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-----~~--:ııı~ V R A DA Kara sularımızda Son gemi kara sularımızda torpillendi 

~~=--.. ~- Yabancı v~meçhul Bir tahtelbahir de 
-İki taraf şiddetli mu· Tahtelbahır 

harebelere girişti , ııaıyanınmı? Marmaraya girmiş 1 
------ --- .... 

Kat'i netice bugün akşam ustu 
anlaşılmı~ olacak 

1 Ö U•. ve orgeneral 
B ü y ük Onde r, is met n n _ 

Fahrsttı n 

r Trakyadaki büyük manevralar dürJ ~,,,_.,.--.,,..----..------.,.._..,'J 
:de devam etmistir. 

Sarı kuvvetl;rin Meriçten tecavüa 
· etmeleri üzerine müdafaaya geçil • 

rniş, Sarılar müsbet bir iş göremeı 
h<:ll' getirilmiştir. Muharebe, hudut 
haciise!eı ine münhasır kalınca Ma .. 
viler, Midyeden ihracat yapmışl~r. 
bunun üzerine kırmızılnr da tertı • 
bat almıslarclı. 

15 ağu~stostanberi bu esas daire • 
sinde cereyan eden muharebeler ne
ticesinde 18 Ağustosta Kırmızıl:rın, 
Mavileri püskürtmiye başladıg ı nı~ 
Ma\ ilerin de daha gerilerde mcvzı 
tuttuğunu, fakat Kırmızıların, Ma • 
viJerin s3ğ ''e sol cenahlarından, .. ta~
yar forin de yaı dımile ve motoı lu 
ve süvari kuvvetlerile muvaffaki • 
yetli akınlara ba~Iadığını dün yaz -

nııstık. 
Dün, !9 Ağustos muharebeleri de 

I<:ırmızıların galebesile devam et -
nı1ştir. Bağlar ve Ortabayır civa.rın: 
da ileri mevzi tutmuş olan Mavılerı 

ismet lnön ü ve ecnebi 
heyetler 

bu mevzilerinden tardetınişler ve ha· 
kim tepeleri istirdat ederek Mavile

rin ana kuvvetlerinin yerini tesbit 

·etmişlerdir. Bunun üzerine Kırmızı
lar, tank tabur unun yardımile ani ve 
şiddetli bir hücum yapmışlar ve bu 

(J)~vamı 2 inci sahifede) 

Mareşa l Fevzi Çak m a k ve Generalle r sah a da 

Cinliler Japon 
hatlarını yarmışlar 
Şanghag önünde güzbinlerce 

asker, büyük 
bir harbe girmek üzere hazır 

· Şanghay, 20 (A.A.) - Çinliler, 
Beynelmilel rnıntakanın doğusunda. 

Çinliler 

ki nehre vard ıklarını ve bu suretle 

.Japon hatlarını kestiklerini resmen 
iddia etmektedirler. Bu tebligat bi

taraf bir kaynaktan henüz teyit edil
miş değildir. 
Şanghay, 19 (A.A.) - Şahar şimal 

cephesinde muhasarası devam et • 
mektc olan Çangpoh müstesna olmak 

üzere başlıca noktaları işgal etmiş
lerdir. 

Jeholu müdafaa için Japon takvi-

)~}ııa.ı.tı gelmiştir. . .. .. '\ 

ı .. ~· ~ 

Batan gemi kaptanı, tahtelbahirin ı Avrupada, esrare!lgiz tahtelbahirin 
- lspanyol olmadığını iddia ediyor ltalyan olduğu kanaati var •• ........................................................ 

Heybelide Devletler bu • 1 

ışı halletmelidirler. 
Deniz kenarında 
Bir g~nç kız 
Cesedi bulundu 
Ailesi onu İstanbula 

inmiş sanıyordu 
D ün, Heybeliadada sanatoryom He 

Şafak bahçesi arasındaki sahanm de· 
niz kenarı kısmında sarp iki kayalık -
arasında bir genç kız cesedi bulun • 
muştur. Üzerinde mavi bil' blüz, par
mağında bir yüzük bulunan ve 20-25 
yaşlarında tahmin edilen ceset, Mor· 
ga kaldırılmıştır. Cesedin yanrnda bir 
kiloluk ekmek, iki karpur, ken:lı:da 
sahilde de mavi kurdelalı bir ş:ıp .. 
ka vardı. 

Hadise bir cinayet şüphesi uyan .. 
dırmakla beraber yüzmek için d~nize 
girip boğulduğu zannını da vermek· 
tedir. 
Zabıta cesedin hüviyeti hakkında

ki tahkikatı bitirmiş, bunun Heybe. 
Hde oturan birmanifaturacının kızı 
25 yaşında Sultanaya ait olduğu an· torpillenen İs~anyol şilebinin ka:_a 
}aşılmıştır. Morg, ölümiin sebepleri • 

1 
f.L!larımızda ~~cuma maruz kaldıgı 

ni ara tırmaktadır. anlaşı~ıyor. Dıgcr tarafü111 Çanakka-
ş = le Bogazından Marmaraya yabancı 

B 
• l • f l b • bir tahtelbahirin gizlice geçtiği de 
17 lSe Q e eszıhaber verilmektedir. A kden izde bir tahteibahrr tara fından torpılıenen gemi 

Bu suretle İspanyol harbi, birden- yanarken ve efradı gelen gemilere nakledılirken .. 

İkmal İmtiha~ ~e· \.Tire bizim sularımıza kadar uzamış, torpillenme hadisesinin hakikaten 1esiz icabedcn tedbirleri alacaktır. 
çemedİ bu sabah öldü. yanıbaşımızda toplar ve torpillQl" kara sularımızda yapılıp yapılmadı • İKİNCİ GEMİ NASIL BATIRILDT? 

1 . . . . patlamıya başlamıştır. Fakat b u top- ğını tahkik ettirınektedır. Bozcaada civarında bu defa kara 
Akbıyıkta oturan stıklal lıscsı tıı- 1 d t ·ıı d d ~ d d w 

lebesinden F uat , ikmal imtihanında ar an ve or~ı er :n 
1
ogrukl anb og- Hariciye ve Dahiliye Vekaletleri- sularımız içinde ikinci torpillenme 

. ı· ruya zarar gormemış o ma a era- miz, henüz lıu yeni torpilleme ,.e t. . . l kk d h . . . ı~ '· da döndükten sonra evıne ge ınce b k f' t b" . "dd tl .. . _ ıaoısesı ıa ın a şe rımızın a '1.l(a-
k 1 b 1 er, ey ıye , ızı şı e e muteessır Marmarada bir talıtelbahirin görün- d k ı · ı l abdest almış, namaz ı mış ve u • l"k d d k h" . arma am arına resmı rapor ar ge -

. ve a a a ar e ece ma ıyettcdır. dı·ı·gu· .. l1aberı' hakk da f l m · t' 2600 t 1 k A il b' R duğu bir t abanca ıle oynarken çıkan .. .. _ ın mu assa a- mış ır. on u rmora ş e ı us. 
kurşun başına isabet etmiştir. Teh • ~unku mesele, Bogazların emniye - IUmat almadıkları için bir teşebbüs- yadan 3800 ton buğday yükliyerek 
likeli surette yaralanan Fuat, has • t~ne, l\fon~ı:ö m~kavele~'.ni.n selame- te bulunmamışlıudır. Fakat vaziyet İspanyayn gitmekte iken Boıcaada a-
taneye kaldırılmış, fakat zavallı ço- t.ne taalluk edıyor. Hukumet, son tavazzuh edince lılikumctımiz, süp - (Devamı 2 ınci sahifede) 
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~~~11~~11;~~;1~1~1~~~;(,,~ı~ttııf ı~~~~:ı~ı~İııı Ha tay da ................................................... "M'"""""'''""''"'''"'""'"'''''"""'"''''''""'"""'""""'''"""""'"'"'"''''"· 

.!Y..~.9.~: vaziyet birazdaha Akdenizdeki gizli harp 
Bir gençtik ve sanat su··ku .... n buldu f -
Mecmuası llzlm spanyaya göre gemileri İtalya torpil l.ı"yor V?o Halaydan gelen haberlere göce Su- -

Yaz:a n : Behçet Kemal riye Ali Komiser Vekilinin aldığı Akdenizde bir de abluka tesis etmiştir. 
llllllllllllllrlfllllllllll,(!llllll tedbıder vüzündcn vaziyetteki va p . İ 

mnnııııııııııııııııı I hamet bi ı~~z tnlıal'fi.iI cimi~ olJug~u- arıs, 20 (Ilu usi) - spanya 
'd , hükCm eti, Akd<>nizdcki son hüdi-

f';l•ız•stı•n ve geı·' gibi, yine koıniser w:Jcfüniıl temınatı 1 . J't J . se cı 111 a ı 1orpido mtıhr:p • 
üzerine Antakyarlan kacan Türkler- !erile denız tı gemileri tarnfın-

k k b • • den birkısmı yurtlarına dönmit~ier- ddn \'tkanldıgıııı ıddia etmekte _ Ira a ınesı dir. Yenigün gazetesi tekrar çıkartıl- dir. DıJer Lat,ıftan İtalyanın Si -
maktadır. ·ı ı cı yn ı e Tunus arasındaki boğaz-

M .. t kil bir Arap dev- Yalnız Türk, Çerkes \'e Aleviler - lan abluka ettiği \'e hütlin geçen 
US a . k den gayri unsuı Itır cMüttehit Unsur- gemilerin İlaly;ın roınorköl'leri ta-

ıetl• kurulması JStenece lar Partisi:. adlı bir fesat partisi kur- f ra ından haber \'erıldiği anlaşıl -

1 
\ 

Flııstın Müftüs ü 
.... 

Hacı Emin 

Londra, 20 (Hususi) - Filistinde 
Musevilerle Araplar arasında yeni • 
den karışıklık olmuştur. Bu hadise
ler, Filistin meselesinin bir an ev -
vel hallini icabettirmekteclir. 
Diğer taraftan yeni I ·: knbinesi 

İngiltere tarafından teklif edilen Fi
listinin taksimi aleyhinde şiddetli 
teşebblislcrde bulunmıva k -ır Yer -
miştir. Yeni kabine, mu Uık h r A
rap devleti kurulıw •·ını i • 

nuya teşebbüs etmişlerdir. maktadır. A~ilerin eliııdc bazı d _ 

- -·- nizaltı g.~mileı·! vardır. Fakat bun- Srcilya adasının görünüş·· 
Profesör Afet la~ın, Akdenızın şarktna kndar üs- malô.ınat istemi~tir. 

T ürk Tarih Cemiyeti İkinci Reisi lerı~.de~ uzaklaşmaları pek kolay Torpillenme hadiselerinde yol _ 
Profesör Afet, Ankaradan ~ehrimi1.P degı.l~ır. cu Ne mürettebatın kurtarılması 
gelmiştir. Dı~er lar~H<ıı:ı İtalyan Masla - içın önden haber verilmemesi ve 

h.atguz~rı dun Ingiliz. Haliciye • tertibat alınmasına irnkfın Yeril-

Kuyruklu ylldız 
Finsler kuyruklu yıldızı artık ar -

zmuzdan uzaklaşmıya başlamıştır. 

-s~ne ~~racaat eder~k Ingili.z ka - memesi de mütekabil harp usul _ 
bınesının tahtelbahır harbı hak- Jetine mugayir olduğu b'ld' ·1 k d 'tt'h . . • ı ırı -
ın a ı ı az ettığı karara dair maktadır. 
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• •• 
Usküdar ... 

J f KOÇOK HABERLER 

Tevfik Fikret ihtifalinde 
·ıorinalının 126 mısraı 

Adliyesini 
Yakan suçlu Dün 

etti, 
bugün araretle devam ve 

netice 

* Şehiı de umumi bir aşı kontro
lü yapılabilmesi ve aşılanmıyanların 
cezalanrlınlmaları açin bir talimat • 
mıme yapılmaktadır. akşama anlaşılacak 

M hkOmlyet evrakını {Birinci ~jeden devam) ! ULU ÖNDER, MANEVRADA 
* Sanycr knymaknmı Recai üQiln· 

cü sımf ulki)'e müfettişiiğinc nak· 
1 dilmiştir. G ünün en mühim hadisesi meş- ıman, insana kadınlar sarılmaz ya .. 

hur şiir kralı Florinalı Nazı- bazan yılan da sanlır .. Fakat, bunlar, 
mın hastalığıdır. Baksanız a, biribirinden az tehlikeli mahluklar 

;JOk etmek t te if hücum neticesinde piyade :hatlarının Ulu Önderimiz Atatürk, dün bütün 
Üsküdar Adliye binasının neden önünde 'Ma,'11eıin me'\"Zi1erini geç - gün man r.ra sahasında tetkiklerde * İnh" rla!· Umum üdüdüğii 

bu yıl yapılan '.Iicvfik Fikret ihtifa - değildir a .. • 
yGndığı hakkındaki tahkikat bitmiş- miş!erdir. buiunnruş, geceyi Çerke~köyünde ge-
tir. Yangıın, emniyeti suiistimal - Mavinin cepbesinde gedikler açıl- ç.irmiştir. 

Kaysend buyük ' c patlayıcı mad • 
deler depolıırı ptırtacaktır. linde haW" bulunamamı~. Tamam on 

sekiz yıldır, bu ihtifali tertip ve baş
kanlık eden Florina1ı, bu yıl hasta .. 
Fakat, kendisi hazır bulunamamak
la beraber, 126 mısralı bir manzume-

, Fikretin mezarı başında okun -
muş_ Fıorinalının sadas.ı, kendisi 
hasta bile ols:ı, mutlaka Fikretin ru

* Fe tival pro r 
mında neler var?. 

Arkadaşımız Fıkret Adil, istan -

bulda son bir ayda yapılan bütün i§
lerin f estivaJ programına dahil edil-

den suçlu olarak muhakeme ve bir ım4:.Sl üzerine .Kıırmızı piyade kıtaatı Kırmızı tnrafın hava kuvvetlerin
buçuk aya mahkfun edilen bir maz- derlerniye ha lamı~ oldugu gibi sü- de hal'beden Sabıha Gökçen hakkın
cun tarafından., mahkUm.iyet evra- variler de :Mavinin sağ cenahını ku- da Atatürk, kırmızıların hava u -
kının ortadan yok olması maksadile şatmak üzere harekete ıgeçmlşlerdir. mandanmdan izairn1 almı§hı.r ıve Sa
çıkarıldığı .sabit olmuştur. Mavilerin ileri cephelerinde bu bihanın çok mU\·affak olduğunu du-
Yangından evvel aolnndınctlık ve suretle bozgun başlaması üzerme, /yunca memnun olmnşlar ve Tam 

emniyeti suiistimalden bir buçuk ay jMmler 'mdi Saray mmtakasmdaki askt>r oldu? demi~ erdir. 

* E mniyet Umum Müdürü Şük· 
rü bir ay mezu ·ret almıştır. 

Plcvnc muharebesinCle esır dü· 
ek Letonynya gönderilen Türk· 

ler için Riga civarında Cesis şehrin· 
c!e bir ab "de dikilmi~tir. 

huna isal olunuyor. 
Fıkret, bu yıl da, Nazımın sesin -

den mahrum kalmadı. 

* Görün en kuy. 

diğini yazıyor. Ne yapılsa festivale 

atfedıliyor, diyor ve bir ka_ç misal sa
yıyor. Yalnız bir şey unutmuş; Köp-

riİ)"e san çiviler de çakıldı ya .. 

* Soyulmadan yenen 

hapse mahkum edilmiş olan Beyler - meniler.ini tahkim etmiye çalı; - Misafir heyetler dem evra saha
beyli 29 ya§llld<:ı Reşit oğiıı Nuret - re"'"kt.a ve Kırmızı taraf buna mani sında bulunmuslar, General Fah -
tin dün yakalanmış, sorgusu yapıl - !olmak istediği için Saray üstünde mü- rettin Altay endilerine, ,geçen '\'a -

rnış, yangını bsden cıkardığım iti- hırn bir tayyare muharebesi yapll - kayi hakkında izahat vermiştir. Mi
ra! etmiş tevkif edilmiştir. Tahkika- makLaclır. sefirimiz Çaylaktepede mınıevray:ı 
ta devam <tdilmektedir. Bu sabah, kırmızılar, ş:ıtıkla bera- seyreden Atati.irk cic yanlarında bü -

Bclcdiye, •1ıalkm Fen Müdüılü
ğü ve şubelerinde doğrudan doğru • 
ya :işlerini takip etmelerini menet -
:miştir. Bu işlere bakmak ÜT.ere Fen 
Müdürlüğünde bir Muamelat ve ta
kip memurluğu ihdas edilmiştir. 

f'U klu yıldız 

Bir de basımıza kuyruklu yıldız 
cıktı. Ev\'elki gece yine görünmüş.. 
gorenler var mı, billll€m.. Fakat, ne
den bu k dar fazla yap~c;tı kaldı, o
rasını Allah bilir? Acaba bu muhte
rem yıldızın gök komşusu Kürci Arz
dan alacağı mı var? 

meyv l!! hang Ueri?. 
Belediyenin son kararını biliyor 

musunuz? Soyulmadan yenen mey -
valar açıkta satılmıyacak.. mutlaka 
camekanlar içinde bulundurulacak
m~c;.. Ne kadar soyulmadan yenen 
meyvalar varsa, hepsini gözümüzün 
önüne getirdik. Peki amma, artık, 

plajlarda kadınlar da mı camekanlar 
içinde bulundurulacak? 

Kasaların tadat ve tesbitinde ev - ber bütan cephe boyunda Mavi bat- tün Vekiller oldugu halde bu tepe -
rakı nakdi.ye, pul ve sair kıymetli ev- larma ta::ırruz edecekler ve kat'i ne- ,.e g 'm' ir. H :etler birer bira
raktan hiç bir zayi olmadığı anlaşıl- ticeyi istihsal edecek olan son mu - AU!türkc takdım edilmi ve iltifuta 
rn:ştır. h:rrcb€yi y:ıpacaklarchr. !mazhar oimu, nrdı.r. 

* Bu sene Anadolunun muhtelif 
~€rlcrıinde yeniden 7 orta mektep a
cılacakbr. 

* Kcrnerbur zdaki tarlasında 
muzır dikenlc:ri j akarken yere dü -
sen ;etmiş yaşlarında Ahmet, kıs -
men yanarak ölmüştür. 

* Hem . li1 h 
d, __ u_l_k_a_.-..ciı n...;..;;.;;ın.;_;;.;;,o.;;..~ 

Şu dunyada ne garip insanlar var? 

lzmir 
İzmir Beynelmilel Fuarı bu akşam 

saat 18 de İktısat Vekili Celal Bayar 
tarafından büyük merasımle açıla -
cakbr. 

te 
a 

Anlatalım: 

Fransada Madam Roux isminde 
bir kadıncağız, bir isi için nüfus da
ıresinc murac.aat etmiş .. Memur: 

- Siz dulsunuz değil mi? demiş .• 
- Hayır .. evlıyim.. 
-Aman nasıl olur? Defterde dul-

Fakat, Avrupa belediyeleri daha 
ileri gitmiş bu işde .. Bir müddet ev
vel, Son Telgrafta okumuştuk.. Av
rupa plajlannın bir kısmında kadın
lar, camdan elbise ve şapka giymiye 
başlam~lar.. Şimdi, bu meselenfn 
mahiyetini anladık.. demek ki, cam
dan elbise, yani camekan içinde .. 

Sergıdekt pavyonlar !betondan ya
pılmış olduğu gibi, Hava Kurumu 
tarafından da bir par3:.'>Üt kulesi yap
tırılmıştır. 

Serginin açılışı esnasında Ce15.l 
Bayarm vereceği nutka bilhassa e • 
hemmiyet verilmektedir. Bu nutkun
da İktısat Vekilimizin ikinci sanayi 
programımız hakkında bazı müjde -
ler vermesi beklenmektedir. 

• 
ıman 

ma ar 

Kumandan 
be lerden 
olmad ğ n 

bu 
-ma 

beyan 

a-

• yor 
sunuz .. kocanız öleli on yıl var .. 

Kadm ~şırrnış kalmış .. evde as
lan gibi kocası sağ dururken, dul 
olması tuhaf değil mi? 

Nihayet anfaşılınış ki, işde bir yan
lı~lık var, Madam Roux'un kocası 
yanlışlıkla ölü olarak kaydedilmiş .. 
İşin şık tarafı, esas defterde vaziyet 
böyle olduğundan, adamcağız, mah -
kemeye müracaat ederek ölmediğini 
ve e1yevm Madam Roux ile beraber 
kan koca hayatı yaşadığını ispat et
mek mecburiyetinde kalmış.. 

Ne garip insanlar var .. Be adam, 
hazır ölmüşsün, karından da ayni -
m~ın; ne dij-·c mahkeme mahkeme 
dolaşarak. tekrar cvlenmiye uğraşır
sın? .. 

* Pla jda görülen 
yılan hik Ayesı 

Son Telgrafta okudunuz mu? 
Bir g rıç d niz.c girm.is .. koca bir yı
lan gelmiş, bacağına sarılmış .. Ço -
cu'kcağız da korkusundan bayılmış .. 
Güç halle ayıltmışlar .. 

Demek plajlar da artık tehlikeli 
yerler oldu. Dikkat etmeli .. her za -

Biz bu satırları yazarken, omuz 

başımızdan eğilip, satırlar üzerinde 
göz gezdiren bir arkadaşımız dedi 
ki: 

- Yanılıyorsun birader... Kadın 
da o meyvalara dahildir ki, soyulma-

dan ycnın~z .. Fakat, bu işde soyulan 
erkeklerdir. 

* n rin mikrobu 
bulunmu! am'!!_::. 

Malfun ya, mikrobu bulunan has
taJıklar kabili tedavidir. Bulunmı -
yanlar da Allaha emanet.. Viyanalı 

bir profe ör, on beş senelik mesai • 
den sonrcı, kanserin mikrobunu bul
muş .. Bir heyeti ilmiye 'huzurunda 
tecrübeierini yapmadan mikrobun 
mahiy€H hakkında ifşaat )'ôpmıya -

cakmış .. Demek ki, artık kanser de 
ehçmmiyetsiz ve kabili tedavi has • 
talıklar arasına girdi.. Doğrusu, be-

şeriyete büyük hizmet .. Artık kan
serden kimse ölmiyccek .. 

P<>ki amma, toptan, mermiden, tay
yareden, tabtelbahirden ölenler ne 
olacak? 
Bunların da bir mikrobunu keşfe· 

den babayigit çıkmıyacak mı? 
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Rumen 
• • em st 

ektep !Vfehtap 
Alemi 

Bu s b h (i antmza geldl1 Bu akşam 
Kapıten Dimitri) ev ki adlı Rumen 1 Y rrn fe t i 1 gal sı var 

mektep gcmısi bu sabah limı:ımmıza 1 Festival programı mucibince bu 

isveç Se iri 
İsveç Sefiri ailesile beraber mezu

niyetle memleketine gitmiştir. 

S r y burnund irisi 
yüzerken öJdU 

Dün Sarayburnunda bir c~t bu
lunmuştu. Yapılan tahkikatta bu ce
sedin şclırcminind~ oturan Hakkı 
oğlu Yakuba ait olduğu anlaşılmış, 
denizde yüzerken boğulduğu :teSbit 
edilmiştir. 

Ölü bulun ir suçlu 
Hırsızlık suçlularından Ziya adlı 

birisı dün gece :zabıta nezarethane -
sinde ölü ola.rak bulunmuştuc. Üs -
tünde hjç bir cebir ve tazyik eseri 
görülmediğinden ecdıle öldüğü c:ın
laşılmıştır. 

Ankara·lzmir va Adana 
arsında se erler 

1 cylUJden itibaren Ankara ile İz
mir ve Adana arasında tayyare se -
!erlerine başlanacaktır. İngiJtereyc 

ısmarlanan tayyarelerden biri daha 

dün gelmiştir. DiğerJeri de pazarte -
Eiye gelecektir. 

(Ba§tarofı ~Tinci rohifede) 
çı'k.larmda bir <kniuıltı gemisi gör
ır.fü;tür. Şil~bin süvarisi T<ıya, he -
men tehlikeyi sezmŞ, gemiyi tor -

nistan ettirmiş ve kara sulanm1za, 
yani Bozcandaya doğru yol vermiş
tir. Fakat C. 3 işaretli tnhtelbahir, 
şflebi kova1amı~ ve Bozcaadaya tam 
iki mil mcsnfedc iken bir torpil ~t
ll11"', torpil ~ilebin sancak cihetine 
isahet cimi tir. Gemi sağa meylet -

m·ş ve derhal su alımya baslamış, 
süv:ari bütün sür'atilc şilebi Bozca
acada karaya oturt.mı} a gayret et -
m:c, fakat bir.cız ilerledikten sonra 
sulnr makine dairesini de istila €:t -
m· tir. Bu vnziyet kacy.smda tayfa-

lar kendilerini denize atmıya ba~la -
l"'"ıı 1ar, · ey de daya •akın blr yer
& \".C be~ 1..--ulaç dermliğinde bat -

Mıştır. Bozcaadadan yetişHer~k ~lc
bın 37 kişiden ibaııet mürettebatı ka-

rr.ilen ~ruı tarılmış. bunlar Bozcaada
da banndrrılnn !ardır. 

Dün Alemdar tahli .. iy.e gemisi ha
dic;~ mnhaUine gcinderi1miş; fakat şi-

lebin ancak direkleri gözükme1üe 
bı.ı nndugu ve yaraları çok olduğu 
itın yüzdürülmesi çok zor olduğu ne
t'eesine var.ılmış.tır. 

Bir gençlik ve sanat 
lazım *. mecmuası gelmiştir. Gemi kumandanı bu ı;a - 1 akşam büyük bir mehtap alemi ya-

- n- - 1·~· b-ı- · lazım olan aksi bırakamıyorsa onun balı vali ile İstanbul Kumı:ınd~nını pılac kttr. 27, 71 numaralı vapurlar uıun genç ıgm ve u un yenı ne-

1 ·z • k • l l · · ,_e ne 1ca,.._ 1 ati var? KQpru· d n kalkacak, birincisinde Bal- sı san at ·ar arının mesc esını, " - vu.t ziyaret c; emiş ve sa t 11 le 12 ara- l k • t , • 
kan f stival heyetleri, ikincısinde yecanını, davasını ortaya koyacak bir Bir genç ı ve san a mecmuası ıa-rnıda da kuınruıdanın bu ziyaretle .. i n·za. ş· d" 1 m kta olan mecmua S fıı:c ve arkad~lanndan mürek- mecmuaya ihtiyaç var. ı e mec- nm. ım ı çı: a -

iade eclilm · tir. .; -:ı z '·-f l d l k lplerin kep saz hEy€ti bulunacaktır. Ayni muatar 1ıep renksiz, davasız ve mak- arın rm a ann a mesc e, a -
Bu aksam Vali tarafından Pa-a- h · "d ı- J- • ı · 

zamanda" Boğazdan mehtnp alemine satsız. de eyecan ve ııt.i atwrınu.u. ı a -
palasta gemi kum ndanı şerefi!le b!l" istir-ak ıed<>cck halkı nlmak üzere 66 Reııü değil, magazin... şaf olan yazıcılarım bfr araya toplı-
akşam ziyafeti verilecek "e ziyafeti ve 74 r, ımaralı Yapurlar tahrik 12di- Bazan cMüntahabat1 edebiye .. Zere yan, dolma ve ~rme taraflanrun 

1 
İSPANYOL MASLAHATGÜZARI 

İZAH EDİYOR 
İspan~ anın Ankara Mnslahatgii -

zarı M. Begona demiştir ki; 
- Birmci hadiseyi müessif ve fe

ci bir macera telakki ettik. İkinci 
bizi hu işle daha yakından Ye daha 
e3ernmiyetle mcsgule icbar etti. 

Birinci hadLecle batan ganinin sü
va' jsi bıhtelbahiri iyice görmüş, be
raberce bütün jspanyol donanmasını 
g&:tuen kataloğlara baktık ve me~
hul tahtelbahirin benzerini bulam:ı -
d ık. İkinci hadi c hakkında henüz 
töfsi1ata malik değilim. 

ikinci hadise Türk ikara sularında 
olciuğu :için ilk f1rsatta hükümetiniz
le resmen temaslarda bulunacağım. 
M ... amafih Türk hükumetinin kendi 
koı-.1 sularında cereyan eden hadise 
milnaseb!?tile icaberlen her şeyi yap
m·ya kudretli olduğundan ve yapa
cağ.ndan eminim. 

Bu hfuiisc He arlık Akdcnizde İş
panyol gemilerine hakkı hayat kal
madığı da anlaşılıyor. Bu itibarla is
panyaya gidecek gemilerimizin, \'a
zi,et düzelinceye kadar Böğazdan 
çıkmalnrını mcnedeceğim. Hükıime

tiıne de va7iJ€ti telgrafla bildirdim. ... 
DENİZ KUMANDANLIGI BÖ\'LE 

BİR HABER AUJADI 
Bir tahtelbahiıin Çanakk:a!eden 

Mannaraya geçtigi haberi hakkında 
İstanbul Deniz Kumandanlığile İs -
tnnbul D eniz Ticaret Müdürlüğüne 
müracaat ettik. Böyle bir tahtelba -
hit in Boğazdan Marmllaya geçtiği 
hakkında hiç bir malUm.ata sah:p o1-
madıkJannı \ e hiç bir yerden bu hu
su u te1it edecek bir rapor alına -
dıklaını söyJediler. 
BATA T VAPUR MÜRETTEBATI 
Batml::ın ikinci İspanyol ·ı;apuru

nun mürettebata Bozcaadadan ı=;eh
rimizc gönderilmektedir. Bu mur~
tcbat bugün Ç.makkaleyc varacak -
tır. Bu akşam geç vakit ehrimizc ge
ticilmela-i beklenıın:ktedir. 

* İzmirde dün, yeni üzüm \"e in
cJr piyasası açılmıştır. * Orta tedrisat kadrosu E • • ün 
lrnftasına tamamlanacak, bilhassa i
d.crc kınmlaruıda geniş degişikl "lder 
yapılacaktır. 

* Bcled.!Ye, } ağhanelerlc balık 
tuzlama yerlc:ri gibi istihsal mer -
~etleri i sün bir mürakabe :ıltına al
mıştır. 

A a ürkün hediyeleri ' 
Atatürkün millete bedi~ c ettiği 

ç:ftlik, hara, pamuk ıslah istasyonla
rmın idaresi scki11erini tetki ve tes
Lit etme • üzere Ziraat V.ekfiletinde 
bir komisyon kuru mustur. 

aliimt " e mUddeiu· 
mumiJer 

Adliye V ckfilctincc hazırlanan ve 
hiJdnılerlc müddeiumumiler cra -
sn:da geniş mikyasta tebeddülleri is
tihdaf eden kararname, ali tasdike 
iktiran ciınİı,.c;tir. ----

Muhittin Üs ündafi 
Vali \'e Belediye Reisi Muhittin 

Ustündağ dün saat on dörtte Bt>le
c1yc ,.e Vilayette tekrar vazifesine 
ha Jarnıı::. akşam geç vakıt de P rti
ye ugrnmı tır. 

Vap rJ r•n n dc.ı 
geçiktiğl blldi rilP.cek 

Limanlara gecikeııek gelen vap r · 
!arın gecikme sebepleri derh al t h
kik edilecıek 'e bir rapor halinde ~ 
babı mucibelecile birlikte .alakaa:.ı.r 
makamlara verıleccktir. Buna riayet 
etmi5en deniz funirlei oezalandın
iacmctır. 

Y nh dU n puU r 
Memurlarca tanzim edilen C\Tak

taki pulların d mga kanununa mu
halif olarak yanlış iptalinden dolayı 
alınacak damga :re mi memurlar ta
rafınd:m ödenecektir. 

* Yüksekkaldırımda oturan umu
mi kadınlan:fan Estcr, beraber yaşa
dığı kah\ eci Mehmet tarafından bı -
çakln sağ omuzu dan yaralarımı , 
Mehmet ynkalanmıştır. * V .. tman Rızanın idaresindı ki 
Bebn-k tramv~yı Karakö~ c giderkC'n 
2113 numaralı otoınobme miisde-

hır süvar.e takip-~==cektir_. _ Jıeoektir. _ _ benziyorlar. Muallim Feyzi ağzı ile hazfı :ıe dolgun bir tek dergı hatme 
Y 21 d B kd "azılını<", aruz btr kıt'a, Bov1er<len z ıı.. 2·r mecm••a Ücretli mem urlar j ann gece saat e uyu ere- :ı " • • • ge en 'u .... lz ·n er mü ave 

ve il cek 

mc etmiş, otomobil hasara uğrarnı~-
- nüfusça zayiat Q}mam tır. 

e İle * Tan matbaasının zemin kalın -
dan yangın çıkmış, itfaiye derhal ye

•• • • T de Beynz p:ırkta yine bir festival ga- çalınmış hır ih mısraıa yaııyana.. J Gençlik ne yapıyor? Ne yazıyor? 
Sıtm~ rnu~aclcl.csı, I~raca~ı Ko?. - lası vcrılccek Bebekte .Şehir hane.la- imzaları, ii.slüpla.n., dil yenilil&e - ,Ne dii.§iinüyor? Şeklindeki mııl;ad-

trol daıres ıve l~ daırelerınd: ~c- su çal~akur.' rini ve acemilikleri bir kenara bıra- ilcr suallere evvelden cevap veren 
ret('} çalıştırılacak memurlara ıbtı - . . . Jcınız; getirdiği bir mesele, sıınduğu ıbir mecmua: O raya nasıl sevdiğ"rıi, 
sasları ıilibetindc yüksek miktürda Yarın snbah S<.'kizde Beyazıt - Ş•şlı b" h ile yen· olabilen bir in f...,asıl 1··-dıg-ını, na ı' •na-.:ı-g-z"ı, ,,,. . - Bentler ve Bentler - Taksim ar.a - ır eyeoan ı • - .. ın;u; • • ı'4U ,. ... 

rna ş vcrilı e ine Vekıller H~·etı .l- b" b" "kl t ka t kılap" çocuğunun c.seri denebilecek istedig-ini koyabilsin ve denebilsin . . . · ı sınu..ı ır c mu \r.en1e yarışı j mczunıyet vcrmı tıt olan yazılara çok zor oo .seyrek rast- ki: Bu, falan mecmua, Türk ge çli-
- -- y.Jp lacak, saat .13,30 da Modada fu- la b ·z el:tedi: 

oli t tayinler ear takımı He lstanbu1 muhtelit ta- na 1 m .. ? r.G. ,.ı· w· • • J 1:.:Ja- ğinin &e&idir ••• 
kımı .ar:wnda bir yüzme müsabaka- Genç mıyız. cııırıyı.ını.zın ı.a Eğer mecmua sahipleri mecmua-

Polu; İkincı Şube Müdür Mu~in - 1 k T k . d F tihte b nı yazılanmızda ıvermiyecek olur - ı ıarını yalnız çıt1ca.rmt§ olmak için çı-
lı0ınc Merkez memurlarından Zeki sıdl Yapı alca ··k a sım22ed ası d" ad!l- sak bize ruı.nt, ne diye .nenç denebi- ıa ı 0 

0 ar ca ac • , gece e ua ıye e ':1 1 karmıyorlarsa., eğer mecmua ri c 
D mir, Fatih E nniyct ümir!ığınc lir? ıadooe lrozanç ve bir nevi fji)lıret t·e-
Tah in, Eminonüne Ali, O'sküdara festival ff<ll" 

1 
verilecek, satıt 21 . dP İiayata tıtı.!ı? fıazırlaruyoruz? Ne ya otorite tahayyül etmiyorlarsa, bir 

Ta.•fık ve Adalara Şevket ta, .. 1·n edı·ı- T k m __ stadyomunda beynelmılcl dmmyorıu? Memlc1tetc, millete, in- 1 , ..:_, y·· Id 'l:r '·kt 
'"" J gür :i müsabakalarına ibc>c }anacak - :J- araya .geı.l>uuer. uce en, varu .an, 

rn lcrdir. t 1cılaba bağlanmız, ne kuvvette, ne Günclii.zden, Çı§ırdan ve mı .. mürck-
ır. _ · - l-ırattadır? Bütün bunlan gözönüne kep bir te1~ gençlik, san'at ve kültür 

F s iva de aca ar koyaca1c ne sözümüz, ne yazımız ve mecmuası görelim.. Mecmuanın tek-
Festival mün ebetılc cumartesi C bi ne de ~miz var? Bize nasıl, ne dıye liği belki Juızi.n.. Fakat 10-15 yarım. 

ve paz r günleri Modada yapılacak çekilec güvenilebilir? bfr teJc de yapamıyor •. 
~üzme ve Fenerbah9(;de yapılacak ...... .,, ..... ra k Biribiri ardı sıra sa 1a1ar üst - de Arkadaşlar gücenmes·rıer! Fakat 
atletizm müsabakalarına istirak ede- ağlıyan ve ölüm sayık.uyan; sağ ve onların yılmaz ve vorulnuzz gayret-

Hukuku hu .. ku-mran'ımizi temsil e- .. oz ge...; • e J·o-tü ""TP 1 ve m-iinJıem 

Mezuniyetini kullanmak ıs.:.ıyen 

memurlara izin vedlirkcn, ç.alş.a 
intizamının hal€ldar olmaması için 
amirlerce izin meselesinde münave -
be usulii riayet edilmesi lüzumu 
dcv::ııre tamim edilmiştir. 

Tür SÖ oku 
Bir ton Türk sömikokunıın :Zoıı -

guldakta topt<ın satış fiatı 17,25 lira 
clar.<lk yeniden tesbit edilmiştir. 

hamalığı 
Adalar, Baku·köy ve Sarıyer kaza

larında sırt hamallığı kaldırılmış ve 
bu suııetle bu sabahtan itibaren şeh
rin bütün kazalarında sırt hamalhğı 
lfıgv,edilmiştir. 

Arif Oruç 

1 M 
b " ' · • ~ ~ ... - ..,.. ı-...; d"'n biz böyle daha kuvvetfi bir c 

0 
an sekiz acar sporcusu u sa- den bayrağımızın ecnebi vapurların- cereyanlardan sesler uer.cn edebiyat u:.,, .. hah 

c- hrı"mı·zc geJmı"c:J"rdir verı·nı bekliyoruz 1·c ibu ıımm<lumuz- l\fotörlu kara nakil \•asıtalarmın ~ " • da, hüklımetimizin §ereiile müte - mıd1r bu gençliği gösterecek? 
otör lü n kil a at fara 

Muhnırir Arif Oruç hakkındaki 
t ohkikat ikmal Edilmiş, dosyası Müd
dciumumilif'c veı ilmiştir. 

nasip ve talimatname ~hkamına uy
gun bir şekilde derhaJ yapılıp gemi -
ler~ Ç<!kilmesi lüzumu Deni~ ollan 
İdaresine bildi rilrnist ir. 

da 1ıald olduğumu .. a iııa ııyoruz. Bi- mu~yecnleri bu aksam tamamlan -Hayır{ TtlrJ· gcmçl"ğiı e iftira ede- ze dudak bükenler oor. Ya::ıktır, eme-,mrıktadır. Yarından itibaren .şehirde meyiz· Meydanı hastalar ve çarpıJ:-
g-ımiz lıedcr olmasın . kontrol yapılacak; muayene olmamış 1ar afmı~sa ve bunların arasında bir 

' 
1 Behçet Kemal Çağlar \ l sait, işdcn alıkonulacaklardır. ıJ.i dıirüst . . wımiml nP. güzel ses de 

tişmii ,.e büyük bir ~sa meydan \r.e
ril mcdaı söndtinılmw. ür. 

* Arap c.ınıiinde oturan Cemal ,.e 
İsmail Şarap iskelesinde rakı içer -
lerkcn ka~ga e1mi. er, İsmail Ce -
mali başından V<' göğsünden ağırca 
yaralı) arak kaçını tır. Suçlu aran -
mı:ıktadır. 

Sovyet kadın tayyareleri 
Beynelmilel Ha""aCdık Federasvo

nu (F. A. J.}. c:ışağıdaki Sovyct kaim 
ta~areci :rekorlarmı tesbit etrniı \ e 
resmi listeı:e itlıal eylemiştir: 

Sovyet kadın tcı~ arecisi 1.eğr.ıen 
Ossipenko nun cC-bis> deniz tayva
resi klnsında, 22 m yısta yüks:iz o
larak 8,&64 metreye '"~ 25 m yasta 
da 500 !kilogram lüzumlu yükle 7.605 
Ye 1.000 kilogram yükle 7,009 metre
ye s nptığı uçuşlar. 

So\•yct kadın tnnarecileriuden 
f İrina Vişni5~vskaya ve Ekaie!"in~ 
l\lednikova'nın, ce. !kara tayyaresı 

! klasında, 4 mayısta 6.518 metre yük
sekliğe ynptıklan uçuş. 



r 
Oumlupmarda merasim 
Başkumandanlık 

Muharebesi 
- - ·-

İ siediğim gibi -
Nazmi Ziya ve 
resim telik kisi 

Güzel San'atler Akademisinde ev
velki gün açılan ,Beş sergi• den biri, 
yalnız ressam Na...-ryni Ziyaya tahsis 
edilmi~ir. Nazmi Ziya, burada, otuz 
beş senelik resim 1ıayatının mahsulü 
olan üç yüz tabloyu teşh ·r ediyor. 

BiR IDDiA 
Caddeleri sulamak sıhhate 

muzır bir . . ' ış mı •• 

[
Halk Filozofu-ı 

diyor k i : 
.............................. 

Beyaz zehir 
edebiyatı 

Bozuk kaldırıma 

Hemen her gün gazetelerde oku · 
yoruz: Şu kadar eroıncı, bu kadar es
rarkeş yakalandı, bu kadar bevaz 

dökülen sular zehir müsadere edildi. Hatta bazan. 
bu kötü adamlarla zabıta km; vetlerı 

15 inci yıl kutlulanacak 
Meçhul Asker Abidesindeki 

merasim çok parlak ola~ak_ 

Memleketimizde ilk defa olarak, 
bir ressam, bu kadar çok eserle sergi 
yapmaktadır. Bu kemiyet bakımından 
yabancı memleketlerde bile nadir 
sayılabilecek bir muı·af f akıyettir. 

mikropları inkişaf ettiriyormuş arasında çarp~şmalar da ~luyor. 
Eroın, kokaın, esrar gıbı zehırler, 

S okakların sulanması meselesi hakkında işden anlıyan bazı kimse- beşeriyet için birer afettır. Gençlıği 
ler yeni mütale&lar ileri sürmiye başlamışlardır. Bu iddialara göre, aileyi, nesli harap eder. O un 

İ<:tanbul sokaklarının sulanması, şehrin sıhhati için iyi değil, bilakis fe- içindir ki, kanunlar bu gıbi madde
n&dır. Kendisile görüştüğümüz bir doktor diyor ki: leri satanlar, kullananlar hakkındd 

d muha na birer hitabe irat edılecektır. O 

B aşku~a.ndla5n~ılt .me~::Umü mü: aksam, bütün halkevlerinde ayrıca 
rebesının ıncı yı • k A k is . sene 30 Ağustosta, merasim yapılaca , ve n ara, -

nasebetile, buM h 1 Asker Abide- tanbul radyolarında konferanslar ve-
Dumlupınarda eç u . . 
. lkinden daha parlak şe- rılecektır. . . . 
sınde her y~ lacaktır Bu hu • 30 Ağustos günü merasım yerı ılc 
kilde merasım yapı · . ·d· · r 

b 
.... k program hazırlanmış • Afyon ve İzmır arasında gı ış, ge ış 

susta uyu trenleri tertip edilecektir. 

tırMerasime askeri kıt'alar, hava fi- Merasime iştirak edecek bütün vi-
loları, ızciler, muhtelif mektep tale- layetler namına gelecek heyetler, 
beleri, atlı halk kıt'aları, vilayetler, Meçhul asker .Abidesine birer çelenk 
halkevleri, belediyeler, nafıa heyet- koyacaklardır. 

k ed Alakadar makamlar, merasim için 
leri cıvar köyler halkı iştira e -

hazırlıklara başlıyacaklardır. Bu se-
ceklerdir. k B k 

Merac:imde Bakanlıklar ve Parti ne Dumlupınarda yapılaca aş u -
~ d · mandanlık meydan muharebesinin adına Meçhul Asker Abi esme çe -

15 inci yıldönümü, çok parlak ola -
lenk konacakllr. 

Merasimde, halk ve gençlik namı- caktır. 

Çam fıstığı 
Mahsulü 
Arttırılacak 
Bergamanın Kozak nahiyesi!1de 

dört, beş milyon fıstık çamı agacı 
vardır Fakat, bu ağaçlardan her yıl 
muntazam bir şekilde mahsul alına· 
mamaktadır. Buna sebep, ağaçlar • 
dan bir kısmının fazla ihtiyarlamış 
olması ve bakımsızlıktır. 

Ziraat Vekaleti, çam fıstığı mahsı~
lünü, memlekette zengin bir gel~r 
kaynağı haline sokmak için bu genış 
fıstık ormanını ıslah etmiye karnı 
vermiştir. Bunun için de bir heyet, 
Ankaradan Bergamaya giderek, çam 
ormanında tetkikat yapmıya baş1a
mıştır. Bazı alakadarlar burad~n 
hakkile istifade edilmesi için, t\U 

çamlıkların, bakılmak ve mahsul a
lınmak üzere eshasa devredilmes;ni 
ileri sürmektedirler. 

Heyet, burada tetkikat ya~tı~t~n 
sonra, mahsul vermiy en ço~ ıhtıya~ 
ağaçlar kesilecek, onun yerme yem 
fıdanlar dikilecektir. Diğer ağaçl"'r 
da temizlenecek, verimli bir hale so
kulacaktır. --

1 Cerrahpaşa 
Hastanesi 
Büyüyor 

Yeni, asri tesslsat 
yapıhyor 

Cerrahpaşa hastanesine ilaveten 
yapılacak asri çamaşırhane ve mut
fak tesisatı yakında jlıale cdilecekti.r. 
Bu yeni tesisat için mühim bir tah-

sisat ayrılmıştır. Cerrahpaşa hasta
nesi, bu tesisat ikmal edildikten son-

ra, en bellibaşlı noksanlarından biri~ 
ni gidermiş olacaktır. 

Bu hastane gün geçtikçe inkişaf 
etmekte ve halkın sevgi ve rağbetini 
ccJbetmektedır. Hastane, ilk tesıs e

dildigi zamandan bugüne kadar çoK 

terakki etmiştir. ... .. ..---
Hangi gemilerde 

tels iz var? 
Türki\ede mevcut bütün gemilerin 

hangisi~e telsiz cihazı olduE~ ve 
bunların muhabere menzillerinin ne 

ı derecede bulunduğunun tesbit edıl
mesine başlanmıştır. 

Keyfiyet bakımından da, sergi pek 
o kadar fakir degıldır. Nazmi Ziya
nın eski ve yeni eserleri içinde haki
katen nazandikkati çekenler uar. 
Yalnız ressam, bunları beğenmiyor 
ve beğenmediği iç"n, belki de bize 
şaheserler verebilecek olan çalı,.mıa 
kabiliyetini, ba~ka yollara, kendine 

'göre yeni gördüğü yollara vermiş ve 
ancak deneme devirlerinde kalmq 
btılwrnyor. ..... 

' Sergide Nazmi Zıya. bir arkadaştı 
rc .. inı telakkilerini anlatıyordu. Beni 
de yanına çağırdı. Ben de dinledim 
Ot tz beş senelik çalışmanın hiç te 
yormadığı t•e daima d"rıç ressam için 
resim seyredenr rahatlık verecek, 
lo odaları aydınlatmak için yapı -
lan bir şeydir. Bt sebepten, o. 1·aran
lı1,tn bile görülebilecc1· şekilde re
simler yapmıya çalı~mı tır. gayesi, 
bunu ta1ıakktık cttircbilnıe1ctir. 

Ben iistad ile ayni fikirde deqilim. 
Vakıa, onun dedıği tarzda resim de 
yapılır, ve yok ta deiiildir. Buna, re
simden ziyade resmin bir şubesi o
lan cdekor. ismi ı·erilir zannediyo
rum. 

Bundan b~ka. Nazmi Ziya, res -
min, halk için yapıldığmı söylüyor 
ve: 

- Resim, diyor, modern smı'at -
karların yaptıkları gib; yalnız ken 
dileri için anlaşılabilecek bir şey de
ğildir. 

Burada da kendisile aynlıyoruz. 
cResim halk için yapılır diye bir 
sözden ne kastedildiğini anlayamı -
yorum. Bu çok şiimullü ve mübhem 
bir şey. Her şey halk içiıı yapılır. Ev,, 
elbise, otomobil, pilcit'.. 

Lakin evi mımar yapar m a ken
dinden bir şey verır: elbi eyı terzi 
yapar; otomobili 11 ak·n .. nuhe di -
Zeri ııe ressamlan nıcyda a getırır~ 

pılciı•ı Cl§Çt pişirir. V c so ro halka 
mimar cEv budur. burada oturacak
sın! ; terzi cModa budur, boyle gı -
yineceksinJ.; makine mühP disi ue 
ressamı cGtizel ı·e saglam otomobil 

v 

1 
k budur, buna bineceksin.'•· asçı ciyi 

Çukur lagl m arı açaca p.ilav böyle pişer, böyle ini yiyecek-
sın! derler. 

m ak i ne k u 11 an ı I mı Yor .. ~:~~:~~·::::1~:.i::'~~.:!!-:~ ::: 
------·- mm, iyi olanını, beğendıgını alır, 

Ual~'-, ne -'ense .• es .. ki .. usul, lag"'ım- halka: cGüzel resim bttdıır. Bunu n ı 1C Uı seyredeceksin diye t·crir. 

Cılarla ı•ş norugor Zira, mimar, terzi, mü1ıendis ve 
6 · aşçı nasıl kendi sa1 alar da bir~r 

tl ·ı·nde kanali zasvon hiç yoktur. Bilhassa sayfiye mütehassıs ise w halk tat nıuhtelı 
e rın ır sk" a ta• "amlar da yoktur. Ve buralar a ev- ihtiyaçlarını en iyi sekil e endıne Ş h · b' çok sem eı ~ d d k · 

· · · emtlcrde e 1 an - '-' · b l gıbı cıvar s . . r w. arsa ve bahçelerde açılan çukurlara toplanır, hazırlamak üzere un ara tevdı et-
lt>rin, rnües:seselerın P:;g~~re açılır ve temizlenir. Fakat bu temizlik a- mişlerse ressam ela kendi sahasının 
bu ~uk~rlar .her sledne ·c lfıgwamcılar tarafından yapılmaktadır. Bu da, pis- mütehassısıdır.· Raika. ihtısaıının 
rnelıyesı eskı usu c ' mahsulünü değil de. miib1ıem bir şey 
lik tevlid etmektedir. • . uerecek olursa kendine terkedilmit 

Belediye bundan bir müddet evvel, bu şekild.eki çuk~r.la~mları ;ıç olan bir vazifeyi mii ti mal etmiş, 
el dokunmadan fenni bir surette bO§.ıltmak, temı~lemek ıçın. v~uta a~ tayini ı.endine bırakılmı~ bir zevki 
hortumlu iki makine getirtmiştir. Fakat, bu makıneler geld~ ge e .ı •. ço baıtrm ~ kötülemi olmaı mı? 
az kullanılmı tır. Buna sebep, kimsenin, Bel~iyed~n bu makınelerı ıste- Nazmi Zıyanın otuz bet senelık 
nıcmeleridir Halbuki Belediye, gayet ucuz bır tarüe yapmıştır. mesaisi huzunında hürmetle ba -

Bclediy~, bu makineleri, halk tarafından .:ağbet e~ilme~~:nad:~pb~!~ ~ımı eğerken, bu noktaları tavııh
ka hizmetlerde kullanmaktadır. La~om1ar, boyle fennı şek BJ maki- ten kendimi alamıyorum. 
rı1tzlendıkç" etrafa pislik, koku, miıtrop da saçılmamaktadır. Fikret A dH 
nelerin taammümüiçin çalışılmaktadır. -

Edebi rom an: 149 

Sen de seveceksin 1 

b - Madt!mki o seni seviyordu ve 
~ ksevgı onun için bir cinnet haline 

~u selrnı tı. Muhakkak ki, hayatı • 
ın en ln<!s' t k 1 k tın 0 . u azancı da sen o aca -

te~ na btr başka yol ve hedef gös-
t.nu :n ~ğru değildi. Hiç bir kadın 
cl"r sau Ullunalı çağında senin ka-

.. ranıaz 
Bır çıkma v~. mes'ut edemezdi. 

tansa : 2 uz.erinde konuşmak • 

-- Pekaıa .. 

Demek daha doğru . eli be d .. -
le ~ aptırn. l , n e oy 

Zaten ba ka ne va b·ı· d" ne ya 1 b ~ pa ı ır un ve .. 
pı a ılirdi? .. 

İki Hayret! 
_ ;undur Salihle kavgalıyız. 

lııı:1ı 1 acıye geldi, bizi nıkaha ça -

I>edıın Sa 
her ver~. . nkı kendisine kara ha-

Gıt~ ırn gibi fena halde kızdı: 
"•enı. 

Etem izzet Benle• 

B .. le bir davet i kabul etmem! 
H~a sen onunla dostluk mu ya • 

pıyorsun?.. . So 
Diye de birsürü lakırdı ettı. r-

dum : ed' senin bu 
- Naciyeye karşı n ır 

husumetin? 
H . b"r husumetım yok. Fakat, 

- ıç ı ~·ı b .. 
antipatim var. Yalnız ona degı' u-

tün Arııplara . 
- Fakat, Naciye bir Türk kadar 

Türklesmıştir. 
•• 'I' - Sana gorc O) • • •. 1 .. deg~il hakıkat böv e. _ Bana gore , . .. -

S 1.h ben Naciyeyı mudafaa et-
a ı , . d 

tikçe fena halde içerlıyor u. 
_ Y~mk .. yazık! 

Dedi ilave elli : 
- n:ktoru çok severdim. O da .. bu 

. . kaybetti. Bula bula b ir Lub-
sevgunı b 1 nanlı Arap kızdan başkasını u a -

d ? Bir Tiirk kızile evlenmek ma ı mı. .. 

onun ıçin milli bır borç ve b ir vazı
feydi. Zaten ecnebi kızlarile, Türk 
olrnıyan unsurlarla evlenen Türk er
kekler~ne fena hald~ içerliyorum. Bu 
da onlardan biri oldu. 

- Canım, ecnebilik başka, Naci
ye yine başka. Türk harsile mükem
mel kaynaşmış bir kız ve bir aile ço
cuğu .. 

Salıh bu bahis üzerinde bana hiç 
lakırdı söyletmiyor. Sadece : 

- Sen öyle zannedersin. 
Diyor ve .. mantık silsilesini sür • 

dürüyor : 
- En Türk zannettigin ırkı deği

şik ailenın bile icıabında Türke karşı 
nasıl bir hiyanet hamlesine kalkış· 
tığını s rası gelince görürsün. Bu 
harp bize çok şeyler öğretti. Düşma

na tcrkcttigimiz her karış impara
torluk topra ~ı bu abancı ırktan gel
melerin suikasdına uğramıştır. Ve .. 
h la da her tarafımızdan suikastla 
CC'mberlenmiş bulunuvoruz Yalnız, 

Şamdaki hava bile bunu sizi.' ~f de 
edebilmelidir. 

O ne söylerse SÖ) ksin benim b"r 
kulağımdan girI~ r öbüründen <'l

kıyordu. 

- İstanbul sokaklan muntazam degıldir. Bır caddenin sulanması için şiddetli cezalar tertip etmiştir. Fa
orada delik, deşik olmamalı, asfalt elmalı ve balıksırtı, yani meyilli -01- kat, bu cezalara ıagmen, bu 7.ehır
ır.nlıdır. Avrupada sulanan ve •ıkarım caddeler böyledir.. Bizim so- )erden hali vazgeçmıyen msanlar 
kaklarımız ise mallım .. B u sokaklarda binbir mıkrop var. Bu mikroplar, görüyoruz. Hatta, bu zehırlerı imal 
f;Ulandıkça inkişaf eder. Çünkü. ca~tcleye dökülen su, fazla değildır ve eden bir takım küçük çapta fabrı -
bir tarafına akmıyor. Arnavut kald!rımı veya bozuk parke üzerine su kalar bile bulunuyor. Bizim uyarı 
dökmek beyhudedir ve hatta zararlıdır. Bınaenaleyh sokakları sulamak i dikkatimizi celbeden nokta şudur: 
ç·n yapılan masraf, çekilen üzüntü boşuna dır. Evvela, planlı bir şehir Son zamanlarda bu fena insanlaıı 
mevdana getirmek, ondan sonra o ~('hrin güzel, dümdüz caddelerini su takip eden zabıta faaliyetini arttır -
lamak ve hatta yıkamak lazımdır. Şimdiki sulamanın bir faydası yok - 1 dıkça, t&bii olarak, yakalanan kaçak-
tur. Bilakis Belediye bütçesine zannediyorum ki, zararı vardır. çılar \ e zehırler fazlalaşıyor. Neti-

••n•11•••11unnn•n•n•n•••nu•••uu•n•H••••n 1111 '"''"'"'""""ııınıuttuıı•nnHunııııı111ııııııınuıı1tıııınaııtıuıı•ıı11111ıııt1uııınıuı "t"b ·ı t l l ·· be •a cc ı ı arı e gaze e er, ıer gun \ z 
Tapuda zehirden, beyaz zehır ticaretinden Vapurlar 

A lıırkapıga 
1 Yanaşacak 
Slsll havalarda batk a çare 

yok 
Sısli havalarda Bogaz ve Adaler 

'
halkını taşıyan vapurların K öprüyl' 
kadar inemedikleri göz önünde b ı
lundurulmuş ve bunun için tetkika-
ta girişilmişti. Alakadarlar bu husus
ta en iyi tedbirin Ahırkapıva bir is
kele yapılması olacağını söylemiş -
!erdir. Bu hususta Beledive He te -
mastara geçilmiştir. 

Belediye her şeyden evvel şehi~
cilik mütehassısı P~stun mütale3-
smı almayı lüzumlu görmüştür. 

Pro::.t, buna muvafakat edet"se A
hırkapıya modern ve daimi bir varıur 
iskelesi vaptırılacak, sisli havalarda 
\apurlar sis düdüklerinin yardımiln 
buraya kadar gelebıleceklerdir. 

Çöpler 
Denize 
Dökülecek 
Bazı yanhş haberler var 
I t nbul ~ pl rın n d nizc dokül

m kte oldu u malumdur B ı g31 -

l lPrd çöplerın, tahsı at mevcut ol
mama:>ı yuzünden denize dökülnv•
ndc>ıı sarfı nazar edilcr k, bundan 

evvel dokulmcktc oldukları mahal -
l re atıl c ki rı ynzılm ktac!ır. 

Bu hu u:sl tahkıkaln 

ın 

C'dılmı ol cak v kı bir zamanda 
ikm l edılec k fırınlarda çöpler ya
kılmıva ba layac ktır. Fırınların i•1-
şa 'e faaliyete gtçecekleı i zam ırıa 
kod r coplerın d niz atılmalaı ın" 

devam edılecektır. 

Bir resim sergi•I 
Eminöni Halk"11nd~n · 
Kar denız şehirlerinde orta tahsil 

ça ındaki çocukl rımızın resim ve 
yazı ahasınd ki kabıliyetlerini İs -
tanbul gen lı ın tanıtmak ve tale
besıni te vık etmek gavesile Sam~un 
lise i ve kız orta mektebi resim öğ
ıetmeni Sahin Özgur tarafınd n evi
mizde hır (Talebe resım ve Yazı ser
gi i) ı~ılmı tır. Herkes görebilir 

ıaı • 
İmkinı yok. Onun nikahına 

gitmek için söz verdim. 
Dedim. Buna da dehsetli kızdı : 
- Senin söz vermiye hiç bir hak

kın yoktur. Kadınlar soz verdikleri 
vakıt ancak kocaları hesabına soz 
vermiş olabilırler ki. bunun için de 
kocalarının müsaadelerini almaları 

iktıza eder. Sen bana sormadan, da
nışmadan nasıl yaptın bu işi? .. 

- Seksen defa bunun munak .. şa
sını yaptık .. 

Dedim, devam ettim : 
Ben kurunu vusta esiri deeilim. 

Sana cariychk için de gelmedim. 
Fıkri hürriyetimi muhafaza ettiğim 
kadar vicdan, aile, muaseret, itikat 

serbestliğimi de muhafaza ediyorum. 
H ic bir vnkit bir esir munmefoc:inc 

tahammul l'demem. Veıdıgım ôz 
sen t\ ıı abıı a dahi ol a ba ... ta ben"ın 
h(' bım dır. Bir kadın l I.' şcvd"n 

önce E'\' nı 'e koca mı temsil ea r 
W' bu ibi h il rde koca karı ına t -
at eder .. 

O b ı noktaınazara asla yana ma-

l dı. 1 ı gi.ınduı hunun lakırdı ı ol -
dukç c • ır tı a ıyor, ben de ı ar 
Pdı)oı ım: fDeramı var) 

De ğişi k / ik 
Olacak 
Bazı yeni tayin ve 

t erfiler yaplldı 
T pu \'e kadastro miıdürlüi'.,ründe 

eyJUid n itib n bozı tayin ve ter· 
filer yapıl c ı~tır. 

Bu mey, ncla yeni te!':kil olunan 

Trnbzon sicil muhafız muavinliğine 

Beyoğlu tapu sicil katiplerinden Ala

eddın ile Eminönü sicil ın ıluıfızlığı 
katiplerinden Mevliid. terfian tayı'l 

edilını it' d r. 

Kadıköy tapu sıcıl muhafızlığı ka

tiplcı inden İhsan, terfıan Samsun 

bah etmek mccburıyetındc kail\ or-
lar. 

Bize öyJe gelı)or ki, mütemadı;>cn 
beyaz zehirden bahsetmek, yakalan
dığından, tutulduğundan bahset • 
mek, arzu edılmeden yapılan bir rek
lamdır. Bu zehıri hiç tanımıyan bazı 
toy, tecrü~siz, cahil gençlerin d~ 
ma ~,ında, bu ncsriyatla bir takım te
cessüsler, istifham işaretleri, merak 
ve heyecan emareleri uyandırmış ol
muvor muyuz? 

İn anların menedilen şeylere kar
sı daha haris olduğunu kabul etmek 
lazım. Belki, bu gibi neşriyatla bir 
takım gençlerin içinde, bu zehirleri 
tecrübe etmek heveslerini uyandırı
yor, hatta, teşebbüs etmelerine ve -
sıle veriyoruz.. Artık, gentliğin his 

tapu sıcil muhafız muavınliğine ta- ve hayal de\ resinde olan bir gencin, 

yın edılmistır. Bunların yerine diğer 

vıht\ C'tlt'rden memurlar getirileccl:-
tir. 

yaptığı ilk tecrübe ve teşebbüsten 
sonra be;> az zehire karşı bir itiyad 
duymasının da mümkün olabilece -
gini takdir edersiniz. 

Biz, şunu istiyoruz: Beyaz zehir 
Fırınlarla yapan, satan ve kullananlar hakkın

da şimdi tatbik edilen cezaların bir 
Mücadele misli agırını tatbik etmeli ve bu yol

da miıc .. delc bir mi lı şiddetlendiril-A r tı gor meli. Buna mukabil, beyaz zehir ti
caret edebivatına nıhayet vermeli. 

HAii bozuk e km.ekler var w Ha1k Filozof u 
Son gunlcrde Beledıye zabıta!ı, _"'""'-'"" ___ """ .. "'"""""'"-

dı er islerde oıdu~u gıbı fırınıarn Fatihte Kadast ro 
lrmizliğıne, ve ıvi kınek çıkarn 1-

) an fırın sahiplen ile de mucade•e- devam ediyor 
) c ba lamıştır. Fatih mıntakasında kadastro tah-

Son yırmı dort saat 2 rfında E - rıri devam etmektedır. Bu meyandn 
mmoniı mıntakasında 2 fırın kirli Fatihte Haraççı Karamehmet ve Ka 
görulmuş ve sahiplerıne ceza yaz 1- sap Demirhun mahallelerinin k das
dı ı gıbı yine bu mıntaka dahılınde trosunun tahririne başlanmıştır. EJ 
yapılan teftişte fırınlardan 35 kilo ek- iki mahallede emliki olanlar bi -
mC'k noksan vezinlı görulmüş, mü- rinci mıntaka Kadastro Müdürlüei 
snden• edılmı~ ve f>O kılo bayat tôrek Birinci Posta Memurluğuna müra -
bulunmuş ve imha edılmı tir. caat etmiye başlamışlardır. 
Beyoğlu mıntakasında da fırınlar- • ı • 

da vapıJan aramada 44 ekmek nok
san vezinli goniJmuş ve musadere 
edılmi~ir Fatih mıntakasında ca 
179 ekmek noksan vezınli ve 12 ck
mc>k te hamur olmak üzere 191 ek
mek musad<'ıe C'dilmiş 'e 75 çörr.'{ 
te nıüsad<.'re edilerek imha eddmi!\-
tir. 

Bu .. uretlt- üç kazada, fmnlar;da y'l
pıJan aramada 270 noksan ekmek ve 
125 bozuk çörek buhınar'ak sahiple
rine ceza kesilmiştir 

= 

Doktorl•nn borcu 
Kalmamıfl. 

Etibba Odası AH haysiyet dıvanı • 
na 933 sene indenberi birikmiş olan 
borcunu evvelce üçiincü mıntakad!l 
iken birinci mıntakaya devredilmiş 
ohm vilayetlerdf'ki azalardan ala -
caklarilc mahsup yapılmış ve bu su· 
retle 936 senesi sonuna kadar k~ -
lan 438 lira 22 kuruş Ali haysiyet di
vanına n. kden ödenmiştir. 

EN EMiN, EN RAHAT, EN SERi 

ANKARA - ISTANBUL YOLCULUGU 

Nafia Bak anlığına batlt Havayollan Devlet işletme d airesinin 

yo lcu ve posta tayyarelerinin Ankara. lstaobul • Aııkara ıünlük 

~ef erleri muntazamaı devamdadı r. 

Hava yollarının acenteleri: 

A - Ankaracla - Bankalar caddesandc P. T. T. Bfo sandll 

(Telefon No: 3l82) 

B - lstanl;ulda • K r ko~ de P. T. 1. Bına 

No: 403i4) ( 

a (Tele on 
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Bütün düşüncesi hava 
almak olan kadın 

H olivudun meşhur yıldızlarından 
Madeleinc Carroll yatı ile Farisi 

dolaşıyor. Sen nehrinin Orsay iske -
lesine yanaşmış olan İngiliz bayra
ğını taşıyan Centaurus adındaki yatı 

üzerinde güzel artisti zarif kaptan kı
yafctile görüyorsunuz. cBen casus 
ıd.im.:P filminin kahramanı gazeteci-
1<:re diyor ki: 

- Şimdi Parise geldik.. Bu akşam 
da Marsilyaya gidiyoruz. Seyahati -
miz 15 gün sürecektir. Yolumuz ü
zerinde bulunan nehir ve kanaJlar -
daki 154 su bendini geçeceğiz .. 

- Marsilyaya varınca ne yapacak· 
sınız? .. 

- Kocam ve ben iki ay kadar bil- Madlen Karcı 

la 1 •• 
Bir ölünün defterinden -

Yazan: Murat Kayahan 

i tün Akdeniz sahi11erini dolaşacağız., 
Yüzerken ve Karaya çıktıktan sonra,. Bir buçuk senedenberi hiç durma -

. . ~. dan fiJm çevirdim. Artık o çok sev-18 yaşındaki Danimarkalı Jennv, 90 kilometre genışlıgınde olan Da- d... h d h ld' 

zım. Çünkü annem Fransızdır. Ba
bam da İngiliz ..• 

- Sonra ne yapacaksınız? nimarka ile İsveç arasındaki bogvaz~ 29.1/2 saatte geçmiye muvaffak ol - ğiıgımKvte d eı:ıedn be. er. set.nehgte tı
m o azur e ıraz ıs ıra a e -muştur. . .. .. .. ~ ' miye hak kazandım. Fakat bilir misi-

- Ooo! .. Hiç de orasını düşünme· B u hikaye değil, benim hayatımın O gün Aysele karşı gösterdiğim 
bir kaç sahnesinin yanyana ge - zaafı hepsi hissetmişlerdi. Koruda 

tirilmiş mahdut kopyesidir. Benim Ayselc hayatımız hakkında hiç bir 
hayatım .. doğuşumdan bugüne ka - kelime söyJemiye cesaret edemedim. 
dar bir kaç dekor, sayısız macera ve O aramızdaki çocukluk nişanını ba-

18 yaşındaki bir kızın bu büyük m uvaffakıyeti bu tun dunyada oldugu . k' b k . . t d 
nız ı, en az ço sızın va an aşınıgibi Almanyada da fevkalade bir al aka uyandırmış ve Alman spor teş-

dim ... Bütün arzu ettiğim güneş gör
mek, hava almak ve eğlenmektir ..• 

kilatı Matmazel Jenny'yi Berline davet etmiştir. 
Jenny Berlinde büyük tezahüratla karşılanmıştır. 

Otel hırsızı 
Plaj kıyafeti müsabakası : 

nihayet karıı·.arı bir hayat. na unutturmak istiyordu. Yaşımız bu· 
Bu, hikayenin küçücük defter say· gün on sekizi geçiyor. Hayata hakim 

faları içinde saklı, öyle hummalı bir olmak istediğimiz günlerin en he .. 
ıstırabı vir ki.. Defteri açmak ve yaz- yecanlısını geçiriyoruz. 

--------
Parisin büyük otellerine, müşteri-

ler uyurken dadanan hırsız 
yüz binlerce ı:ra çaldı; yakalanmadı 
P arisin Plazza otelinde Amerika- dan şik:ıyct ediyor.Bu iş hep bir ada

lı çok zengin bir aıle bundan bir mm marifeti olsa gerek ... 
kaç gün evvel sabahleyin fcnn bir şe- Fakat mucssesenin menfaati namı-
kılde uyanmışlardır. Karı koca ayni na işi velveleye vermiyclim ... 
odada yatmakta olan bu çiftlerden Hırsızlar hiç bir emare ve par -
erkek, derin bir uykuya dalmış,, gü· mak izi bırakmadığından tahkikat 
neş odanın içine geldiği halde el'an pek müskül şerait dahilinde başla -
uyanmamıştır. Fakat birdenbire karı- mıştır. Bununla beraber bu küstah 
sının jiddetlı bir feryadı üzerine y~- !hırsızın, san'ati?dc çok mahir olmak
rinden sıçramıştır. Kadın yere dız la berLıber aynı zamanda akrobat 

Hakem maskeli ... 

P ariste plôj kıyafetleri arasında bi! şekilde reylerini vermelerini te
hir zarafet müsabakası yapıl • min etmektir. 

mıştır. Müsabakaya giren kadınlar, Jüriye müsabakada cRüşvet almı
mayolarile jüri önünde ispatı vücut yanlar:P adı verilmiş ve müsabaka 

gününde cinlerine bir de levha asıletmişlerdir. Jüri heyeti de, resimde 
·· "ld··~.. h'l t k · · ımıştır. 

dıklarımı tekrar okumak bana tatlı Ayselle, beni onlar nişanlandırdı- ı 
bir azap veriyor. Ne tuhaf .. ? Her za- lar. Aramızda bugün samimi bir ar
man bu azabı duymak ve onun ver- kadaşhk bile yok. Biribirimizden nef. 
diği acı ile gözlerimi kalbimden gelen ret ediyoruz. Korudaki konuşmamız 
yaşlarla Jslatmak istiyorum. gizlemiyc çalıştığımız her şeyi mey-

••• dnna çıkardı. 
Çok küçüktüm. Komşularımız be- Aramızda her Ş('y bitti. 

ni ne zaman görseler büyük bir iti - •** 
matla: Yine bir pazar günü kenar semtlerde 

- Maşallah çok güzel delikanlı o- mahalle kahvelerinden birinde otu-
lacak. ruyorum. Buraya gezmek, bu hayatı 

- Zekası şayanı hayret. öğrenmek için gelmedim. Artık İstan 
- Yarının en güzel ve en zeki a- bulun zengin ve kibar ailesinin bi-

damı olacak. ricik oğlu NC'jat bu hayatın temelli 
- Ncjadı görünce; ah diyorum. yaşayıcılarından biri oldu. Bir zaman. 

Allah bana bir kız verse de ona ver- lar istedıgim zaman yapabildiğim 
sem, diye dua ediyorum. her şey bugün b na kısa bir serap 

Benim için söylenen bu sözlerin gibi görüniıyor. Belki bir giin mü -
o zaman kıymeti yoktu. Onlara gü- zik sesıni de unutacağım. Karşımda 
ler ve yeniden oyuna dalardım. Ni- oturan orta yaşlr bir adam yanıma 
hayet bir gün sık ağaçlı büyük bah- sokuldu: 
çemizde kurulan aile meclisimiz hak- - Anlaşılan senin de benim gibi 
kımda yeni bir karar verdi: canın sıkılıyor. Gel seninle bir iki 

- Ben nişanlanıyorum. parti pikC't oymyalım. 
Büyük halam şezlongunda doğ - Yabancı ile karşılıklı bir masaya 

rulmuc;, yüksek sesle söylüyor: oturduk. O kahveciye bağırdı: 
- Aman canım, ne ziyanı var. On- - Ver su pıket kağıdını. 

lar büyüsün de mesele kolay. Nejad- Şansım tabii hiç yok. Oyunu kay -
goru ugu veç ı e, arunmama ıçın Resimde, müsabakada birinciliği 
maskelidir. Bundan maksat jürinin 'kazanan genç kızı jürinin huzurund1 
hatıra gönüle bakmıyarak bitaraf görüyoruz. 

la, Ayseli nişanlamakta mahzur yok. b(•ttim. 
Şimdiden biribirlerine yakın olsun- N olacak ha) atta kayb dılecek bit 
lar. canımdan ba ka neyim k9ldı, diye 

nnuıuu11111ıunuıuuuıunuu11ıu11u•uını11111111nuın11111uıuu11111111111uıu1111uuı11u11111n111tHrnnunuı1111tn11nı11ınnuuuuwe Fakat teyzem itiraz ediyor: düşündüm. Zaten ortalık kararmış, 

Yaman bir festival 
Dünyanın en pahalı artistlerini 

Salzburg şehri topladı 

Parlsln Plazza oteıı ve mechul hırsızı 

çokmü!;i, pijamasının kollarını sallı -
~arak diyordu ki; 

- Ah Darling, biz uyumakta iken 

bu odaya birisi girmiş .. İşte masa ü

zerindeki mücevherat çantam ye -

rinde yok. İçindekiler hep aşırılmış .. 
- Mücevhe~at çantam başka bir 

yere koymuş olacaksın.. Dün ak -
şamki şampanyalar hafızanı biraz 

dumanlandırmış olsa gerek... Çan -

tayı ara, bulursun .. Bir hırsızlık ih
timali pek varit görünmüyor. Be -
şinci katta bulunan bu odaya bir 

hırsızın pcnccred<m girmesi kabil 
'? mı .. 

Bunun üzerine karı koca odayı a

rayıp taramışlar, masaların gözleri

ni, dolapları açmışlar, fakat mücev
herat kutusunu bulamamışlardır. 

(80.000) franklık mücevherat esra
rengiz bir şekilde çalınmıştı .. 

Nihayet hizmetçi kadını çağırmış
lat ve vak'ayı haber vermişlerdir. 
Kadıncağız merdivenleri telaşlı bir 
surette dörder dörder inerken, otel 
direktörü ile katibine rastgelmiş ve: 

- Amerikalı Mister Potts ve ka
rısı mücevheratının çalındığından şi

kayet ediyorlar .. 

bulunduğunda da şüphe kalmamış -

tır. Hırsız, bir maymuncukla otelin 

boş olan bir dairesine girmiş, ora -

dan bir balkondan tırmanmak sure
tile beşinci kata çıkmıştır. Hırsız, Ü
zerlerinde kıymettar mücevherler 

gördüğü Amerikalı zenginlerin oda

larına pencereden girmiye muvaf
fak olmuştur. Fakat bir pencereden 
diğerine atlamak öyle basit bir iş de
ğildir. Balkonu yüksek parmaklık -

larla ayrılmıştır ve her odanın bal
konları arasında da genişçe bir açık
lık vardır. Binaenaleyh hırsızın ge
celeri bu parmaklıkları aşması la • 
sonra aradaki boşluktan atlaması la
zım geliyordu. Bundan başka, soyu
lan daireler, binanın cephesinin 
iki ucunda bulunduğundan hırsızın 

bu tehlikeli cambazlığı on defa tek· 
rar etmesi icabediyordu. 

Sonra bütün bu müşkül işler yapı
lırken hiç kimse uyanmamıştır. 
ken hiç kimse uyanmamıştır. 

Tahkikata memur olan polis mü • 
fettişi diyor ki: 

- Çok karışık bir muamma ... Tah
kikata esas olacak bir emare yok .. 

Hatta mühim bazı faraziyeler bile 
mevcut değil.. Bu kabil işlerde dai-Bunun üzerine katip bağırarak: 
ma böyledir. Otel hırsızlarının izini 

- Al bir daha ... Bu beşinci katta bulmak, diğer hırsızlardan daha güç
vukubulan hırsızlıkların üçüncüsü • ı·· 

Pota Vesly 

ur. 
diır Şimdi Mister Goodmann'ın oda- Filhakika o zamandanberi yapılan 
sından iniyorum. İki bin frank kıy- tahkikat semeresiz kalmıştır. Mü -

metinde bir el çantası aşırılmış .. Ay- ccvheratı çalınan Amerikalılar, hır
ni suretle Mis Lomberg"r de 12 bin /sızların izini bulana 250 bin frank 
fı anklık mücevheratının çalındığın- mükafat \'adetmişlerdir. 

Avusturyanın Salzburg şehri bir 
cennettir. Hem tabü, hem sun'i 

bir cennet. Burada her sene festival 
yapılır. Amma bizimki gibi değil. 
milyonlar harcLınarak ve binlerce 
seyyah celbedilerck. 

Orada bu seneki festival her sene
kinden daha müthiş olmaktadır. 

Meşhur musikişir1as Toskanini, bu
gün Avrupada ve bilhassa Avustur
yanın Salzburg şehrinde günün a
damı olmuştur. Toskanini'nin kızı, 
meşhur piyanist Horovitz'in karısı
dır. Ahiren Amerikalı bir şirket, Ho
rovitz'in henüz iki yaşındaki kızının 

• (Devamı 6 ncı say/uda) 

- Hayır. Ben bu fikirde değilim. i;alktım, Vasılin evine gittim 
Daha on yaşındaki cocukları böyle Vasıl bc>nim yanımda katipti. Aile-
biribirlerine bağlamak çok fena. min bana karşı gdsterdigı liıknydi ve 
Münakaşa uzadıkça muhavereler başıma gelen f laketlc>r ~u .. lırıdcn 

neş'eleniyor. Kndın ve erkek kahka- de.ha kotü bir hayata düşmemem, ya· 
haları çam ağaçlarının yemyeşil dal- ni: 
lan arasında kayboluyordu. O gece.. Serseri.! 
ben nişanlanmıştım. Henüz nişanını Esrarkeş.! 
manasını anlamamakla beraber Ay- Hırsız.! 

selin yanına sokuldum. Sesim se - olmamama yardım etmek için beni e
vinçten titriyordu. Ona bir şeyler söy-,vine almıştı. İ •i adam, düşküne iyilik 
temek istiyordum. Aysel konuşmayı etmek istıyor. Bazan onunla uzun u
dinlememişti. Ağaçların arasında zun konuşuyoruz. Bana hayatımın ta· 
koşmaca oynarken yavaşça Aysele mamile sona ermediğini söylüyor. 
seslendim: Bunu her zaman tekrar ediyor. Eski 

- Aysel nişanlandık. Haberin var günlerin geri gelmesi için kendimi 
mı? toplamam lazımmış. Ben tekrar kı-

0, bukleli saçlarını parmaklariie şın Beyoğlunda yazın Suadiyedc, A
kıvırırken, kızaran yüziinii göster - dada, Boğazda yaşadığım günleri el
rnemek için karanlığa kaçtı. Neden de edebilirmişim. Fakat ben bunla -
ve niçin kaçtığını iyice muhakeme e- rın hiç birini duymuyorum. Eskileri 
demedim. Ona çok kızdım. Belki o- hatırlamak istemiyorum. Nefret edi
nunla artık konuşmıyacaktım. Fakat yorum hatıralarımdan. 
nişanlı olduğumuzu hatırlamam be- ... 
ni bu fikrimden vazgeçirtti. Vasil bugün beni Beyoğluna gö -

•
0 liirdü. Keşke gitmeseydim. Her gör-

Hava çok sıcak; yazın cehennemi düğüm bana en büyük acıyı verdi. 
günlerinden biri. Emirganın Mısırlı- Ncş'e içinde yaşıyan her insandan 
oğlu korusunda Ayselle o kadar derin nefret edıyorum. Onlardan intikam 
bir konuşmaya dalmışız ki, yemek almak istiyorum. 
saatinin çoktan geçtiğini bilmiyor - Sosyctt".! 
duk bile. Halamın evlatlığı Menek- Kadın.! 
şenin sesi bizi unuttuğumuz hayata Para!. 
döndürdü. İkimiz de şaşırmıştık, ne Her şey .. Onlar insaıı~•ğm yüz ka- ' 
çabuk vakit geçmişti. Menekşe si - rası. Onlar maskeli haydutlar .. Pa-' 
yah yüzünde beyaz bir çizgi mey - raya tapıyorlar .. O kadınlar insanlı
dana getiren dişlerini göstererek bize ğın, vicdanın değil, paranın esiri. Vü
do&rru koşuyordu. Yanımıza geldiği cutlcdnin ~ehvctlerini para ile sa
zaman yorgunluktan bitkin bir hale tıyorlar. Bu Ulemde herkPs biribi -
gelmişti. Acele acele: rini kandırmak istiyor. M:ıhaJle kah-

- Aman nerede kaldınız küçük vecisinin dediği gibi: 
bey; hanımefendi merak etti. Sizı - Temiz insanları kafese koyuyor· 
yemekte bekliyorlar. lar, 

Aysel, ben, Menekşe koşa koşa eve Dolandırıyorlar .. 
geldiğimiz zaman bilyük halam kapı- Kibarlık maskesile hırsızlık ya • 
da bizi bekliyordu. Hiç bir şey söy- pıyorbr. 

lemeden yemek odasına cıktık. Ma- Deniz kıyısmda oturduğumuz tah
sada annem, teyzem, amcalarım me- ta kanepede oturanlara yüzl('rini çe
rakla bizi bekliyorlardı. Onlar da hiç virmiycn o kadınların hepsi Aysel 
bir şey söylem<.><liler. Fakat yüzle - gibi paraı a tapıyorlar. KendHerini 
rinde bize hissettirilmek istenmiyen paraya satıyorlar. 
bir dargınlık vardı. (Devamı 6 tnct sayfamızda) 



l E ADEM BABAYA YA-[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARES ND IR· HUSUSİ CE-
ZINIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIY A ÇALIŞA~~T P;STA PULU 
V AP tSTİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞ 
LEFFETMELİ DİRLER.] 

zengin bir kadınla evlendim, 
sen·etinc güt;encrek bana ta -
hakkum etmek istiyor. Bıı yiiz
de ı l ele da mi b"r dınltı var; 

1 • l . on dereceyi buldu. 

1 , • • , m olmadığı için 

n e:m •ıe nı bur ol ıyo -

ı - ıa . 
nız , .. B~ ne demek? E-

• 11 2 hı., i bu hnle boyun 
, \ nın d 11 c\vel razı ol -

ll il?. d MPktir. l:le·e liir za • -
nl 1 • , gı fala da bu izdivaca a-

1 a. Şımdi 5,zin için yapı-
l , evd , kadının eline bak -

Üç aydır, bir genç kızla se

ı• iyoru=. Fakat bugün hdla bu 
kı-ın beni scvıp sevmediğini bil

n ·yorıım. Arasıra onun başka

sıle nişanlanmak üzere oldu -

ğımu duyııyorum. Kendisi ya -

rını agızla reddediyor. Fakat 

doğru mu, değil mi, bilmem, na

sıl aı lıyayım? - Şeytan Çekici. 

mı an ıc: bcderse kazanıp ba<:ının Bir genç kızın sevip se~e~iğini 
ç 1 1 b kabilccek, 'akarı~ı mu - anlamcık. tecri.ıbel~ ~ir a~3m. ıçın k~
h f 73,3 muktedir, mağrur bır erkek lay, tccrubcsızler ıçın guç bır keyiı
~ lı la ak hurm t telkinıne çalış - ) ettir. Çünkü kadınlar hislerini sak-

Adanada iken oranın ileri ge
lenle nden birinin kızilc seviş
rıııştım. /stan1nıla gelince on -
dan haber a1c1ıwmıya bcr..şla -
dım. Fal.at 1ıô.la seviyorum. O· 
nım evlenmek üzere olduğunu 
i itti1·cc daha çok seviyorum. 
A radnn iki ay geçti, ne yapa -
y m? - Ta. Melal. 

ı. masıın erkeklerden daha iyi bilir

ler ,.e sevgi.) i kadının dilinde değil, 
güzi.ıude okumak lfızımdır. Bu ise bir 

ihtisas İsidir. Maamafih şunu biliniz 

ki, seven ve sevmiyen bir genç kız 

için crhkten beklenen en büyük şey 

aşkına mukabele olduğu kadar bu 

ac;kın ebedi olması, izdivaç bağile 

lı;ğlı:ınması ümidi vadidir. Siz bu 

\•adi vermiyorsanız onun arada bir 

baskasilc nişanlanacağı, nişanlandı-

Solda: Kanadalı Çıplaklar Cemiyeti reisine göre sıcağa kar§ı en iyi ça· Solda, aşağıda: Plajlarda yeni bir eğlence; rüzgarsız havalarda bu 
gamsız kadınlar yelpaze ile küçük y clkenlileri yüzdürerek yarışa girişi-

re sıcak bir çaydır. yorlar. i 

Ortada: Parisin en son moda şapkası tilylüdür. Şanel'in icadıdır. Sağda: Bir köylü mü? Hayır, bu da yeni bir modadır. 
........................ .--HlllllllllMl .... 1 ......... 111 ... _lltlH .. lllHHlttftllllHlnlltllllll"HllHllllHMftlHHlntl ...... llUllllllHHllllHflllllllNHltl .. llllllllHllHHIHlllHlllllfllHHMIHHMI ........... 

......... BökSöi-·Karnera·-- Plijda bir dilenci :. 

gı hnberlcrini tabii almakta devam 

cdcccksiı iz. 
r m ktup yazıyor ve cevap al~

ı ,, 'llZ na. Hele evlenmek u
;.1; re olu u onun sizinle nlakadar ol-

ADEM BABA Parasızlıktan çok fena 
vaziyete düştü 

. Bir zamanlar dünya boks şampi-m eh mı g tc ·r. Bu vaziyette ın-
yonu olan Carnera'nın mali vaziyeti 

, nın d:ı ı çok sevmesi mümkün - son gunlerde çok bozulmuştur. 
dur. Fakat madam kı, görmüyorsu-

t Yumruğunun hüküm sürdüğü za-nuz \ e gorcmezsiniz de, merak e -
manlarda avuç dolusu para kazanan 

nm!,2y~t~1,~u~n~u~t~u~r~su~n~u~z~·-------:-::------:::-:::::;-----------·--------ı 
•~ v bu ad:ım şimdi yaptığı tüccar mua-

B l• r o·· pu·· cu·· ge razı melelerindekaybetmişvebununne-

Sözünü tutanlar hem 
mes'ut,hem zengin oluyor! 

ticesi ol::ırak geçenlerde de iflas et-

h miştır. 

O 1 a n 1 r s 1 z fngıliz tıcaret mahkemesi iflas ka-
rarını verirken Amerikada bulunan 

• 2 "' J o d J mallarının da haciz altına alınmasını 2 gün yerıne ay yatmaga o ar istemiştir. 
100 d 1 d Amerikan mahkemeleri de bu ka-y e rİ ne o ar a vermeye razı. rarı kabul etmiştir. 

N vyorkta bir hırsızJıK vak'ası: 
Fnkat bu mücevherat ve sa~e 

·· .... k hırsızlıgı-hn sızlığı olmayıp opucu 
dır. Vak'anın kahramanı sabıkalılar~. 
dan Pansilvanyalı.: bir adamdır. 

Biçaer boksör bu dava ışlerile uğ
raşırken bir garson olan sabık karısı 
da talak davası açmıştır. Bu kadın 
da İtalyan olup zarar ve ziyan ola -
rak 20.000 dolar istemektedir. 

Biçare adam bir taraftan ticaret, 
diğer taraftan talak davasından dola
yı i3Şkın bir hale gelmiştir. 

Yeni Sovyet mimarlan 
Sovyetler Birliği Mimarlık .\ka

demisi, Moskova Mimarlık Enstitü· 
sü, dığer şehirlerde bulunan 13 Mi
marlık Fakültesi ve Yüksek Mektep
leri, her sene, 600 ila 700 genç mi • 
mara diploma vermektedir. Bu, in-

kıliıptan evvelki vaziyete nazaran, 

on iki misli bir fazlalık irae etmek
tedir. 

Sinemalarda görüldüğü gibi pence
relerden içeriye girerek öteberi ~
§ıran bu sabıkalı geçenlerde de bır 
apartmana girmiş, ve yükte h~fif ?.-
tebcriyi toplarken salonun bır ko- k 
Yatağa doğru yaklaşan hırsız en-

F rans3nın meşhur plajı Dovil, son 
senelerde Fransızlardan başlıya

rak bütün Avrupalıların ve Amerika
lıların adeta bir randevu yeri ol .. 
muştur. 

Dünyanın en zengin ve en aristok
rat ailelerinden itibaren eline beş on 
para geçen herkes Dovile gelerek yaz 
tatillerini plajda geçirmektedir. 

Bunlar paralarına gôrc en lüks 
otellerden 30 franga gecelenen otel· 
lere kadar her yerde ikamet etmek· 
tedırler. 

Bu yıl en meşhur otellerin caddesi 
üstünde ve tam köşe başında bir di· 
lenci peyda olmuştur. Gözünde siyah 
bir gözlük çarpık vaziyette sabah -
tan akşama kadar hiç kimseden para 
istemeden dilenen bu adam her gün 
biraz daha nazarı dikkati celbetmiş 
ve nihayet bugün Dovilin en meş
hur adamı olmuştur. 

Dilenci, hiç kimseye avuç açma • 
dığı gibi (Bana para veriniz) de de
mez. Fakat hali ve etvarından dilen
ci olduğu anlaşıldığı için para veril
mek lazım geldiğini hissettirir. 
Parayı veren adamlar 1izerinde 

dilenci çok hassastır. 
Köşe başından dönen adamın para 

verip vermiyeceğinf, bir akşam ev • 

tcsinde güzel bir bayan bulmuştur. ÇOCU 
fes bir kadının balo dönü~ ötesi, be- ----------

katilleri 
risi açık ve yapyalnız yatmakta ol- , ''B şı·rley Temple benziyordu 
duğunu görünce ne çaldı ise hepsini dım .. koşmuş lakin güçlü ku~tll U, I 

atmış ve kadına doğru yavaş yavaş hırsız zorla kadını tutarak öpmuş. onun içı·n öldürdüm .,•, 
Yaklaşmıştır. 1·· 

ur. ·1 h ~ 
Elini uzatan ve dudaklarını da gü- Derhal polise teslim edı en ırsız s on günlerde Nevyorkta çocukla-

zel kadının yüzüne yaklaştıran mahkemeye verilmiş ve mahkeme de ra musallat olan bir cani türe • 
hırsızın nefesinden kadın birdenbire gizli olarak kadının yatak odasına miştir. Nevyorkun Brooklyn mahal • 
uyanrnış ve karşısında müthiş bir a· girdiğinden ve izin almada~. yaban~ı lesinde dört küçük çocuk öldürül • 
darn gôrünce yataktan fırlamıştır. bir kadını öptüğünden 2 gun hapıs müş ve bu hAdise halk arasında he-

Fakat hırsız: ve 10 dolar da para cezasına mah • yecan uyandırmıştır. Hatta bir çok 

. - Güzel kadın .. senin için her şe - kum olmuştur. ahi bu çocuk babaları bir miting yaparak 
Yı~_fe~a olsun .. bana bir öpücük ver.. Hırsız karardan sonra • Vla~ d lar bu canavarlığı protesto etmişlerdir. 
~rnışse de kadın korkmuş, avazı öpücük için 2 ay da yatar, 0 Toplantıda hazır bulunan bir polis 

çı tığı kada b da verirdim! .. > müfettişi çocuk babalanna evlatla • 
Bu e r ağırmıya başlamıştır. rını nezaret altında bulundurmala • Bnada hizrn t · · . Demiştir · 

• Bi r ·yıt:;;;:·;;j~"";·;;~;~ ~:°:.~,:~-a?;;k =::ı~"!; 
Geçen hafta \Ti b" olmuştur. Etraftan it- Halkın böylece nümaylşl~ bır 

sabetile Bunzel Y~nada yıldırım i- ka.plama~ı m~ se de bu esnada 70 va- lunduğu sırada zabıta bir me ev~ 
btiyü k deposu k. k~ğıt fabrikasının faı:yde yet~ş adşe ham maddeler yanmış de dört yaşında evvelce öldürülen 

H • atnılen yanm tır gon an zıy · t dört çocuktan Jean Kuleba'nın cese-
a.·.dise şöyle olrnuc:ıtu·. ış . d ka'milen harap olmuş ur. B . tin f ili 

D v ve depo a . .1 b dini bulmuştur. u emaye a 
1 udnyanın tanınmış kağıt fabrika- ş· a· e kadar yıldırım ısabetı e u olmak üzere Harbaşevski adında kun- ' 
arın an olan B ım ıyh ak·ı oldugwu görülme. 

unzel'in v· d derece asar v duracı bir Rus tevkif edilmiştir. Bu rıhtımda, fabrika yanında b" ıydana a 
d ır eposu mişfü. ! ödam, son zamanlarda işlenen 

var ır. Bu depoda bütün kağıt leva- Garson!ann grevi cinayetlerin tesirile muvazenesini 
zımatı ve ham m dd ı 7 5 d b 1 a e er bulunmak- ·noda çalışan gar- kaybetmiş 9, ve yaşın a u unan 
tadır. Cumartesi akşamı hava bir - Nıste meşhur gazı. 1 d"r 14 gün.. uç kızını da öldürmüştür. Kundura-
denbire bozmuş ve şimşek çakmıştır. sonlar grev ılan etmış er ·n

1 ~ dırek - rı'-'a kızlarını niçin öldürdüğü soru-
Ark d d b · d vam eden gazı " asın ıın da büyük bir yıldırımın en erı c . arsonlar ara- !unca şu cevabı vermiştir: 
Tuna kenarına isabet ettigi norül - toriı ve memurları ıl~ ~ den '"'Zino ( Deomı 6 ıncı •avJalc) 

. . "' k" b .htilaf yuzun -ınuştur. İsabetl<' at c:;·n çıkması ve /sında ı u ı . . 
alevlerin d'1 biitıın VıvanA sPmasını pek cok ziyan etmiştır. 

Slrley Temoıe 

Dovfl ploJr 
velki vazıyetini, kumarda kaybedip 
etmedıtrıni, sevgilisinin kendisini ter
kedip etmedığini derhal anlar ve o
na göre para veren adama bazı söz
ler soyler. Bu sözleri dinliyenler bi
raz teselli bulur. 

Ertesi gtln yine para veren adama, 
dılenci; kumarda şöyle yap, sevgili
ne şunları söyle, o kıza bunları an -
lst, diye uzun uzadıya direktif verir. 
Bu dırektif dairesinde hareket eden
lerin hepsi de muvaffak olmuştur. 
Bunu duyan kadınlar artık bu di -
Jencının daimi müşterisi demiyelim 

de para vericisi olmuştur, 
Başı sıkışan dilencıye müracaate, 

b?ışlamıştır. 

Fakat dılenci son gtinlerde sevda 
işlerinden vazgcçmıştir. Artık sev • 
dalılara yol göstermiyor, şımdi yal
nız kumarda kaybedenler ve ertesi 
günkü at yarışlarında bilet alanlara 
yol gösteriyor. 

Garip tesadüf, şimdiye kadar di -
lencimn söylediği at yarışı biletini 
alanlarla kumarda nasıl hareket et· 
mesi lhım geldiğini dinliyenlerin 
hepsi zengin olmuştur. 

1 Konserde bir skandal! 
!Meşhur bir piyanist şiddetli hücum
. lara uğradı, ama kabahati yok .. 
Meşhur piyanist Joze ltorbi'nin ba-

şına geçenlerde garip bir hadise 
gelmiştir. Avrupa turnelerile ken • 

di$ini yalnız Amerikada değil bütün 

dünyada tanıtmıı olan piyanist, ge -
çenlerde Amerikada büyük bir tl'r • 

neye çıkmıştır. Turneden evvel dt" n· 

yanın en meşhur klasiklerinden l "r 

program hazırlamış ve bu kon" r 

programını her şehirde tekrarla: ış

tır. Gazeteler piyanistin konse'" -. • 

rinden methü sena ile bahsett. .çe 
piyanist daha çok memnun olmuş 

velhasıl şöhretine biraz daha şöhret 
katılmıştır. 

Fakat Filadelfiyaya gelince iş de
ğişmiştir. 

Filadeliiyada konseri tekrarlarken 
halk bağırıp çağırmıya, ıslık çalını-

Diye sesler yükselmiştir. 
Piyanist bu işi yapamıyacağını 

söyleyince fena fena sözler yüksel· 
miş, nihayet piyanist arkadaşlarile 

konser verdiği salonu bırakıp kaç· 
mıya mecbur olmuştur. 

Pjyanist (Hayatta hiç böyle şey 
görmedim) diye gazetelere beyanat
ta bulunmuşsa da onu metheden gaza. 

teler şimdi de (Amerikan musikisine 
hakaret eden bu adama kimse ehem· 
miyet vermemelidir!) diye mak_. 
ler yazmakta imişler. 

Maamafih müddaiumuıni bu işle 
yakından alakadar olmuş, piyanistin 
kabahati olmadığını, asıl kabaha • 
tin konseri illin eden Filidelfiyadaki 
gazinonun oldugunu ve bu müesse • 
senin fazla müşterı toplamak mak • 
sadıle klasık eserler b •ana bir Ame-

ya, tepınmı) e ve nihayet pıyanistin rikan kelimesi sıkıstırdı v mı \'e halk 

üzerine taş atmıya başlamıslardır. Bu da eski Amerikan mu ikı i dinlromek 

esnada da: içm salona geldik] rıni \e bunu gö-

- Bize Amerikan musikisinden remeyince gayet haklı olarak kızdık· 
parçalar çal.. larını tesbit etmiştir. 
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Yazan : M. SUleyman Çapan Yaman bir 
Festival 

(4 üucü ugfadu a'..,am) 
iki meşhur musikişinasın kanından 
gelmiş olduğunu ve yarın bu kızın 
da meşhur bir musikişinas olacağını 
dilşüncrek şimdiden kızcağıza sene-

1 

de bir milyon dolar, yani 28 milyon 

Torcüme •e lktlbu bakin ,..abfuad~r frank teklif etmiştir. Şu şartla ki, 
y•pılacak konturat kızcağız 16 yaşına 

Bir yumrukta göz nasıl kör olur? celdiği tarihten mut~ber olacak ve 
• ~O yaşına kadar mer'ı olacaktır. 

Serserileri, kabadaylları topladdar, 
ismail Hakkı paşalarla, Ferit Beylerle 
Mustafa Suphilerle, şair Rıfkılarla 

beraber Sinoba sürdüler -----
Korkulmaz olur mu? .. 
Korkulur, hem de bal g;bi! .. Çün

kü bunlar, rahat rahat, her şeyden e
m..;:ı giderken, arkadan gclıp mıhlar
lar, sonra da: 

- Sırra kadem! 
Basarlar. Bir daha koydun.sa bul.. 

İnsan kim vurduya gidu alimallah .. 
lalı.. 

Eskiler bunlar ıçin ne güzel söy
leınış, .Ettekrarı ahsen. kabilinden 
hır daha yazıyorum: 

- Şerlerine ninni!. 
••• 

başlangıcı olduğu gibi, kabadayılı
ğın da ilk basamağı idi. 
Hayrı hıç bir zaman isteyerek 

kimsenin canını yakmamıştır. Teca
vüze uğradığı zamanlarda bile, ha
zım olmuş, beliidan kaçınmıştır. Çok 
muztar kaldığı ve izzetinefsi rencide 
edildiği zamanlar, karşısındakine 

göz dağı vermek için, şöyle kaba e
tinden hafifce şişlemek ister, fakat 
eli sakar olduğu için, sustalı derince 
oturur, neticede Adliyeyi boylar, 
işine göre ceza yer, yatar çıkardı. 
Bazı zamanlarda, onu uysal, iyi huy
lu bilen zabıta, tahkikatı lehine neti
celendırır, bu suretle kodese girmek

~ ten kurtulurdu. 

Horovitz bu teklifi şiddetle reddet
miştir. 

To kaniııi'nin kızı bu tekliften 
bahsederken diyor ki : 

- Kocam bittabi bunu reddetti ve 
kızımın musikiye karşı hiç bir zevki 
istidadı olmadığı ihtimalini göze a
larak bö ·le bir teklifte bulunan kim
seye Bernar Şav'ın İzodora Dun -
kan'a \'erdiği cevabı hatırladı. tzo
dora Dunkan, çocukları Sen nehri
ne düştüğü zaman Bernav Şav'a bir 
telgraf çekerek : cSiz ki dünyanın 
en zeki adamısınız, dünyanın en gü
zel kadınına çocuk veriniz .. 

İngiliz muharriri buna şu cevabı 
vermişti: cReddcdıyorum .. düşünü
nüz ki bu zavallı çocuklar benim vü-

1 cudümde ve sizin zekanızda olabilir
lerdi .. • 

Sakar kabadayılar; fıyakacı, pa -
Javracı kabadayılarla hacamatçılara 

falau benzemezdi. Bunlar dürüst, 
makul, ı · f anlar, saz dinler ins.ınlar
dı. Kopukları, çamurları. küçük bey
leri se\mezlerdi. Edepsizce ve rezi -
iane hdrcketlerile kabadayılık adına 

To~kanini, Salzburgda zaferden za
fere koşuyor. San'atkfır bu sene bir
çok konserler vermek için teahhüt
lerc girişnıiştir. Bu meyanda Birle

Mahmul Şevket Paşa vak'aSl!ıda, şik Amerikada vereceği on konser 
Polis Müdürü A2nü Bey, iyiyi, kö- için 2,500,000 franklık bir mukavele 
tüyü, usluyu edepsizi ayırmadan İs-

l
imzalamııtır. 

tanbulda ne kadar serseri, külhan-
lekc sürcr>lerdcn hiç ho1lanmazlar- beyi, omuzdaş, kabadayı, adı söyle- Salzburgda ağustos ayı içinde bü-
dı. İçkiyi racon dairesinde ic;erler, nen varsa bir gece içinde lıep;ini !yük bir festival verileceği için dün
lıo,·ardalıkta racondan dısarı çık - to 1 t Bah . C d't d 1 yanın en meşhur musikişinasları ve - . p J mış, rı e ı vapuruna o -

1 
mazlardı. Her zaman, her vakıt, her d ı·s .1 H kk p 1 1 R artistleri burada toplanmıştır . . . urmi..lj. maı a ı aşa ar a. e-
rasgeldıklerile kavga etme•ler, hıç fik Halıtlerle, Pehlıvan Kadrilerle, 1 Bu meyanda Avusturyanın meş -
'.·oktan ~ıngar ~ıkarmazlardı. Adeta ı · t' t' p ı v ı d ' Ferit Beylerle, Refi Cevatlarla, imam 

1 
·ur sınema ar ıs t an a esse y e 

uslu, akıllı, efendi adamlardı. Fakat Tev!iklerlc, l\!ustafa Suphilerle, :;a!r saızburgda bulunmaktadır. Panla 
cal-il efendı erden... V ı 1 · G G b d 

Bu gibilere : 
Ali Rıfkılarla, Suleyman Radilcrle ı esse Y svecın reta ar osu ur. 
b::.·Jikte Sinoba sürmüştü. 

- Sakar kabadayı ! Dört yüz kişiyi geçen kafile için
Den.lmesinin sebebi şu idi: 

de Sağır Hayri de vardı. 
İki kişi knvga ederken, sakarlar 

Sürgünlere hükümet (5) kuruş 
avırmıya teşebbüs ederle~, fRkat be- gündelik verdiği için - hepsine dc
rikiler d[nlemez, boğuşmak ister, 0 ğil, bir k1'mına - bu para onlara yc
zaman bunlara uf.:ık yollu bir ders 

tişmiyordu. Sürgünlerin bir kaçı- İs
nrmek için birine bir tokat, ötekine tanbulda kumarhanecilik yapanlar, 
bir sille atmak lazımdır. Cünkii ağa barbut kahvesi işletenler, kumarla 
bey tavassutunu dinlememiştir. Sa

alakası olanlar - birkaç para kazan
kar kabadayı, şöyle ha!iften bir to

mak maksadilc, Sinopta da bir ku
kat sallar. Yumruk yanağına doğru 

mnr kahvesi açtılar, Arap Abdullah 
sa\'rulurken, ta gözünün üstüne rast-
lar, göz çıkar, adamcağız kör olur'. (p;ışa) • pehlivan Kadri, Arap Hü -
Ya çenesine isabet eder, bütün diş· sam, Kadirgalı Deli Hilseyin, İngıliz 
le i dökülür Yahut salladığı yumruk iş vki. Deli Sı.ileyman dükkiının or-

tak ve paycılarındandı. Bunlardan boş böğrüne te'ladüf eder, adamcağız 
kıkırdar'. başka daha küçük payeılar da vardı. 

Baz:ın, bunn benzer vak'alar biz
rat başlarından geçer, onlara da sal
dıranlar olur, beladan o kadar ka -
çındıklan halde, bela gelir onları bu
lurdu. ;\Icscla durup dururken, mey
i a~edc biri laf atar, kahvede oturur
ken, bir hanım evladı. ucu kime do-
kunacağını düşünmez. hesaplamaz, 
ağırca bir söz sarfedi verirdi. • 

Kumar kahvesine yerli ahali de
vam ettiği gibi, sürgünlerin birçoğ:ı 
da geliyor - imamı, hocası, pa. ası, 
Şürayı Devlet azası, meb'usu, müte
fekkiri değil - İstanbuldan aileleri 
tarafıııda gönderilen üç t-cş kuru<la 

ı burada zar sallıyorlardı. 
1 Kumar kahvesinin sahipleri \'e or
' takları. aldıklan (Mano) yüzünden 
, ceplerini bir hayli doldurmuşlardı. 
Sağır Hayri bu gruptan uzak kalını<, 

Kitapçı dükkanlarında tercümei 
ha!lni satılmakta olduğu gibi her ta
rafta resimlerine tC'sadüf olunur. A-

l
vusturyada bir dükkan yoktur ki, 
duvarında Panla Ve<sely'in resmi 
bulunmasın' .. 

1 
Gcç1mlerde bir haydut artistı teh

dit ederek kendisinden para istemiş
ti. Artist bu hadı.scyi şöyle anlatıyor: 

- Tanımadığım bır adam bana 
müteaddit mektuplar yazarak ken
disine 50 bin şilin vermediğim tak
d,rdc bana miskinlik hastalığı aşı -
layacağını bildirmişti. Buna önce 
gül-lilm. Fakat mcktup!ar günden 
gııne çogaldı \'C tehditkar bir şekil 
latdı. Ben de korkmıya başladım. Ar
tık emek yemiyor, bir şey içemi -
yorum. Bu adamın yiyeceğim ve i
çeceğim şeyleri Z(hirlemesınden kor· 
kuyorum. Sinir buhranları geçir -
me ·e başladım. Nihayet kocam, po
lise hah r verd ve bu adama bir ga
zete ile istedıği parayı vermive razı 
olduğumııza daır bir cevap verildi. 
Kocam. ayni günde Vivana köyle -
rinden birıne giderek parayı kırık 

bir saksı içine bıraktı. 10 dakika son-
hatta yanlarına bile yanaşmamıştı. ra bisikletli biri ~eldi. parayı almak 

(Devamı var) icin bir dakika durdu ve hemen ya-
Düzeltme: 

- -- - ~--------- ---

SüDevmanonrS~rr~yon©la 

~~.ro~~ Kn;zlbARB 
Tefrilca No: 146 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Hassa zabiti kalenin bodrum katına inince, karşı
sında bir gölge gördü ve kılıcını çekerek bağırdı: 

- Davranma .. kafanı koparırım! 
YER ALTINDA BİR ÇARPIŞMA. 'zer bıı· taş buldular. , yapacagını n~redcn bilıyuı: .. ~ı• E-

Hassa kumandanı (Şark Kapısı) Oradan çıktılar .. bir başka bodru- ğer het zaman buralarda toplaııı~·or-
na vardığı zaman ortalık zifiri karan· ma indiler. larsa, hiç şüphe yok ki, 0 gece el al-
Lktı. Göz gözil görmüyordu. Orada da kımseler yoktu. lir.dan -muhafızların oralarda araş-
Muhafız askerlerı kalenin altın - Bu suretle gece yarısına kadar bir tırma yapacaklarını- haber almı 5ıar-

daki bodrumları basmıya ve yer al- çok m•hzenleri, bodrumları araştır - dı. 

tında ihtilalci yahudileri araştırmı· dılar. Sarayda onlara bu mulıimat: veren 
ya başladılar. İhtilalcilerden hiç biri ile karşı- başka eller nıi vardı? 

Hassa kumandanı bir kapıdan içe- la.,madılar. 

riye girdi. s,1fi hükümdara yalan mı söyle • Hassa kumandanı mahzenlcrılen 
Bir bodrumla karşılaştı. mi§ti? birine indiği zaman, birdenbire ın

san solumasına benziycn bir nefes 
işitti .. başını arkasına çe,·irdi.. 

Askerlerin ellerind" meş'alekr Hani ya o gizlı kapılar .. gizli bod. 
vardı. rumlar .. gizli merdivenler .. ?' 

Etrafı gözden geçirdiler.. Ve sonra şüpheyi çeken bir nokta Bir gölge gördü· 
Yerlere, duvarlara baktılar. daha vardı: Yahudiler, o gece bura- Ve kılıcını çekerek bağırdı: 
Ne gizli bir kapı, ne de kapıya ben- !arda muhaf11ların sıkı araştırmalar - Davranma .. şimdi ikiye hiilt' -

ıuııı1ııı.011ıuunı11uıııı111ı"'lllllltlllllllltlPllllltHll1llflllltl!llllllllMllllllUll IUıtllfllNIUtHUlllHlltlllltıllllllllllllllllllllUIHl llllUlllft rim seni. .. 

1 HiKAYE 1 ---Hikaye olan şeyler 
( 4 üncü sayfadan deva.,\ 

Aysel, sık sık Tarabyaya gidiyor
muş. Otel sahibi eski günlerin dostu 
idi. Kendisinden on beş gün içın be
ni garson olarak çalıştırmasını ı ica 
ettim. Hayretle yüzüme baktı: 

- Ciddi mi? 
İnanmak istemiyordu. ~'akal ben 

ısrar edince kabul etti. Şimdi ı;ur -
sonluk yapıyorum. Bir iki günde bu 
işi de öğrendim. Sabırsızlıkla Ayseli 
bekliyorum. Aysel muhakkak gel -
meli ve ben ona garson olarak hiz -
met etmelivim. 

İşte bir ;tomobll daha geldı. Buna 
otomobil değıl y[iz karası taşıyıcısı 

demek daha doğru. Acaba Aysel mi? 
Hem gelmesıni ıstiyorum, hem de 
saklanıyorum. Fakat nasıl olduğunu 
bilmıyorum. Otomobile koş~um ve 
milşterilcrimize kapıyı "-Çtım. Çıkan

ları görmemiıtim bile. Deniı üstıin
de bir oda ayrılması için n·,·ekc te
j tefonla tmır verilmiş. Hemen oda a
çıldı ve oda gibi evvelce ısmarlanan 
her şey hazırdı. B•n bu or'anın gar
sonuyum_ fı:;tenen içki ve yemekleri 
mosavı koyarken kadınla göz göze 
geldik. Ondan sonra her şeyi unut -
tum. Karşımdcıki kadın Ayseldi.. On 
yaşımızda nişanlandığımız Aysel, bu 
ctele benimle de gelen Aysel.. 
Bakışım onu sinirlcndirmi<ti. Şim

di gar<on olan Nej. tona ne hakla ba
kabilirdi .. 

Çocuk katı.JJerı• Gölge kımıldamadJn. he::kel gibi 
olduğu yerde durdu .. 

( 5 inci sayfadan devam ) 1 İnce bir ses yükseldi: 
- Ben on !arın bir gün gelip 0 ço- - Burada ne arıyorsunuz• 

cuk canisinin eline geçeceğini dü- Hassa kumandanı bunun bir kadın 
şündüm. Böyle bir iıkibetten ise ço- sesi olduğunu anlayınca kılıcını vrre 
cuklarımı kendim öldürmeyi tercih indirdi: 
ettim!... - İhtili>lcileri arıyorum .. sen k ın-

Fakat acaba bu çocuklara musal- sin? 
!at olan herif kımdir? Orası bir tür- - Ben de onları arıyorurn, m. !la! 
lü anlaşılamamıştır. Ben de onlardan birinin karısıvım .. 
Jt·an Kuleba'nın cesedi bulunduktan - Onlar kim .. ? 

bir kaç gün sonra Simon Elnore adın- - Hükümdarı tahtından de\'irmı-
ca 55 yaşında bir bina boyacısı tevkif ye çalışanlar .. 
c·dilnıiştır Bu adam. metrük bir evin Hassa kumandanı meş'alevi kadı
lıt:hçesinde bir kız çocuk Q'i!Seclini nın yüzüne tuttu .. bu korkunc bod
bulduğunu söylemiştir. rumun basık tavanı altında etrafa 

Bu adam sıkıştırılınca nihayet su- serpilen kızıl alev dalgaları gene bir 
çunu itiraf etmiş ve kızcağızı ırzına kadının yüzünde dalgalanıyordu. 
gP~tikten sonra öldlirdüğünü söyle· Otuz yaşlarında .. uzun boylu .. <arı 
miştir: benizli, güzel bir kadındı bu. 

- Yaptığım i~dAn dolayı asla te _ Hassa kumandanı hayretle ~ordu: 
essür duymuyorum Bu kızı öldür- - Onlar burada mı toplam ·orl2' ? 
düm. Çilnkil artist Şirle'' Temple'~ - Evet, mdla' Bu gece burada 
benziyordu. loplandılar. 

Fabl iki çocuk babası olan bu a- - Şimdi neredel0 r .. ? 
dam diğer üç çocuğu öldüren Brook- Gene kadın, zeki bakı~1~rile has•a 
lyn canisi olmadığını sövlemektc _ kumandanını siizcrek: 
dir. - Buradalar 

v~mlı bır hıçkırık duyuldu. Ben ice
rı girenler ar;ı~ 1 nda ldirr-

Ayscl ve Nejat ölmüşlerdi. Oda • 
~ın bi rköşesine sinen şişman ve hey
betli göbcğile iftihar eden zengin 
müşterilerin gözleri fincan gibi bü
yümü<tü Onların ölümü:-ıün tahki -
k~tı yapılırken kenim elime bu def
ter geçti. flk sayfasından sonuna ka-
clar Ayse!in hatıralarını saklıyan bu 

Diy(\ mırıldandı. 

Bodrumun etrafı askerle çevril -
mi ti.. ve bodrumun içinde otuzdan 
fazla silahlı asker vardı. 

Hassa kumandanı: 
Bunun altındaki katta toplan -

dılar, değil mi? 
Diye sordu. 
Gene kadın ~·m·asça basını sallı

dı: 

••• lkücüciik defterin içinde bir hayatın 
'Deflerin muhteviyatı J;urad biti- ht•şlang~~ından sonun~ kadar he rsaf

) ordu, 
1 
ha<ını c>grenmek kabı! oluyor. Kim

Yalnız değişen bir yazı defterin boş; bilir Nejnl bu defteri yazmıya ba,. 
kalan bır iki vaprai.'lını söyle doldu · 

1 
ıacığı 7.aman Ayselle geçirdiği mes'ut 

ruyor: günlN;n neticesini bir aşkın ölümil" 

- Evet .. 
Hassa kumandanı nih'lyet aradını

nı bulmuştu 

(Del'C!mı 1'nr) 

AÇIK KONUS\1ALAR: 

.. - Bay Nejat odadan çıkınca g.1r- değil. daha güzel günle devam etme· 
son kıyafetini üzerinden çıkardı. Uil' sini isterdi. Belki onun hikayesi bu 
kaç ,dakıka sonra tabanca sesine ka- kodar bcı olmıyacaktı. 

Sakarlar bu laflardan huylanırlar, 
ic;erlerlerdı. Fakat, beladan daima 
kaçındıkları için susarlar, işitmemez
liğe gelirlerdi, Bunun üzerine. öte
kiler büsbütün azıtırlar, seslerini 
perde perde yükseltilrer, tecavüzkar
lıkta üstünlük yarışına çıkarlardı. 

O zaman, bunlara bir ders vermek 
farz olur, sakarlar hemen bir yıldı
nm çabukluğile sandalyelerinden 
f;rlayıp, mütecavizlerin yakaların -
dan tutarlar, canlarını acıtmak \'e 
şöyle hafi! tertıp hacamatçt işi bir 
ka...., almak içın, öldürecek yerlerine 
d •ğil, etine buduna çakı ucile doku
r.m·er irlerd i. 

Dünkü tefrikada hampa kelimesi, 
yanlışlıkla hempa olarak dizilmi~tir, 
düzeltir ve özür dileriz. 

kalandı. Bu Mule adında bir gençti. 
Evi arandlğt zaman içinde esrarengiz 
mikroplar bulunan bir takım am -
pullar bulıın<lıı ... lrısan nc·ı bir kadın cığlı~ı .. Ve dr - Murat kayahan 

İzmirde Bay Kadri Tezel'e: Roma
.:mızda bahsettiğimiz yıllar, Beni İs

·ailin en parlak bir devridir. Saba 
\fclikesi Belkis Yemenden Filistir'e 
'ıu devirde gelmisti. 

M. Neccet Tııııçer 

Vay e!cndim, sen misin dokunan? 
Onlara acı duyurmak için yap1Ian 
bu ufak ameliyenin sonu ya ôlümle 
neticelenir, yahut tatili ıızva sebep 
olurdu. 

İşte, bu gibilerc sakar kabadayı 
adı, bu sebeplerden dolayı takıl • 
rruştır. 

Ci,•civ Mehmet, Tekir Reşit, Ke • 
falonyalı Grigor, Deve Süleyman, 
Cihangirli Bekir ile hfila ~ağ olanlar
dan Trabzonlu aksak Nusretle Sul
tansclimli Sağır Hayri sakar kabada
yıların meşhurlarındandı. 

N'""ret çok temiz, kimsenin kal • 
bini kırmamış, her yaptığı işi racon 
dairesinde yapan efendi kabadayılar. 
dandı. Fakat sakardı. Bu sakarlığı 
yüzünden, Aksarayda bir kahvede, 
şakalaştığı arkadaşını kücük tırnak 
çakısil.a öldürdü. 
Sağır Hayri, İstanbul kabadayıları 

içinde kendisini saydırmış. sevdir • 
mış, hovardalık filemlerinde falsolu 
işler yapmamıştır. Saf '1e temiz kalb
i! bir adam olmasına rağmen, dev· 

• •in göreneklerine uymuş, okumıya 
reves etmemiş, tulumba kovalam1ya, 
horoz, koç dövuştürmiye daha ziya
de arzu duymuştur. Esasen horoz ve 
koç dö,'Üştürmek, sandık arkaSJnda 
ko.-1"" ık. kiilhanlıl!ın. kopukluilun 

1Te rika No.: 46 ................................ 
Rüstem, gemiciyi tekrar payladı, 
Sustular~ 

Yürüdüler. 
S:ırav kapısından içeriye girdık1 eri 

zaman, Şeyh Sait odasında otur:ı • 
yordu. 

Rüstem, neş'e ile kabile reisinin 
yanına girdi: 

- Altmlarınızı getirdim, şeyhim! 
t Biraz geç oldu amma .. kusura bak· 
ma! 
l Ve altın torbasını şeyhin önüne 
'döktü: 

- Bunların hepsi de Venedik dü· 
kalarıdır. Gelecek seferden dönüşü· 
müzde de kısmet olursa İspanyol 
altınları getireceğiz. 

Şeyh Sait çil çil altınları görünce 
çocuk gibi sevinmişti. 

Rüstem oturdu: 

- Bir iki güne kadar yine sefere 
çıkıyoruz, şeyhim! dedi- Murat rei
sin selamı vardır. O da si%i gelip zi
yaret edecek. 
Şeyh Sait birdenbire ha)'Tetle Rüs

temin yüzüne baktı: 
- Daha dün geldiniz 'denizden. 

Dinlenmeden yine denize mi çıka • 
caksınız? 

- Öyle icabediyor ... 

- Murat Reis bir kaç şövalye esir 

almış .. doğru mu? 

-Evet.. 

- Bunları ne yapacaksınız? 

- Burada bırakacağımızı sanıya • 

KOR.SAN ADALARINDA 
1 Y..9.~2Q;,Ç~.~~JÇ~~.Q.~~ 
di getirdiğin altınları görürse kinı
bilir ne kadar sevinecelı; .. ! 

Rüstem cevap vermedi.. 
Hafifçe gülerek önüne baktı . 

Bir müddet konu~madılar .. 
Tekrar göz göze geldiler. 

Şeyh Sait: "Hacer altınları görürse kim bilir 
Şeyh Sait sordu: 
- Sinyor Ciyovaniyi yakaladığı

nız zaman mücevher falan ele geçır
mediniz mi? ne kadar sevinecek!., 

Qmtcil• 1«hfla'd;( ku,..ult!a ıı:tanmıılarclı. Birdenbire Murat 
Relıirı ıesirıi Ju!IJulıu: - H.ıydl gidigo·uz .. iş başıntı I 

tum. Maamafih belli olmaz .. belki de gemiden 
1 
1 

dı.ıarıya çıkarmanı:. 

dedi. 
_ Murat Reise söyle: Şövalyeler Rüstem, Şeyh Saidin bunu ne meh· 

onun için bir yük olmasın. Benim sa- solla sorduğunu anlamakta gecik • 
rayımda bir çok bodrumlar vardır. 1 medi.. yava•ça ba ını salladı: 
Onları, istcısc, burada hapsederiz. 1 - Gemı batmıştı şeyhim! Onları 

Rüstem, bu teklıfi makul buldu: su üstıinde çırçıplak ele geçird;k._ 
_Belki de dcdi~'imiz gibi ypaarız. F'.'1<at .. bu sefer dönüştc> s_'.ze iste~iği-

Henüz bir kararımız yok, şeyhim! ~ız m~.cevherlerın en degerlısını ge-
Şeyh Sait altınları avuçladıktan tırecegımı umuyoru~. Bılhas::a Ha-

sonra tekrar Rüsteme döndü: fecre çok hoşlanacagı hedıyeler ge-
-Seni ne kadar sevdiğimi Ulmcz- tireceğim. . . . . 

sin! İki gündür neden u~ramadın bu- - Nı: ta~afa gıarceksınız? 
raya? - Bılmı,•orum.. Fakat, Ceza\·ir 

- Murat Reisin karısı hasta idi kı~"llarından a<-ıla<-ağımm sanmı ·n-

de. Onunla uğra~ıyoruz. 
- Ayşe kolay kola\' hasta olmazdı. 

Ne oldu ona .. ? 
- Zagano sokmuş ensesinden. 
- Öyle is<> ~·ole• dur .. 
- Öbür dünyaya seyahatten ,·az 

gecmiş gibidir. Gi>2lcri açılını~ bu 
sabah .. 

O halde kurtulmus demektır. 

rum. 
- Lpan~·ollan mı kovalıyacaksı-

n1z ... 
- • Tiayır Papanın g~milerini.. 
Şeyh Sait birci n gözlerıni açar k· 
- ı 'e diyorsun, dC'dr. Papanın " 

dch)etli gen• lerı AkdC'nıZ<' ~ıktı mı? 
Çıkmak ÜZ<'rc im'" 

R ıstcm, yh S:ı!din neder lıııv-

- Ben de öyle umuyorum .. Kur- r 1 etli~in ~nlıyamadı. 
tulacak sann·orum. Papanın donanmasından kor -

Şe' 'ı Sat b'rdenbire güliiın.sedi: /kuynr musunuz? 
- Dlin seni Hacer soruyordu. Şim- t Diy<' sordu. ,De1'anıt var) 



Hatıralarını söyleyen: 
Amiral Ramiz Yazan: 

Ahmet Cemalettin 
- 14 

Barbarosta 22 yangın 
Buna rağmen gemi harbe de

vam ediyor ve Ave
uzaklaşması bir fırsattı rofun 

Brigitte Helm 
Meş'um kadın rolünden artık 
bıktı, masum olmak isliyor I 

Almanyadan kovulan ve zehirle - ]rolünü alırdım. Ben sinemada, haki
neceği hakkında etraftan tehdit ki hayatta olduğum gibi bir rol al -

edilen .film artisti Brigitte Helm ahi- 1 mayı tercih ederdim ... Bir iki ay ka
ren Prise gelmiştir. Brigitte Helm Pa- dar Pariste kalmak niyetindeyim. 
riste bir gazeteciye ~u ce\·apları Yer- Çünkü Parise bayılırım. Fakat ola -
miştir: 

- Affedersiniz, matmazel, siz film
iktisap edemiyor, ancak 5 - 6 mil lerinizdeki meş'um kadına hiç ben -

Hamidi) enin kömürsüz kalmas~ ~- sür'atle yürüyebiliyordu. Kumarıda lzemiyorsunuz? 

bilir ki, burada daha fazla kalırım. 
Burada bir film çevirmekliğim tek-
i lif ediliyor. Bu da film çevirmek ha
yatına yeniden girişim olacaktır. Çok 
sc,·diğim bir memlekette film cevir
mek çok eğlenceli bir şeydir. Fakat 
Ç€Vireceğim film hakkında henüz 

kat'i bir şey söyliyemem. Çünkü he
nüz mıikaveleyi imza etmedim. Bir 

kfını yoktu. Bu iş nasıl olmuştu. Hıç borularından fışkıran dumanhra 
birimiz akıl erdiremedik. Toplanan 1 d b' . - Hayır, asla ... Hatta meş'um ka-

A k d baktım, aşağıda, kazan ar a . ır :~ - dın rolünü yapmaktan usandım bi-
mcclisi harpte dedim ki: ~ r a aş - filfık vukubulduğunu zann.et.tım. : ~ı~ le .. Bu rolü b~n hiç bir zaman his-
larıınl Biliyorsunuz ki, donanmanın · Abdullah yanımda ıdı kedısıne 
bl

·r çok nevakısı vardır. Bu noksaı_:· verım ~ · · su setmedim. Eğer film cevirmcden e\'-
- Abdullah Efend

1
i, aşag,ıyda dı~ıp A., b - vel bana sorsalardı, b~n kendim için 

}arla denize açılmak Jıer halde dog- b b" · ayınız e ım. -
ru degildir. Fakat ortada öyl.e_bir.v_a- nun se e mı .an'd' eİdi ve su h:t· başka bir kadın tipi seçerdim. Meş-

dullah Efendl gı ıp g ... k d ı·· d b .. b"'t" b 
Zl
·"·et h"C!'l olmuştur ki, bızım ıç.ın. . a· um ·a ın ro un en us u un as -,, ~ • beri getır ı: A . b · k d 

hafta :larfmda h~r şey anlaşılacaktır. 
Her halde artık meş'um kadın rolün-
! de bulunmıy:icağım ... huruçtan ve za,·allı gemL-nizi zilletı _ Güvertedeği zırhların yarılması ka, m0sela basıt ve masum ır a ın 

esaretten kurtarmaktan başka .. çare sebebile makine dairesine nüfuz ede~ tt::"-.~<::::.-~::::><~~:::::-<:::.<::;,.ç><:::><:::><:::::><:::r::::.<:::ı.<::>..c::::.-<:>c::::.-~~::::.<~~~~::.<:> 
kalmamıştır. Derhal çıkalım duş~.a- zehirli dumanların tesiri yüzünden 
na rastgelirsek harbederek Hamıdı - ateşciler bihoş bir hale gelmişler. 
ye~ i kurtaralım. Rastgelmczsek çe~ Sti~ tabiatile düşmüştür. Sür'atin 
kip getiririz. Arkadaşlarım. kemalı / tezyidine şimdilik imkan yoktur .. 
kat'ıyetle fikrime iştirak ett~l~r. '::- j Vantilatörler. işlerken duma~ı__ ~~t-
1ık Hamidiyeyi kurtarmak hızım ıçın tabi çekiyorlardı. Derhal vantıl~tor· 
bir Jrnyat memat meselesi olmuştu. lerin durdurulmasını emrettim. Işçi
Medisi harp dağıldıktan iki saat son- ler sabahtan beri cansiparane bir 
ra bütün gemiler de : Hazırız. surette fayrap ediyorlardı. Bu su • 

100 sene evvel fakir bir aile 
bir gün nasıl milyoner oldu? 

Oynadıklar~ kara taşların mücevher 
olduğunu anladıktan sonra 

iş değişti ve zenginlik başgösterdi 
Flamaları sallanıyordu, derhal :e· retle makine dairesi dumandan kur

' ap verdim: Hareket ediniz. ~ıl? tuldu. Biz bu zayıf sür'atle manevra- y uhansburg -Cenubi Afrika- (Hu· ğer oğlu da babasının sözlerinden 
tabii birinci huruçtaki vaziyette ıdı. mızı ancak yapmıştık ki Averof tek- susi) - Dünyanın en büyük ve meraklanmış ve birçok taşları cebine 
Torpidoları yine donanmanın sancak rar Barbarosun baş tarafına geçli. en zengin kıymetli maden taşları şir· doldurarak şehre inmiştir. Şehirde 
baş omuzluğuna aldım ve besmeleyi Bu esnada Barbarosun baş taret keti olan Cenubi Afrikada Şalk fon o da başka bir kuyumcuya göster • 
çekerek c Virademir.:t kumandasını leri kamilen kırılmış ve taret nikel şirketi, kuruluşunun 100 ün- miş, kuyumcu da bunun bir elmas 
verdim. Donanma bu de~a yalnız yalnız kemerlere istinad etmişti. Bu cü yıldönümünü büyük merasimle olduğunu söylemiştir. 
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HALK OPERETi 
Bu akşam 
Olıiküdar Salacak 

Bahçesinde 

Enayiler t<Uflı\11..UŞU 1099 
18TANBUI. 
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,: DOKTOR ı 
ı Ali Rıza Sağaar ı 
ı iÇ 1:ASTALIKLAR1 i 
ı MUTEHASSISI ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 
ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
ı saat on beşten ıonra hastala- ı 
ı rını kabul ediyor. ı .......................... 21 Ağustos Cumarlc!İ akşamı 

Büyükada Aile Bahçesinde Beykoz Sulh Mahkemesinden: 
Halime Hazine vekili Mithat tarafından 

_B_e_y_k-oz_S_u-lh-M-al-1kcmesinden: Beylerbeyinde Burhaniye mahallc-

İstanbul l\Tuhakemat Müdüriyeti rsiııdc K.5gı~cıbaşı sAokak ~o sayılı. ev
taı afından Bey kozda Elmalı çiftliği de ınukım ıken halen ıkamelgahı 
korucusu iken halen ikametgahı me~- meçhul olan ölü Hüseyin Hüsnü ka
hul Hüseyin ve Beykozda Elmalı rısı Halise aleyhine kocasının 47 li
çiftliğinde oturan ve halen ikamet - ra 22 kuruş harcirah avansı aldığı 
gahı meçhul olan Sari Hüseyin aleyh- halde m~~uriyct yerine gi~.me~en 
!erine sebzevatçı çiftliğinden izin~iz vefat etlıgındcn açılan da,·a uz~rı.ne 
ağaç kestıkleri için 23 lira 4 kuruş ve yapılan durusmada 7 /6/937 tarıhın
ücreli 'ckalet ve masarifi mu hake - de 47 lira 22 kuruşun '1 de beş ücreti 
mc ile tahsiline dair açılan dava du- vekalet ve binde yirmi ilam harcı ıle 
ruşması da 7/6/937 tarihınde M. a- birlikte tahsiline M. aleyhin gıya -
lcyhlerin gıyabında 23 lira 4 kuru- hında karar verilerek işbu ilan tari
şun % beş ücreti vekalet ve masa • hinden 8 gün müddetle kabili tem -
rifi muhakeme ile birlikte tahsiline yiz olmak üzere ve aksi takdirde hük
gıyaben karar verildiği Han olunur. rnün kesbi kat'iy_st edeceği beyan o-

(937-234) lunur. (937-87). 

1
---ıık defa olarak alaturka sahnesinde:---•ı 

Bükreş'in en meşhur ve maruf 
Ç 1 G A N O R K E S TR A ve BAL E TOSU 

PANORAMA 
Balıçesinde büyük muvaffakıyetler kazanıyor. 

M ON IR NURETTiN 
••Ayrıca: S. ATILLA Anadolu Revü heyeti yepyeni programile •• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Ar
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 

harbetmek için değil belkı harbet • taret tabü dehşetli surette sarsılmı· kutlulamıştır. Akşam, çocuk köye gelince baba· 
mekle beraber Türkün namusun~ ya başladı. Orta taret esasen içe~i~i- Bu merasim münasebetile dünya· sına kosmuş: lstanbul leyli Tıp Talebe yurdu talebesine ve yataklarına aid olup 
kurtarmak için de çıkıyordu. Ham~- ne giren 24 lük bir mermının nın en zengin şirkE:ti ve yalnız bir - Baba .. elmas buldum .. diye se· Mayıs 938 sonuna kadar 264000 parça çamaşırın yıkanması kapalı 
Qiye kruvazörümüzün düşmana esır infilakile efradile beraber parça par- ailenin malı olan Şalk fon Nikel hak- vincrek boynuna atılmıştır. zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
olması tam manasile felaket ola - ça olmuştu. Kemerler kamilen eğil· kında şu garip malumatı verdiler: Babası da ayni şeyi anlatmı~ ve 1 - Eksiltme: Caialoğlunda Sıhhat ve içtimat muavenet müdiir· 
caktı. Donanma hareket eder. ~tmez miş, endahta mahsus bütün takım - 1837 senesinde Holandalı bir çok kimseye duyurmadan bütün bu ara· lüğü binasındaki komisyonda 25.8-937 Çarşamba günü saat 15 de 
Foks gemisine, yani Hamıdıy~ye lar kırılarak taret battal olmuştu. E_- adamlar arasında Nikel ailesi de bu- ziyi ve dağları,idareleri altına almış- yapılacaktır. 
ingilizce olarak şu telgrafı verdım: limizde yalnız kıç taret kalmıştı. Hat- lunuyordu. Bun1ar Cenubi Afrikaya lar ve etrafına çitler yaparak kendi 2 - Muhammen Fiat: "7851,. lira "50,. kuruştur. • Müfredata 
.Dışarı çıkıyorum, bana ~tihak et!~ buki Averof baş tara!ımıza geçmişti. gitmişler, büyük araziye yerleşerek arazilerine ilhak etmişlerdir. şartnamede yazılıdır. 
İKİNCİ H~~Bİ BAHRiYİ İNGİ·., Bu vaziyette düşmana karşı kullanı- çiftçilik yapmıya başlamışlardı. Ertesi gün bir kucak yükü sırtla· 3 - Muvakkat garanti: "588,, lira "86,, kuruştur. 

LlZLER MI IDARE EDİYORL~R. lacak topumuz yoktu. Mükemmel Fakat biçare aile buraya hicret et- rına vurarak sahile inen baba oğul 4 - İstekliler şartnameyi Çemberlitaş civarında Fuatpaşa Tür• 
Boğazı terkettiğimiz zaman duş • bir hedef olduk. Vaziyetin fenalığını mekle büyük bir felakete uğramış yükleri olan taşların pahasının tam besi khrşısında Leylf Tıp talebe yurdu merkezinden parasız olarak 

man donanması görümnüyordu:. Mon- görerek kıç taretten istifade için ge- olduğunu bir yıl içinde anlamıştı. A- 15,000 İngiliz lirası tuttuğunu para- alabilirler. 
dros üzerine yürümiye başladıgımız miye poyraz istikametini verdım. razi çöl kenarında .. stepler arasında.. ları ceplerine do1durduk1:m zaman 5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikası ve bu işe 
zaman Yunan donanması da karşı • Ve donanmayı kıç omuzluğuna al- bugünkü Yuhansburga yakın bir anlamışladır. yeter muvakkat garanti rnakbuz veya Banka mektuplariyle birlikte 
mıza çıktı. Yekdiğerimize (9000} dım. Mes'udiyeye verdiğim i,areti yerde idi. Aile, toprağın fenalığından İşte fakir bir ailenin son zaman - teklif mektuplarını ihale saatinden bir uat evvel kom·ıyona 
metre yaklaşmıştık-~~'. ha~p ba~ladı. yanlış anladı ve hattı harpten çıktı. açlığa uğramıştır. farında (kul sıkışmayınca Hızır yetiş- vermeleri (5066) 
Her iki donanma ~~t~ ş.ıddetıl~ a- Aldığım yeni vaziyet üzerine Ave- Nikel ailesinin reisi bulunan M. mez) fehvasınca imdada yet~en taş- ------------------------
teş teati ederek Mıdıllı ıstıka.metınde rof Barbarosun iki, Turgudun da altı Nikel 6 tane çocuk ile karısı ve diğer lar bugün hala ayni ailenin malıdır. Ak . )etmesi d n 
ilerliyordu. Vazi!et ~Muvazı). r?ta ki, sekiz topun tesiri altında kaldı. aile efradının yiyeceğini büyük en· Bu aile 9 yaşındaki çocuğun bulduğu ay iŞ D e : 
idi. Boğazda~ (7::>) mil.~ad~r ilerı~e Bu ateşe dayanamayınca Barba • dişe He düşünüyordu. arazinin 10 da birini bile tüketeme- 1 - işletmemizin Yalova Kaphcalan methaline iki kilometre me· 
harp başladıgı zaman gozlerımle mu· rostan kurtulup yalnız Turgut~a Aylardan ağustos .. kış yine geli • mişlcrdir. Yani bu aile, milyarların nfade tesis edeceği elektrik santralının bina kısmile, yaptırılacak 
temadiyen Hamidiyeyi arıyorum. başbasa kalacak bir vaziyet ihdası- yor. Fakat ambarda bir tane bile yi- içinde henüz scrvctlerJnin 10 da bi· olan transformatör k:!lübesi kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmuştur. 
Deniz üstünde Hamidiyeye benzer na çalıştı. Bunu hissetmekte geçik - yecek bir şey yok. Ayrıca tohum da rini bile meydana çıkaramıv. an dün-

kt A d 2 - Bu işe aid evrak şunlardır • 
hiç bir şey yo u. ~ . . . medim. ikinci bir manevra ile ve. yok .. Nikel cebindeki son parayı a ya zenginleridir. 

Ben hayret ve taaecup ıçı~de ıke.n rofu yine sekiz topun ateşi altında k:şlık tedariki için sar!etti. ""•11111ııııııımımııııııııuu11 .... 11111nıuıı-1111_11_ .. ,_ a ) Eksiltme şartnamesi• 
1skcnderiyeclen çekilmiş hır telsız bulundurdum. Yani vaziyeti iskele Artık bu aile burada ölüme malı· Okuyucularla b) Fenni ıartname. 
aldım. Hamidiye: kıç omuzluğu vaziyetine tebdil et • kfımdu. Hollanda koloni idaresi de B a $ b a s a c ) Keşifler. .. 

«- Ben iskenderiyedcyim!-. diye tim. yardımdan aciz bulunuyordu. g ) Projeler. 
bize haber veriyordu. (Devamı vıır) Bu günlerden biri.. Nikel'in 9 ya- cYebz 1 d ) Mahal listesi 
İskendcriyeye nasıl gitmişti? Ha~- ................................. ~ .. h ................. şındaki oğlu Şalk Fon Nikel, steple- t-.1~ eıer o ) Mukavele projesi. 

ğ" k'. ··rü yokmıstı? Kömürsüz bır 11 yaşındaki esap rin arasında yerleşmiş bulunan Ho· pah. alı Ve f ) Fenni şartname lalıike_sı . 
g:m~:~ıl harek;t ederdi? Bütün kahramanı tanto çocuklarile sabahtan akşama 3 ) Eksiltme 7·Eylü?~ 1937 salı günü saat 16 da idare merkezinde 
bunlara hala şaşıyorum. Bu hur~ç- Londrada 11 yaşındaki Lenon Be· kadar oynuyordu. Çocukluk bu .. ba- pena ? şefler Encümeninde yapılacaktır. . 
tan maksat, herçi bad abad Hamı - zon ismindeki bir çocuk akıllara hay- bası açlığı düşi.inürken o, yerli ço - mı. • 4 ) Santral binasını11 bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Trans-

R f Be ret verecek derecede hesabı zihni cuklarla tao:: toplama oynuyordu. Taksimde oturan okuyucularımız· formatör kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 
djyeyi kurtarmaktı. Eğer au Y ~ ı··b 1 · ak dan Fuat imtasiLe yazılıyor: ) Tal . .. h s'z vapmaktadır. En büyük zarpları, tak· Yedi çocuklar ku u e :r~ne s , - 5 ipler her iki keşif yekCiounun •/o yedi buçuk nisbetinde 
bize o haberi .vermeseydı, şup e ı .;simleri bir anda yapan bu çocuk ladıkları parlak taşları getırıp Şalk a cBu yıl sebzeler hem çok pahalı, muvakkat teminat getireceklerdir. 
duba beş on gün çıkmıyacak ve nok- t 1 d n hem de fenadır. Mesela, her yıl kilo-

ik. F k t · te ı~ar::;ısında herkes şaşırmaktadır. atıvorlar. O da onlara kara aş ar a . 6 ) Teklif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı gu·nde 
tanımızı ikmal edecekt' a a ış · 3 " 1 k t su dört kuruşa kadar domates satılır. 
olan olmuş, harp başlamıc::tı. Bund .. an çocuğa 8-10 haneli dahi olsa söy- atıyor. Sonra topladığı par a aş - k b hAlA 10 15 k t 15 nıha~et s~at 15 şe kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine 

:s şt Dü leııen iki sıra rakamı derhal zarbct • !arı eve getirip dolduruyordu.. . en u sene a a - uruş ur. · levdı etmış bulunmalıdırlar. Postada vaki olacak gerikmeler nazarı 
sonra yapılacak iş kalmamı ı. ş- kl b ı kte kuruşu vermeyince, iyi bir domates itibare almmaz. ~ 
inanla hem harp ediyor ve hem de mekte ve düşünmeden neticeyi de Bir gün yerli ç~u · ~:ın, ır 1 alamıyoruz. Patlıcan keza.. Dördü 
Midilli istı'kamctine gidivorduk. A- söylemektedir. ovnarken taşları bıtmış ı. v 7 ) Şartname ve keşifler i:iare veznesinden üç lira mukabilinde .; ·Çocuklarla uzaklara gitti ve ora- çeyrege patlıcan almayı beklerken, 
teş teatisine başlanalı henüz bir saat de 

5 
da bu parlak taşların yerini öğrendi. hiılfı tanesine 100 para, üç kuruş ve- satın alınabilir• (5332) 

clmuştu kı" Baı·baros 24 lük tam 38 Talebeye sinema, n k rivo H lb k" b tl ı · Bu, büyük bir dağdı. Oradan kuca - " ruz. a u ı, u pa ıcan ar c:a 1 t b 1 G 
isabet almıştı. İlk kontrol mermisin- yeri yasa~ 1 . . la taş topladılar. Gelirken akşam ol- iyi değildir. Siyah ve çekirdekli, do- s an u ümrüğü Başmüdürlüğünden: 
d<.-n sonra gelenler mütemadiyen i- Amerikada Yuvaha Universıtesı layısile lezzetsizdir. Fasulva da 15 H d 
sabet a· d t y n hah ı..andan u··ç ay evvelinden itibaren.im- muştu. k H lb k J ay arpaşa gümrüğü ambarından bulunan V S markala 1/83 oum .. 
r· e ıyor u. Bu a eş una .- ı• li d Tbaren ım Babası; 9 yaşındaki çocuğunun he- uruşa.. a u i, geçen seneler 7,5, rotu 8.3 sandıdkta_ ~e 37 ton ıa.f atırhkta ve 14656 lira 59 kuru• 

ı ıyesinin yapacaguı iş dei!ildi. Ge. mı- handan üçay evve n en ı 1 
. - nlı' z e"·e gelmedı'g~,1·nı' go"ru·· nce _ step· 10 kurufia alınabilirdi. d t d l b- - ,, 

d 
_ ~ 1 b • - e erın e o an utun teferruatile beraber tamam iki adf:t kereste 

er eki nı.ürettebatla topçu zabıta • tı·han sonuna kadar hiç bir ta e enın A b b h 1 l u b bi h l !erde acaba kurtlar mı yedi? - yoksa . ca a u pa a 1 ıgın sc e . n:- ~zar makinesi lokomobil ve tranımisyonlarJa birlikte 31·8-937 gü-
~ının İngiliz olduklarını derakap sinemaya, tiyatroya ve. d. ans. ~er e- b" 

1 1
• k te mı· u~gradı, dı'ye au·· şu" ne- dır?. Yağmursuzluk mu, yoksa ıhtı- n d k b f lil s· k 'd .anrk t · b ld t r e a e un e apa zar usu e ır ecı e Repdiye caddesindeki satı• sa• 

' e tırn. Barbarosta ?_2 defa yan- rı·ne gidemiyeceğini ı ırmış.ı · ır 1' kar· m ? B · ·· · d 1.k ..>.. J ..ı ,, 
r "•k kırlara çıkmış ve çocugvunun yer ı ı.... u ış uzerın e a a au·cı·r- ooun\la satılacaktır Şartnameler bu yerd k' t M-d- ı-.ıı.- d gın çıkması u h b devam Bu mu"'ddet zarfında bu kabıl yer- ... l d 1 ? y b 1 b • e ı sa ış u ur uaun en . na ragmen ar e çocuklarla oynadıgıu nı görmüştür. ar ne ıyor ar.. azın se ze er oy· parasız alın lst ki • 1100 Ji t • k cdıyorduk !erde görülen talebe derhal mektep- 1 h 1 1 k zd h . ır. e erın ra emınat a çesi makbuılannı ye o · • Fakat çocukların elinde garip şekil- e pa a ı 0 unca, ışın, ya an a- Tıcaret odası vesikalanna usuli dairesinde zarflanna koymaları Jizam-

"e sırada A\·erof ta bir isabet aldı ten tardedilecektir. de parlayan taşlar vardı. Oğlu da bu zırlanan bazı şeyler de çok pahalı dır. Teklif mektupJannı havi zarflann a101 ründe tam saat l2 ye 
har:~~elen dumanlar içinde hattı _ taşlarla oynuyordu. olacak, demektir. Mesela domates kadar satış Müdürlüğüne makbuz karşılı~nda verilmesi ve mektup. 

Averof~zaklaştı, gitti. . . . . 1 R A O Y Q 1 İhtiyar aile reisi çocukları korkut- salç~sı, bu kıs, kim bilir kaça satıla- tarın şartnameleıimiı altındaki yere yazılma51 mecburidir. Zarflar 
bir fırsattınç~zaklaşması hızım t lÇ~.n 1 1 mamış, ortalık kararınca ~ş1arın da- cak. ... saat 13 de satış salonunda usuli dairesinde açılacaktır. (5196) 
2el ta . . unkü endahtı gaye gn- L---~.-ı~~~- ha çok parladığını farketmiştir. --------------------

Y•pın ""ın •dildiği cihetle manevt a BUGÜNKÜ PROGRAM Nihayet çocukların yanına gide - rrr ş 1 R K E T 1 H A y R 1 y E N ,. N 
...... ıyoradrnu.ıza hemen hemen imkan k::.1-... Akşam neşriyatı: rek taşları almış ve hep birlikte eve 

Bu fırsatt k Saat 18,30 Plakla dans mus.ikisi, dönmüştür. Yolda çocuklarla konu 
ıı .. k an istifadeye calaştı · D ld kl y k' k t ı .avıa sadırn d ~ t 19 30 radyofonik komedi: Yorg: an· şurken bu taşları nereden a ı arını arın ., \I or es ra 1 ve 
tirerek M~ndonan.~ay~ istdi~amekt e e- di~i. 20 Fasıl saz heyeti, 20.30 Ömer sorup öğrenmiş oğlu da evde bu · cazlı gezinti seferi 

ros uzcrıne uşme v 20 '15 h · · 
orada kat'.i bir harbe girişmekti. !- Rıza tarafından arapça söylev, ,. taşlardan dolu olduğunu, epsını 
Şarctleri s d A . d Fasıl saz heyetı. (Saat ayarı), 21.15 ahırın kenarındaki büyük çukura 
d' or urn; kcımılen yandı, ~-
ı./ler, Değneklerin ucuna filama ta- Orkestra, 22.15 Ajans ve borsa ha - doldurduğunu söylemiştir. 

arak Ercg~li k" .. .. km kt berl"ri ve ertesi günün programı, Aile reisi ertesi sabah erkenden 
k "f omuru ya a an, "' r . 
n esı duman içerisinde bulunan clo- 22.30 Plakla sololar, opera ve operet şehre gitmiş ve bu taşların tahli ını 
cı~nrnaya güç bela şu emri verebil- parçaları, 23 son. yaptırmıstır. Kimyager bu taşların 
ırn : YARINKİ PROGRAM elmas olduğunu söyleyince ihtiyar 

c 16 KERTE DöNÜNÜZ! > 
Fakat b k 

ınan ki ~ , tunandayı verdiğim z;:ı-
tur B ' sur atle yapılması matlup· 

' arbaros bir türlü tam sür'ati 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 
12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 son. 

ve fakir muhacir düşüp bayılma hal
leri geçirmiş, fakat soğukkanlılığını 
muhafaza ederek köye dönmüştür. 

Bab~ısı böyle hareket ederken me-

71 No. lu vapur mutad gezinti seferini yapmak Uzere 
14,15 de KöprUden kalkacaktır. 

V apurda,Sarıyer' e kadar mem Jeketimize yeni gelen 8 arlisten mürekkep 

LILL Y SZKEL Y idaresinde ''P O G A N Y,, 
Macar orkestra takımı en latif ve kllsik parçalan çalacak ve Sarıyerden itibaren mükemmel bir 

caz takı mı Köprüye avdet edinceye kadar danı havalarını çalacakbr. 
Mehtabın en canh ve parlak safhasından iıtifadf- esi için vapur 22,lS de Köprüye 

avdet edecektir. 

- Büfe, lokantacı meşhwr Pandeli taı - :-uhte edilmektedir. 



kar ve yarım yağlı Yağlı 
v 

ve yagsız acı badem, yağsız gece ve gündüz 

K R H A S A N E • 
1 M 

Çilleri ve sivilceleri lekeleri . kat'iyyen izale 
gençleştirir, gençleri gOzelleştirir. 

ve eder. 
ihtiyarları 

Cilde tatlı bir esmerlik 
Hasan 

ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
markasına dikkat • • 

ıs mı ne ve 

••• POKER-PLAY 

~ıı~~~~~~~~~~ııfrSaraçhanebaşındaHfil~rradde~nde--, 
( 

21 
) K 1 R B A L o s u c:::=:.·· Erkekler kısmı: Münir Paşa konağında-Kızlar 

AAuatoa kısmı : hk kısım yeni yapı!an binada 

B ü Y Ü k d e r e ;;:ek HAYRiYE LiSELERi ~:!1!,, 

Mevduat içın elverışli şartlar 
Para p1asmanı Jçin öğütler 
Kira 1ı k Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

B E Y A Z P A R K' da 
Taksim bahçesinin bütün artistlerinin iştirakile 

Duhullfe serbesttir. Konaumasyon me9rubat 
( 45 ) kuruştur. 

En şak beyaz elbise giyinmi~ bayana çok zarif 

ı L_=:=:=:=:=:=:=::b:ir:Ehe:d:iy:e:Eve:r:il:ec:e:k:ti=r.=:=::==:=:=::::==::UI ı 
lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 

3-9-937 Cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 
(5037) lira keşif bedelli İstanbul Tevkifhanesinde yapılacak tamirat 

işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık itleri gene~ hususr ve fennt ıart• 

nameleri, proje keıif hülasasile buna mütef erri diğer evrak daıre• 

sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (378) liradır. 

Jsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptı~ına dair gös· 

\erecekleri vesika \:zerine Nafia MCC.tr:ü~tr.c!cn almış olduğu Mü· 
teahhitlik \'e Ticaret Odası vesik<ıİarile flelmeleri. (51R7) 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilAçtır. Hafakana. teeısürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE 
Oıütmekten relen arka Ancılanna. siyatik, bel ve diz atnlanıu derhal ıcçirir, vöcud11 kızdırır. 

iKTiDARA 
il" (&re tulursunuz. Bel gevşekliğini reçirir, vakitsiz ihtiyarhyanlara gençlik ve dinçlik verir Yalnız ismine dikkat. 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.----
-:. •"'"' 

---·~-~ı...a 
'9 ~ ... .... 1& . - .,. 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

DAKTİLO ARANIYOR 
Hesap ve fatura işlerine aşina 

bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 
1 Ecnebi lisan bilenler tercih edile· 1 1 cekt'r. Bah_:kapı Hasan deposu. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

·Bilhassa balya halinde ambalaj e

dılmezden evvel işlenmiş tütun yap

raklarının ayrılması usulü> hakkın
daki ihtira için alınmış olan 13 eylül 

1932 tarih ve 1484 numaralı ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke

re başkasına devir veyahut mevkii 

fıile konmak için icara verilmesi tek-

lif edilmekte olmakla bu hususta faz. 

la mallımat edinmek istiyenlerin Ga
iatada, Aslan han beşinci kat 1-4 nu-

maralara müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

Dr.A. K. KUTİEL 
Kara köy Topçular cad.37 
DEVREDİLECEK iHT1RA BERATI 

cElektrik ocaklarına mahsus elek
trod ve bunun imaline mahsus ame-

liyeler> hakkındaki ihtira için alın· 
mış olan 2 EylUI 1929 tarih ve 1260 

numaralı ihtira beratının ıhtiva etti
ği hukuk bu kere başkasına devir ve-
yahut mevkii fıile konmak için ica

ra verilmesi teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla ma!Umat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslanhan 5 
inci kat 1-4 numaralara müracaat P;J- ı 
lcınc.leri ilan olunur. 

Ana-llk·Orta.Lısc kısımlarına havidir. Fen ve edebiyat kollara 
vardır. lık sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburi .iir. Açılan şu• 
beler dolayıııile Münir Paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi 
geldiğinden bu sene kızlar kısmı ile ilk kısım, Münir PClşa konağa 
karşısında ley'i bir liseye Hl.z.m olan bütün müştemilata havi büyük 
bahçeli yeni yapılan bina tahs s olunmuştur. Kızlar kısmrnda ted· 
riıat ayn bir talim heyeti tarafından yapılacaktır. Münir P .ışa ko. 
nağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şuoe
ye naklolıınan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çar~ambada da 
aynca ilk kasım vardır.Nehari talebeden arzu edenler mektebin ha
susl otobüsü ile naldolunurlar, Kayıt nıuameltsine başlanınıştır. Her 
gün sabati saat 10 dan akşam 5 kadar müracaat kabuJ olunur. Te. 
lefon: 20530 

11 inci ve 8 inci sanıfların ikm.ı.1 imtihanları 1 Eylu'de başlayacak 
ve 8 Eylıilde bitecektir. Dıter sınıflarııt ikmal imtihanları 8 Eylu!de:ı 
17 Eylıile kadar ~lirecekf r . 

..... 1 ........................... .... 

Sizi iz' aç ve elbiselerinizi tahrip eden 
T E R ' in izalesi için 

SU - DO - RO - NO - Pertev 
Kullanışı : PEK KOLAY 

Tesiri: Kat'i ve DEVAMLI 

• • 't. - .. ...,;~ 

i~tanbuı .. ,.:·B·e·ıediyesi · iıantan 
. .. . .· 
, ~~ : . . . . .. . 

Senelik m•ıhammen ilk teminatı 

kirası 

Zeyrekte ibadethane sokağında Saliha 

sultan mektebi 110 8,2S 

Beykozda Şahinkaya caddesinde 2 No. h 
dükkan 60 4,so 

Yukarda semti, senelik muhammen ki~ftsile ilk teminatlara yazalı 

olan mahaller te!!lim tarihinden itibaren 938,939, 940 seneieri Mayısı 

sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko

nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlükünde görülebilir. istekli. 

ler hizalarında tösterilen ilk teminnt n,akbuz veya mektubile bera

ber 26-8·937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende tulun. 

malıdırlar. (5116) 

Devlet Demiryollan ı,ıetme 
rx Direktörlüğünden : 

Muham111en bedeli 3875 lira olan 25.000 kilogram petrol 30-8-1937 

tarihinde saat 15,30 da açık eksiltme usu file Sirkecide 9 uncu işietmo 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 291 liralık muvakkat terninatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve r~smt gazetenin 7 ·5-1937 tarih ve 3291 sa
yrfa nüshuında intişar etmiş olan tali.malnanae dairesinde ~lınnuş ve-

• sikalarile birlikte komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
Şartnamele! parasız olarak Ankarada Malzeıııe Dıliresinden ve 

Sirkecide işletme Komisyonunda dağıtılmaktadır. (5214) 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

!enmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybe neden dans pro • 

:esörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 
Peyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçckenler sokak No. 31. 

tı 'nci kat. 

Sahip ve Baş Mu1ıarrıri: 

Etem izzet BENİCE 

Neşriyat ve Yazı işleri Muduril: 

ll1ıami Safa 

Basıldığı t1er: Ebüzziya ltfatbalJll 


