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TRA ADA: 
Manevralara 

HAZIRLIK 

lzmir felaketi 
bilfiil 

tahkik ediliyor 

SOVV.ET Rus·v A 
Jap~~~arın HAREKETE 
baskını GEÇiY OR .. Yeniden yeniye 

cesetler bulund'u karşısında • • • ____ __,. ____________ _ 
Bir yaralı maznun 

olarak dinlendi 
Rus J kuwetıeri apon askerinin Şimali 

_i;:~~ ~a~~al~~ı~s:r~~hdaa~~i:~~~:~,~ aceıe çini işgal etmesı· Rus· 
kikata fi'len başlanabilmiştır Müd -

deiumumi muavinlerınden Sabrı bu 1 toplanıyor t • k 1 • • işe memur edılmış ve dün üğleden - .. yayı azyı ç 1nd1 r •• 
beri hadise mahallmde tetkik ve is-
ticvaplarma başlamıştır. Bu arada Roma, 4 (Hususi) - Bir Çin • Ja
yeniden dört ceset daha çıkarılmış, pon harbi birdenbire büyü.k ihtilat
bunlardan birisınin iki evlat babast lara yol açacak bir mahiyet aldı. Bu, 
Rasime ait ol?uğu anlaşılmış ise de zaten bekleniyordu Fakat Çin • Ja • 
diğerlerinin hüviyetleri henüz tes- pon harbinin birdenbire bu derece 
bit edilememiştir. İtalyan hastane • dallanıp budaklanacağı ve Japonla -
sinde yatan Ali Meftun, Osman ve rın bu kadar ani bir taarruzla Pekini 
arkadaşlarınm sıhhi vaziyetleri ağn- ve Tiyen Çıni ışgal edecekleri ,bek· 
!aşmıştır. Hatta bumardan Osman . nmiyordu. 
haleti nezidedir. denilebilir. ugün Japonl:ırın .Şimali Çini iş-

Küçük san'atler kaRUnuna muhalif. gal etmekle asıl gayelerinin Sovyet -
olarak iki ecnebi ve iş kanununa :ı.y- Rusyanın gerisini tehdit etmek oldu
kırı olarak ıki küçük çocuğu çalış- ğu anlaşılmıştır. Rusya, bu suretle 
tırdığt için müddeiumumilık Ali Met- tazyike maruz kalınca Almanya ser
tunu bu bakımlardan da has~ahane- best kalacak ve Avrupada komşula-
de sorguya çekmiştir. rına karşı kuvvetini gösterecektir. Bu 
Yangında yandtkları zannedılen plan Almanya ile Japonya arasında

soför Mehmet ve Çoban Mehmet yan- kı anlaşmanın neticesidir. 
gm başlar başlamaz kaçmışlar ve Bu vaziyet karşısında Sovyet Rus
korkudan gizlendıkleri yerden mey- ya için Çin • Japon harbine seyirci 
dana çıkmışlardır. kalmak güç bir mesele idi ve öyle 

Trakgadaki 6ügıik manevralardan lrıt ıhalar Depoda mevcut y'?di bin teneke olduğu Rusyanın harekete geçmesin· 

Ankaraya gelen haberlere göre bu Manevralara gelecek olan Büyük petı'olden 3 bini, beş tonluk moto _ den anlaşılmıştır. 
manevralarda bulunacak dost ve M rinden 350 kilos 1ı ve üç benzin tankı Son gelen ha~rlcer göre Sovyet-

illet Meclisi Heyeti için Çorlu or· 
komşu devletlerin heyet veya dele- tamektebi, manevralara iştirak ede- tamamen kurtarılmıştır. 1 ıerin Uzak ş~r~.taki kıt'alan tayya • _ 
geleri bu ayın on ikisinden itibaren ZA VALLl ÇOCUK reler ve motorlu kuvvetlerle takviye 

cek ordu erkanı içın Çorlu ilkmekte· t d ~c:hrimize gelmlye başlıyacaklar ve · ımir, 5 - 15 yaşında Tarık adh El ılmektedir. Bu maksatla bir müd-
,. bi. manevra erkamharbiye ve ha -16 Ağustos akşnmı bütün davetliler bir çocuğun da yananlar arasında ı- dettenberi Moskovada bulunan Uzak 
burad toplanmış olacaklardır. kem Heyeti için de Saray kazasında- du~ dün anlaşılmıştır . .Babası iplık Şark Ba~kumandanı tayyare ile ve 

kyada yapılacak büyük manev- ki mektep aynlmıştır. fabrikasında çalışan Tarığın, baba - yanında bir çok tayyare filoları bu- . 
ral a ait hareket ve hazırlıklar gün Büyük geçıtresmi için Saray • Ma- sından gizli olarak ve sırf yeni ted- lunduğu h e Uz.ak Şarktaki karar- Sovy t d ·k k.. ~; e or uıarı baş kumendanı bir t~V411r-ecı 119 
yalda tıkça ·ı rlomek di&. nı a oyü arasındaki saha hµırlan- ris yılına ait mektep kitap ve deft . • o"lıına g 1 rr,..., _., ,. .... 
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kıl'alaıımız yavaş yavaş manevra lar açtlmıştır. Manevra sahasına da- poda çalıştığı anlaşılmıştır. Zavallı p k• y• . c '"""" .. "'"""""""'""""""'"'"'"'""'"'"'""'""'-"""""''"'• 
t..ıhasma gelerek tecemmü mm takala- hil bütün yol ve köprüler esaslı SU• Tarık ders senesi yaklaştığı için son e 1 n ve 1 yen ·ı n 
rında kendilerine ayrılan yerleri iş- rette tamir ettirilmekte olup tstan- günlerde geceleri de çaltşmıya baş-
gale d~vam et~ekt~ oldukları gibi bul - Edirne asfalt şosesinin Çorlu • lamıştt. 
mancvı ada vazıfe alan tayyare filo- ya kadarki kısmı da bitirilerek dün BİR AMELENİN SON NEFESİNDE 
muz da dün Tekirdağına gitmiştir. açılmıştır. VERDtôt İFADE 

ten~k:leri lehimlerken benzin tene-
kesının ateş alıp derhal t f ı Londra, 5 (Hususi) - Pekinle Ti • 

Protesto etti• ~:~:~Y;::~=~n~~ds~:~d~rıa~::l~:: ;:: ~i~i0~~:::u:e~:~i:~:~si:e::: 
kendisine bir tekme atma51 üzerine ba giden ~imendiferin garbinde ta • 
yuvarlanmaya başladığım anfatmlf haşşüt ettiği anlaşılmıştır. Burada 
fazla bir iey söylemiye muktedir ola. Paotingfou üzerine büyük bir taar
mamıştır. ruzun başlıyacağı ve Çinlilerin el-

----·,----
Filislinin .taksimi yolundaki 

lngil~z ·teklifi 
memnuniyetsizlik uyandırdı 

• . 

mamen müstakil tanınmasına ve o
rada Yahudilerin bir akalliyet va • 
ziyetini kat'i olarak kabul etmeleri • 
ne bağhdır. 

Irak hükumeti. netice olarak, kat'i 
bir suretihal için cemiyete miltem -
mim bir nota vermek niyetinde ol -
duğunu beyan etmektedir. 

Notada Irakın Filistin Arapları nez
dinde. oynadığı muslihane rol ve on
lara yardım vadetmek suretiJe giriş
miş olduğu mcs'uliyetler hatırlatll
maktadır . ................................................... ..... 

Yunanistan da 
~er.ınden. giden Pekin ile Tiyen Çini 
ıstırd~t ıçin ellerinden geleni yap • 
mak uzere geniş mikyasta harekete 

lngilterefe iki torpido· !:;~~evk:;~:r~nün yakın olduğu ka-

bot ısmarladı Tıentsin, 5 (A.A.) - Resmi sala • 
Atina, 5 (Hususi) - Dün birinci hiyeti haiz bir takım Japon ricali. 

yıldönümü kutlulanan Metaksas 1-Hi· Çinde Japon aleyhtarlığının artmak
kılmeti Yunanistanı kuvvetlendır • ta olduğunu beyan etmektedirler. 
mek yolunda büyük bir gayret sar • Tangkou'dan gelen binlerce Çinli, 
fetmektedir. h mu asematm C'hang-Toung eyaletine 

Tayyareciliği yeni baştan tensik sirayet etmesinden korktuklarından 
eden Yunan Hükümeti İngiltereye dolayı cenuba doğru kaçmaktadır • 
iki torpidobot da ısmarlamıştı Bun· tar. 
tarın en son sistem olması kararlaş· Berlin 5 (AA) J 1· 

1 
, . . - apon mpara· 

tırı mıştır. torunun kardeşi Prens Chichibu 
- Nazilerin Nuremberg kongresinde h~

zır bulunacaktır. 

. o~;,,,91to 

. ~ F'!NGTAİ 
o 

Kıymetli bir tarihi 
vesika bulundu 

Topkapı sarayında iki metre uzun· 
Iuğunda Uygur harflerile yazılmış 
ve _hf'!r satırının altına da Arap harf-
1erıle karşılığı konulmuş ve dil bakı-

Balkan deniz harbini 
/rokta •alara poli•l ~ından gayet kıymetli yeni bir ve-

sıka bulunmuştur Bu vesikanın Ti
Cenevre, 5 (A.A.) - Irak, Cenev- ı muı u hükümdarlarından Ebu Sait 

redeki murahhas heyeti vasıtasile G.. • urgan tarafından Osmanlı padişah-
Millctler cemiyeti Umumi Katipli- larına yazılan siyasi bir mektuptur. 
ğine bir nota göndererek Filistinin 1 
taksimini protesto etmiştir. Irak hü- mrah adacfndakl mah• 
klımetine göre bu taksim, Filistine · kOmlar çah,ıyor 
karşı bir adaletsizliktir ve bu haksız- Imralıc ~za evinde yapılan teftiş-

ler ve tetkıkler bitmiştir Bu 0~a"~.ı.., lığı vahim endişelere kapılmaksızın 400 u .. 
mahkum vasıtasıle 150 hın kilo 

derpiş etmeğe imkan yoktur. w 

. . . . sogan, ayrıca bire on nisbctindc btığ· 
Protestonnmede, Ingıhz Komıs • day i"tıhsa1 edilmiştir Mahkı'.ı 1 · 

Yo~u tarafından ileri sürülen tek!ii- gayf't mazbut fakat serbest ca~ı: a~ 
lerın daimi bir sureti .halle mfş~it lmak~adırlar. Üç jandarma ile Üc !!~r
olrnadığı bQyan edılmektecjir. aöyl~, J dıyan~·bunlara nezaret etmı·ve -k;,f1• ce b. • '· ~ ·t l .,, . <· 

ır sureti hal ümidi. Fılistiido, tai' ı n(>°Jn:eIHedir. 
... ~ ..... ~ . . 
t, • •• '1:f.~,. 

1 • ... , 

6 
ölü var! 

GEÇEN SENE l:SRAR VE POLiS 
ROMANLAN.JNDA ! f.'.l'NEL'ı,iilEL 

ı ı"viÜKAFATI KAZANAN 

Büyük mace r .:> romanı· 

NASIL 
KAYBETTiK? 

Balk~n deniz harbinde 
Neden mağlup olduğumuzu •• 

Bu cumartesinden 
itibaren Son Telgraf~ta 

. Gkuyacaksınız. 
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G unun aliıleri Japon Am!ralininl 'Tifodan sonra şimdi de 
Bu sabahkı ' 

En fazla sür'ate malik kanatlı Ziyaretleri Susuzluk belası halka bir mülikal 
İngiltere Başvekili Neville Cham· 

berlain ile İtalyanın Londra Sefiri 

lı h l 1 Japon bahriyeliler• b •• •• k t ayvan u_ unmuş.. t•hrimizl geziyorlar uyu ıs ırap 
• Veriyor Grandi arasında Londrada vukubu-

lan mülakat, bu haftanın en şayanı 
dikkat hadisesini teşkil etmektedir. Dünyada en çok sür'at sahibi mah

!Uk Bephonemya isminde.ki sinek 
imiş .. Saatte tamam 1440 kilometre 
sür'atle uçuyormuş .. Hesap etmişler, 
dünyanın devrini 24 saatta yapabi
lirmiş .. 

Tayyarelerin sür'ati gittikçe artı
yor, diye endişe ediliyor, yahut se
viniliyor .. Bızler, asıl şimdi sevinme
liyiz .. ya, maazallah, İstanbulun ka-
ra sinekleri de bu sür'atle uçsalardı, 
ne yapardık?.. O vakit kara sinek 
mücadelesinin gelin de zevkine ba
kın ... 

* Seyyahların 12 
kusuru varmış 

Büyük seyyah şehirlerindeki otel
ciler, seyyahların ne gibi kusurları, 
kabahatleri olduğunu tetkik etmiş
ler, 12 illete müpteıa olduğunu mey
dana çıkarmışlar. Halbuki, seyyah 
denen adam da, h<'r gittiği yerde bir 
kusur bulmakla meşhur bir tip imiş. 

Çok şükür, bizim memlekete ge
len seyyahlara bu kusurları isnad e
demeyiz ... Neden mi, diyeceksiniz?. 
Size sıra ile sayayım: 

Mesela, başka memleketlerde, sey
yahlar, geceleri muslukları açık bı 

rakır, su zıyaına meydan verirler .. 
mi§ .. 

Bu kusur bizde yoktur. Çünkü, ge
celeri Terkos muslukları zaten ak -
nıaz .. 
Bazı seyyahlar havluları çalarhi.r

mış .. Bu da bizde yoktur. Çünkü, 
bizde havlular o kadar k irlidir ki, 
seyyah çalmayı aklına getirmez. 
Bazıları, odaya bırak ılan mektup 

kağıtların ı ceb ine koyar, götürür -
müş. Bu da bizde varit olamaz. Çün
kü, bizim otellerde öyle fazlaca mek
tup kağıdı yoktur. 
Seyyahların daha birçok kusurları 

sayılıp dökülüyor. Bizim memleket
te bu kusurların hiç biri yok, çok şü
kür .. Öyle olduğu halde, en çok sey
yah gelen memleket bizim memle
ket değil... Bu, acaba, çalınacak te -
miz havlu ve zarf, kağıt olmadığın
dan mı? .. 

* Bayrampaışanın 

methur fıkrası 

Bilmem, dikkat buyuruluyor mu? 
Galata köprüsünün iki taraf parmak
lıkları açık yeşil renge boyandı. Bu 
işin, meşhur mütehassıs Prost'un bir 
emri mi, yoksa başka bir dt.işünce 
mahsulü ile mi olduğunu merak et
tik .. Bir arkada§ merakımızı izale 
etti: 

- Tifo ile alakadar olsa gerek, 
dedi .. 

- Ne münasebet, dedik.. 

Atatürkle 
Mısır Kralı 
Arasında 

• Mı. ır Kralı Faruğun tac giyme 
merasimi münasebetile Atatıirk ta
rafından kendisine bir tebrik tel -
grafı çekilmiş ve Majeste Faruls: da 
buna bir teşi-kkür telgrafile muka
bckdc bulunmustur. 

İki İngiliz pehlivanı 
şehrimizde 

Bu pazar Taksim stadında biri Te
kirdağlı ve diğerli Mülayimle güreş
mek üzeer şehrimize iki İngiliz peh -
livanı gelmiştir. Bunlardan Tekir -
dağlıyla güreşecek olan Afrikalı 28 
yaşında Vandervelt profesyonel ol
madan evvel üç sene İngiliz İmpa
ratorluğu amatör şampiyonluğunu 

muhafaza etmi şbir sporcudur. 

lngilızler bir ölüm şuaı 
bulmutlar 

Avrupa sulhu bir kaç sene daha 

muhafaza edilecek olursa İngiltere
yi hava harplerinden koruyacak ve 

en büyük, en kuvvetli hava filolarını 

geriye çevirecek yeni bir ölüm şuaı 

bulunmuştur . İngilterenin salahiyet
tar adamları bu yeni keşif hakkında 

son derece ketum davranmakta, yal
nız yapılan tecrübelerden iyi neti -
celer alındığı için memnun görün -
mcktedirler. 

Vasıta•ız vergiler 
Maliye Vekaleti vasıtasız vergiler 

jçin bugünkü ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde yeni bir kanun projesi hazır
lamaktadır. Bu mevzu etrafında ha
len ayrı ayrı elli kanun vardır. 

- Tar ihte de emsali vardır, Bay
r am Paşa, düşman donanması M~r

marada görününce, Yedikule surla
rını beyaza boyatmıştı, dedi.. 

* Haliç hakikaten 
bir hasta mıdsr ?. 

Haliç pis bir yerdir. Buraya birçok 
liığamlor akıyor .. Burada yıkanmak 
veya bir şey yıkamak için su almak 
menedildi.. artık Haliç suyuna el do
kunulmıyacak.. peki amma, burada 
işleyen bunca kayıklar, mavnalar, 
vapurlar mıkrop kapmaz mı, diye 
pekala hatıra bir sual gelebılır. bir 
arkadaş şöyle söyledi: 

f - Haliçte, her şey hastadLr, far-
1 kında değil misin ... Kayıklr, dedin, 
değil mi? Haliçte kayıklar boyuna 
devrilir ... Mavnalar, dedin; mav -
nalar kriz geçirir gibi, bağlı durur
lar. .. Vapurlar, dedin; Haliç vapur
ları de işleye işleye ölmediler ya ... 
Bak, eski şirket işi bıraktı.. Belediye 
işletiyor. 

* 
Şehir içinde 
dolaşırke.!!....:..: 

Geçen gün, üç beş arkada'j, İstan-

1 
bulun pahalılığından, bilhassa na1<il 
vasıtaları ücretlerinin çokluğundan 

i bahsediyorduk, Şikayet şöyle yapı
lıyordu: 

' - Mesela Harbiyede oturuyorsu
nuz. Çoluğun uz, çocuğunuzla. Ada
ya, Boğaziçine, Floryaya gideceksi
niz.. gidip gelmek için bir sürü tram

ı vay. vapur, tren parası verirsiniz .. 
Dünyanın hiç bir yerinde, şehir i ~ 
çinde dolaşmak bu kadar pahalı de
ğildir. 

Bir arkadaş izah etti : 
- Yanılıyorsunuz, dedi .. bir kere 

siz, şehir içinde dolaşmıyorsunuz ki.. 

mesela Harbiyede oturuyorsunuz. 

Burası Şişli nahiyesine merbuttur. 
Demek ki, seyahatiniz, bir nahiye
den başlıyor. Taksim nahiyesine ge

liyorsunuz. Burası ayrı bir nahivc

dir. Sonra, Beyoğlu kazasına. sonra 

Galata nahiyesine, sonra Köprüye 
geçiyorsunuz. Köprü Eminönü ka -
zasıdır. Vapura biniyorsunuz Mese

la nereye gideceksiniz? Adaya değil 
mi?. Burası Adalar kazasıdır .. 

Şimdi düşünün bir kere . Ana do
lunun her hangi bir tarafında, veya

hut başka bir memlekette üç nahiye, 
üç kaza dolaşsanız, burada verdiği
nizden daha az mı yol parası vere
ceksiniz? 

~~eV~' 

Belediyede 
Faaliyet 
Omuzda ve batt• yUk 

tatıma yasaOı 
Önümüzdeki hafla içinde Beledıye 

omuzda ve başla yük taşınmasını 

veya satış yapılmasını yasak edecek
tir. Bu kararın tatbikinden sonra don 
durmacı, yoğurtçu helvacı gibi esnaf 
başlarında veya sırıkla omuzlarında 
iş yapamıyacaklardır. ---
Hapishaneye eroin ka· 

çırılırken yakalandı 
Hapishanedeki arkadaşı Niyazive 

eroin göndermek isleyen Sobri a•1lı 

birisi bir kese kağıdı almış. dıbine 

eroin yerleştirmiş, üstüne bir kilo 
üzüm koydurmuş, Mürşit adında bir 
çocuğa 25 kuruş vererek hJpisha -
neye göndermıştir. Fakat kapıcı işin 
farkına varmış, kağıdın dibinden e
roini çıkarmış, çocuğun delületile 
jandarmalar Sultanahmet parkında 
yoıucu bir takipten sonra Sabriyi\'~

kalamışlardır. 

Limanımıza gelen Japon mektep 
gemileri amiralı Koga bu sabah ya
nında iki kruvazörün komutanları ol
duğu halde Topkapı Sarayını, Aya -
sofya müzesini ziyaret etmişlerdir. 

Bugün öğle üstü İstanbul Komu
tan vekili Korgeneral Cemil Cahit 
tarafından Tarabyada Tokat!ıyan ()
telinde amiral şerefine bir öğle ziya
feti verilmiştir. Ziyafette vali ve
kilile Japon Sefiri ve diğer bazı ze
vat da bulunmuştur. 

Saat 18 de Tokyo Elçimiz Husre -
vin kayınpederi Galıp Kemali tara
fından Parkotelde bir çay ziyafeti ve 
sat 19 da da Heybelide Deniz Lise -
sinde Amiral ve maiyeti şerefine bir 
gardenparti ver.ı..ecektir. 

Japon bandosu saat 19 ile 20 arası 

I
T~ksim meydanında halka konser ve
receklerdir. Yarın akşam Japonya -
nın Türkiye Sefiri Perapalasta bir 
akşam yemeği ve bir suvare vere -
cektir. Japon bahriyelilHi de muh
telif gruplar halinde şehri gezmek -
ledirler. 

Hava ve yağmur 
Gararet derecesi 22 ye 

kadar dUttU 

Bir teneke su 
lıgor, birçok 

f 1 Buna Hariciye Nazırı Eden'in beva
SQ lı nalını da ilave etmek lazımdır. Eden 

k demiştir ki : 
SU YO • c İngiltere hükümeti Akdenizde 

• haklarını muhafaza etmeyi istiyor. 
/evlere su getirmemıye başlamışlar- Fakat diğerlerinin müsavi haklarını 

15-20 kuruşa 
yerlerde 

Şehrimizde şiddetli bir su buhranı 
başgöslermiştir. Bunun muhtelıl se
bepleri vardır. Tifo dolayısile Kırk
çeşme ve daha bir ikı su kesilmiş, 
çeşmeler kapatılmıştır . İstanbul ta
rafında bir kısım müesseseler ve ev
ler Kırkçeşme suyu kı.t\lanıyorlardı. 
Şimdi buralar kamilen susuzdur. U
zak mesafelere giderek su bulmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

Dığer taraftan Terkos çeşmeleı i 
de henüz ihtiyacı karşıla •acak şekil 

de mebzul değildır Bu susuzluğu ni
met bilen birtakım a

0

çıkgözler. iht.i

kiira sapmışlar. 10. 1.5 kuruşa te · 
nekesi ·su salmıya başlamışlardır. 

Gayet az mıktarda mevcut olan 

Terkos çeşmeleri ba'tnda, bu açık

göz sakalar toplanmış, halka su ver
memektedir. 

SULAR PAHALANDI 
Diğer taraftan Hamidiye suyu da 

son zamanlarda az akmı •a başlamış, 

şehrimizin muhtelif semtlerinde ve 
bilhassa Beyoğlu tarafında, sucular 

dır. da tanıyor.• 
Eşekle nakliyatın da yasak edil - Bu sözler bizi a>la hayrete düşür-

mesi üzerine, eşekle su taşıyan saka- memiştir. Esasen Akdenizde İtalya 
lar, henüz başka bir nakil vasıtası ıle İngiltere arasında bir ihliliif çık
da bulamamışlar. dolayısile birçok ması ihtimalini düşünerek bunu ıs

kimseler su sıkıntısı çekmiye baş - tismara kalkışmak büyük bir hata 
lamıştır. Susuzluktan dolayı bazı idı. Bu iki hükümel arasında trşrıkı 
mıntakalarda çekilen bu <ıkıntı, pis- mesai lüzumu o kadar bariz idi ki 
lığe yol açmaktadır. Pislığin de mık- bu lüzum, Habeş ıhtilafına bile mu
rop ve yeni bazı hastalıklar doğur- kavemet etmek zaruret;nde kalmı._ 
masından endışe edılmektedir. tır. 

Hamidiye suyu fiatları birdenbire ı Şimdi de bizi, buhranın İspanya 
yükselmiştir. 15 - 20 kuruşa kadar meselesi,-den yeniden patlak vere
ter.ekesi su satılmaktadır. Bazı yer- ceğine inandırmak istiyorlar Çün
lerde. bu para ile bıle rn bulunama- kü iki htikümetin bu meselede men
maktadır. faatlerı yekdiğerinin tamamen ay

Birçok kimseler ''a7.ı etten çok nıdır. Şimdiye kadar kendi hesabına 
muztarip bulunmaktadır Bılhassa ba~kalarının zarara girdiğini İngi -
evinde Terkos bulunmıyan halk bu !izler kadar gören bir millet olma -
sıkıntıyı çekenlerin en başında ge- mıştır. Bilhassa İngiltere tamamen 
liyor kuvvetli olduğu zamanda hep böyle 

fstanbul, her halde yabana alılmı- olmuştur. Her tarafla bunun parlak 
yacak bir su müşkülatı içindedir. Bu misallerine tesadüf edilmektedir. 
vaziyete en seri vasıtalarla nihayet Mesela amele partisi İngilterenin 
vermek lazımdır. beynelmilel sahada günden güne fa

Boğucu sıcaklar dündenberi ha -
fiflemiş ve ha avdeğişmiştir. Dün ha
raret gölgede en çok 30 deerce iken 
öğleden sonra hava bulutlanmış, ak
şama doğru ince ince yağmur yaü -

1 mı ya başlamış, hararet 22 derec(ye 

<:::>-<:::>-<:::><:o.~~~~"""°"""°"""°""""'""'"""""""'°""'°"""'""'""';,.<;"'°"><::>~ a 1 bir rol oynamak ta olduğunu iddia 

Radyo ücret tarifesi 
ettiği bir zamanda bile. Milli Müda
faa Nezaretinin istediği tahsisatı 

reddetmiye muvaffak olamamış Ye 
bu yüzden hezimete uğramıştı. 

düşmüştür. 

Dün akşam açık umumi yerler 
tenha otmuş, dondurmacı, şerbetçi 

dükanlan işlememiştir. 

Umum telsiz neşriyatını almağa mah
sus aletlerin senelPk 

ücretlerine ait resmi fiat cetveli 

İngiliz kral ve kraliçesinin uı,ter 
seyahati, korkunç suikastler içinde 
geçmiş, bu da muhalifler arasında 

bir hprcü merç mevcut olduğunu 
meydana çıkarmıştır ve netice itiba
rile halkın hükümdara karşı olan 
sadakatini göetermiştir. Bundan baş
ka Mısırda, İngiltcrede tahsil gör -
müş olan 18 yaşında genç bir kral 
tahta çıkmıştır. Genç kral, bugün 
Mısırdaki milliyetperverleri id~re 

etmek için İngilterenin müzahere -
tine muhtaç olduğunu pekala bil -
mektedir. 

Bugün de sabahleyin hararet 23 te 
başlamış, yavaş yavaş şehri bulut 
kaplamış ve saat on bir buçuğa doğ
ru şidedlli bir yağmur yağmıya baş
lamıştır . 

Nafia Vekili 

İstanbul Posta ve Telgraf Müdür
kğünden: 

1 - 3222 No. lu telsiz kanununun 
7 nci maddesinin (A) fıkrasında ya
zılı umumi telsiz telefon neşrıy;.tını 
almıya mahsus tesisattan her m~!i 
sene için alınacak ücretler aşağıdaki 
fıkralarda göslerılmıştir: 

DiJn Berllnde Hitler ta• a) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen 
r afından kabul edildi kristal detektörlü lambasız ve hcpar

' Avrupada bir tetkık seyahatine de- lörsüz ahızelerden ikı lıra, 
'vam etmekte olan Nafıa Vekilimiz bJ Meskenlerden nüfusu on bın · 
1 Ali Çctinkaya, Bcrlin Sefirimiz !fam- c!çn az olan yerlerde beş, on bınden 
idi Arpag ile bernber dün Alman Dev- çok olan şehırlerde 10 lira. 
l lel Reisi fiiller tarafından kabul e- 1 c) Kara ve ha-·a nakil vösıtalorile 
dilmiştir. liman dahilinde çalışan deniz r.akıl 

Alman MünakaJ.;ı Nazırı da Ali 
1 \"asıtalarındaki lcsisattan 10 lira, 

Çetinkaya şerefine bir ziyafet ver - d) Liman haricindı:o çalışan yolcu 
miş ve bu ziyafette Berlinde Türk - vapurlarının salon veya güverl<·le -
Alman ticaret muahedesı müzake - rine mEvzu tesisattan 30 lira. 
relerini yapan heyetimiz de bulun - e) Nüfusu on binde~ az olan yer-
muştur . lordP umuma mahsus kahvehane, 

Meşhur bir İngiliz mu-
harriri çok hasta 

L ondra 2 - Bernard Shaw'ın sıh
hi ahvali gü nden güne vahamet 

kesbelmektedir. İhtıyarlık günleri
ni yaşamakta olan İngıliz muharri
ri her gece garip garip rüyalar gör
mekle olduğunu söylcmektedır: 

- Geceleri gözlerimi kapar ka -
pamaz, önümde bir perdenin açıldı
ğını görür ve hemen sahneye çıka
rım. Bır opera söylemek isterim Bu 
sırada orkestra, yabancı olmıyan bir 
hava çalmıya başlar, fakat nedense 
ben bu havanın güftesini unutmuş 
bulunurum. Nihayet uydurmıı•a baş
larım. Bu sırada halk bağırmıya, 

protesto etmiye başlar Nıhayet bir 
polis gelip beni kulısler arasına çe
ker.. don paça halkın önüne çıktı -

1 ğım için beni tekdir eder 

çayhane, kıraathane, pastahane, lo
hnta, birahane. gazino, sinema, ti
Y•lro. dans salonu ve barlarla otel
lerin umumi salon ve bahçeler~'le 

mevzu tesisattan 10 lira, 
f) On ilii yüz bin nüfuslu ~ehirler

de (e) fıkrasında sayılan umuma 
mahsus mahallere mevzu tesısattan 
birinci sınıf için 20. ikınci sınıf iç-in 
10 lira, 

g) 100 i!U 250 nüfuslu şchırlcrde 
(e) fıkrasında sayılan umuma mah
sus mahallerde mevzu tesisattan bi
rinci sınıf için :ro, ıkınci sınıf ıçin 20, 
üçüncü sınıf ıçin 10 lira. 

h) Nüfusu 250.000 <:len fazla olan 
şehirlerde (r) fıkrasında savılan u
muma mahsus mahallere mevzu te
sisattan birinci sınıf ıçin 50. ikıncı 

sınıf için 30, üçüncü sınıf ıçin 20. 
dördüncü sınıf iç'n 10 lira, 

1 ı) Halkevleri, spor kit.ipleri, a;keri 

klü p ve mahfeller, hastaneler, mek
t~pler ile beled iyelerin menafii umu
miyeye hiıdim tesisatından 5 lira, 

j) Spor klüplerıle askeri klüp ve 
ı mahfe ilerden gayrı klüplere, ban -
kalara ve telsız alıcısı satan mües -
sesE:!ere mevzu tesisattan nüfusu on 
bındrn az r;lan yerlerde 10 lira, yüz 
bin nüfuslu şehırlerde 20, yüz iliı iki 
yüz elli bin nüfuslu şehirlerde rAuz, 
iki yüz ellı bınden !azla nüfuslu şe- Ahmed R auf 
hirlerde 50 lira, !================ 

k) Yukardaki fıkralarda sözü geç- Kadın çoraal arı 
miyen bilümum tesısattan 10 lira. Kadın çorap kalitelerinin fişleri 

2 - Birinci maddedeki ücretler üzerin birer damga vurulması hsk-· 
kındaki t klif İktısat Vekaletince kajb(hPr tfsisatın yalnız bir hoparlörü 

mcYcut olduğuna göre t~sbit edıl - bul edılmıştir. 
miş rılup bu lesisattakı hoparlör a- * Haliç İdaresinin bütün memur
dedi birden fazla olduğu takdirde be- !ara yüzde elli tenzilatlı bilet ver • 
her fazla hoparlör için keza her sene me'i kararlaştırılmıştır. 
içın ', 25 nisbetinde fazla ücret alı- * Sirkeli Havrivenin tarifesi ·u-

ı ~ ~ w • 

nır ka edilmiştir. 
3 - Birinci maddenın (E) fıkrasın- · * Devlete bağlı eczaneler Halke<'

da sayılan umumi mahaller belediye- ı ıerine ait reçeteleri parasız yapa -
ce tasnif cdilmemi.'j ise birincı sın ı f caklardır. 

ile re te la b i l u tul ur. ' -,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
4 - Bu tarife 3670 sayılı Resmi Ga-

zete ııe neşredilmiş oıuo. tamamı biil- Birirnizin derdi 
l ~i;i~;~~~:·

1

·~~-~~li~i l Hepimizin derdi 
l Arasında mektup tea ti 1 Bir de toz mücade-

edildiği yalan 1 lesi açmak lazım 
Roma, 5 (A.A.) - Mes'ul mehafil, 

ecnebı memleketlerde intişar eden 
ve B. Hıtler ile B. Mussolini arasında 
mektuplar teati "dılmiş olduğunu bil-

dıren haberleri tekzip etmektedir. 
Bu mehafil, Roma - Bertin mihve-

1 

rinın normal bir surette i~lemekte 
olduğunu beyan ve fevkali\de usule 

1 müracaat edilmemış olduğunu ilave 
etmekt!'dirler. 

Şehirde bir çok köıü şeylerle 
mücadele yapılıyor. Pislikle, tifo 
ile, paltalılıkla, giirültii ile .. ve 

saire .. Bi rde to:la miicadele baş
lamalıdır. Yazın ltaııgi İstanbul 
caddesiııcleıı geçerseniz geçiniz, 
to:, mutlaka sizi rahatsız eder. 
burnunuza, ağzınıza. göziinüze 
dolar. 

1----------------------------------------------------: 
1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıy rlar? 1 
-------------------------------------~------------------~----------------.: Cumhur! ıe t sahnea rasında uzun mesafe olma;ı-

Amme hizmetl"'rin in na rağmen bu harplerden üçü de•'.'-
i fası tarzına dair ni sebeplerin verdığı neticelerdir Bu 

M · t d • h" mptlerı· mu·· sebep de cihan harbinin berabere bi-
acarıs an a amme ız _ ~ . . . 

esseselerinde çalışan memurlar ga - tırılmesı hakkındakı tavassutların 

):et naziktirler Bütün şimendifer me
murları istisnasız bütün yolculara 

reddi, 1918 de sulh adı altında harp 
\'e ihtiras tohumu ekilmesi ve Mil -

zel kamp gelecek yıllar memleketin 
baska ıllerinde kurulmalıdır. 

Son P o sta 

ltaly• ile lnglıtere ara· 
sında yeni dastlu !< ve 
anlaşma hareket~ 

F J candan nezaket ve hürmetle muamera nsa - aponya le etmektedirler. Memurlar yolcula-

I
Çinde Fransızlara taarruz ra fazla dikkat ve itına eylediklerin

hldlıse•I halledildi den mes'utturlar. Bu nezaket ve iti-

Bu iki devlet arasındaki anlaşma 
Jetler Cemiyetinin müşterek mes'ıt-
1. ti .. . ·d· haberleri vuzuh ve sarahat de~Tine 
ıye ere yuz çenrmesı ır. . 

Kurun !girmiştir. lki devlet başvekilleri a-

Taksim meydanında, istiklal 
caddesinde, lıaıtd Tokatlıyanın 

öniinde toz rardır. ATtık~ siz1 

şehrin diğer cadde ce meydan
larını varın kıyas edin .. ToZ11 ya
pan amiller. sebepler. ,..,,. halde 

meçhul. hemiz keşfedilmemiş 

mikroplar değildir. Toz nereden, 
nasıl olur; herkes bilir .. Bir kaç 
muayyen sebebi vardır. Halbuki 

toz. lıiç bir medeni ~ehir hayatı 
ile kabili telif olmıyan, affedilc
miyen fena bir şeydir. Fakat, biz 
toza o kadITT" alışmtŞtZ ki, bun -
dan §ikciyet edilmesi lıi:ım gel

diğini bile lıatmmı:a getirmiyo
ruz. Zannediyoruz ki, yazın. so
kaklar tozlu olur ı·e bizi gayet 
tabii olarak rahatsız eder. F aris, 5 (A.A.) - Japon sefareti, 

hükümetınden almış olduğu malü -
mata atfen 3 Ağustosta Tientsin 'de 
Fransızlarla Japonlar arasında zuhur 
etmiş olan müessif hadisenin her iki 
tarafı tat min edecek surette halle
dilmiş olduğunu bildirmektedir. 

na hamaldan başlamakla ve en bü

yük memura kadar hayret verici bir 
şekilde devam etmektedir. 

Tan 

Oç harp, bir sebep 

Yea: tatili ve öğretmenler rasında teati edilen mektuplar neş-
kampı redilmemiştir. Hatta bu mektupların 

Heybelideki muallim kampında meali gayet gizli tutulmaktadır. İki 
toplanan yüz kadar kadın ve erkek taraf Habeşistan ve İspanya mesele-

muallim, hem yaıın sıcak günlerini 
iyi havalı bir yerde geçirmekte, hem 

Öyle umuyoruz ki, Japonya, Uzak bu güzel mli§terek hayat içinde mes
Şarkta bir harp çıkarmanın mes'u li- leki bilgilerini arttırmaktadır Ayrı-

Fransız ve J apcn garnizonları ara- · 
sında ötedenberi mevcut olan an'a- yetini göze alıruyacaktır. Bu harp ca çoğu taşradan gelen muallimlerin 

]erindeki en son isteklerini ortaya at

mışlardır. Fakat bize kalırsa İngilte-

1 re İtalyaya hukuki bir mefhumdan 

da ibaret olsa rnüsbet bir şey verecek

tir. Mukabilinde alacağı şey ise bir 

navi dostluk mü nasebetleri, bu ha
dise yüzünden h iç bir veçhile halel
dar olmamıştır. 

dünyanın üç muhtelif kıt'ası üzcri:ı

de yapılan Habeşistan, İspanya 
sahne arasında uzun mesafe olması-

şehirde yaptıkları gezintilerle gör- vaatten ibarettir. 
güleri genişletilmektedir. 

1 Bu sene Heybelide kurulan bu gü-
Aksam 

Başmakal esi yok tur. 

Duyduk ki, Belediye, şehirde
ki kara sineklerle de bir müca -
dele açıyor ve bu hususta halka 
yakında bfr de ilan ı•erilecek -
miş .. Giizel.. istiyoruz ki, bir de 
tozla mücadele açılsın.. Bu iş 

tetkik edilsin, tozu yapan sebep
ler ortadan kaldırılsın .. 

!stanbul muhakkak ki, m edeni 
bir şehir olmıya l<iyık bir belde-
dir. 
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., Orman ve ziraat S 1 R A K O p EKLER D Eı[Halk F ilo zo fu 

G 1 • ~ k / l d iyor ki : 

ünün mese esı: Taa'eilbeteale;:,;geor Kedilerden sonra, köpek- Yerlimallar 
.1 • ı~ Sergisinde •. 

Tramvaylarda tek ı :~.ı:·..:~~~·~:~~11;:~ lerle de mücadele başladı 
bilet usulü i 

Bu izdihamı önleyecek 
A gnı ıstikameffe her hatta mu

teber bir bilet kullanılacak 
B elro ye, tramva.) ı rdaki izdıha-

1 orıl m k 1 ın t tkıklerıne de-

v zı tının dcgı)ınlmesinden baş

ka, bi.ıtun şehır dahilindekı izdıha

mı on! menın çareleri tetkık cdıl -
mı lır. Elde cdılen netıce) e gore, 

halkın butun ebek dahılmde gu
nün her saatındc rahatca seyrü se-

fer ed bılmeleri ıçin behemehal 

mıntaka u ulünun kaldırılması ıa - ı 
zımdır. Bu usul kalkıp ta şehır için- 1 
de aynı istıknmette gıdılen her hat 

\ e her taraf ıçın tek bilet usulü ka
bul edıldıği takdırdc izdıham kökün-

den kaldmlabılecektır. 

Beledıyenın raporu Nafıa Vekli -
!et nce de tetkık edılecek, tasvip o

lundu u takdırde bılet tarıfeleri bu-
na gore te bıt olunacakur. 

Ankara Ziraat J::nslitüsü 

Bu yıl, Ankaradaki Ziraat ensti -

Yeni bir resim 
Atölyesi 
Yaptırılıyor 

~okakların tüsünun orman ve ziraat fakültele-
t..:J ı rine fazla miktarda talebe alınacak-
~U/an maSl tır. Alınacak talebeler de leyli mec-

4' ı cani olacaklar, müsabaku untihanı-• k na tabı tutulacaktır. Nıhari talebe-in /İzama gırece ıcr arasında birçok kızlar da vardır. 
- · Alınacak talebelere, ilk stajlarını 

lntaate yalnnde 
baflanacak 

Yeniden hortumlar g~rürke.n, muayyen bir iıcret te ve
rılcccktır. 

Maarif Vekaletı, Guzcl San'atler 
Akademi inde modern bir resim a-

eatın alınıyor 
Beledi) e, sokakların sulanma işi

ne pek zıyade ehemmiyet vermekte 

olduğundan yeniden 18 sokak sula
ma hortumu mübayaa etmiş, yeni 

arazozler ısmarlamış ve ayrıca da 

kendı atölyelı>rindc 30 su tankı ara
bası yaptırtmı a başhımıştır. 

Bu arabalar bu ayın on beşine ka
dar tcslım edıleceğı gıbi, yeni ara

Orman ve ziraaLfaküllelerine bu 
yıl daha fazla ehemmiyet verilmek
tedir Ziraat ve orman teşkılatının 
genışletilmesi üzerıne bir çok genç e
lemanlara ihtiyaç görülmekledır. 

Bu fakültelere alınacak talebe 18-
25 yaş arasından seçilecektır. Fakat 
nıhari devam edecek talebeler ıçin 
büyuk aş kaydı aranmamaktadır. 
Fakültelere lıse olgunluk imtihanını 

tölyesi tesis elmıyc karar vermiştir. 
Yenı <ıtölye, şimdiye kadar memle
ketirnızde hiç yapılmamış. tam asrl 
te ısatı haız bir yer olacaktır. Bu hu

susta ıcap eden projeler hazırlanmış
tır. Atölyenin inşa, tı için eni ccl
bedilen resim profesörünün müta -
leası da alınmıstır. İnşaata yakında 
başlanacaktır. Bu iş için 15 bin lira 
sarfedılecektir. Yeni atöJvcnin önü
müzdeki ders yılı senesin~ ) etişmesi 
şüphelidir. Fakat, kışa doğru mşaa
tm tamamlanacagı tahmin edılmek
tedir. Yeni atölyenin ikmalınden 
sonra, Akademinin resim şubesınde
kı talebeler daha iyi bir şekilde ye
tı mı~ olacaktır. 

zö7.Ier de bugünlerde g~leoektir. vermiş olanlar kabul edileceklerdir. 
Mrvcul itfaı'ıe vesaıli ile beraber 'falnız lıseden çıkanlar alınmıya -

cak1ardır 

l
bu yeni \'esait te şehre taksım ~dıle-

Hüki'ımet, son zamanlarda kıymet
cck ve bu suretle şehır her gün yı- li orman ve ziraat mütehassısları ve
kanacak ve sulanacaktır. 

tıştırmek içın icap eden tedbirleri 
almış bulunmaktadır. Bu iki fakül-

Tomru k suyu içmek teye azami ehemmiyet verıımekte, 
kabil olmayacak mı? ıyi randıman beklenmektedir. __ ... _ 

Eczanelere verile
cek ispirto 

Hı.ik\ımct, eczanelere her ay veri
Jecek i pırto mıktarmı tesbit etnuş.-
tir. Eczanel r üç sınıfa taıtsiın cdıl
ıniStir. Birinci sınıf eczanelere av
da beş kılo ispırto verilccektır. En 
nz aydn ıkı kilo ı pirto , enleccktır. 

Çamlıcadakı me hur Tomruk su
yu, sahıplerı arasında çıkan ıhtfüif 

dolayısıle kapatılmıştı iş şımdı mah· 
kemededır Neticı>ye kadar buradan 
su alın •• mıyacaktır. Halbuki bu su. 

bılhassn böbrek ağrıları için çok iyi 
gelmektedır Bobrck ağrılarından 

muztarıp olanlar ve doktor tavsıye

sıle bu suyu ıçmiyc mecbur olanlar 
şımdı, Cl}k muşkul \'azıyctt~ kaldık
larınd.,n şıkayet etmektedirler. 

~~~~~~~~~~~~c::::..<:::><::><~~ 

Mahalle ve sokak isim
leri değiştirilecek 

Yeni milli isimler takılacak, ta
rihi olmıyan isimler atılacak 

B elediycde kur~l~~ş o~a~ bir komisyon m halle"'" sokak ısımlerinin 
mılıleştırılmesı ıçın vakı çalı~nı alarma hız vermıştır Komısyon ya-

bancı lsimleıle aga, bey, paşa gibi yasak olan tabırlcrı taş15 an mahalle ve 
sokak i ımleri hakkında müzeler idaresı ve Tarıh Encumetıle temas et
mekte, bunlardan tarıhi ehem mıyetı olanl:>rla olmıyanları a5 ır -

maktadır. Bu gıbi i imlerden tarihi cleğerı olnnlar oldu 'U gıbi bırakıla
cak, dıg rleri mıllilestirilecektır. KomıS\on mah lle ı ımleri hakkındakı 
etüdlerini bitırmiş olduğu gibı sokak i ımler nın dP b şte ıkısını tamam
lamıştır Di er beste üçu de Şchır Meclısrnın ı nnı nı devresıne kadar 
ıkmal edılecek ve )<'nı liste Meclısc v rıl c€ktır 

Edebi roman: 135 

Sen de seveceksin! 
Belki de o anda Salıh karşımda 

b lun aydı: 
Benı bırak .. 

Dıyecek "e.. kendısınden ayrılık 
dıleğınde bulunacaktım. 

Ha\'a ıyıce kararınca Nacıye: 
- Artık ben gıdıyorum .. 
Dedi, ayrıldı. Ayrılırken: 

- İşt<>, ıyice düşün, taşın kararı
nı ona go ever. Ben gidiyorum, ya
rın sabah Lübnana mektup yazaca
ğım .. 

Dıyerek g tti. O gıttiktcn sonra, 
kendi başıma oda) a çekıldim, uzun 

uzun duşunmC\C daldım. Hizmetçi 
g imi~ 

- Yem k ycmıFcek misiniz? 
Dı\ ordu. Belki, üstuste on defa 

& u. F k t, o k d r harap ve bıt
k l b r h Jde~ dım ki ne ıştaham var
dı, ne d t katım. 

Etem izzet Benle: 

- Yemıycccgım'. 
D dım, ılavc ettım: 
- Sen yemegını olur ve .. ) e .. 
Sordu: 

- Beyefcndı de bu akşam gelme
dıler GPlmıyecekler mı? 

- Hayır. nobcttc! 

Dcdım Ben lıızınetçınin gitmesini 
beklerken onun da garıp bir h&li 
vardı Teccssus ve düşünce içinde 
adeta benim butün hareketlerimi ta
kıp edıyordu. Hatta dayanamamış 
olacak ki galiba: 

- Bugünlerde çok asabi ve düşün-
celisinizL 

Diye sordu. 

- Nereden hükmettin? .. 
Dedım. 

- Halinızdcn belli. Düşünceleriniz 

sızi yemekten içmekten bile ~lıkoy
du .. 

iki klasik 
Alaturka 
Konser var 

Festival ejlencelerl 
devam ediyor 

1 tanbul le tıvalı devam etrnekte
dır Bu akşam Halk operetı Tak ım 
bahçe nd Pıp ça'yı oynayacak, ya

rın ak m da Na ıt. Bebek bahçe -
nde Çıfte k r m tı temsıl eyleye

cekhr Bugun de y .. rın da gunduz
len rbc ltır. 

Bu ekı fe tıvalın hususıyetle-
nnd n bırı de pro ramda ıkı ala -
turka ki" k mu ıkı kon n bulun
m d r Bu kon rlenn btrıncısı 8, 
ıkıncısı 29 ngusto akşamı Fransız 

tiyatrosunda vcrılcceklir. Bu kon • 
serlere keman ıle Fahıre ve Yaşar, 

udi Sed t ve C vdet. tanburi Me-;'ut 
Cemil. Dürrı v Refik. kanuni Vecıhe 
ıle keman Nı ·azı i tırak edecek} r -
dır 

Şarkıl rı Munır Nurettin _(>ylıye -

ceklır Ayrıca Neyzen Te\rfık de mu
hayyer peşrevinden Tahir Poselık
t n ıkı konser verecektır. 

Dıy r k cevap verdı Hrzmetçının 

bu larzd konuşması bırden sımn

me mı dokundu, ne o du bılmem, a-
sabi bi: 

- S n kendı i;.lerıne bak1 

Dıye rl bir cevap verdım Fakat 
hıç ummadı" ım bır vazıyet le kar ı· 

laştım Hızmetçım galıba ılk gün • 
dcnb rı yanımda ve hızmetımde bu
lunmanın verdıği cur0etle: 

- Ne olur sankı? . 

deyıverdı Belkı bir başka zama
nımd bu cevap ancak benı gu dü
rür, oyalar, mazur görmeye sevke
dcbıhrdı. Bu sefer tamamıle akı;i 
oldu: 

- Cehennemin dıbi olur!.. 
Dıye çok ters bır cevap verdım. 

Bu da yetmıvor gibi: 
- Hızmetçı hanımının işler'ne ka

rışmaz. Haydı mutfağa git_ 
Dedim Şayanı hayret bir cür'etle 

bana cevap ·erdı : 

- Hanım olmak bir imtiyaz teşl:ıl 
etmez. Her goniılde bir aslan yatar. 
Ben de ke dı onlüme gore bir ha-

l
nımım1 

Bu cevap ve mukabele birden bil-

Yerli mallar ser ı ini gö dünür 
mü? Güzel, zengın, emek s rfcdil • 
miş, şüphesiz biıtiın bu emeklerı tilk-

20 A "' k kl dır etmek gerektir. Fakat nasıl ki gusfosfan sonra, so a ar- buyükler bu scnckı sergiyi göıduk-
J b b k d • •• ••l k leri zamandaimi bir sergi bması lii
UQ aşı OŞ e ı goru emgece zım olduğuna karar verdılcr, bu, 

B elediyc kedi ve köpeklere karşı açlığı muc deleye d v m etmekte -
dir. Şehrimizde daimi sul"elte evlerde muhaf za ea m n kedılerın 

sayısı on bin olarak tahmın edılmışti. Bunlard n bu une · d r beş hını 
tutulmuştur. Diğerleri de bu ayın on beşme, nıha et yınnı ıne kadar 
yakalanmış olacak ve bu suretle şeh ır s k ki rı 20 A t a kedıden arı 

cıdden do ru görünu or .. 

Zıra her ene oldug ı gibı bu ene 
d.- yalnız p )On r ı ın a'liıı arı 
bınlerce l r rfolunmu . 

Hemen h r p vyo , d korları ı n 
5000, 6000 lıra rf tm . Sarka p 
duruyor. Sabıt ve d imi bır sergı bı
nası olursa yalnız gıd n bu mas
raf, zannolunur kı, ıktı d edilmı 

bir çehre arzedecektir. 
Ayni şekilde köpeklerle de mucadele edıJl'Tl(.'kted r. 

köpeklerin hemen yakalanmaları ıçı n kı emırl r rılm ır. Ş hrın ba
zı yerlerine meseıa &myer, Usküdar ve Be u k zal rına ehre cıvar 
köylerden akm halmde köpek gırdığı. bu uretlc bu ün muc leye rağ
men istanbulun köpeksiz bir şehir h lın ,.. ırıl m dı ı arı) lmı tır. 

olac. ktır. Kuru dc>korlara g den o 

parala la elb tte d ha i i i er gör
mek mumkun olur. Belediye Buna mani olmak için cı var ko 1 d d t rt b t almıya ka

rar vermiş. bu hususta tetkikata gu ı m lır. Ha k fi'ozofu 
lfttffftlll .. nttRM"ttUHt llfJHJWTltlRft. • """"IU Ul I UiRI 111llll11 tfıt it t .........._,ıııt 1 JIHRtHHttlt"tttttıttl&rıııı 1._IHINIHIH• ,. ... ıttnuuuıımttttSUuttttfntttiMfUtuiUUt 11Utt•tıttı .......... .. 

Arabacılar 
ihtikara mı 
Başladı? 
H•ma llık kalkınca, ı,ıer 

arabacıya kaldı 
Sırt ve sırık hamallığının kaldı -

rılmakta olması lstanbul arabacıla

rının yüzünü güldürmüştür. Sene· 

lerdenberi işsizlıkten şıkayct eden 

arabacılar şimdi faal bir vaziyete 

girrru terdir Hatta pıyasaya yeniden 

birçok arabalann çıkartılması için 

müracaatler yapılmıştır. Fakat bazı 

kimseler de bu fırsattan ıstif ade e

derek yük il fıat isteyen arabacı • 

lar olduğunu ihbar etmıştir Beledi-

ye ve dığer alakadar makamlar bu 

hususta tetkıkler yapmaktadır. Ta
rife harıci veya Juzumundan fazla 

fiat ısteyen arabacılar cezalandın -

lacaktır. 

Dolandırıcı Sait 
Yepyeni bir dolandırıcılık usulü 

tatbık eden ve evvelce Sadık adını 

taşıyan onra rnusluman olan Saıt 
yakalanmış ve adlıyeye verilmi:ti 
Sait, h lvacı kağıtlarından yaptığt 

torbaların alt ve u tunc bırer lırahk 
ki'ıgıt para koym kta ve bunl rı şık 

bır el çanta ına yerl tirmekte idi 
evvelkı gtln yazdı ımız gıbı Saıt hr>r 
hangı bır dukkana gıdıp bır mal be
~ nırk"'n bır bahane ıle çantasındakı 
banknot ı tıfıni dukkancıya goster
mekte, sonra bu çantayı rehın bıra
karak b ğ ndı ı malı karı mg gos -
termek uz re dukk · ndan çıkmakt -
dır. 

Bu sur tle ıci bo p·ra 1 tıf le duk • 
kancı ı d l<ındıran ve ş mdı e ka -

Lok antalarda l :.-1 -KO-ÇO-K--H-AB-E-Rl-ER-ı 

Bulaşık nasıl 
Yıkanıyor? 
Bu i t de temizliğe riayet 

edilmiyor 
Bulun lokant ve ı dukkanları 

ıle otelJerm lokant kı ır.larınd kı 

bulaşık yerlerının daımi surette tc
mizlık bakımından kontrol altında 

bulundurulması Beledıyc tarafından 
zabıtay bıldınlmı tır. A ·ni zaman
da bulasık yıkayanlarla yardımcıla
rının da derhal ıhhi muayeneleri 
yapılacak ve zararlı \ e geçıcı hasta
lığı olanlarl<ı temız otmıyanlar ,. 
temizhğe mı et etmıyenler işden a
lıkonuJacak!ardır. 

Bir kısım lokant ların, iç tarafla
rının çok pıs bır halde olduğu, bu -
!aşıkların fena bır sckılde yıkandığı 
anlaşılmıştır. 

Dundan sonra yemek yenen kap
ların çok temiz olması için lazım gcl
len tcdbırler alınacaktır. 

Mektep 
Küt Üpaneleri 
Genişliyecek 

·lcerde 

* Mezar ndıgı ve ta arı ıcın be· 
ledıye bır tıp tesbıl etmektedh'. Ba -
dema gelı guzcl mezar ap lmı) a -
caktır. * F tıh Hayvan H tah ncsınıie 
son bir ene içındc l4o>50 hay\•cına 
bakılmı , bunl::ırd. n sekız yuz u uııc 
ameliyat d::ı yapılmıslır. 

* Topkapıdaki Hazine 1fo'1tt.lt 
tamir ettirilmi , re:sim salonu itlıhaz 
edılmiştir. Türk R ım Tarıhi 200 e
serle burada canlandırılacaktır. * Otomobillerin tak ilerini yeni 
esaslara gore aJarlatmaları irın Be
lcdıyc Soförlcr Cemiyetine tebl gaı
ta bulunmustur. 

* Ingiliz miihcndi ){"rİ Hali te !i
man vazryeh \ c insaatı hakkında t._.• . 
kikler yapmaktadır. * Halkın işlerini c;:ıbuk görmek 
içın eski mübadil, muhacır ve haıı~
zedelerc aıt dosyaların bir biiroda 
tasnif edılmcsi Sıhhat Vekalet c 
kararlaştırılmı br. 

* Kuc;uk san'atlcrin sörm e 
meıdan bırakmamak ı ın h ıkün 
çe kooperatıfler kurulmu ın· karar 
'erılmişlir. * Belediye cezalarına b kan G -
lata mahkemesi lfı 'edılmiş, bu 
ulh mah'kcmclcrıne d vı d lmı ı 

T leb bo~ vakit?or.int .* ~ Cta tatili kanununun su~lul r 

k ·· ıu h 1 d • .. curmume hut m bkem lcrınc \ erı -u p ane er e geç rec e .. 
1 

kt· 
• emıycce ır. 

Maarıf Vekaletı, mekteplerdeki b 
1 * Esnaf mey\•a \'C sc zc 

kutuph·neierı, talebenın daha ziyade ezık ,.e çiıri.ik olanlaı ının B lcdıv ·e 

ı t fad cd b ecc· ı bır kılde t n- imh <'dılme inden dol ı T c r t O
tmr e karar verm tir. 

ıc n d m ktep kutup n rı 
dasına şikayette bulunmu 1 rd 

* Gedikli Frba 1ckteb b r. -
d r e enı b na- dan onra yalnız ko) lu c cu .1 ı ı

tl r t v ı edıl • nacaktır. 

d r kuyumcu, lb: cı. kum çı tu· 1 
hafı cı <lukkan nnı soyan Sait 
dun m hkcme k r-nlc tevkıf ed.l-
mi • r 

Köprüde geçit 
yerleri 

Koprude. J, r ıd n kar<;ıya geç • 
m k için, Bd d ·c, mu yyen geçıt
lt>r te:.b l e mi , buralara l aretler 

k nmu tur Bund n nra, ka dırım
d n k dırım3. y.almz buralardan 

~cçıl cektir kıl 'a ıta1arı, bu ge
çıt ı l rıne ge dık erı v kıt yava

l ra y 1 verm k uzere dur caklar- ı 
dır 

tun bulun sınırımı bozdu Hemen ye
r mden fırladım; 

- Terbıye ız! 

Ve .. muthı bır sınır buhranı içın
de: 

- Haydı defol. İstcmıyorum seni. 
Gozum go m n! 

Detiım. Bu vaz yet kar ısında bü
tun bulun cur'etını lirttıran hız -
metçı: 

- Beni sen kovamazsın. Beni bu
raya beyefendı getırdı' 

Demesin mı? .. Hem de g<ıyet küs
tah ve şımarık bir eda içinde. Bir -
den bôyle bayağı ve hanımının yü
züne haykıran bir h tzmetçi karşısın
da ne yapaca ımı şaşırdım. Müna -
kaşa edemezdim. Gerıye dönemez -
dim. Bır çıkmazın içme girm tım. 
Yıne sert ve rnunaka adan kacan bir 
dılle : 

- Ha)ldi çok öyleme, defol diyo
rum .. sana .. 

D dım, ıı·ve ettim: 

- S ni burada tutan ben'm. Seni 
kovan da yıne ancak ben olabılırim. 

(Devamı var) 

EN EMİN, EN RAHAT, EN SERi 

ANKARA - İST ANBUL YOLCULUGU 

Nafia Bakanlığına bağlı Havayollan Devlet işletme dairesinin 

yolcu ve pos la tayyareJerinin Ankara • lstanbul • Ankara g ünliik 

seferleri muntazaman devamdadır. 

Ha'\ia yollarır:ın acenteleri: 

A - Ankarada • Bankalar caddesinde P. T. T. 

(Telefon No: 3682) 

B - fstanbuldn • Karakö}de P. T. T. Binasında (Telefon 

No : 40374) (2339) (4745) 

. . 
• "'· • •• • • • • .;;ı ' . ' -...... ·, .. · ... 
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italyanın maksadı 

lteıyanın veni denize inen 35 bin tonluk meşhur 
zırhlısı 

Bir an evvel Şarki A/rika 
imparatorluğunun lngilizler 

tarafından tasdikı .. 
Bugünler mektup ve makale gün-

leri ... Bay Muso1ini sık sık gaze
tesinde makaleler neşrediyor. Daha 
evveJ de İngiliz Baş\•ekiline bir mek
tup yollamıştı. Belçika kralı da Baş-
vekilinebir mektup yoladı. Şimdi ha
ber alıyoruz ki, İngiliz Başvekili de 
İtalya başvekiline cevap yazacak, 
yazıyor, yazmış imi, .. İtalyanlar için 

bu kabil haberler vakit vakit büyük 
bir memnuniyet uyandırmaktan ge
l'i kalmamaktadır. i talyan gazeteleri 
bir taraftan geçen gün denize indi -
rilen 35,000 tonluk zırhlıdan hara -
retle bahsederlerken diğer taraftan 
da Filistinde İngilizlerin istikbale gö
re hazırlanarak orada Arap ve Ya
hudi devletleri tesis etmekle Akde-

sı için ortada bir sebep mevcut ol
madığını söyleyeceklerdir. İtalyan· 
lara sorulursa, onlar da: 

- Evet, aramızda bir şey yok .. di· 
yccekler! .. Fakat İtalya - Habeş mu
harebesi esnasında İtalyan matbu-
atı İngiltere aleyhine ağızlarındaki 
baklayı lüzumundan çok çıkarmış

lardır. O zaman yazılan şeyler ise 
İngilizlerce unutulmuşa hiç benze
miyor. 

Maamaiih iki hükumet arasında 
düşmanlığa bir sebep olmadığını an
latmak için geçen sene bir anlaşma 

yapılmadı değil. Fakat bu anlaşma 
artık ameli kıymetini kaybetmiştir. 
Çlinkü İngiltere, koskoca Habeşis • 
tanın italyanın eline geçmiş ol -nizde ne kadar mühim bir rol oyna-

mak istediğini düşündüğünden ken- duğunu hala bir türlü tasdik etme
dilerini alamıyorlar. Hattn İngiliz _ rniştir. İşte İtalyanların pek hassas 

bulundukları bir nokta ... Şarki Af
Jerin Bingazidcn başlayarak Suriye- rikad.aki İtalyan İmparatorluğunun 
ye kadar irili ufaklı bir çok devlet-
lerin bir gün kendisine yardımcı ol- hcrkesce bir an evvel tasdik edilmiş 

olmasını istiyorlar. İngilterenin cemalarını istiyeceğini de ila\·e ederek 
d vabı ısc hazırdır: Bu, Milletler Ce-Ak enizin istikbalini çok düşündük-

lerini saklıyamıyorlar mıyetıne ait bir meseledir. Orası tas
dik ederse İngiltere de tasdik eder!. 

Şu son bir iki gündür, İngiltere • Habeşistan İmparatorunun Millet-
İtalya arasında bir anlaşmadan da 
bahsedildi.. Anlaşma etrafında daha • Icr Cemiyetine yolladığı murahhası 

kabul etmemek için İtalya tarafın. 
sahih haberler almak için beklemek dan şimdiye kadar edilen ısrarlar 
zarureti vardır. Çünkü iki seneden -
beri, yani Habeşistan meselesi çıktı, çok beyhude olmuştur. Çünkü Mil-

k 1 I. "lt .1 1 1 !etler Cemiyetindeki büyük küçük 
çı a ı ngı ere ı e ta yanın arası · 

bütün de\·letler ltalyanın Habeşis· açıldıktan sonra vakit vakit Roma ile 
tanı böyle zaptedivermesini bir tür-

Londra arasında anlaşmalardan, lü caiz görmüyorlar. 
dostluklardan bahsedildiğini duy - Şimdi İngiliz _ İtalyan münascba-
madık değil... Bu kabil rivayetler, 

tında bir yenilik, dostluğa doğru bir 
efkarı umumiye üzerinde 0 gün için değişiklik olacağından bahsedilir • 
her hangi bir tesir uyandırmak ve ken Habeşistan meselesinin tazelen
belki de halkı oyalamak için olduğu mesi de tabii görülmektedir. İtal -
her vakit görülmüş şeylerdendir. yanlar ne yapıp yapıp şu Şarki 
Şimdi yine böyle İngiltere ve İtalya Afrika İmparatorluğunu İngilizlere 
arasında bir anlaşmadan, hatta İngi- tasdik ettirmenin kolayını arıyorlar. 
]iz Hariciye Nazırı Bay Eden'in Ro- !ngiltere, diğer taraftan Almanyayı 
maya gideceğinden bile bahsedildi- Italyadan çekerek Berlin • Roma 
ğini duyduğu zaman insan hep bu- mihverini bozmak ve İtalyayı yal
nu hatırlıyor. nız bırakmak için uğraşmaktadır. 

Ne olurdu?. diyorsun 
Yazan ı Suad Dervit 

.. 
Biraz hüsnüniyetle mes'ut ve rahat yaşamak kabildir. Büyük A

merikan filozofu Jejjerson bu husus ta bazı taı;siyelerde bulunmaktadır. 
Rahat bir ömür geçirmek isteyen kadm ve erkek, bu tavsiyelere riayet 
etmleidir. Şu maddeleri dikkatle okuyunuz: 

t 
I 

l - Paranızı kazanmadan sarf et meyiniz. 
2 - Ucuz diye lüzumsuz olan hiç- bir şeyi satın almayınız:· 
3 - Bugünkü işinizi yarına bırak mayınız. 
4 - Kafi derecede yemek yeme diğinizden dolayı asla teessüf etme· 

yiniz. I 5 - Hüsnüniyetle yapılan iş, in sanı yormaz. 
6 - Bizzat yapmıya muktedir olduğunuz bir iş için başkasına asla 

müracaat etmeyiniz. 

/ 
7 - Kibir ve gurur bize açlık ve susuzluktan daha fazlaya mal olur. 
8 - Her işe başından başlayınız. 
9 - Bir şeyden memnun olmadığınız zaman söze başlamadan evvel 

Gna kadar sayınız. Hiddetli olduğunuz zaman yüze kadar sayınız. 
10 - Hayalinizde vücut verdiğin iz ve hiç bir zaman vaki olmıyan 

kaygı ve meşakkatlerden kendinizi koruyunuz . 
..._...tt11ı1111111ıutttttntM ........ H-tw1Mııtttt..........,tHH•tıııannttttttttttıııınıınttttlfffı........_.........._._....,"'""""""' 

Aslan peİ1çesinde 
bir papas ve bir kız 
Küçük kızın soğukkanlılığı ikisinin 

hayatını kurtardı .. 

-----~-

Papas Davltson aslan kafesinde 

L ondrada 16 yaşında bir genç kız g - İmdat!.. Aslanlar mürebbileri· 
ile bir aslan arasında çok kor - gni parçalıyorlar .. kendinizi koruyu· 

kunç ve heyecanlı bir mücadele ol- ~nuz. Kafesten kaçmak üzeredirler .• 
muş, genç kız, bir papazı aslanın i Bunun üzerine halk biribirine ka
pençesinden kurtarmıştır. ~rışmış, kadınlar, çocuklar kaçışmıya, 
Londranın Skevneff parkında halk §gücüne, kuvvetine güvenenler de as

için muhtelif eğlenceler mevcuttur. ~lan kafeslerine doğru koşmıya baş· 
Parkın kalabalık bi~ gününde bir ğ1amışlardır. 
baraka üzerine şöyle bir ilan asıldı- ~ Biraz sonra mesele anlaşılmıştır 
ğı görülmüştür: ~Meğerse, papaslığı bırakıp amatör 

cPapas Davidson'un aslanlarını ~olarak vahşi hayvan mürebbiliği ya
görünüz!> ~pan sabık papas Davidson her gün 
• Halk, aslanları görmek için bara- ~olduğu gibi, o gün de aslan kafesine 
kaya doğru yürümekte olduğu bir Egirmiş ve papaslığı ne suretle bıra
sırada bir feryat işitilmiştir: • (Dıoamı 6 ıncı .agfamızda) 

f atoş yerinden kalkıyor. Üstünde hatırlıyor musun? .. Acaba o gün ha· 
bakır rengi puUardan dar bir gece va güzel miydi? Güzel havnların, ma· 

elbisesi var. Vücudüne pullu bir yı- ceralara teşvik eden kandırıcı bir hu· 
lan derisi gibi yapışan omuzlarının susiyetleri vardır. Hatırlamadığım o
genişliğinin, 'küçük göğsünün, yu - gün eğer hava güzel idiyse ... kimbi -
var lak kalçalarının ve aşağıya doğru liı .. belki de .. bana içini açmış ol -
süzüle süzüle inen uzun bacaklarının saydın, ben bunu hafiften alırdım. 
bütün güzelliğini ortaya koyan bu \'c bundan bir macera doğabilirdi. 
elbise onun boyunu ne kadar uzun Eğer o gün, o gün hava yağmurlu 
gösteriyor. ıdiyse .. bana kalbini dökmt'diğinc 

Pas rengi saçları, ufak bukleleri, şükretmelisin. Çünkü yağmurlu ha
başının üstünde, pırıl pırıl yanan bir valarda tahammül edilmez derece 
tac gibi. cıksi bir insan olurum. Eğer yağmur-
Yıemyeşil gözleri, güneşten yan _ lu bir havada bana: cSeni seviyo -

mış kızıl pırıltılı yüzünde iri iri a- r ıım!> demiş olş_aydın, vallahi senin
çılmış bakıyor. iP kavga ederdim. Sana: «Utanmı -

yoı musun artık.. derdim.. cBizim İlerde, renkli fenerlerle donanmış 
bahçenin ta öbür ucunda tango çalı- lrndar iyi iki arkadaş arasında böyle 

şeyler olabilir mi? Bunu yalnız bir nıyor ve süslü ve şık insanlar dans er'kek dıi ünebilir.. A~k ne gülunç 
ediyorlar. r 
Hasır koltukta siyah smokinli, es- Ş'"Y> derdim. Ilık ve karanlık yaz ge

c~leri vardır. Çok yıldızlı, simsiyah mer bir erkek oturuyor. -
göklü yaı geceleri.. hani ya akasya

Şakaklarına ak düşmüş, zayıf yü- form bayıltıcı, sarhoş edici bir ko -
zünün asabi çizgileri sert bir erkek.. kusu vardır. o gecelerde ben. akas-

Ufak kameriyenin içinde onlardan ya kokularile taze bir hava gibi ci
başka kimse yok .• masanın üstünde ğe:rlerimi şişirmeyi ne severim, öyle 
iki şampanya kadehi ve bir de buz bir gece .. bana hafif bir rüzgar pen -
içine oturtulmuş şampanya şişesi ceremin perdelerini şişire şişire bu 

Genç kadın şimdi erkeğin karşı- kokuları getirirken bu sözleri söyle
sına gidiyor, kollarını uzatıyor, o - miş olsaydım. kimbilir belki o da
nun omuzlarına dayıyor. Kıpkızıl kikanın sinirlerimde yarattı~ı ha -
dudaklarını açan tatlı bir gülümse- vn içinde sana aşık bile olabilırdım. 
me ile yeşil gözlerini sıkarak başını Gülüyorum şimdi. gülüyorum .. BE>l 
biraz arkaya doğru atıyor ve: ki 0 zaman gülmezdim. Gülemezdim. 

- O gün benimle konuştun, bil- Ellerimi avuçlarına bırakır .. mahcup 
miyorum, o gün benimle ne konuş- bir gelin gibi bakışlarımı yere indi· 
tun? .. Fakat o gün bana söylediğin rirdim. Belki bu sevgimiz devamlı o
şeylerden başka şeyler söyleseydin lurdu. Belki sevgimiz geçici olurdu. 
ve söylediğin gibi o gün bana kor - Olurdu .. olurdu .. Ah neler olmazdı 
kunç bir hikaye anlatacağına için-

ki: Her şey o)abilirdi. Bana ihanete
derdin, beni üzebilirdin, beni ağlata
bilirdin .. hatta beni bedbaht bile e-

den geçmiş olduğunu şimdi anlattı
ğın hisleri bildirmiş olsaydın, kim
~ilir belki de hayatımız... başka .. 
bambaşkadır. Şimdi bana: cNe olur- d(:bilirdin, yahut bunun tamamile 
du?> diye soruyorsun .. Ne olurdu?.. ~ksi olurdu. Senden soğuyan kal -

Tatlı bir kahkaha ile gülüyor: 
- O gün .. o gün .. Şimdi bana o gün 

o kadar uzak geliyor ki.. onu görmek 
için gözlerimi maziye çevirince ade
ta ihtiyarladığımdan ürküyorum .. O 
gün .. fakat benim eski dostum o gü
nün üstünden acaba bir asır mı geç
ti? Hiç bir şey hatırlamıyorum. Hat
ta o gün seninle haşhaşa kaldığımız 
o gün .. nasıl bir his haleti içinde ol
duğumu bile hatırlamıyorum. Sen 

cim bir başkasını sevebilirdi. Sana 
sadakatsizlik ederdim. Aramızda 

sahneler ,ka vgnlar, didişmeler, ağ -
!aşmalar, darılmalar ve barışmalar 
olabildi. Kimbilir belki aklımıza e
ser de evlenirdik. Yine evlenmiye -
hm. Olmıyacak şey mi bu! .. O zaman 
evimiz ,evimizin derdi olurdu. 

Senin de hayatta epey müşkül dev· 
relerin olurdu. Belki de o devrelerde 

( Dıomı 6 rncı •aq/aJ11) 

Bugün İngiltere ile İtalya arasın- Bugünlerde Roma - Berlin münase-
da nasıl bir mesele vardır ki her iki batına fazla bakmak Iazım geliyor: 
memleketi biribirinden bu kadar a- Görünürde Almnnyanın İtalyanları 
yırıyor?. Eğer İngilizlere sorarsanız bıraktığına dair ortada bir işaret 
İngilterenin ltalyaya düşman olma- yoktur. Hatta gerek Roma, gerek -
. ....... ........ ........................... .............. Berlin matbuatı iki taraf münase -

, 
lstanbul Belediyesinden: 
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- Artık komıulardan 
f lftl/me:ı; oldu. 

batının Çok samimi olduğunu her va
kitkinden ziyade söyleyip duruyor
lar. 'Maamafih politikada en ziyade 
samimiyetten bahsedildiği zamanlar 

rf~ şüpheli zamanlardır. 
~ ~. , ~ Acaba İngiliz Başvekili, İtalyan 

' Başvekiline ne yazacak? Nevi! Çem
berlayn İngilterenin harici politika
sında faal bir rol oynamak _istiyor. 
Bunu, geldiği gündenberi anlatmak
tadır. Musolini bunu anladığı için 
evvelce kendisine dostane bir mek

•e$ $ada tup yazmıştı. Anlaşılan, bu mektu

-Haydi caıum, bir. onları ıag/igt1• 
g e gittiler, ıanalım dige gapı!Jorlar. 

ba cevap vermenin zamanı şimdi gel
miş... Millet1er Cemiyetinin eylfıl 
toplantısına şimdiden hazırlık! .• Cesur küçük Rena asıanla karşı karşıya 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakliye 
aahlplerl ile ,oförlerln arabacı ve •U· 
rUcUlerln ataiıdakl maddelere riayet 
e tmelerl llln o lunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di· 
ğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit buradan 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 
sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları bu 
sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, ''4880,, 



Venedik 81em eri KAMP 
Dük de Vindsor, çantası denize düşen bir kadının 

çantasını elbiselerini çıkarmadan denizden kurtardı! Bizd yor ea 

Venediktc bulunmakta olan Vindsor D ükü ve eş:, 
Vcncdiğ i mevsim dolayısiie doldurmuş ola11 halkın 
n aıandikkati ni celbet mektedir. Zabıta tarafından 
alınan bütün tnkay yütlere rağmen halk , sabık Mi" 
Simpson'u yalnız bırakmamakt a, gittiği yerlerde 

~~oda dolaşmakta~ı_r._V_i_nd!or Dükün'ün Vene. 

..... 

yopıyor 

l 
1 
• 

i ditc geldiği g ün şayanıdikkat bir hadise olmuştur. 
ı: Halk sabık lngiltere Kralile eşin i görmek için is. 1 keleye hücum etmiş, bu sırada Amerikalı genç bir 
~ kadın el çantasını denize düşürmüştür. Bunu gören 
~=- Vindsor D:ikü, elbisesini çıkarmadan denize atılmış, 

çan tayı alarak Amerikalı kadına teslim etmiştir. 

K amp hayatı dı.inyanın her yerin
de günden güne rağbet görmek

tedir. Kamp hayatında görülen bu 

inkişaf, herkeste gençlik kuvvet ve 

neş'esini arttırmakta, halkın sıhha
tinde iyiliğe doğru umumi bir terak

ki göstermektedir. Bununla beraber 

bazı kimseler bunda tehlikeler mev

cut olduğunu iddia etmektedirler . 

Bunlar kampta tasarruf hakkına bir 

tecavüz korkusu görmekte \'e kamp-

1 
lar bozulduktan sonra, bakımsızlık 

yüzünden birçok yerlerin güzelliği

ne halel geleceği endişesine düşmek-

1 

tedirler. 

Bu fikri besleyenlerin ihtimal k i 

haklı oldukları noktaUır da vardır. 

Fransada bu mahzurlar yeni mesele

ler doğurmuştur. Yakın bir istik • 

balde kamp kuracak kimselerle ara

zi sahiplerini mütekabilen tat min e-
decek tedbirler ittihazı lazım gele

cektir. Kamp kuracak kimseler 

mümkün mertebe az kayıtlar altın

da bulunarak tam bir scrbestiye ma

lik olmayı, arazi sahipleri de mük· 

tesep haklarının korunmasını iste .. 

mcktedirler 

Kamp çok liıtiC ye mükemmel bir 

hayat ve sabit bir ikametgah içinde 

kurulan kamplar çok iyi bir spordur. 

Bu gibi kamplar tatil zamanların .. 

Yeni şimendı·ferler F ransanınsabıkAnkara ::;.:·:~ı::::."-:::ı:~i~:~:ı;,::~ 
fırsatını vermektedır. Kamp, kamp· 

Baltıkt~~- Akde- sef İrini 1 k d ta yerleşen kimselerin arzu ve te -

Yara ıyan a ın mayülüne göre ya faal bir surette 
' 'eyahut tembellik etmek suretile 

nize çıkan yol 
- - -

Şarki Avrupanın muh
taç olduğu demiryolu 
Yakanda :feribot seferleri vasıtasi

rnanya \'asıtasile Bulgaristanla Le • 

JıJstan arasında doğrudan doğruya şi

mendifer mimakalatı tesis edile • 
~ 

cektir. Neue Viener Tageblatt gaze-

tesi bu meseleden bahsederken di
)' or ki; 

Bir sene hapse mahkum oldu, 
tecil edildiğinden hapisten çıktı 

Madam MaQda m unake me esnasında 

eğlenmek imkanını verir. 

Fakat kamp hayatı bisik!et, kürek 

çekmek, hatta otomobil ile gezinti-

ler yapmak surctile yapılacak olur

sa evvelkinden daha iyi bir spor o

lur. Bu takdirde kamp, gayri mahdut 
' bir serbesti temin etmiş ve tabiatle 

daimi bir temas vücude getirmiş o

lur. Fakat ekseriyetle, sabit kamp, 

kuranlarca bilinmiyen bir çok yor • 

gunluklara mal olur. Bu sebeple bu 

kabil kamplar, daha ziyade uzun yü

rüyüşlerden, sarp ve hali arazide do

laşmaktan yorulmıyan ve havanın 

ittıratsızlıklarından müteessir ol • 

mıyan gençler için elverişlidir. 

Sabit kampta, her gün kullanmıya 

alıştığ{mız eşya kullanılır. Fakat 

seyyar kampta kullanılacak eşyayı 

iyi seçmek Hizımdır. Ve kamp hayatı 

güçleştikçe, kullanılacak malzeme 

ve tcchizatı karşılaşılan güçlüklere 

mukavemet edecek bir şekle koy • 

mak icap eder. Başlıca şu noktalara 
dikkat etmelidir: 

Öğrendiğimize göre Romanya ile 
Lehistan arasında cereyan eden mü

nkcratta Lehistan bılhassa, Tuna 

n<'hri üzerinde yapılacak bir köprü

ı.ün ehemmiyetine işaret etmiştir. 
Lehistan hülaimcti Guurgin - Ruse 
2rasında tesis edilecek feribot se _ 

ferlerinin alakadar devletlerin me -

na!iini tatmin edemiyeccğini \'C bu

ı:un için Tuna üzerinde bir köprü 

yı:pmak hizım geleceği mütalcasın

dadır. Neue Freie Presse gazetesinin 

vcardigı habere göre Romanya Kralı 
Karol'un Varşcvayı ziyaretinde Tu

mı üzerinde Rusc ile Guurgin ara • 

smda bir köprü inşası için iki hüku

met hariciye Nazırı arasında itiJaf 
hasıl olmuştur. Varşova bu köprü va

sıtasile Selfıniğe demiryolıle bağ -

lanmış olacaktır. Bu nokta Yunanis

tanı alakadar etmektedir. Bu müna

l:ale yolu tesis edildiği takdirde Bal

t;k dcvletlerile Lehistanın bütün 

F ransanın sabık Ankara Sefiri 
Conte de Chambrun, geçen sene 

eşile beraber Paristen Brüksele git
mek üzere tayyareye bineceği esna-

da Magda Fontanges adında bir ka
dının tecavüzüne uğramıştı. Genç 

mak için o zaman Romada Sefir bulu
nan Conte de Chambrun'c müracaat 
ederek, aramızda söylenecek sözleri 

hiç kimseye ifşa etmiyeccğine dair 
kendisinden kat'i surette vait aldık
tan sonra Romada maruz kaldığım 

Her şeyden evvel hafiflık. Sağ -
lamhk. Eşya ve techizat az yer tut
malı ve az tamire muhtaç olmalı. 

Azami surette kullanışlı olmnlı. LU

zumsuz olan eşyayı da hemen techi

zattan hazfetmeli. 

Her iki cins kampın kendisine 

mahsus zevkleri vardır. Sabit kamp, 

iyi intihap edilmiş bir mevkiin bü-şark ticareti Seianikte temerküz et- kadın birdenbire, 0 zaman Roma Se- bu soğuk muamele hakkında ne dü
nıi~ olacaktır. Filhakika Baltık de - firiol an Conte de Chambrun'a yakla- şündüğünü sordum. Conte de Cham
niziniAkdcnize bağlıyacak olan en şanık rovclverle ateş etmiş ise de sa- brun, sözüme güldü ve bu h ususta 
kJsa yol Seliınikte Ege denizinde ni- bık sefır hemen geriye çekilmiye mu- endişeye düşmiyc lüzum olmadığına 
hayet bulacak olan yoldur. Bulgaris- vaffak olduğundan hafif su rette ya- dair bana teminat verdi. Be n de mut
tamn Tuna komisyonunda delegesi ralanmakla bu suikastten k urtul • main bir halde otele döndüm. İki 
bulunan Lazarov bu hususta diyor muştur. gün sonra o zatten bir mülakat al .. 
ki: Genç kadın hemen tevkif edilmiş dım. Hemen nezdinc koştum. Fakat 

•Şarki Avrupanın, Rusyaya muva- ve zabıtaya verdiği ifadede: b u mülakatın son olacağını nereden 
zt olmak üzere Baltık denizile Ege - Hayatımın en güzel aşkından bilebilirdim? .. 
dcmızini birlestirecek bir demiryo - beni mahrum bıraktığı için kendi • Filhakika ikinci randevuyu boşu-
luna şiddetle ihtiyacı vardır. Bu yol sinden intikam almak istedim .. de- nn beklemişim. Ümidim kesilince tre
Lthistan, Romanya, Bulgaristan ve miştir. ne binip Parise geldim. Burada pek 
Yunanistandan geçecektir. Bu saye- Magda Fontanges bilahara istin- az kaldıktan sonra işin hakikatini 
de Bulgnristan Yunanistan ve Tür - ltak hakiminde verdiği ifadede de _ öğrenmek için tekrar Romaya git • 

' miştir ki : tim. Meseleyi tahkik ettim ve Conte 
bye, Rusya, Leh istan ve Baltık mem- de Chambrun'u""n 3....,mızda .,...~en 

. - 193ü senesinde bir Paris gazc- •.. l!l'-:ı 
lekctlerıle demıryolile bağlanmış o- t · t f d R ·· d .1 . sözleri 'o zate söylediğine kanaat ge-l . kt esı ara ın an omaya gon erı mış-

aca ır. tim. Orada yüksek bir şahsiyetle ta- tirdim. Bu suretle kendisine karşı 1 

Bulgaristan ne kadar küçük olursa nıştım. Bu zat beni birçok kereler gösterdiğim emniyeti suii.ııtimal et
r·lsun Balkanların kalbini teşkil et- nezdine kabul t:tli. Bu mesele bila- tiğini ve beni kalben yaralayan bu 

mektcdir. Coğrafi vaziyeti itibarile hara her tarafta şayi oldu. Ben de ayrılığa sebep olduğunu anladım. İş
Bulgaristan Balkanlar arasında mü- Parise döndüm. Fakat yeni bir rö- te o zaman kendisinden intikam al
nakalat merkezidir. Bu demiryolu- portajı vesile ittihaz ederek tekrar mıya karar vermiştim. 

ııun inşası bılhassa Romanyanın hüs- Romaya döndüm. Fakat Romada tek- Mngdn Fontanges güzel bir ka -
nü niyetine bağlıdır. Çünkü bunda rar görüşmek istediğım zatın beni dındır. Zarif giyinmiş olduğu halde 

nezdine davet ctmedığını hayretle mahkemede ispatı vücut etmiş, hal 
gördüm Bunu, benım Romada bu • ve tavrı, bilhassa güzelliği, dinleyi
lunmadığım zamanlarda aleyhimde ciler üzerinde rıltıka uyandırmıştır. 

bazı şeyler söylenmiş oldr,: ..... ..ı at- Contc de C1 ._ ••• orun mahkemeye gel-

:;Jfıkadar alan Bulgaristan, Yunanis

tan \'e Türkiye hükumetleri, çok za

:rnan evvel buna taraftar olduk.lar~nı 
bildirmişlerdi. !ettim. Fakat kalben müsterih oi - (Devamı yedinci sayfada) 

tUn letafetinden istifade etmek zev-

k ini bahşeder. Seyyar kamp, hep yer 

değiştirmek zevkini verir. Bunda U· 

T ~ 
K a mp ·. 
Hayatında~ 
M uhteli f sah nele r 
is t irahat ve y eme k 

hazırlığ ı. - Erkek sa· 
handa y emek ı s ıtm ı
ya ça lışırken kadın 

otların üstünde sofra 
kuruyor. 

• •• 

fuklar daima değişir. 

Mes('la sabit bir kamp kurmak is
teyen birkaç kişi tasavvur ediniz. 

Bunlar ya kamp işlerile uğraşan bir 

klübe yazılırlar, yahut tatil zamanın-

J hizıtıetleri için muhteiıf çadırlar ay· 
rılır. 

Yarı müşterek kamp - Bu şekıl

de herkes kt ndi çadırım getiı ir ve 

istediği yere kurar. Bunda da kam-
da kamp kuracak latif bir yeri, biz- pın muhtelif hizmetleri için ayrı ay-
zat kendileri bulurlar. r1 çadırlar tahsis edilir. 

Bundan sonra techizat meselesi Müstakil ekiplerle sabit kamp -

gelir. Bu mesele kampın, müşterek Her ekip iki, üç, dört kişiden iba • 

veya yarı müşterek olmasına, müs- rettir. Her ekip kendisi için bir yer 

takil ekipler veyahut münferit kim- intihap eder ve yemek ve sair biz -

S('ler tarafından kurulmuş olmasına metler de yine müstakilen görülür. 

göre muhtelif şekillerde halledilir. Münferit kamp - Her şahıs çadı-

Müşt<?rek kamp - Herkes çadır- rını istediği yerde kurar, her hizme· 
lara taksim edilirler. Kampın bütün tini kendi başına görür. 
llHHM1ıntttt1ttttttttHntttttunuuuınıauoıınnanuııtımıu11111ıtııttt ııuıı1111111111nııı a ııınııınıı ıj11un11nıı11ıntn 1111uu111nni11n11~ 

Fotoğraf amatörlerinin resimleri 

13 
Zorada Rüllf 

14 
Ankorotla A li 

15 
Moda cadd~ılndı Caoll 

Bize gönderilen amatör resimlerini derce devam ediyoruz. Bu re· 
simlerin raıetemizde intişara için kupon kesip röndcrmek gibi kül
fetlere lüzum yoktur. Herkes işUrlk edebilir 
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Yazen : M. SUleyman Çapan 1 HIKA YE 1 [Aslan pençesindel~~~~""""-~~~~<:Y:"'><~ 
'----~-- Bir papas S<lleym nın Sarayında 
Ne olurdur& 

Ve bir kız IKUDO~ KO:ZlbAIR.B Diyorsun 
(4 üucil sog/ad2rı ıl•v<>m) 

ferc:üme •e llıi.ttbu halık\ ıınahfu..adıır 

Nohut sofa, bakla oda .. 
"Aceleniz neydi canım, sizin 
vardalarda paramız kahr mı 

gibi ho
hiç ? " 

derdi aşkı değil de derdi maişeti be
nımserdin. Aramızdaki maişet gai
lesı yüzünden geçimsizlik çıkardı. 

Düşün bir kere, bu en çirkin netice 
o~urdu. Bu iş mahkemelere düşebi
ıh·di. Kimbilir, belki de avukatlı, hiı
kımli, miıbaşirli ve samili bir ayrılış 
sdhnemiz olurdu. Ey benim eski ar
k8daşım, belki de bunun aksi olur -
du. Sen bana bunu çok yıldızlı bir 
ı;ecede, çok sıcak ve çok kokan bir 

- Çıkar şunu, dedı, başından ... Bu- d .. 
1 

. 
1 

d b ık· d 
d . . g<•ce e soy cınış o sav ın, e ı e 

ra a namahrem yok ... Sen benımsın, d k F k. ·· l 
b . mes'ut olur u . a at sen soy e -
en senın.. b b d 

rrıedin, ::.öylf'medin ve en un an, 
Huscyın, Memnnun Pcmbcyı be -

bıraz şuphelenmcdim. 
nimsemesine kızdı. Onı..n da gözü 

~ . " ---~ . 
( 4 üncü s•gfadarı ıl•<1am l 

kıp vahşi hayvan mürebbiliği yap

ı mıya başladığını anlatmıya başlamış, 

söz söylerken bir dalgınlık eseri o

l !arak dişi aslanın kuyruğuna bas -

Tefrika No: 132 Yazan: M. Necdet Tunçer 

ımıştır. Dişisinin bir teca1·üze uğra-

Tamara «Yaşayan ölülerıı arasından çıkar çıkma 
faaliyete geçti.. bir harcmağasile uz laştı ! 

dı;(ını zanneden erkek aslan hemen SiJa, hassa zabitinin ricasını ka -

imdada ko~muş ve iki pençesini sabıkı bul etmedi: 

papasın sırtına dayamı~tır. Aslan - Ben suçsuz bir insanım. Tari ! 

bununla da ka!mllrı•. dışierini pa- J Hiç kimseye minnet etmem .. Sü!ey

pazın borıuna d ıldırmıştır. ı manın bana teveccühü varsa beni 

Papazın bo.,· ııunctan kanlar fışkı·- burada daha fazla inletmemesi lazım. 
mıya, halk la çılcınca b•ğırıp çağır

mıya başlamıştır . 

Bu sırada RePa Armc adında genç 

1 Haydi, başka bir söyleyeceğin Yarsa 

söyle ... Ayakta duracak takatim yok. 

Süleyman, Taınarayı ilk öı1cP sarı 
elbi esile görmüş, çok beğen mi . tı. 

Tamaranın bu elbisesinın Listıın

de birçok çiçek rPsımleri \"ardı. O 

güne kacidr Süleymanın sarayında 

böyle resimli elbise giyen hiç bır İ<J· 
dına rastlanmamıştı. 

Bütun ömrümde bir dakika bilese-
Pembcde idı. Fakat ses çıkarmadı. n!ll, beni kadın olarak görebileceğin bır kızın kafese girdi;":ı gorülmüstür i

l Tari şaşaladı: 

Tamnra c Ya~ayan Cllül<'r ııı Ar'l.S"l· 

dan çıkar cıkmaz. ilk i i Siliı hnkk n
da tahk kat yapmak oldu. 

Hovarda insanlar mıdır?. henüı bıl
mıyoruz. Belki sonunda bır gurı.iltü 
çıkarırlar, para falan vermezler. Bu
nun ıçın, nefıslerinı körletmed0n pa
raları istesek fena olmaz. İş olup bıt
tikten sonra insana pi ·manlık çöker, 
parayı vermek ağır grlir. 

Çingene karısı cevap verdi: 
- Yok.. öyle adamlara hıç benzc

rr.ıyorlar. Sen kıyafete ne bakıyor -
sun. Ben yeni tanıdım amma, hovar
da adam oldukları gözlerinden br•l
li. . Raconcu insanlara benziyor. 
Böyle adamlar günahkar hakkı ye -
mezlcr ... 

Fatma, bır çok mezel~rle geldı. 

!Sofra donatıldı. Fatma da oniarla be- aklıma gelmedi. Bütün ömrümde 
bıı dakika senin benden bir ~ey, hem 

raber ç!kıştırmaya başladı 
d· böyle bir ~ey sakl~dıgını anla -

Kız. elınde b• !uran kırbaı; ve rl~-

mır ıle ashna şıd'.lctle vurmustur , -

- Sen ne tuhaf hadınsın, Sıla! in

\ sJn denıze düşünce yılana sarılır. 
Suleyman yabancı değıl. s<'nin, he-

Tamara, o gün Sülevmnnın yJn 111-

dan har<'mdeki eski el ircsint• <'Ç •r

J kM, hPremağnlarıııdan biri, Tamara
nu1 yanına sok•·ldu: 

- Vebali boynuna ... 
- Benim kanaatim böyle ... Eğer 

sen korkuyorsan çık iste ... 
- Akıllarında böyle bir şey yoksa, 

hatırlatırım diye korkuyorlhn 1 Sen 
bir kapısını yapsan fena olmaz. 

- Ev sahibi dururken bu ışi baş
kası nasıl yapar? 

- Amma müşteriyi getiren sen -
sin. 

- Getirmekle ne olur? .. 
- Bir şey olmaz amma, bir bakım-

dan paraları çeşin vermelerini ha -
tırlatmak, söylemek sana düşer ... 

- Sana düşmez mi? .. 
- Düşmesine bana da düşer. Fa-

kat, ille velakin kapısını yapacak. işi 
kurcalıyacak, önayak olacak benden 
eV\·el sensin. Bu senin vazifen ... 

Fatma, çingene karısile para me
selesine dair, yavaş yavaş konuşur
ken, yukarıdan lffPtin sesi duyuldu: 

- Anne! .. Efendiler seni istiyor. 
Hemen seğirtti Fatma ... Acele a

cele merdivenlf'ri çıktı. Nohut sofa-
dan bakla odaya gırdi. 

Memo bir mecidiye uzatarak dedi 
ki : 

- Böyle kuru kuruya eğlence ol
maz. Biz gelirken rakıları aldık Sen 
de şununla biraz mezelik uyduruver. 

Hüs<'yin de söze karıştı : 
- Bir mecidiye belki az gelir. Bir 

de ben vereyim; şöyle külbastı falan 
da alsın ... 

- Fena olmaz ... 
Hüseyın, Fatmaya mecıdiyeyi u

zatırken dört lira daha verdi: 
Bunu da al... E\•ın ve kızların 

hakkı .. Dort liru da sen ver Memo • 
Dôrt lira da Memo verdi Fatmaya .. 

kadın paraları alırken: 

Accles; ne.vdi canım•. Gıder • 
ken de ''erirdırız' Sizin gibi hovar
da ddikanlılarda paramız kalır mı 
hiç?. 
Dıye esnaf ağzı bir piyaz yaptı. 
- Peşın muamele daha iyi.. Belki 

aklınıza bır şey gelir. 
Fatma içinde riya dolu bir sesle: 
- Hatırımıza ne gelecek ki? 
- Belki para vermeden kaçarız, 

diye korkar. üzüllırsünüz. 
- Ne münasebet... Biz insanı gö

zünden anlarız. Hem boyle kötü şey
leri sizler" yakıştırmak aklımızdan 
geçmez vallahi! .. 

- Sağlam muamele daha iyi değil 
mi? .. 

Gülerek ve yılışarak: 
- Tabii iki ı:ıöziim'. 

Altı kişilık bakır sini, küc;ik ytr 
sandalvesinin üstüne kondu. Etrafı

na kıiçiik şiltel~r senidi, bardaklar, 
kadeh yerin<' kefıve fincanları dizil
dı. Kıziorla Mcmo, Hüse in ve kıla
vuz ç;'l!lencka rısı, sıııln.n etrafına 

bağda~ kurup oturdular 

Fatma, öteberi getırinciye kadar, 
e\•den bır kaç meze uydurdu, Eyüp
sullanda fukaraya dağıtılan kurban 
etlerınden yaptığı kavurmadan çı· 

kardı, onlerine koydu. 

İçmiye başladılar. Pembe ile kıla· 
, ·uz kadın, eski bir itiyad ve alışkan· 
!ıkla içiyorlar, fincanları tereddüt • 
süz bo~ltıyorlardı. İffete gelince, if
fetin i istismar edeli hayli zaman oldu
ğu, bir çok erkeklerle dilşüp kalk • 
tığ ı halde, bir türlü rakı ·a alışama • 
m ı tı. Esasen, i,ret sofrasında da, 
pek az bulunmuş, daima içkisiz eğ
lencelere iştirak etmi·, içkili alem • 
krde bıle ancak bir kaç kadeh yu • 
var!amıştı. Velhasıl haz duymamıştı 
r~kıdan ... 

Pembe ile İffet sofrada, baş örtü • 
le le oturuyorlardı. Bir aralık Me -
m<' Pembenin baş örtüsünil çeke • 
rek· 

Aslan bu defa papazı bırokıp genç Rakılar, mıdelerı ısıtırken, Memo 
1 H P be . '1ım, anlıyar'ladım. Ve böyle olduğu kıza donruJmu ı tur i e ü<eyınin gözleri em nin goz- 5 

pımızın velinimetidir. Ona kar0 ı bo

l yun eğmekle hayatını kurtarmı~ o-' <loha ıyi oldu . Belki ıyı ş~yler kay -
!erinin ieınde bavıJıyor, gönllileri ,Hıkovenın alt tarafını "~nç kı7ln ıacak ·ın' Çocuklug·u bırak ~aııını ' ' t, ~ tlım. Belki fena şeylerın önüne ~ s .. ' 
genç kızın hayalile zifaf oluyordu. ge<:lin . Yüzde ellı fena şeylere ma- ağzınd;ın dınl~rlım llaslon~dr· bır kurtar! 

• 
Saat hayli ilerlemiştı. ikındı •ak - ··dd t b ı k d 

ıı• olan bu sükütundan dolayı s•na 1mu e aygın P an gr·nç ız ıyor Sıla söz dinlemıyordu .. 
!aşıyordu . 1 

Kafalar da hayli sılınmi~tı. Kımse 
lr•ekkiir etmek istiyorum Mademki ki : 

konuşmuyordu Bir aralık F ıtma de- · o zaman bunu konuşmadık, madem-

1 

•-Aslanın a:?zını acmasındarı isti· 

di kı: k• o zaman bana bunları söyleme - fade ederek demır çubu~u hr·mr n 
dın şimdı bunun hakkında ko -

- Hepinızde bir durı:unluk var. nusmıva mana var mı' Ne olurdu, /ağzına soktum Hayvanı disısi ıl• be· 
Nıein böyle? EulenmPk, gülmek la- lraber k•fes n ucı 1 dr ,;r ım k ı· ' " dıyorsun. Ne olurdu? Bılır miyim • 1 ' n '~ u 1 •· • a-
zım ... Haydı kır.lar, şöyle hafıften bır ı j 

.r.e olurdu? Fakat sustun, sôyleme· ıım ge iyorr u Bununı·, h<•rabr·r dı-
iki şarkı sôyleyinız bakalım! · 

dın Ve işte şimdi olanlar oldu iki· 1 şiııın ele bana lıiJcum elmesınd<:n Memo sordu· 
- S ize bır zararı yok mu?. 
- Hafiften olursa ... Kızların se-

mi1. de dünyanın birer ucunda kal · korku.v.·orrlum A'; "ınlorın ikısını rle 

c.ilk ve bu akşam memleketimızden gOzümden .öı.yırrr1 ıynrrJıırr1 Yav·Jş 1."ı· 
uıak. çok uzak bir yerde karşı karşı-

t 
) 

vas hayvanın hıddrlırıı v•tı.ı.ırmıy~ va ge ıyoruz.. • . 
Yarın .. ben evime, çocuklarıma ka- muvaffak ofdum Gm11rn h ,yvanlar

,·uşmak ıçin buradan ayrılacağım ve da rılduğu ,hlldc p«pnı yakasından 
kimbilır sen. bu uzak memlekette tutup kaksın kap• sın• kodar süruk· 

Haşını pencereden <:"kti.. 

Demır parmaklıkların 

kayboldu. 
arkasında 

Tarı: 

- Sıla .. Sil&.. 

Dıye bağırdı. 

Zındanın derinlıklcrinden birkaç 

hıckırık ısıtıldı. 

Sılfı ağlıvordu. 

•• 
TAMARA DİRİLİNCE 

Bütün 

sine erkek sesi de karışmazsa kor -
ku yok ... Biz bize eğleniyoruz zan -
nederler. Hüseyın, fıncanr ağzına gö
türdü, etrafı süzdü, gözlerinı Pem -
benin üzerine dikerek: 

- Öyle ise haydı hafiften başla ba
kalım! 

kaç sene yalnız kalıp gurbet ıçinde.. lcdım. Oradan k!'ndı.,ını çokıp çıkar- fedıldıği 
gençlığini, gençliğinin yaramaz ve dılar. yordu. 

sarav halkı Tamaranın af

haberını hayretle karşılı -

Pembe. kıvrak bir sesle okumıya 
başladı. Öteki kadınlar da yavaş ya
vaş ona iştirak ediyorlar. tatlı bir 
nağme ve ahenk tufanı küçücük od3-
yı dolduruyordu. 
Kadınlar okuyor, iki ark3 -

daş eğleniyordu ve kadınlar coştukca 
coşuyordu. K5fır Pembenin amma 
da şakraklığı vardı üstünde ... 

Bu ~ırada Hüseyin Pembeye ses -
lendi: 

- İki tellı, iki telli' isteriz' 

kiıçuk arkada~ını. ona karşı bir gün 
kalbinde hissettiğın tatlı bir duy -
guyu anacaksın Onu anıp da has -
ret çekeceksin, beni özleyerek ha -

Kafeste daha bırbç d'1kıka kadar 

kalıp hayvanların hıddetıni teskın 

ettim. Aksı takdırde dışarıya çıkıp 

tırlıvac~ksın Daha doğrusu benı de, birçok kımselerı parç•lıyacr.klardı. 
kenım hayalimi de geçen ve bir d&ha 
dönmiyen ilk gençlik senelerinin ha
tırasını iizliyeceksin. Kalk, haydi 
hlk .. olan oldu ve sen. konuşmadan 

Kendimi dışarıy:ı atar atmaz, heve

can ve korkudan cluşup bayılmışım • 

Halk, küçük kızın bu cesaretıni 

(Yaşayan ölüler) arasından canını 

kurtarmıya muva!fak olan bu zeki 

Yahudi kızı ıçın: 

- Tamara dırıldi! 

Dıyorlardı. 

Tamara o aksam Siıleymanı ziya

rete gıtmişti. Suleyman, Sur'dan ge-

ş;rrıdi hiç olmazsa bır dans ede!ım.. takdir etmı şse de sirk sahibınin ıd- len bir elçi ıle gorüşüyordu. 
Ne güzel bir tango çalıyor Kını bi - diasına gore sabık papazla g~nç kız> Beni İsrail hükümdarı Tamaraya 
lir bE'iki de bir daha biribirimize sık sık tesadüf edilmekte imiş .. Bu iltifat ederek: 
rastgeldiı~imiz zaman dansedemıye · takdirde bu facıanın bir a~k mace

- Silayı kurtarmak istevl'nl<'r \'nr. 

D<'d 1. 

Tamara bu fırsatt..n istifad•: etme-
) i ihmal etmedı: 

- Kimdir Q? 
Diye sordu. 

Harcmağası : 

- Jfassa zabiti Tari.. 
Divc mırılıiandı. 

Tamara sa-sırdı. 
- Nro divorc:un .. 'l'nri 

ınak mt istiyor? 
onu kurtar-

- Evet.. hergün zindilna uıdıvnr, 

Sila ile konu~uyor. 
- Sılayı kurtarmak istedığıni ne

r~den biliyorsun? 
- Konu~urlarken işıttinı .. 
- O halde Tari ile sevişivorlar de-

mek?• .. 
- Orasını siz bend<.\n iyi anlnı-sı· 

nız .. benim göPül islerine aklım er
mez. 

- Tari bugün de gitti mi zind,ınn• 
- Evet. Ve uzun bovlu knınıstu-

lar... 
- Silanın söylcdikl<'rini duı·dun 

ınu? .. 
- Duydum .. Tari. Slıle•·mana va}. 

varmasını sövlüyordu. Si i kabul et 
ınlyor: (ben kimseye minnet et -
mem!) divordu. 

Tamara giilümserli: 

- Çoö ~li"ı. Eğer bunu kabul et ·ey-Pembe kalktı. Öteki kadınlar, ha
fiften el vurmıya, ağızlarile yavaş 

yavaş ikı telli çalmıya başladılar. 

Onlar çaldı, el vurdu. Pembe kıvıra 
kıvıra, göbek ata ata oynamıya baş
ladı. Oynarken. bazan Memonun ö

nüne gelerek, arka üstü yatıyor, u
zun saçları yere sürüne sürüne oy
nuyor, titriyor, sonra, Hüseyinin ö
nüne giderek ayni numarayı tekrar
lıyordu Böyle oyunlarda, arka üstü 
yatıp titremelerde. gerdan kırmalar
da, göz süzmelerde. kızın alnına para 

yapıştırmak adet olduğu için, iki ar
kadaş da mütemadiyen para yapıştı
rıyordu. 

cek bir yaşa gelmiş oluruz. Ve o za-
1 r.ıan neye dans etmedikdı dıye üzü

rasile net!celenmı~ olma;ı pek muh- elbiseni gıy .. hazır)an! dl, Süleyman lx-lkı de Siliiyı affe -
derdi. 

- Bu gece seni çağırtacağım .. Sarı 

lürüz. pışman oluruz. 
Tango çalıvor ve genç kadın elin -

elen tuttuğu eskı arkadaşını dansın 

temeldır. Demişti. 

=============================== J - Siz onu zindandan cıkartma)'ı-
nız, mella• O serbest kalırso. ız; 

Pembe oyuna fasıla verince, Fat -
manın sesi duyuluverdi· 

- Haydi birer tane yuvarlıyalım! 

- Haydi! 
- Şerefe!.. 

- Pembenin şerefine! 

- Sade Pembenin mi? .• İffetin de 
~erefine yok mu? .. 

(Devamı var) 

Tefrika No.: 31 ................................ 
- Gemi seferde iken benim gözü

me uyku girmez. 
Yıldızların altında göz göze gel-

diler .. 
Gülüştüler .. 
Sustular. 
Yelkenleri kamçılıyan 

rin bir rüzgiır esiyordu. 
Jüzetta sordu : 

sert ve se-

- Güneşten önce ml varacağız? 
- Evet.. 
- Orada eviniz var mı? 

pistine doğru götürüyor. 
Suat Derviş 

Timsah çorbası 
içer misiniz? 

P ~rıs aileleri arasında verilen en 
muhtesem ziyafetlerde baş ye -

mek nedır biliyor musunuz? 
- Timsah çorbası. 
J 937 de bırdcnbire meşhur olan 

bu çorbanın tadı hakkında bir gaze -
leci aynen şunları yazıyor: 

- Enfes bir tada malik olan tim
sah çorbasını içerken kendimi kap
l•ımbağa çorbası yiyorum zannet -
tim Zıra timsahın kaplumbağaya bu 
derece müşabeheti vardır. 

MAYMUN VE K AD 1 N 

1 

Biz kaplumbağanın tadını bilme
d'ğimiz için, timsah çorbasının tadı
'" da anlıyamıyaca~ız. demektir. 

"ondra hoguaarıt bahçesindeki 
SJrtlmı$ gibi şu güzel 1<1za 

maymun/arılan birinin 
sarılışı şı.Jganıdikkaı 

maıukaJ1na 
cl•ğil mi? 

KORSAN A ·n_ A L A R 1 N D A 

"Bütün 
yaşar, 

MURAT REİ·S 

hala Bizansın 
evlenmedin 

Adalılarda 
yavrum l igiki 

.... S•n evli misin? - Kaç yaşındasın? 

~ 

sefih ruhu 
onunla .. ,, 

- Elbette .. 
- Başka bir kimseniz? .. 

... Hayır. Fakat evlenmiye gidi • .. 
yordw11. "' 

- Yirmi sekiz .. 

- O halde sen de evlisin dem0k?! 

- Kefalonyalılar ona mabud gibi . 
taparlarmış. Parasının, servetınin 
hesabını bilmezmış. 

- Allabtan başka kimsem yok, 
Murat Reisle iki kardeş gibi, bir a• 
rada büyüdük. Onu çok severim .. 

- O evli mi? 

- Evet. Bir çöl kızı ile .. 
- Kendisi Arap mıdır? 

- Hayır. Türk oğlu Türktür. 
- Bir Arap kızile nasıl yaşayablll• 

yor? .. 

- Murat Reisin karısı çok iyi bir 
kadcndır. Merttir .. fedakardır .. ve • 
faluiır. 

- Bir kadında erkeklerin aradığı 
bütün meziyetlere sahip .. ne mutlu 
ona! 

Rüstem, Venedik dilberinin 4(ÖZ· 

terine gözünü dikti : 

.... S~hi, liaban anlatmıştı bana! 
Zengin bir Rum beyi ile evlenecek· 
mi.ssitı ! • 

- K r~ falilı d niz üstünde ya • 
kalaaı bizi.. .... 

- Hayır. Bugüne kadar kısmetim 
çıkmadı. Cezayirde bir Arap kızile 

evlenmek istedim. Babası vermedi .. 
ben de vazgeçtim. 

- Başka bir kadın sevmedin mi? 

- Gwel mlydi z 
•Kim?! 
• Fvleneceğın RtJTJı beyl..~ -

I - Bir İspanyol rakkasesi sevmiş
lr tim. Onu da Amiral Alvaro'nun a

damları bir gece meyhaneden ıılıp 

götürdüler. - Ben g!lı:nıediııt .. babam tanı:v.or 
onu. Yakışıklı l.ıir adarnrn1~, .... 

- Kaç yaşında imiş~ 'I. • 
- Kırktan yukarı .. 

- Tam erkek. Rum erkekleri da· 
ima orta yaşa gelince evlenirler. 

- Ya siz? 

- Yirmiyi geçince evlenmek is • 
teriz. 

• 

- Çok talihsizmişsin! 
- Venedikte baban neden evlen-

dirmedi seni? .. 
- Evleneceğim adam, babamdan 

lienl istemiş. Babam da reddedeme
di ... 

- Çok zengin besbelli?.
Jüzetta gülümsedi : 

- Böyle bir adama - ben de kadın 
olsam - varırdım. 

- Çok kibarmış .. kadınlara karşı 

hürmet etmesini, onlarla konuşma· 
sını bilırmiş. 

- Kaçırılmaz bir fırsat doğrum. 

- Bu yaşa kadar hiç evlenmC'miş. 
Çok ağırbaşlı bir erkekmiş .. 

Rüstem dayanamadı 

- Babanı ve seni aldatmış olma
sınlar sakın?• .. 

Diye sordu. Jüzetta başını salladı: 
- Hayır, babam adalılardan so . 

ruşturdu. Hepsi de ayni cevabı ver· 

mitler. Onun henüz dunya evine gir· 
mediğini söylemişler .. 

başınıza bela olur! Yin~ r 'ı '"' ·· 
ka~·ar .. ıstırap içinde yasar.ı> ını l"' 

- Sarayın her kö esınde bır bA<ka 
ıstırap var. Sadece odalar, ı dor 
yeyip içmeler değişıyor. İşte o ka -
dar ... 

- O halde Sıla~ın hakkı var. Zın 
danla harem ha,·atı arasırt!~ b:r f •k 
görmüyor. 

- Şakayı bırak ı Tarın n ,. ı • ı 

zindandan kesmek için ne vapmalı'? 
- Bundan kolay ne var Bana h:r 

mücevher veriniz .. T,ırının a\ 4ırı 
derhal keseyim aradan! 

Tamara söz verdi · 

- En değerlı mucevher!erimdcn 
birini sana hediye edeceğim. rli, 
fakat Tarı hem zindana gıtmiyecek. 
hem de onun Sıla ile arasırı boza -
caksın ! 

( Deramı ta ) 

Y.9.?.9..IJ: .. Ç~.~.~.~.Ç~.~.~.~~ 
- Çok al5. 
Ve gülerek ılfıve ettı: 
- Bu adamcağız gokt<'ll ·eni i•ı

mış olmalı dünyayq ... 

1
. ~ Hayır .. doğma, bı:,·;:me adalı 
ımış. 

- Bu kadar he ap 17 p ra 'e ~er
veti olan ve kendısı'lc ınabud gi!ıi 

tapılan bir erkek. acaba C'ğ!enmes ni 

mı bilmiyor .. yoksa yaşadıgı adacl.ı 

kadın mı yok? 

1 

Juzetta düşiinmiye ba,Jadı : 

- Bu noktayı Jıiı; araştırmJmı 'ık. 
/ Bövle düşünmekte haklısınız! 

- Venedikte bu bdar zengın bir 
adam bütün öınrüntr kadın ız vaşa

yabilir mi' 

ı 
- Hayır. Bizim mC'mleketimizi n 

kadınları çok sevirr.li ve neş'elidirlPr .. 
En küskün erkekleri bile çok çabuk 
ba tan çıkarırlar. 

Rüstem: 

- O halde seni baban aldatmış, 

yavrum! dedi. Bir Rum bevin n e -
ı vinde en aşağı yı mi kadın vard.r. 
Onlar Bizanslılardan bövle, görmüş-

1 

ler, böyle alı<mışlad.r. Bütün Rum 

adalarında hiıla Bizansm fıh ruhu 

! yaşar! Yazık olacaktı sana' 

• ( Det·aıııı t•ar) 
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Anadoludan Son Telgrafa 
·Güller Ve Göller Diyarı 
Isparta Nasıl Yerdir? 

Okuyucularla 
Baş basa 

_Kızılay 
Nasıl su 
Satmalı? 
Okuyucularımızdan biri gazde -

miıe yazdığı mektupta diyor ki: 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Resim, şartname ve keşil mucibince Paşahahçe F brikası esas 

firi~ ve muayene kapdan \nı tı pazar kla ya,ptınlacaktır. 

2 - Keşif bedeli "2384,20n lira teminat "178,82,, liradır. 

3 - Pazarlık, 16-8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 dt. 
Kabataşlı levaı1m ve Mubayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda 
yapılacaktır. 

.. - Şartnameler vesair münakasa evrakı •2,, ):uruş mukabilinde 

her gün İnhisarlar ln~aal Şubesinden •lmabilir. 
İsparta ve kazalarında 20 kadar fabrika çalışıyor 

«Kızılay Eminönünde, Beyoğlun
da Afyon maden suyu satış şubesi 
vardır. Halk orada içmek ş:ırtile beş 
kuruş mukabilinde küçük bir şişe 
su içiyor. Evde bulunan hastalar 
bu sudan istifade edemiyorlar. Şu
belere müracaat edildiği zaman şişe 
vermiyorlar. Halkın tedarik ettiği 
başka kaplara koymak mecburiyeti 
lı..ısıl oluyor. Halbuki açık kap içeri
sinde bu sudan beklenen istifade za
il oluyor. 

5 - isteklilerin pazarlık içio tayin edilen gün ve saatte 0/ 0 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. *4129n 

Kızılay şubeleri halka kolaylık 

yapmak ijzere şişE: parası alarak, c;;u
ı yu açmadan hnlkn verseler, acaba, 
mümkün değil midir? .. > 

• • • 
J - Şartname., keşi!name ve planlan mucibim~e Erzurumda yapı· 

lacak (58814.47) lira muhammen bedelli &~müdiirlük binası inşaatı 

yeniden paıarhkla eksiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık, 9. Vlll-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

11 de htanbulda Kabat~tn inhisarlar L'!vaıım ve Mübayaat şubesi 
Müdürlüğü binasında Alım komisyonunda yap.iacaktır. 

Jll - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde lnhisarl:ır 
inşaat şubesinden alınabilir. 

iV - Muvakkat teminat (4190,75) liradu-. 

V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikala· 
rmı haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan 
hir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmalan laumdır. (4808) 

ispartenın gOI bahçelerl ve Halkevl azası 

ransanın sabık 
Ankara sefirini 
Yarahyan kadın 

( 5 inci say/odun detıam ) 

mcmiş, yerine avukatını göndermiş
ti. 

Nafıa Vekaletinden: 

• 

Isparta, (Hususi) - Toroslordan 
kök alan, Davrasın gölgesinde gü • 

zcl suları, yeşil bahçeleri Ye emsal
siz gülleri, zarif halılarile yurdun 
kalbine taht kuran Isparta ... 

Atatürkün ve onun değerli arka • 
daşlarının himayeleri altında vata -
nın her köşesi gibi, değeri artan gül
ler Ye göller diyarı. 

Isparta büyük bir san'at ve ziraat 
şehrıdir. 

Tüıkiycnin mühim gü yağı ve halı 

merkezlerinden biri, belki de birinci
bıdir. Isparta ve kazalarındn küçüklü, 
buyüklü yirmi kadar fabrika çalış
maktadır. 

İplik fabrikası, gülyağı fabrjkası, 
Keçıborlu ki.ikürt fabrikası, deri fab
nkası, un fabrikaları en ~ühimlcri
dir. 

Gün geçtikçe ilerliycn halıcılık, 

bir çok ailelerin geçimlerini temin 
ediyor. BeUibaşlı 5 :müessese mühim 

mikyasta halı dokumaktadır. İsparta 
ve kazalarında dokunan halıların ip
ligini merkezde bulunan fabrika eği
riyor. 

Gülyagı fabrikası açılalı 3 sene ol

duğu halde, istihsali ~ok miktarda 

artmıştır. İlk sene 57 kilo çıkan gül

yağı, şimdi 140 kiloya yaklaşmakta -

dır. İsparta halkı bahçelerinde gül 

fıdanlarını gittikçe arttırmaktadır. 

Nafıa Vekilinin himmetile 25 mart 

1936 da şehrin içine kadar gelen tren, 
İspartanın tarihi ehemmiyetini art- 1 
tırmıştır. Tarihi bir kıymeti olan, 
fakat daha mühim olan bir kısmı ip· 
tidai bir şekilde yapılan debbcğcılık 
İspartaya mühim mikyasta gelir ge
tirmektedir. 

imal edilen sahtiyanların ' ... 70 i 

Avrupnya, % 25 i İstanbul ve İz.mire 
scvkcdilir. Geri kalanı da dahilde 

sarf ediliyor. 

Kıymetli vali Fevzi Daldal, İspar
taya gclelidenberi bütün noksanları 
görmüş ve başarmıya azmetmiş, ni • 
tekim de başarmıştır. İspartada buğ
dny, fasulya, arpa. mısır ve mey -
vn bol miktarda yetişir ve bir kısmı 
da İzmire, İst:ınbuJa seYkedilir. 

Keçiborlu kükürt fabrikası mem

leketimizin ihtiyacını başardıktan 

başka Avrupaya sevkiyat yapmakta

dır. 

İspartanın gül bağlarının yanında 

üzüm bağlarından da önemle bah -

setmek gerektir. 

Bu yeşil şehrin mesirelerini, kiraz 

bahçelerini gezmek için Türkiyenin 

bir çok şehirlerinden kafileler eel -

lglrdlr gölü sahiller! 

mektedir. İspartanın gül bahçelerin

de 47 cins ve çeşit güle tesadüf edil
mektedir. 

j 

adam olmıya ehemmiyet vermekte -
dir. Hatta buna şahit olan İsmet İnö

nü, Mecliste söylediği bir söylevde; 

Magda Fontanges'in asıl ismi 'Ma
deleine Corabauf'tur. 16 yaşında an
nesini kayetti~inden bliyük valdesi 
tarafından büyütiılmüştür. 20 yaşın
da evlenmiş, bir sene sonra kocasın
dan boşanmış ve gazeteciliğe haşla
mıştır. 

Genç kadın mahkemede ~azeteci
liği profesyonel olarak y;ıotığını ve 
hayatını bu yüzden kazanmakta ol
duğunu söylemiştir. 

Muhakemenin bundan sonrası hafi 
olarak cereyan etmiştir. 

Neticede mahkeme eenç kadım bir 
sene hapse ve 100 frank p:ıra ceza~ı
na mahkum etmiştir. Hapis cezası 
tecil edilmiştir. 

l::S.Eylü._1937 Pazartesi güoü saat 15 de Aokarada Vekalet fal-
ı.eme eksiltme komisyonu odasında 19200 lira muhammen bedelli 
130 adet Takeometre mir'aoıı 40 adet 50 m. lik 40 ndel 30 m. lik 

100 adet 20 m. lık 60 adet 20 m. ıik saplı 80 adet 10 m. lik saplı 

çelik .şerit rndre, 15 takım çem~ şerit tamir paftası 60 adet alet şem

siyesi 3 ndct prizma 15 adet plannrmctre No: 2, 5 adet plannımetre 

No: 70 .51 adet Regla'kalkül 19 takım ~implcgınf 39 takım münhani 

cetvel, 50 adet pens cetveli, 50 adet Yerdao cetveli ve 50 adet Trase 
dö kurp kapalı zarf usulü ile eksiltme7e konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri dizer evrak parasız olarak Ankarada 
Malzeme Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat ~440 liradır. 

Resmi gazetenin l · 7-1937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inti
şar etmiş oJ,,,n talimatname daire~inde vekaletten veya salahiyetli ma• 

kanıdan yeni veya evvelce alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı. 

Havas 1daima gül kokan bu memle- cyarın, demiştir, Türkiye Cumhuri- ------·-

ketin üzümlerinin nefasetini takdir yetinin Bakanlar heyetini İspartalı Yolcu tayyareleri~\de 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarllanru 13-Eylül-1937 Pazartesi gü· 

nü .saat 14 de kadar komi~yon reisliğine vermeleri lAıımdır. (2259) (4594) 

eden 1smet İnönü, 1932 senesinde İs- gençler teşkil €deceklerdir., Bu söz- yeni tertibat 
partayı şereflendirdiği zaman, Or· ler İspartalılar için büyük bir müj- p aris ile Bükrcş arasında işleyen 
duevinin verdiği ziyafette bir sal - dedir. Nitekim ordumuzda bir çok yolcu 'tayyareleri için yeni, gü
kım İsparta üzümünü eline alarak İspartalı subay vardır. Harbiye oku- zel bir tip hazırlnnmıştır. 14 kişinin 
ayağa kalkmış ve: 1 ıunda 35 ten fazla İspartalı genç rahatça seyahat edeceği bu tayyare-

Gümrü 
lstanbul 

uhafaza Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Mı;:vcut nümunc şali bezinden lOX 15 ölçüsünde yaptırılacak 

4 tane bayra~ın 16·8-1937 Pazartesi gücü saat 15 de açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

c- Lekesiz İspartanın lekesiz Ü· vardır. ler saatte vasati olarak 260 kilometre 
2. - Tasınlanmış değeri (1128) lira e ilk teminat (85) liradır. 
3. - Şartname, evsaf ve şaH nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

zümüni.i yiyorum,, demiştir. İsparta ortaokulunu da bu yazıla- sür'at katedeceklerdir. 

İsparta Halkevinde her hafta sa • rın arasında bahsetmek Jazım, zira • 

4. - lstckli\erin kanuni vesikalar ve ilk temin t makbuzu veya 
teminat mektuplariyle birlikte o gün eski Galata ithalat GOmrütü 
binasındaki komisyona gelmeleri. (4703) Nobel mükafatı 

kazanan eser 
mimi toplantılar yapılıyor ve her ay. bu feyizli yuvanın sayın direktörü 
gençler tarafından halka faydalı tem- Hilmi Dilmenin ve arkadaşlarının 
siller veriliyor. İlbayın ve şarbayın yüksek gayretlerile yetişen gençler, 
dcgerli çalışmalarile imar faaliyeti 
dev adımlarile ilerlemektedir. İspar
Lada çıkan mecmua ve gazeteler: Ün 
(Halkevi), Enerji (Ortaokul), Gül
yurdu ve İsparta, altı gazete ve mec-

1937 Nobel mükafatını kazanan 
Avrupaya gitmekte, bir kısmı da O:s\odaki Sigrit Undset'e Holivuttaki 

lstanbul Vakıflar Dir ktörlUğü il nlar1 1 
yüksek tahsile atılmaktadır. İspar - t:ım fabrikatörleri müracaat ederek 
tanın bu nurlu yuvasında 600 genç ınükfıf at kazanan (Kristin Lavrens 
feyiz almaktadır. Bu gençler, bir de kl~arı) ismindeki eserinin 50 bin 

Çarş,'da Ôrücüler'de 12 .. 44 No. lı dükkAn. 

Muhammen aylığı 
Lira K. 

mu:ılnrdır. lise açılması için büyiiklerin himme- dolar mukabilinde filme çekilmesine 
İspartn gençleri tahsile ve büyük tini bekliyorlar. 

2 50 
Seneliği 

Lira 

Amerika güzeli 

Amerikanın her tarafın· 
da güzellik müsabakası 

pek makbuldür. Hele pt8j 
şehirlerinde mayoıarile 

kızların müsabakaya gi .. 

rişi pek ziyade rağbet ka· 
zanıyor. 

Yukarıdaki resim bu se· 
ne güzeller arasında bi

rinciliği kazanan Mis Ly

mondır ki bir iki hafta ev .. 

veı tayyarede evlenmiş
tir. 

Bir lngiliz 
Banker 
Kartpostaldan bir kıza 

aşık olmuş! 

L ondranın tanınmış bankerlerin
den Graf Perzcy geçen sene bir 

kartpostalcı dükkanında film artist

lerinin resimleri arasında bir kart -

müsaade etmesini istemişlerdir. 

• 
Karu zo için heykel 

B ir zamanl:ır scsilc dünyayı mest 
etmiş olan Karuzo için Napolidc 

Şt.>hrin en büyük tiyatro binası kar-
şısında muazzam bir heykel dikilme
sine karar verilmiştir. Heykel ital -
yan san'atinin 20 nci asırdaki muci -
zesi olacak derecede giızcl hazırla -
nacakmış. 

Sayımcır:ığı arazi~nde Keçesuyu karşısında kır kahveciliği 10 

Yukarda yazılı mahallerin 938-senesi Mayıs nihayetine kadar ki· 
raya \eritmek üzere arttırmaları uzadılmıştır. istekliler 9-Ağustos-937 

PazartCAi günü saJtt 15-e kadar pey paralarile Çenberlitaş'tn fstanbul 
Vnkırtar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (489:~) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Ayasof yada Yanan Adliye Sarayı arkasında Tevkifhane binası 

bakkaliyesi olbaptaki keşifnamesine tevfikan yapılacak 360 lira 74 ku· 
ruşluk tamirat kiracıya ait olmak ve her senenin kirası peşin veril .. 
mek ve müddeti hitamında yapacağı tesisatı tnmnmile hazineye ter• 

Darısı bizim başımıza! 
postal görmüş _ve kadın artiste ait o- r ocuklar için sinema meselesi bü
lan bu resme aşık olmuştur. ~~ tün memleketleri alakadar eden 

ketmek şarıile üç sene müddetle yılda 240 lira kira mukabilinde açık 
arttırmll csulilc kiraya verilecektir. İsteklilerin Türkiye Cumhuriyeti 

tebeasından olması ve hüsnühal eshabından olduğuna ve rnahkümiyeli 
ve sari hagtalığı bulunmadığına dair zabıta, Müddeiumumilik ve Sı~

hiyeden alacakları vesaik ile 16·8·937 Pazartesi günü saat on dörtte 

yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komis
yona gelmeleri. M. (4804) 

Adamcağız gece gündüz göz yaşı u. müh.im meseledir. İngiltere, ni -
dökmüş ve muhayyel mfışukasını dü-1 hayct bu meseleyi halletmiş ve yal
şünmüştür. Ondan sonra sinemaya 

1 
nız çocuklar için sinema ve film ha

merak cdcnb anker, her filme gide- ~:-ırla ~mıya başlamıştır. 

rek muhayyel sevgilisini aramıştır. 'ıJ Bunu takiben Fransa da bu kıc: HALK OPERETi DEVREDİLECEK İHTİRA 
Nihayet bir gün Şarlonun Şehir 

mevsiminde çocuklar için fiJm ter- . BERATI 

tibntını tamamlıyncaktır. •Dcmiryol arabalarının tartılmac:ı 
Işıklarında sevgilisini bulmuştur. Bu, 1tnı11tnııııınru1111111111111111uuuıum111mumıııı1ıııı .. unHtlllllll Bu Ak am için usul ve tertibat:> hakkındaki ih-

Virjina Eheril ismindeki o kadar ·-Lokman Hekt"rn ·-· tira için alınmış olan 27 ağustos 1935 
Festival gecesi tarıh ve 2044 numaralı ı·htır' a bera -meşhur olmıyan bir yıldızdır. T k · B h · d 

1 
Mecmuası ı a sım a çesın e tının ihtiva ettiği hukuk bu kere baş· 

Banker, sevgilisini görür görmez Her muallime her mek PIPIÇA k 
. •. • ·asına devir veyahut mevkii file kon 

dcligı' bı' olmuş, hemen Holivuda mü- teplıye, her aıleye, her mak · · · ı · kl'f d'I 

racat etmiş, kıza sevgisini bildir - 18zı m lıd ır. Orketra • Ba:e •srANavı. mckte olmakla bu hususta !azla ma-
köylüye, her kese pek 

1 
Operet 3 perde f'CuRUı..uşu ,033 ıçın ıcara veri mesı te ı e ı -

miş ve kıza da izdivrıç tek1ifinde bu- ı Bundan faydah bir zo"o Dalmasın lttirakile lümat edinmek isteyenlerin Galata-
~nmuştur. mecmua bulamazsınız. da, Aslan han 5 inci kat 1-4 numarrı-

Seneliği, . (12) adedi <6~ ku. İstanbul Yedinci İcra Memurlu - I ·· ı l i ·ı· l Evli olan banker, izdivaç teklüinin rııştur. Oıvnnyolu numara 104 1 ~ ara muracaat ey eme eı ı an o u -
il•Iİll•••lliıı•••••••llllii gundan: nur. muvafakatle karşılandığını görünce 

karısını boşamıya teşebbüs etmiş, 

bir sencdenberi mahkeme mahkeme 

dolaşarak buna da muvaffak olmuş
tur. 

İlk karısı da İngilterenin tan:nmış 

film artistlerinden Garry Garant ol-

duğunu söylersek bu adamın ehli 

DEVREDİLECEK İHTİRA Bil' borçtan dolayı mahcuz olup pa- =======:::c:===:::ııc=-
BERATI raya çevrilmesine karar verilen gar- 1 

c Yün taraklarında ıslahat> hak - dırop, büfe, tuvalet, konsol, ınaro _ Müsabaka kuponu : 22 
kındaki ihtira için alınmış olan 7 A- ken oda takımı, soba, muhtelif sec -
ğustos 1933 tarih ve 1633 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği Hukuk 
bu kere başkasına devir veyahut ica
ra verilmesi teklif ediln.ekte olmak-

la bu hususta fazla malümat edin -

cade ve trıb,an halısı, perdeler ve sair 
kıymetli eşya 10/8/937 salı gi.inü saat 
8,30 dan 9,30 a kadar Beşiktaş Yıl
dız caddesi Mazharpaşa sokak N o. 

11 hane önünde hazır bulunacak me-

• • • • • • • • • 
terafter1yım. 

ADRES: 

• • • • 

, • klUbU 

• • • • mek isteyenlerin Galatada, Aslan 
keyf ve ehli zevkten olduğunu tas- han 5 inci kat 1-4 numaralara müra.- mur tarafından açık arttırma ile sa-

• dik edersiniz değil mi? caat etmeleri ilan olunur. tılacağı ilan olunur. (34322). • 
• • • • • • • • 



ile 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri ta
m:ım, sağlam ve güzel. Iier yeme~i, her 
meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükemme
len hazmediyor. Çünkü sabah, akşam ve 
her yemekten sonra dişlerini fırçalamağı 
itiyad edindiği için midesi ve barsakları 

çok sağlam kalmıştır. 

'· R A D Y O L 1 N l 
Kullanmak ve d'.şlerinizi biç olma.ısa. günde 3 ~-efo ~ırçalamak 

suretile sız de bu mazharıyetı kazanabılırsmız •. 

•---•ı• HER AKŞAM•---•· 
Memleketin en yüksek sanatk6rlarile birlikte 

AFiY 
1 T A K S I~ M Belediye 

bahçesinde 
._ ___ Tel: 43103 • 

Üsküdar Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğünden : 

Üsküdar şubesine 931 senesi veraset vergi•indeo borçlu Andoo 
veresesinin şayian mutasarrıf oldukları Üsküdar Hayrettin Çavuş 
mahallesinin Çavuşd~re soka!ı'ında kain 40 sayılı Bostanın 120/30 
hi•sesi vergi borcundan dolayı satılıl!'a çıkarı lmıthr. lbalei evveliyesi 
l().8°937 tarihine müsadif Pazartesi güni! saat 14 de Üsküdar kazası 
Kaymakamlığında icra kılınacağından yevmü ihalede talip olanların 

% 7,5 pey akçeleriyle birlikte Üsküdar Kazası idare hey'etine mü• 
racaatları. "4550,. 

BARA 

,.,----.... -------------------·~ 
PATI 

Basur memelerinin ANTİVİRÜS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü illi· 

haplarında, cerahatlenmiş fistüllerde. kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

K~şif bedeli 7503 lira 8 kuruş olan Bakırköy kazasına bağlı Ka· 
litarya köyünde yaptırılacak ilk mektep binası açık eksiltmeye konul· 

muştur. Keşif evraki!e şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlü· 

ıtünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 562 lira 73 kuruşluk ilk tc• 
minat makbu• veya mektubile beraber 6·S.937 Cuma günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (4488) 
• • • 

Su nakli için kullanılan bütün arabaların önünde arabacıların oturması 

için damacanaların konduğu kwmdan en aşal!'ı 75 santimetre bir hail 

ile ayrılmış husus! bir yer bulunması mecburidir. 

Damacanaların üzerine oturması ve zati eşya konulması ya.aktır. 
Hilafına hareketi sabit olanların umuru belediyeye müteallik ahkamı 

cezaiye kanununa göre ceialandırılacatı ılan olunur. (B) (4935) 

• • • 
Vesaiti nakliye resminden dolayı borcundan dolayı bacı~ altına alı· 

nan 2177 Şevrl vö 1766 Bıyık markalı hurda bir tı.atcle her itti 111'>

mobilterin Aksaray•da Taşkasapta Kara Nohut sokağında 9·8-937 günu 

saat 14 de açık arlhrma ile satılacaıtı il!ıı olunur. (8.) (4932) 

PE 
ÇOCUK. PODRASI 

Alelade TUVALET veya TALK pud. 
rası değildir. O bilhassa çocuk için 
hazırlanmış ve çocuk hıfııssıhh.uına 

tatbikan yapılm•ştır. 

PERTEV ·ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam ctmeği mem• 
leke! borcu bilmekle ve bize hergün bin· 
lerce teşekkür mektubu göndermektedir. 

o 

BIRE, 
1000 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe' neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31 .. 
?>' ·\nci kat. 

ao·zoNO SEVOIGIM ZEY INYAG 
8&1nunla pilav mı? Tath mı? Mayonez mi? 

Pathcan dolması mı pişirsem, 
salata mı yapsam ? 

Piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilatlı yeni fiatlar: 

Tam 1.4 Litre şişe 40 1 Kilo Tenekesile Kutu 90 

" 1-2 " .. 60 3 .. .. • 225 

" 

1 

2 • 
" 100 5 
.. 200 7 

.. 
• 

• .. 
HASAN DEPOSU 

• 
• 

375 
525 

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

Sayın Bayan. 
YünlU, ipekli, pamuklu, rengini 
beğenmediğin, solmuş kumaş 

ve _elblsel~rini mutlaka 

~~YA. i 
HOLS.TINA'yı iyice kullan 

bir Bayan, her vakit modaya 
uygun ve dlledifii renklerde 
giylnebillr. 

HOLSTINA'dan daha iyi boya 
:,......_...,.........; __ volt-tur. ismine dikkat. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 

TARLADIR " Cild ve zührevi hastalıklar "ıı 
müteha""ı" 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.0oo· Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 
Dr. Feyzi Ahmet 

ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23891 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7~Ağustos-937 

günü akşamına kadar biletini de-
ısıarıbuı Ankara cad. 

desi No. 43 ğiştirmiş bulunmahdır. . 
Pazardan maada her giin sabah· Bu tarihten sonra bilet üzerinde-

ı lan akpma kodar ı 

--
.. oı.ooooc:ıoooooooooooooo .. llLki hakkı sakıt olur. 
Dr. Hafız CemaJ ~==::::====:===: __ 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

11 Kadıl<öy Vakıflar Dlr aktörı ·J~ü lıiinları 
1 Tar hi Mahı . lui 

1 

" . • 
Pazardan başka · günlerde öğle • j Üsküdar Altuniıade Koşuyolu caddel;i Konı ve arazi 31·5.94() sonunn kadar 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar ,, Tavaşi Hasan Ağa Hamam lskenderbaba 31-5-938 " • 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· tekkesi binası 

T k maralı hususi kabinesinde hasta • " Rummehıned Doğancılar Dükkan 31-5-938 . u'" r ı"ye !arını kabul eder. Salı, cumartesi Pş. Cad. 94/I 
• Tcnbel Hacı Sarmaşık 11 Ev 31-5·938 

günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha· Mehmed 

Cumhurl"yefı" 1 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- " iç Erenköy Kozyatağı 28 No. lu 
hane ve ev telo!fon: 22398. Kışlık Dükkan 

Z telefon: 21044. " Beylerbeyi Çamlıca caddesi Ev 31.5.935 .. .. i r a at Sahıbi ve umumi neşrıyatı idare eden Yukarıda yazılı yerler hizalarında gös!erilen müddetle kiraya veril· 

ff 

• • 
31.5.935 .. • 

Başmuharrir mek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan 

Banka Si E. izzet Benice 12-8-937 Perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıfiar Müdürlüğüne 
Ba.<ıldı~ yer. Matbaaı f'1Jıinive mi ncaotları . (4800) 


