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..., ovyetlerin Uza Şarkda tahş· ap ıya aş 

ha 
arı ve ;al • 

1 

eyledikleri tepeleri g ri ver ·yecek eri 
1(-;ıçük devletler de mevcudiyetlerini mu haf aza için tedbir 

er 

~onıa'nın Baltık 
l<ararı Devletleri 
lVIerakla Arasında 
Bekleniyor 
~histanın da yeni 

101ta girmesine 

4 Çalışılacak 
ıı~:~~ 18 (Hususi) - Macar 
~iye 'ti li Bela de İmredi ile Ha. 
&ehh .azırı De Kanyanın Roma 
~,rıı;t.ine hüJük b:r ehemmıyet 
il ekted:.,., 

~ll&~~Y~at İtalya ile Macaristan 
lıq•uıı aiti samımı dostluğu Anıı
.\vtu ııı~rkezl ve §arkı cenubi 
~~ada ihclis etmiş olduğu va
düe lntıbak ettirmek maksa • 

l'apılınalctadır. 

ltaıya Ue ..• 
~a•ak 

1 
tnuhım müzakereler ya. 

F' 0 an !\!:acar Başvekili İmredi 
akat 

rııuıu seyahatin bundan daha 
" ın olan d .• 
•ardı ıger iki sebebi daha 
"""'---r. llun~a:·dan birisi Çek me-

Al rn an ya sulhu 
~ansa ile birlikte 
s~!Umak istiyor .. 

~~ı Vıgshafen 18 (AA) B" "•d . . - ur. d ~tın· a •F'r ış olduğu bir nutuk.. 
n ansız 
ın sulh . ve Alman milletleri. 

dut.• U ıste · · b ""''ıııı yıp ıstememekte ol. 
tı Sulh "'e ıstedikleri takdirde 

~ı~cıa t~::UihlaJ edilemiyeceği hak 
t"P oltııad~at "'~meğe amade o. 
'<r-·a klarııı. anlamak ioin 

ı Ve A ,. 
Y ıı .... ~· hıanyadJ bir plebisit ... ~, f'J 

l{atib h" <• ' ort •ya atmıştır. 
"e • oy' ı. 
'• l!!J> ıttif e .,ı.r plebisit net.il-

'. ~l ok ıle SO) lenecek bir 
ı· acag"ın ·1· l'b . ı ı ave etmiştir 
A.. n de.nıştir ki· 

anya F' 
.~· sll~d ' tansa i.e harbetmek 
. a de"' b ' 

ı sı.: " • { < onunla bir. 
t .r· ~~ !ıa aza etmek eme. 
~~' t ndan ın~nvo, Fra.ı;ı~;ı "top .• 
·~ i y hır k . .ınını ı\ıe ·g.eç· 

~ay he:~nde olmadı~~ ğl'qf t,;:"t ı· 
un~alt d an.ı::. b:r fe-~Iık ilu •. 

a ıstemeınektedir. 

Orta A\Tupanın \'aziyeti hakkında yeniden mühim müzakerelere 
sahne olmıya başlıynn Romadan bir manzara 

selesidir. 1 
Harici siyaset sahasında hali • 

hazırda ilk pliinda mevzuu bahso. 
lan bu mesele, karşısında Macaris
tanın yegAne isteği Çekoslovakya 
muahedelerinin yeniden tedkik 
edilmesidir. 

Dahili siyaset sahasındi, Anş -

ispanyada: 

luz'danberi, Macaristanda nasyo. 
nal - sosyalist propagandasının iı:.

kiııaf ettiği görülmüştür. 

Esasen bu hususta Almanya da 
Macariı;tana dehşetli surette mü. 
zaheret etmektedir. İkinci mese
le de yeni bir Rom~ bloku kur • 

(Devamı ~ mcı sahifede) 

iki taraf ta muzaf
ferolmıyaçalışıyor 
Cumhuriyetçiler memleketlerini 
karış karış ve inatla müdafaa 

ediyorlar. 
Londra 18 (Hususi)- Frankist. 

ler Valans eyaleti hududları için. 
de hükumetçilerle kanlı bir bo • 
ğuşma yapmaktadırlar. 

Cumhuriyetçiler ihtilalcıleri 

müşkül mevkide bırakacak dere. 

c.de muk .wmet etrr ektedirler. 

kabele germektedir. 
Beş tayyareleri düşürüldü 

J3urgos 18 (A.A.)- Frank!st 
kıtaat, dün Megeruelor, arkonoso, 
Fuentese.rubiyelos'u işgal etmiş. 
!erdir. 

Londra 18 (Hususi)- Bugün. 
kü karışık vaziyet ve yarınki 

muhtemel bir harb tehlikesi kar. 
şısında Baltık devletleri de ara. 
larında anlaşmak ve tedbir al • 
mak lüzumunu h!ssetm!şlerdir. 

Bundan başka bu devletler lngiL 
tere, Fransa, Almanya, Lehistan 
gibi büyük devletlerle de anlaş. 
mak ve hGş geçinmek kararında 

bulunmaktadırlar. 

Bilhassa Lehistan da Baltık dev 
letlerile anlaşmıya taraftar bu • 
lunmaktadır. Bu arada Leh Ha. 
riciye Nazırı Bek' in Riga seya • 
hati bu bakımdan ehemmiyeti 
haiz görülmektedir. 

Leh Hariciye Nazırı Bek Frankistler diğer cephelerde de 
•ynı ıekıldt çarp!jmüıa ve mu. 

Bir hava muharebesi esnasın • 

da hüklımetçilerin beş tayyaresi 
(Devamı 6 mcı ıahifemizde) l==============I 

, Yeni 1J1uvafiakiycllcr peşinde koşan Frnnkist kumandanlar 

Dün Nasıl 
Geçti? 
MUbalagasız 135 bin kiti 

sayfiye ve mesire 
yerlerıne gittiler 

Cumartesi ve pazar tatili mü. 
nasebetile :ıayfiyelere gidenler 
bir buçuk günlük bir tatil fasıla. 
sından sonra dün akşam ve bu 
sabah İstanbula dönmüııler, şe. 
birde ve dairelerde tabii çalışma 
avdet etmiştir. 
Müba!ağasız dünkü pazarı me. 

sire ve sayfiye yerince «135• bin 
kişi geçirmiştir. 

Şirketihayriye vapurları; dün 
Köprü iskeleleri ile Boğaz iske. 
leleri arasında gidiş geliş 90 bin 

.(Dev.amı 8 mcı llllıifede) 

almıya koyuldular 

Sovyetlerin genç Rus kızlarından kurduğu kıt'a lıir geçidresminde .. 

Japonya üç şıktan birini 
tercih mecburiyetinde .. 

1- Rusların tecavüzüne göz yum
mak. 2 - Çindeki tazyik hareketi
ni gevşetmek. - Her iki devlete 
karşı koyacak yeni tertibat almakıı 

V AZ/YET EHEMMIY ET VE ALA
KA /LE TAKIB EDiLiYOR 

Sovyetler, işgal eyledikleri yerlerin esasen Rus arazisinden 
olduğunu ileri sürerek bu hareketi bir tecavüz saymıyor ar 

Lcındra 18 (Hususi) - Uzak -
şarkta, Mançuko hud.udunu aşa • 
rak demiryolu üzerind~ bulunan 
v~ ııevkülc~yf bakımından ehem· 
miyeti haiz olan bir dağın Sovyet 
askerleri tar:ıf•nd:ııı işgal edilme
sinden mütevellid hadise gün geç. 
tikçe kapanacağı yerde dah:ı va
him akisler ve neticeler doğura • 
cak şekil alma1<tadır. 
Japonların şiddetli protestola • 

rına rağmen Sovyetlerin bunu na
zarı dikkate aimıyara:< orada kal
maları hatta japonların muhtc • 
mel fili bir hreketlernei mu -
kabelede buiunma:t üzere bu da
ğın civarına mütemadiyen talı -
şidat yapm·•h~·ı mevcud gergin • 
l!ği fevkalade artır~aktadır. Sov
yetler işgal eyledikleri tepeleri 
geri vermektsn imtina eylemeğe 
azmetmiş görünmektedirler. 

Siyasi mıiphıdle: bu hareketi 
şu suretle tavsif eylemektedir -
!er: 

Japonların Çin harbinden sürat
le kat'i ne~keyi almış olmıya ka
rar vermeleri ve bu kararlarında 

Mühim kararlar vermek mecbu. 
riyeiile karşılaşa" Japon erkanı. 

harbiye reiri Kanyci 

muvaffak olab:lr.-,e:t için h~r ~ey. 
den önce Çin,n yeni m~rkczi har,. 
keu'ya karşı harekata girişm•ş ol
malarıdır. 

Sovyetkrin bu hareketi böyle 
sıkışık vaziycl\e olan Japon!ann 
ya bu işe goz yummalarını ve bıo. 
netice bu mühim tepeleri elden 
çıkarmalarını intac edecek, ya -
hud da Çinlilerin yükünü hafif
letecek, J ap:ınlar Hankeu 'yu ta1-
yik etme:de:ı vazgeçerek külli 
kıt'alarını Sovyet hududuna sev
kedeceklcrd• •. 

Japonyanın bu iki şıktan h.n • 
gisin, tercih edeceği henüz anla • 
şılamamıştır. 

Üçüncü bir ihtimal olarık Ja -
ponyanın umunıi seferberlik vap
ması ve Uz.,ı.şark!J her iki de\• • 
!etle çarpışmayı göze alması ile•i 
sürülebilir~c de Japonyanın bu
günkü dur'1ı>ıtı buna pek de mü
said görülmemektedir. 

Vaz'ye~ cocmmiyctle tedkık "" 
takib olunmaktadır. 

(Devamı 6 mcı sahifer:i1de) 
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Mühim bir • 
emır 

Kazanç ve asgari kazanç vergi
sinden kimler istisna olunacak 
MALiYE VEKALETi ALAKADARLARA 

YENi BiR EMiR GÖNDERDi 
Kazanç vergisinden muaf olan 

bazı mükelleflerden 2728 nuına.. 

ralı kanun mucibince alınmakta 
olan iktısadi buhran zamanının 

bazı mahallerde asgari kazanç 
vergisi üzerinden tarhedildiği an
laşılmış bulunduğundan Maliye 
Vckaletı bu hususta vilayetere 
bir emir göndermiştir. Bu emir
de şöye denilmektedir; 

•2729 numaralı kanunla konul.. 
muş olan asgari kazanç vergisi 
usulü, bu kanunun birinci mad -
de.inde zikred:lenlcre, yani i7, 6 ve 
47 nci maddesı mucibince beyan
name vermeyi tercih edenlere 
münhasır.fır. 

2728 numaralı kanım mucıbın.. 
ce 1/5 nisbetinde iktısadi buhran 
zamanına tabi tutulan mükelleL 
!er esasen kazanç vergisinden 
maaf bulundukları ve binnetice 
kazanç vergisı kanunurun 6 - 7 
ve 47 nci madeleri mevzuuna da 
gırmedikleri için bunların nallll
na asgari kazanç vergi.si üzerin.
den iktısadi buhran zammı tar -
bedilmesine imkin yoktur. Bu 
gibilerin 2728 numaralı kanun 
muclbince münhaıııran iktısadt 
buhran zarnmınrı hesab ve tarhı.. 
na esas olmak üzere verdikleri 
kazanç beyarınamelerinin 2395 
numaralı kanundaki esaslar dai. 

resinde tedkikı netıcesınde bu _ 
lunan veyahut beyanname ver _ 
meleri, defter tutmaları, vesaik 
ibraz etmeleri halınde resen tak.. 
dir heyeti marifetile takdir edi -
len kazançlara göre iktısadi buh.. 
ran zammının hesablanması Iıl -
zımgel.r Zarar ettıkleri tedkik 
netıces:nde sabi~ olanlar namına 
ise mevzubahs buhran zammının 
tarhedilmeslne bittabi imki'ın yok
tur. 

Ancak 2728 numaralı kanunun 
mevzuuna girerıler meyanında 

teşviki sanayi mu2fıyetinden isti. 
fade eden sınai müeseseler; 1055 
numaralı teşvıki ~anayi kanunu.
nun 31 inci ve talimatnamesinin 
34 üncü maddeleri mucibince ver
gi ve resimlerin tarzı tahakkuku.. 
na aid olarak hususi kanunların
da yazılı mecbur;yetlere riayet 
etmekle mükellef bulundukarın
dan bu müeseseer namına kazanç 

vergisi tarhedıldiği gibi asgari 
vergi de tarhı ve iktısadi buhran 
zammına da kazanç ve asgari 
vergilerinden ha.rıgisi fazla ise O

nun üzerinden hesablanması ve 
muafiyet ruhsatnıınıelerinin ib -

razı üzerine kaz:ınç veya asgari 
verginin terkini!<- buhran zammı
nın tahsili Iizungelir,o 

1 KOÇOK HABERLER 1 Esnaf mı? 
""==*=U~m=uınl==m=ecr=a =olmı=y=an=y=e==r- San' at kar mı 

lerde bulunan binaların hususi 
bırer kuyu kazmaları hakkında 
eyvelce verilen kararın önümüz.. 
deki takvım yılı başlangıcından 
itibaren tatbik edilmesi kararlaş.. 

hrılmıştır. * Münferld lstimliklar yapıl.. 
ması, elde mevcut tahsisatı kapa.. 
tacağı için bu usu iden vazgeçil • 
mıştlr. Bundan scnra plinın icab 
lanna göre mevzu ist!mlaklar ya.. 
pılacaktır. * Son zamanlarda Irak hükn
metinin bazı ha!lannı tahdid et
mesi karan üzerıne İngilterEyi 
Hindı:;tana bağlıyım kara yolu -
nun Türkiyeden geçtiği gözönün
de ~lundıµul.ırak bu temasların 
bir ıın c'ı.;el tahakkuku iç;n ya -
taklı vagon şirketi müdürleri fa.. 
a ıyete gırışm şlerdir. 

* İstanbulda ,·e memleketim..zin 
dıg r hat üstü şeh. .. lerınde büyük 
turıst k otellerin ınşaatıia yakın
da başlanacağı wılaplıyor * Bır kruvazıirfr'.Iluzun Yugos.. 
lav lim.anlarını ziyaret edeceği 

sovleniyor. * Mareşal Ç kınak dün Muğ
lava varmıştır 

* İngil,z Kralı iyileşını~tir. 

Çalgı çalanları be!ediye 
esnaf addediyer ti.:a

ret edası ise ... 
Şehrimizin muhtelif semtlerin

de çalğı çalmak suretile hayatla.. 
rını kazanan kimselerin bir :mtL 
hana tabi tutuirr.alarının BeledL 
yece kararlaştırıldığını yazmış -
tık. 

.Musiki san'athiırları cennye -
ti• nin itirazını muc•b olan bı.: ka
rar münasebetile cemiyet, Ticaret 
Odasına müracaat ederek bir ka
rar almıştır. Bu 1' arara göre mu
siki ile uğraşara~< hayatını koza
nan kimselerin .Esnaf• ad ve te
lakki olunmalJrı dotru görülme
mekte ve bunlar •San'atkar• ad
dedılmektedirler. 

•Mus:;Kİ san'atkirları eemıyc-ti• 

bu karar iizerine &,ed yeye mü
racaat ederek ke,,dıkrı esnaf 3L 
ınadıkları:-dan elılıyetna~e v~ .. ı- l 
mek maksad.l~ .r-t l. n ed'l e. ı 

me'-r ::ıi tekrar ıstemiştır 
Şınıdi Beledıy~ Fe s ığı bu mü.. 

racaat. tedkik etmck•edır Bıı hu
susta yakında kat'i bil' karar ve
rilecek~lr. 

* Patisi ziyaret edecek olan T k • 
tngilız K~alın:ı Hariciye "azırı ~ a S l m 

lstanbul 
Otomobil ve 
otobüslerinin 
Muayenesi 

25 Temmuzda muaye
neye başlanılacak 
Her sene Haziranda yapılan o -

tomobil ve otobüslerin muayene
si, bu yıl 15 Temmuz - yani evvel
ki güne tehir olunmuştur. 

Belediye Reisliği bu muayene 
!er neticesinde sağlam çıkacak O

lan arabalara y~ni plakalar vere
cektir. Bu pakaların henüz bir 
kısmı hazırlanmamıştır. 

Bu münasebetle otomobil ve O

tobüslerin mu&yenesine 25 Tem
muzda başlanması kararlaştml -
mıştır. 

ihtiyar Bağdadın 
Yeni bir Marifeti 

Hikmet kaptanın idaresindeki 
Bağdad vapuru dün sabah 7 .55 tı> 

Haydarpaşadan kal.kara!< K:ip -

rüye ge~ ,.e iskeley~ yanaşa· 
cağı sırada Kadtköv cihetindeki 

iki numaralı dubayı bind;rerek 
1,20 metre d~rinliğinde bir yara 

açmıştır. Vapın ~ bırŞP.y olmaiığ1 
için seferlerine d~var.ı etmıştır. 

Bir sandal 
Kazası 

Taphanede o!ura!I. Ahmedl.ı> 

kardeşi .Mehm°'d bi~ balıkçı ka
yığına binerek Hır.anımıza gele!' 
Güneysu vapur.ınu karşılamağa 

girmişler,. ·r.ıpur.ian üç amele ar
kadaşlarını alarak geri dönmiış -
!erdir. Dönüş sırasmd:ı kayığın 

dümen ipi bunladan birinın aıa
ğına takılını~ Ye bu suretle mu -
vazene bozularak kayık devril -
miştir. Hep~ı de denize düşmiışse 
de o sırada <'rad'" geçmekte olan 
liman idare.:;tnin ikı numaralı 

motörıi ta"afından kurtarılmıştır. 

Y e'"ila ı r: ;; ıü Mı:dan

yada kut ulanıy0r 
Yeşilay Kurumu Genel Sekre -

terlığınden: 

Yeşıl g1.in b:'IYrJmırnızı üyeic -
rimızle ulkü ar'.<adaşlanmızın i')
tırakile bu sene .~· d>nyada kı:t
lulamal;a karar "etdik. 

2~17/9:l8 paz~r günü sabah .a
at 8.30 da Toph 1m den hareket e
decek olan Tıdk vapurunda yer 
bulabıJmek içın 22/7 /933 cuma 
günü saat H de ırndar gelme!< is
tiyenlerin gen<! sekreterliğe ve. 
va Cağaloğlundak. Çocuk Es:rp,e
;,,e Kurumu b:nasındaki Y"~ilay 
merkezine müra<'~~t etmeler: rica 

olunur. 
Lord Hahfaks refakat edecek ve Meydanı 
Fransız Hariciye Nazırı Bone ile 

--;.e göre meydan büyük mikyash 
genişletilecek ve tiyatro, konfe

rans salonu. sergı. ıctima. maç sa.. 

!onları, kulüpler, posta eri. ot0-

büs garları. otomobil parkı bu;U

nacaktır. 

mı1lılkatlarda bultmacaktır Taksım me.vdanı için hazırlan-* Reisicumhur Ruzvelt, Büyük mış olan proj~niP 938 mali yılı 
Okyanusta bir cevcliın yapmak içinde tatbik mevkime konulma-

üzcre dün akşam Huston kruva - sı ve beş yılda ıkmal edilmesi 

Ecnebi 
Memurlara 
Yol. veriliyor 

Tramvay şirketindi? çalışan ec
nebi memurlardan on beşine bu 
ayın 31 inde yol verilecektir. Ken
dilerine tebligat yapılmıştır. 

Çıkarılacaklar arasmda yeıl ser
visi şefi Giler, hareket servisi şe

fi Gomes hareket servis mü _ 
fettişi Baldı$era; istatistik servisi 

şefi Bessen; nakliyat servis şe

fi Tanburini; yolcu servisinde 

ustabaşı Gram; yolcu servisinde 
katib Gravin&; atelyeler katibi 

Salari; otobüs servisınde makin'st 
Romella; daktilo Kritiko vardır. 

Sus Vapurunda 
Bir hadise 

Dün saat 17,30 da cSus• vapu
ru, Çanakkale limanına gelmiş

tir. Fakat bu esnada gemide mü
essif bir cerh vak'a;;ı cereyan et
miştir. 

cSUS• Midilli açıklarında sey
rederken başyağcı Osmanın verdi-

' ği emri nedense hazmeılemiyen 

yağcı Hüseyin, bir bıçak darbe -

sile Osmanı yere sermiştir. Gemi 
limana gelince, yaralı ha.taneye 

yatırılmak üzere alınmış, Hüseyin 
de tevkif edilmişti~. 

cSus> vapuru, tahk;katın neti
cesine kadar burad~ kalacaktır. 

Her belediyenin 
Bir barıdo 
Takımı olacak 

Belediyeler bu ma!tsatla 
konservatuvara talebe 

gö:ıderecekler 
İstanbul Konservatuvarının 

imtihanl;uı bu haf~ bitmiş ve bu 

yıl Şehir bandosu kısmından (12) 

talebe mezun olmuştur. 

Evvelki gün merasimle dip.o. 

malarını alan bu talebelerden b3-

zıları, Anadoludaki muhtelif Halk 

evleri ve Belediyeler tarafı'ldaD 

yeniden teşkil olunacak bando ta.. 
kımları için mütehassı. mual!inı 

olarak istenmi<lerdır. 

Bu sene Konservatuvara bu 

maksadla da yeni talebe al:na _ 

caktır. 

Bu talebelerın bir kısmı mch

telif Bcled:ye ve Halkevleri İs _ 

tanbua gönderecekler ve mktebi 

bit rdikten sonr.ı oraya dönerek 

bando muallimı ,sıfatile çal•s;,. _ 

c.ıklardır. 

Her Belediy~ ve Halkevinin 

bir bando takımı olma<ı hak1'ın _ 

daki kuar da bu suretle mevkii 

tatbike konulmu~ olacaktır. 

Kaza ve nahiyderdeki musiki

ye istidadlı gençler bu bando ta

kımlarına alınarak yetiştirilecek. 

!erdir. 

KUltDr hayatımız ha
reketli ve olgundur. 
Maarif Vekili S3ffet Arıkln Er

zincandaki tedkiklerini bıt,rmiş, 

Gümüşhaneye hareket etmıştir. 

Saffet Arıkan Erzincandan ha -
reketinden önce demiştir ki: 

•- Büyük Şef Atatürkün yıl -
başı nutuklarında Doğu bölges;n
de bütün müşterniliıtile bir kül -
tür sitesi kurulması hakkındaki 

direktifleri ve em;rleri maliım -

dur. Doğunun kültür hayatında 
büyük bir inkişaf yapacak olan bu 
hayırlı müessesz:ıın nerede ve ne 
gibi esaslar dahilinde kurulabile
ceğini tedkik için Bakanlıktaki bu 

işlerle ilgili arkadaşlarımla bir _ 
likte Diyarbakırc!an başlıyarak 

Siird, Bitlis, Muş ve Van gölü 
sahillerinden Karsa, oradan Sarı

kamış yolu ile buraya geldim. Bir 

kültür müessesesınin en mühim 
unsuru öğretmendir. Öğretmen -
!erden azami randımanı alabilmek 
için dersini hazırlıyacak kafa ve 
kalıb sükılnetini temine ihtiyaç 
vardır. Tedkikatımızda bu esasla.. 
rı gözönünde bulundurarak ha -
zırlıyacağım etraflı tedkık rapo -
rumu Kmutaya sunacağız. 

Umumi kültür işlerimiz çok iyi... 
dir. Atatürk rejinıirin bize hah -
şettiği binbir iyiliklerin bır belki 
de en ibaşlıcası asırlardanlıeri 

mühmel kalmış olan kültür işle -
!erimizin sağlam esaslara ve ya -
nılmaz metodlara dayanarak seri 
inkişafıdır. Cumhurıye~ devrinde 
var olmağa başlıyan kültür hayatı, 
asırlarca sürüp g;den bocalama -
!arla kıyas kabul etmi) ecek de _ 
recede hareketli v~ o!gundur.• 

Yağ hilek8rlarına aman yok ! .. 
-------,·-· 

30 kadar karışık ga·ğ kazanı 
belediyece mühirlendi 

Belediye, margarin talimatna.. 
mesine muhalif hareket ed~n yağ
cılar olup olmadığını takib etmek 
üzere şehrimizdek' bu kabil yağ 

im:ılathanelerini sıkı bir surette 
teftiş ettirmektedır. Bu kerr~ ya
pılan son teftişkr neticesinde 30 

kadar k~ık yağ kazanı bulun_ 
muş ve mühürten'Tliştir. Belediye, 

sıhhate muzır olan bu yağ!arın 
yapılmasını ya.,."'.lk etmiştir. Ay _ 

rıca pıyasada talimatname hi•fıfı. 
na yağlar bulunduğu da görül _ 
müştür. Bazı evlerde gizli olarak 
bu yağlardan yapıld :ğı da hhkL 
kat neticesinde anla~ılmıştır 

Yağ imalathanelerinin belediye 
memurları tarafındzn sık sık 

teftiş ve kontrol edildiğini gören 
bazı kimselerin, buralarda ser -

bestce karışık yağ ynpmıya devam! 
edemiyeceklerini 2nladıklarından 

Trakya asfalt ycluna 
Bu yıl 1 milyon 
H3rcanacak 

Bu )'Ol üzerinde methur 
ve tnrihi bir Kervensa· 

r~y i:-yn olunu:•or 
İstanbul _ Edirne asfalt yolu -

nun Lüleburgazd.ın sonr.:\{İ k.,;_ 

mının ıoşaatı içın bu yıl be · mil

yon !ıra tahsl, eJıhıiştir. Trakya 

Umumi Müfettışi General Kizım 

evlerinın mutfaltlannı gizlice IJir 
•karışık yağ ımalathanesi• yap
mıya teşebbüs ettikleri, bu suretle 
meydana çıkarılmıştır. 
Bazı yağcıların da dükkan, de

po veya evleriıoiıı mahzenlerinde 
yağları biribirine karıştırmak su
retile halkın sıhh:ıti ile oynam 'Ya 
cesaret ettikleri görülmüştür 

Bu vak'alar uzerine yağcılar 

hakkındaki teftiş ve kontrollar 
sıklaştıqJarak !>ilFllilara hiç a_ 
man verilmiyecekt.r. 

Belediye memurlarile Beledı

ye d;>ktorları, mahalle bak1<ala
rie muhtelif semtlerdeki bakk•l
lardan muntazıınıen nümune ala.. 
rak bunları talılilhaneye göndere. 
ceklerdir. 

Yakalanan hılekar yağcılar 

hakkında kanuni t~kibata geçil
miştir. Bunlar, ş'ddetle cenlan
dırılacaklardır. 

Dar sokaklar 
Kapatılacak 

Halicin Eyüple Eminönü ara -

sındaki sol kıymnda ikinci dere

cede bulunan •okakların kapatı_ 

!arak sıhhi esaslara dayanan ge_ 

niş yollar açılması karar!aştırıl -

mıştır. Prost t~rafı'ldan yanılım 

nazım planda yer alan ve hukO.

metçe de tasvib edılen bu esasa 

göre belediye imar müdürlüğü 

lüzurrsuz olan sokaklar hakkın _ 

da tedkiklcr yapır.ıya ve bunla -

Dirik ve Bayıudırlık Bakanlığı rın listelerini haz1rlamıya başla-

yollar umum müdürü asfa!t yol 

üzerinde etüdler ;apmaktadl"lar. 

Bu yol üzerind _ b~yük bir turis

tik otel kuru1 ması ve meşhur ve 

tarihi ekmekçioğhı kervaru;ara -

yının yeniden inşası etrafmda 

tedkikler yapılmaktadır. Kecv•n

sarayın yerine büyük bir otel ve 

gazino yapılması da düşünülmek

tedir. Bu otel ve gazinoyu Edirne 

hususi muhasebesi yaptıracaktır. 

İnşaat hazırlıklarına bugünlerde 

mıştır. 

Bunlar meydanın dört tara'·ına 

serpiştirilecek ve tedrici surette 

yapılacaktır. 

başlanacak ve etüdlerin bitrrıcsi 

ve karar verilmesini müteakıb 

inşaat derhal m<inakasaya çıka -

nlacaktır. Planları hazırlıyocak 

olan profesör Egli, Ekonomi Ba

kanlığında yenı kurulan turizm 

ofisi ile de temaslar yapacaktır. 
;ıorüne binrnktir. muvafık görülmüştür. Bu proje. 

~~--:::.:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~........,,,,,.~~-~-~~~~~~.--
duymadığını anlayınca sevindim. - Hayır. kurtarmış olacaktın! ğine indi. Dayanamadı. .. Dün gece 
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Vay alçak vav! Hem yuvanı 
\ıktı Hem de yeni bir yuvı kur
m.ıttan kaçtı desene?! . 

' M wıat b:ı.şını ı;ailadl' 1 
nen de on.ın \ .. ,asını yaptım 

ya, A•tı.'< parazitten n· !ret edı -

~" .ım. Bır ciqa ı yine boyle, 
y nu ~...ım'c değ ı, ııı.t.in ru -
n J 'u' ıy ediyordu Bu-

rr 1 edem zd un.. Ede -
rr m :'l n ' eyr. = ıç.-ı-

d r ti: hır uru t ı duyd .-n. 
K c . n r ı.,t ed "1 haykıran se-

Yazan: lekenc!er F. 
SERTELLi 

dımden utandım. Tıpı!ı, fırtınalı 

bır gece5dL Evin ust katında o
turuyorduk. Ev sahıbi beni baş
ka hır adla tanıyordu. Parazit da 

oraya başka hır tsiın!e tanıtmıştı.? 
kendın. İşte o kece, n • sa elime 

geçirdığim bir revolvrrle bu ri.. 
yaı<ar nlçak ve nam us d ·şmanı 

herifi b'lr kurşunla yere 9el'C..m. 

- Kınıse duymadı mı revolver 
""~inı? .. 

- Hay.:. Etraftan ses çıkmadı. 
Bır müddet bekled m Anşgıya in-

' " Ju, r " H old, ı. K · .ct. ken- d " Ev hcb!er nın de hır şey 

Gece yarısı ~amı topladım. Er- - Yaman kadınr.uşsın! - Onu da yaptım. Kendimi hır öldü!• 
tesi sabah erkend•:C\ Adanaı-a gi- - O cinayeti i§lcdığim zaman müddet giz:edikten sonra, hiıla - Ne divorsun Melahat'' Ota-
dıyorum diyerek evden çıktım. hiç de yaman bir kadın değildim. hastanede yattıfını haber aldığım butun içindek< cenaz,, kocanın 

_ Parazit ne oldu? Masum, tenı.iz yürekli, temiz dü.. kocama ko~tum .. Fakat. mıydı? 
_ Onu vere serdiğinıi söyledim şünceli bir insandıM. Fakat, o hfı- Meliı.hJ.tin gôz"erı ıslanmı~tı Melahat 3ğ!3mağ3 başladı: 

discden sonr1 • ded;ğinız gibi - Mansur ~a,·3ş:;ı mırıldandı: - Beni mn.ır gor, Mansur Bey! ya. 
- İya amma. polis işe vazıyed 

etmedı mi? 
- Etmez olur mu? Gü~lerce a

radılar. Parazit:n cesedini morga 
götürduler.. Arao~ ı aylar geçti. 

Cinavetı.n faili meydana çıkmadı. 
Mesele kapandı gittı. t ·te, bu, ilk 

cınayetimdi. Beni. kanun affet -
mezse de, bu suçumdan dolan 
şüphe yok ki ceınıyr.t m3zur gö

rürdü. O gün çok namuslu, Ye 
mes'ud bir yııva kurrr· 1k isti>en 

b'r kadınd m. Eli:. · kana boya -
Tflak,.a rıarr. mu ıı:ur• '"m2.-:t ı ti- 1 
yord·= Bununla be<-'11 er kanu - 1 
n . .m pcnçesind~n d ço korku -

yaman bir kadm oldum. Çıinkü - Kabul etmedi mi seni?. . Sizi temin ed.,rım ki, en bayağı 
izimi. saklamağa, hüv'lyetımı kim_ - Kabul ed~ceğinden emindim. ruhlu insanl.lrın, en canavar ya-
seye bildirmemeijo mecburdum. Çok alicenab bir erkekdi o. Umum- radılışlı mah'.Ük!arın bile kalbleri 
Her semtte başk:ı bir namla otur':" hanelere düş"n bütiın kadınlara vardır Ağladığıma şaşmayın sa-
dum. Bugüne k3dar or. sekiz isını çok acır ve .. mların yüzde d0ksan kın! Ben bu vak'ay1 hatırladıkça 
kullandım. dokuzunun himaye- görseler ıslahı daima ağlarım. Hayatımd3, seyyi-

- Melahat lılkiki adın değil 

mi? 

- Hayır, bu, en sonuncu yani 
on sekiz,nci ad~mdır. 

Mansur biı· s' ;pn ynktı. 

- Pekı_ Ondan sonra neden 
kocaııa dc!'m~cıiıı? Bir insan vo· 
!unu 0 .r ·Ur. Bu. her kadının 

değilse bı'e ı,;:çJk kad:nların ha-

şın 

bir 

vak'alardan 

mümkün old·ığunu söylerdi. Be _ atımın hesabını veremediğim ılk 

ru de affedeceğine inanarak has- kocamı çok ~verd;m .. Kendimı O-

tane bahçesine girdim. İç kapı - na affettirememenin azabını tu-
dan bayrağ.3 sarılm·l bir tabut çt- güne kadar çektim. İçimde hfıla 
karıyorlardı. Kendı k"ndıme: kanayan bu yaraı ı bugüne kadar 
cHasta~e bu. olen de olur elbet'• hiçbi.r erkek eli sararı.adı. Herkes 
d;yordunı. Cardiyaıı.ndan bırine benim güzelliğıme mdtundu. 3e-
sordum: .Burada mı öldü bu ni kasaplık <!l gibi ku!Lmmak, son-
zavallı'• G·•diyan ıçini çek :ek, ra - bayağı lı!: kadındır. On:.ınla 

meyus bır tav rla: cFvct, dedi, üç evlenilmez! - diyerek kaçıyur -

1 
aychr burada ya!ıyor :J. Ne temiz !ardı benden. Ta.lı " nsan<hl' öy. 
kalbli bir adamdı. Karsı kend ıni le müthiş int;k&m a ı,-or ki. yordum ı 

- Y~k. 'ltıl iın demek~! •u 

Kocana dönseyd•', namu

' c o z1rı '.in t ıın manası le terkcd p ka.;rr"ş. Bıçart'""ın \ jre _ (Dc\.'anlı \.ar) ' 

Roma'nın 
16 Nisanda Romada iıı 

İngiliz _ İtalyan anlaşması"l' 
la tatbik mcüiine konınııııııl 
ması İngiliz • İtalyan ınün . 
tında yeniden gcrginJik ~~ -
gösteriyor. Bu ıtiliıfın tatb~ 
hasına çıkabilmesi için ilk ı-~ 
ne olduğu malümdur: İ>pa01": 
ki İtalyan •göniıllü• !erinin. ~ 
rılınası. Roma ıntizakcrcletı 

vam ederken General FraP 

arlık kat'i galebeyi elde ·~ 
İspanya dahili harbine 111 • 

. yı 
vereceği üınidleri ltalya P8 ~ 
tında pek kuvvetli idi. Onllll 
bu galebe olur olmaz lspall 
İtalyan kıtaatını geri çek~ 
fiyeti kabul edilemez gibi 
memiştir. Fakat haftalar• ı4İ 
geçti. Vukuat başka türlii 
yan etti, ediyor. Bu luıkik-'-; 
şısında Roma ani~ ~ınlll ~ 
bikini temin kin Italyan il 

nazarı artk •~"nüllü• JerİJI ~ 
a11nması mcseıc .. ini sonroY8 

rakmaktı. Fak"t bu husıL,ıa 
dra tarafı ısrar rtmekteu gtfl 
ınadı. 

İşte bu keyfiyet bugiio J 
mchafilindc aşiki.r bir hoŞP 
suzluk, yeniden İugilterc al 
bir asabiyet uyandınnak~~· 
ğcr taraftan İspanyadaki 
harbin şu yaz rıylarında bi 
ceğini kolay kolay iııaııd 
deliller, tahminler de pek · 
Hududlarda kontrol tesis ~ı 
ise de biribirterile dö~ 
iki İspanya, harbi uzatnı~ 
haricden alacağı yardımt ,.J 

tan geri kalatağa benzef1917" 
Bu dahilı harbin uzaın,..1' 

t' de muayyen olmıyan bir 
daha sürüp gitmesi ihti...-1 
meha(ilindc çok iyi bir g~ 
rülmemcktedir. Bunun ...e si 
sabiye! neticesi olarak fra~ 
leybinde neşriyata girişilnıit 
vaın ediyor. İspanyada ;;ti, 
harbin uzaması, İspanya c 

riyet hükfunel'nin kuvveti 
için Fransatlan yollanan Y 
dan ileri geldiğini ileri siir•" 
yan matbuatının İngiıter~ 
şı lisan kullanırken göstc" ~ 
tiyatkarlık ise ayrıca uıiill 
İtalyanlar, Koma an 

tatbikat sahas•na konıuas s 
gecikmeden dol~yı Fraııs~ 
mes'ul tutarken lngilizler~ 
biliikis pek samimi gor 
tercih ediyorlar. Bu suretle . 
rnak istenen gaye acaba l / 
ile Fransanm arasını açnı,,Jı. / 
dır? Keyfiyetin bu yolda~ 
edilmesi ~ısında yi~ l ~il' 
lar bUDun yeri olmadıgını 1 

yorlar. İngilter" ile Fr:ın""11;> 
yırınak ı;bi bir ma · d ı,,Jı. fi 
dilmediğini iddia ediyor!~#~ 
kat bütün bu li~rİyatın. 1 

•" 

nn 0'!1l"J'etelerin sütımlarınd• .~ ..- - ., 
m•yarak aliıkadar devletle~ 
yasiyatındaki tesirlerin ııe tii' 
olduğunu tayiu etme(\c gc ,1 
İngiltere ile FranC"&nın ara.4ıfl 1, 
mak için şimdiye kadar ~°',I 
tecrübeler vakit , akit .ıelılf'I. 
etmbtir. Fakat bu t.,.,rııiı". ~ 
beklenen netit, .. l i "etme~' 
dığı da görülmıbtür. Ro~ 
zakereleri biterrk itilaf i . .,1 
dıktan sonra Fran"" ik bt'.'.,., 
arasında girişilmi~ olruı .":.'' ,rıl · 
relerin nasıl ııeticelendiP ,.I' 
Jümdur. Paris ile Londra 8;1_ 
da bugün fiili bu ittifak ~ .,il 
gelmiş demektir. }'ransa:I'• ~ 
böyle bir vaziyet alır.kcıı j 1' f 
reye karşı pek •aminu bır lı ,ıı 
terilen Roma mehafilindc b~ ır 

, ·ıdif· .J ümidl"': lüıybolnıus dcgı ,.ıııi'_ 

gillı - ltalyan :uıla. mas•~ 
sahasına çıkmachk~a na / 

da İtalyanın yerl!'Ştii:i de ; lf 
tarafından tasdik ediJnıed ~ 
lacaktır. Halbuki İtalyanla! tP 
beşistanın kendilerine g•;,ı ' 

Jıl 
(Devamı 6 ıncı •• 

Sağlık Kuponu / 
· ıa~e 

Bu kuponun yirm• . ı1' ' 
toplayıp idaremize getı:,0~ ' 
kuyııcu!wınıu: SON Tı> s 
F'ın bi1 rnci sınıf mutelıCı d 
rı tarafından ınt.•cranefl • 
ed 1 ece klerd ır K P" lır'• ' 

'>i 
gün ıdnrehanemi..d·J d~P 
mektcdır. _./ 



Vergi işleri 
Yeni kanunları tebliği ve mali 

Yı ın i k ayları münasebatile şube
lerde bü ük faa iyet var 

Bütün 
lar 

Verg l 

şehirlerimizde sinemacı
fiatları ucuzlatmağa 

haşladılar 
!ııı 1 ~rd~ yapılan son tenzfüi. 
ler~retı tatbikıni ve tahs!Uıt iş.. 
laltıb De!terdarlık rnuntazar:lan 
BiniJı etınekt?da. Kazanç vergi. 
llıeııı; Ik laks:t ıni Haziranda öde. 
den . §olanlar, pazartesi günün • 
ıı-1;;, ıt1 ıbaren yüzde 10 ceu ile 

""e lef CekJer . ıyeUe·ıni yerme gel.re. 
dar dir Ve A/iJ~tos sanıma ka. 
lıac ~ezaıı tahs'lalın reticesi alı. 

a"tır. 

~!lı. vergL~inln mk'ıim b.r 
de . İstar,but kazn ve köylerin. 
~.~1llldiden tah<ll ed "miş bulun. 
"''·~tad 

ı:ı· ır. 
tıaı~ğer tarartan Defterdar'ık, 
t.:ıın n Vergi terk 'l işle~!li tıti. 
E a koYiııuştur. 

laıallvclcı', yılarca sürüne mede 
eere~ ~e•ek bazı terk'n işleri ve 
ıı<Uıuı ıtıraz!ar, ~ mdi vakit ve za. 

" da takib olunmaktadır 
"Ctek 't g1T k 1 ıraz komisyonlarında, 

le e 'I'cınyizde ve Şı'.ıray ıDevltl
~l-~evcud itiraz muameleleri, a. 
ıu.ı; :: tahsil da.•elerindc, hu • 
dır. ır deitere kr,•dolunrnakta. 

llınd 
ır 1 an sonn yapılacak itıraz. 
t~. 1 

a bu defterlere geçirilecek... 

mıştır. Ayrıca, mali yılın ilk ay. 
!arı mlinosebetile bütün şubelerde 
bliyük faaliyet vardr. 
Diğer taraftan kıızanç •.'er,::si 

hakkındaki zeyil :tmunla bunun 
izalınamesi d<' Dcftndarlığa gel. 
miştır. 

Ek kanun, sine"Tl> varid1tından 
alınan vergi nısbct.ni ınd ırırek. 

tedir. Kanun mcıcibince sinema. 
!ar sıkı bir surette kontrold \ bu. 
lu-ıduru.Jcak ve .<cnd.!eri sür • 
jarılı pu. kullanac:oklardı• 

Bu pullar, Devlet Matbaasında 
hazırlanarak dün muhtelif vila • 
yetlere gônderilmışlerdir. 

Sinemacılar, vergi tenzı atının 

başlaması münasebetile büyük 
bir sevinç .çindedirler. BiltÜ'l şe. 
hir!erilI' lde :inema fiatları dün. 
den it•baren indlrLrneğe başlan. 
mıştır 

Ayni kanun, diğer vilayetleri. 
mıze de tebliğ olunmuştur. Yeni 
kanun mucibince sinemalardan 
alınan yüzde 25 nisbetindeki ver -
gi yüzde 10 a tenzil olunmuştur. 
Bu yüzde 10 nisbcti içinde yansı 
Belediyenin, yarısı da hazinenin. 
dir. 

Belediyeler, s;nemalardan alJ. 
s. ~-u sene, bilhas53 vergi kaçalı;. cakları bu hisselcrı Darülaceze te~ 
~ gıııa ıneydan verilmemek ü _ kı .. tının tesis ve takviyesine sa~f 

e de icah eden tPdbirler alın. edeceklerdir. 

Mekteb 
Kitabi arı 

Bazı muallimler Anka· 
raya davet ol•ındu 
İlk ve ortaokul ve lise talebe • 

!erin in 938 _ 939 ders yılı başında 
kitabsız kamamalarını temin için 
Maarif Vekaleti tedbir almağa 
devam etmektedir. Bu maksadla 
Devlet Basımevine ve bu işle ala. 
kadar makamata yeni emirler ve. 
rilmiştir. 

Dığer taraftan ilk okulların 

\ıendese kitablaı .nda yapılacak 
tadilat için riyaziye öğretmenle. 
rinde bazıları Ankaraya davet e. 
dilmişlerdir. 

Ortamekteb:crin :len ve biyo -
loji kitablarında dahı bazı deği • 
şiklikler olacaktır. Devlet mat • 
haasında acee basılacak kitablar 
Ağustosun nihayet.nde nit:baren 
•Kitab satış ;r:erkel'.eri• ne yol -
!anacaktır. 

Adalar hattında 
Yeni bir 
iskele 
11 Çam limanı "na da 

vapur uğrıyacak 
Yürü.kati plajı Je Büyukad1 ve 

Heybeliada arasında işlemek ôize. 
re İzmirden getirilen ve geçen a. 
yın 22 sindenberi seferlerine baf
layan •Suncak• vapuru bilhassa 
pazar günleri büyük rağbet gör -
mektedir. 

Akay idares. bu rağbet üzerine 
pazar günleri adalara gezme~e 

gelen halkın Heybeliadadaki Çam 
limanna da kolayca gidebilmesini 
temin maksad!e .. suvak• vapuru-
nun Çamlimanı~. da sefer yap • 

Pazar 11 k Ya Sa 
v 

1 
masını kararJa,!ırmıştır. 

Bu maksadla Çamlimanında 

7 'Eyl""ld ·ı .b l rd -~-eni bir ıskele inşa oıunac~ 
u en ı l aren nere e e ı;r:nin tatbik v~ takibiyle aii\ -

tadbl•k d "l k ? kalı işleri görm~klc mükellei tu-e l ece • tulmaktadırlar. İktısarl \'ek51etL 
}>il } bu işleri kontrol edebileceği ıar ığa teşebbüs eden, etiketsiz mal satan gibi, lüzum gördüğü yerlerde doğ-

f h • rudan doğruya tatbik için me -esna a apıs ve para cezası var murlar kullanab'.lecektir 

'I'icarette p 1 - k ld k ren etı.ket vahud i•oret konması CEZA HÜKÜMLERİ lıtın ,, azar ıgı a ıran a- , .,.. 
lııitt· "'esını Ceridede intişar et • mecburiyetinin en evvel hangi Etiket koymıyan ve~·a fi at biL 
~::. }(anun; ey.ı'.ılden ıtibaren ticaret şubelerimi., hangi mad • diren bir şey asmağa riayet 
ltab ı.ı tatbika konulacağından deler hakkında ne •uretl-o tltbik etm'ycnlerden yirmı liraya ka -
tır, ile.len hazırlıklara baş!anmış. edilesceği, İk!ısad Vekfılet:nin dar para cezası alıııacaktır. 
taLıntı tnaksadla Belediye de bir teklifi üzerine Bal<aP.:3 r heyeti Etiket koyd,,ğu ve list.? astığı 

atnaın h k ·ı b .. ı d t · ı halde bunlarda yazılı miktarbr -'i e azırlamaktadır. ararı e ugun er' e ayın o ur.a-
d~ be~utl .. kaııun kısı btr zaman çin- cak ve aliıkad1rbr.1 tebl ğ erli - d.ın aşağı veya yukarı maı satan. 

U ı kt B ı t · d ' iş ]ardan beş liradan yirmi liraya ~d., .... n_ ınemlekette pazarlık ece r. ır ma ın ayın e ıım 
'"'11 '- k f ' d • k kadar hafif par2 cezası alıınacak-bu it "0 ündea kaldıracaktır ve ıatm an aşagı vey~ yu arı Ea • 

r-c anun ınucib;nce. badema pe- tılması yasak olacaktır tır. 
·~end Bu fiillerin te1<rarlanması ha -lı:ı.~, e SUrette satı• yapıla" dük. Pzarlıksız satış mecburiyetine 
-"ar • !inde para cezasile beraber dük -"•rı .' Ve ınag· azalarla sair satış tabi olan hak.ki veya hükmi şa • 
'' • kan, mağaza veya ticarethanen n -rınde hıslar kendilerin'n veya ilgilı tc-riııt h satıla.ı maddeler iıze- bir haftaya kadar kapatılmasına tınlar f ~ekküllerin memur, müstahdem Va.,.. in iat'arır.ı ve ayrıca v karar verilecektir. 

....,,arını .. ve hissedarlarının n;sbetini evveL 
l'a h gostercn bir et.ket ve- B m ddeye y zı'ı eeza,•a ç

0
rp-!.ı aşka b den belediyeyi! bildirmek şartile, u a • " 

alın .ırer iş:ıret konacaktır. maddeler üzerine koydukarı fiat- tırılanarın isimleri; dükkan, ma. 
~o,,,,,. llıahıyeti, etiket ve' a ;<aret - veya tı·car~th0 nel•rı·n halk , .. ,.:Ya , .., tan tenzilat yapmakta sı>rbest bu- gaza - 0 ' 

de, lıalJı tnüsaid olmıy3n hailer. lunmaktadırlar. tarafından kolaylıkh görülcbile -
j;.,_ ın göreh'ılece<·ı· bı'r ··ere 1 ' f ·1 .. .., asın k "' , Mahiyeti itibarile veya kanu • cek bir yerine ası aca.< ya ta ı e 
llıııı;Yet a SUretile de o malın' nen pazarlıksız bir fiata tabi tu- ve mahalli gaz.ekleri·~ ilan edile-
lr<oıu Ve fiatı halkın ıttılaına tulması mümkün olnııyan satış - ccktir. 

ı:ı nacaktır. b k h k'l J ı P:ıra cezalarına dair olan ce • alarlık . !ar hakkında u Jnun ü t m er 
tıtıarda sız fiat veya aynca va- tatbik olunmıyacaktır zalar kat'i olarak ve hiçbir mer -
~ n bıri veya ikisini göııte • Belediyeler bu kanun hüküm. cie de itiraz f'dilcm!yecektir 

be:O..ö GfONLO M 
r~ YAZAN 

~~SRET SAFA COŞKUN l 
O!ııı E O E B T R O M A N : 186 ___ __,_ 

içi ;::r bulunduğunu düşündükçe y2z benekli piko kolları organtin 
ÇaJanıyor· 

r Zavaıı S • bombeli pıko rnt~risi içinde yine 
a•.. 1 r ·a, zavallı Sem· cazib, yine hsrikuladeydi. 

!);:Ye İlkônce birbirleri tered • 
~tı giirın~~rı;~anı) ordu. Şimdi o. düdle baktılar. Genç kadn: 

aş doı,, yen arzularla sar· - Safa geldin Suad!.. 
" Ştı. 
"tıad D iyerek ona ilerlemiş, elini u. ·ti 1• evv ı· 
ılar İlh e.a tnisalir odaoına zatmıştı. 

ııo ~ için ~· b2 ıasına haber ver. Suad onun yumuk elin, tuttu-
13 rr.usa~de isted ğu zaman baştan aşağı titredi. ~ lr il' •dd 
nıe,.eıı e k ıltuga yaslanarak Ancak bir: 

do~tuld Suad, kapının açılışılc - Geçmiş olsun, hasta imişsi.. 
ltıv"tdı u. Ve birden k.ılbı burkıı- niz' .. 

l . 
~erı . Diyebıldi. 

4,n Seınra idi. Yarabbi, bu hafü ev elbisesi -

li'aııat ışıı, sararmıştL nin ambaHljile Semra ne kadar 
ınavı zeın. .. b 

ın uzer:.-ıe e. güzel gôzüküyordu. Onu gören 

genç bir kız zannederdi. Suad, 
yine gayriihtiyari ona ilk tesa • 
düf ettiği günü hatrladı. Bütün 
tüyleri, hatıraları ayağa kaldıran 
bir kabarışla vücudünde dikleş.. 

ti : 
- Nasılsın Suad? .. 
Genç kadın, Suadin karşısına 

oturmuştu. H~m pek yakınına ... 
Suad, ondan f1şkıran, kendisine 
hiç te yabancı olmıyan kokuyu 
burnunun dibinde hisediyordıı. 

O koku ki kendisini kaç defa sar. 
hoş etmişti. O koku ki, nerede 
duysa aklına ilk defa Semra ge. 
Jirdı. 

- İyi de~iEm Semra!.. 
Bu itiraf gayriihtiyari yapmış.. 

tı. 

- lyiyi!m 
Diyecekti. 

Dili bu yalana Berik olmadı: 

- İyi değilim Semriı .. 

Dedi. 

1 
Olen ressamlar 

Yazan: ELİF NACİ 
Genç resim n~sli bugün sırLn. 

da dört cenaze ta~ıyor. Dördii de 
ayni uğurda can vertli, &Jni fe13. 
ketin kurbanlarıdır. Dördü de lıü. 
yük birer kabiliyet, dördu de 
memleket dışında 1endileriııi ta. 
nıtmış birer kıymetliler. Bizde 
onların üç beş ressam arkada~1a ... 
rından başka isimlerini hatırlıya. 
bilecek yirmi ki~i çıkmaz. İsimle. 
rini yazıyorunı: Sabih Muhiddin, 
Sehati, Sermed. Ilale Asaf. 

Dördü de mahrumiyet içinde 
öldüler. Bu geno; ölülerin dördü. 
nün de boğazlarında takdirsiz! ik.. 
le lakaydinin tırnak izleri vardır. 
Bunlardan ikisini son on sene i . 
çinde kaybettik. İkisini de geçen 
hafta •. 

Avni Lifij, Ali Riza, Namık, 

Nazmi Ziya gibi yaşlı ve şöhretli, 
kalb sektesinden yeya eceli nıev. 
udile ölenleri listeme dahil etmi. 
yorunL Ka,dım kaza ve kaderle 
değil, kö')<'lerinde kan k1L"1rak 
vaktinden evvel ölen \'C ya~iarı 
henüz otuzunu geçmemiş olan 
genç kıymetlerden bahsetmektir. 
Tabutlarına bayrok sarıp ardaı. 
dan ihtifaller yao3rak parlak me. 
rasimlc gömdiiğiimüz memleket 
müdafaasının büyük şehidleri ya. 
nında bunlann değer ve liyakat. 
!eri asla nşağ-ı ıfoğildi. Takdirsiz. 
likten öldüklerini sinirli sinirli 
haykırdığım bir ınetliste: 

- Baksızstn, ~on Ankara ser. 
gi•inde hükfımet on bin liralık 

resim •atın aldı .. dediler. 
HUkfimete. her biri beşer resim 

satmış ressamın mütebessim 'iiz. 
!erine kar~ı bir drb daha hazin 
idiliamın son rümlesini söylet!inı: 

- Kaç Türk evinin duvarların. 
da Türk re:c\samnıı.s eseı-leri ao,;1fı .. 
dır. Sanır mısınız ki ressam. lıii. 

kümetin seneden ıreneyc yapt1.~ı 

yardımla ya•ayabilir? Şura•ını iyi 
bilmelisiniz ki ayni toprak üzerin. 
dı• pşamak hakkına malik olan 
biitün vatanıla'ılarının takdir, 
muhabbet ve hima~ rsine m3zhar 
olmadıkça ressam, bizde daima 
bu akıbete maruı kalacaktır. 

İ~tc bu dijrt rinayct, resme dtı. 
dak bükenlerin Marifetidir. Ve 
ölmek üzere bulunan daha on dört 
tan<' genç ressıım ,·nr. 

ELİF NACİ 

Bari Ticaret 
Odasının 
Bir mürafa!lfı 

İzmir enternasyonal fnuarının 
merkezi Milaııoda bulunan En • 

terr.asyonal fuarlar birliğine da. 
bil olması kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet al<ikadar bırliğe bi'diri. 
lecektir. 

Bari Ticaret Odasından, fuar 
komitesine gelen bir mektubda 
Bari ve İzmir fııarlarının ayni 

zamana rastlaması dolayısiL İz. 
mir fuarının açıldığı ve kapa~dı. 

ğı zamanın değiştirilmesini iste. 
miştir . 

Fuar komitesi bu isteği müza. 

kere etmiş ve yerme getirilmesi. 

ne imkan bulunmadığı neticesine 
varmıst1r. 

- Her şeyi biliyorum Suad!.. 
Yüzüne baktı Semranın: 

- Nereden bilıyorsun!.. 
Genç kadın, acı ile istihzayı 

birleşt.ren bir gülüşle Suadin 
gözlerinin içine sapladı bakışla • 
nnı: 

- Eski muall;m Suad ile mu. 
harrir Suad Sudiye gelinceye ka. 
dar hepsini öğrenmiş bulunuyo , 
rum ... 

Kapıya bakarak ve sesini al • 
çaltarak devam etfr 

- Bunu İlhan, masum bir gaf. 
!etle yaptı. Se~in buraya geldi • 

ğin günden vilayetteki balo dö • 

nüşline kadar her şeyi bana yaz. 
dı. Benim seni tanıdığımı bilmi. 

yordu. Çok yakın arkadaşı oldu. 

ğum için benden saklı hiç bir sırrı 
yoktur. Daha ilk mektubda hah. 

settiği adamın sen olduğunu an. 

lamıştım. Farkındayım Suad, bü.. 
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Şehir meseleleri 
Yağ yerine krem 

geliyor 
Bunun sebebleri nelerdir 

Trabzondan ~·ağ yerine krema 
geliyor. Bu mal(ımatı veren bir 
tüccar diyor ki: 

- Artık köy ili işin kolayını buL 
du. Şimdi her l<öylünün evfad~ 

krema çıkaran bir makine var. 
Köylü bu makine vasıtasile pek 
kolay !ıkla krema çıkarıyor' halbu
ki köylü tereyağ çıkarmak lçfo pek 
güçlük çekmektedir. Trabzon köy. 
!erinde tereyğ, yayık denilen bü. 
yük kapların içinde yapılır, bu 
kabın içine c!nldurulan ayranı sa. I 
atiercc çalkalam;ı!t lıizımdır. Niha. 
yet birkaç saat soara, ayranın üst 
tarafına bir avus dolusu tereyağ 

gelir, hasılı tereyağ çıkarmak ı:üç' 
bir iştir. Halbuki krcmı makine. 
sile, bu iş pek kohylaşmıştır .• 
Tüccarın verdiği izahata göre, 

her hafta Trabzondan buraya ge. 
len yüzlerce teneke krema, yağcı. 
lar tarafından t:ıksim edilmekte. 
dir. Bu kremalar, gayet mük('mmel 
ambalajlar içinde, küçük küçük· 
paketler ~alinde g.e!crek halka ha., 
lis tercyag dıye kılosu 160 kurn~

mi hizmet müessesesidir. Bu 
müesseseler hayat pahalılığına sc. 
bebiyet vererek bir hale geldiler 

mi? Eğer böyle he hayat pah:ılılığl 
ile mücadele edild•(:ı bu sırada, 

bu meseleyi de h ılletmek lazım ... 
Yağ pahalılıi:mdakı diğer hır se

bepte, yukarıda b:r tucirin ıfatle. 

sine göre izah etrui§lik, şehrımizde 
tereyağ kontrolu yapılam:.dığı 

için, her önüne gı:len tert'yağ çı

karmaktadır. 7..arıf bir paketın 

içine biraz krem~ ve bıraz da ve. 
jetalin yağı karıştırarak, sat.ırsak, 

buna tereyağ diyr-bilı< miyiz. 
G<?çenlcrde bu mevzu üzerinde] 

birkaç satır yazmcştık Tereysğ 

neye derler? Bunun açık bir su. 
rette tarJ'nı yapMa'< ıamanı geL 
miştir. Eğer bır nizamnameyle vcl 

bir formüle bağlanmıyan bir tarif 
yapılamazsa, Tr~bzonda terevağ 

istihsalatı büsbütıi'l azalacak, tü. 
tün dükkanlar kremayla dola
caktır. 

A. H. 
tan satılmaktadır. Halbuki bu yağ. :============== 
!arı satanların iddcasın.1 bakarsa. 
nız, bu küçük paketlerdeki tere. 
yağlar hem gündelik tereyağdır. 

İstanbula civar bir köyden, bir 
yayladan tedarik edilmijtir 
I<at neticesmde anlaşılmıştır. 

YAGcl DÜ!cKt.NI..ARI 
ÇOÔAL'lYOR 

Bir yağ t~cır'.r>in td:lıa • 
sına göre, bu gün•W< diye halka 
satılan tcreyağ1 arın çoğu, Trab. 
wndan buraya getiri:en kremJ. 
!ardır. 

YAG NEDEN PAHALILAŞJYOR 

Bir taraftan krema ı.stihsalatı ar. 
tarken, diğer taraftan yo~ da pa. 
balılaşıyor. Halbuki perakende 
olursa yağ satan küçük dükkanla
rın çoğalmasına rağmen, yine yağ 
pahalılaşmktadır. Bunun sebebi 
nedir? Yine hize izahat veren tüc
car, bunun sebebini de şu suretle 
anlatıyor: 

- Trabıxın köylennde, köylü 
krema yaptığı ıçin, tereyağ çıka

ranlar azalmıştır. Bu it.barla tere
yağ fiyatları pahalılaşmış.!ır. Her 
sene bu mevsımde tereyağ fiyatı 

toptan 68 kuruştu, şimdı 75-80 ku. 
ruştur. Halbuki yağın en ucuz ol

duğu mevsim bu mevsimdir. Şim. 
di 75-80 kuruşa ohn tenyağ kışın 

120 kuruşa kadar çıkabilir. Bir ta. 
raftan yağ fiyatları esas itibari
le pahalıdır. D; ~er taraftan da, 
soğuk hava depolarında da, tarife. 
ler artmıştır. Bu şerait yağın kı

şın ne kadar pahalılaşacağını tah. 
min edebilirsiniz.> 

Soğuk hava depularının yağ' 

peynir, yumurta gibi gıda madde. 

leri üzerine tesir yaptığından halı
setmiştik. bugün yağ fiyatları mü. 
nasebetile, bu mevzu üzerinde tek
rar durmak isti,·oruz. 
Soğuk hava depoları, şehrin u. 

mumi kileri vazifesini ifa eden bir 
yerdir. Bu itib:ırla şehre ait umu-

Hukuk 
Fakültesi 
imtihan 
Neticeleri 
3 sınıf tan ancak 161 

kişi imtihanlarda 
muvaffak Gldu 

Bu sene Üniver.itc Hukuk fa. 
kültesinde alınan imtihan net:ce. 
!eri de Maarif Vekaletine bi!rl'ril. 
m:ştir. Bu seneki neticelere göre, 

birinci sınıftan (341) talebe imti. 
hana girmek hakkın kazanmıştır. 

Bunlardan (310) u eleme .mti • 
hanlarında muvaffak olmu~tur. 

Haziran ım ihan devresinde ise 

bunlardan (44) ü terfii sınıf ei • 
miştir. 

Şu vaziyete göre burada terfii 
sınıl nisbeti %12 dir. Hukuk fa -
kültesi ikinci sınıfında ise 202 ta
lebe imtihana girmek hakkını ka. 
zanmıştır. Bunlard:ın (190) ı e'e. 

me imtiba!'lında kazanmış ve Ha. 
ziran devresind~ de (62) si terfi 
sınıf etmiştir. 

Bu suretie sını! geçme nisbeti 
ikinci sınıfta '1,30 u bulmuştur. 

Hukuk uçuncü sınıfta ise, 
mevcud talebeden (160) ı elome. 

le•de muvaffak ı;labilmiştir. Dun. 
!ardan 55 i terfii sınıf etnıi<tir. 

Sınıf geçme nisbeti burada %31 

dir. 

* Belediyece verilen bir kara'"ll 
göre bundan sonra kul!anılmış 

halıların dezenfekte edilmeden sa
tılmaları menolunmuştW' * Filistinde dün de 11 kışı öl. 
müştür. 

.. --..... 

Gülmek 
Giilmek, şüblu•sİ7 ki diin\ ıı.m 

en güzel ~·~idi· İnsanlar, cıd i 
hayatın ağır yük(inil ancak hu. 
nunla birazıcık olsun lıafif!ctn ~
ğe muvaffak oluı-orlar. Şübhc yok 
ki gülmenin de bu kararı olacak. 
tır. 

Çok yiyen in>an nasıl nıid~ fc. 
sadma uğrarsa r.ok gülen insan 
ela hem kendisin., hem başkalan. 
na zarar vermekten kurtulamaz. 
Her şeyin bir m:ıhalli sarfı oldu. 
ğu gibi gülmenin de bir yeri, bir 
derecesi vardır. Yerinde olmıyan 
bir gülüş b:muı bir geyirti kadar 
tiksinti verebilir. 

Dün yanımda en miina.a bir 
mevzuu kendilerine gülme vesi. 
lesi yapan ü~ dört gcnc•n avaz cı. 
vaz kahkalıa ile lıaykırışhldarını 
dinledikten sonra hiç '-'evmediğim 
halde somurtkanlığı adeta z m • 
zemle yıkanmı~ olarak knbul l'!. 
meğe mecbur oldum ~-e Amerik • 
lıların gülmek l•akkında yııp ı~. 
!arı kanunlara !tak verdim Amc. 
rikada mesela kocasının bir sözti. 
ne mfuıa..~ız yere gülen bir k"dın, 
mahkt'me kararilc latlik olıın~ _ 
bilir. Ciddiyeti bu dereroyr 'ar. 
dıran Amerikalılar, gülm n"ı bir 
sıhhat işi oldu~unu 11~ lıa de 1 ek 
ala biliyorlardır Lakin m'i"a ı~ 
gülüşlere kar"1 konan bn 'edhil'I 
ben beğenmedim dei!'il. 

Mes~lci eski f'r-ansız Rt'isi unı. 
horu 1\1. Dumeıe-. daima mii cbcs
sim ibr adamdı. Onun <omurtkan 
veya ka'?lan çatı~mıoı; h"r rrsn,ini 
bulmak miimkiiıı dı·"il•lir. fl<'r 
hangi bir merasfmdr etrafına tc. 
bcssüm safarak yürtiyen Dumerı: 
bir gün yine m<'rasinıde mutad 
baş,·ekili kulağına eğilerek: 

- Ekselan•. dilckat buyurun .. 
cena7.e merasimindeyiz.. drdiği 

meşhurdur. 

HAJ,K FtLOZOFU 

lstanbulda 15 
Yılda başarılan 
Işler •. 
Belediyede teplanan 
bir k@misy0n bunları 

tesbit ediy0r 
Cümhuriyetin 15 ınci yılı mü • 

nasebetile, memleketımiziiı her 
tarafında 15 yıl iç-nde muı,•eiif 

sahalıırda yapıcan işlerin eser ha. 
!inde toplanarak ncşrolunac~ğın. 
evvece yazmıştık. 

Bu hususta Dahilıye Vek<iletı 
tarafından vi15.ye"mize de bir ta. 
mim gônderilmlStır. 

Bu tamimde, 15 yıl .çmde tn • 
hakkuk ettirilnu, olan mal am 
işlerin toplanarak bildirilmeS? ı~. 

tcnnıektedir. B' maksadıa Bı •.,_ 
dı.}'edc bır komıs~·on teşkil ol .,_ 
muştur. 

Belediye Reıs -nuavinleri~d n 
Bay Ekrem Sc v•ncan'ın reisligı 

altındakı bu kom .syon t.trn~ işi 
sür'atle temın Adecekt.r. 
----<> 

Fener bahçe 
Mes ·resinin 
imarı 

tlin bunlara ben sebcb oldum. 
Fakat beni maz:ır görmelisin. Ha. 
disat böyle icab ettirdi. Böyle sü. 
rükledi. Böyle bir neticede top • 
Iadı. İlhanın mektublarını aldı • 
ğım sıralarda kocamla ayrılmak 
için mahkemeye müracaat etmiş 
idik. Gelemezdim. Nihayet dava. 
nın bitmesini beklemeden kalk • 
tım, geldim. Llikin .. 

Suad, başını pencereden tarafa 
çevirdi. Gcizlerini göstermek is -
temiyordu 

- Şimdı iş tamamen değişti. 

Onu Samiye is! emek için geldim. 
Genç kadın, hayretinden az da. 

ha küçük dilini yutacaktı: 

Bir kı ım arazi; 30 sene 
müddetle " Meda de· 

niz klübü,, ne ki
raya veriliyo -

Genç kadının ses! düğümlendl 
Gözleri dolu dolu oldu: 

- Lakin .. sen İlhanla evlene • 
ceknıişsin . 

- Suad başın salladı. Ağır ağır: 
- Hayır Semra .• 
Semra yer .nden sıçramıştı: 

- Nasıl hayır ... 

- Şöyle bir hayır ki, ben İlhan. 
la evlenecek değilim .• 

- Nasıl olur. Şimdi İlhan bana 

kendisıni istemek için geldiğini 

söyled. Ben işin evvelyatını da 
bliyorum. 

- Samiye istemek için mi? 
- Evet .. 
- Fakat biliyor musun ki. 
- Biliyorum. 
- Hatta ben İlhanın intikamını 

almak için Sami ile konuştum. 

Onu yaralamıya çalıştım. İlhanın 
intikamına vasıta oldum. 

- Bunu da bil yorum. 
- İlhan kabul edecek mi? 
- Onu ban .. tercih eder. 
....:. Zannetmem 
- Etmesi 11izım İhsas ct"liş" 
- Zavallı Suad. 

Bu sırada dışarıda ayak ses.eri 
işitilmışt Sözü değiştirdiler. 

Semra sordu: 

(Uevamı var) 

Sürat!e imar olunması k 
laştınlaıı Fenerbahçe mes· res n • 
de yapılacak yPni tesi~-at ve gı! • 

zelli.kler hakkında bir proje b • 
zırlanma:;;.;a başlanmı ·tır. 

Fencrbahçe mes;resinin m 

hır kısmının ımarı::.ı iştırak u:. 
cek olan Moda Den.z kliıbune B • 

lediye tarlfındar. burad !'l Ja. 
arazi ve ilecektL Bu arazi, 30 
sene müddet ldubun kirasınd. 
bulunacaktır • 

Yeni tesisatın mühım hır k •mı 
evvela bu arazi ü2eri'lde vüc· -le 
getirılecekür. 

Moda Denız klubu de yeni teg. 

satın planlarını >lızara ba•lamı§
tır. 
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Alman asılzadeleri 
...................... ! ..................... . 

Az kazanma 
rekoru 

HIKAYj 
Yeni kanun ediliyor! 

-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tatbik 54 senede 1360 lira, 
yani ayda 2 buçuk 
lira kazananı Karalı 

: 
9fkı 

Dresden r 
Opernhausunda /. '. :i'. bir köylü Almanya iktısadi işlerin İ · 

- Hafta geçmez l'1 gazetelerde, 
Holivudun yeni yıldızlarından bl 
rinin senede şu kadar m ·1yon do. 
!ar; İngiliz lordlarından birinin 
de 500,000 İngiliz lirası kazandı -
ğını okumamış olalım. 

Yazan: Cela l Mete •s11;ıı 

yoluna koyabilecek mi ? 
;;.~~~~~~~~~~~~~~~~-

1930 senesi, temmuz ayının ı9 

uncu sıcak bir akşamı, gül bah • 
çelerinde mehtab aleminin zev· 
ki içinde geçen hatıralar v~ bu 
mehtab alemi içinde kaybolan 
binbir emel ve yaşıyan bir !lmid. 

Almanyada junker asılzade sı.. 

nıfının yeniden bahsi tazelendi. 
Almanyada jw1kerleri'l ne kadar 

ehemmiyetli bir sınıf teşkil ettiği 

noktası üzerinde birbç söz söyle
mek lazım gelirse bu nmfın bazı 

Almanya da şimdiye kadar pek mühim roller oynamış •Asya milletlerini kuvvctlenı:!lr 
mek ve yükseltmek• için Amtri. 
kada tesis olunan bir cemiyet, 
Asyalıların kazandıkları yevmi· 
yenin azlığından bahsediyor. 

olan ası lzadeJerin bu günkü vaziyeti nedir ? Güllerin renginden, çeşidinden, 
kokusundan bahsederek yürü • 
yorlardı. Biri aşkın yeni heye · 
can ve yeni ümidi içinde mesto. 
!urken, diğeri mazinin kirli ha· 
tıralarını hafızasından silmek ve 
atmak istiyordu. 

hususiyetlerini de kaydetmeli: 
Bu sınü şimdiye kadar dahili 

ve harici politikasında dolayısile 
müessir bir rol oynamakta devam 
etmiştir. 

Bu rol ne suret!~ oynanmıştır?. 
Dolayısile ve doiı;rudan doğruya ..• 
Fakat memleketin mukadderatın -
da bu kadar mücs>; · olan bu sınü 
asılzadeler bunu şimdiye kadar 
nasıl devam ettirmişler? 

Bunun ceva!;ı şudur: 
Adam yetiştirn,ekle .... 
Böyle arazi :•hibi olan, büyük 

.oabalardan tomnlara kadar de -
" m eden büyük çıftliklere malik 
bulunan sınıfın tabi olduğu bir 
t· kım kayıdlar, şartlar vardır. 

Evladlarını asker mi yapacaklar? 
.Mutlaka en mükemmel asker ol
sun isterler. Dıplomat mı yapa -
caklar?. Butla'tı: bunun da iyisi 
olması emelınded •Jcr. Diğer ilim 
v~ faaliyet saha!arında da böyle. 
C:ıun ıçin junkerler cocuklarını 

r.•• şigüzel büyütmezler. Pek kü 
ç, k yaştan itibaren mürebbiler, 
:nürebbiye1er e\iıde yetişmiş jun 
ıcrrler sağlam terbiyeye malik, 
tayatın türlü t'.!rlli çetin tesadüf 
!erine karşı hazır, hele vazüe duy 
fularında son dcrCCJ kıskanç O. 

l~rak büyüme;.tedirln. Kışın so
~;;,•ğı., yazın sıc-:ığa k:ırşı dayan -
maktan tutunuz da daha nice nL. 
cc müşkülata k•rşı galebe duy_ 
gu>u ile yetişen junkcrler mem -

leketlerinin kendilerinden bekle
>! iği vazüeleri ; ıpmağa koşm3ktıı 

suih zamanınd~ da, harb vaktın. 
de ılt gecikmem"ş' •rdir. Bu kadar 
bah, ettikten solun alt tarafına 

tır-'"rl~k 13.zım: 

Almanyada yeniden bir şeyler 

oluyor. Malümdur ki Mareşal Gö. 

ring iktısad.i bir programın tat -
biki işini üstüne almış, bunun 
tatbiki ile uğraşıyor. Bunun ne. 
ticesi ne olacak 1 Elde edilecek 
rakamlar ney\ gösterecek?. Bu 
cihetler birer zaman meselesidir. 

Almanyada yeniden bir şeyler 
olduğu Berlinda bulunan yabancı 
muhabirlerin verdiği malümat • 
tan anlaşılıyor 

Almanyada topra.c üzerine yer 
leşmiş büyük büyük arazi sahib
Jeri bir nevi 33ıJ1ad~ sınıfı teşkil 
etmektedirler. Junker dedikleri 
bu sınü şimdiye bdaı: pek mü • 
him roller oynamı.;, Almanyanın 
dahill, harici pol ' l \:asında da do. 
layısile, fakat dainı3 müessir ol· 
muştur. Hulasa ~lmanyayı id'lre 
eden bir aslzade sınıtının kendl 
ne mahsus an'aneleri, kaideleri 
vardı. Acaba şimdiki Almanyada 
yeni programların tatbiki dola • 
yısile ergeç bu junker sınıfı ile 
bir veya birçok meseleler çıkını· 
yacak mı idi•. Bu tahmin edili • 
yordu. 

Berlinden De.vli EksprPs nıuha· 
birinin bildirdiğine bakılırsa Ma
reşal Göring yeni bir kanur.u tat 

bi'k etmeğe başlamıştır. Bu ka· 
nun Almanyada bu sınıf asılza _ 
delerden birçok ailelerin vaziye 
tini değiştirecektir. Bıınların sa
hih old~ğu arazinin şeraiti de ka

milen değşiyor Çünkü bu ailele
rin ellerinde ucu bucağı olmıyan 
arazi vardır. Arazinin miras şe 

raitini değiştirıyor. Jıınkerlerin 

babadan Jgla ·:Pçeıı arazisi hak
kında şimd i ' Jar k!mbilir kaç 
yüz sened.ı devam eden t•eraset 

usulleri başkalaşıyor. Bunıı an. 
!atmak için şöyle kısa bir misal 

Refik bu kovuluşa, bu hiç beklemediği, ömrün. 
de tasavvur etmediği hadiseye hayret etti: 

- Aman yarabbi, bu Nimet için ne müthiş bir 
değış:klik ... Bravo ... 

Dıye ağzını bile açmadan odadan çıktı. 

ft.fareşal Göring 

Bugün Hindistanda öyle ailc!er 
vardır ki altı erkeği çiftllk uşak. 
lığı yaptıkları halde hrpsinin ka· 
zandığı para ayda 28 lirayı geç. 
mez. 

Mongo!J ormanlarında odun ke 
sen ameleler, günde 15 saat çalış 
tıklan halde ayda ancak 4 buçuk 
lira alırlar. 

Kadınların kazançları tabii da· 
ha azdır. Hindistanda, ayda 1 
buçuk liraya hizmet eden kadın. 
lar pek çoktur. 

Fakat, dünyada az kazanma re· 
koru Korali ıiraat amelesindedir. 
Bunların yemvimeleri, 54 sene . 
denberi ne artmış, ne de eksilmiş 
tir. Bunlar ayda 2 buçuk lira ka· 
zanırlar. 

söylemek kafı gelecek: Me,ela 1 ile arasında m!lhlm b!r ihtil~f çı· 

bir Alman asılıadesi büyük oğlu kar da oğlunu mirasından rnah. 

rum etmek isterse ona kalacak a
razisini S3tabilecek. yahud başka 
sına t•erebileccktır Bu kanunun 
Almanyada arazi sahibi asılzade 

sınıfı aleyhinde yapılmış oldu -
ğuna dair çıkan sözler resmen 
tekzib edilmiştir. Lakin kanu -
nun junkerlerin yüzlerce seneden 
beri devam eden m!ra;ı usullerini 
değiştirdiği görlllm~ktedir. Bu 
suretle büyük arazi sahihlerinin 
asırladanberi teşkil edegeldiği sı. 

nıfın vücude getirmiş olduğu fark 
da ortadan kalkacak; deniyor. 
Sonra köylülerin de ~ehirlere gi· 
derek yayılmalarının önüne ge. 
çi!ecektir. Mare~al Göringin tat
bik etmeğe başladığı kanunun •-

(Devamı i inci snhifeınizdt>) 

Amerikada çocuk 
Cumhur reisinin torunları da o 

mektebe gidiyor 
\'iola Kal dvel Amcrikada çocuk terbiyesinde 

meşhur olan değerli kad ınlardan biridir B• ı kadının 

seyahat ederek İngiltereye gel nıı~ olmnsı Londrıı 
gn:a.eıett"riuJe yazılan yazılara vesitı: oldu. Ameı·ika 

terbiye itib"rile çok mühim nctic•ı~"r vermektedir. 

Amerikalı miirebbiye kendisile gilrü;;en İnııiliz ga. 
ıetecilerine 11ahat verirken şöyle demektedir: 

-· Amerikada yeni terbiye usulüne göre halk a. 
Cumhur Rfl!'İ Ruzveltin kızının çocuk!l!rı da bu ka· rasında içlimal bir takım fnrklaı·ı kaldıı·mak Cikri 
d uııo ıcı loiı·esi altına verilmiş. t:ıknt verilen nıa!U. lakilı cdilnıcldedlr. Mektebe o civar"' fakir bir tllkım 
mata göre V'ola h ususi bir müreht.iyc değilıfü. Aç· ailelerine ınrnrnb çocuklar geldigi gibi Cumhu r Re. 
mış ~!duğn ırektebe getirilen çMukh<ı yclişlırınek. isniıı .ıc t«rııuları gelmektedir. !Juniqr ,fa o fak ir ni· 
le meşguldür. Amerika Cumhur Reisinin iki torunu lelerin çoruklarile beraber oynarlrır vı: lıund:ın son 

da bu nıcklebe kaydedilmiş kliç.Jk taielıııl""'lcnd i r. dereec memnun oluyorlar. Cumhur Reisinin torun. 
Sabahleyin l>lınlar birisi mekteb~ getirir. Orada O· lıırı ı~in güııdc bir ~ilin kadar iicr tt almnı:ıktadır. 

kurlar, yazarlar ve oynarlar. Çocukların bu suretle J;ıı ıııekfob ilk mektebdir, Mekte~<ldd diı;er ~ucıık· 

bir arada okuyup yazmaları ve bilhassa oynamaları J lar i~in •le alınan ücreti devlet verıue1<ımlir. 

Türkanla Mehmed k;içük yaş. 

tanberi kardeş gibi büyümüş ve 
kardeş hislerile birbirlerini sev· 
mişlerdi. Fakat hayatın neş'e do. 
iu bahar aylarında kard~şlik lı!ssi 
aşka, sevgileri de seYdaya döndü, 
Tıpkı onlar, sevgililer gibi! 

Mehmed o sene liseyi bitiroi! • 
ğinden, Almanyaya gihıeğe ka.. 
rar vermişti. Türk;indan ayrıla • 
cağından dolayı müteessir olmu.. 
yor değildi, fakat ya istikbali?. 

Bunu düşünerek teselli bulu -
yordu Mehmedle beraber Tür • 
kan da üzünW içerisindeydi. }"a· 
kat hayatın kanunlarına itaat et. 
meyi doğru bularak b.rbirlerin -
den yine bulu:ımak ve ebedıyen 

ayrılmamak üzere ayrıldılar ... 
Mehmed Almanyaya gittikten 

sonra akla gelmiycn bir yol in. 
tihab etti: Opera.. Çok büyük 
gayretler sarfederek gece ve gün 
düz çalışıyor ~dı dev adımlarla 

bütün Almanyayı d0laşıyordu. 

Artık o da meşhur olmuş ve eme
line vaktinden çok evvel kavuş

muştu. 

Gün olmuyordu ki evine yüz
lerce prestişlclr ı;elmesin ve gün 
olmuyordu ki yüzlerce takdir 
mektubile karşılaşmasın .. 

Aradan yıllar geçtiği halde 
Mehmed bir türlü İstanbula gel. 
mek imkanını bulamıyor ve daha 
doğrusu pek de gelmek istemi -
yordu. Çünkü zevk ve eğlence 

ona adeta herşeyi unutturur gibi 
olmuştu. Tür kanı bile!. .. 

Ondan ayrıldığı ilk zaman!ar 
uzun uzun mektublaştılar. Fakat 
yavaş yavaş mektublar seyrekleş 
ti ve nihayet hiç mektublaşma • 
mağa başladılar ve mektublaş -
madılar... Mehmed yazdığı bir 
kaç mektubunda opera tahsilin • 
den bile bahsetmemişti. 

Türkan yedi yıl gibi uzun bir 
zaman Mehmedi bekledi ve bir 
an nevmid olmadı. Fakat n_!hayet 
geçti. 

Nihayet Almanyaya vardılar. 

o da gençti. O da hayattan zevk 
almak isterdi ve gençl:ğinin beki 
kalmıyacağını da pekala. b!l!yor
du ve yine böyle olmaş,ına rağ -
men kimse ile evlenmek istem! 
yordu. Fakat bab•sının kuvvetli 
ısrarlarına fazla mukavemet ede
meden nihayet çok zengin bir 
doktorla evlenmıyc karar verdi 
ve evlendi ... 
Hayatı çok refah içinde geçi -

hızıle kalbinden ok gibi fırlıyan bir ateş parçasının 
beynine düştüğünü duydu ve başını kaldırd ı. Nadiye: 

- Peki... Öyle yapayrm. 
Dedi. Bu cevabdaki tevekkülü, haşın kalkışın. 

daki o azameti tahlile hacet yok. Hepimiz tasavvur 
edebiliriz ... Hayret tlmemeliyiz. Bu değişiklik bir Lek mana 

1fade ıdrr Kadınlık izzeti nefsi ... F.n lnkayd. hatla, 
eı• hakir ı;ordüğümüz kadında en son kurtarıcı sılah, 
en haktm ı..nsur budur. Nimet, çok şehvet düşkünil 
b!r kadın olabılir Çok kayıdsız bir kadın olabilir. 
Hatta ba düşkünlük ve bu kayıdsızlık bızi ondan ığ

ren:liretilır. F&kal bir erkekle evlenmek için her 
şe) ın., bütun hüviyetini feda etmiye katlanan ve )İ
ne ıedtletlilen bir kadının en son ilticağahının ·izzeti 
nefs· i olduğuna inanmalıYJZ. Kadınlık izzeti nefsi 
tahr:k edılmez, bizatihi müteharriktir. Gııruruna do· 
kun..:lduğu zaman hiç bir kayıd tanrmaz. İradenin 
fevkıne taşar, uzunun belkemiğini klrar, şehvetin 
dişlerini döker; kendi hükmünü sürer, kendi vüe.u.. 
dünü korur, kendi haysiyetini kurtarır. Bu kurtuluş 
ve kurtnrıştır ki, sahibi olduğu vücud ve hüviyeti tlı 
birlikte kurtarır!. 

Edebi Roman 
No. 48 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Refik bundan sonra, doğru idar~ müdürüne git
ti. Tekrar yukarıya, heyeti tahririye odasına çıktığı 

zamın, uzun, tahta masanın üzerine elin i 1'uvvetle 
vurdu. Ve yüksek sesle: 

- Arkadaşlar, 

Dedi. Herkes sustu. 
- Ne oluyor?. 

!<adın izzeti nefsi, bu!. .. 

••• 
Refik, ertesi gün matbayaa kendi evinden dön· 

dU. Ar~ık, nefesi daralmıyor. beyninin içi binbir fik. 
r!n sad'1leıi ile çançan ötmüyor. Her vakitki Reiik
dir. Daha sakin, daha neş'ell, hem de mağrur!. K•h
k.ahalarındaki çılgınlık bu gururımdan geliyor. 

Aşkın gllrurul 
Aşkın zaferi! 
Aşkın söyletişi! 

Matbaadan ıçeri girer girmez ılk işi Nadiyi rıör· 

mek oku tr•ulcacık res,u ve klişe odasma ;•ttl 'lıa. 

diye sord u: 

- ~'erhunde nasıl?. 

- Mükemmel... 
- Kimseye bahsettin mi?. 
-- Hayır ... 

Refik geniş bir nefes daha aldı: 
- Çok iyi... 
Bundan sonra, derd ortağını bir kôşcye ~ ıkt.i ve 

akıl danıştı: 

- Yahu bız evleniyoruz amma, parıı yok?. 

Nadi tam artist. Böyle ~eylerc aldırdığı yok. 
Reftkın: 

- Para ... 

Demesıne ~ulak bile asmadı: 

·- Yapma canım ... Biz, hep para ile mi evlendik! 
İdare müdürünü kaı>dırmıya bakar. Beş on lira avans 
oldın mı tamam ... 

Beş on lira avans ... Nadi böyle söylerken, Refik 
de yine elini yeleğinin cebine gôtürdü, sabahtanberl 
birkaç ı daha eksilen nikel kuruşları karıştıımıya 

başladı ve bir an daldı. Nimetin sarı sarı, gün gör· 
memiş altınları gözünün önünde muazzam bir resmi.. 
geçid yaptı, bir gece evvelki hali hatırladı, Nimetin : 

-- şu yüzügü görüyor musun, sade bu on bin 
lira eder ... 

Dediğini düşündü . Fakat, çok geçmedi, yine 
Ferhund~nin; •İstanbulun bu en güzel kızının • ha

yali, iri yeşil gözleri genç aşığın dalgın bakışlarındı 
• dirilen sahneyi tekrar doldurdu ve ... aşkınıı:. bii!ü.ıl 

- Refik konferans mı verecek•. 
- Bakalım yine ne yumurtlıyacak"'· 
O, sözüne devam etti: 
- Perşembe akşamı hepiniz bana, evim& davet-

l!sin!z. 
Arkadaşları hayret ettiler: 
- Ne münasebet?. 
- Durup dururken ne daveti?. 

- Canım, bugün keyfi pek yerinde bizm!le alay 
ediyor. 

Refik, bu hayretin de cevabını verdi: 
- Evleniyorum ... 

Hele, nıuharrirlar bu izdivacın Ferhunde ile ol
.ıuaunu ve genç muharririn lıltife etmedi~ini llğre. 

n:'.1>oe, tahrır odasnda bir ça,ianadır koptu. 
lDevamı var) 

r"' Y~ı 
yordu. Her yer ve her~ey . eJ1l · 'ncı,., 
amade idi. Dünyada istediği ~ Zq 
yin olmamasına imk5.n yo~~ 
Günlerden bir gün karı kOCa 
seyahate karar verdiler.. f 

1937 >enesi temmuz ayırıJ!I 
cak bir günü hazırlıkl•rını taın'1 
lıyarak yola çıktılar. Artık 0 ~ 
yalnız zevki düşünüyordu. ,, b., 

. I" 
Almanyaya gid'yorlardı, s r# ~ 

hat çok büyük bir ncş'• iÇ·'ıv •nın 
Biraz istirahatten sonra b~. ~lı 
şehrl dolaşmıya başladılar. ~ n 
mob!lle giderlerken şoför ıce~~ c~ 
!erine bir yer tavsiye etmiş ti. ~ 
~kşam sonra (Dresden) de bil! 
bir opera oynanacaktı. Herk''~ I 
operanın biletlerini hafta!• 
evvel almışlar, o akşamı sabır;: 
!ıkla bekliyorlardı. Şoför oııl 
da oraya gitmelerıni söyledi· 

Saat 20,3.'l da başlyacak 

bu muhteşem opera :çın h 
otolarile akın etmiye başlaJ1l 
Operanın geniş bulvarı JilkS 
mobillerile dolmuştu. Herle 
bir telaş ve neş'e vardı. Bu g 
Kemal !le Türkan da bu gece 
davetiyelerini bir akşam evV11 

!anlar arasınd• idi. Saat 
20,15 gece dört kn th muazı 
(Opernhaus) önünde .şık bır 
si durdu ve içinden bir şık k' 

· şık ve şişman bir erkek ~ 
Opernhaus bu yeni gelen mısa 
kapılarını açarken herkes bU 
çifti süzüyorlardı şi!nd!. Elıet 
deki davetiyeyi kapıdaki ınefl1 
aldı, büyük bir reverans ~·P;d 
rak onları şık bir locaya gotıJ. 
ve elindeki küçük dürbünü 'l'~ 
kana uzattı. İki markı alarak ,,ıt 
cadan uzaklaştı ... Salon ve 1 
!arda bir kişilik bile yer kaln

11 

ınıştı. 

Saat tam 20,30 gonku müte• t 
salonda~! ışıklar birdenbire ~ ı 
rardı. Önündeki orkestra ese it I~ 
uvertürünü sonsuz alkışlar IC 'ta 
de bitirdi. .. 

# 
Ve perde yavaş yavaş aÇ'.oJ 

Salonda derin bir süküt, ses l 
Sahneye baş rolli oynıyan g ~ 
aktör halkın temiz alkışları iÇ' 
de çıktı ve gür sesile bütUrı rf~ 
ra binasını inletti. .. Kemal 'f• 
kana bakarak; ne o dedı. -rur~·t 
ağlıyor musun?. Türkan her!1 ;, 
lıyor, hem içercesine elindek• rJ' 
bünle genç aktörü seyredıY0 b 
Vücudünde bir titre'Oe ve 

1 başağrısı... Bir an genç .~ ~ 
l'cr 

onların localarına bakarak o ~ 

nın son mısraları bitince sııJ0P1 
çılgın bir alkış tufanı !ı!tmelc ~~ 
tükenmek bilmiyordu. ırer 1 

memnu.n ve herkes gülilY0 '~· 
Yalnız ve yalnız ağlıyan bir jl 

Opera binasının bulvarın ~ 
taksiler birer birer gidiyorl•l ~ 
Türkan çıkarken halkın söyle ııt lt 

!erine kulak mlsofirı oldu -.;e ~ 
yecandan yıkılmamak için f{ 
!in koluna isteksiz yaslandı··· 1 ı'.~ 

O gece Türkanın ,tiızilne 0~,ı 
girmedi, evet diyordu muh•~ 

1 
t~ 

o! ... 

Gece başını yastıkl~rın 
saklıyarak ağladı. .. 

Ertesi sabah daha korası u~~ • 

da iken Opernhaus'a gitti "' ı< Ilı" 
ha yeni uykudan kalkan k•P1

/ ı,n 
dün gece baş rolü kimin o'f" ~ la

1 
ğını sordu. Kapıcı biraz dura ı,1 
yarak gözlerini oğuşturdu. ~·~ \' 1 
cemi bir şive ile şey, ded ı ~1 •tı 
.Mehmed, Türk san'atkarı) 
kan büyük bir fena!ık da~• ~ n 
çirdı ve telaşla nerede ded1• J ~ 
pıcı esefle söyler gibi başın • · 
lıyarak : 

ıu 
- O her zaman burada bU ıJ' 

maz. Ancak onu •partım•11 
1 

bulursunuz, dedi ve eline bir 
rıf res sıkıştırd ıktan sonra ıa..r, 

derek kapıyı kapadı . 'fıl . 
nevmid adımlarla ·;pera bırı~' 
dan ayrıldı ve Mehmedin bU 
duğu apartımanın önüne ge ,. 
Korku ve heyecanla kapıyı 
Ses yok! ... Bir daha çaldı. bU ı:ı 
fa kapının buzlu camı açıldl· • 
rışın saçları dağınık uyku ~ 
mi bir erkek başı gön.indO· ıİ 

kan bu sevim!ı başı derMl rı> 
Devamı 1 inci saJıif• 
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~. A C L 1 K FACI AS 1 
fki çiftlik sahibi aclık y üzünden •. 

Camii Omer 
imamının katli 

Her gece sabaha kadar 
Dans eden bir yıldız 

{ . ' 
•' ahşi hayvanlar gibi döğüştüler nihayet birisi öldü. 

c 

Kahireden bildiriliyor: 
•Camii Ömer imanu Şeyh Ebu 

Nur El Katib, Kudü3 çarşılarının 
ibirinde müteaddid revolver kur. 
şunlarile vurularak öldürülmüş • 
tür. 

Oliva de Havilland 
ınaıetıer· 

tskançJık ın başlıca sebebi aşk, 
r:ı' Yurınak ~e. menfaattir. Karnını 
" dı>rct;, ıçın adam öldürenler 

1 r z · 
~~ . Ola l' 0 b' le11~ 1aYernut bir eserinde, köy-

3 -nı, bun opraklarııı~ merbutiye _ 
p ·rlıkıa u muhafaza için ne feda. 

ırı' ır Iisa:~ katlandıklarını pek acı 
~ l<oyl lasvır eder. 

o ~ erde ·f 1 ilarını • çı t ık ve tarla müna-
~ ~b ol~ ?az~n feci cinayetlere 

9;.ı rakat bugu çok görülmüştür. 
,
1
, hntn Seb :. nakledeceğimiz fac; _ 

~: ~ltr. e ı açtık, müthiş bir aç. 

nak 
e~~ d,k tnız. l'ransada Mo _ 
ı. cıvarmda bir 
UY 
s t 
,rd 

ır"' 
ı·~· 

köyün 

lığile meydana çıkıyor Cınayetin 
sebebi açlık olduğu anlaşılıyor. 

Çiftlikte, baba Monimo, karısı 
ve Madam Monimoıı'un ilk koca. 
sından olan oğlu Pol Jiro ve karısı 
oturuyor. 

Bugün 50 yaşında olan Jiro'nun 
~!eri güngünden bozluyordu. Çift
lik hasılatile ancak karınlarını do. 
yurabiliyorlardı. !vlonimo ve karısı 
da, ihtiyarlrklarına rağmen gün -
düz ve gece Ç9lışıyorlar. Fakat 
bazı geceler aç yatıorlardı. 

Bu vaziyette bulunan bir mu -
ılıitte rahat ve huzur olur mu? ... 

cMademk:i ölüm beni bunlar -
dan kurtarmıyor. Şu halde ben 

Köylülerin söylediltlerine göre 
iki ihtiyar, günde ancak bir defa, 
- o da bulabilirlerse - yemek yi. 
yorlarmış ... Ve aralarında, daima 
yemek yüzünden: cSen çok ye • 
din, ben az yedim ... • diye kavga 
oluyormuş. 

Bir parça ekmek, bir tabak pa
tatesi bir türlü paylaşamıyorlar • 
nuş. 

O gece seksenlik ihtiyar Jiro'ya: 
- Karnım çok aç! ... Bana yiye. 

cek var ... Yoksa se!li, köpek gibi 
öldürürüm!. 

Demiş. Duvard~ asılı tüfengini 
almak istemiş. Jiro: 

- Ya öyle mi? ... Seni bır daha 
açlık hissetmiyecek hale getireyim 
de gör ... 

Diyerek elindeki kadın sopayı 
kafasına indirmiş, beynini pat -
!atmış. 

Açlık yüzünden katil olan Jiro 

yirmi sene kür<!'ğe mahkum edil
miştir. 

•Hadise esnasında imamın ya. 
runda bulunan ve yaralanan bir 
kadının ifadesine göre cinayet 
bir arab tarafından ika edilmiştır. 
•İmam Nur, 55 yaşında idi, M:if_ 

tinin firarından sonra imamlığı 

uhdesine amlıştı. Mutedil Arab • 
lar partisine mensub olup geçen • 
!erde, tedhiş aleyhinde beyanatta 
bulunmuştu. Sabık müftiye de 
şahsan düşman idi. 

cBu katil keyfiyeti Arablar a • 
rasında büyük bir heyecan hu -
sule getirmiştir. 

•Şimali Filist;nde gerginlik art. 
maktadır. Masha'da Yahudi ko _ 
münistin katlolu!lduğu şayiası de
veran etmektedir. 

cHayfada, İngil'z bahriyesi si • 
Hihendazları aşayişi temin~ çalış. 

maktadır. 

·Birinci İriş Gu.rds alayına men. 
sub İngiliz taburları Mısırdan 
Haytaya gelmişlerdir .. • 

Pratik F armakoloğlar ksngresi 
Kongra 22 de birlik reisi İsmail katipliğe Kanzu <'CZanesinden B. İs. 

tarafından açıldı kongra riyasetine mail I. veznadarlığa K~raköy eczl
Nuri saikan ka!ipliğede Fehmi, E- / nescnden B. Emin. Azaklarda Aslf 
mm seçıldıler. eczanesınden bay Ispiro ve Topkapı 

B. Sal~anı teklifi üzerine_ büyük- J eczanes;~den B. Fehminin murake. 
!ere tazımat telgrafları çekı!m(:sıne be heyetı rıyasetınc Bunyamin ka.. 
karar verildi idare ve murakc.be tipliğe Muiz a:alığa da Yusuf seçiL 
heyetleriniı: raporları okundu mü- diler. Kongra geç vakta kadar de. 
nakaşalardan sonra ittifakla kabul vam edildı samimi bir hava içinde 
edildi. dağıdı. Kongradan sonra içtima e. 

- ~-----

"' 

' 

kurtulmıya çalışmalıyım ... • 
İhtiyar bu düşüncesini kuvve. 

den file çıkarmak için münasib 
bir fırsat bekliyor. 

Sabah yedide iş başına gelen kal den idare heyeti il,iye kadar kal _ 
faların bazılarınııı haftada bir isti. mış ve muhtelif çalışma program. Japonyaya aid bir filim çevirmekte olan se-
rahat edemediğıni hasta olan mes- l:ırı hazırlamı~tır \':İmli yıldız Olivia de Havilland en fazla danse 

den artisttir. Yıldızın yeni filminde çok fazla 
muvaffakiyet göstermekte olduğu söylenmekte
dir. 

Bu sırada vergi için çiftlikte 
bulunan sapanlar, kalburlar haciz 
olunuyor. 

* Romatizmadan muztarib bulu-
nan Madam Monimo bir gece er. 
kenden yatıyor ve bir daha kalka. 
nuyor. 

Sofradan bir kişi eksilmiş olu
yor. Az sonra sıra J ıro ile karısına 
geliyor. Bunlarda bir ortadan kalk. 
sa, ihtiyar rahat edecek, midesini 
dolduracak ... 

lektaşlarn çalışdığı bu vaziyet hem -------------- • • 

~~~~n~:;~nz~:~~~ı i~~:t~:~~~in i~~~ Acaba SİZ inanacak mısınız ? l 
v3him olduğunu, eczanelerin nöbet 

Meşhur bir Fransız muharriri; Cin Harlov 
öldükten s0nra aşık olmuş 

A şkznı anlatan gaz ısında 
n e digor? 

!ardan nefret ederdim. 

sene evvel 

gecelerinden madiı sair geceleri çek 
yerde kanun hilafına 22. 23 çe kadar 
açık kaldığı ve burada kalfaların 

çalıştığı ertesi gün erkenden iş boşı
na gelmek mecburiyetinde oldt'.ğU 

velhasıl bir günde 16 saat çalışan bir 
kalfanın hafta tatili d1hi yapmadığı 
bunun için idare heyetinin ne g.bi 
teşepbüste bulunduğunu sonra bazı 
ezzacı kalfalarına birlik umumi kiı. 
tibi cevap vererek bu işi idare he
yeti takip ettiğinı icap ecien yerlere 
baş vuracağını ve icap eciPrse bu llİ
bi yerlerde çalışan arkadu~ıara hep 
beraber bir olup yardım edileceğini 
söyledi ve bu mevz,ı ttrafında muh
teiif fikirler beyan edildi şidde\ll 

münakaşalar yapıldı. Neticede bu 
sene seçilecek idare heyetinin biL 
hassa bu işle al5.kadar olmasına 

bu iş için icab eden her eczacı kalfa. 
sının yardım edeceğine karar verildi 
İdare heyeti riyasetine A. Nuri sal. 
kan Cağalolu eczanesinde. Umumi 

Meşhur sinema yıldızı Cım Har
lov'un koyu aşı'<la··ıııdan biri ge. 
çenlerde Pariste sınıııı ifşa etti. 

En sevmediğım artist, en so .. 
ğuk bulduğum kadın, •Cin Har
lov• du. Onu, o kadar soğuk bu. 
!urdum ki, kendisini beğenen ar
kadaşlarımın zevkinden bile şüp. 
helenirdim. 

Bu adam say:lı Fransız yazıcı. 
Zarından Mori.> Klcn'dir. Başlıgan felaket .•• 

Eıugün ne halde? 
llgGnkü harblerin 

Güzel yıldı: iıtrlü/,tf:ıı soııra, 

kendisine aşık ol dtığunu söyliyen 
muharririn yazı.~rıı ayr.en iktibas 
ediyoruz: 

- İnanır mısınız?. 

Ben, onu öldükten sonra sev • 
meğe başladım ... 

. ............................... ·····'. 
Düne kadar, platin saçlı kadın-1a,ih· dayandıgı 

b·· ı devi ı 
şeyler ... 

0a t~ ul'Uk r er.n başlangıcın _ 
ı~~ ırı. tıııeketltrıuharebeJer yoktur. , 

t ""e er .. 
ıeıl· "r edılu :. munferıd şehırlerle Yeni bir yı ldız mı ? 

izin almadan müsabakaya giren 
ve kra liçe olan kız 

e ııl' hler ol ıg, sıralarda büyi.ık 
e "!erin trıarnı;tır. Mısırlılarla 

l\ı>v. ılk 1 . tla ı 'l'ruv mu ıarebelerı, ef _ 
~1 1 'ın Lar a tnuharebrsi. R.,ma
~~ ~ tıı~nre' 1110rc kJrşı mücadele • 

t r 1 llı ha,:ıd "~ eh~mmiyetsiz bir 
~' 0 Vak'al3rından ibaret_ 

~ehtr 
"'t'- •eı·, t.. . .. • 

, "'•ın .d ls<•lotı haiz huku -
~· "lıa ı ar . · ı· reııe· esı'"' geçer geçmez 

e u 'nd· ter d 
lı 1lıı.t 11•ri"ı' . '' h_ a~ladı. Bunlar. 

ıc ~ıa ·• ısn · l '~ Ccre\ ı <ıy.ı kalkışan veya 
P 

1 
~•re ~er1~~Ureuıe memleketle _ 

rı la, 1 ~ llıüdaf ek ıstiyen milletlere 
"~ı \> ,, J,,ı. l>t aaya mecbur kaldı _ 
(" "'" tsıriıı· 1"' ı. ın '"tların t arın Hyksos'bra, 

~~~ Coıuali•ı ranJılara, Romalı -
' ı,,,e ara Cımbere··'in Jer 
~ ~ ı. Ve A •.. ' -

~.,;'un"- '' Up:ı hıristi yanları. .., 'ilra \ · 
ı. ''ng0ıı • ' rablara, Türklere 

r b ara k· il Unda . arşı ohn mı hare-
~!~ ~- uı·uk n ıleri gelmiştir 

ıJ' ı "ı~ llıuh , · ~ liJ an !lı are.)eler; hücuma 
' r ı 4ı·· erııleketı · ı• ·~ • Ilı erı kurtarır. 
f •nı aruzk1 

ı •ıl"t. aaı-... a an memleket. 
.. ,., 'R -·4?a uo 

l.ı ~tiye ., -Çmesi, mi.ıstev • 
•; >a• 'sıı-, • ~~!eder. 
J •t[a ı 'lt·ın " 

J~ d. l' ' 1n t, <~tnd1, Makedan-
' " 'nda R 'd~1 ·n~·lar ' 0malıların Gol. 

1.t ·ln Ca. 
da ın l•tkta; .ı manyada. Ha~lı 

'l' •. n ü,,i ~ı muharebeleri 
l ~k ku~ 11 llehıııştır 
' ~"rıt, arı"ı 
•llı. u~r nıtınt1~am vapan 

~ı~. ıs• ı · 1L-•1r ... ~ .ırdan mazaf _ 
• ve d · unyJy3 hakim 

.. 

Buğiinkll harple insan y llzll 
bakınız niye henziyccek? 

olduktan sonra, birıbirlerini im -
hadan başka yapacak işleri kal -
maz. Büyük İskenderin halefle • 

Dünya güzeli 'diye ilan edilmese bile bir şehrin engüzel kızı olarak 
müsabakayı kazandıktan sonra işinden çıkarılmak güce giden birşeydir. 
Londra gazetelerinde okunduğuna göre İngilterede Dorçestrde on altı 
yaşlarında İris Leg isminde güzel bir kız geçen gün yapılan bir müsa
bakada birçok güzeller arasında birinci gelmiştir. Fakat müsabaka günü 
tçalıştığı yerden izin almadan müsabakaya girmiş, bunun üzerine güzel 
kızın kıraliçe ilan edilmesine ehemmiyet verilmemiş, kendisine yol 
verilmiştir. 

Buna canı sıkılan Mis İris Leg bir çare düşünmüş, nihayet bunıı 
bulmuştur. 

Giyinmiş, süslenmiş ve doğruca bir film kumpanyasına müracaat et. 
miştir. Çalıştığı yerde haftada 4 şilin alan kız şimdi haftada 1 İngiliz 
lirası alacaktır. 

Bu kraliçe ilk olarak saçlarına permanat yaptıracağını söyliyerek 
meraklı gazetecilere demiştir ki: 

- Saçlarıma ilk olarak permanat yaptırıyorum. Lakin kaşlarımı 
yoldurmıyacağım. 

Buna lüzum görmediği anlaşılıyor. Çünkü kaşları fazla kalın de

ğildir. 

Mis İrin müsabakaya girdiği zaman yüzünde, gözi.ınde hiç düzgün, 
boya gibi şeyler yokmuş. Rengi sarı görünüyormuş. Fakat tabii güzelli. 
ği nazarı dikkati celbeden kıza müsabakanın sonunda tuvalet yaptırıl

Hükı'.imetler arasında, muvaffa - mış, btınun üzerine bütün rakiblerini yenmiştir. 

rinin Makedonyalıların, Karta -
calıların, yüz sene muharebesi, 
İtalya muharebe:eri, bütün din, 

zafer ve taksim m~harebelerı bu. 
na güzel bire!· mısal teŞkil eder. 

kiyet ve ademi muvaffakiyetle ne- Acaba bu kız ileride meşhur bir yıldız olabilecek mi? Kimbilir. 
tir.elenen bu muharebeler (Avrupa Fakat zengin olmıyan bir adamın kızıdır. Evindeki bahçenin kuyusun
muvazenesi) denilen muvazeneyi !dan su çeker, ev işlerini görür, yemek pişirir ve çamaşır yıkarmış. Belki 

(Devamı 7 inci do) jbundan sonra da ev işlerini ihmal etmez! ..• 

Onun için, birisı: 

- Aman azızim, ne hoş kadını 
bayılıyorum. 

Demiş olsa, iıislerim kamçılan
mış gibi olurdu. 

• • 
Fakat bugün, ôyle düşünmüyo. 

rum .. . 

Cin Harlov 

İğrendiğim platin saçlarına şim 
eli imreniyorum ... 

Heyhat ... Acaba o saçların bir 
tek. telini, bugün bulmak kabil 

. , 
mı. ... 

Neden bu akşam onun en basıt 
bir resmi karşısında saatlerce 
düşünüyorum? 

Neden onun platın saçlar beni 
oyalıyor? 

Neden, ölmüş ve topraklara gö
mülmüş bir kadınla bu kadar 
meşgul olmak istiyorum? 

Onu ebedi uykusunda rahat 
bırakmak, daha doğru olmaz m:? 

Fakat bütün bunlara rağmen, 

yine onun hayalinden uzaklaş _ 
mak, resimlerim karşından uzait-

Dünyanın midesi 
Milletlerin 

çok garib 
gediklerine aid 

bir istatistik 

Komitenin raporunda neler var ? 
1935 de, Milletler C~miyeti 16 ın. 

cı içtima.ında verilea bir karar ü. 
zerine •muhtelit bir yiyecek ko
mitesi• teşekkül etmişti. 

Bu komite ahiren raporunu neş. 
retmiştir. Bu rapor~ göre: 

Dünyada mevcud insanların ye. 
dikleri buğday, çavdar ve pirincin 
miktarı, umumi harbden sonra 
% 10 azalmıştır. 

Ziraat, iktısad ve sihhat müte -
hassısları: c!Jcuz olan hububat 
yerine pahalı şeyler kaim olmuş. 
tur .• diyorlar. 

Buna muk~bil, şeker sarfiyatı 

artmıştır. Am~rikalılar pek çok 
şeker yemekted;rler: Adam başına 
senede 56 kilo; S<lnra 46 kilo ile 
İngilizler geliyor. Belçikalılar se. 
nede 28 kilo. Almanlar 26 kilo, 
Fransızlar da 25 kılo şeker yiyor
larmış. 

Et sarfiyatı değişmemiştir . Fa. 

kat birçok memleketlerde sığır eti 
yiyenler azalmıştır. Koyun ve do. 
muz ,. i yemeğe başlamışlar. 

Balık sarfiyatında da bir faz -
!alık yoktur. İngilterede adam ba. 
şına senede 18 kilo, Amerikada, 
Almanyada, Fransada da adam ba.. 
şına 10 kilo kadar balık sarfolun
maktadır. 

Fransada Yumurta, gitgide da. 
ha çok yenmektedir. Umumi harb. 
den beri, senede 193 deıı 149 a; İn
gilterede 149 dan 172 ye çıkmıştır 

Süt ve sütli.ı maddelere göste. 
rilen rağben güngünden artmak _ 
tadır. 

Sebze ve meyva sarfiyatı da 
hissolunacak derecede artmıştır. 

Vitamini bol meyvalar pek çok 
yenilmektedir. Bilhassa domates, 
hindiba. moru!, karnabahar, fa -
sulya gibi sebzelerle muz gibt 
meyvalar ... 

.,,,. ______________ ...,,. __ ....., __ .,_.,,..------------------....,..,....--~~ 

!aştırmak istemiyorum. 
Zaten bu resimler, onun ken _ 

disini se\·enler için bıraktığı son 
hatıraları değil midir' 
Düşünüyorum ... Ne kadar his

siz bir insan mışım ... 
Bütün dünyanın tapın~ bu 

ilahi kadından ne nasıl, neden, 
niçin nefret ediyordum? 

• • Dün akşam, vaktile birkaç si
nema mecmuası çıkarmış eski bir 
arkadaşımın evine uğradım . 

Beni sevinç!~ karşıladı. Yuka -
rıki salona aldı. 
Karşı karşıya divanlara uzan • 

dık, konuşuyorduk. 

Mevzuumuz, duvarlarda asılı 

duran artist resimleri üzerinde 
dönüp dolaşıyordıı. 

Bilhassa tam kar~ımda durJ'l 
•Jeon Cravford• un düz beyaz 
mayolu resmi, her zaman bize ye
ni bir dedikod•ı mevzuu olurdu. 

Bu akşam da bir hayli ondan 
bahsettık. Bızi ~peyce meşgul cL 

ti. Arkadaşım, onun yeni kocası 
için: 

- • Franşoton• cidden bahtiyar 
adam! ............................... . 

Ya •Douglas• ın oğlu?. 
Malum ya, ·Douglas• ın oğhı, 

onun ilk kocası, aynı zamanda ilk 
sevdiği erkekti. 

Beğendiğimiz artistler hakkın
da birçok dedık~dular yaptık. 

Sonra, cRamon Novarro• ile aJe_ 
anette Mac Donald• in •Kedi ve 
Keman• isimli filminden kopye 
edılmiş güzel bir resmi ile meşgul 
olduk. 

• • 
Arkadaşım, odasına yenı astığı 

bir resmi göstererek 
- Nasıl? •Cin Harlov• un bu 

pozu? Enfes değ ti mi? .. 
- Aman, bırak şu kadını!. .. 

Di.ınyada nefret ettiğim bir kadın 
varsa o da, odur. 

Sapsarı saçla~. Soğuk, tombul 
bir yi.ız. Bunun nesini beğenıyor

( Devamı 7 inci say! amızda ) 
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Ucuzlukta yeni bir merhale: 

Be ediye, kira fiyatla
rını yükseltmiyecek M t at takı ı is·ian
bir formül tesbit etti bulspor tekaüdlerini 

Muhtelif eğlence yerlerinde u.. 
cuzluğu temin için buralarda ha
zırlanan yeni tenzilatlı tarifeler, 
kaymakamlıklar tarafından pey
derpey Belediye İktısad müdür. 
lüğüne gönderilmektedir. 

İkt.ısad müdürlüğü bu kabil 
yerleri muhit ve sınıflarına göre 
taksim ederek tnrlfelerin hepsini 
bu esasa göre irca etmektedir. 

Cumartesi günü öğleye kadar 
İktısad Müdürlüğüne gönderilen 
tarifelerin sayısı 800 u bulmuştur. 

Şclıir içinde ise 6000 e yakın 
eğlence yeri olduğu teshil ediL 
miştir. 

Bunların hepsindeki tekmil ta.. 

rlfeleriıı tasdik işi; '°Y başına ka.. 
dar kat'! surette bitirilecektir. 

Bunu temin ıçın Sarıyer gibi 
bazı kaymakaır.'ıklara Belediye 
Reisliğince mılracaat olunarak ta.. 
rifelerbı bir an evvel gönderil _ 
rnesi lüzumuna :Saret olunmuş _ 
tur. 
Diğer taraft:ın bu kabil müesse 

ııelerden bazılarının sahlbleri ki.. 
ra bedelleri ile garson ücreiler!_ 
nln yüksekliğnclen (!) inşa maL 
zemeslnin pahalı olduğundan balı 
&ederek tarifelerin indirilmesine 
itiraz e~tir. 
Maaınafih Büvükada gibi bazı 

yerlerdeki müessese sahlbleri bu 
bhil itirazlarda bulunmamışlar, 
kaymakamlığın tesblt ettiği fi _ 

Dün nasıl 
Geçti 

(Birinci sahifeden devam) 
yolcu taşımı§lardır. Bu yolculann 
taşınması için; mcvcud pazar t;_ 
rifesinbı haricinde Köprüden ay
rıca 18 vapur tahl'ik olunmuştur. 

atları tatbike koyulmuşlardır. 
Yalnız pazar günleri bu fiatla

ra yüzde yirmı n .betinde zam -
metmek istemişlerdir Fakat Ada.. 
lar kaymakamı bunu da kabul et
memiştir. 

Diğer taraftan eğlence yerleri 
ucuzluğu miinaschetile Belediye 
tarafından hazırlandığını haber 
verdiğimtz npor da ikmal oluna.. 
rak Dahiliye Vekaletine gönderil
miştir. 

Bu raporda :ı.ira bedelleri ile 
inşaat malzemesi fiatlarının in.. 
din1mesi hususlarının da temını 
lazım geldiği .şaret olunarak bu 
işlerin kontrol usıılüniin ıhdas ve 
bu usulün Bcledıyeye verilmesi 
istenmektedir 

Bu usul kabul olunduğu tak • 
dirdc gazino, lokanta ve içkili 
bahçe s:ıhiblcrinin bina ve arazi.. 
!erine konulmuş olan vergi nis
betleri dairesınde a7.ami bir kira 
haddi teshil olunacaktır. Yani bu 
kabil yer sahible~i; velev ki talibi 
çok ve bu yüzden kiralarını art. 
tırmak lmkunları da olsa müesse
selerini fahiş ücretle kiraya vere
miyeceklerdir 

Belediye kira ve malzeme fL 
atlarında ihtikar yapılmamasını 
o vakit teftiş ve konlrola imkan 
bulacaktır ki bu da hayat ucuzlu_ 
ğuııda ayrı ve yrni hlr merhale 
olacaktır. 

!Romanın 
'Kararı 
Bekleniyor 

{Birind sahifeden clevam) 
maldır. 

Akay vapurlan ile de dün Bü
yükada, Heybellada, Burgaz, Kı.. 
»alı ve Anadolu sahllı ile • Yalo
va• ya 70 bin kış! gitmiştir. 

Florya trenlerile 50 bin kişiyi 1 
p!Aja kavuşturmuştur. 

Macaristanm ortaya attığı bu 
meselenin Rom:ı ve Berlin tara -
fından ne suretle karşılanacağ1 
heniiz belli değildir. Fakat Peşte 
Alman - Macar dostluğuna karşı 
bir muvazene husule getirmek la
zım olduğu ve İtalyan - :Macar 
dostluğu .ı yeni bir esas tedarik 
edilmesi icab ett:ğı kanaatind• 
olup bunun temim içm de bir İtal
yan - Macar - Yugoslav kombi -
nezonunun İtılyı - Avusturya -
Macaristan muabedes.ı yerine ka
im olabilcc>ğı mıitaleasındadır. 

Haydarpaşa banliyösü ile d<' 
•45• bin vatandaş seyahat etmiş 
ve ayrıca SabaDca tenezzüh tren
leri de 4,408 kişıyi, Sabanca, 1z _ 
mit ve havalis!ne götürüp getir
miştır. 

Bütün bunlardan başka 10 b~'
lerce kişi de gehlr ıahlllerindeki 
gnzınolarda, kırlarda, pJajlard 
cğknınişlerdir. 

iSPANYADA 
<Birinci sahifeden devam) 

duşünilmilştür. 

İKİ YILLIK Biı.ANÇO 
Madrit 18 (A.A.)- İki seneden

berı devam eden çetin muhare _ 
belerden sonra İspanyadaki va _ 
z!yetin b~'lçocu sudur: 

İspanyanın hukümetçil rin e
linde bulunan kısmı, 181 500 kilo
met murabbaıdır Yani İspanya 
arazısinın üçte 't-lrıııden fazladır. 

İspanyanın hükiimetçilerın e
linde bulunan ak•ammdaki nufus 
rr ktarı sekiz buçuk milyondur, 
İspanyanın bu kı~mı saiayü ten
sık et ekte, zir3atin inkişafını 
temın eylemekte olan hükı'.ımet!n 
otontesl altındadır HükClmet, as.. 
ri bir orduyn sa'ıibdir. Yaln12 
harb t:'.'alzemesine 5ahib değildir. 

Helada eroin çe
kerken yakalandı 

Sırkeci yok.- salonu bfilecıs! 

Muzaffcr:.n kahve vcakcısı 22 yaş. 
1 • 4 Ali og.u Hı dar Akdems 
d :ı gc saat 21 el salonun ht•
la .? gırmı~ ve orada fazlı kal
mas po1:s:.!l razan d kkatm. cel

b de ' t ıra:: ' ciu .:::ru,.tcr Po 
!is I!' mu-ları Haydarın eroin 
ç t ı ve bır n: ktan~ .. d~ pan 
talonu~ 'I pa~ ına sakl~dıgmı 
penc rc4 r g(ırı: ~ !er ve HaydJ

rı karuoı.ı götw. uşlerd r. üze_ 
r:.nde yapılan a.aştırmada p 
talonun ... 1 s ; paç~ ında sakladı.. 

l! ero·n bı•'un!l'' tu Ha':kında 

k n Jıi t~ ki~ıt y ı·-ıa1 .:..Jır. 

Pcştenin bu hususta Belgr:ıdın 
da muvafakat nı ldıgı söylenmek
tedir. Bu !ıloku'l Almn nüfuzu
nun Balkanlara dahl fazla yayıl
masının önünL geçmek iç:n ortaya 
atıld ğı ve nas,voııal - sosyalizm 
propagandasının Alman hudu:Jları 
içind kalmasının teınınine çalışıl· 

dığı söylenmektedir 
Hatta clyevm İtalyada bulunan 

Polonya Ctıll"hurreisile Mussolinı I 
arasında ı:eç.-cck muHik:ıtta da 
bu noktaya temrs ed leceğı söy -
ler.r'.lekted r. 

Japonya 
e 

Yapacak 
(Bırinci sahifeden devam) 

so,·yelfcr bu lıarekcti tecavüz 

saymıJur 

Moskova 18 (A.A.)- Sovyet _ 
Mançu budud hadisesi münase • 

betile Tas Ajansı, b!r tebliğ neş.. 

retmişti. Bu tebliğde bilhassa şöy 
le denJmektedir 

1869 ta•!hli Huh,.<run muahede
namesi, bu meseıe hakknda Ha.. 

riclye Halk Kom!serliğine müra.. 
caat Eotmiş ola Japoı, maslahat

g :z •ına ıbraz cci·lmlşt.:r Ba mu
ahedena. 6n.~ me. but· olan ha_ 
rita, Çangç. golünün Uımamile 

Sovyct arazisinde kain bulundu • 

ğuııu isbat etmektedir. Şu halde 

Sovyetler tarafndan hududda bir 
g(lna tecavüzde bulunul!'lUŞ de
ğlldır. 

-1 mağlub etti 
Türkiye mukavemet birincilikleri müsabakas 

Gazetecileı;n futbol ek!bini 1 
- _te~kkül tar,hindenLer: yaptığı 
bulun maçl;ıra,ı olduğu gibi - dün 
de Anadoluh:san _idmanyurd~ sa-I 
hasında kariı 1 aştıgı kuvvetli Is -
tanbulspor mütckaldlerini bire 
karşı üç goil2 ma~ ltlo etti. 

A. Hisarlı'arın cidden ku,;ur -
suz hazırladıkları yemekler i:ıü
yük bir neş'e içinde yenilip kah
veler de içıldikten sonra müsa -
·baka yapmağ:ı ayrılanlar beş on 
dakikada şi~ece.c kadar bu ekzer _ 
sizi yptıktan soma yine istirahat~ 
çekildılcr. 

Nihayet mai saati gelmişti. Et
rafı oldukça kılabalıl;: bir seyırci 
kütlesi tarafınd;ı:ı çevrilen saha
ya evvela motbnat oyuncuları, bi
raz sonra da İstanbulsporlufar çık
tılar. 

Bizım ta.ı:ını. 

Namık - Erciımcnt. izzet Apak, 
Osman Faruk. Ahmed Adem, l\lu
rat Kayahan - A. Fuat, Ş:ız; T.cz_ 
can, Sedat, Osman Münir, Sala -
haddin. 

İstanbulspor. 
Lütfi - Ncıri, Adnan - Hamdi 

Canko, Sanı, İsmail ·- Kcmai. 
İhsan, Şakir, Sa11ıh:ıd"'n. 
Haftayımıa sonlar.ı.a do~ru rüz

garla beraber oynıyan İstarbul - ı 
sporlular rakfo kulübü bir bayii 
zorladılarsl da tayı klYdına mu· • 1 

vaffak ola"llrna-!.kiarır.dn ilıı: dev· 
re O - O nihoyetkndı. 

Bu kısımch rüzgarla beraber 
oynıyan •bıZ"mkılN• daha basılın 
itibaren hakim bir oyun tuttur -
dular. Ve onuncu ddkikada Alinin 
güzel b r ortıısı:ıı Sedat suı • si
yah ağına tak•ı. 

Mağliıb vaziyete düşen İstan -
bulsporluhr d rlıa. ileri atı!Jı -
ar ve takım1lrm en ihtiyar oyun
cusu Hamdi Slygı.:nun ayağile 

de beraberlik golüni\ çıkardılar. 
22 inci dakik:ıcJ.ı Adnanın bir 

ıskasından topu kapan Ahmed 
Adem düzgıin bir sürüşten sonra 
takımının ikinci g~lunii attı. 

Bu gol 4 d1k'ka sonra da yine 
Adnanm kaleuy<:ı plS vermek is
terken Seda'.lı geç·rdiği matbuat 
takımı merkez muhacimi hafif 
fakat köşel~m.) bir vuruşla üçün
cü defa İstanhulspor kalesine sok-' 
tu. 

Maç sarı - s•yalılılarrn netices:z 
kalan son gd ret!erlle devam eJer. 1 

ken vaziyet değ' imedcn 3 - l mat
buat takımının ga•,,bcsiıe bıttı. 

Bizim timde , Ahmed Adem, 
Ercüment Ü>man Kavrak ve Mu
rat Kayahan b.lhassa nazarı dık· 
ktı celbett'ler. 
Takımın g'ılebcs.n saik olan 

Sedat dün hirçok birinci sınıf 

merkez muh.ıcımlerim;zc parmak 
ısırtacak bir oyun çıkardı. 

CEZALAR VERİLDİ 
Çağınldı1<1arı ve geleceklerini 

vadettikleri halde dün Slhada is
batı vücud etmiyen matbuat ta -
kırru oyuncularından. Ulvi, İhsan 
Arif Yekta ve Naci Sadullahın 

takım disiplin divanı tarafındm 

birer hafta l:ıoykot cezası veril -
m ir. 

Yalnız Refik Osmarun mazere
ti kabul ed !<nişli:. 

Fakat geleceıe hafta maç olma
dığına nazaran, arkadaşlarımız bu 
cezaları ucw: atlatacaklardır. 

GELECEK MAÇ 
Takımımız, gelecek maçı Bey • 

kozla yapacalctır. 

Dün oyunumuzu scyred;p be -
ğcnen Beykoz kuliibiı reisi Hii -
seyin Kaptan vas'.tasile bizleri 
resmen davet etmiş ve tekaüd 

takımla yapvc·ığımız maçtan ev -
ve! de t;rkaç kuzu, kiifo küfe ü
zül!' ve daha envaı yemeklerden 

mürckkcb miikc'lci bir ziyafet ve. 
receğini vadetm ,ıt•r!.. 

Bu ziyafet ve maç için iki hafta 
sonrası teshil ed.!miştir. 

GAZETECiLERlN ANADOLU· 

HİSARLILARA TEŞEKKÜRLER! 

Gösterdikleri san.lmiyet ve bil· 

yük misafirp·?..rverlikten dolayı 

gazeteciler, bütün Anado!uhisar
lılara bilhassa İdma.,yurdu idare
cilerine çok ıçten gelen teşekkür
lerini buradı açıkç;ı yazmakla bir 
haz duymaktadır. 

• 
1938 senesi Türk'yc mukavemet 

birincilikleri J~S kilometre üze -
rinde saat 7,30 dJ H bölgeden 37 
kuşucunun iştirak•!~ Topkapıdan 

başlıyarak F:d rne ~·olu üzerinJe l 
yapılmı~Ur. Türk'yecl? ilk d fa ya
pılan bu en kalab:ı1 ık yarışın be
şinci kilome~resınıl~ b~t.ı gıd<n 

İsta!'!bullu A,; 'lnn arkasından yo
kuşa k2rşı mılli tzktlT'dan Eyü -
bun akıbind~ ayni takımdan Ko
caelindm Orha:ıın yapmı~ olduk
farı kuvvet;ı hir ı ift~ atak neti -
cesinde 37 x·ıilik kafilenin sckı· 
zinci kilomt;otrcdcki vaziyeti c:u ne
ticeyi gö,;ter vc-du. 

Bırincı pla~M, Grhan. Evüb, Ta
at, Erdoğan ve lz'1ırli Bayram -
dan teşekk'.i! etmı • ve bunların 
400 metre P,e:·ı31nd<> de sıra ıle İz. 
mıtııler, İs+::ınhullular ... ~nkara -
lılar ve Eak 1ch :J 11'r ve dığcr 
koşucular t.lkıb ediyor! rd• 

Küçukçe!ur.o:1c,,,j,, g lindı~. za ... 
man 15 inci l:ilcmt•t,·cı! • vaz !·et 
Ayni şek.ide devam etmekle b~ -
raber mcoa.e dJ'1a açılmış hulu· 
nuyordu. ;2 in•ı ki'e>mctr, ic BU· 
yükçekmec~ kopriısıin:J g~et ktl'n 
sonra bir'ncı pJ.j• ı 4 kı~i kalmış 
İzmirli Bayr2rn ger,Jemı~ i:ıu :u _ 
nuvordu. İkincı ploton Arkarnlı 
Yakubla bi ırn·, pl:ilnn<ı km .. lı • 
yorlardı. M'!lı tJkımdlrı Talat 
45 inci ki .Jm~ırnd • yarı1ı mak • 
nesinin b1Jıu 1 m:1sıpd·ı'l ~".l·n.vı t~-

ketmek m 'Cl)u-·ve '"d' kaLlı. Ya
rışın dönüm rtu~t ,ı ol::ı" 78 .. nci 
kilometreden bıri'lcı platon ıyı hır 
röKor temtn ecl,•rv:: dönü~ü yap
mıştır. 2 s:ı~t 12 ci ıkikaoa bun _ 
!arı takiben E>kişchırh Halı!, Ça
nakkaleli :\luscaf.ı Dcnizlıli Mcb

med, İstan1)Ul!n T:ırkom bulurnı_ 
yorları. 37 l:iıiden finaln varamı· 
yan ya!m?. MuğhJ;.n Osman, Mer
sinden KAzım , . ., l';dirneden Ca _ 
hiddir. Dj:ıüj riizgarl.ı ve •ıc.1kla 

mücadele ~t:nek surctilc konuşu
ar. çok hınıaiarmştır. 

Buy\Jkç.:>kme•ev· 5 kilometre 
bir msafc kaldığı zaman Orlınnla 
Eyübün ruz~jr~ kar~ı tutturınu' 
oldukları 40 <;Jom~tn ilk ter poya 
uyamıyan Erdoğa l yavaş ya,·aş 

geriliyerek bir.:ıcı platondan ay
rıldı ve fin 11..? 33 k tıımctre kala 
rüzgarın tcsirı, Jı~yUbl~ Orh:ını ta
kib etmek içın sar!elmiş olduğu 

enerıiniD fl?:9t u nd dolayı ya-
rı'ı terketmek zorund.ı kaln.ış _ 
tı. 

Kılometreler kısaldıkça güneş 

şiddetiru llyadelcştiriyor ve mü· 
sabıklar d1 j saalt<l" asağı bir re· 
kor elde etmek için olanca k•ıv -
vetlerile ko~uyortclrllı. 

Finale 200 metre kaldığı zaman 
Orhanla Eyüb ara51nda 933 senesi 
şampiyonluğ>J için kuvvetli bir 
mücadele ba:;;ladı ve 13 saniye SÜ· 

ren mücad~le OrhanPı yarım te
kerlek farkla Eyübü geçerek Tür
kiye muk;vemet ~~mpiyonluğunu 
kazanmas;ıe netice bulmuştur. 

Teknik netice şudur: 

1 - Orhan Kocaeli ve milli ta
kımdan. 

2 - Eyii'1 Ankara milli takım-
dan. 

3- Ha:.I Esk;~elıôr. 

4 - Mehmr:d DenizlL 
5 - Must.ıfı Ç.ıııakkale, 

6 - Torkom İstanbul. 
7 - A!Ueddin Ankara. 
8 - Ahmed Konya. 
9 - Zekenya Eskişehir 

10 - Sabrı Ba\.:kesir. 
11 - YakJb Ankara. 
12 - İbrahim Kocaeli. 
13 - Kad.ı Kocaelı. 

14 - Mitha~ Kocaeli. 
15 - Faruk Eskişehir. 
16 - Faruk Bursa. 

Polis 
Mektebini 
Bitirenler 
Bugün Cumhurlye abl· 

desi önünde und 
içecekler 

Yıldızdaki Pofa mektebinin 51 

inci devre mczunlorı bugün bü -
yük merası~n!P. Taksim CumhurL 
yet abidesine çelenk koyacaklar 
ve orada hep birden and içecek
lerdir. Merasime saat 16 da baş.. 
!anacaktır 

Azametli 
Bir ders 

Asri mezarlgın satın alma işin_ 
de görU!en yolsuzluKlardan dola
yı temyizde muhakeme edilen ve 
ahiren beraat eden daimi encü _ 
men azasından Avjl Yağız gaze_ 
tecilere demiştir k · 
•- Ha.Jtkım·zd:ı ve bir heyet 

aleyhine yı:pıl~ış olan tasıı' ıt, 

Cuınhunyct ndliy.,., nin yuksek 
;rfanıle karşılaştı. Kararda denil
d.. gibı •msan h~.y.ıyet ın is _ 
tidl&l yot,Ic asl.ı y.kılarnıyacagı• 

hakikati en yıiksrk kürsüd?n 
hay kırıldı. 

Bundan daha bc1;g bir sciz ola.. 
maz ki, bcnin1 bu!'~ bir~ey i13ve 
etmekl.gırne iuzurn olsun. 

Kaniim ki bu yalnız bi kara: 
değ 1, azametli bir derstir.• 

----<>----
Anormal 
Hareketler 
Yapmzyor m~ış 
Prağ 18 (A.A.)- Ecnebi maL 

buat organları ve bilhassa bir 

Alman ajansı, Sı ez;. ada ve Çe -
koslovakyanın saır aksamında as 

keri kıtaatın anormal hareket ıc
ra etmekte olduklarını yen den 

ortaya atmış olduklarınd~n Çe
teka aıansı, ou haber üzerine ev_ 

velce cumartcsı günü yapm;ş ol· 
dugu t~kzibı yen. emek için sa -

Jahiyettar makamlardan mezuni
yet almıştır· Memleketin hiç bir 
noktasında askeri kıtaat tarafın _ 

dan anormal har~kiit ıcra edilmiş 
değildir, 

Ciğerden 
Zehirlenenler 

Dün gece Aksarnyda ff3rJ..or 
cadde~inde 1J2 sayılı evd~ oturan 
M~hmed oğlu Vedad ve ailesi 
Aksarayda Şekerci sokağındaki 

ciğerciden aldık1 '1rı ciı;eri yedik
ten sonra sancıb'lnuşlardı:.-. Bun· 

lar da ayni zamanda zehirlenme 

alaımi görüldüğünden h'lstalar 
Cerrahpaş.ı hasta'lcsıne kaldırıl -

mışlar ve dğcrd hakkında tah -
kikata bnşlaıımışt r. 

(Dış politikadurı de.,am) 
-----~ ... 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sarı:! 
Tari.hi tefrikası No. 37 

Pehlivan kıtlığına kıran mı gir 
Sultan Aziz, hikayesine can vermek içi~ 

larının tenunu burada değiştirere1< ~ 
başka türlü anlatmıya k@yuldu 

Sirozlu Ali Beyin pehl:vaııJan da ı 
Arnavud oğlu da yerinde. Ense -
!erinden kan damlıyor.. Amma, 
korkulu bu sene. Hele Suloyu gör_ 1 
meyınız. Gömü lcüneli Koç Ağa 
zade de Kavas oğlu ve Katrancı 
ile gelmiş.. bu sene iyi ve zorlu 
güreşler olacağı görülüyor. Filibe 
ayanları da Aliço n:ı.mında bir 
pehlivan getfrmişler. Dev ciisse 
bir adam. Bu sene Kırkpınara üç 
dôrt ye başpehlivan geldiğine 

nazaran sızin Makarnacı ve Ar -
navud oğlu ile kı-.ıSJya g-ureş!er o
lacak. Maamafih bu sene siz de ı 
yenı bir pehlivan ge:.irmişsiniz. 

1 
Her halde bu pPI- ivan M~kar _ 
nacı ve Arnavud oğlun:ı yardımcı 
olacak galiba. 

Diye Arif Ağaya sorunca· Ağa, 
şaşırarak hayretle red cevabı ver
m,ş: 

- Hayır; zavallı hır adam. Sı _ 
vastan kalkarak üç aydo yıirü _ 
yerek buraya kader gelmiş bir 
fıkara.. Sıvas ve havalisinin baş
pehlivanı _mi9- faHimya btJ'llar 
karakuctk g-.ire< ıcr Belki hcş on 
para alırım diye buralara kadar 
gelmişt.r Bize m. f'r oldu. Ben 
de acıdım. Beş o!' gür baktım. a
rat.;. mb d.ı bura~ ı kadar getır_ 
dim. Zannederir. deste~e güre
şecek, fıkara zavıllı, birkaç yüz 
kuruş parsa toplarsa onun içln ne 
büyük bahtiyarlılt ... Dıişkün bir 
adam. 

Sultan Aziz hikayesine can ver
mek ıçin !Miarının tonunu bura· 
d:ı değiştirerek d''ıa acık!: ve mü-j 
15y>nı olarak şöyle söyleyordu: 

- Sonra, ne münasebet ağam, 
benim pchlivanlarım var, pehlivan 
kıtlığına kıran mı girdi? Çiftlı -
ğimde besleyecek pehlivan bula -
madım da dökün~ü mü t,oplama _ 
ğa başladım. Selanlk. Fililıe, Si _ 
roz, Gömülcine 3ğaları merak et
mesinler.. Arif Ağanı'l Makarna
cı, Arnavud oğllııları onlara ye -
tişır ... Aliçoların: da Sulolarını da, 
Katrancılarını da gürüruz mey -
danda .. Söyle onlara Arif Ağa 
pehlivan toplamsl,; iç.n Sıvas dağ_ 
!arına kadar uzanacak bir ıhti -
yaçta değil .. B-- ve benim peh • 
livanlarım sene! dcnbcri Kırkpı
nara hakim .•. Her sene Kırkpı _ 
nar dcinıişunün z:ı<er alayı benim 
le beraber yaşıyor. Benim pehlL 
vana ihtıyacım yc.k ... Yanımda ge_ 
tirdiğim fıkarayı, eğer çok p1ra
Jarı ve böylesine de ihtiyaçları 

varsa bana Tann misafirı olan 
bu zavallıyı derMl onlara pchli • 
van olarak yallıffab lirim. 

Demiş, ve zavallı Sıvas?ı Kar-1-

bekiri kimse ii7c:-ir. ııı" 
istememiştir. 

Mehmed Ali Pa~.ı; bU 
livan menkıbes:nı can 
dinliyordu. Sultan Azızb 
anlatıyor, bir y:ı. ,dan da 
buzlu demirhiw!. şerbe 
rek teskin ıitş t•yl yord• 
pa~a yine hır ar ı k pad 
fını keserek sr•l 

Padi~ahım, dcın'1 
Kırkpınara gcl•ncc. onı 
larnk kimse çık~nmı•· 

- Evet, Arı' ı\~a. (J 

dikten sonra Be' irı s!l 
yalnız ağ:ısın~ y d r ıır 

smi ve bir köşer. ya 
tenbJı eylemiş"ir i<I" ~~ 

Nihayet güreşler L 1 

te 1 ,.,ttı r ye, soyur.Jn aı, ~ ~ •.. 
111 ya çıkarak giırı~ baş1 3 

rif Ağa meydancl:ı gur•i' 
gezdirmiş, Beıı;iıi go 
merakJa ağas:., a sorınıılif' 

- Yab· ! N TE'd<' :SC~ 
' soyunrııanıış dc;tcye 

söyle bu fıkaJ'a • soyul' 
Ağası cevab vc?"mı 

- Ağam, söyI ~ 111· 

bakıp hı~ sesi~ ç , rıt· 
Ağa siniı-le 1 ·ek otd0 

den kalk:nı~ B~rdı i ı ol' 
re giderek: 

- Bekıı- oğltı m k:ı ' 
bundan soııra küçük or~ 
reş var Seıı de bu gu 
mazsın haydi ka k! ].)<: 

n isen de sana h,ş on P1 

toplatırız.. Hayd,' 
Bekir, Ağaya kısac3 

rıldanmış: 

Ağam kölen olJ' ıl" 
rak beni halıme .. 

Ağa, Bckirin bu J3fl~ 
onu bir meczub addcdC 
gitmiş. 

Sultan Aziz, buraı.:ırıtll 
!andırıyordu ki s;ınk! J{B 

kendisi idi. l 
Damad Paşa da r.:'rra f 

lıyacaktı. Daya11 ;madt 

bir sual daha sordu: . ~ 
- Efendimiz, c'k3lı, 

livana benzem'yu mil 
- Elbiseli oltl ; ı " 

şeye be:.ızenııy0r işte b~ 
~· 

nu merak edivoruın 1 ıl 
elbiseli gördüm. llır sı1 ~ 
lına benz.yor.. \'a\~ıt· 

0 
leri bir kurd gi'.> pnrlı1 ~ 

.a,r· 
ve manalı bir bakı ~ı ' 1 
ratlı bir adam. ı-;ııerı •1 

büyük .. Kalın kenııl<ı~· 
boylu .. Neysç ı:~ıcJ;rn 
zin mabad!nı•: / 

ıv•~ l 
İngiltcreoin bir an evvel tasdik "======================"""'"":: 

etmesi rihetine ne kadar ehem_ Donanma cemı·yet~· 1.ı, miyct verdiklerini Roma müza. I' 
kercleri t"na,ında gösterıni~ oJ_ 

dular. 16 Nisan .;nlaı,ması imza. mı"yelı" fahvı"la"'f pı"-
lanarak yakın ıamanda tatblkal 
sahasına çıkaca.ğı ümidi gösteril- 1 
diği günlerde bunun neticelctine d k a (1 
dair biraz şübbl! izhar edenlerin yangosun a azan 
yanılmadığını o zamandanberi 

geçen haftalar ve aylar da anlat. 
nuş oldu. 

Şimdi göze çarpan keyfiyet 5u
dur iri İtalya diplomasisi Fransa 
ile İngiltcrenin &rasında bir ayrı
lık çıkarı;a bundan kendi noktai_ 

nazanna göre '.izami istifade ~a -
resini dii~ünmektedir. Romanın 

ümidi bunda ı:örünüyor. 

AHMED RAUF 

17 - İsmail Bursa. 
18 - Hiis:ımeddin Bursa. 

19 - Ali Eskişehir. 

20 - Salih Kocaeli. 

Takım ta.-nifind~ Zekeriya, Fa
ruk, Ali, Eski~ehır takımı birinci. 

İbrahim, K1dri, Mithal, Kocaeli 

takımı ikmc '. 

Faruk, İsmail, Hüsameddin, 

Bursa takımı ücUnclİ olmu~lardır. 

Donanma cemiyeti ikramiyeli 
tahvl!Atı piyangosunun 15 Tem -
muz 1938 günü yapılan 67 inci kc
şidesinde ikram]ye v~ amorti isa
bet eden tahvil numaralarmı gös
terir cetveldir. 
KEŞİDEDE İTFA OLUNAN 
TERTİB NW.IARALARI· 

129. 251. 1119. 1265. 33~2. 

2657. 3968. 705&. 7371. 7473. 
8123. 8692. 

iKRAMiYE iSABET EDEN 
NUMARALAR 

ikramiye Ter tıp Sıra 

T L. No. No. 

3000 12:1 61 
100 8f,92 25 
50 8123 eo 
10 7371 ~l 

10 8602 8~ 

10 123 il~ 

10 S3~2 6f 

10 
5 
5 
5 

J;jj2 
7371 
ı;ô92 

1265 
6 sr,92 
5 26.57 
5 1119 
5 1JJ9 
5 8123 
5 3-332 
5 ııı23 ~;jl' ' 

Baladaki tertıbJerın gtf.. 
gösterHen sıra nu111 ~· 
mütebaki ayn; tertib1~'f 
ra nu!"'laralan.a ve 25 ·,; 
7473 No. lı tcrtil, ,J'(' 

mortı isabet etınL~tir· ~ 

İkrı;.~iye ve aınotll tr' 
Temmuz 193S tar:.tıi11'1 cf' 

. p,tı' 
tedıye edilecek tır. ,,J 

beher tahd için bt1 'J'll 
yirnı· kuru,t.ır. 
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HIKAT8 v_a_za_n_: R_a_h_m_ı_v_ao;;;:....ızJ Alman 
Asılzadeleri Dresden 

(4 iindl sahifeden devam) Oparnhausunda ! .. 

Binf erce sene evvel başlı yan felaket •.. 
(5 inci sahüeden devam) 

temin eder. 
bidir. Eskilerin h1!<iki zayiatı hak
kında pek yanlış bi.r fikır edlrul • 
miştır. Bununla beraber yalnız 

kes.ci iı.lellerle ır.usel!Ah olan 
munferıd eşhasın lıarbınde fecı 

boğuşmalar olduğu bıl · niyordu. 
Tehlıkeli surett.:ı )"aralanan!r.rın, 

takyid ve muaveııetın eksıkliğın _ 
den öldüğü malum idı. 

T trc ~ Vesika, ttslm, maJOmat Ye not yerenler: Eski OsmanJı donanması erkl-
Lı ,,kkUtne, Ve ikti as 1 nmdan ın.inlay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı a!b•w 

·ç'ıJI ll., ..., 1 tnahfuzdur: Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 

d~ li-:--a...::::..:yd:.=.:!!ı~., :!!..:.a rtık:-i;tı;~h;t ;din 

!nıdihepbirlikte Çanakkaleye düneriz 
-'de ~u QJcu llızden çıkarılan yanık 

Yelke~· . 
geııu, <lok ının tayfalarına 
~ Yll:alıJ toru ilk tedaviyi yap. 

YilııJar arın pansımanlarım 
~n sun'i teneffüslerini 

lluh'--. tştı. 
,,,c• 1 -~an 

"'r• geıtıiıı:n :rataklak hale gelen. 
on• ı:ı,~Ierı: d .. ~virine taşmdıar. 

..... tJı e SUvarinin: 
ılın! ş~ liaydi artık istirahat e -
~al l ark~daşlarla buluşup 
~an1ı~e· ~one~iz. Yarın ku _ 
ıı<i~lir sızı gı-:leceğiniz yere 
~ . 

h._ ıııesini be 
"'P lıiııı klıyorlarmış gibi 
~en en ayağa kalktılar. Gil
llqııı ı,._ __ geçtiler, Mangada ef _ 
ı. '"i«ltt - . • 
"'l, ıgı Yataklara serildi-

t lııiireıteb 
0P4d_tkları at kendi aralarında 
~ ilat b çamaşırlarl:ı bunlann 

lla p :!Şlarını değiştirdiler 
re ver:aıonıarını kazazedele _ 

it ~ı, e~?nların ıslak çama • 
' .. ıselerıni de kazan da. 

ıı..., gotiird .. 1 ·"'a ku u er, ocak karşı -
il ruına • b b '.r 8aat . ga ıraklılar. 

~Yıı.< Öl" lik heyecan, geçirilen 
~bu~ korkusu kazazede _ 

ıq,,a g~İ· .bir dermansızlık mey. 
.,. ····ıır~ti. % ""lara · 

~·tı çok gıren Su oku müreL 
t a dald ~"Çıneden derin bir uy
ıı.~gı,ıı \'"ı ar, lbozuk sinirlerini, 
.'"il Ucud] · . 4, Veren, . erını uykunun der. 

· tıl"\ıd Nalı ellerine bıraktı • 
tleıı Ular. 

'ılıı r kapı 
!aııi . an bu hain teşebbü _ 

~.. nı, su alt d • 
•llarıa . ın an yaptıgı ta-

lır( ırnı Ufak! .. .. .. .. 
roh geın; . , • ı suru suru 

dİİ§ın Stnın kanına giren mik.. 
h .. lle ca an tahtelbahrini bulmak 
. ..,u,, Yır cayır 
~~ •Or, b yamyor, kav • 

li<lqetil~ hızla artan azmi; bir 

Nezir kaptana megafonla ilk iza.. 
batı verdi: 

- Yine tahtelbahir meselesi.., 
Bir motörü tutuşturmuşlar ... Biz 
yetiştiğimiz zaman gemiden ha -
yır kalmamıştı. Alevler her taraf. 
nı sarmış, kurtarılması imkansız 

bir hale girmişti. 
Denize dökülen motör tayfala _ 

!arını topladık .. Üç kişi kayıb var. 
Tayfa şimdi bizde. 

Yine bunların ifadesine göre 
motör kaptanını da gemiyt ateşe 
veren tahtelbahir almış, götür -
müş. 

- Klminmiş bu mötör? 
- Rizeli Süleyman reis isminde 

birisininmış! 

- Süleyman reisi mi beraber 
götürmüşler? 

- Evet ... 
- Hay Allah rezalarıru versin! 
Bu söz, akşamdanberi birşey 

yapamamak hırsile yanan, kavru. 
lan Nezir kaptanın dudaklarında 
isteksizce döküldü ... Cevbsız ka. 
lan bu cümlesini ufacık bir ara ile 
Nezir kaptanın şu sözleri takib 
etti: 

- Peki. ne yapacaklarmış onu? 
- Bilmem? .. Tayfalar da bil -

miyorlar. 
- Motörü maytabla mı tutuş • 

durmuşlar? 

- Evet Nezir Bey! 
- Öteki kaybolanlar kim ku. 

zum? 
- Vallahi iyi bilmiyorum. İki 

tayfa diyorlar ... Son dakikaya ka
dar herkesle berabermişler ... De. 
nize atıldıkları sırada da arka • 
daşlarile beraber bulunuyorlar -
mış. Biz tayfaları denizden top. 
larken onlara rastlamadık, Arka • 

sından verilen işaretlerle komodor 
Nezir kaptan donanma ikinci ku -
mandam Arif Bey tarafından da. 
vet edilmiş, hareka~ dönüşü din. 
lenmeden, kahvesini içmeden Ta
şoz süvarisi filikaya atlamış doğ. 
ru Arif Beyin yanına gitmiştı. 

Arif Bey akş:ı.mdenberi aldık -
!arı telgraflardan heyecana ka -
pılmış, bu saat" kadar da uyuma. 
mış, her makamdan gelen telgra.. 
fa ayrı ayrı cevab yetiştirmeğe 

uğraşmıştı. 

İşte filotillanm dönüşünü ha -
ber alınca hemen işaretle haber 
verdirmiş, onu üzüm üzüm üzen, 
gece olalıberi uykusunu haram e. 
den hadise hakkında tafsilat al • 
mağa can atmıştı. 

Nezir kaptan 'l'urgudun güver
tesnie çıktı. Doğruca kumandanın 
kamarasına gitti, kapıyı hafif bir 
vuruşla tıkırdııttı. 

Arif Bey uykusuzluktan çatal -
!aşan sesile emri bastırdı: 

-Buyurun! 
Uzun boylu, yağız yüzlü, çelik 

yapılı Taşoz süvarisi kumanda -
nının önüne doğru ilerledi, yak -
!aştı; durdu. Am'rını sert bir ha.. 
reketle askerce selamladı: 

- Beni istemişsiniz efendim! 
dedi, emriniz?. 

Arif Bey süvariye yer gösterdi: 
- Buyurun, şöyle oturun Nezir 

kaptan! 

- Teşekkür ederım efendim. 
Süvari kumandanın yanıbaşına 

çektiği iskemleye oturdu; amiri. 
nin söze başlamasını bekledi. 

Arif Bey öksürdü; sesine, ken
dine, hareketl~r:n~ şöyle bir çeki 
düzen verdi, sonra söze başladı: 

- Hoş geldin;z kaptan! 

dı •çiftçi kalkın ilerlemesi kanu-
nU• imiş. 

Bu kanuna göre köylüler, çifL 
çiler bulunduklar toprakhrda ka
lacaklar ve Almanyanın yiyece _ 
ğini yetiştirerek temin edecekler 
dir. Evlenecek köylülere 50 ile 62 
İngiliz lirası tutacak kadar borç 
para verilmektedir. Yalnız bu gi
bileri 5 sene müddetle toprakta 
çalışmış olmaları şart koşulmak.. 
tadır. Lakin eğer köylü hiç top
rağından ayrılmıyaeağını taah • 
hüd ederse aldığı bu borcu geri 
vermekten de kurtulacaktır. 
Diğer taraftan çocuklu köylü

ler için de bir takım müsaid şart. 
!ar konmuştur. Çok çocuklu muh
taç ailelere ötedenberi yardım e.. 
dilmekte idi. Bu yardım 25 İngiliz 
lirası tutacak miktara varmak -
tadır. 

Mareşal Göringin geçerı.lerde 
bir kızı dünyaya geld:ği haber 
veriliyordu. Çocuk 3 haziranda 
doğduğuna göre şimdi bir aylık. 
tan fazla büyümüş demektir. Ço
cuğun babasnın kucağında olarak 
resmini alan tngiliz gazetecisi kı. 
zın adı Edda olduğunu yazıyor. 
İtalyan Başvekili Sinyor Musoli
ninin kızı ve İtalya ıİariciye Na. 
zırı Kont Ciano'nun eşinın adı da 
Edda'dır. Mareşal Gf·ringin eşi -
nin adı Frau Emma Soneman'dır. 
General iken Göring ile evlenmiş 
olan Frau Emma sahnedeki san'at 
muvaffakiyetlerile tal'ınmış Prus 
yalı bir artist idi. 

Yeni gelen Avrupa fozetelerin
de Almanyaya dair verilen malıl .. 
mat gözden geçirilirken oradan 
çıkmış olan Yahudilerin vaziyeti 
de hatıra gelmekted;r. Malum -
dur ki Almanyayı lııra.np çıkan 
Yahudiler mallarını, mü!kl2rini 
orada bırakarak harice gitmişler. 
dir. Şimdi İngiltere, Fransa ve 
Amerika hükı'.unetlerinin müsaid 
bir zaman kollıyarak Almanya 
hükiımeti nezdinde teşebbüste bu 
lunacakları ve haric~ çıkan Ya
hudilerin mallarından, mülkle _ 
rinden birer miktar paranın ken
dilerine verilmesine müsaade is. 
tiyecekleri söylenmektedir. 

İşte Almanyada şu son günler
de olup biten şeylere dair veri _ 
len ma!(\mattan e~ şayanı dikkat 
olanların bir hulasası... · llıuvarf her tarafa salmak 

~ilan lı~kiye1: götürmek içi~ 
U, r gayız tufanına dönü-

~u o• 
lıo ~unun 

daşları söylediler. 
- Peki... Üst tarafını kale\"e 

varınca konuşuruz! 

Destroyerlerin Çanaklrnleye dö
nüşü sabaha karşı olmuştu. Filo. 
tilla Nağradaki demir mahalline 
funda eder etmez Turgud zırhlı. 

- Allah ömürler versin beye • 1 _ 
j"endi~kşamdanberi merak lçinde. R A D Y O 1 

,,ı 

~ •r:ıı ö .. son parı;aları da des. 
di• &onra ~Unde küle çevrildık _ 
r .~r a•eş , tık geriye dönmekten 
""~ dt>str tstikametlerine gönde. 

\a Ya 0Ycrlerle birfosmekten 
~..... Pılacak b. . -

\ıı ·<ır '"a t ır ış kalmıyrırdu. 
~Çıkı , P an kumandan köş -
,, tieı-11

1 ' lllakine telgrafına! 
"-ıııt· .• 

~ı ını Verd· .. 
dı, l\ı enıırı 1

• dumen alabanda. 
t•t t~iııd et:1e serdiimene bildiı-
"•tıı e bır d" .. ~ etine onuşh Boğaz is-
t~roje-~r~v~sını çeviren Ta. 
r~~ re geZd·runu denizin üstünde 

\'Yola k ıre Preskop izi anya. 
İ' lltını 0 Yuldu. 

•lt•a sa~t k d 
~İıı Yerınd a ar yol alındı... 
ı Ilı~~ Yandı :n Su oku yelken -
d li kad ı:ı, hattığı noktadan 
l'iin ray~1:. Uzaktaşılınca öteki 
( dnd" ın Proöekt·· ı · -en u.. ı-, . , or en go _ 
birı~le i§are;zır kaptan şimşekli 
~av-;'llıe!t iizeverdı. Destroyerleri 
~~etti. re Ya!lın~ gelmeğe 

'rı,l'e geçıned · 
'·b /ler 'l'a 

0
-n ışareti alan des. 

lı.~ 
0
1Qtillas ş za yakaştıbr; m.ıh

d 
1 

ll'liJt,. lnı arayıcı gözlerle, 
n d "' 1ı<>vr · • • eı e~ uıak k ı Slralarında ken. 

d l ~ı anı alan ateşlerin ma. 
tıa1,ı Utarıııy~llıak merakile yer'n-

lla n 'l'aşoz ,, · · 
li.ı Barı.ıd -, suvarısı me. 

1 r ~den u ~· Gecenin scssizl ğini 
'lıiy gulii · ~:cur Patırdılarile mo. 

e ;:sıend~: ar Mnda öteki ge

-S 1il Sev• 
t 1' arıı Un 

B rd; de•troycrı ~üvarısi 
ı.:. tı,. 

n 

t ~ h 'ıer• \• 

1 
r ·· ak'a hakkında 

~ t ır l!\ .:,ını;ıı? 
'B b J vı u~ verılecek 

• 
'< da sılyliye. 

>Q 

R y ın 
t ro b rd 
~ak a b rda;ı.a g : cek 

J ı c < Il' • Kaptan 

yim! -
BUGÜNKÜ PROGRAM 

- Hakkınız var efendim. 
(Devamı var) 

Acaba siz inanacak mısınız? 
Aşkını anlatan yazısında 

ne diyor? 
(5 lnci sahifeden devam) 

!ar, neresini seviyorı;ı,t, anlıyamı.. 
yorum. 

- ? ... 
Arkaadşım dıvanın üzerıne iyi. 

ce uzandL Bir şeyler düşünüyor -
du. 

Ben başımı koltuğun arkasına 

dayamış, kimbilir nereden, hangi 
filimden aklımda kalmış bir me. 
lodinin parçalarını mırıldanıyor • 
dum. 
Arkadaşım birdenbire doğruldu: 
- Tevili<! DedL Billyo~ musun 

bu söylediğin şarkı kimin şarkısı?. 
- Hayır! Bilmiyorum. Fakat 

çok hoşuma gidiyor .. 
- Zavallı cCin Harlov• un. 

Hatta ölmeden bir gün evvel, 
cJeanette Mac Donald• de: cJa -
netteciğim! Şayed ben ölürsem, 
cenazemin arkasından bu şarkıyı 
söyle! E mi?. diye yalvarmış .. 

Ve bir gün sonr:ı ölüverince, 
bütün •Holivud• artistleri gibi 
cJanette• de, cenazeyi bıı şarkıyı 
söyliyerek takib etmiş ... 

Bir elinin yumruğunu sıkarak 

havaya kaldırdı, ilave etti: 
- cClark» le cWillianı Powell• 

bu bahtsız kıza okadar acıdım ki ... 
Arkadaşıma veda ettim. ayrıl. 

dım. 

Zavallı •Cin Harlow• un hazin 
hayali halen göz!erimın önünden 
gitmiyor, o şarkı da ağzımdan düş
müyor. 

Eve gelince ilk işim, onun öte. 
ye beriye atılmış resimlerini top. 
layıp karşıma dizmek oldu ... 

Herkes uyuyor. Fakat ben hfila 
onun resimlen karşısındayım. 

Her pozunda ayn bir güzellik 
buluyor, saatlerce onları seyredi-
yorum. 

O pullu robla çıkarttığı resim • 
ler ne kadar hoş'.. 

O roblar içinde ne olgun, ne en. 
fes bir vücudü vardı. 

«Demek, ac!mak da bir nevi sev
mekmiş!• yazık ki ben onu öldük. 
ten sonra sevrneğe başlamış bu • 
lunuyordum. 

Şimdi onun bütün res!.nleri, 
yatak odamın duvarlarınd1, hatta 
karyolamın başııcund a nazlı nazlı 
gülümsüyor. Ve ben, her dakika 
o şarkıyı, onun sevdiği şarkıyı 

tekrarlıyorum ... • 
en önde, tabu•u böyle elleri üs - 1.------------......... ,.1 
tünc.:e t mış'ar •.. iTiZAR 

Yazımızın çokluğundan dolayı 

Onun Gölgesi 
Tefrikalanrnızı dercedemedik. 

18,30 Plakla dans musikisi. 18,50 
Rifat ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi (Nehavrnt). 19,20 
Çocuklara masal: Bayan Nin~. 
19,55 Borsa haberleri. 20 Saat a
yarı: Grenviç rasatanesinden nak 
len. Mustafa Çağlar ve arkadaş _ 
!arı tarafından Türk musikisi. 
20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer Ri
za Doğrul tarafından arabca söy. 
!ev. 21 Saat ayarı. 

Orkestra: 
1- }\eler - Bela: Uvertür Fran 

sez. 
2- Planket: Le kloş dö kurnvil 
3- Tosti: Tristten.:ı, 

4- Mak..dover: Sabat enfernal. 
21,30 Fasıl saz heyeti: İbrahim 

ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi (Karcağar faslı). 22,10 
Müzik ve varyete: Tepebaşı bele
diye bahçesinden naklen. 22,50 
Son haberler ve ertesi. günün 
programı. 23 Saat ayarı: Son. 

t 

BAYANLAR 1 
Oude.kle.rınızın latedlQI 
rujları sizin için bulduk 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DIWT 1 Parls COTY librfkı· 
lırında lıııl 11 l~ıaı tdil!llf 
bir frwıı. ııı>tıhzand~. 

O b,lln .:ırı anlatırken gözlerim 
y.ı~ardı. Tam y;rmi altı yaşında 

pıatin saçlan. venü3 kadar güzel 
vücudıle kara topr~k!ara gömülen Okuyucularımızdan özür dileriz. 11...------------.....I 

( 4 üncü sahifeden devam) 
mıştı. O, ta kendisi Mehmedd:. 
Genç erkek kalın ve kızgın bir 
sesle: Ne istiyorsun Madam! .•• 
Dedi. O bu kadını da her zaman 
ki prestişkarlarından biri zanneL 
mişti. Türkan: Şey, d~di, beni ta.. 
nımadın mı? ... Gördün ya ben se
ni unutmadun. Hani gül bahçele.. 
rinde... Mehmed burada kadının 
sözünü kesti, hayır madam tanı
madım diyerek buzlu camı kapa.. 
tırken Türkan başile seJam vere
rek: O halde ben yine gelirim 
ve merdivenleri koşarak indi. 
Mehmed onu, Türktını şimdi ha.. 
tır lamıştı. 

Pencereye koştu. iki defa Tür
kan! ... Türkan!. .. Diye bağırdı. 
Fakat heyhat o gltmişti. O gün. 
den sonra hep bekledi ve haıa da 
beklemektedir ... 

Celal Mete 

Otobüs hatları 
Ve durak 
Yerleri 

Yeniden tesbit ve tayin 
edilecek 

Şehir dahilinde işlıyen otobüs.. 
lerin bilet ücretlerinin indirlme
sinin kararlaştığını evvelki gün 
yazmıştık. Yeni fiatların tatbiki. 
ne pek yakında başlanılacaktır. 
Diğer taraftan yakında Beledi

ye tarafından işletilecek otobüs _ 
!erin, halkın ihtiyacına daha el -
verişli bir surette olması için de 
ayrıca tedkikat yapılmaktadır. 

Bu meyanda mevcud hatlardan 
maada yeni<len hat tesis edilip e. 
dilmemesi de düşünülmektedir. 

Bu noktaların tesbitiııden son
ra, şehrin iç ve dışındaki otobüs 
hatlarındaki durak yerleri yeni. 
den tesbit ve tayin olunacaktır. 
Bu meyanda bazı yerlerde durak 
yerlerinin adedi çoğaltılacak, bazı 
hatlarda da değiştirilerek azaltı
lacaktır. 

Yeni Bina 
inşaatı 
Yapılan teklif hükô~ 

mete bildirildi 
Şehircilik mütehassısı Presi; 

nazım pliına göre istiırılak edı -

Medeniyet nekadar tekamül et. 
se, askeri müesse::;!er ne derece 
terakki etse büyük buyuk mııha. 
rebeler de o derece çok olur. 
MUHAREBELERİN MÜTEVALİ 1 

ŞEKİLLERİ 
Muharebelerin sevk ve ıda~e 

tarzı, muhasımların içtimai mev
küne ve askeri teşkilatına tabi _ 
dir. İlk hükumetler; Mısırlılar, 
Asuriler, tarihten evvelki Yunan. 
lılar, büyük kısmı muharebe ara
baları ve süvarılerden mürekkeb 
ordulara malikti. En nafiz olan kı. 
sun zadegan sırufı idi. Roma ve 
Yunan şehirlerinin demokrat re. 
jimi piyadeyi meydana getirdi. 
Bütün milletin silfıhlanması, ta _ 
biye usulü kabul edildı. Make _ 
donyalıların alay ve Romalıların 
lejion teşkil..1tı. .. Fakat, l:ışe me _ 
selesinin teminı güç. kışın insan
lar ve hayvanlar için yiyecek te. 
darikinin müşkül olması yüzü11 _ 
den muharebeler yazın yap,lıyor
du. orta çağda, zadegan s1mfının 
nüfuzu sayesinde süvari sınıflan 
ehemmiyetini tekrar iktisab etil 
Muhtelif hükumetler: Flandr, 
İtalya, İsviçre ve İng'ltere harb 
meydanlarına, saym gitgide artan 
ve AI'baleet, ok ile müsel13.'ı bu. 
lunan piyade kıt'aları sevketme. 
ğe başladılar. 

Barutun ve bilı\hare ayni za -
manda hem tedafüi ve hem de te. 
cavüzi bir silah olan süngülü tü. 
!engin icadı piyadenin faikiyetini 
temin etti Piyade, topçunun hl. 
mayesinde hareket ediyordu. Sü. 
vari bir yardımcı sınıfi oldu. 

Nihayet, sevkiyat ve iaşe usuL 
!eri kabul olundu. Ordular hare • 
kata, manevraya kabiliyetli bir 
hale geldi. Üssülharekelerinden 
uzak yerlerde ve her mevsimde 
harbetmeğe başladılar. Sonra 
kat'i muharebeler yerine sefer _ 
ler moda oldu: Güstav Adolf ye 
Türen, İkinci Frcderık, N ap~lyon 
ve Moltke askerlen kollarından 

ziyade ayaklarile muharebe yap. 
tılar. 

Bugün harb birkaç hafta ancak 
devam eder. Ve yilz binlerce, mil
yonlarca asker sev!< ve idare o _ 
lunur. Nakil vasıtalarındaki lntL 
zam ve kıtaatın tahşidindeki sü -
rat muvaffakiyethı başlıca amil. 
!erinden biri olmuştur. 

MUHAREBELERlN MADDİ 
VE İKTISADI NETİCELERİ 
Bu, muharnbele:in silahına ta _ 

Çakmaklı tüfenk devr•nde, ilk 
imparatorluk muharebelerınde ö
lenlerin sayısı ı;ok vüksek ıdi. 
Halbuki zamanımızda istimal o.. 
lunan seri ateşlı ve mekanızmalı 
tilfenklerin, patlayıcı mcrmtlerin 
ölüm mıKtarını daha ziyade artır 
matlığı görüliir Yeni mermı _ 
ler insanı hemen cildürmedi mı 
muhlik yaralar h ule get.rır. Fa
kat, seyyar hast~nelerin terakkLsi, 
rerrahi metodun mükemmeliyetı 
sayesinde harb meydanında ya • 
ralanların çoğu ölmez, kurtulur. 

1870 _ 71 Fransız • Alman har. 
bınde, silahlardakı terakkiyata 
rağmen ölenlerin sa vısı 101 de 10 
idi. Halbuki birincı İnparatorluk 
orduları her muharebeci• m v . 
cudunun üçt.:ı birinı kaybediyordu. 

Muharebelerin ikt'.sadl neti .e
Ierıne gelince bu; gitgide Cdba 
korkunç bir ~ekil almaktadır. 

Eski devirlerde fetedilen mem.. 
leketler yağma olunurdu. Şımdl 

bunun yerine tazminat ve harb 
vergileri} kaim olmuştur. Muha.. 
rebe, .beynelmilel münas~betler 

devrinde bile gayrinıuharibler ve 
bitaraflar için lahr'bkar bir hal 
almıştır. 

İs'.anbulda 
Mektebsiz tek bir 
Köy kalmıyacak 
Yeni bir mektebiı.in 
temeli de bugün'.e de 

atılıy0r 
İstaıibul kaza ve köyıer de t }

kili takarrür eden 30 mektr-.bcıen 

Ömerli ilkmektebinın bugiınlc.de 
temelatma merasimi icra oiun:ı • 
caktır. Tahsisat \etişmedığı çın 

bunlardan bir kısmının inşası ge
lecek seneye tehir edilm";;lır 
Müteakıb senelerde de y ıpıla

caJı: olan inşaatla İstanbulun tek.. 
mil köylerinde muhakkak bir ilk
mekteb olacaktır. 

Bu suretle İstanbul ve mfüha.. • 
katında mektebsiz tek bir köy bi-
le 'bırakılmıyacaktır. 1 

lecek olan mahallerin kıymetle - 1 "''""4l~ML"'"~ 
rini çıkarmak için ıstımlak oluna- ı;ıoı...,,;ı,;.,...-;:,..ıı;,;o 
cak mahallerde ve vakınlarıııda Gazhanelerden belediye merkezile §Ubelere, hastane \e dığer sıblıı 

yeni b!na inşasına müsaade edil- müesseselerle ilk okullara ı:ıaklettirilecek 3876 buçuk ton kok kömürii

memesini isteml§tir. Prost, bu su. nün taşınması işi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştcır Ilir ton kok ki.\. 
retle imar işlerinin daha ucuza 
mal olabileceğini iddia etmekte- mürünün taşınmasına lf.0 kuruş bedel tahmin edilnıişt;r Eksiltme 19/, 
dir. Mütehassısın bu teklifi, hü _ 7 /938 salı giınü ~aat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 
kiımete bildirilmiştir. 2490 No, lı kanunda yazilı vesika ve 436 lira 10 kuruşluk ilk teminal 

Diğer taraftan yarım milyon li.. makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarf
rayı tecavüz eden büyük inşaat !arını yukarıda yazılı günde saat 10 na kadar Daimi Encümene verme. 
için yapılan ihalelerin Nafıa Ve. 
kaletince tasdi:k edilmesi zaruri
dir. Nazım planın tatbiki esnası!!· 
da bütün inşaat bu plii.na göre o
lacağından o tarih ten itibaren 
kanundaki kaydın kaldınlmasına 
teşebbüs olunacaktır. 

Kaplumbağa 
ihracatımız 
Artıyor 
Bir partide beheri 50 
kile gelen 80 kaplum-

bağa tutuldu !. 
Mersinden yazilıyor: Mersin 

kayikçıları avdan sık sık çok neş. 
eli dönerler. Onları ne~'elendiren, 
ele geçirdikleri deniz kaplumba.. 
ğalarıdır. Merıiln körfezinde çok 
tesadüf edilen bu hayvanlar bil
hassa Mısıra ihrac olunur ve ba.. 
lıkçılar için çok kazançlı bir iştir. 
Ve kaulumbağa ihracatı her sene 
artmaktadır. 

Deniz kaplumbağalarının daha 
ziyade kanından istifade edilir. 
Birçok ilaç lanı terkibine girer. 
Bu kaplumbağalann 50 kiloya 
kadar olanları görülür. Son de.ta 
da, bir partide bu kaplumbağa -
!ardan 80 den fazla yak&lanmı§
tır. 

lidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
• •• 

(i) (4212) 

Keşif bedeli 4406 lira 27 turuş olan Ortaköy camii ile iskele ara

sında rıhtım inşası açık eksiltıniye konulmuştur. Keşif evrnkı ve şart... 

namesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24.QO No. lı kanun

da yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen ehli. 

yet vesikasile 330 lira 47 kur~luk ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber 20/7 /938 çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende bulun-

malıdrlar. (i) 14169) 

Bey0ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

SATILIK EMLAK 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

520.00 

440.00 

440.00 

67.20 

217.60 

Kamerhatun mahallesinin Karnadola sokağında 33 No. lı 

yarım kargir hane. 

Sütlüce lfahmatağa mahallesinin Bademlik caddesinde 

33 No. lı ahşap ev. 

Sütlice Uahnıutağa mahallesinin Bademlik caddesmde 35 

Sütlice Maı•ıuutağa mahallesınin Bad~mlik caddes!I'de 

arsa 31 

Mahmutağa mahallesinin Filyos sokağınd• 41, 43, 45 üç 

bab barakaların tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menk.ıllerin mülk.yetlerı peş 'l para ıle sa. 

tışı 13/7/938 tarıhinden !Vbaren 15 gün müddetle açı'< art<ırnu •a çıka

rılmıştır. 

İhalesi 28/7 /938 Perşembe !'(Ünü saat 12 d~ konı•wonda yapılaca _ 

ğından taliplerinin yüzde yedi buçuk pey parnlar>'e A.<arat ve Mahhı!At 
şubesıne müracaatl~rı. (4420) 



T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar ruf he•ablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa cekilec:ek kur'a ile aşağıdaki plana cöre ikramiye dağıtalac:ıktır; 

4 Aded 1,000 Liralık 
4 1) 500 )J 

4 I>_ 250 
40 1) 100 " 

100 n 50 ,, 
120 il 40 
160 ,, 20 n 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
l) 

il 

rl 

" 
" 

DİKKAT: Hesablanndakl paralar bir • .,uu ıçtn de 61> liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde o/o 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alcır senede 4 defa, 1 EylUJ, ı JS~ıncıkanun, i !\Yort ve l liaziran tarihlerinde çekilecektir, 

11 llJIMH Ati! -~ • 

CAN KUQ.TAQlll 

a 

• . ,. .. - . -.... 

/ Nafıa Vekaletin den: 1

1 

Diş Doktoru Diyor 1<1 
l - Ehıltmeye konulan Jli. Erzınc&r. sol sahil bataklıklarının ku. 

1 

rutma işlerile Kırlevık jeliıle suyunun tahliye ıtana!ı ve bu kanal üze. ı -•- . · 1-li ~ 
. . .. . . . Kısa bir müddet •RADYOLIN• "' • 

rındekı şutler mşaatı, Keşıf bedeli 155,000 Jıradır 1 

: 2 - El:siltme 3/8/938 tarihme rastlıyan çarşamba günü saat 12 de ı 
Nafıa V~kiıleti sular umum müdürlüğü •u eksiltme Joomisyonu oda. 

sında kapalı zarf usu;il~ yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık · 
işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve projeleri 7 lira 75 kuruş . 

mukabilınde sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi- ! 
reb ı lmek için isteklilerin 9000 liralık muvakkat teminat vermesi, 50

1 

kullandıktan sonra, dişlerin iz in. 
ci gibi parladıktan başka mik
ropların kamiien mahvoldııihı. r.=?==-J 
nu. zararlı salya ve ifrazatın ke· 
sildiğini, diş ellerindeki iltihap. 
]arın durduğunu ve nihayet ağ
zınızda Hltif hir rnyiha başladı. 

ğın1 du~·a('aksıuız. 

bin liralık Nafıa su ışlerini veya buna muadil Nafıa işlerini teahhüt: Gayet tem iz-Gayet 
edıp muvaffakıyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta 1 sı hhi • Gayet ucuz 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınm~ müteahhidlik ve. 

sikası ibraz etmesi. 1 

4 - İteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 1 

bir saat evveline kadar sular umum müdiirlüğüne maıcbuz mukabi. 

imde vermeleri llızundır. P.•>tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2289) ( 4353) 

!Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
1 

işletme U. idaresi lı,_a_n_ıa_r_ı ___ . 

Her gün sabah, iiğle ve ak
şam yemeklerinden sonra 

dişlerinhi ·~~~ 

Radyorn ile f rçarayınınız ! 
• 

Muhammen bedeli ve ismi aşağıda gösterilen iki liste muhtevi. 

yatı malzeme 26/8/1938 cuma günü saat ıı den itibaren sıra ile ve ka. Nafıa 
palı zarf usulii ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Vekaletinden 

Bu işe gir'Tlek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakka1 teminat ile . . . . 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Miiteahhitiik vesikası ve tek. r. 1 - .Eksıltmeye korı~lan ış: Trabzon ıçme su tesısatı. Keşıl 
1 f1 · · ·· JO k d k · · 1... 1 · 1- .>17,999 !ıra 83 kuruştuı. i erını aynı gun saat a a ar . omısyorı reıs ıgıne verme erı a. 1' 
zundır. 2 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

Şartnameler parasızı olarak Anık.arada Malzeme dairesinden, Hay. Nafıa Vekaleti sular ıunum müdürlüğü su eksilrtıne komisyorı~ 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinder lağıtılmaktadır (4374) . sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Malzemenın ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 3 - - İstekliler eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, baY 
Lira Lira işleri genel şartname.;i, Fenni şartname ve projeleri 25 lira 90 

-----------·------------ -- mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksilt!Tle1f: 
1 No. lu lifıte muteviyatı Havshalter ve 
Rezsny sistemi sür'at kontro; <aati tefer. 
ruatı. 

2 No. lu liste muhteviya ı \.ianometre 
ve vakummetreler 

7000 

2600 

525 

195 

rebilmek için isteklilerin 24470 liralık muvakkat teminat veıı!Tl 

bin liralık içme su ·şıerlni tealıhü.t edip muvaffakiyetle bitirdiği 
kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair r<alı# 
k5Jetinden alınacak fenni ehliyet ve müteahhitlik vesikası ib! 

-------------------------- -- mesi. 

tSOLUCANLI ÇOCUKLAR 
Gıdalarını Solucanlara V••rirlcr. Bunuo için en birinci dev1 

iSMET S ANT ONIN BiSKOVITIDlR 
Solu"ı~hrı dü ;ürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır Ec:- .n cerde, 

kutusu 20 kuruştur. 

Hekim er 
=====I 

[Okuyuculanmız bu sütunlarda . 
ınütehassıa hekimlerin hastalarını 

kabul saatlerini muntazaman bulur
lar.] 

İç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal (Lok. 

man Hekim ). - P azardan 
başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İsbnbulda Divan. 
yolunda 104 numaralı hususi kabi _ 
nesınde hastalarını kabul eder. Salı, 

Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehane 

1 

ve eve telefon: 22393 -- 21044. 

Doktor Ali Riza Sağlar;- İç has. 
talıkları mütehassısı) . Her gün Be. 
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder 

Doktor Aralryan:- (İç hastalıkla. 
n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağmdak: ~uayene. 

hanesinde her gün ha,talarını tedavi 

Oh!. .. 

! ed~:ktor Kamereddin:- (İç hasta. Ne güzel 1 N3 rahat 
l lıkları mütehassısı) . C~ğnloğlunda --------- ----
] Halkevi karşısındaki muayenehane. Zührevi ve cild hastalıkları 

: sinde Cumartesi ve Pazardan maada H . o·· 
' her gün saat 2 den sonra hastalarını Dr . a yrt mer 
kabul eder. 

Cildiye, Zühreviye 
1 ---
1 Doktor Feyzi Ahmed· -

bul eder. Cumartesı günleri saat 

14 ten 15 e kadar da Yalovadaki 
Deniz muayenehanesinde bulunur . 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddE'de yazılı 

[bir saat ev.·el,ne kadar sular umum müdürlüğüne makbuz rrıuk 
, de vermderi Jfızımdır Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2287) ( 4352) 

ürk Hava K 
25. ci Tertip 

r 

Büy-ük Piyangosu 
4. üncü keşide 11- Ağustos - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000ı 
10.000 Liralık ikramiyeleri~ 
(10.000 ve 20.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

eden bu piyangeya iştirak etmek 
tile siz de taliin1zi deneyin1z. 

ASIPIN KEAN 
Rematizma ağrıları 

için e n iyi ilacdır . 

Sahip ııe ne§riyatı idare edr.-. 

Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİ~::; ..• 

SON TELGRAF MATBAASJ 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

AR K AD AŞL .A~ 
J9 temmuz salı akşaıı'' 

tlaküdar Beyleroğiu balı 
BABA 

Cemaziyelevet 
ı :,~7 r11"r i \ 

20 r 
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Yol l ~j8, Ay ·ı, vJ.119'1• JI 
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