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GUNUN BiLANÇOSU • • 
1. Yunanistanda başlıyan isyan hareketi sona ermiş sayılabilir. 2 - Almanya, 

he~ ne pahasına olursa olsun ingiltere ile uzlaşmıya çalışıyor. 3 ·Uzak Sarkta 
dbaimi surette çarpışmalar oluyor, bu hAdiselerin günün birinde esaslı bir har· 
e yol açmasından korkuluyor. 4 · ispanya'da hUkümetçiler mukabil bir taar

!llza geçtiler ve Frankistlerin nihai zaferi elde etmelerini önlediler. 
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Çarşa m baya ikinci 
llıOntehiblerinseçim-

üşOerrö 
Yaba n.cı IHükumetciler 
Memurlar !Mukabil 

lerine başlanacak 
A ntakya 31 (Hususi)- Kayıd i§leri yarın akşam ni!;ayete ere

,("\ Cektir. Her tarafta halk sabahtan akşama kadar bürolara se. 
b;ın vın~Je müracaat etmektedirler. Evvelce başka listelere ve 
%l assa zorla Arab cemaatine kayd~ilenlerin heme:ı kaffesi ye. 

e~ ~~acaat ederek Tıirk listesine yazılmışlardır. 
gilıı kiııcı müntehib naınzcdleri ~arşamba gıiminden itibaren beş 

zarfında müracaate davet edileceklerdir. 

Orlu tahsil lalııbelerinden bir ırrup 

Tedris yılı hazırlıkları . 

&u yıl yenide~ beş 
Otta okul açılacak 
ıı 

bıı .. ın·· 
~ lullan lıddettenbeı·i şehrimizde 
t;a~ A.v Orta tedrisat dırektörü 
·t. nı Y•rın Bursaya gidecek
.\v-. 

.. ı d'· 
}'; un kcndisile görüşen 

eni 
k.ayler 
tcrpılıyor 
t~ı a <anı • 
t. ~ l<o, ıg.; gelen maliımata 

11c· "r ·e 
~n~'ıınct; ~ ve Ç:çekdağı zelzele 
l( •~ ;l •l'ap olan k<iylerdeki 
~.~ıı,, n ~aınen temizleıımiştır. 
"il ı> ıuıeır ı 

'''r"hi" ış .e~~'.e ı~b·rliğı ya. 
n) Va!ıJıgı yeni kurula. 
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~nı r "" •ı·lıılcc•l 

llti 
lısuı .. 
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Qı~o 
I:·~·~ de kabul 

n·~l ive ~ ec~ i? ~ 
ı" "ek'J . • .. ,. ıııı · et b..· çok ırcde 

~:ı ' keı . -
~•l;,,1 s ·~rd,. 'tıld1ı1ğu !flibı: a. 
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Uçluları\\ tnuhakemc-
Vanıı " • 

"ıırı ~~yfamızda) 

"· 

gazeteci!cre orta tedrisat durumu 
ellrafındu şunları söylemiştır. 

·Meml~ketimizin :yalnız İstan
bul müstesna olmak üzere d! ğcr 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

\ Çalışma 
1 

Saatleri 
Yaran sabah tatbik 

ediliyor 
Yarın sahaht:ı ıı itibaren res •. 

mi daire ve nıü~:o;scselerde ye. ' 
ni çalışma saatleri tatbik edi. 
lecektir. Uıı yeni şekle göre,. 
sabahları saa ı 9 dan on ikiye 
ve 13 deu 16 ya kadar çalışıla-. 
cak ve 16 da fatil yapılacaktır. 
Yeni çalı5nıa saatleri 15 eylüle 
kadar tatbik edilecektir. 

Yeni va'y" ( ~ göre, Şirketi. 
hayriye tarifolcrinde yeniden. 

tadilat yapu:ı~lır. Bundan ev. 
ve! yapılan tadil;İt kaldırılmış •. 
lır. Yeni ~ekle göm lG,2.i üe 
köprüden kalth·ılacak bir va•. 
pur Bcşikbşa uğrıyarak doğru 
Kandilliye ı;:cçceck ve Anado. 

lu iskelelerine ui.\rıyıırok Bey. 
koza gidecektir. 16,15 de Ha.· 

rem ve Salacak lı:ıttına bir va-. 
pur ka!dm!acJlı.tır 

1 

·Dahiliye Vekili ve Parti Gener 
Sekreteri Şükrü Kaya 

Bu seneki 
Belediye 
Secimi 

' -·-··-
Yeni ve mühim 
Esaslar tesblt 

edildi -- · 

T ram~~~ar~l~~r;;nden Taarruza geçtller 
Tramvay şirketınde çalışan cc. 

nebile~fo vazifelerine nıhayet ve

rilmesi. içın Nafia tarafından ya. 
pı1an tebligat bugün sona ermış. 
tir. 

Evvelce resbit edılen Ye Tram
vay ş; rketlnde dolgun maaşla 

yüksok vazıfelerde bulunan 15 
memur yarın sabah vazifelerine 
gelmiye·~ek '. ·: d · " 

Tramvay şirketinin satın alın. 
rnası etrafındaki mJ~ııkerelere a. 

Süti.!n cephelerde Fr'.ln• 
kistlerin llerl harekltı 

durduruldu 
Londra 31 (Hususi)- İspanya

da hükıimetç ikr mukabil hır ta. 
arruza geçm işlerd i r. Bu taarruz 
Frankistlerin Musol ;niden aldık. 

!arı direktif üzerine İspanya ışin! 
harb yolile derhal bitirmek iç n 
giriştikleri ~iddetli ve umumi ta. 
arruza tam bir mukatclcdir. 

ğustoota ba~lanacaktır. Frankistleriıı ılerı harekatı dur 
l==============ı· muştur. Hükumetç iler muhtelif 

cephelerde ehemmiyetlı muvaf -
fakiyetler kaz:mmşlardır Hü1<ü. 
metçilerin yeni taarruzu, Franko. 
nun planlarını suya düşüreceğe 
benzemektedir. 

Maliye ve DahLiye Ve- 1 
killeri bugün şehrimize t 

' ı 
. ) 

ı 

Askeri 
Terfiler 

30 ağustos zafer ve tayyare 
bayramında askeri terfi kıınu • . 
nuna göre terli edecek ordu 
mensublarıoııı terfi ceh·elleri-. 
nin hazırlığına bir ağustosta 

başlanacak ve retveller 20 a • . 
fustosta yüksek tasdike arze. 
dileceklir. Milli Müdafaa Ba. 
kanlığı terci celvellerinin tan- . 
ziminin müteallik ilk hnzırlık. 
larma başlamış bulunmaktadır. 

geldiler 1 
Dahiliye V~k'li ve Parti Genel 

Sekreteri Şi.ıkril Kaya bu saba.k.. 
ki ekspresle ~ehrimize gelmi§, 
Haydarpaşad• mutad merasimle 
karşılanmştır. 

. .. 
L_ - - --- d_ 

Gridde sükuneti iaJ~ye çalışan hiikum~t kuvvetleri 

Asilerden henüz yaka .. 
lanamıyanların ele ge
cirilmeleri · icin ciddi 
' . ' 

tertibat alındı 
Atim, 31 (Hususi) -- HükümP.. 

tin va<ı'ndc aldığı esaslı tedbir. 
ler ne!ice ;ı Girid isyanı tamamıle 
ıbastırılmt>ış•ır. Hanyada sükfınet 

iade ediln:;ş, isyanda cleba§ılık e
den!erdt:t hemen ekscrısı yaka. 
lanını~~·.r. Hanyanın mahrt'çlerın • 

(Devamı 6 mcı .ahifcm><dcl 

Taş yürekli adam Vekil Büyük Şefe tazimlerini 
sunacak ve hir müddet şehrimiz
de istirahat edecektiı. 

BELEOİl'E SEÇİMİ 
Bu sene yapılacak olan beledi. 

ye ve vilfıye: umum meclisleri 
seçiit.i için hükumet ve Parti ba. 
kınımdan alınması lazım gelen 
esasları tesbit ederek bu hususta 
bir talimatname hazırlamıştır. 

Halk yine 
Sokaklara 
Döküldü 

Bir kJÇ gündenberi olduğu gibi 
bugüıı de şehrim:zde bunal;ıcı sı
cakla.r bütün şiddelile hüküm 
sürme'<tedir. Halk her pazar o:. 
duğu gibı bugün de erkenden so. 
kaklara dö:tülmüştür. 

Terfiler 30 ağu,tan evvel teb- Arkadaşının kelle .... 
liğ edilecek ve 30 ağustosta ter • . 
fi edenler yeni rülbo işaretle • 

l====nn====· i tak====mış===bulın====ııı<a===klardı=:===r. s •. n •. b •. çak 1 a g o·· vd e 
taları kaldırılmaktadır. Trenler 

Seçim eylfıl içinde başlıyacak. 
tır. Ve birinci teşrinin onunda 
intibah edilen azalar ilan edilmiş 
!'lacaktır. 

Kara ve deniz nakil vasıtaiarı 

hınca hınç doludur. Mevcut tari
felerdek! postalar kafi gelmedi _ 

ğinde" mütemadiyen zuhurat pos.. 

de tıi<l.ı•n tıklım dolu olduğundan • d d 
vagoııl.r ilave edilmiş:ir. s 1 n e n a y 1 r 1 

Hallı: Boğaza, Adala~a. Modaya 

(Devamı 1 mcı aahlfemlad•) 

ve Pendik. Kartal gıbi şehir cıva

rındaki sayfiye yerlerine rağbet 
etme!ı:l:ti'r. 

Çin 
kadar 

harbi ilkbahara 
bitirilebilecek mi ? 

Japonya Rusya ile kozu
nu gelecek sene paylaş

mak niyetinde imiş! .. 
arasında • 

yenı Rusya .. Japonya hadiseler oldu 
'Yazısı altıncı sahifemizde) 

Katil Osman 

Dün akıll<.ra hayret vericı bir 
cinayet ı~Jeıımiş. Osman adlı h r 

adam, arkadaşı, canı kadar s, • • 
diği Mehmed. bir desise ile kan. 
dırarak yola çıkartmış ve şehir 
haricinde bıçakla başını gc'.ğde -
11inden ayırmak suretile öldür -
müştür. 

Bu vah~iyan~ cinayetın ikaına 
sebep yine bir kadın m<>selesidırı 

Osman Güiseıı ve Mebmed u -
zun zam~ndanbcri gayet samimi 
iki dost olarak yaşamışlardır. 

Bunların arasmdakı ahbaplık ar
tık akrabalık derecesinde ileri git
miş ve MehP!ed, Osmanın ev\ne 
o evin bir ferdi gibi gir ip çıkmı. 
ya başlaıru~tır. Fakat bu iki er -

~Denmı 6 ıncı sahifemizde) 

Almanya hakikaten 
sulh istiyor mu, yoksa? 

(Yuısı altıncı sahifemizde) 
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Muhiddin Ustün_dağın beyanatı -- -
Et fiatları yeniden ucuzlatıldı 

Belediyemizin aldığı yerinde tedbirlerle bu 
seneki fiatlar; geçen yıla nazaran kilo 

başında 10 - 14 kuruş n0ksandır 

f Beledly? et fıyat~arını yarın sa
lbah!lan itibaren muteber olmak 
üzere yeniden bir mıktar ındir
miştir. 

Gerek bu nıünascbetle ve gerek 
et fiyatlarının; geçen senenin 
hemen aynı olduğu hakkında ya
pılan neşnynt üzerine ViıL ve B. 
!"eisi Muhiddin Ustündağ dün bir 
muharririmiz<! aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

cEt gibi mühim bir gıda mad. 
desi hakkında gösterilen dikkat 
ve hassasly.\t teşekküre li\yık~ır. 

Ancak nakikate varmak ve ~oğ
ru bir netice elde Ederek ona e;ö
rre hüküm vermek içın or'aya ko
nulan rakam:arın mevsuk o'ma_ 
sındaki !İlzumdı elbette hepiın!z 
!birleşiriz. Bu mevzuda bitaraf oJ
mıyacağı tabii ve aşikar oiıın her 
bang; bir kasabın kim bWr hangi 
maksat!~ ileri sürdüğü raksın Li
rılın için kati bir esas te~il ~t
mezse taoo görülmelidir. Şiır.di 

vaziyeti resmi ve rakamlarla ~et.. 
kik ve işi bütün teferruat ve mü
nasebetlerıle tahl'l ede~ım· • 
Hayv~n borsasının resmi ka

y.itlerlle be1e:Hyenin resmi ista
tlstikle•-ıuden alınan rakam;ara 
nazaran 937 senesinın bu ayında 
Karam.ıu ve Dağlıç etkrınin pe.. 
rakende fiyatı vasati olurak 50, 
Kıvırcık etlnin 60 kuzunun 50 ku
ruştan ~bar·lı· ~ı. Bu !:ene isa Kaı·a
man eti pera!<:enıh olarak 4ıl, Kı

vırcık 50, Kuzu 47 kuruş 0lduğu. 
na göre g.>;""l yıla nisbetle bu 
~ perakende et fiyatının daha 
dun olduğ"J ve bilhassa et istih
lA!rinde nılilıiıcı mevkii olan Ka
raman etiu'n halen grçrn yıldan 
on kuruş ucuza satıldığı knjay
Jıkla anlaşılır. 

Bizim burad• belediye dilile 
tali hasılnt diye adlandırdığırr.ız 

1
barsak, deı·i ve sak&tat !ıyatların
tl.an bahsetme!.< isliyo"um. Et fi
yatlarını.1 inip çıkm3sında tali 
hasılat fıyatlarımn müh:m bir 
.tesiri vardır. Bunların ylikselme
si et fiyatlanmn dü~mcsini. aks! 
ı 

de yükse'm'An.i muc·p olur. 
' Elimizdeki iotatistiklere naza. 
ran biraz evvel rld ğ;ın gtbi bry
nelmilel 1J:tyasnnın tesiri altında 
olan bağım~k v~ 1ari fiya'ları bu 
,Haziran ayı ıçinde geçen senenin 
haziranme nazaran mühim rr.;k. 
darda Jüşmliştür. Geçen yıl 125 
kuruşa satılan deri bu sene ayni 
ay içinde 85 kuruşa ve geçen sene 
45 kuru~a satılan bağırsak bu 
senenin aynı ayı içinde ıınrak 30 
kur~a satılabilmiştir. Bu iki ka
lemdeki iniş mezba:ıa resminde 
yapılan !enz'latın hemen muadili 
olmakla beraber alınan tedbirkr 
sayesinde et fiyatları geçen s~ne. 
ye nazaran yône düşürillmüş ol
duğu gibi rnn bir iki gün zarfın. 
da diri hayvan fiyatlarında gö
rüU!n tenezzül de göz önüne alı
narak pazarte•I gıinünd en ıtlba

ren fiyatlar tekrar indiri!m;ştir. 

Gerek deri ve bağırsok fiyafö. 
rmdaki tenezzül ve geçen sen~ ile 
bu senekı fiya!lar arasındaki 
farklar ve gerek pazartesi günün-

den itibal·en başlıyacak olan yeni 
narh hep birden nazarı dikkata 
alını.rsa geçeıı seneye nazaran bu 
sene kılo başında karaman etin
den 14 kuruş c!ağlıçta 11 kuruş 
kuzuda 10 kuru~ ve kıvırcıkta i3 
kuruş fiyat farkı vardır. 

Bütün dikkat ve itinamız, nu_ 
kümeıtimızce ve beledi.)'(•cc ya
pılmış ohıı fedakarlıkların nor _ 
mal perakende satış fıyatlarina 

inikas1n1n teminidir. Bu ınünase
betle ge-;en Martayında işe baŞ

larken V3ki beyanatımı tekr:.rca 
faide gö,.müyorum: cTcnz liit 
payı daınıi olduğuna nazar~n bir 
Marttan sonra ilan olunacak fi
yatlar, tenznr.ttan evvel teşekkül 
etmesi lıhıuı gelen fiyatlardan 
daima on kuruş aşağı bulunacak. 
tır. Şüphe yoktur kı bu mü:Jal,ai•-, 
eti daimi surette muayyen ve 
müstakar bir fiyat ha:J ı·e sevi
ıyesinde l:Jtmak maksa;\ını güL 
mek değildir ... 

Bu izıhat1mdan aa anlaşılıyor 

ki ikfüadi amiller nazarı dikka
te alınmadan bu günkü et fiyat. 
!arını münhasıran geçen seneki 
filyattlarl.• mukayese etmek d.ığ

ru değildir. Maamafih bütün bu 
müliıhazalara rağmen bu günkü 
vaziyette fiyatlar geçen r<•neki 
fiyatlara nazaran bilhassa koyun 
etlerinde on iki buçuk kuruş 

ucuzdur. 
Bir de müdde~ tay•ninde as

gari fiyatların temmuzda başlı

yacağını söylemiştik. U fiyatın. 

rının 3sıl bundan sonra da bayii 
bir tenez,üle tabi olacağını 1ek
rar etmei< faitleli olur. lstanbubrı 
bu mevsimlerde başlıca et ihti. 
yacını temin eden şark vilRyctle
rim!z ve Ka:adeni: muvaredatı. 
dır. Bu mıntakadan ise Fevkiyat 
yeni b~şlamak üzeredi= ve baş

lamıştır. P:yasada daha aksini 
gösterecek bir raddeye gelmemiş
tir. İki üç hafta sonra bunun :c
Siri görülec.-qi muhakknktır. z._ 
ten beled'ye c'e yirmi gün k~dar 
evvel Diyarbakır t3r3f!nrına a
damlar göndermiş, Yeniden ehPm. 
miyetli mübayaata başlamıştır. 
Bunların piyasamıza arzı da ay
rıca bir müvazene unsuru olacak. 
tır. Et hususunda verilen sözde 
ve alınan tedbirlerde bir kusur ve 
noksan yoktur.• 

Kırılmaz camlar 
Kırıho 
Bozuluyor mu 

Kırılmaz cam takmağa mecbur 
tutulan şoförU!r; bu camların 

parçalınıp kırılmak suretile çok 

çabuk bozulduğundan bahisle be

lediyeye müracaatta bulunmuş

lardır. 

Şoförler; piyasada kırılmaz 

camların iyi cinslerinin satılması 
suretile zarardan kurtarılmalarını 
istemektedirler. 

Belediye; keyfıyeti ticaret oda

sından so:muştur. 

ONU ;BENv 
.G OGOUM 

AŞK, HEYECAN ve İ!-ITİRAS ROMANI 

TEfrlka 
N. ıE:>1 

- Be,be'.li fazlaca bira ıçtım .. 
Onu. .ıec>cmiiği hala geçmemiş, 
dedı 

O geceyı Büyükderede ne gıl -
zel geçırmi3lerdı. 

Konyalı tüccar oldukça münev
ver ve kibar bır erkekti. 

Ferda bir an için onunla bir _ 
le:;rr:eyi dLi=?ıindli. 

Z..ten _ hafızasında kaldığma 

göre - ouna karar da vermişlerdi. 

O dürüst, sözü sohbeti .vermde, 
merd bir erkeğ~ benzıyordu. 

- Bı.itün derdlerimle, ız1ırab. 

ve zan. lsken ı:!er F, 
SERTELLi 

larımla meşgcLI oluyor. Du, beni 
candan sevdiğine delildir. 

Diyecek, bir müddet şakalı.la • 
rını uğuşıurd:ı . 
Düşündü. 

Başındaki sersemlık Mlii git _ 
miyordu. 

- Beni kapıma kadar getirdiği
ni batırlıy0:·mı:. Çak kibar, na _ 

zik bir er!..ek doğrusu. BJna öyle 
itiıınad telkin etti kı .. 

Kendi kendine söylendı. 
Arkastna sabahlığını aldı .. O _ 

danın balkon kapısını açtı.. CiğeP-

Yarım mily n 1 f 

Badem ağacının 
Geçirdiği büyük 
Tehlike 

Bunlardan 100 bini na
sıl cayır cayır yandı 
Ankaradalci bir yangında mü

him miktarda badam ağacı yan
dığını kısaca yazmıştık. 

LaJahan demir yolu üzerinde 
!bulunan bir tepe tiftik cemiyeti 
tarafından badem ağaçları diki
lerek güzelleştirilmişti. Geçen 
gün; bir marşandiz treni geçer
ken bacasından fırlıyan kıvılcım. 
!ar bu ağaçların etrafındaki kuru 
otları tutllşturmu~ v~ bu esnade 
esen rüzgarin tesıri ile yangın 

bii\yümüş ve yarım milyı·na ya
kın bir miktara baliğ olan barlem 
ağaçlarının bir kısmı yanmağa 

başlamı.şcır. Yangını gören Lala.
han istasyon memuru derhal ha
diseden derru yollar idaresini ha
beroar etmiş ve yangın mahalli
ne miktarı kafi amele bir de he
yet göndermi5 ve diğer taraftan 
keyfiyeti haber alan tiftik cemL 
yeti reisi ve Yozgat mebusu bay 
Süleyman Sırrı İçöz Ankara valisi 
baıy Nevzad Tandoğana müraca•t 
elmesile val ı tarafından derhel 
belediye muavinlerinden bay Ha
litle bir subay kumandasın~a tıla. 
rak bir jandarma müfrezesı ve 
yangın söndürme alllt ve edev<ıtı 
ru hamil bir kamyon mahalli ha
diseye gönderilmiştir. 

Maalesel ki yangın çıkan ba
demliğin bulunduğu yer uzek ol
duğundan gönderilen kuvvayı 

imdad~ve yeti~inciye kadar ha_ 
dem ağaçlarından clOO• bini telef 
olduğu halde ateş söndürülebil
m'iştir. 

---- - -<>-- - --

Mevsimin 2 inci 
Koşıısu bugün 
Yapılıyor 

Saba h tanberi kalkan 
tren le r ·• Veli€ fendi ,, 

ye kesif bir kalabalık 

götürdü 
Islah Encümeni tarafından ter. 

tip ve vilayet baytar müdüriyell 
tarafında'1 her sene Velıefendi 

koşu malıa:Lnde yapılm3kta olan 
~·azlık a• koşularının ikıncisi de 
(pazar) 'nı.~iin saat !5 de 'ılelıefeıı
d.tde yapılmaktadır. 

Bu ını.inasebetle sabahtanber; 
mÜ'teadd.: trenler: hıncahınç do. 

lu bır t\aldP şen ı.-e mes'ul halkla 
cVelıeferıdi• ye hareket etmek
etmektedır. 

Bugün lkınci k< şwıun birinci 

yarışına rn hayvan; ıkirıcı koşu. 

ya 2. üçilnc\J koşuya 7 -dördüncü 
koşuya 6. beşinci F.andıkap ko
şusuna da 4 olmak ı.izere 29 at 
kaydedilmi~tlr. 

İlk koşu gününde ancak mahdut 
bir şekilde yapılan bahsi miiştc

reklerin geçen haftadan daha 
hararetli olması muhtemeldir 

lerini Boi~at'.tlan kup-..tp gelen se . 
rin poyra' rüzgarile şişirdı. 

Ferda, yarın-ı ba~ ağrı:;tna rağ
men, vücudtinde bir hafiflik lm
sediyordu Sin;rlerı bır giin ev. 
ve'l.ki kadar bozuk değildi. 

Kapı vuruldu. 

- Kim o? 

- Beni-,n, yavrum! Uyandın mı' 
Ferıfa yüksek sesle cevab vereli: 
- Uyandtm teyze.. Geliniz 

içeri.. 
Kapının sürmesinı açtı. 

Ayşe gülere.< içeri girdi. 
- Ma§allın bu sabah çok i)1 

uyudunıız, kızım' \"allahi gece 
geldiğinizi duymamıştım. Bu saa
te kadar uyuduğun'1.Zu da g:irme
diğim içi::ı, adeta merak etmiştim. 

Bir koltuğa ili~ti. 

- Oh .. Oh . Ne güzel neş'elısi • 
n.i.z! Ben siz~ hava alırsanız açı _ 

!ırsınız de.rdim de siz inanmaz ve 
bana kız·ırdınız Gördünüz m li 
bak?! Ran;: niz bile geldi .. Tuh '.ün 

Değişen pul nisbetleri 
------------~ 

Cam adamın ilhamı Para gönderenlerle, tekaüd, yetim, ve dullara 
aid maaş muamelelerinden, plajlardan 

damga resmi alınmıyacak !.. 
NAHia SIRRI 

Yerli mallar sergisindeki cam 
adamı seyreden Peyami Safa, tür
lü fütimamlarla ve envdi kuma~ 
ve sairenin yardımile muhafaza
ya, güzelleştirmeğe v• çirkinlik
leri giderilmeğe çalı~ılan insan 
,vücudü, vahşi halinde kalsaydik, 
'belki dışı içinden oerbat bir hale 
gelirdi ve •kıllı çilli ve lekeli de
risini tornistan edip cılk tarafının 
üste gelmcsı• temenni edilrıdi di
ye düşünüyor. 

Korkunç bir sıcaktan yarı bay. 
gın bir halde sevrettF'>im bu dev .. ~... ) 

değerli romancı ve fıkra muilıar

ririnin hatırına gelen ve Paradoka 
yaklaşan mülahazayı :tenim ha
tırıma getirmedı. Fakat dokto: 
hzeddin Şadanı hatırlattı. 

Hemen ili\ ve edeyim ki, bu sa
yın doktorun cam adam gibı ne 
manzarası müdhiştir. ne de eni 
boyu deve benzer. Kendisini hatır 
layışıma, gazete sütunlarında bır 

hayli zaman bahsedilm'ş olan bir 
reyi ve tavsiyedı s:l.ik oldu. Aşık
ları derdi aşklar. kurtarmak için, 
bu zat, kendılerine ~ıddetli müs. 
hil ilaçları tavsiye ediyor ve on. 
lar bir den bir kemik ;ıahne geL 
dikten soma kendi canlarının der
dine düşerek sevgiyi ve sevgilipi 
unutacaklarını temin ediyordu. 
Ancak müshilin eseri zail olur ve 
sıhhatlerı avdet eder etmez tek. 
rar aşık ola!:ııleoek!ed için pel< te 
pratik bir mahiyeti olm;yan ve. 
yahut biçareleri daimi birer has. 
ta haline koyacağ' cihetle ancak 
müşterisiz dpktorlar !çin pratik 
mB!hıyeti bulunan bu müshil ye
rine, her insanı bir ram adamı 

şekline sokan röntgen i.letleri bu. 
lunsa diye düşündüm. Sevdikleri 
ve uğruna can vermek istedikleri 
vücudları, derinin gizlediği kızıl 

etlerile, türlü nzuvlari.le, damar
ları, kemikleri, böbrekleri ve mi
delerile görebilseler, aşk denen 
derdü afetten bütün insanlar bel-
ki de haliis oluverirlerdi 

Sevgil.n;n b<iyle bir alet vası

tasile temaşasına imkan hasıl o. 
lacağı günden ıtiharen, dünyada 
aşk belki de kalmıyacaktır. 

Yemiş ve 
Civarı esnafın 
Belediyeye 
Müracaatı 
Yıkıbn Valdehanı yermdekı 

düzlüğ;ın tamır ve silindırle tan
zimine de JQm olunınoktadır. 

Bu mey "~da koprüden başlıyan 
rıhtımın da tamirine geçilmiştir. 

Yemişte ve cil'arındakı snaf; . 
belediye,:~ müracaat edErek Ye

mişe kad.;,c olan ;;;;ıhıldekı rıhtı

mın da ço< 1'ozuk olduğunu b;l

dirmişle: ve hakikaten yaz ve kış 

kena1ı1~rini bir çnk müşküla•~a 

maruz .bır:akaJl ve kışın yağmur 

yağınca bir gol haline gelen bu 
sahild~ki rılıtunın - ve-levkı mu. 
vakkat dı olsa - tamir olunması
nı rie• etrrişlerdir. 

Bu ınur.1c[t"."t Üz<.*rıne beledıye; 

bu hu»ısca başladığ.ı tetkiklerini 
yakında ikmal eJecekti1'. 

tüh .. Nazar denmesın. Vallahı se
vindim b•J halinize! 

Ferda kary<>osmın kenarına O

oturdu 
- Dün gece ne kadar hrış bir 

vakit geçird:k bilseniz! Büyükde
rede bır lokantaya gıttik .. Güzel 
bir iştahlı yemek yedim. Birkaç 
bardak 'füra içtiğimi de saklarııı.. 

yacağım. Doğrusu biraz açıldım. 
- Ben sana söylerr.ez miydim 

a kızım .. Gez, yürü, açılır~ın di
ye! Ba '<, yüziinüıı rengi gelmiş .. 

Gözlerinı süzerek güldü: 
- O co doğrusu bulunmaz bir 

erkek. Ham kibar, hem de kişi 

zade. Taiih'.n varmış vallahi! 
Birdenbite kapının zili kopar • 

casına e,alınmağa başladı. 

Ayşe kaprya koştu. 
- Hay.rciır inşallah. Kimdir ou 

kapıyı böyle delice çalan? .. 
Ayşe süvoen~rcf: kapıyı açınca 

birkaç zabr' a memurile karşı • 
!aştı. Bir resm! ve dört sivil me. 
mur birdenbire içeri daldılar. 

Elektrik faturalarına, şahadet
name, tasdikname, su havagazi 
ilan ve vesikalarla sair evraka 
ne kadar pul yapıştırılacak ? 

Yeni damga resmi kanununun 
Defteroarlığa tebliğ olunduğunu 

yazmıştık. 

Defterdarlık damga resmi ka -
nununun yeni şeklinı bütüP şu. 

belere tamim etmiştir. 
Bu suretle badema muhıelif 

evraktan yeni ve muhtelıf nis -
betlerde damga resmi aJmacaktır. 

Muhtelif karilerimizin alelü -
mum günlük muameleJer·nde is
timal ettikleri evrakta vı• diğer 

müteadd id işlerde ne kadar dam
ga resmi alıoacagını onhra bir 
hizmet .olmak iizere yazıyoruz: 

Su, gaz, havagazi, elektrik, te. 
lefon aboneman mı.ı.kavelename. 

]erine 10 kuruşluk, l'se ve mual
lim mektebı ~hadetname ve elı
liyetnamelerıne 30 kunL,Juk. yük 
sek mektebleruıkine l on kuru~ -
luk, bu mekteblerin tasdckname
lerine 25 kuru:;lui< .:l.amga pulu 
yapıştırılacaktır. 

Yolcuların ve yolculara mah -
sus eşyanın ıuıkliyc ücretine da. 
ir bil<"tlere ve pusul<ılar da dam
ga resmine tabı tutulnı~tur. Bun
lardan 500 kuruş ve ondan aşağ. 
olanlar için 2, daha fazlası için 
5 kuruşluk damga pulu alınacak. 
tır. 

Tevzi olunan matbu ve gayri 
matbu bütün ilanlar ilan başına 

10 paralk, bez, kıiğ1d ve mukavva 

üzerine ertib edilip asılan ilan

lardan 1 metre olanlar ~; 1 met. 

re ınurabbaından fazla olanlar 20 

kuruşluk, 1 metre ınurabbaının 
yarm olanlar (füm fotograflan 
da dahil) 1 kumşluk p..ıla tabi
dirler. 

Bir gazetenin 1 sütunun<ia en 
çok 120 harflı ilanlar 2, •1 de bir 
gazete sahifelik ilfınlar 20, yarım 
gazete sahifelık ilanlar 50, yarı

sından fazla olanlar 100 kuruş -
luk pula tabıdirler. 

Mecmualar ıçın bu resmin ya_ 
rısı alınacaktır. 

İlansız takvımler l, ilanlı tak. 
vimler 5, ödünç para alarlara ve
rilecek vesikalara ,), b~jnç para 
verenlerin vesikalarına l. dişçi. 

ebe ve s:J.nnetçilere verilecek 
ruhsatnamelere 50, gemi tabibliği 
vesikalarına 200 kuruşluk pul ya
pıştırılacaktır. 

Tiyatro, s,nemJ ve stadyum g;_ 
bi yerlerin biletlerinin 10 kuruşu 
için 20 para damga resm ı alına

caktır. 

Tekaüd, yetim ve dullara ma
aş tahsisine aid bilumum evrak 
ile 100 kuru~ ·ıe ondan daha aşa
ğı paraların almdığını na\lk ola
rak resmi da:relerden (posta, tel
graf ve telefon makbuzları dahil) 
verilecek makbuzlardan ale!Q -
mum havalenamelerden, posta ve 
telgraf havalenaıneleı inden, in • 
hisar mamulatı satanların dlik -
kanlarına astıkları levhalardan, 
pliij, deniz hamamları ve yüzme 
havuzlarının dülıuliye biletle -
rinden hiç damga remi alınmıya. 
caktır. 

K ÜÇÜK HA ERLE 
_ _,.. .. - ,,.... .. ,, """" .. ,,, ................. , "'" ,,.,_ ... -·-........ , •.. ,,, .. ,, ... ,. ........ ,-...... , .... ,., ........ __ ........... , '""'"-""'--"""'"""'"'"'_'_"""" ___ _ 

* Leh Hariciye Nazırı Dani -
markaya gidiyor. Oradan mnhte. 
lif bitaraf memleketlerin h;ik(L 
met merkeı:~rinı gezecektir. * Gıdı maddeerinden hangile
rile gıda maddeleri haricinde ka. 
lan eş:yaclaıı hangilerinin maktu 
satışa tabi tutulmaları hakkında 

Belediy"c' yapılan tetkıkler bit. 
m;ş ve bıına a. t rapor Dahiliye 
Vekiiletiııe gönderilmek üzere ha
zırlanmıştır. 

* halyad.1 ırkçılık başlamıştır. 
Papa bunJ karşı bir nutuk söyle. 
miş. Mus:.;ıını şiddetle ınukabe. 

'lede bulunmuş ,.e İtalyanır. Al -
manyayı taklid etmediğinı, fakat 
ırkçılık yolunda Faşizmin icabatı 
olarak olh"'atle yürüyeceğini res. 
men bildırnıi~t'r. * Çinlılc,· ·iki şehri istirdat et
tiler. Hayçoır'daki Çio kuvvetleri 
şimale doğru ilerliyor. 

* Ainrnnya Normandi kadar ve 
90 bin ton olacak yeni bir trans 
atlantik yapmaya karar vermiş. 

(ir. 

* Polonya da Mançuko hük(I -
metini tan~ıştır. 

Ayşe: 

- Ne var oğul" diye te!ıişa düş. 

tü. Nedir bu hücum böyle? .. 
Mem'lrlardan biri: 
- Sen sus ı dedi. Ferda Hanım 

evde mi? Biu çabuk cevab ver. 
Ayşe kekeliıyerek: 

-- Ever odasında. 
Diyebildi. 
Memurlar: 

- Hangi odada oturuyor? 
Diye sorarken, F erda gürültü. 

yü işitert!k odadan başını çıkardı: 

- N ed ır bu gü l.ü t'.i, Ayşe teyze 1 
Ferda sözünü tamamlıyamadı. 

Birdım çıplak omuzlarını örte. 
rek içeri çekildi. 

Memurlar, Ferdanın kapısın1 

iterek oday~ girdiler. 
- Ferda Hanım siz misiniz? 

Ferda şaşaladı: 

- Benim adım Ferhundedir, 
Ferda değı 1. 

Taharri komiseri hiddetle sor. 
du: 

* Ac·pntin hükumeti, Türkıye 
hükuınetı tarafından iki meınle -
ket ar• ;ındaki rnünasebatı inki
şaf ettTmek maksadile bu sene 
Ankara ve Buenus Ayres'te sefa_ 
retler ihdası i;;ııı yapılmış olan 
teklifı tetkik etmektedir. 

* Çın hürl:umeıınin sıyasi ınii. 

şaviri Sır Fredrik Va.yt, Oksford
da söz abr:ırl: b:Jhassa demıştir ki: 

•- Maanı.filı Japonyanııı mu. 
harebey~ en güzide fırkalarının 

yarısından fazlasını sokmamış ol. 
duğuııu unutmamak lazımdır. İn
giiltere J~ Amerikanın kat'i bir 
rol oynıyacakl arı gün herhalde 
hulıil edecektir * Yenı Toprak Mahsulkri O
fisi teşk'lii.tı illerinde temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya git • 
miş bufonan yeni Ofüin yen; u

mumi müdürü Hamza Osman Er
kan ile umumı müdiir muavini 
Şakir Rifa; Turalı bugünlerde 

şehrimi'le dönecekler, Cfis teşk:. 
Utını kurmaga başlıyacaklardır. * Hamıdıye İneboluya varmış, 
halk tar:ıf·ndarı tezahüratla kar
şılanmııtır. 

--· __ , _______ ,~ 
- Dün gece Büyükdereye giden 

hanım sen değil misin? 
- Hayır. Ben Büyükdereye fi . 

lan gitmedim. 
Memurlar birdenbire şaşırdılar. 
Bereket versin ki, arkada du _ 

ran talıarrı memurları arasında 
Kamil Ef~n.dinin başı görünmüştü. 

- Ben, Omer Beyin zevcesıni 
çok iy·i tanırım. 

Dedi .. Odadan içeri girince: 

- Ta kendisi... 

Dıye bağırdı. 

Ferda K•ınili görünce hüviye
tini saklıyamadı. 

- Ne ;stiyorsunuz• dedi Benim 
gibi namuslu bir kadının yatak o
dasına lı:adar ne hak ve cesaretle 

' gi!l'ebildiniz" 
Taharri komiseri cebinden bir 

tezkere çıkardı: 

- Müdrleiumumiliğin tevkif 
müzekkeresi var. Siııi kanun na

mına tevkif ediyorum. 

(l;>evamı var ) 

ispanya ne 
vaziyette? @ 

Yazan: Ahmed şükrii r:5~ • rııs, 

Enterna~onal karışıklıg3 par, 
hal vermemek içın lspanY9 

hının: . ,,r 
l - Fnnko zaferiyle netıC' 

mesi şarttır. ri r; 
2 - Ve bu zaferin de se 

ması liizrnıdır. .• ı~ 
'};J ) 

Ge"eıı ilkb·ı'ıı"·do her - .. , . r"" 
da ıtahal<kuk edecek gibi goarıı::l 
yordu. Franko, İtalya kıt~1,Jr0' 
ve Alman teknisyenJerinın - r~j 
mile denize doğru 1;ı.ir taa~~ 
başhyardk Hükumetçi kuı·;;vı' 
ik.iye ıyı;:mş!ı. Bu ıaa ıP~· 
muvaifakıyetle inkişafa k~~ıı f 
da Ispany1 harbiıün .mha ;ı .. ~ 
runur g-bi aldı;. Ingılız. - . ,~; 

itilafı Frankoy• çok ınusaıt8j1~· 
nen bu ı;ırtlar altında ıril',~ 
mıı;ıtı. Gerçı itılafnamede f 

1 
ı 

nun nihai zaferinden baJııS ·, f. 
tur. Fakat İtalyanın iddia5'0;,~ 
re, bu, İn,gilt.er, taraf:ııd•0 r< 

k ' . _,., . ti' r' ng;ltr ' nen aoul e;;.ı mı> r. rl 
Frnnko zafe" kazanmak ı;,, 
b k 

.. 1 a et .. 
u ııo tayı mLtna ~-aş.. ıer · 

Fakat Frankrı bir turlu ı3 ,/1 
111' 

zananuror Ve zafer kaZ•.0•1,; 
ça da İngiliz - İtalyan itıl:~ 
riyete 5ır·~miyereğinden of 

olduğu yerde sayıp duru.Y ı,ıfl 
Üç ay evve., Frankonun )"il 

··ııu 
o kadar muhakkak göru ı.ırı 
ki karışmu:,ı< komisyonu trıl 
fından uzun zamandanbtr ı. 
edilmekte oi:<n İngiliz pro~; I 
tatbikin~ maha: kalm•Y3c~1,. 
laşılnııştı. Hükumetçi kııV' ~8rl 
beklenınıye·ı mukavemeti ar~ 

d r. ·ı· · · tckr sın a ngı .z proıesıne · 0 
vurulmat< lazım geldi. Gc_7ıifl 
karışmazlık komi:;yonu, 

1 
\' . 

projenin tır:bıkıne karar 1,ı 
ve proje her ikı muharıP [<I 

da tebliğ edilmiştir. fl'3~0~ 
Hükfımetç.i ier de bu pek ~t:tıı' 
karışık prnjeyı prensıp crd' 
kabul etmişlerdir. Kabul r<Jı 
mek yabancı askerin Y3 l•r 

k o 
olan ihtiyacı itirai deme eli 
H<Libuki bun; ne ıı:u1n'ıtflğrll'' 
ne de Fra.ıl;o yiğitliğe 51 ı11 

'le" t•f1' madılar. Fa kat her ı 1 ·ıe~ 
kadar ç.:>k ihtiraz! kayıt ~kiot 
müştür ki, projenin tatbı 
çilebileceği şüphelidir_: ,.ıı.ıt 
Diğer taraftan Hulı · peiJf 

son günler zarfında Ebr0 geı· 
zeı·inde ""'·~11. taa"'uı•.~ı· r 1 
!erdir. Bu taarruzun 'okıh,pır 
kında cepııeden gelen ;ıı~,' 
bermlltat mütenakızdır kİ'' 
metçiler büyük nıuvaff~i,· 
elde cfüklermi iddia eke~ 
Franko ise. taarruz hare'ill' 
hemmiyet bile verırıedıgel ı . 
dirmektedir. Hükumetçıl ııP'r 
fından başlanan bu ıaarfl ı~' 

t. 1 
muJ ve ebemmiye ı 

kat'i bir söz s&.deneJ!leı·1 ,. .. .:e . 
bu har.,ketin eheınmı ... ~ıı 

fi'' mağlUp olmuş sayıla,~ .. rııe;'~ 
çilleri bir gayeye go-"1 ~; 

d dıf. ziyade, başla,1masın. • tırı•· 
panya harbının inkış.ıf Jı.ı ~ 

d dt1 .,. 
keri mütehassıslar a .. :ii~ 
• h ld h . . b•'·' ' gu a e erkes ıçııı t><'r· 

priz olmıtslur Bunıınl3 ıtir~' 
Hükfımet bu safhaya 0111 , 

sonra 1 Frankonun errıe_<:·Jıt' ~· 
fer kazanacai!ıııda.ı şııP .,,rl 

~' 11ı· 

mez. Fakat bugün eheırı'r ı1' 
. e !! 

la~ me,,..le. bu :zaferııı 19,1r 
mı kazanılacagı nol'_ ,o' 
Zafer üç av evvel serı " .. < t 

· ·· nfll 
yordu Sonn. geç görll talı<' 
ladı. Bugün de za11 "\ecel' 
dildiğinden fazla geç• 
görünmektedir ,ıyı ~ 

Zaferin .~ecikmes:. ftı !il 
.. n•'" ~ ransa dras,n:l:•k. mu · ..,,~, 
"steW w 

zerirde akislerini go f rif ~ 
Çünkü Frank:onun ıs eder 

k b" c r lup - bi~tı oarak a ~el 

solini, bu netice gecik!' ı~'~ 
. ·n ıe r· 

!eşiyor. Fnşist şefını nc•ı 
göre mademk' harP 

3 
". 

' . . oı' ı 
(DeYatn• F 

'!!"!'!!! .............. ---'"'~,....· ofl~ 
Sağlık J{UP . ıo~ 

·r11ıı ·ı 
Bu kuponu-n Y1 get' A ·,e lf' 

toplayıp idarerıı~fl '[}o· 
kuyucu!arımız S iirt" , 
F'm birinci sınıf f!'lanl ~ 

rııecc I• 
,., tarafından I(ııPv'' ~ 
ecı;ıecek!erdır. . d~ D'" 
gün idarehanerıı·ıZ 
mektedir. 



u günkü güreşler -
Trakgadan J!e/en • 

yenı bir 
genç pehlivan .. "" . 

gorecegız 

lli- h f 
buı • a todır de<!.'kodusıı !stan-
,. ·b spor umumi efkarını saran 
~r est ·· 
stad gureşle~ bugün Takl!im 
G~nda Yapılacak. 

da un'.trdenbcrı birbirine mey _ 
do; ok:ıya'1 başpehlivan Tekir • b;· 1 Bu~yin ile Türkiye başaltı 
ı.. uıcısi :brahim bütün hazırlık -
~ını ik b . rnı.J eoımı ş bulunmakta, 
,..~nku maçın çok çetin bir mu. 

aa hal nde olması ıhtimal kar. 
l••ınd ııı ğ a !;;"' manaslle ham· bulun-
~: Çalı~maktadırlar. 

,, gUnk:ı müsabakaların t'n mü
·~ın k 
taıı "''mlar~ arasında bu maç • 
ba son:a Dinarlı Mehmedle eski 

iPeh!ıvan Kara Alinin ı·apa -
cakıa ' 
lli• rı maç göze çarpmaktadır. 
Ur ile~ taraftan pehlivanlarımızın 
1~u mıy.ın bir tereddütle dünya 
Ja1t Pıyonu olduğunu .ddia eden 
tıv t Şa.rl i:e karşılaşacakları Fes. 
~- sıra~ı_ndakı müsabaka gıin. 
rarıııı ın tayın; hususunda ağır dav· 
rinde 3htı 1~fkftrı umumıye üze. 
hü • Pel:ıvanlarımız leh ndt>ki 
oı:~ nazarın sarsılmasına vesile 

ll agı da söylemnektedır. 
ltar:gUnk;ı maçların arasında yu. 
Yen· a re~mi bulunan 105 kiloluk 

ı Ve 
~irn . genç pehlivanlarımızdan 
lıJın e!ı •Hüseyin• halka tanı-

ı./ş olacak:ır. 
lurı~sey n, henüz 23 yaşında bu. 
G·ı.ırıd asına rağmen 2 metro bo _ 
llıük a Ve tam 10~ kilo slkletinde 
'lıılıı e;:ıneı bünyeli ve çelik bo
Yapıı· ır . r>e~livandır. Trakyada 
henu gı gllreşıerde _ güreş hayatı 
bıı "f~ Yen ı olmasına rağmen • 
geıııı\lrk fforkülünün sırtı yere 

eıııı · 
rıu bi] .~: Yenilmenin ne olduğu-
tııııııı· llli~. e•ı acar g~nç Trakya U
l:ıirlkı Mtı!ettişi General KaZ!m 
Ye ed·~ara:ından teşvık ve hima. 
kadarı cı·h;- geli~e geişe bu güne 
l:arşıJ tanılan pehlivanlarımızla 
ita~ Bşac~k kudret ve kabll:yeti 

13 nııı~tı~. 
L \l '"enj ·• 
"ilŞJıehı güreşçi, müs:akbcl Türk 
llıakıa ~vanlığına namzed bulun

attr. bazı tahminlere gö. 

re ilerde Avrupa ve dünya şam. 
piyonluklarıııl da el koyacak bir 
yaradılışt.ı bulunmaktadır. 

Hüseyi:ı, bugün İstanbul hal
kına takdim edılirken bir maç ya. 
pacak, ve hasmım da ringin et. 

Genç pehlhmı Hiiseyin 

rafında sıralanan pehlivanları • 
ınızdan birisini seçmek suretile 
intihap edcı.:ek olan organziatör 
heyetin kararına uyacak, kuvvet
li tahmin1ere, ve en yakın ihti. 
male göre de ya Jorj Modrıı ile 
yahut ta Bulgar güreşçilerden bi
rile güreşeccktir 
Bugıin gôrüleceğ' üzere :yeni 

· pehlivan Hıi~1~•:n Jak Şer.i ile gü
reşmeğe en muvafık pehlivanları. 
mızdan bid fü. 

Esasen genç pehlivanın bütün 
arzusu bu beynelmilel şöhretile 

şehrimize gelen ve dünya serbest 
güreş !şampiyona oduğunı.: vesi
kalarla iddia ve tevsik eden J ak 
Şeri ile güreşmektir. Hüseyin, bu. 
günkü maçtan sonra Jak Şeri ile 
karşılaşmak iizere muayyen gü • 
nün kararlaştırılmasını beklıye _ 
rek ekV'r.izlcr yapacaktır. 

f İstiklal 
Abidesi 

Bütün borular 
~slc.ideğiştirilecek 
Y~ ~erkrs idaresinden beledL 
Yu i8Jııi •llüm edılen ve ş<'hır ıu
llııkıı bo verılen suyun şehirdeki 
la"ınd rıııarının b•r çok kısım. 
letltiıt~,~tiza olduğu son yapılan 
'ıJı: ed dPn anlaşılmı , bu işi tet
lııınun en SUiar idares komisyo. 
iıliğııı,, verdiğ; rapor belediye re-

lleı _sıınıılmuştuı 
~ •diye. . 
~ilen ce bu rapor üzerıne 

~llıan t~nı karara göre kısa l>ir 
boruıa Çfndc• şehrın bütün su 
~e•iı .:~nın tamiri ve değiştiril. 
, ,ırıc b 0'1a.lizı~ , aşlanacak, bu arada 
Ye de l 0 ıı ş•ı·ketinin belcrliye. 
Ya lrrectp • 
1_Pacağı b.f'.ı boru fabrıkasmın 
.. ~faq. 0 rulnrdan da geniş bir 

il - tem· . or111 ın edilecckır. 
''"'~· arın t h .. ..,,ki . a dıdnden ~onra 

1ııları11 gıbi bazı semtl<'rdek; 
ltırı anı ke . ı . h. . . <le i . sı mcsı ad se.lerı-

nun-. ge~Ilmiş olac«ktır. 

Kız kulesi11de 
lstiklalir.ıizı tebarüz ett.rmek 

ve bilyük inkılabımızı ebediyen 

yaşatmak üzere •Kızkıılesi• ye. 

rinde muazzam bir abıdc kurul
ması !ıakkındakı şayanı dikkat bir 
fikri dü'1 yazmıştık. 

Bu tas wvur, alaka ile karşı

lanmıştır. 

Dlğer ~draftan rnezkiir ya1.ımı· 
za Kadıköyi.irıd~ ilk mektep mu. 
allimleriden ba,v Mahir J)('dcoğlu 
tarafındm yapılarak ilaı·e olunan 
ve müteaddit kısımlardan .ibaret 

olan tasıağııı aksamına aid numa
ralar d•zılirken bir tertip hatan 
olduğun" teessürle gördük. 

Bu tasldğl:1 i.izcrindek' numara. 
Jarın jU kısımları ifade edeceği 
n. tas!ıı!ıen yazıyoruz 

1 _ k0prıi 2 - menUvenler. 

3 - seliı:n topları. 4 ten it'b.ıren 

salonlar. 3 _ Projeksiyc.nlar 9 -

Ulu Önde: A!atürkün hey:,~:: JO 
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~r .Tarihi tefrikası No. 49 

ile. 3dağı 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

h g kat'ı '"< Bo~n.ı _ Hc~
t a1ıı< lt 81 et, ted b dt.ğımiz 

rı . '~ ın ı. llluu h • ve Aı•us ury.ılıla. 
""ip .aı s ı 
r ç ~ tııı t , '•C' • ) .ırıd.ı bıra. 

Usı ru !, r c.urmadan r . \ 
~ I<ar rl ;, 1 l çalışıp durur. 
t ~r Jr e r d.ı en < _ 
°"'ı rb ' ~ P sa•,,. urnu " kul ıt larını 

· erm , a,. rı:ı., 1 e.,.tedırkr. Bu as. 
•d l m ru~ , , , 

~ • , " .n g •cnıcrı der-
"' ,yeı ıı. t k e n' g mcktm 
~ · Çanakl ha Oln 1,nı de gızlıce te. 
~~lr.ı bu!: t; •dırlar. İstanbul 
, , 80n lıın _vukuf peyda ederse, 

ctır . turı r e •3 u ıtne ı·e fısku 
le olagelmekte hulu • 

nan bu muhıtın zabı ve raptı ma. 
azallah rr üşl:ülleş '. r. 

Alı Pa, ı, katı kalı söylı.iycr, ve 
vukuatı ~erıı eyliyordu. Sultan 

Azi7llr., yıizü gerılmiş, gözleri yi. 
vinden fırlnrrış plirhidd~t Sadrı. 

azamın yüziıne bakıyrırdu Artık; 

ne haman1, ne 2<'Vk ve ne de neş'e 1 
1 

ka.mıştı?. 

Ar Pap, PadıJ<ıhın har vurup 

harman savurduğunu, horoz, koç, 

pehlivan gıire~;nden başka; hiçbir 

şeyle alıiKada.' olmadığını bildıği 

için devletin uçurumda bulunan 

vazıyetini kendi•ini hıaçbir k&) de 

77 
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Şirketi Hayriyenin 3 
üncü vapuru ikmal 

alundu 
Şirkeıi Hayriyenin 3 üncü yeni 

ve yerli vapuru olan 77 numarada 
tamamile ikmal olunmuştur. 

Bir •Araba vapuru. olan bu 
vapurun ilk tecrübeleri muvaffa
kıyetli neticele vermiştir. 

Yeni araba vapuru.muz yakın. 
da İstanbul - Y1lova arasında iş. 
1"meğe başhyacaktır. 

Enver bir 
Hiç uğruna mı 
Öldü? 

--

Yaz tatili 
Saat sekizden on dörde kadar 

yapılan çalışm.ı deneınr~ i muvaf
fak olmadı. Bir Ağustosta yeni 
'bir tecrübe ba~lıyor. De kuzda ça
lışmıya başlanacak, öı;leyin ye -
mek yenecek, saa: on altıda da 
paydos olacak. 

Sekiz - on dört çalışması mP-

Şehir me elele i J 

--- - ----
Bahçeli gazinolar 

çoğaldı 

Bundan çıkan mana nedir 
mur için de, halk için de henüz Son senelerde şehlr içinde bah- parklar lazımdır. Vakıa Gülhanc 
değerini ve isabetini ölçemiyece- çeli gazinoların çoğaldığını görü- parkı glbi dünyanın en gı.i.zel man. 
ğimiz kadar geniş bir dıi~Cincenin yoruz. Mahalle aralarında bile, zaralarına malik olan bir parkı. 
mahsulü di. Saat yirmi üçte yatan eskiden kaim•, boş arsalara, bir mız vardır. Bundan sonra Sulta. 
bir memur yaz sabahı saat altıda iki sarmaşık, bir iki ağaç fidanı nahmed parkı da, kıymet 'tihari-
en dinlenmiş ve dinç halile k•I _ dikerek burasını bir bahçe halin~ le Gülhane parkından aşağı de -
kabilir ve kuvvetli bir şekilde getirmektedirler. ğildir. Fakat bugün bıınlar şeh. 
kahvaltısını da yapmış olarak se- Bahçesi olmıyan gazinolar da rin ihtiyacına ktifi gelmiyor. Fa. 
kizde ~inin başında bulunabilir kapıların Ye pencerelerin kenar. tih parkını da, bır park diye ka. 
ve on dörtte de yarım yaz günü larına iri yapraklar, ve çiçek sak. bul etsek bile, İ<tanbul tarafında 
kazanmış olarak işinden çıkabilir- silarile dolduımaktadır. Bütün park ve bahçe ilıtıyacı tamamiie 
di. Fakat, bunda <aat kadar mun. yeşil \"e iri yapr~klarla çiçek sak. temin edılmiş olma7. 
tazam ve düzene girmiş bir çalL5· sılan, gazinod• oturan kimsele"e Şehrin muhtelif yerlerinde bah- ı 
ma ve yaşama brzının Jıayatımız. 'bir tabiat güzelliğini hatırlatmak- çeler ,.e parklar l,; 1mdır. B~ park-
da yerleşebilmesi birinci şarttı. tadır. ı larda, küçük çocukların aynıya. 
Bizce, Adalarda, Brığazda ve şeh- Bütün bunlardan anlıvcru,; ki cağı yer ayrı olmayıp, şehrimiz _ 

Kasımpaşa cinayetinin rin uzak semtlerinde oturan me. kalabalık. duvar mahallelerinde deki parklar ıhLyaca katı gel _ 
f ·r h Ad• • 1 mur adedi de toptan yekun itiba. yaşayan insanların, t2biate karş-: J, mPdiğı için, halk bah,_'t'li gaz no-
aı 1 a ıseyı nası rile yu""zde. otuzıı aeçmı"uen bı"r ra- teh .. l ır k l 1 t.t .J assur en artm1~tır. er '?S ta ara a\'UÇ do usu para vermekte· 

anlahyar kamın üadesi içindedir ve .. men_ biatin güzellikıriEdn enlstifaJe dir. Hem bu ga1 naların ç<>gu iç. 
Kasımpaşada kahved Halilin faat hem halk, hem :nem ur ara - etmesine imkan yoktur. Ekono _ kili ve sazlı yerlerdir Hıil ie ol _ 

ka,hvesinin bahçesinde Enver is- sında paylaşılan bir menfaatli! mik sosyal \"aziyet itıbarFe b'.r duğu iç"n dah..ı pahalıdır. Birkaç I 
minde birisini öldüren Alaedc1i • İnşaallah yeni tec.rübc muvaL nsan saylye yilzu görmeden. dar kişilik b.r aılenın. içki!' bir bahçe. 

· Al" fak olur. mahalle aralarında butiı'I yazı gr. de birkaç saat ot,ırması, dünya 
nın s ıye dördüncü cürmümeş. BÜRJ·IAN CEVAD 
hud mahkeme:; in de muhakemesı !=====,,;:;~:;;;;;;;;,,~~~;;,,,= I çirmeğe :ı'0chur olabilir. yahud kadar para,·a mal olur B.r aıle 

·· ··1 T k haftada bır defa vapura biııerek, böyle bir. bahçeye ı·erdıiti para ile 
goru müştür. op apı ,· bug••n 

w biraz den iz havas1 alaiı ı lir. kırda bir hafta mutfak parasını temin 
Suçlu Alaeddiıı, jandarma mu- Bursa ikincisi ile ırezebilir, fakat bütün bunlar haf. ede-bilır. 

hafazası altında getirilmiş ve ve- K f tada bir defa kabl! olabilir, "İne MAHALLE COClıKLARI 
kili Behçet Kütükçüoğlunun ya- ar Ş 8ŞI Or ' " ' • · 

Topkapı spor klUbü birinci fud. haftanın diğer günleri dor mahal- 1 Lisanımızda mahalle çocuğu 
nında oturduktan sonra şahıdle - bol takımı bugün saat 16 da Ka- le aralarında geçirmek İcab rder. diye b:r tabir avrdır. Çünkü evin-

' ragümrük sahasında Bursa ikin. R~LAR AÇ\fA K e ~.,;esi mı~·an ır çoc:u n 

Arzuhalcilerin 
arzıhaH 

A\"ukatlar kanıınu· 1 göre ar • 
zuhalcilerin art!1< i~le r nı lrık t.. 

mesi icab etmekte iM ·,. Bır 0 , _ 

tilo makinesi tedarik edeı ek u 
tandaşların _ kolaylık olsun d; "t _ 

istidalarını yazar3 k ür bes kur""' 
kazanmak suretlle- iemın • ~1 şet 
eden şu .bir aı·uç insanın artık ,
lerıne nihayet vcrılıncs hakika
ten haz:n bir netıredir 

E<kiden okuma yazma b:.mi _ 
yenlerin eksniyet t~şk,J ettığı 
zamanlarda •Evvela mah"u _ 
lam ed'p hiıtırı nia:k:lnelt.rınızi 
istifsar ederinl , n1uk~ddin1es11e 
hazır mektub!ar '3\an a·;ıkgı.~ hı 
sınıf gibi değil, adli yolhrı bile _ 
rek okunaklı bir m•kint yazısıle 
vatandaşın dileaını biç'mJıe so. 
kan arzuhalci bugun hattfı ]u -
zumlu bir un•urtlur da diyebıl .r12 

i\.1'emlekette okurılaı;t \"C az • 
ma.ı olm:ya'1 !ek kı ·i kaim, m ş 
bile olsa yın kaırıni ~ ol d ı k _ 
nuşmasını temın l\il"" n .. ıI ı, b ... 
avukatın rehberl:ğine ıhtıy c ız 
ikı üç satırJık tt·mcnn e ı uc·ı:.:_ 
ea yazdırmJk iç en1cn hc .. k 
de. makinelı bir ı . cıjcı ara .ak
fadır. 

Hatta bug;ırı lııaat <" ıdıle ı, 
mağduriJetler:nı nıuc l r ;na ak 
için ıazJmgelc·n y~rıerc yıpac-Dk

ları dıleklerini ·azdırn ak ı çln h • • 
rıl harıl arzuhale arya<"aklard • 
Arı.uhalcilerirı, arzı hallerııun kö. 
bulünü saıniınh·etle te iıcnn.. e -
deriz. rin dinlenmes'ne başlanını<~ır. YENi. PA r d b 0 '"' ol b" ğu 

Suçlu, şahidlerin bazılarına iti- cisi (Dora spor) ie karşılaşacaktır. LAZIM oyun ihtıyacı ;~ i n çıkacağı yer, 
raz etmiş ve Lu ara, hadiseyi ~u Bursa ikıncisi kuvvetli bir ta- Şehir içinde ya~ayan ve 'ay fi- mahalledir, ma•ıalirn;n dar ve 1 
şekilde anlatmı)tır; kım olrhığ•.>rdan bugünkü ma. ye hayatından uzak bulur.an halle 1 pis sokağıdır. nhı"sarı~r ı"daresı· 

- •Mevzubahs tabancayı. mak. çın zevki: ayni zamanda çok çe- kitlelerine, tabi•! giızellk !er ..ı.i Şehrimizde kJltür parklar \"e Q 
tul Enverle miiştereken kullan - tin olacağı muhak;,.aktır. duyurmak, h ova aldırma" ;çin çocuk bahçelerı olmadığı için ço-

HALK FİLOZOFU 

mak üzere parasını yar: yarıya __ __ cukların vakit 1eç ; rcceği yer de Genı·ş mı'k Jarda 
vererek almış idik. Hadise günü, K d • k do o 

1 
d mahalle sokağı olmuştur Mahalle ! 

arkadaşlarımızdan Murad dahi en 1 en ını e e vere gece hırsızı sokağ, en iyi terbiye almış bir ço. 

~~~~;1ı!~ğ~i~t~~de~e::~er~e~;~'. -· -- · ·-------·-----···· --· --- • •• ~~:~· ~~~~~ns;;i~ i~i:ı~e::~:!~;~ Anason ve üzüm 
o esnada Enver: Eyübde Ramiste adaşı bir zengin tüc- , kafidir. Fakat bir aile çocu%unun s 

- •Yarın ben Heybeliadaya gi- carın evini s ayan Halil dün ya ... alandı ' da sokağa çıkması bir zarurettir. atın aımagva 
deceğim!• diyerek tabancayı ben. n Bu zarureti ortadan kaldırmak i. 
den aldı. Yemekten sonra Kasım. 'LI •. --•• ----Jı--d k çin, Belediyenin kültür p.ı.rklar, · B 1 d 
paşada Halibı kahvesine gittik. ·nemen CUrmumeş U mah eme• ve çocuk bahçelerı a~ma ı li\zım- aşa 1 
Ve bahçede oturduk. KJnU<urken ı • ·ı • h J dır. 
söz arasında latif( ı·e şak~ t~rzııı. sıne verı en acemı ırsız sene========== --
da ve havaya atmak üzere taban- 7 lO .. h . k T pu ve veni ve muazzam şa-
cayı Enverden isledım . O da verdi. ı/l_l} gun OplS yafQCQ a rab fabrikamız 939 iJk 
Tabii ben silah atmıyacak idim. Kadastro 
Ve bu şekilde aldığım tabancayı Eyüpte Ramiste tüccardan Ha. isticvaba başlamıştır. Sı'n bir talı- yazında faaliyete 
cebime koyarken Enver benden li1 isminde bir ~ahsın ge~e yarı- kikat nectisesinde bu meçhul zi. T k "} "t geçecek 
tabancayı almak ve ben de ver- sından sonra kapının kilidini ale. yaretçinin Halil olduğu anlaşıL eş ] a JDJD İnhisarlar İdaresi; yen. mevsim 
mek istemedim .. Bu suretle yek. ti mahsusu ile kırmak surctile mıştır. Halil cürmünü 'tiraf et _ T k • • i_çin rakı yapmak üzere gehış mik-
diğerimizle çek'.şlik ve bu esnada içeriye hırsız girmiştir. miş ve çald1ğı eşyaları s1klo.dığı a vı yesı yasta yeni mahsul anason satın 
tabanca patladı. Ye Envere isa _ Meçhul hırsıL ev halkının de- mahalli göstermiştir F.şyafar is- - - almağa başlamıştır. 
bet etti• demiştir. rin bir uykuda bulunmasından tirdad edilerek suçlu müddeiu - Yeni Ve genç mezunla- En bir..rıcı anason l etıştirme 
Bıından sonra suçlu Aleeddinin istifade ederek her tara[ı aramış mumiliğe ve oradan da cürmü. hl· t 1 mıntak:ınıız olan Çe mede ana-

h d hk ra te ıga yapı ıyar vekili söz almış ve m'1dıfa.ı ,ahid. taramış ve bu ara; eline geçirdiği meş u ma emc~ine verilmiş. son alın;ı m•ıameesine bizzat in. 
!eri olduğunu fÖyleverck dlrılen- altın bilezikler, bir çift küpe, iki tir. İstanbu~dan Ankaraya naklediL hisarlar baş m'.idurü bakmakta-
mek üzere mahkemeye bir şah'd takım yeni elbise. birçok ipekli Bir gece e\"vel adaşının evin _ miş ouluııan tapu ve kadastro dır. Şimaiye kadar beher kilosu 
listesi vermiştir. kadın eşyası ve ı;ümü-; çay ve den çaldığı eşya ile iktifa etmi- mektebit•ı hu sene muvaffakıyet- 51 kuruşta:ı olmak üzere 52000 

M h sofra takımları ~alarak ortadan ı·erek, sovulacak 2 ı·ncı· ~ir varlı le ,kmal eden memurları ile ha. kil a , al t M b t a keme; r füddeiumuminin , , " , " o an s"" ınmış ır u a, aa 
b h savuşmu•tur. Sabahleyin uyku - kapı bulmak üzere a•·,amd•n 0 riçten me1'tebe devam eden genç- gen· b'ı· 0··ıçu·· 0·o d • t ki u usustaki mütaleasın sormuş; ' '• ·• ış - - cvnm e mf' e 
0 da, müdafaaya taalllıku hasebi- dan uyanan ev halkı; ortalığı tam. civara giden ve bu sı;retle kendi !erden mezun olanları tayin et. dir. 
le şahidlerin müdafaa ~ah'di ola. takır görünce gece vakti meçhul kendini ele veren bu acemi hırsız meğe h~t!l"landığını ;azmıştık. Diğer taraf·an i~hısarl r da . 
rak dinlenmesini ıstemiştir. ziyaretçilerin gizlice odalarını zi. dün yapılan muhakemer! netire- Bu yeni mezunlarla memleket'n resi piyasadan satın alacağı yaş 

Bu taleb kabul olunduğundan yarel ettiklerinı anlamışlar ve sinde bir sene 7 ay 10 gün hapis muhtelif mahallerinde tapu ttş. üzümler hakkında bir tal matn·-

h k hadiseyi polise lıaber vermişler. cezasına mahkum olarak iki ı·an. kilatımn takviye olunı;,ası husu- me hazırlamıştır. Bu taliwatnamP mu a eme, müdafaa şahidlerinin 
dinlenmesi için talik olunmuştur. dir. darma muhafazasında m~znuncn sunu tem'n edecek olan tayin lis- ye göre Izınirdek anbarlarda !es. 

Derhal faaliyete geçer. zabıta geldiği mahkeme salonun-lan y'. tcsi bitmi:;fü. lim alınma;,; surctile yaş olar k 
meş'ale. 11 - gec~ ve gündüz kır. 
mızı ışıkl~rıa ucanan ve 6 umde. 
mizi ifade eden 6 ok ... 

tab kıln•ada'I acı , acı leş ilı edı _ 
yordu. 

ertesi akşam oralarda gezme~<te ne iki jandarmanın nezaretı al. Tasti!< edilerek peydeq:ey la- Sultaniye üzümlerı 3.50 kurı.: tan 
tında hapishaneye scvkolunmuş- zımgel~nırrı? teblıgat yapılmasına alınacaktıt. Bununla bc•ab<r olan Halil isminde bir salısı ~lip

he üzerine karakola ce'broerek 

sile ordÜmuza zar arız olduğunu, 
ve Kırımın Rus eline ve boyun
duruğum düşmelsle de Eflak, 

tur 

jzalı etti. 
Hatt.i, Girid isyanından sonra; 

Balkanlarda ele geçirilen ve Uus. 
Iar tarafından d•ğıtılan şu beyan
nameyi padişaha arzetti: 

geçilmiıt r. 250000 kıl) miktarında r ,kt• 
üzümünd<·n dah" "" ın al n·n~ ı 
tekarrür etmiştir, 

Diğer tar:ıftaıı Im.irde •Bay. 
rakı• Cİ\"ar,nda yapılacak ye l'e 

muazz~m şarap fabrikesının µla -
lan tanzırn edilmiş! r Bu fabr ka 
939 senesı ilk baharında itmarr 

, edilmiş bulunacaktır. 

Girid nıesclesinde Fransızlar ta
mamile d~vlet.i aliyye aleyhinde 
çalışıyorlardı. Rus~arla beraber 
hareket cd'yorlnrdı. Yalnız, İngi. 
lizler Osmanl! İmparatorluğuna 
mümaş.1tk.\r davranıyorlardı. 

·Buğdan ve B;ılgaristan, Sırbistan 
ve sair yerler!rı elde mevcud ni -
zamsız a.sı!cir ile idaresinin müş _ 
külleştiğinı, Anadolu ile Rumeli 
arasında Karadeniz tarafından 

muvas~lamızl halel geldiğim, •e 
yüzbinkcce Kırım akıncı askoin
den mannım kaldığımızı, ve y ine 
Kaırnarc 1 muahed sile Ru<lar, 
Devle:i iıl y 1 tebaasından ohn 
hıristiyrnl .ırın himayt!sıni üzeri
ne aldığını anlattı . Ve tanzimatı ı 

harbiyed<· !ı sonra, şımaran hıris
tiyan t~baasının da. Rusyanın 

müsavat ve ıslahat bahanesile 
\•aki hinıav~ ve iddialarına uya- c 
rak gün!ırgii'I mcm,liki mahruse. 
!eri dahil'nd• isyanlar vücude ge
tirmeğe sai olduklarım ve bu su. 
retle ecnebı memleketler nezd'n. 
de Dev:etialiyenin hırist:yan telı

aıya emnüaman vermediğini gôs. 
~ermek gayretin'. güttüklerini 

•... Ey şahitler, kalkınız ... İslav 
namını kema:: asaletle taşımağa 
çalışınız. Haydi elimizi Şimalin 

kartallan11,1 verelim. Bulgar, Rus, 
Çeh, Sırp Karadağ bunlar cüm. 
Jes: aynı ananın çocukları, cüm. 
lesi ayni din, ayni k"n kardPştir
ler ... > 

rin göoterdik'eri hüsnüniyetle 
Ruslara Sıvastopolda bir ders 
verdi. Be.ı: ne babama ve ne de 
kardeşıın Mecide benzerım. !~te; 
donanma~·ı hümayun hazırdır. 

Orduyu hümayunun da hakeza 
hazır ve nazırdır. Bıliyorsun ki; 
1278 de ÖMer paşa, Altmış bin 
kişihk biı· kuvvetle Karad~ğ ve 
Bosna Her~ı>ğı çiğnendi. 

-~ _.......:..--..- -- -- -

Sultan aziz, Ali Paşanın sözle _ 
rin: anlar anlan-ı&z kesti ve: 
- Ne ister Ru;Jar bizden• İslav 
ü;ihadı d.ı ne oluyormuı? ikide 
birde Kayr.arca muahedesi diye 
orta_,'l"a çık:ıc· dururlar, Allahını 

severso;:; 'l lalarn; bll Kayna ·ca n1u

ahedesi de nedir? Ne bitmez tü. 
kenmez iştir bu! 

Zavallı Ali Paşa; sıkıldıkça sı
kılıyordu. Padişah neler söylüyor

du?. Dünyadan bihaber idi. Ş:ın. 
cü otunıp Kaynarca muahedesini 
mi anlat-.cak'.ı efendis'ııe•. 

Paşa, Kaynarca muahedesin. hu_ 

lasa etti. Bilhassa :{!uslar tarafın -
dan Kmm:n bizden krparılma • 

Bu beyanname Sultan Azize 
ltesir eım;}li. Kendinden geçti. 
Ve büyü:C bir grurun ver.diği te_ 
sirle aıy:ıga kalktı. Ko11arını daha 
ziyade bazularının ü~tüne kadar 
sıvadı. Eazularını elkrile yokla
dıktan rnı: ı rndranma dônrı~k: 

- Bana bak Al'!.. Bu devlet 
şimdiye kadar, h!ç bir zaman küf. 
fara boyun eğmemiştir. 

Bilirim; babam zamanında Rus
lar Balkanları açtılar ... Kardeşim 
zamanında Reş"d paşa, İnai!izle. 

Ve yin~ bilirsin ki; Serdar Ek

rem Ömer paşa ka\"limzni em. 

rinde bu.uran Hüseyin Avni, Ab
di. Der>') paşalar Prens JVJırko
koya ay.ık delett !er ... Ve teshır 

ed.lemez denilen Karadağın a. 
man vernıcı gcçıtlerini z.ıbtetli. 

ler .. Ve D'""İıi paşanın Mahirane 
bir man.•vrasıle •Duga• Boi;azın
da tarümor oldular, Ve asker şa. 

hanem Ostrag'm altına girerek 
c...\lirko» yu iki ntPş arJ.sına alıjı. 
Çitine üz 'rin~ yürüdü. 

Şimd, sorarım l.ılaın send~n! 

( DC\"amı nr) 
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ilk ve son buse 
ceryanlat ! 

1 
• ,·:·ı • ·1Koc8mb1r 

ADm©ınya ... üM~üDt~ır~ s~~~~~~;:·m.hk•-

, . 

Veni 
' .. 

Ortaya yeni yeni planlar çıkıyor, her tarafta 
sulhun kuvvetlendirileceği söyleniyor? 

Vaziyetler nasıl tahlil ediliyor ? 
Avrupaa& artık yenı sulh ve' 

sükun devri açılacak ... Bunu söy. 
liyenler acaba çok ınu nıkbin da~
ranıyorlar nedır? . ~·rı:.nsa ile İn. 
gil.ere ara>ındaki münasDbatın 

sıklaşması, mevcud dostluğun da. 
ha dcrinleşmc>l İng'liz Kral ve 
Kraliçes:nin Pa"is ı ziyaret. vesi
les.le yeniden :ekrar edilen, kuv. 
vet verilen birşe? oldLt. Günler • 
<l •nberi Avrupı ınat'>uatı, Ame. 
r k gazeteleri bu Z'Ydretin sebeb. 
!!lr, ve neticeleri ile mrşgul gö ... 
r• nüyor. •Son Telgraf. da kaç 
g ndür yabanc. matbuatta görü. 
len bellibaşlı yazılard:ın birer hu
lasa çıka'nyor. 13.ı.gün ele bahis 
lngil ız • Fransız do>t•ugunun Av. 
rupa sulh saha.>mda nyıııyacagı 
mühim rollere dair olacak, Fran
sız _ İng:liz nıünaseo~tının bu 
kadar derinleşmesi k1rşısınd'1 Al· 
manyanın ne düşi.indüğünü, ne 
~aptı!':ını anlamıya gelcceklır. 

Bunun !Çin de Landr..nın ıleri ge. 
len bir gazetesinde çıkan yazılara 
bir göz atmak iktiza edıyor: San. 
dey Ekspres gazetesi Fransız 

İng:liz münasebatı karşısında Al
manyanın Fransa ve bunılan son
ra İngiltere ile olan miinasebatı 
ne şekle gireceğini tahlil etmek -
tedir Avrupada bugün en miı!ıim 
mesele nedir?.. Pürüzlü çetin bir 
mesele. Avrupanm diğer memie. 
ketlerini birbirile ihtılafa dü -
şürmek ıs~l:iadında olan bir gaile 
Ç<>koslovakyP.daki Almanların da. 
vası mı? .. Hayır Bı: mesele şimdi 
ikıncı de•·rreyc inmişti; Çünkü 
o müzakere safhasına girmiş bu
lunuyor. Müzakereler nekadar zor 
v .... uzun olursa olsun netice dai ... 
ma Umid vericidir. 

Avrupada en mühim mesele ts. 
panya mcscles ·dır. Dir z~man Al
manyayı ~ok meşgul etmiş olan 
tspanya ciahıll harbi İngiliz gaze. 
tesinin yazdığına göre 3imdi artık 
bu kadar alakadar etmemektedir. 
Fakat Almanya neden artık İs • 
panya işi ile eskisi kad:ır meşgul 
görünmüyot ?. Çünkü İngiltere ile 
anlaşma.'< arzusu ve lüzumu daha 
ziyade kendini göstermi~tir. Lan. 
dra ile anlaşrr.ak isterken İspanya 
işlerile fazla alıikadar olmak İngL 
tere - Almanya mUnasebatının L 
leremesi, dostluğun istendiği gibi 
ar:ması huSllslarında bir mani teş
loil ettiği göl"iitmemiş değildir . 
İspann meselesini biran evvel 

müzake:·e safhasına getirip sok . 
mak ve İspanyayi?. gifaderilmiş o. 
an göniillülerı geri çekmek işini 
neticelendcrmek Avrupada em -
niyeti tes's etmek i~in en mühim 
bir adım olacaktır. Alm>nyada 
devlet ,·0 ısini1! Avrupa sulhunu 
muhahza iç'n şimdiye kadar söy. 
!ediği bi:·.;aK nutuk vardır. Sulhu 
muhafaza i~Jn emin ve umumi yol. 
!ardan ha~ekrt etmek lüzumu :se 
Berlinde takdir' edilmiyor değil· 
dır. Bu{ünk'.ı Almanyanın devlet 
adamları arasın-la Mareşal Göring 
İngiltere - !'.lmanva arasında bir 
anlaşmay11 varmak lüzumunu çok 
müdafaa eder gorjnmek!edir. 
Yukarıcl ı ismi geçen İngiHz ga

zetesinin yazdığından anlaşıldı • 
ğına Her Hitler sulhu kuvvetlen. 
dirmek için hazırlanacr.k yeni 
planları tetkik etmeğe, bunları ka
bul etmeğ • hazırdır. Kendi yaver! 
olan Fr:ç Va:, c!man'ı geçen gün 
Landraya rnllıyarak İngilız deY • 
Jet adamlari!~ temas ettirmesi de 
bu mabad!adır. Bu hususta dev. 

Jet reisi '!' Mare~l Göring tama
mile fikir birliğ : gösteriyorlar. 
Maresal Göring malum olduğu il
rere Almanyanır. pek mühim is. 
!erini eF.1ct~ tutmak, h>Ya kuv -
vdlerini artırmak için çalışm~kta, 
lktısadl işler içın uğraşmaktadır. 

Bundan başka diğer bir cephe 
dah a vardır: Almanyanın bütün 
polis teşkilatı 1! elinde bulunduran 
Her Himler ile Almanyanın Hari. 

Bitler Mare.,<al Gör«ıg 

nüyorlumı,. İngiliz gazetesinin 
yazılarından anlaşildığına göre şu 
neticeyi çıkarmak llizım: Her Hit-

'=:::=:::==:================~====~~ -
Dört devlet arasında 

ciye Nezaretini idare etmekte olan 
Fon Ribbentrop bu işlerde daha 
az hazır ve daha az taraftar görü. 

Yeni vaziyetleri nasıl izah 
edebiliriz 

Alınan devlet reisi tarafından 
Londrada hususi bir surette te
maslarda bulunmak üzere İııgilız 
payitahtıııa bir memur gönderil • 
di. Bunun etrafında şımdiye ka • 
dar söyler.en şeyler az değildir. 
Bunu cak'.b eden günlerde de öğ
renildi ki lngiliz Başvekili Al • 
manyanın Londradaki elçisini ça. 
ğırarak ke,.,d:sile görüşmüş ve Al
man devlet reisine bildirılmek ü. 
zere bazı mühim şcy!H tevili et. 
miştir. Görülüyor ki 1ng!liz Baş
vekili Jahd resm! bir yoldan yü. 
rümek istenı:ştir. Londrada Al _ 
manıyanın bir elçisi varken ve bu 
elçiyi yaz tatili münasebetne mem
leketine dönmek üzere bulunur. 
ken İngiliz Başvekili onunla gö. 
rüşmeği daha muvafık bulmuş ve 
söylemek istediğin; elçiye söyle
miştir. 

Avrupa pulıtikasında bazı ye. 
Ri]ikler görü'eceğiM şüphe edı]. 
memı>li. Hadis~ zaten durmuyor. 
Onun için p0litika aleminde de 
asıl olan şey birbirini ıtakib eden 
yeniliklerden başka ne olabilir? .. 
suali hatıra gelir. Fakat eğer tabir 
lYerinde düşerse şunu söylemek 
muvafık olacak: Yenilıkler da
ha sık bir h~lde birbirini takib et. 
meğe haşlıyacak görünüyor. F'ran. 
sa ile İngılterc arasındaki müna
sebatın ç~k ilerlemiş olduğu biiy. 

Bir kydı:t: 
:Qir yuıkesici! 
Bır esrar keş! 
Bir nıı..ntarcı! 
Bir ciıı·ha mahkumu! 
B;r sğı: ceza töhmeUisi: 

le bir zam3nda Avrupa sulhunun 
devamı içın atılacak adımlar geri 
dönmiyeceğe benziyor. Bu yoldaki 
teşebbüsle~ muvaffakiyet getire • 
cektir. Fakat tabiidir ki zaman 
denilen en büyük amili unutma
mak lazım. Her teşebbüs zamanın 
yardımı ile ve ilerlemesile !ıli sa. 
hada netice vermiş olat•ağına göre 
politika al?mind'" görülen ~·eni fa. 
aliyet ve hal'eketin de muva!fa • 
kiyete varacağını beklemek fv_ 
la nikbin!'k olmıyacaktır. Bu yeni 
faaliyet ve hareketin de hedef o. 
!arak göu çarpan noktaları aşağı 
yukarı saymak mümkündür: Ce· 
koslovakya hükfunetile Südet Al. 
manları arasında çabuk ve de • 
vamlı lıir anlaşma, Almanya ile 
Çekoslovalqya arasında bir ademi 
t!>cavüz miskı, tngiltere ile Al -
manya arasında bir dostluk misa. 
kı, Almanya ile diğer komşuları 
arasında da buna benzer birer 
vesika imzalanmı5, Avrupada ti
caret ve iktısaü işlerinin inkişafı. 
nı temin için daha ziyade vakit 
geçirmiyerek elbirliğile 18.zım ge
len teşe<bbüslere geçmek ve nlha. 
yet sillihl'll"ı azaltmak değilse biJ,e 
hrç olmazsa bugıinkü baş döndü
rücü sil5.hlanm;\ yarışını durdur. 
mak yolund.ı konuşmağa başla • 
mak. 

Fakat bu maksadlara varmak 

!er ile Mareşal Göring Almanyada 1 

asıl sulh taraftarlarının Laşında bu J 

unuyorar demek oluıyor. Bunla • 
rın karşısınôa da Hariciye N•zırı . 
ile bütün Almanyanın gizli polis ' 
teşkilatını elinde bulunduran Her 
Himler var demektir. Taboıdir ki 
yeni sulh planlarını kabul etme
ğe en az hazır olanlar yalnız bun. 
!ardan ib•c!!t değoldir. Almanya. 
nın daha başka devlet ad::.nıl&rı da 
bu caz h•zıc~ olanlar sırasında -
dır. Fakat sı..lh taraftarlarının da. 
ha ziyade kuvvet ve metanet gös. 
tererek muvaffa'< olacakları tah· 
min edilmektedir. Sandey ekspres 
gazetesi bunu Londradaki siyasi 
mehafili arasındakı tedkik:ıtın ne. 
ticesı olarak yazı.v ar. Londradaki 
diploma•tbrm görüşüne bakılırsı 
Almanyadaki sulh tara{tarlorının 
noktai nauı:ı neticede galebe ede. 
cekfu. 

Fakat bütün bunlan okuduk
tan sonra hltıra şu sual gelmez 
mi?. Fransız ve İngliz dostluğu • 
nun böyle kuvvetlenmesi karşı _ 
sında A!manyada Avrupa sulhııntı 
kuvvetlend;rmek yolundaki ça • 
lışmalara iştirak edecekse de bu. 
na mukabil acaba Fransa ile İn. 
giltere oaa ne verecekler, ne temin 
!>dt:>Cekler • . 

Bunun iç!n ortaya sürülen bir 
takım iht!maı:,,r yok değildir. 

Paris ile Londranın bir gün Al • 
manya ile krınuşarak onu d1 tat. 
min edecek bir ~kil bu:maları im. 
kanından ba'ı.sedılmektedir. Çe • 

koslovakyada:ı:i Alman ckallıye. 

l)'e~inin vaziyeti yukarıda dendiği 
gibi müzakere sJfhasına girmiş • 
tir. Bu mc;;elcnıı eylUI ayında ar
tık halledilmiş, neticelenmiş ola. 
cağı tahmin o:unuyor. Fakat Al. 
manya 'le varılmak istenen gaye 
yalnız lıundl'l ibaret Mğildir. 

Avrupa sulhunu kuvvetlendir • 
mek için hcyeU umumiyesile bir 
anlaşma lazım geliyor. Bunun icın 
de Paris ilE Londranın Almany~yı 
tatmin etmek için lazım gelen im.. 
klinları düşünecekleri söy !eniyor. 
Fakat balı.s•n bu kısmı yarına kaL 
sın. 

dçin her tarafın arzusu nekadar 
saınirnl oluı· ;ı olsun daha evvel 
Avrupada dürt devlet arasında 

esas itiblr:le bir anlaşma zemini 
bulmak için konuşulması lazım 

geldiği bahsi tazeleniyor. Bu mev. 
zu ise hele geçen senedenberi çok 

avdet edil:m hır bahis teşkil et
miştir. 3eçen sene kabinesini teş. 

kil etmiş olan şimdiki İngiliz Baş
vekilinin Avrupada dört devlet 

(Devamı i iııci !!Dhifemizdp) 

Bir c:ıni! ... 
İn;anlıyır sefaleti! 
Uzun tırnLJk! 

Kir lııtmuş bıyık! 
Usturasız sakal! 

Edebi Roman 
No.61 

• Ve ... Beyazı siyahına karışmış, pırtı.ak yamasız 

Kuma~ parçaları içine sarınmış bir vücud: Serseri. 
Sonra, meç şıkırtıları. .. 
\'e ... Ağ'.Z açanlara şamar! 
l:efik, r.eceyi burada, bu naz:ıret\ıı.nede, bu in. 

sanlar kinde geçirdi muztarip Refiic cehcnnemleşen 
rece1erden bır gece. Beyninin tutuş~urıı1duğa, kanı. 
nın pıhtı pıhtı olup deverandan kesildiğı bir gece! Bu 
gece, boyle bir gece, Refiğin ömr:inde ilkidir. 

Sabahleyin. Hangi sabah?. Bu~~u:ı sabah yok. bü
!ün günler gecedir. Refik sabahı ayak seslerinin ço. 
ğa 1 ma>.nda!ı, arada bir kapının açilıp beline bir tek
me irdirilerl'k: 

- Haydi ulan bas!. 

Dıye içeriye atılan bir cemiyet ma!rudu ile bera. 
her karanlığa boşanan aydınlıktan anlıror. S.\bah bu. 

dıır, gündüz bukadardır. 

4te, bu sabahın ve bu gündüzün ilk 'aatlerinde 

yine kapı açıldı ve herkes gözünıi çev-rdi: 

- Bak~lım kim düşecek?. 
.. S~petlenen kimse yok. Fakat, b;r polts g•rdi, dü
şuk boyu.'"lların parıltilı gözlerin .1 rası.1dan yürüdiı 

geçti ve ... B&ğrdı: 

- Re!ık efendi. .. 

Bir Jaha: 

- Iteiik Necati efendi. .. 

Refik bir hayli! gibi kımıldadı: 

-Uend'm ... 
r.- • - .,.Tel ••• 

Gidecek. Gidecek amma, nası'~. Nefes ufu·1etın. 
den ciğerleri zehirlendi, toprak :iöş~meoıır.. soğı:ğun

dan, su s:zıntısından ayak damarj :1x1 şiş?.ı. Açlık:an 

başı dönÜ) or, midesi göksünün alt:oa yJpısa.ıı bır so.. 
locan gibi halkalanıp büzülüyor. Gayret !iızım• Zo. 
runa ı:o.yret, nefse cebir! 

meye müracaat eden 
Ramanyalı bir kadın 

böyle diyor 
Bükreşli genç bir kadın, madam 
Şarlat Nöman muhakemeye mü

racaatla kocasınL'l kadın olduğunu 
söylemiş ve boşanma kararı iste
miştir. 

Zevç bunun yalan o:duğunu, 

kendisinin tam manasıle e:kek bu. 
lunduğu cevabını vermiş ve bo. 
şanma talE!binin reddini rica et.. 
miştir. 

Şarlat Nöman iki s•"ndir Şaral 
Eskinazi adlı birile evlidir. Karı ve 
koca çok mes'ud bir bayt geçi. 
riyorlardı. İki haft:ı evvel bir iş 
adamı olan kocası b'r sahtekarlık 
meselesinden dobyı hapsekonul
du. Hapisanede, Şaral Eskinazinin 
hakiki ismi SesU Ventrod ve kadın 
olduğu anlaşıldı. 

Sahte Şaral, hakikati itırafa mec 
'bur kaldı. Genç hir kız olduğunu 
sekiz yaşına geldiği zaman ken. 
dinde garip bir h5.l hıs ettiğim söy. 
ledi: 

- Bilahire Bükreşe geldını. er
kek elbisesi geye•·ck dolaşmya baş. 
!adım. Günün birin<le Ş"rlob te
sadüf ettim. Seviştik, C'Vlendik. 

Sahte pasaportlu sahte kocaıun 
muayenesi tabibi adliye havale 
olunmuştur. 

Macar kraliçesinin 1526 
senesinde batan kal
yonu yüzdürülecek 

Fakat içerisinde bu
lunduğu farzedilen 
hazine çıkaıırllabi· 

tecsk mi? ... 
1526 senesinde korsanla= Ma. 

car Kraliçesine ~id bir kalyonu tu. 
na nehrinde ve bir muharebe es
nasında batırmışlardı rivayete ğö.. 
re kalyonda külliyetli altın ve mü
cevherat vardı. 

Macarların, muhaç muharebe. 
sinde Türkler tarafından mağlup 
edildiğini ve Türk ordularının i. 
lerlediğini işiden kraliçe ilk Macar 
kralı nın ikametgahı olar. Eszter
gon şatasında bulunan hazinenin 
boşaltılmasını ve Yanya ya nakil 
olmasını emretmişti. 

Alimler bir çok senelerden beri 

Yazan: Nazım Alpgiray 
Sıcak ve durgun bir yaz akşa

mındayız. 

Bazan, hafifçe esen rüzgar, bir 
kar yığını üstünden geçmiş gıbi 
insana hafü bir serinlik veriyor. 

Mayomu gi~· d ı ~; evimizin arka 
kapısına bir kaç meıre mesafede 
ki deniz<ı doğcu yürüdüm. Benden 
başka kimse yoktu. Kendimi ma. 
vı suların kollarına bıraktım. 

Biraz sonra bitişik koınş~nun 

kızı Seniha ile tanımadığım bir 
arkadaşı, kaşı koş.ı y3nıma gcl
dıler Seni.ha bizi tanı~tır~ı. İsıni 
Nezahatıniş. Hakikaten ısmine ta. 
mamile 12yık, Nezih ve narin bir 
kızdı. 

Bir saatten fazla yüzdük, yarış
lar yaptık, pek te uzun >ürnıiven 
arkada~lığtmızın nihayetinde ~ne
şeli bir kıç saat geçird ı k. Kal
bimde on:ı karşı isim veremedi. 
ğim baıı hisler belırmişti. 

~ .. 
Ertesi gün Senihan kapalı çar

şıda, ;lügme alırken görıiüm. Ko. 
nuşa konu~a •teyıesine kadar be
raber ~ıttik. 

Onun hakkında bir çok şeyler 
öğrendim. 

Lalelide otururlarmış. 
Babısı geçen ser.e sektei kalp. 

ten vefat etmiş; ana kız yalnız 

başlarına kalmışlar. 

Bilh~ss:;. en mühimi de, o gece 
Nezahat geç vakte kadar hep be
nim üzerimde mevzular açmış; 

durup durnp •çok hercai bir ço. 
cuğa ben2iyor; acaba çok kızla 
konuşuyor mu?> diye sordukça 
Seniha da bunun tamamile ak
sini iddia ederek, beni adeta me. 
lek.ler kadar tem iz ve gönül iş· 
lerınde pek az liyakati olan bir 
genç olarak tanıtmağa çalı~mış. 

Her zaman yatağıma girer ı:;ir. 

mez uy•Jyuveren ben, o aksam 
bir türlti uyuyamıyor; iki tar.af1• 

ma dönün duruyordum. 
Önüm'" açılmış koskoca bir ha. 

hal alemi vardı. O alemde, Sa
baha kadar onunla beraber yaşa. 
dık. Ertesi gün ilk işim ona mek
tup yazmak <?ldu. Bütün hisleri. 
mi gayet açık bir surette itiraf 
ettim. 

İki gün sonra mecalsiz bir elin 
titreye titreye yazdığı şu sa•tır

lar beni çok sevindirmekle bera.. 
ber hayli üzmüştü: 

Suat, 
Çok hastayım ı Birlikte olduğu-

muz gec~rıin sabahında eve ~3~ 
ta geldim. 

Seniha üzülmesin dıye bir ~ 
hıssettırmemiştim. Lakin, aı 
her şey bitiyor . 
Onunıa birlikte muhakkak f 

liniz. 
Aşkınızı hürmı>tle karşıladı~ 

Benim de size karşı olan muka 
sevgimi niçin saklamalı?.. rl 

Eğer yaşamam mukadde 
ölünciye kadar beraber olurul·, 

. oll' 
Suat, aramızda geçen §eyı 

da anlat biz:m gibı cı da sevin•1~ 
Muhakkak geliniz bekliyor•' 

Selamlar, sevgiler. 
Nezahtıl· 

Mektubu okur okumaz Senilı· 
ya koştum. Ve her şeyi aniatU~i 

Bir 'Itln scınra; Lalelide, e.ı) 
kafesli ve duvarlarını kaplıY 
sarmaşıkları ile daha ziv3de f 
irane bir manzara arzeden b ( 

evin önıinde durduk. ~ 

K~pıyı. altmışlık bir ih:iy.ar '~; 
Gozlerı dolmuş sesi tıtrıyof ~ 

Senihayı gürünce zoraki bJr ~ 
bessüml~ boncuklandı. Elin• f 
tük. •Kmm çok hasta dedi ıl 
lin de görün ar.;lan gibi ya~t• 1 

ne hale geldi. ~ 
İkinci ka!tta bir odaya çı~t 
Kapıda':l içerı girer girmeı ~ 

züme ilk çarpan: Köşede bir ~'~ 
yola içinde. kabarık saçlııJ'~ • 
çerçevelediği küçilk ve gül ıcn 
sarı bir yüz!.,, gözleri yarı ıcns, 
dalgın yatan hasta kız; Ncı 
oldu. 

Aman yarabbım bu sükı'it; , 
" b•~~ goz yaşlaro; bu korka korka ~ 

malar; inga.1ı1n. aklına hep o J11e 
hus ezraili ı:;etiriyor. 

Seniha koştu onun boynun~' 
rıldı. 

Başmı çeviremiyor, 
larından bir nefes kadar s 
dökülen sayıklamalar ;ş,ıil 
yordu. S !rıiha hıçkırıklarını~ 
;,:ni duyurmama·: ıçın a 
mendilini kapamak mecbur t 
tinde ka'.ıycı·; zavall, anne 
hazin manzarı Karşısında •. ıl~ 
g.elen leryatiarını, clişlerin1 (r 
tun kudret• le sıktığı halde. 1 
daklarında öldüremiyor, acı 1~ 
!erle yerlere seriliyordu. J(3 

' 

laya yak!aştı. ~ 

Vakıt vak" nefesını dıırd~ :· 
hıçkırıkların arasında mor~ ı ' r~ 
dudaklal'ından •yavrum ya• ııl , 
'bak kimler gelmiş kelıı11e.~ 
kısa fasılalar1", anne jefl<Dt~ 

bu hazineyi bulmıya ç•lışıyorlar. o ilahi se<ıe verdiği derin ılı 1' 
dı. Nihayet bulmuş olmalılar ki !arla döküldü. . .;-
ihraç ameliyesine başlamak için Belk d · · o 
bir şirket tesis ~dllml •tlr i e bıitün kuvvetını t ') 

· • · vuna kullanarak ıtöz beheıcle 1 i 
Macerlstanın tsrih prafsörlerln. (Dev:mı 7 ;,,el ~~t'!t , 

den İmre Luklnlch, hazinenin l;iiiiiiiiiiii~iiiiiiiliiii~jjiil~ 1 

kral ailesi mensupları taraf:ndan K A L B ~t1 
nakil olunduğu Hrada kalyonun ~ 
korsanların hücumuna maruz kal. 
<lığını ve boşaltıldıktan sonra ha- G 1• R E 
tırıldığını söylemektedir. 

Eğer profilserin silzü doğru ise H 1 R s 1 ti/ dalgıçlar, Tunaın dıb!nde bfr gemi /ti. 
enkazından ve çakıl taşlarından 

'başka birşzey bulsmıyacaklardır. 

-~ ~ 

Ulan pıç Ahmed ... Beylerde ga~o v~rclır, c~ri 
onun içiı"? .••. 

Cıili bir hoplayış: 
- Vay ... 

* 
Ellerin çırpılış ve teessür: 

- Refik sensin ha ... 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Göz kapaklarının yumuluşu, 
rqı. 

Nihayet l:alkabildi. 

- Yyürü benimle beraber ... 

Bu kım?. Polis belki biliyor, beJki bilmiyor! 

şünür: Bur<d" kim bulunur?. 

dü-

- Yıı b;r serseridir. ya bir kıu~r dolandırıcı! ya. 

hud da İ<M ~ıılıkta seçebildiği kadar yüzünıin yarı ay

dınlık çuçrvesine, giyinişine, eda.mııı b.ı.k:ır mutlaka. 
hükünı eder: 

- Bu bir yüksek mantarcı!. .• 

Bahtsız çocuk polis efendinin :ırdPrn tak:lıp yü. 
rU;;üken, nR?.drethenenin yerli mis.'l:ii ı: l!''"i, arkasınian 
kendi an·l~nnda seslendi ve gülüştıiler: 

-·· Beyzade sepetleniyor! 

Yuf ... Kibara da bak!. 

Kel kafasına tuz ektiğimin herüi. İnsan efendi 

oğlu olmalı imış be sabahladı mı, tiris!. •• 

Samim'yetin sahteliği: 
- Vah ... Vah ... ReCik ciğim. Senin oıauğuı•~ ~ 

bilm;~•orclum? evrakı karıştırırken gazete 111 ~ 
dıye gözıime ilişti. getirm göreyim .. Dl'dinı. 

Boynun bükülüşü. Hazin bir hitap: 

- Eve· .... benim ... 
Güya mer•k. Bilmemezlik: . eli 
-· E ... NEden icabetti bu böyle? Dr.nuk b•r 

acı bir tebf s~üm: , f 
Refik polis kısmı siyasi müdüruniın ya11ın' ~ 

ripo murdar yere tıktılar. Şimdi çıkıyo:uı11· 
cevkif edıidiğimı söyliyen yok ki. . J' 

'aelik pofü kısm siyasi müdür in ün yan
10

1f 
rilmişti. Teessürünü izhar eden hiçbir veyı blJlle ,. 
nen de, niçin tevkü edildiğini Refik den sor~n· 
sahte: 

-- Vah .•• Va.!> 



~ 

lanbula hapishane· lizım -! SDzan Dölarls -Esrar ve · -Esrarkeşler .. 
İOldiki binan1n hiçbir tarihi kıymeti 
olmadığı meydandadır!. 

ibnet Onaf'm fikirleri lstanbul hapishane ve 
adliye saraymı meydana çıkarmak üzere 

lıanbuı Yazan: MURAT KAY AHAN 
adır. e~enı bir nıeseif' karşı- " 
Cceğin· ıncsclc, tahmin edc-
Qı h ız kadar mühim v 0 

a.vatı . ~" 
J.t ll sayılabılel'ek paha-

avadisJ · . 
tında erını gazete sü _ 

~ \ak• 
1 
ınerakla okuduğumız 

Çıbktara arı, hırsı7.lıklar, ka -
bıiYUk ~dlıyenin süzgecin -
ll<ı bır dikkatl ·· "ld"k . lira ha . e suzu u _ 
l<j.Yık ol· dısclerin ceza görmi-

ıi ğ1 U an suçları hepimizin 
'"· rnurni h · • ~ dQJd apısnanede ceze. 
taya k Utınıya Se\'kcdilirler. 
h.. adar b" "k 
'141'. ~ak uyu t>ir hadise 

ğ1111 at buradan sonra kar. 

~. 

l.r Ciirı z ~~eyler sizi ürküte -
btı ~u 

1
ku adaletin mahküm et 

1~ ışıe;i u.ıa: rnaa !esef yapaca
llıı~ \'e 1Y1 organize edeme -

1~e de ~?r §eyde olduğu gibi 
~ ~1 llz ırtakun fJzuli engel. 
ÇtJtarllı~tan Ve manasız mani
hapİshan arın yüzünden şimdi. 
~~ltıiye~ binasında ikinci bir 
llıı sa daha almaktadırlar. 
liı~ın C Müddeiumumi -

Bay H ikme t Onat izahat ven yor .. 

ıiıği · et Onatın bu hususta 
ııahat 

<.Slıaııe b' lanneder!:em yeni 
ııı Ya ınasının ve Adliye sa. 
l'tıaııa:1 lnıasını geciktirecek 

ız sebebleri tamamen 

ilıi b· 

nız ısrarla fikirlerinin doğruluğu 
nu isbata çalışmaları herhalde aL 
{edilmez kusurlardan olsa gere:t. 
Gazetecilerin dünkü t edkikte 
gördükleri yer, hiç bir kıymette 
olınıyan, ancak eskiliği ile tam 
bir mikrop yuvası teşkil eden bir 
münasebetsizliktı. Vakfiyeleri ile 
tedkik edilerek Sultan Ahmed za. 
manında yapıldığı ve üırihi kıy. 
·met sayılabilecek yerleri bize 
gösteren Hikmet Onatın tedkik

lerini dinlerken bugün birçok va
tandaşın cezalarım çektikleri YP-

i t k 
il. lfik 'Yıncti <' lnn Sullıınahmed devrinde yaıulaıı mt:kteb ve 

Ya illet Onat, Jınpishane hakkında fikirlermi !>4iylüyor 
~ trı ~•karın 
lh, di~ı lı ~ş bulunmaktadır. rin bu halde kalması ıçin vesile 
~~ ~~ . 
~ "'a ttı• "· ane binasının vı- ittihaz edilen - tarihı kıymeL as-
aa! Sa~1ı:ı teşkil eden ş~y, la kabul edilemez. Ve bu hususta 
r~ dır. \' 11

tcek bir tarih mü- ittifakla rey v~rmek lıakkımızdu· 
t 

1l'll!r t alnı,.. isbatnz izah- zannederim. 
'~' ezı ' ·~ h ede?rk:r kab~l edilme - Bugünkü hapi::.hanrnin tarihi 
i;ı t'.ıtı d.e ~n ~şeımn hem mi. yerlerini gezerken geçmeğe mec-

~liı 11
• hııpıshsthh vaziyetini bal- bur kaldığımız tahta merdiven sı. 

l ı:tıır ancı b' ·ı • rı ı İsb • ınasının tarı ıı rat köprüsünden faı·ksııdı. Çık -
e cı·· a~ ed · % \tşenı eınenıek vazı- tığımız damda kiremit, kubbeli 

1 ıq a.ta caı e:rın hula iddiaları. yerler muhakkak ki. eski devrin 
lh. ltbuı. n ıbŞl·naıarı tu~aftır. 
''<ltı . t:>l 1 k ve her yerde sık sık rastlanan 
~ tıılcar •yıneli hiç bir hanlardan biridir. Halen bir iki 
tle rLl edılenıiyccek tarihi · ı h · · l 

~~· "'1 tt ı kovuğu kömürliık o ara ıstıma 
~it ~ kıyn-:. ~~ bir şehirde edilen bu binaya tarihi kıvmeti 

t:hr tap b, .. ~ ıye saklar, her haiz demek do~ru mudur bilmem. 
~ rı ın tar;n.i halde bırakırsak Yine tekrar edelim ki eğer bu 
ere doıu b· olmaktan ziyade kabil yerler bin::r kıymet sayılır. 

~l\kıtltı~ı koıaır rncnılPket halL sa Prostun İstanbul planı şimdı-
~ Şıttıct· Yla;:ınıs olacaktır b'l' · 

-.i.ıı<l.l\ 1Ye k d • den suya düşmü~tür. c:iycı ı ırız. 
·ı:ı hıtçok n lı.r tarihi diye Ve bundan sonrd lstanbulun her 
!t~ (llıeıli . l:ıyrnetsız eskıler tarafına tarihi kı,\'metler müzesi 
it- • ~·erd!' Ve kıymetini yük- levhası asıp şehri boşaltmaktan 
tı .. 1ııe se:b ,_daha fa1Ja çirkin- k 

~rı eıı 1 'başka çare kalmıyaca ·tır. 
a lııı-1 ı_. 0 ınur.tur 

IJI 'il kı • . 
"d.111\ıııı h. :i llleti olduğu id. 

hatıııerı evvc~tap. hapishaneyı 
~ dirılcd· HıkrnN Onatın 

: fa~ıa i. ık. Hikn1et Ona-
d e~etile ~~t!rıne llüştiığii ve 

C' ı. "'endı·~ı·n· .... 
J~ 11>act11 • .. •n ışı uze-

lı ır r tır · 
ltı l>ııt~ten ız ~c isabetli ol-

~ k )'ltıl't 1 1 hapıshnnenin t~-, ·a11 ıakk rl 
~ah l1orrrıa1 ın, a yaptığı 

\'r,l' uı ed l. b.r insan kafa_ 
~ l)ıl'k l'uılC!c ğ' 
'4ltr. tedir e ! şekilde bi. 
~s . 

tar~· l'daQ. 
~ 1 bir , Çetıntaş tarafın· 

1 i{IYtn t' ;q, ·rı ha . e ı vlduğu id-
r .ı asıtd Pıshnne b · 
~ıı a ve h ınasının 

~· anrı· ~ ııPıld sı :nimar ta. 

duğunu isbat edebilmek için ted
kikat yapmış ve Umumi hapisha
ne dahilindeki bina karikatürleri. 
nin hiç bir kıymete ı:ahib olına -
dıklarını meydana koymuş bulu
nuyıor. Yeni hapfohane binasının 
d erhal inşa edilme.~in~ temin için 
hemen faaliyete geçmek lazmdır. 

Çünkü şimdiki !ıalinde çok çirkin 
b ir manzara arzetmektedir. ..... 

Hikmet Onat, htanbulun ima
rında Adliye sara) ı ve Hapishane 
işini öne alması en doğru ve isa
betli bir istektir. Yapılacak şey der 
hal faaliyete geçerek tahsisatı ha
zır olan Hapishan~ omasını inşa 
etmektir. 

Kanaatlerimizin tezahür \'e te
cellisi makul fikirlere bağldır SJ

nıyoruz. Hkmet Onat, dün b!1.c 
dedi ki: 

- Ben komisyonda f:iednt ~e
tintaşm iddialarını <linledim. Bu 
yerin tarihi kıyınctı olduğunu ve 
yJkılmaması iab etliğini soyletli. 
Bu idd:alara kar~ı sorduğum su -
allere cevab alamadım. .Mesela, 
15 _ 16 ıncı asırda yapıldığını id
din ettiği bu yerin kimin taraf 111-

dan yapıldığını lJana izah etmedi. 
Ben bu işi halletmE:k '.<asdile bu 
meydanın vakfiycleıjni tedkik 
ettim. Sedat Çctinta~ın ınevzu
bahsettiği sütun hapisane binası 
dahilinde değildır ,·e kıymeti olan 
eserler de meydandadır Bu b:n:ı 
şimdiki halde hem şehrin güzeJ -
liğini bozmakta, heın de b :rçok 
vatandaşın, görece~iniz şekilde 

derbeder bir vaziyette yaşaması. 
na meydan vemıektedir. Halıbuk1 
biz bir an evvel Hapishane bina
sını inşa etmek istiyoruz. İstan -
bulun modem bir Hapi~hane bi
nası, ihtiyacı karşılıv.1rok Adliye 
sıu·ayı niçın olmasın. 

Eğer burası Hapıshane olmasa 
ne gibi bir tar:ht kıymet göstere
bilecek. Ecnebilere gôsterebilecc
ğiıniz ve iftihar ,1,ıyduğumuz bir 
çok tarihi eserlcrim:z ''ar. Bi:::: 
bunlarla iftihar etmekteyiz. An
cak kıymetsiz şeylerin saklanma~ 
sına tarafdar değiliz. Ben lar;hçi 
değilim. Ancak tedkik ;;ayesin ic 
meydana çıkan hakikatier k . 

1~1iıet ıg bilia:nezse e -
ı tıa l 

sı tayın edile_ 

ıı.ıı Yd~n e 
Hapishanenin en i~ i koftu~Zanndan bir indeki mahkt'lmlar 

~ ~~ık,,_,vveı kanaatlerini Haklı olarak bu i~in manasız -
r Oları - ~aPrn;ık mecbu. lığa sapmasına sinirlenen Müd -
• tı Se'lat ç · deiumumimiz tarihin en kuv\'etli 

l ~d:.. '.!tınlaş gı . 
.... a vesaiki ile Sultanahmed meyda -., n.ı:ıJerinın yal-

ı nındaki kıymeth asZ.rın neler 01-

sında kabul ederek bugünkü Ha
pishanenin hiç bir kıymeti o1ma. 
dığını söylüyorum. 
Müddeiumumımiz bize Hapis. 

Devamı '1 inci sahifenılzcJ• 

Kecasını öldüren ka. 
dın bes sene .hapse 

mahkum eldu 
Pariste, Madam Dölarls adlı bir 

avukat kadının, ayrı yaşadığı ko
casını taklb ettiğini \'e gizlice evL 
ne girerek iki rovelver kurşunu 
le öldürüldüğünü buncian evvel 
yazmıştık. 

Dünyayı istila eden esrar 
kimler tarafından kullanıhr 

Paris cinayet mahkemesi. katil 
kadını beş sene hapse mahkum et 
miştir. 

insanı ölüme sürük/iyen esrar ne . 

....._ .... .... ... dir? Ve nasıl meydanlı çıkmıştır? 
Ziraat 
Müzesi 
Kurulu gar 

Müzede neler 
bulunacak 

Büyük Şefin ve sayın Başveki
lin büyük ehemmiyetle üzerinde 
durdukları ziraat ve köylü kal -
kınmasmın bir remzi olan ziraat 
müzesinin olgun bir eser olarak 
ziyaretçilere açılması etrafındaki 
hazırlıklar, Ziraat Vekilinin ver
diği talimat üzerine hızlanmıştır. 
Ziraat müzesi ilk defa İzmir fua
rında açıladai.t, bilahare şehri -
mizde ve Ankarada da tesis olu
nacaktır. Bu ilk müzede teşhir e. 
dilecek maddeler ve grafikler ha
zırlanmaktadır. Bilhc.ssa ziraat 
maddelerimize arız olan haşere -
lerle memleketimızde nasıl mü -
cadele edildiği ve ne gibi neticelet 
alındığı ziyaretçilere anlatılacak
tır. Bu müzenin direktörlüğüne 
tayin edilen haşerat enstitüsü dL 
rektörü B. İğriboz Ankaraya git. 
miştir. Alacağı talimata göre son 
hazırlıkları idare edecektir. Bu 
ilk müzede, Büyük Şefin traktör 
kullanırken alır~.mıs bir fotoğrafı 
mücessem olarak {1.ÖrÜnecektir. 

İdraki, kuvvci müıneyyizeyi l>J

zar, sinirleri tahrik eder ve niha
yet öldürür. 

Eserar en çok Çınde, M..ı:ırda 

ve Afrikanın şimal l ırafları aha
lisi içer. Vasat ve yüksek tabaka
da esrar içenleı ı yok cienlrcek de. 
recede azdır. 

- Biletıniz, mösyö? .. 
Bu suale muhatab olan acarn, 

cevab vermedi. Adımlar•n . ı: -
laştırarak kapıy .. doğru yürüdü. 

- Artık bugiin de oeni kandı-
ramıyacak ... 

Memuru, yeriııd~ıı kalktı. Bi -
letsiz yolcuyu yablamak için ar
kasından koştu. O, nıemarun gd
diğini görünce telaşa cfü~t ii. gİ'l7-

eri büyüdü. Y ,md:ık! kdpıd:m dı
şarı fırladı, caddeye çıkt•. Bir iki 
adım yürüdükten sonra yere düş
tü, kafası yarıldı. Kanlar akmıya 

•başladı. 

Etrafına toplamın çocuklar: 
- Biletsiz smenifcre binmek 

istiyen •bir serse::i! Mt:?inur bilet 
sorunca kaçın·~· ayağı kaymış ... 
Budala! Kaçacak ne var? Belki 
de bir kürek kaçağıdır ... 

Doğrusu, pois müfetti~i Metra 
ile beraber giderken ben de bu fi_ 
kirde idim. Bu :>dam bir Arabdl. 
.italya meydanı• 11111 bu mahal. 
lesinde birçok esrar evleri vardı. 

Esrar içenler hep buraya gelir -
lerdi. 

Vak'a mahallinde bulunanlar, 
müfettişe malümat veriyorlaıdı. 
Bunlardan biri yaralının elinde 
küçük bir mukavva blllunduğımu 

5öyledi. 1 
- Fakat bu bir ~imendifer bi -

eti! .. 

DAiMA ZENGiN 
EM* 

-aCeradan maceraya· koşan 
adam para kazanmak 

yolunu bulmuş .. 
Zenginlerin esrarını yakalamak 

' san atı uzun sürmedi 

Yedi seneye rnahkuın olan 
Troaton 

İngilıteredc zengin bir Lordu 
kaçırarak kendisınden tam !00,000 
İngiliz lirası koparmalı: için p~an 
tertib e1en Tronton yakalan.nış, 
zabıtanın aldığı tert:ibat ile tuzağa 
düşerek nihayet yedi s~ne ağır 

hapse mahkilm edilmiştır. 
Yeni gelen İngiliz gazütelerinde 

buna dair görü.len tafsiJaıı <tSon 
Telgraf. şımdiy~ kadar hulasa et
miş ve dUn de Tronto'nun na.;ıı 

mahkum edildiğine dair verilen 
malümatı yazmıştı. Tronton ar
kadaşı olan Raınsden tarafından 
hab~r verılme.:t suretile tuzağa 
diişmüş ohyor. Bu adamın şim -
diye kad-ır geçird~ği hayat tarzı 
çok şayanı dikkattir ve İngiliz 
gazeteleri için yeni bir mevzu ol
muştur. 

Yaşı kırk sekiz \ e sadarı ağarmış 
olan Tronton yat sahibi:, deniz iş. 

lerinden çok iyi anlar, b'lhassa 
para sartetmesln·i pek iyı bilır bir 
adamdır. Hc!'l~es şimd:ye kadar 
Trontonu yat :ıahihi, zengin bir 
adam diye tanım:.ıktadır. F-ı1<at 

Tronto'nun hakiki adı nedir. Çok 
kimseler bilmezmi~. Asıl adı Pat
rik Tolman olan Trcıton İskoçyadc1 
doğmuştur. Babası Almandır. A
na:.ı İskoçyalı. Maceralarla dolu bir 
hayat.. Tro.1to:;. şimdcye kadar dört 
kadınla beş dcfıı cvlcnm:ştir. Yani• 
aldığı kadınlardan birisile geçı -
nememiş, ayrılmış, sonra onu tek. 
rar alm<ılc suretile b<>ş defa n:kah 
merasimi yapmış oluyor. Trcmtün 
nasıl zengin olmuş, para sarfelnıek 
surctile hayatını nasıl geçirmiş. 

İngilterenirı en güzel yatlarına 
nasıl sahih olmu~?.. Bunlar hep 
esrardır. 

Yalnız muhakkak blan biı şr·y 
varsa o da Tronton diye tanınmış 
olan bu adamırı çok olarak şöhret 
kazandığıı.lır. Tıpkı polis roman -

· larında oldup11 gibi maceralara 
düşkün olan Trontnn İngiltercn ! :ı 
çok zenaio, kibar ailelerinin rsra
rını öğrenmeği kendisine ~., güç 
edinmi~fü. Böyle zengin ailc1crın 
ortalığa yayılmasını istemedik -
leri bir ta1,:m esrar olabillr. Tron. 
tton bunları öğl'endikten sonra gi
di!yor, görüşi'ılmesı m ziyade l[ızım 
olan alaıı:adar kim ise ona dıyor 
ki: 

- Biliyorsunuz ya, si7in şöyle. 
böyle saklnmak istediğiniz bir ta. 
kım C'Srar vardır. Eğer bunların bir 
parçası gazct~ sütunarına geçecek 
olsa sizin icin büyük bir rezalet o
lur. 

Bundan sonra pazarlık başlıyor 
ve Trontoıı işi paraya baı117arak 

Tronton kendini ~cıldamak 
i~in yüzünü kaıl<ılı~or 

binlerce lıra çekmek suı f'tıle çe
kilip gidiyo ... Londra gazc.telcrınin 
dedığine güre Trnnton yırıni se
nedenberı, :yirmi sene, evet. uile 
kolay .. ~crıgııı bir adamdan - bu a
damın ismı grzli tutuluyor - ve bu 
adamın ailesındcıı p:lra çekmekle 
me~guldür. Yirmi sent"dir yalnız 
onlardan alroı~ olduğu parıuıın 

mıktan r'C.000 Ing;Jiz hrası tahmin 
edilmek ed;~. Her halde 40.0:10 li
radan -ın~ı değil! .. Tronton bu pa
raları a}mı~ ve bildiği şeylen bi!
nıez olmu~. ~usnıuşlul'! 

O aile de herk:m veya kimler 
ise Troııton'fl verd'klcri bu bın-

lerce lira sa:ıesinde rahat edcl1 iL 
m~ler, dcltikodulara kurban ol-

Bileti muayene ettiler. Bılet, 

birkaç dakika evvel gişeden alın
mıştı. Yalnız zırnbalanmarr.ıştL 

Yaralının hüviyeti tesbit olundu. 
O vakte kadar suihali görülme _ 
miş bir amele ociuğu, civardaki 
bir esrar evindı:: fazaca esrar !ç _ 
tiğı, kendini kaybettiği anlaşıldı. 
Müfettiş Metrnnın esrar hak -

kında verdiği malmatı, sayın o _ 
kuyucularıma aynen ari'ediyo -
rum. 

ESRAR NEDİR? 
Esrar, Hind kenevirinden ya -

pılır. Kenevir şarkta ve yakın 

şarkta yetişir. Kullananları ser _ 
sem, budala yapar. Esrar tütüne, 
çaya, kahveye karıştırılarak içi -
lir veyahut reçc gibi tatlı mad _ 
delerle yenilir. 

Esrar, kokain, morfin ve afyon 
gibi yasak olduğu içın pek paha
lıdır. Ekseriyetle çubukla içilir. 
Esrarın gramı (şimal Afrikadn) 

beş franktır. 

ADİ ESRAR EVLERİ 
e Avrupalılar, esrar içilen bu 
pis, müteaffin yerlere girmeğe 

esaret edemezler. Girııeler de u -
zun müddet otnramazlar. Ben, is.. 

mini söylemek istemediğim bir 
Cezayirli dostumla beraber bir 
esrar evine gittim. 

Bu pis kahveye girer girmez, 
pis bir duman boğazımı yaktı. İ· 
çeride bulunanlardan birkaçı baş_ 
arını çevirip baktıar. Yanımdaki 
Cezayiriyi görüne ke"ldilerinct 
emniyet gelmiş olmalı ki vaziyet· 
lerini bozmadılar. Kahveciye se
lfım verdik, iki çny ısmarladık. 

Esrar kahvelerinde derin bir 
sükunet hliküın sürer. Az konu. 
şulur. Kahveci çayarı getirdi Ve 
arkadaşıma şübhcli nazarlarla 
!baktı. O; müsterih olmasını şa -
ret etti. Yanımızdaki masadfl hir 
Faslı, Hindistan evizlnden yapıl
mış, ucuna bir kamış takılnua 
nargileyi, gözlerin: kapayarak 
savuruyordu. 

Birdenbire kapı a~ıldı: 
- Polis! kimse yerinden kımıl. 

damasın!.. 

İçerıye dört sivil memur gır -
mişti . Kahveci ve müşteriler yer
lerinden kımıldannıadılar. şaş -
kın şaşkın bakıyorlardı. 

Polisler, nargileleri aldılar. Tez
gahın, dolapların gÖ?.Jerini aradı
lar. Buldukları esrar paKetlerini 
bir çantaya doldıırdulnr. 

Komiser: 
- Şimdi birinci kata ÇJkahm" 
Dedi. Kahveci atıldı: 
- Birinci katta bir şey yok!.. 
Esrarkeşleı, Polis MüJiriyeti -

nin kamyonuna bindiri!irken po
lıslerle beraber birinci kata çık· 
tık. Pjs bir oda. Demıı· bir kaı· -
yolada bir Faslı yatıyor. 

- Dolabı aç! 
- Dolapta bir ~ey yokCTörec(k-

siniz a ! .. 
Doapta da birçok e:-rar bulun-

du .. çantaya konuldu K:ıhveci ve 
esrarke-.:lerle beraber P<'lis Mü -
d iriyetine götürüldü 

maktan kurtulmuşlarsa da yürek
leri daima halccan ıçınde olarak 
yaşamışlardır Tronton da-ima wn
gin tabakanın ara:.ır.a sokularak 
yaşamağa muvaffak olmuştur. I~
te bu vat v.? saire merakı hep Zf'll

~nler .1trasınd!t ,:..aşamak isteyışın_ 
dt"'n ilerı geliyordu. Çünkü zengin 
!erin ar,:ı-ııda yaşamnk ncsabuıa, 
mcnfaa~mı? uygundu. Ona böyle 
bir hayat..ı sürüklenınesı nn..,ıl baş
lamı;stı?. 

Sene!cr:: ~ <>vvd 'l'ron ·o'nun eli
ne bir ~aı<ım mektub!H gı•ç11ıış -
tir. Bu r.ı~ktubla:- zengın bir a -
dam tar<1fi.Pd?n ya7.ılmıc:; ve~c: n
de kimbtl,ı-, neler ,·arch. Tron!cın 
bu mektub\nı ın kendı i~ıne çok 

Yarı,•aca;;111ı düşünmfü; bunbrırı . .,, 
fotografl.t suretlerini cıkaı nu~. 

fotograflıı:·ı giderek o zengin ;ı -

(Denmı 7 ınci sahifemir.de ) 
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i eni jan r a za bi -
lerimiz diplomalarını 

aldılar, 
Bu 
kili 

münasebetle 
mühim bir 

Dalıiliye Ve
nutuk söyledi 

------
Jandarma subay mektebi me. 

zunlanna diplomalarının tevzii 
münasebetlle bugJn büyük me -
raslrn yapılmıştır. Sabahleyuı sa. 
.t dokuz.da genç jandaı·ma subay_ 
!arımız, lln.leriııde bir kıt'a süvari 
polis mü1rezes. ve onları takıben 
b.ışta mızıka olmak üzere bir kıt'a 
jandarma bulund u~u halde zafer 
alıldesine gelmı !er. iıbıdeye bir 
çelenk koymuşlar ve Büyuk Şefe 
kar§ı bağlılıklar:nı ifade eylemiş. 
]erdir. Geınc •ubaylar buradan 
sonra emnlye·. anıtına giderek 
ayrli suretle teLahliratta bulun
muşlar ve mektebler!nc donmuş. 
lerdlr. 

Diploma tevzoı sa.ıt 14,:.0 da 
yapılıruı ve bu meras'mdr Genel. 
kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmakla DahUiye VekiU ve Par -
ti Genel Sekreterı Şükrü K~ya, 
İktısad Vekilı Şak.r Kesebır, Ma
liye Vekili Fuad Ağr•lı, J.nd, r
ına Umum Komutanı Naci TP""'· 
Genelkurmay ve Milli Müddoa 
Vekaleti erkAnı, matbuo.t mllrre<
silleri hazır bu\unnıuı;lardır. 

Mera.aime b~lanırken mekt•b 
miıdilrü söyledığ. bir nutui<lı. 

tıüyülderimize karşı tazım '"' ~uk
ran hislerim ıCade ve janda. 
nın mı>mleket emniyetı bakıw,ın. 

dan yüksek vazifes.ni tebarlı- .r. 
tirerek, jandarmanın yalnız t ıh 

zamanlarında da'hili emn.; t.n 
'koruyucusu olmakla kaima p 
harb halinde de ordunun ıç' :de 
yer alacağını kaydeylemiştlr • 

Mekteb mütekaıb mezunlarnan 
genç bir suba.)' ka~ bir hltaoed 
bulunarak omuzlarma yükl• un 
şerefli ve agır me•'uliyetın c .'> 
ettireceği bütün vazifeleri v:'.p -
makta bir an tert>ddüd et~ " -
celcleılml teyid eylem.şt~. 

Dahiliye Vekiı!••İb nutku 
' Bu nutka Dan lıye Vekil; .:"un 
rve mühim bir cev:-.b vern. ı.ı 
ıŞllpil. Kaya bu ce\·abında b! '' <
:sa demiştir ki: 

Cumhuriyetin açtığı ve ya)'tı~· 
l>u mektebin ilk talebeleri hun. 
;ıardır. Bundan evvelkiler b" Y<

'11i mektebde okumamışlardr. 
Bunlar 18 ders üzerinde ~alı<

Jtılar ve !mt:han ''erdiler. 
1. Genç subaylarlJlllZ buı;ünckn 
!itibaren jandarma lcıt'slan•:da 
ıvıızıie alm!flardlr. 

Sizin kaynaiınız e\·vela bil)'u k 
Türk milletidir. Onların bücü:ı 
Jıaaletıne varisalniz. Sonra ordu. 
f<ıa bulundunuz, harbiyede ok -
idunuz. Türk milletini kurtar.ın 
ve kurtaracak olan ordusıxiu •· IOndan aldığınız büyük dersi lı!ç 
lbir zaman unutınıyacaksınız. Za. 
ilen wıutmanıza meydan \'erme -
'den sizlerı arasıre tekrar kıt'alara 
.gönderecekler. Demek jandarma
ya ıltihakınız!o Jlk vazifeniz as
kerlik olacaktır. Jandarma asker
lij!in cüz'üdür. 

Memleket \'e ınkılılb k;.ncınla
rının eı so~ ınü •n,des' ıandar
ma olduğudur. Memleket ka • 
nunlarını yapıı-. eğe'!' ja_'ldrJ·ma 
bunları tatbik etl cıs~ v"laı kıi. 
tıiphanede çurnınege malıküm · 
dur. Jandarrr.a ccm.yetl:l n uha
fızıdır. Jand•rm.ı kun·etı en çok 
verim veren gelır getiren bir is
tihsal membaıdır Çünkıi bir mem 
lekt>tte emn y.t o\mazs .. n• ma 
dl'!1 iJeler, ne f;,.br,k• bacaları tü. 
ter, ne şime.'ldılet yürur n~ de 
tezı;fıhlar iŞ!er. 
Emnıyet ya.n·ı şehlrh.rde. kır. 

farda muhafaza etmekle mlıkel
lef değı:..Z Emn yet ''e asayışln 
ilk temelı gönül.erde ve zihınkr
de kuru'.:nalıdır faddi asa ·ışin 
en ı•erıml tez hü, ıranevi em
nıvet varlığıd .. 

.1ü11.i ,.az 'e c.~_nı.ı sa,·ılrr·ıya ... 
rak kadar çok!UJ' ı.I•.r: 2am cıla -
rail' adli, ekono!T' k n ali birçok 
vazife'erinıZ varc ır. Bı.. vaz1fenl
z! tay;.n eden K " .. nlar ve n z~m
lardır. Siz!n ıç.n en doğru yol, 
genç arkadaşın ded:1· glıl ka -
nunları olduğu ı;lbi tatbik etmek
tir. Askerlikten aidığıru:ı disiplin, 
intizam, şeref, hays.yet esaslarını 

ımutmayırız. 

Size emniyet \'& emanet ettifi
miz dığe1' kıymet]. unsur da jan. 
darına erleridl~ Bu jandarma er. 
lerinı hız vaziyet ıcabı olarak 
kur'a elradından seçiyoruz. Bun
lar an.Jarından alınmış 20-21 ya
şında genç deLkanlılardır, Mek. 
tebde altı ay okuduktan sonra hiz 
mete alınırlar. Te rübesizlikle 
bılgisizl klerinl rıa•arı ihbara ;\}a
rak kendilerınr• 'ukiki b:r kardeş 
ve evliıd muamelesı yapın:z. Bu 
çocuklar ikI sene Türkiyede em. 
niyetin muh~Cııı olacaklardır. 

Bwılara dıkkat 'c ihtimamla mu
amel~ l!dln iz. 

Mezuular 
Mezun.ara d.p.omalan Mare _ 

şal Fevzı Çakın k tarafından ve
rilmıştı• 

Mezun olan ~abıt er şunlardır: 
Muzaffer Börekç., SeLm SaL 

maner, H Tal1a Şcngezer Sab•
haddın ÖZçet n. Ali Ülkenalp, 
Sedad Öcal, Şiıkrıı Saygın Nejad 
Güneri, Zeker;ya Kantekln, Züh
tü Gökceren, Hayri Erdeniz, Mu
hiddin Yetiş, Ramiz Gih·en, 0~
man Peker, Lfıtfi Çnğlıyan, Ner. 
mi Karta ', Ziya Olcaytok, Hilst
yin Uluçevık, Fikri Bek•lan, Ah· 
dülbari Çalı lar, Hasan Önce 
Hurşid Kahraman. Sabahaddh 
Günay Fehm. Krc• Sell•n Frkıqı. 
Melık Kurçmel', Dahr• Dortkol, 
Reşad Özbarlaner. lbrolı!:n Yıl -
maz, Tahsir, Ünal Hakkı Ruoak, 
Şerefeddi.n Ünal, Selim Yüccdin, 
Hilm, Alkan!ay, AbdUlkadir Ü
rün. Nevzad Altav, OrhaP Budalı:, 
İsmail Hakkı Levrnd, Ferid O
ğuz. 

1 v . k'" l ı enı oy er 
J/apılıyor 
(6irinl'' f&hite:dC'ıı de,'P_ml 

c<ık köyıır· n )'M"lcr ını tesbıt et -
mi~tir. Buna a•t mail;atalar ha : 
wianmış ve tasdik edilmek ııı.erc 
Bakanlı~1 gönderilmıştir. 

Çiçelıdağ mıntakasının merk'l:ı: 
Ödemi.ş'~r köyü, Köşk0r mıntak•
~nın merke•ı de Akpınar kıiyü 
Ml,hu tıdilmi, ve buralarda Kı· 
ıı:ılay müfetti~leri çalışmnlarına 

1:ıaşlamı~lar~ır Köyle•e, •vlerlne 
ait p!A.n ve tipll'r Krr,.ıhir'e var. 
JlllŞ ve kb:.ı plilnarının tanz!m'ne 
bat1anılm:,ıu Ko5ker mıntaka -
smda ,\kpınar, Hamit, Demırc', 

Karabuca'-< kö)'lerinin tesbıt edi
l.en yarı.\ arazbindeki analu par. 
9alara ayrılmış ve numara çek -
~ ll'H~tiln köylülere terr·k e
dilmİıjtir t:ıallak, Deveci ve Köş. 
~er kôvU':·ın~n arsa ayrılma~1 !şine 
başlanmış~· r 
Çiçekd1~ mır.takasında Öde. 

rri.~ va Haml!Wjağı kiiylorinin 
krokClcı1 ;apılmış ve arsalar plr• 
çalara aynlarak ıııme numar3 
~ekmek sııreti~·le köylülere yeni 
ev'lerinır. k•ırulacağı yer1er gö'1e
Nlmiştlr 

MiU \lludafaa Bakan,ı~ınca 

gönderl'•n ve iç·nde tesvıyerl. 

marac~oı, dülger, camcı ve da • 
mircıd r mürekkep beş yilz klşl
lik !nşa•t 1'ı"as: Yozgada vaım~ 
bulunm~ktad•r Kıt'adan vüz kl
ı;ilik b!: grup Ödem!şlere. 

0

yilz kf
şnlk diğ<>r b'r grup da Hamffler 
mıntskasıra yollnnmış, ızeri ka . 
!ar> kısır1 da Akpınarda bırnlol • 
mıştır Trnrl'ı·~ k!J .. r Akpınnrdıı 
~·eni ku ·ı'ıc1k evlerden y!l>ilnün 
l<'m 1 ıı-ılr.11 t ır Dülgerler yen! 
evlere a't kanıları yapmıva başla_ 
rruslardır Öd,.m!ş ,.e Ham•t k~y
!er' ~s de ı~md inşasınn baslan. 
mışt r 

Ha31ld n ıkmalln! m!Jıeak!p .,_ 
sasl ın ıs faaliyet'ne g'r!s!lec('l{ • 
tir 

* Boyscıklly ve Em!rgA sahil. 
!erinde istimlak! lAzım gelen bl. 
na sahip! rlnden bir çoklarına res
men teb'gat yapılmağa başlan • 
mıştır. 

* .Miibadf1 Rumlardan bir ka:. 
f'le hu!uııl vapurla Fuara ıı•le • 
«>kl .. rJir, 

Bu ene 
Belediye 
Seçimi 

' 1 Taş yürekli adam 
(Birind sahifeden devam) 

kek arasınd<. başlıyan bu dostluk 
başka vad.d~ kendini göstermiş, 

ve Mehmed Osmanın dul hemşi
resine gönliınü kaptırmıştır. Ka
dın da sı'u temasların tabii bir 

(Birind sabifedl'll devam) nelt.iCEsi olat.ık bu aliikaya liikayd 
Seçimin tek devreli olması, ka- kalamam!~ ve iş gittikçe alev len-

dnlara seçim hakkının verilmesi, miştir. . 
memleket nülusunun üçte birini İşin h:k na varan Osman bu 
teşkıl eden şehir ve kasaba hal. hadisey~ tahammül edememiş ve 
kının reylerini doğrudan doğru- Mehmed: ortadan kaldırmıya ka-
ya kullanmalarına imkSn vermesi rar vermiştir. 
ıt:·barile halkııı siya,j olgunluğu- Osm•r., Mehmede Litros kö _ 
na bir delil sayılmaktadır , yünde det.ııe bulunduğunu sôy -

Tesbit olunacaı: namzedlerin lemiş, bunu aramak içın köye bır-
ve azaların vatana, mıllete ve likte gitı;ıeyı teklif etmiştir. 
partiye bağlılığı kadar, amme hiz Her 'leyde·1 bihaber olan Meh-
metlerine ve ~ahsi işlerine karşı rned, bu teklifi derhal kabul et. 
alakayı, temsil edecekler' muhl. mi§t'ir. Dc;r. Osman 18 yaşında 
tin ve halkın Sc'.•gisinı kazanmış Ahmed adlı birinin idare ettiği 
olma~arı, bir tek kelime ile vazi- bir arabayı kiralamış ve yola dü-
fe göreceklerin mecl:s ve endi- zülmi.~lerdir. 
menlerde secicilcrinin reylerini Yolda ilk önce şundan bundan 
ve hakiki menfaatlerini temsil e. bahsetmeğe başlamı~lar, derken 
debilmeleri gözönündr bulundu • bahis hır münaka~aya ~-ol açmış 
rulacaktır. iki arbdaş işi lafla halledemiye. 

:MALİYE VEKİLt rek birbirlerin: a'lamakıllı hırpa-
Bugün saat ıı ,;ıo dJ g~le!1 muh- lamağ-ı koyulmuşlardır Osman, 

arkada,ıra hemşiresinden vazgeç. 
telıt katarla Maliye Vekili Fuad • 

me,.;ni ih<a~ ve kendisini bekli -
Ağralı da şehrimize gelm;ş. c1o:<t-
ları ve Maliye erkanı tarafından yen koricunç akııı.,ti üstü kapalı 

kelim<'ler.c ima etmiş. Nilıayet, 
karşılanmışhr. 

-<>--- Avas kö.{~n.• yaklaştıkları hır sı-

Usulü 
(Biriııri sahifeden devem) 

sinde jürı usulünün ihdas edılr.ıe
si için tt~ 1«kler yapmağa başla -
mıştır 

rada, O;man, ani bcr tehev\'ürle 
arkadQŞI Mehmedın üzerine ~O 
santimlik bı~ağile hücum etmiş 

1'e ilk darbe.eri arkasına indirmiş
tir. Akan kanlar karşısında kat!! 
Osman, soğukkaıılılığını kaybet -
memiş ve arkadaşını saçlarından 

tutarak kendisine doğru çekmeğe 
~mır.ır. Bir müddet böyle geç
tikten soıl':a katil, b1çağile Meh. 
medin başını gövdesınden kopar
mış ve yanında taşıdığı gazete ka
ğıdına S<>rmıştır. Gerek bu tüyler 
ürpertici sahneyi görüp korku
sundan k~çan arabacı Ahmedin, 
gerekse katille maktulün çıkaı· -
dıkları giirültüyü işiten civar tar
lalarda çalı~an ışçi!er vak'a ma. 
hllline d·>fru gelmeğe başlayınca 
Osman, kaçmaktan başka çare bu
lamamış ve gazete kilğıdına sar· 

dlğı k•ook başı sol eline, kanh bı
çağını d~ sağ eline alarak Ramiz 
~stikametine firar etmiştiı-. 

Bu kaçış ve kovalayış bır taraL 
tan devam ederken diğer taraftan 
da bir kaç delikanlı Ramiz jan
darma karakoluna koşarak cina_ 
yeti ih~a: etmişlerdir. Alınan ter. 
tibat s1yesinde katil Osman, Ra
miz sok1k1rırınd.1 yakalanarak Ba
kırköy jandarma kumandanlığına 
teslim edilmı(.ir. 

Katil ev· ~la suçunu ınkiır et -
mek ;st~m·~. sonra şeytana uy
dum, namusu!'rı.u temizle:nek içm 
yaptım diyP itirafta bulunmuş, 

biraz -iaha sıkıştırılınca da c'nn~t 
aliıimi g6Jtererck· 

- Ne uzun edıyorsunuz, Meh. 
medin başını gı;vdesine yapıştırı. 
nız, tekrlr canlanır, diye heze
yanda bulunmuştur. 

Tahkii::a•t:ı Müddeiumumi ı11ua
vinlerinde•, Ubeyt memur edil

miştir. Kendisı bugı.in Adliyeye 
teslim ol.macaktn-. 

Yapılan tetkikler müsbft Mti
ce ver;r•e jılri urnlunün tatbiki 
~akarrıir etmiş olacak, proje Ve

killer H•ytt.ndeıı geçtikten son. 
ra, ~1~c1 is açılınca Meclıse sevk

cdllecc' \'e kanunıyet kesb•cl~rek 
sür'a!l-e tatbikatına başlanacak. 

Makineye verirken : 

tır. 

Kaput bezi 
Ucuz)nyor 

Köylünün g-yd., kaput bezi. 
Amerikan neı ,:;d~n µamuklu kıı
ma•larıa <uv1k nevinden kalın ' .. 
,·ünle k;.ım3~!rr1r. fiat aırını ucuz
İatabilYT'ek ,-c fabrik·ların bu 

husustakı ırıdliı•Jormdan a~ınm 

vergileri te:'z rdcn kanun. mer. 
ıyet mevki:n"' g:irmışlir 

Bu ,-ergı .nd.rilmesıle fiatlarda 
yüzde on fark husul~ gelm~"te -
dir 

Kütahrayı 
Su Bastı 

Kütahvad> pqan son yağmur
lardan şe'1ir ıı;:;ıden gcçmek'.e O

lan dPTe ta~mış v~ ş~hir 'çind~ on 
beş e\'I su basmı~t:r 

Kütahyaya bıı saaı mesa!edekı 
Akçu köyünün bir k.sl!'ını da su 
basmı:ı ve ha>ıl olan seller 9 ya. 

şında Fatma Ça,·d;.r adındaki bır 
kızcağızı iü:-i.ikl!yerek boğ"nıuş · 

tur Kütahya ,aı liğı şımdiden 
sonrıı vukubul c1~ su hücumla
rını önlemek ı~m tedbirler al -
makta ve çayı \~mızk tmclıtedır 

l'edris yı!~ 
Hazırlığı 

<Birinci uhifeden devam) 

viliı.yet:crınd~ bu yıl hiç hır oıta 

okul ar,ılnııyacaktır Mevcut o. 
kullara şube -illve edilecek v~ ba

zı viliive:l•:ı dJ ise çifte tedrisat 
usulü tat?ik edıırr.ek suretıle ih· 

tiyaç önlene~~k'lr Iht.yacın ôn
enmesl için bü•,\n tedbirler alın. 
mıştır 

İstanbulun vaz yetine gelinne 
İstanbulda bu yıl y•nidcn beş or

ta okul daha açılacaktır. Bu okuL 
lar için ihtiyaç olan semtlerde bu. 
lunan :ı"l<ıh:ı tetkik ettik. Orta o· 
kullar; Şişli Bomonti, Fatıh <ie. 
lenbevi or!• okulu karşısında, Fa. 
tih (ikinri orta okulu), Yeniknpı
da, Pwdlkt ', Unkapanı Zeyrek 

ıyokuşundo.dı•. Bu okullar bl.'.nı 
semtlet'nln adlarını alacaklardır 

Sııriye~ 1:'eşrinevv"":}de Arap dev
. et erind~ı1 mürekkeb b:r 

ko. gre toplu ye 4 

Şam: 31 --· A. A Sıırye lm~·-•.ırr.e.' 

ti, kom~·J arap devlctler:le cnü

müzdc'<ı teşr!n:ev,·e! ııy;ııın ılk ha. 

ftası için hır parlamentolar arası 

kongrc;i tertip etmıştır. Parloın'!n

to rejm•ac mılik olmıyan arap dev· 

Al~nanya 

Sullı istiyor mu? 
Pam, 3c 'Hususi - Almanya, 

İngilte:e ıle o!an münascbatır>ı ıs· 
!ah için hiç bır şeyi •hına etme • 
mekiedir. r lhaklka Almanyıının 
Çek rı.~ , ! esinde uzlaşıcı bır va. 
ziyet al'l'la .. bir hava p3ktı ya
pılmasını :acil ctmcğc ves.!e oi. 
muştur 

Ancak Almanyanın bu h1r<'kctı 
biraz da Lcrıdn hükôrnetının Çe. 
koslovak meselcsındeki hattı ha
reketinı tadile sevketmek ıçin ya_ 
pılmış :elikkı cdıleb:Jir Maanıa. 
fih A\•;up• sulhunu sağiamıa,tır
mak gayes:ıe "akında başlıyacak 
olan :nulıt,.:ı müzakereler, Al _ 
manyanır: bu hu~u~taki kat'i ve 
gizli ni.vr:t1erinf oı tdya a~ac;ıktır. ---

Kaçan asilerin ele ge
çirilnH~si için t~rtibat 

alındı 
den ':ı'r• 1 ı. kacak B'ılar·le jar.
darnı:ı arasındJ bir müsademe ol. 
muş. iı~ kişi yaralanmı~tır. 

Asıbr 1 •ı. kaçm·ş vee !ıcrıiı ya
kalan'l'lannı olanların ele ı;eçı -
l'İlmel-1•1 için esaslı ıertibat alın. 

mıştır 

Gir~lde hukümct ôrfi ıdöre iliin 
eyledi6ı cihet le lüzum gördcijıü 
yerlerde ani araştırmalar yapmak
tadır. Bu itibarla fırarılerin bu· 
günl~rrl• ,·akayı ele vermeleri 
beklenmektedir 

Asıların muvaffakiyetn.liğınin 

esaslı amllırirı halk kütle>cri t • 
rafından şiddetli surette qöstl'TI. 
len muhalif vaziyet ile ak'lillAmcl 

letleri me~'o..ıl s:ya~! şahsıyetler rQn 
dermc-n: suretilt kendılerını ~<·msıl 
rttirecek1c~~~; •. Kongre tar.ıfındarı 
ihttihııı rdılecck olan kararların 

arap m 'mleketlePin sıy.:ıst tı uze_ 
rine umuırı hır tesir ve şumulU o. 
lacağı 1 a1m•:ı edılmektcd!r. 

Çin Larbi ilkbahara 
varl~r bitirilec~k mi 

Lor.dr.1, 31 (Husus'.ı - Uzak 
Ş•rktJ sükünetııı bundan sonra 
teessüs etnicsine imkan kalma -
nuş gı'Ji görünüyor. Sovyctleriıı 

münazaalı bit dağı işgal ctmele
rile baş.ıyaıı gerginliğin gün geç. 
·~i.kçc ş'.ddetlcnmekte ve yeni ha. 
disel~re sel;ep olmaktadır. 

Ahiren yeni i:'ir hadıse daha ol
muştu•. 29 temmuzda sa"t 16 da 
Japon h;jki':metinin so ndefa hak. 
sız olarJk idtlialarda bulunduinı 

Hasan Götü civarındaki tepenın 

ı,imaH·-:rJc.• .. 1<ı Japon - JıvI1nc::u 

müfr.:ı •si, Sovyet hududunu geç. 
miş ve Hasa:ı Gölü civarındaki te

penin ik• kilometre garbinde kain 

diğer bir tepeyi işgale teşebbüs 

eylemıştir. Sovyet hudut muha. 

fızların:!l aldığı tedbirler sayr•,in
de, Jap·ın - Mançu a kerleri Sov

ye! ara!\i:nden tamamilc tarde. 
dilmi;:'r iki taraftan da ölü ve 
yaralı v3rd•r. 

Her ne kadar Japon hiikiımı>ti 

Çin harbını tamamlamadan ünce 

Rusları. karşıaşm3k istememekte 

ise de arasıru vukua gelen bu ha
diselere de bir mana verilmemek· 
tedir. 

s•yasf müşahitler, Japonı·anm 

gelec~k ilkbahara kadar Çin işlnJ 

bitirmek V! Ruslarla bugünkü va

ziyeti muhafaza etmek, fakat ba. 
harda Ru;vJ ıh aradaki pürüzlll 

meselel~r .ı !ıJoi'ne teşebbüs ey• 
\emek niyetin'h olduğunu ıöyle
me~e-i'~Jer. 

olduğu nnlaŞl)mı,'.ır 
Bütün Yunıınf•t~n ı<yanın bas· Eminönü Halk~vinden: 

tırılm~smdan dolayı itdeta bayram 31 Temmuz 933 pazar gilnü Kn • 
yapmal,:t l ve halk yer yer hüki\. ragümürk stadında Evimizin hirna. 
mete s1daktinı bir kere daha ı:.. yesindeki klüblerln yapacakları ilk 

Zabıta 
Mes'elesinin 
Halli 
Dünku sayımızda, beşincı sahı... 

femizde •Bir cinayet meselesi ve\ 
maskeli adam ... • serlevhası altın. 1 
da mühim ve meraklı bir zabıta 
haberi yazmıştık. Ve devamı dün
kü altıncı sahl!emizde biten bu 
meraklı meselenin muamma ha
linde kaian taraflarının hallini 

. karHerimizc bırakmış, bugün de 
· bu meselen n halledilmiş şeklini 
bildireceğimizi vaadetmiştik. 

A§ağıdft b ı meselenin halledil
miş şeklini bulacaksınız. 

Bu mütevıızı köy evinde ne 
görüyorsunuz? ... İlkanıında güL 
ler, üzümler.. Bu hayretınızi 

mucib olmuyor mu? .. Bu güller, 
bu dumanı üzerınde üzümler 
nered2n gelmiş?... Anladınz 

mı?.. 1!:vet1 Paristen... TJemek 
çocuk da ha evvel gelmiş ... 

Sade ve kôylü ha·yatı geçiren 
bu kan koca ile lüks otomobil 
ile gezc.1 bu çocuk arasında ne 
geçti? Bu paraları nasıl ve ne
reden kazanıyor? . Aralarında 

bir mün;;kaş.1 çıktı, ve faciaya ı 

müncer oldu. Baba Ye oğul biri 
birlerile boğuşmıya başladılar. 

1 

Çocuk babasını vurdu ve kaçtı. 
Ya§lı kadın korku ile bağır

. mıya başhd!. Sonradan o hika-
yeyi uydurdu Oğlunu ele ver-

: memek, kurtarmak için ... Deli-
, kanlı bl: çeyrek saa~ sonra df,n_ 

dü, geldi. f

' 

Marb'l s0züne ~u Slıretle niha-

' yet verdi: ·. ı 
- t§e karışmak ıstememek -

teki hakk;mı teslim edıyorsu- . 1 

nuz, değil mi' ... Bu bir aile fa_ ı ı 
1 ciasından başka bir şey değil- ; , 

d~andarma kumandanı takrlir- ı ı 
le Pardi hafiyenin t:lini sıktı. J 1 

KudUsde 

·Her gün 
Hon1ba1ar 
Patlıvor 

•' 

Beyrut 31 (A.A.) - Dün saat 
20 de Kudüsd~ Kral JorJ cadde
sinde iki bomba patlamıştır. Bu 
sırada caddeden fazla mıktarda 
insan geçmekte idı. Yedi kişi ya
ralanmıştır. Suikasd faılleı·ı kaç
mışlardır. 

Köprü 
duran 

ne 

başınd\l hala 
bu kulübeler 
0lacak? 

İhsan isnıınde r.r okuyucumuz 
yaz~or: 

Eminönü meydan: a~ı!ıyor. Gü. 
zel. Fakat bu Köprünün Galata 
cihetindeki eski memur kulübele. 
ri geçenlerde yıkıldığı halde, Eml. 
nönü cihetindekı kulübelor biri 
gişe ve sucu diğeri de tütüncil, 
yemişçi hal'nde hıilıl duruyorlar ... 
Halbuki baLkhanc cihetine gıden 

Orta mekteblere 
Alınacak muallillll 
imtihan evrakları 

B •<>b rı 1 
u sene orta .neKc'-

liği imtihanına gıre ilko d 
muallimlerinin sayısı 90 , \ 

İ 
. __ ~•aaı 

mtıhan kagıdları · · 
• · b' koın!5. kaletinde hususı ır ıız 

rafından tetkik edilıneğ" 
k 'k kOlfl 

mıştı~'. Evra~ tel ı dal b 
mesaısıni 4 ag~s~us<t k 3 

cektir. 1~ 
4 ~ustosu m:iteakıl>b~ga' 

içinde alakadarlara ıe P~ 
. . k.,za 

pılacaktır. lmtıhanı da ,il 
allimler ağı 1 to, sonun ,3~ 
raya giderek eylülde ;ı 
tihana gireceklerdir. 

~~~~===~':de··Pi 
(Dış polilikad~ ~ 

-·· .. --~- J1l . . ıceıe "' konun zafı>rıy l,, ne · . ,, I'' 
tıC" ~ 

o halde bu netıceyı 'rd'fl' 
sulh ve nıiısalemete Y~ ıııı 
mek olur. Yani Frank~00 Srt' 
rini tenu netmek i~:n cıu çl 

· fra!l Rusya, Ingtlcere ,.. •. ıı. tı-

taraf kaınıaların: ~ster';c~ 
rafsızlığın kafi gc>rnl) ~ 
ren Muss.>lin., bu;run bU~ 
daha müsbe: vardııııda ... e~'"-

• elw 
masan zmıı•e:ı tolep po 
Gerçi doğ;·u:'aıı doğru 3~ıı f? 
talep yapıimam.ştır fa .]Cll'' 
sa üzerin~ yapılan tat> ııaJ~ 
nası budur. İngiltere ıl''.ır-s~~ 
rasındaki itiliıf mzııla!l~tleı' 
ra Fransayla da mliz<Jk fll'Y 
lamıştı. Uüküml'tçılerı~~(.i 
vemeti üzcrıne bu fil #r' 
inkıtaa uğrud,. On<lan rtl 
Frankoya kuşı nıuka~~eo 
tıkça. san:tc rnuka,·c~ .,.,ı 
Fr . . b' r.ıu" • ansa ımş ıg·' , . ddeı 
Fransa hakkındak• h• Jf" 
Ve binneticP ikı dcvırt .c 

'pfY 
ki müna•eb~Jer ı;ergı s .. 1 
sanın inı;' Jtcr~ ile nwbU ı 
o derece yakındır kı. 0 
İngifü. _ İtalvan it1J5fın1.., · 

,., . ·1r' ... 
sından b~k!eneıı ~~ 1 

:1 etıf. 
gemesine de engel tcşl<\;ı• 
dir. İngiliz Har'ciye ,•e

1 
~,~ 

. bı , 
Halifaks, geçen gun • 
Lordlar Kamarasında ıl 
bir nutukt1 al'ık oıars:eııı·:..; 
miştir: Lord H:ılifa~< $rJ"~,, 

- Itllya ile Frans' r 1 
münasebetler dcıstane ~· 
iktisap ctmeılikce anlB

1 
ı1'ı~ 

yesi eld? rdilmiş s•Y'b
8

1 
~· 

· har ' Hulasa Ispanya ıııı~ 
sulhu için e•kisi kaıl~r ı< o (. 
tehlike olmak! ın cık~ ,ıtd 
berabe(, hiılll, büylik ~n ; 
rasındaki münasebetl~lı"ı 
bir şekil almasına.~•; .i 
olmakta dcva.n ed'.yo~ f-'/ 

~ 

Irak 
Petrol/artırs~, 
Bağdad 31 (A .\ ) . rPJdC g: 

meli, Basra petrol -.tif 
işletmeğe karar ver1111[ı8 ~, 
]etmenin imtiy~zı p<lf" 

• t1 . ' 
Hayfa ve Trablıısş;ıir~et' 
ni işletmekte olan § 

miştir. 

yolun ve rıht,mın tannm edil -
mekte olduiu şu günlerde bu ku. zeleştirecekth'. da p1e~ 
lübelerin de yıkılması hem vapura Hazır amelt> ora . "'-
gidip gelenlere dar gelen bu kal- ve rıb•:unla yol tan~:ı ııı~· 
dırırnların methal:ni genişletecek, bu işin de baı·an e' il"' 
ve hem de meydanı açarak gü _ sini Belediyede'.! diler I 
===,.;,,_~======~ t"" 

Genel Kortı" ,,a'~ 
Komisyo11" d' 

. tJ11.,sJP f 
ı- ~133 çift erat kundurasının kapalı zarfla e!«•' 11 dl 

edilen fiat pahalı görüldüğünden 16/8/938 salı günü ı;aat 

Cümrük 
isten bul 

Muhafaza 
Satına ima 

lığı yapılacaktır. ır 
·patı 

2 - 'l'asınlanan tutarı 22020 lira 67 kuruş "" il< ıcın• 
dır. 

vesikalarile birlıkto Galata eskı 

meleri. (4721) 

Yina merkez yerlerde bulunan 
orta okullu da çifte tedris&t Y•· 
pacaktır. İstanbulda çifte tedrisrt 
yapacak okullar Cağaloğlu kız or 

ta, Üıküıl•r birinci orta, Kadlld)'' 

tklnei ort•, Kasımı:ıasa orta v• 

_h_a_r_@_t_m_e_k_t_ed_ı_r ______ .,...~ maçı fiklstüril aşağıya çıkarılmış • ııiil~~ 

tır. : • • tiz ı" kırıkldı ve ·t Kumkapı orta okullarıdır. 
Bu t~;·:n·.e·ı sonra İstanbulun 

orta ok<ıl ihtiyacı kat'i surette Ôn· 

Jenmls bu!tınacaktır.• 

Saat 10, 80 da Altıok • Halıoıoğlu Baş, diş, nezle, ırı,p, roma ma, ~evra JI, alırU'~ 
final maçı. Hakem. Necati Volkan, lannızJ @t'_l'_~ keser. İcabında gunde 3 kİİİll ........ 

'<aha komiseri; Kftmil Kanbak, - - - - -

; • 
rı 
1 

ı· 



~ı: tefrikası: 82 Yazan : Rahmi Yağı~ 

Pre;-- .. Vesika, resim, malllınat ve not verenler: Eski Osmanlı donanma"' erit .. 
1 ~;kkrne, Ve iktibas ııuıdan miralay ReJll%i, İskele ve Umanlar umum kumandanı alba1 

i~k~pt~~~h~~~t~~~Ü-
çük d.lini yutacaktı. 

~Ö~lerineinanamıyan Helbrock destroyer güver· 
esındeki adamı görünce neye uğradığını şaşırd1 .... ıır 
Iİıııig. endım,, Üzerimde hüviye. 
~ı. ~~n bir künye kağıdı kal,. 
tııc 

1 
le geçtiğim takdırde İn • 

qz Od -
"1ıı. l'ır U?,ıım anlaşılmasın diye 

ttım attım 
h~ ~ile lüzum va~dı onu yırtma. .. u 
tı!erı sana ne menfaat temin 

'Sö ı . 
oı.ıuğıı Y-edım ya kap;.ten! 1ngilız 

-.. J)ln anlaşılmasın dıye! 
ıl·nı d • . . d. b . ı .._ j le egıştırsey ın arı .• 

'ş , ona daha bir çare dil.. 
s·· rnııtiın. 
U~a-1 t k ..._ ş.' e rar sorguya geçtı: 

lf!~lllı ırndi mensub olduğun talı. 
..._ p,ır "erede? 
-.. ~il~ kapiten! 

~reye •s.ıı bilmezsin?.. Buradan 
... s· !:tder~ktı? 

1%z. ~arı fikirlerini bize söyle
Yo~ tL Uayyen hedeflerimiz de , •ı.as 
llıağa .. ~elı! Marmarada dolaş • 
ı,. ' 0nuın·· tin; 1 uz~ çıkan Türk gemi. 
~atın orpillemeğe, halkır.. mane. 
~'Yi ~~~ırına(:l, efkarı umumi • 
~u~. ·~ete düsiirıneğe memur • 

'Pek' 
lı~tr ı ... Seni nerede karaya 

llıışlardı? ... o . 
llı"ıııa nu da bilmem kapiten ..• 

lıııı Yo~~ hakkında hiç mah1ma • 
... ıı· ... 

IQ~ta ırçol{ hususlarda geniş ma. 
l'Jı1ı. sah;b olduğun pekala an. 

,ar. 
'Vaz· 
...._ Se 1Yet meydanda kapiten! 
~ ta ~ §inıdı tahtelbahrin ye • 

..._ 'f:ıe'Yiın edemez misin? 
~!ay nızin yüziine çıkarıldığım 
'l>;ktanırım, • 
-.. Sah~ 0 na nasıı tesbit edelim. 

~erİl'irn ıü g?rürsem size haber 
•ı fırıtİ .. l'fom bunu ~ayin etmek 

..._ ~ a ınumkündür kap; ten! 
asıl• ..... ~. 

lııl'ıın ~ 1'Undan bir saat evvel 
~ '• Yuz·· 
1"1:l'tı ~'ııl une çıkarıldım. Cenuba 
ı ~ar ,,. aldım. Buralarda akın.. 

.... -.ı.ıtdı't"? 
. - Va •. 
tııı r aınına ehemmiyetli de. 

4ı'Şuh ı 

- Peki öyle ise ... 
Süvari Iongöpark'ı a~ağı ınan. 

gaya gönderdi .. Orada muhafaza 
altına aldırdı. Kendist de kuman. 
da köprüsüne tırmandı. Yeni ker. 
teler emrederek geminin prova • 
sını şimale çevirtti, hızla seyre 
devam etti. 40 dakikalık seyirden 
sonra parkete 10 kilometre yolu 
işaret ederken makıne telgrafına: 

- Stoper! 
Emrini verdi. Arkasından da 

Mongöpark'ı yanına, kumanda 
köprüsüne gefüımelerini emretti~ 
Az sonra İngiliz bahriyelis isüva. 
rinin ~·ıanına çıkmış bulunuyordu. 

Mongöpark birdenbire uydur • 
duğu hikaye sayesind~ vazifesini 
tamamen yapmış, süvarisine olan 
borcunu ödemişti. Gerçi kendisi 
Türklerin elinde esir bulunuyor. 
du .. Faka>t bu esaret hiç şüphe yok 
ki binbir tehlike ve korkunun ku. 
cağında Marmara derinliklerini 
dolaşmakt3n daha rahat ve daha 
az dehşetli bir haldi. .. 

Sonra arkadaşı York Hard'ın 
tutulmasına da bu hikaye ile ma. 
ni olmuş demekti Eğer destroyer 
kendisini yakaladığı ist!kamette 
ilerley~ine devam etseydi muhak. 
kak çok geçmeden Yorkhardı da 
ele geçirecek, böylelikle hem ken. 
dilerinden meded uman, kurtulu. 
şunu seliime:le hedeflerine varı~
larına bağlıyan B7 müşkül vazi. 
yete düşecek, hem de şimdi York. 
hard'a birlikce geminin prova se. 
reninde boğazlarından asılı iki ce. 
sedden başka birşey olmıyacak _ 
lardı ... 

Mongöpark yanına gefüilince 
süvari ona eli!e karşıki sah:li, Ö

tes;nde, berii;inde ışıklı noktalar 
tı'treşen kara, gölge halinde se _ 
rili kıyıyı gösterdi. Sordu: 

- Bak bakalım ... Saln•erildiğin 
sahil burası mı? .. 

Moogöpark durdu .. D;kkatli 
dikkatli işar(!t ed:len tarafa bak. 
tı ... ve .. birdenbire üzüldü .. 

Hakikaten tam B"I nm bulun. .., •k 10 a .de bir saatte normal o. 
~ b~ lllı! aldığımı kabul eder. duğu nokta civarına gel:nişlerdi. 

dıll.iıe noktanın ıo mil şimalinde Tahtelbahir kendilermden az u. 
..._" Salıverild!m demektir. zakta, hemen 9.10 gomine kadar 

d' •an· h 
""'er81!k 1 Uradan ıo mil şimale ilercre, Erdek kıyılarının çıkıntılı 
lio!tt.ıYa tahtelbahrin bulunduğu burnundan kıvrılan dönemeçte 
'<\ta~ varırrz? duruyordu .. Mongöpark bunu ha. 

d.:- Sen~ı Yu_k.ar: öyle... tırlayınca tehlikeli bir iş :l'aptığını 
·~ l l"ıı.i? &ah ılı görüne<> taııırsın anladı. Fak1t buradan ancak so. 
'l.ıu~Jti· ğukkanlılıkla Türk süvarisinı u. 

ın merteı.e kapten! zaklaştırabıleceğini hesabbdıktan 

~kcı kızını 
.Qidürerİ- kim ? .• 

\',... ·---·------------- ---
~·an· J . 

~ · an Loran 7 Çeviren: F. SAMIH 
~it llıtw, 

"'•bi. .a:ıa~ıııın elıni o;ıtü. 
ı\n:ı Sor,ınuyordu 

:rıırllııı. 0
• senmfe gi;rü~mek isti.. 

..._ l'ek'ı· 
' t.• <t. ı, ~Ö': le 'ak , .. 
'. 11.h! a~; Yalnız değ;liz. 

~~ ~.rıı_ .• 
1 

•et .. Yeni oda biz • 
~li b ~ıs Yek! Çok miihim 
l\rn,.:a,-~Y olmasa gerek ... 

'~~ile .a~ıerime a.d. 
~ıı•. 'Lusile've mi? Yine na 

-... 
~. · llıcaın k 
lt;ı Şıddetıı b. ~nd, lerine ~ok sert 
Ilı ~ ·,,.i b ır muamele t>diyor. 

~t ' alıJ<o, k 'K " 
~n rn '\ ızı .ı.\·ın.rıvoni gör ... 
" enetıni• .. ,ıtaı' •..• 

~'- lull'l'a Yapınışı Hakkı v.,r • 
"Ilı 1 de od lYor <litndan dışarı çı. 

"• 

- Adr•yen, bunu amcana ben 
tavsiye ettim Ay, Emili ... Dikkat 
et, maşa çok sıcak, derilerimi ya. 
kıyor. 

- Affedersinız, madam ... 
- Peki, peki. . Ne diyı.rdum 

Adriyen, Ha ... Of, amcan benim 
tevsiyem üzerine işe müdahale 
etti. Lüsıl deli gibi hareket edL 
yor. Köyden geen yabancı bir ser. 
seriye gönıil vermiş. Bu delikanlı 
kimdir, kimın nesid:r bilen Yok. 
Kızı ken·l haline bırakırs.ak ınut. 
laka ba;ınn bir felaket gelecek. 
Bunu düşi.indiım, .am~ana ~öyle • 
dim. O da, rlışarı ~ıkmasım me • 
netti. Pek de iyi yaptı . 

- Jilber Şövalye bir serseri de. 
ğildir. Herkesin tanıdığı maruf bir 
ressamdtr ve ..• 

sonra yüksek sesle bakışının ne. 
ticesini bildirdi: 

- Değil kapiten... Benz'<,yor 
amma ... Sahi! değil mi hepsi bir. 
birine benzer bilhassa gece vaktı... 
Halbul<i nırengi [1] olacak bir 
nokta da tesb' t ed<>ınemiştim za. 
it.en ... Yalnız şu muhakkak ki sa. 
lıverild:iğim nokta burası değil! 

- Öyle i:;e sahil boyunu takib 
edelim ..• Sen tanıyınczy;ı kadar 
burada dolaşalım! Nasıl olur mu?. 

- Olur kapiten ! 

Bu karardan sonra destroyer sa. 
hile muvazi bir seyir hattı tuttur • 
du. Hafif süratle volıtaya başladı. 
Sindiği yerde g')nderdiği aıiam • 

!arın dönüşünden ziyade kendisine 
19.zım olan mayi mahrukatı, ma • 
kine yağını bekllyen B7 de herkes 
ıistirahate çekilmişt!. 

Yalnız preskop yanında kalan 
gedikli muntazam fasılarla cihaza 
uğr~yııır, anda bir denizin yüzü. 
ne bir göz atıyordu. Sabaha bir 

saat kalıa tekrar pereskopa yakla. 
§an gedikli çek korkunç Lir şey 
görmüş bir adam tavrile gözlerini 

filcanlaştırdı. Efi'ildi, dikkatle 
baktı. .. Sonra birdenbire ürkmüş 
gibi peresk()pUn başından uzak • 
!aştı.. Ko~a koşa küçiık: koridoru 
geçti, kapi'.e:ı Helbrock'un kama. 
ra kapısına geldi. Kapıyı yum • 
ruklamağa 'coyuldu .. 

Kapıya vurulan yumruklar !fol. 
brock'u deh gibi ranzasından fır. 
lamağa sevk et L. Genç ve pişkin 
süvari gece yarısından sonra, uy
kusunun arasınd1 duyduğu bu 
gürültüye ma"a verememiş, bey. 
nine sıçrıyan uyku sersemliğile 

yatağından atlamış, haykırmıştı: 

- Ne var .. Kim o .. Ne oluyor? 

Bir saniye iç.nde arka arkaya 
sıralanan ~u üç sorguya Jışardan 
gediklinin boğuk ve donuk sesi 
karşılık verdi. 

- Felaket kop;t~n ... Felaket ... 
Üstümüze "1ir Türk destrol'er• ge. 
liyor' 

Bu sözler Helbrock'uıı yarım 

aklını da bajıııdan alrnağa yetti. 
Süvari çılgın gibı söze gırişti: 

( l>evamı "ar) -----
[1] Nirengi. Tanımıyan bir yer. 

de göze çarpacak, ışaret olmağa 

yarıyacak, ve ilk görüşte tanılacak 
noktalara (ağaç, ev g'Jı.i) denir. 

F.. Y. 

Madam dö Roskoet birdenbire 
başını c~virdi: 

- Jilbı;,· Şovalye mi dedin "1 ••• 

- Evet, anne ... 
Pola bır an sustu ve sonra: 
- Tuhaf şey, dedı Sana a<d bir 

§eyi etinden almıya çalışan bir a. 
damı müd~faa ediyorsun ... 

- Benim çalır.acak nem \'ar ki?. 
- Doğru, şimdilik bir ı;ey·n 

yok ... Fak1t ileride olacak. Am. 
canın kızı Lüsil ÇL'k zengindir. 

M;>dam dö Roskoet, rmiii'r.m 
roblarını ütü 1err,ek için yandaki 
odaya geçmes•nden islifade etmek 
istedi. Halbuki Em li kulağmı ka. 
pıya verm ı dinlryordu. 

- Evet; amcanın kıc çok zen. 
gindir, güzeldi:, sevimlıdır .. 

Adriyen lnasının sözünü kesti: 
- Bütün bun•·ırı biliyorum, fa. 

kat ... 
- Hay, küçü:t budala ... Bütün 

bunlar senin olacak... Şöyle bi.r 
elini uııatıvermen kHi. Lüsil de, 
altınları da elin~ dü_ ecek . . 

- Bana, ne Lüsil'in, ne de aL 
tınlarının lüzumu var? •. 

lstanbula 
Hapishane 
Lazım! 

(5 inci sahifeden devam) 
hane binasını gezdirirken gördü
gümüz birkaç koğuş pek harap 
•bir vazıyette id!. Hele Bay Naci. 
nin bıze Hap:shanenin saııator -
yomu diye gösterdiği yere, güne. 
şe ihtiyacı olan suçlular gönden. 
liyormuş. Bay Naci bunu hoş bir 
espri halinde bize •Övlcdi amma, 
ben burada kaydetmeden geçe -
rnedim. İşte sanatoryoın. İçi gü. 
neş ışığı yerine küf kokusu ile 
dolu. Belki burada yatan cezalı -
lar, bu asarı atıka içinde bulunan.. 
!arın en bahtiyarıdır. Yüzlerinde 
güneş izinin hasreti beliren bu a. 
damların haline ikınci bir acıma 
hissi daha duymamak ımkansız ... 
Sayın Hikmet Onatın >Ok haklı 

olarak üzerinde ısrar ettiği Ha -
pishane binası meselesi er geç ye. 
rinde çalışmaları sayesinde halle
dilecektir. 

İstanbul bugünk.i küfvünü bir 
takım yanlış dü§iıncelerin ve bu 
iddiaların vesaikin: tedkik etmL 
yenlerin yüzünden bir\ürlü ata. 
mıyordu. İşte bir mesele ki musbet 
vesaikle bir memleket ·~ini hal -
letmeğe çalışan ve bu işte tama. 
men doğruya, iyiye ve güzele gi
den bir devlet adamımrz birtakım 
güçlüklerle karşılaşıyor. 

Hapishane işi muhakkak fU et.
1 te halledilmeli ve derhal şimdiki 

köhne binanın ortadan kaldll"ılma. 
sına başlanı!.malıdır. Bazı kimı;e

lerin anlaşılmıyaıı ve kendileri • 
nin de anlatamadıkları boş sebeb
lerle bu işe engel olmaları sadece 
bir hiç ve bir suçtur. 

İstanbulun, tarihi eserlerle dolu 
lbir memleket oldt:ğuna inanyo. 
ruz. Ancak herkesin i•tediği yere 
•burası tarihi kıymeti haizdir• 
levhası asıp umumi menfaatleri. 
mizi baltalaınasının bniine geçil
mesini istiyoruz. 

Hapishane binası tar'bi kıymeL 
te olmadığı isbat edilirken hala 
bu köhne binaya kazına vurulma
masına şaşıyor, modern bir bina 
kurmıya çalışan Bay Hikmet O. 
natın karşısına çıkarılan bu ma. 
nilerin kaldırılmasını istiyoruz. 

Murat KAYAHAN 

• • 
Sah günü 
Sırat köprüsl.inden nasıl 
geçtim. SUby3n kcğuşu 
ve •• Kıymetl o'.an eskiler. 

Dört devlet 
Arasında 

( 4 ilncll sahlieden devam) 

İngiltere, Fransa, İtalya \'e Alman 
ty.a arasında bir misak akdi için 
elinden gel.d /!i kadar çalışacağını 
söyleniyordıı. Şimdiye kadar bu , 

maksad hasıl olnmamışhr. Fakat 

Buna baılaPgıç olarak dört devlet 
arasında Cekoslovakya işleıirde 

hakem dmak üzere bir esas kabul 
edileceği sözlerinin ortaya çıkması 

politika i\J~minde bugünlerin en 

şayanı dikkl: keyfıyetlerinden b:
rJni tefkil e•mektedir 

- Dehrdiu mr sen•. Lüsıl ;;e. 
vilnriyecek, nefret edilecek bir 
kız mı? ... 

Delikanlı cevab vermedı. Başı. 
nı çevirdi, ve buradakı kocaman 
ayineye baktı, iç'nı çektt. Ah! Ne 
çirkin bir yüzü vardı. Lüsil'in 
kendini sevmiyeceğı, sevmek iste. 
~ceği muhakkaktı. Şu halde 
beyhude ümide düşmekte mana? .. 

Annesi sabırsızlaıııyordu: 
- Cevab versene Adriyen ... 
- Lüsil, Jilher Şovalye'ye gö. 

nül vermiş. Be:ıi sevemez . 
- Çocukluğll bırak ... Söyliye. 

ceklerimi iyi dink ... Benim bi -
?'~cik arzum seni I~üsil'in kocası 

görmekıür. Bunl muvaffak olmak 
da senin elindedir. 

- Amucaın Lüsili kocaya ver _ 
mek ıstemiyor. Manastıra gönde. 
recekmiş. 

- Lakırdı bunhr Ehemiyet ver
meye değmez. Sen beni dınle, ,va. 
vaş yavaş Lusil'e kur yap, kendini . 

sevdirmeğe ~alış. Ötes;nı sen ba. 
na bırak ... Bu harab şatoda otur. 

maktan Pa,·ı;;ten, Parisın zevkle. 

D iM ZE G :j RADYO] 
(5 inci sahifernizden devam) 

dama göstermiş ve: 
- İşte, demiş, bu mektubla • 

rın asılları bendedır. Bu ımzalar 
sizindir, Ya bana para verirsin-;z, 
yahud btitün bu mektublar orta
D"a çıkar. 

O zaman pazarlık b.ış1amış, 

Tronton 170,000 İng:liz lirası iste. 
mekte ısrar etm.ştir. 

Nihayet ine ine 50,000 !ıraya 

immiş, bu parayı alarak mektub • 

!arı da J~hibine verm.ştır. Mek -
tublar bu suretle ortadan kaldı • 
rılmıştır. 

Trontoa on beş yaşında iken 
mektebi bn·~k•n ş elektrik ve sa. 
ire gibi i1lerle meşgul olarak para 
kazanmağ~ ba~lamıştır. Kendisi 
fakir bir çocuktu. Bu zaman da 
posta \'e telgraf tevzı memuru ol
muştu. cllıt.'\~.ı biraz para kazan. 
mak içın az çek her ışi öğrenmeğe 
mecbur olmuş, nihayet becerikli 
bir genç olarak ydöşmi§tir. llarb 
esnasında asker olmuş. topr:-uya ay 
rılmış, son•:ı askerden çıkarıl • 
mı.ştır. 

Tron!on bir kızla taııışmış, onun.. 
la evlenmiş, >Onra ayrılmıştır. Baş 
ka bir kad:nla evleı.mış, fakat o 
da çok g~çmeden ölmüştür. Sonra 
bir kadın!a daha evlenmış, lakin 
karısı •ar.ıfında;ı aleyhine açılan 
dava üzerin~ ayrılmağa mecbur 
olrnwıtur. Sonra yine evlenınış, 
yine boşamıştır. Bu kadın İngiL 
terenin lordlarından birinin ye
ğeni idi. Tronton bu kibar kadını 
alrnağa muvaffak olmuşsa da ge. 
çinememışlerd'l". Kadın hfila dul 
olarak ce.ıubi Fransada yaşamak
tadır. Ondan s~ııra artık ingiltc. 
rede olstL'l, A vrupnın başka ta ~ 
raflarında olsun oturmaktan ca. 
m sıkılan Tronton uzun lı;r seya
hate çıkm•.ş ve Avustralyaya ka. 
dar gitmı~tir. Orada genç fakat 
kocalı bir kadınla tanışmşı, oera
ber yaşamağa bşlamıştır .• 'ihay~t 
kadın kocasından .ayrılarak Troıı.. 

toy varmı~t:r. Bu hayat üç sene 
sürmüşb. Fakat bir gün genç ka
dın kocasını b:rdenb'fe kJybet • 
miştir. Trorıton ortadan kaybol -
muştur. Çü't geçmed~n öi,n·en;I _ 
miştir 1<i Tronton A\•ustralyanın 
Melborn ~ehrinde başka bir ka. 
dınla dalu tanışmış, onu da va
pura alarek Avustralya sahille • 
rınden uzakla~mı.ştır' 

Londn gazetPsinin verdiği taf. 
silat1an anlaşıldığına göre kazan
cını temin etmek için birçok işler 
öğrenmi~ olan Trontnn icab eder. 
se makinis: olur, icab ederse elek. 
trik ustası olur, gemilerde !os ro
moluk eder, şoförlükten de ,geri 
kalmazdı. 

Söylendiğ!nc göre Tronto'nun 
kadınlar üzerinde büyük bir te. 
sir; vardı. Öyle ki kendisi kadın _ 
!ar üzPrlndekı bu tesiri st,·esınde 
kibarlar ara•• ıda girrnış. sonra da 
birkaç bd,nl:ı evlenerek ayni -
mıs. muhklif aşk macPraları ge
çirmiştir. 

Tronton uzun zaman Frans~nın 
cenub :<•hil!erinde güwl ~·erlerde 
İngit'erenin yat kulübü azası a. 
rasında ismı sa~·ılır sporculardan 
olmuştur. 

Fakat şu son vak'a bu ll'acera 
adamının hayatında pek acı bir 

rinden uzak y dşamaktan usanma. 
dın mı artık? .. Ah' Farisi bir bil. 
sen.. Monparnasi, Şanzelizeyi, 

netice vermış oldu. Daima zcng:n 
diye ke:ıdini tanıtan, hep zenı;ın· 
!er arası'.ıd.1 yaşıyan ve zcngaıle. 
rin esrarını elde ederek para çele. 
meği bilen Tronton bu sefer yC;di 
sene ağır hapse mahkfı ınolunca 
h&.kim kendısine bir di\"eceğı olup 1 
olmadıi"?ını sormuş, o da ~adece: 

- Bir~ey söyliyecek değıl m! 
DemeK!e kalmıştır. Zengin lordu 

kaçıracak, tenha bir sahilde bek -
!iyen yatın~ k<ıyarak uzaklaşacak 
ve ondan büyük bir para çekme. 
ğe muvaffa.< olacak diye düşıinen 
Tronto'nun büttin hesabları altüst 
olmuştur. I:vvelce de uzun uza. 
dıya yaz1ldığı üzere Troncon bu 
projesinı hakikat haline koyabil
mek için Ramsden gibi becerikli 
bir arkadaı;a bahsetmiş, o ı.la belli 
etmiyerek i~ı polise ve J. orJa bil. 
dirme~te gecikınPmiştir!. 

Tronton 'u yine zengin dıyorlar. 
Yakaland•,~ı gün üzerinde fiUO in. 
gfüz ltrası çıkmıştır. 

HiKAYE 

BUGÜNRÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Hafif müzik: Tepe • 
başı Belediye bahçesinden nak • 
len. 19,15 Nezih" Uyar ve arka _ 
daş_ları tarafından 1 ıirk musikisi 

ve halk şarkıları. ~O Saat ayarı: 
Grenviç rasadlıanesınden naklen. 
Keman konseri; J..1iko A:nar, Pi. 

yanoda Bayan Sabo. 1 - Sonat 
Briyant: Barbe!la. 2 - Sonatın 

Dvorak. 20,40 Hava raporu. 20,43 
Ömer Rıza Doğrul taraLndan a -

rabca söylev. 21 saat ayarı. Orkes.. 
tra: 1 - Puçini: Madam Haterr
lay 2 - Rubenstayn Romans 3 -
Rozen Te dansan şe le pupe. 21,30 
Cemal Kamil ve arkadilŞları tara. 
fından Türk musikisi ve halk şar. 

kılan, 22,10 Miızik ve variyete Te. 

pebaşı belediye bahçesinden nak. 

len. 22,50 Son haberler ve ertesi 
günün prograll'ı. !!3 Saat eyan 
Son. 

, .... 

ilk ve son buse 
(4 üncü •ahifeden de-..m) 

yana dö1'dürdü. Gözgö1.e geldik. 
Değişmiyen yalnız onlar kalmış, 
fakat nered~ o fıldır ftldır dönüş
ler? .. 

nüz sı>ğmam.ş dudaıdarından 

bugün bile hala ruhumu eriten 
ilk ve ~on buseyi i;t;m. 

Seniha da olduğu yerde yığıl

mış kalm~tı. 

Dudaklarında beliren bir tebes.. 
süm kırıntısı bütün simayı dolaş
tıktan soma kısık bir öksurükle 
gene dudaklarda kavboldu. 

O bitap vücudu, kendı kuı:lre. 

timle esk: haline getirmek kabil 
olsaydı, tı:iıün kanımı vermıye 

hazırdım. 

İhıtiyarın kulağına eğ:ldim: 

- Teyzeciğim hast.ılığı ney
rmş? Dokmr getırdiniz mi? dedım. 

- Bunu benden sorınayııı, an. 
latmıya dilıın varm1yor. Gidın 

bakın merciiven başına bakın, an
atamam ben. Diye katıla katıla 

koltuğun üzerine düştü. 
Saçını başını yoluyor, göğ~ünü 

bağrını µara,11 parça edi,yordu. 
Di,şarıy:ı çıktık. Aman yarab. 
bim! !. B'..l kan; bu !iyen dolusu 
kan ne!!?. 

Ya\'rum be!lim, Allah o kıiçü. 
cük dudakların. bu peltelenmiş 

kanları kus"·'ak için mi yarattı?. 
İhtiyarın yükselen avazını diıı. 

dirmek için içeriye koştuk. Kah
kahalaı'la gülüyor, odayı çınla~ır. 
casına bagırıyordu!. Delirmişiti!!. 

Bu vaz'yet' ancak şuurunu kıl!_,-. 
betmiş bir insan yapa!ıılirdi'. 

Bu feci dekor içinde yarı yarı. 
ya düşmüş kudretimle şuursuz 

1htlyarı, znrla, koltuk altlarından 
kaldırarak öbüı odaya götürdüm. 
Ve üzerinden kilitledim. 

Seniha ağlıyor hasta ile deli 
arasında elleri bir şeyi tutmak 
ister gibi a1:ık olduğu haHe ıki 
tarafıııa çırpııııyordu. 

Odaya djndüğlim zaman bütıin 
ömrümce unu:.arnı ·acağım facia 
sahnesi karşısında, az daha ben 
de şuuruı;;ıı kaybedecektim!! 

Ebedi uykusun~ gözlerini çok. 
tan kapamış b"le' 1 •• 

Zavalh küçük sen mi onu de
lirttın? O mu seni öldürdü. Allah 
taksiratlar.nı affetsin dedim. He. 

Hangi kuııret beni bu şeam,t 
havası dolaşan ç3tının altında 

ayakta tutabiliyordu?!. 
Cebimden kolo:ıyamı çıkarıp 

Senihanın şakaklarını ovdum, 
yüzüne sular serptim. Güç hali< 
kendine geldi. 

Deli gibi bakı51yorduk. Birbıri
ni takip eden elim fac: al ar muha
kememızi durdurmuştu. İhtiyarın 
odasını aı:tım. İçeride ~·oktu. sür. 
atle pençereye koştum. Aşağı 

taşların üstüne kendinı bırakı

vermiş!!. Yanı başında ağandan 

hila damlamakta olan kan sızın. 
tıları var. n;ı- gür. sonra ayni 
kapıdan iki tabut birden çıkıyor
du. Nezaha'tinkini tüllerle mum 
çiçeklerde bir gelin gibi süsledık. 

Nazını ALBGİRAY 
ı------

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ? 

ARKADAŞLARI 
31 Temmuz pa7.<ır akı;aıl't Y n '

§ehir Aıle bahçesınde: 
ÖLÜM K\SJRGASI 

Sabriye 1'oks-'sc n kıym•·t li 
Kı.>JJser; 

İstanbul Asliye birincı Tıcaı., 
mahkemesinden 

Mahkemece satılmasın• brar ve
rilip Galatada Kcmeraltınd• 78/lO" 
numaralı Trakya tütün dcpo•:unrla 
mevcud Bursa ve Gerze malı ve 934 

l .936 senesi mahsulü gayri menkul 
tütünleri almak istiyenlerin 5/8/ 
938 cuma saat 10 da mahallinde ~a
zır bulunmaları ilii:-ı olunur. 

(9302) 

·İstanbul . Belediyesi · İlanları 
. ,.71 • 

' . , ,,,_;: ~·-

Pigal meydmını, buralardaki eğ. Kadıköy kaymakam ve Belediye şubesi Müdürlüğiinden. 
lencel<!ri bir görsen... Sahibsiz olarak Yeldeğirmeni komiserliğince bulunup d~ireye tcs.. 

Sustu. Hasıdl~ içini çekti. A. hlir.ı edilen bir re's kuzunun tarihi ilandan itibaren bir haft~ ıçinde 
caba gençli~ini geçirdiği bu yer. sahibi çıkınassa alelusul satilatağı iHln olunur. (B. 4979) 
!eri blr daha görecek mi idi?... ••• 

Ümid ediyordu. . . b d , Keşif bedeli 956 lira 79 kuruş olan Kerestecilerde Tekirdağı iohlesi 
Fakat bunun ıçın sa ır, aıma ..,3 d t 1 1. h 1 ı ·· · k le 1 · k •

1 
L"" , nın a vap ırı masına uzum ası o an çop ıs e sı pa~ar ıga konuı-

s~b~r Jazımddı._ Bb,ril eredıogb~nt.~ bu- muştur. KPşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüfünde görülebılir 
sıl ıle evlen ;re sey , u un u · , . . ' . . .. • 
h 1 h 

,_.k t kt Is.eklıler 2490 No. Iu kanunda yazılı vesıkadan başka fen ~lerı rnud•.ır . 
uva arı a~ı a oaca ı... 

1
. . . . 
uğunden alacakları fen ~hl:yet \'esıkasıle 71 lira 76 kurıışluk ilk tem;nat 

Ci~JAYET makbuz veya :nektubile beraber 2/8/938 salı günü saat 11 de Daimi En-
Sorgu hakimi Mösyö Ve. ul, ma. cümerıdee bulunmalıdırlar. (B. 4823) 

saya eğilmiş, kurşun kalemile bir 
şeyler yazıyordu. Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 

Pluharam köyünde, belediye da. İstanbul Satlnalma komisyonundan: 
iresi veya komiserlik yoktu. Yal. . . . . . . 

b
.. "k b' d .. kk. d A 1 1 -· 243 tane velensenın kapalı zarfla eksıltmesıne de teklif edılen 

nız u ·u ır u an var ı. yn 
zamanda bakkal, aktar ve me--·~ fiat pahalı görüldüğünden 2/8/938 salı günü saat 11 de pazarlığı ya. 

hane gibi iıir yerdi. pılacaktır. 

Sorgu hai<imi, cinayeti haber 2 _ Tasınlanan tutarı 3035 lira 07 kuruş ve ilk teminatı 228 Jıradır. 
alınca katibı ile beraber gelmiş, 
bu dükkana yerleşm 'şti. Talı ki • 
katı buradan idare ediyordu. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu. 

Cınavet köyün dışında vnkua ni vesaiklenle birlikte Galata e.ski ithalat gümrüğündeki J<omisyon: 

(Devamı var) gelmelerL •4463• 



f-SON TELGBAF-31Temmuz 1931 

1 -inhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 TAiL ··1M11·· zL··ırLIP.&IP 
1 - Aspiratörlerden çıkacak tütün tozlarmı koymak için tozlan ' • il " il il N ili; il((& 

sı_~~~mıy~~k un uibi ince şeyler konulabilen standart normal sık ör _ L--ı< A R S 1 
!~ı~ ;:si~t:u::~~~ı: ~;;~naı~:!:;~tile 4000 adet tütün tozu ç~valı l iL 1111 • IJa IE. 

II - M_uhammen bedeli beheri 33 'kuru~ hesabile 1320 lira ve mu. r:" • lılili a - .. . 
vakkat temınatı 99 lıradır. G. il 11C ~ 

III - Eksiltme 12/~.ll/938 tarihine rastlıyan cuımı günü saat 10 da &:. " ' 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Nümune her aün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İ:ste.k.lilerin ksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme P.aralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •4853· 

••• 
1- Şartname ve projesi mucibince Ardahanda yaptırılacak idare 

binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuUle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşil ~deli 11209 Ura 12 kuruş ve muvakkat teminatı S.0.68 

liradır. 

3 - Ek9iltme S/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Şa°rtı;ıame ve projeler 56 kuruş bedel mukabi1inde İnhisarlar 
Levazım ve mubayaat şubesile Kars müstakil müdürlüğünden ve Ar
dahıuı memurluğundan alınaıbillr. 

6 - Mühürlü tekllf mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarL 
]arın ek&Htme günü ve en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komalyonu başkanlığına vertlmesi llzımdır. 4618 

••• 
İdaremizin Koçhisar tuzlası için bu kere tadil edilen şartnameleri 

ınuclbince satın alınacak 10 adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır 
yeniden açık eksiltmiye konmuştur. 

2- Muham.men bedeli mahruttlerin beheri 60 liradan 500 lira, dört 
köşelilerfn beheri 110 liradan 550 lira ki ceman 1050 llra ve muvakkat 
teminatı 78.75 liradır. 

~ Eksiltme 11/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 d~ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4- Muaddel iartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni vesalk ve 
% 7.5 gtivenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sa. 
atte yukanda ad1 geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .4715,. 

••• 
1 - İdaremizin İzmir Şarap Fabrikası için 1X2 metre eb'adında 

5-6 m/m kalınlıkta 52 adet ·Takriben 5000 kilo• baklavalı saç levha 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bede1i beher kilosu 18 kuruş hesabile 900 lira ve 
muvakkat teminatı 67.f'O liradır. Bt 

3 _ Eksiltme 3/8/938 tarihine rastbyan çarşamba günü saat 13 ~ c 1 . 
de Kabataşta Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. T z n A AT B 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilecek gün ve saatte % 7,5 • 8 ft 
güvenme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan ounur. c4599" 

.:insi 

A - Çinko 
Tuvalet taşı 

Musluk 
Mus. Taşı aynası 
Pencere teli 
Cümle kapısı 

••• 
Muhammen B. Nıuvaıcırnt Eksiltmr 

Mik.arı Beheri Kr. T·ıf arı Teminatı Şekli saati 
Kilo Li. Kr. Ki. Kr • 

~~~~~~~~-

4 S O Kilo -.15 72.-
2 Adet -. 1.60 
4 " - 2.- 16.29 9 
2 • - . 1.-
aı -.2 .62 
28 .Met 5.- 140.-

B - İskarta çul 498 kilo -.17,50 87.15 6.63 9.30 

1 - Yukarıda A ve B Fıkralarında yazılı 7 Kalem malzeme ayrı 
ayrı pazarlık usulile satılacaktır 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

terilmiştir. 

3 - /1.fttırma 2/R/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki satış 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - A • Fıkrasında yazılı levazımın numunelerı bahariye bakir 
evinde B _ Fıkrasında yazılı iskarta çul numunesi ise Ahırkapı bakım 

evinde görülebillr. 
~ - İsteklileri arttırma için tayin edilen gün ve saatle«-de % 7.5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel. 
meleri ilan olunur. (4717) 

••• 
Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 

Bedeli Teminatı Şekli Günü Saati 
Beheri Tutarı 

Diş doktoru diyor ki : 
•İyi bir diş macununda diş etlerine Jl'll 

• t 1 lı:l 
tesı rlerı olmıyan antisepti~ bil' m.:ıcicıe . 

J1lll1 
malı, asıl di5leri temizley;ci madde, 

11 1 19 • 
s1yırm?yacka şekilde hazırlannnş o n k 

çinde hamız olmadıktan başk:ı ağızda.rlde 
mızları da temizlemek üzere kaled rıı 3 

ihtiva etme~i ve nihayet kolM vt· ıeı 7('t: 
olmalıdır.• 

işte R&dyolin s11d 111~ 
Sa hah, öğle ve akşam yemeklerinden seJl 

R A DYOL 1 N ~~ 
,. ŞiRKETi HA-YRIYEDEN 
1 

2 

l Ağustos 1938 pazartesi ~ününden .iıiibaren : ır 

1 - - Mesai saatlermin <leğişmesi üzerine 4 temmı;zd.111 it:b~r::ıı 
rıfeye yapılmış olan tadil ve ilave mülgadır. ıı· 

16.25 te k{.;~Jl üde~ bir vapur hareketle Be·~ikta'( . ~~~:, · 
A.'12dolu Hısarı, I~ .:mJıca, Çubuklu ve Pasaba~w1':'sı i.ı;l<C' ·~ . ,} 

ug: ayarak Beykozct gidecektir. (Bu sefe; cum~ er ir..;; f'l
1 

~~m~ . 
3 - Saat l de köprüden Harem ve Salacağa giden vapur 15 dll~ ~ 

sonra lM' d~Pt edecektir . 
. . ,. . .. k9rr 

4 - Kopruden lo,JO da Yeni.koye kadar vapılması Jl1Ll 

olan 14.6 No. lı seferin E- dakika sonraya al~ndı;Jı ;l~n oıı.ıııı.lf 

Hekin1ler' 3 '*' 
--=== --

[OkuyucularllDlz bu sütunlarda 
mütehassıs hekimlerin hastalarını 

kabul saatlerini muntazııman bulur~ 
lar.] 

R A l'Na-nLEfo ~ 
rı ~,r 

Marka Amerikan Panarn: ~-1' 
kalarınızın Üçüncü parlİS\ Ş p 
miştir. Tükenmerfen evv~ 1• 

kanııı intihepta acele ed
1
'
1 
~ İç hastalıkları 

BAKER Mağaza!-Doktor Hafız Cemal (Lok. 
man Hekim ). - Pazardan • 

başka günlerde öğleden sonra saat İstanbul 4 ünciı icrc:ı 
2,5 dan 18 e kadar lstanbulda Divan.. ğundan: , 
yolunda 104 numarah hususi kabi - Paraya çevrilmesine lcM·'f 

. d h l . . ,rıt nesın e asta arını kabul eder. Salı, 1 n b ' d t t b · ı·n 011 

C 
. .. . e · ır a e o omo ı ı ı"' 

umartesı gunlerı sabah 9,5 dan 12 lı giıJ1 1 

Ye kadar h k .k. f k _ \.. çık artırması 2/8/938 sa ~eı a ı ı ı araya mwısus . . ~rı 1 
muayenelerini yapar. Muayenehane 16 da Taksımde Taksırn c''''' 
ve eve telefon: 22393 __ 21044. neması önünde parı.ıy<l ç. ~ı'i 

• • .. y • ve kıymetinin yüzde yetrrı1? 1~ ' 
Doktor Ali Rıza SagJar;- İç has. b lın dı~ t kd' d ·k:11cı ııÇ 

talıkl .. . .. u a gı a ır e ı • ~v 
arı mutehassısı). Her gun Be. ırıbe 

yoğlunda Pannakkapıda tramvay tırmasının 4/8/938 pcrşe ıJıır~f 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey ayni mahal ve saatte y3 P (9.ıre' 
apartımanındaki muayenehanesinde rnn olunur. 
saat 15 den sonra hastalarını kabul ~!!!..~!"'. "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~"!"' 
eder. saat 2 den sonra 

. eder. ti 
Doktor Arabyan:- (Iç hastalıkla. B ., BU~ 

rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz K_u_la_k....;,, __ a_· _g,_a_z_,~ ~ti 
Kamereddin sokağmdakı muayene. o,-ıı,..... ' 
hanesinde her gün hastalarını tedavi Doktor Mehmed Ali 1 d ıt 

burun boğaz mütehassıs ı.ıflı~ 
eder. ' "'5 J1 ı 

Fatih tramvay durağı 1 
"ti s-1' 

L. K. Lira 

Sömikok 30 ton 24.- 720.- 54 

K. 
Açık Ek. 3/8/938 

9.05 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. muayenehanesinde hei: l{ı;J edef· 
lıkları mütehassısı). Cağaloğlunda dan sonra hastalarını JtabLI 
Halkevi karşısındaki muayenehane. C · l d • z ·· h vİ 1_ e 
sinde Cumartesi ve Pazardan maada l ıye, U re..;,_...:;-""' O· 

• 30 • 24.- 720.- 54 • • 
9.10 her gün saat 2 den sonra hastalarını Doktor Feyzi Ahmed· ...... ıil~/ Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

• 40 " 24.- 960.- 72 • • •l defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
.. 165 " 24.- 3960.- 297 • • 9.HI 

Lave maden 

kabul eder. hastahantsi cild ve ernraıı es ~ 
tıııJl 

ye mütehassısı, muayene j(l1şılj. 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
Göz hastalıkları 

Kömürü 6 • 16.- 96.- 7.20 Pazarlık • 
Rekompoze maden 

Kömürü 500 • 15.20 '7600.- 570 Kapalı zarf • 10.30 

Odun 20 çeki 3.- 60.- 4.50 Pazarlık 4/8/938 9 

Mangal 
kömürü 9700 Kg 4.50 436.50 32.73 Açık Ek. w • 9.30 

4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

kara caddesi Cağaloğlı.< Y0
defl • 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has zardan başka her gün 15 ıef P' 
talıkları mütehassıs!) - Cağaloğ • hastalarını kabul eder. 'fe 
!unda Nuruosmaniyc caddesinde Q •• ( 
Osman Şerafettin apartımanmda 5 pera t~ 1'·4~~~ 
numarada. Telefon: 22555 Dr. CAFER TArY'J\ıt tıi, 5 ~ 
Sinir hastalıklan Operatör - Umumi ~r~11ssı51 1 1 - S!ırtnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mik

tarı yazılı ·sömikok, lave ve rekompoze maden kömürü, odun ve mangal 
kömürü hiza larında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. DİJ{KAT: Besablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

--------- dim w _ .... ~~ı· ınute sı5' ve ag oerra.ı~ .. enııf ~ 
Doktor Kemal Osman: - (Sinir (Kadın doğum ınllt P'' 

h8:.stalıkları mütehassısı) - Cağa. Adres: Beyoğlu parrna.l<:;e ft 2 - Mu hammen bedellerile muvakkat temınatları hizalarında 

gösterilm!şt ir . 
3 - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlarda K3ba taşta Le- l loglunda Kapalıfırında Mescit kar. meli han No. ı. Muayenel1 . 

şısında pazardan başka her gün fon: 44086 

takdirde '}(., 20 fazlasile verilecektir. 
• Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birlncikanun, 1 Mart vc·ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. ,... 

vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.· 
1 ·-- Şa r tnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aıı- III- Eksıltme ll/VIII/938 tarihine raslıyan Perşembe günu saat 

nnbilir. 10 da Kabataşta Levazım ve Ml.i.bayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
:; - ?~· zo.rlık ve açık eksiltmeye i şt irak etme!; istiyenlerin % 7,5 yapılacaktır . 

f,Ü cnmr paro.Jarıle b irlıkte eksiltme için tay in edılen gün ve saatlerde · IV- Şartı:ıameler" parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı-
kom :.vona gelmelerı kapalı zarf eksiltmesine iştirak ı?tmek istiyenlerin nabilir. 
d e nıiilıt\ r lli teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa- v _ İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7t5 gü
rası makbu zunu veya ban ka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf- venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il~n 
ları eksiltme saatinden b ir saat evveline kadar adı geçen alım kornis. olunur. c4774» 
yonu başk:lr. lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımrlır. (4619) . • •• tt• . 

I C 
·tı · t · kı · lı' stede yazılı 350 kilo hurufat kag- ıd 1 1-· İdaremiz in Kağızma~ ~·E: Kulp tuzlaları iÇin şartnamesi muci. 

- , esı erı şar namesıne e ı . .., 9 'h" 1 'h 1 dil ecr 
üstüne bas~ lmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak şartile açık 'ıb ince satın alınacak 10 adet Vagonet 4/ ı / 38 tarı ın• e ı a e e m ı-

k 
-
1 

ı · ı t 1 kt ğinden venıden açık arttırmıva konmuştur. e Si lnıe USU ı e sa ın a ınaca lr. ' r •. " • • 

II- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 2- ~\Iuhamm~n '.:ıed e .ı oOO im:. ve muvakkat temınatı 37.50 lıradır . 

• 

3- I:ksıltm~ l~/8/938 tariıhine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Diş ~ , 
---- t""' o Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya.. Diş doktoru üöeyt ölçe~~)' ~ 

placaktır. nekapı Karagümrük trarrııııt'ıı' 
4- Şartnaıneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına- rağı No. 95 her gün }la.~~~ıeri & 

bilir. bul eder. Cumartcsı gı.ı \"llıo''' 
5- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız vt: :mufassal teklif. 14 ten 15 e kadar da pV'" 

lerini ihale gününden 5 gün evveline· kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü muayenehanesinde bı.l~~ e&~ 
Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin . kabulünü mutazammın Sahip ve ne§riyatı id~re 
vesika almaları lazımdır. - ·rı 

BCI.§ mııharft ıc~··· 
~ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü- ·ETEM tZZE'f JJ~ p'j 

venme paralarile bi.rlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il. an .. &,.,JJ 
SON TELGRAF 1\ıv>. 

olunur. 


