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I · BU GAZETE 
İttanbulun en çok satılan hakiki 

akşam pzetesidir 
İIAnlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

s., •• 480 Yazı i ş l er i: Telefon 20029 
İstanbul Caialoilu Narum:tze No: H 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi l aaıre • Jıc!!l n : T e l. 20827 
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Kabine 
nkarada 
el ·ıer; • • 

ı enın 

nezdinde 

1 
ı 

Türk • Sovyet 
Oostıuyu 
Bozulmamıştır 

Ankara 8 ( 

· ı 
tıe r .11..A.) - Samimiyet 

esaneti . h eden nı er ı.akıı muhafaza. 
Sovye~e .:ıd.ecek. olan Türkiye • 
tay ,,. unasebatı etrafında Ha. 

eaeZes; " .1 .1 ınuhteli . esı esı e işaa edilen 
berler· fhşekıl tıe mahiyetteki lıa •. 

ın eps· d 
olduğu 1 e tamamile asılsız 
'11eı:un;u Anadolu Ajansı beyana. 

ur. 

l -----.... .... __ _ 
şl:rini "erkeden 
L1nıan amelesi 
lirna .-d--
ar n ı aresi amele 
asında tısnif yapa
cak, ihtiyarları 

çıka racak 
beniz Ba k 

resı ıl n lıın•n ışletme ida _ 
e aralar d 

la ına• . ın a çıkan bir nok-·•r ıht \" f .. günde b . 1 _a ı yuzunden birkaç 
1 nerıışı·· a, l'- erını :erketmiş o. .... an t h . 
les'nden a . ınıl ve tahliye ame. 
lerı b .

1 
Yenıden bazıları vazife. 

Vak~~;rına dönınü~lcrdır. 
hi _ a «ınelel~ı arasında sıh. 

... uayen . :a e ı~ra olunacaktır. 
. u sıhhi 
ıht a 

1 
ınuayened~ çürük ve 

. r ar aç -
l<endıl . ıga çıkarılacaklardır. 
. erıne ın· . 
ıkra . u,.,asıb mik!aid..ü 

ınıye v t 
l ir. · e azmınat \'erilecek • 

İşten k 
• rnelel çı arılacak dlan bu kabil 

erın Yerine tekrar başka 

ispanyada Franko kuvvrtleri ile beraber çaıışan ~ancı gönüllüler 

Vaziyet henOz gergin
liğini muhafaza ediyor 
Frankistler dün de yeni bir sev~ 
külcegş noktasını zabtettiler 

Burgos 9 ((A A ) - Şark cep • 

hesi: Franko kıt'aları Nules' i iş. 

gal etmişlerdir. 

Faris 9 (A.A.) - İspanya har • 

kimse ve haricden amele alınmı

~acağından tahmii ve tahliye a • 

\rielesinin her gün alacakları pay 
miktarı da çoğalacaktır. .. 

binin İtalyan - 1nglliı münasebet. 
!eri üzerindeki tesırı hakkında 

tefsirlerde bulunan Populer ga • 
zetesi, şöyle yazıyor: 

•İngiliz - İtalyan münasebetleri 
doğuşları anındakı meşkılkiyetten 

şimdi mutazarrır olmaktadırlar. 

Bir İngiliz gazetesi g'çen şubatta 
Eden'in uzaklaştırılmasından ev. 

{Devllllll 6 ıucı 11<hiledo) 

Filistin Arabları bir tezahürattan 
sonra .. 

Filistinde 
Vazivet .. 
Vahim .. 

İngilizler Mısırdan yeni 
takviye kıtaatı 

gönderiyerlar 
Kudüs 9 (Hususi)- Bütün Fi. 

Jistinde vaziyet vahimdir. Her ta
raf işgal altındadır. Mısırdan ye. 
ni İngiliz kıtaatı gelmektedir. 

Hayfada yeni müsademeler ol. 
du. Arab ve Yahudilerden bir 
hayli ölü ve yaralı vardır. Hadise 
çok ciddi mahiyet arzctmektedir. 

Sabıkalı 
Kacakcılar 

' --
4 sabıkah 
Kaçakcısı 
Yakalandı 

eroin 
daha 

Beyazıdda. hurdncılarda, bur _ 
dacılık yapan sabıkaiı eroinciler _ 
den Hikmet ile arkada~ı İsmailin 
bir müddettenbcri vazgeçtik _ 
!eri halde birkaç gündür tekrar 
eroin ve esrar satmıy.ı başladık _ 
lan mbıuı tarafından hal.er alın.. 

mış ve takibata başlanmıştır. 

Dün ik i muhbire işaretlı 25 er 
kuruş verilerek bu iki sabıkalıya 
gönderilerek eroin aldırtılmış ve 
akabinde çevrilerek üzerleinin a. 
ranmasında henüz aldıkları işaretli 
25 kuruşluklarla ikı paket eroin 
bulunarak müsadere edilmiş suç. 
!ular yakalanmıştıı. 

Bundan başka Mustafa oğlu Fa. 
ruk ile Cemal oğlu Hüseyin de 
eroin satıcısı Ayı Ahmedden ere. 
in satın alırken cürmü meşhud 
halmde yakalanmışlardır. 

Londra Sefirimiz 
Londra büyük elç'miz Fethi Ok • 
yar dün mezuniyetle şehrimize 

gelmiştir. Fethi Okyar, Savarona 
yatında Ulu Önder Atatürk tara. 
fından kabul olunmuştur. 

Mumaileyh. Başvekil Celal Ba. 
yar ile de görüşmüştür. 

7? ii 

Suriyede menfi ve 
aleyhdar neşriyat 

Ankaradaki müzakerele,
ve çalışmalar ilerliyor 

Ankara 9 (Hususi muhabiri • 
m!zden)- Surlyede bazı gazete. 
ler Hatay itilafı ve Türkiye _ 
Fransa arasında cereyan eden mü 
zakerat münasııbetıle aleyhimız. 

de neşriyat yapmaktadırlar. Bu 
neşriyatın sun'ilığ. ve mukadder 
inkişafata ınanı teşkil etmiyece. 
ği muhakkaktır. 

Fransa lle aramızda cenub hu. 
dudlarımıza aıd bütün pürüzlrrln 
halli mukarrerdir. Bu arada Su. 
riyedeki bazı küskun l•arekel lere 
ve menfi temayüllere rağmen 

Türkiye _ Suriye münascbatının 
da ergeç düzenine gireceği tab:! 
telakkı edilmektedir . 

• •..ARA K ONl".ERANSI 
KOMİTELERİ ÇALIŞIYOR 

Ankara 9 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bıldiriyor)- Suriye ile 
olan ticari münascbctlerimi11n de 
ıslahı mukarrerdir Bu Ankarr·da 
yapılmakta olan üçüzlü müzake. 
reler ile bu mesele de halledil _ 
miş olacaktır. 

Türkiye - Fransa - Suriye ara_ 
sında Ankarada imzalanan son 
beyannameye göre. yapılacak ye. 
ni itilafnameleri tesbite memuı 

Ankara konferansının tali komi. 
teleri bu sabah da toplanara'k ça
lışmalarına devam etmiştir. 

HATAYDA SÜRUR DEVAM 
EDİYOR 

Antakya 9 (Hususi muhabiri. 
mizden)- Bütün Hatay Türk or. 
dusunu bağrına basmış olduğu 

halde hali!gece, gündüz.çılgın bir 
neş'e içindedir. Gündüz kadınlı, 

erkekli gruplar muhtelif yerler -
de toplanarak eğle•mekte, bay. 
ram yapmakta, gece de fene~ a. / 
!ayları tertib olunmaktadır. 

. 
Türk askerleri ve Türk çocuğu Hatayda birleşik bir kalb ve 

bir duygu halindedir ... 
Halk 20 yıllık hasretini henüz 

gideremediğinden aJakadarlar ya 
pılan kurtuluşu kutlulama bey -
ramını uzatmakta bir mahzur 
görmemektedirler 

tarafında Fransız kuvvetlerile iş 

birliği yapmaları neticelendiril. 
mek üzeredir. 

edeceği, müteakıben Halayın lk.. 

tısaden kalkınması ve seçim işle. 
rinin yoluna konulması hazırlık

larına başlanacağı anlaşılmakta _ 
dır. Askerlerimizin Hatayın her 

Bu ayın 15 inden sonra Halayda 

normal hayatın tamamile ~vdet 

Irak 
Diyarbakır 
Yolu 

IBu v 

çocugu 

Yeni tüneller yapı
hyor ve inşaat 

ilerliyor 
Diyarbakır _ Irak ve İran de -

miryollarımızda Dıyarbakıidan i
t ibaren 60 kilometre üzerinde in. 
şaa t ve diğer kısımlarında da e. 

tüd ve aplikasyon işleri devam 
etmekte ve çalışmalar gün geç. 
tikçe genişlemektedir. Daha 95 1 
kilometrelik 4 kısımın da pek 

(Devamı 6 ucı sayfamızda) 

Denize kim attı? 
Günahkaı ana ve 

aranıyorlar 
baba 

Yazısı 
6 ıncıda 

ulan Hamid 
Zinda lar, 

Ve 

- l evrinde 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

BUyUk Ustad bu fevkallde meraklı ve heye. 
canlı eserini Son Telgraf için hazırlıyor • 
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2 inci yeni ve 
Modern maliye 
Şubesi de 
Hazırlandı 

Kırkçeşme - ~-,~~~~·~~~~~~~~· 

suları 1 Bayram geceleri, 
uazzam bir Mimar Sinan tarafından 

Şehri ayin içinde yapılan su yolları olduğu 
Geçecek gibi mu haf aza· ed~lecek 

Mevcud gazete 
böyle bir kayıd 
ve icabına göre 

ve mecmuaların 
altına konmaları 
kapanmıya sevk 

Yeni bina paznesi C•ımhuriyet bayramın- Camilerdeki 40 çeşme sularının kesi• 
günü açıhyor da şehirin tenviratına lerekyerlerineşehirsuyu verilmesi için 

Maliye Vekaleti tarafından 

şehrimizdeki Maliye §Ubelerinın 

asri bir şekilde inşa olunmasına 

karar verildiğini yazmış ve bun.. 

!ardan birincisi olan Samatya 

Maliye Tahsil şubesinin inşaatı. 

nın ikmal olunduğunu heber ver. 
ıniştik. İkinci yeni bina olan Ho. 
ca paşa Maliye Tahsil şubesinin 

de bu kerre inş1atı ikmal olun
muştur. Önümiızdeki Pazartesi 

gününden itibaren, Demir kapı. 

daki şube evrakı buraya nakle. 
dilecek tir. 

aid proj~ tasdik ediliy0r yeni borular döşenmesine başlanyor 
edilmeleri Türk matbuat münte
sibleri kadar 
de büyük bir 

Yazan: ETEM 

iktidar mevkii için 
talisizlik 0lacaktır. 

iZZET BENiCE 

T iitkiyede gazete çıkartmak için hükumete beş bin liralık teminat 
\erme~. lazımdır. Siyasi mecmualar için de bu böyledir. Peyami 
Safa dun bundan sızlanıyor; Nadir 'adi de dün ve bugün yine 

matbuat hürriyeti ve mcs'uliyctlerine temas ediyor. 
Y cniden ı:aı:ete çıkaracak vatanıla~lar için mCS<'le yok. Çıkarmazlar 

ve çıkarını) ocakları, çıkıırmadıkları için de kendi hesablarına en akıllı, 
en tedbirli mali \'e iktısadl işi yapmış olurlar. İnsanın parasını kaybet. 
memesi ve muhafaza edebilmesi de yerine &öre en büyük kazançtır. 

Büyük l\Iillet )Jedbinde Başın Birliği Kanunu müzakere edilir ve 
l!~zetecilcr için, o gün, l>ir şeref günü sayılır ve meslek öğülürken asıl 
matbuat, yani basın kanununa d!l ek maddeler l\leclisten geçirilmiş ve 
bu mnddelerin ne olducunıı ne efkarı umumiycnin, ne de hatti ı:azctc. 
cilerin bile öğrenuı ine vül.it ve fırsat kalmanıı~tır. 

Mütefekkir olduğu kadar da mahir ve yüksek bir politikacı olan 
Parti Genci Sekreteri rn İç Ilakanı Şiikrü Kaya dünya politikacılarına 
taş çıkartacnk bir ze! iı ve dirayetle hakikaten Türk matbuatına istika. 
met ,·ermektedir. . 

•Türk gazetesi nedir >re.. ne olmalMlır?• Gazeteler· "ziıı umumi 
havası ve karak-teri rejimin telaiı.kTini i · de veçhesini almış 
olmakla beraber henüz bu sorunun şümulündeki vuzuh tnmamilc tcbel. 
lür etmemi tir. Basın Birliği Kanununun, yani fikir \'e matbuat j~ile. 
rine haklar toyin eden kanunun Mecli ten geçtiği gün matbuat ve 
matbuat hürriyeti hakkmdu süz söyliyeo Bay Şükrü Kaya dahi bu hu. 
susta kat'i bir ifadede bul maın~tır. Fakat, kendisi muhtelif hususi 
mccli !erdeki beyanatı ve Med" eki nutkundaki teması ile de daha 
ziyade gazete mÜeSS<'fit' ini de\'letlqtirıni)·e miiteınayil ı:öriinmekte ve. 
ya bu lıbsi üzerimizde bırakmaktadır. Devletlqtirme belki bugünün 
şartları \'e K .. m:ılist dt'mokrasinin karakteri icabları ile güçtür Mec. 
listen SOll çıkan kanunun da bö)le bir temayülü yoktur. 

Türkiye gazeteleri Yiiksek Vekilin Bü)·iil< Millet Mecli inde de teyid 
cttii:i .cibi Kemali t .re·· in 9zd~i hürri)et içindedirler, ten • 
kid hakkına nlıibclitler; i tediklerini dilediklel'i &ibi yazabilirler. Ancak, 
buna ukabil de kanun, muharriri serbetitisi ile hakim arasıoda ruulıay. 
yrr bırakmıştır. 

Fakat. Türk gaı:elec.-i i kendisini sa) ın Şükrü Kaya 'nın ifade ettiği 
bühio bu geni~ hürri> et r,erçen!Si ve haasına ;rağmen Hükumetin ,.e 
Partinin arwlıırına U)CUD bir halde bulundurmayı ve tutma~·ı bilmi • 
tir. Gazetel rimizin pek azı mü !esna hemen hepsi hususi sermaye u. 
hiblcrinin olmakla beraber tıpkı devletin malı imiş gibi hareket etmek. 
tedirlcr. Çünku hlçbirisinin herhanı:i bir hadise üzerinde hususi men. 
faatlcri ve ~ru• farkları el adığı &ibi hep i de Partidenılirler. Aykırı 
bir~ey düşünmelerine irukiin yoktur, memleketin umumi menfaatleri 
kenıli men!aatleri, memlekettı duaları kendi da•·alarıdır. Ve .. hepsi de 
gazetelerini her eyden önce memleketin malı saymışlar ve yaptıkları 
hizmetin memleketin hiLmeti olduğunu takdir etmişlerdir. Ve .. bu ne 
korku, ne disiplin, ne k uun zoru ile değil, uıırun \'e milli idrakin . evl<i 
ile ve ikcndili&inden bü) le olmuştur ve .• Türk gnetecisi daima kendisini 
Kemalist ideolojinin en .efe.kir, en leraf:atkiir ve sadık bir işçisi 

saymıştır. 

normal bir 
Adamın işlediği 
Kanii c·nayet 
Öz kardeiini öldüren 
katil höngür höngür .... 

egııy0r 

Ceyhan'ın Kevrikli köyünde, 
bir tarla yolu meselesmden kav. 
ga çıkmış, Mustafa Karabilek a. 
dında bir adam kardeşıru kama 
ile yaralıyarak öldüımüştür. Ka. 
ti! zanlısı Mustafa Karabilek a
normal bir adamdır, deli gibi et. 

rafına bakınmaktadır. Katil zan.. 
lısı bir ba kasiyle kavga ederken 

kardeşı bunları aymrnık istemiş, 

fakat Mustafa Karabilek kaması. 

nı çekerek hem !:avga ettığı ada
mı hem de karde~ıııi yaralamış

tır. 

Mahallinden bıld,rilciığınQ 

re Kanı.bilek hadiseyi şöyle 
latm•ktadır· 

- Kardeşim benim küçüğüm. 

Cumhuriyetin l5 inci yıl dönü. 
mü münasebelile 29 teşrin Ev. 
velde şehrimizde yapılacak olan 
büyük şenliklerin programı ha. 
zırlanmaktadır. 

Bayram gecesi, !stanbulda şim. 
diye kadar görülmemiş derPcede 
büyüklükte tenvirat yapılacaktır. 

Böylece; İstanbul, Cumhuriyet 
bayramı lerinı muazzam bir 
şehriayin içinde geçirecektir. Ba. 
yazıt, Fatih, Sultaırnhmet ve 'Tak.. 
sim meydanll'.rı ile .. yük ve kü. 
çük çamlıca tepesi, Haydarpaşa 
sırtları, Üsküdar, Ş rlsipaşa sa.. 

hilleri ve Kızkıı lesı; uı:ak tan gö. 
rülecek '''r şekilde ve §İmdiye 
kadar isline tesadüf clunmamış 
güzellikte gündüz ı:ibi aydıniatı. 
lacak renk, renk elektrik ?'npuL 
lerile donatılacaktır. 

Bu işe hemen başlanmak Lıere 
beledıye; İstnnbulun clektirikle 
tenvir o1unması ıhakkıncıa hazır. 
ladığı ve tasdLl< oiunı:ıak üzere 
Naiıa Vekaletin~ gönderdij:i • !O. 

jenin; bir an C'\'Vel •asdik edile
rek iade olunmasını Nafıa Veka
letinden rica etmiştır. 

dü çok akılllı ve dürust bir köy 
delikanlısı ıd benı afalamak için 
aramıza gırmiş bulunu,,ordu, 

kavgaya değer hır mesele de or. 
tada yoktu. Fakat bir sinir nj!tL 

cesi bilmiyorum, nasıl vurdum. 

Kendim evliyim, üç çocuğum 
vardır bakacak rjç bir haınikri 
de yok. Fakat kardeşıme çok acı
yorum, keşkı ben ölseydim. O 

çok gençliçok gençti.• 

Bu sözl ri söy erken kardeş 

katilinin gözleri kararmış ve et. 

rafı inletici boğuk sesle yerlere 

yuvarlanmıştır. Mı::ğcr kardeş ka
tilinde sara hastalıgı da mevcut
muş. 

mcvcud gazeteleri •aktile vapurculara filan yapıldığı gibi devlet hesa. 
bına tasfiye etmiş ve devletleştirmiş buJuı,.Jydı belki gazete sahiblcri 
muharrir ve miistahdeınleri böyle bir neticeden daha çok memnun ola. 
bilirlerdi \e .. Türki~ede de elemanlarının bütün gayret, fcrağat ve 
faziletine rağıncn bir tiirlü memnun edemcdjkJcri anlaşılan bazı zevat 

1 

için de bir matbuat meselesi kalmazdı. Küçiik sermayeleri ile dürüst 
m~aidc bulunan, henüz tutunan ve kendi s3ylcrilc ilerleme yoluna 
girmi~ bulunan ga1.etcler· bu ~ekildc mesai sahasından zengin ve büyük 

1 
sermayeler lehine uzakla~tırmak \'e bir tahdide tabi tutmak yerine mu. 
hakkak l<i, i.arct rttiğiıni7 bö)le bir tedbirin daima isabeti vardır. 

Matbuat füuıununun hafiflemesi yerine bilıikiıı ağırla~ması ıkey!iye. 
tine ~e birçok • eni l:a~ ıdlar konulması sebelıiııe gelince bu da bizim 
kanaatimize göre mulıukkak tcTürk gazetesi nedir ve .. ne olmalıdır? .. -. J 

Me\'zutınıııı halledilememesi gibi •Türk gazetecisi nedir ve nasıl idare 
edilir?.• Mevzuunun dıı bizde muamma halinde hulıınmasından iltdye ı 
gelmektedir. Gazete~ i ve gazeteciyi sevk ve idare edememek mü tema. 
diyen onun ü1..criııc me~'uliyetler \:e ağırlıklar yüklemeyi davet ediyor 

ve .. onu n-ef iz lnrakıyor. 
Gazeteyi , .• ııo~eledyi idare etmenin sırrını keşfettiğimiz veya ö~. 

rendiğimiz giin muhakkak ki, atbuat Kanunu tek maddeye inecek ve 
memleket hü) ük. en biiyük, en yüksek idealin ebedi seyir ve tahakkuku 
içinde bulunacaktır: 

•Malbuat hiirr'yl'tini yine matbuat hürriyeti korur.• 
Fakat ne çare ki, Jeni kanun da bir cmrivakillir. 

Camilerdeki Kırl:çcşme subrı • 
nın kesilerek yerlerine şehir suyu 
verilmesi hakkındakı kararın tat. 
biki için faaliyet~ geçilmiştir. 

İlk iş olarak vakıflar idaresi bu 
maksadla camilerde l)azı tadilat 

yaptırmaktadır. Bu iş bitinciye 
kadar sular idaresi tarafından da 

camilere kadar yeni su boruları 
da döşenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan evvelce de ha • 
ber verdiğimiz gibi Kırkçeşme 
suları kesilirken tarihi çeşmelere 
dokunulmıyaca!<tır. 

Bu hususta aldığımız mütem • 
mim malumata göre Kırkçeşme 

suyuna aid çeşmelerden maada 

bu suya aid tesisota dokunulma _ 
ması ve bunların olduğu gibi mu
hafaza olurması karıırlaştırılmış. 
tır. 

Leyli mekteblerde 
Busene taleb;den 
Kaç lira alınacak 

Bu ders yılında pansiyoner :a. 
lebeden alınacak ücretler ~u şe. 
kilde tesbit olunmuşlur: 

Adana Kız li.;esi 165, Adana er. 
kek lisesi 165, Afyon lisest 160, 
Balıkesir lisesi 175, Bursa lisesi 
165, Denizli lisesı 130, Diyarbakır 
lisesi 165, Edirne ı.sesi 160, Eren. 
köy kız lisesı200, :Erzurum lisesi 
170. Gazıantep lı.ı: :si ı~o. Galata. 
saray llııesi 240, Haydar pa a li. 
sesı 200, İzmir kız lısesı 225, İz.. 
mir erkek lisesi 225, KaııdJ.li kız 
lisesi 200, Kastamonu .ıscsi l~(I, 

Kayseri lisesi 160, Konya lisesi 
155, Kütahya lis<:>İ 140, Sıvas iL 
sesi 185, Trabzon iise.~i 170, Yoz. 
gad lisesi 140, İsmetpaşa kız Ens. 
titüsü 200, Bileci"' orta mektebi 
130, Buca orta ~ktebi 225, Ça. 
nakkale orta mektebı 190, Mani. 
sa orta mektebi 150, Burw kız 
öğretmen mckt··bi 165, Üsküdar 
kız sanat mektebi 200, İstanbul 
kız öğretmen mcktebı 200, Kars 
lisesi 150, Muiila orta mektebi 
155, Bolu or!a meM<'bi 110, Niğde 
orta mektebi 140. 

Bu fiatlarda geçen sene•e göre 
ucuzl~ma vardır. 

Be: c: ı: fi' ~Jl in1iz1n 

Büyük Türk mimarı, yüce dahi 
Mimar Sinan tarafından yapılan 
Kırkçeşme su yollarının aynen 
muhafazasını belediye deruhde 
etmiştir. Yalnız bu su yolları, ta. 
mir olunacak, plilnları hazırla _ 
nacak ve yine Sinan tarafından 

evvelce yaptırılan çeşmeler bil • 
hcssa muhafaza olunacaktır. 
Diğer taraftan müzeler idaresi 

Kırkçeşme suyu tesisatının relö. 
vesini hazırlamıştır. O vakte aid 
bulunan çeşmeler de bırcr birer 
tesbit olunm!Jitur. 

İleride seyyahlar şehrimizin su 
ihtiyacının nasıl önlendiğini öğ. 

renmek ve görmek istedikleri va
kitler bu relöve ve planları kerı. 
dilerine gösteri!Qrek ve isterlerse 
Mimar Sinan zamanına aid olan 
bu tarihi su yolları da ayrı ayrı 

gezdiril-ecek!ır. 

Trak v puru bir 
YeJken:iyi ba ırtlı 

Deniz Bank tarafından Alman. 
yada yaptırılan ve 1 aydanberi 
İstanbul _ Mudanya hattında iş. 
!iyen •Trak> vapuru dün' ilk ka. 
zasını yapmıştır: 

Limanımıza mensub olan ve 

İn~bolulu Yusuf oğlu Salih kap
tanın idaresinde bulunan 20 ton. 

luk Namık Kemal ismindeki yel. 
kenlisi, İzmitin Dil iskelesinden 

aldığı kumu BeşJ<taş iskelesine 
boialtmak üzere sahile yaklaşır. 
den, saal 12,45 de, Kızkulesi açık. 
larında Trak vapurile karşılaş • 
mıştır. Bu sırada yelkenli Fındık
lı istikametinde ilerlemekte ve 

Trak da Tophane rıhtımında!! kal. 
kıp Dolmabahçe önlerinde de. 
mirlcmeğe gitmektedir. İşte bu sı. 
rada musademe olmuş ve iki ge_ 
mi, birdenbire karşılaşınca yel _ 
kenli ikiye bölünerek sulara gark 
olmuştur. Başta Salih rei> oldu -
ğu halde yelkenlinin bütün tayfa 
ve han::ulesi den:ze dökülmüştür. 
Etraftan yetişenler, derhal deni • 
ze düşenleri toplamışlnrdır. 

Fakat; bu ara; yelkenlinin 'k;ap
tanı Salih reisin yeğeni; 1 O yaşın. 
da Cemal isminde bir çocukla 
yelkenlinin tayfalarından Satıl -
mış; boğulmuşlardır. 

Teşekkürü davamıı:a kendilerinin yüksek 

İstanbul 8 (A.A.) - Başveka- alaka ve samimi duygularını gös. 
let Hususi Kalem Direktörlüğün. teren telgrafların çokluğu dola. 
den: yısile bunların her birine ayrı 

Son Hatay anlaşması ve hunun ayrı cevab vermek imkanı olma. 
neticesi olarak askerimizin Ha. dığı için Başvekil Celal Bayar, 
taya girmesi vesil.esile gerek yur. derin teşekkür ve selamlarının 
.dumuzdaki gerek Hataydaki va_ iblağına Anadolu Ajansının ta-

ispanya devletinirt 
altınları 

Yazan: Ahnıed Şükrü ESMEll 

Paris istinaf mar.kemesi, İ;pa.P
ya devletine aid olu;ı da Fransa 
bankasına mevdu olan bir buçuk 
milyar frank kıymetinde ve kır~ 
ton ağırlığındaki altın hakkında 
merak ve al:l.ka ile beklenen ka
rarını nihayet vermiştir; Dün 8" 

jans telgraflarının bildirdiğine 

göre, İspanyanın bu al lınları şiı1l• 
dilik, Fransa bankasında mah • 
fuz kalacaktır. 
Davanın mahiyeti şu idi: İs • 

panya devlet bankası. yedi sene 
evvel cumhuriyetin ilıinındanberl 
elindeki altın stokunu muhafaza 
için Fransa devlet banklsına ıev· 

di etmiş bulunuyor. Bu altınları 
karşılık tutarak İspanya Fransız 
piyasasından bir istikraz yapınıŞ. 
fakat istikraz kıymetten düşen 

franklar ile ödend:ğinden istokUP 
üçte biri bu borcun tcdiyesi,e kj. 

fi gelmiştir. Binaenaleyh vaktile 
Fransız bankasın:ı. tevdi edileli 
altınların üçte ikisi hala İspanr3 

devletine aiddir. 
İspanya devlet,ne aıddir; fakaı 

hangi İspanya düvleline? İşte ds• 
vanın mevzuu budur. Malı'.ımdur 
ki 1936 senesi yazındonbcri, is • 
panyada bir ihtilal devam etmek· 
tedir. İhtiliıl çıktığı zaır.an İspaıı• 
ya bankasının direktörü, Nikola 
d'Olver idi. Muavinlik vazifes\flİ 
de Pan Gomez görmekte bulu • 
nuyordu. İhtilal çıkmasından bir 
kaç ay sonra, tam yirmi altı teŞ• 

rinievvel 1936 tarih'ndc Fransa 
bankası, hakiki İspanya devlet 
bankası müdürü olduğunu iddia 
eden Gomez'den bir mektub ald1 

cYeni müdür• bu mektubund • 
İspanya altınlarının kendi emriııe 
amade bulundurulmasını ve hiÇ 
bir salahiyeti haiz olmıyan eslıi 
müdürün emrine verilmemesifl1 

çünkü hakiki İspanya devlet bsn•
1 kasını kendisinin temsil ettiğ;ni bl 

diriyordu. Fakat 193G son baha • 
rında Franko ihtilali henüz inlıı· 
şaf etmediğinden Fransa bankası 
Gomez'den gelen bu mektuba 1<U• 
lak asmamış, altınların Niknls 
d' Olver emrinde bulunduğuıııl 
münakaşa etmemiştir. Yakın z•· 
manlarda, d' Oiver, ihtiliılin baŞ· 
langıcındanberi münakaşa edil• 
miyen sal8hiyetini l::ullanmıya, ~·:ı' 
ni kırk ton altını vermcije k.ırar 
vermiştir. haber alan Burgos hiİ· 
hükumeti bankasının mıidüriİ 
Gomez, altınlarm hakik! İspan)"8 

devlet bankası olan ke.1di bank•• 
sına aid olduğunu iddia rd~rcl< 
Fransa bankasını prnlc to et-.,. 
tir. İşte bunun üzerinedir ki me• 
sele Fransız adliyesine intikal el· 
miştir. Fransanın adliye tarihinde 
bir «Cour des Referôs, ıı in bu de· 
rece büyük davayı gördüğü v•~-1 

CDc· am1 fi •n<'t sahifeıtr:• 

Sağlık Kuponu 
Bu kuponun yirmi ı aııesiıl1 

toplayıp idaremize getiı·en O• 

kuyucularımız SON Tı>LGRA• 
F'ın birinci sınıf mütelıaJsıslO• 
rı tarafından meccanen tedavi 
edileceklerdir. Kupoıılar, her 
gün idarehanemizd·: değiıtiril• 
mektedir. 

Buna rağmen ııiçiıı çıkmakta olaa ve çıkacak olan siyasi gazele \'e 
mccmualard u S liralık teminat istrniyor ,.e niçin yeni yeni madde. 
!erle l\fatbuat Kanunu ağırla tınlıyor ve gazeteciler yeni )eni takyid. 
ler altına alınıyor! 5000 liralık teminattan onra Peyami Safa'ııın i~arrt 
\'C me\'ZUU bahsettiği herhangi bir şahsın gazete , .• mecmua çıkarmasına 
imkan kalmamı~tır. Antak ve belki gazete çıkarmakla mutlaka menfaat 
güden sermayedarlar ve gruplar bundan sonra gazete çıkarabilirler, 
onlar için de 5,000, l 0,000 lira bir değer iladc etmez. Fakat, baleu çık. 
makta olan ı:azetelerlıı oğw, · çla 5 liral* temiaat ver ilmek lıaki. 
kalen güçtür ve bugünkü mecmua ve gazetelerin iktısadi ve mali bün. 
yesi buaa hiç de müsaid •eğildir. Kendi 7ağlarile kav~lan ve istenen 
ictimai ve kanuni nizam içinde inti r hizmetlerini gören Ye karşılarına 

günün birinde böyle bir kanun maddesi çıkacağını bilmedikleri için bir 
çok ağır mali taahhüdler ve mukaveleli borçlar altında bulunan gazc. 
lelerin durup dururken böyle bir kayıd altına konmaları ve icabına 
göre kapamJyan se•kedilmeleri Türk matbuat miinlesibleri kadar ikti. 
dar mel kii için de büyük talisidik olacaktır. Bilhassa yüksek dernokTasi 
mülahazalarına •c geni5 düşüncelerine yakından lfllhid olduğuınuz ve 
inandığımız Celal Bayar"ın Başvekilliği zamanıda!. 

Etem İud BENİCE tandaşlarımızdan alınan ve milli · vassutunu rica etmektedir. _'/' 

Belki Bay Şükrii ı•aya bu kanwı mad.ıesini Meclisten çıkartmak 
surctilc küçiik sermayedarların tasfiyesini ve gazeteciliği, gazele sa. 
hibli!iini biiyük serm&)clere bırakmakla bir nevi tohdid yapmayı \'e 
gazetecilii(i kunetli mali ve iktuıadl bünyelere hasretmeyi düşünmüş 
olJthilir , ... 1Ju ta riye, tahdid, hasır ile birlikte >·eni cazete ve mecmua 
çıkma. ına fırsat bırakmamak lla kendilerinin Türk matbuatına \'ermek 
htedikleri i ti kamet \'e '~he bakımından miikrmmel bir taktik olabi. 
lir Fakat, bir kere bu ise girmiş olanların ne suçu, ne kabahati vardır? 
1'itin onlarılan büyük '"rma)·clcr lehine iş ,.e ıtüçlerini terkedip çekil. 
mc~ i be~lemeli~ü?. Onlar da küçükten başladılar ve .. büyüdüler. Eğer 
gazrtl'lcr ~ahı\lara aid lıjrrr ticaret müessesesi i eler hiçbir şahsa müs .. 
tal J;ı-1 tn\,I\'\ urlar için ifa edemiyerekleri nisbette yeni külfetler tah. 
mil clnıek in,afa u~·g•ın ı;elıııez. Bir manifatura tücearına •Avrupadan 
cet'.rtccc~in malların lıcdclini ödememen ihtimali karş .. ında tiraretha. 
n ni i~ldıııcn ;çin pe iuen hükumte 10,000, )'ahud da 100.000 liralık te. 
aıinat \'crcctJ,..,in• deıne)t ne:~rse mevcud bir gazete mü escsindcn de 

8 ni scyi islenwk tıpkıtıvkı ına odur. Bu takdirde her müesseseden her 
türlıi ihtimali no•arı dil.lale alarak teminat " tememenin ne mahzuru 
\C ne n1anii knhr ,.c ırıe\.CUd Ticaret. İcra, Borçlar Kanunu neyi istih .. 

( eder? )Je?n, hirbir zaman, hiçbir kanunun neşrinden önceki vaziyeL 
1 Je amil olaca/lı akla gelmezken yalnız bu tahmilin matbuata yapılması 
mathuutın bunra ve \3\ ısız hizmeti karşısında hele Hatay ı:a(eriuin aka. 

b~nılc lıir ""'·i bedbahtlık piyangosu gibi mali ve madcli bir ağırlık ifaae 
etn1eT. mi? .. 

Eğer, B.ıJ Şiıkrii Kaya Kemalist icablarla telif imkônını arayıp da 
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Tefrika 
N.39 
~ , " dediler? 
•- Polise haber verirsen, seni 

mahvederiz!• dedılcr .. Emin ol ki 
yine sana ıesmen müracaat et -
miyorum ha! Dostça derdımi, ba· 
şıma gelenleri anlatıyorum. 

Nerede idi gittiğin yer? ı 
- Evin num~rosını söyliyemem 

Parmakkapıda id!. 

- Kimler var.i•? Ş~·le kıyafet. 
!erini t-arif edıYel' baka~·ırr' 

Resim muallım. 1-'aruk f'ey, 

Parmakkapıdakı g;z" ı kumarhn -
ne müdavimlerlnın beli basl• •:ıh· 
siyetlerıni, polıs müd-r:i~C't nde, 

laken-er F. 
SERTELLi 

arkadaşı Naci Demirele tarif et. 
meğe başladı: 

- Tirişörlükte çok ileri giden 
bir erkek ik iki kadın vardı. 

- Kadın orta boJlU muydu? 
- Evet .. 
-- Sol dudağının üzerinde kü • 

çük •iyah bir beni var mıvdı? 
Faruk şaşaladı: 

- Vardı amma .. Tuhaf şey! Sen 
nerden biliyorsun? 

Sonra söylerim. Adı neydi bu 
kadının? 

- Vall•lı hiç kirn;ıe ona adile 
hitab etmıyordu. Bütün oyuncu -

lar chanım• efendi• diyorlardı. 

- Pekala. Ben sana söyliyeyim: 
O kadının adı Melahattir. Ve rcs. 
sanı Güilekin Beyin kızkarde§i 

diye maruftur. 
- Ressam Gültekin de kim ya· 

hu? 
- Meşhur bir kumarbaz. Nisdc, 

Montekarloda bil~ eşi bulunmı • 
yan bir hilekar. Neyse manasız 
lafları bırakalım: Ötekileri tarif 
et bana! 

Faruk: 
- İri yarı bir adam daha vardı, 

dedi, doğrusu bu adamdan ben 
bile şüphelendim amma .. İddia e. 
debilirim ki hileli oynamıyordu. 
Çok dürüst ve namuslu bir ada
ma benziyordu. Hatta onunla be
ni tuzağa d~ürmekte kumaı·baz_ 
!ar yarışa çıkmışlardı desem mü
balağa etmemiş olurum. 

- İri bov 1 u mu dedin? 
- Evet. Hem uzun boylu, hem 

de geniş göğüslü, kırklık bir a • 
dan: it bu. Çok lıeye~anlıydı .. Ade. 

ta bir cinayet işlemiş gibi, müte
madiyen de sağına soluna bakı
yordu; herkesten şüpheleniyor gi
biydi. Hasılı çok garib tavırları 

vardı bu adamın. 
- Adı geçmedi mi hiç? 
- Bir iki kere cŞ~rof Bey• di-

ye hitab ettiler amma.. Ondan 
sonra bu adı da kimse tekrarla
madı. 

- Uydurma bir isım olıluğu 

için.. Çok para kay betti mi? 
- Yüz lira kadar ... 
- Ya kadın? 
- Melahat dediğin kadın mı? 
- Evet.. 
- O daima kazançta idi. Ve bu 

iri yarı adamın yanında oturu • 
yordu. 

- Konuşmaları nasıldı? 

- Ne gibi? 
- Samim mi idiler? Yoksa .. 
- Kadının samimiyeti pek cali 

görünüyordu. Fakat erkek ona 
karşı çok samimi idi. 

Naci Demirel birdenbire heye. 

canla ayağakalktı: 
- Eyvah! Deliyi yine kaçırdık·· 

Aksi şeytan. 

- Hangi deliden bahsedi,·or ' 
sun, Naci? 

- Yahu sen gazete okumuyor 
musun? 

- Okuyorum, ne obcak? 
, n' 

- Tımarhanedeıı karan şu .l'n3 

surun hikayesini takib etmiyor 
musun? • 

- Takib etm~z olur muyuııı· 
Her gün okuyorum .. Hala yak3' 

lıyamadılar şu serserıyi. Kud~;, 
köpek gibi herif kimbılir nereler 
önüne gelene saldırıp duruyor! Kı. 

- Saldırdığını z.annetmem. 1'>·
3 

başında nlmıyan hır adam bakar 
o,·nıyabilir mi? . ıııı 

- Ay .. Bu tarif ettiğim ada 
• hakikaten Mansur mu sandın 

- Elbette. Ta kendisi. Maıısııt· 
Ve işte bunun için çırpınıyor~ıt' 
ya. Demek ki onu da tuzağ• cı'' 
~rdüler. (Devaııu v~r) 
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Şehir meseleleri 
Esnafa öğle tatili 

Bütün ihraç mallarımızı 
(tip) /ere ... 

ayıracagız 

Yeni cem~yetler kanunu- Gümüşsuyunda 
nun tebliği bekleniyor Bazı dükkan, 

Merkezi hududiarımız haricinde Baraka ve mağa
huluna11 cemiyetler burada 

şube açamıyacaklar zalar yıkılıyor 
Mevcud bütün cemiyetler sıkı bir tedkikten 

geçirilerek bazı tasfiyeler yapılacak 
Cemiyetler hakkında .hazırla _ 

~~ ve Büyük Millet Meclisinde 
lamıyacak, arsıulusa. maksadlarla 
cemiyet ku.rulamıyacaktır. 

Yeni "nümune y0lu11 

inşaatı bir an evvel 
bitirilecek 

Devlet daireleri, bankalar, dev

letle ilişikli olan müesseselerde 

yaz tatili sürüp gidiyor. 

Sıcağın insanda nefes bırak-. 

madığı ve vücud\eri deniz suyu. 

yerine nezle yıkadığı bugünlerde 

doğrusu memurlar bin yiyip Ce-

181 Bayar'a bin şükiir etm<"lidir

ler. 

Onun anlayışındaki ve geniş 

bir İhracatımıza büyük 
inkişaf temin eden stan
dardizasyon rıe demektir 

.. ul olunan y~ni kanunun bu-

l
g\lnlerde şehrimizdeki alakadar _ 
ara teb1·· · ıgı beklenmektedır. 

ih~u kanun, çok mühim esasları 
va etmekte olup ayrıca cemi-

Yetlenn umu • h ti . 'd mı eye erı ve ı a.. 
re heyetleri!e teftış ve murakabe 
~ilerine dair hükümler mevcud 
ulunmaktadır. 

m~anç paylaşmaktan başka bir 

b.
1 

. dla ikıden ziyade şahsın, 
ı gı!er; 

nı ve :faaliyctler;ni, de _ 
Vaınlı bir kild . . 
reın .. §e e hırleştırmek su.. 

1 e VUcude getirilen cemiyet _ 

0~: bu kanun hükümlerine tabi 

n. caktır. Her cemiyeLn bir ana 
ızanın 

amesl olacak ve bu nizalJl
naıncd 
kez· e. cemiyetin adı ve mcr _ 
• ı. mevzuu ve gayesi, müessis 
azaıarı . 

• cemıyete g•rınek ve çık
tnak · 1 
h ıç n konan şartlar umumi ey t' , 

e ın vazUderi ve mürakabesi 
fesih h ll ' 
1. a nde malların tas!i,·e şek-
ıta ·h ' -y·srı edilecektir. 
sasııne bu kanundaki mühim e _ 

Af arın bazıları da şunlardır: 
erkezı Yurd dışında olan bir 

Ceınty t' .. 
e ın Turktyejc şubesi açı _ 

13 sağır, dilsiz 
Ve kör 
San'atkar 
~Q sene muvaffakiyet

e tnektebden mezun 
Gldular 

~enıleketımizde yegane sağır, 
~z ve körler içın mektep olan 

ırıe1t:\ sa_ğır - dilsiz ve körler 
leh e ) ınden bu sene on üç ta
on: m:zun olmuştur. Mezunların 
m sagır - dilsiz üçü de kördür, 
eı11n ol 

sanatlar .. _an talebeler muhtelif 
dan lk' . ogrenmişlerdir. Bunlar

ısı dem· . k' biri ırcı, ı ısı marangoz, 
biri nakış ve dikiş. üçü terzilik 

B nıuslkiden mezun olmustur. 
ve ~talebelere naznr! ma16mat 
coğrllf urnı kültü- itibarile tarih, 
ve 1i ~· g:,am"r, hesap, hendese 
bitir~ gQsteriJm;ştir, mektebi 
lıııı;h er, hu derslerde muvaffak 

· an verınişl0rdir. 

rı'/: li~ek_oslovakyadaki Almanla
giı- erı HenJein dün Münihe 

"•ıştır. 

no~ Bulgar Başvekili Köse İva-
meclis' • 

la buı 1 rneb usanda beyanaL 
unarak B lk Bu!ga . a an paktının 
rıstan 

olınıya menafiine muhalif 
te buı n hedenerinf taklb etmek
sonra ~ndukJarını söylemiş ve 

eınıştır k'• •T-- ı. 

b 
Utkiye .1 atııııız . . ı e dostluk münase-

Talebe cemiyetleri her ne şekil
de olursa olsun sıyasPt:e iştigal e
demiyeceklerdır. 

Devletin mülki bütünlüğünü 

bozmıya çalışan, rejıme aykırı 

maksad güden, em'liyet ve asayişe 
ve ahlfık ve kanunz uymıyan, si
yasal ve ulusal biri iği bozan, din, 
mezhep ve tahrikat esaslarına da
yanan, yerlilik ve yabancılık gibi, 
yurtta§lar arasında ayrılık uyan
dıran, her ne şekil n•m altında o
lursa olsun mıntakavl maksad gü
den veya ünvan taşıyan, aile, ce -
maat, 3.mme, cins ve sınıf es3sına 
dayanan, gizli gayesini saklıyan 
cemiyetler memnudur 

Diğer taraftan yeni kanunun 
tatbikına başlanması dolayısile 

memleketimizde mcvcud cemi _ 
yetlerin hepsi sıkı bir tedkikten 
geçirilecektir. 

Bu tedkik neticesinde bazı tas
fiyeler yapılacak ve ezcümle is
men 4evcud olan fakat bir faa -
Jiyet göstermiyen ba~ı :eşekkül _ 
!erle merkezi baricde olan cemL 
yetirin faaliytine nihayet verile
cektir. 

l Bu yıl mekteblerden 
Mezun olarak hayata 
Atılacak gençler 
Askeri hizmetlerini 
yapmadan bir yere 

alınmıyacaklar 
Lise ve muadili V!! daha yük

sek m ekteplerden mezun olan
ların; askerliklerini yapmadan 
memuriyete alınmaları icap et
mektedir. 

Bu münasebeti~; ılk defa bu 
ders yılından itibaren; liselerden 
ve bu gibi mektcplcrcler. ıııe.oİ.ın 
olan fakat yüksek tahsiline de
vam etmiyerek hayata atılacak 

olanlar; evvela askerliklerini y&p 
mağa mecbur tutulmu ·!ardır. 

Bu münasebetle bu kabil bü-
tün talebelerin askerlik işlerine 

ve önümüzdeki aydan itibaren 
Beşiktaş askerlik şubesinde ba
kılacaktır. 

1 Ağustosta ba~lıyarak 15 A
ğustosta ikmal edilecek olan bu 
işi için; Meclis~ müracaat etmL 
yerek son yoklamasını yaplırmı_ 
yanalr hakkında kanuni muame
le yapılacaktır. 

* Fransız Hariciye Nazırı Bo_ 
ne dün Yunanistanın Faris elçisi 
Politis ile Yugoslavyanın Fransa
daki sefiri Puriçi kabul etmiştir. 

Hariciye encümeni reisi Me -
isller de bu mülakatlarda hazır 

bulunmuştur. 1!!->. ____ ~!§:: ctmektedir.-

0 ~~Ü ~ONLO M r ..,. YAZAN 
--....:..~ S R E T "S A FA C O Ş K U N "'\ 

Ne E D E B 1 R O M A N : 177 ----.:' 
.. dense on k 
llıınek . a nrşı zalimleşmek 

ısternıy d Buna d or um onu ... 
d_a lende:· sebeb belkı de, onda 
§ııncıır ıne benzer bir uif sezi.. 

n~ı . 
duğüm v:teak o nııısaya dön _ 
hayli as b' ıt onu suratı, ve bir 

"'-- a ı buldum -ad c . 
tan SOr.rae.ınıl Be; ber. bırak•ık _ 
lınca saf Uzaktaşm: tı. Yalnız ka

- B •Yetle sor1um. 
ır · 

asabı gar·~e ın. kızrlıntz?.. Pek 
Sert unuyorsunuz!. 

cevab verdi· 

S- Zannederim' . 
ebebın ·· 

Yorın\lşuııı in ben olduğunu bilmi-
- \' gibi davrandım· 

8 ·• Ne old ı · -:N u. 
e oldueun:ı pekrui bilır -

siniz. Size rica eıl'yorum. Bir da
ha Esad Cemille dansctmiyecek _ 
siniz. 

Oo .. Semra bu bır kıskançlık te_ 
zahürü idi. Kıskanmak da ancak 

sevenlere has bir harekettıı·. BL 
naenalcyh .. artı'.< işler yoluna gir
miş demekti. 

Yalnız burada kesmek doğru 
olmıyacaktı. Artık neticeye sürat
le yürümeliydim. 

Ayni safiyeti muhafaza ederek: 
- Niçin? Dedim .. Dans etme _ 

me mi miisaadc otmıyorsunuz. 

Yoksa Esad Cemi! Beyle oyna _ 
mama mı? .. 

Kaşları kalkıktı. Yüzü hiddetin 
en çetin çizgilerini taşıyprdu. 

Taksim Gürnüşsuyu arasındaki 

yolun tamirine devam olunmak
tadır. 

Bu yolun; İlolmabahçe cihetine 
isabet eden kısımdaki dükkan ve 

barakalarla mağazaların yıkıl

ması kararlaştmlmış olduğun

dan icab eden istihlak muamele
lerine başlanrnrntır. 

Bir cnümune yolu• olacak olan 

bu yeni caddeyi belediye; 1cen
disi inşa ettirmektedir. 

Tekmil inşaat bıttikten sonra 
mütaahhitlere ve yol işlcrilc uğ_ 

raŞanlara; nümune olarak gôste-
rilecektr. • 

Tekml inşaatın bi.r an evvel bL 

tirilrnesine çalışılmaktadır. 

* Çin ordusu Şanghay şehrini 
tehdide başlamıştır Çinliler 
Yangtse şehrinde de Japonlarla 
şiddetle çarpışmaktadırlar. 

düşünü5ündeki bir devlet reclüu

den başkası bu modem çalışma 

tarzını devlet memurlarına ve 

alakalı mesai elemanlarına ve -

remezdi. 

Şimdi de esnafın öğle tatili 

mevzuu bahistir. Ankarada tat -

bikata geçildi. Hergün hir saat 

tatil yapılıyor. 

A vrupada, hatta, 

da bu böyledir. 

İstan'lmlda bütün 

Balkanlarda 

dükkanlara 

belediyenin bir saatlik tatil ve 

paydos vermesi hiç şüphe yok ki 

yerinde bir ciimerdlik olacaktır. 

Bu cömerdliği sakınmamak on

lara ve mağazalarda çalı~ bin

lerce müstahdeme hiç şüphe yok 

ki, yalnız huzur değil, sağlık da 

verecektir. 

BÜRHAN CEVAD 

r~ahaHe bekçileri yakında 
maaşa bağlanıyor 

İstanbul kaymakamları; mıntakalarındaki bek. 
çiler hakkında vilayete birer rap0r verdiler 

Her se"ıtteki bekçiler için aynz 
Ücret mikdarı tesbit olunarak 
aylık nisbetsizliği kaldırılacak 

Şehrimizde çalışan mahalle 
bekçilerinin; muayyen birer ma
aşa bağlanrnaalrı hakkındaki ilk 
tetkikler bitmek üzeredir. 

İstanbul Vilayetine bağlı ka

zalardaki bütün kaymakamlar; 
mıntakalarındaki bekçilerin sa

yısını; mahallcl~rdcıı ne şekilde 

ne miktarda para topladıklarını, 
uğradıkları miişkühitı tesbit ey_ 
!emişlerdir. 

Bu tetkikler nctıccsindc; muh_ 
telif kazalarda ç1lı§an •mahalle 
bekçileri• nin ay başlarında 

muhtelif miktarda aylık topla
dıkları, yani; bc.zı yerlerdeki 
bekçilerin; her ay fazla para top
lamalarına mukabil; kazancı pek 
az olan bekçiler de bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Bu kazanç; muhitin ve semtin 
büyüklüğü, mahal!edeki evlerin 

apartımanların ve dükkanların 

çokluğu., oradaki halkın :ı2ngin 

veya fakirliği ile mütenasip bu_ 
Junmaktadır. 

Mesela Beyoğlu. Şişli, Maçka 

ve bu gibi kalab:ılık ve zengin 

- Evet Esad Cemme bir daha 
dans etmiyeceksiniz'.. 

- Sebeb! .. 
- Sebeb, sebeb! .. Ben öyle is-

tiyorum. 
Güldüm: 
- Vallahi bu tuhaf.. Sebebsiz 

olur mu hiç!.. 
- Elbette bir ;;ebebı var ki söy_ 

Jüyorum. Maamafih bu sözümü 
dinleyip dinlememekte serbest _ 
siniz! 

- Dlnlerim. 
- Teşekkür ederim. 
Bir müddet konuşmadık. Par -

maği\e asabi asabi masada tem -
po tutuyor, ayağını sallıyordu. 

Bu sırada ikinci hadise oldu. 
Kırmızı saçlı, hakikaten güzel, 

halinden blr ecn~bi olduğu ilk 
bakışta anlaşılan bir kadın Esad 
Cemil Beyle beraber mas1mıza 

geldi. 
Kadın Suad! görür görmez o ka

dar aşırı blr sevinç gösterdi ki, 

yerlerin bekçileri; Üskiıdar, Fa
tih, Topkapı gibı kenal' semtler
ddki meslekda~Janndan daha 
fazla aylık toplnmaktodırlar. 

Bu sebeple; he' hangi bir bek.. 
çilik inhilal ettiği takdirde; ta
lipler; daha ziyade; bu gibi yer
leri tercih etmektedirler. 

İşte hepsi ayni vazifeyi gören 
ve ayni saatler-:!~ plışan bekçi
lerin kazançlarının başka başka 

olması doğru bulunmadığından; 

İstanbul vilayeti hududu dahılin
deki bekçiler için; maaş usulü ih

das olunacaktır. 

İşte kaymakamlar bu hususta 

yaphkları tetkiklerini; 

bildirmişlerdir. 

vihlyete 

Vilayet ve Emniye: Müdürlü

ğü; bekçiler için; muayyen bir 

aylık miktarı tesl,it erecektir. 

Bu suretle; her ay her bekçi

nin alacağı para malum olacak.. 
tır. 

Yine her ay resnıl makbuzlar 
mukabilinde mahalle halkından 

toplanacak olan •bekçi paraları• 

da, varidat kaydolunacaktır. 

hemen aralarında eski bır dost _ 
luk olduğunu tahmin etmek benim 
için müşkül olmadı. 

- Bonsuvar Suad! 
Diye iki elini birden ona uzattı. 

nerede ise boynuna sarıbcaktı 

Suadin .. 
Fransızca konu,ıuyordu: 

- Bu ne tesadüf Suad.. Seni 
burada bulacağımı, yalnız bura _ 
da değil, bir daha bulacağımı ak
lıma getirmezdim. 

Suade baktım. Onu görmekten 
hem memnun olmu~, hem de canı 
sıkılmış gibiydi. 

Elıni sıktı. Bana takdim etti: 
- Matmazel Nsbşa! .. 
Sonra beni ona tanıttı: 
- Matmazel İlhan• •. 
Kırmızı saçlı güzel Rus kızının 

bana bakışını ömrümün sonu'la 
kadar unutmıyacnğım. 

Bu bir çift parlak göz sanki kal
bime saplanıp kalmıştı. Ba ha _ 
kışta hem kıskançlık, hem sem _ 

Buğday ve diğer hububatın atandardlzaayonu 
köylUmUze milyonlar kazandıracak ? 

Bir haftadanberi §ehrim'2de 
toplanan bir heyet ihracat mal -
!arımızı standard;ze ~tmek için 
tedkikat yapmaktadır. İlk iş ola
rak buğday, arpa, tiftik standardi
ze edilecektir. 

STANDARDİZE NEYE 
DERLER~ 

Hergün gazeteJ.,rde, standardize 
kelimesine tesadiıt ediyoruz. Mal
larımızı standardize etmek ne de
mektir. Standard;ze neye dereler? 

Bu kelime, yal'lız, okuyucula -
rımız arasında tüccar. zürra gibi 
zümreleri alakad~r etmez, her -
kesi alakadar ettiğ; için, b~sit bir 
§ekilde tarifini yapmağı faydalı 

bulduk. 
Yakın zamanlara kadar, Anado

lu ve Trakya buğdayları karışık 
olarak şehrmize gelirdi. Tüccar, 
buğdayı teslmi aldığı zaman, için
de yabancı maddeler bulurdu. 
Toprak taneleri, taş ve saire .. Bun_ 
dan başka bir kilo buğdaym için
de muhtelif buğday nevileri bu
lunurdu. 

Tüccar bu malı aldığı zaman, 
içindeki yabancı maddeleri ayırır, 
ve biınun için dç ayrıca bir mas
raf yapardı. Pek tabii olarak bu 
masrafı yapmağa mecbur olan 
tüccar, buğdayı )<öylüden pek U

cuza satın alırdL Çünkü satın a
lınan mal karışıktı. İçinde yabancı 
maddeler vardı. 

Muhtelif buğJay cinslerinin bir 
çuvalın içine doldunıp satmak, 
içine de taş toprak doldurmak, 
buğday ticareti için çok muzır bir 
hareketli. 

Ziraat Bankası buğday iş.ne el 
altıktan sonra, bu iş biraz ıslah e

dilmiştir. Banka, karışık mal al -

madığı için köylü de bankaya sa_ 

tacağı buğdayı daha itina ila ha_ 
zırlamağa mecbur olmll}lur. Bu 

mecburiyet, piyaoayn temiz cins-

pati hem de biraz istihza vardı. 
- Sen ne arıyorsun burada Na

taşa .. ! 
Bunu Suad Sadi sormuştu. Bir

birlerine karşı çok samimi görü _ 
nüyorlardı. 

- Baloya geldık Suad .. Benim 
de bir numara yapmamı istediler. 
Kabul ettim. 

- İstanbulde ne arıyorsun! .. 
Rus artisti gözlerini' kaldırdı. 
Suadın gözlerinin ta içine baktı. 

Yavaşça bir kel;me söyledi. Bu 
kelimeyi duymuştum: 

- Seni. .. 
Bunu duyar du~ maz başımdan 

aşağı nasıl bir şey boşandı bil -
mezsin Semra .. Kıskançlık kal bl
m; avucu içinde eziyor, tımıklı • 
yordu. 

Demek bu kadın, bu kız İstan -
bula Suad için gelmişti. 

Bunu he- halde öğrenmeli ·diın. 
aralarında geçmiş bir macera ola
caktL Meseleyi ancak Esad Cemile 

ten buğdayların .arzcd.lmesıne 

sebebiyet vermiştir. 

Nitekim ışlc, Ziraat Bankan -
nın buğday alışlarınd.ı bu cihete 
ehemmiyet vcrmes. yüzünden, 
buğday larmıız dünya pi yasala -
rında rağbet görmüştür. 

STANDARDİZE EDİLEN 
BUGDAY 

Senelerdenberi Ziraat Bankası, 
buğdaylarımızın tiplere ayrılması 
için, köylüyil ikaz etmektedir. 
Şımdi hükumet bu buğdayları 

standardize edecekttr. Artık buğ_ 
daylar cinslerıne, ve mahıyetle
rine göre, bir tasnifo uI;radtktan 
sonra bütün dünya piyasaları o 
buğdayın evsafı hakkında nıalü -
mat sahibi olacaktır. Bir numa -
ralı Manitoba buğd.1yı denildiği 
zaman, dün_vanm her buğday alıcı
sı, bu buğdayın evsaf ve mahiyetı , 
hakkında bir fikir sahibidir Hal
buki standardize edilmiyen, yani 
evsaf ve cinsleri bir tasnife tabi 
tutulmıyan bir buğ<!ay hakkında 
kimsenin bir fikri ~·oktur. 

Eğer biz de buğdaylarımızı 

standardizc ede k olursak, AV
rupa alıcıları bu~dayımtza gözü 
kapalı olarak talih olııbilir. Ha1 -
buki bugün btzden buğday almak 

için, nümuneler isteme!c ve bu 
nümuneleri tcdkik C'lmek lazım -
dır. Bugünün ticar~t., ve kısa za
manda iş yapmak ihti)açUırı buna 

müsaid değildir. Bir tüccar, tele
fonla, malın yüzünü görmeden, 
siparışını yapmalıdu-. Eğer o 
mal standardize edilmiş mal ıse, 

yüzünü görmeğe ihtiyaç yoktur. 
Mesela bir numaralı Polatlı buğ_ 

dayı diye sipanş aldığınız zaman, 
bu, bir numaralı buğdayın ~e ev

safta buğday olduğunu esas iU -
barile biliyorsunuz demektir. 

Buğdaylarımızı standardize e -

dece1c olursak, Tiırkıy{,ye buğday 

sorabilir, ondan öğrenebilirdim. 
Suade söz vermi§ olduğum halde 

caz başlayınca gözlerimin içine ;s_ 

tekle bakan Esad Cemile gülüm
sedim. Kalktık. 

- Kim bu kadın Esad Cemil 
Bey! .. 

- Bir Rus artisti İl1'an Hanım! .. 
- Suadi nereden tanıyor•. 
- Çok eskiden ve ~st2:'1buldan .. 
Hatta Suadin peşi sıra İtalya _ 

ya kadar gitti. Onl delcıe de il. -
şık .. Uzun bir hikiıycdi• bu, İlhan 
Hanım. 

- Peki Suad onu sevm.yor mu?. 
- Çok garib bir adamdır Suad 

Sadi İlhan Hanım .. Siz de bilirsL 
niz belki de .. Ne ona ne de baş -
kalarımı yüz vermedi. 

- Demek başkaları d1 var? .. 
- Va:r ya .• He'e bir tanesi ltal-

yada iken adresini bulmak için ne 
kadar uğraştı. 

- Bulamadı mı? .. 

(Devamı var) 

Taşrah 
Bu, imparatorluk de' rinde im

tiyazlı bir sınıfın ikametine tah
sis edilmiş olan istanbulun hor 
gördüğü memleket nladına ver_ 
diği isimdi: Taşralı. 

Dangul, dımgul konu~an, mua. 
şeretten bihaber, sahte nezaket, 
riya ve kaşkarikodan azade ya. 
şıyan Anadolu ba~tan basa bir 
taşra hallıunın vatanı ve İstanhul
Jıı; taşraya da, taşralıya da nef_ 
sinde talıakküm etmek hakkını 

gören hir sultandı. Nazik teni in
cinmesin diye askere bile al•n -

mıyan İstanbullu çocukları, ta~ra 

çocuklarına yüksekten bakarlar 
ve hakarete bir dudak biikme il< 
istihfaf ettiği taşralının sırtıııdan 
geçindiğini unutarak kendini 
memleketia efendisi sanan sulta
na nisbetle öğünür -.e koltuklarını 
kabartırdı. 

1 

': 

Geçen giia ayni evde oturan iVi 
kadın kiracının ev sahibi ile olan 
müldllemelcrine kulak \'t"td im. 

Ev sahihi diyordu ki: 

- Siz temiz insanlar!<o,JUZ. Ola .. 
bilir ki sizin yeni ) !kamı oldu
ğunuz taşlığa onların çocukların

dan biri çam>rlu ayaklarilc ba _ 
sarlar, siz de kızar -.e belki de 
•ayağın kırıl.sın• dersiniz. Eh bit' 
bir ana da evl3.dının azarlanına .. 
sına tahnınmül edemez. Belki ço
ruğun anası da si7e •t"enen tut1ıl .. 

sun• diyebilir. Al sana bir hırgür. 

Kadın gülüm.,edi n ev sahibi
ne . öyle cevah \'erdi: 

- İyi bak bize. Biz ta~ralınz. 
Onlar gibi İstanbul terbi~·e•i giir
medik. 
Kadın Rizelidir w fallı bir l~z 

şivesile söylediği bu wci>ede g~ç
mi. de\irİn bütiin trlftkki!rrini, 
bütün bmçlannı gavct beW hir 
surrtte anlatını · oluyordu ve de
mek istiyordu ki imparatC'rluk 
devrinden kalma •la•ralı• o dev. 
rin şımımk İstanbulln<u gibi ter
biyesiz değildir. Artık b1 !!Ün n~•

li mwıkariz olmtı mamut gibi 
tarihe kanşan o mağrur .-e had
dini bilmez İstanbullu bugün ar
tık eski hir •taşralı• tabirinin 
mefhumunu almış bulunuyor ve 

artık kendini müdafaa etmek is
tiyea memleket çocuklarının ağ
zın.da -züppe• nin -ve •küstah• ın 
manasına gelen kelime ~adcce 
•İstanbullu• dur Bugün İslanbul
da doğmuş Türk ~ocuklarile asla 
aliıkaSJ olmıyan bu tezyü keli -
mcsi düne aid kötü bir zilıniyetin 
hırçın kininden başka bir;ey de
ğildir. Ve memleket bir kıiltUre 
ve_ bir sevi eye ve mazinin hu 
telakkisi de unutulmuş buhm -
maktadır. 

HALK FİLOZOFU 

yüzünden milyonlar girecektır. 

Çünkü Türkiye buğdayları, dün -
yanın en iyi buğdnylarıdır. 

Amerikanın me hu~ Maıııtoba 
buğdayının aslı, Kayocrı tarafla -

rından tedarik edilen bir bııfiday 
cinsidir. Yüksek rakımlı yerler -
de yetişen bu buğda~·ı. Kanada -

nın en soğuk iklimlerinde ye•ış -

tirmek kabil olmuştur. Aslı Kay
Se\"i tohumu olan Manilaba buğ -

dayı seenler ger;likte•ı sonra bü
tün dün 'llya şöhret salrııştır, 

evvelce de yazdıj',ımıı gibi, ı,ğer 

buğdaylarımızı standardizc ede -
cck olursak, köylUmiizü'l yuzü 
dahaçok gülece!<! r 

H.A. 
- ---
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HIKAY~ 
=- ~ 

Yeni ticaret muahedesi siyasi bir 
mahiyette görülüyor .. 

Bir kadın düşmanı 
Yazan : Muzaffer S ivil 

İki devlet arasındaki iktısadi münasebetler 
Aziz dostum kadınlardan hiç hoş
lanmaz. Onun i~in kadın hayat 
küresinde lüzumsuz bir mahluk. 
tur. Onlar olmasa erkekler mü • 
kemmel ya.,arlar. Ve daima derin 
nefeslerle hayatları neş'e içeri -
sindn geçer. Kadın erkeği her va
kit, her yerde müşkül mevkie ko. 
yar. Sıkıntı denizlerinde boğmak 
ister. Her çeşid fe!eket cinsi latif 
denilen hakikatte hiçbir şey olmı. 
yan kadın yüzünden gelir. Buna 
rağmen erkekler neden hB.lA on • 
!arın peşindedir ? Niçin bir ahu 
gözün, geniş kalçanın, bir işvebaz 
yüzün hayranı oluyorlar'! Bil.tün 
bunlara sebeb nedir? Şu zavallı 

erkekler bala anlıyamadılar mı ki 
kadın tamami!e faydasız bir malı.. 
lıiktur. Bu düşüncelerle o daima 
onlardan kaçmış daima müşfik o. 
lacağı yerde sert kalmıştı. En genç 
granitten bile daha sağlam daha 

sert olan kalbi herhangi bir ma
ceranın esiri olmamıştı. Dostum 
harici 'lemle al.5.kasını kesen bir 
karabaştı. (Tariki dünya) bu na. 
nazariyelerine karşı kendisine: 

çocuk geri döndü ve yukarı dağru 
bağırdı. 

- Baba! ... Sizı soruyorlar. 
Bu anda, kıyamet kopacak de • 

selerdi inanabilirdim. Fakat Seli. 
min bir çocuğu olsun asla ... bu gidişle Cekoslovakya olacağa benz iyor .. Ayakkabılarımı paspa.;a siler -
ken Selim göründü. Kızaran yü -
zile beni karşıladı. Ve sekiz sene
nin verdiği arkadaş hasretile bir. 
birimize kuvvetle sarıldık. Baltı k denizinden Karadenize kadar Almanya 

ile Rusya arasındaki devletler 
birleşme · fikrinden vazgeçti ı ·er 7 

- Nasılsın bakalım hayırsız? 

İnsan bir haber olsun göndermez 
mi? 

, - İşler işte biliyorsun. Sen na
sılsın? 

- Eh işte şöyle böyle çocuklar. 
la uğraşıyoruz. 

Orta Avrupada bugün:erde yi.. 
ne nazarı dikkatı celbeden bir fa.. 
aliyet var. Fakat zihinleri asıl 

kurcalıyan sual şu oluyor: Al _ 
manya - Çekos:ovakya davasında 
acaba Lehistan nasıl bir vaziyet 
aldı, alıyor alac'lk? Geçen ay _ 
!arda olsun, şimdı olsun, veya g~
lecek zamanda bu suallerin daL 
ma yeri var görünüyor. Çünkü 
Lehistanın vaziyeti Avrupa dip
lomatlarını çok meşgul ediyor. 

Dün gelen Avrupa matbuatın
da bu meselenin ehemmiyetle 
mevzuu bahsolduğu görülüyor. 
Bir kere Leh 'stanla Çekoslovak
yanın münasebatı öyle iyi bir haL 
de değildir. İki arada esaslı bir 
anlaşma vücude getirmek için 
ileri atılan teşebbüsler neticele~
memiştır. Bilhassa Fransızlar bu 

şova ile Berlin arasındaki müna_ 
sebat ne şekildedir? Herhalde Le.. 
histan şöyle bir vaziyet almak is.. 
tiyordu: Bitaraflık! 

Almanya ile Lehistanın müna
sebatı ne alemde olduğunu kes -
tirmek de uzun zamandanberi 
Avrupa gazeteleri için kolay ol. 
mamıştır. Çünkü bunun vakit va_ 
kit değiştiği görülmektedir. 1934 
denberi Varşova ile Berlin ara. 

ı sında bir muahede vardır. Buna 
bakılırsa resmi şekilde iki tara.. 
fm münasebatı yolunda gidiyor. 
Fakat birçok hiidiseler icabı ola.. 
rak bu münasebat vakit vakit iki 
tarafı da artık memnun edemez 
bir hal almaktadır 

Geçen gün •Son Telgraf• ın bu 
sütunlarında bahsedilmişti: Al _ 
manyada Lehli bir ekalliyet var-

.. ·········-""" •••• .. ·-

maksadla az uğraşmamışlardır. 

' Bunun gibi İngiliz diplomatları 
da çalışmışlardır. 

. 
·~ ,, 

- O halde niçin çalışıyorsun? 

Diye sortlduğu vakit hayret et.. 
miş gibi bakar ve şu cevabı ve -
rirdi: , 

- Yaşayabilmek için. 

- Kadınsız yaşanır mı? 

!ar var. Almanyada da Lehliler 
var. Bunun gibi Lehlstanda da 

Almanlar mevcud!. Almanyadaki 

Lehliler birşey söyliyecek, istiye
cek olunca Lehistandaki Alman_ 
!ar da boş durmuyorlar. 

bir propaganda faaliyeti baş gös_ 
termiştir. Varşova hükiı.meti bu 
propagandaların önüne geçmek 
için uğraşmaktadır. 

Bu suale de kahkahalarla gll • 
ler. 

- İşte yaşıyorum ya. DerdL 
Ben bu eski günleri karıştırarak 

dostumun kapısını çaldım. Onu 

sekiz senedir görmemiştim. Kapı.. 
yı dört yaşlarında bir çocuk açtı. 

Almanyadaki Lehliler Alman 

hükumetinden, Lehistandaki Al-

Hele şu son zamanlarda Lehis.. mantar da Leh hükumetinden şi. - Selim Bey evde mi• 

tan Almanları arasında devamlı (Devamı 7 inci "1hifcmizde) Temiz giyinmiş, masum bakışlı 

Peru Faciası 
Peru Fatihi Almagro'nun katli

yıldönümü dörtvüzüncü • 
nın 

Peru'nun fethi için 1524 de Fransua Pizar'la 
bileşen Don Diyago dö Almang_o, 8 Temmuz 1538de 
Krızko'da katlolunmuştu. 

O zamandanberi tamam dört yüz sene geçti. Bu 
yıl fatihlerinin hayatını tetkik etmek faideden hali 
katil hadisesinın yıl dönümü dolayısil 16 ıncı yüz 
olmasa gerek ... 

İspanyollar, hırsıcah, kıskançlık, aşk ve siyasi 
etirikalar yüzünden biribirlerile mücadele ederler. 

1535 de Almagro, başına bir sürü asi topladı, 

umumi vali Şarl'in üzerine yürüdü. 

İnkas'ın, İspanyolların kullandığı yeni sistem ba.. 
rutlu tüfeklerden korktular, az bir mukavemetten 
sonra teslim oldular. Dört muharip kılıçtan geçi.. 
rildi. 

kadar, yani 2 metre 20 santim yüksekliğe kadar 
odayı altınla doldurmayı kabul etti. Bu suretle her 
İspanyol neferi, bugünkü piyasa üzerinden 2 milyon 
frank aldL 

Fakat zavallı kral, paraları verdikten sonra yL 
ne •erbest bırakılmadı. Boğuldu. 

Almangra yine memnun değildi. Gözleri altına 
doym~mıştı . Şili'nin üzerine yürüdü. Bu srrada İn
kas'ın şehri İspanyolların elinden istirdad ettiler. 

Almngra, Peru'lileri mağlup etti. Bilii.hara bir 
muh~rebede kendi de mağlup oldu, esir düştü. Zen. 
cirlere bağlandı, hasmının karşısına getirildi. 

- Sen bir hainsin... Kralın verdiği salahiyete 
binaen seni idama mahkfım ediyorum. 

- Merhamet! Öldürme beni... Yaşamak istiyo_ 
rum. 

- Hani evlenmiyecektin, se • 

.. ' 
·~ 1 

nin için kadın ... 
Dostum parmaklarile dudakla • 

rımı kapadı. Ve usulca kulağıma: 
- Sus dedi. Bunun hikayesi iı.. 

zundur. Sana anlatırım. Gel yu. 
karı çıkalım. 

Temiz döşenmiş bir odaya gir
dik. Karşılıklı ourduk. Sigarala • 
rıınızı yaktıktan sonra anlatmağa 
başladı. 

. ....... . 
21 Mayıs 938 Orta Avrupada 

mühim bir gündür, unutulmıya.. 

ca.k bir tarihtir. Çünkü Almanya
Çekoslovakya meselesinin alıp 

verd.iği gün-dür. Çekoslovakya ü. 
zerine bir takım tehdidler belir. 

meğe başladıktan sonra Varşova. 
nın alacağı vaziyet ne olacak? dL 

ye her tarafta çok büyük bir me. 
ra1< ve end.şe ile beklendi. Var-

dır. Almanyadaki Lehliler de 
kendi haklarının muhafaza edil
mesini istiyorlar. Çekoslovakya _ 
daki Almanlara imtiyazlar, mü _ 
saadeler verilirken Almanyadaki 
Lehliler de kendi haklarını mü _ 
dafaa için Almanya Dahiliye Na.. 
zırına müracaat ediyorlardı. La _ 
kin yine geçen gün yazıldığı gibi P>zar, kralı Atahualpa'yı hile ile tuzağa düşür_ 
ekalliyet meselesi Orta Avrupada dü, ve hapis etti. 

Diye yalvarıyordu. Yetmiş beş yaşında idi. Er
tesi gün boğuldu. 

Kim derdi ki Selim bir gün ev. 
lenecek ve iki çocuk sahibi ola • 
cak. Akla hayale gelmiyecek olan 
bu iş bak nasıl oldu. 

Bir gündü. Hasta, ölgün, bir son 
bahar günü daireden çıkarak eve 
geliyordum. Yeni maaş almıştım. 
Eve öte beri almak istiyordum. 
Bir de elimi cebime attım ki cüz.. 
dan yok. Sağa, sola döndüm. Ne -

pek karışık, birbirine girmiş bir Atahualpa, hapisten kurtulmak için mühim bir 

çok davalarla içinden ı;ıkılamaz para teklif etti. 
bir halde bulunan bir mesele ol- Mohpus bulunduğu oda 6 metre 60 santim boy 
muştur. Çekoslovakyada Alman- ve 4 metre 80 santim eninde idi. Elinin değdiği yere 

Cevabını verdi. Ferhunde düşünmeden söyledi: 
- Hay .. Hay .. Gidiyorum 
Son söz bu oldu, doktor çekildi, •pavyon• a yenı 

bir lıemşıre gönderdi; toy ve hırçın lmxla tekrar oda
sına girdi, kapıyı kitledi, karyolasının demirine da.. 
yandı, ağlamay~ başladı 

A[;ladı ağladı. Yarım saat, bir saat ağladı. Fakat 
g(izyoiları içinin zehrini akıttı, zihnini düzeltti ki, 

zaman gözlen tekrar kuruduğu anda düşündü: 
- Nereye gideceğim?. Ben deli miyim, niçin böy 

le ya;ıtım ?. 

F•kat çocukları, dostları intikamını aldılar. Pi.. 
zar'ı ~6 Haziran 1541 de, Kuzko sarayında boğazla.. 
dılar. Peru'nun iki fatihi de feci bir surette can 
verdi. -· 

di elimle bırer birer asarım billah ... Kerata herif 
yanında üç İngiliz polisi taşıyor, sonra da Türk İs. 
tanbulun şehreminliğini yapıyor. Dünyanın en na. 
mussuz in<ıanlarının eline düştük vesselam ... 

- Hepsi yoluna girecek Vedad ... Girecek. bi
raz sabır. Anadolu biraz daha dirilsin. Mustafa K e
mal bunların hepsinin hakkından gelir. 

EYet. nereye gidecek?. Kimsesiz, tek başına kaL 
mı•. genç bir kız nereye gider?. Ne baba evi, ne ana 
ev:, nedayı, ne amca .. Tekrar •muhcirin misafir ha
ıesine mi, ·Hilaliahmer• aşhanesine mi? Nereye?. 
Şimdı Ref;k te yok ki, kendisine yeniden delalet etsin 
Hastaneye yerleşdirdiği gibi yeni bir başka yer daha 
bulsuıı .. Ah ... Du Refik ... Zaten o, olsa bu akıbet başa 
~0lir mtydi? Onun için olmadı mı?. Onu düşündüğü 
ıçin hastayı kırmadı mı? Hayatındaki bu ilk nobran. 
lığı, ilk dikbaşlığı onun yüzünden yapmadı mı? Bu 
•inır; kendisine o getirdi, onun aşk getirdi, onun Nı. 
met k beraber kalışı getirdi, her şeyi, bütün bu mu
~aZ(·r.es'•liği o yaptı. 

- Akşam saat kaçta geleceks;n ?. kamaştıracak ve hatta kör edip kend ine bendedecek 
kadar cazib dir . Yer yüzünde bu cazibeden kurtula
bilenler pek azdır Refik te bu hazineleri gördükten· 
sonra kendine bendolmıya mahkiımdur. Böyle dii.. 
~ünüyor, aksine inanmıyor. Bu kanatinde emin olma. 
sa bırakmaz, sokağa çıkartmaz, göndermez. 

Muharrirler birbirlerine derd yanıyorlar. Hep
si içli. Hepsinin bağrı yanık. Vatan yangını, hür. 
rıyet yangını, istiklal yangını ve isyan! Damad Fe. 
rid hi;kumetine isyan. Ona isyan, onun adamlarına 
isy~n. Kürct Mustafa bu sözleri duysa hepsıni di.. 
vanı harbe çeker ve toptan ipe sürür!. 

- BM'a üm;d verdi o aldattı ... 

Diyor. $evm<·k, ümidlenmek, aldanmak, aldatıL 
nak lkrıla~ın hepsi bir araya ve kalb gibi dar, be. 
y;n rıbi hassas i<alblere sığmaz' 

Oda kJpnsı-ıın ara:ı~ında son bir muhavere: 

- Sekiz buçuk, dokuz .. 

- Haydi güle güle şekerim .. 
- Mersi .. 

Bir buse .. Bir buse daha .. Biri dudakdan, biri 
küçümencik mavi, derin bakış lı gözleden ... Nimetin 
bitmez tükenmez buseleri. Refik sokağa çıkıyor da 
onun için. Genç muharrir matbaaya gidecektir. Ma
ımafih henüz kararını vermemiş, son sözünü söyle
memiştir. Altın hazineleri.. San'at aşkı.. Ruhıtaki 

•ısalet ve yüksek ferağat hisleri.. Bütün bu tezatla.. 
rın cidali, tereddüd, ve vuzuhsuzluk .. 

Eğer sokağa çıkıverse bu itiyaddır. Damarlara si
nen bu itiyad çalışmaya alışan insanları her sabah 
bjr liistik top gibi sokağa fırlatır. 

Nimet emindir: 

Altın ve mücevher hazineleri herhangi bir gözü 

K;m bilir?. Belki, doğru .. Belki yalnış bir kanaat! 
- 6-

- Monşer bunlar tarihe geçecek cinayetler ... 
- Hakikaten öyle! 
-- Ne diyorsun dostum. Vallahi yer yüzünde 

böyle misk:n ve mendebur hükiı.met görülmemiş.. 
tir. Şişhane caddesi kana boyanıyor da herif şeh
remaneti kapısından çıkıp bir kere, ne oldu? ... de. 
mlyor. 

-- Tabii... Şehremini Salim Paşa olursa tram. 
vay şirketi de halkı bu kadar düşünür!. 

- Ah azizim ah ... Fırsat düşse şu herifleri ken. 

Bu sırada, Refik de geldi. Yorgun. BabıAli yo. 
kuşu biraz da teri.etmiş! Derin bir nefes: 

- Hu ... h ... 
- Nereden böyle Refik? .. . 
- Evden ... 
-- Dün akşam bizi beklemedin ... 
- Monşer olmalıydın. cGardenbar • enfesti! 

- Geler.ıedim. Biraz rahatsızım. 

Belli. Konuşmıya hiç niyeti yok Hem, Nimetin 
evinden geldiğini saklıyor. Bundan hiç kimseye 
bahsetmedi. Yoksa her günkü Refik, her gündüzki 
Refik böyle sakin ve sükıiti midir? Bütün dünya 
ağlasa, o söyler, güler, güldürür, eğlenir, eğlendL 
rir! Yalnız bugün, gündüzlerin değil, gecelerin Re. 
fiğı!. Muztarib Refik, içli Refik, hisli ve kararsız 

Refik! ... 

fayda cüzdan ~alınmış veyah01 

düşürmüştüm. Meyus bir Midi 
eve geldim. Penceremin önün• °' 
turarak o günlerde yeni vefat •" 
miş olan annemin ha;yalile konut 

mağa başladım. Validemin vcfıC 
beni o kadar müteessir etmişti 1 

Hayatta yalnız yapayalnız katJ> 

ğıını hissediyordıım. Arkada.51al' 

gezemezdim. Zir:ı. onların her liJ 
ardında bir ckadın• vardı. uıııu · 
mi yer lere gidemezdim. J{Bd~ 
vardı. Sosyet.ı haaytııµt atııaıııv 
dım. Zaten bu hayat kadınsıı ~ 
lamazdı. Ben böyle dilşünürk11 

kapım çalınd ı. Kim olab llirdi T il' 
nim akrabam ve sairem yoktll-

İndim. Kapıyı açınca bütün ~ 

' 

ı 

!erim dlkilıii. Karşımda sarışı~ 
gök gözlü bir kız vardı. Sel!rıı ~r 
dim. 

- Birisini mi arıyorsunuz? 
- Sizi arıyordum. Demin cilf 

danınızı düşürmüştünüz. Fa~~ 
hızlı yürüdüğünüz için yetişeıJI 
dim. Buyurun. 
Kadınlar arasında böyle teıJI 1 

ahllklı bir kızın bulunacağı~ 
hüküm vermeden cüz~anı a!dı 
Teşekkür ettim. Kapıyı henüz ~; 
pamıştım ki bir fer yad beni :e ~ 
rar sokağa bakmağa mecbur •~. 
Genç kız kaldırım üzerine yu" 
lanmıştı. Yanına gittim kaldır01 ' 

- Birşey oldu mu? t 
- Oooff!.. Yürüyemiyoruııı d 

di. 
Sonra ilave etti. 
- Biraz tentirdiyot var mı ? 
Birlikte eve girdik. Ben aya~ 

sararken o bana dikkatle bakı) 
Jel~ du. Ben bu bakışlara fazlaca ·{< 

makla beraber msani bir vaz: , 
yaptığım için gözlerimi öne •f ı
yor ve sesimi çıkarmıyordum· l ı 
mi bitirdim. Bitirdim amma tı' 
bir türlü yürüyemiyordu. Bir ~ 
man sonra da acı o kadar arttı 
bir doktor getirmek mecburi)'' ' 
tinde kaldım. Doktor ayağın Jel ' 
rık olduğunu söyledi • 

.ıcC' 
Artık iş başa -lüşı.,üştü. 1" ı 

burdum. Ayağı alç;y3 koydurdı' , 
b• 

Ve karyolanın başın.da ben de ,
1 

•hemşire• oldum. İşte bu va~1" 
bütün bir hayatı ve düşünceler\, 
altüst etti. Ben ona bakarken b ~ 
zaman geldi ki nefsimle artık ıJ1 
cadcle edemiyor ve bu kızı gör ; 
meden duramıyordum. NihaY~ 
bir gün evine götürdüler. od•t> 
yine bomboş yine sessiz kalrıııııı1· 
Ve ben ikinci bir defa yalnızdı 
Bu sesi duymak istiyor, hu göt' 

t' 
!eri doya doya seyretmek arzu ae 
diyordum. Hayatım bu şekıl it 
gitmiyecekti. Bu hakkiati antaıJ1 !!' 
tım. Nihayet giWm. Ailesinden 1 
tedim ve evlendik. İnsanın en in' 
cı düşünceleri bile hlidiseler . ı-;~; 

(Devamı 7 inci snhifemıı 
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Y A Z R E P O R T A J L A R 1 : 3 Onu köpek gibi 
Şirin villalar, k r kahveleri, tiyat· Öldüreceğim! 

f 0SU her şey·ı tamam b•l f yer Barbara Hüton'nın 
' • • kocası kont Röventlov 

Avusturya feliketi ! 
imparator mutlaka 

~ Al a ~ a k a a a a rakibinden bahseder· 

~ u wu fi c o Q oy e © y l60 k::b~~~~:n~aö:~~::ş~::t 
~ -. - ·-~ -· --· ---- - Hogviç - Röventlov, çocuklarının 

Dutlukta yap- ılan a,.. lemler. ve !~~i~~~~rı~:::~nil~ıı;:;;:1::k 

ıl 

l 

ıt 

i~ 

1 

.) 

• • mahkemede karşı karşıya gel • 
mişlerdi. 

gazinolarda nasıl eğleniyorlar.. H!~~es:z/v~~:ı~~a~:~ ~=:~ 
kontesin 2 haziranda ayrılmak için 

Vesaı·tı• naklı·ye ve gazı·no lazım .1. ~~:~~~~:~:l.h:~r!e:ı~!~~e ~: 
rib bir adam> olarak tavsif et • 
miştir. 

Yazanı MURAT KAYAHAN . ' M-Osyö Miçel de kontun, cLornjra 
kibar .alemine mensub> birisin -
den mektub aldığını söylemiştir. 

Bu mektublla, kont düelloya da -
vet olunuyor. Bunu kabul etme -

diği takdirde Londra sosyetesin. 
deki mevküni kaybedeceği söy • 
leniyordu. Kont, bu adamın düeL 
loya değmediğini ve onu cbır kö. 

pek gibi öldürmek için> Londra. 
ya gideceğini beyan ettiğini riva. 
yel olunuyordu. 

~ -· ~ 

Şahidlere göre, Kontes, zevcine 
250,000 lira vermeyi teklif etmış -
tir. 

Fakat kont daha fazla islemek -
tedir: 

tcidlye köY1iode "I ol · · ki' · lik ·· Und M 'di ea; ene er ve .. ve saıtı na ıyesız yuz en ccı ye köyüne yayan gidenler ... 

- En azı 5 milyon dolar! .. 
Kontun avukatı mahkemenin 13 

temmuza bırakılmasını taleb et. 
miş ve bu talebi kabul olunmuş • 
tur. 

Zaın 1•tanbuJ genfşlıyor dendiği içerisinde başlarını dinlediremı. 
aıı akJıın uhak <l ıv•k.. .. a m kak Mecı... yorlar. 
ııyu gelir. Akşamları Be,·oğlu ve İstanbul 

lıv ıeya be , 
nıevsiın· ş altı sene evvel dut taraflarından gelenlerle hınca. 
ıneğe .'nde arabalarla dut ye. hınç dolan Mecidiye köyünde 
dı' gidenlerden başka kim var. temiz hava almak, manzarası iyi 

Şişli t 
tik~ raınvay deposunu geç. 
da ~ sonra Zincirliku,·uı·a ka. 

r hır ·k" ' 
b' ı ı kır kahvesinden başka 
küb~:Y bulunmıynn yerde şiıncli 
llıüth evler, güzel gazinolar, 

l1 ış •nsan kal ı balığı var. 
ele aı....am . t . b " h . . . ne . ":? us u ırı ırının ıçı-
gırınıo 

da!y .., gazıno larda boş san. 
e bulmak · k" 'r ım ansızlaşıyor .. 

raınv 
diye k"ay arabalarına bile MecL 
diye k~Y tabelası taktıran Meci. 
isti!' Y geçen yıl uğra<hğı sinek 

ası ıle 
llıaruz k en korkunç suikaste 
bu Yıl . alınış(l Bereket versİIIJ 

sınekler Mecidiye köyünde 

• 

~w !erdeki gazinolarda oturup 
.e kadar uzanan yamaçları 

retmek emsalsiz bir şey .... 
Radyolar, gramofo1'lar biraz 

eksilse daha iyi olacak. 
İstanbullular için l\'Iecidıy köy 

cidden bulunmaz bır yer yalnız 
Mecidiye köyüynün en büyük ek. 
siği güzel ve mo<lern gazınoların 
yokluğudur. 

Burada hıç olmazsa iki tane 
modern gazino ve caz ve orkestra 
bulunmalı. Hatta alaturka mu. 
siki sanatkarlarından müteşekkil 
saz heyetlerini Mecidıye köyünde 
dinlemeliyiz. 

" ;;.... ____ _ 

oturmak . 
Yeni yapılan villalardan biri ... 

diler ınatçılığır. ı gösterme. 

Müstakbel i 
re en g.. stanbui planına gö. 

.. Uzel Ye b gore az r urası olacağına 
t• . masrafla · · -1 "ınız hav ıyı eg enmek 
cak. a alnıak mıimkün ola. 

T ••• 
raınva 

bekli Şi y hıncahınç dolu. Gö _ 
v 11 Şınanlar · b . . 
~ l ar, Yal ' çıroz enızlı za_ 

•f.line . •ncı do1mn gibi istif ha. 
s· gırınışler 
. ışı, trarrv· 

Ceye k d · ay deposunu geçın. 
1 a ar h 
anlar b avasızlıktan buna. 

Okşıvan uradln sonra yüzlerini 
1 serın .. • 
erini fer rut.~arla biraz iç-
Uöyı ahlandırdolar. 

h e cenct . . 
ava al ere~c gırcrek temiz 

le mıya 'A ovüne . gı .. enler Mecidiye 
t"k · gelınc ı !eri e tramvayda çek. 
• •cıvı 
"'•k s · unutuveriyorlar. 

Urallar k 
neşen 10 Yo oluyor, herkes 
~lrarıa son _ basamoğına çıkmış. 
b•ktıkç,. Y•nı Y•tıılan vll"iilara 

,. n .. nın · 1 
ı a~ 1 • ıçı a('ı ıyor 

re ı 1t-<·ı'i·v k '' .. rı,9r .. . 1 P oyunde geçi-
ı:ıın.i•1z t 

m bır sükünet 

Halk Mecıdıye köyünde yalıuz 
tabii güzellik ve zengınliklcrdcn 
istiiade etmekte ve kendi kendini 
eğlendirmektedir. 

Gündüz Mecidıye küv ve Şişlı. 
de oturanlar hem spor hem de . 
eğlenmek maksadile A,yazağaya 

veya Alman çiftliğine kadar yap. 
tıkları yürüyüşlerin dönüşlerın. 

de Mecidiye köyünde oturmak 
mecburiyetini hissediyorlar. Zin. 
cirli kuyuya kadar uzanan evler 
bir kaç sene sonra Ayazağayı bu. 
lacaklar zannediyorum. Nihayet 
İstanbul maslağa açılacak. 

••• 
Dutluklarda eğlenenleri; sa. 

yısı geçen senelere nisbetle art. 
mıştır, eskiden semaverlerini, ki

limlerini, zeytin yağlı yaprak 
dolmasından bışlıyan yemekle. 

rini yük arabalarına doldurup 
soluğu Mecidiye kövünde alan. 

!ar şımdi ayni yerlere otomobil. 
!erle gidiyorlar. 

Dutluklar biraz islah edilse İs. 

TARiH 
= =::.:=::.:::·· =====I 

ÇILGIN BiR KAFA 
Sel gibi akacak kanla
rın ehemmiye· iyokmu 

Mari - Karolin .-\ö Burbon, Kral 
9 uncu Şarl'in oğlu Dük dö Berri 
ile izdivaçları kararlaştırılınca, 

müstakbel zevcine pek hararetli 
aşk mektubları gönd~rmiye baş _ 
lamıştı. Her ikisi de, henüz biri • 
birlerini tanımıyorlardı. 

Mari 19 yaşında, çok güzel, fa_ 
kat güzelliği nisbetinde şımarık, 
çılgın bir kızdı . Babası iki Sisil'in 
varisi olmakla beraber mcmleke. 
tinden kaçmış, bilahare yine ele 
geçirmeğe çalışmıştı. 

Mari, ana cih~tinden Habsburg 
hanedanına menou b ve Mari An. 
tuaı'ın yeğeni idi. 

Bazıları kendisinl güzel bul _ 
muyorlar, alt dudnğının pek ince 
ve dişlerinin çirkin olduğunu söy. 
lüyorlardı. 

Fakat Madam Agult, •pembe 
beyaz bir teni, miniminicik ayak_ 
!arı vardı. .. • diyor. 

Dük dö Berri yirmi yaşlarında, 
hadid mizac fakat i ı· i yüreklı idi. 
Yüzü çirkindi. Kanlı gözleri, uzun 
bir burnu, iri bir kafası vardı. Bır 
dansözle de münasebatta bulun _ 
duğu rivayet olunuyordu. 

Buna rağmen Dü!c ve Düşes çok 
güzel bi hayat geçiriyorlardı. Dü. 
şes tuvaletine çok ehemmiyet ve. 
riyor, hiç bir baloyu ka~ırmıyor _ 
du. İki çocuk doğurdu. İkisi de 
doğar doğmaz öldü. Düşes derin 
bir ye'se düştü. Fakat, bir kız ço. 
cuğu oldu. Bununla te8elli buldu. 
Sevinçle: •Bir de oğlan doğura _ 
cağım ... • dedi. Hakikaten az son. 

tanbulun en güzel yeri olacak . 
Mecidiye köyünün meşhur dut.. 

luklarında yazın sıcak günlerin. 
de terlemeden ·~ğlenmek bambaş. 
ka bir zevk. 

İnsan burada ıçk-siz neşe, gü. 
rültüsüz eğlence buluyor. 

Mecidiye köyünün yazlık tiyat. 
rosu da var. Haftanın bir çok 
günlerinde seyyar tiyatro kum. 
panyalarının buralarda verdik. 
!eri temsiller Mecidiye köylüleri 
eğlendirmektedir. 

Halkın pek fazla alıikadar oL 
duğu bu tiyatrolar biraz ciddi ve 

(Devamı 7 inci de) 

ra gebe kaldı. İşt2 o sırada kocası 
Dükdö Berri, Lüvel tarafından 

katlolundu. 
Zavallı Dük, ölmezden evvel, 

etrafındakilerle helallaştı, hatta 
katilini de affetti. Çocuğunu ku
cakladı, öptü. 

Yedi ay sonra düşes, tahtın va. 
risi, Dük dö Borodoyi doğurdu. 

Mari Teresin hafidesi, Kral ana. 
lığı vazifesini benımsemişti. 

18 inci Lüi öldü, 9 uncu Şarl 

yerine geçti. 
4 yaşında bulunan Dük dö Bor. 

do, süvari mirabyı üniformasile 
arabasına bindi, askerlerin, ve a. 
halnin alkışları arasında Parisi 
dolaştı. 

Anasına gelince sevincinden çıl _ 
dırıyordu. 1830 da, 9 uncu Şarl 
tahttan indirildi. Millet, Borbon. 
!ardan bıkmıştı. Lüi Filipi iktidar 
mevkiine getirdi. 
Düşes, oğlunu yeniden tahta çı.. 

karmak için taraftarlarını isyana 
teşvik ediyordu. 

•Bir gece ahırda, öküzler ara _ 

Düşes dö Berri 

sında yatmış, bir başka gece de 
saklandığı kuleden clişarı çıkarak 
bataklığa atılmış, saatlerce çamur. 
lar içinde kalmıştı ... > 
Düşes arzusuna rruvafak ola _ 

madı. Nihayet, Lüçsi adlı bir İta!. 
yanla evlendi ve İtalyaya gitti. O. 
rada öldü. Fakat, son gününe ka. 
dar neş'esini, şetaretini kaybet _ 
medL 

H b . . ' ar ıstıyor . .. 
Mareşal Prusyalllarla karşılaşınca 

neticeyi anlamıştı fakat •• 

lmparator'dan aldığı cevab 
büsbütün aykırı oldu ve.m 

Avusturya malılm şekilde Al. 
manya ile birleştikten sonra Ar. 
tık dünyada müstakil bir Avus.. 
turya devleti kalmadı. Vaktile 
koskoca bir imparatorluk olan 
Avoısturyanın uğramış olduğu 

büyük bir mağlübiyet felaketine 
daır ortada mühim bir vesikanın 
yok olduğunu gösteren neşriyat. 
tan dünkü •Son Telgrai• bahse. 
dıyordu . 1866 da Prusya ile Avus.. 
turya harbedınce Avusturya öyle 

yeti biçare Mareşale yükletmek 
daha kolaydı!. 

Şimdi sıra hezımetin ınes'ulL 

yetini tahkik etmeğe, mes'ul o. 
lanı cezalandırmağa gelmişti. Der 
hal divanı harb kuruldu. Başta 

Mareşal fon Bendek olduğu hal. 
de sırasile kumandanlar, muhtelif 
rütbedekı ordu erkanı b irer bL 
rer sorguya çekildi Tahkikat, ted 
kikat, sualler, cevablar ... Netice. 
de divanı harb kararını veriyor: 

Mareşal fon Bendek müstesna ol. 
mak üzere bütün kumandanları, 
ordu erkanının ordudan çıkarıl • 
masına hükmediliyor! Çünkü buıı 
!arın hepsi kabahatli imiş ve hiç 
biri artık işe yaramazmış. 

Mareşal fon Bendek yine Mare. 
şal olarak rütbesini muhafaza e. 
diyorsa da artık vazifeden uzak. 
laştırılmış, uzak bir yerde men. 
kub olarak yaşamağa mecbur kal. 
mıştı. İkamete memur kalan bi. 
çare Mareşal ikamete rnemuı ol. 
duğu yere çekilerek arlık kimse 
ile görüşmez bir halde kendi ken. 
dine yaşamağa henüz başlamıştı 
ki imparatorun yakın akrabasın. 
dan olan Arşidük Alhert gelmiş, 
onu bulm~ ve araların~a mühim 
bir mülakat cereyan etmi~tir. Bu 
mülakatın nasıl cereyan ettiğini 

şöylece gözönüne getirmek ve 

aşağı yukarı bir fikir ed inmek 
pek de imki\nsız değildir. ~ 

Arşidük Albert imparator Fran. 
sova Jozef tarafından gel iyordu. 
Mareşal büyük bir felakete uğ. 

ramıştı. Onun ıztırabını hafifl et. 
mek maksadile Arşidük AH:ert 
dil!nin döndüğü kadar söz söyle. 

mi ş ve nihayet imparatorun şim. 

di Mareşaldan ne istediğini an -
latmağa başlamıştı: 

(Devamı G nrı sayfamızda) 

feci bir mağlubiyete uğradı ki \ 

bunun mes'uliyctini yükletmek Al b 
için o zamanki imparator Fran. manya ayram yapıyor 
sova Jozef Avusturya orduları. -=========~=============== nın başına tayin etmiş olduğu !====··-·----- --·---
Mareşal fon Bendek'den dahq i. 
yisi bulamamıştı. Mareşal daha 
Prusyalılar ile ilk karşılaştığı za. 
man vaziyetin ne feci olaeağını 

görmüş, imparatora hemen sulh 
edilmek üzere müzakereye giriş. 
mekten başka çare olmadığını bil 
dirmişti. İmparatorun buna olan 
cevabı tahmin ediliyorsa da or. 
tada yazılı bir Jcağıd y<>'.<tur. Bu. 
na dair olan veslka ortadan kal. 
dırılmıştır. Yalnız Mareşalin ta. 
tınıdığı bir kadın, pek samimi o. 
larak Mareşalin yanında bulu -
nurken imparatorun ona yolla • 
dığı cevabı görüp okuduğunu son 
radan söylemiştir. Bu kadının de. 
diğine bakılırsa imparator ceva. 
hında •lıarbe girişiniz• diyerek 
işi kestirip atmıştır. Bunun üze
rine Mareşal fon Bendek harbe 
girmiş, fakat mağlılb olmuştur. 

Artık Avusturya ordusunun hali 
bitmiş, öyle perişan olmuştur ki 
galib Prusya ile ister istemez su!. 
hetmekten başka imparator için 
çare kalmamıştır. Bu muharebe. 
de telef olan ve yaralanan Avus.. 
turyalıların miktarı tam 40,000 
kişi tahmin edilmektedir. 

Bu felaketten sonra imparator 
Fransova Jozef ne yaptı? Bu çok 
ibretli birşey. Çünkü mutlaka 
harbe girişilmesini emreden, bu _ 
nun haricinde söz dinlemiyen im. 
parator bu felaket karşısında ilk 
iş olarak kendisini kurtarmak _ 
tan başka blrşey düşiinm<'mistir. 
Avusturya ordusunun uıtradıl!ı bu 
hezimet üzerine çok ağır Jakır -
dılar söylenmis. imparntorluk 
hanedanı çok al!ır ithamlar >Hın
da kalmıştır. Fakat imparntnr 
bunları daha evvel düşünmemiş 
dellildi. Onun için ordufarı kendi 

hanedanından bir Arşldiikiln ida. 
resine vermektense hanedan ile 
hicbir münast'bctl olmıyan Ma _ 
reşal Brndek'in kumandasına ver 

meyi daha muvafık bulmuştu. 

Çünkü hezimet olanca mes'uli -

Kont Zeplin ve 
balonları .. 

Zeplin. mucidi neler yaptı ? 

Almanya, en büyük fen adam. 
!arından birinin, General Kont 
Zeplin'in doğuşunun yüzüncü yı. 
lını tes'id ediyor. 

Kont jeplin, 8 tem!l'uz 1933 de 
Konstans'da dünyaya gelmiştir. 

Ve meşhur balonların mucididir. 
Umumi harbde (4 mar : (19i7) öL 
dü. Parise ve Londraya dehşet sa. 
lan muazzam balonlarının muvaf. 
fakiyetini gördü. Fakat, bunların 
bir çoğu düştü, parçalandı. 

2 temmuz 1900 de, Frederikha -
fen'de, Konstans gö!ıi üzerinde ilk 
kabili sevk bal(!nun tecrübeleri 
yapıldı. Bu balon 107 metre bo -
yunda idi. 29 sonkanun 1901 de, 
bir fırtına netices: istımal oluna. 
mı)· acak hale geldi. 

190~ de 2 numar•lı balon biti _ 
rildi. ,, \'ni gün yapılan tecrübe _ 
!erde sakatlandı ve ikinci uçu • 

şunda, 18, 1906 da o derece hasara 
uğradı ki tamiri için dokuz ay 
uğraşıldı. 10 ilkW!şrinde 110 kilo _ 
rnetroluk bir uçuş yaptı . F:.kat 
15 ilkkanun 1907 bir kasırgada 
parçalandı. 

4 numaralı Z?plın, 137 metro 
idi. 19 haziran 1908 de tecrübeleri 

yapıldı ve 15 temmuzda rahnedar 
oldu, 5 ağustosda da yaııdı. Bu ba. 
!onun ömrü ancak 16 gün sürmüş. 

tü. 
Kont Zeplin, bu yıizden bütün 

servetini kaybetti. Fakat, umumi 
bir iane defteri açıldı. 8 milyon 
toplandı. 5 numaralı Zeplini yap. 
ması temin edildi. Aynı zamanda 
tamir olunan 3 numaralı balon da 
Alman ordusu taıafınd•n 1,650,00ıı 
marka satın alınarak Meç mcvkiı 
müstahkemi emrine verildi. (Ni. 
san 1909). 

Kontun halsizliği devam edi _ 
yordu. 5 numaralı balon sefere 
başladıktan az sonn Veilburg'da 
bir otelın damına düştü, parçalan. 
dı. (25 nisan 1910). 

Döyçland ismi verilen 6 numa _ 
ralı balon da, DllseldorC'da yere 
düştü. Balonda 30 yolcu vardı. 

Hiç biri kurtulamadı 

7 numaralı Z~plin, Oos'taki han. 
garında 16 mayıs 19:1 de yandı, 
kül oldu. Diğerleri de ayni akıbe. 
te uğradı. 

Zeplinler. Umum iharbde, Al. 
man erkanıharbiycsinin ümid et.. 

(Devamı 6 mcı sahifede) • 



T E L G R A F - 9 Temmuz 1938 

Avusturya felaketi!. Kabine bugün ~, Bakırköyde 
(Sincisahifemizdendevam) 1 yapmanızı sizin sad:ıkatinizden ıstanbulda toplanıyor Yarın büyük 
Prusyalıl rıa harbe haz..ır - bekliyor, Mareşal!... Spor şenlikleri 

!anmak lazım geldi. Fakat ordu Fon Bendek kendini topladı, CBiriııcl sahHeden devam) ren Tophaneden _ ihtiyaca göre • 
hazır degıld .. Orduyu ıd.ıre e _ ımparatorun emrin dinlemeğe Bundan başka Vekiller Heye • müteaddid vapurlar İzmite gide - yapılıyor 
mek, harb1 yapmak vazifesı bana hazı1 bir vaziyet aldı. A~idük tinden çıkması icab eden mutad cektir. SON TELGRAF'm 
veriliyordu. Fakat ımpara'or bu devam ettı: ve birikmiş evrak üzerinde de Ayrıca Haydarpaşa _Adapazarı.. •• •• Tarihl tefrikası No. 31 

Yazan: M. SaırJ KARA\'İ 

büyük işi bana vermedi. Size yük _ Kendisi ile sizin aranızda tedkikler yapılacaktır. Sabanca tenezzüh trenleııne de Bakırkoy Barut gu· v A • b (l 
!etti değil mi Mareşal?. cereyan eden şeylere dair hiç BAŞVEKİLİN SEYAHATİ çok fazla vagon ilave olunacak. CÜftÜR 2 İnCİ yıl dÖ• I\.CJ1°nQZ TZlnlgQZ QŞlnl S 

_ Evet, Ar.ıdük conabları... k b' Başvekilimiz ve Vekillerimiz • tır ·- •• b"" ·· k l d k J > < imseye ırşey söylemiyeceksiniz. , numu uyu mera- l d ~ 
Dedig"iniz gıbi oldu. B den mühim bir kısmı bugünkü BAŞVEKl.LİMIZI.N • Q l Ve lZ Qn lgQmQ ln mz e~ una dair kimseye birşey yazmı. 1 k ti la cak 

- Çünkü imparator ordu ~•g'". toplantıdan sonra yarın sabah iz.. ZONGULDAK vo. KARAB"K Sim 9 U U na u~ yacala;mız ve bunu ( istikbalde u 
lil'b olursa ba.nnda kendi hane _ mite gideceklerdir. SEYYAI·IATİ Bakırköy Barutgücünün ikinci .,. gösterecek herhangi bir yazı bı.. 
danına mensub olan bır Arşidük rakmıyacaksınızL Bu feci harbin Evvelce de yazdığımız gibi; ya.. Şehrimizde toplanmış olan Ve. yıldönümü münasebetile yann 
ün bulunmasını doğru bulmuyor. her eyi sızce unutulmuş olacak rın sabah İzınitte yeni ve büyük killerimiz, bugünkü içtlıradan ve Bakırköydeki kulüb sahasında 
du. Size başmabeyincL•ini gön • Mareşal'... kimya fabrikamızııı temelatma yarınki İzmit seyehatinden sonra büyük merasim yaptlaca.1<tır, Te -
derdiği zaman ne diye haber yol. F B d k ib merasimi bizzat Başvekilimiz Ce. yaz mezuniyetlerini kullanarak §ekküllerlni Balnrköyde V':! tek.. 
ı ? on en e düşünür g· i ol - lal Bay r' - ı !il ıl mil muhitte sporun ı"nki•afı ve amıştı · d F k a ın ugur u e e yap a.. bir müddet ""hrimizde istirahat .,. 

Za alı M u. a at Ar§idük kuvvetle ısrar cakt.ır .- sporculug· u teşvik yolunda büyu .. k 
v ı areşal efendisi im - etti: · edeceklerdir, Bir kısım Vekille • 

Paratıor ile kendi arasında cere _ Bu merasimde bulunacak olan d rn1e hizmetler ifa etmiş olan bu çalış. E M ı b f ]" k tt riıniz e me ket içinde tedkik 
Yan etmış· · olan esrarengız safha. - vet areşa • u e a e e •Sümer Bank• ın davetlileri va. kan kulübümüzün bu mes'ud gü. 

· t uf k b • r · seyahaterine çıbcakardır ları da başkasına anlatmağa me. ımpara orun en a ir mes u 1- nn sabah saat 9 da Ankara eks. nü güzel şekilde kutlulanacaktır. 
zun olabilir miydi? Lakin onun yetini gösterecek bile olsa her • presine bağlanacak olan hususi B~ekilimiz Celfıl Bayar da Tesbit olunan programa göre 
bu d~üncesinl anlıyan Arşidük hangi birşeyin unutulması lazım. vagonlarla İzmite gideceklerdir, evvelce haber verdiğimiz gibi salı merasime yatın saat 14,30 da baş. 

dır Bu mutl·"a bövle olacak ı·m .. İ gu .. nü Aksu vapunle Zonguldag·a k dedi ki: · .... , • - ;uerasimden sonra zmit koyurı.. !anaca tır. 
- Merak etmeyınlz, Mareşal... paratora hiç kimse bu :felakette da donanmamızın da i~tirakile gidecektir. Evvela İstiklal marşından son. 

Benim her §eyden malüınatım kabahat bulmıyacaktır. muhtelif ve büyük deniz yarış. Kömür havzamızın istikbali ve ra kulüb umumi katibi bir nutuk 
var. İmparator size mabiyencisini O zaman Mareşal vadediyor. !arı ve muhteşem bir •detııı fes. inkişafı hakkındı mahallinde ted. verecek ve bunu büyük bir resmi 
gönderdL Onun vasıtasile size bu da yetişmiyor, yemin ediyor. tivalı• yapılacaktır. kikler yaparak direktifler vere - geçid takib edecektir. 
öğret!. ki eğer Avusturya ordu.. Bu da kfıfi görülmiyerclı. mühim Başvekilimiz ve Vekillerle da.. cek olan Celal bayar Zonguldaktan Saat 15,30 da tstanbulspor _ Ba.. 
larının başında ben bulunur da bir vesika yazıyor, Arşidüke tes.. vetliler bu festivalde hazır hu - Karabüke de giderek kurulması rutgücü gençleri :ırasında voleybol 
mağlub olursam imparator bu lim ediyor. Kendisinden istenen lunduktan scıııra gece saat 23,30 bir hayli ilerlemiş olan büyük de. müsabakları yapılacak ve ayrıca 
lekeyi silmek için tacını, tahtını şeyi tamami!e yaptığına, hiç kim da hususi bir trenle İzmitten İs. mir fabrikame'n in~aatını tedkik yine kulüb sporcuları Harbiye 
bırakarak sarayından çekilip git. senin kendi tarafından birşey öğ. tanbula avdet edeceklerdir. ve teftiş edeceklerdir. Yılmaz güreşçileri ile güreş, İs _ 
mekten başka çare bulamıyacaTı:.. renemiyeceğini knt'iyyen temin Yannki İzmit yarışl&rına bütün Başvekilimizin Karabükten Kas. tanbulspor gençleri ile basketbol, 
tır. Mareaşl, Mar•,aı. .. Sizden is.. ediyor. İstanbulluların iştiraki için, ucuz tamonuya da geçmeleri çok muh. Harbiye Yılmaz boksörkrile de 
!enen fedakil.rlığın derecesi bü • Mareşaldan böyle bir kıiğıd al- bir ücretle sabah saat 8 den itiba.. temeldir. boks yapacaklardır. 
yüktü. Fakat siz hanedana men.. dıktan sonra hemen Viyanaya dö- Saat 16,30 da kısa bir istirahet. 

sub değildiniz. Sizin mağliıbiye. nen A,rşidük, pek tabiidir ki im. A k 
1 

"k" e 1 B ~ k" ten sonra piramit oyunlarına b"Ş-
tin'z hanedanın hezimeti olmı - parator tarafından memnuniyetle z a sın 1 ıncı .u ç_ ocugu ? ım !anacak, sonra muhtelif eğlence. 
yacaktı. Sizi feda etmek daha k<l- kar§llanmış oluyordu. İmparator IJ !er icra olunacaktır . 
laydı. feda ettiği Mareşalin el yazısile B' ş· h eOIZe attı • Bundan sonra programın en şen 

İkisinln de arasında ağır bir • - 1 r IJ ş an e kısmını teşkil eden ve Bakırköy yazılmış kağıdı okuyarak mag - Dün akşama doğru Ruınelihisa. spor ve Baru(gu·· cil gençleri ara _ 
sükut ortalığı kapladı. Bedbaht lıib kıımandanın artık kendini hiç d d · k d d ı -
Mareşal başını önüne iğıniş din. bir suretle müdafaa etmeksizin Fac'ıası oluyordu ~~..:ıare~~ye:~~s~~ v: t~y~!:~;~ sında yapılacak olan tekaüdler ma. 
liyor, Arşidük de herhalde bildiği çı seyredilecektir. 

hezimetin bütün mes'uliyctini Ü- pertici bir manz~ra ile karşılaş - En son olarak saat 13,15 de İs _ 
bu esrarengiz ıhakikatin altında zerine almış olduğunu gürünce mışlardır. Dalgal~r. Hisar iske -
eziliyordu. Fakat Arşidük aldığı içi rahat etti. Dün şehrimizde bir tramvay lesinin biraz ileri3indekı kaya _ 
emri sonuna kadar yerine getir kazası olmuş ve bunun 2 inci bir 

dil kr - Fakat... Evet .. , Kocaman bir ş· h f . il "h 1 b 1 lıklara, henüz doğmuı ve hatta mek maksa · e söze te ar baş • ış ane acıası e nı aye u -
• k t ki · t d h göbeği bile kesilr.ıemis bir nev -lıyarak· •;a a • var ımpara oru 3 a masını güzel bir tesadüf önlemiş • 

· d zadın şişmiş, morarmış ceoedini 
Şimdi dedi imparatorun dl senelerce düşündürdü Bundan a Şişli _ Beyazıd hattına işliyen 

- ' ' " durmadan çarpıyoı-, bu bahtsız 
ğer 'bir arzusu vardır. Bunu da yarın ba:hsedilecck. 193 numaralı tramvay arabası dlın 

(Dış p<llitikadan devam) Irak-Diyarbakır 
yolu 

•aat 15 e doğru Şişliden kalk _ küçük yavruyu oradan oraya 
sürüklüyordu. Çocuk beyaz bir 

mıştır Fakat tramvay tam Şı.ş _ 
patıskaya sarılmı tı. 

hane yokuşundan bazı müşterile
Bunu görenler derhal karakolu ri alıp kalktıktan sonra; frenlerin 

hadiseden haberdar etmiş, gden 
tutmadığı dehşetle göriilmü~tür. 

polisler cesEdi denizden çıkarmış. 
Bu vaziyet karşısında araba 

!ar ve keyfiyet nöbetçi müddeiu _ 
büyük bir hızla Bankalar yok•1 _ 

mumiliğine ve tabibi adile bil _ 
şuna doğru inmeğe başlamış ve 

dirilmiştir. Gelen müddriumumi vatman el ve hava frenlerine sa. 
ve tabibi adil de ilk tahkikatı yap. 

rılmışsa da bunlar da tutmadık. 

tanbulsp0rlularla güç futbolcuları 
hararetli bir maç yapacaklardır. 

Çalışkan kulübümüzün bu mes.. 
ud senei devriyesinı tebrik ede _ 
riz. 

T ekaüd edilecek 
. Nahiye 
Müdürleri 
Şehrimizde buka·; 

bU ko cnahiye 
müdürü var? 

değildir. Ve mahkeme altınların 
mukadderatı hakkında üç türlü 
karar verebilirdi: 1 - Barselona 
hükumetine teslim. 2 - Burgos hü-] 
kumetine verilmesi 3 - Fransa 
bankasında hıfzı. Juge des Referes 1 
meseleyi uzun ve etraflı tedkik j 
ettikten sonra, nihayet üçüncü 
§ıka karar vermış ve altınlar ı 

mışlar. Neticede çocuğun üç, dört 
!arından bir kaç sa.niye içinde gün evvel denize atıldığı ve 0 za. Nahiye müdürlerı arasında bir 
araba son sür'atle yokuştan kayıp tasfiye yapılacaktır. Fransa bankasında kalmışlardı. 

Barselona hükumeti, Cour des 
Referes'nin bu kararını fatinaf et. 
mışti. Dün ajans telg:aflarınm 

bahsettik lcri nihai kaT"ar işte bıı 

istinaf mahkemesı karandır, TeL 
graflara bakılacak olursa, istinaf 
mahkemesi Rcfere5 mahkemesi 
tarafından verilen karann doğru 
olduğuna hükmetmiştir. Bu ka • 
rarla artık İspanya altınları, İs -
panyadakı harbin ::ıeticesine ka.. 
dar Fransa bankasında mahfuz 
kalacaktır. 

mandanberi de suların akıntısına 
gitmiştir. kapılarak sürüklendiği anlaşılmış Bilhassa 1299 d'.lğıımlu olan na. 

Frennin tutmadığım ve araba. biçare yavrunun gömülmesine biye müdürlerinin bu ayda teka. 
nın yıldırım gibi hızla kaydığını ruhsat verilmi tir. Şimdi zabıta üdlüklerinin icra olunması icab 
gören tramvaydakı müşteriler; etmekted,r. 
büyük bir heyecana kapılarak 

kendilerini ara:badan dışarı at _ 
mak için kapalı kapılardaki telle. 
ri ve yayları koparmağa başla _ 
mışlardır, Bu suretle açılan ka. 
pılardan birçok yolcular kendı _ 
!erini dışarıya atabilmişlerdir 

gayrimeşru bir münaSE'betin mah. 
sulü olduğu muhakkak olan bu 
çocuğun vicdans1z ana ve baba • 
sını şiddetle aramaktadır. 

Vaziyet henü;( ger· 
ginliğini muhafaza 

ediyor 

Bu münasebet"' Dahıliye Veka. 
Jeti, İstanbul vilayetn.:o \'e diğer 
vilayetleı'imize mürac~at ede _ 
rek nahiye müdütl~ririn tevellüd 
ve faaliyetlt-ri hakkında malumat 
taleb etmiştir. 
Şehrimizde bu doğumlu olan 

iki nahiye müdürii bulunduğu bL 
naenaleyh bunların tekaüdHikle. 
rinin icra olunacağı anlaşılmak -
tadır. _______ , ___ _ 

Belki uyandılar, bir iki konuşup güldükteO 

s0nra y0rgun düşüp tekrar uyudular 

Arzıniyaz, kalkmış banyosunu 
tuvaletini, kahvaıtısını yapmış o. 
turuyordu. Yalnız, kızlarağası ken
disini Padişahın hariminde bil _ 
mesi için dışarı çıkmıyordu. Efen. 
disi dışarı çıkar çıkmaz o da çı -
kacaktı. Maamafili bir yandan da 
Sultan Azizin mutadın hilafı ola. 
rak bu derece geç kalmasına üzü
lüyordu. 

Bu sebeble Cevlaııın getireceği 
malıiınatı heyecanı~ bekliyordu. 
Başkalfa, ustasın" anlatmağa baş.. 
lamıştı: 

- Efendi= ik• saat evvel bir 
kaç kere kahkaha salıvcrmışler,, 
ve ·bundan ~onr•ı. ses sada kesil _ 
ıniş, ne kahve ne nargile hiçbir 
şey istememişler.. Ne buyurur. 
sunuz bu hale ustam. 

Kurnaz Arz•niyaz b•ş)nı sal
lıyarak kalfasına cevalı vermişti: 

- Kız arılıyamadıcı mı? 
- Belki uyandılu, bir ikı ko _ 

nuşup giildükten sonra, yorgun 
düşüp tekrar uyudular diye hü -
küm verdim. 

- Hayır, sen da h:ı acemısın 
kız' ... Ben ölür veya maazallah bir 
gün menkub olur d.ı yerime geçer. 
sen çabuk atlatıhcaks•n bu işler. 
de! ... 

Cevlan, us'.asırun bu sözlerini 
üzülerek dinledi n gözlen dolu 
cevab verdi: 

- Ah, iki gözüm ustacığım. Al
lah sana tükenmez ömürler ver _ 
sin ... Allah sen. efendimize şirin 
göstersin .. Düşman şerrinden ha. 
Ias eylesin ... Lutfan izah buyu • 
rur musunuz vaziyeti ustacığım? .. 

- Ha, bak şimdL Bunca sene. 
dir efendimize hizmet ediyoruz. 
Ta efendiliği zamanındanbcri e -
!inde büyüdük. Sen hiç bir sabah 
gördün mü ki. efendımiz uyanır 
uyanmaz kahvesinı içmesin ... Ya. 
nında kim olursa olsun muhakkak 
gözlerini açar açmaz kahvesini 
içer, ondan sonr~; uyuyacaksa tek
rar uyur .. Halbuki bu sabahki hali 
büsbütün başka değil° mi? Gürcü 
dilberi bu kızım anladın mı şlm. 
di? 

bekli_yen kallal•r oldukları ye· 
biran için titremişlerdi. p~rf 
birisi kapıyı vurup içeri girdc 
mamile yatak odasına değil. 
geniş paravanla çevrilmiş bit J 

treye ... 
İçeri giren adaırı para,·aıııP 

kasında bulunan yatak odasıG• 
yalnız Padişah görcbilirdı. Çıii 
kü buo danın par:J\'ana karŞI 1 
len yüksek bir yeri"d ayna' 
dı. 

Sultan Aziz, ka!Janın işitiP il' 
ri girdiğini aynadan görtf'Ul 
İrade etti: 

- Kız, çabuk k,ıhve ... '{crıl 
istemez, vakit ge-;:miş, güz ıce 

kahvaltı hazırlasınlar ... 
Kalfa yer öpüp dışarı seğitlrıı' 

ti. 
Haber, Cevlana .. Cevlandan 

Arzıniyaza uçmuştu .. 
Hazinedar salla"• sallana od' 

sından çıktı, Laz;ın gelenlere 
alay emirler verdikten soıora, 1 

fendisinin yatak odasının kSP' 
sı önüne gelip hazırlanan kab~ 
yi altın tepsi içine koyarak kır, 
vurdu. Sultan Azız bağırıyord 

- Gel!.. 
Hazinedar içeri g•rdi. Para' 

nın arkasında ı:lurdu. İk;nci ~·d 
yi bekledi. Padişah söyleniyor 

- Gel; ustam! Harab olduk 
mez misin? .. Getir şu kah\'e)' 
Çekiştirelim ~öyle bır .. Aıı' 
kahvaltıyı da çabu~< hazırlat'· 

Sultan Aziz, durm•dan bir 1 

dan söyleniyordu Arzıniyaı 

bu söylenmeler içinde yatak b' 
na kadar gelerek efrndis nı.ll 
ne kahvesini tutu~lurmuştur 

Gürcü kızı ortada yoktu .. I• 
. ' hakkak banyo daıresıne geçn' 

1 
tDcvamı ~ 

Almanya 
Bayram yapıyo~ 

(5 ln<i sahifeden de'' 

tiği kadar müh.m bır rol ovnı) 1 

madı. Ne Londrayı ciddi ~utet 
Cevlfın u:;tasının söylediklerini tehdid, ne de Parisi bombardııı' 

tasdik etmişti. edebildi. Parise ikı defa bit~ 
Hazinedar, kalfas:na sıkı sıkı şu bomba attı: 21 m~rt 1915 ve 29· 

emirleri verdi: kiınun 1916 da. Birinci hücu~ er· 
- Kalfa, aman dikka: ediniz e. hemmiyetsiz olmuştu. Bat;ıı; t 

frndimize, kahve ister istemez ba mahallesine 6 bomba atmı~ ,·c . 
na haber veriniz. Kızlarağasını da damın ölümüne .. (korkudan) ~· 
atlatmayı unutma!.. bebiyet vermişti. * İkinci taarruz müthiş idi. ~~e; 

İkindi olmuştu. Daha hala haş. nilmanton üzerine salıverdıgı ~ Bu kararın birkaç bakımdan e
hemmiyeti vardır: Gerçi bır hü. 
.kümetin tanınıp tanınmaması, 

mahkeme kararın3 b:ığlı değıldir. 
Yanı Paris istinaf hukiınıetı, İs • 
panyada Fran.;a tarafından ta _ 
nınan meşru hükumet olmktan 
çık'"tllıştır Burgos da tanınmış oL 
maz. Fakat Fransız bankaçıları, 

Barselona hükiımctınin zaferın -

(Birinci ıahifeden devam) 
yakında eksiltmesi yapılacaktır. 

Yapılmakta olan kısımlardaki 

toprak işlerinin tutarı 800,000 
metre mikab tahmin eailmekte • 
dir. Bugüne kadar bunun 40000 
metre mikabı tamamlanmıştır. 

Gene bu kmmlarda sayısı 101 i 
bulan küçük köprü ve menfezle. 
rin çoğunun inşaatına başlanmış. 
tır. Bu bölgeye rastlıyan D:cle 
köprüsünün ~ok mühim olan te. 
mellerile Anbar ''" Kuruçay su. 
lan üzerindeki köprü temelleri -
nln sondaj işleri bir hayı. Herle _ 
mlşt!r. Amele ve işç:lerin sağıık 

clurumu bakımından tesisi zaruri 
olan sıhh;ye .istasyonları ile dis. 
panserlerin hizmete hazırlıkları 

bitmiş sayılabilecek dereceye gel. 
miştir. Şimalde Sıvas • Erzurum 
hattı Ü2erinde Divriğiyi çoktan 
geçmiş olan demiryolu Erzincana 
kavuşmak için çetin boğazları 

aşmıya uğraşırken cenubda Di _ 
yarbakır • Irak \'e İran demiryo. 
lu da karşısına çıkan her engelle 
savaşarak tesb!t edilen iş prog _ 
ramı üzer.nde hızlı adımlarla i • 
lerlemektedir. 

Tam bu sıralarda da kendi ken. 
dine Bankalar yokuşunu inip 
Merkn Bankası civarındaki vi _ 
rajı dönen tramvayın önüne 3004 
numaralı şoför Saminin otoma _ 
bili çıkmıştır 

(Birinci sahifeden devam) 
velki vaziyete dönülmüş olduğun. 
dan şikayetle balıst'dıyor. Filha _ 
kika vaziyet aynıdı;· Çünkü itilil.. 
fın daha ciddi ve l-in&enaleyh da. 
ha devamlı olmasını temin ecle • 
bilecek nekadar koz varsa hepsi 
oynanmıştır.• 

metlu pehlivan hazretleri ortada hava torpili 16 kişiyi öl:liırdıı .. 
İzmit Deniz Festivalı tertip he. yoktu. Nöbetçi kalfalar, yatak o- kişiyi de yaraladı. Ve çok hassı" 

yetinden: dasının kapısında put gibi d;ıru. yaptı. Fakat bu katıl Zeplin 13' 

den eskis.. kadar emin değ·'lerdir. 
Fransız bankacıları, Fransız poli. 
tikacılarından daha ölçülü hare _ 
ket ettikleri cihetı<', Burgos hü _ 
kUınetinln ilPride 'ürebileceği her 
hangi iddiayı bugünden gözonüıı.. 
de bulundurmak lıizwnunu his _ 
setm'.şlerclir. Mahkemenin kararı, 
kar mazl:k komisyonunun va _ 
z,feslni dolayısile kolayl~·nmalı. 
dır. Muharebe içinde altın en kıy. 
met' bir mücadele vasıtasıdır. 

Mahkemenin karar'Je her ikı ta. 
raf da bu vasıtadan mahrum kal. 
maktadırlar. Mahkemenin kararı 
Frnsız hükumetinin de işine el _ 
verir. İki senedcnbcri kararsızlık 
içınde bulunan İspanyada vaziyet 
duruluncıya kadar altınların, bel. 
ki Romaya, belki BcrLne, hatta 
belki de Moskrıva a h:crct ed 0 cek. 
!eri yerde Paris e kalmaları Fran. 
sa !çın elbette mılraccahtır. 

A. Ş. ESlllER ------* İngiiiz sefiri Sır Pe~cy Lo -
rer ve refikası dün lngiltereden 

§ehrmuze gelmiş'ir. 

i Devlete aid 
· Kağıdlar 

Dün, emniyet müdürlüğı.i ıne _ 
murları, şehrimizde devlete aid 
kağıdlardan yapılmış satılık kese 
kağıdları, bloklar ve defterlerle 
(sıyırma) denilen \'e top halin -
deki resmi k5ğıdla-ın kenarından 
artan resmi kağıdlan meydana 
çıkararak bunları müsadere et -
mişlerd,r. 

ne,·Jeıe aid olduğu halde husu
si ellere geçm!§ olan ve musa -
dere olunan bu kiiğıdlarır. mik • 
tarı, 3,5 tona yaklaşmaktadır. 

Bu kağıdlarda"! !1'ühim bir kıs. 
mı Tahtakale civarındaki kese ka. 
ğıdcılarda buıunl".luslur 

Kes kağ dcıl~rı. bu kağıdla. 
rı Andon isminde b:r zattan al. 
dıklarını söylemiş'.erdır 

Poiis tarafında,, yakalanan An. 
don ise bu kağıdl~rı Galatada bir 
matbaadan aldığını söylemiş bu 
matbaa da AnkJra caddesindeki 
diğer bir matba cıyı göstermiştir, 
Tahkika• deva,... •'mektedir. 

Tramvay buna şiddetle çarparak 
yine yoluna devam etmiştir. 

Bu müsademe neticesinde arka 
tarafı tamamen parçalanan oto _ 
mobille tramvay 20 metre kadar 
ilerlemişlerdir ve ancak Osmanlı 
Bankası önünde ve şoförün oto... 
mobılinin frenini adamakıllı sık.. 
ması sayesinde durabilnıişlefCıir. 

Bu zamana kadar geçen müd _ 
det içinde ise tramvaydaki yol _ 
culardan çoğu; kendilerini yere 
atarak arabadan çıkmışlardır. 

Arabada içeride kalan kadın _ 
!ar da korkudan veheyecandan 
bayılmışlardır. 

Tramvay durunca; bu kadınlar 
ayıltılmış ve atlamıyan bi;kaç 
erkek yolcu da dışarı alınmışlar. 
dır. 

Vak'a hemen müddeiumumiliğe 
ve zabıtaya haber verilerektah •. 
kikata geçilmiştir. 

Kazazede tra"!.vay arabası Ak
saray deposuna çekilmiştir. Yapı.. 
lan muayenede sefer esnasında ve 
ansızın elektrik tellerinin yan • 
ması yüzünden frenlerin tutma • 
dığı ve bu yüzden bu hadisenin 
vukua geldiği tesblt olunmuştur, 

* Plajlarda alınan para fazla 
görülmüştür. "Bu münasebetle 
plajlar için, Beled'ye )·eni tarife.. 
ler hazırlamaktadır, 

Pôti Jurnal şöyle yazıyor; 
cİngilizler abluka hakkı ıncse. 

lesi için Frankoya verilecek olan 
imtiyazların bir gün aleyhlerine 
dönebilecek bir masebak teşkil 

etmesinden korkmaktadırlar. Şu 
halde fasid bir daireye girilmiş 

demektir ve bu dairenin içinden 
nasıl çıkılacağı da henüz malum 
değildir. Çünkü İspanya harbinin 
bitmesinde menfaati olan hükC. _ 
metler bu neticeyi elde etmek için 
elzem olan imtiyazları veremez _ 
!er veya vP.rmek istemezler. Çüıı.. 
kü İspanyol ihtilafının mü'11kün 
olduğu kadar uzun sürmesini ar. 
zu eden hüküınerlcr de vardır• 

-<>--* İstanbul gümrüklerinde ıki 
senedenberi yapılmakta olan ısla. 
hatın bütün gümrüklere teşmil o. 
lunması kararlaştırılmıştır. * Halen elektrik abonelerine 
iki ayda bir gönderumekte olan 
elektrik faturalarının badema her 
ay müşterilere gönderilerek be -
dellerlnln bu suretle oydan aya 
tahsil olunması kararlaştırılmış • 
tır, 

Yeni karar eylülde 
tatbik olunacaktır. 

nltibaren 

l - Aşagıda isiml rı yazuı ar. yorlardı Arada sırs.da da baş kaL çikada Ath'da ye"!' düşurütdli ~ 
kadaşlar 10 Temmuz 1938 tari. · fa gelip kontrol ediyordu. Paris bir daha Zepl".nlerin h~c,, 
hinde İzmitte yapılacak deniz 1 İşte, Padişalı ses'enıyordu: muna uğramadı. 1930 da buııl9 

1 

yarışlarına hakem olarak intihap - Heeey!_ Kir.ı var orada!.. dan biri, Opera üzerind• dost> 
edilmişlerdir: Saatlerce sükun~· içinde nöbet bir uçuş yaptı. 

Pazar günü saat 9 dJ İzmlt'e ha. ==========================.:" 
reket edecek trenle gıdileceğ.nden 
bu arkadaşların Haydarpaşa garın. 
da bulunacak memurumuz Naili 
Morandan biletlerin! almaları rica 
olunur. 

Ahmet Fetgeri, Riza Sueri, Eftal, 
Naili Moran, Vamık Gezen, Hikmet 
Üstündağ, Şazi Tezcan, Kamil Et. 
hem, Zeki Riza, Sait Selahattin, Nu. 
ri Bost, 

2 - İstanbul deniz kulüplerinin 
iştiraki ile yapılacak olan İzmit 
deniz yarışlarını takıp etmek isti. 
yenler tren ve vapurdan istifade 
edebileceklerdir. 

Kocaeli vapuru sabah saat 8 de 
Tophane rıhtımından kalkacak ve 
seyircileri müsabaka mahalline gö. 
türecektir. Yarışlar gemiden ve sa. 
hilden seyredilebilir. 

Pazar günü Ad•pazarına müte
veccihen Haydarpaşadan kalkacak 
olan her tren İzmitte duracaktır. 
İzmitten sonra tren gece s:ı.at 23,30 
dadır. Bu trene göre Akay vapur. 
!arı yolcuları Bostancıdan Adalara 
ve Haydarpaşadan İstanbula nak. 
!edecektir. 

• ( f·.,,,·· 

25/G/938 tarihli Resmi Gazete ile intişar eden 10/6/938 tnrihlı 3~ 
' numaralı kanunla Belediye hududJarı icindeki kulüb kahvehaııc - . "' gazinolarla umuma mah5us kır bahçelerinde ve p~nayır yerlerinde 

lunan her bir bilardonun senelik resmi olan (5) lira ve tavlalarm, daıı" 
satranç tahtalarının ve domino ve tombala takımlarının hn birınır. ~1 

senelik resmi olan (3) lira belediyelere intikal etmiştir. 

Kanunun (2) inci maddesi bu resimlerin alakadarları tarafı~d, 
mali senenin ilk ayı olan Haziran sonuna kadar ödenmesi ve oyun ııl t 
inine de damga vurdurulup levha koydurulmasını mecbilri kılmı.Şuıt 

d" Kanun 26 Haziran tarihli gazete ile neşredildiğiııe ve resım te 

ve damga muamelesi için kanun bir ay mühlet vermiş olduguna ~
kanunun neşrindrn itibaren bir ay zarfında yani 26 Temmuza l-' ~ 
alakadarların mensup oldukları belediye tahsil şube:erine bir beY~~~. 
me ile usulü dairesindt müracaatla resim tediye etmeleri ve darı$' 
levha muam~lelerini yeptırrnaları dara evvel bu senenin rc~mL"I 111~ 
yeye vermiş olanların beyannamelerine bu ciheti isaret etmekle bef' r 

• • ellerindeki makbuzlarını da belediye şubelerine kaydettirmclerı ef 
halde kanununun tasrih eltiği nakdi cezalara maruz kalacakları eb 

miyetle llaıı olunur. (B) (432~' 
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~enf z tefrika Yağız H 1 K 4 y E 

-------_....;~ · Bir kadın 
Yazan: Rahmi Alma ya-L hi an'[._R A _ ___.] 
~ 
.~ Düşmanı 
/~ 

(4 üncil sahifeden devam) 
kayetçidir. 

BUGÜl\KÜ l'ROGRAM 
hükumetı bu sefer Almı:nya ile 

Akşam neşrıyaıı: 
konuştu. Mayısta~beri cereyan e. 

1 
~ercüme, ve iktibas ı 

- ıtkkı mahfuzdur: 

·~ 
~· 

llt 
Vesika, rf'sim, mRlflmat ve not vereııler: Eski Osmanlı donanması erki
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkôtibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar &izli kalan \·e.'1kalar 

Gece yarısı gelen f e 1 g raf: 

''M armara alevler içinde! .. ,, 
l~anbulda Babıiili ile nezaretler, Çanakkalede 

olordu kumandanlığı ve en büyük makam 
umumi karar gii.h birbirine girmişti! .. 

Irer ~i 
giıh Yapmadan evvel karar - 1 

ıuınuın· 
Paşanın ıy: danışıyor, Enver 
dili.. ınalumatı olm3dan ken _ 1 

gınden b' 
llur ırşey yapamıyordu. l 

ti tel~a Yağan telgraflar nezare
rilen . verdi.·· Gece nazıra ve
hey §İfreler ihtiyar devletlüyu 

<!canla y t -ellerin. b a agından kaldır mı , 
da do 

1 aşında, birka;; tel saçın. 
odas ~ıra dobştıra koca yatak 

ında dört da··nd · .. t" K 
rargiıhı • urmu~ ur. a-
heye llnıunu ayni telaş ,.e ayni 

canJa Ik llu .. ça anmı:ıtı ... 
YOtd ~uphem telkraflar ne olu -u. 

~~rn:-:ıra alevler içinde! 
Iruı, esı ne mana ifade ederdi? 

deıneka~a ve tek kelime ile bu ne 
sıı tut tı ... Marmarayı kim ve na. 
baJı· 

1 
Uljtururdu. Düşman tahtel-

ır erin; f . . 
iç denizi . n . aalıyetı bu Osmanlı 
benzin ı"' bır mazut fıçısına, bir 
gı·b· enekesın~ benzetecek ne 

ı faaı· 
İsta •!Jette bulunurlardı ... 

ten nbuldaki heyecan sadaret
lııid nezaretlere, karargiıhıumu • 
ltad en iskele kıımandanlıkhrına 
§Ür a~. her tarafı ayni deh:ıcte dü
l~~u; ıç yüzü anlaşııamıya o be
lere z aber türlü türlü tefsir • 

Yol açmıştı. 
leararg·1ı 

na ç _ a_ ı umum! makine başı-
Tlıen a~tdıgı yüzbaşı Cavidden he
have ızahat istemiş, şöyl~ I-'• mu. 

re başlamıstı · 
- İstanbul K. · • • Oras .. ararguhı umumı .. 

1 neresi: 

Ja;;:;aleemikler; sahil rnuhaafza 
b tma b"l"'k '· aşı C . 0 u ..:umandanı yüz-

avıd. 

b-;- 'Ielgrafınız ı d B' 
-uatıJınno 1 a ın ı.. ırşey 

·-,or. zah ediniz! 
- C<>ee 

\ikam . .. Karanlık.. Ccnub ıs-
etınde d . d . . . 

tnesafoı· .. en,z ' bırbırınden 
nihor ~uç alev kümesi görü _ 
ğer de~ anan trampor yahud di
d"n t ~ vasıtalarına delalet e -

a eşın rn 1ı· 

jandarma yüzbaşısını sigaya çek
mişti. 

- Burası İstanbul... Dahiliye 
Nezareti müsteşarı... Neresi ve 
kimsiniz! 

- Kemikler ... Sahıl muhafaza 
jandarma bölük kumandanı yüz
başı Cavid! 

- Telgrafınız müphem .. Heye. 
can verici mahiyettedir. Birşey 

anlaşılmıyor. Marmara alevler i. 
çınde diyorsunuz: İzah ediniz. 
Yüzbaşı bu istizaha da biraz ev. 

vel karargahı umumiye verdiği 

cevabla mukabele etmiş Dahiliye 
Nezareti de sözün bitıminde ayni 
emri vermişti: 

- Tahkikatı çabuklukla başa • 
rınız! Sabahtan evvel malômat 
bekliyoruz' 

Ve ... top alevler nihayet bulun
cıya, saatler geçip de sönünciye 
kadar ayni muhabereler tekrar 
etmiş; sırasile Enver Paşa, soda • 
ret, hariciye, mabeyni hümayun 
daha birçok makamlara kan ter 
çinde diyorsunuz ... İz~h ediniz' 
içinde ccvab yetiştirmeğc uğraşan 
yilzbaşı Cavidi tek~r teker siga
var d.ıbinden bahçenin <>lpt•ra -
ya çekmişlerdi. 

Ateşler sabaha kadar azalmış, 

gün doğacağına yakın da büsbü. 
tün sönmüştü. Acba ne vardı? 

İşte, Kemikli halkı, jandarma 
kumandam telgrafhanede, maki -
ne başında buram buram ter dö • 
kerken bu merakla birbirlerini 
yokluyor, herkes diğerinden bir 
şey öğrenmek merakını çözmek 
için sabırsızlanıyor, gecenin uy -
ku saatleri bu köyde tam bir uy. 
kusuzlukla geçiriliyordu .. 

Çanakkaled.:>ki X kolordu ku -

verilen alevleri, görmek için ka -
ranlıkta gömülü ufku araştırıyor. 
du ... 

Çanakkaleden hareket eden des. 
troyer fırkası 4 gemideıı miirek -
kebdi. Bunlar y.)b çıkarken ken. 
dilerine şu talimat verilmiş: 

- Aralıklarla birbirinizden u.. • 
zak bulunacak, ve Marmarayı ta. 
rar bir vaziyetti! ilerliyeceksiniz. 
Ateşlerle ilk temasta mahiyetini 
karargaha bildirmeli. alacağınız 

tedbjri, tertibatmızı haber verı.1e 
!isiniz! _ 

Filotilliıya Ta~rız süvarisi Nezir 
kaptan kumanda edecekti. 

Destroyerler N1ğradan hareket 
ettiler. Azami sürntlerile ileriye 
doğru atıldılar .. Marmaraya gir. 
dikten sonra göreceklerini um _ 
dukları alevlere biran evvel ye • 
tişmek için bütün hızlarile uçar 
gibi karanlıklara karıştılar. 

Nezir kaptan işaretle filotillaya 
Marmaraya girdiJi dakikada ıla. 
ğılacak: 

Emrini veri ya~, gemisinin gü _ 
vertesinde seyir zabiti ve ikinci 
ile konuşuyordu: 

- Telgraflarla ortalığı vel\•e _ 
l~ye veren kim A !ah aşkına Mus. 
tafa Bey, duydun mu? 

- Hayır! Söylediklerine göre 
kaza kaymakamı irıı!ş! 

- Hangi kaymakam bu? .. 
- Vallahi o '<:adar derin araş • 

tırmadım Nez;r Bey .. Yalnız duy. 
duğum bu adamcağız tek kelimeli 
bir telgraf vermiş. 

Marmara ali!vler içinde: 
Demiş, işte o kadar. Kumandan 

paşa bizzat telı;rafhaneyc gitmiş, 
kaymakamı makine başına çağırt. 
mak istemiş. Epeyce beklemiş. 

Makine meşgul cevabı veriliyor _ 
muş. O da dönmü~ bizi Marmara. 
ya gönderdi işte' 

( 4 üncü sahifenıizden devam) 
şısında sönüyor ve ölüyormuş. İşte 
böyle oldu. 

Ağır, ağır doğruldum. Dostu • 
mun ısrarlarına rağmen gitmek 
mecburıyetinde idim. Kapı önün. 
den ayrılırken: 

- Allah mes'ud etsin ne diye _ 
yim dedim. 

Güldü. 
- Kadın bir avcı, hazan da bir 

avdır. 

Allrh hemen bütün gençleri, 
vicdanı temiz, Venüs kadar gü _ 
zel, dedikodu ve gevezelikten u. 
zak, hanım kadın bayanlarla kar. 
şıla~tırsın ... 

-Amin! ... 

Ayrıldım. Henüz bir adım at • 
mıştım ki koınşu pencerelerden 
biri açılarak sarı saçlı güzel bir 
baş uzandı. Ve titrek bir sesle ses. 
leııdi. 

- Selim bir tarafa gitme bekli. 
yorum. 

Selim yalnız evlenmeklE kal • 
saydı yin~ iyi idi. Belli ki k&rısına 
esir de olmuştu. 

Yaz reportajları 
(4 üncü sahifeden devam) 

asra uygun komediler oynasalar 
her lıalde daha iyi olacak. 

••• 
Mecidiye köyünün daha fazla 

rağbet görmesi beklenebilir. An. 
cak vesaiti nakliyenin daha mun. 
tazam olması lazım. 

Mecidiye köyiın en güzel villa. 
!arı arasındaki eski kır kahveleri 
de biraz tuvalet yaparlarsa güzel 
lik itibarile daha fazla kuvvetlen. 
miş olacaktır. 

İstanbullular yavaş yavaş ya. 
kın sayfiyelerde yazı geçirmiye 
alışırlarsa Maslak boyu Beyoğlu 
cihetinde oturanların sayfıyesi 
halini alacak. 
Çalgı çalıyor, Kağıthanede çifte 

telli oynuyan, fala bakan, çinge. 
neler soluğu Mecidiye köyünde 
almışlardı. Fakat buralarda rakı 
alemi bol olmadığı içın ancak bir 
;ki yerde iş yapabiliyorlar. 

Her iki tarafın gazeteleri ise 
birbirleri aleyhıne şıddetlı neş _ 
riyala girişerek ikı memleketin 
münasebatı bu yüzden mütcessır 
olmaktadır. Danzigde Alman pro
pagandası hararetle devam eder. 
ken Varşova buna karşı Jakayd 
•kalamıyor. Sonra Avusturyanın 
malüm şekilde Almanya ile bir. 
le~tiğı gündenberi, şu dört beş ay 
zarfında Varşovanın Berline kar. 
şı olan bakışı da çok değişmiştir. 
Çünkü Lehliler bir gün kendi 
emniyetlerinin ne hale geleceğini 
de hesab etmek vaziyetine gir -
mişlerdir. Buna bakılınca Varşo. 
va - Berlin münasebatının bun. 
dan sonra sımsıkı bir dostlukla 
birkat daha kuvvetleneceğini id. 
dia etmek güçleşiyor. 

Geçenlerde Lehistan Hariciye 
Nazırının Baltık devletleri payL 
tahtlarını birer birer ziyaret eL 
mesı dolayısi!e Avrupa gazetele. 
rinde çıkan bellibaşlı yazıları 

bu sütunda hulasa ederken •Son 
Telgraf• Lehistan hükumetinin 
bir taraftan Rusyaya, dığer ta _ 

raftan Aıma'lyaya kar ı olmak Ü

zere bir müvazene tesis etmek ü. 
zere Baltıktan Karadeniıe kadar 
olan devletler arasında bir anlaş. 
ma lem•n etme~e uğraştığı söy. 

lenmiş'i. Bu sureti<' tal!' 100 miL 
yon kişilik bir kütle vücude gele • 
cek ve bunun ortasında Lehista
nın politik;sı hi\kim olacak diye 
düşünülüyordu. 

Fakat bunlar hep istıkbalc gö. 
re bir takım tasavvurlar olab'lir. 
Şimdi ortada yeni bir hadise 

vardır: Lehistan ıle Almanya a.. 
rasında yeni bir ticaret muahe. 
desi aktedildi. Ticaret muahede. 

!erinde siyasi maksadlar da ara. 

mak lazım olduğunu söy liyenler 

vardır. Müstakil Avusturya dev. 

!eti varken Lehistanın onun la bir 

ticaret muahedesi vardı. Avus _ 
turya ortadan kalkınca Lehistan 

18,30 Tepebaşı beledıyc bahçe. 
den müzakereler şimdı bıtmiş o. 

sinden nakl n· Hafif müzik. 19,15 
luy.,r. AvJsturya ıle Lehistan a. Konferans. Prof. Sa!ih Murat 
rasır dak.L ticaret münas~bat: şı.m-

(fen musahabeleri). 19,55 Borsa 
di Almanya ile aktedilcn mua'1r. 

haberleri. 20 Grenviç rasutanesln. 
de ile yoluna konmak istenmiş • 
tir. Evvelce Lehistan ile Anıs - den naklen saat ayarı. Belma ve 

arkadaşları: ŞC'hnaz, H.caz. 20,45 
turyanın tıcari münasebatı çok 

Hava raporu. 20,48 Ömer Riza iyi idi. Şimdi ise artık Avusturya 
Doğrul tarafından arabca söylev. 

Almanyanın bir viliıyeh haline 21 S. A: Orkestra: 
geldi. Artık Lehstanla Avustur _ 

1- Valödiyö: Kalifdö Bağdat. 
yanın ticareti için Berlın ıte ko-
nuşmak lazım geliyordu. Öyle 2- DreLC!erk: İllüzyon damur. 

3- Tostı: Romans. 
yapıldı. Lehistandan Avusturya. 

4- Withagens· L,tl Dolly. 
ya bir hayli maden kömürü gön. 

ı>-- Drigo: Yals _ inyon. 
derllirdi. Lehistan bundan çok 21,30 Necmeddin Riza ve arka. 
kar ediyordu. Şimdı ise artık A-

t k"' - 'h Al daşları: Seg5h, Hüzam. ~2,10 Te. 
vus uryanın omur 1 tiyacını - pebaşı beledıye bahçesinden na. 
manya temin ctmeğe başlamıştır. 

kil· Müzik, \ary~te 22.50 Son ha. 
Bu ise Lehistanın hasım~ gitmi-

bcrler ve ertesi günün programı. 
yen bir hal oluyordu ve sonra Le. 

23 Saat -ayarı: Son. 
histandan Avusturyaya bir takım 
zirai mahsuller de ihraç edilir • YARINKİ PROGRAM 
di. Şimd, bu da Lehistanın isle • Öğle ne~riyalı 
diği derecede olamıyordu. YPni 12,30 Pliikla Türk musikisi. 12,50 
ticaret muahedesine dair veril~n Havadis. 13,5 Plakla Türk musi • 
malumata bakılırsa her ik, taraf kisi. 13,30 MuhtcLl plak neşriyatı. 
arasındaki ticari münasebetler 

14 Son. 
daha kuvvetlenecckllr. Yine söy. ı-------------
lend.ğ!ne göre Almanya - L<'his. 
tan ticaret muahedesi Lehistan 
ile Çekoslovakya arasındaki tica.. 
ri ve iktısadi münascbatın aky " 
hine netice verecek, Lehi tanla 
Çekoslovakya arasındaki alı• ve. 
rişi aıaltmış olacaktır; diyorlar. 

Butıun neticesi tabii ergeç görü. 
Jeccktir. Şimd' su satırlara niha. 

yet verirken şunl! çıkarmak la. 
zım geliyor: Almanya ile Lehis. 

tan arasındaki münasebat Orta 
Avrupa vukuatı noktasından her 

\'akit dikkati celbedecck, her va. 
kit politika alemini me gul eden 
dedikodulu bir mevzu olacak. 

ZAYİ - İstanbul ithaliil gümrü. 
ğünün 5289 No. ve 3/7 /937 günlü 
birinci nüsha beyannamesini zayi 

ettik. Yenisini çıkartacağımtlan es.. 
kisinin hükmü yoktur. 

Liyezcr Arditi \'C Peso 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
9 Temmuz Cumartesi ııünü ak. 

şamı Şehremini inşirah Bahçe. 
sinde: 

KAN 
10 Temmuz Pazar günü akşamı 

Yenr~ehir Aile bahçesinde· 

KOKA.İN - ESRAR 
11 Temmuz Pazarte,; günü ak.. 

şamı Yeşilköy İstasyon bahçes : 
LOKMAN ZADE 

12 Temmuz Salı günıi akşam• 

Üsküdar Beyleroğlu Bahçesınde 

KOKAİN - ESRAR 

Nar bant 

Hüliısa Mecidiy2 köy tam ma. 
nasile güzel olmamakla beraber 
az çalışma ile güzel olabilecek bir 
yerdir. En fazl:ı üzerinde duruL 
ması lazım gelen şeyler; vesaiti 
nakliye ve gazinodur. 

Hayvan Seğhğı Küçük Sıhhiye Memurlar, v 
Mektebi Müdürlüğünden: 

ı--~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~-=:......~~~~~~~~----------
Mektebe teslim 

Zincirli kuyuya kadar uzanan 
modern evler ve çiçekli bahçeler 
gün geçtikçe arta•kon yazı Meci. 
diye köyünde geçirenlerin sayı.. 
sı da fazlalaşmakbdır 

Eksikleri tamamlanırsl burası 
yakın zamanda b!rinci sınıf say. 
tiyeler arasındadır diyebiliriz. 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

mikdarı 

azı 

Ekmek (1. ci nevi) 10000 

Et dağlıç 1700 
Kuzu eti 500 

ço~u 

12000 

2500 
750 

tahmin 
olunan fiat 

tutarı 

li. Kr. 
ilk temi· Eksi;t. 

10 Kr. 

nat 
mik· 
darı 

Narh 1200 - 90 L. 

47 • • 1175 88,13 
47 • • 352 50 26,44 

n e:ıin 
ügn s~ 

---~~~~~~~~~~~~--..,.... Sade yağı 800 
Zeytinyağı 300 
Sabun 250 

1300 
500 
400 

100 -. 1300 97,50. 
48 
31 

• 
• 

240 18 
124 9,30 
120 9 Tuzsuz tereyağı 75 100 120 _ • _ _ _ 

---F-a-su-·ı_y_e_ç_a_lı=-=-------~7~0~0--~1-:::oo~-15--,------.....,.l-50,.-----~ 
Şılınadı T a. ıveti henüz anla _ 
hahle : ah kıkat yapıvoruz. Sa-

Yın b' · Yal<ılını ' sa ıl!erimizde 4 motör 

mandanlığı ilk t~Jgrafı alır almaz 
hemen faaliyete geçmiş, Nağra • 
daki destroyerlPri doğru Marma _ 
raya göndermiş\i... Bahriye Ne -
zareti, donanma kumandanlığına 
gece verdiği bir emirle İstanbuL 
dan hareket eden bir ansaldo bot 
fırkasına İstanbul istikametinde 

- Boğazdan çıkmağa nckadar 
var? 

Mustafa Bey haritaya baktı .. 

MURAD KAYA/iAN 

-,m._..;;;m•·;_;;_~~ Fasulye barbunya 300 400 11 • 44 
Pırinç (Bursa' 800 1200 26 • 312 .. 

il .. len tn" ştı. Bunun deniw dökü-
d. urcttebat ı 
ıleıini b' ve ya cuları ken. 

la tut ır tahtelbahr;n ınnyitab-
~turdu" · 

telgrafı dalı ~nu söylediler. O 
rarga)ı a 0 nce nezaret ve ka-

1 unıum; 
silat ifad ye vcrdiın. Taf _ 

- Ta)ı~·~e raporlar postadadır. 
Sabahtan 

1 atı suratlc ikmal edin. 
Verinızı evvel bura;a malıimat 
-ıı •.. 
ll Şus\üneı 

U konuş ". 
sıra beh tna bıter bitm"z hatta 

'Yen Dahiliye Nezareti 

Pr..11 :~ 
~ ... .. menı;ss 

Marmaraya tahrik ctmi~, huHisa 
her taraf birbirine girmişti. 

Destroyerler projektörlerini 
Marmaranın her tarafında gezdi. 
riyorlar; denizin yüzünü bir ışık 
yağmuruna boğuyorlar, rasıdların 

gözleri suyu kontrol ediyor, be1li 
belirsiz, bir preskop işareti, bir 
tahtelbahir izi arıyorlar, süvari -
ler gözlerini uiııkta dolaştın • 
yor, dürbünli!r, telgrafb haber 

Tercüme eoen: Hatice 

lr~;c;:;-0i ajanbn ntahrikatı ile 
tırLırsa ~an uhttan uzaklaş
llııtiyazı: rnıiıye kadar \'erılmiş 
~n tn en kıyrnetı kalır? . 

- P
ç ız kaşlarııu çanı· 
ek· · 

\ kı•, t 1 amrn., dedi. Bu şark 
'" •nı ı k t, . ilen a a adar CdC'cek bir iş. 

bılınıy ırn burada ne alakam var 
orurn 'N Çağırd . · eden benı Berline 
ı .. ar. 

- Sııe •i d 
C~ğ'ın • .. m 1 onu da izah ede -
lüıı dU·~ Dunyay; .stila etmek bil. 
§•Yan A!Yaya yayılmak emelıni ta. 
~ıneıı . manyanuı but;ın bu ıstila 

crıni t "-k ' .ı • .,. ku;ı; cttırebılmesi 

için bir şeye ihtıyacı vardrr ... O 
da benzin. Büyük bir harbi göze 
almak için lazım gelen tangı, tay. 
yaresı, me>törlü kuv,·etleri mev _ 
cuddur .. Fakat bu motôrleri tah. 
rik edecek asıl maddeye, asıl cev
here malik değildır._ Bütün dün. 
ya için nasıl bir fıfe: olal:<ılece _ 
ğini biran düşünınt·k insana deh

şet \'eriyor ... Almanya ne yap • 
mak istiyor. Evvela bir petrol 
mıntakasına ulaşmak. Bu nerede. 
dir. Biri Romanyad• ... Romanya
daki petrol membaları hem Sav. 
yııt Rusya hududuna pelt ·Lltın.. 

Sonra harita kamarasının üstün _ 
deki köşkte asılı bazı aletlere göz 
gezdirdi. En sonrn da saatine bak. 
tı. süvariye cevab verdi: 

Cev&b verdi: 
- Az kaldı. Önümüzdeki bu _ 

runu dönünce Marmaraya gırı _ 
yoruz. Demek 40 dakika sonra 
oradayız! 

- Ala ... Mustafa Bey sen bu 
alevleri ne tahmin ediyorsun? 

Mustafa Bey güldü: 
(Devaını var) 

dır. Bır tehlike vukuundn Alınan-
yadan evvel Sovyet Rusyanın e. 
line düşebilir. Maamafih Almanya 
onu da ıhma! etmemektedir. Bü _ 
tün Balkanlara dağıttığı gizlı a -
janlarının en büyük faaliyeti bu 
memleketi içinden zaptetmek e. 
melıdır ... Fakat as:l O'lUn güzü 
nerededir. Musuld•dır .. Bu Al • 
man toplanı.şının, bu Alınan kuv
vetlerinin akış istikameti Musul. 
dur. Belki Almanya ıçinde Alman 
anasır bulunan memleketlerin ken 
dine ilhak ile i§c başlıyacaktır. 

Fakat bütün Balkanların topta 
tüfekle gelen istılacı Alman kuv
vetlerini kollarını açarak kabul 
edemiyeceği aşikardır. Fakat bu. 
nu sezen bu devlet erkanıharbı • 
~·esi orta Avrupayı ve Balkanbrı 
içten kemire mek i-;tıyor. Bertin 
Musul yolu üzerindeki bütür, dev
letlerin iQi Alman ajanlarile do _ 
ludur. Bütün bu müstakil devlet. 
lerın üniversitel~rinde Alman ca
susları doludur. Bu saf gençlerin, 

HASAN deposunun Bulgur 250 350 
Makarna 350 500 
Şehriye ~O 70 
Bey az peynir 400 500 
Kaşar peyniri 50 70 
Zeytin 250 350 
Un. Ekstra ekstra 250 350 

12,5 • 
25 • 
25 • 
43 
62 
34 
16 

• 
• 
• 

Şeker 500 800 26,25 • 

43 75 
125 

17 50 : 
215 
43 40 1 

122 50 
56 

210 

Itrıyat şubesi İmalatnda memur 
Bay Salih Şevkinin bu kerre 
kendi arzusile vazifesine nihayet 
verildiğinden münasebatı tica. 
riyede bulunduğulll muhterem 
iş sahiplerinin malümu olmak 
üzere iliın ederim. ı 
Hasan Deposu ve müstahze. 

Patates 1000 1250 7 • 
Soğan 800 1000 4,50 • 45 

87 50 
1 153,85 

ratı Kuru üzüm 100 150 22 • 33 
Kuru bamya 40 60 97 • 58 20 
Sirke 100 150 Ut. 10 • 15 
Tuz 400 500 5 • 25 

Sahibi H;ıs ~n Hassan ...................... 
Boda 250 300 7 ,50 • 22 50 

en temiz hislerini millet ve vatan Yumurt• 8000 10000 1,75 • 175 
duygularını tahrik edere'<: ilerde Limon 1000 1200 2,50 • 30 
o memleketleri zayıf düşürebile _ Kuru kayısı yaprak 75 100 35 • 35 
cek fesad tohumları atıyor ... BaL Salça 80 120 26 • 31 20 
kanlarda kendine sempatizan giz- irmik 50 60 17,50 • 10 50 
li gençUk teşekkülleri kuruyor. Çay harman 7 10 325 • 32 50 
.!"arkına varmıyan, iyi biı· iş yapı. Mercimek yeşil 300 400 13 • 52 
yoruz zanneden masum ve ateşli Nohut 400 500 10,50 • _ _ _ __ . 52 50 
b.ir gençliği kendı sermayedarla_ _.....;A;..r;..p;..a;..y_e_m~li'!"k-....-...... ..-.._ ____ -:7::5:-:0:---:--1::-:0:0;~0-- 5 , 50 

rının birer simsarı ve birer vatan Arpa kırması 750 1000 5,50 , 55 
haini vaziyetine düşürüyor. Al - Saman 1500 2000 1,75 , 35 

manya ıçin bugün idamei hayat __ ;:..K:;;u;.:r.;.u_o.:..t~~---------1-:00:::0:-7~-·1_5.o._o ;....- ....-~ 2,..,7_5_·----- ---- -···-.,-4.,.1 _2_5_ 
ancak petrol elde etmekle kebil _ Kok kömürü 20 ton 1850 , 370 
dir. Onu petrola doğru yaklaştıran Meşe kömürü 1500 kilo 4,50 • 67 50 

He rmillet yalnız kendi mille _ Odun gürgen 75 Çeki (250 300 • 225 

ı 
/ 13,60 

-

55,5J 
tine karşı değil bütün insaniyete Odun meşe sobalık 25 , kilo) 310 , _ 77 50 
karşı günahkar addediliyor. 1 --1..;.6.;.ç,;,..e_ş""it_y_a.:.,ş_s_e:-bz_e _______________ ---------........;...;,,.;...__.. __ _ 

Avustralyalı gPnç kız müstehzi Şartnamesinde yazılı miktarda -· - --· . - - - 545 50 40,93 
müstehzi gülümseyordu: 

• :.a 

• ,, 
o .. .. 
il 
il • ., 
.a 
& ., .. .. • Q. 

co 
twı 
O) 

N 
:ı 

E 
E ., ... 

- Demek İngilterenin bütün e. 
meli kendi sermayedarlarının pa. 
zarlarını korumak değil de ... Be. 
şeriyet.i bir badireden kurtarmak. 

Selimiyede Hayvan sağlğı memurları ve nalbant mektebinin 19 38 mali yılında ihtiyacı 1 . k 1 . 1 . o an 
yukarıda cins, miktar, tutar ve te rnınat a çe erı yazı ı muhtelif m evaddın tanzim edilen şartnam 

tır. 

<Devamı yar) 

]eri veçhile açık ekslltmiye kon muştur. Eksiltme Cağaloğlu Cumhuriyet Matbaası karşısında Yük:ek 
Mektepler Muhasebecil!ğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler mektep muhase _ 
besinde görülebilir. Bu malları vermeyi istlyenlerin gösterilen gün ve saatten evvel muvakkat tem; _ 
natlarını vezneye yatırarak makbu zları ve aranılan diğer vesaiki~ beraber komisyona baş vurmaları. 
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HASAN 
. . . 

LOSYONU ÇIKTI 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekeleri Kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. HASAN DEPOSU 

8 GU ZARFINDA 
G ZELLEŞMiŞ 

Buruşukluklar gaib e1ldu. 

Yumuşak cild • Cazib ten 

NASIL.DIR 

Sen ~ivarında oturan Bayan Droueı; bu usul, beni •8 gün zarfında 

lıakikaten cazib bir tarzda güzelleştirdi• diyor ve buna nasıl mu. 

vaffak olduğunu ıonlatan asıl mektubunu okumanızı rica ediyor: 

• 

IŞ1"E YERLi MALI 

YILMAZ 
Yangın ıondürme ve sis yapma makinaları 
Resimde gördüğünüz makinalar bin müşkülalla sahibi ol. 

duğıınuz mal ve mülkünüzü yangına karşı korur ve sizi rabat 
uyutur. 

Yeter ki 
Galata Perşembeııazar No. 50 İstanbul 

• 
Telefon 41362 

elgraf 8emurmaz 
Müessesesine miira.raat ediniz, 
Bımdan maatia Tlirkiyenin her 
Tarafındaki mümessillerine müracaat edebilirsiniz. 
Türldyenin en birinci yangın sönıllirme makine fabrika. 

sının lnamulfitıdır. 

Dikkat. -----
Son Telgraf gazetesi 

Yılmazla mücehhezdir 
iran Irak Suri• c ve Hatayın başlıca şehirlerinde satış 

t , ·' 

yerleri •·e plasiye isteniyor. 

Hekimler 
, 

ŞİRKETi HAYRiYEDEN: 
Temmuzun 12 inci salı günü akşamı 

•8..10 gün kadar evvel çektirdiğim Gece yatmazdan evvel pembe ==.=. === 
bu iki fotoğraiımı &örünce, kendim renkteki Tokalon kreminı sürün!iz. [Okuyucularımız bu sutunlarda 
bile tanımakta güçlük çektim. Al • Siz uyurken cildinizi besleyip yu _ mütehassıs hekimlerin hastalarını 
nımda, gözlerim ve ağzım etrafında, muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk. kabul saatlerini muntazaman bulur. 
çizgiler ve buruşukluklarım vardı. lukları giderir. Gündüz için de beyaz lar.] 

T'.:n.~ esmer ve sertti. Bugün ise renkteki Tokalon kremini kullanı. İç hastalıkları 
k b k b k Doktor Hafız Cemal (Lok. 

Boğazda ilk mehtab aleıni 
En yüksek san'atkarımız Bayan 

SAFiYE 

• 

butun dostlarımın gıpta ve takdirini nız. Cildınizle siyah benlerını eritir 1 

çe en eyaz, yumu_şa ve uruşu • ve açık mesameleri sıklaştırır. . 
suz bir cildim vardır. Bunu temin e. man Hekim ). - Pazardan 
den ve hakiki bir cild unsuru olan Paranın iadesinde garanti ba~ka günlerde öğleden sonra saat 
gece için pembe ve gündüz için be. Bu usulü bilen ve tatbik eden her 2,5 dan 18 e kadar lst3r.bulda. Diva.n. 
yaz renkteki Tokalon kremini her. kadın •günde 30 dakika• bir genç kı. yolunda 104 numaralı hususı kabı • 
kese hararetle tavsiye ederim. İçle. zın yumuşak cild ve sevimli, taze bir nesinde hast~larını lrnbul eder. Salı, 
rinden birçokları tecrübelerini ya. ten elde edilir. Binlerce defa temin Cumartesı gunle~ı sabah 9,5 dan 121 
pıncıya kadar Adeta benimle alay edilen §ayanı hayret semereler size ye kadar ~akıkı fıkaraya mahsus 

1 
ederlerdi. Fakat tecrübe edip şayanı parayı iade etmek gayretini vermeğe muayenelerını yapa.r. Muayenehane 

Bestekar meşhur Selah:ıddin Pınar'ın ıştirakile 
Saz hey'ati olarak: 

h t · · · d · ked. H b • d h ve eve telefon: 22393 -- 21044. ayre netıcesını el e edınce, onlar sev ıyor. emen ugun en er . . , • . İ 

d b · ·b· ı dıl ·k· T k ı k · d b. Doktor AJı Rıza S3glar.- ç has. a enım gı ı şaşa a ar ve son de. ı ı o a on remın en ırer vazo .. .. 
. . . .. talıkları mutehassısı). Her gun Be. 

rece memnun kaldılar.• Cıld unsuru alınız. Tarif edılen tarzda on gun •
1 

d p kk d 
1 

olan pembe renkteki Tokalon kre. kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde ydog ~n da 
12

a
1
rma .&pıı aT frakmBevay, 

· · t k.b. d v· tt · . . . h . uragın a numara ı ev ı y 
mının er ı ın e ıyana nıversı. edecegınız şayanı ayret semeresın. -~aki h . d 
t · · h b" f ·· ·· t d k 1 apartımanı..... muayene anesın e. 

Kemani SADİ ve NECA TJ, UDİ CEVDET, 
Klarnet ŞEREF, Piyanist FEVZı 

Okuyucular: 
NURi HALiL. HAıeız YAŞAR, SUAT, B~YAI'\' 

RADiFE, SÜ;ı?AN, KÜÇÜK SAFiYE 
Saz heyetini hamil bulunan (71) No. lı vapurumuz Köprüden 

saat 21,15 de hareketi€ Yeniköye kadar Rumeli yakasını takiben 
BEYKOZ.'\ gidecek ve orada 23,45 şe kadar 

Mehtab alemini yaşatacaktır esının meş ur ır pro esoru ara. en memnun a mamışsanız, vazoyu 
1 

k b 
1 

• 
f d k f . . . . . saat 15 den sonra hasta arını a u 
ın an eş edilen ve Bıocel tabır e. ıade edınız. Paranız derhal geri ve. Boğazda oturanlaıdan bu tenezzühe iştirak edecekler için 

dilen gençlik cevheri vardır. rilecektir. eder. . RL'J\IELl ve ANADOLU iskelelerine uğrıyarak Köpriiyc gelecek 

DİK.iCAT: 30 Haziran 938 de çekilmeı;i mukarrer olan piyango bazı 
teknik scbebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmiştir. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 

Doktor Arabyan:- (iç hastalıkla. 
olan 74 ve fıG No. lı vapurlarımız da Köprüden 21,20 ve .21,25 de 

rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
hareketle 71 No. lı \'<ıpurumuzun iskele ve sancağında olarak Beykoza 

Kamereddın sokağındnk: muayene. 

1 

gideceklerdir. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 

Rafile Beykoıdan Büyükdereye gelecek ve piyasa önünde halkı. 

ed~~ktor Kamereddin:- (İç hasta.· mıza en müsaid bir ıwktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 za 
kadar mehtabın en biiyük sefasını ihya edecektir. 

lıkları mütehassısı). Clğaloğlunda 

1 

Avdetle Gfı \e 74 No. lı vapurlarda bulunan yolcularımızdan Halkevi karşısındakı muayenehane. 
sinde Cumartesi ve Pazardan maada ı doğru Köpriiye gitmek istiyeııler için Büyükderede ayrı bir vapur 
h · 2 d h t ı temin edilmiştir. er gun saat en sonra •s a arını I 
kabul eder. 1 FİYATLAR , 7 i r.·o. da 100 kuru,, 74 ve 
R ı · 65 do; 50 kuruştur. 

• • • 1 ,...... • . . ' 

BAŞ AGRIS~, DIŞ AGRISI 

ve bütün 

~. :·---·-.;---. .,:, ': . 
·. ... 

•. ~ . 

. ' 

ıstırabları 

.. ., .·· J.. .~ 

.• 
r ' 

' • 

teskin 

GRIPIN 
eden 

iş lıaşında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe ... 

• 
Bulundurmayı unutmayınız, 

Kalbi bozmaz, mideyi \'e böbrekleri yormaz. icabında günde 3 1<aı' 
alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yeriPc 

başka bir m;nka verirlerse şiddetle reddediniz. -llstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satı~ 
Alma Komisyon Başkanhğından: 

Okulumuz iç;n alınacak yıllık yiyecek ve yakacağ 

günkü Tan p,azetesindcdir. 

d3ir ilan bO• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

~~~~----~--". İdaremiz mesai saatlermin değişmesine binaen evvelce ilan edilr!111 
olan 9690 lira muhammen bedelli 5 kalemden ibaret matbaa kağıdın• 
aid eksiltme 11/7/1938 pazarlEsi gününden 12-7.1938 salı günü saat 12 )·t 
tehir edilmiştır. Bunabinaen teklif zarflarının 12/7/1938 salı günü ;;~•1 
on bire kadar Haydarpaşada gaı binası dahilindeki komisyona tesliıı1 
edilmesi llıımdır. (4200) 

••• 
9 nen işletme Müdürlüğünden: 

Yeni mesai saatleri münasebetile ve 11/7/1938 gününden itibare~ 
yeni bir iş'ara kadar 15 numaralı katar Yeşilköyden her sabah saat 7,Z· 
yerine saat 7,15 te kalkacak ve İstanbula saat 8,02 yerine saat 7,50 dC 
varacaktır. 

Yine ayni tarihten itibaren 32 numaralı katar İstanbuldan her gUP 
·nı saat 14,00 yerine 14,15 le kalkacak ve K. Çekmece'ye 14,48 yerı 

15,03 de varacaktır. 
39 numaralı katar da K. Çekmece'den her gün saat 15,05 yeri0

1 

15,10 da kalkacak ve İstanbula saat 15,57 de varacaktır. 
Yeni ceb tarifesi bastırılmıyacağından elde bulunan Banliyö k') 

tarları ceb tarifelerinin bu t;;dilat dahilinde tashihi rica olunur. ( 4~ 

3. üncü keşide 11- Temmuz - 938 dedir. 
entge~ P .-ao ve kart abonemanbr muteber değildir. 
Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen Fazla tafsilaAt e' i!.aA1l.arındadır - Arada Büyük Fark Var-~ 

ve iç hastalıkları mütehassısı). Her••••••••••••••••••••••••••• -
gün öğleden sonra saat 15 nerı 19 a ı Pertev çrruk pudrası, sim<liye kadar hiçbir benzeri tarafından taJ:· 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 piyangeya iştiraJ... etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

kadar Belediye Binbırdirek Nuri 1 l lit cclilmer.üştir . Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk ci\I· 

Conker sokak 8.10 numarada Asr. İnhisarlar U. MüdiirJiig"' Ünden: , !eri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
laner apartımanında hastalarını ka. I bulı.mmama0•dır. 

bul eder. 6620 Paket muhtelıf çap siyah av kovanı PERTEV ÇOCUK PUDRASJNJ 
Sini ::- hastalıkları 1000000 Adet 6 numaralı Dinamit kapsülü 

Doktor Kemal Osm3n: - (S;nir 1000000 Adet 8 numaralı Dinamit kapsülü Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iJ!İ• 
valarıııda ve kc'ltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessır 
bir pudra hcniız keşfed;Jmemiştir. 

hastalıkları mütehassısı) _ Cağa., 500000 Adet 8 numaralı Elektrik kapsülü 
!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. 50000 kutu 4,45 nı:maralı Kapsül 
şısında pazardan buşk3 her gün 5000 kutu ti,45 numaralı Kapsül O d• ~ di (T lk p d ) 1 
saat 2 den sonra hastalarını kabuı/ 715000 Adet muhtelif çap ve nevi· Revolver ve Flober fişeği nU ıger a 8 U ra arı ile 
ede.·. J - '>artnaırc v 0 d.'!'uncsi murihince pnarlıkla rntın alın2cak 1 karlştırmayınız, ,,,,, 

'Göz hastalıkları yukarıda cins ve mıkdarı yazJı malzeme için teklif olunan fiatlar !Ayık •••1•••••1ıım111•-.. •••*•••••••••-"" 
--------- hadde görülmediğinden eksiltilmesi temdit edilmiştir. İstanbul ikinci icra memurlu. itibaren bir ay içinde borcu öJr; 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has II - Pazarlık 11/7/n38 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat •lh ğundan: meniz ve takip talebine karşı 1'
1
; 

l
"stanbur Sıhhi Mu""esseseler .,,rtırma talıkları mütehassıs') - Cağaloğ •

1
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Mı.\)<addema İstanbulda Bahçeka. itirazınız varsa bu müddet içiP

0
; 

"" lunda Nuruosmaniyc caddesinde yapılacaktır. pıda 4 üncü Vakıf hanında asma· itirazınızı istida ile veya şifaJıC 

Tereyağ 2800 4500 

ve Eksiltme Komisyonundan: Osman Şerafettın ıpartımanında 51 III - Şartname ve nümuneler her gün parasızı olarak sözü ge. katta 35 numaralı odada bulunmak. dairemize bildirmeniz ve aksi 18~' 
Cinsı Azı Çoğu Muhammen M. Gı· Eksiltme nur:ıarada. Telefon: 22555 çen şubeden alınabilir. ta iken halen nerede olduğu bilin. dirde rehin satilarak borcun eda e• 

fiyat ranti tarihi /Kulak, Beğaz, Burun ... , IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün .ve saatte % 7,5 miyen Kevork oğlu Osep Konca - dileceği 38/1297 numaralı rch"'~ 
- guvenme paralarile bırlikte yukarıda adı geçen Komısyona gelmelerı güle: paraya çevrilmesi yolile tebl'~ 

115 kuruş 388,13 13/7/938 saat 16 Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak ilan olunur. (4007) İstanbul Vakıflar Başmüdürlü • muktezi ödeme emrinin tebliğı fil~ 
Çarşamba burun, boğaz mütehassısı doçent ...-. --------=----..... ------------- ğünün İstanbul Birinci Noterinin kamına kaim olmak üzere keyMe 

Beyaz peynir 5000 45 kuruş 294,75 3000 13/j/938 saat 16 Fatih tramvay durağı 75 numaralı ve dimağ oerrahlsi mütehassısı ve ,... Satılık metÖr 8160 umumi 886 hususi numara ve ilanen tebliğ olunur. _....-: 
Çarşamba muayenehanesinde her gün saat 16 Limon iskelesinde demirli bu. 12/10/937 tarihli kira mukavelcsile ~ 

1 
h 1 k b (Kadın doğum mütehassısı) D lh S i -Kaşar peynir 1700 . 2400 70 kuruş .. . dan sonra asta arını a ul eder. lunan benzinle müteharrik başı Mayıs 938 sonuna kadar bakıye ala. r. san am 

Kapalı zarfla cksıltmiye konulan Sıhhi Muesseselerın 1938 mal! yılı Cildi C Zührevi Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. çektirme sonu aynalı 12 tonluk cağı olan. ~3 lira 33 .kuruş _içın m~- Öksürük Şurubu 
umum tereyağı, kaşar ve heyaz peynirlerı ihtiyacından bir kısım mües-1 Y ' _.:f_C.. meli han No. 1. Muayenehane Tele. Gayret motörü satılıktır. İstek.I cur dahdınde .tatbık. ettıgı hapıs Öksürük ve nefes darlığı, boğ" 
se:;e.ler·e· i .s. tekli çıkm. adığından ve bir kısın.· ına. da teklif edilen fiat fazla/ Doktor F. eyıi Ahmed.· - .. Deni.z fon: 44086 liler Limon iskelesinde kahveci hakkını muteakıp 63 l;ra 33 kuruşun k k k .. "ki . ·çi~ 

- · .. . .. . rnaca ve ızamı ö suru erı ı 
göriıldugunden ycnıden kapalı zarfla eksıltmıye konulmuşt.ur. .. .. . hasta~anesı cıld ve emı azı zuhrevı. Di Raife müracaatları. faız, masraf ve ucretı vekaletle bır. . . . d 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mudurluğu bı. ye mutehassısı, muayenehanesı An. ~ - likte tahsıli hakkında veıdiği takip 1 pek tesırlı ılfıçlır. Her eczane ' 
1 ı k . Mve ecza depolarında bulunur. _,, 

nasında kurulu komisyonda yapılacaktır kara caddesi Cağa oğ " yo uşu. Pa. Diş doktoru Übeyt Ölçer:- Edir. ZA YI talebi üzerıne namınıza gönderilen ..ç-

Muhammen fiat, muv&kkat garanti, miktar, eksiltmenin gün ve sa. zardan başka her gün 1,5 den sonra nekapı Karagümrük tramvay du _ Tatbik mührümü zayetıim. Kim. ödeme emri ikametgahınızın meç • 
d r ı f 23 Sahip ve neşriyatı idare edr.. 

ali yukarıya yazı!mıştır. . . . . 1 hastalarını .~abul e er. e e . 899 rağı No. 95 her gün hastalarını ka. seye borcum yoktur. İlan olunur. huliyeti hasebile tebliğ edile"'.edi. 
istekliler rarı sen~ye aıd tıcaret odası vesıkasile 2490 sayılı kanun. Operator . b 

1 
d C t .. 

1 
. ğinden bir ay hakkı itiraz tayinı su. Baş muharriri 

• : · • u e er. uma; esı gun erı saat Beyoğlu Abanoz sokak 43 sayılı 1 bl. t ·1· · 
da yazılı belgeler ve bu ije yeter muvakkat garantı makbuz veya banka 1 -

15 
k d d Y . reti e te ıga ın ı anen ıcrasına mer ETEM İZZET BENtc::. ..• 

ektubu ile birlikte teklifi havi za'i-flıi°rı ihale faatinden bit 'saat evvel/ Dr. CAFER TAıı;'A~ K~NKAT 14 ten e .~ ar a alovadakı ev sahibi Agob kızı mühtediye' .ci hakimliğince karar verilmiştir. SON TELGRAF .MATBAASl 
omisyona \'ermeleri ,3879 , , Operatör - Umumı cerrahı, sınır 1 muayenehanesınde bulunur. " Fikriye . İşbu ilanın tebliğ ve neşrinden 


