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~ARB Mi, SULH MU ? . 
DERATI BUGUN 

an 

DUNY A'NIN MUKAD
BELLi OLACAK .. 

Çek kabinesinin son teklifini bugünkü toplantıda Südetler 
reddederlerse bu harb ilanının ilk işareti olacaktır .. 
Hitlerde nutkunu bugün soyliyecek, bütün 

noktası sayıyor 
Avrupa 

bugünü dOnüm 
~1~1\dr~ 6 (Hususi)- Çekoslo • 
ı,~ ~bınesinin dün beş saat sü
ı~ e\'kal&de topiantısrnda ve
'ııı !tararlar bugün Südet Al -
~r. rı delegelerine bildirilecek-

tn 
ı~~. ınevsuk ve kat'i haberlere 
ı.~; Çek kabinesinin Südetleriıı 

raı l-0.leb; üzerinde tesbit ettiği 
~'. kat'! mahıyettc ve lAyete
fiQ.;,, ır olup İngiltere, Fransa ve 
ı tlıı et Rusyanın da noklai iia
' ·Un~ bu kararın alınışında göz-

Çe}\ e tutulmuştur. 
ltierk kabınesi bu kararı ittihaJ: 
~ld en Südetlerin tekliflerini 
iııaıı"~ 1Yiye tetkik ey !emiş ve en 
' tarzda ve ha tti biraz da 
~uı.. arlık sayılabilecek şekilde • • 

"lrreratın lttih ım· t· Çek hududlarındo herhanıı;ı bır Alman taarruzuna karşı koyacak 
~ .. ~le,.;~ ıkta· az e ış ır.ö ı olan Sovyetordusu Fransız ve İnıı;iliz orduları ıı;ibi hazır bulunuyor 
""<l t • ~· no ı na.zarına g re 
ili! e l\hnanıarının taleblerini a
'Qn ~Ukarı kabul eder vaziyette H 
'll11ııı u karar da kabul ve tasvlb e r 
~<l ~ Çek hükumeti artık 
"ti •tlerıe herhangi bır ınüzake· 
llıt ltabuı etmekte kendisini ma
~Jörece1tt1r. Bu takdirde de 
lıeın ~Üdet!er, gerek Almanya 

şey bugün 

aııgı bir fiili harekete teves-

ltıı ı;. lttıet •t-._
1 

Ceıniyeti Konseyine bizzat 

~~~~~~~::;..~--~~~~~~-'-'=-~-~ 

belli olacak .. 
Gazetemizi :makineye verirken 

aldığımız haber 

L ondra 6 (Hususi, saat 14,30 da alınmıştır) - Dünyanın sulh 
veya harbe gireceki bugün Pragda Çek ve Südetlerin murah· 
hasları arasında yapılacak toplantıdan sonra belli olacaktır. 

Toplantı saat 16 da başhyacak, Çek delegeleri son ve kat'i ve fe
dakarlıkla vücude gelmiş tekliDerini yapacaklardır. Südetlerin bu 
teklifleri reddettikleri takdirde bu red cevabı Almanyanın harbe 
karıu vermiş olması şeklinde tefsir edilecek ve Fransa, İngiltere, 
Sovyet Rusya; Romanya ve Kü~ük İtilaf derhal ve otomatikman 
mukabil harekete başhyacaklardır. 

Fransanın Almanyaya karşı aldığı tedbirler tamamlanmış ve 
Şark cephesi ihtiyat askerin seferber edilmesi ile aşılmaz bir hale 
getirilmiştir. 'Dc•·au.ı 6 ıncı sahifomızde) 

Çiviler süs 
için değildir 
-

Şoförler ve · nakil vasıtalarını 
kullananlar halka huzur 

vermelidirler 

Hatay 
Hükumeti 

Bugün resmen 
teşekkül etti 

Başvekil meclisde 
bugün beyanna-

mesini okuyor 

1 
Antakya 6 (Hususi)- Ab -

durrahman Melek Yeni Hatay 

1 
kabinesini teşltil etmiştir. Da
hiliye, Hariciye, Milli Müdafaa 
Vekaletleri kendi uhdesind" 
bulunmaktadır. Adliye Veka· 
!etine Cemil Yurtman, İktısad. 
Gümrük ve Maliye Vekaletle
rine Cemal Baki, Nafıa ve Zi
raat Vekaletlerine emal Alp. 
!:r, !.!ar-. iC \.:.; S1~Jh.At. "\ CAi ... "~ 

ne Faik Türkmen seçilmiştir. 
Müsteşarlar da tayin edilmiş

tir. Kabine bugün Mecliste 
programını okuyacak ve iti -
mad reyi istiyecektir. Müste -
şarlar arasında gayritürk ana
sırdan iki kişi vardır. Bunlar
dan biri bir mühendis, biri de 
ziraatçidir. 

İmar ve ihyasına bizzat Başvekilin yüksek delalet ve himayesile ba§lanacai< otan tabiatin ve tarihin incisi 
güzel İstanbula bir b~ .• 

istanbul sür'atle 
·marveihyaedilec 
Başvekil bizzat İstanbul'un imarı 

ile meşgul olmıya başladı 

:~~~i=~~~:f~!~~ş~:;~~I Şehir. Meclisin de yOzde 45 deg .. i· 
ve her tarafta surur devam et-

mekt:dir. • şiklik yapılacak, . yeni namzedler 
Adlıyedefaalıyet arasındagençlerekseriyetialacak 

tekrar başladı 
20 temmuzda başlıyan adliye 

tatili dün akşamdan itibaren ni
hayet bulmuştur. 

İstanbul adliyesinde tatil mü
nasebetilc boşalan daireler bu sa
bahtan itibaren memurlar tara

fındann tamamen işgal edilmı.ş, 

ve bugün saat 10 dan itibal'en nor
mal vazife sistemi tatbik mevkii
nc konulmuştur. 

Kapalı bulunan ve davaları nö
betçi mahkemeler tarafından ba

kılan mahkemeler de bugün saat 
onda muu.d tnt!llailerine bllflanut. 
davalarına devam etmişlerdir. 

Aldığımız hususi malümata gô
re Başvekil Cel6.l Bayar İstanbu
lun en kısa zamanda imar ve ih
yası işi ile bizzat meşgul olmağı 

başlamıştır. 

Vali Muhiddin Üstündağa iki 
ay önce tetkikat icrası için ver
diği direktiflerin neticesini Vali 

ve Belediye Reisi Ankarada ken-
dilerine izah etmiştir. 

İlk hamlede şehrin esaslı ihti • 
(Devamı 6 ıncı M1hiledc) 

Ucwza giden bir 
adam daha! 

15 kuruş 
dilim 

için arkadaşını 
dilim kesti 

•· edecek olan Lord Halilaks 
->ıt 

~,1 Con Simonla beraber Her 
~.:'!~e derhal mukabelesini 
lıtı-; ~ıır. 

sokak baıına bir ;polis dikilemez Başvekil geliyor Sarı yerdeki feci cinayet 

!>r 1iı-.ı: NOKTASI BUGÜN .. 
~ ~g 6 -

llıeı,ı· (A.A.)- Havas: Nazır-
f ·teqil ısı toplantısından sonra 
· <lır en_ tebliğ, fevkalade mü
~ijrı' Suctetıere yapılacak yeni 

~ ~.~~ kat'i olarak tavsif edil
~l ""•~r .. Bunun ehemmiyetini 

~'ııııı . ıçın şunları hatırlamak 
ı,.~Ptı(ıı~ .. Runcimanın Hitlere 
Ilı~. il llıuracaatın cevabını .Hen 
~ 1ll:ı Utıcırnarun muavinine bil:·. · 
ı~~<lal ın; müteakiif. Ru_nciqıan 
,. ovak R . . • • 
~ R~r(i .. eısıcumhur.~, ~eneş 
'ıı '~ılı- ş;;:uş ve nihdyet B~de 

1 ~tıııı . bıne toplan~~ı-
111, Ştır. •, 

.. a . -
•ıı.:naleyh, eğer İngiliz.İavsi

-... C ıaca aalalfemWle) 

' ·-
- - : 

L ·-· 
• -\ .._ 

(Yazısı altıncı ıahifemizde) 

Ankarada buhınan Başvekil Ce
lfil Bayar, perşembe günkü eks -
presle İstanbula harekeı. edecektir. --

Kültür direktörleri 
arasında yeni nakiller 

Ankara (Telefonla) - Kültür 
Dakanlı bugiin neşrettiği bir Hstc 
ile kültür direktörleri arosı.ı~' 

yeniden bazı değişikli'<ler, nakil 
ve ta,yinler yapıldığını alakada~_ 
!ara tamim etmiştir. 

Bu arada Muş kültür direktôtü 

ile Rize kültür direktö•leri ar~ • 
sında becayiş yapılmış, ilk t•·dri • 

sat espektörlerinden Hilmi Tun -
cel Çoruh Kültür direkt~r:ü~uı:e 
onanmıştır. 

Kral 
· P~ıer 
Dost davlelln genç reisi 

bugün 15 inci yılını 
idrak ediyor 

Dost Yugoslavyanın genç Kralı 
Majeste İkinci Piyerin 15 inci 
doğum yılı münasebetile bugün 

(Devamı 6 llCI llQ'faınlzda) 

Dün Sarıyerde on beş kuruş içın 

bir cinayet işlenmiş, bir balıkçı 
arkadaşını vurmuştur. 

Hadisenin tafsillltı şudur: 

Sarıyer civarında Garibce kö
yünde oturan ve balıkçılık yapan 
İbrahim, Şükrü ve birkaç arka
daşı evvelki gece Boğazda avla -
dıkları balıkları dün sabah Balık

haneye getirerek satmışlar ve 
akşam üzeri köylerine dönmüş -
lerdir. İbrahim, Şükrü ve arka
daşları köye döndükten sonra 

Ahmed isminde birinin kahve -
sinde toplanarak paraları taksim 
etmeğe başlamışlardır. 

Para taksim edilirken Şükrü 

kendi hesabına l~ kuruş fazla al
mak iste~, İbrahim ve diğer ar-

kadaşları buna itiraz etmişler, bu 
yüzden aralarında kavga çıkmış
tır. 

Kavga büyümüş, hiddetinden 

gözleri kararan İbrahim kahve • 
(Devamı 6 ıncı sahifemlıde) 

==-~==================== ... 
Meşhur kaçakcı 
Pembe 
yakalandı 

İld yüz elli 
gram esrarı 

bahçeye gö
mÜyGrmuş .. 

(Y ,\Zm Polis sütünlarımızda) 
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ilk okullar'ın kitab:. Meğerdeli 1Balkanlar Arası 
ları hazırlandı 

Orta okul 
bitmek 

kitabları da 
il 

uzere 
Li•e kitablarından henüz bas~m işi 
bitmemiş olanların da bu ay sonuna 
kadar basllmalarını temin için fev· 
kalede tedbirlar alındı 

O 
niimüzdeki ders yılı için Kültür Bakanlığı tarafından hazulanan 
okul kitablanndan ilkokullara mahsus olanları tamamen hazır
lanmış ve dünden itibaren satışa arzedilmiştir. Bunların arasınd~ 

bu yıl açılan müsabaka neticesinde kabul edilmiş olan Geometri kitab· 
ları ile Türkçe Terimlerle yeniden bastınlmış olan Tabiğat bilgisi kitab
ları da vardır. 

Devlet Basımevi bir taraftan da kitabcıları bulurunıyan uzak vila
yetlere aid kitablarla Erzurum ve Biyadakırda açılan depolara aid ki· 
fabları yola çıkarmıştır. 15 eylıllde İlkokulları derslere başlıyacak olan 
.ıtı vilayet müstesna olmak üzere hemen bütün vilayetlerde zaten ted
~sata teşrinievvel başında başlanacağı için İlkokul kitablarının basım 
• hır ay önceden bitirilmiş ve okulların açıldığı gün talebenin elinde 

kltab bulunması arzusu tamamen temin edilmiş demektir. 
Devlet Basımevi şimdi basım işini tamamladığı Ortaokul kitablarım 

cildlemek ve liseler için de henüz basını işi bitmemiş olan bir kısım ders 
kitablarıru basmakla meşguldür. Tesbit edilen muntazam bir plan dai
resinde bu işlerin de ey lı11 ayı içinde tamamen bitirilmesine ve Ortao
kullarla lise kitablannın de ders senesi başında tamamen talebe eline 
dağıtılmış bulunmasının teminine çalışılmaktadır. 

••• 
Kültür Bakanlığı müsteşarı

nın tedkikleri 
Mezunen lstmıbuıoa bulunan Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rıdvan 

Nafiz Edguer dün Devlet Basımevine gelerek matbaadaki mesaiyi göz. 

den geçirmiş ve mekteb kitablan i§i ile meşgul olmak üzere İstanbulda 

bulunan Bakanlık Ne,riyat Direktörü Faile Reşit Unat ile görüşmüştür. 
Müsteşar yakında Ankaraya avdet edecektir. 

Akay idaresi 
Birleştiriliyor 

Iknizbarık, deniz yollan işlet -

mest ile Akay idaresinın birleşti

rilmesi etrafında tedkikatını ik • 
mal etmiş, iki idarenın tevhidine 
karar vermiştir. 

Halen Almanyad.ı idarenin si -
pariş ettiği yeni vapuriarın in~aa-

1.ına nezaret eden Denizyolları di

rektoni Raufi Manyas'ın avde • 
tine kadar tavhid .işi bitiril0 cektir. 

n-· r t ·ıı.ftan Denizbankın 

muhtelif ştıbe ve müesseselerine 

aıd ;ııı:ı: teşkilatın da tevhidi ve 

ıbuql rın ve Denizbank hastanesi 
ismı a~ında her türlü hıssi ihti. 

yac &:vah verecek bir müessese 
halinde te~kili de kararla~tırı! -

mış bulunmakta, her ikı l<ararın da 
bu ay ıçerisinde tatbiki için ha
~ırlık'ar yaplıınaktadır 

Adliye'de yaz tatili 
Dünden itibaren 
Sona erdi 

20 Temmuzdanberi devam eden 

Adhyenin yaz tatili dün bitmıştir. 

Bu sabahtan itibaren Adliyemiz 

bütün kadrosile tekrar mutad fa. 

aliyet.e başlıyacaktır. 

Dokuz Eylôl 
Şenliklerinde 

Başta Yavuz olmak üzere Mar. 

mara ve Akdenizde bir cevelan 

yapan donanmamızın İvı:ir lima

nına vardığı, halkın co~kun teza

hüratı ile karşılaştığını ha ler ver

miştik. Donanmamızın İzmirin 9 

eylı11 kurtuluş bayramPıda İzmir

de kalması ve yapılacak törene iş. 

tirak etmesi de t.karrür e!ır.iştir. 

fstanbui avcıları 
cemiyeti 

İstanbul avcılar bayram: !ıu a

yın 11 inci pazar günü Ambarlıda 

merasimle yapılac·ktır. Avcılar 

Kurumu bayram için hır program 

tesbit ve aliikadarlarcı t~bliğ et • 

miştır. 

.. --
Mareşal Ayintabda .. 

Genel Kurmay Başkanı Mare

şal Fevzi Çakmak beraberinde Or

~eneral Gündüz, Korgeneraı De-

~z. Tümgeneral Muharr~rı Maz

lum bulunduğu haldP Ante'>'e var. 

mış, ikametine tahsis euılen Hal

kevi binasına inmi~tir. GecP, part! 

tarafından Mareşal şPrefine 100 

kişilik bir zıyafet verilmiştir. 

• • 
ımış 

Arkadatını ö ldUren ve 
sonra kelleslnl koltut}u 
altına alarak dolatan 
peygamber (J) deli ol-

duğu anlaşıldı 
Bir ay evvel araba ile Bakırköy 

civarında bir köye define aramak 
için giderken peygamber diye ta. 
nıdığı İsmailin bıçakla kııfasını 
kesen ve koltuğunun altında kel
le ile gezerken yakalanan Musta
fa, Sorgu Hakimi huzurunda deli
lik asan göstermiş olduğundan 

müşahede altına aldırılmıştı. 

Tıbbı adlide yapılan müşahede 
neticesinde Mustafanın deli oldu. 
ğu anlaşılmış ve tedavi edilmek 
üzere Akıl hastahanesine gönde
rilmiştir. 

Hayvan 
Sergileri 
Köylünün istifade 
edebileceği şekle 

sokuluyor 
Evvelce şehirde açılmakta o

lan hayvan sergilerinin bu sene
den itibaren kazalarla köylerde 
kurulması vilayetçe kararlaştı~ıL 
mış, ve bu yılki sergiler kazalar
da açılmıştu. 

Civar sergilerinin bu seneiti 
hayvan ıslahı gaıyesi diğer sene · 
lere nazaran daha geniş ve daha 
faydalı olduğundan sergilerin ô. 

nümüzdeki yıllarda tamamile köy
lerde açılmaları düşünülmekte bu 

suretle köylünün ayağına kadar 
götürülecek serglerin daha istifa
deli olacağı tahmin edilmektedir. 

Islah işlerinin faydası bilhassa 
damızlık boğa ihracının Bulgaris. 

tanca meoodilmesi üzerine ilk ve 
mühim tesirler boğalarımızın ye
tiştirilmesi etrafında görülmekte
dir. 

İstanbul vilayeti ahiren yaptığı 
tedkikatta şehrimizde yetişen bo. 

ğaların vil8,yetçe satın alınarak 

damızlığı olmıyan kaza ve köy
lere tevzii düşünülmektedir. 

BURSA SERGİSİ 

Bursada her sene açılması mu· 
karrer bulunan hayvan sergisi 

Karacabeyde Bursa valisi Şefik 
Soy er le vilayet erkanı huzurıle 

açılmıştır. 

Sergide 39 tay, 13 kısrak, 24 inek 
teşhir edilmektedir. 

S•'rgideki tay ve kısraklar ye. 
tıştTilmc bakımından çok iyi bu
lunmuş, muhtelif hayvan sahible
rine 1800 lira ikramı\'e tevz edil. 
miştır . 

Serginin açılma merasiminden 
sonra vali ve vilayet erkanı be • 
lediyede bir toplantı yapmışlar, 

bu arada vali. hayvan neslinin ıs
Jahıhakkında uzun bir konuşm .. 
mevzuu açmış, muhtel.f söylev • 

!erde hayvan neslinin ıslahı yal

nız iktısadi bir mesele olmadığı 

milli müdafaa bakımından da çok 

değerli bir mevzu olduğu teb:ı • ı 

rüz ettirilmiştir. 

Yalovada 
NAHİD SIRRI 

1937 ilkbaharındanberi gitme -
miş olduğum Yalovaya dün sa • 
bah ilk vapurla giderek so'l va • 
purla döndüm. Hava nisbeteıı se
rince olduğu için,, yolcu sayısı iğ
ne atsalar yere düşmiyecek ~ekil. 
de değil, Jakin tabii bu had d:ıhi
linde yüksekti. Fakat kaplıcaları 
esasen yükünü tutmuş bir h:ıldc, 
pek kalabalık bulduk. Yalovada 
bir buçuk senedenberi b'rkaç 
köşk, bil.yük bir elektrik santralı 
ve bilhassa, matbuatta birçok de. 
falar medhü senası ed.len Otel -
Termal yapılmış. 

Üst katlarını gezemedim, 15l:in 
otelin iki holü ve yemek salonu, 
herhangi bir Avrupa su şehrinde
ki şık bir oteı manzarası arıPt • 
mekte, insana hakikaten sevinç ve 
iftihar vermektedir. Müşteri ise o 
derecede çok ki, büyük olan ye • 

mek salonunda boş bir masa bula
bilmek için bir hayli beklemek i. 
eabetti. Musevi vatandaşlarımız ya 
safayı fazla severek safa sürebiL 
meğe iktidarları olduğu için ya
hut tedaviye daha ziyade muhtac 
bıtlunduklarından, veya her ;ı i 
saik altında olarak, ekseri.yeti teş· 
kil etmekte idiler. Kafkasyalı ı>ilY 
Mehmedin idaresi altında hala -
vetlice Macar kızları keman çalıp 
gtıh gah şarkı söylüyor ve gar • 
son'lar, fiatı mutedi ve mikdarı 
mebzul yemekleri, teliişsız bir in
tizam ile getiriyorlardı. Gündüz 
kıyafetlerindeki biraz da kasdi 
ihmallere rağmen geceleri pek a. 
ğır tuvaletlerle görünecekleri hal· 
!erinden bilhassa anlaşılan bayan. 
lar da çoktu. 

Ancak, hakikaten güzide bi.
manzara arzeden bu lokantanın 
ben metrdoteli olsaydım, salonun 
nihayetinde ve sağ tarafındaki k:ı
pının önünde, ve yani müşterile
rin gözü önünde tabak artıkları. 
nın bir büıyük sahana doldurulup 
götürülmesi usulüne asla cevaz 
vermezdim. 

Yemekten sonra, latif ve mu -
azzam bir ağacın gölgelediği ve 
en şık kadınların galiba devam 
etmedikleri havuzlu ve tavlalı 

kahvede bir kahve içtim. Sonra 
eskiden bir iki kere yemek yedi. 
ğim pavyona çıktım. Burası şimdi 
sinema olmuş ve gece için Emil 

Jannings'ın bir filmini ilan edi • 
yor. Karşı taraftaki dağlara dü • 

şen ve Otel· Termal'den önce Ya
l.ovanın lüks oteli olan bina da açık 
amma, artık onu gidip göreme<.\ım 
Sade, eğer b:naların da bir ruhu 

varsa, muhakkak ki t'n seçk:n 
müşterılerini kaybeden bu zaval· 
lının yeni ve muzaff'" rakibıne 
karşı duyacağı hased ve kini du. 
şündüm. 

Sonra da kendimi düşünüp ha
vuzun üstündeki umumi banyoya 
gittim. Bir buçuk senedenberi d:.ı· 
varları fil8.n tazelenmemiş, sıvn._ 

mp süslenmeğe muhtac gibi gö
ründü. Hem eskiden insan höcre

lerindc istediği kadar kalırdı 

Bunda pek ifrata gidilmiş demek 
ki, tek höcrelerin kapılarını kilit. 

letmıyor ve •vaktiniz doldu• diye 
gelip haber ver~yorlar. 

kongresi yar~n sa a 
Yıldız' da açılıyor 

Kongre'de Balkan memleketlerini ali· 
kadar eden tıbbi mevzular görüşüle· 
cek ve bilhassa müşterek bir m alarya 
mücadelesl yapllması kararlattırılacak 

Balkanlararası tıb kongresi ya
rın sabah saat 11,30 da Yıldız sa· 
rayında açılacaktu. 

Kongreyi, Sıhhat ve İctimal 
Muavenet Vekaleti Müsteşarı Dr. 
Asım Arar açacak ve Asım Arar, 
bir nutuk söyliyecektir. 

Kongrede, Balkan memleketle. 
rini alakadar eden birçok tıbbi 

mevzulardan başka bilhassa müş
terek bir sıtma mücadelesi yapıl
ması görüşülecek ve bu yolda ye. 
ni ve mühim kararlar verilecektir. 

Murahhaslara Sıhhat Vekfileti 
ve İstanbul Belediyesi namına 
müteaddid ziyafetler verilecektir. 
Kongreye 120 kadar murahhasın 
iştirak.edeceği anlaşılmaktadu. 

Londra 
lstanbul 
Yolu 
3300 kilometre olub 

1942 de tamam elacak 
Londra - İstanbul asfalt yolu 

Londradan Belçikaya geçmek ve 
oradan Ostand, Liyej yolile Al • 
manyaya varmak ve Almanyadan 
sonra da Macaristan, Yugoslavya 
ve Bulgaristanı takib etmek su • 
retile İstanbula varmaktadır. 

1947 yılında tamam olacak olan 
bu yol, 3300 kilometredir. 

Yolun, memleketimize isabete
den kısmı sür'atle ikmal edilecek· 
tir. 

---·-
Köylerde 
P osta 
işleri 

Her köye en az 
haftada bir kerre 
mektub gideceK 
Köylerde posta işlerinin tan · 

zimi etrafında Dahili,ye Vekaleti 

tarafından yapılan tedkikler de. 
rinleştirılmekte, bu arada icab 

eden yeni tedbirler derhal alın · 
maktadır. 

Kongre, dört gün şehrimizde, üç 
gün İzmirde, vapurda olmak üzere 
bir hafta devam edecektir. İzmir 
vapurile ,yapılacak bu gezintiye 
şehrimizdeki doktoı'lardan birkıs

mı da ştirak edeceklerdir. 

İstanbul, 5 (A. A.) - Balkan 
hekimler birliği Türk komitesin. 
den tebliğ edilmiştir: 

Balkan hekimler birliği Türk 
komitesi bütün meslekdaşların 

7 Eylül ~arşamba günü saat 11,30 

da Yıldız konferanslar sarayında 
ibeşinci Balkan tıb haftasının açıl

ma celsesine ve müteakıb toplan· 

tılarına iştirak buyurmalarını say. 
gi!arla rica eder. 

~ÜÇÜK HABERLER~ 
* Bu ders yılı için açılması ka

rarlaştırılan Zeyrek, Nişantaşı ve 
Pendik orta mekteblerinin okut
ma levazımı bu ay içerisinde ta · 
mamlanacak, ders senesi başında 
her üç orta mekteb de faaliyete 
geçecektir. * Üniversitede münhal 12 do· 
çentlik için asistanlar arasında bir 
imtihan açılmıştu. * Emekli, dul ve yetimlerin üç 
aylıklarının verilmesine dündan 
itibaren başlanmıştu. Tevziat bil· 
tün Malmüdürlüklerince munta
zam bir şekilde yapılmaktadu. * İtalya ile Türkiye arasındaki 
yeni ticaret anlaşması etrafında 

Türkofis tarafından yapilan tet
kikler tamamlanmış, Ofis hazula
dığı raporu Ankaraya göndermiş
tir. * Eylülün 15 inden itibaren 
devairde kış saati tatbike başla
nacaktır. Memurlar sabahları sa
at 9 da işbaşına gelecekler, ak • 
şamlan da saat 17 de paydos ya
pacaklardır. 12 den 13 e kadar bir 
saatlik öğle paydosu yine mer'i 
olacaklu. * Atatürk köprüsünün duba 
kısmı inşaatı tamamlanmış, mon
tajı biten dubalar yerlerine bağ
lanmıştır. Köprünün üst kısım in
ş&atına derhal başlanacaktır. * Belediye seçimi için soyadı 
esasına göre hazırlanan defterle.
tamamlanmış, şehrimizın yalnız 

iki kazasında nüfus kesafeti yıi-

Vekaletten valiliklere gönde • 
rilen yeni bır tamimde köylerın 

posta nakliyatının süratle yapıl· 

ması bildirilmekte, her köye en 
az haftada bir defa posta sevkıııin 
temini istenmektedir. 

1 zünden defterlerin tanzimi ge • 

1 

cikıniştir. Defterler bu ayın so
nuna kadar tamamlanacak, birin
ci teşrınde seçime başlanacaktır. 

Bu maksadla her köy için nıe. 
şinden, büyük bir posta ç~nt;sı 1 

yapılması ve posta naklin~ memur 
olmak üzere her nahiyenin bir ka~ 

kişivi ücretle istihdam etmesi b ;:. 

dirilmektedir. 

Çantalar süratle yaptırıldıkc~n 

sonra köy postalarının muntaı~nt 
bir mekanizma ile nahiye ve kaza
larca temini elde edilnıi~ ola • 

cak, bu suretle mektub, gaıcte, 

tnecmua ve tamimlerin kövl-:ır,:ıı ve 

köylülerimize süratle tevzü Tn
de de kaymakam ve nahiye mü • 

dürlerile valiler derecelerine {Ör~ 
mes'uliyette bulunacaklardır. 

Atıncı Nurenbe'9 

kongre•i -~ 
Ş~rii V> 

Yazan: AJııned . . tiılııl' 
• tis• ık • 

..llmanyada nazı par g .cb 
N"' cnbcr ' ri' geçtikten sonra ur gıel• 

. d t 1 vıllık koD il' rın e op anan , d"yof· . 
altıncısı bugün içtim• ~ 'tt• oııfl 
gün açılan kongre bakika )>OD~ 
partisinin onuncu yıllık ti iktı" 

d"' par ·ı sidir. Fakat ilk dör u, 100d 1~ 
dara geçmezden evvel toP beti'' 

.. nasC 
için enternasyonal 111" • de~il ' 

· •etlı ti 
bakımından ehemn11~.. il•tiıl' 
dir. :Milli sosyalistbgın k•~ 

. . t plan•0 Jr geçışındcn sonra o ., J"' 
an"' " ... reler, yalnız Almany . 3ıo r 

tikasile aliıkadar bir içtiJTll •"''" 
yoıtll ·ı-mulünü aşıp enternas .. 1 r oı· 

. t• h . . s·ı hadısC r 
mıye ı aız sıya. 

yetini almıştır. ınıırr ol· 
Bu kongrelerde baştıı , 0 ,,. . grÇ• ·ı 

mak üzere nazi şeflcrı, .. iıJ11rl 1 

. . d t• . ve hulı 1·" ne ıçm e par ının d"<) ,. 
(esasen ikisi de ayni şcY 1

11,1rk11 

liyet bilançocunu hiilasa c 0011•1 

ve müstakil faaliyet proıı'ı·ıı fi' 
sene ı . 

anlatmaktadırlar. Ve · h•0ıo~· 
aliyet bilançosun.un en ;011~ı.' 
yetli başarısına gore de . parl";ı
ısim verilmektedir. Nazı 1~ y•· 

. ..dnson ·" nin iktıdara geçışın c ;0 ,.. 
· adcD J· 

pılan ilk kongreye •ıt ı·• . ·ı . t• A]ıııaP _,. 
ferı• adı verı mış ı. IJ.O"' 
lüılandıktan sonra toP180.an.,,i1 · 

. • ırt• ' •. reye •hakkın zaferı• ıs • bit c 
di. Bu seneki kongrenin t• ali' 

. • . 'ı ıı• ~ 
izse pıece de reııstanc~ ebilif. 
cağı kolayca tahmin edil ·ıtib,Jll' 
vusturyanm Alınanyaya .. ı tob•d 
Bu sebebledir ki 1938 r-ıur , ,•ı 

an''' içtimaına ·Büyük Alın · 

verilmiştir. . f)eti bel 
Bitler ve diğer nazı şe. ·t<elı .' 

sene yaptıkları gibi, söyb) lilıır 
·11· soSY' •· leri nutuklarda mı 1 ·ret"' 

b 
.. eti• ,. 

ğin bu zaferini te aruz . J\l ıf1' 
lerdir. Filhakika bu, naz•dit· 
yası için büyük bir zafer ilı' v· 

Fakat Bitlerin artık 1a:', . .;;rl• 
d .... rışan bu hadise üzerin e ,Jo ' 
Çel<•· • 

yeceklerinden ziyade b••' 
vakyadaki Siidet Alınanl•f~ 4i1' 

• jjtUP • Jı 
kındaki beyanatıdır kı b ·ıo il"' 

l'kn ı . 
ya tarafından yakın a 3 ·iiı6P, 
lenmektedir. Bu mesele ) tl•rı' 

.. ase"" ' den enternasyoal mun 
1 

,11d 
vahim bir kriz içind~ b~;eıılı'(, 
malumdur. Bu seneki N ~,4ı 

)\lııı•ı•. ;!· 
kongresi, bu krizin ve k 111 

b. bll(11 ,r 
silah altma alınan ır d t•• 

k . ..1 • a1ıın • 1~c' yon as erın go gesı 
1 1

aıı 

lanmaktadır. Südet !\ 
1
11 

, •• ~~ı 
Ç 1>0• o ı· meselesi, zahirde e b:J11~ı 

hükfırnetile bir zümre 1~3 tıtr'' 
r:ısında bir ihtilaf olın3 10ıı.•' 

. .. ..k )\Jfl ~· 
ber, hakıkatte buyu bil ı 
ile Çekoslovakya ara>ında bil' 

wrustl• . 
laşmazlıktır. Daha dog t• I" 

d oı .•. , 
yük devletler arasın 3 ·rilır 

. . gı 41 
rupa hegemonyası ıçın .. , 1;P 

·ıac ııı r" mücadeledir. Bu ibtı ? ~ıii'' ·( 
uzlaşmıya varılacak ın•· . ;ıil' 

kk t b•' ~il 
ke kabilinden muva 3 ııP" 
mı yapılacak? Yoksa i\~r 1 ~; 6' 
harbe mi sürüklenecek? il'

0 
ıo~· 

9JJI , 
Napolyondanberi AvruP pir 

kadderatı, bugünkü kad•~·:ıe fll:. 
damın ağzından çıkacak ·~iııdit 
lı kalmamıştır. Bunun 1 ~00~ı" 
bütün dünya, Nüreotıerg .;;ylC~ 
sinde Bitler tarafından , ,ı~ 
cek olan nutku büyük bıl 
ile beklemektedir. ~ 

1 
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il!'!'!!'!!!'. . --- Gültekin kendini ~~p~;ı:. ---- -=- -Yok
0

sa Gültekin bir kadınla \ Gondol gazinoya-;:~lııştıkça ki-\ kırdığı potu çabuk tamir etmesini - Bugün öğle -~ıneğiııd; 1ıı1ıc1 ' ONU SEN V - Evet. Ben de işlerim deyince mı tanişmıştı? tar sesleri artıyordu. bilen kurnaz tilkilerdendi. Petroviç yoktu. Rahatsız 
~ o G ..... r 7-.I mühım işler üzerinde yürüyen Böyle ele avuca sığmıyan bir Burası neş'e ve kahkaha ı· uva. Birdenbire fikrini değiştirdi: ba?... flııı~' 

.&S LJV 46 bir adam olduğuma hükmedilir. erkeğin de Venedik gibi bır yerde sına benziyen çok eğlenceli bır - Burada oturmak bize yakış. _ Zannetmem .. JJelkı 0· 

AŞK, 

f e frlka 
H.97 

HEYECAN --

- Ne münasebetle? .. 

ve 

Şiir okumakta münas~oet a
ranır mı? Pervin çobanları ço~ 

scvdığı ıçin Orhan Seyfinin bu şi

irıni ezberiemış. Kutublarda baba
n ona bir gün •kutub çobanları gi· 

)1 buralarda dolaşmanın da vahşı 
ıır zevki var!• demiş. 

- O da çoban kelimesinden il

ham alarak. şairin •Çoban kızı• nı 
okumıya başlamış desene?' 

Evet.. 

Gültekin ;:garasını yaktı: 
- HelP kapa ,;u mecmuavı ha- 1 

ROMANI 
-~~--------------yezon leken !fer F. 

S ERTELLi 
kalım, dedi, biraz da kendimizden 
bahsedelim. 

- Ne var, Gütekin Bey? 

- Canım, buak şu Gültekini.. 
hiila dilini alıştıramadın mı Mah
muda ? .. 

- Ha, unuttum sahi. Ne var, ne 
yok Mahmud Bey? 

- Hah şöyle. Adımı öğren Al

lah aşkına! Yarın bir münasebet. 

siz adamın yanında da pot kırar
ım da işlerim altüst olur. 

- Hangi işlerinizden bahsedi
yorsunuz? .,..,,.... 

Yani prensliğim beni sıkıyor da. başı boş bırakilır mıydı ya? yerdi. maz Ayten! kalmıştır odasında. b,ur 
Herkes rahatsız etmesin diye ih- Ayten düşüncelerini Gültekıne Gültekin: Diye söylenerek gondolcuya: Ö da ola ~ı· 

Ç k - lmüş kalmış .. e~iP· -,1,, tivatlı davranalım demek istiyo· açmadı. - Ben böyle eğlenceli yerler~ - e ··· y ık m olITl ,3 , - az tır canı ·kl" 
rum. - Ah. nekadar iyi olur, Mah • bayılırım. Dedi. hoş bir adam. Bize iyi aı .·ıet· 

Gültekin kırdığı potu bu suretle mud Buy! Diye mırıldandı. Gondol, gazinonun önünden yapıyor. .. . çe~ıd·~~· 
tamir ettikten sonra: Dedi. Şu gondolları uzaktan eör. Gültekinin gözlerinde · o dak<· geçti. Salonun bir koşesıııe -.

0 
~P 

- Bu akşam bir gondol gezin • dükçe içım gidiyor doğrusu. kada. eli kanlı bir apaşın ruh:.ınu Ve kitar sesleri arkada kaldı. Denize bakan pencereııı ıel' 
tisi ,ppsak nasıl olur, Ayten~ Akşam yemeğind€n iki saat ön- okumak mümkündü. Ayten, o- Ayten, Gültekinin bu sözünü du- deki masaya oturdular.ıı"teripl 

Dl.ye sordu. nun bu temayu"lünü taşıdıg·ı asa - yunca, derhal fikrini degı""şti~mişti. k men 
ce... Gültekin yeme 

1
, \)' 

Ayten birdenbire şaşırdı. O, da. Gondo'.a bindiler. Jet ünvanlarile hiç de telif ede - Gondol gezintisinde hiçbir mak- kik etmeden mırıldan' d•P' 
ha bir gün önce kendisine bir gon- Otel garsonları otelin rıhtımında miyordu. sad yoktu. Sadece hava almak ve _Yarın çıkalım bura 
dol gezintisinden bahsettiği 1111- dizilmişlerdi. Bu teşrifat Gült~ki- Demokrat prens ... muhiti görmek ... 
de Gültekin bunu reddetmiş: nin h'ç de hoşuna gitmiyordu. Evet amma, Mısulı bir pren~in Bu gezinti bir saat bile sürmedı. 

- Şımdi sırası değil. Bizi herkes Otellerin önü(lden yavaş yavaş Kahirede bu derece demokrat, ~u Gültekin: 
k d · f'k. ı· t• · · - Artık dönelim otele ... görür. Hele biraz eskiyelim de on. geçtiler. a ar genış ı ır ı ye ışmesıne ım· 

dan sonra dolaşırız. Ayni sırada, biraz ileride mü • kan mı vardı? Diyerek elile gondolcuya emir 
·· d verdi. Demişti. zikli bir gazinonun önun e yavaş- Ayten bu nokta üzerinde biraz 

Acaba Gütekine bu heves nere- ladılar. daha derin düşünmüş ve tahliller Gondol burnunu çevirdi... 

den gelmişti? Gültekin: ,yapmış olsaydı, Gültekin ha:tkın· Geri döndüler. 

Ayteniıı kafasında ani bir şüphe - İşte bir kitar sesi. daki şüpheleri büsbütün artacaktı. Yıne ayni sahili takib ederek 
<loğdu Oive mırıldandı. Bereket versin ki, Gültekin her Britanıya oteline geldiler. 

ten! 
Ortalık kararmıştı. !' 

,r~a• 
Ayten: . . dedi· ısı Jıl' 
- Siz bilirsınız, t peô 

al Fal<a ' 
rsanız çık ım. d•. 

rahatsız değılim burl' 

Gültekin ilave etti: ~) 
- Ben rahatsızıın· · · ,pıı 

(De" 

1 



r• 

~zaneler, Pazar gün-! Donanmamız 
kri nöbetle açacaklar Ve lzmirliler 

- ---- -
Donanma kumandanı 

tereflne mükellef bir 
zlyefet verildi. - -

İflas eden karakter 
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• 
lktısadi meseleler 
- -

Türkiye - ltalya ti-
cari münasebatı 8u suretle eczahane müstah

dem/eri de haf tada bir gün 
istirahat etmiş olacaklar 

~S!anhu1 eczahanelerinde çalı -
Ilı., ~Zacı kalfaları Sıhhiye Ve
ij :•ne müracaat eder ek gecele
lil~ dıığu gibi pazar günleri de 
llııı tle çalışmalarını ve nöbetçi 
~ ıy~nların kapalı kalmalarını 

dar fasılasız çalışırlar, gün aşırı 
veya 3 - 4 gecede bir de sabahla
ra kadar nöbet beklerler. 

Halk akın akın ve san
dallarla donanmamızın 

etrafında dolaşıyGr 

Edebiyat ve gazetecilik b"ar.ş. 
larında kıymetile hakkettiği şöh

ret> ini hiç bir zaman öne sürı:ıi. 
~·en, tam manasile mesleğinin eri 
olan arkadaşlarımızdan b<cil"e, 
ayni mesleğin, yani gazeteciliğin 
çömezliğinden lrurtufabilmek ka
bıliyetini gösteremiyen bir ada _ 
mın hücum etmeğe yeltendiğini 
öğrendim. 

Mevcud m-.ıahededeki zorlukları bertaraf et-
1 

mek için bükômelimizle müzakerelerde bu.1 
lunmak Üzere ftıılyadan bir heyet ge liyer 

Barınma rvle ri 
Esnaf ~miyetleri mü~erek y;;r

dım heyetı, bekar esnaf için. E -
minônünde bir barınma E"\.·1 :-·ap ... 
tıracakmış. 

Bu binanın lüks olmıyacağı mu
hakkaktır. Yeni şehir pJanına gö. 
re, Eminönü meydanımn açılıp 

temizlendiği ve arsa fiatların' rı 

ateş bahasını da aştığı bir sırada, 
oraya taşından toprağına kadar, 
hem de ucuza ,ıkmı' acak. gös!e
rişsiz bir bina ~ apmanın ne dere
ceye kadar doğru olup olmadığ: 
şehir mütehassısının takdirine ı·~ 
esnaf cemiyetlerınin büdcelerın'n 
zenginliğıne bağlı bir meseled:r. 

;ı• 

ıl· 

~ 

i' ,. 
ı• 

~· ,. 
ıi· 

,t 

iİ' ,. 
,. 

~erdir. 
llu istk· • ~ e uzerine Sıhhat Veka -
~ ~ehrimiz eczacılar cemiye -
IJıı 1bıı: emir göndererek cemiye-
ll Ütrini sormuştur. 
~ u hususta Türkiye Pratik Far
~ il olo~ıa_r Cemiyeti başkanı Nu
~ l!O'.tiştük. Kendisi bir mu -

rınııze demiştir ki: 

rı.,~ Pazar günleri eczahaneler· ıı 
1.,. t ile kapamaları usulü idare 

'Jeli~· . 
lıı ... .ızın başlıca meşgul oldu-
~lc işlerden birisidir. Bundan 
~ b~ eczacı kalialarının hafta
~~~· gün istirahatleri temin edi
lıcı ır. Eczacı kaliaları sabah 

7 den gecenin saat 21 ine ka-

İşçilerin çoğu haftada 48 sa:ıt 
çalışırken biz pratik eczacı kal -
faları 166 saat çalışırız. Buna mu
kabil hafta tatilimiz de yoktur. 

Eczacılar cemiyeti de hll h u -
susta eczahane sahipleri biı· anket 
açarak bu mesele hakkında ecza
hane sahiplerinin fikirlerini sor
muştur. 

Gelen cevapların fazla bir ekse
riyetle nöbetle kapanmak taraf
tarı olduğu Vekalete bildirilmiş· 
tir. Yakın zamanda eczahanele~ 

geceleri olduğu gibi pazarları da 
nöbetle kapayacaklardır. Bu su -
retle yalnız İstanbul eczahanele
rinde çalı~an 300 den fazla eczacı 
kalialarının haftada bir gün isti
rahatleri temin edilmiş olacak -
tır. 

:. 'r o kat'ı yedikten sonra 
,. 
,. ,. 

,. 
ti· 

kendini karakolda · bulmuş 
~•köyde bekçiyi öldüren ve iki kiıi. 
~I Yarehyen Şerifin muhakemesine 

başlandı 

llır ın··dd . d d d - ld' B b k '-r}ı u et evv~l Ortaköy e , na a ı egi ır. en ıça taşı • 
l~ .°tlıık netlıce&nde bir be~lyi marn .. demiştir . 
'~~ ve ü ç kişiyi y~ralıyan tü- 1 Bundan sonra Şerifin ~·araladığı 
' eleamcıen Şerifın muhake- Arlinin oğlu Ardaş ile Şerifi ya-
~ ne dün Ağır~zada başlan • 

tıı- . 

~· 

jJ 

,ı· 

11.i~Iıif, Rüseyin ve Emin isnıin<le 
iill' ~~tkadaşile Ortaköyde bir aşçı 
ılı lıtd lnında bir kilo rakı içmiş -

~it. Kafaları tütsüliyen üç ar
~ llıJ so;c~ğa çıkınca Şerif ile E. 
~~ Sarhoşlukla kavgaya tutuş
~l~dır. Şerif, bıçağını çekerek 
,~1 göğsünden yaralamıştır. E. 
i,.1.n kanlar içinde •yere düştü
,,~ .. 

ka1ıyan bekçi Ahmed şahid ola • 
rak dinlendiler. Ve hadlse~-i an -

!attılar. Şerif bunların ifadelerini 
kab ul e tmedi. Muhakeme, diğer 

: ahidlerin dinlenmesi için başka 

1 
güne bırakıldı. 
=======! 

1feci bir 
,Kaza p• 
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~ goren Şerf, kaçmı,y a başla-
~ Ve kaçarken de yol üzerinde 
\ ~tı _ •çık bulunan Artin ismin: 

'll1ııin evine dalmıştır. Içerı 
'il~ e .ı\rtin Je karşıla~an Şerif, 

1~ da bacağından yara:amış, Ar
\ IJ bı;ğırması üzerillo!! odadan 
~ı çıkan Artinın üvey oğ'.u A-
~l.ı-•ı da karnından yaralı~·arak 
lı; ga fırlamı~1ır. Gözleri ka_rar: 
~ 0Ian Şerif, sokakta kendısını 

~, ~•Jrıak i>t'yen bekçi Mehme
~ karnından vurarak öldür -

lıı:iıı~ .. de ş 'f .,~ ll muhakeını; erı , su-
'-~ inkar etrııiş ve ~unları söy -

""ltir · • 

Yaşlı bir kadın hayvan
ların ürkmesinden de
layı ~rabadan uçuruma! 
, düşerek öldü , 

60 yaşlarında Salih Yürük adlı 
bir adam eşi ile beraber çift te -
kerlekli bir arabaya binerek ev. 

!erine dönerlerken çok feci bir ka-
zaya uğramışlardır. ı 

Bunlar. İzmirin Çeşme mevk i
indeki evlerine gitmek üzere bir 

köprüden geçerlerken hayvanlar 
ürkmüş, araba devrilmiş, Salib in 

karısı yedi metre derinliğindeki 'ı~ ~~ kimseyi vurmadım. O 
~ ~ trı Çok içmiıtik. Bana çok ra
•- '. 'tdl!er. Sonra dı arı çıktık. ' uçuruma yuvarlanarak inleye in-
~;le beraber karanlık bir so - ı le) e can vermiştir. 
~t~ •n geçiyorduk. Emin bafıa Salih Yürük, köprünün korku. 

\ b~ç tokat vurdu. Sonra ne ol- luklarına asılmak sureti le hayatı-
\ b11 tniyorum, kendimi karakol- nı bir mucize kabilinden olaral>: 
"- ~uın . Gösterilen bıc;ak ba- kurtarabilmiştir. 

Yasan: M. Sami KARA YEL SON TELGRA.F'm 
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imparatorluğun iflası Fuad Pş. 

~-~ · 
ile mi başladı ? 

~~l 'iah ; gaşyolmuştu . Dilşad; 
~~sı le Şll şar kıyı okuyordu: 

it~ •hatıc gözler, şahatıe, 
••tf· 
~l l<nc yoktur bahane ... 

· nı ta~ Aziz; bu şarkıya bayıl
' i~ l\ıza tekrar tekrar çaldırdı. 

1

~\ı . ;ı~t; sabah olmaga başla -
·,ıu' el:tab elini; Boğazın si
~ •• /'1 3ıyırarak çcl:ili;;ordu: 

.. ıs.~r 
.,. t·• 1 S('"slcnd~: 
.to1.@ı'-JI 1' · , 

, ~~ ,.. . • .[\ 1n1 \·nr orau~ ... 
~~ ı.,; '"a • 

~} 7.; :çcl'i daldı. Fakat; 
· . ·ı :n lt"' ' f" . ~ 

•• t!"'l":.l~ .KC)r l )"Cfl'lı.ıC 

değildi. Bir uğursuzluk vardı ü
zerinde .. Ne kendisi bezmi şaha

neye nail olmuş? ve ne de gözde
lerini takdim edebilmişti. 

Usta, efendisinin karşısında el

pençe divan durdu. İrade bekli
yordu, Padişah emretti: 

- Kalfa; yatalım artık .. . Dilşau 

da benimle kalsın . .. 

Usta; dışarı çıktı. Fakat; sinir 
içındey idi. 

Dilşad tüllere bürünmüş yatait 
odasına geldi. 

Donanmamızın fuar münasebe
tile İzmir limanına gitmesi, esa
sen denize karşı derin bir sempa
tisl olan İzmirHlerin deniz sevgisi
ni yeniden h arekete getirmiştir. 

İzmrliler hemen her gün sabah. 
tan akşama kadar motör ve kayık· 
!arla donanmamızın etrafında do
laşmaktadırlar. Bu hal, bilhassa 
pazar ve cumartesi günleri çoğal

makta ve halk bu vesile ile Türk 
denizlerinin satvetli koruyucula. 
rrna karşı takdir, sevgi ve bağlı

lıklarını izhar etmektedirler. 
Diğe"r taraftan İzmir Belediyesi 

de ev\-elki kaşam Fuar gazinosun
da Donanma Kumandanlığı şere
fine mükellef bir ziyafet vermi~
tir. Bu zi.yafette İzmirde bulunan 
meb'uslarla vali, müstahkem mev
ki kumandanı, donanmaya men . 
sub gemlierin süvarilerile zabitanı 
ve gazeteciler da\·etli olarak bu -
lunmuşlardır. 

Bulgaristan da 
Tedkikrıt 

Bu had.ise; parayı hir 'ıam.lede 

eriten, bırçok şöhret meraklıları
na kuvvetli sillesile emsalsiz ders. 
!er veren Babıali mal1allosinde ılk 

değildir. 

Bu nevi hadiseler, bu nevi ın -
sanlar o ka dar çok~m k; bunların 
devirdikleri çamlar, kıı d ıkları pot
lar milyonları geçer 

Fakat az çok bu ın"'!ekte (çö
mezlikle de olsa) 1<aınını doyur_ 
mıya çalışan bir kımsenin bu kn
dar ağır ve acı bir karakter müf. 
lisi ola"."'ak karşımı?.:·1 c:kması j ·ı :ıklı 

oıarak bızı sinirlendiriyor 
n1e\·simsiz hücun~a kalka:ı bu. za
"allıt pi,·asada kıskaı.rl•ğı şiıhret
Jer arasına çıkma1<. ıst~!:crs::ı bu 
ne\'İ sistemle emeline kavuinıası 
irnk€ıns!zdır. 

Zaten karakter değişi\'eriııce 

şöhretin manası da ona gi:re kıy
met alır. 

Böyle olduğuna göre illa> Pdm 
karakterler lüzumu kadar <ôhre. 
te sahih insanlara aiddir. 

BthtHAN CEVAD 

Ampul 
Buhranına 

1 
Kar_ş~ 

Bulgar maarif sistemi, köy 
mektebleri, pansiyon ve talebe ye
makhaneleri hakk jnda tetkikler ı 

yapan ilk tedrisat direktörü Hak
kı Tunguç on gündenberi S0fya -
dadır. Bulgar Kültür Bakanlığı 

Genel Sekreteri P rof. Varbanofla 
temas eden Hakkı Tunguç, bilhas 
sa, Bulgar köy mektebleri üzenn 
deki tetkikleriaıi devam ettirll"ek 
üzere daha bir müddet Sofyada 
kalacaktır. 

Y eşilköy' de 
Tavvare balosu 

1 Ş imdiden tedbirler 
1 al ı nıyo r 
J 
ı 

1 

Cümhuriyetin onuncu yıldönü-
rnünde yapılan fazla tenvirat yü

zünden ampul buhranı başgöstn-

ltalganlar l zmir fuarından tak
dirle bahsediyorlar 

Türkiye ile İtalya arasında 

münakid ticaret mukavelenarııe -
sinin tatbikatında iki taraf ta baıı 
güçlüklerle karşılaşmaktadır İ -
talya hükumeti bu kabil m1hzur. 
!arı ortadan kaldırmak \'e bizim. 
le o!an ticari münasebatını in!ii -
şaf ettirmek için ticaret n·u ~he_ 

des:n yr-n i lPştirmc k is:emekt<,rlir. 
Bu maksadla bu ayın on beş; ile 

virmisi ar0:1sında İtalya hüki1 Mc~i 
tarafından tayin ed.len muıehas
sıslardan mürekkrb bulun;·• bır 
heyet. Anka'•ya gidecek ı dcır-

hal hükUmetiD1izle temP~ geçe -
cektir. 

İtalya heyeti i~e hiıkunır!,r.ıiz 

arasında yapı~acak mü.zak~!'t."ltrın 

kısa bir müddet zarfında \ıitcr<:k, 
iki tarafın menfaatlerinı koruya. 
cak bir nıuahedenin }·apıhcağı 

mı.lhakkak addedılmektedir. 

İtalya heyet: Ankaraya gıtme
den önce İz.mire ıığn . acak, h~m 
Fuarı gezecek, hem de ticar: ba. 
kımdan tcdkiklerde bulunacak -
lardır. 

Daha en·elden İzmire gitmi · o
lan İta:~ anm Bari Fuan w koz -
po•·a~ oneli mümessili İt.ı.lyan 
saylin-larından Andrea GJe!'ta, 

İzmü·deki tedkiklerini bitirmi~ ve 
İzmirden Radosa geçmiştır. 

Hareketinden önce izmir İta!. 
yan ticaret odasının bir zirnfet.n
de hazır bulunan meb'us Gilenta, 
ziydfetin sonunda mıihim b:r nu
tuk sö)·1~miştir. 

Meb"us, Türk - İtalyan ıktısadi 
müneı~ebf'tleri ve memlekP+;:niz 
hakkilldaki noktai nazarını anlat · 
m,. ,.e bu ax•da Türkiyede ilk nn
zara çarpan husu ıyetin kalkın -
ma. refah , . ., , canlı hamde:er o1 -

de ğı.nu. bunları ha ,ranlık'3 n'Ü
şahede ett1ğini, Atatürk lC'Jlrrıi çn
cuk'arının takdire değPr ı;eı, et
lerini her tiırlü tahminin fe\·k1r;de 
bu~duğunu söyle11ııştır. 

1\leb'us. İzmir Fuarının el' n~.u
tek.iımil A nupa Fuarları 3yarın.. 
da bulduğunu ve coğrafi ffeYkii 

ıtıbarile hepsinin fe,·kinde !ıır rol 
oynamıya namzed o~duğum•. j13J. 

yanın, Türkiyenin bellibaş!ı müş. · 

terileri meyanında bulunn:a~ itl
barile İz.mir Fuarı ve Türk P'Y•

sasile yakmdan alakadar -ılduğu
nu ilB.ve etmiş Ye tüccarlarımızı, 

Bari Fuarına iştirake dan\ et -
mi. tir. 

• • • • • 
Yaş üzümlerimiz lngiltere-

1 

de çok rağbet gördü 

Fakat, bekar esnaf içın. b 'r ba· 
rınma evi yaptırmayı düşünmek, 

esas itibari'.e çok mükemmeld r. 
Eski usul şehir teş-kilatında. he. 

kar odaları vardır Bunların bir 
kısmı, hfıliı dnnı)·or 

amma. ne halde? 
Sonra , hı be-kiır oda~arı. e.;;kı 

mahıyetini taman11Je kayb.:•m1~

h: değişt•Tip ısloh edilmeler.~.~ 

imkan :'-'Oktur 
\•atnız bekar t~ ıal ıçın deg'\ 

şehrin kalabalık \"e p .vasa se~ t. 
]erinde de. böyle barınma evleri 
vapılmalıdır. 

.. .ı\..Yrupan!"l bu~·uk ~l"hirlern"'rl~ 

(asil de niiıt) l•·r ''ardır: n..-s·ı 

yurdsuz il"sanlar. tok az bı: \ıc -
retle gecelen. oralarda harınrrlar. 

Bu barının;., yerlerini, pol.s. is· 
tediği zaman kontrol t'debilı.-. Bu 
yerleri, yersiz ~ıurdsuı.la.Ta "'ır l • 

yilık .. bir yardım olduğu kıd"ı-, 

~ehrin emn~~~eti. a~ayişi bak.ırı:n .. 
dan da çok fa•• dalıdır. 

Barın!na e,·Jer; btanb • ı;tni 

bü yilk hır . ehir ıçin, lazımdır Bu 
e\·lerin kurulmalarına El·kaf Y:! 
Kızı!ay ,-ardım edebilır 

E\"kaf, temeli hayır içın kll'u; . 
mu§ hır müese~dir. Kızılay. dll'.f
künlere elini uzatır. 

Bu barınma yerleri. kı§ın ~:ar, 

yağmur altında kalmış yers., brd 
bahtların çoğunu, ahlaki da!.l et
lerden kurtarabilir. Bu da . nırm

Jeket için. bir kazançtır. 
MAHM 'D YESARl 

Tayyare haftası münascbetile 
geçen akşam Yeşilköy C. H. P. 
bahçesinde Bakırköy ve Yeşilköy 
Hava Kurumları müştereken bir 
gardenparti vermişlerdir. 

Bakırköy ve Yeşilköyden güzi. 

de bir halk kütlesinin iştirak etti

ği bu balo çok muhteşem olmu~, 

sabaha kadar türlü eğlencelerle 

iyi bir gece geçirilmiştir. Bahçe 
fevkalade bir surette tezyin edil. 

mi!), dans müsabakaları yapılmış, 

Hava Kın-umu, halka D'i bir g<re 
geçirtmiştir. 

miştJ. On beşJnci y1ldönümünde 

böy!e bir buhranla karşılaş.l:!oa· 

ması içın şimdiden tedbir alır. -
maktadır. 

Gümrük tarifes:n;n 505 .nci po
zisyonıına dahil bulunan e!ektri}; 

ampullerinin bedelini klerı.ng!" 

ödenmek suretik serbest olarak 

Almanya. Belçika, FenliındiYa . 

Hollanda, İsveç. İs,içre . Macaris
tan, SO\·yetler B:rliği ve Japo-1 -

yadan idhal edilebilir. İtal.ndan 

senevi 11 ton, P olonyadan 50 ton, 

Üzüm kurumu tara!ınd~n İn
giltereye. &>!:inik .:olilc 'c \'a . 
gonla sc\'kedilen ilk parL Yaş Ü

t zümlerimiz Lond.aya ,·asıl olmuş 
ve büyük bir rağbete mazhar ol
muştur. 

İlk seYkıyat üç \'agondan iba - 1 

retti . Hepsi de razakı üzümü idi. 

Bu üzümler, iyı ambalaj yapıldı
ğı ıçin bozulmadan ve örselenme

den, soğuk ha\'a tertibatlı \'agon
lar1a Londrıa~·a gitmiştir. Üzüm_ 

!er, daha Londra meyva halinde 
açılırken satılmı< ve ba~lıca sa -
lonarla oteller tarafından satın a. 

detle satın almayı garanti ede -
cektir. Bu suretle bağcılar, raza
kıcılığa ehemmiyet ,·ereceklerdir . 

Haber aldığımıza göre razakı •çin 
beş, Şam razakısı için 6 kuru~ fiat 
konulacaktır. 

Avrupa piyasalarına ya~ 0lar&k 
sevkedilecek olan bu üzümlerin 

hastalıksız olmaları ve bakım;, e. 
hemmiyet verilmesi şarttır. Da

ha şimdiden birçok bağcılar, bağ_ 
!arını razakıya t;e'-"irmeğ2 k~rar 

vermişlerdi.r. 

'Edirne az kalsın 
Susuz kalıyormuş 

Hakaretten bir ay 
hapse mahküm 

oldu 
Fuad isminde bir hamal, Köprü 

üstünde yaya kaldırımında yük 

götürmesine mani olmak istiye!l 

polis memuruna hakaret etmiş ve 

dün dördüncü Asliye Ceza mah -

kemesinde biray hapse mahkum 

olmuştur. 

Sultan Aziz, uzanmıştı. 
Mat güzel, tülü sı rtından atarak 

uryan efendsinin yanına uzandı. 

Küçüksu korusundan, sabahı 

müjdeleyen bülbüllerin sesi, dur
gun sularda akisler parayak şa -
hane heyecana h ız veriyor • hün 
kar zenbelekleşen asabını yanın

daki mıl! güzeli hırpalayarak din
lendirmeğe çalışıyordu . 

* Günler geçti. P ek çok değil, b ir 
hafta kadar .. . S ultan Aziz, yine 
devleti saran buh ranlarla Dolma
bahçede uğraşmağa başladı. 

Sultan Aziz; her nedense bıı tür. 
lü Fuad Paşa ile yıldızı barışık 

değildi. 

idhali caizdir. Bu 'ki ülke uınıım! ı 
idhalat kontenjanma tabidir1.:'.:;_ 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ I 
Senenin en oriiinal :- om lnını 

L, ;ı ı 1 .. ı' ok u ;,·acak sı ı z f 

Abdülaziz; İkinci Mahmudun, 
Reşid Beye (Reş.d Paşaya) olan 
adaveti gibi kin beslerdi. Elin den 
gelse, İk i nci Mahmudun Re1id BPy 
hakkındaki idam kararı gibi F uad 
Paşa hakkında verirdi. 

İkinci Mahmud; Reşid Beyi dev
let casusu olarak telakki etmiş ve 
idamına h ükmetmi!jti. 
Reşid Beyi; idama sürükleyen 

sebeblerden birisi de farmason 
olduğunun Padişah ü zerinde yap
tığı tesirden ileri geldiğini söy • 
!erler 

lınm1ştır 

İkinci parti üzümler de bu gün-
erde Londrıaya vasıl olacaktır. 

Londra piyasası bu sene Tar:ş 

markalı üzümlere talibdir ve faz
la gönderilmesi için ısrar etmelc
tedir. 

K urum. önümüzdeki sene b'-1 işi 
planlı \'e programlı bir şekilde 

organize etmeğe karar vermiştir. 
Razakı üzümü le Şam razakısı i. 

çin mua•yen bir fiat tesbıt edile

cek, kurum, tesbit edeceği fiat • 
!arla bu üzümleri beş sene müd-

sonlar tarafından tahrik edildiği 
anl aşılır. 

Hatta, şarkta bir nevi m asonluk 
olan Bektaşiliğin ortadan kaldırıl
ması da, t)·ine farmasonluğun te
sirle vaki olduğu görülür. 
Bektaşil ik; nasıl hıristiyan ço

cuklarını devşirerek Yeniçerileş

ti rip bir f ikir etrafında toplamış 

ise; şark hıristiyanlarını da ;;ine. 
sinde cemediyordu. Birçok Rum 
ve Ermenilerin bektaşiliğe sülü k 
ettiği muhakkaktı. 

Devlet ricalinin hemen ekserisi 
bektaşi idi . Devleti aliyye. adeta 
bektaşi babalarının elinde idi. 

Hariciye Vekili 
Bugün geliyor 

Hariciye Vekili doktor Aras re
fakatinde hariciye gpnel s~krcteri 

Numan ııenemenc!oğlu olduğu 
halde bugün İznı;rarn selır:mize 

gelecektir. 

Vekil iki gündenberi tz:nırde 
bulunuyordu. Bu fırsattan ıstitade 

ederek fuarı gezmi1 ' 'e ş~rPf'ne 
bir ziyafet veribıiş!ir !'olı:tor A

ras İstar.bulda kalacak ve Bsşve
kilin avdetini bekliyecekt'r. --............ 
Mustafa Paşayı \·asıta kılarak 

bektaşilik üzerine yürüdü. Dene
bilir ki Rllsçuk yaranı, masonların 
hareketidir. 

Halet Efendi; hernekadar Tepe
delenli Ali Paşa ve sair mesele -
]erde bir hain idi ise de, =~ 
içinde masonlara karşı koyan en 
büyük bir silah idi. 

Fransa ibti1iıli kebirinden sonra 
masonların Türkiyede nüiuzunu 
artırmağa başladıkları muhakkak

tır. 

Selimi S alis ve ikinci Mahmud 
masonların tesiri altında kalmıştı. 

Selimi S alis vak'asile İstanbula 
ve İmparatorluğa sahih olan Alem
dar Mustafa Paşa, buz gibi Yeni

çeri idi. 

Bereket belediye işin 
vaktinde farkına vara

rak tedbir aldı 
Edirne, 4. (Hususi muhabirimız

den) - Kırk ıki kılometredl'ki 

nıembafardan Edirneye gelmekte 
olan suyun geçtiği yollar, tamir
sizlik yüzünden pek berbarl bı r 

hale gelmiştir. Hatta, drnı:cbil .r 
ki, Mimar K oca Sinanın yapt•ğı 
gündenberi bu su yolları en ufak 
bir himmet eserı olmak üzrre da
hi bakılmamıştır_ 

Bundan birkaç St·ne evvel .cdir
ne şehrinin su tesisatını de!'llhde 
eden \'e on bin küsur lira ile bu 
yollar üzerınde tamiratta bu~uıı

duğunu iddia eden şirketin y 'Pl!
ğı iş, hiç denecek derecede •'hem
miyetsiz ve dcğef'1'dır. Su yo an 
birçok yerlerd<.· akıntı ,·ermiye· 
cek derecede bozulmuş n bnz ı 

yerlede arazi heyeliınları neticesi 
olarak suı·un ziyaına sebeb olmuş. 

tur. Bunun pek tabii bir ntticesi 
olarak Edirne bir susuzluk tehli
k esi ik kar ı kar~ıva gelm~k da
kikalarına yaklaştığı son aylar i
çınde Belediye bilmecbw-ıyc fa
aliyete geçerek bu işe ayırdığı on 
bin lira kadar bir para ile esaslı 
t am irata girişmıştir. Mansa\ıdan 
membaa doğru yapılmakta ,.e hc·r 
gün ilerlemekte e lan bu t•mirata 
bütün hat üzerinde yapıhcak e
saslı muayeneler ile her yıl de -
vam olunacak ve bu suretle su 
~-ollarının şehre lazım suyu zayi 
etmeden isalesi hususu temin edi
lecektir. 

Su yollarının bozuk görüle!\ yer• Abdülaziz, F uad Paşayı hiç say· 

mazdı . Saraya gittiği zamanlarda ı 
huzura kabul etmezdi. 

F uad Paşanın, mali buhrana se- ' 
beb\yet verdi ği, devleti, içinden 

ç1kllmaz iktısa<li bir buh rana sev
kettiği söylenirdi. 

Farmasonluğun , İstanbulda Se
limi Salis devrinde teessü se baş
ladığı ve Alemdar Mustafa Paşa
yı İstanbula sevkedeıı Ramiz e
fendi ve arkadaşlarının mason 
teşkilatına merbut zevattan bu • 
lundukları rivayet edilir. 

Yeniçeri Ocağının liığ\,, n.zamı 
cedidir. tesisi, bilhassa; Anupai 

fikirler üzerinde teceddüde doğru 
atılmak istenilen adımların ma -

Selimi Salis devrinde, daha can
lı bir surette harekete geçen ma
sonluk; bekteşliğin müselliıh o -
cağı olan Yeniçeriliği ortadan kal
dırmağa çalıştı. 

Fakat; bektaş ,lcr galebe çaldı. 

Alemdar, masonluğun içten, içe 
gizli olarak kendilerini filet ettik-

d - ·n d' 1 
!erinin farkında e~ı er. ı. ! 

!erinde, su muvakkat yollara alı
narak ana hat duvaT v-e zemini çi 
mento ile inşa ve t.akv;y~ o1un -
maktadır. Mevsimin müsa;ırl~.sin-Selimi Salis katlolundıı. 

Btliıhare masonluk, Ramiz E -
fendi ve arkadaşlarile , A lemdar 

Alemdarın vucudu, bilahare ma
sonluk için de tehlkeli görüldü. 

(Devamı var) 

den istifade edilerek tam'rata aza· 
mi bir zaman zarfırula de;·aın ed •· 

kcektır. 
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~~~~~~~~~~~~~~~ 

istanbul'un 
Siyah pijamalı iki 
genç kız büyük 
bir otelin oda ka
pılarını, golf değ-

Londra'da başlıyan siyasi 
faaliyet devam ediyo .. 

Yazan: 

kapıları 
MAHMUD YESA.BJ 

nekleri ile kırar
ken yakalandı 

• • 
Genç kızlar bütün Av4 
rupa p0lisleri tarafın4 
dan aranılan meşhur 

otel sıçanları imişler .• 
Saat, sabahın kisi. Opera mey

danında büyük otellerin birinde. 
Gece bekçisi katları dolaşıyor. 

Birdenbire, iki siyah cisme çarpı
yor. Yere bir o;ey dü§:i,,ı·or. Eğili

yor, alıyor: b;r ~olf değneği ... Si. 
yah cisimler kaçıyorlar. Arkala
rından ko~uyor ve bağırıyor 

Birkaç dakika sonra bütün otel 
müstahdemleri koşup geliyorlar 
ve odalarına girmeğe vakit bula. 
mıyan iki genç kadını yakalı,yor
lar. Arkalarında siyah pijamalar 
var Brisi esmer, diğerinin saçları 
platin renginde .. 

- Kor;.ı~rda geziniyorduk. Bu 
gün öğl0 .ı sonra Londradan gel• 
d k. Koridorda dol~mak yasak 
ml? .. 

Buna rağmen zabıta, odaların• 
da ar~tırma yapmış. Ve elbisele. 
rinin arasından muhtelif isirnlerd• 
yirmıden fazla pasaport bulmuş
tur. Pasaportların isimleri başka 

başka. Fakat fotoğraflarının heı>
si aynı imiş ... Üzerlerindeki vize
lerden Londradan, Berlinden, Vi
yanadan ve Nevyorktan geçtkleri 
anlaşılıyordu. 

Fakat hakiki ısimleri ne idi? 

Bunu söylemek istemiyorlardı, 
esmercest: 

- Bu pasaportu, Londrada on 

Vaydman, sorgu h!ldminin ha
zuruna çıkınca: 

- Fromer ve Lesbor'un katil 
hakkında verdiğim ifadedeıı rücu 
ediyorum. 

Öjen Vaydman, saat 14 ü 30 ge
çe adliye daıresine getirılrnlşti. 

Yalnız idi. Avukatlarından lıiç bi. 

rı yoktu. Sorgu hakimi: 

- Avukatların hiç birisi yok. 

Taahhüdli mektubla kendilerini 

• 
J!alya; Çek meselesinde Av-

Topkapı dışındaki hem kahve 
hem meyhanede, ceketler fora, 
püfür püfür esen rüzgara göğü• • 
!erini bağırlarını açmışlar, hem 
içip hem konuşuyorlardı. 

K!afa dengi altı arkadaştılar. Kcı. 
nuşurken, birbrilerine takılıyor -
!ar, kahkahalarla gülüyorlardı. ~pa su/hunun bozulmaması 

İçlerinde, pos bıyıklı, iri göbek· 
li, şişman biri vardı; en çok, ona 
yükleniyorlardı: 

• • 
ıcın 

' 
gayret sarf edecek mi? 

- Bayımız kibarlaştı, artık Top. 
kapıyı beğenmez oldu, Yenika -
pıya taşındı. 

İagliz lirasına satın aldım. 
- Ya golf değnekleri? 
- Daima golf oynarız!.. 
Fakat, kırılan kapılardan biri 

bunun aksini isbat ediyordu. 
Sonra çant11larında birçok oda 

anahtarları da çıkmıştı. Bunların 
ekserisi, büyük Avrupa otellerine 
aid idi. 

Esmer kadın buna da bir baha· 
ne buldu. Gülerek: 

- Hatıra olarak aldık. 
Zabıta, tahkikatını derinleşti • 

rince kadınlardan plAtin rengi 

saçlısının Maryan Maltaşu oldu

ğunu tesbit etmiştir, Her ikisi de 
Hollandalıdır. Ve meşhur otel sı. 
çanloarındandır. Bütün Avrupa 
polisi kendilerinı aramaktadır. 

Politika aleminde günün dedi
kodıısu, söylemeğe hacet yok ki, 
Çekoslovakya meselesinde Alman
yanın vaziyetidir. Daha doğrusu, 
bu mesele dolayısile Alman.ya ve 
İngiltere arasında dönen şeylerdtr. 
Berlindeki İngiliz elçisi Londraya 
çağırıldı. Kendsine talimat veri
lerek Berline gönderildi. Bütün 
bu malumat günü gününe telgraf.. 
!arla gelmişti. Yeni gelen Avru
pa gazetelerinde ise buna dair et. 
raflı tafsilat vardır. Bundan an • 
laşıldığına göre Londra hükumeti 
Berlinde dostane teşebbüslerde 

bulunarak vazyeti anlatacak, İn
gilterenin sulhü muhafaza yolun. 
daki kararını bildirerek Avrupada 
bir kavga çıkarsa İngilterenin bu
na seyirci kalamıyacağını bildire. 
cekti. Artık bundan sonra vaziye· 
tin inkişafını takib ederken bu 
noktayı gözönünden ayırmamak 

lazımgellyor. 

Avrupa gazetelerinin ı)"azdığı 

politika dedikoduları arasında şa
yanı dikkat olan diğer bir keyfi
yet daha vardır: Geçenlerde bit 
rivayet çıkmıştı. Almanyanın di. 
·ğer büyük devletler merkezindeki 
elçilerine talimat verilerek bulun-

VAYDMAN 
insan kasabı bundan evval, Fromer 

Lesbor'un katli hak kında verdiöl 
ifadeyi değiştirmlttl. 

• • • 
Talebi üzerine sorgu hakimi huzuruna çıka-

rıldı. Fakat ifade vermekten nükül etti. 
davet ettik. Buna rağmen gelme- ı 
diler. Size bırkaç sual soracağım ... 

- Mümkün olursa cevab veri -
rirn. 

- Fromer'le Lesbo;:'14ıı katli 
hakkında verdiğiniz ifaJ~den rü. 
cu ettğinizi söylemiştiniz. Bu sö
zünüzde ısrar ediyor mu.unuz? ... 

- Evet, ediyorum ... 
- Tabii buna bir sebeb var. Bu-

nu söyler misiniz? ... 
- Evet. sebeb var. Fakat bunu 

şimdi söyliyemem. Zamanı geHn. 
ce ... 

Hulasa reddediyorsunuz dem•k? 
- Evet ... 
Bu şerait dahilinde sorguya de

vam edebilmenin imkanı yoktu. 
Vaydman yeniden tevkithane~e 

gönderilmiştir. 

Kedi ve köpek azaldı 
Şehir içindeki başıboş köpek -

!erle kedilerin toplanma Vi! iti ;•ı 
neticesinde sokaklarda bu kahil 

hayvanların serbest dolaşmaları, 

ve üremeleri önlemiş bulunmak
tadır. 

Şehrin ki)"! semtlerinde "zcünıle 
sığ mıntakalarındaki başıboş kö • 
peklerin arttığı Belediyece görül

düğünden bu semtler belediyelerı 

tarafından da tertibat alın'Tlı~ .. 
bunların itlafına başlanrnışt<r. 

ltalya'nın Londra Elçiıi 
Kont Grandi 

dukları yer !erde şunu öğrenmeleri 
bildirilmişti: 

- Eğer Çekoslovakya yüzünden 
Avrupada, Almanya bir harbe tu. 
tuşursa diğer devleUerm alacağı 
variyet ne olacaktır? Buna alına
cak cevab tabii Berline bildirıle
ce!tti. Sonra bu kabil rivayetler 
tekzib edildi. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinde buna dair yeni ma
lfunat göze çarpmaktadır. Mosko. 
vatla bulunan Avrupalı muhabir-

Uzun menıllli 

!eri yazdığına göre ıağustosun 22 
inoi günü Moskovadaki Alman el. 
çisi Kont Şulenburg Rusya Hari
ciye komiserini ziyaret ederek ken 
d&ile görüşmüştür. Bu ziyaretinin 
tamamile husual olduğu söylen • 
mektedir. Hiç bir resmi mahiyet 
verilmiyen bu mü!Akatın mevmu 
etrafında şimdiye lcadar çıkan ri. 
'l)l&tlerin ne dereceye kadar doğ -

ru olduğu yeni gelen Avrupa ga. 
zetelerinde görülen malumat birl
birine eklenince azçok meydana 
çıkmaktadır. Bu hususta mülakat 
sırasında Alman elçisi Rus Hari
ciye komiseıine sormuş ki: 

- Almanya ile Çekoslovakya 

arasında bir kavga çıkarsa Rusya

nın alacağı vaziyet ne olacaktır. 

Buna cevap olarak Rus Hariciye 
komiseri şöyle ceV'ap vermiş: 

- Eğer Almanya ile çekoslovak. 
ya arasında bir kavga çıkarsa Fran 
sa durm1<,Yacak, ittifakı mucibince 

çekoslovakyaya yardım edecek • 
tir. Rusya da ittifaka sadık kala -
rak Fransa ile beraber olacaktır. 

Bunun üzerine Alman elçisi 
şöyle demiş: 

- Çeklerin bazı askeri mahafili 
tehlikeli bir vaziyet almıştır. 

Bunların vaziyeti dolayısile Al • 
manya işe müdahale etmıye me<:
bur kalacaktır. Almanıya bundan 
dolayı tecavüz etmekle ittiham e
dilemez. 

Mülakatta söylenen şeyltre da
ir verilen malumatın esasları bu
dur. F\akat tekrar ediliyor ki biz 
herhangi bir teşebbüs mahiyetin. 
de değildir. Almanya Hükumeti 
bu suretle Moskova nezdinde bir 
teşebbüste bulunmuş değildir. Yal
nız elçisi Rus Hariciye korniserı 
He hususi olarak görüşmüş, konuş
muştur. 

İtalyanın Çekoslovakya • Al -
manya münasebatını dikkatle ta

IDev&Jlll 7 lııci sah.if~wlzde) 

lngiliz topları 

- Bu hava, Yenikapıda var mı• 
Şişman, bolahenkti; göbeğini 

hoplata hoplata gülüyordu: 
- Hepsi bir kapıya çıkar. 
Arkadaşları, onun kayıdsızlı -

ğını görüp yılmıyor, takılmakta 

devam edıyorlardı: 
- Topkapının suyu mu çıktı~ 
- Yenikapı Topkapıya nisbeL 

le rütubetlidir. Kışın, orada ya -
pamazsın. 

Zayıf, uzun boylu bir arkadaş, 
içini çekti: 

- İnsanın, alıştığı yer başkadır. 
Bir vakit, narlıkapıda otururdum; 
evi tamir edemedik, nihayet yı
kıcıya verdik, Demirkapıya taşın. 
d>k. Narlıkapı neresi, Demirkııpı 
neresi? Hava değişmesi, beni de, 
karımı da öyle sarstı ki, haftalarca 
hasta.landık. 

Tıknaz, bodur bir arkadaş, ba • 
şını sallıyordu: 

- Dükkanım Bahçekapıda, e • 
vım Parmakkapıda ... Hergün Pıır
makkapıdan Bahçekapıya, Bahçe
kapıdan parmak kapıya gidip gel. 
mek, çok zor oluyor. Dükkan.ı bıra
kamam, oturduğumuz semti de -
ğiştirelim, dedim. Dükkana vakın 
bir yerde ev aradım, nihayet E~
rikapıda, kendimize münaslo biı· 

ev bulduk, taşındık. Gel ızeıelim, 
Eğrikapının havası. b:zi sarstı. 

Öbür arkad~lar, hep birden tas-ı 
dik ediyorlard•· 

- Öyledir. sarsar... ı 
Pos bıyıklı, iri göbekli, ~işmar. 

arkad>S, tasdik etmekle beraber, ' 
faz, ' t •af<!ar görünmüyordu: 

::;;,:;;aı· amma, sonunda ahşır-

sın .. 
Sarışın, saz benizli bir arkada1; 

(
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SARAY SiNEMASI 
lık 

YENi SiNEMA MEVSiMiNi AÇIYOR 

progr•md• : 
PETER LORRE (Mr. Motto\ ve 

VICTOR MAC 0 LA.GLEN 

vıC"öA·N· "AZAeı 
Fran~ızca sözliı büyök, hissi ve içtima! filmi 

Çecuk hırsızları!.. Kızlar hırsızları!.. 
Yeni flatl•r , Lüks Bılkon 50, Birinci Mevkı 35 

• 2 n el Balkon 25, Localar 200 Kuruştur, 

•En MUkemmel Flllmler • en mutedil fl•tl•r 

~ .................................. !!!!l!!!! ........... 1!11!!1'! ..... !!!!m .... m!'!!!!!!!!ll!!!!!!!ll! ....... llll!l!l!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!ll!B!lll!!! .......... P!!!!!B!ll!!!!l!!'!!lll!!!!!l!!!!!!!!!!!!! ...... l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!ll!!!!!!l .... !!!!!!!!!O!!l!!IFW'l!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!~ ............ ~ .... ~1~'!1!!!!!!!!!9 
ladığını, bütün etlerinin lime lime kesilip ağrıdı~ını 
hissediyor. Başını bir defacık sıcak bir döşeğe koyup 
yatsa: 

-Oh!.. 

hiç o fikirde değildi: rab~ 
- Niye durup dururkend·'~ııl' 

tur "· tından oluyorsun. Otur 0 

yerde... bıı'll' 
Şişman, elinin tersile P"~ 

!arını sıvazl~ordu: , 00;ııoı· 

- Kim rahatını teper: b3~sl'> 
!ar, çocuklar için, denıZj]er· 
deniz banyosu lazım. aed d"~ "' arka ~. 

Sarışın, saz benizli 

muz silkti: ııfı" 
- Sen, doktorların per ıfll'~' 

kulak asma. Ben, Paşak•P03 !ılf 
oturuyordum. Kulekapısın ııB ır 
dükkan tuttum Kulekapısı ,;;o' ' tık ~~ 
şınmıya mecbur olduk. pok~' 
!er, çocuklar hastaJıındı.. t~ 
lar, yine, Paşa kapısına gıt~Jll~ · 
söylediler. Tezgahı yeni le~~ yr 

glderı,. .. şum, nasıl birakır da . 1ııJ"' 
şakapısında iken, hlç hıı>1';ıP /) 

Yor muyduk• Kulekapısı .cı~ 
. . 1 y .. • 

havasına alış'tık. GUl gıb 
ruz. b~ ıt' 

Esmer, ince kara bıyı!Jı~or"l~ 
kadaş, mendil!le terlerirıl 
ıyordu: . . 1~kr 

- Bir tarihte, evım. Sı ıJ1r rıı" 
pıda idi; işim de nerede .b g1:ıııır 
sin, tA, Hatabkapıda ... Qdıp !Jllıt" 
y9I mu? Ev, kendiınlıil1 °rı' jıl• 
çekilir kahırlardan dei!1"ıı1ı çıı1\ 
Allahtan olacak, bir iştab cf•,,ı' 
evi satın aldı. Ben de, tşiJll;ıı 'I" 
bir evceğiz buldum, başı 
kup oturduk. bir ıf' 

Daz kafalı, iri burunlu ıbi ,t 
kadaş, birden hatır Jaınıf g 
le çıplak alnına vurdu: 5'1 

- Lifını balla kestin'· 91r/I' 
değiştirmek, belki sizi d~9 ı;I; 
Fakat birader, bunun b& dsııl"' 
lüsü de var. Biz, yıt1~0~ $~ 
Mevıanekapısında oturur ık'' 
rırrı da, çocuklarım da b~e o16~ 
sından kurtulamazlardı. ıııı~ ' 

unıı ~' 
ne geçti, uzun zaman, dılı· • , 
füm; Kumkapıya taŞıll ıll f 
dersiniz? Şıp diye 9oouJ<af~ 
leri açılamaz mı? :Hani dfY 09 <' 
şu; hava değişmesi bazan ~ 
rıyor. ııı"" 

Yanlarındak masada 0~ e~ 
ri kısa boylu, cılı3; Ö~ ,r.-6; 
dolgun, yaAız esmer, il< J!~ı 
kafadeng'i altı arkadaşın 
!arını dinliyorlardı. 

Yağız esmeri, yav89~;~ 
- Bu, ne kadar kap!· :jyılll 
Kısa boylıunı, düfflı1""iiuJıl' 
- Bir 90klarını da urııı 
- MeMli h!angUeriılİ! 1J4'tl 
Cılız, kı,ta boyiu, P 

k<> pı tıu-afpu ,ııst•rdil Jdttl' 
- :Meael.l, şuracıld' , 

"" gillııı•I' 
pı.,. 

Yağız eslftOl", 
m~tı: 

- Başka T dlll •• ~ 
Öbürü, sayıp dllkliror tJIY' 
- Balat -kapıııı .• ~ıgrıı 
- Daha? t<flli 
Kısa boylUJU ~;pi-' 
- Ahırkapı .. (',etle 
- Daha! tııP'' ııJ" 
- Daha? Daha? Nf' 11 ~ı ıcte 
Yağız esmer, gütnı' ~ 

oaktı: J)ıbi! ..#P 
- Y amanmışsın "" 0ttll" 

bu kapılardan birinde fi' 
mu? ıil .-'1 

Kısa boylu cılızın yil l 
vermişti: ,-.zıb~ı 

- On senedenberi / 
oturU(Yordum. ı e' 

Bu cevab üzerine ya#! ~ 
rengi değişiverdi: 

1 
..,,,,. .r .. ., er,.- ~ır 

- Abuk sabuk so,e<Jif· ıı~ 
seni on beş yirmi sen otıır~1 

rum, hep Aksarayda j(ııfıl ,l' 
Azabkapıyı nereden ç~aıin ~ 
Kısa boylu cılıZ· ~ 

güldü: . evlıfrı' ı O' 
- On seneden Jıerı pısı~ıl 

aydanberi de Zindank• 1 ' er 
turı.ııyorum. ·nden st 
Yağız esmer, yerı ,ll 

mıştı: un ı "p~· 
- Sen, saçmaııyorsor~fl'· 

kapıyı anlar gibi oltlY bl 
dankapı, ne oluyor? ;ne 11'9 

Kısa boylu cılız, ~adı: ~I' 
bir gülüşle başını sal de ıc'· 

- İki aydanberidlr reli! .,i 
. . pastU se r~ ~ 

nam, bızım eve b ,-e ... ~· cev• it ,,. 
Yağız esmer, ·ıı b . haZI 

arkadaşına hazın 

det baktı ... 
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KORKUNÇ CELLADIN Yahudiler [ RUMBA HAVAN A 
' I 

Kontes Vı~lpo!ska 

h.ı~~ınan resmi telgraf ajansı şu 
tı Veriyor 

iı. 'YLiksek mahkeme tarafından 
lıı •nqi vataniyeden dolayı irla -
Ilı a tnahküm edilen Helmut Kühl-
1/0 ın kafası bugün balta ile kP- , 
"1 "'.:_ışt.r Almanyaya komşu bi~ 
, •I l:eıte bulunan akrabalarını 
•lı· 
~ •reıe gitllği zaman bir casus 

1,}
1l<itile münasebat peyda ve ik: 

;•casusluk etmiştır .. • 
k elgrafta, bu yirmi üç yaşında
lal •tlaının feci akıbetine dair faz
V tııaıuınat yok. Bu kısa haber, 
au~l'Şovada büyük bir heyecan hu
ı\• e getırmiş, ve bir senedenberi 
lo·tııanyada mevkuf bulunan Po · 
• nyalı güwl kontes Wielopolska
"ın <lak serbest bırakılacağı hakkın-
Q . 

1 Ütnidleri siındürmüştür. 

• 
ıcın 

' 
fasulyayc.. • kuru BALTASI ALTINDAl •• jta/ya}dan Şk k 

C l .1 "d h ı gezme 
asus uk suçu ı e ı ama ma - Cıkarılıyor 

kum olan güzel Kontesin cezası ' -··-- kanaat 
1919 dan sonra ltalya 

eden insanlar --
Mu .. ebbed kÜregv e tahvil edildi. topraklarına giren Ya· 

hudllerln hepsi ltal· 
Fakat sepete düşen baş bal- yadan ayrılmak 

m ecburiyetinde 
ta d a 0 k U r t U 1 a ffi 3 d ı • Vükela Meclisi tarafından itti-

haz olunan kararın ilanı büyük bir 

Köylülerin hepsinin bir otomo
bili, şık elbiseleri vardır. Bun

ları hep kredi ile alırlar .. 
dığı için varidatı yarı yarıya a
zalmıştL 

ŞİMENDİFERDE BİR TEVKİF 
Güzel Kontes, Burjuva bir aile

ye mensuptur. Anası, Madam 
Kwzevenenska Fransanın cenup 

· ıhilinde bir şehirde ikamet et-
cktedir. Kızı, ekseriyetle kendi

oıni zıyarete gelir. 
Geçen sene, ağustos ayında gü

zel Kontes, Parise gelmek, sergi
yi ziyaret etmek, sonra da anası
nın yanına gitmek istemişti. Bu 
pıoje, Alman polisinin müdahale
si üzerine yarım kaldı. 

Kontes, Almanyadan geçerken 
tevkif olundu. Kontes itiraz etti: 
iki senedenberi Polonyadan dışarı 
çıkmadım.... dedi. Fakat faidesı 

olmadı. Kocası, karısını serbest bı
raktırmak için bir çok siyasi te
şebbüslerde bu lundu. Bunlar da 
neticesiz kaldı. 

GÜZEL KONTES İDAMA 
MAHKÜM!. .. 

Sorgu aylarca sürdü. Mahbuse, 
ne kimse ile görüşüyor, ne de ai
lesile muhabere etmesi müsaadesi 
verilmedi. Hatta kocasına. çocu
ğuna bile mektup yazması meno
lundu. 

maktan geri durmuyordu. Varşo
va hükı'.ımeti tarafından yapılan 

siyasi teşebbüs te akim kaldı. Çün
kü güzel kadın, meşhur casus 
Sosmovski'nin şeriki olarak itham 
ediliyordu. 
•VİLNA ASLANI> SOSNOVSKİ 

KİMDİR? ... 

heyecan uyandırmıştır. 
Bu karara göre, İtalyada yerle- Bavanadan bildiriliyor: 

şen ve ikamet müddetleri yirmi Batista, Küba ordusunda çavuş 
seneden az olan bütün Yahudiler, iken;-Havananırı meşhur falcıla-

İtalyan tabiiyetine girmiş bile ol- rından birine gitmişti. 
salar, hudut harici edilecektir. Falcı, dikkatle elnin çzgılernc 

İlk tahminlere göre, İtalyadan baktı, ve: · 
en aşağı 12 bin Yahudi çıkacak - - Sen, dedi, büyük, çok büyük 

Bu adam, Galiçyalı asıl bir ai- tır. bir adam olacaksın. Memleketinin 
leye mensuptur. Genç iken Avus- Vükela Meclisinin verdıği ka - idaresini eline alacaksın .. 
turya Macaristan ordusunda hiz- rar sureti şudur: Hakikaten aradan seneler geçtı. 
met etmiştir. Umumi harpten son- Madde 1. - Bu kanunun neşri Batista, Kübanın diktatörü oldu, 
ra gönüllü olarak Polonya ordu- tarihinden sonra yabancı Yahu- Mirala,y üniformasını giydi. Falcı 
suna dahil olmuş, ve General Ha- dilerin İtalyada, Trablusta ve Ege yı da unutmadı. Kerıdısine bir 
ler'in kumandasında Rus - Po denizinde bulunan İtalyan müs- köşk, sırmalı bir elbise, yakut bir 
lonya muharebesine irtirak et temlekelerinde ikametleri mem- bilezik hediye etti. 
miş ve bir çok yararlıklar göster- nudur. Batısta, zabıtayı kuvvetlendirdi. 
miştir. Bu sebeple kendisine: Madde 2· - 1 sonkanun 1919 Birçok mühimmat satın aldı. Er. 
• Vilna aslanı• unvanı verilmişti.-. dan sonra yabancı Yahudilere ve- kek ve kadından mürekkeb bir 
Ha~b bı'ttikten sonra, Sosnovs - rilen •İtalyan vatandaşı• unvanı l t k'l tt' G ' de gönüllü a ayı eş ı e ı. ece 

ki ordudan istifa etmiş ve yükseK kaldırılmıştır. sabahlara kadar rumba oynıyan 
ada-'-rın tavsı'yenamelerı·nı· ha'- 3. - Yahudiden maksad, Ya- l' bl k m"' kadınlar, mus ın ro arını çı arı-
mı.len Berıı·ne gelmı·şıır· . Ve yu··k- hudi ırkına mensup olanlardır. . .f .. 

yorlar, Milis iını ormasını gıyı -
Sek '-ı'r hayat geçirmeğe başla • Madde 4. - Bu kanunun neşro- 1 1 " İ yorlar, ince bellerine rove ver e-
mlştlr. Berlirıın en kibar salonla- lunduğu tarihte talyada, Trab -

1 
d' 1 İ rini takıyorlar, ta im e ~var ar. 

rının kapıları kendisine açılmış- lusta ve sair talyan müstemleke- C 
AKŞAM OLUN A .. 

tır. Az SOnra, Berlinin eğlence ve !erinde ikamet eden Yahudiler, d . 
Hükümet sarayının bulun ugu sefahat yerlerinin müdavimleri nihayet altı ay zarfında memleke-

ked ki E · 1 meydandaki kahvehanelerin tara-
sırasına geçmiştir. Hiç kimse b•ı ti ter ece erdir. tmıyen er, 

b ( if t ·1 h d h · · çaları dol'Rr. Pembe ve eflatun 
genç Polonyalının sefahate sarf- za ı a mar e ı e u ut arıcıne 

ık ıla akt Şapkalı delikanlılar, kitarelerile ettig· i paraları nereden bulduğunu Ç ar c ır · ·. • 

no Playu da... Burası, Rumba \ 
beldesidir. Caz çalar, çiftler, mü. 
temadiyen dönerer. Hiç te yorul-

nazlar. 
Gfıya kadınları çok şırin, çok 

sevimli ve çok güzeldir. Elbiselerı 
de çok süslüdür. Tanıdıklarırndaıı 
biri: 

- Burada, dedi, gün bugün ya. 
şarlar. Herkesin bir otomobili 
radyosu, vardır. Bunları hep l<re· 
di ile satın alırlar. Bütün bu gör· 

düğünüz şık erkeklerin , kıdınla 
rm ıyedlkleri nedir, bilir misiniz· 

!Curu fasulya, prinç ... Borca bat. 

mıştır. Bundan birtürlü kendin 
kurtaNmaz. liZEL KONTESİN MACERASI 

1~/\lınan sıvil polisi, geçen sene 
qlUstos ayında Almanyadan trarı
h olarak geçen Polonyalı Kontes <lre. 
% Jı~ Wielpolska'yı casusluk 

;tııile itham ve tevkif etmişti. 
ne arşovanın en kibar bir ailesi
bı mensup olan Kontes çok lüks 
t:l hayat yaşıyordu. Parlak suva-

Nihayet, Laypçik mahkemesi, 
hf,nÜZ yırmi dokuz yaşında bulu
nan bu güzel kadını idama mah
kum etti. 
SOSNOVSKİ'NİN GÖLGESİ 
Binaenaleyh, Kontesin akıbetı 

malum: Mağdeburg celladı bir gün 
Si) ah elbisesini, beyaz eldivenle
rini giyecek, iri baltasını kaldıra
cak, Kontesin güzel kafasına in
direcek ... 

V .. k l' l' · · b k dolaşırlar, güzel kızlara takılırlar, düşünmeyi aklına bile getirme - u e a mec ısının u ararı, 
h ık d b'' ük' b' h eg·lenirler. Plajlarda yer bulmak miştir. a arasın a uy ır eyecan 
husule get . · ı· kabil degı··1dır. Bilhassa ·Mariya-

Nihayet bir gün Beri in zabıta- I =~~~~ır~m~ı~ş~ır~·==========~============ 
sı, Sosnovski'nin müthış bir ca-
sus olduğuna kanaat getirerek 
kendisini tevkif etti s • 

1 E M A 
Hop Elmasının so1t 

kurbanı 
er · f 

11 le• zıya etler veriyordu. Koca-
ııı· 0 nt Wieipolska'nın servetinin 
~iın bir kısmını kaybetmiş ol
eu· ına rağmen pek çok para sarf
ÇQ'.Y0rdu. Kontun arazisinden bir 
~ IJınumi harpte Rusyada kal-

Kont. zavallı karısını Alman 
zindanından kurtarmıya çalış -

~ le nm ek _ ve 
Mes} ud olmak .. 

Bu mühim meselelerfn sırrını 
ifşa ed~yoilar ! .. 

kocalar izdivaç bayatını cehennem 
haline gaf iriyorlar. Fakat. 

ln 1 ~. 
1

6'1 ız gazetelerınden birinde 
ı.J '. Ve tecrübeli bir doktor rast
d;111g1 tnes'ud çiftleri yazıyor. İz
llir ·~ ıneselesi nazik bır mesele • 
IQ • llelki her nazik meselede söz 
~ : 1eıneğe kendisinde salahiyet 
ctq ~"le,- ç•Jk olduğu gibi bunda 
~ak 1 kır söyliyenler az değildir. 
d.,k aı .Yetmiş beş yaşlarınd.; olan 
ta,.:~~ A. ln·in. şimdiye kadar 

~u .. 
ı,., gu evlenmış kadın ve erkek-
d v:rasında br tasnıf yapıyor iz
l<ıtıç hayatmda mes'ud olmanın 
t.cr;rı nekadar ağır oldu)!u bu 
dan be1ı doktorun anlattıkların. 
)'~ 1 hır kere daha mE1ydana çıkı
"'Pl lfep gördüğü şeyler üzerin<? 
ıhli anınış olan bu yazılarında 
İl~~r doktor şöyle diyor: 

hur ~dan birkaç sene e\·vel meş
Oı·ı,. er. muharririn evinde idim. 
ı.bı kı bu muharrir yazdığı ki • 
~ arıa tnilyoner olmuştu. Fakat 

ısınd 
~. b •n ayrılmıştı . S0nr~ taş-
~· it kadınla evlenmişti. Şimdi 
~i d:d olarak yaşıyorlardı. Bel -
bılırı ~n ınes'ud çiftlerden sayıla-
l erdi 

l~•Ulı~n bir gün bu muharririn ö
l~€• Ulundu. Kendisi geııçti. Böy
bı·~· ~ç Ve ikinci defa evlenişinde 
lııı~ lld olrnuş, parası çok bir ada. 
~ıb ~!çın bövle vakitsiz öldüğün~ 
• '"rd B . "' İl u. u bana da mechul kal -
~,11 adarnın en samimi dostla -

·ıı b' tı~ t ıri de bendim. 
~ı. Şs· tıın muharrir Jak London 

1
rnd; rnahim oluyor ki onun 

• 

Dr. lrvin 

hayatına diğer bir aşk dah~ karış. 
mış, bu aşkta emeline nail olama
yınca hayat onun için meş'um ne
ticeler vermiştir. 

Bir aktor ile bir aktris tanıdım 
ki bunlar en mes'ud çiftler diye ta. 
nınmışlardı. Herkes de onları öy
le tanıyordu. Her ikisinin de ga
yeleri mes'ud olmaktı. Fakat bir 
gün birdenbire bunların birbirle
rinden ayrıldıkları görüldü. 

İdeal izdivaç kayaların üzerinde 
Devamı 1 inci '8hifenınd" 

İKİ MAHKÜMUN İDAMI 
Sosnovski'nin muhakemesı 

Laypçik yüksek mahkemesi hu
zurunda ve gizli olarak yapıldı. 

Polonyalı Baronun, cürüm ortaı:
Iarındarı bir kaçının ismim ver
diği duyuldu. 

Bunlardan Müh~ııdıs Berg'ın 

karısı Baron Kitti Fon Berg ya -
kalandı. Mühendis Berg o sıra 
!arda Alman ha,·a kumaııdanlıgı 
emrinde, Henşel lokomotif fabrı
kasında yeni sistC'm bır tavyare -
rıin imalile meşguldü. 

Bundan başka, Harbiye nezare
tir.de çalışan genç Baron Gerda 
fon Meçrıer de tevkif olundu. Bıı 
kızın, Sosrıovski'ye çok mühim 
sırları tevdi ettiği öğrenildi. 

Mahkeme üç idam kararı verdı 
ve bir çok nafiz kimselerin teşelo
büslerine rağmen karar değişti -
rilmedi ve bir gün seher vakti iki 
kadının kelleleri balta ile uçu -
ruldu. 

Fakat sosnovski kurtuldu. Po
lonya hükumeti, Varşovad1 mah
pus bulunan dört Alman casusu 
serbest bıraktı ve Almanyaya ia
de etti. Bu suretle c Vilna aslanı• 
sağ ve salim memleketine döndü 
FÜHRER KONTESİ AFFEDİYOR 

Kontesin, Sosmovski tarafından 
verilen bir mektubu alıp götür -
mekten başka kabahati yok. F.ı

kat, bu büyük bir cürüm teşkil e
der. 

Kontes, bidayette idama mah
kum olmuştu. Fakat, bilahare 
Führer idam cezasını müebbed kü
reğe tahvil etti. 

SOSMOVSKİ İŞE KARIŞIYOR 
Polonya hükumeti, Varşovad.> 

mahpus bulunan Alman casusla
rile güzel Kontesin mübadele•[ 
teklifinde bulundu. Fakat bu te
şebbüs akim kaldı. Kontes de Ber
lin hapishanesinde ... 

Niçin? Neden ... Bu Sosnovs -
kinin hatasından ileri gelmiştir. 

Alman zabıtası, Helmut Kühlman 
adlı bir genci tevkif etmiştir. 

SOSNVOSKİ'NİN SON AKRA
BASI.. 

Bu zavallı delikanlı, tatil müd
detini geçirmek için Berline gel
diği zaman kibar Polonyalı ile ta
nışmıştı. Neden sonra bu kibnr 
adamın casus olduğunu öğrendi. 

Sosnovski'nirı kendisine verdiği 

evrakı, dosyeleri memleket hari
cine götürmek cürmile mahkeme
ye verildi. İdama mahkum oldu. 
ve .h;iküm gecen gün infaz edil
di. 

----=== ====:------ -·-···-· 
Bacak sigortaları 

Bir bacak 60000 dolara çi ft 
sigorta ettiriliyor 

I 

Holivudun akıl ermez , işlerin
den biri de yıldızların bacak si
gortalarıdır. 

Güzel yıldızlar, şöhretlerini ku
ran, sevdiren azalarını teker te
ker sigorta ettiriyorlar. Tabii tek
mil vücudlarını, hayatiyetlerini 
sigorta ettikleri halde yine bire.
uzuvlarını. mesela kollarını, b1-
caklarını, gözlerini, burunlarını 

da ayrı ayrı ve çok yüksek fiat
larla sigorta ettirmekten geri kal-

mıyorlar. 

Amerikanın başlı başına bu· 
alem olan Holivud şehrinde b•ı 
kabil sigortacılık çok ilerlemiştir. 
Yüksek fiatla kol ve bacaklarını 
sigorta ettiren yıldızların yanla
rına sigortalı azaların nuhafaza
sı için hususi detektifler bile kat
tıkları görülmektedir. 

E nfazla sigorta bedeli 50.000 
dolara sigorta edilen bir çift ba
cağa inhisar eden yekundur ki bu 
yüksek sigortalı bacaklar Katerin 
Hebbornun bacaklarıdır. 

Diğer taraftan halen revacda 
oları bu nevi sigortacılık yava; 
yavaş Avrupa stüdyolarının mu
hitlerine kadar sirayet etmekte, 
oralarını da istilası altına almak
tadır. 

Fransada da bacak sigortaları
nın hayli yüksek fiatlar ınuka - j 
bilinde yapıldığı son gelen stüd
yo neşriyatından anlaşılıyor. 

Memleketimizde beyaş perde -
nin yıldızlarına benzemek arzu -
sile içleri tıtrıyenlerın kulakları 

çınlasın ... Acaba bu sigorta me
rakını duyduktan sonra onlar d:i 
bacaklarını sigorta ettirmek ar
zusunu gösterecekler mı?. Bil -
miyorum. 

YENİ BİR YILDIZ 
Lı lyan Harvey Villi Friçle ye

ni bir filım çeviriyor. 7 tokat is
mim taşıyan bu filim sezonun en 
güzel milmi imiş. 

Birkaç zamandır beyaz perde
de resmini seyretmekten mahrum 
kaldığımız Lilyan Harvey bu se
neki sinema sezonunda yemden 
görebıleceğimız şenliği, şuhluğu 

ve .. oynak rollerde çok muvaffak 
oluşunu alkışladığımız yıldız par
törıeri Villi Frıç ile birlikte yeni 
bir filim çevirmektedir. 

Filmin ismi (Yedi tokat) tır. Bu 
Alman Hanri Garas şöhretile m:ı
ruf Vil!i Friçle çevirdiği !ilimle
rin en güzelini teşkil ettiği riva
yet edilmektedir. 

Bu sene göreceğimiz bu !ilim
lerin borsa oyununda mühim bir 
servet kaybeden bir gencin bir 
bankeri tokatladı~ı görülmekte
dir. 

Londra 'n ın en sevimli artisti ve OUk dö 
Nevvcastle'in karısı May Yohe, Boston'da 

zaruret ve sefalet içinde öldü 

May Hohe'nin gençlik ruımle· 
rinden bir i 

Bir kaç gün evvel, Boston istas
yonunun marşandiz kısmına ya

kın küçük ve köhne bir evde 69 
yaşında bir kadın ölmüştür. Bu 

kadın, hayır müesseselerinin bi
rinde çalışıyordu. Geçen mayısta 
bu işe başladığı zaman sevincin
den: 

- Nihayet çalışabileceğim!. Bu 
gün, meşhur olduğum ve alkış

landığırn günlerden daha çok 
mes'udum ... 

-- ---- ----

Demişti. Hakikaten sefalet i 
çlnde ölen bu yaşlı kadın, 1890 dı 
Londranın en sevimli bir artiat 
idi. Bütün kibar salonlarının ka 
pm kendi•ine a~ktı. Bedinci Ed· 
var, veliahd iken kendisine çoı, 

iltifatta bulunmuştu. 
1894 de, İngilterenin en asil a' 

lelerinden birine mensub Lorı 
Henri Fransua Hop Pelham (ilm 
diki Dük dö Nevcaatle) le evlen· 
di. Lord, sahiblerine felaket ge 
tiren meşhur Hop elmasının sa 

Bu elması tetkik eden Mösy< 
Rifar D. S. M'Milana göre b· 
kıymetli taş 17 inci yüz yıld~ 
meşhur serserilerden J an Taver
niye tarafından Hindistanda, bi• 
mabedden aşırılmıştır. 

Hindistanda bu taşı çalanların 
felakete uğrıyacağı hakkında bir 
itikad vardı. 

Buna rağmen Tavernıye bıo 

fırsatını buldu, taşı çalıiı. 

FELAKET FELAKET ÜSTÜNE 
Taverniye Hindiııtana döndü w 

oarada öldü. Vahşi köpekler ta· 
rafından parçalanmıştı. Bu m1l9-
um taşı üzerinde bulunduran Ma 
dam dö Montepan'la Nikola Fuk_ 
Kralın gözünden düştü. Mari Arı

tuanet'in nasıl öldüğü de malum 
Bu taş, 1792 ihtil!li esnasınd• 

çalındı ve üç parçaya ayrıldı. Eıı 
büyük parçası, birkaç sene sonr" 
Amsterdamda bir elmas tıra5çı • 
sında bulundu. 

Bu san'atkar, elması tıraş edin 
bitirdiği giln oğlu tarafından Bo· 
Uya adlı birisine satıldı. Delikan

(Devamı 1 inci de) 

Her Akşam 

T A K S 1 M B. B A H Ç E S I 
Alaturka kısmında 

FLiFL A 
ve Trupu. Tel ı 43776 
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Haydarpaşada bir oto
mobil kazası oldu! 

Bir tüccar ağır, çocukları da 
hafif surettt1 yaralandılar. 
Dıin ak§am Haydarp~ada bir 1 P<l§<I istasyonuna gitmiştir. Eks • 

tüccarın ağır ve üç çocuğunun ha.ı pre. gelm~ ve Bay Hayri m.i.&a • 
:ftf yaralanmalal'ile netl~lenen hır fa'i.ni otomobiline alarak eve git
otomobil kaza.sı olmuştur. mek üzere yola çıkmıştır. Oto -

Erenk!t'ünde Bağdad caddesin- mobil Haydarpaşa ile Kadıköy 
de 310 numaralı köşkte otill'an za. arasınd~ \'İrajdan geçerken bir 
hıre tüccarlarından Bay Harri diln elektrik direğine çarpılarak ön 
akşam saat 10 raddelerınde yanına kısmı parçalanın.ııı Alı Erkin ile 
Remı:, Ali ve Mehmed Ali ismin- üç çocuk muhtelif yerlerinden ya-
deki üç çocuğunu alarak kendi ralanrnışlardır. Yaralılar derhal 
idaresindeki 1644 numaralı hususi Haydarpaşa nümune hastanesine 
otomobıl ile Toro• ekspreoi ile ge- kaldırıla...-.k tedav. altına alınml(!
lecek olan Ali Eritir ism:ndekı aK- !ardır. Ali Erkirinin yaraları ağır-
rabasını karşılamak •çiın Hayrlar. dır. 

• • • • • 
Bir işçi parmakla· Sopa ile bnşından 

rını makineye yaraladı 
kaptlrdı 

Eyübde Bahariyrde l~stık fab • 
rikasında çal:ışan amele Osman 
oğlu Mehmed kauççuk hamur ma
kinesinde çalışırken ayağı kay • 
mı§, d~rken sağ elinin parmak
larını makineye kaptırmı ı Balat 
Musevi hastanesine kaldırılmıştır. 

Tramvay çarptı 
Vatman Hüsnünün ida1esındeki 

tramvay Üsküdarda duvar dibin. 
den geçmekte iken 16 yaşlarında 
Vlktorya isminde bır kıza çarp:ı
rak ayağından yaralamıştır. 

D nize düştü 
Kadıköyde kebabcı Mthrnedin 

dükkanında çırak Hüseym oğlu 
Şükrü Kadıköy iskelesınde dolaş

makta iken den:ze dü~müş boğul. 
mak üzere iken kurtanlrnı t:r. 

arpuz yüklü bir 
sandal battı 

İnebolulu Osman oğlu Salihın 
idaresinde yeni haıder : üklediği 
karpuzları Çubukluya götürmekte 
olan hyık İstin,,<e ile Yenıköy a
rasında batmış kayıkçı Salih ba. 
lıkçılar tarafından kurtarılmı~tır. 

Zehirlendi 
Fatıhde Atpazarıı:ı.da oturan İs

mail oğlu Namık ismınde biri ye. 
diği ·emekten zeh!rlenmi Cer • 
rahpaşa hastanesine kaidınlaraK 
tedavi altına a.ımnı~tır. 

Ovu ~cak yaparkf n .. 

KaraJ(timrükte oturan Raif oğlu 
Reşad isminde biri bir alacak 

yıizünden çıkan kavga neticesinde 

Kumkapıda oturan Karnik oğlu 
Ermansı sopa ile başından yara -
lamıştır. 

220 gram esr•rı 
saklarl(en 
yakalandı 

Ayvansarayda Mollaaşkı ma -
hailesi Mumhane caddesinde 69 

numaralı evde oturan sabıkalı 

kaçakçılardan Xebı..:e e\'ln bah. 

çesinde 2~5 gram esrarı saklarken 
suç üstıinde yakalanmı .. :.ır 

Fazla sarhoşlu
ğun cezası 

Crbalide Hısarıf.tı sı,kağmda 12 

numrualı evde otur"n İbrahim 

<>ii"u Mclımed isminde biri sar -

hoş olarak e\•in merdi\'enlerinden 

"nerken düşmüş ve başından p -
ral:mmıştır. 

Havsgazinden 
zehir:enenler 

Cihangirde Susdm sokağında 30 
numaralı evde oturan Nazmi ile 
sut kardeş Sev:ye ve ikı çocuğu 

havag;.zinden zehirlenmiş:er can 
kurtaran otomobili ile hastaneye 
kaldırılarak teda\·i altına al.n -
ml§lardu 

Alacağını aımıya 

koşarken .. 
Tophanede ?.foscıd sokağında o

turan Trabzonlu İbrahım oğlu Ali. 

Yed.kulede oturan 12 yaşında 
Dımitrı isllllnde bır çocciı: Y~H • 
d.rekte marangoz Hakkının dük
kanında kendisi.ne oyuncak ya -
parken sol elinin bir parmağını 

testere e kaptırmıştır. 

Arnt)a çarptı 
Arabacı Ferhadm daresindeki 

vük araba51 Erenköyden geçmekte 
iken H üsey;n isminde bir zahire 
tüccarına çarparak muhtelif ~·er
lerinden yaralamıştır. 

1 
Kar&denızc hareket etmekte olan 1 
Tarı Yapurunda birinden alaca -

ğını alma;. ıçin koşarken düşerek 

bacağından ağır surette yaralan. ı 
ml§ Beyoğlu hastanesine kaldırı-

Ucuza giden bir 
adam 

(Bırlnci aahlfeden devam) I 
hanC>dcn dışarı fırlamış ve yan
daki berber dükkanına koşarak 
oradan kaptığı bir ustura ile tek
rar kah\'eye dönmüş ve Şükrü -
nün üzerıne saldırarak rıuıgele 

vurm.ıya başlamıştır. Muhtelif 
yerlerinden 8 derin yara alan Şük 
rü kanlar içinde yere yuvarlan -
~tır. 

Şükrü ümidsiz bir halde ha;
taneye kaldırılmış, jandarmalar 
İbrahimi yakalı ·arak tahkikata 
ba~lanuşlardır. -

!arak tcda,·i altına alınm~tır. 

Devret geliri 
Devle: gelirimız, devamlı ola • 

rak artm<ıktadır. 938 mali yılında 
29,938,000 lir:ı olmuştur. 

İnhısarlarda, daha büyük ':ıir 
artış göze çarpıyor. 

Bütçe rakamlarına aid çok mü
him ve üzerinde durulması lazım 
gelen bir noktada, tahakkuka! ve 
tahsilat arasındaki yakınlaşmadır. 
Bazı maddelerde bu tahmin o k~. 
dar kuv\'etlid:r ki, milyonlar ara
sında liraların bile intıbak ettiği 
görülmektedir. Bu da denk bütçe 
prcnsıpimizin dayandığı temel -
lertlen biridir. --

l 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralj!,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser I 

• .ca:bınd3 günde Uç kate alınabilir. • • 

Küçük esnaf 
Kurtuldu 

HARB MI, SULH MU?. Çiviler Süsicin 

D .. k dd t b Deği dir ! ·er~~ un yan 1 n mu a er a 1 u- dei:~a:a~~~~~;:;: :ı:~ ~:~~-Küçük esnafın himayesi mak -
sadile Ankarada kurulan Halk 
bankasile Ankara halk sandığının 
dün Ankarada büyük merasimle 
açıldığını yazmış, bunu şehrimizde 
te&isi kararlaşbrılan halk sandı -
ğının açılışı takib ede~ğfni haber 1 

\·e~m · ile. 
1 

gün belli olacak ~~:·:~:k~~~l~:~~~~~~~.; 
balık caddelerde ya)a IJ!l''' 

(Bidnd 1abifedea denm) 
yelerini Prağ hükümeti hiçe say
madı ise öyle denebilir ki, Çekos
lovakya hükumeti bizzat Runci
manın tasvib ettiği tekliflerde bn
lunmaktadır. Esasen Runciman, 
Prağ hükı'.ımetinin tavizlerde da
ha ziyade ileri gidemiyeceğini a
lenen beyan etmiştir. 

kuvvete müracaatta yol açılmış Bitlerin nutku beldeni~or için yürümek bu mesele 0 

j olacaktır. Londra 6 (Hususi)- Dün ak - başladı. ,.,ili 
Bazı işaretlere bakılırsa bu tek- şamdan beri Nürenbergde bulu - Bilhassa köprü üstllne (!J<ı,. 

Iktısad Vekili Şakir Kesebi: bul 
münasebetle irad ettiği nutukta 
bankanın kuruluş gayesi etrafın
da izahat vererek ezcümle dem;f-
tir ki: 1 

•- Halk bankası bilhassa kıiçük 
esnafa kredi temin eylemek ı·a -
zi.fesıni üzerine almış olarak do. 
ğuyor, ve bu müessese memle -
ketin her tarafında tesis edeceği 
halk sandıklarile küçük tical'Pt er
babının küçük kredi ıhfr·acın: 1 

karşılıyacaktır. 

Bugün memleketimizde bir mıl-

Şimdi bilinmesi lazım gelen bir 
nokta \'arsa o da, son gizli müka
lemelerde herhalde kendilerine 
mufassal olarak bildirilmiş olan 
bu teklifleri Südet Almanlarının 
kabul edip etmiyecekleridir. Eğer 
kabul ederleroe, Avrupa bir uzlaş
manın arifesinde bulunuyor de-

liflerin kabul edileceğine hük · nan Hitlerin bugün nazi kongr~- konduğu zaman gösterılen s eeJf 
nıetmek lazımdır. Südetler Karis sinin açılışı mü~a.sebe~ile ırad '~ laka ,.e disiplin ile ıeessıı~J 
badda tesbit ettikleri sekiz nokta- deceği nutuk butun dunya sıyası ıi:ntizam kay'bolrnağa baıJa 

1 
,.,_ 

dan hiçbirini feda etmiy~kle - mehafilinde fevkalfıde merak ve Çivilere yakla•an ]ler nak~ • 
rini beyan etmiş oldnklanna n3- aliıka ile beklenmektedir. sıtası durma.,va ~eya ]laLf Je. 
zaran, Çekler bütün fedakarlığı Hitlerin bu nutkund.a sarıiliate nıeğ mecbur edilmişti ,-. Jlt ;:ı 
yüklenmişler demektir. gidip gitmiyeceği henuz tayın <?· diye poliı;Jeri bu intizamı 1~~1~ 

Bugün hükümet , . ., Südet mü- dilememektedır .. N.utuk etrafında ediyorlar, halk da rahat rah• \'O-
messilleri arasında bir toplantı şimdiye kadar ıntışar eden ha - d k biliyordO- 1~ 1 k • teklifleri'! · h · t h ı'nden ibaret şı an arşıya geçe . re yı.pı maSl ve mez ur berlerın epsı a m . .. lun tekliği bütün traınva) . d> 
onlara resmen tebliğ edilmesi \"C sayılmaktadır. Maamafıh, tecru - . b. 

5 
gıbl " 

b k . . 1 · b'. mobıllerle araba, oto u "o'!" muvafakatlerinin alınması c - beli ve sivasi mehafıl Hıt crın u- • . den ,.. r 
k ,. ·L • - b ger vasıtaların hep bır ..-~.ı leniyor. Yarın da atı ve sarı·ı tün hazırlıklarına ragm n u döndıl'"" 

bir teblig" in neşrolunmas1 muhte· tlru d hakiki maksadlarını den geçmesi es isen baş . ıııe~ı~ 
nu n a 'b' . dih .. d getır t· meldir. kl • ve sulhun takdye- ır ız am vucu e ,.;n . sa ıyacagını . , . .. .k bıl·" . 

=======~=============================================] .. ·ıerı·,.e sur·· erek Alman,·anır. dır. 'liazıyet boyle ı en ıoP" = sınıı, ·.. . hlJ<IO. 
lir d f , .

1 
mektir. Eğer kabul etmezlerse yon a an az~a sermaye 1 e ça-

!~n~i~li~~:~=s~e v:;:~~-:~e:~~ 1lstanbul su·· r'atle ı·h ... I 
selerının yekunu ıse 40 dan faz - 1 
ladır. 10 sene ev\'eline nazıran 

bir mukayese yapılacak olursa f.a_ 
sarrulta 350 - 400 kadar bir fark 
olduğu görülür. Kredi muamele -
leri miktarı ise mukayese edile -

ya ve imar edilecek 
mi~·ecek derecededir . 

Kred. teşkilatlanmasındaki bu 
bu geniş inkıişaf hiç şüphesiz Ke
malist rejimini.n kred::"ye kolay • 
!ıklar temin etmek yolundaki al
dığı tedbirlerin neticesidir. 

Bununla bihakkın iftihar 
edebilir. Bu münasebetle Halk 
Bankası kanununu bizzat hazula
mış olan Baş\•ekilimiz Celal Ba
yarı huzurunuzda anmak bir borç
tur Halk bankasını büyük bir ü. 
midlc açmış bulunuyor ve mu -
vaffak olacağını da şüphesiz ad. 
dediyorum.• 

İktısad Vekil! bu nutkundan 
sonra 10 lira vermiş, ve bank~ ile 
halk sandığının ilk muamelrsinr 
bizzat )".aparak bankanın açıh~ını 
filen tamamlamıştır. 

Bu ay içerisinde Ş<'hrim'zrl~ de 
2 halk sandığının açılması ya:oı

lacak, lstanbul esnafına da küçük 
kredı temin edilmiş olacaktır. 

Kral Piyer 
(Birine! Hhifeden devam) 

bütün Yugoslavyada tes'id me
ra,.jmi yapılmaktadır. 
Yugoslavyanın her tarafında 

e~ ·elki gündenberi şehriayinler 
icra .-dilmekte. bütün vilayetlerde 
fener alayları yapılmakta, mem
leket peri masallarını andıran ge
cder geçirmektedir. 

Majeste II Piyer, 1923 de Bel
gradda doğmuş, 934 yılınd;ı Mar
silyada bir suikasd neticesinde 
vefat eden babası Kral Aleksand
rın yerine 11 ya~ında iken tahta 
çıkmıştır. 

Genç Kral bugün 15 inci yaşı -
le bitlikte, babasının vefatı üze
rine İngilterede yarım bıraktığı 
lise tahsilini de pek par lak bir 
ş~kilde bitirmiş bulunmaktadır. 

Bugün şehrimizde Yugoslav ko
lonisinin ~tirakile saat 11,30 da 
bir dini ayin yapılacak, bunu mü
teakip Taksimdek; Yugoslav kon
rnlosluğunda bir de resmi kabul 
icra edilecektir. 

Olgunluk 
İmtihanları 

Kültur Bakanlığı alakadarlara 
gönderdiği yeni bir tamimde or
tamekteb öğretmen kadrolarına 

kabul edilen muallimlerin 24 sa
atten fazla haftalık ders program
larına ithal edilmemelerini bil -
dirmiş, bu meyanda resmi okul
lardaki dört saatlerini de haftaı.l::ı 

18 saat olarak tesbit etmiştir 
Digeı taraftan ilk okullardaki 

yoksul talebelerin yemek \'e deı< 

malzemesi veren himaye heyet -
!erinin geçen tahsil yılındaki fa

aliyeti de Vekaletçe takdir edil
mekte, geçen sene 8000 çocuğun 

(Birinci sahifed<>n devam) 
yaçları karşılanacak V'e şehircili

ğin icab ettirdiği bedii görünü~ 
temin edilecektir. Bunu temin i· 
çin de İstanbul Belediyesine mil
li bankaların yardımı ile 4-5 mil
yon lira!Ik bir kredi açılacaktır. 

Belediye bu para ile Unkapanı 
ile Azabkapı meydanlarını, Kara
köy meydanını, Eminönü meyda
nını tamamile açacak, Yenikapı -
Taksim Bulvarını önümüzdeki s.e· 
nenin eylı'.ılüne kadar tamamlıya
cak, Halicin iki tarafım temizli
yecek, rıhtımlarını yapacak, Ka
raköy - Halıcıoğlu sahil asfaltım, 
Karaköy - İstinye asfaltını, Emi • 
nönü - Eyüb, Fatih - Eyüb asfaltı
nı inşa edecek \'e şehrin plajları
nı, deniz hamamlarını, meydan
larını, çocuk parklarını tamamlı
yacaktır. 

Bu arada yangın yerlerinde de 
geniş mikyasta istimJak yapılaca~ 
ve harabeler ortadan kaldırılarak 
şehrin çirkinliği giderilecek, ha
rab binalar yıktırılacaktır. 
BaşYekil Celal Bayar Muhiddin 

Üstündağı Ankarada kabul ede -
rek bu işleri tamam bir neticeye 
bağlıy acaktır. 

Diğer taraftan aldığımız hususi 
malı'.ımata nazaran, İstanbul Şe
hir Meclisine yeniden se ·ilecek 
namzedler de taayyün etmiştir. 

l\Iecliste n; 45 nisbetindc değişik
lik yapılac>iktır. Yeni alınacak 

40 kadar azanın ekserisini mü -
nevver gençlik teşkil edecektir. 
Muhıddin Üstündağ hazırladı~ı 

liste)i beraberinde Ankaraya gö
türmüş olup Parti Genel Sekre
terliğinin de tasYibine arzedecek
tir. 

Bu defaki seçimde ikişer nam
zed gösterilmiyecektir. 

EMİNÖNÜ VE SİRKECİ 
MEYDANLARI 

Şehircilik mütehassısı Prostün 
hazırladığı imar projesine göre i
mar işlerinin sür'atle başarılma~ı 
etrafındaki faaliyet hızla inkişaf 
etmekte, Sirkeci garı ve Eminön'ı 
meydanının açılması işi ile baş
lıyan faaliyetin meydanın ~cılma
sındaki yeni safhaları Selanik 
Bonmarşesinin bulunduğu adada
ld istimlakin bitmesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Evkaf ile Belediye arasını.la bu 
kısımdaki istimlak işinde çıkan ih 
tiliıf halledilirken buradaki bina
ların kıymetleri üzerinden istim
lak işine de devam edilmektedir. 
Yapı ,.e Yollar Kanununa göre 

Belediye istimlak işinde binaların 
yalnız kendisine kıymet takdir 
etmekt<, arsalar için Yapı ve Yol

lar Kanununa göre bilabedel Be
kdiyece istimlakini ileri sürdü -
ğünden Evkaf ile Belediye ara
sında tahaddüs eden ihtilaf Ve
killer Heyetine tetkik için arze
dilmiş bulunmaktadır. 

himayesini başaran himaye he- ı---------------ı 
vetlerinin bu sene 15,000 çocuğ.ı den itibaren olgunluk imtihan -
bakacak şekilde hazırlıklar yap- !arına başlanması da kararlaş~ -
ması da temin edilmiş bulunmak- rılmış bulunmaktadır. 
tadır. Bu sene şehrimiz liselerinde ol-

Liselcrın bir haftadanberi de- gunluk imtihanına tabi ve imti· 
vam eden eylı'.ıl devresi ikmal im- hanlara tamamen iştirak edecek 
tıhanlarının yarın nihayete ere - olan talebenin adedi 200 kişiye 
ceğı cihetle 9 eylı'.ıl cuma gıinün - b"l'ğ olmaktadır. 

l Maamafih meydanın açılma i
şinin gecikmemesi için Belediye 
istim!ak bedelini Bankaya >ermiş 
blunmakta ve istimlak işine de· 
vam etmektedir. 

Yeniden 7 binanın istimlak mu
amelesi tamamlanmış olduğundan 
bu hafta içinde o kısmın yıktırıl
masına başlanacağı söylenmek -
tedir. 

Eminönü meydanının açılma -
sından sonra meydanı boydan bo
ya kateden ve bir kavisle etrafta 
dolaşan tramvay hattı ile ortada
ki istasyonun ne ~kil alacağı et
rafında alakadarlar henüz kat'i 
bir karar vermiş bulunmamakta, 
hattın yeni açılan yoldan geçirı

lerek bahçekapı caddesine gelme
si \'e meydandaki tramvay ista5-
yonunun kaldırılması hakkında 

bazı tasavvurlar yapılmaktadır. 

Eminönıi meydanının açılması· 

nı tamamlıyacak olan yeni istim
lakler Belediyece çabukluk v·~ 

hızla yapılması alakadarlara mü
eyyed tebligatla bildirilmiş oldu
ğundan istimlak işleri sür'atle ba
şarılmaktadır. 

Seliınik Bonmarşesinin bulun
duğu ada bir iki hafta zarfında 

tamamen kaldırılacak, bunu mü
teakib de bu kısmın karşısına dü
şen parçanın yıkılmasına başla -
nacaktır. 

Yıkılan Valide hanının kar~ı -
sındaki kısmın da istimlaki niha-
yet bulduğundan burasının bo -
şaltılmasma başlanmış, eylı'.ılfr'l 

15 inden evvel her iki kısmın bir-
den kaldırılmasile Yenicamiin ta
mamı ve medrese kısımlarının or
taya çıkması ve meydanın tam 
bir genişlikle açılması işi başa -
rılmış olacaktır. 

Yıkma işlerinin bitirilmesini 
müteakip meydanın tanzimine ge
çilecek, tramvay hattı, kavis ve 
istasyonun alacağı şekil d" bun
dan sonra kat'i surette tayin e
dilerek mütehassıs Prost'un yap -
tığı projeye göre meydanın tan
zimine başlanacaktır. 

Diğer taraftan Sirkeci istasyo
nu ile civarındaki imar işi de sür 
atle ilerlemektedir. 
Garın peron kısmı etrafındaki 

bütün binalar yıkılmış bulun -
makta, Vezirbahçeler ile Sirkeci 
işaret memurunun bulunduğu kı
sım arasındaki 7 parçalık meba
ninin istimlfilı: ve tahliye işleri 

tamamlanmaktadır. 

Garın bir ve tkinci peronları 
inşa edilirken ba kısımların da 
yıkılmasına başlanacak, burası 

düzeltildikten sonra parmaklıkla 
çe~Tilerek peronun dışarıdan gö
rülmesi ve geniş bir meydan iB 
~evrili bulunması temin edilmı:ı 
cılacaktır. 

Sirkeci yolcu salonu ile gar ara
sındaki sahanın da park halinde 
tanzimi işi ilerlemektedir. Bura
daki arıza ve küçük binaların da 
kaldmlması devam etmekte, bu 
kısma isabet eden sahilde bir de 
rıhtım yaptırılmak üzere hazır • 
!ıklar ilerlemektedir. 

Eminönü ve Sirkeci meydanla
rının açılma işinin bu yıl içinde 
başarılması hakkında a!akadarla
ra yeniden tebligat yapılmıştır. 

harb istemediğini beyan edecegı nakıl vasıtalru·ının a ııe ıııı~ 
zannedilmektedir. . . . . veya pera~ende .gl:ın•:ı dıl' ~. 

Salahiyetli Alman rıcalının ı- sus olan çıvıler om. ınd ~ı ef. . k•'"' fadesine göre, Çekoslovakyaya kar malan ve süratlerı'nı ,a Ol' 

Şı Almanvanın herhangi bir i<tila karşıdan k~ıya geçenıerı .. ret• 
• - ecb... ,, emeli yoktur. Almanya sadece kikalarca beklemc·ge f1l end-1 

kendi hududlarında, dışında ya- meğe, yahud da korku ,·e 
şıyan bütün Almanların menfa - maruz bu-akmaktadır. ;d ı'f' 
atlerini gütmekte ve bu arada Her çivi başına veya ge( Jll~l!I 
3,500,000 luk Südet Almanla~ı küt rine bir polis ıkaınesine ~:r tr 
lesinin muhtariyet ve hayatı men yoktur. Bu gib· nizamlar ıı'rJ 
faat kaygısını takib .eylemektedir. re :az Ye ilan edJlir'. ~n:ıııJi (1 

Yine Alman mehafıline nazaran, vasıtasını kullananın dıSJP ~1eıP 
Almanya mecbur edilmedikçe içtimai nizama uygun ]<ars 
harbetmiyecektir ve Hitler mu- bekçilik eder. 111,ıııt' harebeyi en son bir merhale ola- Halbuki bizde bunun ta 
rak görmektedir. aksi olmaktadır. ııcr if1 

l\Ulletler Cemiyeti konseyi çok Ya İstanbul zabıtasının ıı:: r 
ehemmi~·etli ve gücünü tcrkederek sıl<10~ Londra 6 (A.A.)- Diplomatik laka ile bu işle ~gul 1~r 

mehafil Milletler Cemiyeti kon- yahud da bırakıvecrince herr~r· 
seyine ~tirak edecek olan İngiliz nizamın unutulması \'€ ııe r,ı'' ' 
heyetine bizzat Hariciye Nazırı bildiğlııi yapmak ;sıeın~' ,·ı ~ 
Lord Halifaksın riyaset edeceği anarşi hasıl olması gibi or1J 
keyfiyetine büyük bir ehemmi • rvaziyet çıkmaktadır. _ e ' 
yet vermektedir. Polis gece gündüz bül~I"' •' 

Zannedilcliğine göre İngiliz hü- k w _. 
manlarını sokaklarda 1 .. ~ı:ııı•· 

kı'.ımeti bu suretle dünyadaki oto- f1l'l' c- • 
intizamına memur ede ·· sıta' ). rite ve kredisini Milletler Cemi- 1 ·a 
göre daha ziyade naki '.

1 0 ı yetinin hizmetine koymak istedi- öst•fl e ,. 
ğini gösterecektir. rını kollananların g ıırıCk\ 

b P dan ayrılmamaları ıcab e . ..ı, 
Diğer taraftan bilindiği gi i, J- . · 0cı ' • 

lonyanın merkez ve şark Avrupa- dir. Bunun için de bırı ~ıJı 
sı meselelerinin halime daha sıkı halkın huzuruna karşı·-~~~; ' 

maktır Bu hususta ıı.0 bir tarzda iştirakini temin iç;n 
Londra ile Varşova arasında ba1-
lamış olan müzakerelere Cenevrc
de devam edilmesi mukarrerd;. 
Bu meseleyi Lorıi Halifaksm biz
zat Bek ik görüşmesi daha muva
fık olacaktır 

Gvatkin • Hcnlein mülakatı hak 
kındaki rapor zannedildiğinden 

çok daha az endişe verici mahi -
yette çıkmış olmasına rağmen 

merkezi Avrupa meselesi İngilit 
siyasi mehafilini pek çok meşgul 
eylemektedir. 

Fransız gazeteleri· 
nin bugünkü 
mütaleaları 

Hitlcr harb mi istiyor, 
bülüf mü yapıyor ? 

. . r 
müz salahh·etli biı· zat. -· . , .. 

B ··ı·· r··. arabacı • 
- u un ~o ~, '!bil' ı O. 

vasıta idarecılerıne ]<al ,,1 n C:1V • 

ve işaret yapmak, ond3 • ,;~ 
· ıar. · "' bu ihtar ve işaretten an r" <' .• 

- 1 crn1~,I{ O' ]ara agır ecza ar v di:1l'' ~ 
vafık tedbirdir. Şehır 

1
., 1 , 

·te • de en başta gelen otorı .rl""' 
f' n t cezalarıdır. Ve .. bü 11 • ti'· 

rer bunu böyle göstcrf1l'~ . 
Demiştir. , 

-·- eıı• 
Havuzlar için 'f 

direktör b'·~' .~ 
t fa. . • ... 

Denizbanka merbu 1< •1r '. , 
navuzlar genişletılece eÔ .e ~ 

'dJre ceııı d:rektör tarafından ' urii 
cektir. Havuzlar mud t f· 

f1lı' 1 V ekfılet emrine alın fil 
- gör<'• ~,; 

Paris 6 (A.A.)- Gazeteler, Çe- dür. Mevcud kanaate .. 
8
t1"::. • 

. lfl" ... ı• koslovak meselesini ve bilhassa sız - Ingiliz hazırlık a . ıer "ıl! 
dün intişar eden Çek tebliğini u- ileride daha geniş. ta"~ıı ~'''.r ' 
zun uzadıya mevzuu bahseyle - rr.ek üzere, şimdılık t g~ıı 
mektedir. taksimatına muvafak9 

•Ôvr> gazetesi diyor ki: mesi muhtemeldiı» . )ti: 
1

' 

Çekoslovakya hükı'.ınıeti mem- •Jur• gazetesi dlyo~ •etıO f'~ 
leketin kanton taksimatına uğra- Hitleriıı- aldığı vazı>. ııJof ı1' 

. 1 bit Jjjl .ı masıru kabul etmekle tavizin son nası nedir? De\'arn 1 ııP • ıv 
haddine kadar gitmiştir. Almanl;,,r yapıyor? Yoksa AvruP81 ııııtb 
tarafından ir.e Pragla anlaşmak üçüne kar'1 hakikaten lf 

'ı: ıt' 
hususunda açık bir suiniyet gös- yapmak istiyor? . vaıi~·c1 ııer• 
teriliyor. Tamamile seyircı ıııle~e 1gıl 

Bununla beraber, Pragdaki ec- lan Skandinavya m:ıers~ ,. ııl 
nebi siyasi mehafili, Nüremberg eğer Almanya ısrar Jiibi~e;,~ 
kongresi kapanmadan evvel bir den daha ağır bir msğ . ,~ı1'· 

zl · · · b 1 b • kanaatı'ni i}erı u aşma zemırunın u unup u- rıyacagı 

1 
;ceı 

{Blrind HIUfeden aevam) d" ııtl ,~,ı 
Almanyanın harb vukuu takdirinde en kı.<a ~·-:ıe ,·e 1 ,,~, 

alacak bir yıldırım harbini tercih edeceği zannedılJJIC . ç~ ,ılı 
S .. df'llel'ill .. 1 de' !etlerin bu kafi hattı hareketi karşısında u b,,ıı~ ~<' 

lifini kabul ederek ntkesinin Almanya grupuna pcl< p~ccdlİ ~ 
olması muhtemel bulunan bir harbi kabulden ictiuab • 1' 
vetlc zannolunmaktadır. ~ıe 

uıı•" 
Londra bııgünii bir dönüm noktası olara• kabul • 

raber henüz nikbinliğini kaybetmi~ değildir. 
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• 
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~ 21 f LJTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
~- Yalnız Son Telgraf'da neşrcdilecektir. 

Yazan: Ziya Şakir 

Sultan Hamid gazaba gelmşi, 
Damad paşayı haşlıyordu! 
Mahmud pş. Trablusa nasıl sürüldü? 

~ ~~~~~~~~~~~~ 

ı~ <fa; tii.yasuıda bile görmeyi istirhamını sultan Hamide arzet- ne yüzle çıkıyorsun? ... Artık se. 
ı;da~ gcçırmediği bu hAdise mişti. nin kırdığın koz. bini geçti. .. Am-
bıJıı· ı:ıoa bitkin bir hale gel- Aradan yarım saat kadar bir camın katillerinin birincisi sensin. 
lı; ~ tiır müddet, ne yapacağına zaman, yine korkunç bir sükun ve Bütün hanedanımızın kadınlarır.ı, 
lııı,~;·•rerneınişti. Fakat ilk ser. intizar ile geçmişti. Sonra, bir ya. sıraya çektin ... Bana ihanet et'Tlek 
~-<lıe16' geçip te biraz şuur ve mu- ver koşa koşa gelerek: için, Osman Paşayı kandırmaya 
~ı b ltıe kuvveti kesbedince, aklı- - Buyurun ... Efendimiz sizi is- teşebbüs ettin ... Fuad Paşaya gi. 

..., aıına toplamış; tiyor. dip, cefendimize inanma. Onun 
;ır. Su böyle olmaz. Bunun Lir Deınişti. koynuna aldığı karısına bile cm-

•!ııo b k 1 • J k k ded. H . b! ~ · a ·ma ı. Hatta, yılgın ı Damad Mahmud Paşa, bU..vük n~veti yo tur• ın. .. angı • 
ı(~, 111ti)•erek biraz celadetle ha- bir sevinç içinde odadan fırla • rini söyliyt>yim, bilmem ki... Gi· 
bi. etmeli. mıştı. deceksin ... Şimdi, vapura binip 
1:l Yı, karar vermişti. Sarayın alt kat sofasında, hün· gideceksin... Hiç, ıam cim din-
:rlıal, ayağa kalkmıştı. Teh!i. kar dairesine doğru, koşarcasına lemem .... Derhal gideceksin! 

, " 1iısında lktisab edilen cesa- yürümeğe başlamıştı. Fakat, o Sultan Hamid, hiddet ve gaza-
,.~ lcapıyı açmıştı. Sultan Hami- a'ğır vücudile, yuvarlana yuvar _ hından bayılacak hale gel:nişti. 
ı "1aber göndermek için, gözleri- lana giderken, birdenbire Sultm Arkasındaki cemaat içinde bulu-
~l Üsohiblerden birini aramıya Hamidle karşılaşmıştı. nan (feraşti şerife) vekili Seyid 
~ ~ııııştı. Sultan Hamidin arkasında, saray Esad Efendi, vaziyete müdahale 

t:ıı~ sırada, gözüne Vüke!A oda- erkanından ve musahiblerden mü- etmişti. 
&ı,. aralık duran kapısı ilişmişti. rekkeb, beş kişi vardı. - Aman efendimiz ... Kan, ba-
'llı}da Vükela heyeti ictima ha- Damad Mahmud Paşa; Hünkarı şınıza sıçradı. Allah göstermesin, 
~idi R tı . görür görmez, tazim makamında bir hal olursunuz. Allah, esu • 

~1 ahmud Paşa, bunu iyi bir fır- yerden temennahlar etmeğe; istir- lüllah aşkına sükutunuzu mu1'a -
·•dd 11}, e.dederek, aralık duran ka.. hamını arzetmek için: faza buyurunuz. İradei seniyyeniz 

~Ilı d~gı-u ilerlemiş .. istizana lü- - Velinimetim!. Şevketlu efen- şimdi husul bulur. 
~1t\i gorrneden, kapıdan içeri gir- dim!... Diye, sultan Hamidin koluna 

ih. Ve doğrudan doğr~a, _ o Diye, söze başladı. girerek odasına av~te teşvik et-
lırı ~ (Batvekll) unvanını taşı- Fakat Sultan Hamid, bırdenbire mişti. (1) 

• <Devamı var) 

Evlenmek ve mes'ud olmak ... 
(5 lnd sahlfenılzclen devam) 

idi. İdeal yuva da artık tamir e
dilemez surette yıkılmıştı. Kadının I 
ismi Mari Pikford'dur. Bundan 
sonra kadın bir de kitab yazmıştır, 
Bu adam almış olduğu fel -
sefe tahsili ile çok mağruulu. 

Öyle ki kendisi gibi tahsil görroü~ 
bir kadın bulamadıkça izdivaç et
I!lİıYeceğini söyleyip duruyordu. 
Nihayet bu gayesine muvafık ola
rak bir kız bulmuştu. Her iki folse
fe almii birbirlerile evlendi. ikisi 
de izdivaçlarından mes'ud olacak
larına dair çok ümidler besliyor
lardı. Fakat birkaç gün sonra bun. 
!arın samimi pek samimi dostla
rından biri anlatıyordu: 

- İki kediyi birbirinin kuyru
ğundan bağlayınca bunlar nasıl 
geçinebilirlerse bu felsefe alimi 
karı koca da öyle geçiniyordu!. 

Birkaç sene sonra bu felsefe iL 
!imi erkek ile başka bir yPrde 
rasgelen bir dostu onun hatırını 
sorarlren şu cevabı alııvor: 

- İyiyim. Dünyanın en mes'ud 
ad·amıyım !. .. 

- Felsefe alimi olan eşiniz de 
aynı suretle mes'ud mudur?. 

- Hayır, hayır. . Ben ondan 
ayrılalı seneler geçti! 

- Sonra aldığınız kadın da fel
sefe tahsili etmiş mi?. 
-Hayır, etmem:ştir. Benim şim

di bu ikinci izdivaçta mes'ud ol -
mamın sebebini de bu teşkil edı
'\'Or. Felsefeden hiç arllamıyor 1 

•• 

Dostunun ısrarı üzerine yeni ha
yatına dair daha bazı şayanı dik
kat tafsilat vererek diyor ki: 

!ık duygusu çok kuvvetli idi. E _ 
ğer karı koca arasında fedakarlık 
duyguları her şeye üstün gelirse 
o zaman arada halledilmiyecek bir 
dava ve ihtilaf kalmıyacağını, sa
adetin çabuk birleşerek devam e
deceğini bu da gösteriyor. Bu genç 
ve güzel kadın kocası hapse gir • 
dikten sonra ona karşı olan feda
karlık duygularından aşrılmamış 

ve şuna kanaati hiç bir zaman sar
sılmamıştır. Kocası kurtulacak ve 
tekrar eski mevkiini kazanacak!. 

Kadın hergün hapisanedeki ko
casına bir mektub yazardı. Kadın 
az ~ndelikle çok yorucu bir iş de / 
bulmuştu. Fakat kocasına olan iti
madı hiç sarsılmadan onu daima 
sevdı. 

Doktor bundan sonra anlatıyor 
ki mahkum koca hapishan<?de 
hastalanmış, başka bir yere nakli 
düşünülmüş, fakat kendisi onu 
muayene ederek hastasının ağır 

olduğunu hakime söylemiştir. Bu
nun üzerine o zamana kadar yat
tığı kafi görülerek geri kalan müd
detinin affedilmesi cihetine gidll
miş. adam hapshaneden çıkmıştır. 

Ondan sonra bu karı kocanın ha
yatı en mes'ud bir hayat olmuştu. 

Onun çok çalışmış ve muvaffak ol
muş, zengin olmuş borçlarını öde

miş. eski mevkiini tekrar almış -
tır!. 

Doktor İrvin fedakar karı koca 
nümunesi olarak daha başka mi

saller de sayıyor. Fakat maksad 
sözün uzaması değil herşeyde oL 

duğu gibi izdivaç hayatında da 
karşılıklı fedakarlığın saadet için 
asıl temeli teşkil ettiğinin layık.ile 
anlaşılmasıdır. 
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Sulhu korumak • • 
ıçın. 

(( üncü sahifeden devam) 
kip etiğini sqy lemi ye lüzum olma.. 
sa gerek. İtalyanın son derece ih
tiyatla hareket ettiği anlaşılıyor. 

İtalyan mahafili olsun, matbuat 
olsun, bu işlerde İngilterenin va
ziyeti bitaraf olduğunu, yalnız 

sulhun muhafazası için tavassut 
etiğinı söyliyor!ar. Yalnız bir şey 
var ki o da Almanları istedikleri 
çok yerinde olduğunu ilave edi
yorlar. İtaıyanın Londra elçisi 
kont Grandi mezu!l olarak mem
leketine gitmişti. Şimdi elçi tek -
rar Londraya dönerek şe başlamış. 
tır. Bundan anlaşıldığına göre 
Londrada- yeni bir faaliyet başla 
mıştır.İtalya da Çekoslovakyanın 
slh yolunda hllı hususundau k~n
sulh yolunda halli hususunda 
kendisine düşen işi görmesi isten
mektedir. Söz dönüp dolaşarak 

şuna geliyor: İng.llere Orta Av -
rupa meselesini mutlaka sulh yo
lunda halletmek azmindedir. SuL 
hu muhafaza yolunda İngilterenin 

1 

söc.-liyeccği söz son söz olacaktır. 1 
Onun çin Berlin - Roma mihverine 
göre Almanya ile çok do:.i olan İ
talyanın da bu işlerdeİngıltere ile 
teşriki mesai ederek BcrlindP il -
zımgelen dostane teşebüslerde bu
lunması beklemyor. 
Romadaki Avrupalı muhabirlerin 
çıkardığı neticeye göre Çekoslo -
vakya meselesi artık son noktası. 
na gelmiştir. Sulhü korumak yo
lunda A vrupanın büyük merkez
lerinde bugünlerde mühim bir fa
aliyet başlamış oluyor. 

bulunulmuştu. Bu teşPbbüslerden; 
daha evvel •Son Telgraf. bahse
diyordu. İspanyada İtalyanların 
müdahalede bulunarak İspanya iş• 
!erinin halledilmesine m.ini olma
ları hasebile İng:ltere T.ukUnıeti 
buna nihayet verilmesi için Roma
da teşebbüslerde bulunmuştu. İ • 
talya Harci,ye Nazırı bu rivayet -
!erin doğru olmadığını, İt.ı1yanın 
İspanya işlerine müdahlae etme

diğini, yalnız İspanyadaki İtalyan 
askerlerine mühimmat ve Slire 
gönderldiğini söylemştir. Fakat 
şu son bahsedlen mülAkatta İngi
liz maslahatgüzarının tekrar !taL 
ya Hariciye Nazırından bu husus
ta malumat isted:ği yazılmaktadır. 

İtalya Harici;ye Nazırı cevab O

larak İspanyaya yeniden asker 
gönderilmediğ ni, fakat oraya ev
velce yollanmış olan İtalyan as -
kerlerinin muhtac olduğu mühim· 
mat vesaireyi yollamamak olamı • 
yacağını söylemiştir. 

Politika alemin n son dedikodu
larından bahsedılirken Papanın 

gazete;:,:ı olan Oserva4 orc, Roma _ 
nın \·az~,yeti nası} gördüğü de me
rak edilebilir: Pap.ının gazetesi 
ılıyor ki: Eğer Çekoslovakya ıle 

olan muahedesi mucibince Fr3n

sa ona yardıma mecbur olursa İn. 
giltere buna karışmaktan kendini 
alamıyacaktır. Çünkü Pragın yar. 
dımına koşanların mağliıb olarak 
haritasının değişmesine razı ol • 
mıyacaktır. 

~~it· llayreddin Paşaya hltab e- Mahmud Paşanın üzerine atıldı. 
ı !>... -, aratarında şu muhavere Sol elinin bileğinden yakaladı. 
J ··ııııtti: s (1) Bu Esad Efendi, Sultan Ha

midin nezdinde çok mühim bir 
mevkie malikti. Onun için, Pı; • 
dişahın hiddetine müdahale ede
cek ve onu koluna girip odasına 
sevkedecek kadar cesaret göste
rebilirdi. Esasen Abdülhamidin 

- Benim ilk karım tam mana
sile eş olacak bir kadındı. Eş ol. 

mak için onda üç şey eksikti.: Ka
dınlık, analık ve ev idaresi.. Şım

diki karım ev idaresini bilir. Şı • 
marık olmadan sevmeği bilir, sah
te vazyetler almadan vazüesinl 
görür, çocuğuna iyi bakar!. 

Doktor bir kere şöyle bir şey 
dinlediğini anlatıyor: Kalabalık 

bir cemaate hitab eden bir adam 
şöyle demiş: 

İngilterenin Roma elçisi şimdi 
mezun olarak memleketinde bu -
lunmaktadır. Onun yerine masla
hatgüzar o:an Sir Noel Çarles ile 
İtalya Harici,ye Nazırı arasında 
cereyan eden bir mülakattan b&Jı_ 
sedelmektedir. Fakat bu mülakat 
ancak bir çeyrek sürmüştür. Bun
dan evvel İtalya Hariciye Nazırı 
nezdinde iki defa daha teşebbüste 

İşte Papanın gazetesi hulasa o. 
iarak,bu fikirde bulunuyor. İngil
tetenin Avrupada bir kavga çıkar· 
sa neden dolayı buna seyirci ka -
lsıruyacağı Vatikan gazetesince 
bu suretle izah edilmektedir. İn • 
gilterenin Avrupa harbine seyirci 

kalamı.yacağı kat'i surette anla
şıldıktan sonra ise sulhün koru • 
ması yolundaki siyasi münasebc:
ler neticesiz kalmıyacak demektir. 

I· 

• , p - us!. .. 
lıtb aşa Hazretleri!.. Trablus- Diye, bağırdı. 
~ h 'lalUiğ!ne tayin edildiğime. Yalnız damad Mahmud Pac,a de-
~i emen azimetime dar, emirna- ğil... Yalnız oradakiler değil ... E-
~ ~aminizi aldım. Fakat ,müsa- sen rüzgarlar bile durmuş ve sus-
~~ U'.furulursa, bazı maruzatta muştu. 
, '::cağım. Bütün başlar, göğüslerin üzeri-
, <>uyurunuz, efendım· . - 'l'r ne eyilmişti. Fakat firar! nazar -

- İzdivaç haa.ytındaki geçim -
sizliğin büyük bir sebebi de şu
dur: Bir kısun erkeklerm karıları 
başka kadınların kocalarile sevL 
şiyor. Bir kısım kadınların koca
lan da başka erkeklerin kadınla
rile sevişmektedir!. 

liıtır ablusgarba, hakikaten me- !ar, damad Mahmud Paşanın üze-
l 1;..-_tıı tni gidıyorum .. yoksa, men.. rine çevrilmişti. 

·ıı erı tıı.? 

garib bir tabiati vardı. Birine böy
le fena halde hiddetlendiği z3man 
araya birinin girerek hiddetini tes
kin etmeğe çalışmasından hoşla -
nırdı. Fakat bunu, herkes yapa
mazdı. Ancak, pek mahdud kim -
seler, bu cesarette bulunurlardı. 

Doktor bunu anlattıktan sonra 
mes'ud çiftlerden büyük felaket
ler görmüş olan bir aileden bah • 
sediyor, İşi çok yolunda giden bir 
adam varmış. Bu adam nihavet ik
tısadi bir buhran yüzünden pıya
sanın altüst olması üzerine ü!as 

etmiş, borçlarını verememiş, niha. 
yet mahkfun olmuş, hapse girmiş

tir. Bunun gayet güzel ve genç bir 

karısı vardı. Bu kadında fedakar-

Doktur karı koca arasında fe. 
dakarlık, sadakat ve sevgi duy-

'- t ı. Paşanın, siyah çember sakallı 
'· tad · · · 'l!ı; . eı senıye, memuren azı- olgun çehresi, bir ölü benzi gibi 

, ~z merkezindedir ' sapsarı kesilmişti. Ensesini, Cel -

guları eksilmedıkçe hallerulmi _ 

yecek bir zorluk olmadığı netice

sine varıyor. ~ifa ekfılft, efendim. Memurlar, tadın kılıcına uzatan mütevekkil 
~~d etmek hakkını haizdirler. bir idam mahkumu gibi, başı, ge- ----------
'ıı,' ~niz de memurivetimden i~- • ·· ·· t·· d .. ·· · t· p • ' , niş gögsünun us une uşuvermış ı. 

~~~ kb d vuı, · Abdülhamid; büyü ir üşma- T c 
1'ıldı elA heyeti, şaşırmıştı. •ı:ay. m karşısında, tamami~e metan~t 
'~ ~ Paşa, birdenbire söyliye- ve iradesini kaybetmış olan bır • • ZiRAAT BA KASI 
!~ ·t z bulamamıştı. Sonra, ken- adama benziyordu. Rengi gittikçe 

oııarJıyarak: kızararak, kahnve gür sesı, pürüz-
ı ~ l_Iakkı aliniz var, Paşa '!a7- lene pürüzlene bağırmakta devam 
rı.Ank·d· ·il b •· ca. , ıra eı senıyc e ediyordu: 

~ rtdildiğiniz için, maha!li me- _Utanmıyor musun? .. Karşıma 
· .1/•tinize kadar giderek orada 
~~etmeniz liızımgelir. 'Q 'efer de şaşalamak sırası 
~Ud Paşaya gelmiştı: 

'·z v "et efendim .. hakkı devl~ti
''ıı•·"t. M:ı.dem ki (zati şahane e
ı 1.1.ı.rn. 

'l\j· ız) böyle münasib görmüş
• ıt t 
''~ ~ · . radei seniyelerinin hük -
~'it eiı!i, bir ubudi,yet vazifesi o. 
~ Yerine getirilecektır ... An-
• ş~nu · t· h d · k. · ~~.' ısır am e erım ı; gı-

~ ~am yer, uzaktır. Burada bir 
~l'ııı 0ak!arım, vereceklerim var. 
~1 v zamanda, sultan hazretlerine 
~lıy eda etmeliyim ... Bu sebebler 
1~. h 18ile, müsaade buyurulsun 
1 t~, •neme kadar gideyim ... İs -
'ı-~~sederim, efendimize böylece 
~,1 ın. 

ıı. ~0e_b, meşru ve haklı idi. Fa'rnt 
~ llrudan doğruya Hayreddin 
ıı,; \>e ne de vükela heyeti, bu 

ıı-.~ v., haklı talebi kabul ede
li rcti. 

l tı·· 
~ııı-. 0Yle b:r meseleyi arzetmek 
'"'ıııa Saliıht>e!imizden haricdir. 
., ~ n Paşa hazretlerine müracaat 
. 'ulsa, belki maksad hasıl o-

tıt 
"ltı >ierd· ..... ı. 

lı~ 1 ;1•d Mahmud Paşanın mak
·; ~tha1 zevC<'sı Cemıle sultanın 

~ 1na · 10 gıuerek onu sultan Ha-
L g· 
'<t,t ondermek ... Yalvarıp ya _ 
~ . ~· 
•~ ı ~ hu cehennem yolculuğun

"'1.ltt ~u Ulabilmekti. 

·~.t~"'id ile, Osman Paşaya mil

\)~ •tmiştı. Osman Paşa, bir 

ııı~teteddüd gösterdikten sonra 

' damad Mahmud Paşanın 

Hop Elmasının 
Son kurbanı 

(5 lnd sahifeden devam) 

lı eline geçen paraları sefahati!? 
yedi ve parasız kalınca kendini 
öldürdü. 

Hop elması, Eliyason isminde 
bir Yahudi kuyumcunun eline 
geçti, ve 1830 da Mösyö Hopa sa
tıldı. Mösyö Hop, 18,000 İngiliz 
lirasına aldığı bu kıymetli taşa 

kendi ismini verdi. 
Vefat ettiği zaman May Yolıe

nin sabık zevci Lord Fransi Hopa 
geçti. Lordun mali vaziyeti bozul
du. Taşı, Rus milyonerlerinden 
Prens Kanitovski'ye sattı. Az 
sonra Prens, hırsızlar tarafından 
hançer le öldürüldü. 

Hop elması. neden sonra şark
ta meydana çıktı. Ve bir kuyum
cu tar&fından Sultan Abdüllıami
de satıldı. Kuyumcu, iki gün son
ra karısı, çocukları ile beraber 
ölü bulundu. Sultana gelince: A
kıbetini herkes bilir ... 

DÜK DÖ NEWCASTLE NE 
DİYOR? 

İngiliz gazetecilerinden birisı, 
Lordla görüşmüş. May Yohe'nin 
sı:bık zevci, taş üzerinde bulun
duğu müddetçe meşhur san'atka
ra hiçbir felaket getirmediğim 
kat'iyetle söylemiştir. 

Peki amma, zavallı san'atkarın 
Lord ile ayrıldıktan sonra çekti

ği sefalet ve zarureti neye atfet
meli ?. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlua senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 D SGO » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 J) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 » 4,800 J) 

160 )) 20 )) 3,200 it 

DİKKAT: Besablaruıdaki paralar bir scm.e içinde 50 liradan llf"P düşmi7enlere ilı:nımi19 çıktıfı 
takdirde o/o 20 !azlasile verilecektir. 

11.ı Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk malı
kemesind.en: 

Terekesinin resmen tasfiyesin.? 
karar verilen ölü İsmail Alpagotun 
gayri menkul terekesinden Üskü
darda İhsaniyede Yeni Çatmacılar 
sokağında 24 numaarlı ahşap bir e•ı 
ile karşısındaki 27 numaralı arsa
nın açık arttırma ile satılmasına k~
rar verilmiştir. 

1 - Sekiz odalı olan bu evin cep
hesi tamamen ve yan kısmı kısmen 
çinko kaplıdır. İçerisinde elektrik 

ve Elmalı suyu tesisatı vardır. He
yeti umumiyesine ehli vukufca tah

min edilen değeri (1750) liradır. 

Karşısındaki arsanın değeri de(lOO) 
liradır. Arsada on meyva agacı var
dır. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
ve 

Arkadaşları 

6 EylO! salı akşamı 

Üsküdar Beylcroğlunda 

Kar;. .nan gözler 
Sabriye Tokses 

Ertuğru1 

Sadi Tek 
11YATR0SU 

2 - Satış peşindir. Müzayedey:? 
iştirak edecekler muhammen kıy
metin "l> 7,5 nisbetinde pey akçesi 

Bu gece 
vermeleri lazundır. Rüsumu tellali-

(TAKSİM - ALTL"ITE

PE) de 
ye ve yirmi senelik evkaf taviz be

deli alıcıya ve vergi ve ı-üsumu ve 
evkaf karesi mal sahiplerine ait
tir. 

(Karını.karışık) Vodvil 3 perde ve 

ARTİSTLER REVÜSÜ 

3 - Satış 6/10/938 perşembe gü- ve fark ve faiz ondan tazmin etti
nü saat 14 den 16 ya kadar Üs. İkin- .1 ktir . rı~ . 
cı Sulh Hukuk mahkemesinde yapı-
lacaktır. Kıymeti muhammeneni'l 4 - Gayri menkulleri görmek ı>· 

% 75 şini bulmadığı takdirde en çok tiyenler mezkı'.ir haneye ve dah'l 
arttıranın taahhüdü baki kalmak fazla malümat almak istiyen:er 

şartile müzayede on beş gün temdit mahkemenin 938/163 numaralı te

olunarak 21/10/938 cuma günü sa- reke dosyasına müracaat edebilır

at 14 den 16 ya kadar devam edecek ler. Talip olanların satış günü mah

ve en çok arttırana ihalei kafiyesi kemede hazır bulunmaları lüzurr.ıı 

yapılacaktır. İhale bedeli beş gü'l ve adresi malüm bulunmıyan ver.o

içinde mahkeme veznesine yatırı!- seden Osman Nuriye de tdıliğat ma
madığı takdirde ihale bozularak kamına kaim olmak üzere ilan olu
bundan hasıl olacak zarar ve ziyan nur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile mllnakasasmın 

yapılacağı 4-14-24 ağustos ve 7 eylıll tarihlerindeki Ulus, Son Posta, Tan, 

Jurnal Doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile iliın edilen Si\'as - Er

zurum hattının 499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı 

için gerek bu münakasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkOr 
gazetelerdeki illnlarda aramlacajı ilim olunan •Müteahhit vesika'1• ara
nılmıyarak onun yerine •ehliyet vesikası• aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliye-t vesikası almak istiyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin

den en az sekiz gün evvel Vekfiletimize müracaat ederek ehliyet vesika· 

sı talep etmeleri lazımdır. 
3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaal ederek 

ehliyet vesikaı:ı talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara almnuya• 
caktır. .325a, .5907. 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahaırunür dairesinin şart

name ve projesi mucibince tevsü ve bodrumda ambar tesisi işi her ikisi 
birden kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

II- Keşif bedeli tahammiir dairesinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda 
ambar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1131.15 liradır. 

III- Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de Kabata,ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyerılerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz 
ederek aynca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
mektubunu ilıtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon Ba§kanlığına makbuz mu-
llabilinde verilmesi lazımdır. ·5730• ... 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 57 X 82 cm. 
eb'adında 40 ton zivana kağıdı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

11 - Heyeti umurniyesinin muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat 
teminatı 60 liradır. 

III - Ek&tltme 9/9/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de Ka
bataşta Levazım ve mubayaat şubeııindeki Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
hilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. c5785· 

Mkidan Cinsi - Muhammen bedeli 
Beher kilosu ---

1278 kilo Iskarta kanaviçe 12 kuruş 
6 • 

16 • 
• çuval 362 • 

7.3 • 
33 > 

19 • 

Yamalık kanaviçe 
Iskarta çul 9 > 

• • 14 • 
I - Ahırkapı Bakımevinde mevcut .~danadan gelen müfredatı yu

karda yazılı cem'an cl765• kilo Iskarta sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli cl92.39• lira ve % 15 

teminat c28.86• liradır. 
IIJ - Pazarlık 21/IX/938 tarihine rasthyan çarşan. _,mü saat 10 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
V - İııteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 te

minat paralariyle birlikte yukarda adı geçen Satış komisyonuna gelme
leri ilan olunur. ·6131> 

••• 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lük tuz 

çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhaırunen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 41.000 lira ve mu

vakkat teminatı 3.705 liradır. 
III - Eksiltme 21/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonund:ı 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat şubesile Ankara ve İ~ir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenma 
parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kı
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 10,30 za kadar yukarıda adı ge
çen . Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la· 
zımdır. •6099· ... 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am
oarı için şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat şubesince intihap edilecek nü
munesi mucibince 80.000 adet tuğla pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 16 - 17 lira ve muvakkat te. 
minatı 102 liradır. 

III - Pazarlık 10/IX/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aıı
oabilir. 

V -Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğla
dan 3 - 4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisarlar İru;aat şubesine verme
leri lazımdır. İntihap edilecek nümune mubayaaya esas olacaktır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 !{Ü

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
ohımır. •6130• 

, ...... -
İsta·nbul Belediyesi ilanları il 

1 

ilk Senelik 
le mi. nıubam-

natı nıen bedeli 

0,90 12 

2,70 36 

0,90 12 

3.60 48 

Emirganda Mektep sokagında mek
tep altında 11 numaralı dükkan 
Rumelikavağında Kavak caddesi so
kağında 1/2 numaralı dükkan 
Emirganda Mektep sokağında mek
tep altında 13 numaralı dükkan 
Karagümrükde Haticesultan mahal
lesinin Löküncüler sokağında 42 nu-
maralı Fetva emini Nuri efendi mek
tebi 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
939 seensi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 

konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İste!<

liler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile berabec 
21/9/938 çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(6160 - i) 

..... * 
Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenköy istasyon yolunun esas-

lı tamirı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le· 

vazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair N<1-
fia Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ·ve 938 yılına ait Ticaret oda-

Sabah, öğle ve akşam 

RADYOLIN? 
Çünkü mütenıadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 

dişler çürilmeğe ınahkfundur. 

Dişler mikrobların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Biz

zat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltihabların çıkardığı irinlerle v'!! 

müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hasta

lıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeple medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 

~haren dişlerine azami itina göstermeğe ve heı· gün en az 3 defa diş ma

cunile :f.ırçalamağa mecburdur. 

.... _ Kız, Erkel< • Gecel, GUnsel .,.. 

YUCA ÜLKÜ LlSELEW 
ıete 

Kayıt muamelesine başlanmı,tır. lstıyen 
0 

lyzahname gönderilir. (Çarşıkapı, Tlyatr 
Caddesi • Telefon 2~Jı9) 

istanbul Sıhhi Mü .... ssc:seler Arttırl11ııl 11 
ve Eksiltme Komisyonu11d~01~ 

Diyarbakır Nümune hastahanesine l!ızım olan iki kalem dışçı 
ve tur elektrik açık eksiltmeye konulmuştur. d3 sıb· 

1- Eksiltme 21/9/9~8 çarşamba günü saat 14 de Cağaloğtuı' da ya· 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü hinasında kurulu komisyon 
pılacaktır. 

2 - Muhaırunen fiyat: 1380 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 103 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilir lef· ıJı Jıı' 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sa'! çe)~ 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makb~eti· N l·b-an_k_a_m_e_k_ı_u_b_u_i_le_b_ir_li_.k_t_e_b_e_lli_·_g_u.·. n_v_e_s_a_a_ıt_e_k_o_m_is_y_o_n_a_ge_lfll_e (61411 

Teknik Okulu. Müdiirlüğünd!~:~ 
R A D y o L • 

1 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş mactmudu.r. -AOEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta ·kutusu 1255 Hormobin) 

1 

u.ı ..... k.mi. ;. 
2. Tomiz ı.:.,,: . '• ·· 

. ı •. ,., ... ;-· t ... ,~~ ·~:-:!>".-'. ... ;ı',:·..:;ti";!Pı .· -Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla

rını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorlukları

nı, eski ve yeni Belsoğııkluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını ?1aizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavile§tirir. 

-

Mühendis ve Fen Memuru kısımlarının inşaat •Yol, de!ll g38 ~ı 
işleri, yapı işleri• ve makine şubelerine talebe kaydına l/Eyiı1l/ 3~ ~· 
başlanarak 30/Eylı'.ıl/938 akşamı nihayet verilecektir. Kaydo]unn,1» 5ost 
teyenlerin bu müddet zarfında salı ve cumartesiden maada her gıı 
9 dan 12 ye kadar Yıldızdaki Okula müracaatları. .. . e gıt'" 

Kayıt ve kabul şartları okuldan alınabilir. Veya talep uzeriJ1 
derilir. ·5693• ._.-/ 

listanbul Sıhhi Müesseseler Arttırnıs .,: 
ve Eksiltme Komlsyonund8

1
deP1 

Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevine lazım olan 22 kalem ııı 
eşya açık eksiltmeye konulmuştur. .. diifJiY 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet ]41J !4 dl 
ğü binasında kurulu komisyonda 21/9/938 çarşamba günü saat 
yapılacaktır . 

2 - Mtihammen fiyat: 1954 lira 50 kuru;tur. 
3 - Muvakkat garanti 146 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabi!irleT· Jı ~ı· 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 saY' ve!ı 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti maJ<bıı.Z i 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeıer6·ı45' _/ 
~~~~~~~~~~·~~~~~~----

Bakırköy Malmüdürlüğünden : . ePtO 

Bakırköy kazasının Osmaniye mahallesinde Müfli Kurt Ç~eneı 
Türk Anonim Şirketine ait olup müstahdem kazanç, buhran, muva ]lııı'" 
muamele ve istihliik vergilerile cezalarından külliyetli miktardalı'i 0ıııP 
ne alacağına karşı tahsilat komisyonu kararile haciz altı1:1a aılJJl11l100 çı• 
fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani çimento hamuru 60 15 ıJO 
mento taşı ve 450 ton maden kömürünün 20/9/938 salı günü saal)<Jf~öf 
açık arttırma ile satılacağından taliplerin % 7 ,5 pey akçesile :ııa 
Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. •6078• .../ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırnıs 11 
ve Eksiltme Komisyonund8 ~ıı 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 221 :1<aJeJ!l , 
ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye.konulmuştur. ..durl~~: 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet mu 0e )~ 
binasında kurulu komisyonda 21/9/938 çarşamba günü saat 15 

pılacaktır. 

2 - Muhaırunen fiatı 8923 lira kırk kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 669 lira 26 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler· ,,tı ~ı-
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sa)ı ;ef' 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makl>
0 

pil" ;~· 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin:!l / 
at evvel komisyona vermeleri. (6142) ~ 

-~~~~~~----
1 s tan bul Terziler, Kumaşcılar ve Haıır 

Elbiseciler Cemiyetinderı :01ur~ 
Nizamnamemize bir fıkra ilavesine dair İdare heyetince. ~r 1.9 ~J 

cak teklif hakkında bir karar verilmek üzere umumi heyeti~ızi!'~ail~"· 
çarşamba günü saat 19,30 da Beyoğlu İstiklal Cad. Ziya Nurı ~:ıd~' r 
Parti bfoasında toplanacağını bildirir ve mukayyet azanın ıştif ./ 
ca ederız. ~ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır~~·1 '. 
ve Eksiltme Komisyo,,.,~·",,/' 

Haydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 120 kalem jJaÇ ı 
.n· 

malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. , ., 1, ;n,J! 
1 - Eksiltme 21/9/938 çarşamba günü saat 14,30 da cag· ıi" 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu ]<an 
yapılacaktır. 

2- Muhaırunen fiat 1985 lira 30 kuruştur. f· 

3 - Muvakkat ııararrn 143 Hta iKi kuruştur. ıauiJilıc~a· 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyoııdıın a 58~ıl' .. ,.ı 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 24901<tıııı •'· 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti nıa ,eıel\ıı' 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona geln ~ 

~~~ ___,.,., ..... ı------·---- ... 
Gümrük Muhafaza Genel K0mut 1 rılı~ 

sı vesikalarile 95 lira 46 kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile be·· 
raber 19/9/938 pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı
dırlar. (6083) 

** Keşif bedeli 673 lira 80 kuruş olan Fatilıteki Belediye tamir atölye-
sile marangoz kısmında yapılmasına lüzum görülen tamir işi açık eksilt

meye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs

tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdür
lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 50 lira 53 kuruşluk ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber 12/9/938 pazartesi günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5926) (B) 

Dr.IHSAN SAMI 
Öksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ihlçtır. Her eczanede 

ve ecza depolarında bulunur 

Sahip ve ne11"i11at1 idare ıuien 
Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİ~ ... 
SON TELGRAF MA~AASI 

lstanbul Satınalma Komisy0nund311 ' 5 
Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanao ilk te- Eksiltıneni~ C. 

Tutarı minatı nevi tariht / 1 /.ıı~' 
L. K. Lira K. _.-"".9rı"· p 

Yemeni 600 çift 1800 00 135 oo Açık 7/9/938 ç 11°a..ıJ 
eksiltme ' 

Kaptan fotini 112 • 515 20 39 00 Pazarlık ' 
Mürettebat fo- • ~' 
tini 207 • 922 20 72 oo • ' pcvJe 

• · dB 
1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatıerı.n 

ne göre eksiltmeleri yapılacaktır. 
ı' 

2 - Evsafları komisyondadır, Görülebilir. ,-e ~ ~ 
ııarı . J 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat mal<~ı.ı sıJ!daJı' 
nuni vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüJlii biP
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misyona gelmeleri. ·5696· 
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