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Halk, Büyük Şef in cevabını oku-
·ub göz yaşları a;·asında 

•• •• •• •• yuzune suruyor .. 
Askerlerimiz 

noktalara 
tesbit edilen bütün 
yerleşmişlerdir 

Türkiye-Fransa-Suriye arasında üç taraflı iyi 
komşuluk münasebetlerini ihya edecek ve pü-
rüzleri hal eyliyecek itilafnqmeninde akdi için ----;------------'--
müzakerelere bugün Ankarada başlanıyor .. l~ayf~ya 1250 liman amelesi iş-
A ~~~:t:ıc(!~;~~e:u:::~~~;;~v-:-k!~!~~;ş,~::~:~~a:~~~~: n ı.Atoımlıyoarıar lerini terkettiler 

ŞCl:ıldc kutululamak üzere ıkı gundenberı gunılmemı ve heye. 
~llllb lıir -zara arzctnıektedir. 

Bu bü)·ük gün . rcfinc hemen i•fünasız denilccl'k dcrrccdc herlı.tt 
1 "Ynllta \·e çılgın bir ne~·e içinde sevinç yaşları dökerek yıllnrdanberi 

ha •etini \ektiği sanlı hilali ve kahraman Türk erlerini doya doya 
"'Y•etnıektedir. , 
. O kadar ki bütün Hatay halkı erkekler bayramlık, kadınlar gelin. 
lık elbiselerini giymis olarak sokaklardan içeriye bir türlü girmemekte 
Ve llatay uCukları d~ima saygı ve sc,·gi ile anılan •Ya'i" Atatürk• 

nidalarile cınlamaktadır. 
Bilhassa Büyük Scfe çekilen tazimat telgraflarına gelen ce•ab 

llataylıJarın Ulu Ön~erc derin bağlılıklarını, minnet ve şükranlarını 
hep birlikte ve bir kere daha izharına •·esile oldu. Bu münasebetle 
Yapılan tezahürat ,t halkın duyduğu sc,inç çok büyüktür. 

Büyük !':efin cc\'abı teksir edilerek en küçük köylere varıncıya 
kadar göndc:ilmekte lıaik bunları okuyup gözyaşları arasında yüzüne .. -· ' 
gozune sürmektedir. 

ASKERLERİMİZ İŞ BA INDA 
A•kerlerimiz teshil edilen bütün noktalara yerleşmişlerdir. Şimdi 

bütün Hataya Türk a•keri biıkimdir. 

• • • 
Suriye eksprleri 
Ankaraya geldiler 
Müzakerelere bugün seat16 da 

batlanıyor 
gıni dün habBT vermiştim. 

Aldığını müteınnıinı malumata. 
göre, fevkalade bir vaziyet hasıl. 

olmadığı takdirde ba müzclwre • 
lere bugılr, saat 16 da ha1ici11e kÖf. 
]dinde bU§laruıcaktır. 

Müzakeratta lıilkümctimizi Ha,. 
nciye Vekilımi2 R iışdıi Aras, 
Fransa11ı, Parisin Ankara sefiri 
Hanri Ponso temsil ed~cckler ve 
Suriye adına da bir heyet bu mil. 
rakerelere iştira/: edeceklerdir. 

Suriye heyetinin bir kısım azası. 
bu.gün bu.raya gel:liler. Heyetin. 
diğer bir !ki azası da bugünlerde 
bııraya geleceklerdir. 

Yeni mürakerelerde ta!<ib edi
lecek gaye, bilhassa Türkiye •• 
Fraıı.sa - Suriye ar<1sında her sa. 

(Devamı G ıncı sahifede) 
Fransız büyük elçisi Pon.<o 

Ankara 7 (Hususi muhabirimiz. -,ç -E-renköyünde ::n telefonla bildiriyor) - Geçe_n -
fta burada imzalanan yenı Bombalar, 

Türk • Fransız müşterek beyan • 
;;:~.n çerçevesi dahilind~ bazf. Tüf ekler 

'" <1nlaşmalar11 varılması ical> y 81111 

etıı~ııi, bu itibarla. Fransız~rla Bulundu t 1acıda lleıı\den müzakerelere girililec"c' • _ __ ~ 

... -- -

Büyük Şef Hatayhlara saadet ve 
refah dlleyor, Türk milletinin 
sevincini de yerinde buluyor 

İstanbul 6 «A.A., - Reisicum hur. Atatürk Hataydan aldıkları 

tazlm ve te§ekkiic telgraflarına U§ağıdaki cevabı vcrmlşlrı-dir.: 

.. sjzin içln artan :<;aadet ,.e refah dilerim.• 
K.ATATÜRK 

İstanbul 6 cA.A.> - Reisicum hur Atatürk, yurdıır. her tarafmdan 
gelen ve vaıandU§lmın sevinç ve heyecanını bildiren telgraflara U§a
ijıdııki cevabın. .4nadoltı Aajnsı va sıtasile iblağını emir buyttrmtı§

lardır: 

•Hatay milli me•elemlzin dostça tedbirlerle müsbet neticeye 
ulaştırılmasından duyulan sevinç yerindedir.• 

K.ATATÜRK 

Yakında ııeri çekilecekleri bildirilen ııönüllüler cepheye giderlerken ~· 

Avrupa işlerinde ilk 
defa dört büyük dev

let elele verdiler 
Eski baıvekil Leon Blum ispanya me&'· 
elesl hakkında mühim bir makale yazdı 

Berlln 1 (Son Telgraf) - Al • ı müdahale komitesinde elde edilen 

uwı yarı resmi ınehafill, ademi (Devamı 1 uıa aahifembdel 

Çeteler ağır zayi
ata uğradı 

Londra 7 (A.A.) - Hayfadan 
bildirildiğine göre, §ehrin mer -
kezinde atılan bir bombadan dör-

(DeYam• ti ıncı sahifede) 

Almanıa yeni 
Hamlelere mi 
Hazırlanıyor ? 

Vaduz 7 (A.A.) - Lihtensteln 
hükfuneti bir tebllğ nıışrederek, 

Alman kıt'alarının memleketi ış. 
gal için hududda tcıplandığını tek 
zib etmiştir. 
Tebliğ şunları ilave etmekte • 

dfr: 
•Almanyanın memleketi aske. 

ri işgal altına almak hususunda
ki herhangi bir tasavvuru mev • 
zu u bahis olamaz.• 

Japonları 

Dilekleri kabul edilmedikce 
çalışmamakta ısrar ediyorlar 

Alakadarlar bunun bir grev olmayıp 
bir · noktal nazar ihtilafı olduğunu ve 

inea'elenln bu günlerde halledi· 
ı-;ceOQl.l •eytüyorlar . . . 

İşlerini tcrkcden amele toplu bir halde muharririınize Mutlaka derdlerini anlatyorlar 

İstanbul limanında çalışan tah- ' ğu gibi bugün :le ışlerınc gı•me • 

K .., mil ve tahliye amclclrrinden mü- 1 rnişlerdir. • ovaca gız -b-jm_b_ir_kımıı __ •_g_iind_e_nb_er_ı_oı_du_-___ (_l)_c•_ıımı_&_ın_c_ı sah_i_r._mı_·_· 

Çin Baş kumandanı 
böyle diyor 

Çin Bqkumandanı Mareşal ı 
Çankayşek Yazısı 6 ıncıda 

Adliye Vek&letinde 

Geniş ölçüde deği
şiklik yapılacak 

Şarktakiler garbdekilerle 
becayiş edilecek 

Adliye Vekaleti hakim ve müd. yapznıı);ı arir l a şt.rnustrr 

deiumumilerle hakım sınıfını>. _ _ı:w bı.mı•I• 'bl1""p!'B]e"1'ıazır1an. 
mensub olanlar nasında gayri 1 mışttr Yakınd. mıBi ır • .ıc ,H .k.. 

geniş şekilde yenı değişiklikler (Devamı 6 uıcı ııalıilemude) 
l 
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Su yo_!!arı 
Betona çevrilecek ! 

Bu ay sonunda inşaata başlanıyor 
Belediye s.lar !dareııi şehrin su 

ihtiyacım karşıl~mak üzere evvel
ce mey Ja:ca gctirilm iş ol an tcsisa t 
meyanındaki bendlcrle su yolları
nın yeniden tamirlerile bu bu va
sıta ile İstanbulun muhtelıf semt.. 
!erine gelen su mecralarını-ı mo- ı 
dern b.r ha e ıfrağını kararla; tır
mı, bu iş içın lşzım gelen bütün 
tert batı almış bu!unmaktad:r 

40 50 kılemetre mesafeden ge_ 
len bu kabil suların mecralannda 
zaruri tamir ihtıyacı halinde arL 
zarun yerin bu'.mak güçlüğlt ,r _ 
şısında da tedbir almak zaruretL 
nı duyan idare butün mecraların 

yeni bir harita ile tesbitini de ay
rıca karar altına alnı~, bu mak.. 
sa t!a bir de komisyon teşkil ediL 

Halk şar .1ıar 
için 2 hey'et 
Kuruldu 

1-ley'etler ayın 25 inde 
çalışma seyahatlerine 

başlıyorlar 
Memleketimizin muhtelli yer -

!erinde halk şarkıları toplamak 
üzere teşkil olunan bir heyet, se
yahatine başlamıştır. Aynca biri 
İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, 
Balıkesir ve Çanakkaleyi ve di -
ğeri de Adana, Gazlantcb, Urfa 
ve Dıyarbakırı doiaşmak üzere 2 
heyet daha te,ı. il olunmuştur. 

Ege havalisine gidecek olan he
yet, aldığımız ma!ümata göre Bay 
Ulvi Ceın:ıl, ur"'l Ş.!Vket, İstan
bul fizık muallimlerinden Arif, 
Sıvas J, sı muall•m'erınd2n Mu
zafferden ınurekkebdir. 

Diğer hayette Hasan Ferid, Ha_ 
liJ Bedi, Cevad Alter ve Tahsin 
Bakoğlundan mürekkebdir. 

heyetler, ayın :?.5 ındc seyahat
lerme başlayaca1dardır. Beraber
lerınde bazı cihazlar da götüre -
ceklerrd._ 

Bu seyahatler bir buçuk ay sü
recektir. 

Çirkin bir 
Tecavüz 

c:ı anç bir eğ itmen; Gkut• 
tu~u o ~atında kız ta• 
leLesinl kirlettiğinden 

tevk"f olu n~u 

Tatarköy eğit:nenı 1929 doğum. 
Ju Ahmed Aşıkın okuttuğu yav
rulardan 9 yaşlarınd Osman 
Kumderelinln kın Zaden in bun.. 
dan iki ay evvel namusuTU teca
vüz ettiği anlaşılmıştır. Şimdiye 

kadar gizli kalan bu işi v:ızüeten 
köye gtimfş olan k:ırakol komu -
tanı geçen gün haber almış ve 

derhal tahkikata geçmişti. Top -
!anan suç delillerile suçlu ma -
halli müddeiumumilikçe tevkil 
olunmu:;tur. 

miştir. 

Koır"'""5yon şımdiden mesaısıne 

başlamış, ilk adımda bendler!e su 
yollarının yapıldıkları za=daki 
pl.inlannı tetkik için foaliyete 
geçm.ş bulunmaktadır. 

Haritabr n çıkarılması Temmuz 1 
niha)etine kadar ilm:ıl edilmiş o- j 
lacak Ağustos ·ptidalarında da su 1 
yollı:nnı: tamır Jşine başlana
caktır, 

Benci! u taksim yerlerine 
kadar g len su kaııallııruıın geç
me taş zeminleri tamamen beton 
me t~ş .:erıwıleri tamamen betona 
tahvil edJecek bu ııuretle h m 
azalan suların artması, hem de, 
ziyan olm3sının önüne geçilmış 
olacaktır. 

Resmi kağıdlar 
Sa ı ı r fen 
Yakalandı 
&uçlu bakkal rcsmf 

etiketti klğıtları 

nereden bulmu,1 
Devlet daireleri.~ aıt kağıtların 

her hangi bir yerde Jrııllanılması 
suretı kat'iyed y ,;aktır 

Buna rağmen ar .ı sıra; ban ycr
lttde resmi kağıt!.ardar. kese k3.. 
ğıdı yapıldığı görii! mektedir. 

Ezcümle evvel!<' gün de, Edir
neden şehrimize gelen bir otobüS
te bulunan yolculardan birinin Ü

zerinde •Türkiy~ Cumhuriye'.i• 
damgası bulunan beyaz not kağıt
larına peynir sArdırmış olduğu 

görülmüştür. 

Keyfiyet bu yolcuy:ı sorulunca; 
otobüs Lüleburgnd .• dur•luğu va
kit; bir bakkaldan yiyecek aldı

ğır.ı ve bakkalın y:yc~kleri bu 
kağıda sardığını so) lemiştir. 

Keyfiyet Lüleburgaz jandJrma
sına blldir!lmiştir. 

Bunllll üzerine mah3 ai jand:ır 
ma tarafından yapı.lan takipte; 
filhakika Lüleburg1zda Nıhst Ba
roh isminde bir bakkalın dükC.
nında; bu kağıtbr~ tesadüf olun
muştur. 

6 kilo 500 gram ağır lığında ge
len resmi kağıtlar hemen müsa
dere rdilt'tek suc;lı; bakkal mah
kemeye verilmiştir 

Kendisinin bu kB~ıtları or~daki 
dairelerden birinde çalışan müs
tabdiııılerden Okh ille satın aldı
ğı zauuolunmakbdır. 

Plajlar da 
Ucuzlatılacak 

Darülaceze kont ro: memurla -
nndan mühim bı: kısmının açık
ta kalacalı.ları ha:.ltındaki h:ıberi

miz tahakkuk etmektedir_ Bu hu
susta yeni ve çok dar bir kadro 
hazırlanmaktadır. 

Diğer taraft.ıı:ı eğlence yerle -
rine aid yeni ucuzluk kararının 

plajlara da teşmili kararla.ştırıl -
mıştır. Bundan m;ıad;ı gazinolu 

ONUBENv 
Ol.!' • ' ... . •.J! .. 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
Tefrika 
N.37 
Demek tencere yuvarlanıruş, ka.. 
pağını bulmuş. 

- Öyle, ağaıbeycığim! Selim 
hazan ona uşaklık yapar. Bazaıı da 

- bu geceki gibi_ bir banker ola
rak evine misafir gider. Onların 

:ş '!e §eytanlann bile aklı ermez. 

Jale bu sırada el.nı ağzına gö

tü ·erek taharrı memurunun ku -
!ağma fısıldadı: 

- Ah, ağa-!ıcyc.ğ m, ben daha 
b ıı :n amma_ Onlann şerrinden 

kork ıv ._ m. Ylrın sız aradan çı 

ka.s.nız .. Ben yue onlarb kar~ı 

Yeze n lakender F. 
SERTELLi 

kaqıya kalırım. O z3man canıma 
okurlar benim .. 

- Söz veriyorum, Jale! Ben her 
zaman seni hlm~e edeceğim. Hat.. 
ta yarın müdiriyete gitmemen için 
bile çalışacağım. Her ş0y aramız
da kalacak, K omiser heye gizlice: 

«!alenin bu meselede suçu yok -
tur• derim. Seni bu çirkefin, b u 
pürüzlil işin içinden sıyınrım. 

Kurtulursun! 

- O halde kulağın, bana ver, 
Kiimil Bey! 

Jale birdenbire cirldi bir ta -
vırla anlatmağa başladı: 

Arpa için da 
izamn m 

Hazırlanıyor 
Tüccarlar dün de 

Ticaret Odasında tep
landılar 

Buğday ihracatın:ı aid kontrol 
nizamnamcsin n hazırl:ın&ıasın _ 
dan sonra şimd •arpa• ıhracatı 

içın de Jt'ni bir kon trol nizamna
mesi hazırlanm;ığa başlanmış!ır. 

Bu mtinasebetle arpa tüccarları 

dün de t.caret odasında toplana.. 
rak uzun göniş::n !er yapmışlar
lar 

Dü"lkü toplantıy3 iç ticaret u
mum mudiırü Bay Mümtaz Rek 
ve standard -asyon müdürü Fa _ 
ruk i!e İktısad Veklıleti yumcrta 
kontrol daıresi relsi Bay Hakkı 
Nezfui de iştıra!< etrr !erdir. 

Dokuma ve lıalı 
yapanlara 
Kolaylık 

Bunlara aid iplik ma
kinelerinden gümrük 

resmi alınınıyacak 
Hiikılmetimız dokuma kumaş 

halı dokumak surettle hdyabnı 

kazananlar iı;in yeni ve mühim 
bir karar vermiş+.ir. 

Bu karara gör~ dokuma veya 
halı tezg3hlarınm ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere ithal d;Jecek o
lan yün ipliği makineleri gümrük 
resminden muaf olacaktır. Ayrı
ca munların, teşviki sanayi kanu.. 
nunun bahşettiğı muafıyctlerden 
de istifadesi kararlaıtırılmıştır. 

f Hangi ibtidai 
Maddeler 
Gümrükten 
Mauf olacak? 

Yeni liste hazırlanıncı· 
ya kadar yapıbcak mu· 

amele alakadarlara 
bil~irildi 

İptidai maddeler hakkında elde 

mevcut hstcnin tatbik müddeti; 
ay başında hı tmiştır 

Yeniden hazırlanması ıc3b eden 

5 senelik liste de; henü' ,amam
Janmamıştır. 

Bu mürasebetle ti.ı~carların 

mutaza.-rır olmamala ı içın; güm

ıiikler umum müclürlu!,.Unden 

dün lakadarlara bir emir wril
miştir. 

Bu emre göre; sınai :ni.lcsse1""r 

tarafından Av•upadan getiri ccek 

olan iptidai madr!clere; şımdılık; 

eski J.:;te hükü'lllerl diresinde 

muafiyet tatbiic olunması bildi
rilmektedir. 

""======================================~=============== 

Mühim bir tedk.k 
Milli fab rikalarda 67 bin 

vatandaş çalışıyor 

1 
Memlek etimizde sanayie rağbet ve ı 
işçi sayımız mütemad iyen art.yor 

Devlet fabrikalarının ve hıısu:;i 
saniyide çalışan işçileri:nizin sayı.. 
sının, günden güne arttığı mem
nuniyetle görülm~tür. 

Bugün, Bakırköy pamuk fabrL 
kasında 800, Kayseri fabrikasında 
4500, Ereğlı bez fabı-.kasında 1500, 

azı1li b•sma fabrikamttda 2400, 
Malatya bez fır!ırikasında 700, 
Bursada Merinos yünü imalatha
nesınde 800, İzmit kağıd ve kar_ 
ton fabrikalanndıt 600 , Gemlik 
sun'i ipek fabrikasında 400, Kara-

plaf ve çalgılı b ıh~ ve gaziuola -
nn bazılarında bir tek fincan kah
ve ve çay için mô'.işterilerden 1 li
ra alındığı görüldüğünden bu ka
bil ~!ere de şiddetlı tebligat ya
pılacaktır. 

Badema çalgılı bahçe ve mü -

sil yerlerde; bir fıncan kahve için 
azami 45 kuruş alınabilecektir 

- Gültekin Bey lıcnı sık sık 
evine çağırtır. Ben de b_,, on para 
almak ve heyecanlı bir gece 1!"
çirmck maksadile onun evine gi
derim. Hemen her zaman birer 
kaz bulup yolarlar ve bu oyun -
!arı birer aile maskes< altında oy
narlar. Bir defa kuyruğumu ka -
pana sıkışUrdılar.. Gitmezsem, 
bana bin türlü fenalık :ıapl!laktan 
çekinmezler_ Ben çok korkarım 
bu ressam Gültekin ile Selimden. 

- Ey sonra? ... 
- Anlatıyorum işte.. Bundan 

on, on beş gün kadar önce id. Yi
ne böyle yolunacak bir iki kaz 
bulmuşlar. Bu, onların tabi -
ridir. Beni de çağmtıl;r. O gece 
Gültekinin hem.şıre3" Melahat da 
bakara masasında bJeli oyun oy
nuyordu. İki lurde1 karşılıklı m'l
temadiyen sekiz, dokıız açıyorlar 1 

ve ortadaki panldrı çekip alıyor
lardı. Bazan tüyleri yolunanlara 
da kazandırmıy:>r değillerdi. Fa -
kat, Bu, kend i kazançlarına nis -

bük demir ve çelik fabrikaları in
şaatında 800, Zonguldak antrasit 
fabrikasında 100, Keçı burlu kiL 
kürd fabrikasında 265, Pa.şabahçe 
ş:'iC ve cam fabrikasında 500, İS
parta güiyağı fabrıka ında n işçi 

çalışmaktadır. 

Bu suretle yalnız bu fabrikafa • ..,_ 
mızda çalışan i ilerin yekunu; 
.ı3. bin 565 kişiye baliğ ol"Tlr,'.<ta_ 
dır. 

Vasati olarak her ışçınin 4..5 mı.. 
fuslu bir aile geçındırdiğinı ka.. 
bul edersek; yukarıdaki fabrıka.. 

!ar sayesinde, halen •67 • bin 

•180· vatandaşın geçındıği anla.. 
şılmakladır. 

Hususi eşhasa ait fal:ırw ve 
iına!.;ithanelerde çalışanların ve 

bu suretle geçinen aileler:n sayı.. 

Jıu-ı da gitııüfe, ayni nisbet daire

s:nde mütemadiYen artmaktadır. 

be !e solıtı sıfıı- kail ordu. 
İşte o gece, saat bir, bir buç uk 

vardı, Kapı ça!ınd '·· Ve içeri uzun 
boylu gözleri ·JiınUk, asab[ bir a.. 
dam girdı. 

- Kimdı bu lidaro? 
- Acele etme. in_ Anlatıyorum 

işte. Ben onu o gün gazetelerde çı 
kan resminden tanımıştım: Tı _ 
marhane kaçkını Mansurdu o. 

- Ne dedin, Mansu~ mu? 
- Evet. Neyi! şaştın, Kfımil 

Bey? O adam,, muhakkak ki, ff-· 
!et Hanımın kltıl Mansurdu. Ve 
Gültelcinin dostu o:duğu anla ı _ 

lıyordu. Gültekin onu· 
- İşte bir bakara meraklısı da

ha .. 
Diyerek misafirlere başb bir 

adla takdim etmi~tı. 
- Demek ki Mansur tımarhane

den kaçar kaçmaz Giiltekinin e _ 
vine iltica etm:ş, öyle mi? 

- Öyle olacak. Çünkü, bu ;.dam 
çok heyecanlıydı .. Cok a•a'ı· idi. 
Misafirlere •Uzak bir yerden 

Hayat ucuzluğu 
fünel , 

Akay, 

fstanbul ve Üsküdar tarmvayları, --
Şirketi Hayriye ve Haliç vapur-

ları ucuzluy0r 

Egliılde tenzilatlı tarifeler 
lıazırlanacak ! 

Hayat pahalılığını <inlemek Ü

zere mücadeleye girışe" hu'<lime
tıımiz, vesaiti nakl:y ücre lerıni 
de esas!ı suretti! indırmey. karar
laştırmıştır. 

Bu sayede va•andaşldrın yakın 
ve uzak scyahaUerinı çok ucuz 
yapmaları tenıin edilmiş bu!una_ 
cak•ır. Ayni zam.ınd~ lstnnbulun 
mubteU semtlerinde oturan h3L 
kın şdıir dalulinleki vcsaitı nak
liyede, ş':-ıdikindcn doha az l:ıir 

ücretle gidip gelmeler. n.Umkıin 
olaraktır 

İstanbul dahi!,ndckı vesaitı n:ık
lıyedcn sırasile Akay Şırkcti Hay_ 
riye, Üsküdar, K~d,köy \'C Iıava
lisi halk tramva\ !arı, ~ıareleri ıle 
Haliç vapurların~ 1Ld bilet tarife_ 
!erinin esaslı sur.,tte tedkik olun_ 

. ması bild,rimıştir. 

Yapılacak olan tenzilatın kat'i 
mikdarı, bu ted!<ıkleı sonunda 
anlaşılacaktır. 

Ayrıca tramvay ve tünel bilet 
ücretleri de pah.ılı bulunmuştur. 
Tramvay biletlerinde ilk nazarda 
10 ve 20 paralık bir tenzilatın ic
rasına imkan olduğu mul akkak 
görülmektedir. 

Tünel ücretlerınin de ikinci 

Dabil;ye Veka'et; bun. 
lard 1n az para a:ı n. 

ması n ı biidirdi 
Bağ, bahçe ve fidanlık sulama

ğa mahsus sular ıçin bazı yerlerde 
- halkın iktısadi vaziyetini sarsa
cak derecede - !ada ücret alın _ 
makta olduğu D.ıhilıyc Vekaletin
ce görülmüştür. 

Dahiliye Veka!etı bu husu5la a.. 
Iakadarlara yeni bir emir gönde
rerek memleket.in istıbsal maddt•
lerini müeteessir edecek ve halkı
mızın bunları yeti>;tirmek husu -
sund:ıki roğbetıni k~secek şekil 

alan bu hale bir nihay<'t verilmesi 
ve ancak masrafı karşı !ayacak de
rcce~n riiz'i bir ücret alınmasını 
bildirmiştir. 

G :ızete V J rr.ec -ua 
& '1 hl ble.-ı, :ı 

İstanbul Basın Kurumundan: 
Yeni kabul edi!'.''1 B.;;n Birli~i 

kanunu mucibince eazet: ve mec -
muaların sahıb, ba~ıfıuharrir, umurn 
müdür, muharrıi.· ve mütercim, 
muhbir, muhabir, musahhihlerile 
fotoğrafçı ve ress,;mları Basın Bir
liğine aza kayd ileceklerdir. 

Gazete ve meom11aların mürsscsc
lerinde, yukarıda )-azılı vazifderi 
gören zev;ıtın !Simlerini bildiren 
bir listeyi en kısa bir zamanda ha.. 
zırlaYJp, bu malümatı Vekalet ma
kamın;ı takdlm etmek emrini almış 
olan Kurumumuz'\ göndermelerin i 
rica ederiz. 

geliyorum. Çok yorgunum.. Bu 
gece arkadaşımı'l evinde oyun ol
duğun ubilıniyordum. Geçorken 
uğradım.• dedi. Oou, o gcc • ora
da Gültekin ile benden başka bir 
kimse tanııruyordıı. Gültekin hü
yü;c bir kurnazlıkh oyunun s~s -
sizce devamını temin ederek, Man 
suru başka bir odaya götürdü_ 
Orada ne konu5tuklarını bılmi -
yorum. 

- Gültekine, Maıısuru tanıdı _ 
ğını ihsas etmedin mi? 

- Hayır. Çekind m. B<!lki baş
kaları duyar diye. 

- Sonra ne oldu? 
- On beş dakika kadar yalnız 

kalmışlardı. Gültekin odadar.ı çık

tı. Selim: Ne var• diye sordu. 
Herkes Gültekınin gözüne bakı
yordu. 

- Ne dedi Gültekin: 
- Kurnaz tilki derhal bir yalan 

uydurdu: 
•Arkadaşım karısile kavga e -

derek evden çıkmı~ .. Bu gece ben-

1 mevkide 2 kuru a, birinci mevki
de 3 k.a-uşa ınd.riln-esi, bu s~retle 
20 ve 30 para.ık l:ı!r ucuz! rna ya
pılma:;ı imkanları ar nmaktadır. 

Sirkeci ve H ydarpaşa banlıyiı 
trenle•i bılet t ırıfelerı mutedil 
ve iyi buluıımakt.ıdu. 

İstanbul d:ıh•lintlcki vesa;ti ~lk
liyenin bilet tarıkll'findc yapılan 
tedkikler kısa b:r z:ll"1:ında biti
rilecek ve ayrı a Ti bırer rapor 
hazırlanacaktır. 

Bu murıasebctl~ e"l buyiıK hıs
sedarı belediye olan (Üsküdar, Ka 
dıköy ve hava ısı ı :ılk tramvayla
rı) şirketı l:ıilet üc··etl rınır ted_ 
kiki ve yapılacak te'l.zil.1. imkan
larının tesbitı ıçın n~ ed yede bir 
korrusyon te~kil olunmuştur 

Belediye Fen işlerı Müdüriı ile 
İktıs:ıd Müdürünün dahi: bulun
duğu bu komisyon, çalışmalarına 
başlarruştır. 

Yeni tenzilat sayesınde Kısıklı 
Üsküdar, Kadıköy - Üsküdar \'e 
Kadıköy - Bostancı gibi vesaire 
gibi hatlarda yenı bfr ucuzluk te
min edilmiş olacaktır. 

Yeni tenzilatlı tırifeler Eylül 
başında tatbike geç;J cek ,ekilde 
hazırlanacak'ır. 

den teselli aramağ1 gelmiş. Ona 
bir viski vererek şezlongun üze _ 
rine yatırdım. Her evde olan şey
ler .. Haydi biz oyunumuza de _ 
vam edelim«> dedi. Oyun devam 
etti.. Ta sabahın beşine kadar .. 

- Başka bir şey duymadın m! 
sen? 

- Hayır. Yalnız bu ~rada Gül
tekin, kızkardeşine: •Mısafirimi

ze bir bakıver!• ded!. Melahat o
daya gitti, beş clıkika sonra dö
nerek: « birşey ist0 miyor .. Galiba 
uyuyacak. Asabı yatışmış. Ah şu 
erkekler! .. • diye mırıldandı. 

- Sen o gece saa• kaçta çık _ 
tın oradan? 

- Beş buçukta .. 
- Yalnız mı? 

- Hayır. Selim beni evime ka-
dar getirdi. 

- Mansur orada kaldı, öyle mi? 
- Evet. 
- Ondan sonra Mansu ru gör _ 

dün mü orada? 
(De,•amı var) 

Tarihden bir 
yaprak 

Yazan: Ahmed Şükrü ı:,;~ 
Almanya, Rusya \'e J:'rruıs:ı p 

harb yapacak olursa, İng illıı' 
bitaraf kalacak mı, kalmıyııı' 
mı? 

Bugün Almanyayı da. Frarıfll 
da Rusyayı da en çok alıikadal' 
dc.n mesele budur. Rusya ,.e fı' 
sa, böyle bir vaziyette İııgiiieıC 
kendi aralarında görmek isterll 
Almanya İngiltcrenin bitaraf I' 
masını i.~ter. İngiltere ise, ne 
manyaya bitaraf kala<"ağını .~ 
detmi~tir. Ne de muayyen I' 
taahhüdleri dqında J:'ran ) 3 'I 
dını etmek için bağlanmıştır. '11 
be girip girmemek noktusındt 
best kalmakladır ki İngi!lcrt > 
rupa,\a i>tediği ı>olitika tahi ı"* 
takib edebilivor. 

Büyük Ila;bdcn evvelki ,eıJ 
içinde de rnziyet böyle idi. f'r 
sa ile Rusya hirihirinc ha~Janl 
!ardı. Bir harb çıktığı takıfıl 
birlikte harb yapacaklarını fıc' 
kes biliyordu. Fakat İngiltere• 
te Almaııya için olduğu l<,I 
Fransa ve Rusya i~in de bıİf 
muamma bu idi 

Alman dı ş politikasının el 
saslı hedefi bu mu•mma\I ıııl 
)etmekten ibaretti . Bir "A\-ti 
harbi çıktığı takdirde İngi J !eıf 
nin takib edeceği siyaset etrJI 
da Al man hariciyesinin do'~ 
raporlarla doludur. 

[\' iyük Harbi doğuran kriı 

kar çıkmaz, Almanya gene ti 
büyük mC"'lle karsı:,ında ~ti' 
tı: Sırbishın yüzü~den bir ıırl 
tan Almanya ve A Yu,turya. 1 
ğcr tar.ıftan da Rana ve f,, 
arasında bir harh çıkacak olııı' 
İngiltere bitaraf kalacak ını "' 
mıya•ak mı? Alman~·aııın ~fi 
turya _ Sırb istan ih tilafın ı hl 

kadar sürükleyi p .ıiriiklenı.-' 
bu sualin cevabına bui\lı idi. 
lirler raporların ı ya71.voı-lar. ft 
r iciye Veki l~tinin müt~ha . 
kanaatlerini bevan edh·urlar f 
kat İkinci Vilh~lm. bu. •ualiıı 
vabmı ea •alahiyetli makı,.. 

öğrcnmiyc tcşebbİİ.'I etti. 
Temmuz •on larına dıl 

kardeşi P rens Haynrih, Loıı ılf' 
gidecekti. Karde ini bu -1ı°' 
Kral Beıjİnci Corc'tan öğren"' 
memur etti. Havnrib. t~"'u> 1,ıl 
yirmi altıncı günü Bukinı:~aJll 1 
rayında Beşinci Corc ile gö~ 
rek, Sırbb;tan yüzünden ~1<1" 
harbd.e İn ı:ilter;nin ""'ıl bir ~ i 
set takib ede~ini ...,rdu 'il 
Corc'un ne cevab veTdi:t-i ,,,,/ 
ne kadar tarihin miinakasa'ı ti 
:rularıdan birini !~kil ~t-ı:t~ 
di. Bnılım. Kr.aluı, bitaraf P' 

ınay ı vadett ii{ini , baz ı la rı 

böyle bir vadde bulun ınod~ 
iddia etmektedir. Şu m ohuk 
tır ki, Prens Haynrih. Berlir< ( 
dctinde Kral ile kendisi ar•~ 
daki mükale~enin intıbaını I~ 
ci Vilhelm'e anlatırken, tntrl11 

renin bitaraf kalacağı kann•t;, 
!ında bulunduğunu söylerll .. 
ikinci Vilhelm, harbe girnıek 
ruını verirken, Kral Cor~'tJll 

züne güvendiğini o zaman ~ 
lindc bulunan Amerika fi" 

Cerard'a söylemiş. ~ 

Kral Corc, Prens Haynri~ 
taraf kalmayı videtti mi, ; 
mi? İşte tarihin bu mua~.J 
tık bugün çözülüyor. Ge<~ 
bir ·Alman, Kral Corc'• ~ 
kenlik ile itham eder bu ydJ .. 
mışb. Bunun illerine İng-ilı;;i 
moyunda heyecan uyandı. ı' 

ler, krallarının, nrdijii ,.;;.li ı/. 
tan bin centilmen oldutunıl. 1 
ettiler. Kralın husnsi kitilı• el 
nalı:aşaya karıştı ve ~ci .J 
c'uu böyle bir •adde bul~ 
ğını söyledi. Şimdi Hohe,.,, 
hanedanı arşivleri dirdı:t;;.' ıİ 
Kurt İngiliz noktai na%ll1'11'1 I 
viye etmektedir. İngiliz gıı~ ı 

· ır 
fDe,;amı 6 ınl"l ıır;;~ 

Sağlık Kuponu ,1 
Bu kuponun yi'Tai t~ıı 

toplayıp idaremize getirt:'~ 
kuyuculanmız SON T::.1P,I 
F'ın birinci sınıf miitelı~ 
n tarafından meccanen ı 
edileceklerdir. Kupaııla1'ı 
gün idarehanemizd; degil 
m ektedir. 
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_O_R-zıT_A.__Olliııııı:ııiiim_.u .... L J. A R Şehrimizdeki Şehir m~eJ!!l~r! 1 f,$f~~ 
Yeni inşa edilecek orta okulla-
rın yerleri lesbit edilecek 
Cumhuriyet kız orta okulu lis~ a lacak 

Kühür Bakanlı~ır.ca b·. sene 
yeniden yaptırılacak ortarnekteb 
ve llselerin inşaaunın ders senesi 
nihayetine kadar ikmaı edilmiş 
olması alakadaı !ara tamim edil
miş, bu meyand~ her mıntakada 
yptırılacak yeni mekteblerin aded 
ve evsafını göst~ren cedvdler de 
mahalli Kültür Direktörlüklerine 
gönderilmiştir. 

Şehrimizde yap!ırılma;ı evvel. 
ce kararlaştırılmış Luhınan 7 or. 
ıamektebin 12 ye iblağını b;ldiren 
proje üzerine faaliyete geçen İs
t~nbul Kültür Dırektörlüğü yar. 
dırektörü İzzetin idaresmdeki ko. 
misyon marlfetile inşaat mıntaka
lanndaki temel ycrlerı tcsbit ediL 
mlş, sür'atle temel :ıtma işlerine 
başlanması içın d~ muktazı tetri_ 
bat alınmıştır. 

Ortamekteblerdcn 7 tanesinin 
bu ders yılı başına kadar iki bu

çuk aylık tatil devresı zamanında 

yaptırılmaları, bu suretıe çifte 

Yeni ilk 
Mektebler 
Açılıyor 

Taksim ve Langada bi
na aranmasına baş:andı 

Bu sene yenid n ilk mek· !p

lere Yazılması muhtemel ola'!l ço

Cuklann sayıları; takıp olunmak. 
tadır. 

Bu 1§ tamam olduktan sonra; 
yeniden kaç tane daha ilk mektep 

a~ılmaııına lüzum olcluğu hakkın. 
da son bir karar verilecektir 

Ancak; ilk part:de Tasim, ve 

•Uınga• nın yeni 2 ilk mektebe 
ihtiyacı olduğu gôriıldüğünden 
buralarda şimdiden münasip bi-

nalar aranmasırı.ı başlanmıştır. 
Bu sene ilk mektPplere; evvela 

l931 doğumlular lrııhıl olun&cak. 
tır 

Fakat sonra; kadrolar müsait 
olursa 1932 doğumlulardan da 
tek tük alınacaktı,, 

AKAY 
Duman aleti yaphnyer 

Dcnizbank Akay işletmesi va. 
Purları için dumnr, aleti satın a
lınması hakkında verile'! kararın 
tatbikıne daır hazırlıklar ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Akay vapurları i~ın şımdilik 
lO tane duman fl!Pti yaptırılacak, 
ve bunlar sür'atle ~·apu: bacaları
na takılacaktrr. 

Akay ~letmesı ıı;rektörluğü bu 
~!etlerin sipariş i~inı yapmış, di. 
ger taraftan da havuzlar ve fao. 
rikalar müdürlüğunce bıı kabil a
letle · rın burada yapılıp yapılamı-
facağı hakkında tedkikatta bulu. 
nulması alakadarlara teblığ ec1.ı _ 
lliştlr. 

tedris usulünün kaldırılmasile a
çıkta kalacak talebenin mekteble. 
re yerleştirılmesı işı gözönünde 
bulundurularak ışin sür'atle yap
tırılması iiçn de t•dbirler alınmış 
buulnmaktadır. 

İnşaat işlerile bizz2t meşgul o.. 
lan yardirektör lz1.1•t, ders sene. 
si başlangıcında mektebsiz talebe 
kalmıyacak şekild~ faaliyetini 
tanzım etmiş bulunmakta. yeni 
yapılacak ortamektehlerle bu ih
tiyacı önlemek fır!'<ıtı elde edil -
miş olmaktadır. 

Dığer taraftan 1stanbul Kız li. 
sesinin de büyütülnwsı etrafın -
daki tedkiklerin sonunda mevcud 
Kız ortamektoblerındcn birinin 
liS('ye tahvilı hakkındaki tasav
vurlar kat'i sahaya .ntıkl ettiğin
den Nişantaşı veya Fatihteki cum 
huriyet Kız orta.:ıkullarından bı
rınin bu ışe tahsıs; etrafınd~ ye

niden tedkiklcre başlaı:mış bu -
lunmaktadır. 

Yeni vapurumuz 
iskenderuna da 
Sefer yapacak 

Iknızyolları idarcsı tarafından 
Almanyaya ısmarlanan vapur. 
larımızdan cSus•; 8 gun sonra Ji_ 
manımızada olaca!<lır. 

Bu vapur gelince Bandırma ve 
ya İzmit körfezine davetlilere 
mahsus yapılacak muhteşem bir 
deniz tenezzühünden sonra Ban
dırma hattına işliyecektir. 

Almanyada yaotırılan 3 üncü 
yem vapurumuz •Etrüsk. vapu. 
runun inşası da bitmiştir. 

Bu vapurumuz da bugünlerde 
provası yapılarak lstanbula gele. 
cektir. 

•Etrüska Mersin hattına ışliye. 
cektir. 

u suretle Banaırma - İstanbul 
ve Mersin _ İstanbul deniz yolları 
da kısalmış olacaktır. 
E tsüsk vapuru İskenderun körfe
zine de sefer yap~caktır, 

Ehliyetsiz 
Motörler 
Yakalanıyor 
Y eoiden bu kabil 2 

m::ı tör daha 
cez :t landırıldı 

Limanımızda Phliyetsiz kap. 
tanlar tarafından kullanılan mo
tor ve taklar bulunduğu al~kadar

!arca anlaşıldığından bu hususta 
başlanan sıkı tcft•şe drvam olun. 
maktadır 

Son defa yapılan an! bir araştır. 
mada c!kvrip :e •Sd~mrh is
minde bu kabil 2 motor yakalan
mşştr. 

Bu defalık bu'lun para cezası 
kesilmiştır 

D~lLü ~ONlbCM 
r YAZAN 

1 N U S R E T _S A F A C O Ş K U N l 
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Benim çıftllkte olduğumu bi
l yorsun. İlhan Hıınım, kazamızın 
k Vnı3kamının kızıdır. Balova pe
d r crılc berabe geleceklerdi. 
Lukın rahatsızlık maalesef teşrıf. 
ler P mar.; oldu. tl'ıan Hanım da 
m c'ıu, en benim sıkıcı refokatim. 
d~ g imek bed >nhtlığı'la uğradı. 

Y o.zünc sıtcml, baktım: 
- R,•a cdcrım Suad Bcv ! .. 
l.'uharrir bana ctor- _. tı,· 

Şaşırdım han•'1lefond, d.dl, 
Sı.: d balolardar. kalabalıktan 
kat'ı yen hoşla maz NJsı! oldu 
da 

Suad. arkadaşının sozunü kesti: 

- E, İstanbulda ne var, ne yok 

bakalım! Gazetede işler nasıl gi. 
dıyor• 

Konuştuklarını kcl:mc kaçır -
ınamıya gayret ederek dinliyor • 
dum. 

- Pek ıyı denmez. Her tarafta 
senın ek •. kliğın h:ssedlliyor. 

Onlar konuştukç~ merakım ar
tıyordu, Sc.a<l.'1 g.ızet~ ile ne aliı. 
kası vardı. O olmayınca işler ne. 
den bozulmuş oluvordu. Nıçln ek
sıklığı hissediliyordu? 

Bll' süru ı.t.fham ki, insanı hay. 
retten hayrete, meraktan meraka 
sürükleyebıl.r. 

Muharrir Suad CemJ Bey bir 
sual sordu. Uzerlnd& bUhessa dur
dum. Dedi kı : 

Otomobi tere 
Yeni pl8kaJar 
Konacak 

Hatır, gönüı, Soguk hava depoları eazııarı öyıe 
Kamhi!a:r~k't!~i{ünde bir ,Fazla taleb karşısında fiatlar arttı Mcm~=rz::ı:~: -~~Y!! 

~J hadise olmuş, oradan da cürmü. A d k" f k h 1 1 1 k ikide işlerini bitirip istirahate çe. 
meşlıud mahkemesine intikal et. ra a ~ ar a ka zarar 1 o ma tadır 

kiliyorar , Bunun leh , .e ak)'hinde 

---
Hususi Gtom0biller için 
bu sefer; siyah renkli 
plakalar hazırlanıy0r 
Şehrimizde işl?mektc olan bil

umum otomobil plakalarının ye
ndien değiştirilm~'i bildirildiğin. 

den yeni levhal•rııı sür'atle ha_ 
zırlanmasına geç;ilnıi~tır. 

Bu yeni piliıkalar.ı göre resmi 
otomobillere ckı.-nıızP, taksi oto
mobillere de A'lkarad1 olduğu 
gibi csiyah• ren;<te plaka takıla
caktır. 

Yalnız husu>i arabalara aid 
plfıkaların altınd,ı bir •H• i~areti 
bulunacaktır. 

Bu yeni plakala•; 15 Temmuz.. 
da başlıyacak olan vcsatı nak!L 
yenin umumi muayenesinden 
sonra ehliyetna!ll<" verilmiş olan 
arabalara takılacaktır. 

Şimdiden cl500> den fazla yeııi 
p!fıka hazırlanmıjtır 

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

Halkalıda 
Yeni fidanlık 

Halkalı Ziraat mektebinde te -

sisi kararlaştırıhn yeni ve üçün

cü fidanlığın bu seneki inşaata 
aid kısımları tamamlanmış, ayrı

lan bölmelere dikılccek fidan a • 

dedlerinin tesbiti işine g.riş'lmiş_ 
tir. 

Tamamen beton oiarak ayrı bir 

kısımj halinde tefrik edilen bu 

fidanlığa, bu yıl fida nmevsimine 

kadar hazırlanacak toprak kısmı

na itina edilecek, yeni sene toprak 

bayramı günü merasimle açılacak 

olan fidanlığın seç·Iecck fidanlar

la doldurulması ışi de tamamlana. 
caktır. 

Fidanlıkta yetiştirilecek seçme 
meyva fidanların ın dd diğer sene. 

lerde halka ve civar köyıihc tev
zii hakkında da bazı tas .. vvurlar 
mevcud bulunmaktadır. 

mi). 
Vak'a kısaca şu : 

Bir vatandaş iki saat Müdürün 
kapısında bekliyor. Kart ve mek_ 
tupla gelenler işlerini gördürüp 
gidiyorlar, fakat o hala çağır ılmı. 

yor. Buna hiddet ediyor, dosdoğru 
Müdürün yanına çıkıyor, arala. 
rında bir ağız kavgası da oluyor 
ve Müdür davacı, vatapdaş suçlu 
olarak mahkemye düşüyorlar. 

Bu hül asayı mahkeme safahatı 
nı nakleden gazeteden alıyoruz. 
Şu cümleler de Müdiirün malı. 

kemede söy lediği sözlerden alın. 
mış ve gazeteye geçmiştir : 

•- Mahkemede davacı Müdıir, 
kart vizit gönderenlerin me!ı'us, 

mütehassıs ve saire gibi hatırlı 

zevat olabıleceğini bunların mua
vine gönderildiğini, işlerinin tcs. 
hil edildigini suçlunun da bu şekil 
de muavine müracaatının hüsnü 
kabul göreccğını söylem ştır • 

Kim haklı. kim haksız bilıni

yoruz, hunu tayin etmek de bize 
diişmez. Fakat, vatanda~ söylü . 
"or .. ve J\liidür tcyid ediyor, ki ' 
bir hatır, göniil. ta\'siye keyfiyeti 
vardır. 

Ancak vatandaslık hakkı bütün 
bunların fevkinde olmak l azım 
gelmez mi?. Diye ir. an gayrj ihti
yar i bir lahza olsun dü~ünmekten 
kendisini alıkoyamyor ! 

BÜRHAN CEVAD 

Maliye 
Şubeleri 
Ayni tarzda olacak 
Şehrimizdeki Mlliye Tahsil Şu

behrinin bir tarzd3 ve modern 

mimari sistemin. uygun olarak 

yaptırılması işin~ devam edilmek. 
tedir. 

İ l k planda yapılmaları karar • 
laş tırılan Kadıköy, Üsküdar, Be
şiktaş Şubelerinin projeleri ta -
mamlanmış, Kadıköy Şubesin in 

inşaat işlerine yarayacak malze. 
menin taşmasına ba~lamoıştır. 

Yeni bir • 
emır -----------------

Herkes turizm fr>tağrafı çekip satamıyacak 

Memleketin güzelliği fena resimlerle körlendi
rilmemesi için tedbirler alınması kararlaştı rı l dı 

Son zamanlardl birçok fotoğ -
rafçıların, şehiılerimizin tarihi a
bidelerinin ve giizd manzaraları

nın istedikleri gib! resmini alıp 
çoğal ttıkları turllm bürosunun 
nazarıdikkatini Nlbetmiştir. 

Her ne kadar, her vatar.daşın, 
kanun dairesinde isted,ğı her ye
rin resmini serbe tçe çekmesinde 
ve bunu çoğaltmnsındn bir mah

zur yoksa da, böyle gelişigüzel ve 
rastgele kimsele~ tarafından adi 
makinelerle çekilen fotoğrafların 
kartpostal haline getirilerek ha-

- Yeni bir şey yazıyor musun? 
Suad, yan gözle bt'nim kendile

rim dinleyıp dınlcmedığime ha
kıyordu. Yavaşça: 

- Evet!. 
Dedı. 

Roman mı? 
- Evet• .. 
- ismi ne? .. 
- Henüz ısım bulamadım. 
- Memnun musun?. 
- Zararsız, . 
Caz, güzel bir tJn:ınya başla • 

mıştı. 

Genç muharrir onun yüzüne 
baktı· 

- Hanımelcnd: ile clans~tıncme 
müsaade eder m!s n ' .. 
Ağtr ağır başını çPvırdi' 

- Kendileri arzu ederlersn,. 
Ben ilk dansı onunla yapmak 

istıyordum. Lakın masamıza ge
len misafıre karşı; 

- Hayır! .. 
Demek münasebet almıyacaktı. 

ric memleketler~ satıldığı görül
düğünden bu hal, zararlı bulun
muştur. 

Yeni emir mucibinceı satmak 
üzere çekilecek fotoğrafların mu
hakkak mütehassıs kimseler ta -

rafından alınması ve rıkı b!r kon

troldan gt'Çirilmcsı icab edecek
tir. 

Bu emir hiliıfınl hareket eden

lerin makinelerı milsadere oluna
cak ve kcndılerin~ ceza v~rılecek
tir. 

- Peki.. 
Derneğe mccburdu'll. Ve C:cdım . 

Maamalih bu dans benim için 
faydalı oldu. Ne öğrendimse bu 
dans arasında öğrendun. 

Dan.,ediyorduk. Sordum: 
- Suad Beyı eskidenberi r.ıi 

tanıyorsunuz?. 
- Çok eskiden. benı yetıştiren 

odur .. 
- Hocanız mı~. 

- Ha\ ır, üstad m• .. 

- Üstadınız ... 

- Eveti Bizim gazetrnin yazı 
işleri mıidürıi idi. 

- Muallım olmadan evvel mi? 
- Mua1lim olmadan mı'? Ltı.kin 

Suad Sadi eskiden ıruallim dcğıl. 
d ki. 

De~ '.mi idi? .. 

- Evet.. tanmm•s h~r muharrir. 
d;r o kadsr. Bn ka bir vazif•de 
bulunmuş değıldrr. Siz kendısini 
muall.m mi bifü·ordunu:ı• 

Bu sene yağ ve peynir fiatları 
pahalıdır. Halbuki her giin İstan. 
bula, memleketimizin muhtelif 
yerlerinden yüzlerce teneke pey
nir gelmektedir. Hatt.l bu peynir. 
leri İstanbul piyasasında salanlar 
da, fiatların ucuzluğundan bah -
seder ler. 

Bir taraftan peynir müstahsille
ri ucuz peynir sattıklarından hah.. 
~ederken, diğer ~lraftan müsteh
liklerin pahalı peyııir aldıkların. 

dan bahsetmeler;, biribırine pek 
tezad teşkil eden bir hadised ir. 
Demek oluyor ki ortadaki bu pu. 
halılığın sebebleri nelerd ir? Bu 
mesele hakkında alakadarlar ara_ 
sında bir tedkik yaptık, öğren 
diklerımizı aşağıya yazıyoruz: 

SO<'.iUK HAVA DEPOLARI 
Hir yağ taciri d•yor ki: 

Soğukhava depolarının yağ 

ve peynir fiatlarınd ı oynadığı rol 
nıühimdt· Son ~uı.lerdc so~uk 

hava depoları pek doludu". Tilt•
car, sıcakların te-sıtırıdcn ne ·a
pacağını şaşırdığı ıçin d.ndck. 
malı soğuk hav l depolarına dol
durmaktadır. Her i~t olciuğıı ıı• 

bı, soğuk hava dcpol·rı bu k~dar 
genış taleb kar5ıs•'lda tarifeleri 
arttırmışlardır. Bundan bır ay ev
v~ı bir teneke yağ, soğuk hava de. 
posunda 40 kurup n:uhafaza edi
lirdi. Şimdi fiat (j() k!ıruşa yük -
selmiştır.• 

Soğuk hava depoları şehrin ha_ 
yat pahalıhğında l.:tiyük hir rol 
oynamaktadır. Soğuk hava de -
posu demek, şehre aid umumi 
hizmet ifa eden bir müessese de
mektir. Bu depolar, kışın sarfodi. 
lecek malların muhafaza edildiği 
bir yer olmak itibarile bir nevi 
şehrin umumi ambarı addedilebi
lir, halbuki bu müesseseler, ferdi 
sermayedarların elindedir. Soğıık 

Yeni şeker 
Fabrikalarımız 
Nerelerde . 
Açılacak 
Teşkil alunan 2 heyet 
çalışmaların başlıyor 

Şark Vilayetlerinde kurulması 
kararlaştırılmış olan yeni2 şeker 
fabrikamızın yerini 2 heyetin ta
kip etmesi kararloştırılmıştır. 

Mütehassıslardan mÜtt'kkep o
lacak heyet; bugünlerde Erzu_ 
rum ve Erzincana gidecektir. 

Mebuslardan mürekkep olan 
2 inci heyet d~ önümüzdeki ay 
tetkiklerine başlıyacaktır. 

Tetek kUr 
Şirketimizin pe:< muhterem ve 

sevgili meclisi idare reıs vekili 
Nuri Akanın cenazP merasimine 
gelmek zahmetinde bulunan ve 
şirketimizi taziye etmek !fıtfunu 
gösteren muhter.:m zevata !eşek. 
kürü bir vazife bilıriz. 

İstanbul kasabları Türk 
Anomm §İrkı>Li 

Cevab vermedi nı. Ilaşka bir su
ale atladım: 

- Niiçn çekild,Je•?. 

- Bunu sıze sormalı hanıme • 
fend .. İtalyadan geldikten sonra 
pek az i~tanbuld.ı kaldılar. Sonra 
birdenbire ort:dJn kayboldulıır. 
Öğrendik ki, çiftll;; ç~kilmişler .. 
Yoksa onu buraya çeken sakın 
siz olmıyasınız? .. 

Manalı manalı yiızilJne bakı • 
;ordu. Cevab vec""med·rn. 

Artık kat'i olaraJ.: anlaşılmış o. 
J.ıyordu ki Suad, bizden hakiki 
hü,iyetini saklamı~' ı. O, eski bir 
muallim değil, eserlerim zevkle 
okudui:,'Umuz tanınmıs ;,ır roman. 
cı id .. Bu hakikat; öğrenir öğren
mez o kndar şaşırd.'11 i ı, tasavvur 
edemıızsin İlhan! .. Bu sevinç ır:ı, 
yoksa hıddet m;, hayret mi bılmi. 
yorum. Yalnız onu Suad Sad; o

larak karşımda bulu um beni i. 
simsiz hisler içinde bırakmı,tı. ,, 

hava depolarına sahıb olan kı:n. 
seler, piyasanın talooler: karşı -
sında, fiatları arttırmaktadırlar. 

Mamafih meS('!eyi ,tek cebhe. 
den mütalaa etmek doğru dt•ğil. 

dir. Soğuk hava depolarını işleten 
kimselerin de iikırlerini dinlemek 

15..zımdır. l 
Soğuk hava depocularının fi -

kirlerine göre, elek trik tar1feleri 1 
de pahalıdır. 

yapılan dedikodular ta tbik edil. 

mekte olan ve hcrkcı;i memnun 
ettiğinden asla şüphemiz bulun. 

mıyan lıararın isabetini ihlal eder 
mahiyette değild ir . Yalnız baz ı 

dairelerde ve şirke tlerde baıı me. 

murların öğleden . onra dahi ifay ı 

vazife ettiklerini "'' hunlardan 
§ikayetci olduklarını helwr alı)·o. 

ruz. 
- Eğer soğuk hava d< poları i.. 

çin daha ucuz elektrik tarifosi 
tatbik edilseydi, lwtabi soğ uk ha
va depolarının tarifeıeri daha u.. 
cuz olacaku .• 

Demek oluyor kı, .:ıı tada bir so
ğuk hava depos ı d ye, el~ alına
cak \'C halkdilect'l< bir mesele 
mevcuddur Bu meseleyi yehrin 
hayat pahalılığı hC"Sabına halkt- 1 

mek zamanı gelmı;tır Bız, soğuk 

hava dcpolarındın bahs<'dcrken, 
meseleyi basit hır tar2da ele ala
rak yalnız kab:ıhntı soğ~k hava ı 

depoların:" üzcrıne ükletmedik. 
Bunu bu tarzda duşünseyd'k, hak
sızlık etmiıı olurduk. 

Ezcümle Telefon idare.inde a
boneman, Levazım gibi kısımlar. 

da hattii hat hakıcılarıuın bile iki. 

de paydos ettikleri halde Santral 

otomatik kısmı ile makine teknik 
kı~mında öğleden ~onra da ak a. 

ma kadar vazifeleri ha~ındnn :ı~ .. 
rılmadıklarını makaın ı ~ik {ıy<.•ltt· 

bana .söyled iler. Bu Jüıu ınun ne 

olduill'\Ultı gerçi ara hrmak biı.c 

dü~mttse de umuınun içinde Lir 

hususiyet te~kil etmenın manasını 

da derpi~ etmegc c:nlı madık d<·i:il. 
Yani düği.iniin de. bayramın da 

herkese birlik te gelmesi fikrinde 

bulunduğumuzu anlatmak i tcdi k. 
Bazı iktısadcılar, 1 fikırlcrine 

göre. şeh..rde uml!'1li hızmetı ıfa 

eden mıicseselerın B, '.c;dıy ·• a .. 
id olm.ısı liiwndır Soı:uk r.ava 
depolarını da umurm hizmeti ifa 
edC'n hir mıieses. d.ye kitbul eder
sek, Belediyeye geçmesı ıcab eder. 
Fakat biz bu iddiByı kuvvetli bir 
surette ortaya ataca1< değ liz. 

* Soğuk hava depvları, islt!r Be-
lediyenin olsun. isterse ferdi ser
mayedarlara aid bıılunsun, ucuz 
tarifeler tatbik c·tme<ı lazımdır. 
Bizim en ziyade aradığımız nokta 
da budur. 

Hayat pahalılığ'n ı selx•bıyct 

veren her h3disenir. önün geç -
meliyiz. 

j Sovyetler 
Mal 
Alıyorlar 

Dün piyasamızdan Sov
yetlere tiftik satıldı 

Sovyet hükümeti; piyasamız.. 

dan yemden mal almağa başla
mış rıt. 

Ezcümle dün bilhassa ti!tik 
üzerine iyi bir fiyattan Sov)et 
tüccarlarına bazı satışla.· yapıl

mıştır. 

* Hay fada kanlı bir ihtilôl mo
hiyetini alan bir hadise çıkmıştıı. 

Çarşının en kalabalık bulun • 
duğu bir sırada ansızın bır bomb• 
patlamış ve Arablardan 5 kişi, 

Yahudilerden 3 kişi ölmüş, Ya _ 
hudilerden 18, Arablardan 9 kişi 
yaralanmıştır. 

* Çin ordusu şimal et•phC'sinde 
mukabil taarruza geçmi~tir. 

Çin tayyareleri 4 Japon tayya. 
resini düşürmüşlerdir Buna mu. 
kabil de Japon tayyareleri 2 Çin 
şehrini altüst etMişlcrdır. 

HALK FİLOZOFU 

Büyiikdere 

Beyaz 
Park' da 
9 Temmu z 

gUnU 
Cumartesi 

akta mı 

KIR 
Balosu 

Mevsimin bu ilk balosunun 

fevkalade eğlenceli ve sabaha 
kadar neıı'eli geçmesi için aza
mi fedakarlık yapılmıştır. Du
huliye serbesttir. 

İKİ YARDIMCI BAYA,. l..AZI!'ll 

Biri evde, diğeri muayeneha., 

nede çalışacaktır. Ca aloglunda 

Nuruosmaniye caddesı No. 5 de 

Dr Şükrü Ertana miiracaat 

Üsküdar Huku't H'k mlığ ndn. 

Naime tarafınd1'1 kocası lahir 
aleyhıne açılan bo· nır:ı davsındn 
dolayı rnüddcial2yhin ikametgahı 

meçhul olduğundan ilanen tebliğat 

yapıldığı halde mahkemeye ı: lmr. 
diğinden hakkındd gıynb karan ıt. 

tihaz ve müdde:al h''l şahid! r !s

t ima edilerek ş:ıhadcller bahsıl~ 

muamelelı gıya? kararı tebliğine 

karar ver.terek muh kcınesı 3 10/ 
938 pazartesi saat 14 tayin eri ' -

rek bu babdaki gıyah kar "I da 

m~keme divanhancsin ns·lmı· ol 

duğundan müddcialeybın gı~ ab k -

rarına karşı yirmi gü" zarfında ıti. 

raz etmediği takdırd: bir daha mah. 
kemeye kabul edL!~ınlyeceğı ve v~. 

kıalan kabul ctr •. ış addolunacağı 
• 

Dans bitip de masaya döndüğü. 
müz zaman Esad Cemil Bey beni 
bıraktıktan sonra ondan müsaa. 
de istiyerek çekilmişti. 
Yalnız kalır kalmaz dargın bır 

eda ile: 

ve icab eden karar ittıhaz olunaclğı 

1 ilan olunur. 
- -

- Herşeyi öğrendim Suad Bey 
dedim! Niçin kendinizi gizliyor. 
sunuz bu kadar?, 

Kollarını masaya dayadı. nöz. 
]erini kırpıştırd,; 

- Neyı öğrendiniz İlhan Ha.. 
nım?. 

- Kım olduğunuzu!. 

Ben•:r ~imdiye kadar kim 
olduğumu bılm ybr muydunuz•. 

- Hayır ... Kcndin:zl meslekten 
çckılm • bir muallım olnrak t~Ir
dim ettinizd . 

- Pekı c;ki hır mu:ı.lim olıı _ 
şum, muharrir oluşum arasm1a 
s zi alak.ıdar eden bir fa,k \•ar 

mı? ... 

(De\'llmı \"ar) 

i 

1 

' 

' 

1 
l s; 7 tiı.;rf }j j 1 :{ J ııl 

Cemaziyelevel Haziran 

9 24 ' 

Yıl 1!138,Ay ·ı, l.i ıin 183, Hım 63 

' 7 Temmuzı Pertembe ,_ 

-
Vak itler v ... u Ezani 

ı ı ... ''· sa. t. - -
Güneş 4 34 8 5:> 
Ô~le 12 19 4 35 
l<indi 16 19 8 3~ 
Akşam 19 44 ıı Jj 

Yatsı 21 44 2 lll 

lms·.k 2 ı; 6 35 
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ispanya harbinin zenginleri Orta Avrupada r HiKAYE 
İngil: z bandrası sayesinde zengin 

e"anlar ne kazan ıyCi>r lar ? 100,000 kişilik Macar ordusu Bir Mürettib hatası 
i ki senede nberi devam eden 

tehlikeli tiçaret .. Yakında Macaristan diplomatları 
Roma ve Berline gidecekler .. 

Yazan : BEDi GUNDUZ 

lngilteredekl dedikodu gün geçtikçe 
büyümektedir. N~tice ne olacak? 

Orta Avrupa Çeklerden 
Macaristanın vaziyetine 

ziyade 
bağlı 

İngiliz gazetelerinin bugünler. 
de Orta Avrupaya dair yazdıkları 
şeyler nazarı dikkati celbedecek 
gibidir. 

Macaristanın şimdiye kadar 
bağlı bulunduğu sulh muahede • 
sinin ağır maddelerinden kendini 
kurararak istediği gibl silahlana. 
cağı sözleri yeni değildir. Maca. 
ristan bugün Orta Avrupanın va. 
ziyeti düşünülürse istikbali na • 
zarı dikkate alarak kend inı mü • 
dafaa çarelerini almağa, müda . 
faa tertibatını yoluna kaymağa 
karar vermiş ve bunun iç;n ça • 
lışmağa girişmiştir, 

na İtalya da iştirak etmiştır. Böy. 
lelıkle Berlin • Roma • Tokyo 
mihverı teşkil edildiğind~n çok 
bahsedilmiştir. Şimdi buna Ma.. 
caristanın da iştirak ederek mıh. 

verin şekli Berlin • Roma • Ru.. 
dapeşte • Tokyo olacağı söyhın • 
mektedir. Bundan sonra Maca • 
ristan ile Almanya ve İtalya ara. 
sında resmi surette bir ittifak ak. 
tedileceği de beklenıyormuş. 

dan mürekkeb olan ve Fransız 
taraftarı bulunan küçük ıtilaf 

eğer Macarıstan muahedeyi yır. 
tar ve yeniden sil8lılanırsa ona 
karşı harb açmakla kendisini teh. 
did ederlerdi. Fakat şimdi artık 

bunun önüne geçemiyecek.lerdir, 
Amiral Horti bu fikirdedir, Ami. 
ral Horti ağustosta reı;mi surette 
Berlini ziyarete gidecektir. Bu 
suretle Macaristan için yeni bir 
devir açılacaktır. Amiral Horti 
Alman donanmasının başı olan 
Amiral Reder'in misalin sıfatile 

gidecekse de Her Hitler'in mısa. 

firi olarak devlet reisinin sara • 
yında mısafir edilecektır 

•Hafta• mecmuası, fikirlerinin, 
yazılarının güzelliğile şöhret alan 
ediblerin eserlerile beraber mu -
tevazı muharrirlerin, yazmak he. 
vesinde bulunanların da eserlerıni 
neşrediyordu. Ahmed Kamil, bu 

Dedi ve ilave etti: 
- Şimdiye kad1r yazdıklarınu• 

hepsinin fevkinde. Tl'brık ede • 
rim seni ... 

Ahmed Kamil ne diyııceğıni şa· 
şırdı; 

İspanya sularında tehlıkeyı gö. 
ze alarak vapur gezdirer. orala. 
ra mal yvl!ıyarak zengın olanle. 
rın bahsi açıldıktan sonra sözün 
ı.c!<ası gelmiyor. Llkırdı lakırdı. 
;. açıy.ır. Harb zengir.ı olan:ar 
vardı. Yirmi se!le evvelkı Avrupa 
feliıketinden milyonlar kazanan. 
lar oldu. Şimdı -le İspanya dahili 
harbinden mily.:ıner olanların hL 
kayesi clevam ediyor. Bu bahsi 
kurcalıyanlar IngıEz gazeteleri 
oldu. Çünkü İ$panya sularında 

İngiliz bandıralı -..apurların bir • 
biri ardınca batırıidıkları görül. 
dü. Buna karşı İngi!ız hükfımeti 
şiddetli davranamadı. Her ge. 
nıicinin uğrıyacağı tehlikeyi gö. 

ze alarak ancak İspanyaya mal 
götürebileceğini ilan etti. Bun • 
dan sonra gemileri batanlar ne 
yaptı'. Bir daha İspanya sularına 
vapur yollamaktan vaz mı geçti. 
ler? Hayır. Bilakis tehlike arttık.. 
ça kazanç arzuları da öyle arttı, 
Bundan evvel •Son Telgraf• İn. 
giltereden İspany·ı hükümeti ta. 
r ,fına yiyecek, ya\cn.~.ık gönde • 
ren, buğdaydan ve kömürden 
başka ilaç yollıyan ve bu suretle 
zengin olan gene İngiliz milyone. 
rin hikayesin! an'atmıştı. Bu 
genç milyonerir g"çen glın bir 
gemisı daha Fr3nko kuvvetleri ta 
~ 'ından batırıldıktan sonra ba • 
hi~ daha hararctlend: 

Llıkin Macaristan sulh muahe • 
<lesini yırtıp atmamış, böy!P ·r 
mesele çıkarmağa lüzum gbrme. 
miştir. Yeni gelen İngiliz gAze . 

.telerinin aldıkları bazı malfımat 

üzerine Macaristanın vaz:y~ti 

meselesi yine gunun me\'Zuları 

sırasına geçmiş oldu. Mesela De.v. 
li Ekspres gazetesinin Berlindeki 

İşte İngillz gazetesinin Ber • 
!inden alarak yazdığı bu rivayPI. 
!er duyulduktan sonra bunun ge. 
lecek vukuat ile ne dereceye ka • 
dar doğru çıkacağı sorulabilir. U. 
mumi Harbden mal!lüb olarak ç•. 
kan Macaristanın \razislndrn hiı· 
çok kısmı alınarak galiblcr tar~. 
fından konuya komşuya da~ıtıl. 

mıştır. 

Bugün Macaristanın tabi oldu. 
ğu sulh muahedesi mucibince .bu 
na Tiryanon muahedesi diyorlar. 
Macarıstanın ordu mcvcurlü 
35,000 kişiden ibaret bulunuyor. 
Macarıstan harb tayyaresi VP sa. 
ire yapamaz, bulunduramaz. 

Giiıide bayılmış, yere diişmilştil... 

B;_,gün İngilte~eci·? deniz piya. 
sasında pek ehemmiyetli bir mev 
ki kırzanmış olan Bllmeir ismin. 
deki yeni zengintl6 n de bu vesile 
ıle yeniden bahsedılmlşti. 
Fakat yeni gelen İngiliz gazetele 

ri İspanya harbi sayesinde iki SP. 
nedenbl'ri zengin olmuş diğer bir 
adamdan bahscdi~·orlar. Bu adam 
İngiliz değildir. Yunanlıdır, Yu • 
nanlı olmakla da iftihar ettiğini 

söylemektedir. Kendisi ile görü • 
şen bir Londr;. gazetedsine, adı 
Bazil Pandeli 0!an bu Yunanlı 

şunu anlatıyor: 

Bazil P andeli 

zil PandelL;in vapu•larında çalı.. 

şan bellibaşlı Yunanlılar ~unlar. 

dır; İspiro Katopodıs, Con Kato. 
podis. Bu iki Yunan kaptanından 
başka Gordon adınd3 bir İngiliz 
kaptanı da vardır Bu adamda 
bu kumpanyaların hıss~ sened'c... 
rinden mühim bır kısmı d1 elin. 
dedir. Geçenlerde Franko tayya. 
relerinin İngiliz ban<!ıralı ticaret 
gem:lerini batırması meselesi in. 
giliz avam kamarasın:in hararetli 
münakaşalara yol açnıı~ iken bu 
kumpanyaların faaliyeti de uzun 

uzadıya mevzuu b.ıhsolmuştu. Ba 
zil Pandeli güler yüzlil bır adam. 

mış. 

İngiliz gazetccisı kend.silc gö. 
rüşürken sözlerine devııınla şöyle 
anlatıyor: 

Macarıstan arazisi küçülmüş. 

komşular büyümüştür. Su!h ll'U•

hedesi ile Macari,tan bu vaziyoti 
ister istemez kabul ediyordu. Deyli Ekspresin çıkardığı he • 

saba göre Macaristanın bugünku 
nüfusu 9.000,000 kişiye yakındır. 

Macarlar bir kere nıuah('(]rnin 

şartlarından kend lr'İni kurtar . 
lt'ı~ saydıkları gün 100,000 kişilik 
bir ordu vücude getirmek kuv • 
vetini ve imk5nını bulabilecek • 
!erdir. Bundan ba ka 500 de tay. 
yareye malik olacaklardır. 

Ayın on beş:ndcn sonra Macar 
Başvekili ile Haririye Nazırının 
Romaya gidecekleri habP.r!eri <!" 
ortaya ~ıkmıştır 

ikinciler arasında idi. 
Hikayeleri p~k o kadar giizrl 

hır şey değildi. Faka! o, kendisini 
güzel yazıyor sa:ııyor, ya1.ılarının 
takdirle okunduğunu zannediyor
du. 

Karısı güzide, kocasının hika • 
yelerini büyük bir dikkatle oku. 
yor, bir şahl'ser gıbi alkı~lıyordu. 

Ahmed Kamil, her cumartesı 
günü daireden cıkıp eve g<>ldiği 
zaman karısının l.ıkd•rl{'rıle klr
şılanıyor, ve bunda;, pek bü' ük 
bir zevk ve gurur duyuyordu. Ah. 
med Kamilin, ı:c·çi<lnıek için ya
zı yazmıya ıhtiyacı yoktu. Yüksek 
bir maaşı vardı . Fakat, edib gö. 
rünmek, takd" t·dilıııck arzuwn. 
dan kendinı olanı· v"rrlu. İ~te bu-
nun için yazıyordu. 

Yalnız birşey c :uıını sıkı) ordu: 
MüsvPddclerinı veı·cııği daktilo, 
bunları kayıdsızca alıyordu. Son. 
ra veznedar, teli( h:ıkkını verır -
ken, sanki bir havagazı pusula • 

• 
sını ödüyormuş gıbi davranıyor -
du. Meslekdaşbrıııa gelince on -
!ar da birşey ~öylcmiyorlardı. İspanya hükümetinin eande bu 

lunan sahillere mal yollamanın 
esrarını anlatayım Benim bir 
kumpanyam vardır, Bu kumpan. 
ya İspanya hük•lmeti sahilleri ile 
ticaret yapmak üzer~ 9 VApur iş • 
!etmekte idi. lhnlardan 4 tanesi 
Frankooun bolt'balarile denizin 
dibine inmiştir. 3 vapur da ya • 
kında İspanyaya hareket edecek. 
tir. Bilbao dah• Krankistlerin e. 
!ine düşmeden evvel oraya yol. 
!anan ve gitme'!e muvaffak olan 
kaptan Andred;-, benim hesabı. 

ma çalışmakhdır. Benim sonra. 
ian iki kumparyam oldu. Bunlar 
1936 sonbaharınJa tescil edildi. 
Her birinin serrnavcsi 1,000 İngi. 
!iz lirasıdır. 

- Evet ... Doğrudur. İspanya 
dahili harbi yüzünden zengin ol. 
duk, para kazandık. Siz haftada 
2,000 İngiliz lirası kazandığımızı 
tahmin ediyorsunuz. Fakat o ka. 
dar değil. Bana kazancımızın mik 
tarı ne olduğunu s r~ yınız. Bu 
nu söyliyemem. Fakı şunu söy. 
liyebilirsiniz ki kazarcımız var
dır. Ben kumpanyay. 936 da tesıs 
ettim. İki gemiye ma!iktım. Af • 
rika ile iş yapmak istiyordum. 
Bugünlerde kendisinden çok hah. 
sedilen Bilmeir o sırad~ bana bir 
teklifte bulundu: İspanya hükü. 
meti için iki vaour tahsis e'.memi 
söyledi. Un yükliyecek'ik. Il0n de 
böyle yaptım. Do~rusu ispanya 
hükumeti bize karşı çol· iyi dav. 

rantlı. Bazı vapur kumpanyabrı 
da oraya mal götürdü !«• de !l1aL 

!arını çıkaramadılar. Ziyan etli. 
!er Biz sonra daha başko gem.ter 

Budapeştede gece .. 

İşte yeni Gelen Avrupa gazete. 
ll'rinde Orta Avrupanın vazi_vetı 

etrafında söyl<>nen dedikoduların 

en mühim tarafı Macaristana la. 
alliık eden kısımlar oluyor. nu • 
günlerde Macaristan daha çok 
bahsedilen bir mevzu olmaktadır 
Yukarıda bahsedilen İngiliz gaze. 
tesin•n verdiği malümata göre 

hakikaten Macar hükümel naibi 
olan Amıral Horti ağustosta Ber. 
linı ziyarete giderse bu seyahat 
az ehemmiyetlı olmıyacağı gibi 
yakında Macar devlet adamları. 
nın Romaya gidecekleri etrafın:la 
verilen malumat ta politika ale. 
minde yeni bir faaliyet göster • 
mektedır. Dığer taraftan Roma • 
dan gelen malumat ta vartlır: Ro. 

ma siyasi mehafıli Macar devlet 
adamlarının yakında İtalyan pa. 
yitahtını ziyaret edecekleri etra. 
fında şöyle düşünüyorlarmış Al. 
manyanın Avusturyayı almasın. 

dan sonra vuku bulacak olan bu 
ziyaret ayrıca nazarı dikkati cel. 
bedecek gibidir 

O gün, eve giderken Güzidenin 
son hikayesi: •Pullu bebekler• 
için ne diyecegıni düşünüyordu. 

muhabiri gazete;ine şunları bil - ı 
diriyor: Macarista."I çulh muahe. 
desini tanımıyacağını yakımla i. 
lan edecektir. Çünkü bu muahe. l 
rle ile Macaristan yeniden silıih • ' 
lanarnıyor. Macar hükumeti hu 
muahedeyi tanımıyacağırıı il~n 

ettikten sonra İtalya ve Alman . 
yanın kanadı altında yeni b•ştsn 
sılahlanmış olacaktır. M~c rb • 
tan blr krallıktır Fakat kralı ol. 
mıyan b!r krallıktır Krallık v• • 

zifesıni hükı'.ımet naibi olan Am•. 
ral Horti görmekcdir. Evvelce Al. 

manya ile Japenya arasınd ı lıir 

Hem de bir daha istediğı gibi or. 
du vücude getirmemeyı kabul eL 
mek mecburiyetinde idi Yine 
Um:ımi Harbden sonra Orta Av. 
rupada ·Küçük İtilaf· ıeş~kkül 
etti: Çekoslovakya, Romanya vr, 

Yugoslavya devletleri Macarısta. 

nın sulh muahedesini yırtmasına 
asla razı olamıyacakların1 her ve_ 
sile ile tekrar etmişlerdir, Halbıı. 

ki harbden sonra ortaya çıkan kii. 
çük ;t laf Fransız tarafları idi. O 
zamankı Avrupa şimdikı gibi de. 
ğildi. 

Bu hikayeyi ;ıek özenerek yaz. 
mış, çok da beğenmışti. 

Fakat, •Hafta• sermürettibi bir 
yanlışlık yapmış, •Pullu Bebek) in 
altına, meşhur bir muharrirın is
mıni, onun hikılyesinin altına da 
Ahmed Kamilin imzasını koy • 
muştu. 

Karı ve koca sofraya otur:luk • 
!arı za man Güzide: 

- Son hikayeni okudum. Fev
kalade buldum. , 

Gazeteci bu kumpanyalara da. 
ir öğrer.diklerini k.ıylcdif:>ı'. Ba (De\'amt ; inri ~~hifemi7dC') • Mı hede ı:nzals.nmıştı. Sonra h•ı. 

Deyli Ek<prcs diyor ki: Çekos.. 
hvakya • Romanya . Yug0slavya Çünkü Macarlar Avusturyanın 

malüm şekilde Almanya ile bir. 
!eşmesi karşısında hıç liikayd ka. 
lamamışlardır. Hulasa yeni bir 
siyasi faaliyet göze çarpmaktadır. 

·• Demek, günde iki lira kazanmak için bu ce. 
foya hnla nıyctın var?. 

Sonra, bit rahib durguo.!-,.ğu ve bir cizvit şuu
rile kdıl'l'.'eleri b<rer bırer telaffuz ederek sözüne 
dc·vaın ellı · 

- Refik. sana gösterdiğim hazinelere sahih ~L 
mak istC'mez misin?. 

Refik scndeledı. 
Olmai< ... Veya ... Olmamak. Hangisi?. Olmak ... 

Bu en tab;i şey Kim bu hazineleri ihmal edebilir?. 
iYerylımnde ~hdine sadık kalmı~ kaç kişi gösterile, 

ilır•. Bulun dünyanın en narnuskar tanıdığı bir 
an bile: 

Ben elli bin liraya kadar uarnus!u kaldım_ 
Demiş, ötesini bizim hükmümüze bırakm•ştır. 

efikde de bu ruhi cidalin ayni, hisler 
- Hayır .. 
Beyni: 

Evet ... 
Diyor. Fakat, dili ikisi için de henüz kımılda. 

ıyor, San'atkiir Refik için nefsinin hurrıyetı hi!r 
eyin fe\'kindedir. Gazeteci, işçi, tahrir amel~sl 

efik için ise bu paraya tesahub etmek kadar tabii 
irşey yoktur. Alır ise, h~r~:.es: 

-· Afeıin ... iş adamı ... 

Dıyec~kltr. B~~ on kişinin 

-- Karıya kendıni sattı .. 
lleme•ınin hlikmü bile yoktur. ı\,;ır, fa11Jpt •ıe 

ua&• l ad • :nları i.e: 
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- • Her iş kazanmak içindır. 

Dıyerılcri ayrı tutmuyor, Sonuna ka.lar mu. 
kaı:ldes bilinen mefhumlara, ahlak ve fozi.et k.ı • 
yıdlarına bekci kalıp da açlıktan ölrn ru)ıunu" vr 
hürriyetinin adamları çoktur. Fakat, blitün insan. 

!arın' 
- Fena ... 
Dediklerıne .. 
- İyı ... 
Diyenlerden bir tanesinin hüviyet ve rağbe 

Icrınden zerre bile kaybettikleri göı ülmemi~d 

Serveti ne kadar çoğalmış, parası ne kadar kaba 
rık yekün göstermiş>e hükiımleri de o kadar nu. 
fuz b!.tlmus, peşlerinden etek öpüp sürünenkn ıı 

kadar kal3lıalıklaşmu;tır. Fakat, bu mantık s;lsiie. 
,;:n, yalnız böyle Tutu kuşu gibı bı:bırne rk' •vıp 
ş;ıkır ~akır söylel'iz de yapııııya ge~inc~ d ıraklor, 
btr &dım~n yü2cie b~r~ni b:lc at:ur l). ~. ~:ahil:ı1ck 

Yazan : 
Etem izzet B ENiCE 

iç:n tenesir tahtasının üzerine yatmak, yeryüzüne 
)'e•ıidcn cioğmak lazım ... Yaradılış .•. Hılkatin v~r. 
d.~. J-ü,•iyttler dünya ehle kolay kolay deği~tırile. 
miyor, R~fik ıçin de vaziyet aynen bu. _ 

-- Bu hazınelere sahib olmak tabiidır ... Ol • 
mamak içın budala olmak 15.zımdır ... 

Diyor "mma, hır türlü de ccvııh bek!iyen Ni. 
te: 

- Evet ... 

lliyc·m'y<>r! Onun için Nimet tekr;u-• 
- Cevab versene. , 

Deyınccyr kadar sustu. Ve: 

- · ı;"imdi, hiçbir şey dü~unemıyorum. Hunu 
yarın giirüşürlız Nimet .. 

Dedi, yNinden kalktı. Yatak odasına doğru bir. 
Jıırıne karı<an adımlarla yürudü. Şehvetin insan 
~ekline gırip sırtardığı kadın da kendisini takib 

Pltı. Ve. hummalı bir busenin şapırtısı yatak oda. 
~ının eşiğınden içerıye doğru yayıldı! 

* Tahayyül edınız: Bır dağba ı. Arzın insanla. 
rından uzak bir dağ. Uçurumlar, kartal yuvaları ! 
Bu dağın ~·alçın, yanık benizli, kayalık zirvesi sis. 
l!'r ,.e bulut dumanları içinde görünmez olmuştur. 
Uzakt,1n b;.k•lınca yerle göğün birlc~tiği zanne • 
dılır, Füzr,ior, bur•.:!2 vahşi bir engereğin ıslıkla. 
rına brnzı·r ... Korkunçtur. Kar, IİJ•İ, !:>0n serpin. 
t:s.ı; Kongo ormanlarında yabaniliğin bütün sırrına 
mazhar yamyamların kaplan sürülerinin ardı na 
dü>lükleri zaman kopardıkları çığlık kadar hevil. 
nakt r O ses, o kasırga, o çğlık ve çatırdı, 

Bu zirl>cde, bu başı dumanlı dağda, bu kartal 
yuvaları içır.de; bu kar, tipi, bora yatağında, bu 
insansız uçurumlar, hevilnak ıslıkların valujeti ua. 
sında tek başına kalmış aç bir k urd vardır. Aç, il ik. 
!erine kad&r aç!, 

Tasavvur ediniz: Karnı beline yapışan bu aç 
kurd bzlediği mükemmel bir avı eline geçirdi. 
Mesela, bir insan! Ne yapar ?. Çılgına döner değil 
mi?. Saldırır, pençeler, koparır, yere düşürür, gö~. 
süne çullanır, nefesini tıkar, kalbini parçalar, öl. 
durür! Sonra, kar yığ ınluı arasında yuvarlar, ini. 
nin önüne götürür. İlle evvel midesini doldurmıya 
ihtiyacı vardır. Kol, bud, ayak, ciğer ... Pençeleri 
dişlerine ne ııötürürse <\izının içinde bir hamlede 

(Devamı var) 

- Teşekkür ederıın. 

- Herkes beğQnecek, şüphe yo'I 
Çünkü son nüshada senin hik3 • 
yenden güzel bir yazı görmedi (ll> 
Hele o, meşhur muharririn bikA
yesi pek berbad bir şey .. 

- Hangisi? .. , 
- İsmini okuttum. O lcldar bll' 

dalaca yazılmış bir şey ki nasıl 
olup da mecmuaya girdiğine Iıa1' 
ret ediyorum. Bu adam, muharrir 
değil, tramvay vatmanı bik ula • 
maz. Nroir o yazdığı maskaralı~· 
!ar .. . 

Ahmed Kamil merakla sord ıı : 

- Bugünkü hikayemin serle"· 
hası nroir? 

- A1 .. Unuttun mu? .. «Kaııl1 

raylar• değil mi?... 
&hmed Kamil asabiyetle mee' 

muanın sahifeler 'ni çevirdi. Şüı>
hesi kalmamıştı: imzası •Kanlı 
raylar• ın allına konulmuştu. ikl 
sahife sonra da kendi yazdığı 1ıi• 
kaye, altında da meşhur muhar • 
ririn imzası. .. 

- öteki hikayenın ismi ne? .. 
- Ne olacak, Pullu beoekler'• 

Bu da isim mi? ... Hikayeden bat' 
ka her şeye benziyor. 

- Belki çabuk. ehemmiyet ver 
meden okumuşsundur? Bu m tJ • 

harriririn yazıları pek o kadar ft• 
na df>ğildir, sanırım... J 

- Hayır! Hayır! .. Bilakis biİY~ 
bir dikkatle okudum. Baştan a ' 
şağı saçma. Okurk2n insanın I<~ 
nı başına sıçrayor. Ne buda! 
şeyler onlar ... 

-Ya! ... 
Ahmed Kamilin iştihası kaP'1ıY 

b .jl.. 
mıştı. Ağzındaki lokmalar u~ 

yordu. Güzide, Kanlı Rsylafl 
metede ede bitiremiyordu. 

Zavallı, Ahmed Kamil. .. J{arl' 
sını susturmak için birşey söyle ' 

"" miyordu. Gururu kırılmıştı. 

rısına bir yabancı. bir düşman gı' 
bi bakıyordu. 

Kendi kendine düşirnüyord ıı : 
- İkiden birisi ... Ya k~rısı. ~ 

kuduğunu anlamıyacak, tak0' 
edemiyecek kadar budala, y~ d• 
benim yazdığım hikaye, dediJi 
gibi fena ... Yalnıı, •Pullu bebek• 
!er• i benim yazrlığınıı öğrenıııe• 
sin, nasıl öğrenecek• .. 

* Saat ikiye geliyordu. TelefO~ 
zili çalmıya b~ladı. Güzid.:! k(>Ş • 

~ d 
- Allo! AhmeJ Kamil evde ı1' 
- Tlavır, şimdi çıktı. 

- Rica ederim bayan .. Gel • 
diklerı zaman kendilerine söyle · 
yiniz; bir yanlı~lık olmuş. s on 
nüshadaki hikavelerinin altı n• . ı 

başka bir muh•rririn imzasıP 
koymuşlar ... 

- Nasıl, •Pullu bebeği• yaıan 
Ahmed Kamil mı? 

1 - Evet!. . Allo! Allo' ... Tuh• 
şey, kapadı!~ ... 

Telefon açıktı Yalnı7., Güzide 
bayılmış, yere dü~müştü. 

* Ahmed Kamı! bü ··ük bir hi<l-
detle •Hafta• mecmuası ba~fll~· 

(Devamı 7 inci sahifemizd•I 
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O/ürken 
Yeşilin en tatlısını, deko- Karımın hakkı 
run en güzelini gördüm ! .. 
~ARO VER -------- . -·--·-.. -----===:::::=.:::·-:::·~-·==-=~-:::·-::-=-= ---·-· ..... _ -

en kalabalık sayfiye .. Bu yaz 
Bir kaç çeşid eğlenceyi bir araya 

toplıgan bülbül yuvası 
Yazan: MURAT KAYAHAN 

Bır gün evvel Büyükdereyi an. 
!alırken yalnız kendı· ...... .. . goruşume 
gore ıskele ve piyasa caddesini ve 
buradaki gazinoları anı t t .. a mış ım 

Bugun Bendlerden başlayıp Ç ' 
çır suyunda biten dolaşma dır 
B . . mız a 
•. agaz.ç nde halkın nasıl eğlendi. 
l'Jn '· belki de bir çoğunun bil 
ınrd,ğı eğlenceleri anlatacağız. 

* Altı arkadaş beşi kız biri er • 
'. k.ek. • Tam spor giyinmişler. Hep. 
sı neş'e içinde ... 

Bu gençlik grupu ile aramızda 
bir iki metrelik bir mesafe var. 
lçlerinden kömür gibi saçlı kısa. 
Ya yakın boylu genç bir yüks~k 
sesle: 

- Bendlere kadar yayan gide. 
• '1 .. , 

Bcndler tabiatin emsalsiz güzelliklerini kendinde toplamıştır 

Varmış .. 
Diyebildi 

Macaristanda, Guyla hastahane. 
sinde Piyer Major adlı zengin bir 
çiftçi pek feci ıztırnblar içinde can 
vermiştir. 

Bir gün evvel, hastalanan koca. 
man bir horozu kesip pişirmişler 
ve karı ve koca afiyetle yemişler. 

Gece her ikisi de midelerinde 
şiddetli bir ağrı duymıya başlamış. 

!ar. Kadın, bu ağrının horoz etin. 
den ileri geldiğini söylemiş, ko. 
cası itiraz etmiş. 

Major, ertesi günü, horozun ba. 
.. iy~ kalan parça1arını da yemiş. 
Midesinde şiddetli bir sancı başla. 

mış. Hastaneye nakline lüzum gö. 
rülmüş. Major, ölmezden evvc' şu 
sözleri söylemiştir: Karının hakkı 

varmış!. .. • 

Mısır Pariste milli tu-
rizm 0fisi açtı 

Mısır hükümetı, Pariste •Milli 
turizm ofisi• açmıştır. 

Büyük ve aydınlık holün duva
rına, Kral majeste Faruğun bü -
yük bir portresi asılmış, etrafına 
da yeşil renkli ve boyaz yıldızlı 
bir Mısır bayrağı sarılmıştır. 

Ofisin küşad resminde Mısır 
Sefiri Fahri Paş3 v~ Parisin kı -
bar alemine men;ub birçok zevat 
hazır bulunmuştur. 
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iki sonra 
bulunan müdhiş cinayet 

sene katili 

----- ., ..... _.... - ---- ... ...-- .. ·-··-·-·-·-- . --
Yakalananlardan hiç biri 
cinayetin işlendiği şekli 

söylememişlerdi il 
Beni öldürmek istiyordu. Hayatımı 
kurtarmak için onu öldürdüm 1 

S on bir kadeh şarap daha içtL 
Elinin tersile bıyıklarını sildi, ü
zer inde O. E. markası bulunan es
k i kasketini başı'1ı geçirdi, kalın 
sopasını aldı ve kapıd1n çıkarken 
karısına şu sözü eöyledi: 

- Saat 11 e doğ:u gelirim. 
Garb şimendif Prleri kumpan -

vasında bekçi Piyer Evan, 1936 
~enesi Temmuzunun 12 nci günü 
evinden ayrıldığı zaman saat sa. 
bahın 7 si idi. Pazar olduğu için 
arkadaşları izinlı idi. O, nöbetçi 
kalmıştı. Kendi mıntakasında bu. 
lunan hattı teftiş ec!ecekti. Demir 
çivili kocaman kunduralarının al
tında çakıl ve lcumlar eziliyordu. 
Fakat bu çok sürmedı. Parlak 
rayların üzerinde yürümeğe baş. 

!adı. 

Karısı tavuklara yem veriyor, 
Beş çocuğu bir kö~ede oturmuş -

!ar, kend i kendiler ine oynuyor • 
!ardı . 

P iyer Evan, arasırl duruyor , 
rayları biribirlne bağlayan tra _ 
versleri muayene ediyor, şübheli 
gördüklerin, ideğiştirilmesi la • 
zımgelenleri işaret ve defterine 
kaydediyordu: 403 kilometredeki 

!ardı. Karısı o sabah kocaman h o 
rozu kesmişt i. Bol da şarap vardı. 

BİR ZEVK GECESİ 
Saat 16 ya doğru bir ses işitildi: 
- Orada mısın, Piyer? .. 
Sonra: 

- Ha, sen misin S unan, gir içe 
riye .. 

~ .Greta Garba gibi süzgün bakışlı 
, fıye mınyatürü ufak tefek bir 
.Jayan: 

- Çok yorulursak gece piyasa. 
\ çıkamayız amma .. 

Sportmen genç All~h nazardan 
•'klasın tıpkı Rober Taylor ... 

yolda havanın sıcaklığına rağmen 
birbirine sokulan çiftler,, üstü 
yatak çarşafı ile tentelenmiş içi 
gelin odası gibi halılarla süslen -
miş yük arabaları Bendler yo -
!unda da eğlenceye devam edil -
diğini gösteriyorlardı. 

Paris kadınları 
Kendisini görenler meşhur yı!. 

dızın İstanbula geldiğini zanneL 
'~kte haklıdırlar 
Yerli Rober Ta;lor genç kızla. 

rın münakaşasını keserek: 
. - . Bayanlar ... Münakaşa etrne. 

Yınız.; İsterseniz Bendlere gitmL 
Vel:m. Denize girsek daha iyi. .. 
Münakaşa uzun sürmedi. Yürü 
rek Bendlere gitmiye karar 

verdiler Onlar Çayıı'başına doğ. 
<u labanlannı ayar ederlerken 
biz de Bendlere mi? Yoksa soya. 
dını bihakkın kazanmış arkadaşı. 
""" Salahaddin Güngürün tavsi. 
Y~ ettiği Fıstık suyuna mı gitsek? 
dıye düşünüyorduk. 

Bendlere gidinciye kadar yol _ 
·larda birçok yaz eğlenceleri gö. 
teceğimiz şüphesizdi 

Bu sene cok fazla kalabalık O

~an Boğaziçinde halk herşeyden 
ıstifade ediyor. 

Otomobilimiz daha Çayrba•·~~ 
,rıl. 

ır gelmez ilk eğlence ile k ·
•Ş(ık. 

Yirmi kişilik bir grup Kefeli. 
den ı· .. ge ıyorlnr Hep bir ağızdan 
•ovlenen şarkılar arasında kula . 

Eğlencelerde en bol şey şarkı 

söylemek. Böyle eğlencelerde on. 
!arı dinledikten sonra bir şarkı.. 

nın İstanbulda kaç şekle ı:irdiğL 
ni öğrenirsiniz. 

Hele söylenen şarkının beste. 
karı orada olursa çıld ırmak onun 
için işten sayılmaz . 

• 
Bendlere geldik. Etraf yemye. 

şil. İnsanın etrafa baktıkça içı 
açılıyor .. 

Buraya gelenler Kabcye gelmış 
gibi ziyaretlerini yapar ve geri 
dönerler ... 

İşte bu gezme bir günün eğlen. 
ce içinde geçmesinı temin eder. 

Fıstık suyu ... 

* Büyükdere sırtlarında, Bülbül 
yuvasından farks ız bir yer ... 

Bülbül yuvasının hazan hüs -
ran içinde kurulduğu vakidir am 
ma burası öyle değil... 

Deniz en yaramaz zamanların. 
da bile buradan bakılınca mak • 
yajını hazmetmiş balık etinde g;.ı 

l'•nıdınız m1 :- Bendler deon bir kö~<c .. 

i'tn1' .. 0 • • 
~ · ~~. 'l:ı-:ın $•:-~ kordela bazan 
h(Jı f 
- ., ~ ~r "~u.ı.'1 1 ;n lıırkaç parçası 
gol .vor 

li""'" rq • ıçı:-ıde ... Yolda koş. 
;aca oyıı.:yanlı;ı.rdan tutun da A
cıem or,ıunu;ı etıendirecck, me~
ı::ı•l edcce!c r.e vars:ı hcpsı burada 
tekı •r ed ı·y,r. 

k T, m 1-öı<"Yl di:'nıip Kıbril fobri. 
1 ~ ~nn cıdcıJ yola giı ınıştık, FidGn 
ı ;ın k.:'tı<1r.daki lıal.çemsi yer. 

de ".. , ,~ı .... mt"ırn l;urulmus ,,.erlere h • ... J S ı:t;ı :ır SC!r•?m ~ sc,frı «"ksiksiz. 
""'t,ı deli! 'll• ~ıı aln'l yopı 

Y~rı .r 
So1

• • 1~ >'I {llr'ı.- ga.1 rçıyt: kadar 

zel bir kadın gibi görünl1r. Ta _ 
rabyalu. Çubuklular, Yeniköy. 
!er buradan en güzel tuvaletini 
giymiş gelinlik kız gibi görünü. 
yarlar. 

Başımızı yukarı kaldırdığımız 

zaman bildiğimiz mavi göke ye. 
şillenmiş ve mavi ile yeşilin ara. 
larnıda taksim e ttık l eri ka relerle 
~ı .·vilı yeşilli bir santranç ma,,ası 

şeklini almıştır. 

Fıstık suyunda eğleııenlerı bir 
kat; kısma ayırmak lfızım. Bunlar 
bir kısım Sllahaddin Güngürun 
•GP!s:n ateş gibi rakı. Masalarct. 

(De..amı 6 ıncı sahifemizde) 

Hayat mücadelesinde akla gelmez 
hizmetleri öne sürüyorlar 

Bir m~ğza~ın vitrininde cranlı mankenlik eden güzel 
kadın hayatının en gizli taraflarını anlatıyor 

Yazan : G. Naire 

Spor levazımatı satan bir ma
ğazanın camek:B.nı önünde buyuk 
bir kalabalık vardı. Dıkkatle ba. 
kıyorlardı. Bunların çoğu erkekti. 

Acaba neye bakıyorlar? ... diye 
merak ettim. Yaklaştım. Cameka. 
nın iç;nde, uzun boylu, mütenasip 
vücutlu genç bir kadın vardı. San 
ki plajda, denize girecekmiş gibi 
mayolu. Anladım: Canlı rekliı.m ... 
Şüphesiz az sonra, ya yarın ya 

da öbür gün dükkandan çıktğ ı za. 
man, şimdi bu kalabalık arasında 
bulwıan erkeklerden birisi yanına 
yaklaşacak: 

- S izinle b ıraz görüşmek isti. 
yorum,.. 

Diyecek, gezmek, beraber ye. 
mek yemek teklif edecek ... 

Zıra mevzun omuzlarına, ba
caklarına adeta yiyecek gibi ba. 
kıyarlar. 

Fakat o, sanki bu yakcı nazar. 
arı görmüyormuş gıbi uz~k.ara 

bakıyor. nazarlarının, seyircilerin 
nazarlarile karşılaşmmaasına çalı. 
şıyor. Arasıra dönüyor, eğilıyor. 

bir iki dakika kayboluyor ve başka 
bir mayo ile geliyol'. Akşama ka
dar böyle .. . Fakat çehresi ciddiye. 
tini hiç kaybetmiyor .. 
Mağazaya girdim. Müdürü gör. 

dlim. Gazeteci olduğumu anlayn. 
ca güler yüz gösterdi 

- Peki, dedi. Kendısine söyle. 
rim. Kabul ederse ne ala. Akşama 
doğru bir uğrayınız .. , 

Helen, Muvafakat etmiş ve evi. 
n in adresini bırakmıştı. 
Vak ıt kaybetmeden gittim. Ba. 

na hayat ını şu suretle anlattı: 

1.- Cesedin bulunduğu yer. 2- Arkadaşlarlle içtikleri meyhane.. 
:ı....: Meyhaneden çıktıktan sonra kavga ettikleri köşe. 

Yukarıda: Piyer Even evinde. 

•dansöze• dikkat... Şimendifer 
bekçiler i, tren gejerken sallanan, 
yer inden fırlaması ihtimali olan 
t raverslere cdansÖZ> derler, 

Uzaktan bir düdük sesi işitildi. 
Kendi kendıne: •3405 numaralı 
t ren geliyor .. • dedi. Ve hattın ü. 
zerinden çekildi. 

Az sonra tren hızla geçti. Bek. 
çi, evinden 2 kilometre uzaklaş • 
mıştı. 

Tesadüf ettiği bir arkadaşı: 
- Nasılsın Piyer? dedi. Çocuk. 

!ar ne alemde? . 
- İyiler ... Öğlenden sonra gez

meğe götüreceğim ... 

Yoluna devam etli. Hava sıcak. 
tı. Şakaklarından terler sızıyordu. 
Arlık evinin yalnıı damı gÔrunü
yordu. Karısı, çocukları gözünün 
önüne geliyordu. Sofra hazırlan. 
mıştı. Şübhesiz kendini bekl<yor. 

S imon, başka bir am,,le gru pu
n a şef tayin oiunmuştu. Yerini 
değlstirecekti. Bu sebeble arka _ 
daşına •Allahaısmarladık'• d e _ 
meğe gelmişti: 

- Bir kadeh içmeden ayrılmak 
olur mu hiç? .. 

- Tabii olma. ... 
Even, köpeğinin zincırini çöz -

dü. İki arkadaş, Mandoıı istasyo. 
nunun yanındaki '<üçük bir mey
haneye gittiler. B;rçok arkadaş _ 
l arı oturm~lar, içiyorlardı. Son. 
ra diğerleri de geldı . 

Siman, az sonra arkadaşları n -
dan ayrıldı. Radyo çalıyor, kadeh. 
!er biribirinı takib ediyordu. A -
rada ufak bir mıinazaa çıktı Fa. 
kat derhal yatıştırıldı. Sarhoşlar 
saat 22 yi 45 gP~·' meyhaneden 
çıktılar. Sallana sallan-1 evlerin~ 

(Devamı 6 ıırı s.ıyfamızda ) 

Harb bir şey kazandırmıyor 
O halde, harb etmekte faide ne? 

uBir memleket 
a kadar sabır 

ne kadar kuvvetli alursa . 
ve metanet gösterir ... ,, 

H arp bir şey kazandırmıyor. işte İngnliz Başvekıli Çen bPrlayıı'iıı 
Rughton Ilouse de iıad (•ttiği nutkun esası bu ... 

Madamki harp bir~ey kazandırmıyor, Şu halde harp etmekt 
ma na ne? ... Harpten, ne galibl!I ,.e ne de mağlubun bir istifadesı olu 
yor. İngiltere ve müttdikluı, ~· rıııi senedenberi harbı kazandıklar n 
söylüyorlar. Kazandıkları ne?,.. 

1914.1918 in feci tecrübeleri: 
Gazeteler in bir inde: •P atinaj 

yapmasını bilen bi r kız aranıyor .,» 

diye küçük bir ian gördüm, müra. 
caat ett im. Habuki benden evvel 
davranan olmuş: •Camekanda is. 
par levazımatını te9hir etmek is . 
ter misinız? .. • dcd~r tvi bir 
yevmıye verdikleri için be ~,k\ili 
kabul etmekte mahzur görmedim. 
Vakıa yarı çıpl•k, camekiının için
de durmak ek hoş bir ~ey değil • 

1 Çemberlayn, İngiltere ve İrlanda'nın 1914. 1918 arasında 2,500,0()(1 
l ngilizin öldüğünü veya yaralandığın ı hatırlatıyor. 

(De,·amı 6 ıncı sahifcmiıdeı 

Müttefik ve ınuha'1mlar•n zayiatı da 21 milyon : 7 nıılyon ölü, 1 ~ 
milyon yaralı ... 

Bu feci tecrübeyi tekrar etmek istiyen var mı acaba• .. 
Bu rakamlar göz önüne gPtirilirse, bütün müşkıiliita ;ağmen sul. 

hu idameye çalışan hükumetleri korkaklıkla, acizle ıthama imka~ 
var mıdır ? 

Çemberlayıı srizüııe de,·~m ıle: 

·Eğer hürriyetimız.ıstık·aiırniz tehlikeye düşmezse bunu muha 
faza etmek için harpten başka çare kalmadığına kani olursak har' 
etmekten çekinmeyiz ... 
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250 liman amelesi işle- Çalışma 
terk ettiler Saati • 

rını 
• 

(Birinci sahifeden de,·am) 
Buna sebeb, lıman işletmcsıle 

aralarında çıkan hır ihtiiiıftır. 

İHTİLAFA SEBEB NE? 
Bu ihtilafa sebeb şudur : 
Uman tahmil ve tahliye ame -

lesi 1935 senesine kaciar ücretle 
çalışırken o zam~n ~irket haiin -
den çıkarak İktısad Vekaletrue 
bağlı bir müessese haline gelen 
lınıan işletme idlre•i ı§çilr• için 
grup payı usulünü ihdas etmişti. 
Bu şekille tahmil ve tahliye ame
lesi gruplara ayrılıyor ve her gru_ 
pun çıkardığı iş n:sb~tinde tediye 
yapılıyordu. 

Lıman işletmesı, Denizlıanka 

bağlandıktan ı;onra bu şekil de 
terkolunmuştur. Denızbanlnn bui
duğu yeni formüle göre bir gün
de yapılan tahm' tahliye işlerın
den amelelerin kazanmakta oldu
ğu para 250 kişi arasında musavi 
&urette taksim edilmekte imi~. 
Amele ise bu vazı vete itıraz et -
mişier ve aralarında az iş gören
lerle hiç çalışmıyanların da, faz
la iş görenlerle müsavi para al -
masını doğru bulmamışlardır. Ve 
yeni şeklin tadilı ıçin Denizbanka 
müracaat etmişlerdir. 

AMELE İŞE BAŞLAMIYOR 
Fakat Denizbank idaresi 2bO 

amelenin bu nıilracaatini is'af et
memiştir 

Bunun üzerin~ de 2 temmuz gü
nü miktarı 250 ye varan amelekr 
işlerine gelmemi !erdir. 

Liman işletmesı, bu vaziyet ü
zerine başka servL;lerden amele 
tedarik ederek işler n aksamama.. 
sına çalışmıştır. 

Diğer taraftan vaziyet, alaka -
dar makarnalara bildirilmiştir. 

Viliyet ve emnıye: müdürlüğ!i 

hadise ile hemen alakadar olmıış 
ve bizzat meseleye Vali Muhiddin 
Üstündağ el koymuştur. 

İŞ BÜROSU DA MESELEYF. 
V AZIYED E'ITİ 

İşlerini bırakan amele de İi da.. 
iresi mıntaka amlrliğine müra -
caat etmişler ve liman işletme -
sini şikayet etmişlerdir. İş bürosu 
Vali Muhittin Üstündağı da işti -
rakiyle ,·aptığı mühim bir toplan
tıda amelenin tekrar ~erine h.li
lanılmalarını temine karar v~,. -
rniştir. Bunun-üzerine gerek lim~n 
işletmesi \'e gereksr. amele nezd'n
de teşebbüsler yapılmıilır. Ba:ı 

amele dün öğleden sonra iş başla
rına dönerek çalışmağa başlan1',
lardır. 

BU SABAH AMELE İLE 
KONUŞTUK 

İşlerini bırakan amelelerden ~a
l ı '11 ra bu sabah da birkaç kişi 
ıl • lı etmıştır Fakat ekserıyet
lc ameleler, talebteri kabul edil _ 
med:kçe çalıjmak ist.cmıyor g;bi 
görunmekledirler. Bun!Jr, i~e b~
hyan arkada.şiarın. bittabi mu • 
halefet etmemektedirler. 

Ameleler bu hJsusto hır muhar
rir mize bu saba'1 den··,ıerdir ki: 

- Aramızdan işe başlıyan ancak 
10-15 k., d r n-~mm ekseriyetinı 

de ihtiyarlar te~kil etmekted r. 

işlerıni bırakan a:nelele~. istek 
ve ricaları hakkınrb da muharri
rın1 ze şu zaha•ı verm~lerdir . 

- 935 tenber, bır oyuncak gibi 
muhtelif şekillere sokulup dur _ 
rnJdan oynatılıyoruz. 935 e kadar 
lıepımiz ücretle çalışırdık. Ha: -
h·,kı bu tarihten son!·a liman ış_ 

letmes. İktıı;ad Vekaletine geçm
e ucret k~ .lın:arak onun yerine 
grup payı k..ıı>du. Bu da çok uzun 
sürrned .. Bu sefer de haz:ran baş
larında işletme Denız Banka dev_ 
rf'dılince grup payı usulu de kaL 
d·rıld •. Bunun yerine de umumi 
pay şek.i kabul c·dıldi. Yanı bu 
ş~ deml'ktir k içımızden bıri sa.. 
baha akşama kadar uyJsa. bir 

d ı crı de baygın ddşünc y !· ı _ 
el, r Ç• ışsa kaza'lı l an para C'r tak_ 
la ' C•k, bir r.cisı h ç çalışmadığı 
l> ide ik ... '1 hakkı 01'-1 meb

ü.6 > o.r • nı cc:Jın &. Jirf'cek. 
S< nra "' . zde hti y>rlar, h t 
sak t b : v~ Yin e ıçır:-ızde 

bı..lun. n guç ü kuvv tli g nçler 
c .. ' dan 10 kat dJha faz! ış 
y.ptk' -ı haidc müsav mi •• tar 
i" im 1 rı do t su he"l.mizin 
gucu ~ gcc. yor Şı'Jlcli bız ya es
kı gibi grup payının tekrıır k;ı_ 
bL.lunü, val,ud da müsavı kuv _ 
\'e'te ı:-la- ç 'ı t rı' n • ~ı hep'-

mizden yok yerl' kazancımızı 

çeke<:ck bir takım tufeylilcrin a.. 
tılmasını istiyoruz. 
İŞ DAİRESİ AMİRİ HALUK'UN 

BU SABAHKi BE(/ANATI 
Muharririmiz bu sabah İş daL 

resi birinci mıntaka amir ' Haluk 
la da görüşmüştür. 

Meı.eleyi büyük bir hassasiyet 
ile tedkik eden ve ge~ek amele _ 
!eri, gerek de iiman idaresi':!; din 
!iyen Halük muharririmize şu be 
yanatta bulunmuştur: 

- Hadıse işçi ile müessese ara
snda bir noktai nazar ihti~fıfın _ 
dan ibarettir. 1'ıüromuz tahkikata 
ehemmiyetle devam ~tmektedir 

Amelenin tekrar işleri başna 
gelmeleri kısa bir gün mesele _ 
sidir Esa•en birer birer vazifeye 
ba~Jamaktadırlar. 

Amelenin teknı~ iş;ui başına 

tan sonra aralarından ihtiyarlar, 
c;alışamıyacak olanlar sıhhi mua
yeneden sonra Ç'karılacaklardır. 
Bittabi bunların mağdur oımama.. 
ları için de çıkarıl~cak olan ihtL 
yarların her birine münasib taz.. 
minat verilecektir 

Vali muavini Hüdai K~~taban 
bu sabah bir muharririmize de _ 
miştir ki: 

- Meselede kat'iyyen bir grev 
mahiyeti yoktur. Sadece küçük 
bir fikir anlaşamamazlığıdır ki o 
da halJedilmektedir. Ameleler iş.. 
}erine birer birer dönmektedırler. 

MESELE VEKALETE 
BİLD!RILDt 

Dığer taraftan mesele &tısad 
Vekfiletine de bildirilm"ıtir. Ya.. 
rın sabahtan itibaren tekmil a.. 
melenin işe başlıyacağı muhak _ 
kak görülmektedir. İhtiyarların 
tasfiye muamelesine de bunu mü. 
teakıb başlanılacaktır. 

Bu sabahtan itiba· 
ren her tarafta 
teşmil ediHyor 
Bu sabahtan itibaren şehri -

mi.zde ticaret odası ve banka
larımızda da 6 saatlik fasılasız 
yaz çalışma saa:inı11 tatbikına. 

bO§lanılmıştır. 

Bundan başk.ı Beyoğlu tıe ls
tanbul cihetindekô bütün noter
ler de temmuz soıııııuı kadar sa
bahlan saat S de i;e bllflayıp 

14 e kadar çalışmıya başlamı* -
Zardır. 

Ankara belediyet.i, esnaf için 
de, 12,30 dan 13,3J a kadar lıir 

ıaatlik mecburi bir tatil usulü. 
vazetmi§tir. Bı.ı usı.ılüıı şehrimiz_ 

de de tatbikı için Belediye ha
zırlık yapmaktad;r. 

iç Erenköyünde 
Dün İç Erenköyünde bir köş _ 

kün bahçesinden mühim miktar
da silah, cephane ve bomba mey
dana çıkarılmıştır. Evvela hah _ 
çedeki metruk kulübe tamır olu
nurken bir mavzer bulunmuştur. 

Bundan sonra devam e.len a.. 
raştırmada birkaç tüfek daha 
meydana çıkarılmışt ı r. 

Bu aralık bahçedeki kuyuda da 
bir m ktar cephane ve bomba bu .. 
lunduğu görülmüştür. Bunlar 
bombadan anlyanlar tarafından 

kuyudan çıkarılmış ve muaytne 
edildiği zaman çok eski ve pat _ 
lamaz bir hale geldikleri görüL 
müştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bunların mütareke devrinde Eren 
köy ve civarlarında bulun •n İngi_ 
!iz talimgahlarından JtaçırıW.r:ık 

bilahare çıkarılmak üzere buraya j 
atılmış olduğu anlaşılmıştır. l 

Avrupa işlerinde i!k 
defa dört büyük ~ev-

let elele verdiler 
(Birinci sahifeden devaın) 

anlaşmanın mühim bır merhale 
teşkil ettiğini ve çok iyi uf•.ıklar 
açmakta olduğum: tevid eylemek. 
tedir. Bu mehafilin kanaati şudur: 

İngiliz planı üzerine husule ge
len anlaşma, İspanyadaki harbi 

yalnız İspanyollar aasmda bir 
muhasama halinde tahdid yolun
da atılm19 mühim bir ;dımdır. Bir 
çok zamandanb~ri ilk defadır k. 

dört büyük Avrupl devleti, ara -
larında anla~mış hu:uııuyorfar. 

Sovyetler birliği hukümetınin de 
delegesinın kabulünden sonra bu 
planı tasvib edPceğı muhakkak ı 

addolunabilir. Gönullü.er bah -

det geçtikten sonra kabil olabile. 
cektir.• 

Blum, bundan sonra beyne! _ 
milel kontrolün yeniden tesisine 
tekaddüm edecek zaman zarfnda 
Portekiz kara hududu ile bütün 
deniz hududları Frankistlerin le
hine olarak bilfiil açık bulunduğu 

esnada, Fransız hududunun cüm
huriyetçilerin zararına olarak ta

mamile kapalı kalıp kalmıyacağı
nı sormakta \'e şö ·le devam et _ 
mektcdir: 

-Geri alınma işi başlamadan ~v 
vel beynelmilel kontrolün yeni _ 

den tesısini ıcab ettiren Londra 

planı daha şimdiden cümhuriyet_ 

çileri mutazarrır etmektedir. E-sinde büyük devletler arasında el
de edilen bu ittifakın sı..llıu teh -
did eden diğer anlaşmazlıkları da 
pek yakın zamanda şümulü da -
iresinde anlamasını ümid ve te. 
mennı ederiz. 

Dnrmadan ilerliyorlar 
Burgos 7 (A.A.)- Teruel cep

hesınde Franko kıt'aları 25 kilo
metre ilerliyerek düşman·n Teru
elin cenubu ş:ırkisindek l mevzı -
!erini telıdid ctmei(e başlamışlar
dır 

1 ğer beynelmilel kontrolün teessiı

sünden evvel kontrol ayni şid _ 

detle takib edile<:ek olursa, bu 

müsavatsızlık tahammülü kabil 

olmıyacak derecede nıhamet kes. 
bedecektir» 

Artana mıntakasında Castro i
le Villa Vieja kasabası işga' edrl
rııişt r 

Puebla de Valverde m•ntaka -
lil'lda da ileri harekete devam e
dilmiş ve 1300 esir alınmıştır. 

Paris 7 (AA.) - Pouuler gaze
tc>iııdc eski Bas\·ok 1 LPon Blum, 
şöyle yazıyor· 

c İngilız - ltalyan yakı. ~ığı m ·h
rabınır önünde bü yük adaklar ıı

da mıştır : Eğe t~h lıy c kcyfiy~ti 

bir hai<.kat is., - :ıu hurns t.1 Çcm

berlayn ve Halii1ı;,'ın irade!erı

nın i<at'i ve samım: o.duğuna ka
nım _ bu takd rd • rıvanın 

vaziyet. ve Avrup• vazı ll nın he
yet Lmumıyes üzcr.ndc b·ı hal 
öyle bir tes ı r hu u. • g~tırecekt.r 

k bu netıc1 ) 1 ~u "u kalb ımiz'e 

ttm nr etmek 'l' bu tür. kuvvl' -
timızle isterrek hır borctur. Yal

rız İngL' .z p!Bn·'lın tatk K~ kon -
mas. umumi bir hüs • .' :ıiyet kar-
ş '"ında bile dd k, uz"n b r ı:-üd-

1 

Sevgilisinden 
Yüz 
Bulamayınca .• 

Beşiktaşlı Fahrı isminde bir 
berber Hayrünnis~ ismınde genç 

bir kızla bir sene m0tres yaşamış
tır. Son avlarda Hayrünnisa Fah

riden yüz çevirdığ:ııden genç ber
ber dün sabah kafayı çekerek Ka

dıköyüne geçen Hayrünnısayı ta
kibe başlamıştır. 

Nihayet Köprüden 10 u 20 geçe 
kalkan vapurda ;.endisinl unutan 
ve kalb:nden atan vefasız metre
sim yakalamağ:ı nu,·affak ol _ 
muştur. 

Genç kızla karşı!aşınca eski ve 
mes'ud beraber günler n hatırası. 
gozlerinde canlanan Fahr., he!'len 

tabancasını çekerek herkesin için
de metresin. oı üzerine 3 el silah 
atmıştır. 

Fak~t vapurd~ki kadınlardan 

bırı .ıldatılan berberin elir.c vur -

duğundan kurşunlar beşa gitmiş

t;r. Fahr. yakala~~ışt ~. 

ıC. .._ • .,,,;.. ..... - • 

Mısırlılar 
Bugün şehrimizde 
Geziyoriar 

3 gündenberi şehrimizde bulun
makta olan Mısı.- üniversitelileri 
dün Aayasofya müzesini, Sulta
nahmed camiini, İpodrumu gez -
mişler, sonra Suadiye plajına git
mişlerdir. 

Mısırlı üniven.iteliler bu sabah 
da şehrimizin bazı cami v~ eser -
!erini gezmişlerdir. 

Mısırlı üniversiteliler ;.·~rın ak
şam Ankaraya gideceklerdir. 

~---

Suriye delegeleri 
Ankarada 

(Birinci sahifeden devam) 
hada tam manasile iyi koın~:ıı k 
münasebetlerini "hıı~ ve idame et
mek ve en ince tefen'iiaıa uarııı
cıya kadar bu üç devlet arasın -
daki her pürüzii ba!leylemektir. 

Bu müzakerelerın de kısa . bir 
bir zamanda mÜs·,et neti : ı!yc va
racağı mtıhakkai-.. <;uııilmekted.r. 

Bu takdirde FMr..rıı ile Tti•kiye. 
arasında yeni bir dostln!c derre~i 
b<l§lamış olacaktıt. 

.. . HARİCİYE VEKiLI~ll:lİN ... 
BEYANA.TI 

Hariciye Vekilı Dr. Tevfik Rüş
dü Aras, Ajans E~<onomik'c Fi -
nansiyenin Anka.rrt ınuhabirine 

verdiği beyanat şudur: 
•-Türk ve Fransız asken kuv

vetlerinin Hata.vd~ iş birlığine da
ir genel kurma) lar arasınd& A,-, -
takyada akdolun•n 2nlaşmalnrın 
ertesi günü. neşredilnıi~ olmak 
hasebiyle bildiğiniz vesikaların 

imzası, Türk - Frans'" dostane mü
nasebetleri yolund,, hıç şilphPsiz, 

yeni bir merhale·,·e i~aretlir. 
Hatay ihtilafının izalesi için iki ı 

tarafça sarfedilrn gayretlerLı b:.ı ı 
suretle ne'.icelenmesi, vakıa, ha _ 
zan engellere tesadi'ıf "t:::.;~se de 

1 
bu engeller iki hükumetin uzl"'l
ma zihniyeti, mümtaz Fransız dev_ 
!et adamı Bone'deıı gördüğümüz 
anlaşma fikri ve Fransanın A-ıka
ra büyük elçisi Ponsc'nun dostça 
elbirliği sayesinde bPrtaral edil _. 
miştir. 

Aktedilen anlaşmaların heyeti 
umumiyesi, bize Fransa ile Tür. 
kiye arasında yeııi b r dostluk df'v
resinin başlangıcı olacağınt ~ami
miyelle ümid ettirecek mahiyet -
lf'dir.• 

Adliye 
Vekaletinde 

<Birinci sahifeden devam) 
tiran edecek olan yen tayin ka
rarnamesi ile Şark Vilayeileri _ 
mizde bulunan birçok biıkim ve 
müddeiumumilerle, müddeiumu_ 
mi muavinleri, hakim sınıfından 
olan adli memurlar garb vilayet
lerine naklolunacaklardır. 
Bunların yerine de henüz şark 

hızmetıni yapmamış olanlar gön
derilecektir. 

(Birinci sahifeden de,·amı 
dü Yahudi olmak üzere 22 kişi öl
müştür Yirmi k:ıdlr da yerlı var_ 
dır 

ÇETELER AGUt ZAYiATA 
UGRADI 

Kudüs 7 (A.A.) - Dün bir mü
sademe esnasında müsclliıh çete
ler ağır zayiata uğramışlardır. 

Devriye, bir petrol bo·usunu tah
rib etmekte olan tedhişçilere ateş 
ederek içlerinden dokuzunu öl 

dürmüş~~ _ --

~! AZAK 

~ 
Flneması 

,.az ık ba.,çaıl 
i NAŞIT 

1Jnm1~ ;, Tiyatrosu 
1 

bilyuı< halk san'a!kiırı Natd ve ar
kada.~ları fl Temmuz cuma günü 
akşamı (KUDRET HELVASI) vod
vil 3 perde. Yazan ~formud Yesari. 

Ayrıca: var.re!". diieto, dans ve 
saire. Büyük program. 

iTiZAR 
Yazımızın çokluğl:ndan dol ayı 

Sultan Aziz 
Onun Gölgesi 
Tefrikalarımızı dercedemedik. 

Okuyucularımızdan özür dileriz. 
. . . 

- --- - ~ - -

iki sene sonra 
Katili bulunan 
Müdhiş cinayet 

(5 inci sahifeden devam) 
gittiler. 

Gece yarısına doğı·u Simonun 
köpeği eve yalnız geldi. Madam 
Even, kocasının da biraz ı;onra 

geleceğine hükmederek yemeği 

ateşe ko ·du. Yatağına uzandı. Sa
atler geçil Niiçn gelmedi. Kadı
nın gözleri kapandı, derin bir uy. 
kuya daldı. 

RAYLARIN KENARINDA 
İstasyonun 50 metre kadar ile

risindeki geçidin bekçisi kıiçiik 
bir kulübede oturuyordu. Gece 
yarısından dört saat s~nra kulü
benin kapısı şiddetli çalındı. Bek
çi kadın yatağındln fırladı. Dışa
rıdan birisi bağırıyordu: 

- Madam, mırd>'"i! .. burada bir 
cesed var ... 

Hakikaten kulübeıını ancak iki 
metre kadar ilerisinde, hattın ke
narında Piyer Evsn'in cesedı du
ruyordu. 
Kafasında büyük bir yara var_ 

dı. Kolunun biri de yaralı idi. 
Zabıtaya hab~r verildi. Polisler, 

jandarmalar geldi. Doktor mua.. 
yene etti. Pi yere. geçen trenler
den birinin çarptığwa hükmolun
du, defnine ruhsat verildi. Dul bir 
kadın, beş te yer.im Ç•X u ı.. cena
zeyi takib ediynrdu. 

İKİ SENE SONRA 
İmzasız bir me'.<tub zabıtaya, 

Piyerin kazaen d~~il, bir cinayet 
neticesi öldüğün;;, hab('r veriyor
du. Zabıta, cesedi mezardan çı -
karttı. Yeniden muayene ot,'.rdi. 
Tabibi Adli, Pi•erin kafasındaki 
yaranın bıçak yarası olduğunıı 

söyledi. 
Tahkikat derin e5tır lince P: -

yerin meyhaneden çıktıktan son_ 
ra arkadaşı Simonla kavg.ı et t iği 

anlaşıldı. Simon :·ıakalanclı. Cür
münün itiraf etli: 

- Çok sar hoşt Jr.', Piyer, elin
deki demirle kaf:ınn vurmak is
tedi. Ben de muk3belc etmek ml'c
buriyetinde kaldım ... 

Drdi. Katil hapse tıkılırıştır. ___ _,, 

Paris Kadınları 
(5 inci sahücden devam) 

Fakat ne çare?,.. 
Helen, tatlı tatlı gülüyordu . Gü

zel, sevimli bır çehresi ,·ardı. Sö
züne devam etti 

- Vazifem öğlenden sonra. Sa
bahları serbestim. Yazı makinesile 
kopyaları yazıyorum. Akşamları, 

yemekten sonra İngilizceye çalı_ 
şıyorum. Yakında bundan kurtu_ 
lacağımı iim:t edıyorum. İngiliz_ 

cemı biraz ilerletirscm bir yere 
kiitibeliğe gireceğim ve bundan 
kurtulacağlz ... 

Kurtulacağız mı' .. 
Evet, •Kurtulacağız• diyo. 

rum. Ziıa Bl'ş yaşında, ltüçük bir 
k·ızım var ... 

Ben doğumadım. Evlatlık dL 
dım. Yetim bir çocuk . ., Ana-., es
kiden tanıdığım bir kadındır. İki 
sene e\\.'el, çocuğun baba~ı kim 
olduğunu söylemrden öldü. 
Yavrucağın timarhaneve götü. 

rülmesıne vicdanım razı olmadı. 

O vakitelr yirmi yedı yaşında 

idim. Nişanlımdan ayrılmıştım. 

Zira, daha düğünümüz olmadan 
drahomamı yedi bıtirdi. Sonra da 
ortadan kyboldu. Benim de göz. 
!erim çıldı. Büyük bir inkısrı ha
yale uğramıştım . Bütün kalbimle 
sevdiğim adam bunu anlamamış, 
takdir etmemişti. Arlık erkekler
den, aşktan nefret ediyorum. İşte 
bu sıada şu küçük yavrucak \mda
dıma yetişti. Bana bir teselli vesi
lesi oldu. 

• Fakat , yalnız bir kadının Faris 
gibi bir yerdr hayatını temin ede
bilmesinin ne kadar güç olduğunu 
bilir misininz, bilmem? ... 

Bu pek fecıdir .. Hususile çalış
maya hazırlanmış bir kadın için . ., 
Ne npmalı' ... 

· Bir çok tereddütlerden sonra 
cesaretirnı topladım. Eller yalnız 
olsa\'dım, err ın olunuz ki bu dere
ce bır çalşmıya liizum görmezdim. 
F akat m• mini Edit vardı ... 

•Her halde bir iş bulmak, çalış
mak mecburiyetınde idim. Niha_ 
yet, bir yazıhaneye telefon memu
resi oldum . Edil'i gündüzleri kom
şulardan birine bırakıvordum. 

Sonra bir yazı makinesi satı al
dıM, odada ya1.ı yazmıya başJa_ 

(Yazısı altınrı sahifemizde) 

YAZ REPORT AJLARI 
(5 inci sahifeden devam) 

su testisinden fazla su şişesi bu.. 
Iacağım . • 

Dediği gibı rakıyı serın yerde 
içip bir de uyku kestirmekle eğ
lencelerini tamamlamış olurlar. 

Bir de bir kaç ailenin bir araya 
toplanıp beş altı masanın yanya
na gelmesile kurulan mükellef 
sofralar var. Bunlartn arasında 
bir sesi güzelle bir de elinden ke
man veya tambur çalmak gelen 
iki kişi bulundu mu mesele kal
maz. 

Burada eğlen.le yemeğe ve §ar
kı söylemiye inhisar eder. 

Bazan gençliğin icab ettirdiği 
haşarılıkları yapmadan duramı -
yan çekirge tabiatlılar bu sofra
larda oturmak mecburiyetinde 
kalırlarsa işte o zaman Fıstık sıı.. 

yu zindan olur. 
Bu eğlenceler ötedeniberi iidrt 

olan evden yemek hazırlama U

sulune dayanır. Bu yaz geçen se
nelere nisbetle pek fazla göze 
çarpmakta olan bu ne\'i sofralar 
ve,. yollardaki elleri paketli, çan
talı gruplar iyi eğlenenkr arasın
dadır. 

En fazla altı kişilik gruplarla 
gezmeğe çıkan çiftler F15tık su -
yunun kamelyelerinden koyu ye_ 
şilin Üzerlerine aksettirdiği göL 
geli ı~ıklar altında Boğazın sihirli 
sularını s<·yrederlerken birbirle. 
rini asrın en kutsi varlığı sayıla
bilen aşklarını fısıldarlar. 

Bu onlarca \'e .. onların yaşla • 
rında bulunanlara göre en güzd 
yaz hatırası ve eğlencesidir. 

Çeşıdli hatıra defterlerinin hır 
çok sayfasını kaplıyan yaz gün -
ini arasında Fıstık suyu gazino
sunda herhalde biiyill<: bir ver 
kaplamıştır. 

Bnan bıı çiftlerin gözleri nem. 
!enir, dekor onların gözlerinde 
bambaşkadır 

İşte onlar da eğleniyorlar ... İç
kisiz. yemeksiz, fakat heyecanla .. 

Bence en iyi eğlenceler say•sı 

20 den eksik olmıyan Musevi va. 
tandaşlardır. Birçok mizah fılı:rJ. 
larına mevzu olan bu gruplar Y•
zın tadını en fazla Clkaranlardır. 

Bem de az masrafla ... 
Çırçır ... 

* Sarıyerin ve .. Boğazın meşhıır 
mesiresi geçen senelerde rağbRt. 
ten düşmüştü. 

Belkide Canlıbalık ismini al -
masına rağmen fiatlarının pahalı 

olması yüzünden tam canlılık gös 
ter<'miyen gazino Çırçırı \enha -
laştırmıştır. 

Buralarda eğlenenler, yenilik 

Japonları 
lv1utlaka 
Kovacağız 

Hankeu 7 (A.A.) .... Şankayşek 
söylediği bir nutukta, .'aponları 

Çın topraklarında-ı kovmak az -
minde olduğunu kaydetmiş ve bü
tün vatandaşlarıı1 n1üzahcretin -
den ve Çinin do,tu olan devle\ -
lerin teşvikindeı• nahTtım kalma_ 
dık~a boyun eğmıyecP~ini ilfıve 

eylemiştır. ----
Feci bir 
Bilanço 

Tokyo 7 (A.A.)- Dün akşam 
neşredilen resmi rakamlara göre 
tuğyan neticesinde vukubulan za
yiatın bilançosu şudur: 

382 ölü, 192 kayıp, 287 yaralı, 

400,000 ne yakın ev harab olmuş 
veya sular tarafından götürül -
müştür. 

JAPONYADA ÖLENLF.R 
Tokyo 7 (A.A.) - Kobc r.1ıntR

kasında vuku bulan tuğyanlar ne
ticesinde 600 kişinin öldüğü ve 200 
kişinin yaralandı~ı resmen bilidt
rilmektedir. Tuğyar. facins: kur -
hanlarının hakikatte dah1 .;ok ol
masından korkulmaktadır 

clım 

Artık mini m.ni yanımda bulu_ 
nuyordu. Öğlenden sonra boştum. 

Bu ispor mağazasına gırdim. lfa. 
yalımdan çok mes'udum. Bu saa. 
deti de şu küçücek çocuğa medyu
num. Çünkü bana analık şekatini, 
analık muhabbetini örretti, zevk
ler ni tattırdı ... • 

ve moda arıyan gcnçlerclen zıyı

de iyiyi ve güzel bihakkın ı ... '" 
eden yaşlılardır 

Hünkar, Kestane ve Ş.fa sul.ıl' 
mesirelerinde aılcJer ederiıııll 
hazırladıkları yemeklerıne Sarı' 

yerin meşhur yoğurdunu ,.e b 
de mahallebisinı ilave edine<' il"' 
zarı en güzel şekilde geçirenl• 
sayılırlar. Emsalsiz suyun , .• ,.d' 
ği iştiha, en büyük müzik san·~ı. 
karı Bülbülün nağmelerıne yol~' 
fazla yorgunluk veren yemekW 
dayanamaz paslanan beyinler r 
kaç saat içinde parlar 
Sarıyerden KaYakla;a katlar ' 1 

tatlı yeşille süslenen sahil ha'·~ 
nın temizini dekorun eşs ' zin. ıce' 
dinde toplamış bulunmaktad~ 
Buralarda yazı geçirenler sıhl.a' 
!erine hır çok şeyler i15w u· 

1 
!erken genç gönüller hulyalı il 
gecelerıle yakanrlar. l\L , ı.b 
denizin gami alduğu yerlerde ~ır 
hesiz ki eğlencr de boldur ye v 
cuzdur. 
Sarıyerden b1hı;cdcrkc W' . 

nın meşhur husu,iyetı sayı.JJI ~ 
şey vardır kı bunu ancak tecrO 
edenler bilir. t 

Bu meşhur hususıyet Ot' sarıı 
rın bfircği ne yoğurdu ne de ıtı 
hallebisidir. 

Sarıyer fırını )'llüındaki ile :ıJ 1 

çeşmenin orta ağımdan .. iC' 
Jer Sarıyer ve y ,]ı!arından iJ) 

lamazlarmış. 

Bunu tecrübe ~d< ıı bır aı had 
'raııahi doğru gPrıçI.ğıJlldC 

buradan su içtim. Şimdi '"oc ~· 
larını da .. Yani burnda cYle!ldifl' 
çoluk çocuk sahib, oldum s;rıı0 

' çocuklarım da ort ı;eşrnc<k" 

içi,·orlar. Dcdı. 
Sarıyere gidenler dikkat d> "' 

!er Eğer içlerincie giinlüniı Sc' 
ycrlı cicı bayanhn kaptıra 'J 

çeşmeden su içerlı:rs' yakala " 
da buraya kaptırırlar 

* ısBıiyu kdere, Sarıyer bu >1cr.c 
tanlıulluları ümid ctıikle)'ind<" 
yade eğlendiriyoı'. Sıcak be 

't 
insanı bunaltıyor. Dekor g.ıı 

fazlasile doyuru o;'. 

Herşcy ucuz ,.e .. bol. HesJb• ~o 
sormadım amma ŞirkelihayriY ~ 
yaz hissedarlarına fazla o!a'~ 
birer apartıman hediy•' cclc·ceh .'. 
dar fazla iş yapını~. İnşallah dc~I' 
rudur dıyenler belki vapurları ,~ 
ha fazla güzelleşir hepsinde' rad. 
surat görürüz. . 

MURAD KAYAJi 4~ 

• • 
Cumartesi günü 

MECiDiYEKÖY 

r 
(Dış politikadarı devaJ!lj 

rinin ~~~a~:t_t_i:ı:~;r~n:~11JC· 
de Kurt, Hohenzollern ~esika!•1 ' 

rına da)"aııarak Kral Corc tar!l ' 

fından söylenen sözlerden bİJ)JI 
bir mana çıknııyacağıııı i~bat et• 

mektcdir. Doktor Kıırt'a göt'' 
Kral Corc a)·nen şu sözleri sôf~ 
miş: 

- Bu işe karı~nıamıya çalı~ll 
1 

cağız. Bitaraf kalacağız. 

Be~inci Corc'un yiı·mi altı ttr:'' 
muz 1914 senesinde söylediği ~01' 
lerin en yakın tercümesi budıı1' 
Gerçi bitaraf kalacağız sözleri 19

; 

liiffuz edilmi~tir. Fakat DoklC 

Kurl'a göre. bu sözler ondan e''' 
)ıt• 

velki fıkradan ayrılamaz. Ve 
yeti umunıiyesi, kat'iyet ifade r• 

den bir vfıd tazammun etıncı
Filhakika Kralın sözleri iki fı~· 
radan ibarettir. Birinci fıkr9~11 • •pC 
bitaraf kalmıya çalışacağız. Jkt 

fıkrada da bitaraf kalacağız d'.~ 
yor. Anlaşılan, Prens Haynt1 

maruf la takrabessslate fıkra"'~' 
da olduğu gibi, kendi işine el\'~' 
r~ni alarak, gerisini ba~katarıP' 
bırakmış. Fakat acaba bu har<~e· ,, 
tinin Al manyaya ve dünyaya P jt 

ye malolacağını, lngiltere taııı b 

hafta sonra harbe iştirak rtıii' 
zaman öğrendi mi? 

Bu münakasa tarihin kara1111~ 
~ l''' bir noktasını aydınJatnııstır. , , 

ni aydınlanan bu Jıakikat kat~ 1 

. t ,. 
sında Ingiliz ve Alman de\'le 

·bıt• 
damlarının bundan böyle )ıir1 

!erile daha 'azih konuşarak d~1" 
• • J ı ın·•~ ıyı an aşma .:ırmı temenni e ' 
ten kendimizi alamadık. ;il 

A. Ş. E.'""tf. 



" .. 

Y_a_z_a_n_:_R_a_h_m_l_Y_a~ô--'Z: ispanya harbinin 

1

- , Vesika, resim, mRlllmat ve not verenler: E•kl O•ma:ılı donanması erki· 
1 ercÜme, ve iktibas 1 nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 
Hıtkkı mahfuzdur: Şükrü Pala, komodor bll§kltibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
-· eski armatörler. Ve bugüne kadar glıli kalan ve.<ikalar 

Receb onbaşı sularla boğuşurken 
• • 
ısınının 

• anıldığını duydu: 
Az ötede batan motörün bodoslamasına yapış

Zenginleri 
( 4 üncü sahifeden devam) 

aldık, Hepsi 9 oldu. 4 tanesini ı 

kaybettik. Ben yedi ya~ındanberi 
lngilteredeyim. Blzlm vapurh -
rımız İspanyadan 20,0CO muhacir 
de getirmiştir. Benim hakkımda 
şöyle diyorlar: Bu adam bir ya. 
hancıdır. İngiliz değildir. Fakat 
İngiliz bandırası al tın:ı sığınarak 
bol bol paralar kazanmaktadır. 

Ben Yunanlı olmakla iftihar t'de. 
rim. Kalbim Yunanlıdır. Tabii -
yetimi de değiştirmek istemem. 1 

Fakat babam benden evvel Lond. 
rada iş gcirürdü. Ben küçük ya• • 
tanberı İngiltcrede tah. i' ,.. iiim. 
Bir İngiliz kızı ile evl ,,,o ' 'le 
kazanıyorsam bundan İr ~· · ha. 
zincsine vergi veriyorum. 

.: ~; L G U A F' - 1 Temmu;ı; 1938 

T.C. ZiRAAT BANK.lSI 1 

mış sırsıklam 
onbaşıyı 

bir jandarma neferi 
yanına çağrı yordu 

Vapurlarımızda çalıştırılan İn. 
gilizlere İspanya sularına girdik. 
!eri zaman ücretleri yüzde 200 
artmaktadır. Böyle İngilizlerden 
bana mekuplar geliyor: •Franko. 
rıuıı bombalarından korkmam. Da 
na iş veriniz• diyorlar. Bu da İn. 
hiliz ruhunu gösteriyor. JicrhaL 
de İspanya ile ticaret yapmak ü. 
zere gidip gelen 200 kador vapur 
vardır. Faknt bunların onda biri 
bile herhalde yabancılara ait de. 
ğildir. Biz birçok tehlikelerle kar 
şılaşıyoruz. İngilterenin bize kar. 
şı harb açmasını beklemiyoruz. 
Fakat biz yabancılar bu işte kur. 
ban o:l'J.caksa ve şunu anlatmak 
lazımdır ki bizim kazandığımız 
para İngiltereye gelmektedir. Or. 

.Jnbaşı denize lbakınca her ta -
•aft k • a aynaşan, çırpınan, bağrı -

§dan ~zlerce başın arasında bır-
enb· ıre arkadaşlarını seçememiş, 

etrafta araştırmış, gelen seslere 
Cevab vermişi: 

- N'e N d . ' var.. er eşınız .... 
- Buradayız onba~Lm !.. 

ı - Hele 'bir yol denevin baka -
ıın • 

··· Buraya varmağı! .. 
- Dene yüz onbaşım, varama. 

Yoz! .. 

destroyeri Taşoz göründü .. Bo • 
doslaması iki ya"la köpük saça sa
ça büyük hızla vak'a yerine ye -
tişen destroyer felaket;, Çanak • 
kaleye yaklaşan ve makinelitü • 
feklerile kendim B7 nin taarru • 
zundan kurtaran (66) numaralı 

şirket vapurundan öğrenmiş; son 
süratile buraya koşmuştu ... 

Fakat o zamana kadar sandal -
!ar kurtrma işini tamamlamışlar; 

!batmıyan tek motkr de suyun üs
tünde kalmıştı. 

Taşoz bu molöre yaklaştı ... Mo
tör kaptanı Rızelı Mustafa reis ile 

iki tayfası tahta kısımları ateşle 
tahrib edilen motörü çalıştırmağa 
uğraşıyorlar, bu ışle meşgul bu. 
!un uyarlardı. 

Destroyer, motörü arkasına bağ. 
!adı.. Bu tehlikeli yerde yalııız ba· 
şına motör tamir ile uğraşmayı doğ
ru bulmadığı için onu da kıyıya 
felAkelzedelerin götürüldükleri 
(aşağı kemikler) köyü sahillerine 
götürdü bıraktı... (Devamı var) 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablurında en az 50 fuası bulunanlara senede 

•I defn cekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dal:ıulacakbr: 

- 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 
h - Gayret çocuklar ... Burası ra. 
t"atı Tutunacak yer de var, üs -
une çıkılacak, oturacak tahta 
Parçaları da .. HiKAYE 

ta halli İngilizler de Frans"ya gi. 
derek para yerlerken ke•,disinin 
İngiltereden bir yere ayrıl'1!adığı
nı söylüyor. Bazil Pandelis va -
purlarını sigorta ettirmek iç'n 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

1 Bu son haber, bütün sorgun -

1 
Ukların, takati kesen uğraşm3 • 
aı:ı~ dindirileceğini bildiren bir 
ınuıde gibi gelmişti onlara .. Ye. 
~ıden çırpınmağa, tutundukları 
ahtaları bırakmadan ayaklarile 

denize tepe tepe il~rlemeğe sa _ 
vaştılar ... Uğraşa, didine birer 
rarça ılerlediler .. Nihayet güç haL 
e Onbaşının yanma gelebildiler. 

1 
Jandarmaların her biri bodos

aınanın sallanan tahlalrından bi. 
t
1
ine tutundular ... Motörün parca. a • 
. nınış baş tarafı bır insan heven-

~ı ıle kaplandı ... Kenrabrdn baş. 
a 'utunanlar da vard! . 

1 
Receb onıbaşı arkadaşlarile bir. 

eşince sordu: 

- Tamam mıyız aı·kadaşlar? .. 
- Tamamız onbaşım' 
- Aranızda yaralanan filan 

var mı? • 

Herkes ·bir elile kend'.ni yok -
ladı: 

-Yok .. 

- Öyle ise hepiniu geç:ıniş ol. 
sun• . 

- Domuzlar bizi :ayır cayır 
~akacaklardı'... Nasıl ellerinden 

Urtulduk' 

Bu konuşma. en sıkı bir vazi • 
Yette bile her sıkınt1':ı katlanma
ğa alışık Türk erlerinin sevi~me -
~i_ni meydana getirdi: Hepsi gü -
Uyarlar; tahte1bahire yaptıkla~ı 

kapkaçak hücumu akıllarına gel
dikçe bayağı büyük bir iş görmüş 
adaınlar gibi kahkahalar savunı -
Yorlardı 

B.u sırada Receb o'!baş. par • 
ınagile sahili gösterdi: 

- Bakın çocuklar' .. Sandallar 
gelıyorı .. Hepimizi kurtaracaklar! 

1 
Bu haber bir müjd~ tesirle ku

h~klarda çınladı ... Sandallaı m sa. 
tiden sökün edişi biıtiln kaza • 

Zedeleri sevindirmiş, takatsiz dü
§en kollar, bacaklar yeni bir kuv. 
~et ınembaına yaslanmış gibi 
aştan bir faaliyetle harekete geç., 

~ışlerdi. .. Şimdi herkes çırpını • 
?r, kurtarma vasıtaları yetiş'n -

cıye kadar batmamak, boğulma • 
~ak, b ukadar yakınlaşan kurtu-
1~ıtan istifade ederek ö!memek 
~ayguı;una düşm~tü. 

. Çok geçmeden sand•llar de -
nt·ıze serpili başların yanına ye -

l -~· 
ş.ı, sıra sıra adam toplıyan ka

YıkJ ar biraz sonra parçalanmış 
ınot" or enkazının bodoslamasında 
asılı d . uran Receb onbaşı ıle beş 

~rkadaşı da bu müşkül vaziyetten 

1 
Urtuldular. Denizden devşirilen-

(
er 100 kişiden fazla bulunuvordu .. 
4
00) kişilik muhacır miin•kale -

~ı.le (30) a · l'un j1ndarma v~ mo. 
or tayfalarınd3n a~cak bu kadar 
adaın kurtarılabilmişti. 

!<:ayıklar artık de,izde kimse 

~almayınca yine . lbi, l:[;ile toplu 
'Bır halde kıyının voiııru :uttular .. 

u sırada ufuk! ı sıv .h. ko\'u bir 

dib ın görürdü ... A·~sı çok geç. 

ıncden de bu düma, ın sJlı.bi Türk 

Bir Mürettib hatası 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

)) 

( 4 Uncü sahifeden devam) 
harririnin odasına girdi. 

- Bunu mahsus yaptınız, de • 
ğil mi? 

Diye bağırdı. 
- Müsterih olunuz, azızım ..• 

Gerçi bu hata can sıkacak bir şey .. 
Fakat, o kadar izama değmez da
ima olağan şeyler. 

- Pekı amma benim bırçok o. 
kuyucularım var. Bunlar, buda -
laca yazılmış bir hikayenin al -
tında ismini görünce ne der!er?. 

- Affedersiniz, cbudalaca• sö. 
zil biraz fazla ... 

- Kabah1t .>izin. Eğer prova -
!arı dikkatle okumuş olsaydınız 

bu hata olmazdı. Vaıi[enizi ih -
mal ediyorsunuz ... 
Başmuharrir kızmıştı. 

- Yoo ... dedi. lıerı gidıyor -
sunuz. Benim ba')kl müdürden 
kimseden vazife dersi almıya ih
tiyacım yok. 

- Şu halde ona gideyim, an -
!atayım. 

- Beyhude zahmet etmeyiniz. 

çok para vermeğe mecbur oldu. 
Bu sırada yanlarına gelen NL • ğunu da söyliyerek bir vapuru si- DİKKAT: 

" Hesablarındaki paralar bir sene için de 51ı liradan aşağı düşmiyenlere 
takdirde o7' 20 fazlasile verilecektir. _ zameddin Nazif: gorta ettirmok için onul' yarı pa. 

- Üslubu değişlırdiğine çok iyi rasmı vermGk lazım olduğunu L 
u · · ik" ı !'t1art ve ı Haziran tarihlerinde çekileeektır, Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylw, 1 Bınnc anun, 

eltin, be canını .. Bu s0n hikayen IB\'e ediyor. 
cidden gu"zel... Bu usulü bırakma. İspanya dahili harbi sayesin - 1 · · A BERATll ZAYİ VE İTİBARDAN DÜŞMÜŞ 

DEVRED ECEK IHTlR il - ·ı-, PASAPORT 
Daha güzel yazacaksın... de zengin olmuş vapurculann İ'1. k · ·ı Ik L Jl-. .... 1.: .... •,l;\eJ!",!3;• 

·Azeotropik ta tır ı e a oo •• • • ••- ·--··-= İstanbul İran Ceneral konsoloslu-Ahmed Kamil, ne cevab verece- gilterede nazarı dikkati çok ce1- 1 d k g· mahsus 
ar an sı.yu çı arına a g·undan muta umumi 6953 husud ğini bilemiyor, yal.,ız dinliyordu. bctmeğe lılışlamıştır. Bilhas<a b•ın 1 _,. h kk daki ihti 

usu ve am~ıye• a ın • E G E 233 sayı ve 7 bahman 1315 ve 27 Bi. •Acaba benimle eğlenıyorlar ların ırinıle İngiliz olrruva!I bir lının 1 23 A • stos 
' ra için a ış o an gu rı'ncı·kanun 1937 tarihli ve İbrahim mı?. diye düşünüyordu. Fakat. takım vabancılarm bol p:•ralar 2 'h 1477 ı ihtira Tiyatresu 

hayır ... Hepsı. S3mını;yelle söylü. kaz,•nması da unutulur nibi de- 193 tarı ve numara 
1 

k b ' oğlu Avişalem Dehpur namına aıd 
.. ~ beratının ihtiva ettiği huku u Nur"ı Genr d .. ·· yorlardı. g· ildir. Pandelinin sözler'.nden bu . h t T pasaport, iı.har kimı:o yedin e goru-

kerre başkasına devır veya u Ve lecek olursa kanuni takib2l icra o. 
Dostlarına tesekkür etti. Yan- anlaşılıyor. mevkii fiile konmı>k içlıı lcra veri. 

~larından ayrıldı. Bitkin bir halde -- ---------· ------- b ARKADAŞLARI lunacaktır. 
Noter dal.r"ler·ı .. de ıeceği teklif edilmekte olmakla u Bev.·og"lu, Tepeba•ı, Asmalı • evine geldi. Karısı ağlıyordu. Ko. ..,. • • r 1 ı · t cd. ek • 

hususta aza ma uma mm 7 Temmuz akşamı Biiyükdere mescid 15 Avış· alem Dahpur 
casını görünce boynuna sarıldı. ı ti • G ı t d Asi H n 

C8~1Ş. ma !<88 F\l"I isliyenlerin a a a a; an a Aile bahçesinde: Sultanahmed bı"rıncı· sulh hukuk• Ve hıçkırıklar arasında: 3 1 .. 
İ b l B -1 N t l . 5 nci kat 1 - ' numara ara mura. BI'R KUYRUK ACISI - Sevgilim, dedi. Rica ederim stan u ve eyoı: u 0 er erı • 

1 
hakimliğinden: 

tarafından bildirildiğine göre· caat eylemeleri ilan ° unur. 8 Temmuz cuma giinii akşamı Ye. Hazı·ne namına İstanbul mdliye yalvarırım sana ... Benı affet. Söy. 
lediklerimi unut ... Ben. edebiyat- Bilumum Noter daireleri Tem. Sultanahmed birinci sulh hukuk ni§ehir Aile bahçesinde: muhakemat müdürlüğü tarafından 
tan pek 0 kadar anlaınıyan zavallı muz 938 nihayetine kadar her gün hakimliğ'.nden: İTİMAD - EMEL - RiKKAT çarşamba Beyeeğiz sokak 23 numa. 

b k d M ·· b · saat sekizde açılıp orı dörtle bpa_ P. Legos ve Potyad;sin pul mü - 9 Temmuz Cumartesi ııünü ak. rada Arif Hikmet aleyhine açılan ir a ınım. .. azur gar em ... 
_Ağlama yavrum .. Sem mem. nacaktır. iş sahiplerinin bu saatler düdüğüne~ tahakkuk ettirilip ken- şamı Şehremini İnşirah Bahçe. 42 lira ıo kuruş alacak dav~~mın 

nuniyetle affediyorum. Bana ge- zarfında müracaatları rica o'unıır. il disinden istenilen 1291 kuruş dam. sinde: müddealeyhe ilanen yapılan tebli-
lince: Ben de, edebiyattar: biha • -- - .. ~ . -- ~-~- ga pulu noksanı ile 8425 kuruş para K A N gat üzerine cari duruşma<mda: 42 

İstanbul 4 uncu ıe~a mcmurlu - k ndan evvel ha 10 T p "nu" ak ·amı lh 1 ber bir adammışım... Bunu da • cezasına arşı yangı - 1 emmuz azar gu ~ lira 10 kuruşun dava tar i o an 
bugün anladım... gundan- zine namına İstanbul maliye muha- · Yenişehir Aile bahçesinde: 13/9/934 tarihind~n itibaren <\ 5 

Ben müdüre hal3yı anlattım. O 
da telefonla sizd~n özür diledi. 
D.ıha ne istiyor<;:1nuz:' 

Dedı. 1 Evvelce Taksimd Sır~sp···ilerde kemat müdürlüğü a'eyl.ine açılan KOKAİN - ESRAR faiz ve % 10 ücretı vekaletle namıle 

1 

Bedi Gündüz Yakamapaı., "p:ırtıno~ıı 1 numaralı itiraz davasının adliye yıtngınında İstanbul 4 üncü icra memurlu _ 18/ 3/938 tarihind~ karar verilmiş 
-· - dairede mukım i'.u•n halen adresleri yanmnsı üzerine yangından sonra ğundan: olduğundan usulün 437 inci mad -

- Telefonla özür mil dıledı? ... 
- Evet, siz evde bulunmadı -

ğınız için refik3n.zla görüştü. Si. 
ze söylemesini r:cl ettı. 

'[R A D y o J meçhul bulunan Yanı Karam:ıki ve mliye muhakemat müdürlüğü tara. Evvelce Fatih Kirmaslı mahalle. desine tevfılcan 8 gün zarfında tem. 
Madam Kalipsoya: fmdan yenileme beyannamesıle t~c- si Şifahane sokak fi/7 sayılı evde yizi dava edilmediği takdirde hük

İstanbul asliye 4 üncü hukuk da. did edilen dosya ile, muter'zin ad- mukim iken halen adresi meçhul mün kesbi kat'iyet edeceğini hü -

Ahmed Kamilin kan başına sıç. 
ramıştı, bağırdı: 

- Nasıl, karıma mı söyledi? .. 
- Evet, •Pullu bebek» de sizın 

yazdığınızı ilave ettı. 
- İyi. . . ettiniz ... 
- Rica ederim, terbiyenizi mu-

hafaza ediniz. Şik:i"et edecek bi. 
risi varsa o d~ htki\yeyı yazan 
muharrirdir. Siz değil. .. 

- Ya öyle mi" .. 
- Ona ne şüphe ... Bütün oku-

yucularımız anını yazılarını be -
ğeniyorlar, zaınanımızıı; en iyi 
yazanlarından olduğunu söylü -
yorlar. Size, sizin y3zıiarınıza ge
lince: Hergün b!r şikayet mek -
tubu alıyoruz. Bunda!! boyle de 
yazılarınızı ko;-mamıya karar ver
dik ... 

- Haftadan başka mecmua yok 
değil ya ... 

* Ahmed Kamil, hafta idaresin -
den çıktı Hızlı adımlarla Ankara 
caddesiı ,<\ 'n Sirkccıy•' doğru gi -
diyordu. Dostlarından hiri kolu -
na girdi: 

- Azizim Ahmed Kamil, dedi. 
Müsaade et, seni tebrık edeyim. 
Bu nüshadaki hik5yen bir şahe -
ser ... Samimiy~tle söylüyorum: 

Şimdiye kadar yazdığın hik5.ye -
!erin en güzeli. Mahmud Yesari 
de okudu, beğendi. Ahmed Kamili 
görürsem alnından öpeceğim, de. 

di.. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Tepebaşı Beledıye 

bahçesinden nakil: Hafı! müzik. 
19,15 Spor müsah3beleri: Eşref 

Şefik. 19,55 Borsa haberlerı. 20 
Grenviç rasadhanesinden naklen 
saat ayarı. Sadi Hoşses ve arka -
daşları : Hüzzam, Suzınak, halk 
türlküleri. 20,45 Hava raporu 
20,48 Ömer Rıza tarafından Arab. 
ca söylev. 21 Orkestra: 1 - Leo -
pold: Polonya, fantezi. 2 - Çav -
kovski: Vals Glınka. 3 - Derzi -

resinin bulunamaması lıasebile ila. olan Vasile: küm hulasası tebliği makamına ka-
iresinin 935/307 sayı.lı ve 11 /11/936 nen yapılan teblı·gat üzerin<' cari 

İstanbul asliye 2 ir.ci hukuk malı- im olmak üzere ilan olunur. 938/93 
ilamile İstanbul m.ılıyc muhakemat duruşmasında: muterizler mahke - kemesinin 936/225 sayılı ve 2/7 /937 İstanbul Asliye ıkinci Ticaret 
müdürlüğüne 203G326 kuruş ve 1 meye gelip itirazlarını tevsik etme. tarihli ilamile Fatihde Haraççımu. mahkemesinden: 

147421 kuruş ma;;arifi muhskeme ve diklerinden mesbuk itirazın reddi- bittin mahallesind~ eski Sırıkçılar Hazine tarafından Grizagoridis 
100 lira avukatlık ücreti ve 8/9/932 ne kabili temyiz olma~ ü~ere 614 ' yeni Şifahane sokağında eski 1, 3 biraderler aleyhine (90) bin liranl!I 
tarihinden itibaren kanunı faizle 938 tarihinde karar ':.erılmış oldu - ve 5/7 sayılı dükkan ve evin hazine tahsiline mütedair açılan davanın 
birlıkte vermeğe borçlu b1J.lundu- ~ ğun~~n tarihi tebl:~?<'n ıtıbar~n ı namına tesçili ve 1992 kuruş masa- muhakemesi sırasında müddeialey· 
_ b b bd k' .1• d . : 15 gun zarfında ~enı) ızı dava ed - rifi muhakeme ve 30 lira ücreti ve. hin ikametgahının meçhuliyetine 
gunuzdan u a a 1 ı &mın aıre.• d·-· t kdirde hükmün kesbi kat- ul • 1 

• . • • 1 me ıgı a -· .. - . ". '._. r kruet vermeğe borçlu b undugu - binaen yapılan ilanen tebliğat üze. 
mızın 9~8/121 s~yılı dosvasıle ınfazı iyet edecegı hukum hulasası teblıgı nuzdan bu babdaki ilamın dairemi- rine mahkemede isbatı vücud et • 
istenilmış ve ~aıremızr.c tanzım _e. makamına kaim olmak uzere ılan ı zin 938199 sayılı dosyasile infazı mediğinden hakkında hnkuk usulü 
dilip ,!,,metghlıınıza gonderılen ıc- olun.~.r. 933/1104 İstanbul maliye muhakemat müdür. muhakemeleri kanununun 401 inci 
ra emirleri arkasın~ mübaşiri ve İstanıbul asliye mahkemesi 6 ın. Jüğünce istenilmi~ olduğundan da- maddesine tevfikan gıyab kararı it. 

vayfel. 4 - Gırik · Norve gişer mahilli polisi tarafından verilen cı hukuk dairesinden iremizce tanzim t>dilip ikametga. tihazile ilanen tebliğine ve muhake. 
brandzuk. 21,30 Semahat Özden- meşruhatta ikametgahınızın meç - Zatiye tarafından Çorlunun ha. hınıza gönderilen i~ra emri arka. menin 19/10/938 saat 14 e bırakıl • 
ses ve arkadaşlar!'. Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 2~,10 Novolni 
birahane ve lokant3sından naklen 
konser, M. Kemal idaresinde or • 
kestra. 1 -Şarkı: Bariton Yun -
ka. 2 - Orkestra: L~ kont Dof -
man: Ofenbah. 3 -- Şarkı. Tenor 
Bakeas. 4 - Havayan gitar: Bay 
Celiil. 5 - Orkestra: Çiğan musi
kisi. 6 - Şarkı: Dile - Tenor Ba. 
keas ile Bariton Yunka. 7 - Or. 
kestra: Mısır şarkıları: Lö Mina
re. 22,30 Son haberler ve ertesi 
günün programı. 23 Saat ayarı. 
son. 

YARINKİ PROGRA!\1 

Öğle neşriyatı 

12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5 Plakla Türk musi -

kisi. 13,30 Muhtelif pl5k neşriyatı. 

14 Son. · 

hu! bulunduğu anlaşılmış olduğun- tip mahallesinde 12 sayılı nde iken sına müba~iri ve mahalli polisi ta- masına karar verilmiş olmakla key
dan icra emirlerinin bir ay müddet.,, halen _ikam~~ ga_hı meçhul Mehmet rafın~an verilen m~şruha,tta ık_a- fiyet t.e?liğ makamına kaim olmak 

1 f ·ı· 0 t bl .• · k Alı oglu Huseym aleyhıne açılan metgahınızın meçhu. btuundugu üzere ılan olunur. 936 - fi63 e tara ınıza ı an? e ıgıne arar . . . . 
verilmiştir. tescili talak davasının ıcra kılın - anlaşılmış olduğundan ıcra emrınm İstanbul birincı Ticaret m>hke • 

makta olan tahkikatında: 30/4/938 bir ay müddetle tarafınıza ilanen mesinden: 
tarihine raslayan cumartesi günü tebliğine karar verilmiştir. Yuvanaki Çimenoğcunun isdhsal 
\.saat onda müddaleyhin hazır bu.. İtanın neşri tarihinden itibaren eylediği 16 Ağusto; 1339 tarih ,.e 
lunması lüzumunun ilanen tebliğin. 30 gün içinde borcu ödemez, tedkik 243 sayılı ilamı gıyabi ale) hine fi_ 
de Hüseyin denecek yerde Meh. merciinden veya temyiz veyahud rari Viktor Elmadinin ycrinc g0 ,cn 

mahkemeden icranın geri bırakıl • met Ali denildiği ve mezkur günde iadei muhakeme yolile aid olduğu hazineye izafetle İstanbul Mu~•l<.e. 
masma dair bir karar getirmedikçe gelmediğinden itti.haz olunan gı. mahkemeden icranın geri bırakıl - mat Müdürlüğü tarafından R-. uğ. 

İlanın neşri tarihinden itibaren 

30 gün içinde borcu ödemez, tedkik 

merciinden veya tc•niz veyahud 

iadei muhakeme yolile aid olduğu 

cebri icra yapılacağı ve yine bu 

müddet içinde mal beyanında bu

lunmanız ve bulunmazsanız hapisle 

tazyik olunacağınız v~ hakikate mu. 

halif beyanatta bulunursanız ha -

pisle cezalandırılacağınız tebliğ 

makamına kaim olmak üzere bir ay 

müddetle tarafınıza ılan olunur. 
938/121 

yab kararınında aynı surerette i.. masına dair bir karar getırmcdikçe tunda Feridiye Çaylak sok«ğ.nda 
lan edilmiş olduğu anlaşılması ü cebri icra yapılaca~ı ve yine bu 59 No. da mukim Sofya v" EAenı a
zerine yeniden onbcş gün müddet. müddet içinde mal beyanınd• bu. Jeyhlerine itiraz ve haczin fekki 
le daveyitenin ilanına karar veril. lunmanız ve bulunmazsanız hapisle hakkında açlığı 1936/J5:ı No lıı da. 
diğinden mumailey Hüseynin tazyik olunacağınız ve hakikate va muhakemesi ':;in 14/9/1~~9 ~sr. 
1/10/938 Cumartesi günü saat muhalif beyanatta bulunursanız ha. şamba günü saat 14 de mahk~ıı •v• 
10 da mahkememizde hazır bulun. pisle cezalandırılacağınız tebliğ ma- gelmeleri lü1.0mu şimdiki o•ut<' k 
ması lüzumu ve davetiyenin bir kamına kaim olmak üzere bir ay !arı yer be!JI olmıyan mOd~•·.ı~vh 
nüshasının da mahkeme divan müddetle tarafınıza ilan olunur. ! !ere işbu illn ile tebliğ oluı.ur 
hanesine asıldığı ilan olunur. 938/99 1 936 - l5'3 
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Çil, Sivilce, Ergenlik 
Ci L LOSYONU ÇIKTI 

Lekeleri Kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. HASAN . DEPOSU 

Dölaplaj kiraya veriliyor 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

.Semti Mahallesi Soka~· Cinsi Oda Her odanın 

"Büyükada Yalı Altın ordu DölapJaj oteli 

No.sı Muhlmmen 
icarı 

2..10 30 
11-16 40 
19-21 35 

26, 27, 31 10 
, Yukarıda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. 2 Temmuz 

il.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İstek
lilerin 3 7,5 pey akçelerile her gün Büyükada Malmüdürlüğüne mü-
racaatları. (4216) 

• 
iŞTE YERLi MALI 

ı'"angın stindürme ve sis yapma makinaları 
Re.imde gördüğünüz makinalar bin müşkülatla sahibi ol. 

duğumuz mal , .e mülkünüzü yangına karşı korur ve sizi rahat 
uyutur. 

Yeter ki 
Galata Perşembeı>8.2ar No. 50 İstanbu1 i 

A. 
Telefon 41362 

elgraf Samurmaz 
Müessesesine müracaat ediniz, 
Dundan maada Türkiyenin her 
Tarafındaki mümessillerine müracaat edebilirsiniz. 
Türkiyenin en birinci yangın söndürme makine fabrika. 

sının mamulatıdır. 

Dikkat. -
Son Telgraf gazetesi 

Yılmazla mücehhezdir 

---
• 1 ' : ' • • ••• ' ' '.: • ..r ~ ,, 

Beyhude ıztırab çekmeyiniz! 

Bütün ağr&.lar•n pillnzeh•rldır. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid baş ve diş ağnla-

1 rıru sür'atle izaleye kafidir. Ro. 

maüzma evcaı, sinir, mafsal ve 

adete ıstırabları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: j 
İran, Irak, Suriye ve Halayın başlıca şehirlerinde salış 

İİıııımy•e•rl•e•ri .. v•emp•ıa•·s•i•ye .. i•~•c•nı•·y•o•r· ................................................ rm ........ ııı1 
Nezle, grip ve bronşite karşı en 

müessir ilaç NEVROZİ!''dir. 

ÖnUmUzdekl 9 Temmuz 1938 Cumartesi 
gUnU Hoparlör tertibatı va Elektrik 

tenviratı ile hazırlanan 
71 ve 74 numaralı vapurlar 

Mutad lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır 
74 saat 14,30 da, 71 saaf '4.45 de köprüden 

kalkacaklardır. 

74 numaralı vapurda en yüksek saz hey' eti 
ve 71 numaralı vapurda en yüksek sal0n 1 

ve caz c;ırkestrası vardır. 
Fazla tafsilat cep defterlerinde mevcuttur, 

ı Hekimler 
--·-===! ---[Okuyucularımız bu sütunlarda 

mütehassıs hekimlerin hastalarını 

kabul saatlerini muntazaman bulur. 
lar.] 

iç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal:- (Pazardan 

başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan
yolunda 104 numaralı husus! kabi -
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 

---------------------------!Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 

T •• k" c h • t• N ye kadar hakiki fıkaraya mahsus! ur ıye um urıye 1 a- muayenelerini yapar. ~foayenehane' 
ve eve telefon: 22393 -- 21044. 

f V k" ı t .. I t b ı El k Doktor Ali Riza Sağlar;- İç has-la e a e 1 s an U e ·• talıkları mütehassısı). Her gün Be-
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 

t • k 1" ı • u durağında 121 numaralı Tevfik Bey r 1 ş e r 1 m u m apartımanındaki muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 

MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden : ed:~ktor Arabyan:- (İç hastalıkla-
rı mütehassısı). Ediri'ıekapıda Vaiz 
Karnereddın sokağındak: muayrne. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

flükümetçe satın alman Elektrik şirketinin muamelatı ı Temmuz 

lt38 tarihinden itibaren •istanbul Elektrik İşleri Umum l\lüdürlüğü• 

~afmdan filen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda l\lctro Hanmdaki 

Umum M_üdürlüğe ,.e gerek Bey·azıt ve Kadıköy tubelcrinmize yazı 

ile vuku bulacak miiracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yu. 

karıdan dercedilen adresin aynen yazılması muhterem müşterileri. 

aıizden rica olunur. (4184) 

Umum Miidürlük 

' . . .. . . 

İstanbul ,,, Belediyesi. ,· İlanlar] 
. o·"~':.,~ 

\likdarı 

4750 
1800 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniı 

Bir kilosunun 
Muhammen 

bedeli 
----

40 kuruş 
70 kuruş 

Belediye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan yukarıda mik _ 

tarları yazılı peynir açık eksiltmıye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürluğıinde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesıka 

ve 237 liralık ilk temınat makbuz veya mektubıle beraber 8/7 /938 cuma 

günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3906) 

••• 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lı.kları mütehassısı). Clğaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane. 

sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den sonra hastalannı 
kabul eder. 

R0ntge~ 
Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen 

ve iç hastalı.klan mütehassısı). Her 

gün öğleden sonra saat 15 nen 19 a 
kadar Belediye Binbırdirek Nuri 

Conker sokak 8-10 numarada Asr. 

!aner apartırnanında hastalarını ka. 
bul eder. 

Sinir hastalıkları 
Doktor Kemal Osman: - (S;nir 

hastalıkları mütehassısı) - Cağa. 

Joglunda Kapalıfırında Mescit kar. 
şısında pazardan başka her gün 
saat 2 d ... n wnra h•s\al~rını kPlıul, 

Beledıye hastanelerile müesseselerine lilzumu olan 3780 kilo reçel eder. 

açık eksiltmiye konulmuştur. Bir kilo reçele 45 kuruş bedel tahmin edıl- Göz hastalıkları 
miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Temmuz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangGya iştirak etmek sure
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

No. lı kanunda yazılı vesika ve 127 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz Doktor Şükrü Ertan: - (Göz hşs 

veya mektubile beraber 8/7/938 cuma günü saat 11 de Daımi Eneli. talıkları mütehassıs') - Cagaloğ -
mende bulunmalıdırlar. (i) (3785) lunda Nuruosrnaniye caddescnde ..,...,_~.--.-.-.-..======---===D,,,..;;.O.,..K_T_O~R---..,,.=' 

- ~ - - - · - Osman Şerafettın apartımanında 5 Opera tor: 
Devlet Demiryolları ve Liman_. _•a_r_ı_, nur.ıarada. Telefon: 22·555 Dr. CAFER TAYYAR KANI{AT A. RIZA SAGLAR 

işletme u. idaresi ilanları Kulak, B0ğaz, Burun Operatör - Umumi cerrahi, sinır Dahiliye mütehassısı 
- ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve Hastalarını her gün saat 15 den 

Muhammen btddi 3410 !ıra olan 1000 kı.o 23X63 m/m Jıl{ lama Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak .. h ) 
· · 938 c (Kadın doğum mute assısı demin ıle 30000 kılo 10 VP 13 m/m lik yuvarlak demır 15-7-1 uma burun, boğaz mütehassısı doçent 

günü ~oat on buçukta Haydarpaşada gar. binası içindeki. satınalma ko. Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru-Fatih tramvay durağı 75 numaralı 

sonra Beyoğlu Parmakkapı !ram. 

vay durak (121) No. da kabul ve 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 knşe alınabilir. 

ismine dikkat, b·ır taJdidlerincien ~akınınız ve Nevrozin yerine başka 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

• 

PompeJı k•plaf' dervnu•da 
utıltr Ve daima hH••ılmat• 

haıırdır Ayrıcı utın alıoacılc ak· 
ıamı yoktur Ha~arat ıçın öldi.ırUeü, 

scbte ve nebatlar ıçın ıı.ararsı'l.dır Zeturh 
deQ-ılJır Pratılc 'e müeıasırdir 

Umumi dıpoıu J. ICrıspın. l11anllıwl Galaıa Vor•oıJa Huıı ı 

Gayrimenkul Satış ~lanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Bayan 1''atma Lı'.ıtiiyenin Sandığımızdan 20980 hesap No. sile aldığı 

(100) lira borcuna karşı birincı derecede ipotek adip vadesındc borcurı0 

ödemediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu k3 ' 

nunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması ic•• 

beden Kadıköyünde eski Osmanağa yeni Rasimpaşa mahallesinin ayrı· 
hkçeşme sokağında eski ~2 yeni 62 No. ahşap bir evin tamamı bir buçuk 

ay müddetle açık arttırm11ya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 

yapılacaktır. Arttırmaya girmek istiyen 40 lira pey akçası verecektir. 

Milli bankalarımızdan birınin teminat mektubu da kabul olunur. Bırı~· 
miş bütün vergilerle bı-lediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 

ve tellaliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 7 /7 /938 tari• 

ıhinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisind<' 

açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şart• 
namede ve takip dosyasında vardır. Artırmıya . girmiş olanlar bunları 

tetkik ederek satıhğ:t çıkfırılan gayrimenkul hakkında herşeyı öğrenıni1 
ad ve itibar olunur. B'rıı.ci artırma 2/9/938 tarihine müsadif cuma güoii 

Cağaloğlunda kain Sındığ,mızda saat 10,30 dan 12,30 a kadar yapılacaktır· 

Muvakkat ihale yapılabiimesi için teklif edilerek bedelin tncilıan alıO• 
1 ması icabcden gayrimenkul mükllefiyeti ıle sandık alacağını t.ırn3rrıe0 

geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttır.anın taahhüdü bakı kal• 

mak §artile 20/9/938 tarihine müsadif Salı günü aynı saatte ve aynı ın3' 

halde oon arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenikul en ço~ 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmr)'•

0 

·~ 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fs' 

ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde • ' '' 

rakı müsbitelerile b~raber dairemize bildirmeleri li'ızımdır. Bu surzlle 

liaklarını bildirmemis okr.larla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlB' 
. . f 1 1. t ' 1' satış bedelinin paylaşm1sınd~n harıç kalırlar. Daha az a ma uma ' 

mak istiyenlerin 37 /284 do~ya numarasile Sandığımız hukuk İşleri :;er• 

visine müraraat etmeleri lüzumu illin olunur. 
nis)xınu tarafından açık eksiltme ile satılacaktır, 

Bu ışe girmek .stiycnlerin kanunun tayin ettıği vesaik ve 255 !ıra 

'Z5 kurıışluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günıi saatine ka
** 

N 1 M h T 1 tedavi eder. 
h · d het ·· t 16 meli han o. . uayene ane e e-

muayene anesın e gun saa ı -,;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiii;~ I 
dan sonra hastalarını kabul eder. fon: 440~6 lr "'\ DİKKAT 

car komisyflna m[iracaat!arı lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon 

tarafından parasız olara~ dağıtılmaktadır. (4038) 

A r"a lar Mal Müdürlüğünden : 
8/7 /938 mma günü saat 14 de satılac:ığı ilim olunan Heybeli ada 

eski cebel yeni akçakoca sokağında 5 sayılı evin satışı ayni gün saat 

11 de yaplacağı ilan olunur. (4187) 

Cildiye, Zühreviyı:_ Diş a ın ar ç n Emniyet Sandığı: Sandıktar alınan gayrımen u u ıpo e o ~ K d 1 1 1 1 
. k r· . 1 k g· ster• 

. mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yapar
3 

Doktor F eyzi Ahmed· _ Deniz Diş doktoru Obeyt Ölçer:- Edir- k d. (4228) 
. usulüne göre kolaylık gösterme te ır. 

hastahanesi cild ve emrazı zühre::-L ıiekapı Karagümrük tranıvay du -

ye mütehassısı, muayenehanesi An. 

kara cadd~~i Ca~aloÇlı• yokuşu. Pa. 

zardan l)a~ka her gun 15 den sonra 

hastalarıı;'ı kabul eaer. Teft!f. 23839 

rağı N o. 95 her gün hastalarını ka

bul eder. Curnartesı günleri saat 

l 4 ten 15 e kadar da Yal ovadaki 

muaye~anesinde DU.tıınur. -ı ......... 111!1•• .... ••I 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrir; 

l!:TEM İZZET BENİCE 

BASIL'OIGI YER; SON TELGRAF MATBAASl 


