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İlaruarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtad,m 
hakkile istifade etmiş olurlar. ----= 

laare- ııan· Tel. 208.2' 
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1,350,000 KiŞi . SilAH AL TINDA 
·A.lmanya ·---------------------------------

Fransız hu du dund a seferber ettiği 400,000 
• • • ..ıı. ... ' 

askeri altı karar ay silah altında · tutmıya 

~lmanya gözdağı veriyor ! ·\ATATÜRK~ 
. . .. ~ . .,.... ' . ., . ' • • A • • " ' • \ 

A 1 Dün Hariciye Vekilini 

verdi 

l?1anya derhal bir harbi kabul edebilecek ,1;h;:~.!i:E~t:1:,•: 
gıbi hazırlanmış olarak ve etrafta endişe ~~!i:~i~f~:~:.~t~~~~: 
llyandırarak manevralara devam ediyor ;.:;;~:::. : .. :::,,::::"I 

Diyarıbakırda ı,.cınsız hududunda tahkimat yapacak kıtaat seferber edildi 

Sovyeı - Japon çarpışması devam ederken Almanya ve ltalya da v:~:irt!!~~e:h~!yü-
harbe girmek üzere mi hazırlanmışlardı ? ~=~~::!~:~ ' 

41\dr 
l'ı-aııs a 16 (Hususi) - Çek ve ~~----,......-.,...-----~~-...... ~-~-----------~
llıarı ız hududlarındaki büyük Al
~~:eri lnhl!evraları devam et. 
tıı.It .. ır. A.ınerika da dahil ol • 
'ılter~l'.ere 1lütün dünya siyasi ve 
~ e:~hatıı bu manevraları ta-

~'"'lltedir 

b~nya, bU: harb'. kabul ede. 
~ ~lalta~r muazzam bir kadro 
Cilı; v dıgı bu manevralarda İn
~~;,g· e Fransız hükumetlerinin 
•t~~§ebbüsü karşısında daha 

'ıı ar davranmakla beraber 
~'ııı l.eeesstısü celbetmekte de • 
l)u:nıektedir. 

%ı;· çıkan ve resmen tekzib c
~ ~;:ı mevsuk bir şayiaya gö. 
l'iı~ ııı.n nya iki bakımdan bu bü
~un fı~v~ay.< lüzum görmüştür. 
~in<1., ırıncis; Çek meseles: ü. 
~<it kat'i neicteye varmak için 
!~ll!ın ~•Prnak, ikincisi de Sovyct
:"llar h Ududunda müsademeler 
lt'l"!ıi11 OŞlaınaz cabında Rusya a. 
~e he harbe müdahale etmek Ü· 
~ •zır b <t~e ~ ulunmak. Bu tak. 
t~ııı ııı.··Fransanın Sovyet Rus -
~hiıı,;Uttt-fik! <ıfatıle Almanya 

zine misafir edi.. 
len 50 hane BuL 
garistan göcmcn
leri içiı;. yapılması 
mukarrer 50 evin 
tcmelatma töreni 
Vali Dr. Mithat 
Altıok ·tarafından 
icra lolınrn'ştır. 

Bu elli evden 15 
tanesi kaza mcr_ 
kezinin yüksek ve Vali 
çok elverişli bir Mitlıat Altıok 
yerinde, 35 tanesi d~ Ergani • Çer. 
mik yolunun Erganiden itibaren 
3,5 kilometre garbi cenubısinde 
ve şose yanında (Hırbatu) kb • 
yünde inşa edilmektedir. 

Filistinde milcahede yapaıı :Arab sllvarilerinden bir grup 

Filistinde kan 
jgövdeyi götürüyor 
llngilizler çetelerle başa çıka
mıyorlar, sokaklar ölülerle dolu 

Şam 16" (Husus) - Filistinde 
son günlerde kanlı vekayi ş;d • 
detle artmıya başlamıştır. Hayfa 
ve Nablis bilhassı İngilizlerin bü
tün ihtimamına rağmen günün 
her saatinde müsademelere, sui • 
kasdlara maruz bulunmakta~ır. 

Arab çeteleri İngiliz askeri karar-

gihlarına ve Yahudi müessese le. 
tine, evlere baskınlar yapmakta . 
dırlar. Dağlık mmtakada bir A. 
rab aşireti ile bir İngiliz alayı 
arasında cereyan eden müsad• • ' 
meler iki taraf için de ağır z : )İ 
atı mucib olmuştur. 

(Devamı 6 DCI ıa:rfamızdıı) 

Temelatma tören! Hırbato kö. 
yünde yapılmış ve bu tiirene baş. 
ta sayın valimiz Dr. Mithat Altı
ok olduğu halde Birinci Umumi 

Müfettişlik sıhhat ve iskan müça. Bı• r kad'ı n 
viri Dr. Sadreddin Hantoza, vilil.. 

yet iskiın müdütü Bekir Sıtkı J- ,- - ---------
Gündüz ile kaz3 k8ymakam ve 

memurları, göçmenler ve halk -
1 kurbanı daha •• 

tan yüzlerce gişi iştirak etmiş • \ 
lerdir. Saat dörtte valinin kısa bir 

1 Dün ~~ harbe girmesi ve muha- ) Alınan ordusunda gaz mı.skeleri ile ve paraşütle mücehhez bir hava makineli 
~. lıı~ . beynelmılel bir dünya kıt'ası manevrada •. 
'•P<ı. ınıtıJAb t . dü .... ! '======================================= ı "''"d.e e :nesı şunu - ,. 

ıı. .\!manya Fransa hudu-

nutkile törene başlanmıştır. Vali 
bu söylevinde hükumetin göç • 
menlere karşı gösterdiği yardım. 
!ardan ve bu yolda alınan tedbir. 
!erden bahçettiklen sonra rı:ani. 

de bulunan gôçmenlere ter:ıas 

etmiş ve bunlara yapılan yar - 1 

dımları anlatarak her türlü ih. 
tiyacı karşılıyacak olan bu mo • 
dem köyün kendilerine hayırlı 

birer yuva olmasını temenni edir 
sözlerine son vermiştir. 

gece yarısı Beyoğlunda 
bir adam öldürdüler v:~:· 

~ 
~-Va' ~hlltı İst' larına karşı kum 

~elet .~ınlar ve çeşitli 
llef;ç~de bir mitralyöz 

~~~ ti ınancvrada .. 
' ~dar·· ~1 l 1 da g·· uı bir vaziyetin icab-

ı.,.. oıor .. , 
'ltq ""'ha , •tına~ bulundurma. 
~lııunıı ;atmış ve evvelemirde 
lhc ncta "<! raıısız ve Çek hudud.-
_"1tir ~ta s ·f . 
' • l\ylli c erber hale getr-
lhe ~da h zaınanda Fransa hu. 
. -..ı,, eır· Q~ ~!{enı uz ikmal edilmiyen 

lJıııYat lıne"j<ilerin inşil&)'..!çin 
en k ..- "' U,,

1 
· ıtaatıı\ı . ~fferl*!r 

'lO'it ;p- ·., ~ .. 
ıllct ~alıilcouzde) w\, ...... r 

-t .• 

Başvekil 
lzmire 
Gidiyor 

Milli Müdafaa Vekili d 
Dağu manevralarında 

bulunacak 
Elyevın şehriıni1de bulunmakta 

olan B.aşvekilimi' Celiıl Bayarın, 
beynelmilel İzmir fuarının resmi 
küşadını bi7.zat yapmak üzere öbür 
gün İzmire hareket etmeleri çok 

muhtemeldir. 
Başvekilimizin bu seyahati geri 

k>aldığı takdirde beynelmilel İz -
rrl.r fuarını İktısa<l V ekılimiz Bay 
Şakir Kesebir açacaktır. 
NAFIA VEKİLİMİZİN sıHHATİ 

Ankaradan bildirildiğine göre 
birkaç gündenberi rahatsız bulu
nan Nafıa Vek;lımız ı\li Çetinkaya 

tamaınile iad~i afiyet etmiştir. 
'Devamı 6 ınl't ~uhifcde) 

Mareşal 
~1anevralara 
Gitti Yazısı 

6 ıncıda 

Muamele vergisi için 
tedkikler yenı 

• 

Busabahda tedkiklere 
devam edildi 

Muamele vergisi hakkında şeh. 
rimizoo yapılan şikayetler i tedkik 
ve tesbit etmek üzere lstanbula 
gelen varidat umum müdürü Bay 
İsmail Hakkı, bu sabah da tedkik
lerine devam etmiştir. Bay İsmail 
Hakkı "ile refakatindeki zevatın 

yakında buradan dığer biıyük şe
hirlerimize de g:derE"k oradaki kü
çük sanayi erbabıııı da dinliyecek
leri ve vaziyeti mahallerinde ted. 
kik edecekleri anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan Maliye Vekaleti 

dün bu hususta bir tebliğ neşret
nı.'.ştir 

Bu tebliğ:le; evvela; muamele 
vergisi için yapılan ekseri itiraz
ların yanlış telakkı yüzünden ileıi 
geldig: bildirildikten sonra izahat 
verilmekte ve bilahare ~öyle de. 
nilmektedir: 

·Yeni kanu:l, muafiyetin kaldı. 
(Devamı 6 ıncı aahifembde) Maliye Vekili Fuad Ağralı 

Bu köyün inşaatı önümüzdeki 
eylill ayında ikmal edil~·~ektir. 

İnşaata sür'atle devam olunacak. 
tır. 

Hapishane 
Yıkılamıyor ! 

Adliye sarayı için yeni ı 

bir bina aramak gerekti 

~--------------------·------. .. .. 
YARIN 

~AŞLIYOR 
--

Büyük tarihci ve muharrir 

ZiYA ŞAKiR 
SON TELGRAF'a Sultan Hamid devrindeki sürgünlere ve 
menfa hayatına aid çok miihim tarihi ifşaatı ihtiva eden bir 
eser verdi. 

Güzide muharrir bu eserinde Tanzimat devrinden Meşru
tiyet ilanına kadar sürülen, hapse konan, zindanlarda boğulan 
ricalin, gözdelerin ve paşaların bütün bu hazin ve tüyler ür
pertici safahatını fevkalade yorucu bir ı;alısma ile tes):ıit 
etmiştir. 

Bu eseri yakın tarihi bilen ve bilıniyen bütün herkes bü
yük bir merak ve heyecanla okuyacaklardır. 

Sultan Hamid Sür günleri.: 
Senenin en meraklı, en heyecanlı ve en mükemmel 

tarih eseri olacaktır • 

Yarın Son Telgraf' da 

Yıkılıp yıkılmaması hakkında 

haftalarca süren tetkik ve müna. 
kaşalardan sonra mütehassıs bir 
heyet tarafından tarihi kıyn.et•. 

olmadığına ve binnetice yıkılma. 

sına karar verilen •İstanbul u. 
mumi hapishane binasl> nın yine 
yıkılamıyacağı anlaşılm3ktadır. 

Çünkü; bu mütehassıs heyetten 
başka; ayrıca m3hallinde tetkik. 

ler yapan ·Türk tarih kurumu• 1 

.(Devamı ~ "1Cı ıuJillede) L••••••••••••••••m:ıı••••••• 



T E L G R A 1' - 18 Ajustos 1938 

ESNAF CEMiYETLERi • Hasta muallim 

Bunların rnanevi şahsiyet· Ailelerini 

r . t• b "'( d Tedavi 
erı par ıye ag an ı -... 

Muallimler için; pre-
DünKü toplantıda lstanbul esnafı 

için çok faydalı kararlar verildi 
Şehri mizdeki esnaf cemiyetleri 

reislerinin dünk!ı mühim içtima
ında müşterek merkez ve yardım 
neyet'i reis;nin boyonat.: 

Ulu Atamızın kurduğu yüksek 
partinin esnaf cemiyetlerile ya -
kından alb.1<asını ifade <.-den ftll 
delillere hergün şahid olmakta ve 
esnafın IU!rlemesl uğrunda alınan 
ve alınacak h:nıaye tedbirlerini 
hayranlıkla takio etmekteyiz. Es
naf cemiyetleri hastanes'.nin ci _ 
hazlarını ikmal için son günlerde 
doğrudan doğruya cemiyetlerin 
şahsiyetine tevcih edilen bu yük
sek himaye v~ alaka minnet ve 
şükranımızı teyide vesile olmuş
tur. Kazanılan müzaheret ve hi -
mayenin ve esnaf kurumlarına 

karşı partimızce e;irgenmiyen 
ırüksek sevgi ve ilginin genişle -
mesi temennisini gönüllerinde ta
şıyan heyetlerimız bu maksada va
rabilmek üzere esasen ferden 
bağlı bulunduğumuz yüksek par
tiye ve şer~finc cemiyetlerıınizin 
manev'i şahsiyetlerinin de bağ _ 
!anmasını iştiyakla bekliyoruz. 

gö.; ter, len yardımdan haz du 
yuyoruz. 1 ıA. 
CEMİYETLERİN YAr'ALAÔI 

İŞLER 
Mensuplanmız,ı daha büyük 

faydalar temini için her menba _ 
dan istifade suretile bazı mühim 
esaslar hazırlamaktayız. Öı.ümüz_ 
deki ikincikanun ayına kadar bun 
lan ikmal edeceğimızi ve o zaman 
toplanacak umumi heyetlere yeni 
çalışma programları sunacağımızı 

sanıyoruz. 

Esnaf cemiyetlerirjn mesleld 
tesanüdü gen.ş mikyastd temin 
eden, esnafın inkişafı için icabeden 
tedbirleri hazırlıyan, mensubl.trı 

arasında içt'mal muavenet imkan_ 
!arının azamisini elde etmeğe ça_ 
lışan ve nihayet varlıklaril! yıır
dun bürı,yesi içinde faydalı ve öğu~ 
nülmeğe layık 1Jirer t<>şekkül ol _ 
masına ahdetmiş !ıulunuyoruz. 

Bu voldaki calışmalarımıza 

matbuatımızın yakından alakası
nı görmekl~ de şevkimiz artıyor. 
Buraya kad~r zahmut etmekle siz.. 
lere ve sayın gazeten:ze teşekkü_ 
rü cemiyetlerınıiz n ııı.ına borç 
biliriz. 

Kemalizmin hayranı ve aşıkı o
lan fertlerımizin heyecanlarını 

ifade ve kacarlaı·ını istihsal için 

her cemiyetin umum: hescti ayrı Sanatoryom tPdavisine 
ayrı ve pe,;: yakında toplanacu k - " 

tır. Bu h~SUSli~ terrJn.edi.l.mes~ ce- .lhtiıacı olan muallı'm 
mlyet reıslerının bugunku ıçtıma_ 

ında derpış ve cemiyet idare he - Ve talebeler 
y<>tlerinde'1 alınacak kaı .. rla filı- v 

yata geçJIResi tesbit olunmuştur. 

ESNAF HASTANESİ 

İstanbul esnaf cemiyetlei has -
tanesinin nevakısını ikmale aid 
çalışmalar sona trmiştir. Hasta -
neye aid dahili tıliınatnamc ha -
zırlanmış ve tabettirilmiştir. Bu 
günlerde Sıhhiye Vekaletine gön
deTilmek üzere İstanbul valil:ğıne 
takdım olunacaktır. Hastane kad
rosu ikmal edilmiş ve ic:ıbeden 

mütehassıslar tayin olunmustıır. 

Zafer bayramına tesadüf eden 30 
ağustos günü 300 ü mütecaviz es
.1af çocuğunun sünnet cemiyeti 
hastane bahçesınde yapılacak ve 
ayni gün hastanenin açılışı kutlu
lanacaktır. 

Çamlıca sırtlarındaki 
yeni bina; Cumhuriyet 
bayramında mer<.>simle 

açılacak 
Sanatoryom tedavisine muh_ 

taç muallimlerle, hasta talebeler 
:ç-ın çamlıca civa;ındaki • Pr c\·c·n
tc,.r~:c.m•a ilave oı .. rak ınşa olun
ması kararlaştırılan yeni csana_ 
toryom.; tamamile ihzar olun
muştur. 

Yeni cMulllimler ve talebe sa-
~ıa'Lryomunun resmi kilşa<lı; 29 
Teşrinevvel Cumhuriyeı bayra
mında; merasımle icra olunacak
tır. 

vı-ınt:ı>ry0mda hususi 
pavyon yapılması ted

kik 0lunuy0r 
l\!aarif Vekaleti kadrosunda ça_ 

lışan mual! m ailelerinder. sana
toryom veya prevantoryom teda
vis:ııe ihtiyacı olanların bu ihtL 
yaçlarının Vekaletçe temini için 
tetkikler yapılmaktadır. 
~lüdafaai Miıll.v" Vekaletinin bu 

husustaki çalışma şekli ve sabay
Jıar preventoryomunun mesai tar
zı; bu tetkiklere esas tutulmakta.. 
dır. 

Bu şekil; kabili tatbik görül
düğü takd:rde; Çamlıca sırtların
da kurulmakta olan prevantor
ı)'Oma pavyonlar ilave olunacaktır. 

Hasta olan öğ!etmen ailleri; bu 
hususi pavyonlara yatırılarak te
davi olunacaklardır. 

lJsküdarda 
iki otobüs 
Kazası oldu 
Ağır yaralılar hastaha· 

neye kaldırıldılar 
Üsküdar civarında 2 otobüs ka

zası olmuştur: 

1- Üsküdardan Taşdelen mem
baına yolcu taşıyan Şile _ 4 pla
kalı otobüs Üsl<üdarla Umraniye 
arasında dar bir yerde karşıdan 
gelen otobüslerden birile çarpış
mıştır. İçindeki yolculardan ba
zıları hafifçe yaralanmakla kur
tulmuşlardır. 

2- Şoför Ahmed Açıközün ida_ 
resindeki Şile - 5 plaka numaralı 
diğer bir otobüs de gece saat 20 
de Taşdelen memt>aından aldığı 

yolcuları Üsküdara d oğru get;rir_ 
ken, Çakmak jand<. rma karakolu 
ileri•inde birdenbire yol kena _ 
rındaki hendeı:e yuvarlanmış, ı_ 

çind~ki yocular, bu şiddetle dı

şarı fırlayıp düi;müştür . Hadise
den Üsküdar jaııdarma kuman _ 
danlığı haberdar edilmiş ve im
dadı sıhhi otomotili ile yaralılar 
Haydarpaşa nümuı.e hastanesi:ıe 

kaldırılmışlardır. Şoför yakalan _ 
mıştır. 

Erkek kıyafetine göre 
NAHİD SIRRI 

Derdli insanla adeta konuşup 
derdleşen ve yorgun adamı san
ki elinden tutup götüren basta _ 
nun hemen l' erkes tarafından te<
kedHişine ne dersiniz? 

Adeta çocuklnğumdan başlıya
rak taşıdığım zavallı bastonu, ni.. 
hayet ben de terk mecburiyetin
de kaldım Kendisine sadık ka -
!anlar o kadar azaldılar ki, her
kese benzemek mecburiyetini his 
ettim. Vaktile başı altınlısından 
ve tildi.şlisinden başlıyar~k tür
lü çeşid ve nevıleri mevcııd o) an 
ve muayyen bir içtimai vaziyetin 
şaşmaz delilleri arasında mühim 
bir yeri bulunan baston, artık 

maziye intikal ı;tmiş gibidir ve bu 
intikal herhalde pek revaçlı dev. 
re!er idrak etmiş bir ticaret me
taının yok olması demektir. 

Fakat sade bastonu değil, erkek 
kıhk ve kıyafellerine aid daha 
türlü şeyi ya tamamen terketmiş 
ya eskisine nisbetle daha az kul
lanır olmuşlardır: Redingot, bon
jur dediğimiz jaket alay, ya ılık 
getrler, kışlık getrler, kravat iğ

n~si, monokl, melon şapka, sillıı

dir şapka, saat kordonu bunların 
hatırıma gelenler•dir. 

Fakat kıyafetine aid olan bütün 
bu eşyayı zevaid saya saya erkek 
neriye doğru gdiyor? Kışın kalın 
maşlahlara bürünerAk yazın da 
geçen gün bir şirket vapurunun 
güvertesinde gorcrüğüm Alman 
turistleri gibi paU<kadan bir kısa 
gömlek ve kısa don ııiyerr'< mi , ... 
geıec~5 ız .. 

c-;orab 
Fabrikatörleri 

Dün bir toplanb 
yaptılar 

Şehrimizde bulunan ;pekli ço
rap fabrik 0 törleri diın sanayi bir
liğinde b:r toplantı yapmışlardır. 

Bir saat\en fazla süren bu top
lantıda çor)p fabrikatörler;, ipekli 
çorap s tandard nizamnamesnin 
tatbikatında görülen müşküller 

etrafında görü~müşlerdir. Bu hu
snst:ı bazı dilek:eri ihtiva eden bir 
jstida hazırlanarak İktısad Ve _ 
kaletiııe gönderilrnes: takarrür et
miştir. 

Her g;in arttığına şahid oldu -
ğumuz müracaatlar ve esnafın bu 
busuStaki memnuniyetine aid te
!ahürler mü~tecek yardım heyeti

ııın ve hast1ne sağlık kurulunun 
heyecan ve çalışma aflularına hız 
vermektedir. 

Ondan sonra; buraya bu kabil 
hası.. muallim ve talebelerin ka-
bulüne başlanıacaktır. 

Tahliye 
Edilen 
Mahkmfılar 

~ÜÇÜK HABERLER~ 

Esnaf ceınıyetlerinin merısub -
!arma karşı bu husu5takı taahhüd
lerini ifadaki muvaffakiyetlerini 
flemnuniyetle miişalıede etmekte.. 
y'İZ. 

~sNAFIN DiLEKLERİ VE 
İHTİYAÇLARI 

Esnafın gerek vergi muamelatı, 
l!'rekse belediye ile münasebatı 

.>akımından cemiyetlere karşı gös_ 
terilen alilkayt memnuniyetle kar

şılıyoruz. Esnaf cemiytleri d:lek -
lerınin he:· me:cide iyi karşılan _ 
makta olmlsınd&n ve mevzuatın 

müsaadeti n:sbetinde lıüti.n di -
!eklerin yeı ine getirilmesi içın 

Leyli mccca n i 
imtihanları 

Bu sene resmi orta ve liselere 
parasız olar.1k alınacak yatılı ta
lebenin seçme imtihlnlarına 

1 Eylül 1938 perşembe günü baş
lanacaktır. müracaatçıların mık

tan her sn~kınden daha fazladır. 
1 Eylülde başlanacak olan imti
hanarın ,.Unleri dahı testıit edil
miştir: 

1 Eylül perşembe - türkçe _ ede
bity<at 

2 Eylül cuma - Matematih 
3 Eylül cumartesı _ Tarih - coğ

rafya 

İmtihanlar tahriri oluıı neticeler 
20 Eyilik kadar ilan edilecektir. 

ONUJ9ENv 
.l30GOUH 

~-

.!\ŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

\-efrlka 
N.76 

B.r aralık rıhtımdan bir polisin 

hızlı hızlı vapura doğru koştuğu
.nu gördüler. 

· Ayten, polısin neden koştuğunu 
düşünmedi bile. 

"Fakat Gültekin öyle mi ya! 

Pıılisin mrd;venlerden yukarı 

.çıktığını görünce balmumu gibi 
-sarardı. 

Acaba kendisini aramağa mı ge_ 
\iyordu bu polis? 

Gültekin derhal salona doğru 

\!'Ürüdü. 

Ayten onu taklb etti. 

Yaz3n lekender F. 
SERTELLi 

- Neden koşuyorsunuz? 

- Çok yorgunum. Birer İtalyan 
kahvesi içelim gel de. 

Salona indiler. 

Gültekinin içi titriyordu. 

Garsona sordu: 

- Ne zaman kalkacak? 
- İki saat ııonra .. 
Gültekıin kendi kendine: 

- Daha hareketimize iki asırlık 
bir zaman var demek. 

Diye mırıldandı. 
Gültekin verinde duramıvor-

du. 

Hasad münasebetile 
bazı hafif cezalılar 

salıveriliyor 
Hasad rn~vs mi münasebetile 

muhtelif hapishanelerde hafif 
hapse mahkum olanlardan tarla 
sahibleri muvakkaten tahliye O

Junmaktadırlar. 

Bu cümleden olmak üzere Kas.. 
tamonu cezaevinrlen hafif hapôe 
mahkum olanlardan 40 mahkı'.ım 

tahliye olunmuştur 
Bunlar hasaddan sonra cQza\a_ 

rının bakiyelerıni çekmek iiure 
tekrar cezaevine gireceklerdir. 

Gözü dalına salonun kapısında. 
Polısin ne zaman gelip kendisini 
tevki! edeceğinı bekliyordu. 

Cürüm bir değildi Mallıın ya. 
Onu Mansur hadisesinden dolayı 
da arıyorlardı. 

Oysaki, zabıta, Gültekinin son 
cinayetinden haberi yoktu. Bunun 
kokusu belki bir ay sonra mey -
dana çıkacaktı. 

Evet bir ay sonra .. 

Çünkü; bir ay sonra, Çamlıcada 
oturduğu köşkün sahibi Kayseri
den gelecek ve kendi köşkünde o- 1 

turacaktı. 

İşte o zaman köşkün zemin ka
tındaki koku, bu cinayeti mey -
dana çıkaracaktı. 

Gültekin tarafından öldürüldüğü 
anlaşılmasa bile, Selimin öldüğü 
meydana çıkacaktı. 

Gültekin kendi ke,.,dine: 

- Bir ay sonra, Naci ~n1iTele 
- içinden çıkılmaz - bir iş daha 
çıkıyor ... 

* tik ve orta mekteblerle !is= 
!erde talebeye ders haricind~ki 

zamanlarını lıo1 geçırtınemek Vd 

kültürünü yükseltmek için Maa
rif Vekaleti yeni tedbirler almı5_ 
tır. 

* Halk Parti"' umumi ka tibl ;_ 
ği tarafından 9:ı~ senesinden 9:!'ı 

senesi nihayetıne kadar Panı 

kongrelerinde teshil edilen eli _ 

!eklerden şimdiye kadar ne ka_ 
darının yerine getirildiği beledi
yeden sıırulmuştur. Cevabdan ~?n 
ra bir de broşür neşrolunacaktır. 

* Bir aydanb~ri Fransada Şi~i 
de tedav' olunan Üniversite rıb 

fakültesi dekanı Nureddin Ali, 

dün şehrimıze gelmiş ve vazife_ 
sine başlamıştır. 

D:ye söyleniyordl!. ı 
Ayten, garsonun gE'lirdiğı kah

veyi aldı. 
- Mis gibi kokuyor .. Ne kadar 

nefis bir kahve. 
- İtalyanlar iyi kahve içerler. 

Pek meraklıdırlar .. 
- Venedikte de halis kahve bu

lablecek miyiz? 
- Merak etme .. Onlar kahveye 

bizden faz!::. düşkündür. 

- Türk sigarası aldınız mı? 
- İhmal edeceğimi mi sanı)'Or-

dunuz? ElbettP. aldım. Hem de yir
mi kutu Serkldoryan. 

- Çok sert bir sigara in!ihab 
etmişsiniz! 

- s:zin için de kadın sigarası 
aldım. 

Ayten tatlı bir kahkaha ile güL 
dü: 

- Ah, vallahi nekadar nazik -

siniz siz ... 

- Bunu lı:çbir zaman ihmal e
demzdiın. 

Küçük esnafa ve halka yardim 
''Halk sa·ndıkları,, hemen ku

rularak hu günlerde 
f aaliyele geçiyor 

Bu sandıklarda vazife almak istiyen 0rta mek
teb mezunlarının acele müracaatları lazım l 

Küçük esnafa ve halkımıza bir 
yardım olmak üzere başta İstan_ 
bul, Ankara, İzmir, Edirne, Ada.. 
na olmak üzer~ Cirçok büyük ıe
hirleriınizde ve diğer mühim ka
za merkezlerim ızde tesisi düşü _ 
nüldüğünü haber verdiğimiz halk 
bankasının hemen teşkil oluana
rak bir an evvel faaliyete geçme
leri kararlaştırılmıştır. 

Bulunan formüle göre; bu iş ıl~ 
İktısad Vekaletinin daimi kom
rol ve mürakabesi altında ·Tür'< 
Ticaret Bankası• meşgul olacak.. 
tır. 

Mezkur banka •Halk sandıkları 
Türk anonim şirketi• namı ile ve 
merkezi Ankaroda olmak üzerra 
yeni bir şirket kuracaktır. 

Bu şirketin muhtelif şehirleri
mizde • sandık> ları bulunacaktır. 

~Halk sandıkları • '' ""i verilen 
bu şubeler para ı;!ır rme işl~
rle ve az sermayeli küçük esnaf>, 
haka yardım muameleleri ile uğ
raşacaktır. 

•Halk sandıkları• esnaf ve san
atkilrlara ilk zamanlarda 25-100 
liraya katlar kredi açabilecektir. 

Bu teşkilatın hemen faaliyete 
geçebilmesi için memur kadro -
sunun hemen tanzimine başla".1-

mıştır. 

Yaşları 18 den aşağı ve 30 dan 
yukarı olmıyan orta mekteb me
zunları imtihanla •Halk sandık
ları• memurlukla~ına tayin olu
nacaklardır. 

imtihan Ankarada olanlar için 
öbür gün; şehrimızde bulunanlar 
için de ayın 22 sınde icra oluna.. 
caktır. 

İmtihanda kazanan orta mek
teb mezunlarına ayda 60 liradan 
80 liraya kadar ücret verilecektir. 
Bu ücret 6 ay sonra muvaffaki
yetlerine göre değiştirilecek ve 
kendileri asil memur addoluna
caklardır. 

Askerliğini yapmıyanlar da ka.. 
bul edilecek ve bunlar asıl me
mur olamıyacaklardır. 
Şehrimizden talib olan orta 

mekteb mezunlarının hemen bu
gün akşama kadar Bahçekapıdakl 
Türk Ticaret Bankası Müdürlüğiı 
ne acele müracaat etmeleri icab 
etmektedir. 

T echiz ve tekfin işleri 
-------'-------------------------------------------1 Belediye; cenaze iş.erile uğraşmak 
üzere Kadıköyünde de bir büro kurdu 

Diğer senıtlerde de bürolar tesis edi-
lerek 940da bu mua'Tle·eıere 
yhlnız belediye bakacak!.. 

İstanbuldaİ cenaze gömme i}

lerinin bir elden ve yalnız bele
diye tarafından idare edilip J3-
pılması için beledyede kurubn 
teşkilat 5 aydanberi faaliyete geç
miş bulunmaktadır. 

Bu hususta henüz bütün lıaL 
kın maltımat ve haberi oluıama.. 
sına rağmen bugüne kadar 500 e 
yakın cenaze sahibi yen ı teşlda
ta müracaati tercih etmişlerdir. 

Bunlar için cenazenin bulun -
duğu mahalden k-abr~ kadar bü
tün masraflar için 15 ve 30 lira
dan başlıyarak 200 lirada biten 
muhtelif derecelı tarifeler tatbik 
olunmaktadır. 

30 J;ralık tarif~ daba ziyade tft 
cih olunmaktad•r. Bunda teçh\< 
ve tekfin masra!ô!e beraber cena
ze otomobili ve onu takib edecrk 
3-4 otomobilin ücreti de dahildi·. 

200. liralık arifede 20-30 otomo
bil ve çelenk, belediyeden gön
derilmektedir. 

5 aydanberi hir tecrübe mahi
yetinde tatbik olunan bu usulün 
şehrimiz için çok faydalı olacağı 
an Jıışılmıştır. 

Bilhassa B~yoğlu, Şişli ve Mac
ka gibi yerlerdekı büyük aparlı -

manlarda gasil ve tathir işlerinin 
zorluğu ve bu ap~rtımaoarın clar 

koridor ve merdivenerinden ce
nazenin indirilmesi müşkalatını 

- Mademki benim de arasıra 
sigara tüttiirdüğümü biliyorsu -
nuz! Teşekkür ederim .. 

Gültekin sigaranın biri bitme,. 
den ötekini yakıyor, gözünü ka
pıdan ayırmıyordu. 

Aradan yarım saat geçti. 
Acaba hıi.la Gültekini vapurda 

mı arıyorlardı? 

Fakat bu ihtimal de varid de -
ğildi. Çünkü vapurun üçüncü kap
tanı yolcuhrın pasaportlarını aL 
mıştı. Polis memunı pasaportlara 
bakarak aradığını bulamayınca 

gitmiş olacaktı. Zaten memur sa
lona gelse bile Gültekin tanınmı
yacak kadar değişmi§ti. 

Tehlikenin savuşturulduğuna 

inanır gibi olan maceraperest genç 
artık işi talihin cilvesine bırakmış 
sevgiJisile neş'eli neş'eli konuş

mağa başlamıştı. 

Bir aralık Aytene sordu: 

- Oyun bilir misiniz? 

- Tango, fokstot falan mı? 

gözönüne alınınca yeni teşkilatın 
ehemmiyeti tamamile tebarüz et
mektedir. 

Bu münasebetle belediye yeni 
usulü şehrimizin bütün semtle -
rinde mecburi kılacaktır. 

Şimdilik merkezdeki teşkilat • 
tan maada; bir oe Kadıköy, Üs
küdar ve havalisi için Kadıkö -
yünde küçük hır teşkilat yapıl -
mıştır. Bu iki te~kilat 10 a yakın 
<İmam müezzin ve yıkıyıcı tayin 
edilmiş, miktarı kafi vesait temiıı 
olunmuştur. 

Peyderpey İstwıbulun diğer 
semtlerinde de •beediye cenaze 

techiz ve tekfin işleri müdürlüğü• 
nün şubeleri teşkil olunacaktır. 

Teşkilat genişletilecek ve o va
ki İstanbulda hususi şekilde ce

naze gömmek yasak edierek bü.. 
tün cenazelerin belediye vasıta -

sile gömülmesi mecburi olacak
tır. 

* Sıhhat Vekaleti içtimai mu
avenet dairesi müteahssısların _ 
dan Bahaeddin, o daiı'enin reı.s 

muavinliğine tayın edilmi§tlr. 

* Geçen senelerde şehrımize de 
gelen ve ahiren Amerikada ölen 

mşhur Amerik•lı banker İnsuliiıı 
3 milyon küsur lıra borç bıraktığı 
an !aşılmıştır. 

- Hayır canım ... Biriç, altmış 
altı ... 

- Biriç bilmem. Fakat altmış 
altıda beni yenecek kimse yoktur 
sanır un. 

- Sahi mi? Demek o kadar us
tasınız bu oyunda?. 

- Eh .. Şöyle böyl•, k~ndime gü
veniyorum ... 

- Pekala. Akşama bir maç ya
parız. Hele kamarada vaUzleri a
çalım da. 

-Ah, ne iyi olur şu va.'ızlerden 
birini açsak. 

-Ne o? Bir şey mi lazım oldu? 
- Evet. Rujumu küçük çantam-

da unutmuşum. 
- Aman canım. Siz de neler 

düşünüyorsunuz şımdi?! 

- Başka düşünecek neyim var 
ki ... Tuhaf ~ey! Iztırablarımı, en
dişelerimi, benı üzen ve ezen bü
tün sebeb ve amillerı İstanbulda 
bırakarak, t."nginlere gid:yorum. 
Siz de öyle değil misin;z? 

(Devamı var) 

GeciKen ce~~ıı' 
Yazan· Ahmed şükf11 ~ 

İspanya m~sc!esin in di ~' 
safhası, göııü!li.iler:n gerı pil~~ 
mesi hakkındaki İngilıZ cek ıe · 
Franko tarafından verilebefl c 

vaba intizaren bir a.)'daDt dıl· 
ğu yerde ;ayıp dur.rıı3k ~. ~· 
giliz planmın, aşağı yu &1 
panya mücadelesi kadar 
tarihi vardır. . ye -ıı• 

İspanyadaki mücade~ ft!'. 
bitaraflığını muhafa~ eredJ· 
ne büyük devlet ın.ırı; eti,~ · 
sebcble, İngii tere huk(ıı!l 1 p 
kfımetçjleri tutan So"1eill'~ı 
ile Fransa \'e Frankoyu h ~ 

. 1 nva• den Italya ile A ma , 1 ~ ~ 
zaman zantın mutavassı~ 'ıJ' 
nü oynıyblımiştir. aerç~ıı. .ı· 
renin bu r~lü bazan Fr•.ııııı' f 
seri ya da lt3lyan ve /ıJ ;,4. I 
zeteleri tara!mdan te•V< ~ 1 

miştir. Fakat her ik1 \~' 
tenkiline hedef oıınası, "'~.ıl 

·ıar,ııw 
tinde, bn siyasetin b.ı. 

. delil olarak göster:Iebı~if· ,Jı/1 
İngJtere h:.ikiır.ıeun 10. Jıtf 

planı• adı verilen teıcıJ~ôl'~ 
tarafta mücad.,~e eden ' 0 iJl 
1 . . k'" s'n' tetl' er•· n» gerı çe. ıim·~ ... ~. 'f'°jl 
tanzim edilm!§ uzıın bır ılt 
Bu projeyi büyü1< dr~lehilkıı/ 
bul ettirm~k jçiıı tngıJıZ ı; , 

ti bir seneden fazla bir j31'1~ 
raştı. Nihay·:\ Frankv ve ,jtlll. 
na hükum~tleri dah'l oldtltl'/ 
de bütün alakadar devle roif 

. . pfC ..+ 
kuz ay evvel prcıeyı • dil'~ · 

barile• kabul ettıler. 13un ııır 
rada beş ay tatb:kat ıar~ıçı!i 
görüşüldü. Tatbikatına "iı. 

. deP 
bıx sırada Frankonun c:lad'-
lerine doğru taarruzu b,

1
, 1~ 

k . •et ı 
taarruzun rnuvaffa ı~ ~· 

t b. 'nn ' üzerine spany~ har ır.. b~ll' 

görülür gibı oldu. J3tı ar• ı 
İngiltere İbly~ ile R;0 J1l:da 
imzaladı. Fabl 16 nı5'.' ·ete ( 
edilen bu i tilii!ın mer ,y ..,,ıl 

C>" 
bilmesi için İspanya rıı tı.ı1) 1 

tasfiye edilmc;i şarttır· Jll c 
kiimeti Frankonun zaic:·Jd · 
dar yakın tcliıkkt et.rııiştı t 

. ·1afıD _.r: 
tere ile imzalanan ıti geç;.e 
hafta içinde meriyete jı( 

tl3tl• . ~ 
muhakkak sa; mıştı. " ,.ıı 

p13nının tatbikına b' 1 e. 1fl'~~ mıyacağın.:ı hük.rııedı e 
rafa konuldu. . ııııV 

Fakat hükiımetçiler:n ııtii 
metleri bütün hesapları ~' r', 
Bu mukavemet karşıs'tıalı"' 
konun taarruzu durdU· etipdel' 
ltiımetçilerin mukavo!JltU· 16 ı 
layı Fransayı me;ul ıu; g!lil'' 
tarihinde imzala~a~ P gi~ 
yan itilafının merıy-:ete ,.c 
mani olm3İ< için Fr&n;:.Jil~ 
yetler tarafından tert;d,ğıP'/ 
!komplo karşıs•nd~ ka rııP 
etti ve İtalya ile FransB 

rı açıldı. pı~n' ", 
Bu vaziyette İngiliZ it' 01' 

tan indi-ildi Birkaç ııs &eO • 
eden çetin miizakereıerJı,rı#, 

·11< ' ıı" 
nihayet temmuzun 1 .J 1ıet fıY1 
Londrada b;itün de' ;,ıdi. 
fı_'.'dan resmen kabul ' /. 

gore: tfl11'fı' 
1 - Her iki tarafta 1~ .j _..__ ·· ··ıı··ıeri• sB ı-' ~ egonu u fi,. 

·enternasyonal ko.rııiS)'0 /, 

edilecek. f." ,< 
2 - Sayımdan sonr~ 

muayyen hir nisbet . / 

kilecekler. . eli~ 
3 - Geri çekilıne sJ!l ft'1'1: . 

cık ilerledikten sonl'3srıırı1 
muharpilik hakları t sB 41 {; 

4 - Bu arad3 frarı~ ;f 
hududlarını hükUD'e rııes'rı' 
cek olan harb ınalzC il'. 
kapıyacaktı. . t~1 ~ 

Fransa tn-'1tereııırı_.d~ ..; 
' • )<3~. ır 

bududlarını derhal fa dı ...l 
.k. tar• "..:ıt 

giliz plilnı ,er ı 1 :)<Bıırı' İJ":.,. 
edildi. Plitn!n tatb rı ft ~1ı 
bilmesi için Barsel~u"'l~ıf 
kükCı.metler'n:n de ,.ou· ı •. 
rini ,almak icab ed~uı••f~ 
!ona 27 temmuzd 1 t ~ı•:..ıe • 

· fal<B p·. 
vabı vermlştı:. ·rııerı 1~ 
çiler, bu cevabı ve~·r ıasff'.dt 
.. . d 'dd4tli bı ·-~' • 
uzerın e şı < uı )>'re • 
tiler Gerçı· b:ı taarr ..,,rıe f 

· it• "' ıP1 

memiş, hat~a son . tıı.Brt1 1,,ı 
Franko kuvve\lerı bi' ;;' 
t'kten sonra muk~~ ııUk~rel', 
geçm'lşlerdir. Faka.,.e ıc• P ı• 
. t "cçrn•. ·r ' . rın aarruz:t e- ., ı,ı t, 

k <"U' jl 
meleri, Fnn o, ~ ııı'' 

(De..-•"'' 

1 

1 



~ni radyo ıstasyonıi: Vergi tahsilatımız 
Etirnes'ğut radyosu için Istan- Geçen seneden 
h~J<l~n mütead?id san'atkar- Çok fazla ,· 

3-SON T E L G R A F - 18 llğu•fo~ ı 9;1s 

lar angaje edildi 
a.,,u 

•tıı ar Ankarada reni ve muazzam bir 
dJoda çalıtacaklar. Ayrıca tOO kltlllk bir 

••nfonık orkestra da kurulacak 
l>eıt Yak d 
ı~ v ın a faaliyete geçecek ve dışarıdan gürültülerin içeri 

girmemesi için hususi ve modem 
ve fenni tedbirlorl cami bulun _ 
maktadır. 

tı.ıy0 e Balkanların Qn büyük 
ili tı:erkezini teşkil eden •Yl!
liıı felıir~d radyo istasyonu• L 
ıt\ııııesın l!lılzden artist agaje e.. Stüdyolarda çalışacak artistlere 

llu e. devanı olunmaktadır. lüzumlu olan havayı verecek, kış 
llıı•aı::1;811erin ve diğer bütün ve yaz ayni derecede bulunacak 
)oııdan r ar E~!mesuddaki istas- olan hususi ve modem havalan-
~ltacı ayrı bir yerde veya An. dırma tertibatı da yapılmıştır. 
llıı .t Çalı§acaklardır. Bunlar L Radyoevi tesisatı, verici istaıı-
>-.ıııı~llıetpıl§a kız enstitüsü• nü.'l yonundaki uzun ve kısa dalgalı 
>aPı!ııı a Yeni ve büyük bir yer postaları ayni zamanda veya ay-
~'iri alttadır. Bu yer· radyo n ayrı programldrla çalıştınnag" a 
b Yatı · · ' 
•ıiiıı ıçın lüzumlu bulunar. müsaid bir şekildedir. 

Ca~lır, ;odern te•isatı cami ola- Radyoevinden Etimesuddaki 
llll) lı:ifid u Ye~I radyo evinde 80. verici istasyonuna kadar sesin as.. 
t~ en mürekkep büyük sen. !mı muhafaza ederek ve bozulmı. 
ı;.tr orkestralar, konferanslar, yarak gitmesini temin için bir 
~ıon° Ve operet temsilleri, gra. müzik kablosu da döşenmiştir. 
~ 11f1~k neşdyatı, küçük ve Yeni evin inş~atı; bugünlerde 
'hı on orkestraları için ayrı bitecektir. Etimesud radyosu; 
~çok geniş stüdyolar da zengin ve mütenevvi bir prog -

Stı; tır. ramla neşriyata geçecektir. 
lilıe :Yolar yapıfacak neşriyata Burada günün her 24 saatinde 
~ıla~var,, döşeme, tavan ve ve muhtebf lisanlarla neşriyat 

sesın bozulmaması için, yapılacaktır. 

4t .. 1ı 
'4fı" ıendis 

4 
ektebine 

1/ınacak rılebe/er 
~a>'ıd 
'>'h 'Ve kabul işlertne 

J Açık 
iş ve 
Memuriyetle,. 
10 makinist, S mim11r, 
aoo•tornacı ze 50 tes· 

vlreci aranıyor 

Yalnız bu ay başına ka
dar "265,, bin lira bir 
fazlalık kayd9Jundu 

Yeni yıl vergi tahsilatı, her ta
rafta memnuniyet verici bir şe. 
kilde devam etmektedir. 

Alakadarlara bildirildiğine gö
re; ay başına kadar 58 milyon 
472 bin 884 lira tahsilat yapılmış
tır. 

Bu miıktar; Geçen senenin; ayni 
ayı sonuna kadar yapılmış olan 
tahsilattan 265 bın 131 lira fazla
dır. 

Balta ile başını 
Uçurduğu cesedi 
Ormana saklıyan adam 
Katil; maktulün; kur· 

ban 0lduğunu söylüyor 
Çatalcanın çiftlik köyünde köy 

sığırtmacı Muradı balta ile kafa
sını uçuran ve sona vücudunu 
parçalıyarak öldürmek ve sonra 
da cesedi sırtına alarak bir kilo
metre uzaktaki ormanda çalılar 

aramna saklamk suçundan maz
nun Hüseyin çwuşun muhake
mesine dün lıaşlanmıştır. 

Katil Hüseyin çavuş dün kndi
sine sorulan suallere §U cevabı 

vermiştir: 

- cMurad ben.m akrabamdı 

Muradı öldüren Tavşancı Ahmet 
Rırza ve Muradın karısı Kerime
dir. 

Adamına göre 
Hepsi değil tabii. Bilhassa bir -

kaç tanesini tanıyorum ki müşte. 
rilerinin ve yolcularının görünüş
lerine, geyinişlerin~ göre mevki. 
!erini, derecelerini kestirerek, her
kese karşı göstrdikleri muamele
den büsbütün başka türlü, müs • 
iesııa ve imtiyazlı bir muamele 
gösteriyorlar. 

Bu nevi tramvay biletçilerile 
şoförlerden ve satıcılardan öyle • 
!eri var ki şişman göbekli, gözlük
lü ve bilhassa tepesinde saç bu _ 
lunmavan, ütülü ve pahalı elbise 
giyen tiplerin mütefekkir veya 
yüksek bir mevki sahibi oldukla· 
, mı hükmtderek kendilerine •be_ 
yefendi., •efend;miı>, •zati ali -
ruz• gibi artık tarihe karışmış ta. 
birlerle hitap ediyorlar. 
Geyinişlerinde iddiaları alını -

yan ,Y'Olculara ve müşterilere de 
sadece •.en• diye seslenmektedir
ler. 

Kalın ve yeni kunduralarını gı. 
cırdatarak !:ıir müd ri umumi eda
sile yürüyenler ile sade, alayişsiz 
ve gösterişsiz vatandaşlar arasın
da fark gözden ve her birine bir 
rütpe tevcih ederek ona göre di _ 
lini akord edenlerin bay ile baya
nı anack istihfaf etmek istediği 
kimseler<> kullandıklarını da işiti
yoruz. 

Eski bir saltanat terbiyesinin hil
ıa üzerlerinden silinip gitmediği_ 
ni gördüğümüz bu gibilere bu sü
tunlarda teessür ve teessüf etm<:'k 
mecburiyet'.nde kaldık. 

BÜRHAN CEVAD 

Yük arabasının 
marifeti 

Şehir meseleleri 
Pendik - Kadıköy hava/isi bo

bağlanmalıdır ! • • 
gazıçıne 

Aksi halde; bu birbirine uzak yerlerde 
oturan halkın birbirlerile irtibatı çok 

zor olmakta devam edecektir 
Kadıköyle Bvğaziçini birbirine ı 

bağlamak, şehrın bu iki büyük par. 
çası arasındaki münasebetleri ar
tırmak lazımdır. Vakıa Üsküdar 
tramvayı, Kadıköy ve Üsküdar 
arasında seferler yapmak ımretile 
bu hizmeti kısmen üa etmektedir. 
Fakat tramvay hattı, yalnız Üskü
dara kadar geldiği için Anadolu 
sahilinin diğer semtletle, K•<lıköy 
arasında, doğrudan doğruya mü -
nasebet mümkün değildir. 
Halbukı Pendikter. itibaren, Bo

ğaza kadar yekpare bir sahildir. 
Beyle olduğu halde, I'end:kten, 1 
Bostancıdan, doğrudan doğruya · 
sahili takib ederek, Boj;aziç.nc ka-l 
dar vapur seferler. mevcut değiL , 
dir. Denizbank ile Şirketi Hny
riyenin aralarında bir anlaşma ya-l 
parak, Kadıköy, Moda, Bostancı, 1 

Suadiye ile, Boğaz'çi sahillerini bir I 
birine bağlamak cab eder. Aksi tak 
dirde, Kadıköy, Mo<la, Suadiyede 
oturan kimselerin Boğaziçine git_ 
meleri mümkün değildir. Bütün 
bunları yalnız Kadıköyünden, Bo
ğaziçine g=~l< ve eğlenmek içın 1 
gidenleri yazıyoruz. Düne kadar 
Boğaziçi yalnız temiz ve bol hava 
alınan bir •ayfiy~ yeriydi. Fakat 
bugünkü ekonomik hayat şartla • 
rıdır ki Boğaziçini i-ı yeri haliııı> 

sokmuştur. 

Bugiin, Boğazlçi sınai bir 

fabrikası, Gök~-uda, halat fahri _ 
kası gibi ... Bu itibarla, Boğaziçi 

yalnız bir sayfiye yeri değıl, 
ayni zamanda ekonomık bakımdan 
ehemmiyeti haiz bir mınta<a Jıa_ 1 
line girmiştir. 

Bütün bu meseleleri gözonüne 
getirerek Kadıkoy ve Anadolu sa
hili ile, Boğaziçi arasındaki müna
sebetleri artırma< ıcab edrr. Bıı
güııkü şerait altında, K3dıkoyün

den, Kandilli. veyahud Anadolu 
sahillerinden herhangi bir köye 
gitmek için, evvela Köprüye geL 
mek sonra Köprüden Şirketi hay-j 
riye vapurlarına binmek lıizııııdır., 
Bu ise büyük bir zaman sarfını 

mucib olmaktadır. Ayni zamanda 
müşkülata sebebiyet vermektedir. 
Bu müşkülatı ortadan kaldırdığı, 
Kad.iköy ve civarı ile Boğnz:ç; a
rasındaki münasebetleri artırmak 
lazımdır. Bugünkü vaziyete göre, 
şehrin bu .!<i parçasının birbirle
rile pek az alakaları vardır. Bu a_ 
Jakalan artıracak olursak, Boğa -
ziçi ile Kadıköy birbirine daha ya.. 
kınlaşacağı!ldan ve bu yakınlaş -
madan daha ziyade Boğaziç· in. 1 
kişa! edecektir. Bu inkşafı, De -
niııbank ve Şirketihayriyeden bek. 
li;yoruz. 

Bu sene pamuk 
Mahsulümüz 
Bol olacak 

.,. 
Kavga ve 

Bl? arkadaşım, •diiğünlcr h'I! 
gasız olmaz• df'td GeçPn r b) 
zim semtte kavgalı hır duğur> o'. 
du da bu sözii h~tııladım ve •Ü€p 
leriııi biraz e~dcmck ıstedım. D~· 
ğün, iki çiftin ~erd ve sasdt't <• 
iç.n güzel temt•nn ı · r le bulunmalı 
ve onların S(:Vtnçlerinc ı(ırak 

ederek şenlik yapmak maks:ıd 

bir arnya toplanan adamların dcı 
neğine derler. Yani şu hak gro: • 
burada ka,·ga oln-.aması ve ne-c 
nın yerini tutmamnsı icab edı~·o: 

Kavga, iki düşman tarafın at • 
maoıdır. Halbukı düğün ,-unnın 

ta kend.is'.dir. 
Lakın şöyle bır düşunrn•k ulsı:k 

düğün dero<'k biraz da saz. içk \'e 
~ngi demek değıl midir• Bvnlar
da bir araya eelınc,:, iddia. gcste -
r:ş, uygunsuı.lu'< VC' çalım bn l 1r 
Netıce kavgada k:.rar k lın•r Bir 
\' k;tler adeta k v.;.1 ol mı yan d~

ğün1erin ~eametine inan '"lar v<! 
kavgayı düi:.-fın için b'1 uğur te _ 
18.kki ederl.?~di. 

•Kavgasız düğürı olmaz. d.y<n 
arkadaşıma bir ba-şkası itiraz ettı. 

- MeseHi benim düğünüm de
di . &nım düıp:;rıünıdc· kavga ol _ 
mamıştır. KJrınc~nın bile kalbi 
kırılmamıştır. 

•KavgJ~,z düğün olmaz• ıdd:a· 
sında ısrar ~den arkadaş sordu: 

Ev!enelı n<' k~cfar olrlu' 
- Bş sene. 
- Blı beş snne ı~·ınde hiç kavı:;a 

ttmedlnız mi? 
- Daha haftasmda başğladık 

kavgaya. 
Arkad3Şl'll güldü 
- Gördün mii ya? Sız,n düğü-

1.iın kavgasındı bira3 rötar ,.,r. 
•Kavgasız dü~ii" 'llmaz. Zaten 
kavgayı ma!<et• te budu: ~te 

Dedi. 
Bilmem !lanı haklı gibi geJd;. 

ı.r~da bar;Janacak 
'Ca)[ s ~ektebine bu sene 
~l'lJda ~enı talebenin kayıt ve 
,. t l§lerine 1 Eylüld~ ba~ 
~: il&kadarlara tebliğ olun-

Ankara viliiytinin muhtelif ka
za, nahiye ve köy )erine konulan 
selektör makinelerinin son bahar 
ve ilk bahar faaliyetlerinde ça.. 
lıştırılmak üzere; :ıo lira aylık 
ücretli 10 muvakkat makinis alı
nacaktır. 

Çiinltü maktulün karısı Kerime 
bir seneden ben Rıza ile müna
sebette bulunuyordu Mura da ka
rısından şüpheleniyordtı. Bunun 
için üçü bir olup Muradı öldürdü
ler.!• 

Galatada otunn Mustafanın 
ı<iaresindeki yük arabası Eminö
nündeden geçmekte iken 75 yaş
larında Boğos isminde birine çar
parak muhtelif yerlerinden ağır 
5\IJ'etle yaralamıştır. 

mıntaka halini almıştır. Boğazi _ 
çindeki müessesPleriıı adı>d , gün_ 
dengüne artmaktadır. Üsküdar _ 

dan sonra, Paşalimaııı ve civarı, 
tütün depoları mıntakosı olmuş -
tur. Diğer tarafta:1 Anadolu sahil
lerinde, ufak tefek fabrikalar ço
ğalmıştır. Vaniköyünde, nişasta 

Tarlalarda 2 hafta ya /;;==~H§AL~K~F~·t~Lo~z~,O~F~U= 
kadar hasad başlıyor 1 

llu ~ 
~ ~lıarııe!eJere her gün sabah 
~ ~ ba~lanarak 22 Eylüle 

aın olunacaktır. 

Taliplerin; ayın 25 ine kadar 
Ankara vilayeti Zira~t müdürlü
ğüne müracaatları !Azıındır. 

S Milli Müdafaa Vekaleti inşaat 
~r Ye Efes §Ubesi için, 3 yüksek mimar ve 

~--PUrlarımız l inşaat fen memuru aranmak-

Dünkü celsede köy muhtarı 

Süleyman ile ayni köyden Ali ve 
suçlunun Muradı öldüdüğünü 

söylediği Rıza dinlendiler. tl'çü de 
katilin aleyhinde şahadette bu
lundular. 

Mahkeme Tavşancı Ahmed is
minde bir iahidin celbi için başka 
'>:r ı;iıne bırakıldı. tıcı. ~ b8Jık tara!ından Almarı. t~plerin yukarıdakı ara~en 

t~eın;m de atlas Verke tez- yere müracaatları icap etmekte- H 'lp: shane binası 
~iıı Ya da, İzmir körfez işletmesi dir. 

Ziraat kongresi 
Sonbaharda yapılacak olan bu 

yük toplantının ruznamesi 
hazırlanıyor 

bü-

Şehrimizdeki 13kadarlara ge_ 

len ma!Qmata göre bu sene mem-

leketimizin •pamuk- mahsulü bol 
ve bereketli olacaktır. 

Adana mıntakasındaki tarlalar-
da Klevant cinsi pamukların ha. 

sadına; 2 haftaya kadar başlana
caktır. 

Her tarafta hasad açin lbım 

olan amele ve işçilerin tedarikine 
şimd:iden başlanılmıştır. 

ttı,,, 1• Pılan "' t . Adliye saııyının umumi hapis-
'' ,,.,, .,. .c.ıcs vapuru zmıri! Aslı.eri fabrikalar umum mü.-
"' »Uf da ak d 1 k hane binasının yerinde yapılma- Şehrm· ı·b ~. Y ın a ge ece - dürlüğünün •Kırık kale• de bu- sında bir tarihi mahzur olup olma Öğrendığimize göre sonbahar_ meyanında meşgul olması şaya- 1 

IZO ge 1 

lllm auamlarımızın köylere giderek tar
lalarla meşgul olması da temin olunacak 

~l Plırlar lunan bir fabrikası için; •300• dığını tetkik için ge~enlerde top- da toplanacak olan büyük ziraat nı arzu görülmektedir. giden Seyyahlar 
lııoıo son sistemdir ve Di- tornacı ile ·5!h tesviyeciye ihti- kl tliidür T kmil k f !anan mütehassıs heyet tanzim kongresi hazırlı arı yakında il<- Modern ziraat alemindeki her Evvelki gün, Varnadan •elıri-

1• ~- t.. • e on oru yaç vardır. I d'l · l kt K • abtr;. •ıtı vapur da tamamen ettiği raporu valinin riyaseti al- ma e ı mış o aca ır. ongre - yenilik tedkik L-dilerek faydalı mize mize Conteverde isimli sey-
~ q!n . Şehrimizden talip olanların; t d ki Jı. • • r nin başlıca ruznamesi. hazırlan _ görülenleri mütehassıs! ta ll\ud· eşıdir. Süratleri on ik!- ücret miktarını anlamak ve mü- ın a omısyona vermış ır. arı ra - ôı&h vapuru gelmiştir. Bu \'apurda 
l ~U ,, ır. Reheri 

400 
yolcu taonr, Bu komisyonda bugün toplana_ mıştır. Bugünlerde tamamile bi- fından çiftçiye gösterilecek ve 589 """'yah bulunmaktadır Sey-

'1 •a •- racaatlarıııı yapmak üzere; Zey_ f d ı .... J J _, tı '.f~ İ§iUrları.n gelmesile İzmir tin burnu silah fabrikası müdür- rak bir karar verecektir. tirilecektir. ay a ı goru en yeni ikleri tatbik vyah vapuru, rıhtımda yirmi dört 

!
..,\ ha etnıesınck? büyük bir yA- Diğer taraftan Türk tarih ku- Kongre mühim mevzular üze- etmeleri için köylüye öğüd veri. saat kalarak dün Faler'e ve ora-
~ • 1 ~- lüğüne müracaatları lazım gel- ı k h · ı.. •tı taı olacak ve yolcu nal<. mektedir. rumu da bu meseleyle alakadar rinde çalışarak kararlar alacait _ ece , er veçhıle maddi ve ma- dan da Rodos ve Triyeste'ye giL 
'lllıe;ı~11ınallu!n halledilmiş bu. olarak bir karar vermiştir. Vri- tır. Bilhassa çiftçi ile ilim adam- nevi müzaherette bulunulacak.. mek üzere saat 14 de hareket et-
~ r. Defin len bu karar komisyon ile birlikte !arımız ve ziraat teşkillltı ara _ tır. miştir. 
~> ---- Adliye Vekfiletıııe bildirilecektir. sında tertibat temini için konu•- •AkkoJ. tabir edilen bu teşrıki l'i;iiiiiiiiiiiiiiiı"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıii ~ C~teder düşen Dünkü ün;hamızda vukuu ve. ' mesaiden iyi neticeler alınacağı l•r -

" fatını tessürle haber verdiğimiz TEŞEKKÜR malar yapılacak, tert'batın nasıl anlaşılmaktadır. K A L B E 
~.. J l\\rrucak gazetemiz yazı arkadaşlarımız _ temin edileceği tesbit edilecektir. !\~\ta ot Babanım cena•~.sınde bizzat bu- Fransızca Agrikültür kelimesi-
~ ~ınd uran Estetin bir bu- dan Murat Kayahanın ped~rl Junarak veya mektup ve telgraf Ziraat elemanları ve ilim adam - nin öz titrkçe bir kelimeden alın- G 

1
• R E N 

Ilı.~ dİiftıı .. akı o~Iu isak pencere- Osman Nuri Demirrr dün Be- la kederli ailemizi taziye eden ak_ !arı i.çin çalışma ımk~larının art dığı yapılan uzun araştırmalar 
bııı lorı; tıış Ve <>lmüştür. Adliye yoğlu belediye hastanesinde" kal. raba, dost, uzak yakııı bütün ta.. ması ve her ziraatçinin münferid neticesinde anlaşılmıştır. 
IJıiıı c~ ll~er Karan dün çocu- dırılarak Okmeydaı.ındakı aıle nıdıklarımıza aleni teşekkiırü ve- bile olsa bir köylünün tarlasında Bu kelimenin bütün ziraat teş_ H ı R s ı z 
~ile nı_ınuayene etmiş gö- kabristanına deincdılıııış ve hak. cibe bilirim. çıkan hastalıkla bir köylünün kilatında kullanılması için kong-

ızın vermiştir. kın rahmetine h'"'Şmuştur. MURAD KAY AHAN mahsullerinin nefasetile asıl işleri reden karar alınacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ---- -~. 

SONTELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
S 'I'arihl t~frikası No. 65 

"1ttt~l~~n Aziz güreşteki hırsını 
, lıuı 9uzelden alacağa benziyordu 
~~d~ g.~r isy 
s~ç l:ii:ıının d<!rbal mahal- ı 
il.,_ ~.tıııdan >çınde yer yer bas
~~ "-llıdj dolayı memnun ol
~ 1•hta lnalıJı.emenin teşkili için 

; ~n'racto alıp Mithat Pa-
"td ~ııı· ıı., ıı. · ır vermek icab e-

'llı.j ~ ~ltreııı 
~~ ! ta e ele, Babıiılinin 
>t . • llıııh nbulcta bulunan se
L i~ı ·· abere v "k' ""'~ &·lli b. e mu aleme-
lı, - ıı,, 'n•enalevh• konsa. •. it. ~ llliik;• J • 

dar ınt lemenm netice _ 
' 3 rda bulunmaları 

bildirilmek iktiza ederdi. 
Fakat; Padişahı nasıl görüp de 

bunları arzetmeli idi. 
Olduğu yerden kalkarak kapıda 

nöbetç.i duran kızlnrağasına Pa
di§ahı görmek dilediğini söyledi: 

Kızlarağası, yukarı çıkıp köş

Jcün harem kapısın~ gitti. Hazi. 
nedar ustayı çağırtarak Sadrıaza
mın dileğini arzetti: 

Padişah; hareme yeni girmiş, 

odasında soyunuyordu. Mat güzel 

çıplak tenine akşamlık tül bir el-

bise giymiş efend,sıni so~·uyordu. 
Sultan Aziz, güreşteki hırsını 

mat güzelden alacağa benziyordu. 
Çağlıyanın şelalesi ayın incili 

ışığı altında gelin teli gibi uzan
mış akıyordu. Her halde Padişah 
bu mehtablı gecenin güullikleri 
içinde mat güzelin ılık vücudüne 
sarmaş dolaş olara·~ hıncını bo -
§altmak istiyordu 

Bütün harem hazırlıkları Pa -
dişahın !l<'OO orada kalac~ğma de
lalet eder halde ıd. 

Arzınlyaz; Ali Paşanın Padişahı 
görmek isteme;;ine hayr<?t etmişti. 
Biraz evvel efendisinden ayrıl -
nıışh. Maamaf:h; her ne olursa 

olsun Sarazamın :steğini Padişa
ha arzetmek mecburiyetinde idi. 

Hazinedar mat güzelle efendi. 
sinin bulunduğu odanın kapmnı 
vurdu. 

Sultan Aziz, bilirdi ki, kapıyı 
yalnız h<ızinedarı vurabılirdi. Baş

ka birisine bu ur.ye ve mahremi-

yet verilmcmi§ti. Odasında çırç•P
lak dahi olsa, icab ederse ustasıoı 1 
çağırırdı. 

Nitekim; içeride soyunmuş dö
künmüş pürheybet oturuyor, mat 
güzelle şak1la~ıyordu. Kapı vu _ 
rulduğunu işitince treddüd<iız: 

- Gel! 
Emrini verdi. Ba1an da, bu em

ri vermiyebilirdi. O vakit hazine_ 
dar anlardık; efendisi yanına kim
seyi kabul etmemek istiyordu. 

Arzıniyaz içeri girdi. Lazım ge
len merasimc!en sonra: 

- Efendi.miz; Sadrıazam kulları 
zatı haşmetpenahilerine yüz sür
mek dilerler. 

Dedi. Sultan Azizin k•şları ça_ 
tılmıştı. Mülahazaya lüzum gör
meden celiillı, cei5.llı şunları söy
ledi: 

- Bu kulumuzdan bıktım, ne 
gece, ne gündüz rah:ıtım yok? .. 
Daha beş d•kik.ı evvel yanımda 
idi. Neden söyliyeccklerin: söyle-

mez? .. Yine n~ olmuş? Ne bitmez 
tükenmez iştir bu?. Ne yapac>k.. 
larsa yapsınlar. Ben, şimdi kim -
seyi kabul edemem ... Söyle, sa • 
baha konu~urıız ... 

Arzıniyaz dışarı çıktı. Padişah 
yine parlann,, aslanlaşmış ve ce
lallanmıştı. Mat güzeline hitab e
derek: 

- Hakkım yok mu Dilşad'. Gö
rüyorsun rahı;t vermezler bir da
kika ... Dünd'.!nbri Ali, üçüncü de
fadır ki; beni giirmek ister .. Son
ra da; konuştukları bir incir çe -
kirdeği doldurmaz.. Ruhumuzu 
d~ada değil, naşada gelir ... Iz -
tırab getirir ... Evvdki akşam da 
geldi. Tarümar edip gitti beni ... 
Ş'.mdi bu akşam da kabul €dersem\ 
bu mehtablı geceyi zindan rdccek 
bana!. .. Bilirim ben onu ... Kim bi· 
lir, yine neler yumurtlıyacak? 

Kalsın sabaha be güzelim değil 
mi• Hakkım yok mu? 

Diye icini d'iktü. Ve vine file -

mine dald•. Arzıniyaz efendisinin 
iradelerini, harem dairesi. kapı _ 
sına çağırdığı Hafız Mehmed Be. 
ye tebliğ ~tti. 

Mabeyinci; Ali Paşaya gelerek: 
- Paşa hazretleri; efendimı:ı. 

hazretleri, yarın saba!ı teşrif bu 
yurmalarını irade ederler. 

Dedi, Ali Paşa, şaşırıp kalmıştL 
Seryaverin dudakiarı moarmış 

titriyordu. Ne yapacaklardı şimdi, 
Mithat Paşaya da; serdarıekreme 
de muhakkak iradeli emirler ver
mek lazımdı. Her iki variyet de 
zatı şahaneye bildirilmek ıcab e
derdi. Tekrar Padşaha da haber 
yollanamazdı. 

Aı Paşa ; olduğu yerden kalkıp 
cürümeğe başladı. S!'ryaver de pe

şinden yürüyordu. Arabasına binip 
geeeyarısı Babıiıliye yollandı. 

İlk evvela; makine başına ser
darıekremı çağırttı. Şifre ile ve 
lisaııı münasible vaziyeti anlattı. 

(Devamı l'ar) 

' 
Birimizin derdi J 

Hepimizin derdi 
Bakırköyünde halkı 1 
iz'aç eden bisikletler! 

Bakırköyü.ıae Ebüzzi~·a cad
desinde 87 mımarada otura'1 
karilerimlzden terzi Bay lh
sandan aldığımıı bir mektul.>d1 
ezcümle ~öyle denilmektedir. 

•Ben Bakırköyünde oturu _ 
yorum. Fakat nto yazık !İst1P
bulun bu güır.rl sayfiyesind~ 
bu sene toplanan yerli ve ':ıil

tün BakırköyfüJ.,r; akşamları 

biraz hava alrrınk ve piy;;ıs;ı et. 
mek için Ebüzıiya caddesine 
toplandıkları halde burada lır.

yatlanııı tehdıd eden ve rahat. 
larını kaçıran müziç bir h~dl
se ile her vakit karşıaşınak~a _ 
dırlar: Bu ·BiSİKLET DERDİ• 
dir! ... 

Evet biz Bakırköy sakınkr:, 
bu cadde Üz<'rınoe kiraya ve_ 
rilen ve akşamlar· seyyar H 
tehlike gi i birhirı arkasına 

Ebüzziya caddesinde kovab
maca oynıyan bisikletlerin ~er. 
rinden elaman ~rlıiyoruzl 

Burada bir bisikletçi. co!nk 
çocuğa - tabii bu ara ehl'yct• 
olup olmadı(iını bir kt • !:ıile 

tahkike lüzum pörmcdrn _ her 
önüne gelene bisiklet kira~·a 

vermektedir 
Bu bisikletler esasen d' ve 

mahdud olan bü•ün caddP he_ 
yunca gezenlerin arasına pr-r-
vasızca sokıılnp sürtünerek '"~ 

sür'atle birbiri ar kasına ııçup 

gitmekted'r. Bu yüzd•n raL 
kımız caddede rmniyetle dola_ 
şamamakta, çoluk çocuk c:ıd. 

deye sokulamamaktadır. 
Hal~uki Buyükada ve ffr''· 

beli gibi sayfive yerlerinde hL 
sıkletlerin de.O;ir böyle ya•ıs •
dip caddelerde uçması, k 1aL:;_ 
lık yerlerde elde bile taşın""a" 
memnudur RövlP bir memnu_ 
ıyetin bütün sahfiye yerleri iç',, 
de mecburi oım>sı tabiin r B:. 
naeniılevh alakndar menıurJa_ 
nr derlıal har<'krte geçerek bu 
bisikletlerin faRlivetine bir rİ
hayet Yeri1n1~~;n: \'rı bu s"..ırc;t ... 
le Ebüzı!ya caddesi.,in hir •tÜ
rcdı bisiklet pisti• varış yer! 
ve o nisbette de bir tch'ike \'e 
kaza cevel5ngahı halindrn kır
tarılmasını hiirmctle ti~ yrı _ 
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f ngiltereden kaçan genç Prens lngiltere ve Fransa Başvekilleri istirahati kafi 
5 EV D i G ..... ~ -İ -K-1 Z-1 N--B l R GÜN görer~f' işlerinin başına geldiler iki devletin 

HIKA)'J 1 
GİZLi İNİL Ti ~ 

KRALiÇE MUHIM MESELELERi 
Yazan: irfan GOKSEL 

OLDUGUNU GÖR ÜNCE.. H il t ... k d·kı . 
İngiliz Kraliçesi Viktoryanın Onun için Prens Corc Kembriç a e mege arar ver 1 erı 

hayatına dair İngiliz matbuatın- ile görüşmesi de böyle teşrifat ile t ı ı d ? 
da yeni çıkan yazılardan dün oluyordu. Halbuki Prens bu haL amam en an aş l mış mı ır 
·Son Telgraf• bir hulil.sa çıkarmış, den son derece sıkılıyordu. İleri.. • 
fakat hükümdar >tadının hayatın. de bu kızı alacağını düşündükçe 
daki meraklı safhaların hikaye- sarayın teşrifat .kaideleri, sıkıntılı 
sinin alt tarafı bugüne kalmıştı. hayatı gözü önüne geliyordu. Kra.. 
1837 senesinden 1901 senesine ka.. !içe ise müstakb!!l kocası olacak 
dar İngiliz tahtında kalmış olan bu prensi şiırodi tedkik ediyor, O

Viktorya, daha hükümdar olma. nunla konuşurken ancak müstak.. 
dan evvel, pek genç bir prenses bel kocası diye ona bakıyordtı. 
iken akrabasından Prens Corc Fakat bir Kraliçeye koca olmak 
Kembriç ile evlenecek diye ka • kolay değildi. Bu bir devlet işi 
rarlaştırılmış, iki gençte biribir. sayılıyordu. Nasıl Kraliçe birta.. 
.erine kar~ı b;r muhabbet başla. kım kaidelere t.~bi oluyorsa ko. 
nıştı. Prens ile Prenses kardeş cası da onlara tübi olacaktı. İşte 
çocukları idi. Bu izdivacın olması. iki genç arasında o günkü görüş. 
na hiç bir mani yoktu. Devlet a. me bu yüzden pek resmi olmuş, 
damları, nazırlar, papaslar hep çok sıkıntılı cel'eyan etmiştir. BL. 

Bu cihetler tefPrruat mahiyetin.. 
de kalıyor. Fibtin meselesinin 
bir de Akdeniz meselesi olduğu 
ileri sürülmektedir. İngiltere ile 
İtalya arasında Habeşistan me -
selesile başlayan gerginlik geçen 
sene bu mevsimlerde şiddetli bir 
safhaya girmiş, Fllistin vukuatı
nın da artması, fevkalade tedbir. 
!ere gidilerek bu vukuatın bas -
tırılmak istenmesi, İngiltere a -
leyhindeki tahrikatın artması da 
bu mevsimlere tesadüf etmişti. 

Ağ •>lar, uararan son yaprak
larını da döküyor. Rütubetli, inil
tili sonbahar günleri bitmek üze. 
re .. Kış; karanlık gecelerinin, iş

kenceli ve souk günlerinin yak
laştığını - şimdiden • haykırıyor ... 

Suadiyedeki yeşil villıi., soğu.. 

ğun tesirinden ~ar,ki, korunma'it 
için,, pançurlarına bürünmüş. O 
da - bizler gibi • ılık yaz günleri
ni bekliyor. 
Baharı bekliyoc .. Çamlar arasın

dan gelecek kuş cıvıltılarını, o 
lahuti seslerin ışiteceği, duyula
cağı günleri bekliyor. 
Villanın aral3n~n sakak kapı

sında, uzun boylu genç bir erkek 
göründü. Sırtında koyu nefti bir 
elbise var. Esmer, ince yapılı, si. 
yalı dalgalı saçlı geniş omuzlu 
genç bir delikanlı. 

bunu muvafık p-örüyorlard1. Fa - ribirlerile görüşürken ne konuşa.. 
k?~ İngiltere sarayının hekimi o. caklardı? Müstakbel izdivacların.. 

Filistinin merkezi olan Kudüsün sokaklarından İngiliz 
nöbet bekliyor 

askeri eti 

Filistinin üçe ayrılması projesi 
ortaya çıktığı z1man geçen sene 
İtalyan matbuatının girişmiş ol
duğu neşriyat ta unutulmamıştır. 
O zaman bu matt>.ıat taksim pro. 
jesine İtalyanın liı.kayıt kalamı. 
yacağını, İngilterenin Filistinde 
Arab ve Yahudi olmak üzere iki 
müstakil devlet tesis etmeke Ak. 
deniz muvazenesini kendi lehine 
değiştirmek istediğini ileri sün 
müştü. Fakat bugGn dör aydan. 
beri daha tatbikat mevkiine çık -
mamakla beraber - İngiltere ile 
İtalya arasında b;r anlaşma var. 
dır. Bu anlaşmanın müzakeresi 
sırasında kararlaştı ki artık İtaL 
yanlar tarafından İngiltere aleyhi 
ne propaganda yapılmıyacaktır ve 
Filistinin istikbaldeki vaziyeti ne 
olursa olsun İtalyanın menafii 
gözden uzak tutulmıyacaktır di
ye. Filistin meselesinden şimdi 

İtalyan matbuatınca eskisi gibi 
bahsedilmemektedir. !ngiliı:..İtal
yan anlaşması olduktan sonra 1. 

Islıkla yeni ve güzel bir tango. 
yu terennüm ediyor. Bir aşağı, 
bir yukarı dol~ıyor. Hareketb. 

,an Alman doktoru Stokmar bu 
izdivacı muvafık bulmamış, itiraz 
etmiş, Prens Corr. Kembriçin ev
lenmesi için sıhhi maniler oldu -
ğunu ileri sürmü<tü. Alman heki... 
mi, Alman Prensi olan Alber ile 
rnest isimlerindeki iki kardeşten 
birinin müstakbe İngliz Kraliçe. 
sine koca olmasını istiyordu. Bu 
Prens te Viktory2nın akrabası O

luyordu. Viktorya nasıl terbiye 
edilmişi? Müstakbel İngiltere 
Kraliçesinin yetişmesi için çok 
:!ikkat ediliyorrlu. Birgün !ngiEz 
tahtına çıkacak olan Prensesin al
m•s olduğu terbiyenin esası şu idi: 
icabında kendi arzularını devlet 
işler•. vazife uğrunda feda etmek. 

C'- ~ için bir gün İngiliz tahtı. 
na çıkacak olan bir genç Prense
sin evlenmesi kcr.di a!'Zllsuna kaL 
mış bir şey değildi. Bu bir devlet 
işi idi. Ancak devlet işlerinden 

mesul olanların kararı ile olurdu. 
Bununla beraber Prens Corc Kem
bricin Viktory3 ile evlenmesine 
• Alman hekiminden başka - itL 
raz eden yoktu. Fakat bu izdivac 

olmadan evvel Prenses Viktorya 
Kraliçe oldu! Almanyada bulu • 
nuyordu. Kral ölünce hemen AL 
manyadan acele ile !ngntereye 

getirildi. Tahta geçti. Bugünler 
çok nazikti. Genç Kraliçe, devlet 
işlerile ~ılaş:yordu. Fakat dev. 
lP. adamları v.okit geçirmeden 

Kraliçeyi kocaya vermeyi muva. 
fık görüyorlardı. Viktorya Kra.. 
!tçe olJuktan sonra Prens Corc 
Kembirçi çağırtm;ş, onunla gö • 
rüşmek istemi • t~te bu mülakat 

çok §'yanı d:kkat olmuş, yalnız 
şayanı dikkat mi? İkisi için de 
çok can sıkıcı olmuştur!.. Daha 
yakın zamanlara kadar biribirle. 

rile konuşurlarken çok samimi 
birer sevgili olarak görüşen bu iki 
genç şimdi nP halde idi? Prenses 

artık eskisi gibi değildi. O bir Kra 
!içe olmuş, sarayın tesrifat kaide. 

!erinden dışarı çıkamıyor, her şe. 
yi hesab ile, teşr!fat ile oluyord\L 

dan mı bahsedeceklerdi? Biribir. 

Kraliçe Viktorya 
evlenmeden evvel 

!erini seven iki genç için bundan 

daha mühim konuşulacak ne ola_ 
bilirdi? Eğer Kraliçe Viktorya, 

genç prense teşrlfat kaideler.ine 

göre ne vakit muvafık görülürse 
o zaman biribirlmize varacağız!.. 

demiş olsaydı genç prens içinden 
buna isyan edecekti. Çünkü genç 

prens daha ziyade beklenmesini 

doğru bulmuyordu. Fakat ne 

Kraliçe, ne de prens bu bahse u. 

zaktan, yakından temas etti!.. Her 
iki<I! de müstakbel izdivaclarını 

düşündükleri halde birtilrlü bun. 

dan bahsedemiyorlardı!.. Genç 

Kraliçe bundan bahsetmeğe uta.. 

nıyor muydu? Yoksu daha bir za. 
man için bu izdivacı uzak tutmak 

istiyordu da onun için mi bunları 
düşünerek mana veremiyordu. 

Avrupa devlet adamlarının bu. 
günlerde yeniden başlayan faali. 
yetleri matbuat sütunlarında ta.. 
ze bir mevzu oldu. Yaz tatili do
layısile İngiliz Başvekili sayfiye
ye gitmiş, birkac vakit dinlenmişti 
Fransız Başvek : li de bir müddet 
Par isten ayrılm tşlı. O da iş başına 
dönmüş bulunuyor. Avrupa dev
let adamlarını meşgul edecek me
seleler eksik değildir. İngiliz Baş
vekili Londraya döndüğü zaman 
diğer kabine iizasile temasta bu
lunarak muhtelif meseleler etra. 
fında görü•müş, fakat İngiliz hü. 
kumetini şu son zamanlarda ye. 
niden meşgul etmeğe başlayan 
birinci derecede :nühim mesele. 
!erin başında Filistin meselesi 
gelmektedir. Müstemleke işleri
ni· gören genç nazır Makdonald 
geçen gün Filist!ne giderek ye -
rinde tedkikat yaptı ve İngiltere
ye döndü. Başvekile gördüklerini: 
anlatmıştır elbet. 

Filistinden gplen malumata gö
re orada kanlı vukuat eksik ol -
muyor. İngiltere hükmeti bun -
dan yirmi sene evvel Yahudilere 
Filistinde milli bir yurd verile -
ceğini vadetmlş, fakat bugüne ka. 
dar Filistindeki vaziyet tabii ve 
sakin bir hale gelememişti'C, 

Arablar memleketin ekseriyetini 
teşkil ediyorlar. Bu ekseriyetin 
kendi memlekelerinde Yahudier 
için bir yurd verilmesine razı ol
madığı görülüyor. Geçen seneden 
beri mevzubahs olan diğer bir 
proje vardır ki o da Filistinin de
niz tarafını Yahudilere, dağlık 
tarafını arablara vererek müsta
kil birer devlet tesis etmek, Ku.. 
düs ile makarnalı mübarekeyi 
mübarek makamların bulunduğu 
Kudüs gibi merkez ile cL 
varını da doğrudan doğruya İn
gilterenin Müstemlekat Nezare
tinden idare etmek teklifi vardır. 
Halbuki Arablar böyle bir taksim 
projesini kabul etmiyccelkerini 
şimdiye kadar her vesile ile söy
ledikleri gibi ~·ı son zamanlarda 

Sonra, sakalını tekrar tekrar karıştırdı: 
- Artık ben gideyim mi? 
Dıye sordu. Refik, bir saniye düşündü, 
- Dur dur şunu yazayım.. bu, bugün 

rarın olacaktı. 

olmasa 

Dedi, yere çömeldi, dizinin üzerinde yazdı: 

• - Ferhunde, seni bir defa daha buluşmamak, 
(örüşmemek kaydile boşuyorum. Hiyanetin affedil. 
niy<cek, hatta, hatıra getirilemiyecek kadar müd.. 
ıişir! Bittabi, ·Meral> da seninle beraber kalacak -
br. Eğer, yeni kocan onu istemezse Darülacezeye bı. 
•a!Nsın olmaz mı? Filhakika onun benim çocuğum 
llduğuna artık kani değilim. J'akat, ne de olsa ka -
!ına biraz da benimkinden karışmıştır değil mi? .. 

Dnun için .. .> 

Acele acele yazdığı bu mektubu, tekrar okuma.. 
,.an hemen zarfına koydu, kapadı, ihtiyara uzattı: 

- Al.. doğru postaya .. 

* Gözlerin kapanışı. 
Uyku. 
Hatıraların zihne hücumll\ 
Sayıklama. 

Birdenbire uvanış. 
'J.'itreme. 
Derfu ihtilaçlar. 
Nefes tıkanılığı. 
Bir müddet sükun! 

uozlerin karanlığa açılışı. 

Edebi Roman 
No. 77 

Düşünceler! .. 
Daha biraz sonra, boynun tekrar bükülüşü. Göz 

kapaklarının örtülüşü, tekrar uyku. Tekrar hatıra.. 

larm z\lıne hücumu, sayıklama. Tekrar birdenbire 
uyanış! Titreme. Nefes tıkanıklığı. İhtilacların te -
kcrrürü!.. 

Bu, Refiğin Ferhundeye boş kiığıdını gönderdi. 
ği günün gecesidir Bütün gece bu elemi, bu ıztırabı 
çekti! Karışık! Kin damarlarını tutuşturan sayıkla. 

malar, homurtular, rüyalar içinde çırpındı, durdu. 
MPsela: tam, göz kapakları iniyor, sinirleri uyuşuyor, 
uykuya dalıyor Bu anda birdenbire Ferhunde göz. 
!erinin önüne geliyor. 

Hem, ne geliş? .. 
Resminden yüzünü ezber ettiği genç ve esmer 

güzelı aşıkının kolunda! O zaman, Refik bütün kıs. 
kançlık damarlarının kasıldığını hissediyor, bu man. 
zaraya tahammül edemiyor, Ferhundenin boğazına 

da kanlı vuku.at devam etmekte.. 
dir. Filistine geçen sene giden İn
giliz heyeti taksim projesile dö -
nüp gelmşti. Arkasından vukuat 
aldı ,yürüdü. Geçen aylarda yeni 
bir heyet daha yollandı. Fakat bu. 
nun işi, taksim projesi esası itiba
rile kabul edilmiş olduğu için O

nu değiştirmek değil, fakat tat -
biki çarelerini yerinde tetkik et
mek olduğu söylendi. İşin bun • 
dan sonra nereye varacağı ise bir 
çok noktadan ehemmiyetlidir. 

Filistine girip çıkan silahlı çe
telerin Suriye hududlarından geL 
diği gittiği anlaşılıyor. Fakat 
şimdiye kadar hunun önüne ge
çilemiyordu. Hududun telörgü 
ile muhafaza edılmesi kararlaş -
tırıldı. Aylardanberi buna çalışıl. 
maktadır. Tahmin edilen masra.. 
fa göre bunun için 90,000 İngiliz 
lirası sarfedilecektir. (Devamı 7 inci sahifemizde) 

Leylekler Fransadan hoşlanmıyorlar 
. -- .. --

A lsasdaki bacalar bu yıl le glek 
yuvalarından mahrum kaldı 

Alsaslılar bu yazı biraz mahzun geçirdiler. Sebebi mi? Leylekler 
artık Alsasa gelmiyorlarnuş! .. Fransızların •Saadet kuşu• ismini ver. 
dikleri bu uzun gagalı hacı babaların her yıl eksilm~si hakikt bir üzün. 
tü sebebe olabiliyor. 

Bazı evlerin damında, bacalarında, halk tarafından eve saadet ver. 
diği itikadile muhafaza edilen yuvaların boş kalışı ayrıca bir huzün 
havası estir'.yor. 

Bugün Yukarı Ren mıntakasında 23, Aşağı Rende de ancak 97 yu. 
va kalmıştır. Alsastaki bütün yuvaların mevcudu da 44 e baliğ ol -
makadır. 

Alsas mıntakasında sıhhi ve zirai mülahazalarla bazı su ayaklarile 
bataklıkların kurutulması üzerine buralarda kurbağaların azalması, 

ley lekler:n Alsa.> tan uzaklaşmasında bir amil sayılmo.ktadır. 

Yuvalard~ yetişen yavrular acemi uçuşları yaparken yüksek kud. 
retli e~Pk~rik cereyanı mıntakasından geçmekte ve bu suretle yıldırımla 
vurulmuş gibi cansız yere serilmektedir. 

İşte asıl terk sebeblerinden biri, birincisi de budur. Acemi yavru. 
nun böylece ölümünü uzaktan seyreden ana ve baba leylekler ertesi 
günü yuvalarını bırakıp diğer yavruları alarak oradı:ın savuşmakta • 
dırlar. 

rinden, gizli bir endişesini sezmek 
imkansız! Kimbılir? Neyi? Acabı 
marak ediyor'/! .. 

61 , 

Bir haftadır Cahide görünmedi. 
Acaba ne oldu? Nerede kaldı? İş. 
te! .. Bariz endişesi. 

Refik, biraz rahatsız . olduğu 
için iş gitmedi, bir haftadır soka
ğa çıkmadı. Bunun içın Cahide. 
ye de gidemedi. Genç kıza ne ol
muştu. Onu neden bir haftadır 
bir kerecik olsun aramamıştı? Bu 
suallere, bir türlü cevap veremi. 
yor, halledemiyordu doğrusu! 

Genç erkek, Şaşkın bakkaldan 
tramvaya binerek Kadiköye indi. 
Tekrar yeni bir tramvayla, merak 
ve endişe içerisinde, Modaya hare 
ket etti. 

..... Hızla kabıyı çaldı. Cahide
nin annesi açtı. Mey'lls delikanlaı, 
daha henüz nişanlısını sormıya 

vakit kalmadan, yaşlı ana ağlıya. 
rak söze başlamıştı: 

- Oğlum .. Cahide .. İlaç içerek 
kendini öldürmek istedi!.. 

Kesik kesik sözlerine devam 
etti: 

- Hastahaneye kaldırdık .. Dok-

hiyanet eden kadını aşıkının kolları arasına bırakı.. 

vermek için hürriyetine sahih kılması, epeyce ağır. 
dır! Fakat, düşünüyor: 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

atılmak, sıkmak istiyor; genç ilşık elini Refiğin boy. 
nuna dayıyor: 

- Dur ... O, artık benim. sen karışamazsın 
Diyor, ve: 
- Bir adım daha atarsan seni perişan ederim. 

Der gibi yumruğunu gösteriyor. Bu saniyede, 
Refik ne yapacağını şaşırıyor, sesi kısılıyor, boğazı 

tıkanıyor, ve .. bu nefes darlığı, deri:ı ihtilaclar onu 
birdenbire uyandırıyor! O zaman geniş gı:niş ne • 
fesler alıyor, 

- Ah, kcşki gündüzkü mektubu yazmasaydım. 
Diyor, Ferhundeyi boşadiğına nedamet ediyor: 
- Galiba Mla onu seviyor. 

Tuhaf bir haleti ruhiye. Niçin boşadığım bir 
kadınla meşgul olmalıyım? .. 

Diye kendi kendinden cevab bekliyor. Bu belki 
Ferhundeyi istemeksizin, nefretle karışık bir sevgi. 

den, belki de kıskançlıktan! Bir erkeğin, kendine 

- O, zaten gitmiştL Başka ne yapabilirdim? .. 
Aşıkının kolları arasında sıkılırken: beni boşa .. di

yen bir kadının teklifine, hayır .. diye nasıl cevab 

verebilirim? Buna, ne izzetinefsim, ne his ve fikir. 
!erim müsaade etmez .. 

Diyor. Sonra, elini cebindeki mektublara ıı;ö • 
türüyor: 

- Şunların hepsini parça parça edeyim. 

Diye düşünüyor; fakat, niçin? olduğunu bilme. 
diği bir his tekrar elini geriye çeHiriyor! ... 

Bu misal sahnesi büti,!n geceniı, geçişinden yal. 
nız bir safhadır. Yoksa koca gecedeki derin ihtilAc. 
lar ve .. bütün bunların sık sık tekerrürü yalnız bu 

misali göstermez, bu mantığı iddia etmez! İhti!Ac • 
!arın tekerrürü saniyelerinde hele, 

- Kızım ... 

Dediği Meral. için öyle sar'alı safhalar vardır ki 
' bunlar Refiğin bir deliye dönüp saçını başını yoldu. 

ğu birer cinnet sahnesidir!. 

* 
Refik, nefes tıkanıklığ:ı, ıztırab, ihtilaç ve mira.. 

retten biraz yaka sıyırıp hakikaten daldığı zaman 
da: 

- Hişt hişt efendi. .. 
lDevamı var)· 

. a ıotıl'~ 
torlar dündenbcrı yaııın ol~ 
yorlar. Cahidem.. Acaba e ıı · 
mi?! Biricik yavrum .. dıY' 
yord. ı-urlu-ı;· 

Yaşın ve kederın çu · rı~? 
dığı gözlerini biraz dah3 3 

rak: d ;ııJ 
- Biraz ~vvel odasın 3

' 

aid bir mektup bulduın!~ıJll P 

Refik mektubu kaparca'ıcası' 
dı, yırtarcasına açtı, kOŞ~~ 
okudu. Ufacık kağıtta, tı vııd' 
elin karaladığı şu satırlar 

•Refik: k şeı 
Aldatılmsk, hem de \'°, ıec.r1 

-· f d Goı gım sen tara ın an. kıP 

gördüm, artık tamamen bilt, iıl' 
En çok bağbndığım sen iye yi 
ni <>3"1!adıktan sonra, 0 

yayım artık. 

Refik.. Mes'ut ol.. 
azsırı· ,,3 Belki! Beni unutm corıi..-

••• ... .. ... ... .. . . b~ ~ 
Refik halledilmiyecek ~ 

ammanın içinde, onun k 

' 13urıe.~ - şaşkın - kalmıştı. . i)· :I 
ti? Hatırımdan bile geÇ:,)1

1 
hareketin, fiiliyat ola ·de' ıı 
asla imkan yoktu'.. ~s)ı~ ,-e . 
halde yanlış bir goruŞ~ ~ 
şüncenin zebunu, JıeJkı . 
olacaktı!.. ,../. 

... ~~~·~;k~k .. s~i~·~·ıı~ı~Ç 
de aldı. Baş doktoru b~U ~. 
tayı sordu. Doktor söz eıtl ~ 

d·yeJ!I ,. 
- Vallahi bir şey ı z'.• 1 

ikl kurtarırız, belli olın~e tııJ , 
Halbuki hakikat, h_iç iil~j. 

ğildi. Cahide çoktan olJll gStiJ'.Ji 
rarı karşısında yanına_ ile ~~ 
!er. O Cahidenin kerıdı~Je r'' 
balmumu sarısı çeııresı ~ 
Iıaşmıştı. ...ıı)4' 
Boğuk bir ses ölüyü ;"'· 

Cahidel.. Cahidt·" 

• • l 
Bu gece... url3 r' 

Refiğin gözüne bit .. 1 geıt•,; 
girmiyordu. Sanki diilldu! $ 
ve! gece uyumuş ınu~ ıı~· 
ve ümıtsi-zlik onu bitırJll /. 

Gece... dt!l ".J 
Kış, souk ve kar .. ı'diro"~~ 

ıaşt Cahid B isiın ı1f 
ı. e.. u .. . urıe ~J 

silinmemiş, onun ol(iJJljr ıfl'/ 
sebbib sıfatile ]<oyu . bıce-~ I 
derin bir keder, kerıdı tıil 
1greniyor, içinde sonsuz • 
bın sızısını duyu!ordU·gezıl~ ııt' 

Cahide ile birlıkte ~ ~ıJ 
yerleri yeniden dolaŞrı;;ı;ııfl. 
arım \}'~miden yaşattP3 atiJP ~~ 

Sahile ineli. mızgftr b JJ~ 
kunlugile es;yordU·6zıeri l kumları yalıyordu. G ladl· ~ti 
ta bir şey aradı. par 1,ıe )1 
o hayali! Sendeliye~e~9rıçt' f 
tü, cebinden çıkardıgı 18r,-,. 
bine saplanmıştı. solu .1 
galara yalvarıyordu: 00n l C! 

- Cahide! .. Beni de 
0oaıt1 

"tü'ril ı Cahidel.. 1 na go n ... . rııın·· J. 
hidem.. Sana geJı..ı"O ~il;'~ 

(Devamı 7 inci ~ 
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• 
1 Para Babaları! .. en korkunç casusu! 

lfer gece başka bir serserinin ispirto kokuluAçhktan ölen, zav81111ar (!) ç·ı 
? dudaklarına hedef olan fahişe.. altınları nereye saklamışlar? 
~ Güzelliği ve zekası sayesinde evvela Markiz 
~ sonra sayılı prenseslerden oldu! 

' 
l 

Bir koc a kin yüzünden 
mahvetmek istiyen 

mem leketi 
kadı nf 

l(İ!ıci 
1 

lthlik lnıparaotrıuk devrinin 
1~ eü casuslarından biri ve 
\tlltiııtn 1871 harbini kaybeL 
lteıeı 4 en büyük amil olan 
~do· knıan., 1819 de Mosko. 
"'1t •s~ınuştu Babası, bir kulil. 
"1 &l~' 1 elbiseler satıyor, zar 
tıı liiıt;'Yordu. cTerez., Parisin 
~ e kadınlarından biri oL 
~~di e\>veJ çok sefil bir hayat 
~ ·, , Sokaklarda çamurlar, 
ilııııa ~ınde büyüdü. On dokuz 
·'lı koıı adar her gece bir sarho. 
~ı.'İ'o arı arasında yattı. Niha. 
"l<ll ng. adlı bir terzi ile ev. 

·l~ ı.. tez, .. 
-~ t • guzel, zeki ve son de. 
ı <ıarıs b' 1 tOcıığu ır kadındı. Kocasını 
4 . nu bıraktı, kaçtı. 

0nce v· 
~ litt~ İ 1Yanaya, sonra Berli. 
"'· . stanbula · en sonra da 
~"" gıtr ' , leı,1d ı. Burada, kenar ma • 

ad~ dolaşıyor, tesadüf eL 
d ''' te .. adamlarla konu • 
1..·"P k 5aduf ettiği adi adamlarla 
"'lka a:ll<ıyordu. Her geceyi bir 
~u 

5 
anııa geçiriyordu. 

, l\iıııuU~etıe biraz para topladı. 
)aır~la aşını düzdü. Gazinolara, 
~)ola ra devama başladı. Yazın 

h ra 'd· ou . gı ıyordu. 
. •, luıeı vu·· ti . . . h .. ... dııı cu u ırı sıya gaz. 

· •lt' devrin Pn meşhur piya. 

1 
1ırı1~'1ri lterç. in gönlünü çPk 

1tlore g! onun!;. yaşıyor, kibar 
ltraı L'~p çı1<ıyordu. 
·,sar Ut F'i!ip. san'atkarı cTÜ-

, lll!isin~l'tna dwet etmişti. Herç, 
i:. l( 1 de beraber götürmek 
' Vard:•lın Dek uyanık hafiye. 

llııııetiıı · Serseri kadının saraya 
h ~ıı ha~ meydan vermediler. 
) 

1 darı, •ret Terez için pek acı 
, "ıan,e oldu. O günden sonra 

ii. ; nlÜdh - bir düşmanı 
<ıı- bu11bada göz yaşlan dö _ 
~ 'uy nıın intikamını alacağı. 

~' ~~u:;~u .. 
• tn k·b n ş~hre~, artıyordu. 
~ ~ah~ı ~r muhitinde hep oıı. 
, ~ir l unuyordu. Akşamları 
< uar,:ı 

ı , Viv" 1 vo;•a lokantada ye. 
ı • ··rd ~ ~it. op u. Tiususi apartım3nı. 

d, h~~"" ;ra.rta locası vardı. İ~
ıı.,Y•ıtd arıs halkının dilinden 

ı, ,~o., u. lter verde, herkes 
du "'r~ltyordıı. Kibar ve zen. 
~ alar JJ~~:ndcn koşuyor. 

" •a· ' • ~r I, u• 1 • 1sınrta cA!bino dö Pa. 
~ib, bır nıorki vardı. Porte. 

'l ,t b' 
I~ •r•ce ır a'leye mensubdu 
~ ~I d' hovarda, sefih bir de. 
l, "~ i ·; Memleketini bırak _ 
d'Jııı l.;tlıa ~ Yaşamıya başlamıştı 

lı;tQ ıı ~rda paraca sıkıntıya 
~, 11~ ~ akı$ıklı icn. Hafif • 
ıı." •dın1 
'il. ce evıen arın yardımile ge. 
1 'lı •nç k lrıek teklifinde bulıın 
~ı, Uvaı,;~ın dıi,Gndü, bu tek. 
1~'.thaııeı lıldu Markiz olacak, 
t 1~tl Sere, ~•raylara gire. 
~ ! ltı daonra Marki kıskanç 
\, • ~ , değildi. 

a ı. er 
d "' t~ı F'Pkat birkaç ay 

~~ : \arıs sıvıştı, gitti Gider _ 
~ ~Qltı~ •nın hütün elmasla. 
ı. ·~· ş tak .ı ..-~ ı de 1 1l'Jarını alıp gö • 

ı ı _ıınutınad 
h ~ •rın· ı. 

''nrı hu ser'.~ ııa:asile yaşamıya 
~ l.ı;ı,~.hir k 

1 delıkanlı, günün 
L · ~~ •ıe Re~za kurşunile öldü. 
'I ·•lı 111ce· o h 
~ ~v . ~şiYor · .'!r gün da. 

r, , «ılı h • her gun bir baş. 
'"'1· ulu.,, 

· ~ ı eı · or, onlara araba.. 
t r ·er ld 
~ 1 ~/~ 1> 1.,. 

0 ırıyordu. 
' ~ı.. va. nın "'h . p • lı· "· · şo retı a. 

'• •a1 ı· ıt ' !... a " e e bırakıyordu U ~ı~ ~Otıt . ' 
~ 1 l\ bir ı\ı •Renkeı. ism'n-
~~~rusu ·l11•n Parise geldi. 

~a h'ı lııısusi bir vazife 
U(fını t' e ı ta rafından 

Fransa payıtahtına gönderildi. 
cPaviya• bu zengin Almanı da 

teshir etti. sasen o da Parise, ken. 
dini göstermek için böyle bir ka. 
dın arıyordu. Prusyada büyük 
çiftlikleri, milyonarca serveti oL 
duğunu söylüyordu. 

\T-, 

•Henkel> Prusya erkanıharbı. 

yesinin gözü gibi :di. Tam bir "a
liihiyetle Parise ııönderilmiş idi. 
Kendisine yardım edecek kadını 
da bulmuştu. 

Kesesinin ağzını açtı, muhte -
şem bir konak yaptırdı. 

Bu konak 8 milyon tranga mal 
oldu Bugün, Parisin tarihi bina.. 
lan arasında muhafaza olunan bu 
konağın kıymeti en aşağı 50 mil. 
yon franktır. 

cPavia• bu muhteşem konağa 
yerleştikten sonra ziyafetler ver
meğe, suvareler tertib etmeğe 

başladı Salonarı'la Parisin en 
meşhur san'atkararını, ediblerini, 
diplomatlarını, zabitlerini toplu. 
yordu. 

Bunlar arasında Gramon, Giz 
gibi dükler, Emil Jirardin, Sen 
Bov, Ten, Rönan, Jerom, Döla.. 
krua, Th. Gotiye gibi edibler, san 
atkiirlar bulunuyorciu. 

cPaviya• nın salonları siyast ri. 
calin toplanma mahalli olmuştu 
Her gece burad3 birleşiyorlar, 

konuşuyorlar, en mahrem şey -
!erden bahsediyorlardı. 

Bütün bunlar. bilmiyerek ca. 
sus kadına ajanlık ;yapıyorlardı. 
~MAN İSTİHBARAT BÜ

ROSUNUN ŞUBSİ 
•Berlin istihbarat bürosu• her 

(Devamı 7 itıci sahif~mizd.,) 

Yeni usul dolandırıcılık! 
ispanya harbi'nin vesile olduğu bu doJandırıcıflk 

şi mdi ye kadar görülmemiştir! 
Harbden istifade eden açık gözler 

planları nası l kuruyorlar? 
İki senedenberi devam eden İs

panya dahili harbi, dol.ı.ndırıcılara 
yeni kaııanç yolu açtı. Bir takım 
açık gözler, zpng'n ve biraz safça 
adamları kandırmak, paralıarını 

çekmek için pek garip bir yol 
tutmuşlar. 

Bunlar, gözlerine kestırdikleri. 
adama evvela bir mektub gönde. 
riyorlar: 

cParis banka!arında çok mik
tarda parası bulunan banger Fr • 
nando dö Kortez'ı kurtarınız. Bu 
na muvaffak olursanız hem insa
niyete hizmet etmiş, bir canı kur. 
Uıntuş olacaksınız, hem de büyük 
ba- mük3fat alacaksınız ... > 

Bu mektubu ahn, yanıldı da 
cevab verdi mi >andı demektir. 
Zira, ikinci ve uzun bir mektup 
daha alacaktır: 

cBen, kanarye adalarında bir 
bankanın müdürü idim. espekü
Jasyon neticesi çok zarara uğra. 
dım. Ve ecnebi diyara kaçmıya 
mecbur oldum. Bunu size tafsi
Jatile anlatmak güçtür. 

cFakat, şahsi servetimi kurtar. 
dım, şüpheyi davet etmemek için 
Fransız parasına çevirdim. 1000 er 
franklık 1,800 bankonot olmak ü
zere tamam 1,800,000 frank param 
vardır. Bunları, hususi ycrptırdı. 
ğım bir sandığın dibine sakladım. 

•Dostlarımın yardımile kızım 

ve kendim icin İngiltere ye git
mek üzere bir pasaport çikarttım. 
İngiltereden Fransaya geçecek
tim. 

Fakat, ilk vapurla hareket et
mek mecburiyetinde kaldım. ya. 
mmda iki çanta vardı. Bunlardan 
birisinin astarı arasında, Liyonda 
hamiLne tediye olunJ1'1ck üzere 
bir çek sakladım. K~diko'dan gön
derdiğim iki sandığırı ilmihaberi 
de bunun içnde idi. 

•İspanya hududunu geçerken 
tevkif olundum. tabii eşyalarım 
da müsadere edildi. Lakin içinde 
kilerin farkına varmadılar. İçinde 
1,800,000 frank bulunan sandık 

(Lycn) da beni bekliyor 

cBıarslon mahkemesi beni üç 
sene hab9e ve 'ı ,00 yeçeta para ce. 
zasına mahkfun etti. 

•Binaenaleyh, ne yapıb yapıb 
çantalarunı kurtarmak mecburi
yetindeyim. Aksi takdirde bun.. 
!arı mezada koyup satacaklar . 
mahvolacağım, servetim elimden 
gidecek ... 

.;ınıpiste bulunduğum ~ pa. 
ram da olmadığı için size, sizin 
ulüvvücenabını~a müracaat ediyo 
rum. Bu 7,000 beçetayı ödeyiniz, 
çantalarımı kurtarınız. İçindeki 

çeki ve ilmühaberi alınız. Bu su. 
retle cLiyon• istasyonundakı san
dıkta bulunan milyonumu kurta.. 
rınız. 

cBunu inllaniyet namına sizde-n 
rica ediyorum. Hem beni, hem de 
bir gtinahı olmıyan bütün gün. 

' 

!erini göz yaşlarile geçiren ma
sum bir kızı kurtarıacaksınız. 

cHacizde bulunan çantaları kur. 
tardıktan, içindeki evrakı aldık. 
tan sonra kızımla beraber cLi
yon• istasyonuna gider, sandığı 

alırsınız. İçindeki paranın üçte 
birini, yani 625,000 frangını size 
terk ediyorum. Gerı kalanını da 
Paristıe, ismini bildirem~eğ.m 
bir bankaya, namıma yatırırsı. 

nız . 15,000 frangını da, burada ba.. 
na yardım eden gardyana vermek 
üzere gönderirsiniz. 

cTevkif olunduğumdan bahse
den gazetelerle müsadere olunan 
mücevheratımın makbuzlarını, 
mahkeme ilamının bir suretini de 

gönderiyorum. Para cezası 7,000 
peçeta, mahkeme masrafı 987 pe. 
çeta olmak üzere mecmuu 11,987 
peçeta, yani ~5 bin franl: kadardır. 

Yalnız, çok rioa ederim. ketum 
davranınız. Kimseye birşey söy. 
lemeyini. Buraya gelir, parayı ve
ri, çantaları alırsınız. Ötesini kı. 

(Devamı 1 ıncı aahilembde) 

T ahtabacaktan cıkan 100 tane 
' 

binlik dolar sahibi .. 
Bir çok kimseler vardır ki ser. 

vetlerile, zenginliklerile başka.. 

!arını hayrette Lırakmak, d,ikkıt 
nazarlarını üzerıne çekmek ister
ler. Sonra yine bir çokları var. 
dır ki zahiren servet sahibi gö
rünürler, yahut ta kendilerini öy. 
le göstermiye çalışırlar. Kıyafet
leri muntazamdır. Pantalonları 

daima ütülü, potinleri daima bo. 
yalıdır. Fakat, şöyle bir ceblerini 
karıştırırsanız, metelik bulamaz
sınız. 

Sonra, bunların aksine bir çok 
kimseler de vardır ki daima pa. 
rasızlıktan, işsizlikten bah9eder
ler. Halbuki bunların kemerleri 
altınla doludur. Fankada cari he. 
sabları da varılır. 

Geçenlerde cPerte Goşerd• de 
iküçük bir lokantaya fakir bir a
dam müracaat eder, bir tas çorba 
ile bir parça ekmek ister ve gece. 
yi samanlıkta geçirmesine müsa
ade olunmasını rica eder. 

Bu, yaşlı ve pek bitkin, cidden 
acınacak hir adamdı. Lokanta sa. 
hibi, istediği çorbayı verdi,saman-

lıkta yatmasında da bir mahzur 
görmedL Sabahleyin fakir adamı 
ölü buldular. 

- Zavallı adam! ... 
- Bu yaşta sefalet müşkül şey ... 

Kimsesizlik ihtiyarlık ... Ne ola. 
cak sonu bu ... 

Tabü zabıta.y'll haber verdiler. 

Doktor geldi. Ölüyü muayene et
ti. İhtiyar fakirin koynundan 15 
bin frank ile bir deste tahvil çık. 
tı. Bunların hepgi 50 bin franktan 
fazla tutuyordu. 

1930 da, Dijon kilisesini ziyaret 
ettiğim zaman gördüğüm bir ihti. 
yar dilenciyi hala unutamam. Ka
pıdan gireceğim sırada elini u.. 
zatmış, sadaka i.;temişti. Ben de 
30 santim vermiştim . 

Bunu hayretle iade etti. Bir 
franktan aşağı sadaka kabul et
mediğini söylemiştL Dilencinin 
bu halini biraz garip görmekle 
beraber arzusunu yerine getirmiş, 
frankı vermiştim. 

Bunu, ertesi g'in dostlarımdan 

birine anlattığım zaman: 
- O daima bö0 ledir. Hele sey. 

yahlardan beş franktan aşağı al
maz. Çok ta parası vardır. 

Demişti. Birkaç sene sonra bu 
dilencinin öldüğünü, kulübesinde 
yatağının altında 100 bin frank 
bulunduğunu ~azetelerde okur. 
dum. 

Bunları. hayır sevenleri sa.. 

daka vermekten soutrnak için 

yazmıyorum. Bence, ihtiyacı ol

mıyanlara sadaka verip aldat.. 

mak, ihtiyacı olanlara vermeyip 

sefaletlerini arttırmaktan daha 

:iyidir. Çünkü hakikaten ihtıy-acı 

olanları, muavenete ve yardıma 

muhtaç bulunanları eyırmak pek 
güçtür. 
Bunların bir çoklarının az ve 

çok geçinecekleri vardır. Kendi
lerine sorarsı:mız: 

- Evet, ekrılek alacak, geçme. 
cek, küçük bir J.-ulübede otura. 
cak param var. Fakat gene dilen· 
miye mecburum. Evvelil paromı 
sarfed}.p bit.rmemek, sonra pa.. 
ram olduğunu hissettirmemek 
için ... 

Derler. Bu adawlar paralarını 
o kadu gizli saklarlar ki ancak 
öldükten sonra meydana çıkar. 

Bunlar para Aşıkı harislerdir. 
Zevkleri para biriktirmektir. 

HEYKELİN KOLUNDAN DÖ. 
KÖLEN ALTINLAR 

Geçen yüzyılın sonlarında •Ro. 
ma• da Aleksandı:ını adlı ihti
yar bir antikacı vardı. Dükka· 
nında bir çok antikalar, heykel. 
!er, altın ve gü:nıi~ eşya bulunu. 
yordu. Buna rağmen parasızlık· 

tan şik~~t ediyordu. Günün bi
rinde öldü. Varisleri dükkanda 
para namına bir şey bulamadılar 
ihtiyarın zengin olduğunu, para. 
aını bir yere sakladığını biliyor. 
lardL Dükkanı altüst ettiler, ara
dılar, beyhude ... 

Nihayet eşyaları kaldırmıya ka
rar verdiler. Hamallardan birisi 
büyük bronz bir heykeli çıkarır • 
ken kapıya çarptı, kolu kırıldı. 
Bir şankırtt koptu. Heykelin ko. 
lundan sarı sarı altınlar dökülü -
yordu. Meğer hasis ihtiyar, para.. 
larıru heykelln içerisine doldur • 
muş. Çıkan paralar 600 bin frank.. 
tan fazlıa id!. 

SERVET GETİREN BAYKUŞ 
İngilterede genç bir talebeye 

amcası küçük bir evle bazı eşya 
miras bırakmıştı. Para namına bir 
şey yoktu. 

Genç talebe, amcasının çok pa· 
rası olduğunu, ölmezden bir ka9 
ey evwl bankadan çektiğini ha· 
ber aldı. Bu para ne oldu? sarf 
mı etti, yoksa bir yere mi verdi?. 
Bunu öğrenmek istedi. tahkikata 

(Devamı il uıeı sahifedel 

BIRYÜZÜK ve .. BiR KRAL! 
• 

Birçoklarımızın ehemmiyet verdikleri 
bu süs nelere vesile oldu ? 

Akla, hayale gelmiyen moda .. 
İnsanlar, en iptida! devirlerde 

bile yüzük kullanırlardı. 
Pariste cLuvr• müzesinde, 

Mısırın ilk hükümdar sülillesine 
mensup krallara aid yüzükler var. 
dır. Yüzük, o devirlerde kudret, 
kuvvet alameti idi. 

Firaun tam bır salahiyetle vezir 
nasbettiği • Yusııf• un parma -
ğına bir altın halka geçirmişti. 

Mısırlılar, Finikeliler, BabillL 
!er yüzüğü bazan sağ elerinin dör. 
düncü parmağına takarlar, bazan 
da boyunlarında dolanarak gö
ğüslerine inen doğru sarkan bir 
zincirin ucuna asarlardı. 

Yunanlı1ar ve Romalılar sol 
ellerinin parmaklarını yüzükler. 
le donatırlardı. Herkesin, mühür 
hizmetini gören bir halka taşı.. 

ması adetti. Halkaların üst kıs

mında bir iliıhm yahut da maruf 
bir adamın tasviri bulunurdu. 

cSil!a> nın yüzük taşında cBa
küs• resmi vardı. cSezan ın yü. 

zük taşında bir •Venüs• 
başı mahkuk idi. • Pom -

pee• n:nkinde bir arslan, cOgust. 

ün taşıdığı yüzük tasında da bir 

••Sfenks• ve~ ·l~ltencten ın pro
fili blunıı.yordu. 

Romalılar bu .!tın yüzüklere 
cAnnulus sigilb .• 1us = Mühür 
halkasi• derlerdi. 

Roma şövalyeleri, cKan• mu. 
harebesinden sonra uzun müddet 
bu yüzü,kleri taşıdılar. 

cAnibah, Kar!ace ye bu yüzük.. 
!erle dolu üç kova göndermişti. 

Roma imParatorluilu devrinde 

yüzük modası aldı, yürüdü. Bi
dayette blr yüzükle iktifa eden 
erkekler, bi!Ahara kadınları tak
lit ve hattA onları geçtiler. Kadın. 
!arla rekabet ediyorlartnıf gibi 
ellerinin bütün parmaklarını • yal 
nız orta parmak müstesna - yü. 
züklerle doldurmıya başladılal\ 

O derecede ki parmaklarının et
leri görünmez oldu. 

ı:: Jnraları, mevsime göre başka 
başka yüzükler takmak modası 

çıktı. Yazın, ince ve hafif, kışın 
kalın ve ağır yüzükler kullanılını.. 
ya başlandı. 

Bu kadın mukall!tlerinin en çıl. 
gınlarından biri olan cHitiegabah 
bir kullandığı yüz!lğü bir daha 
kullanmamakla temayüz etti. 

Ayak parmaklarına takılan yü
zükler, yalnız hafif meşrepler 

şuh kadınlara mahsus idi. 

ÖLÜM HALKASI 
Orta çağ hükümdarları, mühüı 

yerine parmaklarında birer hal
ka bulunduruyorlardı. 

Kendilerini Adriyatik hakimi 
sayan Venedik Di1kaları, nişan.. 

<Devamı & ııa lal'!amızda) 
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Almanya gözdağı 
veriyor 

(Birinci ıalılfeden devam) 
etmiştir. Şimdi Almanyanın garb 
hududları ooyunca tahkıimat hum
malı bir surette devam etmekte
dir, Fakat, Sovyet Rusya ve Ja
arasında mütareke ve anlaııma ha
sır olunca Almanyo ihtiyat kun·et 
Jetini de seferber ettiği bu muaz_ 
zam kadrolu ordunun tecemmiıü
nü manevn mah• tinde göster
mek vaziyetindP kalmış ve manev
ralara başlam,,tı r. Maahaza, Sov
yet - Japon hududunda kat'i em.. 
niyet teessüs et• ~ dahi b:Jhassa 
Çekoslovakya ve İspanya mesele
leri yeniden had bir safhaya ıj.r -
miş olduklarından Almanyanın bıı 

çapta bir manevı:ııya lüzum gör
mesi ve bir kısım ihtiyat efradı
nı da sefer bade bulundurması 

Avrupa ve Amerika siyasi meha.. 
filmde uı·anan tecessüslln deva
mına kuvvetli büc vesile te~kil et
mektedir. • 

ALMANYA EMRİVAKİ 
YAPARSA 

Londra siyasi ırehatilı Alman -
yanın bu tarzı hart'keti karşısında 
henüz ırikbinl·ğini muhafaza et -
mekle beraber herhangi bir ihti
mal le Çekoslovakya mevzuu iL 
zerinde verilecek k&rarı kabul oL 
mez ve bir emrivakie tevessül e
derse bu emrivaki karşısında Fran 
sa ve İngiltere Almanyanın ha -
reketine otomatikman mukabele
de bulunacaklardı;.· Bir tahmine 
güre, Almanya da bu vaziyeti tak
d•ir ehrıi§ bulvnduğ" için askeri 
haırlığını bu nılkyasta geniş tut
muştur. 

ALMAN MATBUATI NE DİYOR? 

Berlin 16 (A.A.\ - Dün baş. 
lıyan sonbahar Alman manevra
lan muaıyyen blr mıntakaya in _ 
hisar etmiyecektir. Matbuat Reich 
hükfunetirıln hududlarda tezahü
rat yapmak ve temaşai mahiyette 

1 
manevralar lera ettirmek tasav _ 
vurunda bulunmadığını kaydet-

ınektedir. Deuts~lıc Wehr gazete. 
sne göre, bu manevraların husu
ı;iyeti mütecan;s cüzütamlar ha • 
11'.nde ihtiyatların da harekata iş
tiru ettlrilrnes;d;r, Filhakika ma
nevl'aların meyzuıı fırka harekatı 

çerçe'<·esm ge;miyecektir. Bu se
neki manevralarlı sadece kıt'ala. 
rın teknik hazırlığı istihdaf edil
mektedir. Kıt'alara umumi bir 
bir mevzu verilmiyecek fakat mo
törlü cüzü!aroların himayesinde 
yapılacak :ıcr:i hareketlerin tesiri 
hakkında bir fikir elde edlmş ola
caktır. Manevrala;• münasebetile 
illah altına ah.1an ihtıyat kuvveL 
ler 350,000 kişi olarak tahmin e
dilmektedir. Manevralar memle -
ketn her tarafında yapılacaktır. 

Bu müddet 7,arfonda Almanyada 
lhtlyat ve muvazzaf olarak 1 mil
yan 350,000 kişi silah altına çağı.. 
rılınış olacaktır. İstihkam işlerine 
ayrılan üç dön yüz b:n kişı sureti 
umwmyede AJmanyanın garbin
deki kamplarda toplanmışlardır. 

Bunlar, Gör;n .tı'in kararnamesi 
mucibince hini hacette altı ay 
hzmette kalabilecc k lerdir. 

... Amerika ne düşünüyor? 

Vaşington 16 (A.A.) - Siyasi 
mahfellerde olduğu gibi matbıı

atta da Avrupanın vaziyeti do • 
layısile Mkim olan asabiyet giL 
tikçe zail olmaktadır. Geçen haf
ta hedbinane şayıalara yol açmış 
oan Aman manevraiarı, Ren hu
dudundaki in~aa!ın tesrii ve Ber
J.n borsasında fiatların düşmesi 

gibi endiı;e verici haberler bugün 
sükfuıetle karşılanmaktadır. Va. 
ziyet hakkında yarı resmi mahi
yette beyanatta bulunan Harici.. 
ye Nezaretinin yliksek memurla. 
nndan bir zat ihtilaf sebeblerin. 

den hiçbiri zail olmamakla berıı.. 
ber hali hazırdaki müvazenenin 
geçen haftaki heyecanlı haberlere 
mukavemet edecek kadar sağlam 
olduğunu söylemi~tir. 

Filistinde kan 
gövdeyi götürüyor 

(Birinci ıahifeden devam) 
Nablis ve Hayfa sokaklarında 

hançerlenen Arab ve Yahudi ce
sedlcri doludur. 

Hayfa 16 (A.A) - Karmel te -
pesine tethlşçiler tarafından ya. 
pılan bir akını müteakip cereyan 
eden müsademede 6 Yahudi polis 
memuru, 8 Arab ve Yarot Hakar. 
mel köyünün Yahudi muhtarı öl
müştür. Muhtarl refakat eden iki 
kadın da ağır surette yaralanmı.ş_ 
!ardır. Yahudi muhacirler, Gali.. 

Denizde kalb sek
tesinden öldü 

Büyükadada Karaku~ sokağ:n
da 6 numaralı evde oturan e!bise 
boyacısı Anastasın 17 yaşındaki 
oğlu Yani dün .;aat 11 de .Maden 
civarında denize girerc·k yüzmiye 
başlamıştır Bir araiı k Yanınin 
denize daldığı gönilmiiş, fakat 
çıktığı görülmemişt;r 

Bunun üzerine yapılan arama 
n•ticesindc akş~:n üzeri Yaninın 
cesedi denizde lıulurıara1< çıka -
rılmıştır. Yapılan muı.yene ne -
t'cesinde çok iyi yüzme bilen Ya. 
ninin sektei kalb netiresi boğul
muş olduğu anlaşılmış ve gömül. 
mesine izin verilmistir. 

BİSİKLETLE GEZERKEN .• 

Büyükadada 'lluran Yasin is -
mındc b "r çocuğun bindiği bısik
let Büyükadada Ad!iye sokağın_ 
da oturan mezbahada başbaytar 
Örfi Akkayaya çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamı~tır 

MERDiVENLERDEN DÜŞTÜ" 
Binbirdirekte oturan Hasarın 

50 yaşlarındaki karısı Müzeyyen 
evin merdiven !erinden diişerek 

muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmış. hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

DENİZDE KAVGA. 
KAHVEDE BIÇAK! 

Küçükpazard a Filyokujtında 

oturan 16 yaşında Ha!Uk, Yenika

pıda denizde yıkanmakta iken Ü
zerine su sıçratan Akif isminde 
bir çocukla kavgaya tutuşmuş -

leye hakim bır vaziyette bulunan 
Karmel dağının tepesinde kain 
Yarot Hakarmel ka5'lbasında~ hır 
kamyonla hareke! etmişlerdi. Yan 
larında polis memurları dR bu _ 
llınmakta idi. Köy~ muayyen 
vakitte dönmedıkleri için araş _ 
tırmalara başlanmış ve Yahudi _ 
]erin secedleri lıir arada bulun. 
muştur. Biraz ilerıde mütecavız _ 
!erin sekiz cesedi görülmü~tür. 

Polis çetenin di./(er efradını ara. 
maktadır. 

Hem babasına 
Hem kız:na 
Kıydı! .. 
Çatalcada feci 2 cina
yet işleyen katil ; şeh-

rimizde aranıyor 
Dün akşam Çatalcada feci bir 

cinayet olmuştur. Çatalcanın A. 
narca köyünden 65 yaşında Kör 
Ali ile 19 yaşındaki bakire kızı 
Zülfiye tarladan köye dönmekte. 

!er iken, Çukurbağlar mevk'ınde 
ayni köyden Şevket oğlu çoban 
Ahmed önlerine çıkmıştır. 

Ahmed genç kızı evveldenberi 
için için sevdiği ve babasından 
red cevabı aldığı için Zillfiyeyi 
zorla alıp götürwek ;sıemiştir. 

İhtıyar baba, buna razı olmayınca 
azgın canavar bıiyük bir bıçakla 
dört defa vurarak Zülfiyeyi VP 

iki bıçak darbesilr de zavallı ih

tiyar körü yere sermiştir. Her iki 
bedbaht derhal ölmüşlerdir. 

Katil firar etmiştir. Şehrimi•e 
kaçtığı zannolunmaktadır. Yakın 

da yakalancağı muhakkak görül. 
mektedir. 

tur. Her iki genç kavga ede ede 
sahile kadar ge!ınlşler ve burada 

Hal(ik eline geçildiği çakı ile A

kifi kolundan ağır surette yara _ 
lamıştır. 

Mareşal 
Manevralara 
Gitti 
Büyük Erkiinıharbiye Reisi Ma

reşal Fevzi Çakmak, Doğu ma
nevralarında hazır bulunmak Ü

zere dün akşam saat 20 de An- 1 

karadan hareket eden husıısi 

trenle manevra salıasına hareket 
etmiştir. 

Mareşalimize b3.Zı Generaller 
ve yüksek rütbeli ~ubaylar da re
fakat etmektedir. 

Baş ve ki! 
lzmire 
Gidiyor 

11Sirinci sahifeden i!nam} 
Sayın Vekile geçmiş olsun de-

riz. 
ZİRAA'l' VEKİLİ GİTTİ 

Bir.kaç gündenberi şehrinuzde 

bulunmakta olan Ziraat Vekili Bay 
Faik Kurdoğlu, rlün akşam An -
kara;ya hareket etmiştir. 
M1LL1 MüDAFAA VEKİLİMİZ 

DOÔU MANEVILALARINA 
GİDİYOR 

Ayru trenle Milli Müdafaa Ve
kilimiz General Kbım Özalp de 
dün akşam Ankaraya dönmüştür. 
Söyleııdiğüw göre General Kiiz.ım 
Özalp, blr tki güne kadar Anka -
rad.an Elazığa giderek Doğu ma
nevralarında hazır bulunacaktır. --

Hapishane 
Yıkılamıyor mu? 

(Birinci sahifed<'n devam) 
hapishane bina~nın yıkılmasını 
kat'iyyen doğru bulmamıştır. 

Çünkü burası, bir ucu Yüksek 
Ticaret mektebine kadar uzıyan 
İbrahimpaşa sarayının bir parça. 
sı üzerindedir. İbrahimpaşa sa -
rayının kıymeti takdir edu.;:,edi
ğinden mürüru zamanla burası 

metruk bir hale gelmiş, üz.erine 
ve önüne tapu, hapishane binaları 
yapılmış, sivil Tü,·k miw~r:sinin 
yegane nümunesi sayılan l:u bi
nanın mevcudlyet ı unutulm•1' _ 
tur. 
Şimdi yeni adliye sarayı ':ıinası 

için münasib bir yer aranması 

lazım gelmektedir. 

Para 
Babaları!.. 

es lnri sahifeden devam) 
başladı. Amcasının son zamanlar
da bir çok kuyumcu dükk~nlarına 
girdiğini, çok değerli pırlantalar, 
inciler aldığını öğrcndı. Bunları 

birine mi bedi.ve etti. Şüphesiz 

hayır .. Böyle hasıs bır adanı he
diye verir mi hiç .. 

Delikanlı, hususi bır polıs me
muruna müracaatla evi arattı. 

Bir şey bulunamadı. Evin sofasın
da, bir köşede kanatları açık ko. 
cnman bir baykuş vardı. Ne za. 
man önünden geçse gözleri gayri 
ihtiyari o tarafa dönüyordu. Bir 
gün merak)a baykuşu muayene 
etti. içi pırlantJlarla. incılcrle, 

altınarla dolu değıl mi? 

TAHTA BACAKTA NELER 
VAR? 

1929 da Viyandda Noe Galden
berg adlı bir fakir vardı. 
Şunun bunun yardımile geçi

nirdi. Harp malulü olduğu için 
hayır müesseselerınden muavenet 
görüyordu. Bu adamın bir ayağı 
tahtadandı. Bir gün öldü. Var
şuvada bulunan ailesine haber ve. 
rildi. Bunlar, fak:r olduklarından 
bahisle gelemıycceklerini, Gol
denberg'ın zengin olduğunu SÖY
iediler, odasının iyice aranmasını 
rıca ettiler. 

Zabıta memurları odayı, eşya

ları eradılar, bir şey bulamadı
lar. Poliserden birisi tahta ayağı 
eline aldı Yan ta· afında küçük ıi~ 

düğme gözüne ilişti. Düğmeye 

bamnca kü~ük bir kapak açıldı. 

'çe.os .de ,OO tan·~ 1000 lik dolar 
çıkt'. 

Geçenlerde Plrıstc, bir antika 
meraklısı, İmparatorluk devrine 
aid bir çerçeve alır, ev.ne götürür. 
Çerçevenin ağırlığı dikkat naza
rını çeker, arkasındaki kalın tah_ 

I 
ta..."'- çıkarır. Ne bulsa iyi. .. Ta. 
mam 4 bin napulyon altını ... 

Mu~mele vergisi için Bir yüzük ve. bir kral! 
yeni tedkikler 

(Birinci sahifeden devam) 
nlması dolayısile mükellef.:yet 
mevzuuna ginnış olan müessese
lerden yine muafiy~ttc bırakılma-
5ına lüzum ve zaruret, görülen mü
esseselerin de icra vekilleri heyeti \ 
.karar.ile muaftyet mevzuuna alın
ması esasını kabul etmiş bulun -
maktadır. Gönderilen heyete ve
rilen vazı:felerden biri de bu kabil 
müesseseleri tt!Sbit ederek ix:ab 
edenkararları almak içi" lazım 

gelen ihzaratı yapmaktadır. Bu 
itibarla heyetçe yapılan tetki _ 
katla bu kısım mü<'Sseseler de tes.. 
bit edilmekte bulunmuştur 

Yeni kamın, muafiyeti ilga edi
len bazı küçük müesseselere def
ter tutmak mükellefiyet ve mec
buriyetini tahmıl etmemek esssını 
da derı:fş '!ylemiş ve bu hususta \ 
Maliye VekAletlne saJahiyet ver. 
miş olduğundan heyetçe bu kısma 
girecek müesseselerin tesbiti ve 

bunların vergilerinin maktu şe -
kilde alınması için icah eden ter
tıbat alınmaktadır. Maktu~vete 

raptedileoe:< müesseselerin teshL 
tine geniş bir zihniyetle hareket 
edilmekte ve maktu vergflerin ye. 

Bir kadın 

ni kanunun m myete girdiği tarih
ten ı t.barcn tatbik ed ilmesi mu
karrer bulunmaktadır. Bu husus. 
taki tedkikler ikmal edilmek üze. 
re bulunmuş üzere bulunmuş ve 
maktu vergileri tayın edecek olan 
ve içinde sanayi erbabının mü -
messill:eri de bulunacak olan ko
misyonlar teşkil e<hlmi.ştir. Ko -
misyonlar bir iki gün zarhnda faa. 
liyete geçeceklerdir. 

Bu hususta tetkika memur edi
len heyetin küçük sanayi erbabile 
yaptığı temaslar ve Vek51etten 
alınan salıi..lıiyete müsteniden ken
dilerine verdiği izahat nctice,!nde 
evvelc.ı ycrg'z telaşa kapılarak 
motörlerini kaldırmış olan bir kı
sım sanayi erbabının motörlerini 
yeniden takarak faaliyete clevam 
ettikleri anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar verılen izahaL 
tan da anlaşılacağı üzere büyük 
sanayi müesseselerile beraber kü
çük sanayi erbabının da himaye -
leri kanunla derpiş edilmiş ve Ma
liye Vekaletincf de kanunun tat
bikinde bu maksad ve gayenin 
gözönünde bulundurulması tabii 
bulunmuştur., 

kurbanı daha .. 
Dün geceyarısından sonra Be -

yoğlunda kanlı bir cinayet obıuş 
b1r kadın yüziinden bir genç ağır 
surette l)'aralanmı~tır. 

Beykozda otur.an Rizeli Meh -
med; dün gece saat iki raddele -
rinde Beyoğlunda Tavla sok"ağın -
dan Yerıişehre inmekte iken Çu -
bukluda ggz kumpanyası kap -
tanlarından Rizeli Mustafa ile kar
Şılaşınlljtır. 

Mustafa ile Mehmedin aı ası bir 
kadın ıneselesınden dolayı açıktır. 

Fakat gecenin ilerlemi§ bir saa
tinde .lki ahbab yekdiğerle karşı
lıaşınca bu meseleyi tazelemek • 
ten çeltirımi~lc•dir. Mehmed, bu
nu hiç açmadığı gibi Mustafa da 1 

hatırlamamış gbrünmüş ve samL 
miyctle Mchmedin koluna gir -
~ w Mehmedle Mustafa bu 
suretle biraz yürümföılerdir. Ll. 
kin sokağın tam karanlık blir ye
rine geldikleri vaki1 Mustafa, 
Mehmedin koluM büsbütün asıl 

miş ve: 
- Vur!. .. 
Drtye haykırmıştır . 

Bu emir üzer:ne karanlıktan 

Yeni usul 
Dolandırıcılık! 

(5 inci sahifeden devam) 
zımla zımb birleşir, halledersi
niz ... > 

İmza: Franando dö Kartez 
Bu mektul:ıu okuyan adam •on 

altı yaşında, saf ve masum bir 
genç kızın göz y<ışlarını ... • göz 
önüne getir. Sonra bangerin hali
ne de acıyın. Daha sonra, az bir 
zahmetle eı·n~ geçecek 62~,000 

frangını hemen cevap verir: •ha
rekete hazırım ... • der. 

Mahpus bange- den bir mek_ 
tup daha gelir: 

cOrsey istasyonundan trene bi
niniz. İspanya hududunda Por 
Buya geliniz. Oradan 16 da kalkan 
treni al:nız. Saat 19 u 19 gt>çe 
Parsulene vasıl olursunuz. 

•Hareketinizı telgrafla gardi. 
:y<Jna bildirin;z. işte adres: An
tnnvo. posta kutusu numara 108, 
Barslon ... 

Trenden inince istasyonda bıı.. 

lunan lunan otel tercümanları si
zi karşıhrlar .' Bunara ehemmi.. 
yet vermeyiniz. 

çıkan Rifat isminde biri Mehnıedin 
üzerine atı !ara!< karnına büyük 
bir kamayı var kuvvetıle sapla -
mıştır. 

Karanlıkta n~ye uğradığını bı

lemeyen zavallı Mehmedin aldığı 
keskin bıçak yarasile karm deşil -
miş ve barsakları dışan fırlıyarak 
acı feryadlar arasında yere yıkıl
mıştı'. 

MehmedJı boğuk ve canhıraş 
feryadlarına koşanlar hemen vak. 
ayı polise hater vermişler ve onu 
b;ıtkin bir lıalde hastaneye kaldır
mışlardır. 

Bu kanlı vak'adan sonra gerek 
mustafa ve gerek Rifat karanlık

lar arasına karışarak kaybolmuş
lar ve vak'a yerine gelen zabıta 
memurları hemen icabeden tah -

kikatı yapnn;ı!ar ve hadiseyi yu
karıdaki ;;ekildc teslıit etmişler -
dir. Bunun üzerıne bütün rneı·kez

lere haber verilmiş ve Rifatla Mus
tafayı sabaha karşı yakalamışlar
dır. Hadiseye sebebe olan kadın 
meselesi üzerinde ehemm!yetle 
durulmakwdı:. 

Sarhoş olub 
Sokakta nara 
Ataı1 iki 
Genç kadın 

Üstelik p~lis!ere "sa vu· 
lu ; yak1rıml,, d:ye 
hücum eden kac:ııı 

cezarını bul:1u 
Kasırnpaşada oturan Emine a

dında genç bir kadın Şükrüye is

ın'ndeki bir arkadaşile evvelki 1 

gün rakı içip sarhoş olduktan son

ra sokağa ~ıkıp nara atmışlar ge
lip geçenlere s1rkıntılıkta bulun
mıya başlamışlardı. 

Her il<isi de yakaanıp karakola 
götürülmüşler burada Emine: 

--«Savulun bana emine derler 
hepinizi yakarım!• diye haykır
mış ve polislerin üzerine hücum 
etmiştir. 

Emine dün Aslıye 4 üncü ce-. 
zada 10 gün hapse ve 45 füa para 
cezasına mahkum olmuştur. 

(5 inci sahifeden devam) 1 

!andıkları gün denize k&lın bir aL 
tın halka atarlardı. 

15 inci yüzyılın sonlarına doğ
ru, yani zehirle i.ildürme hadise
lerinin sık sık vuku bulduğu sıra. 
larda İtalyada, bilhassa Vene. 
dikte •ölüm halkas1> ismi verilen 
ve çok müessir br zehiri ihtiva 
eden yüzükler moda olmuştu . 

Halkaların alt kısmında, gözle 
görünm.:.yecek kadar küçük ve 
sivri iki iğne vardı. Bunların aç
tığı ufak bir yara, insanı hemen 
öldürürdü. Bunun "için de bir el 
sıkmak kafiydi. 

16 ıncı yüzyılda, Venedikte iı.. 

şıklar arasında •Riko!'dinb deni
len yüzükler alıp vermesi moda 
oldu. Bunlar, muhtelif şekilde 

~pılmllj halkalarclı. Üzerlerine 
taş yerine tesbit oJunan minimini 
cik maskelerin ağzından sarkan 
ince kordelaların uçları incilerle 
süsleni1'di. 
•Rikordinı> ler bazı sevdalılar 

tarafından ümid ve muvaffakıyet 
aliimeti olarak sol ayağın serçe 
parmağına takılır VI! görünetı.il 

mesi için ayak kabının serçe par
mağa tesadüf eden 1<ısmı hilal ek. 
linde kesilirdi. 1 

İNGİLTERE KRALI ŞARLİN 
YÜZÜ<'.'.;Ü 

•Bayar• ın yüzüğünün üzerin_ 
de •Korkusuz ve lekesiz ... • remzi 
yazılı idi. İngiltere kralı Şarl ken
disinin m;neli resmini ve bunun 
üstünde de bir ölü kafası ile C.R 
harfleri bulunan bir yüzük taşır
dı. 

Bunu, idam olunmazdan Evvel 
y.averı miralay «Yate• e verdi. 
Bu kıvmetli ve tarihi yüzük bir 
kaç sene evvel miralayın varis.. 
leri tarafından Londrada mezada 
konuldu, satıldı. 

Eseks kontunun yüzüğu aşk 
ve kan efsanelerile meşhurdur. 

cEsekskontu /\lber dö Vereus• 
kibar, zarif ve son derece yakı
şıklı bir asilzade idi. •Kraliçe ElL 
zabeb in tevecl'iihünü, sonra da 
muhabbet:.ni kazanmıştı, nedimi 
olmuştu. 

«Ehzabet>, sevgilısine bir ya_ 
zük hediye etti. Bunu verirken de, 
lileride her hangi bir hatasının 
affını dilerse bu yüzüğü kendisi
ne göndermesini söyledi. 

•Alber dö Vereus., hükumete 
karşı hazırlanan bir isyana iştirak 
cürınile divanıharbe verildi, ida
ma mahkfun edildi. zındana atıL 
dı. 

Kont, kraliçenın 'özlerini hatır
ladı. Yüzüğü götürüp kendisine 
vermesini cKont<'s Natıngham• 

dan rica etti. 
Halbuki kontesin kocası malı. 

hımun müthiş düşmanı idi. Karı.. 
sının yüzüğü götürmesine mani 
oldu. 

•Elizabch nedımini affetmek 

• p " bu merakı saray ~rk,ın. 
ravet etti. 1 

T.arihçi • Sen Simon• ;: , 
yetine gôre, , Du.şes do ıtır. 
y • "" '' t r ' 200 bin e~ 8 P~' 
metinde idi. cPrens do,!{Ohrr 
4.00v yüzüğü wrd:. \ e idi! 
eski bir muhitin hatır~sı 

• cl5 inci Lüb zamanuı~a;~ 
!er pek ince oek zar'! > .• 

' ~ d•" 
Sonraları daha kalın ve 
yüzükler moda oldu. . . sıı1 

1989 da, Mersiye, yuz.:iıfll 
maline karşı ateş P" 

0 
. 

Insa. .. 1 bir ]<adı"' « n1 guze aşe ... 
tutunca halloolara, ÜÇ l< e• 
larla temastan başka bır·~eC 
yamı yor. Parmakların ı. ill 
güzelliğini görebilmek ıÇı . 
!arı çıkarmak mecburıye 
sın da kalıyor .. , diyor ı· 

. h8' 
1785 de ~-.üzüklerııı ser• 

pek enli idi. Bunbrııı c~ ıı~ 
neli bir halka üzcrirıc Yı~ 

"S Uı 
da muhtelif taşlarla $U ,. 

d""rt ,-c,-baklava şeklin:fo o z9P 
köşeli idi. Renklerı b' 
sarı, açık mavi ;di. ıısıııı 

Bir sene sonr3 lngJıı ~ 
köşeh mineli ve t:ışh ·~ 
sonraları da mu.amm~lı • 
moda oldu. •• 

w'tl'' 
Resim çerçevckı • 'ı,ıı. 

kaları, gümüş sofra ıaJ<1ftl gıt 
dalyonlar, silahlar, ;Ilı. j,ıı 
firlere verilmesi adet 0

1<
3 

lJI 
yeler meyanınd• nıutıJ 
yüzük bulunurdu. ,?ı!aı 

15 inci Luı 1725 dr 30 
d · • ıafll zınska• ile evl"n ıgı .. ıı 

Fransaya getiren poloıl:yii 
zadelere çok kıyıncth 
hediye etti. _ ~re 
Düğünde bulunmak JıiP 

lin Polonya valisine 40 
bl , 

egü değerinde tek ta<lı 
Janta yüzük verdi. b 

uı :ıB •Bastille• zındarıın ·yet' 
sonra Parisliler ,:Meşrııt0\ıaı ba•l• ka1arını taşımıy1 ' ,e'f' 
halkalar pırlantlların od 
hangi değerli bir ıaşl•. _1 

l "] t:tJS pishanenin tas arı c 
Büyük ihtlfılin en şa. 

giinlerindc «Mara• nın 

ı:ya cLöpeltiye• nin r ısı 
havi enli gümü§ balk3 

olmuştu. 

=~==-===". dt 
(Dış politikJidaO 

-· . ·r ıın 1" İngiliz _ italya.1 ıtı a _ !inil 

girmesini i~tiyen ?vf'.'~~rbı'. 
detlendi<"mıştır. Bu s< b bili 
ko, İnglliz planına cevı 
me~tir. • 3rıı" 
C,vabın teahhura. ~~e ~ 

kümetçilerc karşı pıı el>ı)tiııt' 
kapıyan Fransay< as• nıri 

t ,ıerı. ..ı 
Bazı Fransll gaıe c b et•'" 
tekrar açılır.asını t•1 \,rı, b 
dirler. İtalyan gazclC i)cl- h 
İspanya i§ler·n~ b~r ı11Jı~tı 1 · 

isti,yor, ve yüzüğü göndermesini Ji'ıkki edilecı,_~ini yaı ~n 
sabırsızlıkla bekliyordu. Yüzük vaziyetin karışmasın'' ·ııı 1 

t hi'ıJ<ıl \ 
gclmeyince hayrette kaldı. Kon- gayesile ngilterc ,, ı 

·ırcC" ~ tun sükutunu bir hakaret gibi te- ko tarafındln vcrı rnd~ 
1
. 

lakki etti. Bu sırada idam hükmü tacilı için italy .ı "."ı~~kst 
fafaz olundu. büste bulu -.nıu~ı.ıı · , C" • 

Kont, 25 Şubat 1601 de . 34 ya. Hariciyt' Nazırı K"" dJl' 

Şınckı darağacına çıktı. vabın gecikmesiıı<l< ,, r tıl'"., 
· · t •C""tJ p• 

cElİl1laboı. Hınçkırarak ağla- giltere elçisın'n " aısini~ ~ 
maktan kendini alamadı, uzun mesine k.ırsı. kc!l el ı'~ro 

Yüzilen mütee,s•f rl 
1
1111 el 

müddet yeis ve matem içinde ya_ r " , 
d 

ı mekle iıkt:f.1 .etmiş!·_ ~,1 ~•· ... 
şa ı. t ,, . p• 

anlaşılıyor ki, ta • ,,,e Neden sonra, Kontes hastalan. b ,,.,,, ·ı' 
dı. Hayatının son demleri yaklaş- Frankoyu ce,•a t ,, a 1•0 ~ 
g·ını anladı. Deı·in bir vicdan aza. demiyor. Fgkat 

1 
· ,1 tB 

1:ı F•nnsıı h 
bı içinde inliyordu. nin bu ceva 1 

• ' 0 ,1 1<'~ · ıı 
rnemektedir. nınae 1ırf1 r~· 

Mühim bir sır tevdi edeceğini ı:ı· am3" ,,,.. _ muayyen ır z . 00 r ~ 
söyliyerek kraliı;e.v· yanına çagır. • d"" · ıaJ<dır 5 ı 

vah verme ı gı ırrı' ~ı 
dı. dudunun tekrar aÇ!

1 
~·"~ 

Kralçe geldi. Zavallı kadın ağ- mevzuudur. Böyle b: rrınıl' ,~ 
Jıyarak hatasını itiraf ve af talep talyanın dat:3 direk nl'" \ı 
etti. Elizabet: yol açacağında-ı _t~; ~ro~I 

- Ası.a!... dağı, yine ateşler:r' tere".'{' 
Dedi. Çıktı, gıtti. mak istidadını göS birin'" 

• me devirlerinde~ r s~ 
3 üncü Ha.nri yüzüklere, .kıymetli sinde gibi gorünbY;. · ş. ~ 

·Bir tak'i alınız. Şoföre. •ize 
gönderilen kağıdı g;;steriniz. Si
zi, şehrin ml'rkezindc büyük bir 
otele götürecektir. 

taşlara ~k meraklı idi. Kralın ~ ' * Turgutlu • Kemalpaşa yo • !------------------- - ~ 
!unda dün bir otomobil devrilmış 
ve yolculardan Bayram ölmüş, di
ğer üç yolcu ağır yaralanmıştır. 

•Otelde bekl<'yiniz. Gadiyan 
gelip sizi bulacak, ne suretle ha
reket 15.zım geldığini söyliyecekllr ! 
B r daha tekrar (diyorum: Telgr"i 
çekmeyı ihmal etmeyiniz ... 

Zavallı adam! Barslona gider, 
otelde bekl~r Birısı gelcr, 25 bin 
frangı alır, 'lvuşur. Neden sonra 
d,,ıandırıldığını •olar. Geri uön-



Ye(Jız 

1 : r ercuır:~ ~-....,,,.. ....... --. 
' ~~kk nıe, ve iktibas 

1 nıahfuzdur: 

~ e&ika, resim, nuılllmat ve not vuenler: Eski Osmanlı donanması erlr&
ııundan miralay Kemzi, İskele ve llnıanlar umum kumandanı alba7 

Şlikril Pala, komodor ba?litibl th..an, batan i'eml kaplanları, 
eski amuıtilrler. Ve buiÖJ>e kadar ı:iı.ll kalan ve.•lkalar 

Acaib kılıklı adamları 
. kayıktaki kavgası : 

~dada nokta bek/iyen polisi 
ekçi/er, karakolda seferber 

~~af'h ·"4 ~ POiis sandalı daha !arım emretti. Jandarmalar ço-
. ltaıı amadan Caniple Etr cukları karakolwı önünden kova. 
'1i ıı.ıı: Ve polis Osman karşı larken onbaşı ilk sorguyu yaptı: 

k UŞ, sandalı karaya çek- - Hayır ola .. Ne var, ne oldu. 
:ııı,:"la ko k :.,""ilarct Şa arakolun yoluna nuz? 

·~i ı. Canip çavuşun ıslak Canip, çavuşluktan alışılma bir 
· sandalda bırakılmıştL pişkinlikle işi anlattı: 

Verdi·· Osııı gı ceketi sırtına, - Sorma on !:>aşı başımıza ge-
·-.iteııanın donunu bacakları. lenleri... Denizde tahtelbahire 
. ct·· Canip çavu~ başta yü- ras geldik. 

4.. ıgerıe · "111t!ar rı onun ardı sıra Onbaşı bundan bir şey anlama-
' ' '"d dı. Sahilden karakola mıştı .. Hayret ifade eden irileşmiş 

1ı1, ••en · ~ ~ Yol biraz uzun ol. gözlerle konuşmağa devam elti: 
· laıarı:aber kala~ık değildi.. Tahtelbahir mi gördünüz! ... 
,lı. e~siz ar~sından geçen bir kır Peki, tahtelbahir görmekle bu 
"dakik bır Patikaydı kıyafete girmenizin ne münase. 

t.. Ö a kadar böylece yürü- beti var. zabite bunu mu haber 
~ 

0
nde Çıplak bir adamın vereceksiniz? 

ın ~lı;;nu ceketsiz bir başıbo. - Tabü bunu haber vereceğiz! 
··ıe ·P etmesi en arkada da - Bu, duyulmuş, görülmüş iş 

bir ~~lın~çi ve tabancasile ko- değil! 
~ Çaıls~n bulunuşu civar tar. - Ne diyorsun onbaşı ... Şu iL 

şaşırtmış, 

olmuştu ..• 
di isminde palabıyıklı, kuru yüz
lü, 50 lik bir adamdı. cÇanta al. 
tından çıkma• denilen alaylı zabit 
ler sınıfına mensup olnn bu adam 
harbıumumi başlamadan az ev. 

vel tekaüd ed!lmiş, Bursada bu
lunan çoluk çocuğunun yanına 

gelmi~, isitrahata hazırlanmıştı. 

Fakat tam bu sırada büyük harp 
patlak verince Ali efendiye tek. 
rar yol görünmüş, bilfiil cephede 

bızınet edemiyeceği kestirilen 
adamcağız İstanbul jandarma u. 

mum kumandanlığı emrine veril. 
miş, oradan da münhal duran 
Maltepe jandarma bölüğü kuman
d<ınlığına gönderilmişti. 

Ali efendi, burada tam bir te. 
kaüd hayatı sürüyor, bölüğün b&h
çesinde kurdurduğu kümesle b:r 
ağıl bur.aya bir çiftlik manzarası 
veriyordu. İhtiyar bölük kuman. \·~ ~c ~ın rençperlerle ka,. manı cehenneme çev:ren bir düş-

bı,., Uıtları hayrete düşür. man tahtelbahiri ile brşılaştık. danı sabahleyin geç kalkar, eLni 
1 ~. '"ar ·ı . ~ "'kın l ı erlıyen acaib kafi. - Ne ... Düşman tahtelbahiri- yüzünü yıkar, doğruca bahçeye 
it~. ış ar, başlarını sallamış mi? iner, kümesle ağılın kaşısında sa. 
-~ol - Ne zannettin ya .. Ta v<ınıba. hah kahvoesini içr, uzağı denizi 
~nda a Vnrınal: için Maltepe şımızda sudan çıkıvercl;. Şaşırdık. seyrede ede Bursayı hasretle anar. 
P ediyondıoo metre ilerlemek Ben çabuk toparlandım. Serde • lllM -.•ı'ı "'') 
1. r u. ~::;::;:;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 

1 
.. • burad _ askerlik, çavuşluk var. Kendime -.~. ·----

•·' ~or1 k a uç ahbab çavuşlar gelirgelmez de snndalın kancası. J_ n A D y 0--ı; 
(. ~'n u la karşılaştılar. na sarıldım. Arkadaşlara da ses- n 

ııı a~aJt ~o~ ,ve ceket giymiş, lendim: 
l>oliaiıı '1Şi r:ahak bir adamla Çocuklar dedLm. Bu, bizi sağ 1 

~ııı Jto,,bır de ceketsiz deli. bırakmaz. iyisi mi psipisine zi-
'Qtilıı a koşa geldiğini gö. yan ol.acağımıza şuna bir iş yapa. 
~'ata ~ocukJ~r çenberlerini lım. Kancayı attım.. Kaf;ri gö. 
'lıala !taktılar, topaçlarını, zünden yakaladım. Arkadaşlarda 

ı~uı tını k'· ar k • <>şeye bucağa sa. kancanın sapına sarıldılar. Çek-
~ 1 0Şa ~ "lun r adımla karako. tik. O, kurtulmk için caba'andı. 

~ b"şln u sorRn bu acaib ada. Biz, var gücümüzle zabta uğraş-
~ t~il~k ~kıldılar. tık. Tabii mümkün olmadı. Tah. 

IOcu· arn~ bir anda 50 ye telbahir suya dalarkan ben de 
~ llitq 01~n da iWhakile koca çekti. Teker meke" denize yuvar. 
''l'ijl•·· u. landım. Arkadaşların y>rdımı ile 
~t. 'Jlelr, paıırclılar, ses ve "t sudan çıktım. Ama onu da yarala-

~a arasında jandarma ka- dık galiba. Şimdı bu k:yılardı: 
ı., geldiJ•-

.j"'"lti lt"b - olacak, işi zabite anlatmı~·o koş-
bır k" 0 etçi uzaktan böyle tuk ... 

' ~aıı U!len•n karakola geL Onbaşı. meseleyi · ehemmi _ 
;q~n Önünde durduğunu yetli bulmuştu. Acaip kıyafelile 

lııtıııa il iandarm:ı kuman. karşısında duran Canip ve arka. 
'dı ~na sın, iyi brşılamadı. daşlarına orada duran bır banko-

Oııa Çaldı. Onbaşısını ça- yu işaret etti: 
~ ~u ad gelenleri gösterdi: - Siz şurada oturun, claha zabit 
~ •trılar svbaya çıkacak- uyanmadı. Gidip kaldırayım. Ha-

ber vereyim. Siıı çağırırsa hadi. 
~. h; 
"1\~ tı, 
~ ~lı· lı<>lcnleri karakolun 
' <lahgına !ldı. Bir kaç jaıı.. 

~lllt \Çağırdı. onlra kapı. 
alabalığını dağıtma-

seyi anlatırsınız. 
Ve .. Hızlı adımlar!~ karakolun 

taş koridorlarında kayboldu. 
Maltepe jandarma bölük ku. 

mandam mülazimievvel AJ: Efen. 

~lıkcl kızını 
>··~ldüren kim ? .. 

\iı 'ti b· an Loran 21 Çeviren: F. SAMİH 
, t~·rıuıt· 

~ Ilı Ut, Ilı p.;;i, bu zevk.. 
't.""ı:ırıaun :.enelerin acılarını 

Jılb~r td·ı ... Mösyö dö Ros
"' "''lık Şövalyeye döndü: 

~ ••a.. kııı 1 . .., l m a evlenmenize 
etrn 

' emp sebeb kaıma. 

· 'nın b 
abası boğuk bir 

tı.ı,~ 
\ "I!~ Ç!ığıll'ıa .. • 

nadim· ve •ukııt cttiğ:me 
' ~l ' 'm A·1 · f l. •g1,.... ••• ı enıze e a-

Cı• "'a ;h 
~l~u . t mal vermemiş. 
&un •• bn da Pi•Jharamda bu

%k" , •. 
~Y;e~ıYordtnn. Bu ten. 

l'r>ektup geönde
Ut 

t • Yah 
ah, uı r.ıukadderat bi-

llı,ı ~•rş.ıastırd· M" .. . ,, osyo 

Elini birden alnına vurarak: 
- Fakat Pola, karınızın m.ısum 

olduğunu biliyordu. Niçcn size 
bic şey söylemedi?... 

- Çünkü ben Kimseyi dinlemek 
istemiyordum. İşte en büyük ka
batıatım bu: Her söylenen söze 
ınanmak ... 

- Size yani~ malÜl'!lat 
kimdır?... 

veren 

- Çocuklaıımın dadısı Mnd. 
mazel Adölin. Her halde fena bir 

maksadla değil. Zira bana çok 
sadıktır. 

- Fakat, o da Pola ile olan mü-

nasebet:mi biliyordu. Bunu size 

söylıiyebilirdi. Soylememesnde 

!(izli bir maksat olsa gerek ... 

Sorgu hakirni söze karıstı: 

BUGÜNKÜ PROGRAl\1 

Saat 18,30 Hafif Müzik: Ten~
başı Belediye b3hçesinden nak;en. 
19,15 Konferans: Fatih Halkevi 
namına, Hıfzı Vcldet (Türk me. 
deni kanununda bo~anma). 19.55 

Borsa haberler.. 2ıl Saat ayarı: 
Grenviç rasaclhanesinden naklen. 
Vedia Rıza ve aıkadaşları tara • 
fından Türk musikisi ve halk şar. 
kıları. 20,40 Hava raporu. 20,43 
Ömer Rıza Doğrul tarafından a • 
rabca söylev. 21 Saat ayarı. Or -
kestra: 1 - Bach: Hamlet. 2 -
Leoncavallo: Paglacci. 3 - Friml: 
İndian Love. 21,30 Cema Kam;: 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve şarlcı'.arı. 22,10 Sen. 
fonik musiki (plak). 22,50 So!l 
haberler ve ertesi günün pıog"a
mı. 23 Saat ayarı. Son. ----

ITRİYAT MtlTEHA SSISI 
ARANIYOR 

Türk veya ecııehi Ttriyat işinden 
çok iyi anlıyan bir mütehassısa ih

tiyaç vardır. Vesaik ile lıeraber 

B1hçekapı Hasan deposuna 
caat. 

müra-

- Karınız hakkında yanlış fL 
kirl€Te düştüğünüzü anladınız. 
Mös.vö Jilber şövalyeyı yok etrrek 
istediğinizi, balıkçı kızını öldür
düğünüzü itiraf ediyor musu • 
nuz? ... 

Mösyö dö Rosköt pek ciddi b;r 
tavrla: 

- Mösyö Jôlbue gönderilen 
mektub hizmetçim Sekstin tara. 
tından :-·":",lmıştır Yazı<ını gö -
rünce tanıdım. l{er halde o, za • 
vallı kızın ölümü hakkında ben. 
den daha ziyade malümat vere. 
bilir .. 

PİYER BOPRE İŞ BAŞINDA 

Jilber ŞövaJy.,, sorgu hakiminin 
odasında söylenil~n sözleri aynen 
arkadaşına nakletti. 

Bopre, sigaras:ııın dumanlarını 
savuruyor, düşünüyordu. 

- Bu işte Madmazel Adolinin 
mühim bir rolü var. Şatoda geçen 

hadiselerde onun '1armağı oynu. 
yor .. 

- Ne gibi? .. 

- Sonra anlatırım Şu yaşlı 

madmazeli ~örüp bazı şeyler sor. 
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Tarihin korkunç 

' 
HiKAYE en 

casusu • 
(5 i"cl sahUemh<len devam) 

~eyi hazırlamıştı. Sıra planın tnL 
bikinc geliyordu. Prens Bismark: 
•Harbe başlamazdan evvel doi!ru o 

malümat almalı, hakkından geli. 
nemiyecek düşmana saldırma • 
malı .. • düsturunu takib ediv"r • 
du. •Paiva• nın konağı, istihba • 
rat bürosunun Paris şubesi g.b: 
bir şeydi. 1870 _ 71 muharebesi 
ilan olunma7dan evvel Trez ihtı. 
yatlı davrandı. Silezyaya g'tti. 
Az sonra Kot ta kendisine iltihak 
etti. 

Harb patladı. Üçüncü Napole. 
on Sedanda esir oldu. Alman as. 
kerleri Parise girdi. Kont cHen. 
kel> e hizmetlerine mukabil 
prenslik verildi. Tabii Portekizli 
Markiz de bir derece daha yük • 
seldi: Prenses oldu . 

•Paiva• kendin! göstermek is. 
tiyordu. Bir gece en güzel robla. 
rından birini giyindi, en değerli 
elmaslarını taktı, Prenses arması 
taşıyan bir araba ile Varyete tı. 
yatrosuna gitti. 

Locaya girince halk ke!trlisini 
tanıdı. Hep bir ağızdan •yuha• 
diye bağırmıya, ayaklarını yE!l'le. 
re vunnıya başla:iı. 

·Paiva• locada duramadı. Kür. 
küne sarıldı, çıktı, gitti. 

Ertesi günü, Almanyanııı Paris 
Seflri Prens Hohenlo, Hariciye 
Nazırının odasında hiddetle ayak.. 

larır.ı yere vuruyur. Prense::;e lc:s

men tarziye verilmesini istiyordu 
ve: 

- Tiyatrolarda halkın şerefini 
muhafaza için Alman askerlerini 
tekrar Parise mi getirelim?.. 

Diyordu. Hariciye Nazın tees. 
süf beyan etti. Fakat Prens bu • 
nunla iktifa etınC'di. Paris halkı. 
na bir ibret olmak için Prensesin 
Elize sarayına davet edilmescni is 
tedi. 

Kabulden başka çare yoktu. 
Vak.tile Lüi Filip'in Tüileri S1f"

yına sokmadığı, kapıdan çevird;ği 
kadın, cSedan• mağlübları tara. 
fından resmen R~isicümhur sa -
rayına, Elizeye davet olundu. 

•Paiva., salonlarını tekrar aç. 
mıştı. Yine eskısi gibi hayat sü -
rüyordu. Fakat bn sefer, emn; -
yeti umumiye gözünü açtı. BerlL 

ne gönderilen r~p,'rları ele ge -
çirdi. Casus prensesi, Farisi ter. 
ke davet etti. 

•Paiva• ilk evvel Par.isteki .....,_ 
nağını söktürmek. Silezyaya nak. 
!etmek istedi. Sonra bu fikrinden 
vazgeçti. Tülleri u.rayına benzer 
bir saray yaptırdı. 

Moskovada harab bir kulübede 
dQğan, sırasi.le fahişe, Marki?, 

Prenses, casus olıın bu kadın, Pa. 
risten ayrıldıktan sonra çok ya -
şamadı, 1884 de öldü. 

Politika aleminde 
( 4 üncü sahifeden devam) 

talyan matbuatı Filistin lşlerile 
alakadar görünmemektedir. 

Filistin meseltsini yalnız olarak 
değil de Akdcn izin umumi vazi. 
yeti ile beraber gözönüne getir. 
mek lazımgeliyor. O zaman da 
İnPiliz • İtalyan anlaşmasımn tat. 
bikat sahasına ne vakit çıkac:~ı 

bahsi hatıra gelmemek kabil de
ğildir. İspanyaya yerleşmek su -
retile Akdenlzin garbında mu -

vazenevi kendi lehine değiştirmek 
istemed;ğini İtalya söylemiş, İn
giltere de FilistL-ıın istikbaldeki i_ 

daresi ne şekil alırsa alsın, Akde. 
nizin şarkındakı muvazenenin ve 
İtalyan menafiinin bozulm.yaca. 

ğını kabul etmiştir. Bu itilafın 
tatbikat sahasına çıkabilmesi için 
konmuş olan şart malüm: İspaıı. 
yadaki İtalyan askerlerinin geri 

çekilmesi. 
Bunların neden dolayı geri çe. 

kilmediği bahsi ayrıdır. Fakat İn. 
giltere hükümeti ne olursa olsun 
bu aşrt yerine gelmeden evvel iti.. 
lafın tatbiki cihetine gidi!emiy;o. 

ceğini bildirmişhr. 

Diğer taraftan Akdenizin vazi.. 
yeti ile şiddetle alakadar ol • 

mak üzere diğer hir keyfiyet vor. 
dır ki o da Fransa ile İtalya ara. 
sında başlanmış, fakat tatil edil. 
miş olan müzakerelerin yeniden 
ne vakit ele alınarak bir net:ceye 
varabileceğidir. İngiltere ile İta!. 
ya arasında 16 Nisanda itilaf İll"
zalandığı zaman 1'unun arkasır.. 

mak istiyorum. 
- Ben de beraber geleceğim. 
Yolda bir şey konuşmadan yan 

yana yürüyorlardı. 

dan Roma ile ParlS arasında ko. 

nuşmalar başlamış; fakat ma'ılm 
olduğu üzere neticesiz kalml'tır. 

Bu müzakerelerm neden dolayı 
kesildiği rreselesı ise ayrı bir ba. 
histir. Avrupa (!evlet ad>mlarını 

meşgul eden bir'nci derecedeki 
diğer meseleleri de saymıya lü -

zum var mı? Uzak Şark rneseiesi, 
Çin • Japon harhi, Rus - Japon 
meselesi, Çekoslovakya meselesi 
gibi. Bu meseleleı·i bir o kadar 
daha sayarak lLZ!llroak kabil. Ye. 

ni gelen Avrupa matbuatının ver. 
diği malümattan anlaşılıyor ki 

Avrupa devlet adamları arasında 
yeni bir faaliyet haşlamış bult1 • 
nuyor. Yukarıda 5'iv!cndi ki İn. 
giliz Başvekili sayfiyeden Lo..,d. 

raya dönerken Fransız Başvekili 
de istirahat ettiği yerden T.'arise 
dönüp gelmiştir. Bu bir tesadüf 
sayılıyor. Bununla beraber gerek 

İngiliz ve gerek Fnnsız Başve • 
killeril"'n oolitib aleminin nazi'.c • 
bulunduğu bu zamanlarda işleri. 
nin başına dönmüş olmaları bun. 

dan sonraki faa livet için başlan. 
gıç olarak görülüvor. D3ha ziya. 
de vakit geçirme<!en halledilmesi 

!Azımgelen işler vardır. O işler ki 
Eylülde bir neticey~ bağlanması 
mümkün olamıyacağı tehmin edi. 

liyordu. Avrupa sulhünü şiddetle 

allikadar eden bu işlere dair yeni 

gelecek Avrupa gazetelerinde gö. 

rülecek yazılar da yarın gözden 
geçirilecektir. 

soktum. Fakat her şeyi olduğu gi. 
bi söyliyeceğim. 

Pola yalvarıyordu 
- Sus Selestin!. Yalnız değiliz. 

Gizli inilti 
(4 üncü sahifeden devam} 

Bağuk sesler, derin bir !eryad 
gibi inledi: 

- Cahide' .. Cahide'., 

Coşkun dalgalar, yavaş yavaş 
bu gizli iniltiyi boğuyordu! .. 

• 
Genç erkek, ateşli bir hastalık. 

tan uyandığı zamıın; nişanlısını 

başucunda buldu. Bu bir rüya idL 

Hummalı b'1' hastalığın riıyası. 

Sevince gark olan sesi, dudak.. 
ları mırıldandı: 

- Ne zaman evleneceğiz Cahi· 
de? 

Nişanlısı genç erkeğ'n, gözleri

nin içine bir sevgi alevi saçarak: 

- Yllkında .. Pek yakında sev-

gilim.. • 
diye fısıldtıordu .. 

İI'FAN GcfKSEL 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç m 
Ve ,~ 

ARKADAŞLAR! 
16 Ağustos salı akaşmı 

Üsküdar Bcyleroğlunda 

TAŞ PARÇASI 

Sabriye Tokses konstr 

••• 
f:rtuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSU 

Bu gece (SUADİYE PLAJDA) 

Yarın Büyükadada 

BU MASAL BÖYLE BiTTİ 

-HANGi RENK 
SİZİ MES'UD EDER 

10 KADINDA 9 U 

FENA RENKTE BİR 

PUDRA KULLANIR. • Cild renkleri • 
~~.~~.s!~,n 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzü. iiı•••ııııiıııiııiıiııılıiiıiiılııiıiiiiiıı••m 
nüze korkuuç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu ... 
nuzdan daha fazla yaşlı göste. 
rir. Tenin ize uygun renkte bir 
pudra int:hab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve değer tarafında baş. 
ka renk pudra tecrübe etmek -
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilcek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye. 
ni cCild enkleri• (Kromoskop) 

tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştın!. 
mıştır. Şihraniz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
inthab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyecektir. Toka

lan pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde cKrema köpüğü• ile 

karı§tırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği glbı pudranın cil. 
din y>ağlı tabii ifrazatını mas • • 
setmesine ve bu suretle cildın 
kurumasına ve sertleşmesine ve 

binnetice buruşuklukların zu -
hururıa da mani olur. Her vakit 
krema köpiığıle karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazib lekem. 
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ism:ne dik. 

kat ed:niz. Tenınize uygun rc,,ıı: 
intihabında tereddüd ett:ğ;niz

de lütfen İstanbuld~ 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalon 

pudrası 6) rumuzile vaki ola. 
cak talebde size memnunh·etle 
muhtelif renklerde nümunelik 

altı ufak paket pudra göndere. 
ceğiz. .... ___ _ Lüsil ile dadısı kütübhanede 

yalnız idiler. Ge:ıç kızın gözleri, 
ağlamadan kıpkırmızı olmuştu. 
Son hadiseden henüz haberdar 
değildi. Amcasının oğlu Adriyen, 
beyhude yere kendisini teselliye 
uğraşıyordu. A,driyen; Jilberle ar. 
kadaşının geldiğini görünce ren. 
gi sarardı, bir köşeye çekildi. Lü. 
sil nezaketle 

İşitirler, bin türlü mana verirler. 
- Verirlerse versinler ... 

Adriyen hiddetle: Belediyesi ilanları 
- Ç•\d•dın m• ""'· ' 
- Belki.. _İstanbul 
- Çık, Selestin ... Şimdi çık bu ı•==--==--==----======----------="""=..._.J 

- Dur, dedi, gitme bir yere ... 
- Annemin yanına gitmek is. 

tiyorum. Artık bsna ihtiyacınız 

da kalmadı. Müsa&de ediniz .. 
Dedi, çıktı gitt. 

Birkaç dakika sonra Lüsıl ile 
Jilber de uzaklaşt;lar. Bu sırada 
müdhiş bir vawyıa koptu. 

Yukarı katta, Pola ile Selestin 

münakaşa ediyorlardı Selesline, 
sorgu hakiminden bir celbname 

gelmişti. Haklınin huzuruna çık. 

maktan korkuyordu. Bağırıyordu: 

- Senin yüzünden basımı derde j 

odadan. 
- Hayır! Çıkmıyacağım.. Ne 

karışl\·orsun sümüklü .. 
- Sus, diyorum sana be herif! 
- Herif sensin .. ağzını topla!. 
Dedi. Ve suratına bir tokat in. 

dirdi: 
- A1 dile, yoksa beynıni patla.. 

tırım ha!. • 
- Seni şatodan kovduracağım. 
- Kovduracak mısın .. 
- Evet.. amcama söyliyeceğim. 

kovduracağım. 

- Amcam kendi b~ını kurtar. 
sın da sonra. 

Röne odasından çıktı, kavgaya 
karıştı. Selestinle görülecek bir 
hesabı vardı. Sert bir tavırla: 

IUevamı nr) 

• 

Kilosu Bir kilosaDun Cinsi ilk 
Muhammen bedeli temin al -

36000 1,75 kuruş Saman 47,25 

36000 2 kuruş kuru ot 54 

Silivri boğa deposu için lüzumu olan ve yukarıda mikdarile mu • 
hammen bt>delleri yazılı saman ve ot ayn ayrı açık eksiltınJye konul. 
muştu1'. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. !ı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25/8/938 perşembe günü saat 11 de 
DaLmi Er.cümende bulunmalıdırlar. (İ. 5286) 

** Belediye vesaiti için lüzumu olan ve hepsine 1000 lira bedel talı. 

min edilen 26 tane kontrol saati açık eksiltmiye konulmuştur. Şartrın. 

mesi l eve7ım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 240 No. lı k:-.. 

nunda yazılı vesik\ı. ve 7~ liralık ilk temır.ut makbuz ve. 
ya mektul,ile beraber 23/8/938 salı ı:ünü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B. 5200) 
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DENiZBANK 
lstanbul Şu-besi Müdürlüğünden: 

Çelik tel halat satın alınacak 
Ilank:ımıza bağlı müessesat ihtiyacı için çelik tel halat sa

tın alınacaktır. İstekliler fenni ve idari şartnamesini Banka-

1 mız materyel dairesinden alabilirler. Teklifler en geç 10 Ey
lU.l 938 tarihine kadar mezkılr idareye verilmis bulunmalıdır-

1 .tanbul Sıhht Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Hayd2rpe~e Emrazı Sariye hastahanesine Hizını olan 167 kalem 
ılaç ve sıh!1i malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - EkS:!tme 31/8/938 çarşamba günü saat 14 ele Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İc'im~i Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyonda ya -
pılacaktır. 

2 - Muha!!'mM fiat: 2237 lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkaı garanti: 167 lira 82 kuruştur. 
4 - !stekl:ler şartnameyi her gün ·komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvıkkat garanti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelemleri. 

(5479) 

2 • 3 gDnde ağrısız çıkarmak . 
için 

·Beşir Kemal HASIR llıACI 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme KomisyonundBn: 

Gaziantep trahom mücadelesi için Iiizm olan 54 kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- El<'iltme 31/8/938 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı -
lacaktır. 

2 - Mu'ıımmen fiat: 5400 liradır. 
3 -· Muvakkat garanti: 405 liradır. 

4 - İst~kliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - istekiler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bır 
saat evvel makbuzu mukabili komisyona vermeleri. •5478• 

is annul Sıhhi ıües3esefer Arttırma 
ve EksHtme kom~syonundan : 

Leyi tıb talebe yurdu hademeleri için kasketli 147 akım elbise ile 
50 aded pa:to açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 31/8/938 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve Ictimai Muavenet Müdürl~ğü b;_rıasında kurulu komlsyo -
nunda yap1lacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Kasket~i bi.r takım elbise: 1367 kuruş, hade-
me pa'.tos:ı: 1130 kuruş. 

3 - MJVakkat garanti: 193 lira 10 kuruştur. 
4 -· İsrk!iler şartname ve nümuneyi her gün leyli Tıb Talebe yur

du merkezinde görebilirler. 
5 - tstckliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda y1zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeteri. 

(5476) 

IDE:ovlet Demiryolları ve Lim~nlar ı ı 
işletme ' • idaresi ilanları 

ı~~~~...;.~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--

DEVLET DEMİRYOT.LARI 9 UNCU İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDE..V: 
Aşağıda mevkii, miktarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli 

yazılı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabi~ mesaha şekilde teslimi 

1artile 30/8/938 salı günü saat 15 de Sirkecide 9 işletme binasında ka. 
palı zarf usu!ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin teminat ve teklif mektublarile nafıa ve diğer nizami 
vesikaları ihtivı edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleııi lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. (5296) 

Mevkii Mikdarı Teminat Muha:nmen 

Muratlı istasyonu 
Km. 27 

10000 M3 
4000 M-1 

1237,5 lira 
300, lira 

heı:leli 

165 kuruş 

150 kuruş 

(stanbul Sıhhi müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Diyarbakır Nümunc hastahanesinin laboratuvar servisleri için s~
hn alınarak 107 kalem laboratuvar malzemesi açık eksiltmeye konul • 
muşur. 

l - Eks;tme 31/8/938 çarşamba günü saat 15 ele Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır 

2 - Muhammen fiat: 1221 lira 15 kuruştur. 
3 - :!\fovakkat garanti: 91 lira 59 kuruştur. 
4- İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - istekHler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 say1lı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat gaı·anti makbuz ve
ya banka mekt>ıhu il.At birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(5477) 

~------ ·---- -

E 

----------" Emsali arasındı'. en güzel ve şık 1 
Mobilyalar snt~n 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 

ve YATAK ODASI takırelarır.m 

zeng:n çeıı~ler:i her o·erden ~Yl 

şartlar ve ucuz fiyatlarla buiur
şunuz. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•İQ.rokarbon yağlarının tahvili• 
hak.kındak1 ih'tu için alınmı~ olan 
25 EylUJ 1929 tarih ve 824 numaraı.ı 
ihtira beratının ilıtiva ettiği hukuk 
bu kerre başkasına devir ve ferağ 
veyahut mevkii fille konmak için 
icara verilcbileceğı tekli! edilmekte 
olduğundan bu hususta fazla ma
lfunat edn:mek istiyenlerin Galata
da, Aslan Hıın 5 inci kat 1-3 numa_ 
ralara mıiraca1t eylemeleri ilim 
olunur. 

DEVREDtLECEK-İIITİ~ 
BERAT! 

•Arazi vesait nakliyeleri rimork.. 
ları için çapraz mafsallı kuplaj • 
hakkındaki ihtira için alınmış olan,. 
22 Temmuz 1936 tarih ve 2202 No. 

: İhtira beratınm ihtiva ettiği hukuk 
• bu kerre başkasına devir veyahut \ 
mevkii fiile konmak üzere icara 
verilebileceği terl:lif edUmekte oL 

makla bu hususta fazla malumat 
edCrunek istiyenlerin Galatada As

' 

• doJ>l•111~ • - Evet lrnrdeşıın, .. S 
tavsiyesi üzerine her l(ii<' 

defa dişlerimi iN 
R.AUYOL ,il 

diş macıınile Jırç_ala;:I• . 
başladıktan sonra diş • ııı' 

' :rimdeki ilrihablarla 9'ıııd' 
daki fen:ı koku 111~ dııt• 
geçti. Zararlı ıalyalar 9, _14' 
d v • • 'd ın dtl>v 'i ugu ıçın . m1 e • c!' 

~ iştiham aç>ldı. DişlerıJll :ıııd• 
parlaklığını tekrar };at ~ 

1<t6 
Siz de her yeın" 

RADYÔL~N 
:;:.... --= kultanınıı -' 

lan Han 5 inci kat 1-3 numaralar<ı l~:ll~:a:ı:;;ı: 
müracaıat eylemeleri ıan olunur. ' • 

Denizyolları işletmesinden: 

G3liboludan Jzmire gideceklere kolaylık 
İzmir Fuarı münasebetile Geliboludan İzmire gideceI<~$ 
kolaylı!< olmak üzere Fuarın devamı müddetince Istall

1
p· 

dan 19 ve 26 Ağustos ve 2,9 ve 16 Eylı11 tarihlerinde ]<a. 
cak ~.forsin postaları gidişte Geliboluya uğrayacaklıırdıı· 

r T.C. z 1 RAA T BAN KAsı • ı İnhisarlar u. Müdürlüğün~ 
Cinsi Mıktan Muhammen bedeli l\lıuvakkat Eksiotıııe 

. ' ' 

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

4 defa çekilecek kur'a ile nşağıdald plana göre lkrarul,e dı.gıtıla~Aktır: 

4 Aded 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 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

» 
J) 

» 
» 
il 

DİKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere lkramıye çıktığı 

takdirde o/o 20 ~azlasilc verilecektir. 
,. Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!<.ıl, 1 Birincikinun, 1 Mnrt ve 1 Haziran tarihlerinde çekil~-

G ü m rÜ k Muhafaza Genel Komutaphğı DEVREDİLECEK iHTiRA 

lstanbul ~atın Alma Komisyonundan: 
1- 15- 19. 27. 28 ve 29 sayılı motörlere alınacak 7 kalem KELVİN 

marka yedek makina parçalarının 2~/8/1938 pazartesi günü saat 11 de 

BERATI 

•İdro\nrbo.1 yağl~rının tahvili. 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 

Beheri Tutarı Teminat 5•3
:• 

L. Kr. S. L. Kr. S. Lira Krş. _/ 

Motorin 6000 kilo 

Makine 250 • 
7-

16 -

42ı) -

40 -

ya!!'ı 460 -

34 5(l JI 

40 lıK çivi 2000 kilo 15,05 301 22 57 13 , 
·ıe' 

I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı_ ı ;; · ' 
kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usuıııe 
alınacakt>r. . 1,,1ıııP 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları JıJı3 

gösterilmiştir. yıı'Jı# 
III - Eksiltme, 23/VIII/938 tarihine raııtlıyan salı gÜJlÜ ıJll ~o· 

yazılı saatlerde Kabataşta leva21m ve mübayaat şubesindeki 81 

misyonunda yapllacaktır. ' 8ı:ıı· 
IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubedeıt .~ 

bilir. .ıe 4' 
V - İstcklikrin eksiltme için tayin edilen gün ve saat1erclt11e~· 

güvenme paralar ile birlikte yukarıda adı geçen komiııyon• 783• 
ilan olunur. ,5 

••• ·pCe !' 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 000 metre tek katli 

1 

vili kay1ş açık eksiltme usulile satın alınacaktır. , ıır" 
J<orll• • 

II -•Muhammen bedeli sif tstanbul beher metresı 149 1 
bile 745 lira ve muvakkat teminat ~5.87 liradır. iiOii ;ıJ, 

III - Eksiltme 31/Vl!I/938 tarihine rastlayan çarşanıba ;,0,,ııı" 
10 da Kab~bşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko!l'lı ,~ 
yapllacaktır. beden 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu t 
nabilir. r<, 1.!. 

V - lsteklil~rin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte gelt11'. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçıın kom'syona ,szS1 
!lan olunur. 

~r 
·dıİılıl ııf· 

1 - Şartname ve projesi mucipince Eskişehir baş ınonfllıı;1 ... , 
nasında yaptırılacak kalorifer t~sisatı işi açık eksiltme/? J;O ıeıı1:~ 

2 - Muhammen bedeli 283~ lira 49 kuruş ve mııva!d<at '~ 

••• 

213 liradır. .. 99t 1 1 · 
iiJ1U S ( 

3 - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi g rıılnd1 ' 

Kabataşta Jevazrm ve ınübayaat şubesindeki ahın k<1ın 15V'· ,J~ .... 
pılacaktır. c tnlı 1:.~ı~ 

1 - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel muJ>-abiliI1d uıJiir1°· 
U. Müdürlüğü levazrm ve mübayaat şu besile Eskişehir BaŞ!l'l '

1 

d 1 · ·1· ve 11 
eıı a ınabı ır. . ıl< ~ • 

5 -- İsteklileri kanunen kendilerinden aranılan ves' ,•e ~!, 
güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen fllıı ,5! 
yukarıda adı geçen komi5yona gelmeleri ilan olunur. 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılacktır. 
27 eylill 1932 to.rih ve 1586 numaralı te olduğundan bu hususta fazla ma-

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk lfunat edinmek istiyenlerin Gala-
2 - Thminl tutarı 1118 lira ve ilk teminatı 84 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 _ Isteklilerin 0 gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar bu kerre ba~l:as•na devir ve ferağ tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu-

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veehile hazırlıyacakları teklif mektub
larını Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komısyona vermeleri. 

(St39) 

veyahut mevkii fiile konmak için maralara 

icara verilebileceği teklif edilmek- olunur. 
müracaat eylemeleri ilan 


