,., vı.ra bar'ı\ a. 

~ak. Sonra yalı~ ı. eve! ~tıpsa '- . 
işimın b~ ınd .. ,in hPn •"'t.ıha• b·
rak.TJtaz Gel:r, da l'e udii iPı" 
çıkar H::ıkkınıd.L ıftira~tır at r. 
yapmad g.nı bırnkm"' Re e • 
zi~ eder. 

Arkad d..isfınür v~ h .. I: ·e -

rir · 
Ha. drğı<t- der; marlQmk' 

ift acıdır övl '"" bırak' 
! • amm.ı, ha ·dl bır.ık•ım. 

Ya ar:ıd:..k ç cnklar On' d:ı 
öksüz kalacak. Zaten yiJ'Tllı se -
ne ben onların hal n i\in t:ıhaır.. 

mül ett'-n 
Arkada•ı düsiinür ve 1-ak ,·erir· 

Mademki ;irmı sene taham. 
mili rtt n Daha lı:..(,' sene yaşaya. 
cağız .• fademki ~ocuklarm da ol: 
süz kalmamasını isti •or un. öv ı: 

iH' bırak:na. 
- İ ·i amma, h:ı~ di bırakmadım. 

Bu defa şımti.nlc:lığını arttırarclk 

Sonra bir huyu d~ha var, nıiıs • 
rif Eline geçen µarayı hiç uğru. 
na harcar Ye a:· ortasında b»i ar 

bırakır. 
Arkadası dü~ünü• ve hak ,·e._-ir: 
- Ha . der; iş frna. Müsrif ka. 

dına tahammül ~dilmez Mademki 
bir de bu huvu vaı. Ö)•le~·se bıra·• 

de~: 
- İvi amma haydi b.raklım_ A .. 

caba ıtlacağım kaı l, bwıdan dah~ 
iyi mi çıkacak? İstet: misli!, bir 
de bu yaşlan sonra bir başka lu;. 
rıdan dayak yiyrllm. Yani şu nok. 
tayı da düşünl'n'k bırakmaı;;ım, 

dl yorum. 
Arkada:;ı dü~ilnür ve karısını 

bırakmıya gönlü pek razı ol:nı. 
yan arkada ına dönerek: 

- Sen benim yı.kamL bıra'.t ta 
karını isi...- hır.al:. istPıı bırakın~ .. 
der 

B:zim hapı;,lıttnenın yJkılma • 
mcselesı bu tal~k dava ından Ca·~ 
sız bir hale geld 

- Bina tarihtır divorlar 
- Ö le ise yrkrlmamaL 
- Bina tarih> d•flıldie. d.ivo· 

lar 
- Övle ise vılolmnlı 
- Ama vescı;k ortada divor1ar. 
- Öyle İS<' ··1}.ılmamalı. 
- Biz tarihi 1Jlmorlı~·n1 isba~ 

ediyoruz diyorlar 

- Mademki tarihi olmanığl 

muhakkak öyb iaf' \•ıkılmulı. 

Şu hale bakılı' s• hapisane m~
selesi yı.lan hik5yesinr dôndıi de. 
mektir. HALK FİI OZOFU 

Sovyetlerden satın 
Aldığımız 

Ks ntarlar 
Kars havva'I bursaı;ı t...~i<i!iıtı. 

n1 geniş.letmek için bu defa 5ov. 
yetlerden yeıııd&n 7 ve 31 tonluk 
olmak üzere' 4 büyiik kantar satın 
alınmıştır. 

Bu lrantarlardan birı Kızılçak. 

çak, diğeri Ard~han, diğeı ikL<i 
de Kars rner!i<'zınd lr.u llarufu • 
caktır. 

Bu suretle bir hayvan ticııret 

ve yetişt:rm mer.kezi' olan 1'ars. 
ta hayvan borsas~ kiUitı hem 
tevm ve hem dP ıırııanize edilınış 
olmaktadır. 
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80,000,000 Alman 450senede 
müstemleke istiyor!. 30 m~lgon kitab 
----·--,·-----------·ı Ve rısale 

Bu sözler bilhassa git mi-lngilizlerin hoşuna 
geceği için propaganda Nazırı gazetelere 
kogdurmamış, fakat milyonlarca Alman bu 

nutku radyoda dinlemiştir. 

Büyük devletler Alman ile günün 
birinde boğuşmak niyetinde mi? 

Geçen pazaı- günü Almanyada 
spor ~enlikleri yapıldı. Yüz bın • 
!erce genç b-porcu geçıd resmi 
yaptı . Buna dair daha evvel tel. 
ı;ı ' malüınatı geldi. Bugün yine 
ıatırlatılmak :stenmesi ise şayanı 
dıkkat olarak şu bir hafta zarfın. 
da Almanyada <:creyan eden ha. 
ı;selerin en bellıbaşlısı bu spor 

mera.imi olma>ıdu. Fakat başka 
bır şey daha var: Avrupa matbu. 

saatten iki takım yirmi saat ça • 
Jışmak suretile birtakım büyük 
fabrikalar günün ancak dört saati 
haric olmak üzere bütün saatle • 
rinde işliyor. Fakat bu fabrikala. 
rm böyle çalıştırılması, bira ta • 
raftan bu kadar çok mühimmat 
ve ceyane, silah yetiştirilmek ü..,, 
zere görülen bu gayret ve faaliyet 
nereden geliyor?. 

Bunun için Londrah Taymis 

nüne geçmek istıyorlar. Taymıs 

gazetesi böyle propaganda yapı. 
!arak Alman efkarıumumıyesine 
karşı böyle şeyler söylendiğinden 
de bahsederken diyor ki: gerek 
bu tarzdaki propagandalar olsun, 
gerek Almanyanın böyle alabil _ 
diğine silahlanması olsun Alman 
efkirıumumiyesine şu intıbat ve. 
riyor ki Çekoslovakyadakı Südet 
Almanları meselesinin sulh yolu 
ile halledeceği:ıe dair fazla ilmid 
!ere kapılmam•iıdır. 

Fakat İngilizlerin nazarı dik • 
katini celbeden diğer bir hadise 
var: 

450 senedenberi düny.lda 30 
milyona yakın kitab ve risale 
neşrolunmuştur. 

Senede 200,001} kıtab, 8~,l)l)O ri. 
sale, 40,000 gazete tabolunmakta. 
dır. 

1900 senesinde, yalnız Jan Dar. 
ka aid olmak üzere 12,000 den faz. 
la eser yazılmıştır. N•polyon hak. 
kında yazılan e;erlerin sayısı 70 
binden fazladır 
Paris milli kütüphanesine biı· se

ne içinde 14,639 kitab, 547,330 rL 
sale ve gazele gönderilmiştir. 

Bundan başka kütübhane müdı. 
riyeti 2,900 kitab. 2:ı,ooo risale 
satın almıştır. Fransızlar tarafın. 

dan hediye olunar kitabların a. 
dedi 1 ,298, ecnebilPr tarafından 

gönderilenler de 7 600 dür. 
' 

Sovyet bisiklet turu 
Bütün spor tesekkülleri, 6 ila 

29 Ağustosta yapılacak olan ikin. 
Ci Sovyet bisiklet turuna hazır _ 
!anmaktadır. Yol, Moskova _ Ki. 
ev - Mlnsk Pskm· _ Leningrad • 
Katin in - Moskova üzerinde olup 

. ' geçen seneki turdan 700 kilomet.. 
re fazlasile 3,200 kilometre uzun. 
luğundadır. Tura. tanınmış bütün 
Sovyet bisiklecileri iştirak eyi! _ 
yecektir. 

~iKA'!§ 
Fıkırdak karı ile kız Ali 
- Aslnnımt 

- Söyie Sultanım!.. 

Mustaia Huiısıve vardıj(t za. 

man o, bir sultan san.yınd an çı. 

rak edilmiş kısa boylu, tıknaz, 

Yazan: FİLE 

fındık kurdu gibı b:r çerkes kızı 
idi. Çiçeği burnunda tap taze, 
böyle bır n·metı Pline geçrince 
Hulusinin ağzı kulaklarına var
mıştı. Malıalied~ herkes ona mes. 
ud bır insan gözile bakıyor. Kuh. 
vede hep onun bahtıy.arlığından 

bahsolunııyordu. 

- Şu Hu.us ı o güzel karıyı na-: 
sıl ele g~c;nlı anlamadık . Diyor. 
lardı. 

- Talii varmış. Allah salıobine 
bağışlasın' Dıvenler ile kıskanç. 
lıktan · 

- Armadun iyisıni dağdakı ayı
lar yer. dc,,erek Hıılusın.n saade. 
tini çekemiyenler lıep bir araya 

gelirler. Onu ç~kı~tirir dururlar. 
dı. 

- Her'f keyif ehli. Akşam olup 
da çilingir sofrasını kurdu mu? 

Alırmış karıyı karşısına fıkır fı
kır göbek attırırmış. 

- Yo!ı: canım? 

- Göreııler var. Elın n .. ı. 

• .. ı't 
görünmesin~"! nıukabil J-fu.1.1~· 

·t~r 
ta ıhtav~r bır adam oıırıuı 

Kahve.Je nerkesın süphelı 
, rf 

endişeli bakışları altında O' 
Hulusi ou deği~ · k!ığındt·JI k 
ye de bahselmem:~tir. 

• • 
B . . d ,,uzu t 

ır ;:u :1 onu ev en ~ 

sarılı çıkarken görenler ~ 

- Ve oo o geçmış oısun· 
.. kfBC' oldu boyJe? diye sordli 

ab• ı man sad! kıs~ca şu cev 
!ardı. 

- Düştür.1. 
. k (~ 

Artık akşarr.lnq gebe .. 
lıyan kadının ve parıııaF i" 

!arı sokdğa kadar taşarken 1• 
.. 1 f1 ~· 

Hulusınin kızılcık değııe~ l!t 
• b 

tındaki ınılti!er 1 sızmag• 
mıştır. 

Karı 
dedtler. 

.pt" 
adamcağızı 1

' 

Ne tez.ıdclır bu yarabbı!· 
vakttlar 

- Asimım diye kend;>·"'.. 
köle olan hu fıkırdak ]caıI• t 

.. b•' sinmiş, tüyler, dökülrrıUŞ Q3( 

lanın karşısıncıa eLnde kıt 
. . 19rı Almanyada mecburi çalışın.~ 

kanunu tatbik edilirken çalışm•ı 

işlerine bakmak vazifesi doktor 
Robert Ley tarafından görülmek. 
tedir. Robert Ley Ren tarafınd•n 
Leverkusende hir nutuk söyle -
miştir. İngiliz ra1etelerinin bah. 
settiği bu nutka göre çalışan Al. 
man'ıara parlak bir istikbal vade. 
dilmektedir. r'akat nutukta bir. 
denbire müstemleke bahsine gc. 
çilmış ve Alman !arın bt.kbali dü. 
şünmeleri söv len "ı ek şö\•le den. 
mE.'ktedir· 

K utub Üzerinden J(eçen 
yolu 

rur mu? Akşam olup da şak ~.ık. 

!ar başlayınca, mahallenin ne ka
dar çapkını varsa hepsi soluğu et.. 
raftaki enk ağaçlarında almağa 
başlamışlar. 

Ağaçların tepesınden evın içi 
tabak gi'>i göriinüyormuş. Lılkin 

karının bır oyunu varmış. Han! 
Peruz h~nım halt etsin yanında. 
Köçek mi, kantocu mu? Nedir? 
Bu oyunları neı·eden öğrenmiş? 

şaşılacak şeıy doğrusu. 

sırk kahramanı gibı ,1 ıı 

almış. • 
e1' 

Bulaşık, tahta, çama~ır b • 

Amerika hava 

Geçen sene Kaliforniyaya kadar 
o·uen Sovyet tayyarecileri yeni 

bir sefere hazırlanıyorlar 
Tayyarelerin ';UŞ esnasında buz tutmaması 

İçin seyahat strat0sferde yapılacak 

Dedi kodular günden güne ma. 
halleyi sardıkç' mahallelinin te
cessüsü ve hırsı artıyor. 

Tulumhacı kız Ali dedikleri 
çapkın dı. 

- Şu karıda hevcsım kaldı. Bir 
gün bir pıınduna getirip ... eliyor. 

du. Gitti'<o,e hırsı artan ve gözleri. 
ni şehvet bürüyen Kız Ali kemali 
cesaretle ır.,ı ., ,min evde bulun
madığı bir gün kapıyı çalıyor ha. 
fif tertip de çakır keyif. 

• 

GÔRING 

c40,000,000 milyon İng iliz 470 
milyon nüfusluk b :r imparatorluk 
kurmuşlardır. ~'ı ansızlar da 38 
milyon kişidi" Böyle olduğu hal. 
de 130,000,000 nüfusluk bir impa. 
ratorluk tesis etm!şlerd i r. Ruslar 
da 60,000,000 '<:i ş idir. Pakat 170 
milyon kisiye hukmetmektedir. 

(Devamı 7 lnci sahifemizde) 

Sovyet tayyuıı•cileri Gromov, 
Yumaşev ve Danilin'in şimal kut. 
bu yolu ile Sovyetler Birliij'inden 
Birleşik Amerikaya yaptıkları 
10,148 kilometrelik Moskova _ 
San Jasınto uçu~unun yıldönümü 
münasebetile. gazeteler, bu yük. 
sek pilotlar hakkında uzun ma _ 
kaleler neşretmc'lctedir. Gazete _ 
!erde ayni zamanda bu tayyare. 
cilerin yazıları 1a çıkmıştır. 

yolundan gidip gelme olarak hiç 
yere inmeden yapılması pek 
mümkündür. Bu uçuş esnasında 
aşağt yukarı 20,000 kilometre ka. 
tedileeek ve tayy;ıre 8,000 ila 10 
bin metre yükseklikte seyrl'de _ 
ceğ için, gövdenin ve kanatların 
buz tutması ihtimali de olmtya _ 
caktır. 

- Efendı yolladı. Musluklar 
tamir edilecekmis deyip eve giıi. 
yor. Gör~nler var. atında az dedikodu uyandırmı • 

yan bir cihet ki o da Almanyanın 
elinde bulunan Ren h tvalisinde 
- demek ki Fransız hududunda_ 
bırtakım. y<?n: tedbirler alınması. 
dır. Bma:Ian zaten yakın zaman. 
!arıla tarftviy2 eJil<ii. Türlü türlU 
suretlerle buranın müdafaas' es. 
h• t hazırlandı. Mı>mnu mıntaka 
olaıı. bn havali vaktile Versay mu. 
ahedesi.nin askerlikten tecrid et.. 
tiği yerlerdir !<i Almanya bura. 
!arı yeniden işgal ettikten sonra 
ise artık bu şartlar ortadan kalk.. 
mış bulunmaktadır. Almanya bu. 
raları tekrar ele geçirince takvi.. 
yesi için lazımgelen şeylerin hep. 
sini yaptı. Onun için artık Ren 
havalisinin bütün müdafaa esba. 
bı hazırlanmı~ bifmi1 deniyordu. 
Fakat görülüyor ki yeniden bir. 
takım tedbirler alınmaktadır. Ye. 
ni gelen Avrupa gazetelerinde o. 
kunduğuna göre buna sebcb ola. 
rak Berlin mekafilinin dediğ' .;u. 
dur· Mayıs ayınrla Çekoslovakya. 
da ba~gösteren hadiseler üzerine 
,rta AvrupadJ .-aziyetin nazik btr 
•·le gelmese Almunyayı ço;: dü. 
,iirıdürmüştür 00un için Çekos. 
lovakya buhrnnındanberı Alman. 
Y da Ren hududlarında mürrkün 
olan hızla yenı tedbirler alarak 
mufafaa ku\'vetlenni arttırmış, 
muJ ı fa~ çareler:nı çoğaltmıs bu. 

lıınııyor.nı çogaltmış bulunuyor. 
Bc,nıın için birçok inşaat ve tah. 
kırn. t vapılmak ı;zımdı . Buııt.n 

ıç n <le pak çok i ş~.ye lüzum var. 
dı Pa kat Mareşal Köring bir ka. 

ra 'l ıme çıkardı. Mecburi çal:s _ 
ma suretile r•·k çok işcı buldu. 
İn,aal vt .._,hkima• ta yerır.e geL 
di. Bunun gıbi garb cihetindeki 
hududun takl-ivesi. tahkim edil. 
me. devam ed ' rker. öbür l•raf _ 
tarı da fabrik31lrda, silah \'e mü. 

hımm.ıt yetiştıren yerıerdeki ça. 
lıgma da arttırılmıştır Daha cok 
iş çıkarmak ıçin yeni tedbır~e• a. 
lınmıştır Onar saat calı~tırmak 

suretile nöbetle ikı takım isci bu. 
lundurmak usuHl bugün Alman. 
yanın birçok fabrikalar:nd3 ht1-
b: krrl .lmrktedir Der.ıek kı onar 

gazeı.esi şu Cikirde bulunuyor: 
İşci noksanı kendini gösteriyor. 
Diğer taraftan Avusturya ordu -
sunun mümkün olduğu kadar ça. 
buk techiz etmek, eksiklerinı ta. 
marnlamak lazımgeliyor. Yoksa, 
milletlerarası p'.llitikasında kor -
kulacak bir vaziyet yoktur. İşte 

Londralı gazete, Almanyanın bu 
yeni hazırlıklarını Avusturya or. 
dusunun eksikleı ini tamamlamak 
için bol mühimmat ve silah yetiş. 
tirmek lazımgeldğine hüküm ve. 
riyor. 

Bununla beralıer Alman gaze. 
teleri vakit vakıt vesile bularak 

şunu vazıyorlar: Avrupada biiyük 
devleler bir gün olup Almanya 
aleyhine bir hnrb açmak isiyor -
lar. Niçin? Bunl?ra göre bu gi • 
dişle Almanya d~ha kuvvelene • 

cek olursa ileride olur olmaz harb 
ile onu mağlüb etmek imkansız 
bir hale gelecek diye şimdiden ö. 

•------ --
Tabii erkek çok efendim ... 

Cevabını verdi. 

Eski mezarlarda 
kazılar 

Gürcistanda Tasalka mıntaka. 

smdaki eski mezarlıklarda yapı. 

lan kazılarda 1225 adet eski eser 
elde edilmiştir. 

Bulunan eserler ~rasında gayet 
artistik ince desenlerle zirertli 
toprak çanak, ~öınlek, çok iyi mu. 
halaza edilmiş saf altından bir bı. 
çak, altından zarif bir gerdanlık, 
altından bir geyik he•ıkel' ve gü. 
müşten bir küp bilhassa nazarı 
dikkati çekmektedir. 

Bu arkeoloji keşifleri. çok e • 
hemmiyetli telakki olunm•ıktadır. 
Zira bu eşyalar.} zamanımızdan 
11 bin sene evvelin~ aiddir. Bu 

kazılar, bu mıntakada mevcudi -
yeti şimdiye kadar gizli kalınış 

yüksek kültürlü bir medeniyet 
merkezi bulunmu5 olduğunu isbat 
etmektedir. 

Sovyet hava kahramanı unva. 
nını haiz Gronıov, bit• yazısında 
diyor ki: 

Geçen seneki başarı ile iktifa 
etmiyeceğimiz muhakkaktır. U _ 
zun mesafeli uçuşlaı· hakkındaki 
etüdlerimiz ister kapalı bi· dai. 
re içinde, ister müstakim veya 

kmk hatta, yere inmeden veya. 
hut tam benzin almadan, bütün 

uzun mesafe rekorlarını kıracak 

bir tayyare vücudP getirmek bah. 
sinde bütün i;rıkanların meveud 

olduğu neticesine varmıştır. Bu 
uçuşun, bizim eski yolumuzda 

Moskova - Kutub . Kalifotr.iya 

- İçlerinde zengin olanları var mı? .. 
- Eh .. bir iki tane.. maamafih, ben parasız 

dostlardan hoslanır ötekileri ile selamlaşmayı kafı . . 
bulurum 

- Zenginler epeyce paralı mıdırlar?. 
Şöyle .. böyle. 

Fakat, Refiğin sinirine dokttnan bir hal. Müd -
deiumumi Bey zengin dost araştırırken ne de gartb 
bir tavır aldı? Masasının üzerine abandı. Refiğın 

ağzı içine bakan siyah gözleri gülümsedi, ufaldı, 

İştahlandı, dudakları kıpırdadı, yüzündeki derıler 

daraldı, toklaştı, bir şeyler oldu. Sanki, para tafı ol. 
du mu? Canı damarlarından çekilen ve gözleri körle. 
şen bir adam hali ... 

- Bu zengın dostlar size para veriyorlar mı! 
- Hayır .. 
- Niçin istemıyorsunuz? 

- Tenezzül etmem. 
- Demek sizin de parantz çok! 
- Hlç param yok 
- O halde, zengin dostlarınızdan istifade etme. 

lisiniz ! 
- Maalesef.. 

- İcab ederse bu dostlarınız sızın için fedakar. 
!ık yapabilırl~r mi? Yani para sariL 

- Denemedım ... 
- Hıç mi? .. 

Edebi Roman 
No.69 

-Hıç. hatta, bır kadın dos\uın bir aralık banı 
epeyce para vermek istemiştı. 

- Almadınız mı? .. 
- Hayır .. 
- Ya? .. 

- Kımdı bu? .. 
- Nimet Hanım ısminde bil'I~ 
- Çok zengin mı? .. 
- Evet... 
Müddeiumumi Bey, bır tiyad 

düşürmediği gibi yine uzun bir: 
- Ya? .. 
Çektı ve müteessıf görünerek: 
- Tanımıyorum .. 

halinde dilinden 

Dedı. Sonra, suallerinin mevzuunu değiştirdi, 
kaşlarını çallt, suratını astı, gözlerinı: 

- Dikkat et.. ben, müddeiumumlyım .. der gıbi 

Aneak iki kere yere inerek iki 
kutub yolu ile dünya etrafında 
bir tur yapmak ve bu suretle 40 
bin kilometre katetmik de ente. 

resan bir hava •evahati olacaktır. 
Bu tecrübeler gösteriyor ki, is. 

!ikbalde uzun mesaf uçuşlarının 
hemen daima Stratosferde, yani 

9,000 ila 10,000 metre irtifada ic. 

ra olunacağınt göstrmektedir. Bu 
suretle pilot, meteoroloji şeraiti. 

nin tamamile esiri kalmaktadır. 
Bu hesaba göre, dünya rekoru 

için yapılaeak mücadele uzun me. 

safe bahsinde, bu yüksE.>klikte ve 

binnetice büyük bir hızla cere • 
yan edecektir. 

Yazan: 

Fakat muslııklar tamır ediliyor 
mu? Yo"r.ı fındık kuı·du gibi çer
kes karı.ı Kız Ali tarafından yo. 
iş getiriliyor mu? Orası belli de. 
ğil. 

Soranlara Kız Ali, 
- Yolı: can;m, karıyı gördüm, 

O kadar tama edilecek şey değil. 
Diyor ağzından başka lilf alamı
yorlar. 

Lakin h~rkesin mütaleası şu 
merkezdedir: 

- Delikanlı yakışıklı, eh 
da civelek alt tarafı ma!Om. 

• • 
karı 

Arad•n seneler geçiyor. Hulu. 
~i. artık eski Hulusi değildir. Hün. 
den güne halinde bir çöküntü, 
bir başkahi< vardır. O dinç ars
lan gibi ad•m çöpe dönmüş, her. 
kes karı adamcağızı berbad edi. 
yor divorlar. 

Kadın hala genç ve terütaze 
a 

. . . . b,ııı~ 
lusının vazıfesi olıııaga. er 

•Ev işi görmeğe başlı)'~n. 
lcrden ;ü!';'~ edın:z bCP:011~ 
larınd rn day.ık yiyen ~~ c 
Jar.. vcc;,,e,; dudaklar 
mağa '>aşladı. ;' 

rısı 
Nihay~t bır gece yır ~~ı 

kapısının önünde bekçi, J<Urt' 
Kız Alin;n elinden guÇ b,1ol 
Meğer he• gece kart ile .ıı# 

Hulusiyi pataklıyan J(ız _,1f iti , •. 
başka kimsenin olmadıo 
na çıktı. . rı 

.. f3 
Bugün Hulusi vücudu· ~ur'~ 

içinde b:r hastahane kO J<S~ 
can verirken fıkırdak ~ıP~ 

refı ı 
Kız Ali de jandarıııa .. "rl 

. ! •I j( 
hapishane· e doğrıı ılef f 

--· 
- Gizli, müfsid ve memleketi h.,rac• S-'. 

istıyen teşekküllerde? Hani, şu Lı:igilerde·~,,d· 
Erzurumda filan toplanmışlar?. Mn!'un itt• 
bakıyyesi! Onlaı·la da birşeyin yok ınu?. ı;tl 

Refik, birdenbire kıpkırmızı oldu. gd~ 
alevli bir şule parladı, İstanbul Pol•S ]il~ 
küfür karışık "özlerini hatırladı. Sadece: 

Etem izzet BENiCE 

- Vatanperverim... r•~ 
Dedi. Pcrıdun Bey, yüzünü ı•gdi. dışler(~ 

dallı. masasının üzerinden bir l;3ğıt pa ~ıı' 
avucunun çınde buruşturdu buru~turdu,Ji ~·· 
pete fırlattı, yerıııden kalklı. Ref:k beki• 11 ıı açtı, sert sert Refiğe baktı ve sorduc 

İstanbulda ictimalara filaıı ıştirak . . , 
sınız .. 

Refik: 

eder mi • 

- ilah .. sıra tevkifim sebebine geliyor. 
Dıye düşündü, cevab verdi: 
- Ne gıbi ictimalar efendim? .. 
- Sıyasi.. siyasi.. tabii ... 
- Hayır Hiç bir siyasi !ırkadu değilim!, 
- Ittıhad ve Terakkide~ .. 
- Hayır. 

- Hürrıyet ve İlilfıfta? .. 
- Hayır. 

- •Sulh ve selamet• ıle! .• 
- Hayır .. 

- •Milli Ahrnr• da? .. 
- Hayır.. 

d . . nıeıtl 
.cıumumı Bey bu hiddet, şiddet \·e ,.,p 

sızlıkle tıpkı Polis Mıidıirünün .vapı.gını 
ğırsın, çagıı·>ııı, tehdıd etsin. 

- Götürıio keratayı .. 

hunu 

f 

•I' 

Desın. Ferıdun Bey, 
sordu: 

~,,,.~ "'' - Yirml sekiz Kcinunusanı cuırıcı , bır 1·1 
idıniz? Dokuz Şubatta ne yaptmız? oıı cıct ' 
kimlerle görüştünüz? On yedi Martta ıı]ti,ııı~ 
ntz? Yirmi uç Nisan perşembe sabahı suu~,,,.0·$1 
de kiminle beraberdiniz ve neler konu~ ı:ı,r'' 1 
Hail, Cevad, Şakir Nazım, Salahaddiı•, ;. ı.jf 

, l1 rı rı' 
Necmeddın Beylerle bir Mayıs akşaıı rı bl ,jı 
neye karar verdiniz? Biz, bütün bunla S<'l 
Yalnız, sizin de izahat vermenız Jozııfl·" 
için hazırlanınız ... 
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~orkulu geceler .• 
Sütün lngiltere 

Yeni bir 
Dünya 
Rekoru 

'OLIVIA DE HAVILLAD 

karanlık içinde"· 
Düşman dsusların gece ışıkla yaptıkları muhabereler 

1 
• nasıl meydana çıkarıldı? 

llgılterenin sırlarını ele geçirmiye 

lıtııtınıı 
çalışanlar kim?· 

lngııterect ltarb başladığı zaman 
l':·.( ı e bırçok A!man ca6usu 
. •nınışt 
''~ , . 1· Fakat yakalanamı a olZJı bir • 

k,ç .. Cosus sebekesi vardı. 
gl gund · i> · Ur • Sı:.n Telgraf• In . 'Stihb • 

r1 •d ar~t şebekesinin en i. 

~ '•lt~'.'.' 1•rındaıı birinin yenı 
ilı•kı •• gı hatıraların hulasa et.. "'lltr . 

\' . 
•de is 

'ııııs4 !Q:ncte olup lngilterede 
ra karşı mukabil casus teş. 

~ . 
• ~ı •da 

Ilı~ keQdiı; · e r·tnıış olan b"l alha. 
~r~ ;ü. •ne na •ll rasathane me. 
ı>. SUv , 

t ""<'k ~ .ererek Ingilterenın 
1~1. bir l><'lernden bırinden bi. 
ltıjkik oteld • geceleyin etrafı 
ta, . ett··· 
4~ııs le~k;g_ını ve gizli düşman 

Eunun üzerine mukahıl casus §ÖY 

le demiştir: 
- Evvea şun& dıkkat ettım ki 

ışık ile verilen bu işaretle her ge. 
ce görülmüy~r. Haftanın yalnız 

bazı akşamları var. Buraların ne. 

releri olduğu be::;ce malumdur. 
Oraların polis merkezlerine ışi 

bildirerek onların tarassudda bu. 
lunmalarını trnü~ etmen lazım. 

dır. O mıntakalara girip çıkanlar, 

hiçbir yerde aydnı \ık gö:ıilınesın. 
- Bütün İngilti're karanlıkta 

mı kalacak?. 
- Hayır, öyle değil. Heı· yerde 

ışık yanabilir, bu tabii. .. Fakat 
her yerin penccresı, dışarıya o. 
lan açık nere;i varsa miikcmmel 
surette perde ile örtülmeli. Dışa. 

rıya hiç ışık çıkmamalı. Keza oto
mobillerin ve ve.~aitı naklıyenin 

içinde de ışık görı.inmiyecek, per. 
deler inecek, bir kere bunu ta. 
mim ediniz. Bllnun tatbik\ne baş. 
!ansın. O zaman gızli düşman ca
sus şebekesin · n ı, •zı g<>eeler ışık 

ile işaret vermc- ... :nın imk.inı kal .. 

mıyacaktır. E~er buna cesaret e. 
den olursa koJıvca yakalanmış o. 
lacaktır 

Bunun üzer'ne Entellıeoı" S~r. 
visin rasad mpm1ıru ilt> k~rşısın
daki polis müdürı~;-i arosınıla da. 
kikalarca süren h'r siikfıt ba,la
mı~. devam etmistir. Hiçb ri söy. 
liyecek bir 11ıkırdı bul:ıınıyordu. 

Nihayet bunlırd.ın b'ri d••mistir 
ki: 

- Evet, bn ded;~'n z d ı~rıı ol
sa bile herkesın hürr;vrtini boy_ 
le şeylt"'rle bozm11k cai;. midir? 

Buna kimse ··ızı olın,-~ 
Bunun üzer ne Fnl ,!l cen" Ser

visin adamı sövle demi<tir· 

- Harb başladı h"lıvılı bir 
takım seı•ler oldu ki hr•rk •s bun_ 

!ara evvela razı de~ildi. F3kat 

gitgide razı oldulac Bundan son. 

ra da daha ft>rıa~ına katlanma • 

Sovyet haltercilerınden yarım 

ağır siklette Manııkian sol elle 
' arraşe olarak siklet kaldırmakta 

yeni bir dünya rekoru vücude 
getirmı~tir. Manuk ian sol elle 92 • 
kilogram araşc etmiştir. Eski re. 
kor, 90 kilo ile Alman Hittl'de idi . 

• Yeni Sc;ıvyet pulları 
Sovyetler bırLğı posta ve elek. 

trık münakal!tı halk komiserliği, 
yüksek meclıslerıne aza seçimi 
münasebetile bir seri pul Çlkar • 
mlştır. 

Bu seri, on bir puldan mürek • 
kebdiı· ve pullaı·dan her biri, on 
bir federe cümhuriyetten birinin 
Devlet armasını •htiva eylemekte. 
dir. Bütün bu pııllar, ayni kıy • 
mette, yani 20 kopektir. Araları:ı. 
daki fark, yalnız renk farkıdır. 

• Tarihten evvelki 
İr:.san kampı 

Arkanjelde yapılmakta olan 
tesviye ameiiyelerı esnasında ta. 
rihten evvelkı insanlara aid bir 
kamp keşfedilmıştir. Bu istasyon. 
da bulunan muhtelit eşya arasında 
ezcümle balçıktan yapılmış ça • 
nak çömlek kırıkl•rı, seramikten 
kargı ucları, hayvan, kuş ve balık 
kemikleri ve bir kurbağa müste. 
hasesi vardır. Bunlar üzerinde 
tedkiklerde bulunulmaktadır. 

mak için buna da razı olurlar 

- Peki bu kad·1r fevkalade bir 
tedbire müracHt için sebeb ola. 
rak neyi göstereceğ;z? Eğer işin 

hakıkatini söylc:ırsek o zaman bü
tün casuslar kend'lerin to!ıln·a. 

caklar, saklanocaklardır. 

- Kolayı \:ar. Bunu dü~ünıne. 
yin'z. Havadan gelecek Al'Ttan tay 

yarelerine karşı tedbir olmak 
üzere buna lüzum var dersiniz. 
Bunu herkes makul görlır. 
Diğer biri de şu suali sorarak 

demiştir ki: 
- Yollardaki seyrüsefer r.e o. 

lacak? Otomobiller. nakliye vesa. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Genç ve güzel yıldız, bu mev. 
simin zevkle seyredeceğimiz en 
güzel filmini hazırlıyor. Ouzel 
gözleri, şuh tavırları, cazib hare. 
ketlerile kısa zamanda şöhretin 

ı.,,''•l!er· ·~tının ışık İli' verdiği 
~ 1•letin~ gordüğünü İngiliz ga. 

lp'•f en huıasa ederek <Son 
lıaıt' Yazıyordu. 

~il 'lltn h 
'tııı ~ıı lrıua er ı;ccesinde değil, 

otomobiller, evler taras;ud cdi _ 
lirse çok şey öğrenilcceğ~ benzi. 
yor Kendi hüviyetıni lazım ol _ 
duğu kadar anlat•ınıyanlar te.,kif 
cdi:sin. Polis müdürleri buna kar 
şı söyliyecek birşey bulamamış • 
iar, teklifi kabul etmişkrdir Fa. 
kat mukabil casua o zaman şunu 
Ja söylemiştir: ·Yüzen Adalar! .. 

en yüksek noktasına ' ·•l~n bu 
yeni yıldız Kameronuı. "' kud
retli bir uzvu olmuştur. s=nema 
mehafilinde kış sPzonunwı en mü. 
kemmel filmi olacağı tahmin edi. 

len ve cici yıld zm Err'll Flın ile 
birlıkte çevird gı Bol! _ !Iod fil 
minde güzel s•n'atkiır zevke dii, 
kün genç bir lngilız macerape . 
resti rolünü temsil etmektedır. 

---~-======= - --- .,,._ ı 1!atetı YYen bazı gecelerinde 
te~ ı. er oluyordu. Bunu söy. 
' ••nct· . 

g~.•uvvetıe .ıs 1ne liizım gel~n po. 
.., 'iılııı . 1 ıle beraber tahkikata 
• esın· . . , 

- Benim teklıfim bununla kal. 
mıyor. Daha söyliyeceğım var, 
Mühim bir plandan bahse~e • 
[(im. 

Polis müdürleri bunun üzerıne 
d&ha söyliyecek ne kaldı der gibi 
dinlemeğe başlamışlar, o da şunu 
teklif etmiştir: 

Şimal deni.zinde her an birYaşlı 
faciaya sebebiyet veren buzlar 

görünmemenir 
Sırrı nelerdir ~ il., ll<ıı~ e ı ıst~d:ğı zaman Lond 

•r 'lıl<rı !ı fleri bunun için kıifi a. 
a1~ b; llladığını söylemişler ve 

r tnünakaşa başlamıştır. 
- Her tarafa tamim ediniz. Gü 

neş battıktan sonra hiçbir evde, 

liOLiVU DDA 

li n Yenı bir rıldız doGuror 
c:.LA INE MOLER 

, ,; 

Vapurların en fazla korktukları bu 
kaleler nasıl yol üstüne çıkar 

Şimal denizlerinde seyrin~fer 
başlıyalıdanberi gerek yolcu ve 
gerek yük vapurıarı •cümudiye• 
!erle mücadele mecburiyetcnde 
kalmışlardır . 

İlkbaharda ve yazın ş;>n•lden 
sıcak denizler!~ d~~ru yüzen ko. 
caman buz dağları biı;ı;ok gem• • 
!erin batmasına, yüzlerce, binler. 
ce kişinin ölmesine sebeb olmuş. 
tur. 
Bunların sevrini n~sıl kontrol 

~tmel'~ 
Tehlikeye m~ru~ bulunan gemi. 

!ere nasıl hah~:· yermeli? VaktHe 
böyle bir buz ,ıağı i\P hr<ıtaşan 
geıni, bir daha 1imana l1oncmez, 
yolcusile, yükil·~ batıp gitlerii. 

Transatlantik olsun, yo'ctt va
puru olsun bu buz dağlarile kar
şılaştı mı feJaket muhakkaktı 

1912 ye kadar denizlerde mun. 
tazam devriye kr,lları yoktu. Cü. 
mudiyelerden korunmak için ba
rometreden ba~k:ı vasıta yoktu. 

14 Nisan !Pl2 de ilk Amerika 
seferini yapan Titanik vapuru 
Grand Banks'ın 120 kilometre a
çıklarında büyük bir •cümudiye• 
ye çarptı. Denizin sakin olmasına 
rağmen iki saat icinde battı, ~oL 
cularından 1500 ü boğuldu. 

Bu facia üzeı·ine, şımal deniz • 
!erile alakadar on dört millet, 

devriye kolları ihdasına karar 
verdier. Ve bu husustaki masrafı 
da Üzerlerine aldılar. 

Devriye kollarının gemiler; ga. 
yet sağlamdır. Buzlar arasında 

dolaşabilirler. Bunlar, ilkbahara 
doğru şimale girlerler, cümudiye. 
!erin seyrini takib ederler ve tel
.sizle bütün den'zde bulunan ge. 
milere haber verirler 

Devriye gemilerinin boyu 250 
metredir. Elektrikle hareket e • 
der. Saatte 17 mil yol alırlar. Her 

türlü konforu haizdır. Elektrik!~ 

teshin olunur. Telsizleri çok kuv_ 
vetlidir. 

Bu gemiler sayesinde •cümu • 
dıye• !erin bulunduğu yeri anlı. 
yan gemiler derhal yollarını de. 
ğişlirirler, muhakkak bir kazanın 
önünü alırlar. 
GROENLAND, BUZ DERYASI 

Groenlad, yarım milyon hektar 
buz dağlarlle örtiilüdüı·. Bunlar, 
ilkbahara doğ'nı büyük parçalara 

(Devamı 7 iııcl sahifemlzdfl) 

Dinlenmek vücude _gepgeni 
bir tazelik verir 

Tatil aylarının en cıvcivli za • 1 

manında bulunuyoruz. Hind ha.kf. 
minin bu sözlerıni daima hatırda 
tutalım. Çünkü zamanımızda ka. 
dınlar da erkekler kadar dolu ve 
yorucu bir hayat sürüyorlar. Sı
nirlerımizin kuvvetini yalnız ça
lışmakla değil, lüzumsuz \'e miL 
nasız birtakım hareketlerle. \11'

pınmalarla yortt\"Oruz. Doktorla . 
rın hesabladıklarma göre, sinir • 
!erimizin enerji~·nden yüzde 40 ı 

çalışmıya, yüzde 10 u oyun ,.P 

spora, mütebaki yüzde 50 si de, 
farkında olmada•ı yaptığımız bu 
çırpınmalara qit>nektedir 

Bir elektrik akümülatörü hrı<aL 
dığı zaman ven:den çalısabilmesi 
için bunu do' :lur>nak liizınıdır 

İnsan için de vazivet aynıdır 
Bunun vegane caresi de uyku 

ve istirahattir 
Görünüşte bu ı:ıayet kolay ve 

basittir. Hakikntteyse en fazla iti. 
na istiyen en güç, en çaprasık iş, 

istirahattir. 

Napolyon, gece veya gündiiz, 
en müşkül anlarda, hatta çetin 
bir muharebenin ortasında bile 
derin bir uykuya dalmak imkanı. 
na malikti. Kısa bir zaman uyu • 
duktal' ,,... rlinleıımiş ve zihni 
açık ı. , ,.a,d~ uyanıyor ve he • 
men çalışmıya başlıyor Sıcak 
memleketlerd~ giindüz, şafak sök
meksizin, nııısıl gı-cenin içinden 

bırdenbire çıkıverirse, Napolyon 
da şımşek sür'•tile istirahattt•ıı 

çalışmıya geçebiliyordu. 

Napolyon şiibhesız mü:;~Psııa 

bir adamdı. Bunu bız nr.sıl "!<le 

edebiliriz? B~ılarımız buna •ahi. 
atin bir vergisıdir, diyerek. Her.

evet hem hayır. İzimizd~n bırcQ • 

ğu, hususi metcldlar kullanmak 
şartile, tabiate yardım edebile _ 
cek kabillyettedir. 

Devamı 1 inci talıifeml.zcı. 
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1 

onlar hezimete 
uğradılar 

Bir harb 
Kopacak mı? 

Diyarbakırda yeni bir 

(Birinci uhiledcn devam) 
Japon ; pe l r.ne ·ağmur g;b; 
m<'rmı yağıyordu H&va taanuzu
nun usttin1Ufunu vtı orjinalıtesıni 
Janon r<'smi l•ol ,ğ'.crı de niraf et. 
mektedır. 

• • 1 
B.lrta ft&.n rcsmı n1uza.kf:'relPr 

oapılm k istcnır \e Moskovada ta
şf'blıüılerc giri ilirken diğer y2n
dan Japo.1 lotaatınuı Sovyet ,., a
ZJ. !n(' t.aa:- r!.·ia bulunmJiısı gayet 

ııanb bır le?.ad halinde gönilmek
te ve bun41 ·ni ıoeh~filde •anc;.k 
J;oponlart has bir pol:tika takt'ğı> 
drn il 111'.? ktedl r. 

MoıJc•J\rıt & 1A.A .ı - B ı.nci de
nız sahil ordusu genel kurm.ıyı 

aş•ğırlıki tebl•ği n ·retmışt.r: 

Japonyanm losJı:o,·a buyük el
~ısi Şıg"'m':sunur .. 1.osiwvıda L t
vıno!a pt<gı <SU!lıpcrver• tek -
li!lerckn bır gün sonr.ı. U:ısan gö
lünün !>lıür tarafmda bulunan J 3-

pon luı'alar1 Sovyet ar~ziscne ~ıd 
d<'lli bir a:~ açmıttır . .l'.ğır toplar 
da dah.1 o'mak üzeı·e birçoıt çapta 
toplar Mançuko arazıS-'1den Sov
yct araz.s.nı d ü. ar 'e Sc yet 
arazisini dö üyo~ ve Sovyet kıt'a
ı..nna ka• ı J~pon pıyadesin.n yap
tığı taarrııl harekelir yardım 

ediyord . Sov~et kıt'aı:ın da bu
nun üzerıne mukett top ati:~ ei('

mış ve Jap<l'.l top«;u un ustu -
ruL neLcclcncn üç dôrl 
Faatlik c!ü Hodan scora, Sovyet 1 
kı' n mui<~b 1 t rru:za geçerek 
Sovyl't araz' sır. Japon kıt'alarınııı 1 

=--
Hem 
Hem 

suçlu, 
~üçlü 

E\'Velkı gun Orduda şa) "nı dık
kat btr kal pazarı ynkalanmı~!ır. 

Rıı.eli Has.n kaptanın ıdaresin_ 
dekı bir motörl~ Sam~undan Or - 1 
du~a ge1' şah1~ıe1ı-dan Yunus is- 1 
mınde b.rirın ,·azıyN şuphe'ı gö_ 

rulmü~t'lr 
Eski po! s mütekaidı olmüş 

Mahm.ıılun ugiu dan Yu01us din
dekı bavıwı ile bt>rabcr palı• mı.r • ı 
kezıne go• }rıı mı" ve bavulu açil
dı -., zama!l içinden para kalıbı 

1 yapmak iç n bır kutu tas!iy o -
]unmuş çlmmto· bır i p'rto !.im -
bası, kurşu•ı ve kalay- eı tmeğc 

mahsus madeni tava, 5 parca kur
~un, kal:ııv V•' bunların ıçınde bir 
tane yarını kalmıs güınuş ellı 

k uruşluk tnkl 'd: para ile 200 ku -
ruş kıymet'.r.d bir takım alelade 
yüzükler bulunmu't ur 

B u vaz.'. 1~! ıizcrjnc l"ur.ıus sıkı 

bır "'lrguy ı çüılmi~ ve kendıs i _ 
nin bir miiJde:tcnbu: sahte panı 
ımal• ı ılc ı gu. ulduğımu itiraf 
rtmeğe mecbur kalmıştır . 

Bu itir .:c güre kalpazan ımal j 
f'ttiği pa·. 'a, aan 3ı) tane 50 ku -
ruşluğu E;kışrhir ve Bursa hava
lısindc •t:r.wi: mtwaffak olmu~

tur 
Para ı:ını bır mübadele v. ~ı· • • 

'lnın hı>r cıak ;k 0 s:ıhıbin: d~ğı~ -
tırct ğintı fÜr•• bu Suhtr parnların 
~a hır 'a!J ıdaşıı cebinde, klsa _ 
"nda :Calrlığı vev,1 h .inmi~·erek a
lanlar •ar 'ndo.1!1 dı.f!'r <Jjer~ d~v
ro!undııi;ıı şıiphemd r B,ı smctko 
Eslt h v. BJrsanm b;ı pazarı 

olan clırir.- :z ckbu sahte elli ku. 
ruşlukfa~n gclmis olmas hl ,,.,.ı 

ibbılindı>cı'r 

D ğrr tarafü;n bu had.-~dc en_ 
tnrsan bı: c·hft de; hemen tcvKif 
olunan kaipa7nn '\'uru~ur calibi 
dıkkat tır.:dir Yunus, her g.ttiji 
vı1ay ette,·e kazalarla kö." lcrde 
kendisıuı vardıına m.ıhtaç rok fa. 
kır blr - h,· olar k tanıtmı~tı~ 

artıklarından temızlemış \'e Sov -
yeller bırli~·n~ aıd hoıdud nokta
larını saqlam surtttc işgal eyle -
m:§lir. Sovyet kıl'aannın bu mu
kabil taHrv;. har~ketine hava kuv

vetclri de iştirak. ctmışlir . 

1 
Tokyo 8 (A.A) - Harb;ye Ne

zarctı, ııeş,tyedığı bır teblığde, ı 

Çankufen<ı ve Şatsaoping tepclEri
ıı.in SO\·yetler tarafından geri a • 
lınmış olduj~unu kot·~ su?ett~ tek
zib <'ylemekted ır. 

JAPO.NLARJ N TI::K:liill 
Tokyo ~ (A.A.) - -Havas m.ıha

biri bildin~or. 
Buraya gelen son baberlere go

re, Sovy~: kuvwtl~ri, Japo•1 mev
z;krine saat 22 de hücum etmiş -
ler fakat tank kullanmadıkları g:.. 
bi top 1t;>şı dr açmamışlardır Sov
yet kıt'.1ları, yalnız el bombası is

timal et:n:ş:erdir. Japon mevzile. 

1 rne 20 metrey~ kadar yakl<ı§an 

Sovyet askerleri, göği.•s g\iğü<e ge
lınmeden 'arded.lmişleıdir. 

Japonlaı1n Çanku!cng tcpcsıne 
dah:J 52 rakım!· nokt:ıyı terkctm~ 
bulunduğu .faponlar tarafından 

yalanlanmaktadır ... 
MOSKOVAD·\ İKINL! 
MÜZAKERı:; AKA\1ETE 

UÔRADI 
Moskorn 8 (A.A.) - Dlu' Ltvi-I 

nof ile Ş·gemit« arnSlnda yapı
lan görı:,. ı her ıkl l •af kendi 
nokta oa~.rlarır.ı ve v zıyet•nı 
muhafaza ettığ r.drr dolayı hiçbir 
musbet n. tıc~ vermem ::tir. 

Tramvay mı, 
Otobus m·ü? 

(Birind sahifeden devam) 
kında fadıiyr".e grçmı§ olduğun _ 
dan otobus..1cr, .. ıs~arl~n1n.ns1 ;çln 

1 bu ku,·veı muharı .kcnır. tayın ve 
tesbit oluım.asını beklemek zaru
reti hasıl olmuştur Çünku on~ gö
re otobüs get irtilccektır. 

Bu mtyand1 benzin yerine d i _ 
ğer meva.i ile işleyen otobüsler:n 
iChrimiz i~'.1 dahd ık tıs di olarağı j 
da, makin~ ·.-e fen miıtcbassısları 
tarafından 'ler ' sürülır.ü~tur 

İşte bu c het pek yakında Anka
rada v~ be;ediye fen he ·•ti ,.., 
makine .~lı-ri m'1durü ıle dıj::er 
resmi da:r<.·l2 .. ~ l12n j !er: mudur _ 

!erinden ve memleketimizin ına _ 
ruf mak ııe m:ihendisi ve mütehas
sıslarından terekküb edecek olan 
bir kongrNJ.ı) kat"lyelle te ·b.t edi
leeektir. 

Ondan sunu da ılk part;de :;o 
olobü •smarlıınacal< ve Ş<:hir dA
hilinde ye'lı hatlar açılacaJo:!ır. 

Bıı fa>l·yct sırasında tramvay 
ve otobüs nakliyatının her ikis·nin 
bir arad;ı yapılma;ı muvafık goriJl
rneD'l(ektedir. 

Çünkü brm ma>r.ıf korunmıva - j 
cak hem dPşri.ir yı·ni otobüs h;.t_ 
larile .'lrü1eccğinr göre cadde~ -
rimızin vgzi.')ct. buna ınüsc.:ııd bu
bulunm3mı~ olacal<tır 

Bu vazıyeı• gfü şehrim7ıde ye
n tramv1·: hatları yap.l'!l'lasmd;;n 
sarfınazar olunacaktır. 

Bu mey ırıd ı ŞehzadP!ıaşır;d<lrı 

Gazı köprusfın kadJr merek A
zabkap da'1 Beyoğhır3 çıkarıl _ 
ması ev\·C'I • lrar rla~ıı ılmış ol<.n 
yen• trnro\"B) bckcsin:n tcs'a: 
ile (Bal·k;ı. 7.arı • Eyüb), ıMaçb _ 
Bcşıkt.ı.~ı gibı yenı hatların ~·a _ 
pılması kalmı~ o~acaktır 

A°"3~ bu hususta ctıidl.-rc ya_ 
kında baılaı ... rak knt'i b r karar 
\'erilccektır ---.... * Bursada b~kırcılık yapan 
san'atkarların "'yısının günden 
güne azaldığı tee},Ürlc görülmek 
tedır 

(Birinci .ahifedrn devam) 

tedir. Çek tay ya!elerının Alman 
hududu \'e toprakları üzerınd ~ 

bazı ceveliınlaı yrpmış olma,ı bu 
neşrıyatı bilhas,.ı §iddctlend': -
miştır. · 

İngilizlerin :nuslihan•· rol ve 
tavas.<utiarına ral!men \'azi) rtı 
nikbinlikle kar~ıl• mıyan meh~<;; 
Alman ordu<mıun nih3'·e bir 
hareket ·apınas: endişes.ni son 
hadiseler karşısında muhafaz.1 e•
mekte \'e hattıi ~rtmış görmekte. 
dirler. Çekler tayyarelerin in Al
man toprakları üzc-rinde u~m , ış 

olmalarında bir mıtl<sadı mahsu~ 
aranmasının doğru olmadığıııı ve 
son üç ay zar!ı:ıd~ Alman l:arb 
tayyarelerinin Çek hudu.iur u 
yetmiş rlefa geçtıklerini ikri sür
mektedirl~r. 

Vaziyet ger~'nlij'(ini muhafaza 
etmektedır 

Yeni bir faalı~·et 
Berlin 8 (Hususl) - Roma -

Berlın mihveri arasında yeni bir 
faa1iyet ba~'amıştır. Bu faaliyeti ı 
n~licelendirmek ıcin Mareşal Bal.. 
bo Berlinc g~!< cektir. Bu faalL 
yetin hrdefi Alrr• r ve İtalyan ha 
va ku\-vetler•~ln müşlerek hare.. 
ket ve faalıyet:erıni tanzim et -
mek ,.e hava \·asıtnlarını artb~

mak ·olunda · ni bazı tedbır ve 
kararlar almaktn 

İk taraf arasınıiaki sıkı te~riki 
mesa i A \'rupanın son günlerde 
geçird " siya~i \ "ö.Zi)·et i~f? Cie a
lô.kalı görülmektcd:r 

Parıs 8 (Hususi) - Mareşal 
Balbonun Berlin" zi ·areti Lond
ra ,.e Paris d.p1ümasi mehafilin
de sıkı bir allıb ıle takib edil • 
mekted' 

Puris 8 (A.A.)- Mareşal BaL 
bonun Berlini zivaretinden bah -. . 
>eden Ordr gazete•; diyor k' . 

SöylendiğinP gorr bazı Alman 
mahfellcri, İtalv. ile Almanya a .. 
rasındaki bağları bir ittifaka tah
vil etmeği şiddc•!t· arzu etmekte
dir General Parani \"e Gt"Jernl 
Russonun 'eyahatler nden sonra 
şlmdi de Mare ·.) Balbonu" !>u 
seyahati bu arzııya ışarel teskil 
e •lerr.ektedir. Londra \•e Pari•in 
bu meselr üzer;nde durıru;ları l<L 
zımdır ltal ·a il• Almanya sr:ı -
sındak l asken h•ğların tak\'iyeo;i 
keyfi,·etinın !ngiltere ile FraT's::ı 
arasındak i askeri bağların tak -
\'ivesini elzem kılmakta oldu~u 

üzerinde ılurubcı;k bir mf'sn''" _ 
dir 

Lrındra 8 (A.A )- Lord Allen 
of Kurtvud tn~·yare ile Berline 
hareket etmiştir Pr~ Assosiasi
on'un bildirdiğıı1<' göre. Lord Ber
lmde politik ı:ör~!:'lllclerdr· bulu
nacaktır --
Kürek ye1ken teşvik 

müsabakaları 
İkincı ve son lPŞ\'ik kürek yıı

rışlan dü :ı<aholı Ahırkapııln ya
pılmıştır. 

Müpted• le'. 
TC'kler : B1rinc ; G;ı !.:.tfrtsaray, 

ikincı Altınordu. 

İki çıf'e. Bir'ncı Galatasaray, 
ikinci ::;ü: ~ş. 

Dört tek: Ilırmcı Guneş, ıkincı 
Be •koz, ütuncu Galatasara · 
Kıdc msı::1cr 

Tek ~·ıite · B.rincı Beykoz, ıkin
c.i G.alatas~ ay, ü~üncü Altınord:.ı. 

İki çifte: Bırınc! Galatasaray, 
ikinci Giiııe§ üçüncü Fener. 

Dört tek; Bir ncı Günrş, ikinci 
Galatasarı!y. 

İki çiftP bay·anlar; Birmci Gü -
neş. ikinci Fener, üçünrıi Galata
saraJ . 
Kıdeml·lec 

Tekler· Bırin~i Beykoz, >Jtincı 

Güneş. üçüncoi Gaatasany. 

Hatta ı:lHlt'' va•ıtalarrndan pa
ra&ız i•ti!aor ed T• k . ah~l rtm;ş 

bunu çir. dc bı-lt'd 'ckrd<' '1'1'!
narak '"l1 p:ıralarını hep bcl~di - ===================!:::=:===:ol İki çifte: 

Bil'. nd Gaatasaray, ikincı Bey. 
koz. 

:'.\'t'erP ödP-tn1ic:'t r 

Kalpazanın suc -...ı·tai:•ı o!up ol ... 
madı;,, 3r;--...n.m;;lı:.rıchr 

H ' tayda 
Seçim faaliyeti 

ı d ir in('i ,. hi fC"tlf"tl deYam) 

rıye kal"114m R:ı:!l, Ermenı meb. 
uslar doldurac; kl'11'dır 

Asayış tabıi e>!ııp herkes ı~ '"' 
gucilc mesı;u!d · Günün mesele
ler etrafında Fr~nsız deleges: il~ 
Turk fı-vkalade murahhaoı Cevad 
Arıkalın arasındak temaslar de 
, ·:.m c~mp\i•ı-oı1 r 

(Dış politikadarı devam)' - --
tila etti. Geçe" st:.~e tıpkı Çanku
feng ihtilıifına beıı.ziyen bir ha. 
disc yüzünden Çin ile muhare _ 
beye girişti. Ş'rıodi de durup du

rurken, yenı b:r hadise çıkarma_ 
sındakl maksa! henüz iyice anla
şılmamakla beraber, Japonyanın 
en hafif bir tiıbirlt' bu kayıdsız • 
lığı, Uzak Şark t;ık , harbin saha_ 
sını genişletmeZS(c, dünya bunu, 
Savyet devlet atlamlarının itida. 
lın<' ,.e So~·et diplomasisinin 
sulhpen·erliğin? bım;lu olacaktır. 

A. S. ES l\fF:R 

Dört tek Birinci Beykoz. ikinci 
Güneş. 

Dört tek bayanar; Birıne· Gü
ne~. ikinci Fenerbah(.'e. 

----<ı----

ispanyada harb 
Vaziyeti ciddi 

(Birinci sahifeden devam) 

İtal:ı;an gönüllülerinin İspanya. 
dan çckild,ği doğru ueğild:r. ital

yaya gönder'Imlcr 300 k;,J~r ya_ 
ralı ve nekahet dcvres'nd<' olan 

ı gönüllül~ıd•r. 

•• 
goçme~ köyü 

DİYARBA 
Diyarbakır 8 (Hususi)- Yiliı

yetimlzr geçen sene gelerek mü
reffeh bir surette misafir edilen 
298 evlik göçm•nler için kazalar
da e\·]er . inşasu~n başlana~ağuıı 

ve bunların bir an evvel mü•tnh
sil vaziyete geçmelen için her 
türlü ihtiya~ların tt'min edılece. 

ğini yazmıştık. 

Bu cümledPn olmak iiz•rr dün 
saat 16 da Bi>mil kazası dahilin
de Dicle ile Anba< çayını!'! birleş.. 

tlği noktada ve Siird demiryolu 
üzerinde yapılması kararla'.jtırı -
lan 150 evlik göçmen köyünün 
törenle temeli atıldı. Bu tiirenc 
Birinci Umum; Milfettiş Bay A
bidin Üzmen, valı doktor Mithat 
Altıok ve Korgeneral Galib D~
niz olduğu halde Miifeıtşlik ''" vi
layet erkiım \'e ~ehr'n iler> ge -
)enleri n halktan birço:t kimse
ler iştil'ak etmişlerdı. Tiırene nli 
doktor Mithat Altıok'un çok he
yecanlı \'e kuvvet] nııtııklarile 
başlandı. Vali bu nutkundı göç
men yr köycüliik >:yasamızın ana 
hatlarını izah ve Cumhuriyl't Hü
kumetimizin bu yold.ki çok müs
bet başarılarını tebarüz ettirdik_ 
ten sonra sözle•ini şu ci'ınılel"rle 
bıtirmi~tir· 

Arkada<lar bakınız. ~örii -
nüz su zümrüd •ltı,n ovalRTm a
sırlarca kıymetım takdlr c·ilemf-

Poliste 

dik. Bunları bir usıllık içinde rıı
gin ıssızlığa bırıktık. Bugün dı

yemiyeceğim, fakat yarın bu top
raklar varlık ve güvenç kay:ıaji'ı 
olacaktır. 

Ulu Atamız bunu da gö;lfo ·ui. 
İleri, ileri daima ilerı; yük~F>k1err, 
daima yü~csf·klere.}) 

Bundan sonr.ı vali bu kiiyiill 
tesisinde vakından yardım ve a. 
lakası buiunan B:rinci Umumi 
Müfettiş Bay Abidin Özmenin a. 
dına izafeten köye Özmen köyli 

1 adının verilmes: tfklifinde bu -

1 

]undu. Bu teklit alk!ilnr arasındo 
kAhul edildi. 

1 

1 

Müteakıbcn Özınen köyünde o. 
turacak olan bir genç Cumhlll'i. 
yet hükumetinin göçm~nlcre kar 
şı gôsterdiği bu ya• dım \"e hima. 
yeden ötürü duymm olduğu <iık. 

ran \'e minnet dıı~· ularını s.an~L 

mi bir lisanla anbttı. Sonra B. -
rinci Umumi Müfetti~ Ba~· Ab· -

din Özmen hayırlı olması tcmen. 

nisinde bulunan Özmen köyü -
nün ilk temelt~şını <Ürekli ııl -
kışlar arasında l:o~·du. 

Törene işt'rak eden konuklJrı 

göçmen köyünün :nşaat müteah
hidi Tahir Direkçi tarafındnı viş .. 

neli dondurmalar, buz:u gJzozlar 

ikram edildi ve bu !'ur~tle tören'"~ 
nihayet verildi. 

Jzmir İl i Daimi Encümeninden · 
. Eksiltmiyc konulan ış. izm ı.- _Kemalpaşa yolunu~ 3 + 211V- :ı 

kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması. 
Bu işin açık tutarı: \28781) lira (33) kuruş. 
Bu işz ait evraklar aş•ğıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projc>so. 
C - Bayındırlık işleri gene! şartname~ı. 
D K ·r f'k r· ·1 ·· .,rt~ . -:- eş• gr~ ı , .. ıyat. sı s'.~esi cetveli hususi Jcıını ~ rf1' 

s~.tmenın yapılacagı. yer, tarıh, gun ve saati: 18 Ağu~tos 938 P"ııJı, 
nu saat 11 de İzmır II Daimi Encümeninde kapalı zarf us 

laca~tıı . ' . . 1 Y 
Isteklıler: 'Yukarıda y~zılı evrakı Iı.mir, Ankara. ı.uınbU 

!ık Drektörlüklerin<lt• görlip inceliyebilirler. 1. 
Teklif :nektubfarr 2~~0 sayılı yasanın 31 inci ı"'~ddl'sille t 

zim olunacak teklıf mektu"oları 4 üncü maddede yaZJlı saat 
evvel makLuz ınukahll•nclc İzm:" İli Daimi Encüm~ı;i Ba kaJIJı 
lim edilcccktır. 

MU\'akkat kminat· (2159) lira. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (5016) ------- ... ._. ... -
Kırklareli Nafıa müdürlüğünden: 
1- Eksiltn11) e kor.ulan iş: Demirköy kazasında it.ıırada r 

de yenıdcn yapılacak ofon gümrük muhafaza b'na" ııı<.,r.ııdı 
2- Keşif bedelı 6626 lira 15 kuruştur. 

3- Eksiltme 10 A :.ıstos 933 çarşamba günü _<a•t . 

Nafıa müdürlıiğü bınasındaki komisyonda açık ek' ,tmt usııı' 
caktır. 

Beş~ encin hayatı güç
lükle kurtarıldı 

4---- Eksiltme ~artn~:ın.E si ve bur1a mütefcrrı ev, nk 33 Jcı. 
mukobilindc Narıa Müdürlüğünden alınabılir. 

5- lstt>klilerın 497 liralık muvakkat lem:nat vı·rn fer ' 

nesi için :!'iafıa Vek:.Jctinden vey3 Nafıa Müdürlüğünden cıı ,ı 
ralıl< bu 'şe benz<'r iş yaptığına dair verilnıış müt~atılıitlılt ",.,. 

mukayyet bulunduğu ticaret odasmın sicil kiığıdını ibr«~ clfll 
Dun Kartalda fatia ile bitme

sine ramak kalan bir vak'a ol -

mu~tur: 

Kartalın İncirl:k denilen ma -
hallinden Rıfat, iikrü, Vedad. Ah
med ve Yahya ısiınlerinde beş 
genç ~·ilzmek ;çın denize girmiş
lerdir. Sahilden •P•Y açıldıkları 
bir sırada birdenbire çıkan P"Y
raz rüzgiırını.n tesi rile geri dö!'e
miverek Adalara cloğru sürükl~n- ı 
m;ğr başlamışlnr \'e büyük daL 1 
g~ r arasında :<nybolarak görün
mez olmuşlardır. 
Çocukların ana ve babaları bL 

rıız sonra bu feri sahneyi h~ber 
almışlar ve halkla beraber sahi
l<' teplanmışlardlf. Fakat sa1'ilden 
bunları görebilmek mümkün ola
mamıştır. 

Dıger taraftan 1 tanbuldan Kar
ta la gelmekte okn Kartal !ima. 
nına mensub Feyzı kaptanın ida.. 
rı•sindeki motiı ; vak'adan haber_ 
du edilmlş, sahildekiler Feyzi kap 
Ul1a çocuklarını , raması için yal-

varmışlardır. 

Feyzi kaptan araştırmalara baş 
lamış ve bir saat wnra Büylik'lda 
yakınlarında dalgalar arasında 
çırpınan ve artık takatleri kcsii
diği için boğulmak üzere olan ço
cukları görerek hemen hepsini 
denizden toplamıştır. 

Cesur Feyzi kaptan gençleri 
Kartala getirmiş ve deniz kenarı
na inmiş olan kan kaymakamı, 
jandarma komutanı, belediye he
yeti ·e halk tarafından alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Keyfini tamam la· 
yınca tabancaya 

sarı r nui 1 
Karagümrüktc oturan \•e Mısır 

çarşısınd~ kuru kahvecilik eden 
Hasan oğ'n CEvad ismınde biri 
dün ak~•"' sarho~ bir halde Flor

yadan dômnekte k< n vagonun 
içinde b:r d •ilioh altığınd.ıı ya

kalanarak tal:kikata başlanmıştır. 

dır. ( 4746) 
. ------------ -

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğtl 
Tlc:Iret Şubesinden : 

182 koJcm çel:k raah.eme 
el~ 

1''abr 'knlar i!ıtiyöcı :çin 182 kalem muhtelif tah;nılık ( 

sif teslim şartile satın alınacaktır. 

İsteklilerin fiatlı :ckliflerini ve '.< 7.fı temiıl.;tıarilc ııt· 
\ 

Ağı.:stos 938 pazartesi günü saat 14 de kadar Ticaret Şubcstll~ 
Li•le ve şartnaıncsi Ankarada Ticaret Şubesi MüdtirlO rı/ 

İstanbııld> Askeri Fabrikalar Sutınalma K-0misyono.ınd•J1 ;ılı 
(4999) _.,,.,! 

·-----
Kırklareli Nafıa müdürlüğünden: ~ 

1-- Eksiltmiyc ]5o'1ulan iş: Demirköy kazasınC.. Ay~•:~~ 
kiir.de yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası ,ıı, 

1 2- Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. ~ 
3-- Eksiltme 10 Ağusto; 93R çarşamba günü sa.>' 14 :Jil' 

Nafıa miidürliiğü bmasındaki komisyonda açık eksıltrn~ U· 

caktır. ~ 
4-- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı evr~k 33 

mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. ,.ı 

Saç kesme ve tra ş \Tramvay şirketinin 
fı,.tJarı ucuzla• ıldı sattn a ınması 

5- İsteklilerın 497 .ıralık muvakkat tem'nat vernıcl · 1ı' 
nesi için Nafıa Vekiileti:ıden veya Nafıa Müdürlüğiindl'll ~ ~ 
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair verilmiş mütpeJıhil1 'etfllıl' 
mukayyet bulunduğu t:ca•·et odasının sicil kağıdını ib•~ 
dır. ( «747) 

Şehrımizde aç resme ve tırnş 1 

fiatlarının ucuz.!ttılacağını ,·az -

mıştık 

Bdcdiyc İôtısad Müdürlujlı> bu 
hurusta bütün ııerberlerc tebl i -
gat yaparak •enı tarifelerin he -
men tasdik edılmcJ.. üzere aliıka
dm şubelere ı:öndt'dlmesını biL 
dirmiştır 

Zamanında tarıfelerini tasdik 
ettirmiycn berbcrlt-re para cezası 

\'erilceektir. 
Berber Ie.r 3 sııııfa ayrılmakta 

olduğundan yen tenzilli tari!r -
Jer de S fiat ÜZl'rinden yapılmak-

tadır 

Başvekil at 
yarışlarında 

Dun Yeie!end'de yapılan mev
simin 3 ünc;.i at yarışları şimdiye 

kadar yapııan müs3bakaların en 
kalabalı~ ve heyecanlısı olmuş -
tur. 

Başve!riı.rnu: Ceal Bayar da dün 
Veliclend:y~ gelerek yarışları ta
kib etmi ,,ro:r. 

Gayri mübadil 
istihkakları 

Gayrimübadil istihkaklarının 

tasfiyesıne dair lan talimatna -
me bugünlerde \Tek iller Heye -
tinden çıkarılr.rak aJakad:ırlara 

tebliğ olıınacakt,r 

Hükiuntt tern!ından s.tın alı -
nacaj!ını haber verdiğimız Tra1n
vay ~irhtı ıle müzakerelere önü
müz<leki a·< başlanaı•agı anla>ıl -
maktadır. 

Tramvıı.. şırke i namına satın 

alm• konu1malarıııdn geçen ;efer 

.. ____ , ___ ~ 
Ankara Tarih Dil, Ceğrafya .. 0e~ : 

Fakültesi DirektörJüğtJf111o~ 15 
1 - Talebe kaydına 15/9/938 tarihinde başlan<ıcPk, 

hinde son verilecektir. o/9,S 
2- İkmal imt'hanları 10/10/938 de başlıyacak. l~/l 

elektrik şirkzt:nin satın alınmo - ı cekt:r. . tJl' 
sında buıuna'l umumi müdıir M 3-- Tedrısata 17/101938 pazartesi güniı başlan:ır~ 1441 
Spesial h.ı·<•r bulunacaktır. 4- Bu yıl yatılı talebe alırunıyacaktır. t ~ 

Bu m•inasobetle troımvay sirketi !----·----------,---- . fi, 
müdürü hukcımete mürac sat etle- Gümrük Muhafaza Genel KCi>rnutB~~dı1 
re!< trnmvo\y şirketinin hükumet- lstanbul Satınalma komisyoıı" ·" 
çe ek \'akında satın abnacağı mu- 9 !•• 
karrer bulunduğuM göre şirketin 1- Gümrükler çin b~ş tane çelik dosya dolabının I 
sariettiği elektrik ücrctıle V<:'rmek salı günü saat 11 de açık eksiltnwsi yapılacaktır. ~ ııt 
mecburiyetinde bulundıığu paray~ 2- Tahmin edilen be,Jeli 1400 lira ve ilk temirıa:ı 1 

, 
aid tahsilalıu teh)r olunmasını is.. 3- Şartnamesi komisyondadır, görüleblir. uıı:ıt' İ 
temişlir. Fakat bu taleb, kabul 4-- İsteklilerin gün ve saatirıde ilk teminat mal<~ "~el 
olımmamışlır. vesikaları ile beraber Galata eski ithalat gümrüğii ıı;ıı•· ./ 

- - - yona gelmeleri. (4723) _...,.,,_: 

Memleket içinde - - - c:lıı" · 
hava postalerı Liseler Alım Satım KGmisyonuıt 11~ 

ônümüzdckı ay başında memle _ Komisyonumuza bağlı yeni ı;çılacak orta okullar İÇ~e! t:!ı 
ketimize yeniden 3 tayyare daha deli ınuhamminde bulun&n 900 dershane sırası ve 20 ~·ıtı1' ı' 

nın 6/8/938 Cumartesi günü yapilan kapalı zar! ek•~. ,,,ı 
getirilecektir. Bcı tayyueler, A11- ı u ... 1 kara _ Diyarbalnr hattınn tahsis edilen fiatlar l'l.iksek görüldüğföıden 9/8/938 Salı g 

11 

olunacakt:r. zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. ,ot t 
Memlekctımizin muhtelif yer - . Eksiltme İstanbul Kültür D:rektörlüğü binası ,ç.ı 

ıeri arasıııdoı ye!'liden tnyyr.e pos.. seler Alım Satım Komlsyonunda yapılacaktır. .ıl 
taları iş'etilmeE ıçin de ml<h!m İlk teminat !!92 liradır. " y•P'",/' 
tedkiklcr yop.Jmaktadır. Bu işe gireceklerin en az 5000 liralık buna benzer.., ~t61) 1ı 

Dahiliye Vekili 
Ankaradı.n haber verid,ğine 

göre, Dahıliyc Vekili Şükrü Kaya 
bugÜnkrde orta Aııadoluda b;r 
tedkik sevahatin! çıkacaklır. 

dirir resmi dairelerden alınm~ış vesika ile fabrika veY: tfrı'IJI 
duklarına dair Tcarct Odasının 93e yılı vesikası ve ıl 
ıarile birlikte belli gün ve saatte komisyona geıınel<~:; ''ıı~ 

Teminatlnr Liseler Mııhasebeeiliğine yatırılacak ·urıtl' 
görmek için sözü ~eren Komisyon Sekreterliğine b•Ş' 
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Yazan: K AD 1 
(5 inci sahifeden devam) 

Hindliler! en bariz misal olarak 
zlkredebilriz. Bilhassa Yogi'ler, 
zihni ve bedeni bir antrenman 
sayesinde istedikler! anda uzun 
uzun uyuyabilirler. 

Hakiki istirahatin s•rrı, adal~ -

ttcu :Vesika, resim, ma!Clmat ve not vuenler: Eski Osmanlı doııanmuı erka. leri tamamen gevşek ve serbest 

Kara A i, Cakşeri ile 
erabere kaldı 

~~kk ille, \'e İktİ as 1 1W>dan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı aibaJ bırakmaktır. Bunun ne olduf,unu 

1 lnahfuzdur: Şükrü Pala, komodor ba~k&tibl İhsan, batan gemi kaptanları, anlamak için istirahat halinde o-
~ f\ eski armatörler Ve lt~e kadar ııizli kal ika! lan bir hayvana, mesela bir kedi BU Cak-Pazar Tekirdağlı ile 

yapacaklar. bokslu •• 
gureş 

ckoyuvermiştir-, vücudünde te - --------
<ine· depo a' layının a.n vı=zarı·nı· ~:ı:nb~~e~öpia~e~ea:~z: ~eö;~~; şeri 

C 
kalllıs etmiş hiç bor tarafı yoktur. 

Ç a V U Ş U a n •ı b Eğer o anda onu yerden kaldır - çok alkışlandı. Halk ı \ nı heye -

, 

• • lı raklı güreş müsabakaları dün canlı tezahüratı Kara Aliye iaz.. 

k 
mak · terseniz göreceksiniz ikı eL Taksim stadında yapıldı. Bu mü- lasile yaptı. 

QI' d lerinizin arasınd·< cansız, adeta sabakaları 6000 den fazla bir se-
f 1l Q l J b .. ""k d • it f ölü bir et külçesi vardır Cak Şeri iri ve t&şkın adaleleri 

Bir haftadanb~ri beklenen me-

0 mauan UYU enlZQ l aarrUZUnQ yirci kütlesi taki't etti. Büyük ile mükemmel bir güreşci man_ 

l l l d 
İşte insanlar bu balamdan hay- maçtan evvel baş pehlıvanlığa zarası veriyorclcı. Kara Aliırıin bu 

n a S l e n g e O U 
vanlara göre çok ı.ı~ğı seviyede- namzet, sekiz ""hlivan arasında ~- •o ' - güreşi kaybedeceği ve Amcrkalı-

~<ıılıı: dirler Bazı insanlar uyktıd.ayken yapılacağı bildirilen turnuva mü-
.~ ... ,_ t~ çalılar kıpıı·dadıl-r.. b'l d l 1 . M il nın kazanmak :çin pek de mfış-"'• oraya d • " kendi dunanmalarına dönmek _ Bu;ıırun! ı e a e erinin yarı gergi:ı bir sabakalarındaıı ilk ikısi o a kü!B.t çekıniyeceği tahmin edilL 

it\ ogru bakarken üzere tertibat alıyordu. iki gün Deme.;ı üzerne oraya gırmişti. halde muhafaza ederler. Şu ha'- Mehmedle Manisalı Halil ve Mıi-.~ ik·ça~ı demetlerinin ar- evvel, İstanhuldan gizli üsse erzak Kom~dor, başını kaldırıp da de vücud denilen motör, ağır ~ır l.Ayim ile Babaeskili İbrahim ara- yordu. 

' 

"'·· ıktufekli go"lgP '·rladı. t· • i .
1
. k 

1 
p lb 1 d ld Minder hak~.~; Cemalin düdü.. . ..., • u ge ıren olSKı ngı ız onso osu a- kapının eşiğinde beliren He ruc m da olsa çalışmıya ve ıUnir kuvve_ sın a yapı ı. 

· tiaznı ~Uarının altına al- limer[l], lstanbuldak. İngıl z a· görünce masasından kalktı. Ono tini harcamıya devam etmek:crl•r.1 Manisalı Haıl ile Molla Mehrned ğü lle güreş başladığı nmtl Kıt-ı,,. .,u arın ölüm saçan a- . D , b k b . d d k' .. t' · b tt' ra Alinin m;itereddid hır haleti ~ •·ı·ıu."elhr0ck.'e çevı' rd'ler. ıanı avust tan ır me tu getır- oğru k '~'"'·Omuzlarından \uttu: Halbuki, adalelerin gevşek hıra- arasın a ı gureş ne ıcesız ı ı. ruhiye yaşadığı görülüyordu. Fa-
., miş, bund.ı •Almanların l\Iarma- Oo Gud uvıı ng [1] de,;rrlf Hakemler, biraz doha ,baskın gü-' it · - .. ~ kılması takdirinde bu kuvvet ye_ • k t b .. d' ğı 

• ~~llııı!nı. radakı İngi:iz tahtelbahirlcrine kardeşim dek olarak kalır v~ insan uyandığı reşei> Manisa.lııyı sayı hesabile p:hliv:rı us:~ ı:~~:~ı~rav:ayştadız. 
... "'llelt b karşı faaliyete g~ırmek üzere 6 diye göğsüne bastırdı. İki sü • galib sa dılar ~'l!lıııı O\d ~nların gizli üs nö- tahtelbah;rlik b;r filoyu İstanbuL vari ı:u.·ak'aşa•:ak birıl>ırlerine zaman kendini tamamen dinlen_ İkinci güreş de Mülayimle Ba- Güreş yirmişer oakikalık üç dev-
~-l Su.ıu.r·~gunu çarçabuk an- da Osmanlı donanmasına ilhak hatır suc·~uktan sonra masanın miş hisseder. Yine i>u sayede, en baeskili İbrahim arasında yapıldı. re devam edecekti. İlk dakikalar-
. · ' ıı cevabsız bırakma- ettikleri, bu gemilerin bugünler- başına ge~tiler konuşmağa gir+ ufak bir gayretin vücudunuzda Baş pehlivanlara mütemadiyl!'l da Amerikalının müdafaayı ka-
~11 tii"arı~· .. de vazifelerine başlamak üzere tiler... hasıl ettiği toksinler de bert.a:af meydan okuyan ve kazanacağına bul eder gibi gbrünüşü nefesini 
~ ~;er ~ ı Yüz başı Helbrock bulundukları bildiriliyordu. (2) - N~~ılsın kapiten! edilmiş olur. <!min bir pehlivan gibi atakla de- israf etmek istemediği kanaatini 
t~ıler ~(eklerini yanlarına Brodey artık Marmarada ba- - M~:.;ı Brodey... Sen :lası1. İnsan tatil ayhrında hiç t.·r ğil, daima üdafaada güreşiyor- tevlid etti. Fakat Kara Alinin hü.. 
,"'eı~: sas vaziyeti aldılar. rınmanın Ç3k müşükiilleşeceğini sın? .. kaygı ile, hiç bir endişe ile -zı!>ni du. Neticede Miiliıyim ile berabe- cumları gittikc~ sıkla§ıyoc ve es.. 
d)~'ltısin! kestirmi), ?il~ göre son h·r taar- - Nazmet ma'_vi mahrukatıru - yormamalı, daima dinlenmelidr. re kaldı. ki başpehlivan Amerikalı cİÜnya 

llor~n ruz hareb•ti yapmak, iskeleler', zı getidı mi? Eskiler, uykuyu ölüme ben:ııet.ir_ Son güreş düny• serbest güreş ampiyonunu sade lurpalamakla 
lluy.. ses tekrarladı: ı b b 1' k' · d G t· dl ı,.,. •tıııı .. b imanları om ardımln etmek, - e;~ 'i<Lr e erım. e ır lerdi. Fakat öyle bir ölüm ki in- şampıyonu Ca'< Şeri ıle eski Tür- kalmıyor, bir hayli da eriyordu. 

~ 'Jl!) ı }'UZ aşım! .. Dog·ru ı k h · b V ı · ' k ta dk .;~lır"-:,. b rasge ece er gemıye irer tor_ ve.. az.ye 1 oy.ece ur r ı · san bundan neş'e ve sıhhat dolu kiye başpehlivanı Kara Ali yap- Güreş, tahmin hilafındaki wr-
;"l' "'~ ur pito savurın"ıt, Alman taht~lba- - Mu\'affakıyet;n·z her tararta olarak dirilir. tılar. Cak Şerı mindere çıkınca haf d b 
1\. · Otdıı. aya daha ilk defa takdirld karşılamyor. rini mu aza e erek irinci dev-
·"'h Yoıı hirlerile karşılaşırsa bir de tahtel_ ..... ~ı VerAn 6a1rın acem'si idi. Helbrocr. m<•g"rur "ir tcbes•u"m- renin nihayetlne kadar devam 
., , bahir tah'.efoahir? muharebe el- - " - K k ı ı 

. g gelerc bunu SÖ\'• le yere bakarhıı lnlattı: o u e e er etti. 
ll • tikten ~on~a dönmek, Cnnakkale- r U g C ana lı - Hic bır f.,vkaladeliğim.z ~ o.ıı: •• İkinci yirmi dakikada, Kaı·a A... 

'lı"y• aksanızaı. ye savu~m·ık için bir proje hazı:'-' • aru koma:Hr. Hfı iiscler öniımüze fır- linin üstüınlüğü yine aşikardı. 
ilen n kapiten ı , lıyordu. 
D 

~oıu b' ... satlar çıkardı. Biz de sadece on- (5 inci sahifeden devam) Albay Vade de çıtğmlınıştır. Ra. Mütemadiyen ~aldırıyor, Ameri.. 
lıl. • Oğr . ılmiyoruın! Nazmetle görüşmüş; yalnız He!- lardan istifade ettik. . ,.,ır akm ln :."<Ca~ ll ılerleyin Ö .. .. brock ve Fransız tahlelbahrlcri itı ~ Y azlarsa kaza o ıaz poru hakkında izahat verd!kten kalıya nefes aldırmıyordu. Cak 

. \ijr,,._ . ·• nunuze - Yo~k azizim. Tevazu gos.. mı? Buna kimse razı olamaz!.. sonra dem;ştir ki: ş · · ağl"b' t t hlik ı · 
iL · _gırı.. .....,klı bir oyuktan triton'ııua süvarisi kapiten Ojen erının m u ıye e e erm -•., ,, z teryiorsunuz. Şüphesiz ki gordü- - Biz, Alman t"asuslarırur. ge_ Be un· • ı d" · d g· b L 

~...,•. 1 ,.· ate.n orada daıma Klavve '!~ d~ biı; defa bu hu•usta - n ıs e ıgım, o ru u den sad-e tet"rübe ve teknk ÜS--e...,ı .. · - " - ğünüz ;<ter çok büyük. Fakat 11e 1 · şık ·1 b' ·b· l ın' e 'şaret b · · - i ~ ~lor •ardır görüşmeğ'. faydalı 1:-uimu~lu . .., ce en ı ı e m ır er ı duğum şey, bu trd rın biıtun n- tünlüğü ile ku:tulduğu görülü -
ıı· Oc~: tercct;··::ı ise, bunları bir tarafa bırakalım. vermelerine daha ziyade müsaa- Ut t ·1 d'lm d' 

1l ır;!liz ~ ·•il ed:ynr:lu: İşte •am bu sırada Helbrock'un Şimdi gelelim asıl işimize .. Mar- de edecek değiliz. Bunun casuS- g ereye eşmt e ı es' ır. yordu. 
~. ~ita kıl _ nimle beraber ge- gösterdij;\ı Yurk Har:l yağ ihtiya- marada bir aydan fazladır dol••ıp Neticede buna karar ;·erilmiş.. 34 üncü dakikada Şeri Kara A-l agu 

1 
..., ]ara karşı bir tedbir olluğunu • .1 ı.-, g•ıe• b' z uk edin. cım bildı· .>n nı~ktubu Brede.ve d G b tir Hüküınet, gösterı en bu Hizu- liye bir oyun tatbik etmek imkL ,~8 , 

1 
uruyoru•. erçi u faal'yet2 il- halk bır gün öğren!nce artık şi - k b . h 

tç1,,,., dr san:ye durdular. vermi~. yağ. aldıktan sonra ııele· ha devam edebiliri•. Fakat, Al- mu a ul etmış, ona göre er ta- nını buldu. Kara Alinin •ol ba-l '"il ~ kiıyete yer kalmaz. Yollarda oto- f 1 1 · nd il 
.• 1 ~li.r~"~uıı bir hnesi iler- ceğini umduğu Helbrock'ı bpı_ man umumi karargahın;n bu i•te ki ra a emir er, tamim er go er - cağı dünya şaınp;yonunun eline d . .,, n , mobillerin nasıl geçece erme miştir. lı ii;tıj · yanına geldı; ten Teo:lor Brodey gizli üs:!c l·ek- kullanma!<: üzere bir den:z altı gelince; ·ingiliz clonanması fener- geçmiş bulunuyordu. Şeri bu ba-

.~,ı~~~)'ır1:ı_,,:;~;~ıaşgıom·s;_erdi: leme~e ba~lamı~. b.r yandan da filosu getirrtmeğc teşebbüs etti- lerini söndürerek d~nizde manev- Albay Vade, hatıratının bır kıs- cağı şiddetle tozyi!r ediyor, Kara 
~ • , onde H projes'nin hazırlıklaqn~ 1'ız nr- ğini du.-,dum. ra yapıyor da otomobiller (ener- mında şunları yazarak diyor ki: Ali de büyük bir ızlırab içinde bu 
'\'rj."l.!Un ' elbrock arknda mişti. Tahtelbah rler Tura yolıle Ka_ · 1 k k kt d •Benım noktai nazarım kabul tazyiltlen kurtulımya çalışıyordu. 
ı. ıı.. trıethal· .... d .

1 
sız o ara so a a ne en gezeme-

"I ' . t> ıne yuru u er. d edil · t' B ff k t ı.ı "apın Bro .ı·r çllışma sıralarında iken radeniz• indirilecek, oradan Mar- sin• mış ır. unun muva a \)'e - Bu üc; dakika kadar sürdü ve 
"

1 
Q~fı, 11 .ın ağ.zında dur<lu- bir geca sonr:ı Helbrock or•ya maraya geçirilecektir. Bunu bili- ... b k t t' 'l le neticelenc~ğınden em'ndim b d 

!.. ~7tltı: obetçıye kapiteni gelmiş, Jdııt>u vurmuş, kom-.d<'- yorum. l!eniLz bu hususta bir ha- re~~:Y;~ıd'.:"~em~;1:: ~::~ı'.:i; Casuslar ya ışık yakmakta~ ,-a~ ~~~r~:ş~~~I~~~~ ~:.b~;~~ ::r •= 
"1 g' Süvari . rün: reket ve faal'yet görülmüyor. Ge İngilterenin Suley havalisinde, geçecekler, yahut ta yakalara - tuldu. İki rakib ayakta yeniden 

a., oı,~k sı .. komodör Bro- . 
1 

af k caklardı. İngilterenin Xent hava-~ Jıı\ dii nıı_ş. Yol göster. (l] f'alimcr hakkında kı mallı- mıler o 33 ols:ı claha yoldadırlar. geceleri her tar aranlığa gö - kapıştıkları zanıan Kara Alinin 
ndu y Bu hale g0re bız.m de artık Mar- mülmüş, Şurada burada ışık gö- ]isinde birço~ casusların yaK~lan- ı b " - "'ledl1'' go"rüldü ~d ~·. · üzba•ıya oyu- mat (Teodor Bradey)in ıkinci kı!l- h b 1 · B 1 so aca,;ını ~uru.. ~ı · 1.. ı. "• Yol ' marada kalmpl'r'ıl imkansız gibi rülecek mi dıye de Entclicens dığı a er veri -:lı. un arın "on- . '.')~ -tı "''·-ba u işaret etti: mında tafsilatile mevcuttur. R. Y. ld ı b Üçüncü yiı-mı dakıkada g\ıreş ıı..:•·:ıı '"" oluyor. Servisin adamı otelin kulesinjeıı ra ne o uk arını ilmiyorum Bu ~ de k şım .. Bu voh:n nL (2) Bu tar.htc Avusturya mütevazindi. Kara Alinin baca -~, On-ıo ı · Dü·ür.düm yenı ve h l saatlerce bakıp durmuştur. Fai<at bemm işinı değildi. Bana evvelce 

•! Bu 'or Brodeyın o- cephesinde Avul'turya _ Al _ ? · • eyecan ı ğından hali ıztırab eçktiği anla-
b i•1tı. Vuru bu· cevel.ln d~ha yapalım. TahtL bir şey görülmüyordu. O zaman, polis şefi şöyle demişti: •Siz on-~'! ·..,r .... :k n. Nöbetçi s:ze man kıt'alarile b;rlikte muh~re- ·şılıv. ordu. Bu yüzden pehlivan 
"! ... '"' • bahirle" Marmnraya gelmeden İs- Entelicens Servisin adamı bu ted- !arı tuzağa düşürünüz. Onları 
l ıı.ı~ "'~ n">.. beye iştioK 6 ıncı O;manlı kolor- daha ziyade müdafaada kalıyor, 
~~~,in kapo.,.,tçly; takip etti. dusu BükrP.şa girmış, Rrymanya tanbula kadar bir sarkalım. Son birin kafi olmadığını, bunu bütün mahvetmek te benim işim.. h" 'Ilı- r\a.ı· ısına geld'I JJ 1 1·ttı'fak <l"vletl""ı· tarafınd'. n ı'ş". al bir hamle ile etrafa mümkün mcr- İngillereye teşmil etmek lazım _ Ben onları tu·,~ğa düşürdüm. Cak Şeri zam~r, zaman ucum 

, < •r.,. ı er. ,e - ~ ~' ·' ~ · yapmak fırsatını buluyordu. 
' ~ ka 

1 
K · tebe dehr:t verelim. Dönüşte bu_ ld'ğ f'k · d b l ı B Geceleri Ingiltercyi karanlık kap-ı:ı· a,

0
de . pıya dokundu. edilmiş, Tuna boyu i c iısler.ceye ge ı i ı rın e u unmuş ur U- Maç bu şek'lde bitti ve netice 

" Uy.. Yın •esi duyuldu· indirilen Alman t&htelbahirleri radaki gızli iis5ü de tahrip ettik_ na dair bir rapor hazıı·lamış, En- lıyordu. İngilterı> karanlıkta kal-
q \ -·u~ı · · k · berabere olarak iJ§.n edildi. ~1 1'l(ok . Karacle:1mıe.n I;t

3
nbula ge:i•il· ten sonra çı ıp g!delim. Ne dersin? tel:cens Servisin horb işlerine b·ı. dı. Bunu kimin yaptırdığı b

0

lli 
lıQ~·~ So·Ç tiye daldı miş Osmrnlı Donanmasına veril- ___ _;_ ____ ıUevamı "ar) kan dairesindeki amire vermi lb' . oldu. Her tarafı karanlığkta bı _ Bundan sonr.ı başpehlivan T. 
~~E!dnı ta~ ~e büyük bir bar- mişlcrdl. Bunların muharebele- [l] ı~ı ·,,~,.akşamlar hayır 0 1_ Bunun üzerine Enteliceııs Serv'- rakmıya sebı>b olduğum için o za.. Dağlı Hüseyin :inge çıkarak dün-
,, t fa:ı 'Yor, bunda azami rine 3id tafsili\! bundon sonrJki sun de:nc < ır ki; Helbr,,ck Rı~:i sin vaşındakilerle İngilız zat-ı , _ manlar İngilterede en ziyade se.. ya şampiyonu ile önümüzdeki h ~~n~ b~·el göstedikten kapiten J3rn.l 0 ·1 tefrıkamııcl•dır. üsse :ı<•'" ı;~l:l ğıııe göre koınr,~c.ir sıoın başında bulunanlar aras:n_ vilmiyen bir ndam var idiyse o hafta karşılaşmağa hazır bulun-

~ ;~"!ı:!!!a>!!!.d!!!a!!!n!!!, ~ç~ı k!'· m_a,.k~, !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rl!!!!IY-~11o"'n'"a!!!!l!!>o~· :t!!!•!!!?!!!P!!!!!!s!!e!!sl!!!e!!!n!!!ml!!i~~ .,t. ... -~]{.-~" -~d:a~b:ir~t:o;pl:a~n~tı;..,~y.,ap~ı l~m~ı~' ..... h~t~m~·~!!!!d!!!a!!!!!b!!!'e~n!!o~J~m~u:·~t~um~. ~!-~ .• !!!!!!!!!!!!!!!""'!!'!!l!-~d:u;ğ:un:u:.:i:lm::_ etti. 

~ 1ıkc.-k1z1n1 yordu. Duvar.ı tutundu. - Bu çuc.!ğa tıakınız . Ba'>::.,-ı--s-u_n_?-... Ailes·nı tanıyor musun?... zete kiı,iıtların~ sarılı bü) ük bir 

nu.~z hSai.' .... Kl\aitaır.·. 1 .'_'°Kni31si1z_ .ö!Vdua·krd1 ıüle- nı tevkif ediyorum, ve . Vazifesi ne? ... paket vardı. 

Yüzen 
Ad 1 ' •• • 

( 5 inci sahifeden devam) 
ayrılır. Suların cereyanına .kapı

larak cenuba dvğru yüzer. Ter, 
Nl'iv ve AUantikue sefer eden ge
miler içın büyük bir terlike hal:_ 

ni alır. 
Bilhassa Kanadaya ,giden ge -

miler, bırçok cümudiycl-erle kar
şılaşırlar. 

IBALIKCILARJN HAYATI 
!İlkbaharda Grocnland . ahilı, 

balıkcı gemiler'le dolar Rin a., 
moru balığı, ba1:na, :fok ve lırte 
avlamıya gelırler. Oltalarını, 
larını atarlar, Eükô.netle beloer -
ler. Geceleri uykuya dalmamak 
için 'iskambil oynarlsr, h'ikiyeler 
naklederler. 

Ertesi gün rğlan çekerler. Ba.. 
lıkları gemilerınin güvertc,ir.~ 

dökerler sonra o.nbarlara ver -' . 
leştirirler. Geııç oalıkçı, ark cla-

şına: 

- Avdet1ıe -evlenec~. Bı.ı se
ferki kazancım <i.. iin masrafını 

temine kiıfidi r. 
- Evet. bu ene ba k ek çok ... 

BUZ TEHLİKESİ 
Balıkcılar, fok •vlamak için ge. 

milerinden çık"1ıya, buz dağlan 
arasında dolaşmıya mecburdur -
lar. Bıçaklarını., oltalarını alırl f. 

Fokların sakla.'ldıkarı delinkleri 
aramıya başlarlar. Foklar hazan 
buzların üzerine yatarlar Balık
cılar, çok ihtiyntlı hareket eder
ler. Beyaz ayılarm hücumuna ma. 
ruz kaldıkları coktur. Ayıların Ü

çü dördü birden bir adamın Ü•e
rine atılırlar. Bunlarla boğuşmak 
herkesin karı <kğihlir. 

Tehlike yalnız bundan ibaret 
değildir. Bazan ü:rerinde bulun -
dukları buz parçası kopar, akıntı
ya kapılır, gide:. Ekseriyetle üze
rine bastıkları ,buz parçası çö} er, 
batarlar, boğulurlaı . 

Her sene bu suretle boğulan ba
lıkcıların sayısı yüzleri geçer . 

-<>-- ---

80,000,000 milyon 
Alman müstemleke 
istiyor!. 

(( Uncll sahifeden denm\ 

Biz de hamdolsun 80,000,000 AL 
manız. Eeki müstemlekelerirnizı 
istiyoruz. Başkalarında olandan 
fazla bir şey istemiyoruz. Fs!<at 

Cermanların da İngilizler, Fran
sızlar ve Ruslar Kadar hakka mn.. 
lik olduklarına inanıyoruz. Bi~ 

de onların haiz olduğu evsaf-a mıı
likiz. Buna inanıyoruz. 

Londralı Deylı Ekspres gaze -
tesinn yazdığına göre bu nutuı-., 
başka milletlere dokunduğu için 

Almanyanın propaganda nazırı 

doktor Göbbels bu nutkun müs -
temleke kısmını gazetelerde d~ 

neşrettirmemiştir. Fakat milyon
larca Alman radyolarla bunu söy
lenirken dinliyebilmişlerdir. 

EGE 
Tiyatrasu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 

O 
Yaşlı kız boğuk bir sesle. - Ailes·nı henüz tanımıyorum, Paketi masanın kenarına koy. 

1 d 
•• k• ? anamı öldürdünüz ... Bugün de _ Mö;yo dö Roskoeli trvkıf mi fakat yakı.,dl tanıyacağım. Ken- du: 

U ren 1 m nişanlımı öldürdünüz .. Elleriniz ediyorsuııut? Niçin?.. <füi res;;;amdır. şöhret sahıbi bir - Emili, dedi. Size mahrem bir 
V-,_k......_. J- ' • ., Kanlı .. Vokıt bulsaydını 7 ,u .. phe- .. R" , . ressam... vazife tevdi edeceğim. Slz açıl< göz 
•..,.,, --- . Sorgu hakımı one yı gostP·ek: 

ltij · a siz Lusili de, beni de öldiireı,ek- _ Siz bu delikanlıya bakınız. Mösyö dö Roskeot olduğu yu- bir kızsınız. 
~Q ~ey n Loran 15 Çeviren: F. SAMİH tiniz ... Caırnvar.. Başka 'i<''? karışmayınız.. de sallamyordu. Elin. alnına gö- Mimi, yaşlı kızın bu sözlerin-

BU AKŞAM 

Beylerbeyi İskele tiyatrosu 

Son emir: YERE YAT 

Sabriye Tokses konseri 

lı• 'llı<fi ~anla: Sorgu hiikımınin ıengi kıpkır- Mösyö dô Reskoet payri .htıyari Adölin, bir havlı ıslattı, yaralı- türdü: den bir ~ey anlıyamadı. Madma-
n sor ellerine baki'. Ve •.u .. ku·netle·. k d o d - Pe:<-i•iı'. Pekala! zel Adölin o vakıta kadar kend-

l. S u Yorum ... Son- mızı oldu, hiddetle: nın yü7.üııe oy u. sıra a Lusil '""1ı 'rııt V~r;,. - Ya öyie mı? ... Bana meydan - Evet, dedi. Öldür<'cektım!. . geldı. Bal>":;ı kolundan tuttu, Dedi. Soııra sorgu hakim"ne s~e böyle ~ırt· iltifat ve güler y'.iz 
,..· ~'rı ~~k cevabım yok R mu"slehıı· bir ıavırla : döndıi iliıv~ etti: gostermenıış ı. 
., • t okuyorsunuz, benimle alay ed•- öne, baygın bir halde koltııi"a .. R. \'l, aıd · <> - Sizi takibe hazırım .• - Bu paketı göruyor musun, 

""rgu • llıi za · yorsunu3 d•ğil mi? Ya sizi itham düştü. Sor~ ı hiıkımi eğilerek sor_ - Babanız !upse girerse sovd;_ 1 
h.,. nned d . 1 1 Sorgu h"-k·mı, etr•fına bakma- yavrum ... 

.., •· '""'-·"". ıyorsunuz?.. ve tevkif edersem?... ı. · ğin adamın senın e ev enmek :s- k !el E t l\' d ı ., ~ oıo. ... aral ra mırı andı; - ve , -.a maze ... 

...__~ı~ ''' do R arına girdi: - İtham edın'z, tevkif edıniz - Ananı mı öldı.irdıiğüliü söy- t:yeceğını zanncdivor musun'.' 1 _ B•ınu alacaksın, biraz sonra 
~;·~ı.. 'tı V~ h oskeotı isticvap bence hiç ehemmiyeti yok... lediniz?... k k 1 t - Hak•<:'. bır tımarhane ... HeP-"lı •ıı t er şe . Dedi. Genç ız o ıınu kurtor- sı de delı bunların. . ortalık kararınca deniz kenarına 

11
, !it _.1ıca edfyr yı açıkça süy- Sorgu hiıkımi , Mi;syö dö Rosko- _ Ne ded.m? .. Bı·r Ş€y ·t·ı·',mı·- d 'd · · k ı 

> " ~ 'Yotd JtUm. Marivon et'in alay e:ler gibi söylediğı bu 
1 

: vn gı eceKsırı, aya arın üzerinden ı .,.?~ ~aka •. "nu,• G•ce yarı•ı yorum, bır şey bilmıyorum ar_ - Jilo'~" şövalye ht•r ih1im3!e 1 atacaksın, anladın mı? ... Y3lnız 
• , , • sözler üz~t·ı~e arlık itıdalini mu- t k D 1 1 k PAKEl"r~ NE VAR? .• 

' a elrnenizin sebebı' hafaza ndemc'' kap•Y" açtı. ı ... e i olacağım .. Bırakınız kar~ı ':>e'lı a aca . . Manastıra 1 kimseye görünmemiye çalış. Zıra ~ ~ ' " · .. d k · · '-- · Madmazel Adolın kısık b·r ses- b '>
11 

beni ... Babam, sevdığım kızı ol- gon eremiyecc sınız =nı... u bir haya: ve memat mesele-
ıı.,, ı s· - Buyurunuz, beni takip edi- le· .,.? <:<q dürmüş anlı~·or musunul? . Ba- - Ne c~d •ı 1 J lber ,•ôvalye . sidır. 
~ · · enı,ye mecbıır niz, dedi. Sızı te\•kif edıyorı;m. - Emili'.. Orada mısın, yav-'ı b:b i. l:unk Kaçmıya teşebbüs etmeyiniz. bam, oabanı . mi? . rum? . - Kim•tı için? .. 

.
• •. •P u vaktım var. Çünkü Şl\J muhafaza altındadır.. Röne falı-1 birşey sôylıyemedi. Eve , her şeve karşı onun - Şey ... Bana fazla sorma, F-' ' h K d D;ye lı•ğınyordl' Çamaşır ha- .1 C . -

, ~ ~or •·ıtn,, tahkı'katı _ Koı·kmavınız. kaeacak deg· i- en mi k1ybettı. Sorgu h~kim:, karısı oldcağım d mı ı... evap veremıyecegim. Bu, "' "" , , ne e ütü yapa., Emıli, cevap ver- b "d 1 b 
t ~ lab ta • lim... yatağın b;ıi ucundakı zilm döğ_ Mösyö dö Roskoet gnzler ni ko- med D~c1ı, içerı g rdi. Em;li'yi b~na_ ~ı odm~yan ir sırdır. Sana 

iil ~ın Yı lcnvıre mecbur Röne, b·n mükülıitla yer nden mes:ne ba<t'. Az sonra l,Iadmazcl padı, bır arı sonra aç ı ır rıcam a a var: Sakın paketi rııeırıu Ad"! 'd g'irünce kapı " ı kapadı. Arkasın- açma' . S:jz veriyor musun• ... 
runuz da hiç.. kalkmıştı, fakat bacakları titri- 0 ın .!e· i. - Kı'rn oldu~unu b·l'ıyı)r mu- , d · .. .. .. .. d" - aıı surııusunu ~ur :l. Elinde. ıın- <Devamı var) 

1 lo)7 Hı;rt -, -
Cemuiyelahır Tcm:nuz 

11 26 

1 

Yıl l~jd,A 8, ı.;,0220, rlıtır9> 

1 
s Aijusto• ı Pazartesi 

ı-
Vakili ar \'••' 1 [nıl 

sa. d. 84 d. 

Güneo 5 Ol 9 42 

Ôğle 12 20 5 01 

l<indl 16 12 8 53 

Akşam 19 18 u )) 

Yatsı ·ıı 03 1 45 

1 im• .K 3 Oo 7 47 
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Bu adamı canından bezdıren §ey: 

GRİPİN i tecrübe edinciye kadar 

çelmıej!e mahküm olduğu ağrı ve 
sızılardır. 

GR i P i N 
Eu fiddetli baş ve diş 

Afnlannı keser. 

GRiPiN 
:Romatizma, sinir, adale, bel ağrıla. 

rına karşı bilhassa müessirdir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

·Kalın Hidro~<arbon yağlarını Mo. 
törlerde kutlanmak üzere hafif 
Hidroka ·b<>na tahvili usulü hak. 
!ondaki ihtira için alınmış olan 8 
Ağustos i.J'ı'. tarih ve 1700 numa. 
ralı ihtôra beraurıın ihtiva ett!il' 
hukuk hu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak için 
icara vtı"."i!eceğı teklif cdıln1ekte 

olmakla ha hususta fazla ma!Umat 
edinmek ;g\iyenlerin Galatada, As. 
lan Han a in·; kat 1.3 numaralara 
müracaat ey emeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cHıdcukarbonların tahvil ve tas. 
tiyesine aid usul ve ameliye > hak. 
kı.ndaki ihtira için alınmış olan 8 A. 
ğustos 1932 tarih ve 1486 ·numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kerre başkasına devir veyahut 
mevkiı fiile konmak için icara ve. 
rilebiecei! teklif edilmekte olmakla 
bu bususta fazla malılmat edinmek 

• btıvenlerin Galatı.da, Aslan Han 
il inci kat 1..3 numaralara müraca. 
at etmeleri ilin olunur. 

DEVREDILE.:EK İHTİRA 
BERATI 

cMad~:ı araştırmalarında mevzii 
cazibeyi tayin~ mahsus cazibe tera. 
zisine ~id ;,tii!ıal• hakkındaki ihti. 

G R • p • N ra için 1;,r.ır.ı< olan 5 Ağustos 1936 1 1 tarih ve 2231 numaralı ihtira bera. 
..,._~1.,. zl . • ._ - ! tının iht•va ettıg• hukuk bu kerre 
Aıe.ur .... ı, ne eyı, sogu,. algınlı.lda. b k d . h t ,_,, ,. 
J'Uldaıı .. t llid bü .. aş asına evır veya u mev"" .ı. 

mu l!Vel t".1'. ağrı, sızı He konmak ı~ın ı< ~r • verilebıle. 
ve sancı arı geçırır. ceği teklif edilmekte olmakla bu 

iaobında ıriiDde iiç kaşe alınabiJfr •. hususda fazla malfımat edinmek is. 
!mı.ine dikkat, takli:tl~n sakı. tiyeııleM.n G:;latıda, Aslan Han 
nınız ve Gripin yerine başka bir 5 lnci kat ı :ı 'luma,·o •~• müracaat 

marka verirlerse şiddetle reddediniz eylemeleri ilan olunur. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN 1 
1 

Mehtab tenezzühü seferlerinin bu aya tesadüf 
eden ağustesun 9uncu salı akşamı yapı' acaktır 

71 numaralı vapur Köprüden 20,50 de hareketle Rumeli 
cihetini takib ederek Beşiktaş, Bebek, Emirgaıı, Yeniköy iske
lelerine uğrıyarak Büyükdere, Sarıyer arasındaki piyasa ma
halli önünde demirliyecektir. 

74 numaralı vapur da yine Köprüden 21 de hareketle Üs
küdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Anadolu
hisarı, Kanlıca iskelelerine uğrıyarak Beykozda Park ile iskele 
arasındaki saha önüne demirliyecektir. 

Her iki vapurda mükemmel birer musiki heyeti buluna-
caktır. · 

Bu vapurlarda bilet ücreti azimet ve avdet yalnız 50 l.m
ruştur. 

Sayın halkımızın arzuları üzerine 65 ve 66 numaralı va
purlarda 5 dakika ara ile Köprüden .kalkıp 71 ve 74 numaralı 
vapurları deniz tarafından takib edeceklerdir. ( 66 Rumeli, 
65 Anadolu). 

Bıınlar için bilet ücreti yalnız 37,5 kuruştur. Gerek Bey
koz, gerek Büyükdereden dönüş saat 24 de ol:ıcaktır. Yolcu
lara Köpriide tramvay imkanı temin olunmuştur. 

Yıllık muhammen kirası 120 ljra olan Süleymanıyede Samanviran 

sani mahallesinin Hamam sokağında 8 No. lı Mülimmler medresesi 

(depo olarak kullanılmak üzere 939 senesi mayıs 5onıına kadar kirayı 

verilmek iızere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü. 

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 liralık ik temınat makbuz veya mek. 

tubile beraber 19/8/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bu. 

lunmalıdırlar. (B 5086) 
••• 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve hepsıne 1365 Lra bedel tah. 

min edılen on kalem eiektrık malzemesile 2653 adet muhtelıf vatlık 

ampul açık eksıltmiye konulmuştur. Listes ile şartname., Levazım Mü. 

dürlüğünde görülebilir istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 

102 !ıra 38 kuruşluk ılk tem.nal makbuz veya mektubile beraber 22/8/ 

938 Pazartesi günü saat il de Daımi Encümende bulunmalıdırlar. 
(5135) 

••• 
Karaağ•ç müessesatına lüzumu olan ve hepsin~ 1496 lira tahmin 

edilen. 1100 kıio amonyak açık eksiltmıye konulmuştur. Şartnamesi Le. 

vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. iı kanunda yazılı 

vesıka ve JJ2 !ıra 20 kuruşluk ilk temınat makbuz veya mektubu ile be

raber 10/e/938 Çarşamba günü saat il de Daımi Encümende bulunma. 

Jıdırlar (4785) 

.stani::u8 Nafıa Müdürlüğünden : 
:12/8/f•38 Pazartesi günü saat J 1 de İstanbuida Nafıa Müdürlüğünde 

eksiltme komisyonu odasında (2642.49) lira keş:f bedellı Büyükdere 

tayyare istasyonunda yapılacak tamirat ve elektrik ıesısat işlerı açık 

eks .:mıye konulmuştur. 

MukavEle, eksiltme, bayındırlık işlerı genel, hurnsi ve fenni şart. 
namelerı, proje, keşif huhisasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
ı:orül€cekt;r. 

Muvakkat teminat (199) liradır. 

Istekl.ieriıı en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida. 
reler.nden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdür. 

lüğünden eksiltme· tarihinden bir hafta evvel alınml'} ehliyet ve 938 

yılına ait Ti<:aret Odası vesikaları ile gelmeler~ ( 5031) 

,.._ 
ır 'L ı·ı· ıuı ~,·,· .,, iL' ı' ll[L 'lllE 1 Fikir bira~ cür' e~karane görülebilir,· ·. ' ı IA' n fili 6 n ili Fakat netıcelerı şayanı hayrettır 
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Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he•ohlarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

<I defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plıina göre ikramiye da(iıtıiacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ıı SGG » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 " Dİl<:KAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa&'ı düşmiyenlere ikramiye çıktıiı 
takdirde Ofı 20 ~aziasile verilecektir. 

Kur'al~r <enede 4 defa, 1 Eylul, l Birincikanun, ı Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

DEVREDİLECEK İf!.TiHA BEDEL! ---------------·-------ı 
cMadenle;·ı ve mümasilı madd~- Devlet Demiryolları ve Limanları 

lerı toz haline getırmek usulünde işletme u. idaresi ilanları 
islahat. hakkındaki ıhtıra ıçin alın. ---------
mı~ olan 29 eylül :~34 tarih ve 1884 Muhamm~n bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda dökme demir 

No. İhtira beratındaki hukuk bu 22/3ı938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile Ankarada idare 
kerre başkasına devir ve ferağ ve b' d t 1 kt 

. 1 ınasın a sa ın a ınaca ır. 
yahut mevkii fiil< konmak ıçın . . . . . . . 
· ·1 ~·ı ·· t kl'f d'J kt ı Bu işe gırmek ıstıyenlerın 1687.50 Jıralık muvakkat temınat ile ka. 
ıcara verı e·...ıı ecegı e ı e ı me e 
olmakla bu hususda fazla malü. nunun tayın ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik v~sikası ve teklif. 

mat edınmek istiyenlerın Gaiatada, ilerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Aslan ~an 5 inci. kat 1-3 .. n~mara., Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daU'esinden Haydar. 
!ara muracaat e}lemelerı ılan olu. -•ı;ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5154) 
nur. 

FEMiL, 
FEMiL, 

Kadm olmanm yegane 
mahzurunu unutturur. • . • et 

İcad edilince, kadın inamlrnıyac:.k de e 
büyük bir serbestiye ve emsaıs:z bir ra 
kavuştu. .. .. .., 
Her i/-Y tekerrür eden müşkül ve üzucu g 
!erde kadını bütün düşünce ve eziyetl.e 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sıg 
etti. 

FEMiL, 
FEMiL, 
FEMiL, 
FEMiL, 

En ince elbise ve en dar oanyo nıayo:aıı,(.· 
·ı Jl!C' 

tında sezilmez, kullanan kadın bı,e 

FEMiL, 

diyetini kat'iyyen farketm<7. •3 
Mikrob!u bezlerin ve pamuk taırıP00 · Jı! 
kadınların bütün hayatlarınn mal olan r• 
ve tenasüli ıztırablarını ortadan kaldırır.~ 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz \C ri~· 
mızı hususi iki cins pamuktan kimya ~8 

larile mikrobsuz bir şekilde yapılmışt~ir· 
Bayanların (aylık temizliklerinde) erı dıO• 
yardımcısıdır. Sıhhatini seven her k8 

~~~veBAÔ 
J..ullanmalrdır. FEMİL küçük ve yumuşak olduğuıld~ 
çantasında bile taşınır. Her e.:zan e ve ticarethaneler 

bulunur. 

r--~~~~~~~~---~ 
J inhisarlar U. Müdürlüğündeıı: / 

1 - İdarem;zin J'kör fabrıikası için .10 ooo. kilo kestne şe~ 
eksiltme usulile satın alınacaktır. . ' . ,I 

·ıe • 
lI - Muhammt>ıt benı.li· beher kilosu •28,95· kuruş hesabı 

lira ve muvakkat teminatı ·217,12· liradır. . 
1
1 

II!- Eksiltme 19/VI!l/938 tarihine rastlıyan cuma güniı Sl'~ı ~ 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuP 
pılacaktır. ~ 7j 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ıe~ 
venme paralarile tıirl'kte yukarıda adı geçen komsyona gr!Jlle 
olunur. .5078• 

••• ·11 
1 - Abırkapı Bakımevinde mevcud 1385 kilo iskarta çuv•:eıı' 

bataş levazım ::mbarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulı 
c•ktır. .. .. ,asi · 

2- Arttırma lf/8/938 tarihine rastlıyan perşembe gunu · 04 
da Kabataşta kvazım ve mübayaat şubesindeki satış komisyon~ 
pıl<ıcaktır. P" 

3 - İp nümune!eri Ahırkapı Bakım evinde 26 kalem eşYD 
neleri Kabataş ambarında görülebilir. .~}P 

4 - İsteklilerin pıııarlık için tayin edilen ı,'Ün ve saatte ;5fJS' 
adı yazılı satış k:>mbyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Türk Hava K.ururn" 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangostl 
4. üncü keşide 11- ~ğustos - 938 dedlt 

Büyük ikramiye 50.000 lirad~· 
Bundan başka: 15.000, 12.oO ' 
10.000 · Liralık ikramiyeletl~ 
(10.000 ve 20.000) liralık i~' 
adet mükafat vardır • 

j~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi :ıeııg, 
eden bu piyangeya iştirak etmek stıfe 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

RADYO PROGRAMI 

BUGÜNI{Ü PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plftkla dans musikisi. 

19,15 Rıfat ve arkadaşları tara • 

fından Türk musikisi ve halk şar. 

kıları, 19,~5 Borsa haberleri. 20 

Saat ayarı. Grenviç rasadhane • 

sinden naklen. Mustafa Çaglar ve 

arkadaşları tarafından Türk mu. 

sikisi ve halk şarkıları 20,40 Ha. 

va raporu. 20,43 Ömer Rıza Doğ. 

rul tarafından arabca söylev. 21 

Saat ayarı. Orkestra: 1 - Balfe: 

La Bohemienne. 2 - Svendsen 

Zorahayda. 3 - Ziede: Valse ;,,_ 

trmezzo. 21,30 FaEıl saz heyeti : 

İbrahim ve arkadaşları tarafın. 

dan. 22,10 Oda musikisi: pHik. 

22,50 Son haberler ve ertesi günün 

programı. 23 Saat ayarı. Son. 

BERA Ti pı 
1ssı 

•Haşaratla mücadele eŞ ~;)111 

sada daha muvafık bir. ş~ııti<'. 
zarı usulü• l:akkındak 1 

1 ıı;~ · 
alınmış olan 29 Ağustos Jı'r' 

·ıs ~ 
ve 1476 numaralı ihtı r• • 
ihtiva ettiği hukuk bil ııe.r 111!' ı 

,rJc!1 
sına devir veyahut me iltb 

. ver ~ 
mak için icara dahı b~ 

teklif edilmekte 0II1l31<l
3 ~ ıS1 

d' ,.,,e ı 
da fazla malfımat e ırı ~ 5 ~ 

1 n JJB l': 
!erin Galatada, As n t e~ 

.. ·acarı 
J.3 numaralara muı 

ri ilan olun~r. ~·"' / ·-- - - ,.,, 
· alt İ<>'" Sahip tıe neşrıY 

Bil§ muha# f?' 
ETEM tzzET IJ~. 1~ 
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