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41manya ve italya kime karşı hazı lanıyorlar? 
4.lmanya, .Fransa ve Çek hududlarında manevralara başladı 
ltaıyanlar . da Fransa hududunda mu-

azzam bir manevra yapacak ar 
~l111anya' nın hedefi, garb hududlarını aşıl-
~az ve geçilmez bir hale koyarak diğer 

görebiln ı ek imiş ! ~ha/arda daha serbest • 
ış ---

Berlin • Roma mihver inin son sistem motörlü kıtaatı ndan birer grup 

Muamele ver ıı lsl -Runsiman 
Hitler'le Son 
Görüşecek Karar 

~ Bugün manevralara başhyan Alman ordusundan bir parça 

~1 .ı~: l~ (Hususi) - Aimanya a.1.ırken İtalyanın da müttefikinin dır. Bilhassa P aris vaziyeti adım 
~<ie '~tıtrı ~ zamanda geniş yürüdüğü bu yolu da takbe ko· adım tedkik ve takib eylemekte-
~~ ~eri hazırlıklara ba§'la • yulması bu iki devletin, Hitler'in dir. 
(~0 

Jnanidar tel!kki edil- Roma ziyareti esnasın& verilmiş Londra siyasi mahf1llerinin ka. 
~ı~· bazı kararların tatbikına hazırlan. naatine göre Alman hazırlığında 
~ hir ı;rdusu henüz görülme _ dıklan hissini uyndırmak~dır. hedef, garb hududunun yapılan 
""~at it Zda manevralar yapara, Nazik ve ciddi olan vaziyet dik- tahkimat ile aşılmaz ve geçilmez 

U"11etıerini silah altına kat ve aliika ile takib olunmakta.. bir hale konulmasıdır. Bu suretle 

&ıı ,_ b l ,, ,, 
~ Rur an arın onune 

Almanya garbden erıin vaziyette 
olarak diğer sahalarda daha ser
best bir halde çalışması imkan • 
!arını elde edecektır. 

ALMAN MANEVRALARI 
BAŞLAD: 

Bu mülak~ta bilhassa 
ehemmiyet veriliyor 
P aris 15- Lord Runciman pek 

yakında Hitleri ziyaret edecektir. 
İngiliz Lor..,.., henüz S üdet şefi 
Henleynle görüşmemiş olduğuna 
1'-iire Hitler _ JUıncilnan mülakatı 
i:İaha evvel vukubıllacaktır. 

Son günlerde Hitler ile görüş. 
müş ve Londraya dönmüş olwı 

General Hamiltoı:a göre Hitler, 
İngiliz Lorduna hüsnü kabul gös. 
terecektir. Siyasi mehafil -
de Hitler _ Runc!man mülakatına 
çok büyük bir siyasi ehemmiyet 
verilmektedir. 

. Slovak partisi reisi 
Prag 15 (A.A.)- Slovak po. 

pulist partisinin şen Hlinka'nın 
sıhhi vaziyeti dün hafifçe iyileş. 
miştir. Hasta kendine gelmiş ve 
gazeteleri okutarak dinlemiştir. 

Çek meselesinin nalline 
uğraşan L ord Runciman 

Bununla beraber henüz pek za • 
yıftır. ~akit geçilecek? 

~çıı ta denize girenler 
~~~ 6 kişi boğuldu, 4 

Lond-:a 15 (A.A.) - Çeko,slo - 11 1 Al 
vak hı.dile Ren nehrinin sol sa_ Turkıye manya 
hilinde yapılacak ohn büyük Al- - -

bış, 2!orlukla kurtarıldı 
L ~l\ 
.. ., altşaııı .. 

man manevralarına bu sabah baş. 
1 

1 
• 

=ı~~~~ ~:~ı:~:::~: v::;~~;i~~ Tıcaret an aşmasi 
dilmiştir. 

1TALYANLAR DA MANEVRA 
YAPACAKLAR 

Bu sabah mer'iyet mev
kiine kenuldu ve piya
sada derhal tesirini 

Bugün veriliyor 
Küçük esnafm muamele ver • 

gisinde maktwyetc rabtedilme • 
leri hususunu incelemek üzere 
toplanan komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. 

Bu sabah muamele ve istihlak 
vergileri müdürlütünde Maliye 
Vekaleti vmdat umum müdürü 
1smail Hakkının riyasetinde ve 
Defterdar Kilzım:ıı iştirakile bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantı öğleden sonra da de. 
vam edecek ve vergiye abi tutul. 
mak istenen esnafın tedkik edilen 
şikayetleri hakkında son karar 
verilecektir. 

Fi 1 i stinde : 

Emniyet ve 
Asayiş 
Yok 

Beyrut 15 (Hususi)- Filısttn 

ahvali gittikçe karı~aktadır Bıı 

gün Filistinde artık can ve mal 
emniyeti kalmamıştır. Bir taraL 
tan Arablarla Yahudiler, diğer ta. 
raftan her iki unsura karşı mü • 
dafaa ve tedib tedbirleri alan In. 

(Devamı 6 mcı aahilede) 

ispanyada...:. 

iki taraf da son koz· 
larını oynamıya 
hazırlanıyorlar 

Hükiimetçiler bilhassa üç mühim 
mevkii muhafazaya azmetmişler 

Frankistlu tarafından bombardıman edilen bir 
kıt'anın bug ünkü hali 

L ,ndra 15 (Hususi)- Hükıl • 
metçiler Barselona, Valansiya ve 
Madrid şehirlerinin ihtilalcilerin 
ellerine geçmemesi ve bu suretle 
kendilerinin harbi kazanmak yo. 
ille bütün İspanyaya hakim ol _ 

malarına imkan kalmaması için 1 
çok esaslı tedbirler almışlardır. 
Bu arada bu şehirlerin etrafına 

adeta birer çelik çember çevril. 
miş ve bu üç şehrin müdafaası 
için hi.!~ ünı.,ç !erin ellerinde bu. 
lunan en güziu _ kıtaat ayrılınli' 

ve külliyetli mlktarda cephane 
ve diğer levazımat depo edilmiş. 
tir. 

Frankistlerin son zamanlarda 
(Devamı e ın cı ... ı.ifede) 

Sinema, tiyatrolardan 
resimler nasıl alınacak 

Alikahlara vaziyeti izah eden 
yeni emirler verildi 

Sinema, tiyatro ve emsali yer

lerde resimlerin tahakkuk ve talı. 

sil tarzı hakkında bazı yanlışlık.. 

ni ve sıkı bir em;r veri!lnştir. 

Bu tebligata gö:e yapılacak iş. 
!er şunlardır: Ilı;. l\Q;ı hir· uıeri Kanlıca açık. 

1} liq,. ı •rkek diğeri kadın ol
~~,e ç~e ·ki cese•l görülmüş ve 

ğulmuştur . Cesedi denizden çıka. 
rılmıştır. 

BALTA LİMANINDA 

Londra 15 (Hususi) ·- İtalyan • 
!arın bütün ihtiyat kuvvetlerini 
silah altına çağırmabrı hakkında 

teraşşuh eden haberlere göre, İtal
yanlar da Almanlar gibi muazzam 
hır manevra yapacakla.rdır. Bu 
manevranın Fransa h•ıdudunda 

yapılacağı söylenmektedir. 

·· d" lar yapılmıştır. Bundan sonra bu Tiyatro ve sinemalar bilet üze. goster ı 
~ ttlte1t 3~rılmıştır. 11,ıl\<ia<iır. S Ve kadın da 40 yaşla. 

l\ııı. . anyo yapmak üzerı~ 
q .1. gll'd•k 

t "'tı anı ' ' rı sırada boğul -
· lıtııu aşılmı1 fakat hüviyet. 

lt z tesbit edilememiştir. 
l\1q llzcuNcuKT A 

t;8• gllrıcuk 
4ı R~çlı .. ta oturan Şarki Ka -

~~- YUksek . 
~ "<!&iııc1,, tıcaret mektebi 

'
ijl\~eı it n Emin oğlu Hasan 

llzgu 
~ i . ncuk S•h ilinde yı • 

çltı de · 
nıze g:rmiş ve bo-

Balta limanında yıkanmak ıçin 
denize giren ve Yüksekkaldırım
da oturan 18 yaşındc. Lion yüzmek 
bilmediğinden boğulmuştur. 

KIZKULESİ AÇIKLARINDA 

Dün akşam üzeri Kızkulcsı a. 
çıklarında bir cesed görülerek sa
hile çıkarılmıştır. Yapılan tııhki -

kat neticesinde cesedın birkaç gün 
evvel yıkanmak içın Şemsipaşada 
denize girdiği sırada boğulan Ali 

(Devamı. & urı sa~~amızda) 

( Dc,·amı f'. ınc ı sahifede · 

Tedhi·çı·ler arasında çalı•. "n kabil yanlışlıklann meydana ge_ rinde dühuliye ücretlerini göste. Almanya ile Türkiye arasında , ....-
bı·r Yahudı· kadını tirilmemesi için alakadarlara ye. (Devamı 6 ın<1 sahifemizde\ 

mütcaddid defalar yapılan aniaş. l===~;,,.;;~;:,;;~;:,;;;,;;~==============================
maların istenilen inkişafı göste-
rememesi üzerine ahiren Alman.. 
ya ile aramızda yeni bir ticaret 
mukavelenamesi akted.ilmişti. Bu 

Dört 
Kaçakçı 
l"'utuldu 

- yeni anlaşma bu sabahtan itiba-

Japonya mütarekeyi daha mürek
kebi kurumadan bozmıya kalkıştı 

Yazısı 
6 d• 

ren meriyet ınevki;ne girmiştr. 
Yeni ticaret muahedesine göre 

Almanya bizden kuru üzüm, in. 
cir, fındık, ceviz, badem, kayısı 
çekirdeği, yumurta, canlı h ay -

ı Devamı 6 mcı aahl.lem.bcl•). 

Rusların azimkar hareketi Üzerine gerilediler 
·• (Yausı altıncı sahifemizde) 
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t7 il -" "'•~ ...... ı ............... iiiiiı.ioııl 
Atatürk'ün çizdiği 

yol üzerinde .. 
Yazan : ETEM ızzET BENiCE -

S ayın Başvekil Celfil Bayar'ın Yüksek Ticaret Mektebini 
bitirenlerin gecesinde verdiği söylev 3'fuk milletinin bu
günü ve yarını bakımından üzerinde hakikaten durulacak 

bir nutuktur. 

Celal Bayar bu nutku ile Türk devletinin kuruluşunda baş
lıyan ve gidişine hakim olan yolu en veciz şekli ile tavsif etmek
tedir. Bu yol Ulu Önder'in çizdiği ve hedeflendirdiği iktısadl 
kalkınma ve «müreffeh Türk milleti• yoludur. 

l\fuhterem Başvekil bunu şu cümleleri ile daha canlı ve daha 
mütebariz bir halde 'ıeriyorlar: 

«Bizim ıçin en salim yol ekonomimizi tanzirrı etmektir. Genç 
ttkadaşlarııruza hatırlatmak isterim ki, rejimimizi1ı banisi olan 
Atatürk'ün kurduğu Halk Partisi prensiplerinin mübaliiğasız 
dörtte üçü memleketlıı ekonomisine aiddir.• 

Celal Bayar, Türk milletinin refah kalkınma ve ekonomi 
şartlarını en iyi kavramış, en mükemmel teşhisi koymuş, en kısa 
yoldan en yüksek netice ve randımana varmayı muvaffakiyeUi 
eserleri ile millet nazarında kazanmış beynelmilel nadir iktısad
cılardan ve yüksek çapta devlet adamlarından biridir. Kendisi
nin. Atatürk'ün yüksek direktifleri ile ilk İktısad Vekilliğinden 
ve Iş :aankasını kuruşundan başlıyan ve ikinci İktısad Vekilli
ğinde en gent~ fiili inkişafını bulan ileri görüş ve Türk milletinin 
iktısadi bünye ve hüviyetine en uygun bulduğu kalkınma sistemi 
son bir iki yıl içinde memlekette uğurlu ve hayırlı feyizlerini 
göstermiye başlamış ve geçen yılların sıkıntısı yerine memleke
tin umumi çehresinde olduğu kadar halkın ferdi bütçelerinde de 
refahın ~rtları nisbet derecelerine göre kendisini göstermiye 
başlamıştır. 

Ulu Önder'in: 
- Bundan somaki zafer Türk köylüsünün sapanındadır!. 
Hitab, işaret ve emirleri bu zaferi bütün hudud ve şümulü 

ile tahakkuk ettirecek bir merhale içinde bulunduğu gibi mem
leketteki iktısadi müvazene, sanayileşme hareketi de en dürüst 
ilerleme merhalesi içinde inkişafını takib etmektedir. 

Dahilde bu hızlı ilerleme ve kalkınmayı temin ettiğimiz gibi 
haricde de mali ve iktısadi bünyemizin sağ'lamlığına, feyizleni
şine geniş mikyasta güven ve sempati kazandırmış bulunuyoruz. 
Son Londra kredi itilafı, Türkiye - Almanya ticaret muahedesi, 
ihracatımızclaki tezayüd bunun parlak delilleridir. 

Celfıl Bayar, bütün bu inkişafın sırrını bu cümlesi ile bize 
ı•enniş bulunuyor: 

•- Bizim devlet idaresinde birinci derecedıo. kıymeti haiz 
premipim;z milletin ekonomik bütünlüğüdür. Büyük kuvvetle 
inanmışızdır ki, bu bütünlük bilgili ve şqurlu mesai ile temin 
olunııı-.. • 

Muhterem Başvekil her vesile ile bu inanışın: ve bu prensi
pini ortaya koymuş ve hakikaten bütün denemelerinde bu pren
sip ve gidiş kendisine yar olmuştur. Kurduğu en küçük müesse
senin en büyüğe yükse]işindeki hayatiyetten devletin ve milletin 
iktısadi kalkınış ve ilerleyişine kadar. Bu ilerleyiş ve kalkmışı 
daha kuvvetle ileriye götürmek yolunda da yine kendilerinin 
işaret ettikleri gibi en büyük destekliği yüksek iktısad tahsil 
eden gençlerimiz ifa edeceklerdir. 

Ha yatın içinde ve iktısadi kalkınma hamlelerimizin mani
vela har~i{etlcrinde onlardan büyük kuvvet, yüksek ferağat ve 
randıman beklemek elbette ki yerinde ve en tabii olan bir 
bekleyiştir. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Öğretmen okulu mezunu bu

lunan ve müfettişLk imtihanı ver

mek suretile müfettiş olanlar önü

müzıfoki seneden itibaren hiçb:r 

ıyaş kaydına tabi olmıyarak Gazi 

Terbiye Enst:tüsıinde pedagoji şu
besine devam ederek -enstitü me

zunu olabileceklerdir. 

Devam müddeti iki yıldır. Bu 

yıl orta tedrisat müesseselerine 

üç yüze yakın sta.jiyer ve yardımcı j 
öğretmen alınacaktır. ı 

Etem İzzet BENİCE 

fRTIHAL 
186 ıncı alay kumandanlığından 

mütekaid Osman Nuri Demirerer 
dün uzun süren bir rahatsızlı/;tı 

mütekaip irtihali darıbaka eyle
miştir. 

Merhum Yemen, Trablusgarh, 
Balkan, Büyük Harb ve İstiklal 

savaşlarında kıymetli hizmetler
de bulunmuş, kahraman ve de
ğerli bir subaydı. 

Merhumun geride bıraktığı ~~ 
derli ailesine ve oğlu yazı arka.. 
daşlarımızdan Murad Kayahan'a 
samimi taziyetlerimizı beyan ede
riz. 

ONU;BEN.._ 
.SOGDUH 

r .... ~ ' .ıııi • • • .'. • , , .~- ?':''> • ---·---------------------1 
A.<K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

ı .. fri"<a 
N.75 

- Şu herifin g~lmcmesi o ka
dar canımı sıkıyor ki. Eğer neş'em 
yerınde ol.>aydı, düny~nın eu mu
vlffak olmuş portrelerinden bi -
rinı yapmış olacaktım. Hıınir he
rıf! 

- Ncş'eni artırmağa ben kiıfi 

değ.! miyim prensım! Nihayet 
ölüm, sağlık bizim ıçin. Günün bi
rinde hepimiz 5leccğiz. Belki Se
lim de bir erde kalb sektesinden 
ölmüştür. 

- Gazetelerde n~dl)n görmedim 
ya• .. 

- Olur ya .. Koca İstanbul bu. 

veızan isken Jer F. 
SERTELLi 

Her hadisenın gazetelere aksede
miyeceğini dün de s6ylemiştim 
sana! Neden üzıilüyorsun? Haydi 
bana verdiğin sözde duruyorsan, 
pasaportlarımızı çarçabuk yap
tırıp gidelim Avrupaya 

- Elbette, sözümde duruyorum. 
Fakat, İngiliz lirası clınıde olsay_ 
dı, Avrupaya başka türlü gider
dik. 

- Adam sen de. Biz de az çok 

paralı :nsanlanz. Babamdan ka.. 

lan serveti mezara götürecek de
ğilim ya. Gerçi bizim paramız, 

Bekçilere silah 
Atış ve yürüyüş 
Talimleri 
Y aptırılıyo~ 

Bütün b~kçiler munta
zaman disiplin altında 

yetiştirilecek 
Mahalle bekçilcrinJl mesleki 

malfunatlarmın arttırılması için 
her tarafta kurslar açılmakta oL 
duğunu yazmıştık. 

Bu hususta al:iığım mütemmim 
malumata göre gerek merkez vi

lilyetl.erde ve gerek kazalarda 
buhınan bekçi'Lı!rin muntazam bir 
disiplin dahilinde atış ve yürüyüş 
tahnleri ~pmaları da kararlaştı.. 
rılmıştır. 

Bu kararın tatbikine çok yer_ 
lerdıe başlanılmıştır. 

Atinadan define 
Aramağa gelen 
Avukat 

M. Kazmas mühim 
kazılar yaptıracak 
Yunanlı avukatlardan B. Kos-

tantin ıism;nde bir zat Atinadan 
İzmire ge1:miş ve milli emJ.ak mü
dürlüğü iıle temasa geçmiştir. Bu 
zat, elinde mevcud plana göre, 
İzmıirin muhtelif yerlerinde Yu
nanlılar zamanından kalma bazı 
iddia etmıştir. Bu zatın isteği Ma
defineler meydaoa çıkaracağını 

l.işe Vekaletine bildirilmiştir. 

Mekteb 
ihtiyacı 
Tesbit edildi 
İstanbula 150 ilk 
ilkmekteb lazım 

V.ilayetimlzin r:ıhtelil kazala
rınd 150 ilk okula ıhtiyaç oldu
ğu aliikadarhrac" tesbıt edilmiş
tir. Bütçede zarureti dolayısile 

yüz elli me!debin bu yıl ancak 
otuzu yaptırılabilecek ve otuz 

mektebinde inşaatı önümüzdeki 
ders yılı b3.şınu kadar ikmal ediı
lecekti.-. Silivride inşasına başla_ 

nan ilk okulun inşaatı bitmiştir. 
G-ekıcek hafta içinde Şile, Yalo
vada ve sırasile diğer kazalarda 
başlanacaktır. 

Otuz mektebin aç•lma törenleri 
vilayetten g:decek heyetler hu
zurile 29 Tcşrir.evvel Cumhuriyet 
bayramı günü açılacaktır. 

Mezkur mektepler.n inşasında 
köylümüzün tasavvurun fevkinde 
alaka ve yardım gösterdiği görül
düğü cJhetlc önümüzdeiki yılda 

diğer yüz yirmi ilk okulun da in.. 
şa edileceği muhakkak sayılma
maktadır. 

:3l;i·1 el~ ~.ı dUştU 
Fıstıklıda tramvay caddesinde 

oturan Cevdet oğlu Hakkı bisik

letten düşerek yürunden yaralan

~tır. 

sizin büyük servetleriniz yanın -
da hiç mesabesinde kalırsa da. 
Venedikte birkaç ay değil, 

birkaç sene bile ya,<atabilir iki -
miııi. 

Ayten, aşıkının boynuna sarıL 
dı. 

- Bana söyle, prens .. Ne zaman 
yola çıkacağız? 

- Ne zaman istersen!. 
- O halde hemen hazırlanaılın. 
- Pekfila. 

* Gültekin, o gün, oturduğu köş-
kün zemin katına inmişti. yeral _ 
tından etrafa iııtişer eden müthiş 
bir leş kokusu insanın ·burun di
reğim sızlatıyordu. 

Gültekin bu kcşkü bir iki güne 
kadar mutLa~ terketm-eliydL. 
Terketmeğe m~courdu. 

Çamaşırlığa l;urnunu tıkayarak 
girdi. Selimin cesedi üzeriıı-e bir 
teneke kireç dcktü. Tekrar üstü
nü kapayıp döndü. Yukarı çıktı. 

Bir mukaddime 
münasebetHe 

NAHİD SIRRI 

Geçenlerde tam bir terciimesi 
çıkan Manan Lesko'yu, arkadaşı
mız Fikret Adil hazı kısımlarını 
atarak ve ihtimal ki bazı yerleri 
de hulasa ederek tekrar tercüme 
ve neşretti. Yazdığı küçük bir ön 
sözde hareketini müdafaa ediyor 
ve •bazı kısımları sıkıcı idi. Bi _ 
zim okuyucu bunlardan birşey 

anlamaz ve hiç zevk alamazdı• 
mealinde sözler söylüyor. Röpor
taj sahasında güz~! şeyler yazmış 
olan ve bizde müzikhol in tıhaı 
vadisinin nazzederim ki ilk mah
sullerini veren Fikret Adilin mü
tercimlik sahasındaki müstakbel 
faaliyetinden, bu ön s1'ıü oku _ 
yunca itiraf ederrim ki endişeler 
duydum. 

Bir kitabın bazı kısımlarını 

Türk okuyucusu anlıyaınazdı ve 
yahud bunlardan sıkılacağı ır ıı.. 

hakkaktı tarzında bir hüküm ver
mek, bu doğrusu çok cesurane bir 
iş. Çünkü, Türk okuyucularının 
zevkleri ve bilgi dereceleri ara _ 
sında elbette ki namütenahiye 
kadar giden farklar vardır. Ve 
nihayet, mütercim, tercüme ettL 
gi bir kitapta hemen hiç kimse_ 
nin bilmediğini muhakkak addeL 
tiği şeylerle karşılaştıkça bunlar 
hakkında kısa haşiyelerle müc _ 
mel mallımat vererek okuyucu
larını tenvir etmesinde hlçLir 
mani yoktur. 

Mütercimde, herşeyden önce 
tercüme ettiği esere karşı büyiik 
bir saygı olmalıdır. Ve bu saygı, 
cşurası sık1c1!•, «burasını şişir -

mi§!-, •burada baş ağrıtıyor!• 

tarzında hükümier vermeğe mil. 
nidir. Yoksa, kendisinin bir eser_ 
den tenkihat icrasına salahiyeti_ 
ni kabul edince, onun işi azıtara1< 
tadilat ve tashihat icrasına kıya. 
mı tehlikesi de muhakkak ki b~ 
gösterecektir. 

Mek·iebliler 
Disiplin altına 
Aflnıyorlar 

Bu yil bilhassa orta mekleblerle 
lise talebelerinin mekteblerine 
muntazaman devamlarc ve mek
teb harcindeki yaşayışlarının cid
di bir kontrol ve takibe tabi tutul
ması kararlaştırılmıştır. 

Mekt-eb müdürlerınin raporla _ 
nna göre talebeler:n mekteb ha
ricinde nelerle meşgul pldukları, 
zamanlarını nasıl geçirdikleri ve 
muhitten ne gibi tes:ı:ler bıraktık
ları sık sık velilerine mekteb ida
resi tarafından bir mektubla bil
dirilecektir. 

Orta mekteb ve lis~lerde talebe-. 
nin m-ekteb haricinde meiil:U l o _ 
lacağı oyunlar, devam edeceği si
ıı-emalar, klübler ve sair müesse
seler mekteb idaresı tarafınd•n 

sık sık kontr.ola tabi tutulacak, ta. 
!ebe ancak mekteh idaresinin mü
saade ettiği ağlence ve spor yer_ 
]erine devam debilecktir. 

O gün İstanbul.< Aytenle bir -
likte inmişlerdi. 

Cültekin Ayten; Taksimde bı _ 

raktı. Pasaport işlerini para ile 
çarçabuk bitirdi. 

Mütareke zam1nı tcrciımania -
rına · e1·:ne beş c.n lira sıkıştırınca 
vti.ze işleri pek çabuk yapılırdı. 

Ayten iki yeni valiz aldı. Daha 
başka t?ks:kleri de vacıiı. Onları da 
tamamlamağa ç>lışl!. O gece Çam_ 
lıcaya geç vaki: döndüler. 

İşler yolunda gid:yordu. 
Gültekin sevg;lisine: 

- Ben istanbula mutenekkiren 
geldim. Dışarıda bana müstear 
bir namla hitab ediniz. 

Diye yalvarmıstı. Hatta gülte
kin sokağa çıhrken, eski bir fü_ 

yadı imiş gibi, koyu mavi gözliık 
takıyordu. 

takırordu. Sırtı:ıda beyaz keten 
elbise, b~ınd~ Mıs:r fesi vardı. 

Onu uzaktan gören bir yabanccnın 

1 
Fakir halka yardım! .. 
~enelik kira geliri az olan 
evlere şehir suyu meccanen 

getirilecek 

Bunun için o yerin gayri sati ırac:ffnın 
120 lirayı geçmen1esi lazımı 

Belediye bütün halkımızın ko -
laylıkLa temizlik ihtiyacını temiıı 
dip yıkanabilmcsı için yeni bir 
karar vermek üzeredir. 

Sen-elik gayrisafi iradı 120 liraya 
kadar olan evlere meccanen tcr
kcıs tes:satı verilecektir Bu usule 
göre ev sahibi veya kiracı olan 
fakir ailelere boru tesisatı ve saati 
de dahil olmak üzere s<'kaktan e
ve tek musluk meccanen tesis e
dilecektir. 

Bunlardan alınacak su sarfiyatı 

bedeli de günde beş tenekeyi geÇ
memek şartile muayyen bir be -

• dele tabi olacaktır. Ancak bunun 
için eskidn konmuş olan bir usul
deki 100 lira kira kaydi bir;ız yük-
seltilecek ve senelik gayrisafi iradı 
120 lira kadar olan evlere de mec-
cani terkos tesisatı yapilacaktır. 

Bu hususta Belediye sular ida
resince tedkikler yapılmaktadır. 

Yakında karar verilecek ve derhal 
tatbika başlanacaktır. 

·Kuduz bir hayvanın yaptıkları 
Köyd2n köye dolaşan kuduz köpek 
3 kadın, 5 çocuk v2 2 ineği ısırdı 

Ordunun Uzunisa nııntakasında 
epey müddet evvel kuduz bir kö
pek önüne gelen hayvanları da
lamıştır. 

Aradan kısa bir zaman geçince, 
bu kuduzun ısırdığı tahmin edi -
len bir köpek de kudurarak 3 ka-

Pollsde : 

Bu ne 
Kagıdsızlık 
Kumkapıda Sarayiçi sokağında o
turan Vaslo'nun 6 yaşındaki kızı 
Marika cumbanın içinde yatmak.. 
ta iken sokağa düşerek muhte
lif yerlerinden ağır surette yara
lanmış Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmış
tır. 

Mısırlı olduğunda şüphesi kal -
mazdı. 

Loyid kumpanyasının Gaştanyn 
vapuru iki gün soııra rıhtımdan 

İtalyaya hareket edecekti. Bilet_ 
leri almışlardı. 

İki gün sonm •Gaştayn. ın bi
rinci mevki salonlarınd1 yerle _ 
şecekler. Vened;ğe doğru yola çı-
kacaklardı. , 

Valizleri yerle~tirdikleri gün, 
Ayten .yavaşça Gültekinin cebine 
ıiki bin lira yerle~tirdi. 

Portreyi de glizel bir çerçeve 
içinde paket yapmışlardı. 

Gültekin asılzad<;lere has bir so
ğukkanlılıkla: 

~ - Nez.aketin:ze teşekkür ede
rim, Aytıen! Bu iyiligınizi hiçbir 
zaman unutmıyacağım! 

Demekten kendini alamadı. 
Gültekinin yanınd3 da beş yüz 

lira kadar para>ı vardı. İki bin beş 
yüz lira ile birkaç .ıy Venedikte 
mükemmel ,yaşıyabilırlcrdi. 

dm, 5 çocult ve 2 inek ısırmıştır. 
Isırılan bu 8 kişi, şehirde teı;lavi 
edilmı'.ştir. İneğin biri o sırada 
kudurmuş, ölmüştür. Artıklı kö-

1 

yünden kapıcı oğlıı Dursuna aid 
olan ikinci inek de bu sefer kudur
du öldü. 

Bir motör 
Bir sandalı 
Devirdi 

İki gün sonra kimseya sezdir _ 
meden vapura bindiler. 

* Gültelcin.in c-ebinde bir hayli 
para vardı. Venediğe kadar ye -
mekli birinci mevki bilet. aldık
tan sonra, cebindl! kalan para bin 
sekiz yüz liradan fazla idi. · 

Ayten güvertede dolaşıyordu. 
Gültekin: 

- Ailenizden biri 
yavrucuğum! Haydi, 
liın. 

belki tanır 

salona ine-

Diyerek Ayten'n kolundan çekti. 
Gültekin hala Mısırlı prens ro

lü oynamakta devam ediyordu. 
Fakat, bu rolden - Venediğe va _ 
rınca - vaz geçecek!.. 

Vapur demir almağa başladı. 
Ayten: 

- Gaştayn kalkıyor ... 
Diye mırıldandı. Genç kadın bu 

yolculuktan o kadar merr.nundu 
kıi. .. 

(Devamı var) mivoruz. 



ö ocuk kamp an 
llİitniizdeki gıl şelırimizde 

lcamp açılacak 

. ilk 
Tedrisat 

25 Müfettişleri 
~llSQ t Münhal maarif müdür~ 
~, 8 muhasebelerin yardımile bu lüklerine tayin 

lllplar m üteaddid v ilayetlere d e edilecekler 

~llııı 
teşmil OIUnac&k Maarif müdürlüklerı talimat. 

namemde esaslı değişiklikler 

y.apılmıştır ~lııle aç zın muhtelif semtle -
ı.,,, llıJı ~ olan •çocuk kamp
'Ilı- 4arit Vekaleti müfeL 
>'ılı: atından teftııı ounduğunu 
lıu lef . 
~Pi~ ~en ~oma çocuk 
~t.ı q""4 ın daha g"lllş bir teşlı:L 
~ turuırnası ve Kızılay ı 

~ltillıtmın da ayrıca yar-

dımda bulunması muvafık gö -
rülmllştür. Gi!lecek sene §<!hrırn.iz. 

de 25 çocuk kampı açılacakt~ 
Ve yine gelecek seneden ıtibaren 

müteaddid viUıeı merkezlerimiz. 
de de bu k'1lllpl9rdan açılacAktır. 

Bu kamplar, hususi muhasebe 

butçesinden yar1ı.n görecektir. 

Korkunç katilin itirafları 
karısını bıçakla doğrayıp 
~ çukura gömen adam 

hakernesinin 2 inci celsesinde cinayetini 
"~ ürpermeden anlattı 1. 

"-·"",ıı haf. ta ı' "'-d~, d d di l ··~ ,m , A ana a - Karıma bu kim ·r •iye sora. ,1 . Yiİzünden Mermerli cak oldum. O zaman bana çıkıştı. 
~~tt t'~ tüyler ürpertici bir Sen koca değilsin. Ssn alça{;tın bl. 
" biı- a~ dugu ve Hüseyin l&nin- risin dedr. 
"t h!t· aıııın karısı Zelihayı on Ben de ne yapacağımı ıa,ırdım. 
~'~en bıçaklamalı: ıuretile Yerde çocuklann karpuz kestik -
""ı ~~ bulaşık çukuruna attı- l&i bıçak vardı. Hemen onu kap-
t.... lııl§tık tım ve karıma sapladım. Karım 

i. " "'llı.ı " 
."'1ıl lı. . gtin oğ ~n evvel ."1 • bulaşık ç.ukuruna dü,tü. 
lı~ mahkemesinde, ka. -· Karını bulaş.k çulrnru ya • 

!tatil, 
dc~masına devam nında mı ~·urdun? 

~ı.ı., hlıdıse ı u §ektld~ ve bir 
~. llerçe'l'e8} 1 inde anlat -

~;1. ~ı ıı.u~ ben 'ld' d .. 
.:"'Ilı Ço): o ur um. 
~Q ti' fena bir kadındı. Vak'a 
~ yllk.:: ~ Ysltın eve geldim. 

1 Ilı tar f Odayn çılıarken bod
~ c.a:a ın.:ıan bır adam sokağa 
~dlıın kaçtı. Bu adamı tanı - f 

. ı\u;aıip !aminde bir kepek. 
' lıu~e he• zanıan mtlna • ( 
~ .... ·llnduğurıı fşltirdım. 

" ""-"Üu· 
)ı .... ~. 
~~ı bu •<aç:ın adamı ne-

d... lt~ut~dın. 

- Evet çukur yarunda duruyor. 
du. Bayreis ben karımın fena yol
da olduğunu çok keneler rastla -
dım. Karım, doktor Ekrem Balta. 
cının yanında çalışıyordu. Bir de. 
fasında doktorun yanına gid.yo -
rum diy.: çıktı ve bir müddet son
ra da, ben nıuc~miyc giderken 
kömür pazart".lda karımı Uari p ve 
Garibin yanında tanımadığım bir 
adamla gördüm. 

Geçen celsede, karı kocanın hu. 
kuk mahkemesind~ boş3nma da • 
vası açtıklarına dair hüeeynin id
diası üzerine hukuk mahkemesin
den bu husus sorulmuş ve bugün 

Yeıııl talimatnameye göre; bazı. 
1arı; münhal maartf müdürlük
lerine tayin olunacaklardır. 

V.a.:zifeler.inde tamamile ve hak. 
kile muvaffak olan maarif millet. 
ti.şleri hakkında; derhal bu kay
din yetine getirilerek; münhal 
Maarif müdürlüklerine tayinleı-i 

için; maarif Vekaleti; tetkiklere 
başlamıtır. 

T aşdelen suları 
Otematik 
Dolduruluyor 

Her isti yer T aşdelen
de su a1amıyacak 
Taşdelen suları otomatik dol. 

duruluyor Evkaf umum müdür. 
lüğünün koyduğu mütedivil ser
maıye iliı tesisatı batşan haşa as. 
rileştiıilm~ olan taş delen suyu 
menbaında şişelere otomatık ma. 
kim~lerle su doldurumasma baş

lanmıştır. Gelecc!< hafta içinde 
bu suretle doldurulmuş suların 

~yasay.a. ~rılmasına b:ı§lana. 

cağı haber alınmı tır. 

Badema bu menbadan hususi 
tarafından geli~ı güzel su d<>ldu. 
rnlmasına müsıı2.de edilmiyecck 

ve piya.~adıı aneilk Evkaf sular 

müdürHiğunün fenni vesitle al
dığı sular satılabilccektır . 

Yeni 
Radgo 
l stasgonü-muz 
için 

t'.'lııı.1ıilı.llk !edim, o daha çabuk 
lı llıııı d kend.nı sokağa attı. 
"1 ~1~11? a Yalratuaydım oracık- • 
1,~!.: ·l)ı~ktinı. Ben doğrusunu 1 
"'\ anun ne ister e apsm l 

menf.i cevab geld:ği anlaşılmıştır. Şehrı"mı"zdekı" artı"stl erle 
Zelihanın ahlakı etrafıııda ma. · 

lamatını almak iç\n doktor Ekrem lmuka veleİer yapılmıya 

\~ı~~ nasıl öıdurdün, bıçağı 1 

Baltacı ile Garibin getırilmclerino başlandı 
mahlıeınece karar verilm~ ve du. 

ruşma çarşamba gününe bırakıl -
8 "<11n? 

~" h 4 "ı ane 
~ tft,.epoları 
0
1 
Q"ıamfandı 

1 tıııilt' - -d~ t •k vesait te hu-
' e "b ·~ cru e olunacak 
I~ ll:~dd 
'~~n ~ttenb,;n inııaat• de • 
ti,ııı4:ıt ınurnhane antrepoları -

~;~'ldı. ıı ıştır. 
~ Yat,; lt ıs1nıl11rında bazı tez-
~• ·~ Jlılın..ktadır 
0ı.· ~lar yakında açıla. 
'~tilt Yil 
\ -.,~Q~ kime ve ve boş•lt. 
'~ ~ı Ve sa r modern bü-

~~. hurad9 tecrübe olu-

mıştır. 

Göçmen 
Nakliyatı geri 
Kaldı 

Nakliyata yarın 
başlanamıyor 

Göçmen nakliyatına yarından 

itbaren başlanma~ı kararlaştırıl . 

m~tır 

Lakin bu hususta bazı noksan. 
!arın ikmal olunamadığı görü'me-
si üzrıne nakliyat! ancak 20 Ağus. 

tosta başlanabrlec·eğı anla>ılmak. 
tadır. 

Bu 
sayısı 

sene g~l<:cek göçmen .. l'rin 

2- bin. geçmektedir. 

~ SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARA YEL 
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~"tıı~! canın sıkılar senin bu pehli· 
Q(j ·&rdan amma, görürüm hiç bir 

~~ ... ....., l'l kurtulamazsın sıskahktan 
. <clı rııı. bu 
"ı. -4.ıı .. ha,e nasıl sevin _ 

•ıı·~ ... F 
~. "'iiı p uaı paşaların hat. 

·· . %y~§a~ın .sl:ıhatı mülki
ı "il ug, «nda sarf ettik. 

~u·. ~de g~t;rdiklen teş-
' •n A l • "' zız.ır. ng'.ltcreden 

~ ~ " olduğ:.ı zırh'ı ge. 
~se . 

Yın Avni p<ışa va
·~ i 1 ' 

"\on Y"k n var et. 
' Ch~at! " · ı ı ordular idare-

Z'ık 
ıı h • ısrar, ve cehalet 

~er h:ıyeladJıl, birer 

süslü heykelden başka neye ya. 
rıyabilirdı. 

Yatsı ezanı olmuştu Kağıtha

ne köyünün zurna sadalarına bile 
hakim olacak yüksek ve gür se. 
sile ümmeti Muhammed, cam:e 
çağırıyordu. 

Padişah, her nasıısa, ezan sesile 
aylldı. Saatlerdenberi bir an bile 
gözünü kırpmadan üzerınde bu

hındurduğu güreşı terk edip et. 
rafına bakarak yanında bulunan 

Etim.,sutta yakında faaliyete 

ge.,'<'cek olan yeru radyo istasyo. 
numuz iç:n; şehrımizdeki bazı ar. 

tistlerle uyuşulm~ ve mukave
!ıe"ler ,yaptlmasıııa başlıanmıştır. 

Bu artistlere harcirah da veri. 
lecek ve bugünlerde Ankaraya 
hareket ed~klerdiı 

Aarkada,ını yaraladı 
Küçükayasofyada oturan sey • 

yar fotoğrafçı Fe\'2; şakalaşırken 

arkadaşı şoför Kenanı 

kolundan yaralamıştır. 

makasla 

Bo~u ıurken kurtarıldı 
Tahtakalede bir fırında ~al~

şan Satılmış !smiodı> bir fırın a. 

melesi Yenikapıda denize girmiş 

boğulmak üzere iken kurtarılarak I 
Cerrahpaşa hastlnesıı.r kaldırıl. 

mıştır. 

An paşaya : 
- Lalam; vakit iyice geçmiş .. . 

Ezanı Muhamm"'di okunur. Fakat 
ne dersin bugünkü güreşe? Hele; 
Atmacanın galibıyetine diyecek 
~vok. doğrusu! ... Ama; layık değil
mı ıd: bu Atmacaya Osmanlı ni. 
şam lalam? ... 

Ali paşa; bıram bıram terliyor. 
Asabiyetinden çathyacak hale 
gelmış bır hlldc 'di. Nezaketini 
bin müşkülatla muhafaza ederek 

Efends'.ne: 
- irade efendimiz hazretleri. 

nindir .. 
Diyerek kukla gibi, olduğu yer. 

de kalkıp oturuyordu. 
Ezan durmuş!u. Padişah; Ma· 

karnacının Kar:ı Bckirc taktığı 

bir kazkanadını Ali paşaya gös. 
tererek: 

- Bak lalam; işt-> bu oyun mü
himdir. Makarnacı btr parça zor. 
larsa Kara Bek ir yenilebilir ... 
Amma; sen de hiç gıire~tcn an. 
lamazsın be lalam?... Bu oyuna 

San'at ve lakırdı 
Yazan: ELiF NACİ 

Sözün gümüş. sükutun altın ol. 
duğunu söy liye".ller h~ç de ya. 
nılmış değillerdir. Gerçi burada 
gümüş olan ne geveze bir P~P•
ğanın konuşmagıdır, ne de altın 

sükut. Nasraddin Hocanın hindi. 
sinin sükutudur. Güzel konuş~n
lar vardır ki insan onları dinler. 
ken bir eseri san'at karşısınd~ i. 
miş gibi zevk ve heyecan duyar. 
etrafında dalına sevgi ve saygı 

toplıyan bu güz~! konuşan insan. 
!arı hemen hepimiz ararız. Mec. 
llslerimizde bulunmalarından 
hoşlanırız. Bir kabiliye1: olduğun. 
da asla şüphemiz olm1yan güzel 
ve çok konuşmanın san'at dün. 
yasında bize pek çok şeyler kıy. 
bettirdiğinin de hilmem farkında 
mıyız? 

Bize anlatmak istediği güze! 
hislerini. intıbahnnı kalem veya 
boya dururken meclislerde, lakır. 
dı arasında heba eden geveze san. 
atkiira dalına acımışımdır. 

Dikkat ederseniz görürsünüz ki 
az konuşan san'atkarlardan çok 
eser, çok konuşan san'atkArla: • 
dan da az eser almışızdır. 

Yine dikkat etmişseniz hak '"'"· 
rirsini2 ki güzel konuşanlar fena, 
fena konuşanlar da güzel yazı, 

güzel eser vermişlerdir. Kendini 
hiç durmadan anlatmak ihtiya • 
cında olan olan FM'atkiır, bu ar. 
zusunu tatmin etmek için çene. 
sini seferbe• ettiği zaman yalnız 
vaktini dej;ıil, heyecanlarını da 
israf etmiş oluyor demektir. İşte, 
altm olan süklıtun manası budur. 

Bence heyecanlannm üzerine 
abanarak, yeni doğacak eserine 
kuluçka olan ve hislerini kıskanç 
bir itina ile muhafaza ederek ö. 
tede beride haream?yan san'atka. 
rın onları eserinde teksıf edPbiı. 
n\esi lazımdır Zira dilin san'at 
eseri üzerinde pek çok şeyler va. 
ladığına ve gevezeliğın s:ın'ata 

suikasd ettığine inananlardanım. 

Ve kaniim ki kendisi çok konuşan 
san'atkıirın e~eri n lıonuşut 

Odun 
Yasağı 
Kanunu 

ELİF NACİ 

--
Tatbik şekli hakkındn 

bir nizamname 
hazırlanıy0r 

Sene başında tatbikine geçile. 
cek ohm mahrukat kanunun tat
bik şeklini gösterir bir nizamname 
projesi lı;ızırlanmağ .. başlanmış
tır. 
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Şehir meseleleri 
Odun ve kömür derdi 
Bir çeki odun,· Ağustos ayında 

360 kuruşu bulursa kışın 
kaça çıka c a k ? 

Halkı kömür yakmağa alıştırmak için ona ev
vela ucuz kömür s0bas1 temin etmelidir. 

Dünkü yazımızda odt!r "e kö • 
mür <furdinden bahsetmiştik He 
nüz kış gelmeden, bu bahısler et
rafında, görüşmeli: bira~ mevsını.. 

siz addedilebilir. Çı.inKü herkesin 
plajlarda, deniz kenarlarında Çam. 
lıea tepelerinde gezdiği bir mev
simde, odun ve kömür lakırdısı 

etmek insana biraz acayib gelir. 
Fakat durendi.§ birçok kimseler 
daha yaz aylannd1 bıle, ocı:ııı ve 
kömür tedarildle meşguldürler. 

hesablarmı iyi bilen birçok aile -
!er şimdiden odun v~ kcmürlerL 
ni tedarik etmişlerdir. Çünkü kı. 
şın odun ve körnlh fhtı d1ha zi -
yade artacak diye ... Faka~ bu yac: 
bunu düşünmeğe de ıır kan kal
mamıştır. dün de :azdığınıız gibı 
henüz ağustos >yında olduğumuz 
halde, bir çt>ki :ıdun, 360 kuruş • 
tur. Eğer, Bekdiye tarafı:ıdan 

esaslı tedbirler lttihn edilmediği 
takdirde, odun Hatlarının daha zı. 
yade yükseleceğine şüphe yok 
tur 

ODUN 'ı'ERİ.i\'E KÖMÜR 
Odun fiatlarının neden pahalı -

]aştığını dün izah etmiştik. Paha. 
lılığın sebeblffı arasmda şu me • 
sele de vardır. Halk odun yerine 
kömür kullanmak~adır Bu drığ -
rudur. Kömilr ya<an sol:ahrın, 

ve kömür ~arfıyatının arttığına 

şüphe yoktur. Bu itibarla, odun 
yakanların miktarı da yavaş ya -
vaş azalacaktır Tbii bu mı,<\ar 

azaldıkça, odun f:at1arı da daha 
ziyade pahalıla acaktır. Bir gun ' 
glecek ki, odun yak,1n sobaların 

mılttarı parnukl.1 gösteriJPcek 
kadar azalacaktır 

::l.fahrukat politikamızın ana hat. 
tı, odun yerine kômüt kullanmak. 
tır. Zonguldak gibı, er. zengin bır 
kömür havzasına malik olan bir 
memleketin, kışın kömür kullan
mayıp, ormanlarını sobalarda yak. 

ması gülünç bır harekettı. Bu g'.i. 
lünç harekete meydan vermemek 
için, odun yerine, kömür yık'l'la 

usulünü tesbite ba~lı~ oruz 
KÖMÜR SARFİYATINI Nr.SIL 

ARTI'IRABİLİRİZ! 
Ormanlarımızı baltadan kurtar

mak, ve rengin köınü~ havzamız- 1 

dan istifade etmek ıçin, odun ye. l 
rine kömür yakmalıyız. Buna hiç 
bir vatandaşın •h1yır• diyeceğine 1 
ihtimal veremiyoruz. Çunkü, odun 
yerine kömür kullanmak fikri, 1 
memleke ıktısadiyatına uygun en 
mantıki i>ir fikirdir. 

Fakat 'bu fikri tahakkuk cttır - 1 
me için. hiçbir tedbir itt.haz ediL ı 
miş değildir. Hı; lk odun yerine 
kömür yapmak istiyr ve bunu arzu 
ediyor. Bu arzuları tahakkuk et -
tirmekiçin, her 5eydcn evvel, kö. 
mür sobası Jazımdır. Hal -
kın dindekı sobaların ekserin! o. 
dun yakar. sobalardır Bu soba -
!arı sokaga fırlatıp atıp, yerine 
kömür yaKan "°ba almak da bir 
meseledir Kömür yakan scıbalar 
pahalıdır. 

YapılacaK iş, halka komıi• y~kan 
ucuz sobaları, "hvcn f atla ver -
mektir. Eğer taksit us •llrrile, hal. 
ka kömıir yakan ucuz sobnlar tev
zi edilecek durs, k3roür sa~f yatı 
daha ziyade artacaktır. 

Sınai muessesel rır 11. halkı!' bu 
ihtiyacını dllyarak, kt•mÜr soba -
lan yapmalıd:r Eğer hususi mü. 
<»scsekr bu ıhtiyacı tem:n edC'. 
mJyorsa devlet lclares.=:dek ele -
m.r fabrlkaları bu iş ternın etme
ldir. Halka, kömıir yakan soba • 
lar, kömür yakan oca'khr lazım -
dır. Maamafih kömür yahn va -
sıtalar pahalıdır. Herkes bu pa -
halı vasıtaları alamdılığı için, e • 
!inde mevcııd olan odun sobaları. 
nı kullanmaga m~bur kalıyor .. 

H.A. 

Boş 
Arsalara 

Muhtelif ağaçlar 
dikilecek 

\ Boğaziçinde 
Yapılacak 
Yeni tesisat 
Belediye ve 

hayriyenin 
Şirketi 

kaırarı 

il~ 
Orijinal havadis 
•Tarih tekerrurc'rn ıbarc'> el _ 

!er ya. Yann her bırı l rer tı.r hl 
1 

vesika maruyetlnd addt dıımı·ğcı 
mahkum olan gazetder bu c sas • 

' üzerinde yüruycr .. k ha\'ad s <'r ai 
hadiselerin ilcaı;,ıle hern< !' h r 
gün aynı menudaki tekrarlari:e 
neşrctmektedir!er İspanya ha bl, 
Rus • Japon gerg.nliği, Çın • 
Japon muharebes>, çocuk bahçe. 
!eri, hatta kıskançlık ~·uzünden 

nişanlısını \·eya kansını öldüren 
lerın birbirerir n tıpkısı oıan cı. 

nayetleri, talebe serke ık•cri, 

spor mağlübıyet]prı, d ş macunu, 
nezle ve ba~ağrı>ı haplarının J~n
Jarı, radyoda o<uyucıılı.rı vt·~;a 
Ömer Riza Doğru1'un arabra ,1;y 

!evi velhaSJ) hep havadislerile, 
iliınlarile. gün!Uk vukııatik gaze. 
teler ayn· şeyleri ~akız ~-..1!ner gi. 
bi tekrarlamakta ~·e tarihin t( • 
kerrürden ibaret oıduğunu her 

• 
giın bir defa da>-c. isbat et'!",ektı-

dirler 
Yalnız bugunkrd bu ) ek na • 

sak havayı deği:;t'ren yeni. l Cf
yeni bır lıad Sl' olmuştur. 

Hapisaııc binasının tarihi kıy • 
meti üstündckl miinak""la. Bıı, 

dünyanın hiçbı; tarafınd-. mısll 

görülmemi~ eğlenceli bi~ değ!~ik. 

!ik halinde bu ls•ırüp nıtmeKte n. 

lan yeknasaklı~ı ıhliil nlerek ga. 
2(telere ·en. bi;· '"""ı get en "· 
riJinal bir hadisedir 

Yıkıi.ııı, vıkımasın.• 

M:mar.ar, •mlı>ıari kıyr et 10· .. 

t .. ı-. diyorlar 

Tarihrı!cr, •tı .. lı! hymt't '·"
dır .. dıyorlar. 

H'kfiH•y bil m l" z' 

• 
Bın ş Ş"13u, ötckı zayıf, lk, ka. 

dırı bir tram\·ayda ~eyahat P<lı _ 
yorlarmış. Ş!ş!T'on <şu ca•nı açın 

patlıyacağım) de""ı · Zay f k&dın 
(camı açarsanız clürüm) dıyc sız.. 
lac'T!ağa ba,Ja--ı·~. Açılacak, açı. 

la!Ilıyacak mün~ka ·ası uzamı<, 

nıhnyt·t bı!etç kordoktôre mura. 
caata mecbur ta1mış. 
Kondolıtör iki tnrafı da dınk. 

d lıten sonra bılctç ye •evvela ş.ı 

camı açaıoın, zayıf bayan ol · r, 
sonra da lı:apan. ışm n l-·y-
pııt1ar. Siz de 'C»ahatıniı.e 'ı t 

rahat devam ed~sın.z demı 

Şimd evvela t&nhç.len mruıı . 

nun etmek ıçin ~u binayı yıkm.ı. 
~'1z. Sonra mimarları memnun et. 
mek ıçin vururuz ~ rııuınc kaz. 
mayı, olur bıter. 

Ve bu iş n( lıadar acele niu"a 
o kadar karlı çıkarız. Zira bu 
münakaşa da yılat htlı:A ln,. 

döIK!rse çeşnisinı kaybeden·'l< her 
gün tekrarlana tekrarlana, her 
gün tekerrüriıne ah~tığımız r.t .. ki 

havadisler arasın g;recek orijL 

nalitesini, yeniliğin. 'f' tadını 
kaybedecek diy.~ k«rk.ıyor,ım. 

HALK FİLOZOFı 

Proje önümüzdeki günlerde 

tetkik oltunmak üzere Devlet Şu. 

rasıııa verilecektir. 
,_liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıii- ... -ı 

Vali ve belediye rdsi Muhıd. 

dm Üstündağm geç<'nlerde top. 

!anan kaymakamlara verdiğı bel

di dire'ktrller meyanında •Ağaç 

dikme• sıeferberliğınc büyük ~r 

ehemın.'yet ' rilmesı de bulun

makta di. 
Bu direktıf uzerine bütün ka. 

wardaki sahips\z ve,ya d'"vlete 
eid boş arsaların tesbitine başlan. 
mıştrr. 

Boğa:ziQinın ihyası ıçın; irke. 

tıhayriyemn, geiecek seneden iti. 

baren; Boğamçinin yeni ve muh
telif yerlerinde pl§J açması be
lediye tarafından şirkete ta,·siye 

olunmuştur. Taksim Sp0rlular A -
pulluva ~( c iyen· KALBE 

G i REN 
HIRSIZ 

kaz kanadı derler. B'>kir, oyun -
dan kollarını sıyırtıp çıkamazsa 

i)"enik d~r .. Derken : 
Tam bu sırada , Bekir oyundan 

sıyrtldıktan sonra Makarnacının 
paçalarını eline geçirmişti. 

Sultan Aziz, telfujla lafı kese -
r ek yePinden fırladı. Çünkü çok 
sevdiği Makarnacısı tehlikede idi. 

Kara Bekir; Makarnacıyı çüt 
paça toplamış, bir top toparlağı 
gibi sürüyordu. 

Davullar, zurnalar acı acı sada. 
larile pehlivanlara hız veriyor • 
!ardı. 

Makarnacı, paçalarını kurtar • 
mak için vakit bulamadı. Yüzüs
tü dönüp kurtulmak çar,>ini de 
bulamadı. 

Nihayet; Makarnacı sırtıstü dü
şüp yenildi. Öyle bir mağh1b oL 
du ki; itiraz kabul etmezdi. 

Sultan Aziz; pehlivanının bu 
mağlubiyeti karşısında sinirlendi. 
Köpürdü. Söylennıeğ·~ başladı: 

- · Tuu! ... Kalıbına smin'. Ye. 

Buralara muhtelif ağaçlar di. 

k ilecek; ayrıca mahalle araların

daki açıklıklara da çınar ve akas. 
ya dikilecektir. 

d irdiğim ekmek naram olsun sa
na ... Bre kalpazan herif! 

Di,ye bağırıyordu. Davullar, zur
nalar durmuştu. Şimdi; mabeyin. 
ciler, haremağaları tarafmdan peh. 
livanlara; horozculara, koççula -
ra kırmızı atlas kese içinde altın
lar hediye ediliyordu. 
Paralarını alan gruplar: 
- Padişahım çok yaşa ; 

Diyerek, sahadan ayrılıyorlar 

ve >aatlerdenberi içı dışı bônbir 
ma~ra taşıyan bu cemiyet her 
türlü ahvalden bihaber olarak da. 
vul zurna çalarak yurdlarına dö. 
nüyorlardı. 

Ecnebi sefirleri d~. Padişahtan 
müsaade taleb ed~rı> arabalarına 

atlarına binerek bırer birer çe -
kilmi§lerdi. 

Artık, ortalıkta klınsecıkler 

kalmamıştı. Ali Paşa, ef~.ıdisinin 
müsaadelerine lntizJrda bu 1unur 
bir tavırla sessiz sadasız ayakta 
duruyordu. Padişah, paşaya ba
karak: 

Ayınca B<ığaz köy lerınde de 

demz hamamları tesis olunması 

için t..tkikrer yapılmaktadır. 

Ezcümle Tarabya ve Büyükde. 
redeki denız hamamları gibi di. 

ğer yerlerde de hnmamlar yapıl
ması da görüşülmektedir. 

- Lalam; hoş bir gün ge~t~ L~- ı 
kin, bu Makarnacının mığlubıye. 1 
tine canım sıkıldı. GelecL>k h1fh 
Bekir i, şamdancıbaşı Kara İôo ile 
tutuştunnalı değil mi? diyordu. 

Ali Paşa; içinde lalıavle çekip 
duruyordu. Ne diyeb!Erdi 

Nihayet; Sultan Aziz, pa§aya a. 
cımış bir eda takınarak şu son söz
lerini de söyledi. 

Şehrimi~in ku\ vetlı takıml•rı 
dan Taksimspor kulübü kı ma~ 

~'l!lpmak üzere Alpulluya çağırıl. 
mıştır. Taksimspor takımı Alpu]. 
uda yapacağı maç1ar içın çok kuv-
1! bir kadro ıle ha7ırlanrnaktadır 

adam olduğu cihetk; scryaveri -
nin böyle saatlerce beklemesi sı. 

nirini teskin için liıtufkarane etim 
lelc·rle: 

- P~a ne yapalım, ntzdı şa

haneden bir fırsat bul ııp ayrılmak 

mümkün olamadı. Vah, vah epey
ce beklediniz. 

Diyerek salonun bır k59eı.lne o. 
turdu. A \·izelerin ne,rettiği do • 

- Bilirim; canın sıkılıt sen ;n 
bu pehlivanlıklardan a1l:'ma; gö. 
rürüm hlçbir gün kurtuLuazsın 
sıskalıktan, öksürükten! ..• Şöyle; 
bir canlı ol bakalım ... Haydi git 
isti'rahatin~ bak .. 

1 nuk mum 2ıyasının yardımile zarf
ları a .p okumağa ba~lııdı. 

İstersen, diğer ric•l ik ka: ak. 
şam ~emeğıni ye burada. 

A1i Paşa; bu irade üz~t•ne Pa

dişahın yanından kovalanan h~ 
ndam gibi he me".l SiVlflP k•çmıştı. 

~ğıya indiği zaman seryııveri 

elinde bir alay mühiirliı zarl'.ar 

oMuğu halel.: beker gördü· 

Ali P~; fevkalade naı.ı.k bir 

İş erm fevkalade mühim ve 
müstacel olduğunu gordıi. Ser -
dara eevab vermek JiızımdL 

Mith.at Paşa da; Bulgar isyanını 
bastırdığını. Tımovada bı. fcv • 
kalad<:- eeza mahkeme&. te• •· !ile 
yakalanan ve yakalan~cak 0lan • 
!arın idamını istiyordu. 

Mahkeır.,. on ik! Jaşıden ır.li -
rekkeb olacaktı. Altı ı Bulgar a-

(\"anınd.ın mürekkep 
bir mahkeme idi. 

!evlı:aliıde 

(Det•amı 11ar). . 
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Çekoslovakya -Almanya~:d•n 
Herşeyden evvel parasızlığa Köpek 

çare bulmak lazım! , 

İşsizl i k ve parasızlık Çek Almanlarını 
politikaya karıştırmış. 

Italya ile Almanyanın da dahil olduğu 
-~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

bir Tuna anlaşması yapılmak isteniyor 

:t .... 

Köpek sevgisinin moda 
ile alakası 

Köpekler yalnız bugünün harp 
meydanlarında, kayak sahaların. 
da, sürü arkalarında, ve peşinde 
değil dünyanın en lüks apartman
larında, en güzel kadınların, en 
narin kızların kucaklarında da 
yer alıyorlar. 

Kladınlar köpeği n;çin sever? 
Bu her şeyden evvel bır psikoloji 
mes,ıesi m·:lir. Acaba köpeğin 
sert çizgilı, ağır, keskin nazarla
rı mı bu sevgı.,·i arttmyor; yoksa 
yuvarlak başının içinde kaynıyan 
zekası mı? 

Fakat her şeyden evvel köpek 
•sadık• bir mahluktur ve yaltak. 
!anmasını pek bilir. 

Modadan her şey g;bi köpek de 
vareste kalamaz. Şimdi artık ka
dın koltuklarında, çay masaları. 
nın üstünde yer al:ın çerez düş
künü oyuncak - köpeklere gülmez 
oldu. 

Sinema aleminde modadaki kö
peklerin en iyisi, sahne vazıı Maks 
dö Vokerbeyin Tukesidir. Bu kö
peğe sahibinin her devam ettiği 

yerde rastlıyabilirsiniz Hatta yal
nız başına kendi lokantasına gi. 
der. Yemeğini yer gelir. Efendi
siyle çok iyi arkadaştır. 

Arpacı Kumrusu 
Babasından kalan beş on para. 

yı da barda bir ermeni karısına 
yedirdikten sonra tam manasile 
meteliksiz kalmışıtı. Yani baba
sından kalan beş on para deyince 
onu da pek çok bir şey sanmayın 
bir gün evvel çıkardığı ceketinin 
cebinden tekaüt maaşı olarak üç 
ayda aldığı yüz yirmi liradan ka. 
lan seksen iki lira ve tekaüt olur
ken aldığı ikramiyeden de kon. 
solun gözünd2ki eski bir portföy
de harcanmaktan kurtlllmuş üç. 
yüz lira ki ceman tam üçyüz sek. 
sen iki liradır. Bunun elli lirasını 
cenazeye sarfetti. Şöyle böyle üç. 
yüz virmi beş llra karlar bir şey 
kalmıştı. 

İşte bütün mirası bundan iba
ret! Ne olacak onu da pek ik. 
tisadlı harcamak şartile bir hafta 
da eritti. Kanaatkar l:ır ermeni 
karısı ile akşamları ·barın locasın
da bir iki şişe şarapla bır kaç ge. 
ce güya hovard3lık yaptı. 

Paralar suyunu çekince sıra 

eşyalara geldi. Eşyalar, bir kon
sol, bir oda takımı. iki seccade ve 
iki süslü petrol lambasından iba. 
retti. Sandıkta zaten yamalı fa
nilalardan başka birşey kalma -

Yazan: F iLE 

rnıştı. 

Bunlar da yok pahasına satıl. 
dıktan sonra ermeni karısına 

nisbet olsun diye bir iki gece bir 
Macar artistini masasına çağıra
bildı o kadar. 

Velhasıl uzatmıyalım babasının 

ölümünden bir buçuk ay sonra 
Macid dediğim gibi tam manasile 
meteliksiz kaldı. 

Politıka meseleleri biribirin~ 

bağlı. Ortada bı r &llih var, sulh ün 
muhafazası temin ediliyor. Fakat 
meseleler biribir'ı'e o kadar ka -
rışmış ki sulhii muhafaza yolun. 
dak' tedbırler alınırken bunların 

nasıl alındığını öğrenmek çok 
merak edileee.k şeylerdendir. Me. 
se'iı Çekoslovakyadaki Almanlar 
meselesi! .. 21 Mayısta çıkan buh. 
ran, Avrupayı hayli helecana dü. 
cÜrmü~~ür. Ortn Avrupada bir 
harb mi çıkacak? O zaman harbin 
sahası genişliyecek, Çekoslovakya 
taarruza uğrarS1 mütefiki olan 
Fransa onun yardımına koşacak. 
İngilere de Fransaya yardım ede. 
cek ... Daha bunun gibi biribirine 
bağlı ihtimallerle Avrupay1 yeni 
den umdmi bir harbin başlangıç 
{!Ünlerinde görerek korkanlar az 
değqdi. Fakat günler geçti, haf
talar geçti. Nihayet aylar oluyor 
ki mesele artık müzakere safha. 
sında bulunmakt., ve Çekoslovak 
yadaki Almanlar yüzünden Av. 
rupanın biribir'ne girmiş gibi 
korkunç ihtimaller gittikçe uzakbş 
maktadır. Bu böyle olmakla be. 
raber Çekoslovakya meselesi ya. 
kından ve dikkatle takib edilecek 
safhalar geçiriyor. Öteberi hadL 
seleri, her günkü dedikoduları 

şöyle bir tarafa bıraktıktan sonra 
meselenin içyüzünü görmeğe ça. 
lışmak icab edince bugünlerde 
göze çarpan baZl manalı neşriyatı 
ihmal etmek mümkün olmıyacak: 

Bitler, Dr. Göbels, Göring ve Frid 

bugünkü müzakerelerin sulh yo. 
!unda muvaffakiyete ereceğini 

söylemektedir. Çekoslovakyadaki 
Almanlar rahat durmadıkça orta 
Avrupada sükun .:;e huzur hasıl 
olamıyacağı bahsl._bu sefer Lord 
İtonsimanın Çekoslovakyaya gL 
derek tedkikatta bı.ilunmasil~ ye. 
niden tazelenmiş oldu. Avrupa ga. 
zeteleri:nin Pragdak! muhabirle. 

rinin aldığı malmata göre İngiliz 
Lordu temaslarını. başlamış. de -
vam ediyor. Bu temaslarda ne 
konuşulduğundan ziyade Lordun 
edinmiş oldui'(u bazı şayanı dik. 
kat kanaatlere dair verilen malil. 
mat meraklıdır. Çünkü Lord Ron- / 
siman her şeyden evvel iktısadi 

le gele bugünkü hali almıştır. 
Lord Ronsiman onun için bH. 

hassa ikhsadi meselelerle her 
şeyden evvel meşgul olmak niye. 
!indedir. Lordun tabirınce cfena. 
lığın kökü• hep bu iktısadi vazi. 
yettir. Çekoslovakyada Almanla. 
rın bulunduğu yerlerin iktısadi 

vaziyetinin böyle fena olması o 
Almanları politika ile meşgul et. 
meğe sevketmiştir. Onun için ha. 
ricden gelen propaganda orada 
müsaid bir saha bulmuştur. İn. 
giliz müşaviri bu kanaati edinmiş 
ve alınacak tedbirleri tedk!k eL 

Parisin eğlence yerleri 
arkadaşları ~ndan yüz çevirdi. 

!er. 
Bakkal borcu beş lirayı bulun

ca krediyi kesti. İşin ciddiyetini 
ve vehametıni aJamakıllı hisse
dince Macid !ş aramaktan başka 
bir çare kalmadığını gördil. İş 
aradı. İş denilen şey hemen ha. 
zır değildir ki. Günlerce bütün 
tanıdıklarını, babasının ahbab
larını dolaştı. Fakat babasından 
kalan parayı barlarda yemiş, se. 
fih bir çocuk nazarile bakan bü
tün baba dostları ve arkdaşları 
onu cali bir nezaketle, hatta in. 
safsız ve soğuk bir islis!rnlle karş1-
ladılar. 

İşte mese!A Papalık makamının, 
Vatlkanın resmi glzetesi olan Os. 
servatole Romnnanın mütaleası ... 
Bu gazete ancak aldığı tal!matb 
vazı yazar ve kullandı~ı kelimele
ri kağıt üzerine 1-'oymadan evvel 
•anki hassas e~zacı terazisi ile 
!artar da öyle kullanır bir gazete. 
dir. En mühim meseleler hakkın. 
da fikrini söylerken bunu öyle 
her gtn tekrar edip durmıya lü. 
zum görmiyerek pek seyrek za -
manlarda ortaya kısaca bir şey a. 
tar. Fakat bu son derece mAnalı. 
dır. Papalığın gazetesi ötedenber,:. 
Cekoslovakva Merile meşguldür. 
Fakat bunu her gün kendine iş 

ed nrrek yazıp çizen bir gazete 
değ'!dir. Vatikan için münasib 
gelen giinlrrde Papalığın gazete. 
!erde ya7.1lması kendince azım O

lanı ·azar ve sus~r yen iden bek. 
!er. 

Papalığın Almanya ile ara<' çok 
açıktır, malum. Onun için Alman. 
yan'" Cekoslov.ıkya Almanları a. 
rasındaki nropaı:ıcndaların nere. 
ye varacağını düşünmez değildir. 

İigiliz devlet adamlarından 
Lord Ronsiman'ın fevkalade bir 
memuriyetle Cekoslovakya hükil.
meti nndine müsavir olarak gfüı. 
derilmesi Çekoslovakya Alman. 
!arı meselesinin bir an eve! haL 
ledimesi, bir daha bu yüzden buh

ran çıkmaması ~ibi arzular Ü?~ri. 
ne olduğu heo y~zılmıstı. Papalı. 
ğın gazetesi. fngiliz hükı'.imetinin 
bu hareketini evvela çok yer'nde 
bulnyor. Sonra bir de mütaleada 
bulunuyor. Hul:lsası şu· ~ı:iliz 

hükumeti ftalva ile bir anlasma 
akdetti. Fakat bt•nun tatbiki için 
İspanyadaki İta!yan gönüllüleri. 
nin geri eekilmesinl şart kostu. 
Bu gönüllüler geri çekilmedikça 
İngilizlerin İhlya ile olan anlaş. 
ması kağıt üzerinde kalıyor. 

İngiltere hükumeti bu anlaş -
manın tatbiki icın nasıl bu şartı 
ileri sürüyor ise Londra ile Ber
lin arasında devamlı dostluk mü. 
nasehatının tesis edilmesi için de 
Çekoslovakyadak' Almanların ra. 
hat durmaları mese~sini ileri sür. 
mektedir 

İşte Vatikan gazetesi vaziyeti 
böyle görmekte ve netice olarak 

Zavallı profesörün başına gelenler 

meğe koyulmuştur. Başında İn -
giliz Hariciye Nezaretin in iktı -
sad mütehassıs• da bulunan Lor. 
dun şimdiye kadar vardığı diğer 
bir kanaat daha avrdı,· ki o da Çe. 
koslovakya Aim1nlarının vaziyeti 
düzelmesi için Tuna devletleri -
nin bulunduğu sahanın iktısadl 

vaziyeti tamnmile ıslah Edilmek. 
Avrupanın bu salı.asında hüyük 
bir inkişaf temin r~mek !Aıım ge. 
lecektir. Lord Ronsiman bu inki. 
şaf hareketinde İtalyanın ve Al. 
manyanın da birlikte çalışmaları 
fikrindedir. Sözün hultısası şudur: 
İngi!tere, orta Avrupa işlerine 
kanı alakadar olmaktan kendini 
alamıyac•ktır Avrupa sulhünün 
muhafazası 'çin onun bu alaka -

vaziyetle alii kadar olarak bu ci. 
hele ehemmiyet \erecektir. Ev. 
vela iktısadiya', ronra siyaset! .. 
İşte tedkikatın ve faaliyetin prog. 
ramı. Bunun da sebebi şudur: Çe. 
koslovakyadaki Almanların iktı. 
sadi vaziyeti çok fena bir halde. 
dir. İş yok, para yok, kazanç yok. 
Böyle olunca, hallerinden rnem -
nun olmıyan bu Almınlar _ 3 rııi! . 

yon 500 bin kişi _ arasında hoş. ı 

nutsuzluk arttıkça artmıs, bunun 
üzerine Almanvadan gelen pro _ 
pagandalara vasi bir saha açılmış 
demektir İşleri güçler: olsa, ka. 
zançlarından ba;;ka bi: şey dü _ 
şünmiyecek olan bcı Alnı1nlar 

hallerinden mcm'lun olarak ha. 
ricden gelecek propagandaları 
dinlemiyebileceklerdi Fakat i~ _ 
sizlik, onları c~n sıkınl!sına sevk 
etmiş, onun için dertlerine çare 
bulmak üzere haricdM gelen pro. 
pagandaları dinlemeğe başl•mış. 
!ardır. Nihayet pnlitika dedıkodu. 
!arı o kadar yerleşmiştir ki iş ge. 

l_:.ı!~ lüzum ~i~e1<:edir._==,,,-J 

1

fKALBEi 
G i REN 
H IR SIZ 

Dcyerek çekildi. Tekrar, her vakitki gibi nal • 
çınlı kunduralarını sürüye sürüye çek>ilip gitti! Fa. 
kat, arası çok geçmeden yine döndü, geldi : 

- Refik Bey, sana bir mektub ... 
Dedi, uzattı. Refik, mektubu, insanlarla teması, 

her şeyi unutmuştu . Gardiyan: 
- Mektub... ' 
- De 'nce, adeta tuhafına gitti, 
- Ne mekubu .. ne .mekubu? .. 
Der gibi söylendi. 

Lymp Üniversitesi profesörle. 
rinden Hans Şütç, Paris.in büyük 
bulvarında hayran hayran etTa
fına bakıyordu. O gün ensititü. 
nün içt'!uıaında bulunmuş, uzun 
bir konferans vermişti. 

Kongreden çıktıktan sonra yal
nız başına dolaşıyordu. Ertesi gü. 
nü memleketin~ dönecekti. Ge
cayi bir kabarde, bir eğlence ye. 
rinde geçirmek istiyordu. Fakat 
Parisin yabancısı idi.. Nereye gi
deceğini bilmi.yordu. 

Çok mahçuptu. Sokakta tesa. 
düf ettiği şuh zarif kadınların tat. 

lı bakışları kar~ısında yüreği tit. 
riyor, lakin cesare;; edip te bir 

Bana da kim mektub yazacak? .. 
Diye uzandı. Aklına. geldi : 
- Müddeiumumi bir hab~r göndermiş olmasın? 

Zarfı aldı , baktı: İstanbul damgalı. Açtı, açar. 

•derseniz çok mes'ud olacağım. Bunu bizden esir -
geıneyiniz ... 

ken ihtiyara : 
- Dur biraz bakayım, bu ne imiş?. 
Dedi. Zarfın içinden üç beş satırlık bir mektub, 

bir de fotoğraf çıktı. Fotoğraf, Ferhundenin. Bir er. 
kekle beraber. Bahçelik bir yer. Koru! düşündü 

- Bu erkek .. bu erkek?. 
Tanıdı: tanıdığı bir erkek Resmi kendisinde O

lan erkek. Ferhundenin aşıkı olan erkek. Çevirdi 
arkasına baktı, yazı filan yok! Mektubu okudu. Fe. 
na! Kendini yeniden delirtecek bir mektub: cMuh. 
terem efendim• diye başlıyor. 

vckAadkld.'-übjm ... • LAÖ ELAÖ SDRO SDR 03 
- Ferhunde !le şimdi tama"nile blr arada. bir 

evde. bir yatakta ve b lr ba~tayız anca~. şifahi ho
~anmak kararın !Zl tahriri blr tezkr-re. ıle 'le ley!".l 

Diyebiliyor. Refik, mektub ve fotoğraf elinde: 
- Ya .. ya .. demek bırleşmişler. Ne de çabuk' 
Tuhaf şey .. 
Hiç te mi benim akıbetimi ınerai< etmemişler? 

Be~im burada olduğumu nereden biliyorlar?. 
Dedek herkes öğrenmiş?. 

Tüh rezil karı ... İnsan hiç olm:.7= bir iki ay 
bekler ... 

Ya. 
Öyle is tamam. 
Prkala... 
Demek o zaten kararını vermışmiş! Ben kov -

masaymışım bile günün birinde e\·den çıkıp aşıkı

nın kolları arasına atılacakmış' .. 
Divcrek taş locanın içinde d5ndü, döndü; du -

daklar:nı tS1ra ısıra kanattı •" ~ • 1.ıaşına vurdu vur-

Kabareye düşen bir ecnebi şuh 
kızların binbir rilve ve işvesine 
kurban olarak böyle kendinden 
geçmiş bir halde danscderler ... 

söz söyliyemiyor, yanlarına gi -
dem'iyordu. 
FransJZcayı da pek az biliyordu. 
Vandon sütununu seyrttikten 

wnra yandaki dar sokağa saptı 
Gece saat on ikide Sen Germen 
Okserna'ya gelmişti. Sokak ten. 
ha 'idi. Bir polis memuru esniye. 
rek dol'aşıyordu. Şık giyin mi~ 
bir adam profesörün yanına yax. 
!aştı : 

- İbeg Your pardon Sir? .. 
Dedi. Profesör sevindi, çnükü 

kıendi lisanı kJdar İngilizceyi de 
biliyordu. Oh, ne ala! ... Konuşa
cak bir şey bulmuştu. Bu nazik 

(Devamı 7 ir.ci sahifemizde) 

du .. ve kararınc verdi: 
- hay .. hay .. defolsunlar!.. 

Ne yapacaktı? 
Gündüz, gölgede otuz beş de. 

receyi bulan sıcaklarda evde ba.
caklarını yayıyor ve herkesin iş 

başında !l"kır şakır terled'ği saat. 
!erde o uzanıp kitap okuyordu. 

Oktav Föyye'nin kamor diye 
bir kiteıhı vardır. eline geçirmiş, 
onu okuyord. Kamor vasiyetna. 
mesinde oğluna diyordu k;: 

•İnsan istediği zaman kendini 
yok edebilir. Fakat arslan buııu 
tyapamaz.• 

Pek mecbur kalmadıkça buna 
lüzum da yok ama. Temenni edi
lecek şey de olmamakla beraber 
cKamotun tavsiyesi adeta Macid 
için biçilmiş kaftan• diyeceğim 
geliyor. 

Ne yapabilirdı? 

Çevrilen gözlerden, istihfa!la 
bükülen dudaklardan ve müstehzi 

bakışlardan izzetinefsi günde» 
güne hırpalanıyor ve babasının 

ölümiyle başlıyan göz yaşları se
beb ve istıkametini değiştirerek 
devam edip gidıyordu. 
Artık 

midlerı 

her {ey 
kırılmış 

bitmiş ü _ 
ve Macid 

Diyor. Sade bu kararını tatbik 
b:r saniye düşündükten sonra: d ,-e • • - Bey .. mektubluk kalem kağıt nıı· 
Refik, 

- Ha .. ha .. 
Dedi, ihtiyar: 
- Peki, alayım.. bir ı~ 
Di.ve git ti. Beş dakika bile geçmede~b i ıd ", 

bir kağıt, bir zarf getirdi: Refik, delı gıdı; >' 
diyanın uzattığı kalemi, kagıdı, z3rfı 8 

her ş•yi biliyormuş gibi ona : . !'( arıt!'( 

Sonra ihtoyara, ne yaptığını bilmez bir halde: 
-- Çabuk .. çabuk .. bana bir kalem kağıt ver .. 
Dedı. Refikteki bu haleti ruhiye, sür'ati karar 

- İhtiyarım. Bu iş, zaten, böyle id~ i''e ~,; 
daha buraya gelmeden boşamıştım.. 

1
" ıı~' ~ · 

ve uzun, acı bir kahkahanın ark.ası.~~~e>' b'. (1> 

- Faka, çok soysuz bir karı ımış. ı i o;e• ·~ 
. • d beı ''ı onu sevdım de aldımdı. Guya, o ' 13urı.' t' şayanı hayrettir. Ömründe ilk defa bu kadar çabuk, 

bu kadar kestirme bir karar verdi. 
Anlaşılan, insanlar 

dukları zaman her şeye: 
- Adam sen de .. 

felaket sağanağına tutul _ 

Diyorlar, düşünmüyorlar bile. Yoksa, sı rf müş. 

küliıt olsun .. diye Ferhundeyi boşamıyabilir, yıllar. 

ca nikahı altında ve hürriyet yuları kendi elinde 
bekletebilirdi!. Kırgın ve kızgın kocaların en çok 
yapt•kları da budur. Her halde, Refik çok dürüst 
davrüıımış ve çok evvelden karar vermiş ki, 

-- Bana hayırı olmıyan eşeğin semerini ne ya. 
payım? .. 

Sevmediğini hiç belli bile etmiyordu 19 ıı
0' F 

edıyorum. Bir başka erkeği sever, 0"01°. . c iğı rı' .0~ ı:ıe • ~ . ı 
ken beni nasıl aldatıyordu, nasıl ·bi diİrıU~1 ~:, 
fikciğim .. d iye etrafımda pervane gı aJı if ı 11,ı' 
Aklım bunu almıyor! .. Dünyanın en rıı0yrıı1~111,ı· 
bir araya toplansalar yine bu r 0 '..u rirı e çı 
Demek ki hakiki aktörler, s~~iış u~;ı .. 

01 
~ l' 

hayal sahnesinde oynıyan aktor_ıerd arılı) gı1'~! ~ 
İhtiyar, Refiğin ne söyledıgın' t> ileCe~ , ıf 

Hayat, aktör, salaş, sahne bunları n~r ı:<!"şbwrıl 
ce, lafın gelşine göre basma kalıP b ıvırı 0 

- Eh .. kadın kısmı dalga gibidir 
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~ski bir güzellik kraliçesi TAR 1 H E K A R 1 Ş A N Bir Kraliçenin Romanı 

l ina Kavaliyeri ıiioo K~rkunç 
senesinin güzellik D t. J. 

k l
. . .d. espo ızm ın 

ra ıcesı ı ı 

au~liin bir "güzell;k müessesesi" idare insana dehşet veren hadiselere sahne 
ediyor. 60 yaşını geçmekle I b J d I ld ? 

l!oıııa . beraber hile güzeldir . o an u çatı a tın a ne er yapı 1 • 
taıı bir da bır :10eı gecesi müte. 
><ya geJ~vde b·r kız çocuğu dün. 
[ <l~·ı ' Bab•sı ve anası zen. 
lkleı b'ı ıt. Anası çok, pek çok 
~ı~dı. ır kadındı. Kocasının ya • 
'iıı. gciÇ•.lıştığı müteahhıd kendi. 
lttı ,. nuı verdi, beraber kaçmak 

Aşk neler 

4• . -nde bul d 
. 'ı redde . un_, tı . Kadın bu tek. 
tııoı.sın . ttı. Mucahhid kızdı, ve 

l\uçilk ış!('n çıkardı. 
':a• b Llna ıle kardeşi çalış _ 
'lııt 1ur~halarına yı>rdım etmek 
~a~ ıyetınde bldılar. 

at, on d" 
~: b· ort yaşında ve çok 
~ ~ ır kız ne yapabilir? Nasıl 
~ll!tk azanır• Blr gün sokakta 

ily en kendı kendine şarkı 
e ;:du. Çal~ılı kahvelerin bi. 
u 'Yano çalan bir piyanist 

l!I IŞıtti .,, .. .. di, · "'uçuk kızın yanına 

c· 
'-1 b;Uzeı ses;n var. İster misin 
~ !~kaç sevda şarkısı öğrete. 
~<tın tıına1 bunları söyliyerek 

ft;; .. 1 kazanırsın 
•Çuk · 

~ lonr kı~ bu teklıfi kabul etti. 
ialı~en· a hır pazar günü, çalgılı 
~"'lıle ın kapısmda asılı ilanda şu 
;-a~•liy okunuyordu'. cSinyorina 
' ~k er· İtalyonca şarkılar söy. 

f" •••• 

' -<lgıı, k 
ni ahven in müdürü ken. 

· gecect b' 
1 
-.ruia e :r lirete, yani beş 
••~an angaje atmiş ve otuz liret 
,,.. s \>~rın. t. 

b· "Uçük ış ı. 
'r llıa· kız Parayı alınca bUyük 
~~leng~~aya ko~tu. Mavi renkli 

ı. Saçı ır suvara robu satın al. 
• s•hn:rını düzeltti. 
·ı;ıı1yo/e _çıktığı zaman yüreği 
~•dcteı ' dızleri titriyordu. Bir 
1'~d ağzını açamadı. Kolisin 

an b • lla 1 agır:yorlardı: 
asana, başlasana ... 

Kavaliyeri, hazin bir sesle oıru: 
mıya başladı. Güzelliği, sesin tat. 
!ılığı, hazır bulunanlar üzerinde 
büyük bir tesir husule getirmiş.. 
ti. Herkes derin bir vecidle din • 
liyordu. Şarkı bitince bir alkış 

tufanıdır başladı. · Bir aşk gece. 
si> şarkısını söylerken kendi de, 
dinliyenler de gozyaşlarını zabte. 
dememişlerdi. 

Mavi renkli suvare elbisesi genç 
kıza uğurlu gelmişti. Kahvehane. 
nin müdürü._ yevmiyesini 15 li. 
rete çıkardı. Zengin bir kadının 
oda hizm<ttcisi, madamının giy. 
meyip kendisine verdiği elbseleri 
Linaya satıyordu. Bu suretle Li
na, her gece bir başka robla sah. 
neye çıkıyor, alkışlanıyordu' Li. 

(Devamı G ıncı sah ifed e) 

V aktile Fransa da, mahpusları ı 
muhtelif yerlere koyarlardı: kale. 
ler, manastırlar, hastaneler, •Filip 
Ogüst kulesi• denilen Luvr ku -
lesi, Vensan kulesi, Didero gibi, 
Latüd gibi maruf adamlara mah
bes olmuştu. 

Bu hapishanelerin en meşhlH'U 
Bastil idi. Bastilin zindanları, de
mir kafesleri pek korkunçtu. Yer 
altında bulunan bu zindanlarda 
ta,anından su sızar, kedi büyük
lüğünde fareler dc.laşırdı. Bura -
ya girenlerden sağ çıkanlar pek 
azdı. 

Bastil, despotizm;n sembolü idi. 
26 metre genişliğinde ve 24 met. 
re yüksekliğindekii kulelerinin 
etrafı 8 metrP derinliğinde ve su 
dolu hendeklere çevrilmişti. Zaptı 
g~rikabil idi. Bastil 22 nisan 1370 
de inşa olunmuştu. Bidayette bir 
askeri kale olarak kullanıldı. Son. 
ra, Rişliyö tarafından hükumet 
hapishanesine çevrildi. 

Kulelerin her i:ıiri üç kısma ay. 
rılmıştı. Alt kısımda zindanlar 
vardı. Bunların ekserisi, zeminin 
6 metre derinli.l{'nc kadar iniyor
du. A,ydınhk, hava girecek iğne 
deliği bile yoktu. 

Buraya, tehlık0!i adamlar hap
solunurdu. Her katta, üç kapılı o- \ 
dalar v•rdı. Bu•ıların kalın par- 1 
maklıklı pencerelerinden hafif bir 
ziya girerdi. Kulenin ta tepesin
deki s ırada kışın wğuktan, yazın 

sıcaktan oturmak kabil değildi 
Bu odaya da firarından korkulan 
tehlikeli mahbuslar konulurdu. 

Bastilin bir umumi müdürü 
vardı. Mahpuslau çok ağır mua-

kum dağları arasında 
yaşiyanlar ... 

Sahra avcı I arı bambaşka yaradılış da 
fevkalade kabiliyetlerdir. 

{J_r acık bir 
!Jiiz/erce 

etrafına toplanan 
ceylan burada 
vasıtasıdır. 

yeşilliğin 
geyik, binlerce 

~ yaşıı1anların geçim 
~;r derdden uzak, her kaygıdan azade ömür süren bu 
:ınlar"bedevilerin bedevisi,,diye adl<'.ndırıhyorlar 

~'lı "~ak . 
,llıı~ b Agustos günlerinde 
\. buı<I u'.1 'll buram terlerken 
t ~·-e~ ~Ktımuz sıcağa siıylen. 
l~l. <!Un enctiınız. alamıyoruz. 

"'Ilı Yon ~ı. • va .. ın bir de asıl .sıcak 
<t'~ r k' c:..ı~ buntı 1 coğrafya dersinde 

~~"Çı;n &il okumuştuk. 
\ı~'11n.n ~· Fr~nsızca Vü ga
·~ıı.. ı·o 

.. ,.Zel 
0 

Portaj yazılarının 
• ._. hpt ~t·t de Püigudo bu 
ır~aıı.r ıgı ~ey aha tin oriji. 
"il~. ını .. 

'ı:. '" bır . şoy J~ anlatıyor: 
~' &;ı Sik' l~ hranın •0 n fırtınası bü-

• 'alıiıı . garp taraflarının, 
• 1 erın· 

' ·t d· ın , Sengal ve Ni. 
'1 ~l>t! -ry 1 halindeki kum· 
,L >te ka•Şekl•nde yığıyor. ve 

ı.. Y.,,.. ... •dırıyord G'k .... 
"~ ··ıuı . u. o yuzu 

orı . u karm k k 'k' 
''\;,~ "'S ında . a . arışı , ı ~ -
~'Ilı i!Sı: l. helırsız bi r sıs 

hıı. 1 ~<la «t j\e bıze iki metre 
tı.ı · Uk dıye görünen ŞeY 

'g'ııa 
~ ı tırnı , 
1 ~ kapa · tıkanıvor. Göz-
"'•ı.. or. 'i •nnıyor, kulaklarımız 
' ""r• " 1llld ~1- ' llıııh • Maryonla dört 

t.,,, •n r·h· 
'Q~ '·11.!:nr.ı ı '.'lir Şengetıyle 
t / a hır yerde vol arı. 

Lt • 
ın.~,. 

lıitın •, ' yiyeceğim ;z 

i 

J 

\ J 
Ahmed 

~almamış, hayvanl.arı nıız : orgun, 
biz bitab bir haldeyiz. Yolumuzu 
da şaşırdık. Biz azap içindeyke n 
Buda göründü. Geldiğini bile gör. 
meden birden bıre kumun içlnden 
önümüze çıkıverdi. Kalın bacaklı, 

kısa boylu mwı donl u bir adamdı 
bu ... Sol eliyle omuzumdak. uzun 
silahı tutuyor, ötek' elile de sarı
~nı düzeltiyordu. Yanık yuzu 
üstün:ie pari ıyan ıı:özlcrıle gülü-

yor gibidi. Arknsında bir de delı
kanlı denec~k yaşta bir oğlan var
dı ve kayışla vahşi bir köpek tu. 

tuyordu. 
Bir saat sonra yapraktan r,.apıl· 

mış b:r kulühc·nın ıçındeydık. Bu. 
ba'nın ailesi etrafımızı aldılar. 
Bize tuhaf tuh~f bakıyorlardı. Ev 
sahibinin kar>.sı sut ve hurma ge
t ird i. 
Buba vergis•ni, Adrar emirliğine 
veriyordu. Bizm kılavuzumuz Ka. 
ori'yse buraiaki avcıiara sözünü 
çok iyi ge,; rirdı. 

- Avcı fa:.C ' rdir. Bu ne arap ne 
berberidir, helkı de Zcnagi de de- ı 
ğildir. Ne k~ndıs:nı bil"n Yndır . 
ne memlek·~tini tanıyan ... Bunun 
ne çadırı, ne devC'sl, ne koyunu 
''ardır. Yalnız köpeği vardır. Kô. 
pekler i pek kuvvetlidir. Bu kÖ· 
pekler gazel, çakd, sırtlan, domuz 
velhasıl b.ınladlki yüks~k ot. 
!arın içinde ne gibi h1yvanlar bu
lunursa on! <\rı a\·larlar. Yalnız 

avcı az re:i~ıiinırPdır. IIan~i hay
van olur31 olsun etin, yer. 1\lmr 
darısı. pirınc; eker güneşte kuru· 
tulmuş ııeyık eti birıncı gıciası. 

(De vamı 7 inci saylamızd11) 

mele olunurdu. Buraya atılanların 
ekserisi muhakeme olunmadan, 
senelerce yatarlardı. Arayan, so. 
ran olmazdı. Ols3 da müdiri umu. 
mi: •Tanımıyoruz, burada böyle 
adam yok!• cevabını verirdi. 

Ehemmiyetsiz bir ihbar üzerine 
Bastile atılanlar, senelerce mah. 
bus kalanlar pek çoktu. Meşhur 
Volter iki defa buraya girmiş on 
bir ay yatmıştı. Rahib Morale, 
Marmontel ve daha birçok maruf 
kimseler de vardı. 

P aris halkı; 14 Temmuz 1789 da 

dostlarına haber verdiler. Bunlar, 
biti§ik evin bahçesinde bekliyor. 
!ardı. Elbise ve saire getirmişler. 
di 

Delikten çıkan mahpus, hemen 
elbisesini değiştiriyor, biraz ile. 
ride bekllyen arabaya bıniyor 

gidiyordu. Bir geced~ bütün mab. 
puslar bu suretle kaçli. 

İmparatorluk idaresinde Sen 
Plaji yeniden siyasi mahkumlar_ 
la doldu. Radikal parLsi şefi Rank 
buraya kapatıldı. 

1871 den sonra Roşfer, bir kaç 

1819 dan 1951 senesine kadar 
yaşamış olan İngiltere Kraliçesi 
Viktorya, kendi memleketinde 
yeni bir devir açmış, A vrupada 
da tesirlerini göstermiş, uzun za. 
man saltanat siirdükten sonra 
dünyadan gittığ; z&man arkasın. 

da Viktorya devri denilen bir de. 
vir bırakmıştır. 1837 de tahta çı. 
kan bu kadının hükümdarlık ha.. 
yatı çok şayanı tedkiktir. Onun 
için İngilizler, bu hükümdarlarını 
öğrenmek, ona daır zaman geç • 

tikce öğrenilen şeyleri yazmak ci. 
heline çok ehemmiyet veriyorlar. 

Kraliçe Viktorya, genç yaşında 
dul kalan bir kadındır. Sevdiği 

hayat arkadaşını kaybettikten 
sonra yalnız kalan genç kadın hü. 
kümdar, artık bütün zekasını ve 
kalbini, vazifesine, memleketinin 

1 
işlerine vererek yaşamıştır. Kra. 
!içe Viktorya daha tahta geçme. 
den, hükümdar olmadan, genç bir 
kız iken nasıl sevdi? Sonra nasıl 
evlendi? Nihayet nasıl yalnız 

kaldı? Londralı Sandey Ekspres 
gazetesinde yeni tedkikata ">t'n ı i 
ederek çıkan şayanı dikkat b,r ya. 
zıda bu hükümdarın hayatına da. 

Bastil 14 temmuz 1789 ihtilalinde halle tarafından yıkıldı 

ir yeni öğrenilen cihetler görül. 
mektedir. Bunları hulasa edince, 
hükümdar bir kadının hayatında 
nasıl safhalar olduğunu anlata • 
caktır. n etti. 36 saat içinde 50.000 

mızrak yaptı. Envalid deposundan 
28,000 tüfek aldı. Bastile hücum 
etti. Kapılarını kırdı, içeri girdi. 
Umumi müdürü öldürdü, zindan. 
!arda bulunanları kurtardı. Ahali 
Bastili yıktı. tabiri mahsuslle 
•Hak ile yeksan• etti. Bugün Bas. 
t ilin bulunduğu yere ·Cümhuri. 
yet meydanı• ismi verilmiştir. Ve 
tam ortasında 14 Temmuz hey • 
kelini taşıyan yüksek bir ,;,tun 
vardır. 

SEN PELAJİ HAPİSHANSİ 
Hukuku amme ve si:tasl mah. 

kiımlara mahsustu. Üç büyük kı. 
sımdan mürek'kebdi. Borçlarını 

ödemiyenlerin yerleri de ayrı idi. 
Mahkilmiyelteri bir seney geçmi.. 
yen hukuku amme mahkilmları 
da burada hapsolunurdu. •Prens 
pavyonu• denile!l kısım, siyasi 
mahkumlara hasredilmişti.. 

Bunlardan birisi hapishaneyi 
şu suretle tasvir ediyor: 

•Bu kalın duvarların arasında 

geçen ömre yaşama denir mi bil. 
mem ... Rutubet, pislik, koku, has-
talık ... Kalın duvarlar, üç sıra de. 
mirli küçük pencereler, bu pen. 
cereerden giren soğuk rüzgar .... · 

İlk katta, bir müdürün dai. 
rsi vardı. İkinci katta muhafız
ların odaları, üçüncü katta dar 
hücereler, be5i!lcı kattaki hüce. 
relere cbüyü1< ve küçük Sibirya• 
ismi verilmişti Burada bir kışın 
souktan ölenler çoktu. 

Sen P laji, 1794 de siyasi mah. 
ktiınlara tahsis olundu. 

Madam Bobn ve Şarl Nadiye 
burada hapsolunmuştu. 

1833 de mahpuslara büyük bir 
serbesti verilıniştL Bir araya top
lanırlar, eğlenirlNdi. Hastalan. 
dıkları zaman isted;kleri doktoru 
celp ecirler. Evlerinder. yiyecek 
içecek getirirlerdı. Fakat, bu ser. 
besti sui istimal olundu. Ve niha
yet menedildi. 

13 ve 14 Nısa:ı 1835 de cumhu. 
riyet taraftarı oldukları içın hnps 
olunanların hep birden fiararı ha. 
discsi nakle değer 

kere Başvekil olan Birson ve 
Klemanso do. burada mahpus kal. 
dılar 

ŞATLE VE T AMPL 
HAPİSANELERt 

12 inci yüzyılda manastır olarak 
yapılan Temple, ihtilalden sonra 
mahbese çevrildi. 

(Devamı 7 iııci sahif~mizde) 

YELKEN ---

Kraliçe Viktorya, Prens Alber 
isminde bir Alm:ın prensi ile ev. 
lenmiştir. Biribir,t:f'inı çok sevi. 
yorlardı. Fagat pr~ns genç yaşta 
vefat etti. Kraliçe dul kaldı ve u. 

zun seneler bu matemi gönlünde 
sakladı. Fakat ondan evvel Vik • 
toryanın başka bir genç !le seviş. 

Yelkenin gemilerde kullanıldığını hepimiz biliriz. Fakat garibeler Frar planı Kavenyak ve G inar 
tarafından hazırlanmıştı: Mah_ memleketi o;an Amerikada bu yaz, yepyeni bir yelken modası türedi.. . 

puslar mahzene indiler, bitişik Plajlarda tatbik edilen ve çok cazib bir eğlence sistemini teşkil eden 

evin bahçesine çıkan bir yol kaz. bu yelken oyunu her kumsalda yüzlerce genç kız tarafından neş'e çığ. 

dılar ve hep birden kaçtılar. Yo- lıkarı arasında geçiştirilen seanslara vesile oluyor. 
lu açmak için Iazı!l'lgelen ka~ma. Resimde, kendini bu modaya kaptıran sevimli yı!dız Ann Ruther. 
]arı, kürekleri ziyarete gelen ka. ford'u da sahilde yelkenle koşarken görüyorsunuz. Moda, bizim plaj. 
dınlar getirmişlerdi. 

O d k t 1 
- d 

1 
laıa da sirayet ederse bol rüzgarlı İstanbul ~jlarında yaz eğlencele. 

n o uz me r2 uzun ugun a () an 
bu yolu bir ayda açtılar Bitince, l rinin orijinal. bir numarasını teşkil edecek tir. 

yaptırmış? 

Genç Prens J orj Kembriç ... 

miş oludu.ğu anlaŞılı:yor. İngili2 
gazetesinin yazdıklarını takib e 
rlince şuna varılıyor: Viktoryanı• 

hayatında tesirini muhafaza etmı 
olan erkek, yalnız Prens Alber de 

ğildir. Hatta Kraliçe de bu prens 
ikinci olarak sevmiş olduğu bir 
erkek olarak gôrüyordu. Genç 

Kralçenin ilk aşkı kendisine saa_ 
det getirmemiştir. Dendiğine gö. 
re bu ilk aşkında meyus olan gen< 
kız, onun tesiriledir ki bütün ha. 

yatınca kıskanç, •sabi, titiz ol • 
muştur. Kraliçenin romanını an. 
!atmak için şöyle başlamak !azım· 

Prens Jorj Kembriç ismindeki 

a~.ılzade 1819 senesinde bir gün, 
dunyaya geldiğı zaman o vaktin 
müneccimlerinden ileri gelen bi. 
risi şöyle bir keşifte bulunmu.ı: 

- Bu asılzade, yaşadığı müd _ 
detce dünyanın en büyük saadet. 
!erini tadacak ve en acı felaket. 
!erini görecektir. Her iki surette 
bu prens, büyük bir tahtın yanı. 
na yaklaşmış olacaktır. Fakat hiç 
bir zaman o tahta çıkabilecek gi. 
bi değildir. Yalnız kendisini se • 
venlerin kalbine girecek, gönül. 
!erinde hakim olacaktır. Severek 
evlenecektir. Fakat dostlarının 
bu hususta verdikleri nasihati 
dinlememiş olacaktır. 

İşte müneccim o zaman böyle 
söylemiş, seneler geçtikce pren _ 
sin hayatındaki safhalar da buna 
benzemiştir. Prens J orj Kembriç, 
Kraliçe Viktorya ile kardeş ço • 
cuklarıdır. Eğer Viktorya dünya. 
ya g~lmemiş ols.~ydı bu prens bi r 
gün Ingiliz tahtına geçecekti Fa. 
kat tahta mirasc: olarak bir kız 
dünyaya gelmiştir. Onun için 
Prens Jorj Kemi:ıriç kralı olama. 
mıştır. Dünyaya gelen ve bir gün 
İngiliz tahtına oturan kız kimdi' 
Kraliçe Viktorva. Viktorvanın biı 
gün İngil'z tahtına çıkac;ğı anla. 
şılınca Prens Jori Kembriçin va.. 
ziyetini de kurtarmak lazımgeL 
mişti. Onun için düşünmüşler ki 
prens .ljiyüdü~ü zaman Viktor • 
yayı alsın diye ... Bu suretle kra. 
!içenin kocası ve kral gibi bi r 
mevki sahibi olacaktı. 

Prens J orj Almanyada Hano. 
verde idi. Fakat artık sık sık İn _ 
giltereye geliyormuş. Fakat bu 
prens, başka türlü fikirde bir a _ 
damdı. Bir gün açıktan açığa §Öy. 

le demişti : 
- Bence, izdivac denilen $E'V, 

pek mukaddestir. Bir erkek, ala. 
cağı kızı, servet için, tacii taht i. 
çin almaz. Yalnız karşılıklı s•k 
varsa onun için alır. 

P rens J or j, ileride kendisine 
verilmek üzere hazırlanan P ren . 
ses Viktoryayı evvela beğenmi • 

yordu. Fakat kendisine tenbih e. 
diliyordu ki müstakbel zevcesine 
şimdiden hoş görünmek için ça. 
lışmaktan geri kalmasın diye. Ni. 
hayet İngiliz tahtı, tacı da kızı 

(Devamı ti ıneı aahlfedıl 
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Bir Kraliçenin Romanı Türkiye. Almanya! Japonya mütarekeyi Eski bir güzellik kraliçe~ 
Ticaret Anlaşması bozmıya kalkıştı İlk aşk, fakat sonsuz!. 

(Birinci sahifeden c1evam) 
vanlar, hayvani maddeler, ham ve 
işlenmiş d<:riler, yün, tiftik, keçi 
kılı ve diğer hayvan kılları, Türk 
halılan, kilim, işleme yastıkar, ör
tüler, ipek ve ipek halılar, taze ve 
salamura balıklar, sardalya, her 
nevı zahire ve yerrıler, her nevi 
sebze, meyva ve konserveleri, 
reçel, her nevi tohumlar, ham tü
tün, ceviz küçüğü ve kereste, pa
muk, kendir, krom. manganez, ba
kır ve benzeri ham maddeler, tuz, 
mermer ve lületaşı gıbi maddeler 
alacaktır. 

Faris 15- Tass Ajansının bir 
tebliğine göre 12 ağustosta Sov
yet Rusya !le Japon askeri mü _ 
messiller'\ arasında vukubul:ın 

mülakatta Sovye~ askeri miiınes.. 
silleri, Japon askerlerinin müta _ 
reke ahkamı hilafına olarak 100 
metre il er liyerek Çankufeng da.. 
ğının şimal sathı mailinden bir 
kısmını işgal elmi~ olmalarını 
protesto eylemişler ve J apon as
kerlerinin eski yerlerine geri çe
kilmelerini taleb etmişlerdir. 

re geri çekılmışierd.r. 

(5 inci sahifeden devam} ı 
na, az zamanda biıyuk bir §Cıbret 
kazandı. Napoliye, sonra Parıse 

gitti. Foli Berje tiyatrosunda bü
yük bir rağbet gördü. İmü dün _ 
yaya yayıldı. 

vustralyaya g.ttı 

sonra orada öldu. 
Lina, dünya pa) 

E k 

!aştı. Pctresburgd• 
huzurunda şarkı >Ö) :.cu~ er 

Bir gece, Çarın yaver e 
Miralay Pavlov;kı'ııin ev ~ 

(5 inci sahifeden devam} 1 
V ktoryaya mıras kalacaktı. Prens 
J_,rj Kembrlç, Prms Vil<toryanın 
İngilte eye Kral çc c.lacağını işi
tince gay riıbtıyarf öyle bağır -
mıştır: 

- Bu kadar büyük bir memle
ket n ta nt.ııa bir kadın mı geçe
cek ?M 

Fakat prensin annesi buna karşı 
miınah bir bakışla oğluna ~öyle 
demıştir: 

- Bunun o kadar ehemmiyetli 
bir mesele olduğunu zannetmiyo
rum. Kraliçe, kendlsiııe koca ola
cak adamı iyi in tlhabcderse_ 

Bunun üzerine utangaç prens 
kıpkırmızı olmuş, oradan çıkıp 

gitmişti. Prens kendı kendine dü
fiinüyor, fakat bır türlü Kraliçe
nin inUhab ed ılmış kocası olma-
yı kabul edemiyordu. O, beraber 
yaşayacağı kadını kendi severek 
almayı düşünüyordu. Yoksa bir 
kraliçe için beğen!lmış, bulunmuş 
bir koca olmak hoşuna gitmiyor
du. Bir gün İngiltere tahtına geçe 
ock olan prensesın müstakbel ko
ca51 kim olacağı İngilizler için 
mühim bir mesele idi. Nazırlar, 
devlet adamları hep bununla meş.. 
gul oluyorlardı. Prens Jorjun an
nesi ise oğlunun mutlaka pren -
sesin, yani kraliçen..n kocası ol -
ma51 ıçln uğraşıp duruyord· Bu
nu herkes muvafık buluyordu. ı 

Viktoryanın annesi de bunu ka -
bı..I etmişti Ondan sonra prcnse
sın mUrebblyesi meseleyi Vıktor
yaya açmıyn memur edildi Vik -
torya da, müstakbel kocasının 

kan olac ğı.nı öğrendl. Artık on
dan sonra iki gr ç arasında bir 
E<:>vgi hayatı başlamış oldu. Pren
ses Viktorya on dört yaşına gir- , 
diği gı.n yapılan r.-crasınıde prens 
ile beraber dans cdıyordu. Bu en 
mühim bir h1dise oldu. Ondan 
sonra tcrtıb edılen c •encelerde, 
mcrası-nde bur'aı beraber bulu
nuyord H ç k.msen n şubheşl 

kalmamıştı· ingıllere tart"ıa ge
çecek olan Prc:ıses V Jtt >ryanm 
kocası bu genç ıJrcns Jorj Kem
briçten b"'ika ı değildı!.. Buniar 
bırbirlerile katd(ş çoc_ukla_rı idl. \ 
Kardeş çocuklan, l-ı ıbırlenne pek 
Jay.k görülüyor, ik.,;ı d b rıbiri
le mes'ud olacak diye hlık'Iledili
yordu. Liıkin Prenses Vııtforya, 
acaba ne düşünüyordu? Pr<>nse:iin 
bır gün İng'Ez to.htına geçeceği l 
gözöniine getirılerek kcndisinı 
ona gore hazırlama lazımdı. O-

nun ıçın mi.ıstakbel kraliçenin 
tahsil ve terbiyesi için son dere -
ce çalışılıyordu. B.ı terbyenln e
sası ne idi? Şu idi : Bir kraliçenin 
e\·knmPS kendi elinde birşey de
ğildı. 

Bir kraliçenin kıme avrması 

Hizımgeldiğ'1li düşünmek mecbu
riyetınde ve mcvk!inde olanlar 
vardır. Bunu onlar kararlaştıra
caklardır. 

Müstakbel kralıçe, te böyle 
mes'ul mevkide olanların vere • 
cekleri karara hiç l\iraz etmeks'
sin itaat edecektir 

İngiltere Kraliçesi için her şey
den evvel gözetilecek cihet, mem
leketin menfaatleridir; ~·oksa ar. 
zusu değild lr. 

Miistakbel kralıçe, !',füeceği va. 
zifeye böyle hazırlanıyordu Fakat 
bu izdivac meselesinde onun za
ten itiraz edeceği bir cihet yoktu. 
Çünku Prens J or:i zarif, yakışıklı, 
kibar, terbiye!:, gıiz~l söz söyler 
bir gençti. Prense• onu seviyor -
du. Onunla lzdiva(" iç'n bir itirazı 
da yoktu. 

Kral öldüğü zaman Prenses 
Viktorya Almanyada Hanoverde 
bulunuyordu Kralın ölüp te yeri
ne onun geçeceği anlaşılır anla -
şılmaz Vıktoryayı hemen İngil -
tereytı yollamışlardır. Bu kadar 
genç bir kızın İngıız tahtına çı • 
kıp oturmaSl, nem de yapyalnız 
yaşayarak, yanı kocaya avrmarnış 
olarak kraliçe atması bazı İngiliz 
devlet adamlarının yi gördiikleri 
blı: şey değidı. Nıhayet karar ve
rildi; Genç prense< hemen Krali
çe olur olmaz, çok vakit geçırme
den kendisini kocaya verecekler. 
di. K me verec<:>klcrdi? Bu mese
leyi yeniden ko:rnşmıya lüzum var 
mıydı? Prenses Jorj Kcmbriç, 
çoktanber. bunun ıçin ıntihab e
dılmiş değ'l miydi? Fakat burada 
bi. ses yü~ ld : 

Hay r, bu p. ensin İngiliz 
kral çes;ne koc~ t>lm doğru de. 
ğıldır! .. 

Bu itirazı ılc•ı suren k\mdi?. 
İngfüz sarayına ·eTleşl?'!~ olan Al 
manyalı hekim Baron Stakmar, 
bu ızdi,•acı muvafık görmüyor -
du.! .. 

Bu ıt, oz üzer ... .,c. ışin ne şekle 
girdiğ sonra anluşılacaktır. Kra.. 
liçenm hayatında daima müessir 
olan tar.h. daki <a)ı tak•b eden 
günlerı doldurıın vakayı ha. kın
dakı malümatı da yarınk · Son 
Telgraf• hulasa edecek! r. 

Yem anlaşmanın tatbikı ile pL 
yasada bir canlılık müşahede e
dilmektedr. 

Festival 
Fğlenceleri 
İstanbul festivali en canlı gün

lerine girmektedir. Roma"u ' ıı 

meşhur Tanasa revüsü yarın şeb.,. 
rlmlze gelecektir. • ı:ı.• ~ 'JI • . 

Bu akşam ıaat 21 de Beyazıd 
meydanında Eminönü Halkevi ta
rafından •Kibar;ık budalasu adlı 

güzel bi rpiyes temsil edilecektir. 
Yarın ak§am Kadıköyilnd Sü

reyya bahçesinde Kütahya adlı bir 
orta oyunu oynanacaktır. Bu oyu
na şehir tiyatrosu san'atkiirla M 

rmdan da bazıları ~tirak etlecek
tir. 

Japon murahhasları bu haklı ve 
meşru talebi kabul etmediklerin. 
den Sovyet kumdndanlığı, Sovyet 
askerlerine eski mevkilerini işgal 
etmelerini emretmiş ve bu em~ 
infaz ediJmjştir. 

Litvlnof, Japon sefirine J apon 
ask.erlerinin ilerlemiş oldukları 

100 metreden ger: çekilmedikleri 
takdirde de Sovyet Rusyanın 

mütarekeyi keenlemyekün adde
deceğini katiyetle bildirmi tir. 
Bımun üzerine Japon askerleri, 
eski yerlerine çekilmişlerdir ve 

bu mıntakada ;kt taraf askerleri 
arasındaki mesafe 400 _ 500 metre 
kadar olduğundan ve bir çarpış
ma ihtıma!J bulunmadığından iki 

taraf kumandanlığının itilaflle 
J apon ve Sovyet a~kerleri 80 met. 

• • • 
Makineye 

12-13 ağustosta, iki taraf askeri 
murahhasları arasında vuk.ubuıan 
mülakatta Japon murahhasları, 

iki tarafın tp.ütareke akdi zarna -
nıncJ,;.ki mevzilerını tesbit ve ta
yin eden zabıt ,·arakasını ve iı.a. 
ritayı, amirlerile istişare enr.ek 
bahanesile imzalamaktan istinkaf 
etmişlerdir. 

14 ağustosta yeni bir mülE.kü 
vukubulmamış ve sükfuıele g~ 
mi§tir. 

JAPONLAR GERİLİYORLAR 
Tokyo 15 (A.A.) - .Japonlar 

13 ağustosta sabahleyin Kore ara. 
zisinde Tümen nehrinin sağ sa -
biline çekilrnişller ve nehrin sol 
sahilinde Çang Ku!eng mıntaka.. 
smda bir tek nefer bile bırakma
mışlardır.» 

Bu hareketin s•ôebi hokkında 
hiçbir şey söylenmemekte yalnız 
Japonların yükselt kumanda he. 
yeti tarafından Yerılen bir emirle 
ric'at ettikleri bildın1mektedir. 

KAÇ KIŞI ÔLDÜ? 
Moskava 15 (A.A.) ·- Burada 

neşrdilen resmi bir tebliğe göre, 
Mançuko hududund~ cereyan eden 
muharebeler neticesinde Sovyet
lerden 236 k.işl ölmiiş, 611 k~i ya. 
ralanınti1:IT. 

• • 
verirken: 

Filistinde Japonlar bir lngiliz topçekerini 
zabtedmişler 

Emniyet v Şanghay 15 \AA)- Sfarab ismindeki İngilız topçekeri İngiliz Vic_ 

A 
• k toria romorkôr.irıün Japonlar tarafından tevkifi hüdisesi hakkında tah-

Sa YIŞ YO kikatta bulunmak iizere Şanghay açığındaki Tung~ov adasına gelmi~tir. 
(Birinci aahlieden devanı} Romorkör, İngiliz bayrağı indirilerek yerine Japon bayrağı çekildiktm 

Bir gece, meşhur bestekar 11a
sene kendisinı dinledikten sonra 
locasına gitti : 

- Madmazel, dcdı .. bu .;,esle O. 
pera tiyatrosunda da çalışab:Jir _ 
siniz. İster mbin!z size biru ders 
vereyim. 

Llna bu teklifi memnuniyetle 
kabul etti. Fak.t Londraya git • 
mek mecburiyetinde ıdi. 

Londrada bıılur:duğu sırada 

her gece localarll' b irine beyaz 
sarıklı, bronz renkli bir mihrace 
gelip oturuyordu. 

Bir gece mihrnce kPndislni ye
meğe davet etti ve genç san'atka
rı almak için ar;;baSJnı gönderdi. 
Lina. daveti kabul etti. Fakat a. 
raba. Londranın h&ric'ın çıkın
ca, her nedense korktu; kapıyı 

açtı, kendin: aşağı attı. Ba,ı bir 
taşa çarptı, bayıldı. Ertesı gıinÜ 

kendiııi bir hastahanede buldu. 

ESRARENGİZ ŞOFÖR 

L'na, Londradan İtalya):. dön
dü. Flora!'.lsada yerle~tı. Otomo
bil yen, kad olunmuştu. Genç 
san,atkar zengindi. Büyük bir O

tomobil satın •ldL Fabrıka, genç 
ve kibar tavırlı bir şoför gonder
mişti. Şoför, az sonra bir mektub
la beraber küçül bır kutu bıraka
rak ortadan kaylıoldu· 

·Bu komediye n.ha ·et wrme-

0ıur,.. şam yemeg'1!e dawt . 
Şampanyalar, wcikalar 'ıı ı 
çingene çalgıcı la. çılpll . , 

k"-e< • 
çalıyordıı. Salonu" 0 ı il .Jı 
bir adam duruyordu · sl~ 
yere dü~tü. ÇaJgıcıJnr u t 
nr bulunanlar yan·n• lt~gıı!ıl 
dırdılar, yandaki sal~ıı~ıJı.r 
ler bir kanepeye . ·a 11 delir> 
na, mendil:ni ıslatmış. ll rar 
nın yüzüne sürüro•cltı. 
ra gözlerini açtı sJtl 

- Affetlersin ız,' dtd· ~ 
hatsız ettım. z"·kin ıı ~ 

Bu; Prens A!ek,an~t f~ 
ki idt Bır ay sorırtt L!!l rrtJf' 
evlendi. Uzun ıııiiddeııııfl1 
burgda kald NıJ-ıaytt 4"' 
yatından u<andı. Koca<Jll 
şandı ~ 
DÜNYAı'lIN EN GVZe:~j 

Lina. Nevyork ,,pc ;/. 
nonf me·"ur KAriiZO ıle '',,/ 

' ~ı t~e (f'_~ 
FedOTal., eynadı. Sahn · ~ 
zaman Yeni duııyanırr ~ 
petrol kralları ıiolarlatj)J ~ 
rının altına seriyorlardı .., 
dan birisi, Bob E Şa~d ll'l' 
teklifinde bulundır. ~ 

Lina ""'"erk ''.i cvabt · · 
.ı;~' ıırtı ı 

- B~nfmle t'vlen!l1t ... · 
' !fi ,.. 

yororsunuz? F"kat !IZ fir1 
vetiııiz, 11e de hıç bir-~~ I 
bfı- haftadar fazb l'\' 

n.in zamanı geldiginı zannediyo.. ya..'!laz!.. 
rum. Ben Dük Reymon dö T. yım. - Bahsr gnşel m! 
YanınızdJ iki ay yaşad;m.B r gün - Pelı.'lii!.. ~ 
tarafınızdan SC\' k' .lmek uınidL Bob Lına ile e t "el~ 
nJı. vahi oldu~uııa kanaat getir- dın bir hafta 5onr~ ssr ·u ~ 
dim. Siz kalbinızi, f;krinizi, ha • larlarınr milyorırre ~ 
yatımızı san'atin!ze hasretmışsiniz. I paya hare ket eden b 
Bu hileyi mazu.- görünüz. İkı av- bindi 
!ık maasım olan 1,200 l reli size Az sonra .an ai at J< 1d• 
iade, ufak bir de hatıra takdım e- ratorl~ evl!'ndı Çc>k ~ gilizlerin silahlı hareketleri ne- sonra zapted'lm'ştir. İngiliz deniz makamları Victorianın derhal serbest 

ticesi bu tün Fı ı .si ın, Suriye Ye I ;b;;ır;a;k;ı;l n;ı;;;a;sı;.,;,iç~;.;"=';;·e~ş;,r·b;b;u;· s;;-l;er;d;e~b.;u;;,J un;;;;m;;;;u;;,şl.;a;;,r.;d=ır=. ======== = 
Lübnan hııdudlarından Gazeye 
kadar b.r muharebe me.ydan.ı ha

diyorum. Adiye: • ondan da boşandı b 
• Kutuda tek taşlı ve çok k.ymet- Bugün Jtalyacia b·) ıı• b' 

'ki• taraf da son kozlarını libırpırlantayüzükvardLSic!l- çenin orta,ınclıı ku~ıık 
lini almıştır. 

Bu geniş sah~ 1 nde her gün 

yeni yem hfıdisC]l'r kaydedEmek. 
tedrr Telefon mlllıaberesi tama -
mile kalmamış g•bidir. 

Trenler taarruza uğramakta, 

tedhiş hareketi yapılan mahalle

lerdeki evler yıktırılmak!!, A -
rablarla Yahudıle: btrbirlı,rinin 

gözlerini oymağa çaışrnaktadırlar. 

yanın en eski v. en iegin aılele- kafesınr benzıvrn J<oşkU . ~ 

rinden bırine mens-.ıb olan Dük, lT'ış zamanla~:r..!:tl ,,J oyna m 1 ya h az 1 r 1 a n (yor 1 a r !. r c;;;;;rte;;;;;si ;;;;;giı;;::;;;ni.ı;;;:;:İta;;;;;:ly;;;;;:ı•da;;;;;n ;;;;ay;;;;;rıld;;::;;;ı, ;;::;;;A.=ya=de=der;;;;;ek=y~;;::;;;ş ;;;;:.,.;;;;;;. 

İstanbul ilan~ (Birind sahifeden devam) 
İspanyayı baştan başa istila et -
mek için kat'i harekete geçmeltri 
ve tı:ze kuvvetlerle şiddetli taar
ruzlara girışmekri üzerine hükıi.. 
metçilcr ikinci ıierecedeki yerleri 
karış karış müdafaa ederek geri 
çekilmiye ve bu üç şehri muha
faza ve müdafaaya karar vermiŞ
lerdir. 

mız ~afu dan tama mile i gal edil- ı ı 
miştır. 

Cabeza de Buez mıntakasında 
süratle ilerlemeğe devam eden 
kıt'alarımız Zarza Cabilla J,.ı;saba
sını geride bırakınışlardır. Şimdi 
Ciudad Real şimendifer hatfle 
Rio Zujıın arasındak. saha tama
mile kıt'alarımızın ;şgall altında

dır. 

Belediyesi 

BE·her metr murahbaıııa iki lira elli kuruş bedel ı•Jı~o 
Aksarayda Muradpa~a mahallesinin Selçuk camı. çıkıııaZ' 1 ıfll'I 
.. l • l"" 15 ·•

1 
uç me re yuz u m€tre murabbaı çıkmaz sokak p;t1·ç•'' · diil" 
re açık arttırmıya konulmuştur. ŞartnamcsL 'evazırn J11U f(J 

göı-üleb:lır. Jstekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk temınat m,.tb~ e# ~ 
tubile beraber 23/8/ 8 salı günü saat ll Daimı EnriiJI! 
malıdırhr. (B. 5083) 

Sinema, tiyatrolardan 
nasıl resim alınacak 

Arab ve Yahud. tedhiş.,i ve 
mahalli tabire ı:ore mılcahidl~ri 

ayn ayn bire~ hususi teşklliit 
kurmuşlardır. B•.ı teşkilatın murı 

tazam bü tçelerı, casus şebekeleri, 

icra komitaları, propag:ır.da vası
taları mevcuddur. Bu suretle hcı
iki taraf da m ükemmel surette 
çalışmaktadır. ----

Maamafıh Fraı .ıcstkr de şim
diye kadar misli görülmemış bir 
hazırlık yapmakta ve mütemadi
yen taze kuv,·etlerle mevcud 
kıt'aları takviy~ eylemektedlrler. 

Bu itibarla lspanya harbinin 
bugünlerde daha enteresan bir 
safhaya dahil 0!2c~gı tahmin ediL 
mektedir. 

ÖBtlR TARAF DA BEŞ 
TAYYARE DÜŞÜRMÜŞ 

Barselon 15 (A.A.) - Bir hava 
muharebesi esnasınd~ cumhurı -
yet tayy~lerı Frankistlerin beş 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Cum
huriyetciluim de bir tayyaresi 
düşmüştür. 

** Beher m~· 
re mabba· 
uun muham-
men bedeli 

Kôprün ün Kadıköy - Hayadrpaşa iske. 

nıetre 

ıııu

rab 
baı 

(Blrln•i sahifeden c1evam) 
receitlerd r . Re,ım dühuliye üc
retlerı !izerınden alınacağından 
tiyatro ve smem:ılar halktan •:lü
huliye ücretinden ba~kaca bir pa 
ra almıy acaklar V( b et uz erinde 
d..hoLye ü~tınden baş a ücret 
\'e resnıı göstemııyeceklerd r. Ti
yatro, sinema sahiblerinden bilet 
kullanmadığı s;ıbıt c anlar, her 
oyun devresi içhı t.ptro ,-e >ine
maiarda mevcut oturma yerler:
n.n her biri için !ki 1 blet be
deli hesab edilece ve bu bedele 
göre resım tahakkuk ettırilecek 
,.e beş misli para cezası alınacak. 
tır. Bilet kulland ğı h:ılde bazı 

mü terılere bilet ~ erılmediği tak_ 
dırde verilmiven her bılet içın 'ln 
misi. ceza alınacak ve bu ceza bi . 
Jet ba<ma beş t!red3n aşağı ols
mıvacaktır. Mü terflere alman 
dühulive ucretirı..n tekabül etti~l 
rr.cvkiden dah• a aRı b;r mevk:i1 
bı'c · \'Crtld[J?i takdirde ara~aki 
hrkın on mısl. coza alınac~ktır. 
Keza bı• k!'.re fatııan bı et mÜŞ
t~ırlen ıı;eri al.nara;c yen;den sa
ılığa çıkarıldıi!ı t~kd rtl2 bilet'n 
resmi in misL cez ''.e bırlikte a
lınacaktır 

Sinema \"e t;ya olara bedav.ı 
k'ınse giremıvecektir. Yalnız in
zıbat ve kontrolu temine memur 
olarılar ya re m.I e'b'Se ıle ve ya. 
but da alakalı makarrlar ta\ıfın
dan elk ıne ves.k, verilm!ş sivil 
c·b:se' m 'llUrlor g.reb lecektir. 

l 
TenzJl veya bcda,·a biietle gi -

. renlerden otuTdukları mevkilıı 
ücretı üzerinde 4 yüzde on resun 
alınacak! r U'lluıni seanslara ten 
zJh biletle gıren h.ılk ve talebed ? 
oturduğu mevk ın tam bı.et ı.c

:•· uzerinden res. verecekttr 
:Mese!Ji 50 kuru !~k bır yne 10 
kmuşluk tenz.11 biletle giren bir 
talebeden l kon ş deği', 5 kuru~ 
resim alınacaktır. 

4 kaçakçı 
Tııtuldu 
Çemberlitaşta ~phelı vaziyette 

dolaşmakta iken yakalanan Mu -
zafferın üzeorind~ bir mJktar esrar 

bulunmuş Muzaffere bunu satan 
Kazım da yakalanm}Ştır. 

Kasımpaşada ;Uphe üzerıne çev
rikn Kenan ile Herantta bir mil<-

tar eroin bulunarak yaka 'anmış -

13 HÜKüMET TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Burgos 15 (A.A.) - Gandesa ü
ztırinde cereyan eden bir hava 
muharebesi esnasında F rankist 
tayyareleri 13 lıükümet tayyare -
sini düşfrrmüşlerdir. 

iHTiı.ALCtLERiN TBL.İGİ 
Salamanka 15 (A.A.) - Ebre 

mıntakasında Sierra Pabdoli kıt'a-

CASUSLUKLA İTHAM 
Madrid 15 (A.A.) - Cuenca 

mahkemesi, Frankıstlerin i~gali 
altında bulunan araziye geçmek 
teşebbüsünde bulunan 20 kişiyi 

casusluk cürmile itham ederek 
muhtel f cezalan mahkum etmiş.. 
tir. Maznunlardan yedi tanesi ölü
me ıliğerleri de 12 den 30 aya ka
dar iş kampında ~alışınıya mah
küm edilmişlerdir. 

İnzıbat ve kontrolu ter.-~e me
mur olanlar tanıdıkları ve akra
balarını tiyatro ve slnem:;.ya be
dava veya tenz llı biletle k-abul et 
tlrmek için teklifte bulunamıya

caklar ve slnem1 tiyatro sahih -
!eri de bu teklifleri kabu' etm' • 

yeceklerdll'. Te1<lftl bulu:ıan me 
murlar hakkında kanuni takibat 
yapılacağı gibı sınema ve livatro 
s.~h 'blerı de cez&l;;.ndırıl acakl:ı r -

!ardır. Al p ita! a kime!Bu kurbanların onüne 
En Sıcak Gün manya v., Y nevakit geçilecek 

, dır. 

Sineıra "e t:yatro ücretleri be
lediyelerce tayin olunacaktır. Ta
yin olunan lıste tıya\ro ve sine -
maların görülectlo: bir yerine ası
lacaktır. Bu listede vazıh ücre~-

Dün İstanbul H'nen[n en sıce.k 1 kcrŞf hazırlanıyorlar 
bir güntinü geçirm iştir. 

Yakıcı güneşten bunalan halk 

F loryaya, Boğaz:ç·ne, Adalara ve 

diğer yakın sahillere akın etmiş-

tir. 

Dün hararet dencesı gölgede 35 
dereceyi bu l m~, garbdan alev 
gibi esen sıcak iodos rüzgarı ha
rareti bir kat J•ha arttırmıştır. 

tBirind sahifeden denm) 
Nevyork 15 (AA.)- Alman as 

keri manevralarından bahısede!l 

Nevyork Tayını• ga:ı;elesi şöyle 

yazmaktadır: 

•HİÇ bır askeri manevra böyle 
kızgın beynelmı 1 el bir hava :çiıı _ 

de bu kadar ehlikeli bir şekilde 

tahrikamiz bir m&hiyet arzetme-
rniştir.> 

1 
ıerden raz1a ücret a1an1ardan bi- E .. K T s· ·ı M h f 1 w d rınci defasındJ 100 lira, tel<errü- yup azası apu ICI U a iZ ıgın an : 

l
,runde 500 lira ceza alınacaktır. Eyüb Camiikebır mahaJlı>sinde Kapıcıçeşme caddesinde eskı 27-29 

yeui 29-31 hpı No. Jı mu><addema maabahçc hane Vf:' dükkan elyevm 
KADIN YÜZUNDEN. arsanın tapu kayıd ve .enedine merbut olmadıgmdan senetsiz tasarru-

İnebolulu MeJımed oğlu Abdul- fat hakkındaki hük'inılere tevfikan ağustos 938 <\)'111\n 29 uncu pazar. 
lah isminde bin Beyoğlunda bir tcsi günü ~aat 14 de yerinde tahkikat yapılacaktır. Başkaca mülkiyet ~e 
kadın yüzünden çıkan kavga ne- ı saıre aynı bir hak iddilısında bulunanların o gÜ!ı m•halhndek tahkık 
tıcesınde Osman isminde birini memuruna \'eya daha en·el Sultanahmedde Eyiib tap" sıcil muhafız
bıçakla ağır surette yaralamıştır. lığına müracaat!arı ılan oiunur. 

(Birinci oahifeden devam) 
oğlu Cemal isminde bir gence aıd 
olduğu anlaşılmıştrr. 

Beyoğlunda Aynalıçeşn.ede otu
ran terzi Niko iu?ı Eleni ve arka
daşları Marika ve Aleksandra ban
yo yapmak üzere Kınalı adada de
nize girmşler, üçii de lı-Oğulmak 
üzere ken kurtarılmışlardır. 

HEYBELiDE .. 
Beyoğlunda Tozkoparanda otu

ran 17 yaşında Yo~g isminde bir f 
genç Heybeliadadl denizde bo
ğulmak üzere iken kurtarılmıştır. 

t 
BU DA BIR BAŞKASI 

Evvelki gün Heybcliadada de- ı 

nızc atlarken belkemiğı kırılan ve 
tedavi ıçitı nümune hastanesine 
kaldırılmış olan Konya san'at 
mektehi öğrctmmlcrinden Hasan 
oğlu Saliıhaddin hastanede iilmüş
tür. 

lesinin dış k!Smında memur odası saçak 
kenarında '.!O 
Köprünün Kadıköy _ Haydarpaşa ıske- J 
Jesinın iç kısmında 10 40 gP 111'.. 

Yukarıda metre morabbaı, mııhammen b<'d~Uertl ıll< ~1~~ 
yazılı kopdnün Kadıkby - Haydarpaşa iskelesinin ıç , .•• oı:~·.' 
iliın talik ı ;şi bq sene müddetle ayrı a ·rı açık arttı• '3ı) ' . 49o ~ 
Şartnamesi Levazım Müdürluğünde gorülebilır. İstek.ıirr -ııı'~f 
nunda yazılı vesika ve hızalarında gös~er~e~ ilk teın• :' ~1" / 
mektubile beraber 25/8/938 perşembe gunu saat 11 el (il 

mende bllunmalıd Lrlar. ~ 

... ... ı.:. # ı .. " 
Beyazı d yangın yerinde yeni Tavşan taşı malı~ ."·?'O· ıı • .ıl ~ 

dar sokağında 2 nci adı-.da 679 kadastro ve 2/40 harıta blJı,,,,-/1.. 
re yüzlü 135 :ıs metr e ml.irabbaı sahalı arsa ılc bu ar""M - tııf ·"' , ~~~r. 
mutfak enkazı satılmak üzere açık arthrmıya konu d~ r ~ 
b eher metre ~urabbaına 10 ll~a ve mutfağı~ ~-nkaı.ı_rı~r gbr:;_ -;' 
t ahmin edilm;ş1'r. Ş~tnamesı Le\·azım Mudurluğıtn eJttıJ".;".f 
\ekliler 120 lira 28 kuruşluk ilk temL-ıat makb uz veya ~ ,,,-
19/ 8/ 9:'8 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bll ' 

(B. 5089) 

ile SABAH, ÖGLE, ve 
har yemekten 



' 

Dtııı 
~efrlkası:96 

ltrc ~:::------· 
liııkkıne, ve iktibas 

1 ınahf uzdur: 

Yazan: Rahmi Ya(Jız 

Vealka, resim, maltlmal Te not vneııler: Eski Osm.'l?llı donanması erk&. 
ııından miralay Remsi, İskele ve limanlar umum kumaodanı albay 

Şükril Pala, komodor b~Htibl İhsan, batan cemi kaptanları, 
eold annatörler. Ve buıüııe kadar ııiıl.i kalan ve<lkalar 

lis Osman avaz avaz 
• • 4 

haykır1.yordu 
tltcırıın çocuklar yandık tahtelbahir ııanımızdnl ı a ::r • 
llııu g" 

~ oren 1i te tel, po s Osman heye-
'lı.ııı iİf].a haykırdı: 
ı~lltıııı ÇC>euklar tahtelbahir 
8'ı a ... 

"4.,,llira C · iı.:"il'ı an•p çavuşla Etemi 
' h.{erden fırlattı. İkisi 
, ., ""'l:lrdı: 

.,an· 
tiı •·- ı ... Nerede be• 

ıı,.. '«raf .... 
ıır,. C lan da eline bir kanc'\ "" ., an; 
'lla~-. ·P çavuş sandalın bur

'@.. ""gırtr 
,"lla 

8 
L Polis Osman taban-

llfıldı E \:,,:" b · tem kalfa san _ 
~ ''ak asamak tahtalarından 
-'ttıı. aladı, Cani.bin yanına 

Saııda1 
bir Y dehşetli bir bocalama 

lııı'-h ana irkildi. Canip çavuş 
. , s:llaınış, içeriye çekil

liıı %ı .. dan çıkan tahtelbahL 
~'11 un~ kancayı takmıştı. 

k ~te: ~r 3•si sularda inledi: 
'<il .. cıgıın uet' K 
~ -.p1ııa , ış... anca-

doınu Yapış... Bırakrnıya.. 
l\ıı· zu. 

18 Osııı 
~ lliıe bi:n korku ile sordu: 
~ ncteki ~Y yapmasın? .•. 
ı, l°ı'lt tut~ır!gı; epeyce güç sarf 
~ ~~ır ag~ Çalışan Canip ça.. 

ıı,. 'gıb; karşılık verdi: 
Ih.~ &arın ın~şhur sözdür, paça 
~ d~l ısağı, sirkeyi lıesab et 
t~ er, olan oldu bir defa. 
ijı,_ attık B. _ 
~"'· }( · ıze yapacagını 

lıı Ulaına0YUver'.1'~k de ondan 
~ 'P ıu 

8 
Yız. Iyısı mi Allaha sı-

"'11 trı. 
~~ E:te gı tutmağa çalışalım. 
t a canı ın hlfa da sopa ile 

ltııı. ına vur. 

O:iıu ~if~ bir elile Canibin 
'1ı. lı eliıı~e~nm sapına sanldı. 
~.i. IUya kı ocpayı var kuvve-
~· SalJaııı • "il gı ale . aga, kancanın ta.. 

~ılı. tın camına vurmağa 

~ lıreket· 
htc".~aıı · şaşırmış bir tavırla 
ile "1ll. tı · Polıa Osmanı da yola 

ııı~. doğrtııd~ tuttuğu ta-bancayı 
tı;'ıa a~ sıkrnağa, preskopun 
~. 111~ b _etrneğe koyuldu. 
t, '\, tı ır kızılca kıyamettir 
1ıtı~Patar eııı kalfanın savurdu., 
lı,"' tıes~a~a isabet etmiş, bir 
~~ıı ık gtır?ltü arasında bo
~ Ulagına kadar geL 

~~ '1ıteıııalı. 
~Q ~etine ır kendini kurtarmak 
1\1 •• ~ kaııc dalarken bütün gay
'Rıı Caıı~rıın sırığını tutmağa 

'lıı'f ~aıı·P Çavuş haykırdı: 
\1 Ç~k ' gel, sen de kancaya 

~I ~· llu ~orıuyor bizi imansız. 
'ııııadSÖz\erini bitirmeğe va-

beraber tepesi üstü denize yuvar
varlandı. 

Çavuşun suya düşü ile presko_ 
pun adesesini kancadan kurtaran 
B7 gözden kay>boldu. 

Arkadaşları Canibin yardımına 
koştular. Bin rorlukla genç adamı 
kollarından tuttular, üzerinden 
sular sıza sıza sandala aldılar. Ça
vuş, bir tara.ctan soyunuyor, üs
tündeki ıslak elbiseleri çıkarıyor, 
bir taraftan da arkadaşlarile ko
nuşuyordu: 

- Tuh ... Allah müstahakmı ver
sin ... K~ırdık hınzırı. 

- Kanca ile onu nasıl zapte
decektik. Tabü kaçacaktı. 

Maamafih Etem kalfanın su _ 
yu sopalayan sırığı galiba cama 
isabet etti. Ben, gürültü arasında 
çatlayan bir camın çıkardığı sese 
benzer tok bir çallama sesi duyar. 
g]bi oldum. 

Polis Osmanın bu iddiasına ar_ 
kadaşları da iştirak ettiler: 

- Evet ... Öyle bir ses bizlm ku
lağımıza da geldi. 

- Kırıldı mı dersin tahtelba
hirin aynası? ... 

- Buna hiç birisi cevap vere
mediler. Canip devam etti: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Buradan sağ salim kurtulur-

sak, tahtelbahir dönüp de bize 
bir şey yapmazs1 doğru karaya 
çıkacağız, işi hü!cumete haber ve
receğiz! 

- Öyle ise durmıyalım çocuk
lar; hızlı küreklerle en yakın ka
raya, karşıya, Maltepe sahiline 
vuralım. Eğlence dönüşü böyle 
tuhaf bir hadise ile karşılaşan üç 
arkadaş küreklere sarıldılar. San.. 
dal kanatlanmış gib! suyun üstün
de kaya kaya Maltepe sahiline 
doğru hızla yol aldı. 

Denizdeki tabanca sesleri ada.. 
dan işitilmiş, iskelede nokta bek
liyen polis memuru düdüğüne sa
nlmı~, acı acı öttürorek arkadaş
larını yan(na çağırmıştı. Nokta 
nın yanına gelen devriye ve bek
çi, düdük çalan p<ılisten meseleyi 
sordular. O, kısaca anlatt: 

~ Burada duruyordum. Şurada 
ileride bir sandan! vardı. Birden
bir<0 sandaldaki a1amlar ayağa 

kalktılar. Birbirlerine gird'ler. 
Saplarla bir ~eyler yaptıar. Arn
da üç dört el :le tabanc~ patladı 
sonra sandal sür'atle karşı sahile 
doğru gitti. 

İzahatı veren pol.s, Maltepe kı
yılarına yaklaşan ve .. Ufukta be-~ aıı-~avuş sırıkla 

~ı kızını 
, Ôldüren--kim ? .. ''J --·---
~ ıı,,!:ıı:. an Loran 20 Çeviren: F. SAMİH 
t 'l\a ...,.. bo-

10 &eldik guşl kayaların ke-
~l(i' n~ de :~ o bır ses çıkarı_ 
'~ ~ıırııu, n... Ne o bir söz 

l'ın;. ne d~ ben ... Birden-
<;.. ·ıı., Zı ita b "rl~d Y ettik. Uçuru-
~ ~nra ay,;~· Ben bayılmış
~'! ~ ala ıın, kendıme gel
(;._. Çıktıııı. ra tutuna tutuna yu-

J,ı~:ı,~~e .. ~atoya gittım. öte_ 

Q §O\'a!y 
t.k:ne c tn•rakla sordu: 

~ A.y a .ge\ir:ce• 
~~ Yd tılı· ... 

lb ile ~İl2du~-gı~da şapkasının 
1~. ~ldu b~lu:ı~ gördüm. Ken 
t ''1l;e d 1 ın•\'or Ş" !ı ~ "lilu il tii .• um. up. e-

. 'ıııı nıııaü ' hoguldu. Cesedi a ,, ı. 1) 
~ıı b ·'lr SÖz . gec~den sonra 

'lttııq U kact ·O~l0medim. leke
~or~ ırıın "'' .. . ~ Jrn e-' ~zunıi görmek 

· Lr kaç kere be-

nimle görüşmek, af talep etmek 
teşebbüsünd<0 bulnndu. Kabul et
medım. Artık o benim için yoktu 
Bir kaç sene sonra öldü. kahrın
dan öldü diyolar. Şüphesiz, aşıkı
nın ölümüne tahammül edemedi. 
Röne beni annesini öldürmekle 
itham etti. Haksız ... 

- Bunları bana söylemekten 
maksadınız ne, Mö•'Ö dö Rosko
et? ... 

- Anlamadınız mı? ... Dostlu
ğumu suiistimal eden karım. e
limden alan ressamın ismi Grey 
Jilher'dir, siz de onun oğlusunuz. 
Zaten kendisine pek çok benzi
yorsunuz. Gözlerinizin rengi, çeh
reniz, haliniz ayni ... Siz de, onun 
gibi ressamsınız. 

Lusll ile niçin f'vlenem yeceği-

yaz bir nokta haline gelen Canip 
çavuşla arkadaşlarının sandalını 

işaret etti: 
- İşte; vukuatı yapan san! şu, 

uzakta görünen, Maltepeyi! varan 
sandaldı. 

Devriye polis sahilden bır san
dal buldurdu. Yanma bekçi ile 
bir arkadaşını daha aldı. Kayığa 
atladı. Y<0lkeni açtı, bir yandan 
uzaktaki sandala düdük çalmakla 
bir yandan da sandalı sevkeden 
kayıkçıyı teşvik etmekle meşgul 
oldu. 

(l>evamı "ar) 

HiKAYE 

Arpacı 
Kumrusu 

(4 üncü sahifeden devam) 

birkaç odal.ık küçük bir apartıma
nın inşasına nez~retle g<0çirdi. Dö
şemelerin, perdelerin rengine va
nncıya kad.r düşündü. Hatta o 
na yüz çevirdiği iÇin kndilerine 
kızdığı arkadaşil.:> bardaki ermeni 
kızını bu yeni yuvasına çağırarak 
onlara birer ~iyafet vermeği dü
şündü. 

Artık iadei itibar edecekti. 
•Yaşasın hayat!• diye bağırdı. 

Sabah oluyordu. Derhal giyin
di. Banka açılıncıya kadar o ci
varda dolaştı. 

Nihayet memurlarla beraber 
bankadan içeri girdi. 

Defteni gösterdi. Memurlar bi
rcbirlerine bakarak giilüştü!er. 

- Pederiniz bu meblağı tama
men almıştır. dediler. 

Macid 'Yaydan çıkmış bir ok 
gibi bankadan dişarı fırladı ve: 

•İnsan istediği zaman kendini 
yokedebilir. Fakat arslan bunu 
yapamaz.• diye mırıldandı ve 
Beyazıt meydanına geldiği zaman 

- Ben insan gibi ölmekten ise 
aslan gibi yaşıyaçağım. diye hay
kırdı. 

• • 
Macid, kuş yemi satma1<la baş

ladığı işten bir arpacı dükkanına 
sahip olmağa ve para kazfomağa 
kadar azmini ilerletti. 

Ötekine berikine: 

- Arpacı kumrusu gibi düşün_ 
mekt<0nse, arpacı dükkanına sa

hip olmak <>!bette ki daha iyidir. 

Diyordu. 

FİLE 

nizi anlıyorsunuz a ... Zira o hem
şirenizdir! Bu ac: hakikati size 
söylemek mecb·ıriyetinde kaldı

ğıma müteessirim. SoRra ben, ba
banızın da katiliyim! ... 

J ilber şövalye, souk kanlılığını 
muhafaza ediyordu. 

Mösyö dö Roskoet hayretle: 
- Sükunctinizı muhafaza edi

yorsunuz? T~bril< Pderim. 
Genç ressam hafifçe gülümse

di: 
- Ben.m de size söyliyecek ba

zı mühim şeylerim var, Mösyödö 
Roskoet... Evet, ben hakikaten 
ressam Guy Jilber'in oğluyum. 

Bu tahmininizde a l:ianmadınız. 
Fakat bir şeyde yanılıyeırsunu, 
babamı öldürdüğünüz ... 

Sorgu hiık'.mi:ıe yaklaştı, ya_ 
vaşça bir şeyler söyledi. Odacı, 

hiık'min işareti •izerin~ kapıyı 

açtı. bağırdı: 

- Mösyö Guy Şövalyer. .. Elli 
yaşlarında bir adam içı>n girdi. 
Vaktile sarı olan s,çıarı kırlaşmı~. 
vücudu zayıflam•stı. Fakat, Mös
yö dö Roskoet keııdisini derhal 
tanıdı. 

• 

7-SO N TELGRAF- .,5 Aihısto~ lfl!\8 

Kum dağları arasın
d.a yaşuyanlar ... 

Parisin eğlence yerleri 

(5 inci ııahifeınizden devam) 
dır. Aracın devesi neyse avcnıın 

eti ve der.sı ınsanlann olur. Et 
heme:ı oracıkta yenmez. Kuru 

da köpeği odur. odunlar J:.,, an;- toplanır att§ 
· Eve-t bu k~pekleri:ı ne soyra, yakılır. Cdunlor kızıl kur h~l.ne 

ne boyca ne de renkçe sarı ı hıç ~Ln=e kızar.ılır. Bıçakla dtliın 
bir vasıfl~n yoktur. Yalıu~ koKu dilim k"sJcrrk güneşle kurutU-
alma ha,,.ı:uı çok kuvvetli, sü- lur. İşt~ yediğim eıı kıymetli gı_ 
ratleri P"k fazla, ve yarı valı~i hır da m~nb:ıı bu:iur. Adına tıştar J:_ 
halded:r. Bu~lar çöl avcııarıııın yorlar. i3iı ceyl.lndnn 25-30 kil-:ı 
en ~.rinci servethi1r. • tiştar ı:;ı!ta·:. Bu etler derınin °1<:.n 

Çi>. avcı. ın J.;ur.y ı r.€r~tkn f.PL doldurulduiju gibi omuzlamr. B·ı 
mişler? Kcndıler.ne göre garp kadar di k;\ii bulurlarsa artık bu 
taraflarınöan Kifa·dan gelmış- nu alıp götürürler. 
lerd:r. G~tl~rt Ahmcdül Ayad ŞimJ.ı iş sırası kadınlara geL 
adında kuvvetli hır mulnrıpm~. miştir. Kııdmla7 drilerden tulum, 
Bu adam muharebeden \'C n>an- çarık, köpek tasması ve daha bır 
!ara fnaitk y3pmaktan n~ g<·çe- çok eşylhr yaparlar. BunJ•n baş-
rek, köpeJi ile çöl!Pre cckJmı~. ka bu der:!erı drığrudarı doijruya 
Tam bir yıl çöl:!e tefekkürle ve da kullaımbr. Bnı yağmurlu za-
cıv ha" vanl 1 .. ·1

,; yaj ıın ~· _B:ıkrr.ış manlar .. la bebelerin:n üzerine ör_ 
ıki çö' •' av ~oi<:, yiyecek b'l. d"- terl<0r. 
rin .tfekkür~~r d:ni n-..ır,1ko~~

ıe~den fayb yok. KC'n.jı .ı~m t n

den bir .o:aiıa ııetirmnk "'nnış 

Kadın yola çıkarken b.it0n aı•

ret te :ırk~,:;11ıJ düşmüş ve çöllere 
• gelip yerı~-;n. ~le·. Ve ç;,!J<·r:!e 

yağmaclltı:-•n ta:ırurzU"''l u~r1rr ış 

mahvoı.,,uşu:dır. İşte bunlardan 
oallıahın inaye•; il'! yalnız \ı;r i<:i
pek sürr \ kelmıştır. 

D:nl· l..1 göre Ceylı\n, kuş, tav
şan gi~i av hay·ıan~_ı:-ı a'1c·ıların 

adedi 'l~ makusen müen1sip bir 
vamyetbtr. Avcılar ne kador çok 
olursa 3,· hayvanları o nisbettc d7. 

olacaktır. Y:ılnız domuz. g.bı ır. 
m.iz ')lı\~ly·· r.. etler ~1111rl"n h · ç 
kruıyorJıı. F~kat d<·,•r, kllyun gi
bi hayv:1rL etl 1_•ri de miıbah J!~ır.

lara dan' L. 
Ayad o zamaQm çok ş;ihrPtli 

bir ~ rıiine gi~.mış s..>rmu~· 

- Bir ııı'ıs.'ima~ ıçin hangı et 
dı.lıu ma.tbulc 'j, .• Domuz et: mı, 
çal.nmış ko~ •ı'1. eti mı? 

- La İli· ı ılla Allah. Beş va
kıt na!l"\3Ztnı kıl, raınazand:ı 01 U

CtYıtı tut. L~tersen d.Jmuz eı: ye 
be oğul! 

Dev<?İ.'!" Ol!Z bir va..\ıde tırısa 

kalktı. Kızgın bir günden ~onra 
yumuşak bir tabiatın tatlı süku
netini tarhy<>rıız. B<·n arkamızda 
bıraktığ•m•z mah!Ukların hayaL 
larını d!i~ünüyorrum. 

Ahrr0.,t b,denbire devesini d:;r_ 
durdu v~ b za durnıJmızı e!ıvle 

işaret e!~i. Gölgede parlak bır .le
ke göstererek: 
- Bakın işte! 

Dedi. Bir gcy:k bize ehemmiyet 
bili! vermcd~.ı taze bir akasya)'! 
yi)'ordu. Gögsü kızıl, kakaları hi!
yaz. Başınd~ çatallanmağa başla
mış iki sivri boynuzu farkedi!L 
yor. Başka bir geyik de hendek
ocn .atladı, sonn arkadan iki 
daha ... Akş:ımın serin havasını 
t<0n.effüs ede~erl: yavaş yava~ iler_ 
Lyorlar. 
Uııaktan bir köpek havlaması 

duyuldu ... 
Zaten mükemme: bir avcı olan 

Ahmedt'in yalvarm1sını dinle:ne
altımda deve<i kamçıladım ·ve 
manzarayı görmemek için oradan 
uzaklaştım. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
adamla derhal ahbab oldaular. 
Birlıkte Monmartra gitt.ter. Ka
barelerdoıı birin~ girdiler. 

Profesör, ertesi gün şümendife_ 
re b'.nip Parisı terk<0\meztkn ev
vel zı>bıtaya müracaat ve gece 
ahbab olduğu yabancıyı şJ<.ayet 

etti. 
Kabarede tamam 3 bin florin

lik bir hesap çıkarın• 11ar ve pa
raları tarnarnile almışlardı. İçtik
l<0r: şampanyaları;ı ş" esini 3 bin 
franktan he9ap etmişlcrd'. Gar_ 
sonlar, Profesöriin yabancı ve 
biraz da utangaç oıduj;'llnu görünce 
boş şişelri de usulcacık masanın 
altına koymuşlar, parasını almış

lardı. 

abZıta derhal tahkikata başla
dı. Kaberayı k•pattı, sahib:ni ve 
profesörü oraya götüren adamı 

hapse tıktı. 
Pari.sin kabareleri çok eğlence

li ve ayni zamand1 çok telıl'keli
dir. Buraya dü•<'n ecnebiler so
yulur, so\·ann ç~vrilir. Gürel ka.. 
dınların tatlı gülüşlrri, şamp1n

yanın dumanı ıle kafı..c;ı duman_ 
lamın ecnebilerı:ı cüzcL11'1arı, son 
santimine kadar boşaltılır. 

Zabıta, bu g;bi yerleri daima 
na=et altınd:ı. bulund·ırur, ufak 
bir şikayet 'üzerine derhal kapa
nır. 

Pariste ~ık geyinm'ş, kipıı.r ta
vırlı kaduılar, erkekler vardır. 

Bunların işi ve gücü büyük otel
lerde, gazinolıard1, caddelerde do
laşmak paralı yabancılarla mua
refe peyda ı>tmek ve k· bar<0lere 
götürüp soydurmaktır. Hayatları_ 
nı hu sur~"°',,.. l:r ':";;_n1,...ıar. 

Geçnlerde vilô.yeller'.n birinde 
noterlik yapan bir fransız parise 
g~lm;şti. Şehri dolaşıyordu. Ki. 
bar tavırlı birisi yanına yaklaştı 
ve ecnebi ş;ves:ı~ yabancı oldu
ğunu sövledi. yolu sordu. Tönerle 
birlikte bir bara gittiler. 

Y.abancı garsona emır verdi: 

- Şampanya! ... 

İşt,ı J zaıııandanber' bu avcılar Yüksek De iz Ticareti 
domuz eti yemekten çt>kınmezkr. Tanh~.'<0re nazaran bu avcılnr Mektebi Müdürlüclünden: 
Nümid'lpr'n ahfadıdır. Onlar Ja 1 - l\Iektep Lise ve Yübek olmak üzere altı yıllıktır Yatılı ve 
bunlar :ı·b,i derileri meşin gıb:, kö- para•ızdır. Gayesi tüccar gem.'rnne kaptan ve makinist yetıştirmek_ 

pekler:ı., acılık ederler, muııare- tir. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından 

beler yaparlarmış. temin edilir. 
Şek<''.', iğne, ;pi ık, c.ıınclan rr.a- . 

mul ba;•t ziynet eşyası iıcrsını 2 - Mektebın yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların 
büyük·;= alaka ile silriJkler. Gcnç'orta mektebi bitirm'ş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü

l<adınlar hiribirleri!c çoııe yarış- yük olmamaları şarttır. 
tırırlar. 

Vak~,r ç0k sefalet varmış. Ca
yırlar lcup kuruymuş, gazfller bu
:ralardııi:ııı uzaklara geç'lmış. Er
kekler nı·.z ncaba ne z~man döne
cekler~ 

Ne 1.:ı ran gelec?klerıııı nlb!ı 

bilir. ~ m~L onl;ır Ev pc~itıde. İz. 
!eri gözetliyorlar. Köpekler burun 
larile ye ·i koklıyarak, kcşuyor, 

avcı ;;te ceylanı .~ördu. Köı,rk

ler an5·,ı:ı üzerınc atılıyor Cev-' . 
lanın hrı ~azındoıı y 'Jkll:ır Fakıt 

avcı ~elic.ceye kada:- bırakmaz. 

Avcı ı;e''p elındcki uca demirlı 
mızr~1,ınt ha)rvHnın başına ;ndi .. 
rir. Mız raı.tar• başka ne s.liı!ıian 
var ki. Tüfe~t olan avcı pekaz 
bulun•ır . Şimdi kııru otların üze
rine uz-lnrın ccyle.:!ınn kornı yarı
lır İçin-.!e:: çıkanlar köpckler:n, 

Saklanamıyan ::ir hayretle mı .. 
rıldandı: 

- Ölmemiş!... Yaşıyormu ... 
Nasıl oldu da bunu haber alama
dım ... 

Sonra yumruklarını sıkarak iH'i
ve etti: 

- Alçak! Şirndıye kadar nere 
d<0 saklandın? ... 

Çehresinde derin b'r kin eser
leri belirmişti. 

- Size namusum, ınukaddera.. 
tım üzerine yem1n ederim ki ben 
karınızın aşıkı değildilll. Aramız

da hiç bir münasebe~ yoktu. Bunu 
oğlumun yaşı Ü7.erlne yemin ile 
temin ederim, ·nandınız. mı? ... 

Mösyö dö Roskoet'in kaşlan ça
tıldı. 

- Yalan yer~ yeminede mi ce_ 
saret ediyorsunuz? Sizi, beraber 
görmedim mi? Karımı muhabbet
le kollarınız arasında sık mıyor
mu idiniz? Bunu ne çabuk unut
tunu'z? ... 

Bu hatıranın yadile çehresi sol
muştu. 

- Yanılıyors•ınuz ... Gerçi koL 
\arımın arasında bir kadını sıkı-

3 -- Yazılma ışi için pnzartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 

müracaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin Mektep ~üdüriyetinP 1'arsı vazacakları istidana

n1elerinc 

A - Hüviyet cüzda.ılarını 

B - Aşı kağıtlarını 

C - Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyr'-•ıt tasdik-

namcleı·ini 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 

F - 6 X 9 eb'adında alu ıı.det kartonsuz fotoğraflarını raptetme_ 

!eri lazımdır. 

5 -- Yazılma işi 22 Ağu•los 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstek
liler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulun

malıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak isUyenlere ayrıca 

derilir. Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. 

matbu bilgiden gön.. 

(3987) 

yordum. Siz kendisini arkadan 
gördünüz. Saçları bir şarpa ile ör
tülü idi. Yüzünü çevirmeden kaç.. 
tı, gitti. 

- Evet, doğru ... 

- Çayırda beraber bulunduğu-
muz kadın •karınız değil, Pola idi. 
Kendisile Pariste i!<en tanıştım. 

Uzun müddet sevişmiştik 
Biraderinizle evlendikten sonra 

beni Pluharama clave~ etti. Jfe_ 
rn<0n her akşam b!r behane ile bu
luşuyor, şatodan çıkıyordu. • 

Kırlarda, deniz kenarlarında 

dolaşıyor, konuşuyordu. Karınız.. 

la aramda hiç bir münasebet yok

tu. anlıyor musumız, hiç bir mil
nasebet? ... Bu zavallı kadın kah
rından öldü, çünkü masum idi. 
bir günahı olmadığı halde siz 
k<0ndisini kabahatlı addedi\'ordu
nuz. 

Mösyö dö Roskoet bır şey anla• 
ınıyor, anlıyamıyordu. Sükut e_ 
diyordu. Ne cevap vereceğini bile 
miyordu. Ressamın bu itiralları 

zihnini alt üst etmişti 

Ressam devam etti. 

- Gt!ce, karanlığında Polayi 
karınız zannettiniz. Ben de tanı
yamadım. Bir tecavüze uğradım 
sandım. İkimiz bırden uçurumdan 
aşağı yuvarlandığımız zaman ken.. 
dimi kaybetmedim. ViJcudümün 
ötesi, berisi yaralanmış, berelen
mişti. Fakat yürüyebiliyordum. 
Sahili takip ettim. Bu müşkül va
ziyetten nasıl kurtulacağımı bile
miyordum. Bütün gece yürüdüm. 
Nihayet kumlar üzerine uzanmış, 
bayılmışım. Gözlerimi açtığım 

zaman kendimi yumuşak bir ya.. 
takta ve rnerd adamlar arasında 

buldum. Balıkçılar, beni bayııın 
bir halde bulmuşlar; alıp evleri
ni! götümüşler. Bir kaç gün hüm.. 
ma ateşleri içinde ~·andım. Beni 
kurtaranlar tedavi <0diyorlardı. 

Nihayet .heyecanım, ateşim geç
ti. Pola'nın sevdasından da kur
tuldum. 

Esasen <0vl! idim. Bir de çocu
ğum vardı. 

Beni sabırsızlıkla bekliyen ka_ 

rımın yanına döndüm. Ve bu gibi 

maceralara tövbe ederek sakin 

Orkestra şen b:r oyun l~avası ça 
lıyordu. Bardak eğlence kızları 

masalarının E'trafınd,ı dolaşıyor

lardı. Bunlardan ikisini davet 
ettiler. 

İçUer, oynadılar. Az sonra ma
sanın üzrindekı şampanya şişeleri 

üçleşti, dörtleşti. Töner aldırm:yor 

du. Ismarlıyan yabancı idi. Tabii 
hesabı da o görecekti Kadınların 
vücudünden 'ntişar eden baygın 
ewnta kokuları, şampanyanın 

buharı ıİl<! başı dö:lm:ye, teki çift 
görmiye başlamışlardı. Yab:ıncı 

mütemadi:}en içyor, gülüyordu . 

Şişelerin sayısı on dcirdıi buL 
muştu. 

Sabaha karşı hesabı istedi. J.1 
bin frank! ... Bin dörtyüz frank' 
bahşış ... Şüph<!SiZ bir yanlış! 

olacak. 
- Garson! Patronu çağır. He

sappta bir yanl.ışhk var. Şüphesiz 
sıfırın biri fazla olac3k ... 

-Hayır!. .. Hesap do6-rudur. 
Yabancı müdahale ediyor: 

- Asabil~şmeyiniz, azizim .. 
Yarı yarıya veririz. 

- Fak.at, bu da sekiz bın franga 
yaılnıı. Bu :!olandırıcılıktır. ŞikA.. 
!Yet <0dec<0ğom. Vermem bu para
yı ... 

Garsonlar masanın etrafını çe
viııir. Hepsi de güçlü kuvvetli. 

Zorla paral:ırı alırlar, ve ikisini' 
de kapı dışarı «!erler. 

Yabancının, bar sahibinin or.. 
tağı olduğur:u söylemiye hacet 
yok değil mi? ... ---- __,,_ ____ _ 
Tarihe karışan 

(5 inci sahifeden devam) 

1792 de 16 ıncı Lüi ve ailesı. 
bwada habsolundu. Kral, bir:nci 

ıailesi de oikincı kattak: odaları iş. 

gal edyordu. kralın odasına giden 

m<0rd.venlere üç sıra nöbetçi di. 

lcilmişti Yanındaki odada iki ko
m.ser oturuyor, kends:ni naza.. 

nazaret · altınd:ı bulunduruyordu. 
Gt!celeri, pencerekrin k:ılın ke

penkl<0ri kapanıyordu. Komiser 
lC'r, .ı·atakbrını kapının yanına 

serip yatıyorlardı. 21 son Kanun 

1793 de 16 ıncı Lüincn kafası ke
sildi. 

Luksenburg lıapishan~sine ilk 

evvel fedadt mebuslar habso
lundu. 

(2 Haziran 1793). Sonra, 11 ilk 
teşrinde lıapiohane oldu. şüpheli 
adamlar ekseriyetle kadınlar, ve 

yüksek a:lelece mensup çocuklar 
buraya kapatılıyordu. Bazılarımn, 
hızınetç ı~:ini de \ıcraber bulun

durmalarına müsaade olunuyord~ 
Mahpusharın çoğu mantola.o. ı... 

na, redingot1arına bürünüp yatı..' 
yorlardı. Ara sıra bahçeye çıkıp 
hava alıyorlar, ailelenne ve dost

larına mektup yazıyorlardı. 
Eski Parisin i;tihk5mlerından 

büyük ve küçük Şat!e 1802 de yı.. 
kıldı. 

Bu hap:shanr.lcrt' cuniler ko-
1 

nuluyordu. 
Sen Lozar hapishanesi cezalı 

mahpuslara mahsustu. Deliler,, 

ayyaşlar da buraya kapaWırdı. 

- __,,. 
bir hayat geçirmiye ba§ladım. 

Ben kendisini düşünmed:ğim 

gibi tabii Pala da ben: unutmuş
tu. O son müliıkatımızda, Pluha. 
rami terk etmem' tavsiye etmiş. 
kocasın 11 §Üplıeye düştüğünü 

söylemişti. 

O geceden sonra Pluharama a
yak basmadım. 

Orada geçen faciadan da habe
rim yoktu. • 

Mösyö dö Roskoet'in gözleri 
ateş gibi parlıyordu. 

- Evet, Mösyö dö Roskoet... 
Bütün bu söylediklerim hakikat
tir. Aradaki suitefehhüm. karınız 
dan beyhude yere şüphelenmeni
ze sebeb oldu. 
Şato sahibi, b~~ını elleri ara.. 

sına almıştı. Sessizce ağlı)•ordu. 

- Onlara tamam yirmi sene 
işkence ettim. Nefret edcyor, fa
kat şefkat göstermekten kendimi 
alamıyordum. Hayatı zehir ettim. 
Halbuki ikisi de benim çocukla
rım imiş! ... Şimdi onlar da ben
den n<0fr<0t ediyorlar. Hakl.uı da 
va.r ... 

(Devamı vlll') 
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FAYDA • H A. S A N 
Sinekleri tahtakurularını ye bütün haşarah kökünden mahveder. FAYDA yerine size başka malı verirlerse aldanıp almayınız. Çünkü süslü AvruP' 

tenekeleri içine gazy:.ağı keyup sinek ilacı diye satıyorlar .. Bunlardan sakınınız. Aldanmayınız. Her yerde yalnız ve yalnız FAYDA isteyiniz. 
Dapoau: ANKARA, latanbnl, Berazıd1 BeyoOlu, Betikte,, Kere köy, Eakl,ehlr, 20 • 30 • 45 • 70 kur119tur. Toptancılara tenzlllt. ~ 

" • • 9 .. • 6.• • -BI R ·olşl PT.C. ZiRAAT BANKASl•I 
SiVRiSiNEK 

Milsaid bir yerde 5 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. 

(Joıef Tiyers, Paskal Zukkar.elli ı 
Vata-:edaf, Sfldlası ktin ola r.ı bu beı ,;1 iu~rınınden 

korun. Hiç kıl,i'm•t verllml!fen bu mel 'un 
dU9man IOneslle kana 

... 

parazitlerini aş'.Jar. Bu_ parazitler de a~aları gibi mütemadiyen çiftle- • 
ıerek hesab kaıdelermın toplıyamıyacagı bi,ı: nisbette çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme netices' kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık. 
ları mahv ve harab olur ve sıtma meydan alır. 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve lrurtulmakiçin 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri 
kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini 
öldürür, tfıli olarak belgevşekliğı ve ademi iktidarda büyük faydalar 
temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek 
tesirli ilac her eczanede buluur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
)- İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı listesinde ya.. 

tılı 124 kalem ecza ve aHitı fenniye açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 617 llra ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. 

, 3 - Eks!ltme 23/8/938 tarihine rastlıyan salı günü &aat 10 da Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla _ 
caklır. 

4 - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5- İsteklilerin eksiltme için tayin edlien gün ve saatte 7' 7,5 güven

rıe paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
plunur. · 5184· 

••• 
1 - İdaremizin tekaüd sandığı için kabul edilen tipler dahilinde 

ı•e resimlerine uygun olmak şartile 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 22/VIIl/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

III - V~teler parasız olarak her giın sözü geçen şubeden alınabL 
lcceği gibi resimler de görülebilir. 

1V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

renme paralari ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •fll82• 

••• 
Cinıl Mlkdar Tartma Muhammen Tutarı Muvakkat Eksil t!Denin 

kabiliyeti bedeli Temina tı ıek li gün saati 
L. L. L. K. 

Baskü l :ı adet 2000 Kg.lık 324. . !l72 .• /<,9L Açık eksil t me 13 

• 1 • 1000 • 28'>. . 285 •• :.! 1.37 Pazar lık 13.15 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince satın alı
nacak yukarıda tartma kabiliy~tlerile mikdarı yazılı 4 adet baskül hi.. 
:zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştır 

III - Eksiltme 12/IX/938 tarihne rastlıyan pazartes günü hizala. 
rında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah- . 
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalog
larını münakasa gününden bir hafla evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen 
JUbesi Miıdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Bir Gripin almada~ evvel 

ltbrabın ve ağrın ıa • .;--;;d. 
detli ıini en kolay en çabuk 
ve en ucuz geçirmenin ça· 

resi bir k aşe GRlPlN al-

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Zlzaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye daimlacaktır: 

4 Aüed 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

lstanbul Defterdarhğından: 
l - Gayrimiıbadillerden Noterlikler vasıtaslle istihkalt ıeJI! 

etmiş olanlarla, .. ,~ 1 • 

160 )) 20 » 3,200 " .. 

2 - Gayrimübadil istihkakları üzerine icra vasıtasile j)ıtl~ 
icrai haciz vazettlrerek mül~a gayrimübadi!ler komisyonuıı• oı ~ 
yaptırmış olanların, hakların'!' mahfuziyetini teyid için aaıats .1vı 
tiyar hanındn mülga komısyonun dairesinde çalışan heyete 5 Pl t1' 
akşamına kadar müracaatla birer numara almaları ilan olunu!· 

DiKKAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı düşmiyenlere ihamiye çıktığ} 
takdirde o/o 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar •encde 4 defa, l Eylw, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~e~lecektlr. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 • Eylül - 938 dejir. 

Büyük ikramiye 50.000 liraiır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) iirai1k iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce k:şiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Hemşire Aranıyor 

.ltADYO PROGRAMI 
Saat 18,30 Hafif müzik (plak). 

19,30 Madmazel Andrc Bastiye : 
Paris gazinosu artistlerinden, 
muhtelif şarkılar. 19,55 Bors1 ha
berleri. 20 Saat ayarı: Grenviç 
rasadhanesinden nak1en. Rıfat ve 
arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk ~arkıları. 20,40 Ha
va raporu. 20,43 Ömer Rıza Doğ_ 
rul tarafından arabc-. söy!ev. 21 
Saat ayarı. Orkestra· 1 -- Suppe: 

ADEMi iK Ti DAR 

HORVMôBi~ 
TableUerl. Her eczanede ararın ı ıı:· 11 ~· 

(Po~t~ utusu 12 '> 5 rfnrm obln)G -ılata,ı o; t B ., 

Nafıa Vek aletinden : 
Pigne <lame. 2 - Don'zetti: La 

fille du Re giment. 3 - Tschai - Yüksek mühendislere 
kovsky: Elegie. 21,30 Fasıi saz ,, 
heyeti; İbrahim ve arkadaşları 30"7 1 k "ö"' · . sayı ı a.nunun r.rşrinden evvel 1035 sayıl: kanun' - .• ·•J 
tarafından. 22,10 Opera musikisi )ı~"· 

h~ndis veya mimar unvanile verilmiş olan diplomalarla ru ·, ı 
(plak). 22,50 Son e 

.-:~~p.;;...;.;..-------- ı 1er yüksek mühendis vPya yük&ek mimarlık unva,-,ile veriJ,•C ,_<tr 

!!€!Ç~/3ı;del@tjZ:!I satnaır.eler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrind~" ıli~ıııt"'. 
~ • • -,,,- - çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diplon<a ve rıı~ı>B 0~1' 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
15 Ağustos pazartesi akşamı 

Beylerbeyinde 

Ö 'üm !' ~ sırgaları 
Sabriye Tokses - Azeri sazı 

••• 

rini yeni unvanlarına göre tleğiştirmek mecburiyetinde ııuh':ıoi 
r:ndan haiz oldukları diploma ve ruhsatnamele~rle birlıkte ~t4/,; 
mize müracaatları ilan olunur. _ 

1
- ı• Devlet Demiryolları ve ti '°'1 1119 

işletme lI. id aresi fl i nl arı 
------- --- --- --- ,1 

Muhammen bedeli 21,950 lira olan 1000 adet drri p3J!O b 
çarşamba günü saat 11 de kap~lı zarf usuile Ankarada idare 
da satın alınac~ktır. 1 ııl 

Bu işe girmek istiycnlerin 1646,25 liralık muvakkat teırıi•'",·e 1 

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası_ ıılf.l~ 
1 · · · ·· t 10 k d elerı ı• f rtug~ rul erını aynı gun saa a a ar komisyon reisliğine vam ·oden· .• ıı 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom'syona gelmeleri 
ilim olunur. 0 5245• 

Zonguldakta işçi hastanesi kadrosunda 90 lira ayiık ücretli bir baş_ Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesı l5' ' 
hemşire ile 70 er lira aylık ücretli iki hemşire münhaldir. Sadi Tek darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. , 

Talib olanların tayinleri Vekalete arzedilmek üzere mekteb şahadeL TlY A TR OSU ı def' ' 
Y üksek Deniz Ticareti Mektebi namesi ile bcınservislerini Zonguldakta Sağlık Komısyonu Başkanlığına .stanbul Nafia Müdürlüğiif1 . ,.··60(.i r. 

5396 İ · i rdtır ug • 1 

Mu 
.. du""r •rı•ğ =~nden .• göntlermeleri. • • SUAD YE PLAJ da 2/9/938 cuma günü saat 15 de stanbulda Nafıa Jl,u ·~ılı~· .t 

ii w u ı.- rr.;-ı (Salı) akşamı (Bu masal böyle siltme komisyonu odasında (1401.96) lira keşif bedelli BaŞ''e 9çı~' 
zun~ tal~:k~~:~::k~~r~ek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise me- ,1 D E N ' ı z B AN ıi 

11 
_b,::ı:.:'tti::,'.:.:,) _V,;.od;.;:.:uil.;.· ;;...;..3 ....:pc.e_rd_e _____ 1 :~;:s~~~:;:~;~:~snif heyeti çalışma binası ikmali inşaatı nİ f' . 

2 - İsteklilerin ınekteb Müdiriyetine karşı yazacakları istidana. ' ----------dd .. --- Taklld hiç bir zaman Mukavele, eksiltmi!, bayındırlık işleri genel, hususi ve ~
0

d~itıl 
Jstanbul şubesi Müdürlüğün en: evnl olam•z. meleri, proje, keşif hu!asasile buna müteferri diğer cvra 

.melerine aşnğıda yazılı evrakı .rtbtetmeleri liızımdır. • 

A - Hüviyet cüzdanı. Denizyolları Karaköl' Acentalığı taşındı Taklld benzeri görü~~:~~~-at teminat (106) liradır. -,nB o~;~ 
B - Aşı kağıdı. G al atada ki Deniz Bank Denlzrolları Acen· demektir. İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş y3ptıglı11'~ ~ 
C - Tahsil vesika~ı. aslı veya tasdikli sureti. talıAı tamlret dolayıslle Deniz Bank lsta'lbUI sHtme tarihinden bir hafta evvel Nafıa Müdürlüğü~dcn 8

(5310l 

n _ Polisce musaddak iyi hal kağıdı. fUbeslne muvakkaten taşınmıştır. Yolcu ve KREM PERTEV müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeler•. -" 
E _ Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzaları. etra blletl almak Uzere Galata rıhtımı llzerln• . "°";;ri 
F --· 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraf. cie Deniz Bank isten bul şubesi glteler:ne mU• Sahip ve neşriyatı idare eden Başrnuh8 

t racaat edilmesi llAn olunur. B ltlb ı e U•tUn ı 
3 __ Yazılma işi 22 Ag" ustos 938 pazartesi gününe kadardır. stek- 2 7 U ar • n ETEM İZZET BENİCE • &~ Telefon Deniz Bank lstanbul · Şubesinde acenta 4 4~ ıB"' .. 

• liler m11ayenei sıhhiye lçin o gün s_aat 8 de bizzat mektebde buunma. numaraları : lst• nbul acenta lı ğı şu besi 22740 Kremdir. BASILDJ(>J YER; SON TELGRAF ft>fı\ . 
lıdırlar. (5340) 11.~~;;.;;;.~--İİİııİİİİİıiıİİİıimİıılİiıliı---------•lll 


