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İrtanbuhm en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
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İl8nlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. ,--~ 

Yazı lslerl: Telefon 20827 
lııtanbul CaialoUu Naruosmaniye No: M 
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uslarla Japonlar göğüs göğüse çarpıştı ar 
• 

iki taraf arasındaki diplomasi müzakereler de netice vermedi 
. ...Flusya ve Japonyanın haysiyetlerini muhafaz edebilecek bir 
,anlaşma formülü bulunmazsa harb alabildiğine devam edecek 

8~ 
~Git Ôııder Atatilrk, harf lnkılAbı esnasında MBaş muallim,, 

olarak milleti kültür zaferine kavuşturmıya çalışırken 

Harf inkılabı 
augon onuncu yılını 

idrak ediyor 
~\I büyük günü kutlulamak için 

biiyük bir program hazırlandl 
(}~.~ıı önce bugün, Büyük Önder Atatürk memlekı:_te y~i ve_~-

it ~k .. bir inkılAb daha hediye etmişti: Harf inkıl"..bı. TUrkluğün 
~tı Ültur istikllli için nurlu güneşin doğduğu 9 Ağustos 928 den 
\ıı, !r~'llılekette bir okuma seferberliği başlamış, büyük, küçük, ka
,,~,, llıeıtıleketin en hücra köşesine varıncıya kadar her ferd bu 

~U 11 k:e kendisine düşen vazifeyi ifa eylemeğe başlamışt_ır. 
~.._lıalııka ıo yıl evvel bugün '!!emleketin yüzde seksen beşı oku~up 
\ıı.; l<ıı ll'lahrum iken bugün bütün millet kendi dilini kolayca öl
~ 11.Q. 

\Donanma 
Manevra 
Yapıyor 
ea,vekilimiz de 

atış talimlerinde 
bizzat bulunuyorlar 

D~:ıanmaınız dündenberi Mar 
mara dwJzinde büyük atış ta
limleri y~pıı-.aktadır Bu talim. 
Jlerln en mühim kısım bilhassa 
bugün yapılacaktır. 

Başvekilimiz CelAI Bayar. a. 
tış talimlerinde bulunmak üze
re dün a.< ıar.ı şehri mızı ter ket -
miştir. C~'.iıl Bayar buııün ta
limler bi~ ,;kten sonra şehrımııc 
avdet ed~cektir. 

Muamele 

Hava 
Tehlikesi 
Karşısında 
Korunma için yeni 
ve geniş tedbirler 

ahnıyor 
Hava tehlikesinden korunmak 

için lazun gelen tedbirleri alınalı: 
üzere bu sabah vali muavini Hü. 
dai Karatabanın __ başkanlığında 
mühim bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplattıya bütün kayma -
kamlarla vi!Ayet seferberlik mü.. 
dürü iştirak eyleml§tlr. 
Toplantıda bu maksadla çalı • 

şan komisyonun faaliyetin! genif. 
letilmesi kararlaştırılmış ve bu 

maksatla komisyona yeni azalar 
Uavesi münasib görülmüştür. 

Bı,uıdan başka komisyon -i>tt' ça 
lışma programı 1ıazırlamıştır. 

Vergisine Arazi 
Yapılan itirazlar Vergisi 
Resmen tedkik 

ediliyor Mahsulleri zarar 
gören yerlerden 

a ınmıvacak 
Mahsulleı·i hasara uğnyan yer

il.er hakkında nasıl muamele şa.. 
pılacağı Finans Bakanlıjtınca tes.. 
bit olunmuştu..·. 

S<>vyet orduları baş kamaııdani General Voroıilof, Japonya ile Ruaya araoındakl son 
nziyet hakkında devlet reisi ile ırörüıfirken 

Fransızlar soruyor: Devlet adamları dünya sul
hunun üç Rus Albayile dört Japon Generalinin eli ',. 

de oyuncak olarak bırakılmasına göz yum
mak da devam edilecek mi? 

L ondrA 9 (Hususi) - SoV)et
Ma.ı ;uk.; - Kore hududunda 
mıis ıdemeler devam edl • 

yor Düu her lkı tuaf dn hudud 

boyunda sı!.. taarruzlara girişmiş. 
lerdlr. Bu taarruzlar netıcesınde 
vaziyette mühun bir değ!şıktık 

k.aydedilmemıştır. yalnız iki taraf 

da mühim Jrnilecek d-·~ed<- z ·ı. 

yiat vermişlerdir. S<>Vyetler dün. 
kü taarruzl:ı . ,r.d• tank kuılannıa 

(Devamı 6 ınrı sal1iff"tll-: ~, 

~ ~'. 10 yıl önce Cumhuriyet halk Partisinin Sarayburnunda hıı
ı lll!ıuıni bir ..;.üsamerede saat 23 de zamanı geldikçe açmayı 

\1 ııı~:~diği milli sırlar ve inkılabların en büyüklerinden biri olan 
~il ı'libııu millete tebşir eylemişti. · 

Yangın, sel, dolu, kuraklık gıbi 
sebeblerle hasar görenler ayrı ay. ======================================: 

ltalya ile Almanya ara
sında bir askeri ittifak 
yapılacağı söyleniyor 

~ :1bır1a bu gece ayni yerde bu büyük hatıranın 10 uncu yılı bü.. '7 (Devamı 6 n<ı ıayfaımsda) 

~Yüklerinden gör

~klerini yapıyarlar 
~tı bir yaşında bir ço
~ ~it bir kız yüzünden 
Ytai yaşta bir çocLtğu 
biçakla yaraladı 

~"tıı'tap, . ---. ----
l ~ı... ·da hır yaralama hMı- · talanın önüne çıkarak kızı takib 
·~ "•lı \ 1~ • ~ 11 yaşında bir çocuk etmesine manı olmak istrmiştir. 

~ ~<t.11"°ınden çıkan kavga ne. Mustafa Artine •Sana ne oluyor, 
it} ayn; yaşta bir çocuğu sen ne k•rışıyorsur Kardeşine 

"lıtııı;ı'trıu,ıu . Hadise şöyle dokunan olursa ona karışırmn· de-
' mış. Artin de, •kardeşim değ;! am-

ı . 
Ilı' r•.k 

~t Q 11 · •e Tnnkçılar cadde -
''ll~·· runıarah evde oturan 

ı ~ın ıı 
'l\ııt· Yaşındaki oğlu ~lus-
~.~t "<;ay dü,, Kumkapıda do. 
n • ·k • • ı,,, · ıo "· en sokaktan geçmekte 

. -,ıı.. Jij• 1.. "' 
~ ""· )>f 1 ~rırıda l)ir kıza takıl. 
k -~ lıılaıa kızı bu vaziyette 
""r "l111 k 
ı, •~ot t• t)~ ıken Kumkapıda 

'Ilı! oıur~il<ıkağlnda 19 numaralı 
Otlu . n 12 Yaşında Artin Gü. 

ı1:1rrı 1 1nde bir çocuk Mus. 

ma komşıırPdt:r ve ona dokuna • 
mazsın> c1-.!vabın1 verm~ştır. 

İki ço~..; .< arasında bu yüzden 
çıkan kavg1 büyümüş ve Mustafa 

bıçağını çekerek Artinın koluna 
saplamış!ıc. Kanlar ıçınde yere 
yuvarla:ıarı Artin cankurtarf.n ~
tomobili ile c~rrahpa'ia hastane. 
sine kald 1_rLlftra!t tedavi altına a
ıruruştır. Ha:l•sedcn sc>nra ka~mak 
istiyen Mustafa da yakaanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Maliye VekAleti varidat umum 
müdürü lsmail Hakkı 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 

rı veya birlikte mahallin en büyük 
mülkiye memuruna müracaat e. 
decekerdır. 

Bu müracaatler idarl tahkik he
yetine •.evdı olunacak bir maliye 
memuru da bulunacaktır. Bu he

yet hasar gören yerlerde tetkik • 
Jer yapacak, hasarı istilzam eden 
hadisenin mahiyet ve tarihini, ha. 
sarın kay, kasaba, şehir arazisi • 
nin tam~mına mı, yoksa muayyen 

(Devamı 6 mcı s1<hifcdeı 

,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiim•iiHiiiiiiiiiiiiiiii~ 

1 ZiYtAhcŞAKirR 
1 SON TELGRAF'a Sultan Hamid devrindeki sürgünlere ve 

menfa hayatına aid çok mühim tarihi ifşaatı ihtiva eden b" 
eser verdi. 

Güzide muharrir bu eserinde Tanzimat de•Tinden Meşru
tiyet ilanına kadar sürülen, hapse konan, zindanlarda boğula 
ricalin, gözdelerin ve paşaların bütün bu hazin ve tüyler ür 
pertici safahatını fevkalade yorucu bir <;alısma ile tes];ıi 
etmiştir. 

Bu eseri yakın tarihi bilen ve bilmiy~ bütün herkes bü
yük bir merak ve heyecanla okuyacaklardır. 

Şimdiden bu fevkalade eseri okumıva kendinizi hazırla-
yınız. 

Sultan Hamıt 
Sürgünleri • . 

Senenin en meraklı, en heyecanlı ve en mükemmel 
tarih eseri olacaktır. 

lngiliz maliye nazırı Dok Guper 

Almanya' dan 
Sonra 
Lehistana 

Varşova 9 (A.A.) - İngltere 
Bahriye Nazrr! Duf Kuper ile re
fikasını hiımil olan Anşanteres ya

tı Gdinya y• gelmişlir. Bay ve Ba. 

ıyan Dul Kuper, Gdinya'da bulun. 

dukları muddetç~ Bek'in misaf i. 
ridirler. Bek, kendilerine dün 
akşam !ıUsıt>i villasında bir ziya. 

fet vermiştir. Bugün birlikte sa
hil boyunca bir gezinti yapacak

lardır. Bu münasebetle Bek ile 

Duf Kuper arasında yapılacak 

görüşme'.crin hiçbir muayyen 
mevzuu olmadığını ve herhangi 

politik veya teknik müzakerelere 
esas teş.dl etmıyeceğini, saliihi -
yttar mehafil tebarüz ettirmekte. 
dir. 

Paris, lngiltere ile f ransanın 
da ayni şekilde bağlanma· 

sını istiyor 

liitlerin l<oma ztyareU eınaaında yapııan muazzam karşılama 
merasiminden bir intiba (Yazısı 6 ıncı Sayfada) 
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====~~iti1'1 
Harf Bayramımızı 

kutlularken .. 
Yazan: ETEM ızzET BENiCE 
~ ..;;:;.;..;~----;;.;;;;.;;;..;.......;;;;.;;;.;..;.;~; 

B ugün harf inkılabırnızın onuncu yıldönümünü kutluluyoruz. On 
yıl eskinin yeniyi öğrenmesini, yeninin çarçabuk yetişme _ 
sini temin etti. Atatijrk Arab harfinin yerine Latin harfini koy

duğu gün bütün halk adeta gözünü karanlığa açmış g.lf. bir ürpertinin 
haşiyeti ıçinde kalmış, sanki okuma ve yazma kaybedilecek sanılmıştı. 
Fakat onun güneş dehası o ılk kara nlığınarkasındaki geniş ve kesil 
aydınlığı görüyor ve bizzat Tekirdağında mç_kteb tahtasının başında 

yeni harfleri halka talim ederken onun Türk milletinin sosyal karakte
rine ve kültürüne getireceği yüksek nuru izah ediyordu. 

Nitekim, aradan geçen bir iki yıl içinde memlekette eski harfi bL 
!ip de yeniyi öğrenmemiş kimse kalmadığı gibi yine o yıllar içinde es.. 
k;den hiç okuyup yazması olmıyanlardan büyük bir halk kütlesi oku.. 
yanlar arı.sına karıştı. 

Şadırvan 
Kubbesinden 
Düşen amele 
Hastahaneye kaldırt· 
lırken y0Jda öldü 
Süleymaniye camii tamiratın· 

da çalışmakta olan 3~ yaşlarında 
Murad isminıle bir amele dün saat 

11 raddelerinde 12 metre yüksek

teki şadırva'l kupbelerinden diı
şerek muhteH yerlerinden ağır 
surtte yaralanmış can kurtaran 

otomobili ile Cerrahpa~a hasta
hanesine kaldırılırken {YOida öl
mştür. 

Macaristandan 
Memleketimize 
Giinderilen 

Bayan hanendeler 
, NAHİD SffiRl -----

Ağırcezada cürmümeşhud 
~~~~~~~~~~-

Genç bir kadını sokak
ta sürükliyenler 

diterı 
Araplar, Yahu. ter' 
Filistin ve ln!J~1p# 

mahkemesinde 8 saat Y•zan: Ahmed Şi'1-::ıesi O• 
Filistinin taksımı me- tnıJ:ıı' 

Ağırceza 

sonra cezalarını buldular zerınde tetkikat yaparak;; i;;tl' 
hükümetine rap<ır verııı",~ iP' • 
bu memlekete giden_ te-kn.'ı: ~~ 
misyon vazife•inl bıırm·fl :fı Ağ1rce1a suçlarının meşhud cü

rümler kanununa gört bakıJm3s1 
hakkında!d kanuna göre evvelki 
gece İzmirde işlenen hır ağırceza 
suçunu flilleri, t.ıtil olmasına rağ_ 

men toplanan Ağırceza mahke -
mesinde iht defa hemen ruuha • 
keme edi\nı;:ı ve mahkeme tarihi 

bir gun yaşamıştır. Vak'a şudur: 
Tepecikte bir umumi evde otu. 

ra Raife adındaki kadınla ciğerci 
Süleym1n \'e Galib adlarında iki 
kişi, Ba;;m üıancden bindikleri tak
si otomob·lıle geceleyin Tepeciğe 

giderlerken zabıtada h~nüz kaydi 
bulunmıy,ın Fatma adlı ~enç bir 

tarı yaltalamı1 ve hadiseden müd
deiumumiliğı haberdar etmiştir. 

Nöbetç müddeiumumısi B. Rüştü 
Uskent hau'•J yerıııde Uhkikat 
l)lapmış, suç delillerini loplarnış ve 
~uçluları, meşhud cürilmlM usu -
!üne göre d ?rhal ağırceza mahke
mesine ve!'n1iştir. 

vşl· 'oo 
misyonun Flllsttnd• bU Je ,~fi 
meşgul olduğu aylar ıç:JI ~,oJI 
Yahudi boğuşması. dı u~~#' 

bir safhasına girmlŞ b 
1 
a ftJ!I' 

Malümdur ki bu son ~af '1~jt ,~ 
tin hükı1metin'n as•Y'~1 ,,ıJllll' 
mek için şiddeti: tedbirleTCT· ~' 
karar vermesile ba~Joıııı~tif.t • 
rablar Yahudi muhac<'f~ ~~il' 

. . ist' yor aı:v ~ • hayet verılmesını · 1,ııb 
giltere, Arahlarır. bu fıhnd'1~ 
manda ile giriştiiti ta• '1 eıffe k btt •• aykırı bulduğundan a ıarl• 1 
yor ve bu yüzd~n Ar3b lııt • 
hudiler arasında çarp:şmB 
yordu. . lif! fil' ' 

On®cu yılda ise harf inkılabı bize on bin yıl önce yapılmış gibi 
geliyor ve eski harfi hiç tanımıyan bir nesil memllketle yetişmiş bulu.. 
nuyor. O kadar alışıldı, Türk harfi o kadar tabii harfimiz oldu. Ayni 
zamanda harf inkılabı yalnız bir kültür inkılabı olarak kalmadı, Türk 
milleti için en mühim bir medeniyet ve hız inkılabı da oldu. Arab har
fıni doğru dürüst bir vatand:-ija öğretebilmek için seneler lazımdı ve ..• 
yine senelerin sonunda insanın içinde doğruyu okuYUP yazdığı şüphe
sini \'eren bir tereddüdün devamlı hakimiyeti vardı. 

Aşı ve çiçek tehumları 

Geçen kışta:ıberi Ankarada ill
cesaz çalın bir yer bulunmadı -
ğından ~ zamanla bir ay evvel İs.. 
tanbula doniışüm arasında geçen 
vakit müstesna olarak se -
itiz on senedenberl, hem hiç içki 
içmediğim halde, adeta alaturka 
musiki meraklısı oldum. Bu sebeb
Ie de, erkek sazendelerle nadiren 
mevcud olan erkek hanendelerin 
örılerine rengarenk elbiselerle o
turarak fasla canlr/ı islerse ışti

rak eden, tek başlarına şarkı söy
lemelerinin zamanı gelince de ilk 
önce heo beraber kalkıp •Mersın .. 
Güzel Mers[n• yahud •pencerenin 
perdesini• şarkısını 111üştereken 

okuduktan sonra teker t<·ker, ale
lekser en değ •rsizinden en usta
sına kadar kalkıp hemen daıma 
ayni şeyleci tekrar eden bu bayan 
hanendele>r.n belki yüzlercesıni 

gördüm. İçlerinde ancak fe•;kala
de cnderler>nın büyük şöhre: ka
zanıp hep3ının gfıyesini teşkil e -
den merto.beye, yanı tek olarak 
sahneye çıkıp şarkılarını söyle • 
dıkten s~nn gitmek payes:ne eriş. 
tikleri bu hayatla, bazıları da, İs.. 1 

tan bulun kenar semtlcrındeki ga-, 
zinalarla ufak kasaba:arda dolaş. 
maktan !azJ3 bir der«ceye rri>e -
miyorl ır. Bir kısmının güzelliği, 

g~nçliği n şuhluğu :şsiz kalma -
masıncla \'e alkışlanmasında mü
essir oluyor. Bır kısmı mütevazı 
bir koca d• bulur bulmaz h•n~n • 
deliği bırıkıp hayatlarını henüz 
hiçbir roman;.:ı ve hikci \ ecımız:~ 
anlatmadı"ıı bıı bayanların ilk de

fa sahn ·~' çıktıkları için tir tir j 
titriyenler:ni, utanıp kızaranlarını 
bir ağır şarkıya başlayıp çıkıl . 
ması ic.t1J edl'n tiz perdede şesine { 
hükmedt•m'y<'nler!n, siykdıkleri 

1 
neş'eli ·ıe çapkın şarkı csnRsında 

çirkinl'kle'. ı ve geçkinlıkleri yüz. 1 

lerint? vuru1anlarını gördüm_ Pek 1 

çoğunun terbiye edi!memış \'e ta
mamile aleliide seslerle çıktıktan I 
bu saz sah'llerınc k~ndilcrinı atan 
sa k acal'1· sadece •aruret mi. ma
hallede1<ı konu komşunun tesvi • 
kinden bir cPsaret alış mıdır? Çlln-

kadına ra.ıainıışlar ve bu kadını 
zorla otnmobile b'ndirerek kaçır-

mağa teşebbüs etmişlerdir. Kadın 

feryada başlamı,, Ra:fe, Süleyman 
ve Galib d~ kendsini otomobile 

sokmak ;Ç'r> yolda bir müddet sü
rüklemqlerdir. 

Pazar günü olduğu halde mah· 
keme teşekkül e~ıniş ve iddia ma· 
kamında nıuuvin B. Ril~tü Uskent 
olduğu halde suçluları muhak•m• 
eylemiştir. Neticede bunların, Fat
mayı k<>çırnıal< :naksadile hare -
ket etmedikleri, ev\'elce araların
da geçen bir müna;.:aşadan muğ -
her olarak otomobile alıp dövmek 

istedikl<!rı arılaşılmıştır. Bu suç • 
!arından dolayı Süleyman yirmi 
üç gün, Ra;r P de b'r gün hapse 
mahkt'\m edibn.~lerdır. Galibin, 
suça iştirak €tmedığf anJaş,Jarak 

İngiltere nihayet Fil:· wı )V 

selesini kökünden hail•-~,:!~ 
rar verdi. Mesel6yı m ~ef 
tedkik etmek üzne pee\ de~ 
Filistine gönderd!. f!eyetio!Jl ~ 
Jüm olduğu ii7Pre, fılıs 

1
., r· Bugün Türk halkının çoğu okuyor ve yazabiliyor. Türk harfi bütün 

sanayii ile ve bütün neticeleri ile memlekette yerleşmiş bulunuyor. HaL 
buki, eski harflerle okuma yazma bilenlerin sayısını yıizde on veya yir
mi çoğaltabilmek için en asgar! 15..20 yıl mütemadi bir gayret sarfetmek 
lazımdı. Şimdi ilk mektebe giden bir çocuk birinci senenin sonunda 
okuyor ve yazıyor. 

Bunun içind:C ki, harf iniılabıru sadece bir harf değiştırmek şek
linde mtitalea edemeyiz. Iiarf inkılabı Atatürkün Türk milletine getir
diği :çtimal ve medeni inkılabların en azametlilerinılen ve Türklüğü 
yepyeni bir. temel ve irfa,ıı bünyesi üzerinde yükseltmekte \'e yükselte
cek olan inkılablardan bi'idir. Onun yüksek dehiı>ı karşısında bugün 
bütün millet bir kere daha eğiliyoruz. 

Etem İuet BENİCE 

Çekoslovakyada : 

Bütün Almanlar muh
tariyet istemekte 

bir eştiler 
Sosyal demokr aflarla hagnlan 
cılar arasında çarpışma oldu .. 

Prağ 9 (A.A.) - Hcdza, Spıs 
Alrnpntırı pal'tisinin mümessılle
rini kabul etm.ştır. 

Bu Alnıan. partisi miımesilleri, 
Baş\-ekih verdikleri muhtırada, 

kend m·.r.takalarının idarl bır 

muhtarıycte tiıbi tutuıma~ını, k:.ı

rulacak Slovak diyetınde hır Al
man milli konseyi teşkil olunma
sını, Slovakyada Alman dilının 

ik;nci resrr.i dil olarak tanınma -
sını ve nhayet Alman ınekteble -
rın n çoğalt·ınıasırı taleb etmiş • 
!erdir. 
Maliım ol iui;,'11 üzere, demokrat 

ve hükiımetçı olan Spis Alm.ın 

partisi, Si:det Alman partis•ne il
thaktan :rr,tina etmştr. 

Berlin 9 (A.A.) - Alman gaze
teleri, Siıdc~ Almanlarından Ba • 
1erle'nin Hölıai'de öldürülmesini 
'mevzuu bahsederek, Çekoslovak
lara karşı ~idd.-tle hücum etmek -
tedir 

Berliner Börsen Zaytun diyor ki 

Alman mil.eti Almanların zu -
lüm ve itıs.ıfa tabı tutulmalarına 
ve azgın çetelerin kurbanları ol -
masına müsaade etmiyece ktır. 

Prağ 9 (A.A.) - 7 /S tarıhinde, 
cenubi Bohemyada Hrihal'de muh
telif partilere mensub Almanlar 
arasında müesslf bir hadise olmuş
tur. Yapılan resmi tahkikata göre 
14 sosyal demokrat Alman ile He
inlein'ci Almanlar geceyarısı bir 
kahved~n çıkarken kavgaya tu -

tuşmuşlardır, Henl<!in'cilerden J 

Bayerle, sosyal demokratlardan ı 
birisi taraiından yaralanmış ve ye. 
re düşerek hemen derhal ölmüş. 

tür Bayerıe'n•n vücudünde ınü -
teaddid bıjak yaraları vardır. Po
lis, hadis?y~ iştirak edenlerin hep. 
sini tevkif etmış ise de bütün 
mevkufiar tam bir ketumıyet nıu_ 

hafaza ett.klerinden hadisenın se. 
bebleri şimdiye kııdar anlaşılama
mıştır. Tahkkata devam olun • 
maktadır. 

ONUJ!ENv 
.SOGOUH 

"".-...-~ :.:•-_ "-·· . ~ ... _ '- :.,.. 

ASK, 
Tefrika 
N.70 

HEYECAN ve 

Bız•·n takdirlerim;zı ve hay
rar.'ığ1mızı görünce sev1nır. Bir 
sanatkar için bu, şüphe yok ki, en 
blıyuk zevklerden b<ridır. 

- Ço:C dağı u söylüyorsunuz, 
hanım efe.ıdı! Cidden çok ince 

ruhlu ve anlayış!ı bir hanımsınız 
siz: Beni:n söylemek .stedığim 

şeyleri, benden önce söylediniz. 

Takrir, sanatkar için m:Jyonlar
dan çok daha bıiyük bir kıym~t 

ifade ed~- Maamafıh benim böy_ 

le bir 'ddi•m yoktur. Çünkü sa
natkar ol~ra~ ııeçinenlerden de-

İHTİRAS 
'(Ozon. 

ROMANI 
lskender P. 
SERTELLi 

ğilim. Benimki sadece bır zevktir. 
Bir amatör zevki., 
Çamlıca tepesine gelmişlerdi. 
Gültekin gazino~·u göstererek: 
- Şurdda biraz otursak, acaba 

bize hakiki menba suyu getirirler
mi? 

D~·e sordu. 

Ayten. 

- Şüphesiz, dedi, biz her za

man buray;ı. otururuz. Garson 
desti ile su getirir bize. 

- Pekaıa. O halda oturalım 

biraz. 

Edirne bususl muhasebe fıdaıı.. 
lığı için, Macaristandan - hediye 

olarak - lll kilo muhtelif meyv& 

kalemi ile on kilo çiçek tuhumu 
gönderilecektir. 

Bunlardan gümrük resmi alın
mıyacaktır. 

Eminönünde 
lstonografi 
Kursu 

Eminönü Halkevınde açılan 

istonegrati kursu bitnı'ş ve y(di 
genç m~zun edılmıştır. İmt·han.. 
larını •nuvdifaki}ctle veren gt:nç
lcr, dün diplom:ı:armı almışlar

dır. 

Bu m;inasebetlı: bır de çay zi
yafeti v~ ı'.miştıı Dıploma alan 
gençler 7u ı.ardır: Mesrure, Gü. 
zin, Feh;nıe Hüsame:ldın, Lı'.ılfı, 

Behcet. 

Posta müdür!eri 
Ar as n :ia ay;;1 v.a 
Terfiler 

Muht~lıf ytıkr posla mudur. 
!eri arasında yenı tay•n, t ı rı ve 
nakıller ıcra olunmuştur. 

ki içler"1oc mesel:i Safiye gi'ıi 

hayat <~nd.:tin·! nasıl bır ıstikamet 

çizmıs ol:.ıı·s,1 olsun gü'lün birin _ 
de mutla\<;ı sahn~·o si;ıiiklenocrk 
kudretlt' nlanları yok gıı,ı 

Yoksa Tüı İ< kadını rsasen güzel 

1 sesli d~ği! midiı 1 

Açık ouıunan Urfa posta teigraf 
ve telefon miıdüritigiım t'llım 

Mardin pc;ta telgrdf ve telffon 
müdürlüğu m;. <CL şe!ı BB. Zül. 
fü Arcan, Muğla P.T.T. mUdurlü.. 
ğüne terfi"~ Konya P.T.T. mü:!Gr 
muav.ni R•hm: Bırekul. Sı,rt P T. 
T. müdti~1 i.ığline terfian Adana 

1 Festival 
ei!lenceleri P T.T müdUrlüğü posta ış;erı 

muavinı Mehmet Mcdenı, Denizli 
P.T.T. müclı!rlüğürıe terfian Zon
guldak P .'l'.T. müdür muavıni 

Hakkı Pa• tal. Elazıg müdürlü. 
ğüne terfian Erzurum P.T.T mü. 
dür muavıni Ri.l~tü Aydaş, Am:ıs
ya P.T.T müdür!üğtine terfian 
P.T.T. umum müdürülüğü telgr:ıf 
işlerı re•s'iğı şube müdürlerinden 
Rıza Öncel. Muş PTT. müdü 00!ü- -ı 
ne D:nizlı P. T.T müdürü_ \~eh~i r· 
Altug, Bordu• J".T.T mudurlu. 
ğüne terfıan Bordur P.T T. mer. 
kez şefi ve mlidür vekili Mustafa 
Gündtiz, Mard'n PT.T. müdürlü. 
ğüne te~f<an Siirt P.T.T. merkez 
şefi ve müdür vekili Kadrı Da
ğistan IJ'.lın olunmuşlardır 

Ve gö~sünıi riizgara vererek: 
- Oh, d0di, burası cidden serin 

bır yer. Bizim köşkte bu sabah hiç 
rüzgar ~sınıyordu. 

- Her gün böyle sıcak olmaz 
ama Bu;a,;ı her zıman İstanbu. 
lun en serin yeridır. 

- Öyie olması lazım. Şu tepeye 
bir bakın hele 1 Denizden nekadar 
yüksektir Burada da rüzgar ol
masza 

Selim uzakıan göründü. 
Ayten eli!e Sehmi gösterdi: 
- Kah.yanız geliyor, efend;m ... 

Zavallı yokuşu hızlı hızlı çıkıyor. 

Bu sıcakta kimbilır ne kadar ter
Iiyecek. 

- Ziyanı yok, hanınıefendi! Şey. 
tan aza;ıta gerektir, derler ... Bu, 

~"'.irklerln eski bir atalar sözüdür. 
Galatasaray s•ıltanisi.nde Zihni e
fendi ismindJ bir arab! hocamız 
vardı.. O söylerdi bize 

- Mektepte çok mu yaramaz.. 
dınız? 

istan 1 ıul festivali devam ediyor. 
Geçen piZar günkü heyecanlı gü. 
reş maı;ların1 gösterılen rağbet 

çok ra,ıa \'e bu haftak maçlar 
da dah1 mlihi'll ol luğundan fes. 
tiv1l blT'itesı tarafından icab c. 
den ted J rler alınmaktadır. 

Bl1 hı'•a Tekirdağ'h l-Iüse'·'n ı!e 

Jak Şerı'n ~ müsabakalarına hil • 
ha>sı ehemmiyet verilmekt<:riır. 

FESTt• AL TAKViMİ 
9 ağust•JS salı gecesı harf ınkı-

13.bının onuncu seneı d-evriyesi 
münas~b~ti'" Gülhane parkında 

fevkalade merasim. 
Beşiktasll Aole Parkında saat 

21,30 da kaqkadım orta oyunn 
(san 1 atk~!" !'la ~~dın iştira kile' 

- Oldukç1. 
- Ne köclar güzel türkçe konu. 

şuyorsunuz? Tıpkı bir türk gibi. 
- Ecdadımız zaten Türk de

ğiller mi ya? füdiv ailesi arasında 
türkçe bilm>yen yoktur, 

Destı ile su geld ... 
İçtıler. • 

Selim. pr~nsiıı (') sigara kotusu. 
nu getirdı. 

İşte b!r falso .. 
Gültekin birdenbire sıcak bir 

ter döktü. 
Selımın getirdığı ve masanın 

üstüne kJyduğu on tırlik sigara. 
lardandı 

Mısırlı bir prens, kıymetlı ve 
nefis sigaralar varken, böyle ucuz 
sigarayı içmeğe tenezzül eder 
miydi? 

Bere1<et versin ki, Ayten tten
dini tatlı bir hülyaya kaptırmı~tL 
Sigara kutusunun cins'ni ve ren. 
gini bile farkedemiyecek kadar 
dalgın ve hyecanhydı. 

Feryadı ışiten bir polıs memu-

ru hftdıse yeriM yetişmiş, suçlu. 

Z 1rai 
Çalışmalar 
Talebe ile köylü ara
SITld? tam bir an ·aşma 

Zıraat mekteplerı ve zirai mü. 
esseseıer bu senl' yeryer zıraat me 

murlarıle t.ıkv:ye edilerek cıvar_ 

larıncfakı köylerin ekin ,.e har-

man ışl0~\nd~ köy!iilerJe clbırlıği 
yapmışiardıc. Bu rnre,Je Zıraat 

mektebı veya tohum ıstasyonu 

veya .1 ô.imun~ çiftlığı gıbı cıva. 

rında Ziraa: vekiı!etıne b"ğlı le-

sisat buhına.ı köylerde makıne ve 

teknik v ısı talar görülmtiş ve köy. 

lü çok mü"'<~fıt olduğu gibi talebe 
de geniş bir tatbıkat mkiını elde 

etmıştir. Halen sadece İstanbul 
Kalıtarya ve Safra köylerine ait 
servisler kalmıştır. Bu servisler 

de bittik!e 1 sonra talebe ve bu 

işe memur edılmiş olanlar \'akans

larını yapacaklardır. Kôylüler 

natas ve ekı1 zamanında da civar_ 

larırc!lk müeSc·esat n kendilerile 
alakasının devamını istemcktedır. 

' 

Katil 
Gülizarın 
Mulıakemesi 

D0sya tetkik için 
talik edildi 

İkı sene evvel Arabcamıde kar-

deşiıin katili Hasanı öldürmekle 

suçlu Gül'r.arın durJşmasına dün 

Ağırcezacl1 devam edilmış Ye 6 cı 

hukuktakı \•era~et dosyasının ge. 

tirilme>i i(n mahkeme başka bir 
güne bırakı ruıştır 

Gültekın bunu anlayınca genış 
bir nefes aldı Hemen bh· sigara 
yakarak, ceb·ne ındircli. Ve Seli -
min yüzün~ sert bir tavırla baktı. 

Selim birkaç adım geri çekilerek 
arkadakı masalardan hir:ne o -
turdu 

Gültekin genç kadını kıymeti! 
mücevhnler içinde görünce ağzı_ 
nın suyu akmıştı. Gözünü ucile 
şöyle lem hesa J yaptı: 

- Boynnndakı pantantif bin li· 

ra. Parmağındakı yüzükler bes. 
yüz.. f{ul,1ğındaki ince küpeler 
bin .. Kolundak bikz;kler de aşağı 
yukarı oe>yüz 

Demek ki, Aytenin üzerınde gö. 
ze görünen üç bin liralık mücev_ 
her vardı. 

Aç kurd kendi kendine: 
- Güz~! bir av. Kaçırmağa gel-

mez. 
Diye mırıldandı Resim bahsine 

girdiler: 

- Şimdıye kadar yağlı boya 

beraetine karar verilmiştir. 

Bu suretle mücrimler; cürüm
lerinden 8 saa• sonra ceza1arını 

bulmuşlardır. 

1 Vatandaşların 
1 Hüviyetini 
Tesbit 

Vatanda~~arın büviyetlerınin 

tetkiki hakkında dün Dahiliye 
Vekiıletınden vıliıyete yeni bir 
emır gönJeriımiştir. 

\ 
. . . tavsı il' 

mıntakaya t ım:nı l)Jlb·ı 

Deniz sahilleri ve en 111ktı1:ll'*' 
sımlar Yahuıl;Jere ır'_ ııı'~ıli' 
Kudiis şehrile muk•dde> d• ~ 
!ar İngiliz mandası aJtıO d• ~ 
kılıyor. Geri kalan_ kıgı~J~ıı 
rabların hakimiyetıne ~ rııtfll~ııl 
Arablan ve Yahudilerı ki;!. 
edeceği zannedilen bu 1'eı1eıııl" 
iki tarafı da merı;ııuıı , \'I (!? 
Yahudiler, Şeitspır ın . .;; 4 
taciri• isimli es~rindekı ıııt . 
g'bi mandanın <,artları . ~ 

, blf 
ısrar ettiler. Arabl&r. ifl ti 
memleketi olan Fılistifı 10 

Bunda ezcümle şiiyle 

mekledir. 

kler 
deni!- mini kabul eclemiyect k•P 

dirdiler. Mücadele dalı• ,sıı• 
safhaya girdi ve r.ıesele Elinde hiıv.yetıni ısbata yarı.. 

yacak hıç bi, vesikası bulunmı

yan ve nulus teskereleri mevcut 
olup da sahteliğmden, ~:ahut ara_ 
nan k:mse,ı.>rc!en olup olmadığın.. 
dan şüphe ııyanan yerli ve yaban
cılar ha;.:kıııd,ı mensup oldukları 
vilayet v~ kazalara nazaret altı_ 

na alındıkları sarahaten bildiriL 
diği hlde yıne cevap verilmed:ğl 
haber :ılınmıştır. 

Polisin mun'm ve başlıca vazi
felerinden biri olan hüviyet tet
kiki işlerind~ hassasıyet göste
rilmekle beraber fazla it'na ve ih-
timam olunması, buna mümasil 
hallerde her hangi bir şahsın U

zun müddet tevkifı; sa!Afıiyetsiz_ 
liğinden hem polisin kanun ha
ricine .;ı!<m'.ısına ve hem de ına ... 
sum bir vatandaşın n:ızarethane 
köşelerinde bekletilerek szfil bir 
vaziyete dü~ınesine sebebiyet ve. 
rileceği muhakkaktır. 

Binaen~lcyh bütün bu muame. 
lelerin. derhal ve süratle neticelen• 
dirilmesine alakadar memurların 
nazarı dikbtinin celbi lazımdır. 

ŞUBEYE DAVET 

Fatih Kaymakamlığından: 
333 doğum ve bunlarla muamele-

I ye tabi !>'•sa hizmetlil.erd~~ ~•m elı.. 
liyetnamelile·•r l/0/93P, gunu yedek 
subay okuiund:ı bulunmak üzere 
sevkedilec~kler·inde:ı askeri durıım_ 

!arını tesbı: ve tevsik için şubye 

müracaatları ilan olunur. 

:s 

portrenızi yapan oldu mu, hanıme
fendi? 

- HayL-, ne yazık ki, bugüne 
kadar böyle bir tesadüfle karşı -
!aşmadım. 

- Portrenizı yapmama müsa -
ade ed~c~ğınız: ümid ediyorum! 

- Memnuniyetle ... 
Biraz durdu ve gözlerini süze

rek ilave etti: 
- Hattd m·nnetle, prens haz -

retleri! 
Gültekin genç kadının elini sık-

tı: 

- Çok teşekkür ederım, hanı • 
mefendi! Umarım ki, siz,n portre
nizi bitirmeg2 muvaffak olacağım 

Çünkü, kadınlar • ihaf eclelim ki-

biraz 3abırsız oluyor!ar. Bırkaç 

gün gelip gidince bıkıveriyorlar. 
Ciddi b:r tavırla sözüne devam 

etti: 

- Maamafih ~n hiçbir zalıme-

tin kar5t!•k:ı•z kalmasını istemem. 
(Devanı var) 

den daha çok karıştı. ~ 

İşte İngiltere !ıükiıme~b 
üzerinedir ki ~idcletli tf ıif' 
mıya karar \'ermi~t;r. itl~ıf" 
tahrikAt yapan Arab l<~~ ed.I 
ğıtıldı. Liderlerı te\'l<· - r~' 
İng!l!z sömürgelerin• ~er' ~· 
!er. Yalnız komiteniıı Jı ııı~.,ı 

ıy• .. 
ınüftü, Surlyeye kaçtıı iJll tı.,ı. 
fak pldu. Şiddet ~iyasel ııın•ı" 
etmek için İngilteredeıı ,rtP ~ 
sıslar göl\~erildi. Bunl•~ti~ 6 

da fündistanda tatbik e t'1t t 
vaffakiyetli şiddet s0Y8~gr1\;•, 
ret kazanan· Sır Çarls ·c1ırıl !1 ı 
listinin Surlyeclen tecr\80 ~~ 
ye etti. Bunun için ~ok-erııtı t 
giliz lirası sarfile ikı rıı cl~'"ı 
arasına sağlam bir tel e r'•ı11 
kildi. Fakat bu te~blrl~~ dj.J' 
Yahudi _ Arab mücade del• 
etti. Hatt§ Arablar bU ~·~ f 
!iz zabıta kuvvetlerıııt bor' 
harekete geçtk!e~ndell ·rd' 

Ih v• gı Jr" 
daha kanlı bir sa . a., deki ~ı 
hakika bugün Filıstırı ;!~ ~ 
zabıta memurunun vatı di c~ 
değildir: Evvela !«" ıetb

0 

~ 
sonra Yahudilen p.rab h~di 1 
!erine, Arabları da '{a .~ 1 i 
hişçilerine karşı koruı:eclil 
fesile mükelleftir. :rvı:u 1 ,rııı, ı 
Arabları müf~it M•~iifr·~ 
mutedil Yahun;ıeri ded ıı ~' 
hudilerin taarruzların 8dıd'' 

. . rasırı \' 
mak da vazıfelerı a tııSı, ,/ 
rülüyor ki İngil'Z zabı ft· 

p.rab'•. 
dinin Yahudiye \'e ııeP5;ıı 
Arab ve Yahud'.ye v~iiş"''ol 
bir arada kend.smt .. ıı<~ 

·ıc:ı 
bir memleket!f. asa) ' • 
zaya çalışmaktadır. fıt'P,r/ 

Filhakika tngiJter•. ,;-de 1. 
F'lıS•"' ~ luğunun kudr :cı, 1 fılı;t 

temine 'd~ict'r . Fak.~t0,rn'cl~ 
büyu-k kuv·r'tler g~" <fl,_.ı 

~ır · , 
zırndır. B•ıkadar ~~ v" 

cıc n 1 

külfetle lcmi-ı ediJeCd b~'. 
· ra • ıı· 

ancak o ku ı ı· t.ıı 0 edeb· <· 
g·u müddetcP devaJ11 b~ t· 

' 1 • 
den Filistin merl•5 r:ıııO~ _;. 
halledilmiş sayılo!11aZ· eti ır; · 

. korı' _,.ı' 
dir ki ln>ııtue hll 1·,·d"" .• h3 
leyi önem:; surette r:ıı: ı~ı 
formül arar.ıaktadır. ·ı ıb ' 
!ün üç "e·ıi telif ctm'" rıcl' . 

' · • . nı:l . o 
Evvela tn.~iiterenrıı ·i~i~c' . 
riştiği taahhüdleı;,. 0ı, ~', 

. ııerı ..ıı 
Yahud;Jerın em ~'" 
olarak .Ja Arabl•fl:ıa• ~ ~ ( 
Görülüı•cr ki bu, k M'b •· 
··ıd · F . t gerek • gı ır. a.«ı - .. ı.:ı 

F '" (Den•"'' 
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lllonıobil kazaları için sıkı tedbirler Saylavlarımızdan 
allnması emredildi Yol vergisi nerede 

~:zı_ bel~d~ge ar:ıirler~ segrüse- Alınacak 
ışlerını benımsemıgorlar mı Bu hususta dün beledi. 

Ota - ·· d .. d" ~ohu kazalerının çoğalması üzerine Dahi- yeye e'nır ::on enı 1 

lıy V Bütün mebuslarımıza Ankara 
e ekaleti belediyelere gönderdiği bir vilayeti. hususi muhasebe mü-

emirde bundan şikayet ediy@r dürlüğünce yol vergisi tarh ve 
tahakkuk ettiri!m.şlır. Bir yerde 
ikametleri; 6 aydan daha az olan 
mebuslar.ı.ınız için dığer vilayet
lerde "e bulundukları yerlerde 
aynca y3J vergisi tarh ve tahak
kukuna lüzum ve meydtn olma. 
dığı rlün Dahil;ye Vekaletmden 
bellediY'~ reisliğine bıldırihnşitr. 

li~ObiJ ve otobüs kazalarının 
~etinin Çoğaldığı Dahiliye Ve _ 
llıittir ~~rı dikkatinı cejbeL 
• · Bu · ~lı,.eceJc m;ınascbetle, kazayı 
lllıiı alı ledb·rlerin b:r an evvel 
\>eJcaıet'.11"ası hakkında Dahlliye 
'% /ilden de belediyelere bir 

llu onderilm•"'ıı 
eııı· ...., •. 

tıilııı.ı. ırde ezcilmll' §Öyle de 
""tedlr· 

ır~ nııx. viJi ""'lata Yetlerden alınan ma-
ıllye n· nazaran; şoförlerin bele
'lıııeı ~ınarına aykırı hareket er1 y·· _ 
nlo:ııob u2unden çok müessif 

alan şoförlerın; para kazanmak 
için mevcud belediye nizamları
na asla rıayet etmiyerek idare et
mekte oldukları otomobillerine; 
hacmi istiabisincen fazla yolcu a.. 
lıp ve otomobillerinin sağlamlık 
derecelerinı nazarı i:Jbare a~ _ 
maksızın şeh•c harıci yerlerde 
sür'atlerini arttırmak suretile ek
seriya birçok va:r. .ia ın hayaı'la 
malolan müessif vak'aların taha:L 
düsüne sebebiyt>: verdikleri gö • 
rillmektedir. 

Beynelmilel 
Çikolatacılar ofislnin 
Müracaatı reddedildi 

•-

İktısadi mes'ele 

Resim karşısında 
takdir 

Nevyork sergisi ve 
Galatas:ır:ı):. resim _sergisini. tam T Ü r k i y e 

kapanacagı gun gezdim. Sergının 
umumiyet itibarile değerinden sa-~ 
lilhiyet sa~ibi arkadaşlar sütun - üri heg' eti müsabakaya iştirak 
larında mu talealarını yazmış ol - I 

duklan için ben bu nokta üze - d l • f d' 7_ "k fi 0 

rinde :l.urrr.1yacağım. Yalnız ser- e en eser erl e Kl 8 l 
gidelci re>lmler teşhir edilirken 
nazarı dıkbte alınan garib bir ter
tib zihniy<;tı üstünde bir llihza te
vakkuf edeceğim. Bahsimi iyice 
anlatabilmek için iki imzadan bah
setmekligırn icab ediyor. Biri 
Ayetullah Sumer, öteki M. Tur -
gud Tolmd dır H~r biri süslü birer 
dekor içinde aristokrasiye hlsrct 
çeken meV?.ulrı~ı boyayan Aye -
tullahın bırer fotograf azmanı o
lan levhaları serginin en itibarlı 

ve en ı:ııklı duvarlarında y<'r al_ 
mış, kurulınu;; bobürleniyorlar. 

Ötede serg·ıt n en gü:rel, en 
san'atkarane ve 111illi montleri _ 
mizi, yin·! mahalli bir ıfade ve a_ 

Nevyorıt sergisine nasıl iştirak 
edeceğiz? Bıt hususta İktısad Ve
kaleti tarafından bir müsabaka a-
çıllY'ıştı. Bu müsabakaya yüze ya
kın res;am ve dekoratör iştirak 
~tmiştir. Müsabakanın yr.pıldığı 
sırada Ta!l gazetes', bu işin A -
merikan artistlerı tarafmdan ya.. 
pılmasıru, ileri sürmüştü Guya, 
Türk artistieri, Amerikan ps'ko -
lojisine gJ:-~, resim \'C d€'kor )•a. 
pamazla:mış.. Bunur. iç:n, Türk 
pavyonunu, Türk!ere değil, Ame
rilı:alılara yaptırmak Hizımlllış .. 

Nevyorıt serg,sindeki Tilrk pav
yonu için, 937 senesinde i1ıinc• ta
rih kurultayı serıri>nd akıt. edL 
len melodl~rdaıı istifade edamış.. 
tir. Bu metotllara göre, 'l'ürktye 
eumhuri., eti toprakları üzerinde 
geçmiş del :leN aid eserkrin 
mahdud miktardl orijinallcrini 
veyahud kopyelerıni, pavyonda 
teşhir etmeı;: muvafık göı ülmüş -
tür. Bu me~her~ Sümer, Hitit, 
Selçuk ve Osmanlı Türkler n aid 
kültürel eşyalar bilhass~, halı, çi-
nı, kt..!naşa el t~1 eri, tezhib mıYl.ya
tör, mütenevvı sil5.hlar, Piri Re
isin deri üz~rin~ yaptığı ve Ame-

' g~ ve otobüs kazaları mey 
~~ktedır. 

ilııııtaq~ be!ctllye amir !erinin 
~illi b rındakı seyrüsefer iş _ 

enlın.emcmesinden cür'et 

Bu gibi hıid.Felerin önlenmesi; 
ancak sıkı tedbirler alınması su
retile kabil oıac;.ğı chetle işe la
yık olduğu ehcmm'yet ve ciddi
yetin verilerek alakadarların na.. 
zarı dikkatinin celbi lfızımdır .. 

Gazetemiu!~ bu korkunç iddia -
!ara karşı lazım gden ccvablar 
verilmi:;tir. Bu itibarin tekrar bu Bu karar beynelmilel henkle ı:e~~nnüm eden Turgud'un riK•yı :;:öJtcre-ı har tası gibı, Türk-

mutevazi tabloları scrgınin en ka. mevzu üz~rjnd~ durmak isl~mi - )erin bu sah~daki yük.5ck kabili _ 
ofise biıdirildi ranlık ve zıyaretçilerin görebil - yoruz. Net;ced~ bizim de yazdı - yctlerini ifndr eden rscrler bu _ 

~e peynir emanet edilir mJ ? 
Brükselde bulunan lı€ynelmL. mesi için ceplerh1dt> birer elektrik ğımız gibi, Türk p~vyonu, Türk lunacaktır. 

lel çikolata ve kakao ofisi taralın- fneri taşıma'arını icab ettirec-ok artistleri tarafından yapılacaktır. 2 _ Ma-:.ımiz;, aıd kısımda, ilım 1 

d h . k 1 b' kadar loş köşsine atılıvermiş, tak- Bundan bir iki gün evvel tnı-th ve turistik bakımlarından Türkiyej an şe rımız çi oatacı arına ır 
müracaat yap.!d ğmı yaznnştık. dir etıne.ı: istenıiyenlere karşı ha. kurumu umumi katibi Muzaffc - toprakl:ırınd., yapılan hafriıyata 

zin bir istiliza ile büzülmüşler. rin riyasetlndekı jüri heyeti tOP- aid eserlerın d~ teşhiri kabri ol•-
Beynelmilel çikolata ofisi; çiko-

Mukaddes 
barbunyalar 

Fatıb, istanbulun ka].>•ıt.rır. zor
larken oon Bızans İmparatoru Kas.. 
tantin de oturmuş havuz ba~ınıla 
balık kıı.ar!ı)Oıruuş. 

Maiyeti Imparat<•run h.ıwruna 
girerek tel;işla: 

Fatilı Is:anbuln ııır. .. De
mi !er. 

Kostant.n kuds•yc ti< n emın oır 
peygamber edasıle: 

- l\fümıcün dC'gıl demış. Eg.r 
§U tavada.n kızaran balıklar can
lanırsa Fatih dr Jstanbula gır. -
bilir 

İmparator, dah~ 'iızün;ı b tir -
medcn kı2aımakt:ı olan balıklar, 
mucize 011 .. :ık tavJd.!n ' ıvu· 
sıçrryorlar ve suda yuz.ır<'i°:" 
lıyorlar. İş!e bugiln hiila Balık 
ayazmasınd.l yü1.mPkt ol:ın r' r• 
balık, İmparatorun kızartırken 

canlanan balıklannın t:ı k~:ıd;sı -
dir. Efsane malum. 

* Bir kaç gün evvel lzm c n şeh 

8750 lirayı çalıp kaçan 
kavas yakalandı I 

Şöyle bir düşündük. Bu ikı im.. lanarak müsab~kaya ~tirak eden caktır. Bilha~sa Hitit eserlerinin 
latacılarıınızn göndrdiği bir TC.('k- sah'b' 1 . t k" t . 1• y 1 f fi ı rı'ne bı'o_?.r balık vere-k s -.· ıs'nı za ı ını ıyanyana getirmenin eser erı et ·t>< e •nış ır. ap; an otogra a7ı, Alişar, Alaeah\lyük " " 
tupta mıksa:•h teşekkülü şu su. iki · · al hin la k k tetkı'kat netı'ccsı'ndc artı'sUermı'z- yapn.·or. B.· kürlık me?-<. t.'ı. !! ·e 

rimıze bir avuka: geldi B ı nvu~ 
kat, karısıle, kızile berabl"' du>ı 
gezmek içhı Sarıyerc gidıyor O. 
rada bir lnkanhya 9"C"Ek üç por. 
siyan bar )Unya balığı ısmar'ıvor 
Garson, eli~d·' bır tabak i~•"ldc üç 
kızarmış barbunyıı gptırıp üç k jl. 
den baret olan bu ail<'nın her ı, _ 

• ncısının ey e o ca · a - gibi yerl~ıJ~ yapıl:m hafriyatın ' .. 
retle hül~~a etmiştir: d k"t" . 1 h b 1 ""'en a.v kadın fasulyasını v, bı-ar o u resım erin sa i i o nn den Adil Tuzcu ve Vedad Arın mevkileri maketlerle gösterile _ .. -

- 1 Kakao 'ist'hsalatında ağaç- birincisine verilen ıhtimam ve e. müştereken yaptığı A. A. projesi cektir. Bundan başka. memlcke _ rer dili:n d~ ka'l'u 7l:ırını ·('<! kten 
lara arız olan hastalıkl:ırla müca- hemmiyeti anlnmadıktan başka intibah edilmiştir. Jiirı heyeti m;;. timizde mcvcud hafriyat yerleri, sonra hesao istiyJrlnr. Garson pu-

••t•• k - k d" dele Kakao müstasilcrini bir ta- sabakada kazanan lıu artı'stlere sulayı uzatıyor. Jlesab: !'60 kuruş. 
go urme uzere en ıne emanet edi- Turgud imzasını taşıyan bu hari- müzelerin kabartma bir harita 

kıın kitap1.d;:ia tenvir çikolata ve 1000 "-a vereco.k"\r. Yedikl.,.rı yemeğe göre b:r y.ın. "I d k S l kulade rcsım;e·c karşı da sergi = '' üzerinde giisterill'll('Si de temine-
l e agv a açan Ü eyman nasıl tutuldu , Kakaoya aid beynelmilel gümrük d"-cektı'r. lışlık ol:n.sı ihtimalinden başka 

tertib heyetinin anlayışsızlıkla _ Diğer taraftar d<evlet pavyonun.. ,..., l: k 
(;..._hl- tarifeleri.tıd~ tadilat. Çikolata ve da doktorla~ hakknda Parı'sde bir şeye hükmedcmedikkri ·U a 

•• ">• • ...,,.d rından ziyaj? eser sahibini ~eke - Pavyonda, Türk mimarı.ı hak_ b k k. ·r d t t 
-.ı ""··k e lz. ma yu"n mensu _ d · ·1 1 h" · ti Kakao vugilerinin tahfifı ahime- iah .1 . B N . arı ye ·unı:n mu re a mı ,s er 
L. • ij, se e sıvı memur ar, uvıye e - memezlilı:lerıne hükmetmeg" i daha 1 sı etmı5 ress2m ayan erı- kında <la bir fikir vermek çin, • b k 1 
"'lı"\ı. aJlonıın •irketinde bır' · · d · s 1 ti fabrika ve nmbalaı· meseleleri. istemez sormag:ı mec ur a ı.<or. •~ -........ • rını mey ana vcrınce ü eyma _ insaflı bulduk. man ile ressam NurPddin Argü - yurdda mevcuıl mes.hur mimar _ k d f' 1 ~~,.1•~-VUkubulduğunu şirket b' h ld - 1 Çikolata imalinde tatbik edilen lar. Listed., arşısın a ıat1 yozı -

... -uıd nın ır ırsız o ugunu an ıya_ 8 n ... 1., •N CEVAD venin kısmen fikirlerinden istifa- larımızın es2 :'e:i makt>t halinde 1 bu b 1 ki 
ltııı, h·-k an Süleyman çavu _ en son usullerir. yayımı ve !;ey- lJn. .,., mamış o a.n par nya a ı arının 
~ -• ,~ rak kendisini teo!im etmişler, me de edilmiştr. Bunlardan Eayan ifade "dih!<'ktır. Devlet pavvo _ beherı'no (7:.ı") kuru fiat i•t .,,ıi1'ı 
aıı 81<• ı'""· an <>rket namına alı. İ nelmilel propag3ndalar. zararlı - · · " -

L uu .- murlar da alıp zmire getirmiş - z• t Nerimanın dekorlarından çok istL nunun dig· er aksa~•nd d b - · l , 
"Oldn,,, .. ırayı çalıp ortadan kay- rekabeterleıle mücadele. Kakao lne e~ga fJe • "" a a ııg:ın- nı an ıyor.a.r. 

~a."" u Yn.•mı•tık. )erdir. Çaldığı parg Süleyman ça 'k 1 t .. 1 • 1 . d t h'd' ~ fade edilmiştir Kendisine 2~ı0 lira 1 kil rejimi gô5teren eserleri gös - ı Hesabı ;tiraı etmeksızin tesl'iye 
• • ve çı o a a o çu erın e ev . ın A 

l'!)ııı.: Zabıta&ı 
0 

zamanlar Sü. vuşun üzerindP bulunmamıştır. temini. /fzn/arı ikramiye verikcekt;r. Diğer ta - ~r:ceğiz-__Yen.i.yapılan .. okul, enS- eden müşt~rtlerbu barbunyaların 
t.ı..~ .... Çalluşun ızın· 

1
• bulmu• ve Fakat Siileyman çı.vuş İzmirde B ! . d' k d Al raftan, Nureddin Ergüvene de 150 tıtü ve dı~er ılım muesseseleri, niçin bu kadar pahalı olduğun•ı 

!..~"!, ın k • bankadan parayı aldıktan sonra u 0 i;,, şım ıye a ar maıı- d j "' lira verilmesin<' de karar veril - Ankaranın imarına malik fotoı;raf. sordukhrı zaman lokan:1 sal- bi 
"'lllıı~ı s u tt«lir ubıta memur. evvela memleket. olan Eğirdire ya, Belçika, Danimarka, 1''ransa, Q m ga anma g.a miştir. !ar, hasılı Cumhuriyet devrinin onlara bunların noıl:r eli!e c 'il<"-
lit~ el/ketmiştir. Yunanistan, :'.Vlacaristan, İtalya, yarattığı eserler ifade ve ızah e- bilen mukadciM balıklar old ;; •-ıu 

hlrr; alaı- kaçtığını, 5000 lırnyı orada amca._ J N Fi' t' R Başlanıyor * h!ıc. , gııı,ız& göre bu ta - apony.;, orveç, ı ıs ın. O- Nevyork sergisi Türk pavyonu dilecekt:r. söyüyorlar Bav avuk~• da kcn. 

1 ~Qdeı.. llrları Dinar kazası da.. sının oğluna verip saldattırdıjfnı manya, Polonyl, Portekiz, İsveç, k . 1 , d Ş k' d'' H A dilerine b6yı'? fahi< f•atla k zar _ 
'1'- ~ı da>.ı .. b' r d b k b' · · 1 1 omıser ::;ua a ır un, gaze _ · · 
~ 11taıııı s arua yaşıyan yürük uç ın ırayı a as a ırısıne ver sviçre v s. ı::ui memleket er da_ DRmgı.ı vurulacak al- tecileri, Türkofise da\'et ederek tılıp sunula•1 bu balıklarır j ' n. 
, 'lllar, a k>daı sokularak Sü diğini söylemiştir. Taharri me - hil olmuşıaı·dır. B k bulıın ~et'ıınd ntmparatorıın tava_ 
ı_ çavu t j •• k 'd kendiler;ne izahat vermıştir. Suad e Çl• • · ' 

.r~ır. ""ı ·ş~ orada yakalamış.. murları parayı vr saklıyanı buL Çikolatacı· arımı:: birlikte yap- ın ar UÇ ısma ayrıı 1 yı • sında canlano, ,, B•lı'.<lı k'tl ,osı'r n 
"" Şakir, müsabakanın neticcs;ni an- " • -

~er ta "Y•nr,.n çavuş, bazı yü- mak üzere dün Süieyman ~avuşu tıkları son bir toplanhda seneliK Ziynet altınlarının damgalana. )altıktan sonra demiştir ki: V [ mukadd?s balıkları o:duğunu ve 
.~·~ ellndtafırıdan taharri memur da beraberlerine alarak Eğirdire ofis aidatının iazla r.lduğu"u ıleri cağını yazmışl:.k. Bu hususta Darb T . ı ara ıyan tarihi bir kıymetin ı.ıyle<;e ]ı~ba ,, •- !irK pnvpınu. Tiırk ressam 

~ 
. __ e~ alınmak istenmiş- gıtmişlerdir sürerek bu birliğe iştirakim ş.m- hanede faaliyete geçilmiştir. dek . 1 Ad olması iht rı•alin' n:ız:ırı d kko'e _ _ _ ve orator er; tarafından ~a _ !:od dilik sarfmaza.- ett'~lc>r,n. bey_ Darbhan~ İdaresi. bu iş i~in, pılıyor. Devle: pavyor.u C!dıli bi Q m alarak vak'adan pı';; d<.> hclındar 

q }'o Bı"r çocuk agv açtan nemilel bir!ı<•e bildirmıslcrdır icab eden hazırlıklara ba,slamt· - d ıl -·- etmeği ihm:•ı etmivorlar. Sarıve -" - propagan ~ pavyonu ur. Bu pav-

l -·- - tır. Da!llıı:alanacak altın ziynet 500 lı"ra kefalet verı"rse rin müsımah• bilm<'Z 7.abıtası Jis-
ırıı.} du'' ştu'" ~ yonda, mazım;zi izah edi}·oru?. \; "'enz" eşyası ve altın av>ni 14, 18 ve 24 1 leye fiat y:ızrnadıi~ halde bır ı a-

u• <'rtaf · L ~ a·v. ar olmak üzere üç sınıfa aynL Pavyom konncak ~;nilerden. ha- tahliye edi1 .. cek lıgı" antilı:a fıatına satan bu lok~n-~ Kumka9ıda Ibrahlm paşa Y0 - lılardan. ve sıi~ Türk mamulatın_ 
il kuşunda 3 numaraı evde o:uran Beledı" ue mıştır. Bu gibi avaninin ayar de. Bir m'iddeı evv'·l Tahtako~·de ta hakkınch d~rhal hir ıabıt \'f.-"""'tl dan yapılacaktır. Bu suretle Türk ' • .. -.; er•J tahir 7 yasırıdaki oğlu Kemal recesı tesbit ed'ldikten sonra, sa- bekçi Ha'1r.ı sustölı c.akı ı'I·· a>•ır rakası tan!l'm ı'derek hadiseyi tes. " san'atini S<~rgiyi zıyard !'denlere ' o ''<f 1b ah " 1 d 1' T dl • k l sı ka?arlaşmıştır bit ve mevk•i muamelcy<' kovu · t.ıı ıa \' k r impa4a camıı av usun aki l y Um ze . er l :ışa çı arı ma . · · tanıtacaijıı • surtte yara. ya:ı Ah Osrnanın du-

ı.,lrııı oı: aleti tarafından hazır- incir ağ~cıM çıkmak isterken dii- Kuyumcula~. ellermdeki altın * ru~masına dün a~ır c za mahke_ yarlar. 
ıf~ 1/ radyo telgraf ücret şerek ba~ından ağır yaralanmış -- zıynet eşyasını ve her nevi altın mesindc ci~vam edilmiştir. Tahklınt netiee•mde eğcr Ba-

tltııı tk:ıı. H . tk'k C rrah h h Pek yakı ıda seçilme- avaniyi, Darbhaneye götürerek TüRK PAV\ONuNDA NELER lıklı kil~~i!ıdek: tarihi blıklnıın 
ııı~,, -t eyetınce te ı e pa§l asta anesine kaldı- VAH? Dün şahit olarak kaçakçılık su- sirkat ~di'dij(i tebc)YÜn "diyorsa 

il e G)·neıı l t r rılarak tedavi altına alınm1',tır. ~wre lıaşlaıl~cak lyarlarını t<'sbit etfaeceklerdir. d ,_ r "·en ·ınlbn · 4 ı. . oya anmış 1 • " N · çun an mevım "" 'P 0 
ç tTıı~- mütecasir lokanta 'ahhi hak km. 

ı... · ""ıl~ye -- --·- l evyor~ scrgısindc 1 ürk pav _ tir 
·-q. o.ı • göre, Türk g<?mi =' Beledy-~ intihabatının bir an ev- # yonunda, 'l'ürki.\'enin mlzisini ifa_ · da takb3tt1 bulunulacaktır. 
ıo '"itın istasyonu ücN>ti 12,5, dahıli ş~be- K A L B E R B d 'kk• d ~ı ll ı:ı 'rürk kı)n istas - ke ücreti 2,50 kuruştur. vel hazırl.ıııabilmc:;i için faalıyet de, eden kısımlar da bulunacak_ ecep: en aşçı u dnln a HALR Fİ OZOFU 

abtasn.~ gerek kendi ara.. devanı dlY'ektedir. Parti grupları tır. Komisyon l'u hususun tesbi•i Y"mek yiyordum bir gürültu duy- :c:============== 
ı.... Umumi merfaat ve se'~nıcte ı ' - k bek 

ı.""li . ..:. ll'!t~k Türk denizleri ile pek yakına« toplnn~rak ve nam. t G .• R E N için, Türk tarih kurumu ile tP - dum ve di~·~ı çıkcıgım va it -
! -...,.. k taalluk eden radyo telgraflardan t · ı· H Al o k l d t bn. -e l•r:ı zetler ocçil.-cektır. m~s e mış ır. çi asan ı smanı o un •n u. 

, "' ~d·ı r.ıdyo telgcaflara d h' b' .. 1 •ıt .ı ı ecek .• a ıç ır ucret a ınmıyacakt•r Bu ;şJ?:in daha cabuk yapılınası s 1 z Türk povıyonund~. mazimizi tarak kat•koı~ gö!üıüvordo . .!'on-
~ull\i.t·.: ucrctle şöyl tes - y f b · H ı R 1 · h ~ .., eni tar e ütün istasyonlara iç:n bir v<ya ikı ay ınudndle üc. ıl nası 12:ı edeceğiz? Bunun için, ra ne ldu bılnl'yorum, demistır. 

'"Ilı! itı . ve aliıklciar makamlara bildiri] - retli memur alınması dahi me,·- ,. tesbit ediluı esasları oşPğıya yazı_ Bundan sonra Ali Osman mah-

tahliyesin: istiyordu Hakimler 
bu işi m5z:ı!<C'lC<len sonrü . .ı\lı C's

man:.ı 50() !in nakti kefalet "rr
diği takd:rd•! tahl.y~'"" \•e du
ruşmam!\ başka bir gı.ir.e b•r.ıkıl
masına karar verdi . ...., 'lıyonu ücreti 7,5 kıyı miştir. :euubahi3tir. yoruz. kemeye istida vererek kefaletle 

..._____ __ ·--"-~~....-~~~~~-..~..,..~~~~~~~-..""""~~.-..,.--~~~~ ....... !'"-';'"----~~~~~~~~....---~--~~~~~ ...... ~~~~~-~~-
~ 

ehemmıyctli id:. çı.inkü; padişa

hın horozi\e; Kayserli Ahmet pa. 
şanın hor:ı'llı döğt.isüyordu, iki 
si de ç.>tl''J ş~ylerdı. 

Sor-. TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
~'&I\ 'l'lrihi tefrikası No. 58 

Gagaları törpülenmiş, mahmıız. 

lan sivdllılm'.:ı tüykri zeytin ya
gıle yağia•ımı< olan bu iri huroz.. 
lar bir boksö~ gibi; b;rbirinı 

mahm•ızluyorlardı. Beş on dakika 
içıinde yüzler:, gözleri kan içinde 
kalan bu borozlarrn gcizleri ı<a

panmıştı. ;Böyle iken yıne döğü. 
şüyorlardı. 

I)._;" Azizin Karabatağile Ahmed 
,.. ~aa.1 ·l'lın Aimacası döğüşüyorlardı 

l'\ı~ er t<-çıı 
~ tp ,, oy · Akşam ustü oldu. 
. \·0 ~Y~:zı ~a ~nlnrı başlamalı idi. 

l!. •~ e.;ı 6 &ırdı. Ve givıntli 
""·.,.ı • ab1 • • ~~ -~ b"l! ııı rsızlanıyordu. Hat-
~tt ~hın . Utad haricınde olan 

tııı· &orııı:ı 
;ı. 1~o'dtı rn met.ne mana 
'·ıa . )ı.._ ·e . S 

-.,, ' ' U!t 
tı. "tıittığ· • an Aziz n mabe-

' !r • COril!d" B ~~ ıı~ Ot u. alkoııa çık_ 
~~ ~~ın d Urdu. Yanında bulu

~ler · 1 ~ehın d Aıı· 
ır·d paşaya 

• e edıyordu. 

Evvela; koç doğüşü yapılması
nı emreım·şti. İri cüsseli, güzel 
yapılı sakız koçları meydana çık. 
tı. 

Döğüş başladı. 

Kayserli Ahmet paşanın hora. 
zu çok azılı ve yaman bir şe;di. 
Gözü bir mahmuz darbesile çık. 

tığı hald,.; yine saldırıyor ve üst 
üste tok~tlnr'l·' hasmını yerden 

Hayvanlar, gerilıp, gerılip tos- yere vu• uyordu. 
laşıyorlardı. Sultan Aziz, ikide bir Sultan Az;z; horozu dayak ye-

heyecan:ı geHp ayağa kalkıyor_ dikçe; s'nirlcnırnr olduğu yerden 
bir takım ışaretlerle yanındaki- 1 kalkıp b•ğırıyordu: 

lere anlatıyordu: - Ha, Karabatak! Ha, seni yb-

Koç döğüşlerinden sonra; Hind reyim of:'unı· 
horozu döğu~ü oldu. Bu döj;uş Kays~r' Ahmet paşanın hora-

zunun ısmi de Atmaca idi. 
Paşa da; ikide bir: 
- Hı, Atmaca! Ha oğlum!.. 
Diye; hayvanına hız verıyordu. 

Bu iddialı bir döğüştü. Çünkü 
Ahmet pJ~arıın Atmacası bir kere 
daha padisalıın Karabatağile dö
ğüşmüş ve gıraklamıştı. Şımcli 

aralarında son bir döğüş daha ya. 
pıyorlardı. 

Nihay ,:; Ahmtt paşanın horo
zunun beyne bir mahmuz darbe
sile delind!. Zavallı ha,·vaıı olrlu
ğu yer-2 son ses:ni ve nefesini 
vererek öldü. 

Sultan Aziz; bu haci.ise üz~rine 
olduğu y~rden faladı. Atmacası

nı getirmelcrinı ira<le etti. 
Horos gelmı~ti. Htr tarafı kan 

revan i:;-i.ı:l~ idi. Mabeyincısine 
emeredi'l içerdcn bir Osman ni_ 
şanı get•~L:ı. Hayvanın boynuna 
taktı. Pac! ,ahın karşısında el pen_ 
çe divan al'raıı ·:üke!a ve vüzera 
nın da bo:;•mhmnrfa hu nişanlar 
asılı durııyo·d~. 

Ali naşa; sap sarı oldu. Dudak. 
!arı titremeı;~ başladı. Aklı ba
şında vü~0ranır. renkleri uçtuğu 
görüldü. Dalkavuk ve müstevli 

olan paşalarııı da secdeye düşer_ 
cesin.e eğilerek boyunlarınd<etu 

Osmani nişanını sallayıp padışa
ha arzı hulus etmek üzere: 

- Müııasip buyuruldu. Doğru
su bu kahramana değerdi ekndi
miz! 

Diye, ef~·Jdi!ermı teşvık ettık
leri görüıüyordu Bu paşalar ki; 
oradan, buradan gi'lmiş, Türk oL 

mayıp müslüman Osmanlı veya 

Türk saffetin.. taşıyan müstev!L 
!erdi. Am:ı, i•:mleri, bir Türk g,bi. 
Ahmet v~ n'ehmet idi. 

Horos; boynunda nişanı m~y

dana salv~·.ldı Al Osm:m namını 
taşıyan mürsağ nişan kanlı ve 

tüylü göJ;Jnde takılı olduğu hal. 
de; böbüdecre.< dolaştı. 
Memlekctın hak;ki evladı bu 

hale iç!e"J içe ağladı. Müstevliler 
alkış tut'.u. 

Harem dairesınin, kafesleri inik 
o~duğu h'lld~ gözdeler, saraylılar, 
kadın eh·ıd'lrrı döğüşleri ~eyre

diyorlardı. 

Ali paş~yl ınme inecekti. Rü~tü 
paşa, af:ııladı. Ecnebi sefirleri, 
müstevli paşalar gibi alkış tutu. 
yorlardı. H<?le; Moskof scfir1nin 
sevincine payan yoktu. 

İngiliz sefiri; sporcu bir mille
tin evladı olduğu halde; padişa.. 

hın bu hareketin< r.ıana veremi
yerek mecnunluğuna. budalalığına 
hükm etm;ş; derin, derin diışün

ceye dalmı;tı Nasıl dalma~ındı 

ki; Boğaz::ıra göz dıkmiş olan 
Moskof sefin sevınç içinde .dı? 

Hülasa; devlet yularını kopar. 
mışa ben:ciyordu. Yıkıntısının ça-

tırtısı işitU.yordu llfüstc' lilcr, 
elinde, Tiirit malı ve emniyeti rr!<'

zata konmuştu. Padiş:ıh, bun'ara 
ele ba~ılı!< yapıyordu. 

Bir alay çerkcs h:ılayığı elinde 

büyüyen böy:" padipht:ın başka 
ne beklenebilirdi? 

Uzatmıya?ım; davullaı z~rna. 

lar ortaya çıktı Şirr.d< pehlivanlar 
güreşecek\:. 

Padişaiı; Kara Bekııı görmek 

için sabırs·~·anıyordu. Makarn.ıcı 
kendi adanııydı. Elinde bCıyüthi
ğü \'(' yett1füd;ğ• b.r prhliva'ldı. 

Sıvash Akkoyunlu Knra B!'kır 

ortaya g~irl!. Su itan .Aziz; a!; ağa 
kalkmış dikicatlı, dikkal!i b<ıkı

yordu. 

Bekir; bc1konu!'J cniını_ gelıp 

eğilereıt ye,. öptü. g<:ri, geri yer. 
den tema.onalar edıp yağ kaz~nı
nın başına gitti. 

Uzun bo;l.ı, addelı, Kara ya· 
ğız çe,;k bic adamdı. Yıirü 'üşle. 

rindrn çok ç~tııı ve çabuk 
b.r pehlivan olduğu :;nl ~ılıyı:,: 

du. 
• 
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Moskova 
Rasadhanesi 

Korkunç 
Katil 1 

HIKA~ in 
RasaC.:hane tiyatrei>sun. 
da neler gösteriliy0r Uzak Şark hadiselerini baş

ka türlü görmek lazım .. 
Bir rençber genç çiftlik 

s<ıhibini ustura ile 
d0ğradı 

Hayatının ilk ve 
Moskov1 rasathanesi, bu sene 

kuruluşuunu onuncu yıldönü:iıü. 
nü kutlıılamaktndır. Bu rasatha
neyi, her sc ne asgari bır milyon 
kişi ziyaret etm ,ktedı.-. 

• • son sevgısı •' 
Yazsı": R. 1. Göksel 

Bu ra.,athanenn dünyada eşi 

bulunmıyan bir astronomik ilmt 
tiyatrosu mevcuttur. Bu tiyatro, 
çok ~ekıcı bi" şekilde, gök yüzü. 
ntin teth ki modern usullerini an
latmakta ve astrunomi mevzuları 
üzerinde ilmi miınakaşalar orga. 
nı.ze eylenıekledır. Scyircı, bu 
tivatroda, ayın safah~tı. gece ıle 

gündüztin birib:rini takibi gıbi 

aotron'>m.k muhtelif hadı;eleri 

öğretm"ı.:t,,dır. Bu fevkalade ti
yatronun repartuvı:.rıl}da cGalıle• 
ve •Gio·tiano Bruno• piyesler! 
vardır. Hale,1 yeni yeni muhtelif 
pıyesler hazırlamaktadır. Bunla. 
rın arasıac!a bilhassa •Kopern:k,, 
•Yıldızlara doğru>, •Kepler• ve 
cLomonowv• ismindekiler nazarı 
d.kkati caliptri. Astroncminin 
muvafhkıyetlcrin', ru suretle 
pek caz•p bir ş~kilde, sun'l bir yıL 
dızlı gö:.: al!ında öğretmek, Mos. 
kova ra;athanesi tiyatrosunun 
hususiy,,tını teşkil etmekted;r, 

Silah patladıktan sonra birbirini takib eden 
vukuat devam etmekle beraber iki taraf da bu.na. 

Sevgiye inanmazdı o! Aşka i. 
nanmıpn bu genç kız, şimdi kır
kını aşmış, bır dul kadın arıık .. 
İnanıyor, kanıyor aşka şimdi! .. 

HARB mahiyeti vermemektedir. 
..... ································· 

Bir kış J?C ,siydı. Dışarıda kar 
lapa Iapa yağtyordu. Na 1an alnını 
pencere:ıin buğulu, soğuk camına 

yakaştırdt.i llu tatlı serinlik, giin. 
!üne bir ferahlık verdi. Dalgın 
lacivert guzler dışarısını seyredi. 
l)'Ordu. 

İki ıy evveı Moskovada açılan 
şımal kut'.li.ı~ sabih 'stasyonu ser
gisini, bu müddet zarfında 140.000 
kişi ziyeret etm'ştir. 

Rus. Japon miinasebatı ne ha. 
le girdi? Hele şu son günlerde iki 
tarafı arasında &ilah patırtısı da 
olduğuna göre bu münasebat ar. 
tık dost işi olmaktan büsbütün 
çıkmış demektir Fakat dikkat et. 
mek lazım: Hiçbir taraf öbürüne 
karşı harbi cilan• etmiyor. Ma • 
dem ortada harb ilan edilmiş de. 

ğildir O hald~ harb yok demek. 
tir!.. Görülüyor ki diplomatlar ı\. 

leminde silah patırtısı da olsa her 
şeyin dış tarafını kurtarmak için 
her vakit çare bulunuyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin. 
de gerek Rusların, gerek Japon. 
lann noktai nazarını gösteren 

hayli yazılar vardır. Her günün 
hidiselerine dair telgraf malmatı 
zaten çıkıyor. Fakat •Son Tel • 
graf• bu sütunlarında Avrupa ga. 

Şidd et 1 i fırtınaların 
Avrupada zararları 

Fransada yağmur, dolu ve fır-
tına yüzünden mühim za-

r ar 1 ar oldu. 
Son haf::ı zarfında Avruparıın 

ber çoK mt-ıtakalarında yağmur 

ve dolu ile bıri itte şiddetli fırtı. 
oalar bır çok felaketlere sebebi. 
yet v~rmiıt•~. 

Bu meyandı Fransanın cenup 
mıntak~oınch ş:ddet!i y3ğmurlar 

yıldırımlar ve dolular görülmüş, 
bilhassa Havr şchr•nin aşağı ma. 
hallelerınd-? yüzlerce evin mah
zen ve budurumiarını sular kap. 
lamıştır. 

Şehrin sokaklarında halen ya. 
rım metreq• kadar yükselen su. 
lar ıöt"ülmektedir. 

Beledi ye, şehrin seyrü sefer ın
tizamını t ... min maksadile yolları 
kaplıyaıı çamur kütlelerını kal. 
dınnakla meşgul bulunmaktadır. 

Şehr:n itfaiye teşkilatı su aL 
tında "rnlrn mahallerde ihtiyar. 
!arla lcadtn ve çocukları kurt3r

mak için faaliyet sarfetmektedir. 
ler. Bu islerle Havr itfaiye teş. 

kilatı r.i va~ sehırlerden de yar
dımcı ;tfai teşekkülleri celbedil. 
miştir 

Şehrin umumi bahçeler:ndeki 

ağaçlar ~ıddetl? ve yumruk bü. 

,yüklüğünrl~ki dolu ıle tamamen 
harap olınustı.::. 

Ruen'de düşen yıldırımlar dört 
katlı ahşab bir evin tutuşmasına 
meydan vermiş, içindeki kalaba. 
!ık kiracı kütıezi kazaya uğrama. 
dan kurtulmuş ev tamamen yan. 
dıktan sonra ate§ bastırılmıştır. 

Poittcr'ye düşen yıldırımlar 

13 yaşla:mda bir sığırtmaç çocu. 
ğun ölü'nÜnP se}leb oımuş, çocu
ğun yıldırım çarpmasından kö. 
müre dönen simsiyah vücurlu fır
tına ve yıldırımlardan şn~ıran sı. 
ğır sürüsünün arasına bulunmuş. 
tur. 

İssi.le•·Mau!inere'de bır evin 
balkonun<. düşen yıldırım evi 

1Ytkmış fakat nufusça zayiata 
meydan vermemiştir. 

Polonya ormanı bekçilerinden 
dün sabah ormanı dolaşırlarkn 

bir köşed~ yıldırımla vurubn ö. 
len bir zene: cesedi bulmuşlardır 
Bu zenci de fırtınanın kurban
larından biridir 

Soint Onıe•·'de çiftlık sahibi 
Ferrnand Dubreirq lsm'nde bıri. 
si oğlu ilt- berahet atlarla çıftliğe 
dönerlerken yoda fırtınaya tutul. 
muşlardır, kafileye isabet eden 
bir yıldırım baba ile atları öldür
müş, oğlu da ağır surette yara. 
!amıştır 

zetelerinin her bellibaşlı mesele. 
ye dair olan yazılarını hulasa et. 
mek cihet'ne gid'ldiği için yeni ge 
len Avrupa m:ı.tbuatınfla Rus • 
Japon hadiseleri etrafında göze 
çarpacak noktaları anlatmak sı. 

rası gelmiştir. 

Avrupa gazetelerinin Mosko • 
vadaki muhaoırleri tarafından 

bildirilen malumattan evvelii şu 
anlaşılıyor ki Rusyada kalabalık 
toplantılar olmuş, Japonlara kar. 

Sanşideki Sovyct cumhuriyetinin 
reisi (sağd:ı) l\fao Çctung 

şı protestolar p~ğdırılmış, nutuk. 
!ar söylenm:ş. 

Fakat vaziyetin bir de resmi 
mehafilde ne suretle nazarı dik. 
kate alındığı keyfiyeti vardır. 

Rus resınl mehafiH daha ziyade 
sakin bir haldedir. Öyle k.i soğuk 
kanlılığını munafaza ederek hadi. 
selerin cereyaa'nı takib etmekte 
görünüyor. Soı. günlerde olan ha. 
discler her haldr çok ehemmiyet. 1 
lidir. Öyle ki bu vukuat hudud • 
larda görülegelen çarpışmalar • 
dan, silah pa~ırtılarından ibaret l 
kalmamıştır. Vukuat büyümüş -
tür.Bununla beraber yine Mos • 
kova mehafili bu hiidiselerin ol. 
duğundan daha ziyade büyütül. 
memesi fikrindedir. 

20 Temmuzda Moskovadaki Ja. 
pon elçisi Bay Şigemit Su ile Rus 
Hariciye Nazır, Bay Litvinof ara. 
sında bir mülakat olmuştu. Bu mü 
fakatta Japon clç;si birtakım tE!h. 
di.dlerde bulunmuş, her halde iki 
tarafın görüşmesi dostca olmaktan 

çıkmıştı. O 'lzama.rıki tarihe tes:ı.. 

düf eden telgraflar bu mülakat 
etrafında uzun uzadıya malt1mat 
veriyorlardı. Bunları tekrara lü. 
zum yoktur. Diplomatlar alemin. 
de olup bite'l şe_vlerin içyüzüne 

Ref.k, bu sualleri bütün dikkatile dinledi, ma. 
•mafih hıç bir şey anlamadı! Cuma günü nerede idi. 
niz? Pazar günü ne yaptınız? Perşembe günü ki • 
minle kQnuştunuz ne demek? Ne soruyorlar, ne ce. 
vao ist<yorlar? Neyın suali, neyjn cevabı? Refik, üç 
t•iıı evvel ne yediğini, kiminle konuşıuğunu bilmi. 
yor ki, Kanunusaniden başlıyarak Jıer günün hesa. 
bını vers'n! Hem, herhangi bir. mal«;ad için kimse 
ile konuştuğunu hiç hatırlamıyor kL .. Madde tasrih 
edilse, cürüm söylense, ya: 

-- Evet.. 
Ya: 

Edebi Roman 
No. 70 

- Hayır .. 

Avrupalı muhabirlerin Moslrova 
mehafili neııdindek; tahkikatına 

bakılırsa iki taraf arasındaki mü. 
nasebatın gerglnliğine rağmen bir 
anlaşma çaresi bulmak imkansız 
değildir. Rus crkanıharbiyesi va. 
ziyeti tedkik etmi~, tedbirler a • 
lırunış, Japonların her hareketine 
karşı mukabele etmek için ne Ja. 
zımsa düşünülmüş, hazırlanmış. 

tır. 
Fakat ortada harb mahiyetinde 

görülecek herhangi bir karar ve. 
rilmiş değildir. Rus hükumetinin 
bu mahiyette bir karar vereceği. 
ni de gösterecek ortada hiç işa. 

ret görüimemektedir. 
Sözün kısası, vaziyetın gergin. 

liğine rağmen bir anlaşma çare. 
sinin imkansız olmadığıdır. 

Onun için Moskovanın resmt 
gazeteleri Rus • Japon hadiseleri 
etrafında manalı bir sükut muha. 
faza ediyorlar. Yalnız Fransızca 

neşredilen Moskova gazetesi şim. 
diye kadar olan hadiselerin bir 
tarihçesini yapmakla kalıyor ve 
bu hadiselerin sebebini pek mA. 
nasız bularak kabul edilebilir gibi 
olmadığını söyiüyor. Hududun 
tayini için muhtelit bir komisyon 
teşkili etrafında Japonların tek. 
lifi kabul edilir gibi değildir; di. 
yor Tokyodaki Rus Sefareti!'lin 
müsteşarı da Japon hükumetine 
bir nota vere~ek Çangkufeng a. 
razisinde Japonların 31 Temmuz 

' 

' 

• Çiı de komüni5tler!n elindeki ara. 
zid. kadın teşk1liilmı idare eden 

(sağ de) l\lis Çang Çi Kang ... 

ve 1 Ağustosta yaptıkları taar • 

ruzları protesto ~tmiş, bu arazi. 
nin Rusyaya aid olduğunu söyle. 
miştir. Tokyoda Rus elçisi olma. 
dığı için Sefaret Müsteşarı bu no. 

(Devamı i iııcl ffihi femizdP.) . 

Yazan: 

Madam Russo 

Fransad1 Nantes şehrindeki 

çiftliği işleten Roussear evv~lki 
akşam, çıf'. ğın mer'a ve arazisi. 
ni dolaştıktan sonra evine dönmüş, 
sofra bajındn kendis,ni bekleyen 
karısı ile biI!ikte akşam yemFğini 
yemeğe hazırlanmıştı .. 

Evine gelen Roussear sofrayı 

hazır bul:nuş, üzerinde dumanı 
tüten ~orbayı beraber içmek üze. 
re karısını araştırmı~tır, fakat e. 
vin hiç i'ıir ~arafında genç kadı. 
na tesadüf edememiştir. 
Mutbahı, inek ahırlarını ve evin 

diğer müştemilatını karısının ıs. 

mini bağır;ı bağıra dola§'ln adam
cağız ne sesine bir cevap alabil. 
miş ne je lnr!ıncağızı bulabiimiş. 
tir. 

Karısını evde bulamıyan Rous. 
sear evd~n biraz uzakca at ahır
larına da bak.nağ'> gitmiş, ahırın 
kapısından gıl'cr girmez korkunç 
bir manzar~ ile karşılaşmıştır. 

Elindeki lambayı ahırın loş mu. 
bitine uzatan adamcağız orada 
karısının toprağın üzerine uzan. 
mış, vücudunun her tarafı ve 
!YÜZÜ ustııra ile parça parça edil. 
miş ce.,,,rlile karşılaşmııtır. 

Her tdnfı yer yer kanlarla mü
Jemm'a duvarların arasında deh. 
şetten tüyle.i ürperen koca, avazı 
çıktığı k~dar: 

- İmdad! 

• d~ye bağırmağa başlamış, biraz 
sonra yetişe:ı jandarmalar cesedi 
muhafaza altına almışlar, ve bir 
saat kadır evvel üstü başı knlar 
içinde ele geçirdikileri çiftlik a. 

melesimlen İtalyan bir rençperi 
de sorguy.l çekmişlerdir. 
İsmi Mıcaiel Caira olan bu 

adam çift~:u•-ı uşaklarındandır. 

B:r hafta kadar çiftlığin uzak 
mer'ahrı:ıdaıı bir;nde çalışan bu 
adam Ro•ıs;~ardan ücretine !l"ah 
suben bir miktar avans istemiş, 
Roussear da bu isteğe kulak as. 
mamıştır. 

Bunun üzerine bir ustura teda
rik ederek gizlice mer'adan savu. 
şan ve çift!iğe gelen Michael Ca. 
ira o sır•dl atların yemini ver. 
mekte ola!!. genç kadına ahırda 
tesadüf etrr.iş; 

- Kocan niçin paramı vermedL 
Diyere!t kadıncağızın üzerine 

hücum etmiş. ustura ile boğazını 

kestikten sonra da çılgın gibi de 
vücudnnun her tarafını parçala-

Yağan şu kar fırtınası, bir haf. 
tadanberi, ardı kesilmeksizin de -
vam ediyordu. Uzaktan gelen rüz. 
garın boğu'.< feryadını, kulakları 

tırmalıyan uğultusunu duyuyor
du. Karlar dizi çoktan aşmış, bü. 
tün yollan kapamıştı. 
Laciver~ gözler bu nefis man • 

zaradan ayrıldı, vücuılü etrafa 
tatlı bir sıcaklık yayarak, yal'aş 
yavaş yanan brşısındaki divana 
uzandı. Yenı bir hay•! alemine 
daldı. Kendikendine düşünüyordu 
Yirmi bes yıldanberi Jıu dağ ba
şındaki, babasından miras kalan 
köşkte, in;anlardan, her şeyden u. 
zak sessız bir ömür sürmüştü. Yir. 
mi beş yııı dolduran, günlerin, ay
ların yalıı:z ıki gecesi onun için 
bir saadet kaynağı olmuş; geriye 
kalan günl?r, aylar ve yıllarda, 
içini bir ıztırap ateşi alevliyerek, 
dağlamışn .. 

Aradan geçen yirmi beş yıla 

rağmen, beyaz saçlarile bl. 
le, hali güzel bir kadındı, N~Jan. 
Düşünüyordu' Şu dağ başında 
geçen, bir çeyrek asırık hayatın 

kısa tabloınrın!. 

Uzandığı divanda, o eski hatıra. 
!arı yaşıyordu .. Bütün bu hatıra -
!ar, bir sinema şeridi gibi gözle • 
rinin önfüıde:ı geçerken, onlar tek
rar canlanıyoc gözlerinde, göy • 
nünde yeniden yaşıyordu. 

Şimdi karlar altında gömülü o. 
lan, şu da!{ başmdaki köşkünde, 
yirmi beş yılın ilk beş senesi, sa. 
kin ve heyec2ns;~ geçmiş. diğer • 
!eri ise iki günlük bir maceranın 
mes'ud h•ya~ile kaybolmuştu. 

. ..... nunda'1 tam yirm: yıl ev. 
veldi. Ayni sahnenin ayni dekor 
içerisinde geçer, soğuk bir kış ııü. 
nü. Bir haftadır yolları kar kapa
mış. Saat akşamın atı raddeleri. 
Genç dul, köşkteki yaşlı hızmet • 
çisiyle '!ıeraber oturuyor. 

O gün içinde ısim veremediği 

sebebini bilmediği bir heyecan 

mış, ve oradan kaçmağa başla. 
mıştır. 

Yolda, üstübaşı kanlar içinde 
deli gibi koşan bn adam jandar. 
malar tarafından tutulmuş, ve 
cinaıyeti nasıl işlediğini !:ütün taf. 
silatile tarif etmiştir. 

Çftllk ile civar köy halkı bu 
hadise yüzünılen dehşetli bir 
heyecana kapılmış, cani rençperi 
jandarmalar zorlukla halkın e
linden kurtarabilmişlerdir. 

de mevkuf bulundurulsam .. 
l>emek istedi, fakat, hem Feridun Bey odanın 

öbür ucuna doğru yürüdü, hem de Jandarma: 
- Haydi.. 
Dedi, Refiği yürüttü .. 

Etem izzet BENiCE 

Re!iğin en büyük korkusu: haydutlarla, par • 
maklarından kan lekesi silinmiyen katillerle, buna 
benzer üıianlarla bir araya düşmek! Bunlarla ne ko. 
nuşur? Ne yapar, içlerinde, nasıl oturur? Çıldırmak, 
iplere bağlanmak, bütün hüviyetinden sıy.;ılmak, 
bunlarla bir arada bulunmaktan çok iyidir. 

Dedi. Müddeiumumi : 
- Öyle ise yazınız ... 
Diye, Refiğe ilk sözlerini not ettirdi ve : 

- Nereye gidiyoruz beybaba?. 

kata indik efendi baba, daha inecek Dıyccek cevab verecek. Fakat, bu suallere cevab 
verilemez. 

Muddeiumumiye : 

Görüyorsunuz ki, biz bütün teferruatile ve bir ek • 
siksiz her şeyi biliyoruz. Sizi şimdi mahkemeye çı. 
karabilir, hakkınızdaki hükmü istibsal edebilirim. 
İstiyorum ki, açık ve dürüst dav:anarak, itirafatta 
bulunmaktan çekinmiş vaziyete düşmüş olıruyasınız! 

- Bunların cevabını mükemmel surette verme. 
ğe haızrlanınız. 

- Üçüncü 
miyız? .. 

- Beyefendi, sualleriniz pek zıyade mübhem. Dedı, tekrar masasının başına geçti, bir kağıda 
bir şeyler yazdı, zile bastı, jandarmayı çağırdı. 

Yine cevab yok. Refik çıldıracak! Peşıne 
ltp yürüdüğü ihtiyarın ağzını açıp ta : 

- Dördüncü kata ineceğiz ... 

takı. 

oıacı 
var. Sanl-.:'i, biraz sonra ,,-· 
yük değiş:kliği anlamış, h•Y; · 
lk dönemeç yolunu, ıçcr•' 1 

dilığinden seznıi7 sank· " .• 
Sobaya yakııı, rahat ><J 10 ,, 

uzanmı~. raftalık bir mecfll 
·· 1 b" h'k' · daJııı•i guze ır ı ·ayesıne ,cı. 

Kapının zili tirkRÇ defad G· 
ve titrek vuruşlarla çınla ı..ı 

Çrl· 
kadın yerınder. hızla ~· . in 
dağ başındaki, kırlar ıçerıs.~ 
köşkte, akjdn!t:; bu genÇ ~u., 
kim arıyab:lirdi onJ~rı?! 
mıyan bir hadiseydi. • 1,ı~ 

N dl.,, K. d. b gekO ey .. ım ı, u 11'-* 
Yaşlı hızmetçi kapıy• aç 

karıya scs!enıyordu: 
1
• 'I: . ge•• 

- Hanımeteııd ... Bır 
sizi görmek istiyor!.. JlU f1. 
Aşağv;a indı. Baktı! ~el· 

bir delilcanlıydı. Genç er 
kek, sıkıl!Ja.1 bir se~Je: 51pı~· - Otomobilim karlara ~ 
dı. Müsaade JıuyuraJur53~, 
dinlenme'< ve ısınmak ar 
yun! dedı. 

1 
ıı!' 

Genç kadın, bu vaziye 

sında: ı-c~ 
- Hay hay .. Pek5la' .. 1 ıı. 

yurun! .. derneğe rriec\1111
1111 

Evde baıkl kimse de 
0~,ı!" 

için, bu meçhui misaflreti 
yalnız k ~]mai< mecburıı' 

1 
di. Misaf:ri sıcacık. so"ı~;'r o 
aldı. Bu gen;, yakışıklı 
kanlıydı. d< 

Sofıuktan donacak ~ 
üşüdüğü, çehresinden . hl 
Çeneleri titriyor, dişler• 
rile kenet1enyordu. ~· 

N ! . . f" i r• a an genç mısa ır • ~ 
. •C 

yere otur:t,ı. Hizmetçi' ı 
sıcak bir çay pişirtti. 13'.1:, 
dıktan, lconyakl' k1rı;ık r~ 
da işlikten sonra, genÇ e 
vaş yavaş kl·ndinc geW

0 
t 

Genç erkeğin yiizündej,~ 
teb<>ssü m belirdi, dudak 

dandı: çi' 
- Size minnettarım:· ıırr. 

teşekkür ederim bu ıY' 
Nalan ce\'ab verdi: .1~ hat> 
- Estağfurullah .. ita 

dedi. ,,ot!' 
Delikanlı tasdık eder. ılJ 

gibi başını salladı. Nal3"; ,/ 
sin diye gonç erkeği, ya',

0
,Jil' 

ziyette, sedire bıraktı. ı<;, 1Jt1 

rar lambamn titrek ı~'! ~i~ 
mecmuadaki baş!adıı: 

1 
u• 

bitirmeğe uğraştı. çalıı;,~ııl'~ 
zihnine orada geçen "3

. or·) 
fak ibr kı;mı bıle g.irm•Ypl.Ji 
sı bir tek satırını bıle zB 
l)'Ordu. 1 

İ . g· ıııell• • f 
stemP.mesıne ra oll' 

hep delikanlıya kayıY0~'ır'r~ 
!anıyordu. Hava iyıce 

kek1 

Bu aurla genç er · ııı· ',/ 
- Size çok eziyet ~ttı dı) !> 

denizle, artık g,dey~~ i f 
Halbuki buna ımka sull• ~ . 

K 1 ·· 1 dur· ~·~ ar an ına ~ı şoy e c<,.e ,P. 
gitgide art~ırmıştı. peıı 0 '/ 
bile görünmüyordu 1l gide 
içerisinde genç erkek 
ta bil. 

·' Nalan: ııu , 
ıza· ' - Havaya baksJJl. yo~ . 

yette gitmenize ;mkall ,0ıı 1 

!ar kapalı. Artık yarııı 
1 

sınız. JdO· /o 
Genç mısafir razı 0

. ıU~ ılıt 
yemeğini, lambanın s~~r. Ş~ ~ 
lığında karşılıklı yedÔıed<~ 
buradan bahsettiler. 
riden konuştular. ıcç•• ı1; 

Genç erkek oJdU geni ı 
kendisine brndedecek, (iSt e.J 
nın bütün benl'.~ini ~it ~ 
cek derecede guzeld·· ıe~ 

bO JI' 
Zaten ilk bakışla.r, bı l~ı J • 

bata kafiydi' tJs<.eJık , Jul,; 
!anın üç seneienberı. ,ı. ı rs··· ,, 
hesaba katılacak olu t''"· Ne sorulduğu tasrih edilse de ona göre cevab ver • 

sem. Mesela, yirmi sekiz Kanunusanide kirııinle ko. 
nuştuğumu b:lmiyorum ki, izah edebileyim. Eğer 
siz. •Şununla bununla filan mesele üzerinde görüş. 
mü~sünllz,,• derseniz cevab vermek kabil olur. 

Dedı. Fakat Müddeiumumi Bey, elini Refiğin 
omuzun• koydu· 

S.z, her şeyi biliyorsunuz. Suallerimin r.evabı 
teker teker zihninizin ıçcndediı;. Bunu gözlerin 'zden 
oltı..v, ..:m. Ancak söylemek istemiyor, iokarla bizı 

sav•aklamayı düıunüyorsunuz' Bu, çok fena. İfşa. 

att..ın korkmav !llZ. Biitün lıilrlikler1nizi söyleyiniz. 

- Beyefendi. Emin olunuz, rn dürüst bir adam 
sıfatile söylüyorum ki, bu tarzdaki &uallerinize ce. 
vab vermek benim için imkansız... Onun için rica 
ediyorum .. 

Feridun Bey, yine çok bilmiş tavrile, Refiğe: 
- Böyle söylemeyiniz. İnkar vaziyetinizi büs • 

bütün müşkülleştiriyor. Akıbetiniz çok fena olabi • 
lir. Açık olmaktan korkmayınız. 

Dedi. Çok fena bir akıbet, inkar, müşkülat.,, 

Ağır ağır ve bütün havfile telafiuz <·dilen bu keli • 
meler Refiği birdenbire sararttı, gayriihtiyari: 

- Efendim.. sualinizde tasrih e\tlğıniz günler 
bile şimdiden hatırımda kalmadı!. 

Puslayı jandarmanın eline uzatt, 
- Beyi götür ... 
Emrini verdi, ilave etti: 
- İhtilattan memnudur, ha .. 
Refik dışarı çıkarılırken 
- Efendim, bu suallerin cevabın1 ne vakıt ar. 

zetmek imkanı hasıl olacak? .. 
Diye müddeiumumiden sordu, Müddeiumumi : 
- İcabında sizi davet edeceğim .. cevabını verdi 

ve sözü kesti. Genç muharrir : 

Yahut ta: 
- Burada kalacağız ... 

Dediği bile yok. Boyuna, içi mahbus dolu koğuş. 
!arı geride bırakıp yürüyorlar ve iniyorlar. Bir kat 
daha indiler. Artık gündüz yok. Karanlık Gündüz. 
süz geceler! Dar, müteaffin, korkunç bir dehliz. Ku. 
runu vusta derebeylerinin maşumları kazığa çakan 
celladlarının sindiği hücreler gibi ~rka arkaya dizi. 
len taş localar 

-~/~ 

KAL S.ı 
GiRe'.ı 
ıHIRSI 

- Hiç olmazsa emir buyursanız da iyi bir yer. (Devaııu var> 

.l/ 
Çok 

la~ ta 
t:~&tJ 
a . a 

ı il', 

s ) 
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~ n s a n k a ç UclRUNA KOR E6E MAHKOH OL AN POl.D VYER 
~ SEVDl<\I GENÇ IU~IN BABASINI KENDiSiNE 

A~ ş k YÜKLENEN CiNAYETLE iTHAM EDiYOR. BÜTÜN 

Sene Yaşamalı ? AMERiKA YI HEYECANA DÜŞÜREN BU HADiSE. 
• NIN MAHKEMESi YENiDEN YAPILIYOR. iN· U f k k d / C w l . _ ___ ......:.._.....;;;..._____ ---·--~ SANLIÖIN YÜZ KARASI &AYILAN BU BABANIN naga ımıza arışan a tn art 

gence olmadan uzun zaman çlRklN HAREK~TLERI MEYDANA çıKıvoR. borçlu muyuz ? 

.l/<ışamak en büyük azabtır. TIPKI ROMAN GiBi... Lüpe Velez ilk 
Çok ya \ar. ta Şayan bır ,nsan başka _ 

ı:hr rafınd•n nasıl görülür? İh. 
d · :a hürmet edilip edilme _ 
~alı.ı -eseıesi her yerde mevzu.. 

~la~ 
Y mes~ e!erdendir. Çok 

llt, , n: b.'.r uıs;m fazla mı görü. 
' a a· hurır.e~ mi edilir? Bu ba. 
C!111;0r·gıdaki 3atıl•rla tazelenmiş 

Ceçen1 
it ı·a t'de. !ngilterede doksan 
llıtndo\~rı~a• Sir Ceymis Bravn 

il' sı; C .r ılıın adamı vefat et -
" • · eyınis Bravn, İngilterenin 

gelen h k" 1 · d" B ' n İiz e ıın erınden L e. 
•rina 

nazik . e ameliyat yapmak gl. 
'den ışlerde ılk yol gösteren •. 
aı il· 01 ınu,, İı1gilterenin tabii. 

ev ·Inlerinden Darvin ile Ho. 
, Rıh· 

ll>J11 'i 
1 meşhur adamları tanı. 

h~ç.ık aşadığı uzun devrin daha 
it &ıhl ~eşhur ~imalarını tanıdı. 
'"'"ığü ~k~t _Sfr Ceymls Bravn, 
~biri;. ışı!tıJ!ı şeylerin hemen 
h~ har 1 unutm3mış, çok kuvvetll 
talar hizaya malikti. Tuhaf fık -
!atı he oş vak'alar biliyordu. Bun. 
d.ıi ··ı ~ Yazmıs oldu"'· ı·çin ken 0diik , .. ~ -
l.ıtarını ten sonra bunları baş _ 
llıQtıık"· n °kuyup öğrenmesi de 
!ıııın;z un Olmuştur. Yeni gelen 
~a\'ıı gazetelerinde Sir Ceynıi$ 
1Jııı 1v'n bır»·'·ğı fıkralardan, ya. 
~·aı: a:van h.ılarak kaydettiği 
ı. ~tı /:•n h~h•edilmektedir. İş. 
llun~ •alardaıı biri : 

d. " an tam hir asır evvel 833 
~ '-evltı · • 
't ed· ıs Bravr. 1talyada seya. 

Rin "eı~orınuş. İng;Iterenln zen~ 
0lıhla ·har tabakasına mensub 
iÜdd:;n İtalyayı görmeleri, hlr 
d~l ol orada "osamaları eskiden 

;r ltaı~uştu. Tabii, böyle adam. 
• 'n k·h· aya P,iWklerl zaman ora
Qtı arıa ·ı . 
~ kiba rı e terr .. ıs ediyorlardı. 
n ahlik r . 1~hakanın başında da 
iller h lti!ısesin,,. mensub kardl-

• ! ulunuvl)•d K"l" . U l.ı .~ enler· . . u. ı ısenın 2. 

'
. etr~ ,,. llld•n birisi kar:llnal 
!} 'anr ~ Orrııu,ı ı tam ell 1 sekiz dil bi. 

, 
0ntışu1 Tab·idir ki görüşülmesi 

,.il~tıı d~ası merak edilecek bir 
~ Üiiı.ıta/1e İnııiliz de ondan bir 
u n steın k t' , eıa1t ıs, ardlnal da bu. 
hllıurıerketıe kabul etmiştir. Gö. 
a~!•1;1;r~ıı, şıırndan, buradan 

Itır ltaıy en kardinal sormuş: 
d•. 8

" 8 yalnız mı geldiniz, 

brıı 'fanı..,~ t 
~ Var ~ skoçyalı bir uşa. 

l\e,. •rd'r11 
lt· bunu duyunca sevi _ 

lı.ıı (°ıt rtıe 
~ s~ ınnun oldum, demiş, 
bir 7dirı/;lııarın asıl dillerini 
cJtıı;, '~alıa~at şimdiye kadar 
b ,. ııı~tı lr ıle l<onuşmak nasib 

~>. Itn.:. Şa~ınızı getiriniz de 
u .. ,_ "'•Şa 

•1 •rı~ 1 ·• Yıın .. 
ka,d. &un t k 

~ 'tıı.. ''lalin s oçyalı uşak ko. 
~ı.,_ ~ '• huzuruna kabul e 
· i• •H 1 1ı -
') '1 ~a • ne sure•tle nail 
~iıt;~irinc~şırııı,~ bir halde içe. 
~ab• &öırı karrt,na! ona kendi 
~r; "ere •rtıeğe başlamış o da 
h ••ıı ••k ... t • ' •ı ·~ııı· ,.,ı gıde konuşma 
bı,...;_eııınunışı;r Nihayet kardi. 
~gı1 ~nden ' uşa 1< memnun biri. 
I"" rey• ayrılmışlar lord da 
~· 'ii ~ ... d ,. • 
-~~ Yloıııı • -ınde bunu her. 

Uşağ ş Lordun karısı o 
Ilı""~ ıı a "<>rıııuş: 

'd~, • ~en· 
tı1 ın dilini iyi biliyor 

\b a~ L 
~ b' <ard· h· '\IJ ınaı · 1h • tııa ki ın kim olduıtu _ 

~ ~' ~•tııııı· lı~e;..ndeki mevkii. 
~ıı. ~ 1 ıv~t•n. h" 

<ı taı 1 ıç fqrketme. 

1 ~n 11ha1 n~"n .. kard•nal hakkn. 
14 ~. 1 • ·1 •ııı ''lYle anlatmış: 
"ı·ı. ın: • . deııııo b" . '< ı. •ıi) · - ızım tara 
~ »irk·· ıvnr, fakat b" k .. -

1 > e Oyqp ızm oye 
, "~ •ı-ıııi n olacak ... 
·~ "1,L 

8 Br, ı it:"' •ar1d · vnın hekim ol. .,, ~ ı s"" 

1. lı~. h· llırsıoı, ·:\'lenmişti. He-
1 • rı ırıakı ava tında karşı • 
"~ da lTı tuh rı Ilı 'I ~, kend; "a ıklar var _ 
ı.v 'h 1Iori r karşılaştığı bazı 

"• otti· latıvor. Mesela, 
" '' 1 Ilı Va<J b' •ı 1. 1• iz· . · • 1 ır kadına: 

ııu ı~ı ı "'><:ı 
1 h "at'11a ' rır mısınız? 

1 sa l'! ('. •. ı 
" v'~ır oy P bir cevab 

h "'-~ or 
' 1 rı-d ' ? N 

~ "'.,• ı lı· f olu ' Benim 

1' ' l•r• krini>. vok ~a 
"t>~ rı'vt 1 • · F>'-

1•~ • ı , hır 1<adınım. 
1 ;. "1 r· ' 
'" g~ . •rmayı çir. 

rıtrürn. 

sevgilimdi .. 

• • • • • Y a z an: GARY COOPER Nihayet kadını ikna etmiş ki, 
hastaların mut!aka diline bakmak 

ıa.zımgeiir diye. Kadının dilini Babası 
görrfükten sonra hastaya yine sor. polis müdürü olan genç.ı Gary Kooper, Ünyon Pres adlı 

Amerikan gazetesinde bir yazı 
neşretti. Çok sevilen erkek yıldız 
bu yazısında hayatını tanzım e. 
den, onu bugünkü mevkie çıka. 
ran ellerin tanıdığı kadın elleri 
olduğunu ittraf ettikten sonra 
•kadınlara karşı bır şükran bor 
cum var. B.unu saklıyamam!• <li. 
yor ve hayatını ~öylece hulasa e. 
diyor: 

kızla kürek mahkumu arasındaki 
muş: 

- Baş dönmesi hissediyor mu. 
sun uz? 

- Ben mi? Ben kocalı bir kadı. 
mm Aile vazifelerini iyi bilirim. 
Başı dönen kadınlardan değilim ..• 
<liye cevab vermiş! .. 

aşk büyük bir facia ile bitecekti. F aka..t hakikat çıkacak 
Doksan yedi ynşında vefat e -

den bu ilim ve fen adamının bu 
hikayelerinden, fıkralarından, 
kıssalarından başka notlarında 

görülen bir takım fikirlerini de 
vardır. Mesela çok yaşayan bir 
insan, başkaları tarafından nasıl 

görülür? Sir Ceymis Bravn bı -
raktığı yazılarda bu bahse de te
maş etmiş, diyor ki: 
Yetmiş yaş ile s~ksen yaş a 

..ındaki insanlR~ er geç anlarlar ki 
kendileri daha ziyade merhamet 
duyulan insanlardandır. Fakat 
ayni zamanda artık dünyada fazla 
ve lüzumsuz bir sıkıntı olarak 
görülürler. Lakin bu yaşlar da 
geçer, insanın ya~ı doksanı da ge. 
çince artık bu ihtiyar fazla ve lü-
zumsuz görü!mPz. Bilakis herke
sin merakını celbeden, bilhassa 
alaka uyandıran bir mahluk olu•! 
Şimdi bu satırları okudukl'ın 

sonra sorulabılir ki kaç yaşına 

kadar yaşamak isıemeli acaba? 

Nevyorktan bildiriliyor: 
Amerı\cıı efkarı umumiyesi es -

rarengiz ve korkunç bir cinayetin 
tafsilatile meşgul. 

1937 seneJi ilkteşrininde, 18 y3Ş
larında Pol Dwyer ddında bir gen. 
cin kullandıgı otomobilin arka 
sandJğında doktor Lıtleficld'le ka. 
rısının parçalanm•· -r ı bu
lunmuştu. 

Pol Dwyer tabii derhal tevkif 
edilmiş, delikanlı çıfte cinayeti 
kendisinın yaptığını itiraf ederek 
müebbed küreğe mahkum edil -
mişti 

Pol Dwyer, cinayetın ika olun . 
duğu Mesr eyaleti jolis müdürü -
nün kızı Barbar.ı K•rol'u çıldıra -
sıya seviyorci-1. Hatta bır müddet 
beraber ya~ ;mışlardı. Cinayeti Ü

zerine almak!~ beraber bunu ısbat 
edecek hiçbir delil yoktu Şimdi bu 
korkunç cinayrfoı pol's müdürü 
tarafındail yapıtlığı meydana çık
mıştır. 

Adliye ilk kararını bozmuş ve 
yeniden muhakemeye başlanmış. 
tır. İlk ce's•ae müdde:umumi· 

- Pol Dw.'er "e Barbara Karo! 
çocuklu!<: ar1<aiaşıdırlar. 1915 ey. 
lı'.'ılünde ?ol, Barbara'yı sevdiğini 
itiraf etmij, az son.a genç kız ınd
resi olmu~tur. Fakat 1936 da Pol 
hatasını anlımış ve hareketine 
nadim olmuştur. Bunu da Barba-
raya açıkça söyemiştir. Genç kız, 
ağlıyarak acı bir itirafta bulun _ 
muş, kendisirde 1 çok e\'Vel baba. 
sile münaS<!bat•a bulunduğunu. 

babasının kendisini metres gibi 
kullandığını soylemış. Ve sözüne 
şu suretle nihayet vermiştır: 

- Babamda.1 niçin nefr~t etti -
ğimi şimd! anladınız deği mi? 

Müddeiumuminin bu sözleri, 
mahkeme salonunda bulunanları 
derin bir nefr~t ve heyecan içinde 
bırakmı1tır. 

Müddeiuırıumi, ciddi bir tavırla 
jddiasına d~vam etmişt;r: 

Tımarhaneden ka· 
çan azılı haydud 

Etrafa dehşetli vak'alarile korku ve hayret 
veren bu cani hala yakalanmadı. 

m;ıhasara eden Koca ormanı 
jandarma kuvvetleri haydudu 

gakalıyacak nasıl 

Evrö timarhanesinden azılı bir 
haydut kaçmış, civardaki orman. 
da gizlenmiş! .. 

Bu, 24 yaşında Josef Kursavins. 
ki adlı bir Polonyalıdır. Birçok 
sabıkası \'ardır. tehlikeli biı hay. 
dut tur. 

Bu serserinin mazisi nakle de. 
ğer: birkaç kereler hudud harici 
edilmişti. Fakat, kolayını buldu, 
yine Fransaya diındü. Evrö civa. 
rında saklandı. Arasıra ormandan 
çıkıyor, köşkleri, yoldan gelip ge. 
çenleri soyuyordu. 

Geçen Mayısın 8 inde yolda 
jandarmalar halinıjen şübhele _ 
nerek kendisinı durdurmuşlar, hü.1 
viyet kağıtlarını sormuşlardı. 

Kursavinski. cebinden kağıtla. 

rını çıkarıyormu:; oibi davrantl'lŞ 
kocaman bir rovelver çıkararal< 

jandarmaların üzerine ateş etme. 
ğe başlamıştı. 

Kurşunlardan biri jandarma -
!ardan Gilet'e tesadüf etti. Arka. 
daşı silfoını boşalttı. Haydudu 
kolundan yaraladı. Buna rağmen 
Kursavinski kaçmıya muvaff<~< 

oldu. Yolda tesa·Jüf ettiği yı;~lı 

bir çobanı silah b tehdid ec"\ rek 
yarasını sardırdı. 

Ve çalıların ar;\sına saklandı. 

Jandarmalar tarafından muhasa. 
ra olunan haydut, vakalannceğ,_ 
nı an !ayınca son kurşunu kafasına 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

1921 senesinde 15 yaşlarında bir 
çocuktum. Adım Frankdı. O vakit 
Lovo kollejine gider, tatil ayla. 
rında da otokar şoförHlğü eder • 
dim. 

Muntazam bir yaşayış tarzım 
yoktu. Gecelerim otellerde geçer, 
ekseriya korkulu sahnelerle kar. 
şılaşırdım. Kaç defalar eli sllo.hlı 
gangsterlerin taarruzuna uğra • 
dım. Hele bir kere otelde lld 
gangster kavgıtya tutUJJl\uşlardı. 

Tabancalarına sarıldılar. Atı!§ et.. 
tiler. Çıkan kurşunlar başımın 

birkaç santim üzerinden geçil E
ğer isbat etselerdi, bugünldl ga. 
ri Kuperin yer'.nde yeller esec6 
tl 

Serseri hayatım 3 sene sürdü. 
1924 de mekteb arkadaşlarımdan 
Doris isminde bir kızla seviftlk. 

Bl.z iki küçük aşık Frankla Porh 
bir gün d~d(lk. Artist olrnağı 
karar verdilı: . Holivudun yolww 
tuttuk. Or ada çalıjacak, para ka. 
zanacak, sonra da evlenecektik. 

Hollvud'da çe>k sıkıntı çektik 
Ben fy! a ta bindiğim için stüdyo.. 
yalarda figüranlık ediyor, birkaç 
kuruş kazanıyordum. EHm ek • 
(Duamı 1 mcı aahifemlzdı) 

Katil polis müdürü ve kızı 

c- Ertesi gün Barbara, delikan· 
lıya yazdığı b.r mektubda, söyle. 
diği sözierı teyid etmıştir. O za -
mandan sonr;: Pol kendisini gor. 
mek ist.!memiştir. Fakat genç kız 
mektub yazara!' halınden şika -
yette devam etmiştir . 

1937 ağustosunda kızın anası 

Madam Ka :ol ufak bir se.v ahate 
çıkmış, lıundan i•tifade eden po
lis müdürü, en küçük kızı 13 ya. 
şında Betıi'yi dostlarından bi. 
rinin y;uıına götürmüştür. 

Pol DWer 

Pol Dwyer b1" seyahatten haber -
dardJ. Sir gün polis müdürü ile 
karısına panayırda tesadüf etti. 
Biraz fazacs içki içen Dwyer po· 
!is müdürünün yanına gıtti: 

- Eğ~: Barbaraya yaptığınızı 

küçük Betti'ye htbika kalk ı şırsa. 

nız Barbaranın bana yazciığı mek. 
t ubu karınıza göstereceğim. dt?di. 

İLK TEHDİDLER 

Polis müdürü cevab vermedi. 
Fakat birkaç gün sonra Dwyer 
kendisind2 nbir mektub aldJ. Bu 
mektubda Barbar~nın mektubu _ 
nu satı nalma'.c istf'diğini yazıynr
du. 

Dwyer cevab vermedi. Pol;s 
müdürü ikinci bir mektub gön _ 

derdi. Mektuhcı satmak istemezse 
kendisıni mahvedeceğini yazıyor. 

du . .Birkaç glin sonra Dwyer'in 
kulağı di ıinden meçhul bir taban. 

cadan çıkan b;r kurşun vızladı, 

geçti 7 i'kteşrinde, prlıs müdürü 

yolda Dwyers tesadüf etti. Oto -
mobili, otomobilinin yanında dur. 
durdu. Barbaranın hamile oldu -

ğunu, ve büyük bir rezal~t çıka. 
cağını söylcdı. 

- Eğer mektubu vermeğe razı 
olursan meseleyi kapatırım. Yok· 
sa .. . 

Dedi. Pol Dwyer muhatabının 
yalan 5Öy!ed•ğin• zannetmişti. Po. 
füı müdürü, Bararayı evine alma
sını, hususi doktoruna muayene 
ettirme.>i teklifinde bulundu. Bi. 
raz sonra doktor Litlcfield Polun 
evinde bulunuyordu. Delıkanlı, 
meseleyi hütün teferrüatile dok
tora anl.ütı. ve mektubu da gös -
terdi. Pol, polis müdürü evine g~l
diği vakit Barbara'nın nue<le ol -
duğunu sordu. Polıs müdürü, ka
pının önünd~, otomobilde bekle. 
diği cevabını verdi. Pol aşağı indi. 
Fakat Barbarayı bulamadı. 

DOKTORUN KA'ILİ 
Bu esnada doktor, hiç şüphesiz 

her şeyi bidi~;ni polis müdürüne 
söylemşti ki; Pol, yukarıya çıktığı 
zaman ı'OIİ! müdürünün kocaman 
bir rovelverin kabı:esile doktorun 
kafasına vurduğum: gördü. Dok. 
tor bayılmıştı. Polis müdürü, Po. 
la: 

.• ~RÜNÜ TAHMiN EDEBiLiR MiSiNiZ? 

" 

I 
' 

- Otomobıde bir şişe viski var. 
Onu getiriniz de doktoru ayılta - Hohvudda yeni yıldızlara ihtiyaç görülüyor. 8ahne vAzıları, or. 
Iırn!.. ganizatörler harıl harıl araştırmalar yapıyorlar, dünyanın her tanfını 

Ded. Deli':a•1'a, şişeyi alıp ge _ dolaşıyorlar. 
tirdiği vakit korkunç bir manznr» Şu resimde gördüğünüz kumral genç kız yeni keşfedilen ve mils. 
ile karşıhştı. Po!L~ müdürü ,oda. takbel Holivud simasının ön saf yıldızlarından olmağa namız~ j 

da buld ııi\'".ı ince bir kay ışla dok _ Efhelreda Leopold'ün son resimler inden biri<lir. Bakalım, yeni yıl _ 
toru boğmuştu. dızın doğuşu ile batışı ne kadar zaman sürecek?. 

K atil; Bo1ü de rovelverle tehdid ·~===~======================~' 
ederek ce,..di, 'llomobilinin arka-
sındaki sandığın~ kaymağa mec -
bur etti. 

Pol fena halde korkmuştu. Her 
şeyden evvel Barbaranın bıı müt. 
hiş cinayeti haber almamasmı is. 
tiyordu. 

DOKTORUN KARTSl 
Fakat, cinayN bu kadarla kal -

madı. Doktoru.1 kansı da öld"ü -
rüldü . 

Bunda nsrınrasını zizzat mütte. 
tehim anlatıyo~ Bütün nazarlar 
kendisin<> di:inmüş. Çok sakin gö. 
rünüyor. Barbara, anasının )'anın ... 
da oturuye>" ve gözlerini Pol 
Dwyer'den ayırmı~·or. 
Delikan 1 ı müddeiumumınin sri'". 

!ediği ıeyle:i tekrar ettikten son. 
ra doktoru, karısının nasıl öl_ 
dürüldüğünü anlattı. 

Dwyer, nereye gdeceğini bil -
mez bir hal.d~ otomobil ile dola _ 
şıyordu. Gece yarısına yaklaşı _ 
yordu. Doktorun bir kazaya uğra. 

dığmı .<arısın-ı telefonla bild;rdi, 
ve kocasının Boston'da bulundu -
ğunu, kend;siııı ı;ö•mek istediğini 

söyledi. 

Dwyec·, doktorun karısını bul • 
du, otoınobıe a11ı, boston'a götür. 
dü. Gece:vı bir otelde geçirdiler. 

(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

Artist/erin başına 
gelen felaketler 

hadiseler Gülünç •• • 
numunesı 

S inema artıstler.nden mahke -
meye ver;\~nler olur Rollerinde 
dünyanın en adil hak.imleri, en be
lağatli ve ır ahır avukatları, en 
masum ve en kanlı su~lul~rı, mu
annid davacıları olarak m..ıvaffak 
olan sinema artistlerinin sahiden 
mahkemeleri>? ne alak~sı olabilir? 

Fakat şu"u söyliyelim ki A me
rikan mahkemeler: dünyanın en 
garib davaları ile meş~ul olur. Bu 
garib iava'arın davacı \'e sı.:çlu. 

!arı ekseriyı artistlerdir. ·Rol ica. 
bı bir genç artist bir yıldızı öp. 

müştür. Fakat kız derhal mahke-
meye beni sahiden öptii dıye mü
racaat etrni~. ~'akat müdafaa ko -
!aydır: Rol demek rn tabii tak -
lid demektir. 

Artıstleriı1 filim kurnpanyala -

rından '.ulunuz da, hizmetçilerine 

varıncıya kada.- aralarında olan 

anlaşmazlık haftalarca gazeteleri 
ışgal ed~r. Ba~larından geçm en 

küçük vak'alar bıiyük alı\kalarla 
karşılanır, fakat bu güzel rnah • 
lılkların başlarına ehemmiyetlı 

vak'alar da gelmez degildır· DıL 
ber Süzi Vernon uşağındarı da _ 
yak yem•ş deseler ınaııır mısınız' 
Halbuki Annamlı bir uşak beni 
niçin evd»"l koı·uyor, dıye elıne 

geçirdiği sağlamca bır şemsye ıl~ 

Süzi'yi yatnlc odasında yakalamış 
bir güzel ıslaımışlır. 
Avru;ıada zc'lginlerın kok usun• 

dolaşan v~ oturdukları oteil~re 

müşteri girip yükte hafif paha:la 
ağır eşya ile çıkmak istıyen hır , 
sızlara •otel hresi • derler 

İşte FrıM'.Z arlıstlerınden n.ın.. 
yel Parola Kan şrhrinrle :stira _ 
hat etmekte iken b..ı otel faı !'!e. 
rinden birisi artıstın yatak od• -
sına gir•nlŞ, mas3nın üı:;tiinde tlu ... 
ran pırıdntah altın kol saati ıle, 

çok kıvmet.li bir podra kut:ısunu 
ve iki bin beş yüz frank parasını 
aşırmıştır. 



-- - ---~--~----- -· - --- -

~-&ON 1'ELGK:AF-9 Apııt..1933 

Süfilema Arazi 
Vergisi 

Harf inkılabı Devlet Demiryolları ve Limanıerı 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

İstanbul- Bandırma. İzmir 13 saat 45 dakikBdı 
·ıe SUS Vapuru ve Ekspres Trenı 

(5 lnd sahifeden devam) 1 ardına yeni janr ın:mlerimi çe • 
mek tutar tutmaz Dorisle evlen. 1 virmeğe başladım. hk filiınlerim 

,Birinci sahifedc.n devam) 
yük tezahüratla kutlulanacaktır. 

(Birinci Hhifeden dırraııa) Hazırlanan programa göre; bugün, Üniversite ida1·esı ve Festival 

mek için onu ı.radun. Halbıık: Do ·Bugünü yaşıyMuzo, •Bir milyo. 
ris Holi\'1Jdun EC1ac1 i ıle evlen- num olsaydı•, ·Bir pazar öğle 

mıntakaların:ı taall(ık etti/;;ni ve komite.sin~ lştirakile şehrimizde muazzam tezahürat yapılacaktır. 
bu köy kasaba ve şehrin veya Gunduz Halkevlerinde muhtelif hatibler tarafından konferanslar 
muayyen mıntakaların isimlf'rıni, verilecek, temsiller tertib olunacaktır. \l"niversite lconf~rans salonundaki 
hasarın köy, kasaba, şehir veya merasim Fuad Köprulü tarafından açılarak harf inkılabının ehemmiyet 
mıntak•dan o sene alınacRğı tah. ve azameti etrafında bir hitabe irad edilecektir. Bundan sonra yüksek 
min edilen hasılat miktarına göre tahsil gençl :ğ; namına Edebiyat Fakültesi talebesinden biri bir nutuk 
ve yüzde hesabile nisbetini, hasar söyliyecek, mektebe gitmeden uç ayda akuyup yazmayı öğrenen altı 
gören yer,erin icara verilmış ve- yaşında bır çocukla harf inkılabından •onra okuyup yazma öğrenen bir 
ya mahsulleri sigorta edilmiş olup çok yaşlı zat da Türk harflerile yazılmış birer hıtabe okuyacaklardır. 

Sürat postaları 
mıştı. vakti• islmli eserlerimdi. Bunlar 

Nihayet bor gun. K1•ra Bav be. benl sahnede yalnız fifollo bili 
ni görmuş. begcnmış. macera fı_ olmaktan kurtardı. Artist sımfına 
limlcrinde ban ı rol verı)nıPsı ıçin geçtim. 
reıisöre tavsi •e Pt.,.,~t . Bu tavsi. 1933 de Vecon;kc Balf isminde 
yeden 3 hafta sonra Fay Vray ile Nevyorkun k:bar muhitine men. 
bir filimde ilk, a.dım sub bir kadın hayatıma yeni bir 

Pazartesi, Çartanba, Cuma 
İstanbuldan K 8.15 İzımrden K. 
Bandırmaya V. 12.30 Bandırmaya V. 
Bandırmadan K . 13.10 Bandırmadan K. 
İzmire V. 22.00 İstanbula V. 

ADİ YOLCU SEFERLERİ 

gunıerl 
7.30 

16.30 
11.30 
2215 

Bay Cheospcukc'dc sandalda istfkamet verd~ Veronika merak 
geçen blr sahne fi'"!le Ç<'k'lırken yiiz fıden Hol;vuda gelmiş, filim 
hava birdenbire bozdu. Heyecana çovi,,.eğe haz:rlrnıyordu. Onunla 
lı:ııp an Fay \"rr.y muvazenesnı tanıştım. 

olmadığım tesbit edecektir. İdari . Ak>~ saat 20 d_: tl'nôversite tal~hesile yüksek tahsil gençliği elle.. Bandırmaya V. 
tahkık heyeti tesbit ettiğı vazi - r:nde meş PJelerle Gulhan parkına g.derek burada Atatürk heykeline Bandırmaya V. 
yeti bir raporh idare heyetine bır çelenk koyacaklardır. Parkta Dil Encümeni Umumi Katibi saylav •Bandırmadan K 

İbrahim Nccmı Dilmen bir konferans verecektir. 

5.30 Cumarte•i 
5.30 Pazar 
6.30 Pazar Salı 

çarşaınbJ 
Pcrştırıb' C 

Per<onb• 

c 
ı 

kaybetti. Suy~ d' tü, batacağı sı. Bu kmn baba>! ınilyonerd •. K.ı. verecek ve idare heyeti hasarı ka. ro·ıı -~ k '•U ı;ukue ı merasimde duhuliye alınmıyacağı gibi kapıda bekli. lzmire v. 1600 Pazar Salı Persell'l!( 

rada onu kurtardım. Btr saat ka. zının bir artistle cvlenmeğe karar bul ettiği takd •d arazi vergisinin k ı k" yece o a'l i ı otobüs de halkı parasız Sarayburnuna taşıyacaktır. ~ 
Pcrş<'mbf dar uğraşaralı: güçlükle kendine verdiğin. öğrenince çok kızdı. Fa. 

geldi. Holivudda bu vak'adan son kat kazandığım paranın azameti 
r.ı h<!rkcs ev .'lece"<im·z umu - onu biraz yatıştırdı. Nihayet ra. 
yorda. zı oldu, evlendik . 

Fay "\'ray bı.ıı.dan mra Jon İlk defa kar; koca birl:kte 
Sonders yerine benimle oyr.ama. ·Bengal Lanceer<• ile üç filim 
yı tercih ettL Jfalbuk. be'l beşka daha çevirdik. Ne, dersincz. Bu 
blr.is'.ııe abayı yakmı.,<tım. !ilimler dehşetli sukse yaptılar 

Şiddeile sevdıtim kadın k.mdi Evlendikten sonrn artık barlar. 
biL musu'luz? Lupe Velez. . da, buvatlarda dolnşmaktan kur. 
B genç ve _güzel eksikalı yıl. tulmuştwn. 
dızm nesine 8- k olduğumu hala Ş"mdi. yaz akşamlaronı evimi. 
b · orum. O da bana alAka gös zin bahçe•inde, kış geceleriri de 
!eriyordu. Her akşam yemek ye. şömlncmizin önünde tatlı scııhbeL 
diğlmiz lokantadA iskemlesıne o. !erle geç'.riyoruz. Ben bir filmi 
turur oturmak <güzel Kuperi se. bitirince hemen ist;rahate çekilir, 
viyorum• diye kade!ı•ni çeker, seyahatlerde vakit geçiririz. Hat. 
yemeğe başlard.. tA bizi mektnbla rahatsız etme -

Yemekten sonra herk.esin ıçin.. sinler diye adres;mizi de gizleriz. 
de boynuma sarılmaktan çekin • Tatillerde yakamı film acenta-
mezdL Lupe v~ıcz tam manasile !arının ellerinden kurtaracak bir 
• ' ı· vahş '-" k ılı B" çare de keşfettim'. İstirahate çe. ~e , . .,.. ız . . ır an 
geldi ki bu se\·giden usandım. Bir kllir çekilmez snı;.1 arrmı ustura 
gün bavulumu bptım, yola çık.. De tıraş ettir:yorum. Bu şekilde 
tını. Doğru lngıltereye geldim, resmlmi çekeınlyeceklerl \çi.n on. 
Fr )'1, ltaıy ·ı dolaştım. Bu J.ar da beni rahat bırakıyorlar. !. 
.seyahat sıralarında Kontes dl ki ay, kimse kapımı çalamıyor. 
Frasso'yn tanıdıın. Bu kadın Jıa.. Fakat ... Son zamanlarda haya. 
yatımda büytı'.c o ğişikliıklere se. tuna ylne bir kaciın karıştı. Bu da 

' b oldu. kim biliytır mu<ıınuı? Kendi öz 

Rııhuınnn derJnlik1erlnde yer. 
1eşen Kow..Boylu~u Kontes söktü 

( attı. Beni tam mana.sile bir salon 
a haline koydu. Lupe Velez 

dos1ça ayrılmak fırsatını boy 
l buldum. Organizatörlere ar. 
tık atlı, arabalı ~ergüz<'Şt filim • 
l den bıktığnm, ciddi roller 
almak ted.iğire" anlattım. Sahne ' 

vhılarmdan t..Ubiç ile Hothorvay ı 
bana it.ıınad gos!e;rdiler. Birbiri 

kızım. 

Şimdi onun yetiştirilmesi ile 
meşgul oluyorum 

İşte, beni hayatımdaki kadın • 
!ardan, kanından sonra en çok 
mcşııul eden bu yeni mini mini 
bayan ,1e uğr;.şmak boşuna bir 
zahmet sayılmaz değil m17. 

N !; hayatımı tt.nzim etmek.. 
te büyük rol oynıyan kadınlara 
bir şükran bo=cıım yok muymuş? 

4 Eroinci 
Daha 
Yakalandı 

(5 inci sahifeden denm) \ 
g'lnü, istasyona götürdü. Sabıkalı cro•ncilerden Hüseyin 

Doktorun arada randevu verdi _ oğlu Mehmed l!e Mustafa oğlu 
ğinı söyledı. Fakat bılabare haki.. Hasan Basri Kumkapıda §Jipheli 

lr.ah ıtiraf etti ve kadını Dııda ge- bir vaz:yette dolaşmaktalar iken 

trdı. Kam.'ur. ev-n· önünde dur- yakalanmışlar iızerler: de b'r 
du!ar Bu sır:ı:h pc.'..:s müdürü de miktar eroin bulvnmuştur. 

Bunlar eroinleri sabıka! ka -
~ irıdcn ı;ık·yordu. 

Kendilerim görü:ıce olomobi • çakçılardan Mahmud ve Kadrı _ 

Jin bas.mağına atlad. ve r:ıvelverl den aldıklarını niylemişler, dördü 

n~ doktoru::ı karısının kafasına \'U- de yakalanarak ~d'iye\"(' verJmiş. 
!erdir 

rarak ba •ılttı. Sonra yanına otur. /iia;;c:=;;;m;;;;;;;iiii;;z;;=c:======I 
ti Rov ver.nı Dwyer'ın iki kü. 

reği ortı<mn daT<tt!ı, Turkeyhil'e 

Ç<'kmcsil' söyledi. 

Polis mciclü iı, D·.v er yanında 

oturan lcıııll'I •• bo unn sıkarak 

b<ığdu. Sorr1 Dwyn'i de hlümle 

tı·hd;d et•l 

G,\, bu ce~di bır nehre at! 

Yok ,;cm d • bcrtmm'. .. 

D r. bütün grce otomobil ile 
m-1ı gıbl dol:ı !.l. Nf' yapacağını 

bılmiyor<tu. Kadının ceredini de 

koca~:nın yanına, yani arkadaki 

-s:ındlğa ~~duğunı .. hatıılıyc.r, iki 

<· d, o•r gec . hır gün dola~ -

tıkt:ın so:ı:a kendisiııdt'n şi.ıphe 

eden veyahud polis müdürünün 

emır vtruıf:ı memurlar tarafın.fan 

wvkıf Cllundu 
Pol bun :ar: anlattıktan sonra 

bıtk bir ha!de ~erine oturdu. 

Bar ra lı ris nazarlar la kendisine 

be rrorria. D ·likanlı başını çe -
rdi 

B•Jtıın tmrılan sen n aşkın 

için yaptım. 

De<li. lılahkeme yarın şahidleri 

diııliyece.t. Bu meraklı facıanın 

al tanf ı oku i\IC farnmzıı biL 

dir~ceğiz 

(Dış politikadan devam) -
Yahudi e.."?'le!leı i son zan:ıan.!c.rrl;:ı 

bir dereceye kadar tadile uÇ·ümış. 

tı. Arablar vakfle Filistınin 1a • 
mamile Arablara terkinı ısterler. 

ken, Yahudilerin ekallıyet hak .. 

!arını tanı.n.ıya razı oldular. Şim

di de ne derece salfıhiyı>tle söz roy. 

lcdikleri bilinmemekle beraber, 

bazı Arao liderleri, İngniz man. 
dasının on sen~ daha devamına 

ve hatta bu müddet zariında •3Z 

mikt1rd.ı• olır.ak şartile Yahudi 
muhacırct.n• de taraftarlık gôs • 

teriyorıa~. Diğer taraitan bazı nü
fuzlu Yahudiler de İngiliz gaze
telerine mektub yazarak, F'ılis .. 

tinin doğrudan doğruya İngiliz 
kolonisi ~!inde idare edılme • 

sini taleb etmektedirler. Gerek A. 

rablar ve gerek Yahu dl er tarafın

dan son zamanlarda ileri sürülen 
bu görü~lerin birleştiği bir nokta, 

Filı. ınde blr veya diğer şekilde bir 
İngıliz nmrakebesnn devamı Jü
:r.umudur. Bu vazıyette l)'_a.lnız İm. 

rablar \"e gerek Yahud;ler tarafın. 

Filistindek: id~renın muvaUaki • 

yete doğm yürümekte olduğu id. 

dia ecı;Jebilir. 
A. Ş. ES .. IER 

terkini cihetine gıdilEcektlr. Mü. !<====-=======================~ Pazar Salı it" 
c•~ 

İzınirden K 12.00 

racaatta bulunmamış olanlar ha .. 
sar dahi görseler vergilerinın tah. 
silıi cihetin~ gıdılecektir. 

Pazar Salı 

Pazar Salı 

Perşembe il" 

cf 
Per~.._~be il' 

ltalya ile Almanya ara .. Barıdırına.-. R. 

sında bir askeri ittifak :~~::::~K. ~.: Cuma ·'' 

20.00 

Muamele 
Vergisi 

Muamele vergis, yüzünden kü. 
çük sanayicıler nr:ısında başlıyan 
motör ~ökm? hiidisesinı mahallin. 
de tedkik etmeiı. üzere Malıve Va 
ridat Umum Müdürii İsmail. Hak. 
kı dün şehrimize gelmiştir. 

Dün Marangnzlar Cemiyeti U. 
mumi K '-.:bi ~'ııad "Tezelın reiı;IL 
ğinde bir heye~ umum müdü!"ii 
ziyaret etmış ve muamele vergisi 
istisnaiyettnin kaldııılması için 
vaziyeti izah etmı<tır. 

Varidat Umum Miidürü geç 
vakte kadar tedkik.erle meşgul 

olmuştur. 

Mumaileyh, Vekaletin tes!bi L 
le muamele '1 rgı>; i§ini tedkike 
geldiğ:ni söylemi~ ve bilahare 
demiştir ki: 

Krmlerin defter tutabii•n•kle _ 
rin hangi kü~ük esnafm maktu. 
iyete ba~lanmas:ı iktıza edeceğin!, 
hangi imalıi.tha.•H :erm istisnaiyet 
karannırı ref'i.nden mutazarrır o
lup, bunun ·n•vc uLyetlerı için 
tehlıkc>!ı oldu~.mu araştır~cak Ye 
netıceyı Vekaletf' arzr·dec"f:iz. 

Pazartesi -

yapılacağı söyleniyor\··':·:·:"~~,;,'.·~::.::;""""'"'""'"' ···"· ,. 
;fi..:·~...,,,,.,," ~;...,'iıf<;·;~<·~, '~-ı~-..,: .. "" t.;+.,.•·-:;>: :t ~ "':: ·ıar 

l~!,~~~·9\?.~,B~~,~9:iY_~s~~~tl~~~ L ondra 9 (H.ıro.si) - İta! - Zannedildiğıne göre, bu ikı dev 
yanın tan.ıımış askerlerin. Jet aras da askeri vadide bir an. 
den ve faşist parti,,.nin itı.. !aşma yapılması Bitlerin Roma 

mad ettiğı başlıca kumandanlar. ziyareti esnasınrla mevzm.• bah .. 
dan General Balbo bugün Berlin solmuş v <'Sasları o zaman iki şef 
de bulunacaktır arasında görüı;ülmü.~tiir. 

Bir müddet evv•l İtalyanın Y.l: Şimdi iki tarafın saliıhiycttar 
ne başlıca askui r .calinden olan 
General Russo ve General ParL 
ani'n!n z:yaretlerinden sonra Bal.. 
bonun Almanyayı; gitmesı fevka 
lıide el><:mmiyet' 1dakk ed'l • 
mektedir. 

Söylenıldiğıne göre, bu ziy• -
retler Almanya :ıe İtalya ara • 
sında kara. hav:: ve denize şamil 
olmak üzer~ umumi bir askeri iş 1 

birliği yapmak, yani B<>r'l"nlp Ro. 
ma arasında mevcud ı'la!". ı. 

1
.9.rJ 

askeri bır ittlfaida tar~;n ı.vlr -
mek maksadile y•pılmaktadır. 

Par , Almanyı:. il İtalyanın bu 
suretk ted.ıfüi w ttcavüzi mahL 
yette askeri bır ı' fhk yapmasını 
Parsle Londrar.ın d~ ayni derr. 
cedc b· bağlant ile birbirlM"ine 
daha z.yad· ynkl.ı malan icab et 
tireceğ kana.ıtin i;.har ptm~kte. 

dir 

askeri ricali bu ı•sasların tatbikat 
ve teferruata aid kısımlarını tes.. 

bıt etmekle uğrasmı.kt"d rlar 
Paris 9 (A.A.J-- So•·ypt _ Jıı _ 

porıya hiid'selerındrn bahseden 

Pöti Parızı ·en r,aZt·!.t'.s., Çanku • 

!eng tepesin n hakim:yt'ti ı<;.n ya 
pılmakta o1&L çarpc'1n.aların dur. 
madan nki~afı net!cesi..nde mü _ 
zakerelerin iyi hir neticeye vara 

bilmesinden bedb;nlık gö.teriyor 
ve diyor kı: 

Mançuko hudtıd 1arında baışla _ 

mış olan cidal, ~·ok k•rısık mahi. 
yet göstermekte devam ,.a;yor. 
Anb~mazhğın :) nı zamanda hem 

l\foskovayı. hem dc Tokyoyu rnem 

nun edebilec-ek bi• he.~ tarzına 

doğru çabuk'"& :nk;şnfı bekırnmc
melidir. 

~ --·- ----

• • • • •• 1. ' 

ı,.._ ....... ~t muc a lüzumu olan ve hcr.,,s n, l~·:,~ ' ~e 
bcdeı t hmın cdılen 32 kalem boya vt levazımatı açık ı·ksıltı~.: 1 
mu~tur Lisicsile şartnamesı levazım Müdürliiğünd<. gfı;-ıııcb~~ ~ 
lıl<r 249ti No. lı kanunda yazılı vesika ve 145 lira 2 kuru luk _,,ı 
ınakbı.:z ve ·a mektubue beraber 22/8/938 pazartesi gunil · 
Da mi Enciimendı bulunmalıdırlar. 

. ** , 
1' n ışlc rı Müdı...rlilğu .çin yaptırılacak olan VE MP'

1
pe ./f 

b< del tahrı ın edlen 9 tane yazı maöAsı, 2 tane dosya dıılab~ 
tab ve dm'ya dolabı, 1 adet yazıhane koltuğu, ve 2 adrt l< :ıııl' f. 
k n ısk mle açık t'ksiltmeye konulmuştur. Şartnamcsı ıc,-ıı 1' 
lugimd H nüm:ıı' 'er; .Maki na şubesınde görü!eb:lir ıste ,ı / 

l 
No. ıu ko.:ıunda yazılı ~csika ve 51 ira 75 kuruşluk ilk tcıııı~,ııi ~ 
veya mPktı.;l;Je bPraber 19/8/938 cuma günü saat ll nr D~ı!J. 1" 

mende bulurmalıdırlar. 

* * 1311' 
Bc.'·d~ıd yanııın yerinde )·em Tavşant.~ı mah~lll·<' 111 ;11 1.ı,~ 

rlar ,oka~ınd" 2 ne: adada 679 kadastro ve 2/40 harita No. 1 . ~ 
lıcdl' t ahm.n ed:.:en 9 tane yazı masası, '.! tane dosY" d<>1 ~ 10~,. 
yüzlü ı:ıı.2ı; metre murabbaı sahalı acsa ile hu :.rsaa · btl r ~ l ~lU · 

l mutfak 'r k&zı $atılmak üzere açık arttırmaya konu ın oşO 
beher ın< ın murabhaına 10 lira ve mutf:.g1'.1 a~!'~zın~ ~a ;ı,b· ' 
tahn <"'ilmıit.r Şartnames• levazım mudurh1~unde gpr b ıe 
ı .. cr ı~O ı.n 28 kuru~luk ilk te~:t ma_kbuz vcy ı ıııck~,dJ! 
19'~/!J:ııı cuma gunu saat 11 de Daıım Encumende bu\ı.n1" / 

(B. 5089) _/ ~ -
Muamele ,·erg sındekı ıstisııaı. 

yet hilkmü, bazı buyfık te<ekküL 
leıin parçalarn:,a, sı, ufak kı -
sınılara ayrılın ... 1.-ıı3s ve bu vazı_ 
yetin bunlarl.ı mtirıasebeılar bu. 
lunan dığer sa ay şubelermc za. 
rar vermemesı ıdn kaldırılmış • 
tır Muamele vergisinden istisna 
hükmunlın sebcb', bu kab.I yrrl. 

müess~eıerin ınkişafını ıemL>"l ı'Ru· si arla j aponlar go·· _ .. . . ı11ıı 
mak adı. a mat ıf l,ulınruyodu. A-
radan uzun zaman geçti. Bu mi:. t 't 
essese1er tutunnuıar, inkişaf etti .., •• •• .., •• t ı Baş, dış, nezle, grıp rema 

1 

I ~ 
~:~ .:n~~u~:~b~;, ~~~:;~ıB:~:~i: gus goguse çarpış ) ar rNevralj i, kırı'dık ~e bütün ağrıları der~~ 

1 

icabında gı.ınıie Uç kaşe alınab-i•• ' 
beraber. buı:üıı »tenılen vergi, _ motörl~ri sö'<.tüıccek kadar ağır iki taraf araSJndaki diplOIU3Sİ IDÜ• ı- ·- ) Za)'l ı~ değildir Sonn ~·er tesı:'.k kanu. Ko'ay!ık Terzi Evi ,be 

k 
ı d • • \ 929 senesi KaraC• lıı' 

nile bu0 ~ibi mü,·s>cseler getirtc. za "efeler e netJCe Vermeni Hayat ucuzlugııııa karşı kuma. binden aldığım ~ah~,~~~ 
ceklPr: birçok .p\idai maddelere şile beraber 22 \'e 26 liraya tam ı yi ettim yenis:nı aıar 
aid muamele ve ıst;hlak vergisi. (Bırinci sahifede" devamı \ so cenahını drlvmeğe başlamıştır. takım ısmarlama kostüm, 12 ve 16 mü yoktur. 

5 
rrı• 1,gl• JVI 

ni ) a hiç verrn.yecek. yahud da mışlar ,~ topçu at';' ::ıçm:ımış • Japon nat:er. Lı1erinde lte~ıf uçuş- 1 d .. S f a ) 
pek az verece'<.lcıdir. Jardır. Biı.i.-ris Japo:llar S•wyet "· lan yap~.ı Sovyd tayyarı>leri, liraya kışlık palto vt par esu. ı.r -İstanbul 3 üncü ıcf' 
Diğer taraftan defter tutma işi razisine ~· i Jeti! bir ateş 2.,ım1tır dahilde ynllaı-a bombalar atmış - yi.in ırüntebab çesitli yerli ku - • ğundan: /, 

de o kadar güç değildir. Ne ka. İki tar.ı! 1a hunudda en guı.de 1 !ar ve Uerlcmekte olan Japon maşlarım~zda~ m~teh~ssıs dere. Bir borçtan dol~:ı ;~~ı 
dar küçük olur.u olsun. aldığını, ı kıt'alaT!rı. tabşıd etme{;e v0 me\'. takvij)·e k.ıH·Ptlcriı-ı makineli tü.. cede bılgın bır sanatkar tarafın- paraya ·Nrı!mesın .,eıP' ılı S t " n~1" j)I 
verdiğin; bilmiye.:. hesabı, kitabı 1 cud kuw ;\t~ro~ı arttırmıya de. • fnk ateş.n~ tutmuşar r. ovye dan çok şık gustolu istenilen mo- bir adet tirkota.I rrı. 1 S 
olmı1an dükkar., tasavvur edile. vam etm•kledi'. tayyarelı>rı, dem'ryolunu da bam. dele göre en temiz işçilik ve en Ağustos/ 918 çar~aır~.e ,ıı-

Si·vasi Vd~·y~t~ gclınce, Japo'".- bardıman etmişlerdir. dokuzdan or.a kad5f 1~c 
mez. Bahu u< biiyle motör kulla. ı sağlam harç kullanmak suretile ~ ,. yanın Mo.;l:ov 1 sefiı·i Sıytml'lsu 1 -=============c j bulmadığı takdjrd~ 1 

ıı•fl' 
nan müe,seseler ı~ırı, bu şekil va. dün de Lit;mofıı 7.iyaret ederek KİRAT,m: APARTltvlAN en müşkülpesentlcr' son derece sı olan 121ı;, 9~~ t~r1·c ,.: 
rid olamaz. k ı b ak t uzun müdiet görü~muşıür. rokat Muayenehane için bir göz Do - memnun ır ır. cuma giinü ayni scın c:ıP' . 

Bi7 im isted:ğinıi.•, bu imalat - her ki ıar j da kendi noktai na- toru yanında bil" oda kiralıktır. Ancak bir tecrübe sözümüzü de yapılacağından f:Pd3 4 '. 

hane \"e miiesses~!erin sattığını, zarını m~ha~a;;a ettil:inden dolayı Mefruş iki hasta bekleme odası 1 ispata kafidir. mazında çuhacı han:~o ',; 
kazandığını göstPmeleridir. Şa. hiçbir mil;ı,:t netice alına:naıo~. !müşterektir. Telefon ve kalorifer Sutanhamam; Münevver han 1 tında ön tarafıııd3 ·' 1 ,,~r-' 

ed b 

ı · l"th ' d catı r" 
y as:t bir iş o.an bu işin güç. tır. ı vardır. Kırosı ucuzdur. Cağaloğlun- Han birinci kat 1/2 ım:ı a ancsın ··· rıtit" 
lüğünü görursek bu kabil yerleri Tokyo 9 (A.A.) - Japonlar, dün da Dr. Osr:'~'l Şerafettin Apartıma. --------------1 lip olanların o gu ~ot 
umumiyetle maktuiyete raptedr. göğüs göğüse ~apılan şiddetli çar. nı kapıcısına müracaat edilmesi. Üsküdar Asliye Hukuk Hakimli- müraacatları ilan °

10 
1 

ceğ!z. pışmalardan sonra, Çankııfeng ve Aıyni zam-ınd1 üç oda mu~bak ve ğinden: tı ı o~7 ııı;rl 1 l'fel" 1 
Şatsaopın~ tepelerinin kendi el- banyo -;o~uksuz, kalabalıksız bir Çelgöşköyünde Hale sokağında 4 l

1

cemaziyel!hır ~ 
lerinde kalmakta devam ettiğini l" Çok Çocuklu 

aileye verılebilccf'ktır. No lu hanede sakine Kemal kansı 12 ~.ı 
tasrih :;diyoriar. Dün yapılan bu Fatih tapu <icil muhafızlığın • Emine tarafındn Sabrinin G•ipli. İ 1 Yıl 19:ıs.Ar8. GooZ'

1

9ı~ 
Ailelere göğüs gogse çarpışmalar, muha. dan: ğine hüküm itası talebile açtığı cia. 9 AOu•to• 1 

Yardım samatın baş:adığındanberi vukua Şeyh Mehmet varislerinden lvada miıddeiye Sabri anasile l1u·· 1 1:-....:::...~::..--

Sovy~t hükumetinin çccuk dü. 

şürmeyi y~.;ak eden kararıname. 

sinin neıı·'ııde:1 beri çocuit doğu. 

ranlara v~ fazla çocuklu ailelere 
devlet yardımının fazlalaştırıl • 

ması kararnameler: de meriyet 

mevkiine girmiş bulunmaktadır. 
Sovyetle: Birliği hükı'.imeti, çok 

çocuklu ailelere :.357.000.000 rub. 

le yardımd'l bulunmuştur. 

Cazimenin mutasarrıf bulunduğu · H ı· ah ıı · d 
glen muharebelerin en ş:ddetlisi horlunun a ınce m a e~ın en 

Hekimoğlu Alipaşa civarında el. 1 olımuştur . olup Yunaıtlıların işgali sırasında 
haç Timur mahallesinde Atlama 

Japonlar öğleden evvelki bu Taşı sokağında 711, 80, 82, 84, 86 J Aydında mıık'.m ikel' gaip olduğu Vakitler 
çarpışmalardan sonra, Siperlerini kapı sayılı arsanın 1515 No. lı ka. ve halen bayat ve memahndan ha. I 1 

yeniden taze askerle takviye et • nuna te\·fik:ın senetsi:ı:den mua. her alınm-ıd1ğı iddia ve mahk~me U-------r Güneş 
mişler ve müteakıb Sovyet bü • melesi yapılacağından bu hususta ce de müddeinin S9brinin bayat ve Ôğle 
cumlarım intizara başlamışlardır. bir gUııa itirazı eılanların tarihi mematı hakkınd..ı bilgileri olanların kıird ikindi 
Öğleden sonra hududdııki sükıl.. mez an itibaTen on gün zarfın işbu malumatlarını altı ay zarfında Akşam 

da ellerindeki evr•kı müshile ile 
net, top seslerile ihlA.l olunmuş • mahkemey·~ bil 'irmeleri lüzumuJ\s 

birlikte tapu dairesine veya ma. 
tur. Sovye: ağır topçusı., Şatsa - hallinde tahkikat:ı geletı memura karar veıilnuş olmakla kyh·et ga. 
oping ur.sinde bulunan Japon ibraz etmeleri :lt\n olunur. zete ile de ilan olunur. f;H~\7) 

Yata 

lıns-,.k 

1 
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Yazan: Rahm1 

erc(ı Ve&ika, ttaim, ınNGmat ve not Vf,renler: Eski Osmanlı donanma11 erka.. 
fi k ll\·~, ' 1<' iktibas lll!lldan miralay Remzi, İskele ve llmaalar umum kumıuıdanı albay 

11 kı ınahfu:ı:dur: Şükril Pala, komodor başkAtlbl İlısuı, batan r:eml kaptıuılan, c l Mld armatörler. Ve b~e kadar &izli kalan vesikalar 

anib çavuşla Etem kalfa 

o 
\le polis Osman Efendi 
gece bir deniz 

li.elbrock b .. .. . 
eğlencesi yapacaklardı: 

llıOdôr B • uyuk bır zevkle ko-
ltl"ndanı rodeyı dınliyerek kıı.. 
~ı,_ n anlattıklarını kelime 
.ı:~ lak ~1 8U ıp ettikten sonra Bro-

..... 8 Sl.lnca fikr;nı izah ıu: 
h 0ııdee :-"Yle d;i . _sasen bu fikirdeyim. 
' Şunuyordum. Şimdiye 
~~ Yaı:;tıklarımız aşağı ~·ukarı 
'~UVVetlerimizin yaptık-

!.ı.. cı on mislini buldu. 

~ar~ya girdik. Bu küçük , 

~d.iit. ıç .. de~izıni cehtnneme 
&•lıtdık Önumuze geleni ~·aktık. 
il< tutı ·k İsk~le ve sahillerı to-
1<tt"ıdu · Ne kaçan elimizden 
t. ..... 'l . . ""'rtuı ~ ~e Ucun. Trenlere" kadar 
ıı;ıı en e 1\1k. ,,Os_:ııanlı donanma. 
'%ı.ıe b~·~ ~ssunde torpito hü
laı-arında rbırıne kattık. Padişah 
Tor. S . korkudan tir tir titri.. 
h~tıiıı -:•: Şel:ı.:rier halkı bütün 
~ "'' eniz Va.'ıtaJarını karava 
~ "''ılcr d . ·• 

lıab ' .. enıze açılacak deg-
1ıırıar ayıg U parmakla göstri-

~-· sut .. 
ıı- ~ ,,, un bu muvaffakıyctleri
"'- "•~bbıı ...,iti(. - bir nefer es-r ver. r 
10C. 11 başka hiç bir zayatımp 

Çoıc ıl • 

- Hayır .. Yalnız size verilmek 
üzere bir mcktub vardı. 

- M~ktuh Türklerın el'ne geç
ti mi detsin 

- Zannetmem ... Çünkü ken _ 
disine verilen talimatta ele geçe
ceğ;ni anluı· anlamaz -mektubu im
ha etmesini sıkı sıkı tenbih etmiş
tim .. Hem mektub ele geçseydi 
şimdiye kadar Türk geın leri bu 
sahilleri didik didik ederler, her 
tarafı denizden karadan aramıya 
başlarlardı Böyle bir hal olmadı
ğına gi\re mektubun imha edildi
ğine hükmetmek lazım. 

- Fazla ihtiyata riayet etmek.. 
le berab~r fıkrinizi kabule mec -
burum. Şimd, gelelim son akına: 

l Ben, bur.un için bır proje hazır
ladım. Ge!m masa başında harita 
üzerinde size izahat vereyim . 

Helbrock iskemlesinden kalktL 

Komodor Brodeyin yanına gıtti. 

İki İngiliz deniz subayı. üzerind" 

renkli kal·~nı!crle birçok işaret bu
lunan bir haritanın başına geçt: -
!er. Prodey anlattı: 

- Kapiten Nazmet ile Treton 
suvarisi Fransız yüzbaşısı Oıen 

Kl.lvye':.rc dün talimat verdik. 
Onlar şimdi yola çıkmış bulunu _ 
yarlar. b:isi de ayrı rotalarla ay_ 

rı istikam••tlerdl!n İstanbul sula
rına hareke~ edecekler. 

(Devamı var) 

RUS· JAPON 
( 4 ilncU sahifeden devam) 

taya vermek üzere Japon Hari _ 
ciye Nezaretine gıtt'ği zaman Ja
pon Hariciye Nazırı General U _ 
gaki kendisinı kabul etmemiş, 

Nazırın k<itibi gelerek notayı al
mıştır. 

Vaziyetin Tokyodan görünü_ 

ehemmiyeti ne dereceye kadar _ 
dır, iki taraf bu vukuatı ne gözle 
görüyor ve ist,kba! için ne düşü.. 
nüyor? suall 0 ri'le cevab bulmak 
için şu birk~ç noktayı gözönüne 
getırmek ıkt!z~ ~divor 

1 - İk' taraf ta İşi büyütmek 
tarafdarı değ'l<lir; 

Tırnarhan2den kaçan 
(5 inci cılhlf Pı1on devam) 

sıktı. Yakalandı, Evrö hastahane
sine naklolundu. On beş gün için_ 
de kolu iyile§ti. Fakat kafasında
ki kurşun çıkarılamadı. Gözünün 
biri de kör oldu. Bir gün hasta _ 
hanenin penceresinden fır!adt, 
kaçtı. 

11 Haziranda, bir evin mah
zeninde yakalandı. Bu sefer ha _ 
pishaneye konuldu. · 

Az sonra hali değişti. Uzun 
müddet açlık grevi yaptı. Sonra 
kendini duvardan duvara vul"'ıp 

kafasını parçalamak istedi 
1 Temmuzda, avukatı, akıl mu

vazenesinin bozulduğunu iddia 
etti ve bir tımarhaneye naklini 
taleb etti. 

Bir ay hastahanede kaldı. Öte
kine berikine saldırıyordu. Başa 
çıkabilmenin imkanı yo'<tu. Deli 
gömleği giydi!'l'neğe, ayaklarını 

bağlamıya mecbur 1'aldılar. 

Bu azılı haydudun bulunduğu 
oda brincl katta idi ve dört hasta 
daha vardı. Kursavin•ki bir gece 
dişlerile gömle~i yırttı, ayak]arın.. 

daki bağları çözdü. Yatak ve yor_ 
gan çarşaflarını biribirine ba~1a_ 
dı. Pencereden aşağı indi. Bahçe 
duvarından atladı, knçtı. 

İNSAN AVI 
Haydudun kaçtığı derhal jan _ 

darmaya haber verildi. Jandar _ 
malar ve köylüler bütün gece 
kendisini arad•lar, bulmıya mu
vaffak olamadılar. 

Haydut, civardaki Kon<e orma
nına gizlenmiştir. Bu orman 180 
hektardır. Jandarm&lar or:nanın 
etrafını çevirerPk tara~a ome!L 
yatı yapmıya karar vermislerdir. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSU 

Bu gece (Suadiye Plaj) çarşamba 

(Büyükada) Perşembe (Heybeliada) 

da: SÜT Kı\lt JEŞLEil. 

1 

~~~~~~~~~~~~ı 

!LAN 
Viktorya dö Berlin Umum Si _ 

gorta Anon.".Il Şirketi tll!'.afından 

10/Şubat/1928 tarihinde Bay Adil 

Albert G:thay·ın hayatı üzerine akt 

ve tanziın olunan Bcşyüz Amerikan 

dolarlık ve l.227.5~9 numa,.&lı sigor

ta mukavelcııamesine aid depo il
mühaberi zayi olmuştur. 

Mezkur Depo ilmühaberi hali ha

zırda kimin yedınde ise, hukukunu 

ispat etme'<: üzere Viktorya dö Ber

lin sigorta şirketinin 1stanbulda Ga.. 

!atada, Kürekçilcrde manhaym ha

nında kai:ı Türıciye miıdürıyetıne 

veya BerJ;nde kain merkez<ne: işbu 

ilanın tarihi neşrinden itibaren aL 

tı ay zarfınth müracaat etmesi rica 
olunur. • 

Mezkür müddetin mürurunda, 

numarası balada muharrer sigorta 

mukavelena.mesine aid depo ilmü

habri keenlemyeküıı ve mefsuh ad 

edilerek yer'n~ nüshayı saniyesinin 
tanzim edileceğı iliın olunur. 

Viktorya dö Berlin Umum 
3i~cd1 An,nim Şirketi 

Türkıye Müdılriyeti 

İstanbul Sıhhi müesseseler Artırnı< 
' ve Eksiltme Komisy0n 1u dan: 

Ahnaçak mal. Mik- Muh1mmen M. Garan i lhd.eoin gün 

Kahve ren-

darı fivot ve saat 

650 Metresi 450 

kuruş 

219 Li. 38 Ku. 15/8/938 Sa. 

10.30 Pazartesi 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
I - Şartnamesi mucibince 50 lik 50,000 adet tuz çuvalı pazarlık 

usulile satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hasebile 11500 lira ve mu
vakkat teminatı 862 liradır. 

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

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

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

••• 
1 - Aspiratörierden çı'kacak tütün tozlarını koymak için tozları 

sızdırmıyacak un gibi ince şeyler konulabilen standart normal sık ör _ 
gülü ve nürour.esine uygun olmak şartile 4000 adet tütün tozu çuvalı 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 33 kuruş hesabile 1320 lira ve mu 
vakkat teminatı 99 aradır. 

III - Eksiltme 12/VllI/1l38 taı·iht'ıi! !'astlıyan cuma günü saat 10 da 
Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım bmisyonunda yapı
lacaktır, 

IV - Nümune her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü.. 

venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilfuı olunur. ·4853• 

••• • 
I - İdaremızin Ga~;anter fabrikası için şartnamesi mucibince :a.. 

tın alınacak 500 ton rekompoze maden kömürü i/8/938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 

II - Muhammen lıl'deli brher tonu 15,20 lira he.o;abile 7600 lira ve 
muvakkat teminatı 570 liradır. 

III- Eksiltme 24/Vİİİ/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
10 da Kabataşta levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV- Ş&rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı.. 

nabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gil

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5130• 

••• 
I - Şa~lnamesi mucibince satın alınacak 6 adet Nitre cihazı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabile 1080 lira ve mu -

vakkat teminatı 81 liradır. 
III Eksiltme 24/VIIİ/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

10 da Kabat~ta levazım ve mübayaat şubes:Odeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ıy - Ş~rtnameler parasız olara kher gün sözü geçen şubeden alı.. 

nabilir. ~ildiır. ~~-ru düşünüyorsunuz ırn
~rı 1.1:rkler:n sınirler ne do
~ ı.. 'Onlar b 'IZdı- ·· ı u kadar korkutan 
~ık; dil. an gemilerim ze karşı 
~libat 8'.1'anlarımız da mukabil 

h·ulertıoa ~akıa.~aklıd_ırıar. Ve .. 

şüne gel ncc; ~rinp Avrupalı mu_ 
habirlerin Tokyoda!' bildirdiği

ne göre Japon meh&fli de vukuatı 
lüzumundan fazla büyütmemek 
tarafdarıdır. Hududlarda çarpış
malar oluyormuş, silah patlamış, 
top, tüfek atılmış, bunun o kı.dar 
büyük bir ehemmiyeti var görüL 
müyor. Tokyo mehafili hulasa O

laraka şu f'kirdedir: Gerek Rus 
ve gerek Japon hükümetlcri va -
ziyete hakimdir. Her iki taraf ta 
elde etmek istedikleri neticeye va_ 
rınca bu kavgaya nihayet vermek 
üzere müzakereye girişecekler _ 
dir. Bundan çıkan mana şu olu
yor ki Japonlar hududda olan vu
kuatın belki b'r müddet daha de-

2 - İki taraf kendilerince elde 
edilecek net:c,'ıerc varıncıya ka_ 
dar bu gergin vaz'yet devam ede
cektir; 

gi muşam- metre 
ba 

Robdöşamb_ 

rılık kumaş 

400 Metres; 350 

kuruş 

105 L;ra 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~ 7 ,5 gü_ 

15/8/938 P•- \'enme parakrile birlktc yukarıda adı geçen kom'.syona gelmeleri ilfın 

~•hır • t'tı, dcdıgıniz gıbi tahtel
.,e ıı-tın k 

hı. 'der e . suretile tahak-
" ı.n. se halım·z çok müşkül 
, ~naya . 
' gırecektlr. 

ı. ~ıııı. ~ hahsettiğıniz son akını 
'<Qar az akat mümkün olduğu 
, ~c b· zamanda bitirilecek şe
•U.. ır h 
ı.. "'il\. 'l' aıırlıkla bu jşe başlı-
""'rııı ahteibahirler gelmeden 

ar ad 
ıı,,, t 01;n_ çıkajım. Çoktandır 
~~. v~ hug~muı kendi suları

ı. iltiha~tta kara arkadaşları-
lfeıb ır edelim. r1 r"'"' vam etmesini ve bir dereceye ka-
~ """ l•s 'bk. .. 1 liııcA , •ı ar soz erine a. dar artmasını istiyorlar. Ancak 

fıı, !:a:, Brodey sordu: bu vukuatın hak'katen harb de _ 
' 1ld;ı 11 d o~an sizin mliretteba - necek bir hale gelmemesi şartilc. 

ı;: egı• mı? 
~ VQ( k · Çangkufeng alınmakla Ja_ 
~~ lıab. Omodor. Son vak'ada ponlar her tar"fa şunu göstermek 
ı~ dığ -r getirmek üzer~ yola istem'şler: Çin _ Japon muhare_ 

'du1:'.'11z gedikli, Türkİerin e- besi ne kadar uzamış olursa olsun 
ıı. 

ı:.b,,ltasıı oıa Japonyayı öyle zımnedildiği gibi 
· · ıı da esir dü•tii a - kuvvetten düşürmüş değildfr. İŞ-

'lıa h , te bunu her ta•afr. gösterdikten 
~ ~ak •kkı için onu kestireme- sonra Japonlar ıçin varılmak is-

eıe €eat ~lsa olsa padelbotla yol enen netice eld~ edilmiş sayılıyor. 
~ U ,_çını~tir. Artık ondan sonra Japonlar her 
·-r ı .ııııc\,. 

llıı~<lı? - e'r•k, vesika f;Jan şeyi sabırla bekliyeceklerdir. 

~"hkcl kı~;·~. ,., .. "";~,,.;.;. 
) Öldüren kim ? .• 
-ı-1\• .l 
\> • nıı Loran 
er 1 ~.0 ~. 'l',ş.,lck~~ın, Madm~zel. .. 

llı"ıı lt~nd; ederim, Al şunu 
\' nı... ·ne münasip bir şey 

ı. 'Ilı ~ 
ı.. ~1n ıı, bu .. 
"lt~ "'•ıru nu soylerken EıııL 
~''t "not Sıkn ı bin franklık bir 
",~ ı, bıı ıştırdı. Sahte oda biz-
~ p Ufak } , .. 

'ılı •rilyı k ıızmet ıçın ve-
. ı\<1oın •but etmek iste -

'f, C11,._ ısrar Hti · .... ,, 1 . 
1 ı d • o ma- • Al k 
~ı. ectikl . •· aca sın ... 

''ft! . r-r·r~ı a goru ynen yap, 
•~, ne y nıne!. Nereye gitti. 
't' •ııtı.ıını kimse anlama-

' 'Ilı L 
<ıı 

,,,., g tt,k• .. 
• ·~a•- «rı sonra Emılı 
<ı ~ "'• b • 

end anknota bakıyor il· •nı; • 
·ıı r 

r•.1k 
' dıyordu. Paçavra 

16 Çeviren: F. SAMİH 

' dolu bir paket: denize atmak içon. l 
Tereddüdü uzun sürmedı. Ha

fiye karısı değil mi idı? Kapıyı 1 
kapadı, paketın sicimlerin çözdü, 
açtı. 

Paketn içerısinde Röneye aid 
kül rengi bir kostümle laciverd 

bir fanie ve bir çift !3stik iskar_ 
pin vardı. 

Ceketin yahsında, ve iskar -
pinlerin üzerinde kan lekelerı gö
rülüyordu. 

Mimi, bunları tekrar katladı, 

paket yaptı. Havanın kararmasını 
bekliyordu. 

Paketi götürüp kocasına vere-

cek, yaşlı kızın >özlerini anlata_ 

caktı. 

Fakat vakit geçmıyor, bır türlü 

3 - Japonlar hendilerinin yor
gun olmadıklarır.ı isbat etmek is
tiyorlar; 

.; - Tokyonun tahm:nine göre 
Ruslar da bu vukuat esnasında 
kendi ellerindekı yeni silahları 

tecrübe etme!: fırsatını bulacak_ 
!ardır. Bu ihtimal ise Japonları 

endişeye düıüc Ü)"Or. Ancak ne 
olursa olsun, diyorlar. Ruslar el
lerindeki sil il hl arı klluanmak is.. 
teseler bile kavr,anın sahası mah-
dud olarak kal?caktır. 

5 - Japonya ile Almanyanın 

itt'fakı vardı•. Eğer Rusya, Ja _ 

me!re zartesi saat 11, 

HeybcLada Verem sanatoryomuna liizım olan ve yukarıda cıns, 

mikdar, muhammen !:at, muvakkat garanti ve ıhale gün ve saati yazılı 
ikı kakın eşya açık eksiit;niye konulmuştur. 

Şar!:ıame ve nlimuneler her gün komisyonda görüiebilir. 
lstekl;ler cari seneye aid Ticaret Odası ves'kasile 2490 sayılı ka -

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat g•ranti makbuz veya 

banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
• 4967 • 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
K:::.01isy0nundan : 

Cinsi Mikdarı Muhammen Temi nalı ihalesi 
fiyatı · 

ponya ile harbe tutuşacak olur.a Arpa 
Almanya da Rusya ile kavga çı _ Kepek 
karıp çıkorm•z m: meselesi halı- Ot 

9,000 Kilo 
8,000 • 
2,000 • 
2,UOO • 
8,0fiO • 

5,5 Kr. 
4 • 

• • 
ra gelmektedir. Saman 

6 :- Bunlar, Tokyo mehafilinin Buğday 

tahm:nteridir. Fakat Tokyonun L1ıhna 

nikbin olan m~hafili ise bu hadi- 1 Havuç 
selerin öyle bü:,ük bir ehemmiye_ Pancar 
t olmadığı f:kr•ncledir. Rusya ile Marul 
Jeponya arasııı~aki ihtilafı hallet Salatalık 

28,000 • 
25,000 • 
30,000 ~ 

14 000 A. • 
14,030 • 

2,5 • 
7 • 
5,5 • 
6,75 • 
4,25 • 
2 • 
1,5 • 

lVl 25/8/938 saat 15 

375 25/8/938 saat 15,30 

mek için bu vukuat bir başlangıç 
imiş ... 

İşte Uzak Şork had'selerine da_ 
ir Avrupalı 'l'IUhabirlerin yazıla

rındaki tahlilıc • ·n hulii,ası. .. 

Tıb fakültesi laboratuvar hayvanları için alınacak yem ve sebzeler 

yukarıda yczılı tarJı ve saatte Rl"ktörlükte açık eksiltm 'ye konulmuş.. 

tur. iseklilerin eminat ve Ticaret Odası vesikasile komisyona gelmeleri. 

akşam olmuyordu. Genç kadın 

kork mı ya başlam,ştı. Fikren· 
- Ya Röne k~ıılı elbisesinin 

kendisinde olriıığı:nu haber alırso. 
Hiç şübhesiz nnu da yok etmek 
istiyecekti. Ya1lı kızın teklif:ni 
kabul ettiğini nad'm oluyordu. 
Şatoda daha fazla durmak istemL 
yordu 

Nihayet akşam oldu ortalık ka
rardı. Mimi, p'ket: koltuğunun 
altına aldı. ba\"o ı ~apısından çık.. 

tı, koşa koşa köve g tti 
Sahte oda hıımetçisi, otele gi_ 

rnce Lüsl''in Jilbcrin kolları ara. 
sında ağladığın. gördü. Koc1sını 
çağırdı Ve tenha bir köşeye çc _ 
kerek paket verdı 

Piyer Bopr" hayretten kendini 
alamadı: 

- Buna hiç ihti<r.al verm yor_ 
dum. Fakat n'çın inkiır ediycır? 

Yaşamak istcmed.gi muhakl•ak. .. 
Şu halde babas:n:n te\·kıf olun _ 
masına neden müs~ade edıyor? 

- Oh! Piycro .. Artık korkuyo

rum. Bu bir tt !e 'neselesi... B:zt 
alakadar eder bir şey değil Başı-

Şartı:aıııeleı her gün Rektörlükte görülür. •5248• 

mız derde girecek. Bu şatoda es
rardan, faciadan başka bir şey 
yok. Vazgeç bu ;şt~ıı, kaçalım bu

radan ... 
- Doğru söylüyorsun M;mi... 

Fakat, bu adamların mazilerini 
araştırmak, sırlarını öğrenmelt 

st:yorum 
- Öğrenirsek faydası ne? 

İhtiyar sütnine yanlarına yak _ 
!aşarak· 

- Mösyö Bosl<oet'ı idama mı 
mahküm edecekler? 

Diye sordu. 

- Şimdlk kari lıır şey söyliye
mem. Fakat sorgu hakimin n 3u.. 

allerine aksi ervah veriyor, ken .. 
disinon fena müdafoa ediyor. Müs

tehzi davranıyor. Büyüklük satı
yor. Adalet( şak.va gelmez. 

Lüsil hıçkırık!•" arasında: 

- Babam Marivon'u öldürm~

miştir. Buna ~m'nim. Fakat, na_ 
sıl oluyor da kendini itham edi
yor. anlamıyoru"l'l. 

Jilber, sevg:li>;inin mınımini eL 
\erini elleri arasında sıkıyordu. 

- Fakat itiraf etti, güzelim ... 
- İtiraf mı etti? 
- Tabii değ:i mi? 
Piyer Bopre söze karıştı: 
- Bana kalırsa birini kurtar -

mak istiyor. Cürmii kendi üzeri.. 
ne alıyor. 

Bu sırada Lüsil paketin içinden 
çıkarılan kanlı db:seyi gördü: 

- Bunu kim getirdi buraya? 
- Ben, madmazPl... Dadınız bu-

nu denize atmamı söyledi. Fakat 
atmadım, buraya getirdim. 

Pyer, Lüsile hit~ben: 

- Bunlar, kardeşinizin elbısesi 
değil mi? · 

- Evet ... Fakat Röney mücrim 
addetmiyorsunuz, kendisini ele 
vermiyeceksiniz değ\ mi? 

- Eğer Röne mücrim \se şu hal 
de babanızın hareketine ne mlna 

vermeli? .. 
Lüsil tekrar ağlamıya başladı: 
- Babam, yahut Röne ... 

Slitnine yaklaştı, genç kızın ku. 

!ağına bir şeyler söyledi. 
Jilber Şövalye kalktı: 

IJ)evamı •er) 

olunur. ... •524t. 
• •• 

1 - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu için yaptırı
lacak 40 adet elb:se dolabı açık eksiltmeye konmuştur 

2 - ::\fohammen bedeli beheri 27,72 lira hesabile 1108,80 lira ve 
muvakkat temmatı 83,16 liradır. 

3 -- Eksiltme 24/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataş levazım ve mılbayaat şubesindeki alun komisyonunda yapıla.. 

cakır. 
4 - Şrırtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden • 

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

venme parnlarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur •5246• 

••• 
Cinsi Mikdar Tartma Muhammen 

kabiliye!İ bedeli 
L. 

Baskül 3 adet 2000 Kg.lık 324. • 
• l n 1000 n 28~. -

Tutarı 

L. 

972. -
285 .• 

Muvakkat Eksilmenin 
Teminatı şekli gün saat 
L. K. 
n.90 Açık eksilt:ne 1 ı; 
21,37 Pazarlık 13.15 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince satın alı.. 
nacak yukarıda tartma kabiliyetlerile mikdarı yazılı 4 adet baskül hi.. 
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminat!arı ltizalarında 

gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 12/IX/938 tarihne rastlıyan pazartes günü hizala.. 

rında gösterilen saatlerde Kabataşta levaz1m ve mübayaat şubesindeki 

.alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı.. 

nabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiahız teklü ve katalog

larını münakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen 
şubesi Miıdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VT _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom'syona gelmeleri 
ilan olunur. •5245• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Cinsi 

Karaman eti 

Dağlıç eti 

Kuzu eti 

Sığır eti 

ve Eksiltme Komisyonundan : 

Azı 
Kilo 

80,000 

40,000 

23,800 

53,000 

Çoğu 

95,600 

57,0ll 

31,8@0 

63,600 

Muhammen 
fi at 
Kuru~ 

41 
48 

47 

37 

Muvakkat Şartname 
garanti bedeli 

7852 l\8 524 Kr. 

!staııbul sıhhi müesseselerinin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı ol_ 

babdaki şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 çarşamba günü saat 11,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhaı ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 

yapılacaktır. 

2 - Mikdar, muhammen fiat, muvakkat garanti ve şartname bedeli 

yukarıda gösterilmiştir. İstekliler şartnameyi her gün bedeli mukabi... 

lınde !<.omisyondan alablirler. 

3 - Istekliler cari seneye aid Ticaret Odası ves.kasile 2490 sayılı 

kanunda vazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garant' makbuz veya 

banka ınektr'-'le birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
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HiLKAT, alınacak Herkesin üze- r 
• 

Fennf Sl!nnetçl 

Emin Fidan Cam satın 
Daima kanunlarına sadıktır 

Kabine: Be§iktaı 
Erip apartman 

Tel: 44395, Ev Sua 
diye iıtaayon yanı Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 1 

Cemiyetimiz için 4989,60 metre murabbaı cam satın alınacaktır. , 
Alakadarların 10/8/938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 e 
kadar depomuza tekliflerini yapmaları bildirilr. 

rinde ittifak et- 1 

• 
tiği bir hakikat: 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 

vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı hareke-

Beyoğlu Birine, 
Mahkemesinden: 

Sulh Hukuk 

tin cezası ölümdür. 
1 - GalitJ lhındi ile İlyas Ceha- ~----------------••• ı ıı: _ __ , nın müştereken mutasarrıf olduk-

Sabah, öğle ve ak
şam her yemekten 

SCilnra 
Yurtdaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye- ları 45.000 kır< beş bin lira muham

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza azerine derhal faalL men kıymetli Şişlide Gazi Haliisk~r 
yete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuv- caddesinde yeni 198 No. lu Apartı

vetsizlik, tenbellik, korkaklık mı hissediyorswı? Bunlar uzviyetin i manın tamamı şuyunun !zales: içın 
· d t · ti""- ç b k t' '-- t k · . 1 açık arttırmay~ konuldugundan 12/ 
ım a ışare u a. a u ye 1§ ve ıuya e sırı o an 

91938 
t . ·· .. t 

15 
d 16 

pazJr esı gunu saa en 
ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi 
baş katipliğince satılacaktır, arttır

ma bedeli muhammen kıymetin 

2 - 8 ınnde ağrısız çıkarmak 

için 

Beşir Kemal BASiR lh.llCI 
yüzde yetmiş beşini bulursa o gün 1--------------------------

lçmiye başla. FOSFARSOL tababetin esasını teşki! eden bütün dok.. 

torlar tarafından takdlr edilen en mühim iaçların g~yet fenni bir su. 
rette eşl'ikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 

Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir ve bütün 

ihale edilecektir, bulmadığı takdir- A d B •• •• k F k V 
de İkinci arttırm1 on beşinci günü.,_ ra a UYU ar ar 
ne gelen 27 /9/938 salı günü saat iti r Pertev çccuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından t ak-
den 16 ya kJ.da" icra olunacak ve en !it edilmer.ıiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çoeuk cilt-

\ 
çok arttıran3 ihale edilecektir. Gay_ !eri için hazırlan1n1ş olınası ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
ri menkulün evsafı mahkeme b:;,ş bulunmamaMdır, 
katibi nedimle 938/:.:7 No lu dosya_ 
da yazılı ohıdğundan istiyenler ora-
da okuyabilirler. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçir-

2 - İhaleye kadar birikmiş !fa_ 
tir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve !iye vergileri, beled;ye, evkaf ica
gençllk saçar, her eczanede bulunur. 

Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltL 
valarıııda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Llılııİ••••••••••m••••••••m•••••i' resi satıcıya ve delliıliyesi alıcıya 
• aittir. Onu diğer adi (Talk Pud ra) la rı ile 

Kullanmak 
şartile 

RADYOLIN 
Dlşlerlnlzl tertem i z, 

bembeyaz va sap saA· 
lam yaı>ar. Ona yir
minci asır kimyas,nın 
harika la rı ndan b iri· 
d l r, d enilebilir . Kok u
su gUzel, lezzetı hoı, 
mlkroplara kartı ta• 
&iri yUzde yüzdür. 

3 - Arttırmaya girmek ıstiyen- kar,ştı rmayınız 

ler muhamır.en kıymetin y!izde ye- ... •••-------------·-------! di buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya ulusal bL· bankanın teminat 
mektubunu g~tirmeleri şarttır. 

4 - Arttı~m:ı bedeli ihaledtn iti
baren beş gü,1 içinde mahkeme ka •. 
sasına yatırılacaktır, aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fiyat ve za!ar 
ziyan ve faiz bilahüküm kendisin. 
den alınacaktır. 

5 - 2004 No. lu icra ve iflas ka

Denizy0Uarı İşletemsi 

IZMiR FUARINATENZILATLI BiLET 
---------------------------! nununun 1H8 inci maddesine tevfi

kan gayri menkul üzerinedeki iJ>O-
1- İzmir Fuarını ziyaret edecek yokulara mahsus olmak üzere 

bütün iskelelerden İzmir için yüzde 50 tenzilatlı gidiş - dönüş 
biletleri verilecektir. 

11 AAuatos Perşembe aktamından itibaren ' 

HER AKŞAM 
Fransız Stüdyolarının Şark Filim Yıldızı 

TUkUl!ll.U 

FILFILA SAMİYE 
ve bUyUk M u ganniye 

FATHiYE K.AHiREYi 
Kendi Saz Hey'etile 

TAKSIM BELEDiYE 
Bahçesi alaturka kısmında 

lıı•--------• Telefcn: 43776 

tek sahibi alacaklılarala diğer ala
caklılar gayri menkul üzerindeki 
haklarına v2 hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını isbat için 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
lçinde evra«ı müsbitelcri!e birlikte 
satış memuruna müracaat etmeli
dirler. .Aksi takdirde hakları tapu 
kütüğile sabit olmıyanlar satış pa
rasının paylaşma:ım:lan hariç lı:a

lırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha.. 
nesinde herkesia g6. ~b;Jeceği yerde 

asılıruştır. Fazla maliımat almak is.. 
tiyenler 938/27 s•yısile baş katıpli

ğe müracaatı Han olunur. (9516) 

2- Bu biletlerin satışına 10 ağustos 938 tarihinden itibaren başla
nacak ve 9 eylı'.11 akşamı nihayet verilecektir. 
tBu biletler, dönüş için 30 Eylı'.11 akşamına kadar muteberdir.) 

3- Bu biletleri hamil olan yolcuların tabi odukarı şartlar bilet
lerin arkalarında yazılı olduğundan bunların kemali itina ile 
okunması rica olunur. 
İzahat almak için_acentalarımıza müracaat edilmPiidir. 

8 GUN ZARFINDA 
GUZELLEŞMIŞ 

Bun;şukluklar gaip oldu. 

TALillllii %1LiilllLllU 
Yumuşak Cild - Cazib Ten 

KARSI 

<CllLiill !lliPIR 
• .. , 

Sen civarında 0turan Bayan Dr0uet; bu usul, 
beni "8 gü ı zar fın da ha kikaten cazib bir 
tarzda güzeli ş ~ird i,, diy0r ve buna nasıl mu
vaffa k 0lduğur:.u an'atan asıl mektubunu 
okum ,nızı rica ediy0r : 
•8 - 10 gün kadar evvel çekt.rd'-/cevherı vardır. 

ğim bu iki !ot0ğr&fımı görünce, Gece, yatmazdan evvel pembe 
kendim bile tanıınakta güçlük çek- renkteki Tokalon kremini sürünüz. 
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım' S[z uyurken cildinizi besleyip yu -
etrafında, çizgiler vı> buruşukluk • muşatır ve güzelleştrir ve buruşuk. 

tarım vardı. Tenim esmer ve sert lukları giderir. Gündüz için de be
idi. Bugün ise bütün dostlarımın yaı renkteki Tokalon kremini kul
gıbta ve takdirini çeken beyaz, yu. tanınız. Cildinizde siyah benl~ri e
muşak ve buru;:uksuz bir cildim ritir ve açık mesameleri sıklaştırır. 
vardır. Bunu temin eden ve hakild Paranın iadesinde garantlı 

bir cild unsuru olan gece için pem. Bu usulü bilen ve tatbik eden her 
be ve gündüz için beyaz renkteki kadın •günde 30 dakika• bir genç 
Tokalan kreminı herkese hararetle kızın yumuşak cilt ve sevimli, taze 
tavsiye ederim. İçlerinden birçok_ bir ten elde edilir. Binlerce defa te
ları tecrübeler'ni yapıncıya kadar min ed:Jcn şayanı hayr~t semereler 
adeta benimle alay ederlerdi. Fakat size part!yı iaJ e etmek garantisini 

.kullananlar, dişlerini en ucuz şe' 
raitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Sabah öğle ve akşam her yemekten 5:;ıııt9 

dişlerinizi fırçalayınız ~ 

---·--------------"' Nafıa Vek aletinden : 

Yüksek mühendislere 
"re' 3077 sayılı kanunun r.eşrinden evvel 1035 sayıl: kanuna go 

hendıs veya mimar unvanile verilmiş olan diplomalarla rJJı~S~t 
~ r 

Jer yüksek mühendis vı>ya yüksek mimarlık unvanile veriJ»ce r 
satnaır.eler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibar~ 
çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve rııh>" 1113 ı 
rini yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde buııınd~' 
r>ndan haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte ve'>., 

,514• mize müracaatları ilan olunur, 

Türk Hava K.urum" 
25. ci Tertip · 

Büyük Piyangosıı 
4. üncü keşide 11- Ağustos • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.oODı 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(10.000 ve 20.000 ) liralık j~I 
adet mükafat vardır. 

jtl 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zellg, 

eden bu piyang0ya iştirak etmek sııte 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

lstanbul C. Müddeiumumil iğinden : , 
Ad!ive Vekaleti merkez bürosuna ait merkrl ,e tcıf>.~ b' 

ta•· 
kemesi devairile adli tıp i§leri umum müdürlüğüniın ve . 

7 
ı''Jl· 

!erin ve bütün mahkemelerle adliye dairelerinin 1936 ve 193 t c$~' 
ve dava mahiyetlerini ihtiva eden ve mecmu 29 forma tıı 

3

Jıl~· 
cetvel ile 14 adet grafik şartnamesine göre iki kitap halindeo ~~ı,ı; 
açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 4385 Jira 5

6 
, 11 11' 

Muvakkat teminatı 328 lira 91 kuruştur. Eksiltmesi ~0/8/93 
3 

~ııı11 
günü ~aat 11 de Yenipostane arkasında Aşirefendi snkağınd• 1 ·el'~ 1 

· d · · b' d .. kk'J k ·ıı koırııs) 'C~ Adlıye levazım aıresı ınasın a mueşe · ı e sı me riJl" 
"nlC ) 

fmdan yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti yenler tatıl gıı. esi 11 .ıc 
ada her gürı saat dokuzdan 16 ya kadar Adliye Ievzım d~ı: b;r' ~1 

bilirler. İsteklilerin teminatı muvakkate \"e evrakı ~a : res.l ,oııJ' 
tecrübe edip şayanı hayret netice- v"'rmeğe sevl<eciyc.r. Hem~n bu _ siltme gününde müracaatları ilan olunm. 

' 

ter elde edince onlar da benim gibi günden her iki Tokalan kreminden 
şaşaladılar ve son derece memnun birer vazo alınız. Tarif edilen tarzda 
kaldılar•. Cilt unsuru olan pembe on gün kadar tatbik ve tecrübe edi-

arı j.'' Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuh 

renkteki Tokalon kreminin terki - niz. Elde edeceğiniz şayanı hayret ETEM İZZET BENİC!; ~~I 
binde Viyana 'Üniversites:nn meş - semeresinden memnun kalmamış UASILDIGI YER; SON TELGRAF 1'1J\'l'JJ"'4A ·· 
hur bir profesörü tarafından keşfe_ iseniz, vazoyu iade ediniz. Paranız -=~ 

filen ve Biocel tabir edilen gençlik ·derhal ger i verilecektir. -==""""'"''""'.--====-----•••;;.-...--...---..r ..... =="""--


