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htan!~ ?!~~!~i~ 1 
akşam gazetesidlı 

1 
İlAnlannı SON TELGRAF'a veren-
ler en çok okunan bir vasıtactan 
hakkile istifade etmiş olur~--

loara • 11.!n: Tel. 20827 
Telrraf : İat. Son Telgraf 

TOPLUYOR 
Dan geCeki fevkal~de toplantısında kabine 

r 
sekiz · sınıf 

ihtiyQ.t asker' in seferber edilmesi kararlaştırıldı .. 
Çin'in yiiksek mukavemeti Japonya'yı yıpratıyor ve .. şaşırtıyor! 

~~ 
Ş'1-kta faaliyette bulunan Sovyet donanmasındaki Sovyet bıı1ırlyelilerinden bir ı rup ... 

~dr 
~ dört a 17 (Husus)- Son yir_ mahiyet vermek için yeniden se.. li irade hakimiyeti karşılarında 
ÇJıı ıı.rbBaat zarfında Japonyada kiz sınıfı silah altına celbetmesi bulacaklarını hiç tahmin etme _ 
~i 1 l1li billırnıek ve kat'i ne- ve harekata geniş bir muharebe mişler ve harekllt: geçen defa 
'-ıbı ~ ınak hususunda yeni ve şekli vermesi m"karrerdir. Japon Mançuride olduğu gibi kı&a bir 
lıı Jaır hava esmiye başlanuş - erkanıharbiyesinôn Çinin muka - zaman zarfında ve az fedakarlık 
ftı.~on kabınesi dün akş?.m vemetine aid olarak yaptığı he- mu)cabilinde neticclendirebilecıık.. 
~'Pıtıış e lllahiyette bir toplantı sabların yanlış çıktığı ve Japon_ lerini sanmışlardı. Halbuki, Çin 
»<taı0 "e bilahare Başvekil im- yayı müşkiilAt.'.1 sevkettiği anla _ mukavemeti Japonları fevkalide 

JallQ~ Dezdinde kalmıştır. ftlmaktadır. Zira, Japonlar Çinin şafırtmış ve bir hayli can, para 
Yanın Çin harekatına kalt bu fevkalade mukavemeti ve mil- (Dnamı ı ıacı oahlteıaWlel 

.\Iınanlar Çek cephe- · ••:an:•d•' 
sini de tahkime Hukumet 

, başladılar Niçin 
41 - Cekildi 
H manya hudud arını ~ondra 17 (Hususi) -Ncğrinln 
\4 t'lıı. • t b başkanlığında bı.lunan İspanya 

•ıılr ve~ eş çe er~ kabinesi isi.fasını Cuınhurreisıne 
(DevAllll b '' ·· ı ı.ı~faınuda) 

içine alıyor 
Prağ'daki teşebbüsler de henüz ümidll bir 

vaziyet ifade etmiyor 

Ba 9lktu, açıkl11rında 

Biryar;m
Gövde 

ul1 ndu 
Beş'.ktaş açıklarında sahile ol

dukça ;ya!un mes ıicde yarım bir 
W.san gövdesı bulunnıuştur. 

Zabıta bir cinayet veya bir ka
zaya kurb:n olm 1.31 lazım olan bu 
gövdenin hüviyetıni l<'sbite uğ _ 
raşırken hidıscnin de ne suretle 
meydana geldi.ğını tahkika baş -
lam.ıştır. Hen'ız hiçbir ipucu elde 
edilememiştir. 

Başvekil jl 
• 
iz mire 
Gidiyor 

---
Fuarın küşad me ,ı 
raalmlnl blzzet 
yepac•k v e m ü
h~m bir nutuJ: 
sö&layecek 

lkbaad Vekili de bugüı~ 
Ankaradan lzmire 

hareket etti 

Mareşal 
Bugün 
Elazık 'ta 

Elazık 17 (Hususi)- Refa
kat.nd<' bazı Generallerle yük.. 
sek riıtbeli subaylar bulunan 
Büyük Ericiı.nıharbiye Reisi 
Mareşal Çakınağ'ın bugünkü 
trenle şehrimize geleceği an
laşılmıştır. 

Mareş2l merasimle karşıla 
~ nacaktır. Ken:iisi buradan dolt 

ru harekat sahasına gidecllı 

mııMvraları mahallinde biuat 
takib edecektir. 

- -~--

Barbaros 
Güni· 

Her yıl 27 Eylülde 
büyük merasimle 

kut 'ulanacak 

' 
·~ 

- _,,,,,,,,. 1 .. -·~ • 

. . 
Bir Haliç vapuru, ~ RaBÇ isblecinden bJkarkm .• 

ilet 
ya 

ir t 

an 
sa 
ayı 

hırsızlığı 
b·r şebeke 
Of ne ·ice 
ele v r 

• 
ıy 

i Eylülün 27 inci günü, şanlı Türk ı 
denizcisi Barba:osun Prevezede 

(1JeTa m1 ~ •nrı 

-==,._= ==--==== = Şebeke, haliç vapurlarındaki kullanll-

Fil isti 
Kırallığ ı 
K nh hidiaeler 

Başvekil eeıaı Bayar, yarın sa- Bütün t"dd t-ı. 
bah sa.at 11 de İzmir vapurilc şeh-
rimizden lzınıre hareket ed~ek - Devam cd 'yo r 
tir;. .. 1., B İzmlrd 

1 
.. l Hicaz ve Y em~n hü-....., .., avar e uarın ku-

şad meraslırunı LYapnrak, bu mü- kümdarları F.listine 
~asebetl~ mühim bir nutuk söy_ krallık verilmesini 
liyecektir. 

< i)••~ıru e u:cı ...ı.ııeu) istiyCi>rlar 
----o-----

F~ lh<f4 ı 

' Yeni bir 
Halkevi 
Yapılacnk . 

Fatih kazası Halkevi için mo • 1 
dern tesisatı harz yeni bır bina 
yapılması kararlaştmlmıştır. Bu 
bina için Fatihde Malta çarşısın
C.a münas:b bir arsa bulunmuş _ • 
tur. Binanın yapılması için iktıza 
eden 120 b;n lu-alık tah•isat halk 
partisi tarafından gönderilmiş -
tir. 

Yeni binanın i)'apılmasma bu _ 
günlerde başianacaklıı;. 

Emir Abdullah 
fYa:usı altınc ı sahifemizde) 

mu; biletle ri yarı fiyatına tekrar 
halka aatıyorm u' 

Haliç şlr!tetinin kullanılmış bi
letlerini toplayıp bunları tekrar 
satan ve kul'anan bir şebe-ke dün 
bir tesadüf eserı olara-1< meydana 
çıkarılmıştır. B ·ıetıeri çalıp satan 
vasıta olan ve bunları ucuzca sa
tın alarak tekrar kullananların 

cümlesi yakalanarak adl~eye' ve
ri.lmişlerdlr. 

Dün Eyübden Köprüye gel • 

mekte olan Haliç şirketi vapurun
da bulunan ~irket:n müfettişlerin. 
den Nazmi vapurdaki memur ta
rafından biletleri kontrol edıl;r_ 

ken ıki yolcunun ibraz ett kleri 
zımbalanmış biletleri görmiı~ ve 
şüphelenerek bu iki yolcuyu glz
lice takib etneye ba~:amıştır. Va_ 
pur Köprüye yanaştığı vakıt Naz-

&,Dc\lrr.ı 6 ın cı •a~if~· 1e ) 

Esnaf kooperatifleri 
çoğaltılacak 

Muamele vergisi için bugün esnaf 
cemiyetlerinden seçilen dört kişi

lik bir hey'etin iştirakile mühim 
bir toplanh yapılıyor 

Esnaf cemiyetleri ikinci grupu 
umumt katibi Cemol Akyüz, es

naf kooperatillerı ve muamele 
vergisi hakkında bu sabah bir 
muharririmize mühim izahat ver 
iniştir: 

ürg 

Evveli esnaf için çak faydalı o.. 
lan ve bütün esnaf teşekkülleri

ne teşmili kararlaştırılan koOPe
r atü meselesinı anlatan Cemal 
Akyüz demiştir ki: 

(Devamı 6 ıncı ııahlfeml.xde) 

------------------·------------------Büyük tarihci Ziya Şaki r'in 
başladık. 

bu fevkalade eserin i bugünden itibaren tefrikaya 
!~t 

"'~• Q ... 0tuıg , harekete amade bir Alman ordusuna bir 

11 l>~ig 17 
hitabede bulunuyor 

!ıııı 1liu lıı.ı ~% ~ · SUsi) - Alman or- buatı da askeri hazırlıkların ve 
, >ıı,'<t ltı hafta olan manevraların muazzam bir t"""b-
'' ilaı d -.-
t... '•~ı . e\"a 
''ll ll<ı ıst;ı"lrl 

büs olmasına rağmen herhangi 

v~tdiğ\ 
· dr tecavüz v:ı tehdid vasıtalığı 
t Devamı ( 6 ıncı aay famızdı; ) 

Altıncı sayfamızda taklb ediniz. 

Bu eserde tanzimattan· meşrutiyete kadar bütün vatanperverlerin 
devlet adamlarının nasıl ve nerelere sürüldiiklerini, zindanlarda 

nasıl boğdurulup öldürüldüklerini okuyacaksınız ..• 
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Genç leman ve geniş 
ölçüde randıman 

yazan : _E_T_E_M-'--_ız_z_E_T.;._..;;;B;.;;E-.N.;.;l..;;;C=E 
I~ enç eleman ve geniş ölçüde randıman, devlet <lairelerin
U deki çalışmalar için günün mevzuu halinde konuşulan 

meselelerimiz arasındadır. 
Bugün devlet teşekkülünde iki tip çalışma ilk bakışta göze 

çarpmaktadır. Birinci tip Cumhuriyet Hükumetinin imparator
luktan aldığı ve inkılab silindirinden geçirdiği. tadil ettiği, teka
müle bağladığı müesseseler. İkinci tip, Cumhuriyetin son on yıl 
içinde kurulan ınüesseselerdir. Bunların başında İktısad Velcl.
leti ve yine ona bağlı muhtelif ofisler, genel direktörlükler ve 
çalışma büroları gelmektedir. 

Gençlik yaşta değil, baştadır .. derler. İktısad Vekaleti, Celal 
Bayar'ın Vekilliğinden başlıyarak bu düsturu telif ve tatbik et
mek hususunda en ileri tekamülü göstermiştir. En ihtiyar sayı
labilecek eleman ile en genç memur arasında düşünüş, görüş, 
çalışış ve verim itibarile hiçbir ayırd yo~r. Dunun sebebi de 
unvan ve diplomadan ziyade ehliyet ve liyakatin eleman seç
medeki hakimiyetinden ileriye gelmekte ve liyakatler kendi üs
tünlüğünü kendi çalışma muhitlerindeki inkişaflan içinde bul
maktadırlar. 

Bu müesseselerde verimin çokluğu, çalışmanın fasılasız ve 
düzgün ı,t:itmesi, herhangi bir şubenin halk ile temaslarında seri 
ve açık bulunuşı,ı, neticelerin sür'atle alınışı efkarı umumiyetle 
bir tefrik ve temyiz vesilesi olduğu kadar diğer devlet müesse
selerinin de bu şekle intıbak:ı hususundıı, bir örneklik vazifesini 
gönnekt1>dir. 

Anlaşılıyor ki, giinün ihtiyacı her türlü kırtaııt itiyad dışına 
taşmakta "e bir lıankada rastlanan düzgün, seri ·ıe pratik çalışma 
esasında toplanmaktadır Devlet, meını.ırluk için birçok şartlar 
ve birçok vasıflar tesbit etmiştir. Memurin kanunu, harem şekil
leri ve birçok umumi ve hususi talimatnameler bu şartlarla 
mahmuldür. Buna rağmen ekseriya memurları:mzın ferd olarak 
yüksek değerlerine rağmen ya makaniı:madaki bazı hatların mü
vazenets\zliği, yahud da diğer sebebler hem memurdan alınacak 
randunanı kısıyor, hem de halk temaslarında beklenen sür'atli 
neticeleri v.ermiyor. Bize öyle geliyor ki, bunun başlıca sebebi 
enerıi, inisiyativi ve şahsi ınes'uliyetleri tahdid eden kayıdlar
la memuriyete intisab için yalnız diplomanın kafi gelişidir. Dip
loma, bir olgunluğun en kat'! vesikasıdır. Fakat o, hiçbir zaman 
bir liyakat ve enerji kesafetinin tam ifadesi' değildir. Bazan da 
hayat ve tesadüfler diploma sahihlerini hayat hedeflerinden çı
karma '·ta ve ummadıkları, beklemedikleri maişet yollarına sevk 
etmektPdir ve.: bu takdirde de memuriyet di,ploma sahibi için 
sadece b;r geçim vasıtalığı rolünü ifa etmektedir. 

Realite isbat ediyor ki, genç eleman .. :;!ileği geniş ve seri 
olçücie randıman ile karıştırılan ve tam ifade ed.Üemiyen bir ih
tiyaç-dır. Maksad.; gene düşünen, genetiği yaşta de~!, başta bu
lan ve <;alışma tarzında dinamizmi ve modern orı::anizmi kavrı
yan "e ona göre randıman veren elem!l!ll dilemektir. 

Hakikaten de bunun en iyi örneğini Iktısad Vekaleti ve oraya 
bağlı m[icsseseler vermişlerdir. Devlet memurluğu her diploma 
sahibi icin hazır bir maişet kapısı olmaktan ç,:,tığı ve diplomadan 
ziyade Şahsi istidadların inkişafına değer verildiği takdirde bu 
dava dıi kökten hallolunacak ve olunmuş davalar arasında mu
hakkak ki, •·•r almış bulunacaktır. 

Etem hzet BENİCE 

Köy mektebleri Hayvan cinsleri 
Yeniden 2000 Sür'atle ıslah 
. uallim ka-zandı Edi iyor 

Ye ni muallimler hemen Hayvan panayır sergi-
a··in olunacaklar leri de bir nizamilame-

Muhtelif mıntakalarda kurul- ye tabi @!acak 
muş olan eğitmen kursların:n ye_ Edirne Anadolu için, Ankara-
ni mezunları; yakında alınacaktır. da, tiftl< keçisi, inek, sığır, at için 

Bu sene; muhtelif viliye~ler _ bir merkezi hara tesıst deı·piş 

dekı kurslardan 1500, İzmirdekin- edilmektedir. Orman çiftliğinde 
dcn500 olmak ÜZP.re 2000 eğitmen bulunan 500 ineklik bii.yük ahırın 
kazanılacaktır. büyült bir kısmı bumaksada tah-

Bu köy muallimlel'i; derhal sis olunacaktır. 
muallimi münhal mekteplerine Diğer taraftan, orman çiftligin-
tayın oıunacakhrdr. de bulunan hayvanla bahçesinin 

r 

--
_A~K, _H ___ EY._EC_A_N_v_e_l_H_T_İ_RA_S _R_O_M_A_N_l 
Tefrika 
N.77 

Gültekn b:qey hiss2ttirmemeğe 
,;aiıştı: 

- E\'et... Evot ... Ben de tıpkı 
siz ı ~ibiy .nı Her şeyi yola çıkar
ken umıttıırn. 

Ay'"n g.i iimsedi: 
- l{("f '!l!YI mı? 

._ Evet. '":lvır.ı~ siz yanımdası. 
n.z'. Y ıılnız, sizinle b•raber gidi • 
yorum. Siırli'n bı~ka her ~eyi, hat .. 
ta kahyomı v··· kiıhn;m:n plaığt 
s\erlinlerı h·I~ unuttum. 

- Ah !ei<>k;<lir edcr·m İşt~. be. 
< ;evdiğiai1.ı ş mdi anl>.dım. 
Kulağına eğıldi: 

Ycızon lakendar F. 
SERTELLi 

- Bir daha paradan bahsetme -
y,jn, rica ederını' 

Akşam .. 
Saat dört. 

* 
Gaştayn vapuru demirini aldı .. 
Küçük bir romorkör gemının 

baş tarafını rıhtımdan çekerek aç
mağa başladı.. 

Gültekin ilk defa geniş bir ne-
f~ alarak: 

- İşte, şimdi gidfyoruz, Ayten! 
Diyordu. 
Kamaralarına lnmııılerdi. 

Birinci mevkide iki kişHik ge. 

Tıb kurultayının 
Günleri tesbit 
Olundu 

Bir de yerli müstahzar
lar sergisi açılacak 
Teşri evvelde Ankarada topla.. 

nacağını yazdığımız 7 inci millt 
tıp kurultayının içt ma günleri 
tesblt olunmuştur. 

Bu hususta şehrimizdeki alaka_ 
darlara bir tami>nle bildir;ldiğiıle 
göre, bu kongre 16.19 TeşrineV'lel 
günlerinde toplanacaktır. 

Kongre geçen sene olduğu gibi 
bu yıl ela, •Ankara Halkevio sa.. 
lonlarınr!a topfonacaktır. 

Tıp kurultayının devamı müd. 
detince; Halkevi salonlarında bir 
de •yerli tıbbi müstahzarat> açı

lacaktır. 

Btı senki tıblı! kongrede: başta 
İstanbnl Ölmak üzer•; diğer bü
yük şehirlerimizden de kakba:ık 
bir doktor kafilesinin iştirak ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Posta 
Tasarruf 
Sandıklar'& 

, 

Yakında faaliyete 
geçecek 

Bayındırlık Bakanlığı posta 
tasarruf sandıklarının memleke
timizde de kurulması hakkındakı 
ince1emelerine 
dir. 

devam etmekte-

Bakanlık hemen tekmil yabancı 
memleketlerde bulunan tasarruf 
sandıklarının kuruluş ve çalışış 

vaziyetlerile sandıklara ait ilimle 
ri de gözden geçirmektedir. 

Yurdumuzun her yerinde böyle 
tasarruf sandıklarının kurulma
sile, banka bulunmıyan yerlerde 
dahi, halkımızın para biriktirme
si temin edilm~ olacaktır. 

Aman listaye 
Girmesin 1 

NAHİD SIRRI -----
Çubuklu sırt!arında ve muhte· 

şem bir koru art.asında sabık Hı• 
divin vaktile yaptırmış olduğu 

o güzel kasrı Belediye alalı bilmi.. 
yarım kaç ~y geçti. Ne olarak kul
lanılacağı hakkında henüz bir ka
rar verilmed"n alınan bu binanın 
ne olarak kullanılacağı hakkında 
hfila bir karar verilmedi. Ve ka -
rar verilmeden geçen müddetler 
uzayınca hakkında karar veril _ 
myen binaların harap olup gittik.. 
leri yüz misalle, bin misalle tevsik 
edileb!Jir bir hakikat teşkil etti -
ğindcn, doğl'ıısu korkuyorum. Ge
çen fıkralarımın birinde bahsetti.. 
ğim Lsteye, va '<tile dünya kadar 
para sarfodilerek yapılmış, soma 
metrıik kahraıe ve Uımir kabul 
et~ h:ıl9 gelerek yıkılmış 
binaların listes:ne muhteşem bir 
park ortasındaki bu mükellef sa
ray da girerse diye korkuyorum. 

Onu leyli mektep diye m!, bu
günlerin P"k revaçta ta biri le tu • 
ristik otel dıye mi kullanacağız, 

her ne diye kullanacaksak hemen 
kararını verelim. Fakat böyle bom 
,boş ve me-trı'.11< bırakmıyalım: Gü
nahtır! 

Bu münasebetle, Çubuklu kar
şısında Tarabya koyundaki saray 
denmeğe layık bir diğer binayı da 
hatırlasak yeridir. Vaküle Boğaz.. 
içinin en mükelle! oteii. olan Süm
mer ,Palas +a yıllardanberi bom
boş ve kapalı d ııruyor. Onu To -
katlıya.o otelinin vaktile saun al
dığını ve orada iki otelin yaşama
sına imkAn olmadığı için fazla 
tehlikeli bir r<>kabete mani olmak 
üııere kapalı tuttuğunu söyliyor _ 
Jar. 
Şu halde, resmi makamlarca a

lınarak bir leyli mektep veya has
tahane yapılma:C ÜZ"l'e bu muaz 
zam lıln•dan istifade edilmesi de 
yerinde bir şzy olmaz mı? 

Yapılan incelemPlerden elde -;.===::==::="======;;;:;===;: 
edilecek neticelere göre icap eden ftKÜÇÜK HABERLERff 
projeler hazırlacak ve yurdumu.. il il 
zun her köşesinde, pek az nman 

zarfında posta tasarruf sandıkiarı 
kurulmuş olacaktır. 

Maliye Vekilinin 
Tedkikleri 

Maliye Vekıli Fuad Ağralı d;in 
Yalova kaplıcalarından şehrimi -
ze dönmüştür. 

Mumaileyh "hir .ıoralık defter -
darlığa da u~amış ve mua1Il€le 
vergisi tedkikleri hakkında va -
ridat umum müdürü İsmail Hak
kıdan izahat almıştır . 

Küçük s.:ınayi erbabı maktu 
veıgiye bağlanacaklardır. 

* Mezunen şehrimizde bulun
makta olan Paris büyük elçimiz 
Su.ad Davat hir ~afta sonra Pa _ 
rise dönecekttr. * Trakya Ur.!um müfettişi Ge
neral Kazım Dirik dün Türko _ 
fise uğramış ve akşam Edorr.eye 
hareket etmiştir. * Hamid 'ye kruvazörümüz 
Samsuna vamıış, genç zabitleri -
miz şehre çıkarak Atatürk abide
sine bir ç~lenk J..oymuş!ardır * Yedikule surleri dahil'. nde 
bulunan Bizans devrine aid meş
hur altın kapının iki yan planfa_ 
nnda mevcuci tarilıi idam kuyu
larının bulundl•ğ.ı kısımlar; mü_ 
zeler idaresi tarafından tamir o
lunacaktır. 

yüksek ziraat ensiL:tüleri kadro- * Atina, Bükreş, Bağdad, Bern 
sund.a mevcut nebatat ve hayva- elçilerimiz mezunen şehı imize gel-

nat bahçeleri kısmile çiftlik için- 1 ~~miiişiili:eiiı>d~iar•. iiıııiiıııiiiııııiiiiııı 
de tirleştirılecekt'r. '" 

Bundan haşka ziraat bakanlığı ı K A L B E 
vililyetleı-d" yapılmakta olan hay-

vanat panayu ve sergileri i~in ye- G 
1
• R E 

rri bir teırftıat hazırlamaktadır. 

Hayvan~ılıri: ve hayvan sanayii 

mahsulleci s'rayi,nde şark vila- H 1 R. s ı z 
1

. 

yetlerinde mühim bir yer aıyTıl-

maktadır. 

• 

Pazarlıksız safış 
Seyyar satıcılar da muhakkak ~· 

ll · ·k t k k Tuna'nın en er"~ ma ara etı e oyaca tı 
yonal vaziye :1!f.I 

Belediye iktısad müdürlüğü hergün 
Esnaf Cemiyetleri mümessilleri 

Şükriİ P Yazan: Ahmed ijlı; 
hcJllrıı Tuna Avrup>nııı ene n~ 

:ııehi:rl.eı:unden bir;dir. Allll3 ııt' ~· 
K.araormand~n çıkuktan ;oııo • 
vusturya, Macar;staıı. ~ arıı:ı' 
vakya, Yugoslavya, Bu 

1
g ııııdl' 

ve Romanyanın toprak:,. il 

ile temas ediyor 
ElY lıll bir:ien itibaren şehrimiz_ 

de ta tbikıl!il başlanacak olan pa
zarlıksız alıJ veriş kanununun 
tatbikatı ıçin icab eden hazırlık
lara Belediyece ehemmiyetle de
va medilmektedir, 

Pazarlıksız satış i~i iç'.n ayrıca 
~At vücude getirilmiyecek 
ınevoud teşkililtln işin idaresıne 
çalı§ılacaktır. 

Belediye iktısad şubesi müdür_ 
lüğü hemen hergün slakadar es.. 
n.af cemiyetlen milmessiller.ile te
maslarda bu!unmakta ve pazarlık
sız satış işinin tam bir selametle 
cereyan edebil.mesiru temine ça _ 
lışmaktadır. • 

Burulan ba~ka ticaret odasının 
da bu hususta mütalea ve fikrin.. 

den istifadeye çalışılmaktadır. 

incelenmiş ve biihassa gıda mad
delere şamil olacağını henüz kat'i 
§ek.ilde ilan "'memiş olmakla be
raber Belediye bütün maddelere 
şümulünü gözönünde bulundu -
rarak hazırlıklarını yapmaktadır. 

Seyty"a.r satıcıhr işi de ayrıca 
incelenmiş ve blhassa gıda mad-
delerini satan seyyar satıcıların 

sattıkları maddelerin maktu fi.ar 
tını gösteren etiketleri kullanma
ları takarrilr etmiştir. 

Ancak bunalrın satacakları me· 
vaddın füıtlırı He d<ikkanlarda 
satış :fiatlan arasında ehemm.:yet-

lice bir fark bulunacağı anlaşıl -
mıştır. 

_,o~· 

geçerek Karadenize do~ e? 
nehrin enternasyonal v•,~ı 
taY'in eden iki muahede ·nin n • 

1 - Kırım muharebe51 
. ııı~ 

hayetinde imza edilen parıs 
ahedesi, d~ j,H 

2. - Büyük harbin sonun 
zalanan muahedeler. ~ 

Kaçakcılar 1 Festival 

Bunların birincisiyl~ ;ıın' ı• 
Viyanada olruak üzce: ' bı1 ~' 
rupa komisyonu• nanıile l<·ı e4/ 
~nasyonal komisyon t~" 
mişü. Bu kom. yorun ~~ 

zaman en büyuk Tuna .ı;ı .~' 
lan Osmanlı Lnparatorııı~ıJ 
turva Macaristan Lnpatat Jıl'_..6 
Fransa, İngiltere ve J{ırırıı dl''. 
bine ~tirak eden Sardıırr1"~ ırıl.' 
idi. Komisyo'lun vazife çı) ı' 
bütün dünyanın ticard 'lr ~ 
lıundurmak içi!! icab edell rrı~ 
leri almaktan ibaretti. ~o f 
bunu yapablmck için ljıllll ~ 
len masrafı, Tunadan ~ıı., 1 
terden aldığı resim ile ttıll~ 
yordu. Tuna Avrupa 1<0~ 
nun salahiyetleri, on d .l)İ ~ 
asır içinde Paris muahed;ı, ~ 
kib eden birkaç konfera tiJı?. 
y.id edildi. Sardunyanın ~ 
olmak itibarile 1ta~ ·a kO JiJl ııı' 
aza oldu. Romanya da.aerJı;•,.ıt' 
ahedesile tam ıstikli\111~ etli ff 
tuktan sonra en ehemırnY ~~'/ 
na devleti olmak itibarıle sıljlı" 
yonda aza b~l=d_urrııakaftJP ~ 
yetmi elde ettı. Dıger ta~. ~ıJ 
rnanlı İmparatorluğu, ,9. 111,~ııl müteakıb Tuna devleti 01 

Muhakeme edildl Eğ enceleri 
Suçlul•rdan UçU 

tev~ı: edHdl 
Döviz kaçakçılığı yapmakla suç

lu olarak yakalanan ve gümrük 
muhafaza memurlarına da 200 li
ra rüşvet vermek isterken cürmü 
ıneşhud y3pıian Ga1atada Göypa
lasta 6 ıncı katta csu ~ri ve it
halat> mües3;?ses1nin müdürü l\{. 
Lüsyen Jübede, müessesenın 

mes'ul memurlarından Scbuh ve 
Jan ve 200 lira rüşvet parasını 

Galatada 'i'e>katlı !Gkantasında 

gümrük muhafaza memurlarına 

vereceği sırada cürmü meşhud 
yaplıan Said diin akşam adliye 
S üncü ceza muhakemesine Yeril
mişlerdir. 

Muhakeme he-yeti rüşvet cürmü 
meşhudunu ve döviz kaçakçılığı 

tahkikatını yapan muhafaza mü
fettişi Süleymanı ve cürmü meş
hudda hazır bulunan 15 sivil me
muru dinl~mi~ ve suçluların mü.. 
daf :alarmı ist:ma etmiştir 

Neticede suçlulardan yukarıda 
isimlerini yazdığımız 3 ü tevkif 
olunmuştur. 

MüesseS':!nin sahihi Juber ser -
besi bırakılmıştır. 

* Ortamekteb ve lise mllllllim.. 
Jeti de badem,ı, dt-rslerde şema ha
zırlıyarak çalışacaklardır. * Esnaf cem:yetleri umumi ida_ 
re heyetleri; cemiyetlerin manevi 
şehsilJ·etlerin.n partiye bağlan -
maları hakkınd.ı karar almak 
üzere, bugünlerde heyeti umumL 
yelerini fevkalade olarak içtimaa 
çağıracaklardır. Ondan sonra key
fiyet partiye ve oradan da Anka_ 
raya bildirilecektir. * Türkkuşıı faaliyeti mütema_ 
diiyen artmaktadır. Bugünlerde 
72 bin lira sariile Etimes'udda ve 
145 bin liraya da İnönünde yeni 
ve muazzam 2 hangar inşa olun
ması kararlaştırılmıştır. 

* Yavuz harb gemimizle bir kı· 
sım lıarb gemilerımiz, dün Çanak
kaleye gitmişlerdir. 

Festival münasebetile hazırla -
nan eğlence programının tatbi -
Jııine devam edilmektedir. Spor 
festivalinde peh!ivan J ak Şeô ile 
Tek:rdağlırun gürPşmesi kararlaş 

tırılıruştır. Faka! Jak Şerinin has.. 
ta alması münasebetil~ bu maç 
bu hafta da yapı'.mıyacakttr. 

Romaftiadan davet edilen bil -
yük Tanas:ı revüsü dün şehrimize 
gelmiş ve festival tertib heyeti 
tarafından karşı1anarak otellere 
yerleştirilmi~lerdir. 

Bu akşam Üsküdar tıyatrosun_ 
da halk opereti tarafından •Pintô 
kız. temsil edilecektir. 
Yarın akşlm Taca sa revüsü Te

pebaşı bahçeWıde ilk temsilini 
verecektir. 

iş yüzünden ölen ve 
Yaralanan demiryolları 
Memurları 

çıktı. -e' ~ 
• geliJ1L ' ' !kinci mllahedeyc e<Je ıll 

daha doğrusu hir mueh pıJrıı' 
.. IJ b" ük' h b' ı'havetle "' g. , uy ar ı n , aııe"" 

muahede se::csidir. Bu rrıu ııJ ı1 

lerle de •enternasyonal 1'\,,ıl'. 
misyonu• teşkil edildi. B~a ~ 
yon Tunarun AlmanY ~·# 
şehrinden b3şlı,yarak Roıtl9 .:ı~ 
• }<ıS•" I" 
Ibraile kadar uzanın • .. ıen 1 açmak ve lüzum gördügı.l l<e111 

·1 ıtııl f) işleri yapmak vazi:fesı e 1V 
Nafıa Vekaleti bunla- olacaktı. Ayni zamand• ~' 

silahtan tecrit ediliyord11 '.n;P ~~ 
rın ailelerine tazminat bu silatan tecr:t keyfiye~)<ııııl'~ 

• ' • manya ve Avusturya lı 3 ıııô 
ve~ı mesı esasını ı'• ıt hükümleri, yalnız Tun~ rııtP 

hazı ·lıyor hasır değildi, Elbe, tnye dt1İ 
Bayındırlık Bakanlıgı· Demır· _ Oder gibi Alman nehirl<rı ıı<'' 

']'!ı!BP 
yolları limanlar iıışaat dairesi, rüsefere açılmış ve sı J 

inşaat teşkUatına mensup işyar_ edilmşiti. ,ııııııt; 
lar ve müstahd.mlerle işçilerden Vaziret Almanyanın ·\~o<~ 
iş yüzünden ylfalananların veya yayı ilhakına kadı~ bu ~sttl~ 
hastalananların tedavileri husu- vam etti. Almanya ı\;uf~e~tııf 
sunun temini ve bunlardan iş yü- ilhak ettikten sonra ç~ ırrıW.,. 

yetli bir Tuna devletı 0 ~•e! , 
zünden m3lı11 kalanlarla ölen_ 1 ooıı•· ıı' 

Tunanın membaı o an ,,~ı ;,, 
!erin verselerıne verJecck taz_ k " ·ı· 

gen köyünden haşlıyare,,.>ıf '· minatlar h3kkında bir nizamna- ~·v ..,.(-" 
me projesi hazu·lanmıştır. lava'ya yakın bir yer~d1n F'l 

na Alman toprakları ~d• , 
Bu haber ~vlet Demiryolları AlmaJlva, nehirıerı h•k ·ği ııi'111 

ve limanlarda çal.ı§an bütün me- muahedesile kab.~l et~ 'J'Un~~' 
mur ve ~çileci çok memnun bı.. kayıtları ilg~ ettıgınde 0~ 'f'f 
rakmıştır. Ulın ile Bra tislava arası 11011,ı . 

* Hansa isimli bir Alman va.. 
puru Şanghay açıklarında bat _ 
nuştır. 

man kısmı da enternasY ~ Jı' 
r1ııv .. .Aı' 

na komisyonunun sa·' · ııır f 

niş bir kamarada ilk ~ birbir•n. 
öpmek oldu. 

- Bilet kontrolu baş;ar da.. 1 

- İyi ya .. Başlarsa başlasın. Me_ 
adamcağızın neşesi varsa ... 

- Bu beni rahatsız etmesine 
bir sebep teşk:l eder mi? Herif 
adeva hürriyetime tecavüz ediyor. 
Sesi harim'me kadar gelen bir er
keği tepele>nek li'izım .. 

şınız dinlens,u. 
- Bu saatte uyunur mu? Saat 

dört buçuk .. 

ricinde kalmış oluyor:. ıer;ııd', ~ 
başka Almanya Tuna ~ ve tıl 
çille bir filo teşkil etmiŞ d' 't 
hakkındaki 1ls1vvur1arını 'fııP ~ 
lememektedir: ı\Jm3nY9r•~ f.11 
Mayın nehrine bıığlıY~:Y'' .~r 
Avrupa ile garbi Almisk:ıt'"".' ,~ 
Holanda, Danimarka, d n•~~~ ı' 
ıya ve İngiltere a:asııı 

13
:. t7 ol>' 

temin etmek istiyor. rrıiY"ıl~ 
Tunanın eHse-ı ehem ,~e i/ 
vaziyetini daha zıyade'J'U~' ~ • 
-vetleşt~tir. Fak~t p.lf!'

1 
il' 

Gültekin Kızkulesini gördü .. 
Dalgın daigın Üsküdar sahiiine 

baktı. 
- Ben Bof.:aziçini sehhar, cazi_ 

beli bir kadına benzetir;nı, Ayten! 
Şu latif manzaraya dünyanın hiç 
bir .yerinde rastlıyamazsın! 

Vapur yolunu almuıtı. 
Ayten küçük valizini açtı: 

- Rujumu buraya koymuştum .. 
Bulamıyorum ... 

Gültekin giıldü: 

- Ben gö~üyorum ... 

- Ver öyl~yse ... N~den aralı -
yorsun beni? 

Ve birden şen bir kahkaha ile 
kendini yatağın kenarına attı. 

- Buldum ... Buldum ... 
Gültekin de kendi karvolasına 

· uzandı: 
- Bizı şimdi burada ı ahat bı.. 

rakmazlar ... 
- Neden? 

mur gelince gösteririz. Zaten bizi 
buraya getiren kamarottur. Bile
tin b:r parçasın! o kopardL 

- Diğer parçasını da şimdi ko
paracaklar. 

Bu sırada yanındaki kamaradan 
kalın sesli bir erkeğin italyanca 
şarkı söylediği duyuldu. 

Gültekin kaşlarını çattı 

- Bu kamaraların çla al'aları 

ince çam lahtasile bölünmü~ gibi. 
İnsan nefes alsa i~:tiliyor. Bu ge_ 
veze herifin şarkısı Veneci:ğe ka_ 
dar devam ederse, işımiz var ... 

- Fena mı olur? Parasız gra _ 
mofon .. 

- Gevezeli)'(2 hiç tahammülüm 
yok. Şarkıyı ancak meşhur san'at
kiırların .a.(:zından dinlemekten 
hoşlanırım. Boyl., heriflerin ağ
zını çamurh doldurmalı da, bir 
daha herkesı raha\$ız etm~sınler. 

- Çok eııoıslsin'z, prens! I!clki 

Gültekin prtık cali olmaktan U

sanmıştı. İstanbuldan ayrıldığı da_ 
ki.kadan it.ibaren mümkün olduğu 
kadar olduğu gibi görünmeğe baş
lamıştı. 

Ayten: 
- Siz bugünçok asabisiniz, 

prens! dedi. Hele biraz yatınız da 
sinirlerniz yatışsın ... 

- İşte yatıyoru ya ... 
- Öyle vatmak dcğıl. İyice uza-

nınız.. Ve kulaklarımızı tıkayı
nız. Bu gün şarkı. yarın ıslık .. 
öbürgün düdük sesi. Bütün bun.. 
!ar yolculukta eksik olmaz ... 

- Hakkm var Ayten! Ben bu 
gün çok sinirliy m. Gölgemle bile 
kavga etmek isti~·orum. 

- Aman. b'raz uyuyun da ba-

- Çaya mı yetişmek niyetin· 
desin? 

- Hayır .. hayır .. böyle bir ni
yetim yok. Dediğini yapacağım.. 
biraz uyuyacağım. 

Ayten, Gültekn!n başı ucunda 
iğildi: •. 

- Prens .. . 
- Ayten .. . 
Bir daha öpüştüler. 
Gültekin gözlerini kapadı 

Ayten de şezlonga uzandı .. 
Yen rujile dudaklarını boyama_ 

ğa başladı. 

* 

· lar• I' 
kındaki bu tasavvıı: tısaöi. ~.,ı~ 
yanın şarka do~ru ılı r ş!ıV'll 
leme siyasetile berabC dt~'1 ~ 

ı ·l<a<lar , bu mesele ile a a _,f11 ıı" 
.fi uY"'. ~J ' 

arasında bir en şe ·ı\ırıı' 0 · 
1 

<· 

Aytenin fran.sızcası 

vtliydi. 

inıkan yoktllr. Ve tnailıe10 f 
Tuna meselesind_e ~,~ıı ·!' 

Fransa ile işbirlig• yaP·eılf'ı!iff 
kinmesi on! arı bu ~ıı erı 

çok kuv- bancı telakki etmes'. }.I' 

artırmakt.J.dır. . Tut'' ..r/ 
Gültekin halil uyanmamıştı .. 
Saat altıyı vuruyordu. 

Ayten yavas~a k&marad:ın çık
tı .. güverteye doğru yüı ildti. 

(Devamı var) 

. d nberl• fı· "' Brrkaç n . 81 ııı r 
rupa komi ·vonu, ıçtıfl'l J;:ta&ıf· ~' 
yada ~in ı 

0

a'da yapıt~ ol~,i 
· :kk te 15yı "" ıçtınaın dı a " 6 ,,,r 

([)evıııı>' 
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!9rkunç bir facıa! 
köylü nüz kızıl alevler arasında 

cayır cayır yandı ı 

Bu hususdaki meraklı 
tafsilatı okuyunuz 

c:~"'.~nün Alipaşa köyünde ı 
b , .. ~u çıkan bir yangında al- f 
"''oy U vatandaş yanmıştır. Bu 
'"" fec· Qykııdaı Yangın geceyarısı herkes 
~· iken bu köyden Kara Hü

.::: oğlu M•hnıed Güllünün a- ı 
ıeı ~ çı<mı.ş ve derhal eve sa-

IQ, ~:,~ıe. beraber Mehmed Gül
llıı ::"""Şı Hasan, Mehmedin ka
~lıri ve oğk; tsmaıl.i de be -

\' Yıtkınl§tır. 
tar aııgın çok ani olduğu için bi-

'-ler --ı · J · · d , .• erı ancak alev er •Çın e 

FA • b. '-'Cl ır 

Otoınobil 
~azası 

6ir 
ltletrelik yardan detey 

ak e uçan kamy0nun 
ıbeti çok elim eldu 
Ge~ .. 

tt tıı gün Tosyaya 15 kilome1-
~· esafede Emirlerça,yında feci 

Oto 
" llıob;ı k.ı.zas~ olmuştur. 
>anıtır _,_ 

·~ Yiik a'4:<n Tosyaya beş yolcu 
lı,;~ ~e. gelmekte olan Tosya 
htJı Y~ının 51 numarasında ka

~~ l.ı:Ustafa Pdlllukçunu'l idare
~"'elc" 
ııı.h 1 kaınyoıı firenleri tutma.. 
~ başlaın~ ve şoför kendini 
o4ıı atzıu~tır. Bunu müteakip 

teı e;ı h12.tyla kamyon derese yu

oı.n iıııııış ve b!r aileden mürek
~.Yolcuıar f,lıiketli bir akıbetle 

'l' 8iıo~ardır. 
ll&~nın. Şeyh mahalleııinden 
~ İbıct oğlu 11 yaşındaki 
~;;. başından yaralanarak öl-

...,, ltar 
ııı..,. 1ill Seherle kardeşi Ah.. 
~"lli o ·ı 

te 7 g u 9 yaşlarında Mehmet 

iır ~1.a.rında kızı müzeyyen a. 
\'~ ette yaı alanlJU§lardır. 
'~~ latılı.ikattıı §Oförün ara
iı v addinden fazla yük aldı

~ lıanı 
it ttt;.. Yonu sarhoş olarak ida. 
llııı,ı~'. anı~şılmış ve tevkıf olun. ----4s,.i 
y .. lc 
V ll arabaları 
~··e hamallar 
t~~fe ile naklivata 
~~bbos edenlere 
llel~<o veriliyor ı 

~-~ ~:.e zabıtası memurlar; 
~hal· ını;zin muhtelif yerlcrin-

a lı: .. 
~~l!tı Ufe ile öteberi taşımak 
ll~lll bir lı:aç kşiyi tutmuştur. 
1l"ıt~ "1-ın faaliyetine; hiç bir 

~ )il ~Ydaıı verilmiyecekt'i;r. 
1'1:l v lt arabalarının butün kü
t.)~ ~ ha'll.al!ar tarafından ko

~l>tı11~'l'ik•; bunların taksitle 

~ 
a!"I esası da konulacaktır. 

kaldıktan sonra duyabilm;şler ve 
kurtulamıyarak yanmışlardır. 

Bu iki biç1relerden maada daha 
köylü yanmışt!r. Bunların henüz 

isimleri tesbit edilememiştir. Bu 
yangında yangın, çıkan çıkan 

medin evinden başka üç ev ddha 
yanmıştır. 

Yangının ahırdan çıktığına gö
re bir kasid yoks1 yanmış çıra ile 

ahıra gdilmekten ileri geldiği kuv-

vetle muhtemt<ldir. Maanıa!ih 

tahkikat devam dmektedir. 

Almanya ile 
Serbest ticaret 
Başladı --
Yeni anlaşma evvelki 

gündenberi tatbik 
alunuy0r. 

Hükfunetimizle Almanya hü
kfuncli arasınd.ı imzalanmış olan 

yen. ti.caret ve kıliring anlaşması 

evvelki gümlenben mer :yet mev
kiine girmiştir. 

Geçen yıla kadar Almr.nya ile ti
cari münaseb<>tımız ı.yi olmakla 
bera:ber ancak mukavele ile tec
did edilmiş olan mallar aılmıp ve
rilmekte idi. Yeni anlaşma ile bu 
tahd~t keyfiyeti tamamen kaldı
rılmıştır. 

İki memleket arasında tam bir 
alış veriş temın ooeeek esaslar ü

zerlinde anlaşma yapılrııı~tır. Al
manyaya bundan sonra memle
ketimizin evvelce gitmiyen bir 
çok mahsulleri de gidebil«:ek ve 

bu suretle il.racat yckCınumuzda 
eskiye nisbetle ehemmiyeUi su -
rette artacaktır. 
Tüccarınuz yeni anlaşmamn me

riyet mevkiine girmesi dola,yısile 
hümmalı hazırlıklara başlamıştır 

Bu sene memleketimizden Al
manyaya bilhassl canlı hayvan

lar, hayvani mlddeler, ham ve iş
lenmeml1j deriler, yün, tiftik, ke. 
çi kılı, halı, taze ve salamura ba. 

!Utlar, her nevi zahire, reçel, likör, 
şarap ve sair içkiler. ceviz kütü

ğü, pamuk, tütün, kereste• üzüm, 
incir ve saire fazla miktarda gön
derilelcektir. 

Haz·m ve Muam
mer Bursada 

Kırşehir saylavı bay Hazım Mu
ammer İstanbuldan şehri'Jlize ge. 
lerek Çekirgedeki banyclu otel -
lerden birine misafir olmuştur. 

Bir şoför mahküm 
oldu 

Bir kaç gün evvel Şışlide Mü

nevver isminde b:r kıza çarparak 

ölümüne sebebiyet veren şoför 

Hasan dün Asliy ~ birincı cezada 

sekiz ay hapse mahkılm olmuştur. 
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""~· T11rih1tefrikası No. 66 
~ ıt Qece yarısını geçmiş, ne yemek 

tıı~ ~lltişti ne de istirahat eylemişti 
•tı •tına k 
b~· ~avaıı •dar idare tmeslııi rica 
'ii 1dı. ıı ı •dam; başka ne yapa-
1~ası •anıafıh; düveli ecnebiye 

~.,. na d 
"'ta]( a g~ceden birer nota 

nat. Yaveı·ı·ı .. d d" B , • tıı ~ gon er ı. u 
"'ç 'a sab aııııa una dokunmadan işi 

zsa y 
~ı· arına kadar savsak

ı· •tıı id. 
~ ıı"at !> ı. 
~nıa 13 a§~ ıle arası iyi idi. O. 
~ t •. 
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'i ~a :l§ayı telgraf ma -
!'a o • ,agırtarak, şifre ile; 

çektiklerini anlattı. Sabahleyin 
iradyi tebliğ edeceğini hal:Sline 
ruyaz etti. 

Vakit gece~arısını geçmişti. Ne 

yemek yemışti ne de istirahat et-

mişti. Mercan yokuşundaki ko
nağına bitkin bir halde döndü. 

* Sultan Aziz; buzlu demirhindi 

şrbetlerini gövdeye attıktan son -

ra; ahçıbaşısına pişirttıği kuzu -

nun başına geçt.i. Ellı;rile kopara, 
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I 350 liraya 
Alınan bir 
Tek banyo! 

joenlzden çıkarılan 

Şehir meseleleri 
Ekonomi ve sergi saray
ları hemen yapılmalıdır l c:esedler 

Kanlıcada, Bakırköyde, şu
rada burada bırkaç hafta i~in
de birkaç cese<l bulunmuş. Ayvalıklı bir tüccarın 

başı na gelenler 
Bursa •Son Telgraf. - Şehri -

mizde, mühimce bir hırsızlık vak'. 
ası olmuştur: Ayvalık tüccarların
dan olup Gönl:i Ferah otelinde 
misafir bulunan bay Enver Alaz 
soyunup. banyoya girmiş, çıktığı 
vakit ceketinin cebinde bulunan 
350 lirasının kaybolduğunu gör -
müş, derhal zabıta;a haber \>er -
ntştıi:r. Tahkikat neticesinde ken
disine Trakyalı tüccar süsü veren 
sabıkalı otel hırsızlarından Eski -
şehir Jıi Ahmet Mahir Öze an oldu
ğu anlaşılarak izine düşülmüş, Es
ikişehı:rde paralarh birlikte yaka. 
!anarak şehr: "' '. z Adliyesine get.\.. 
rilmi§tir. 

Bir otel 
faresi 
Yakalandı· 

içki aleminde paraları 
harcayan hırsız 
nas:! tutuldu? 

Evvelki gün Sirkecide bir otel
de garip bir dolandırıcılık vak'ası 
olmuş. Otelci namına hareket e
den bir açık göz otele gelen milş
terilenden Urin;n emanet bırak. 
tığı parayı gece yarısından sonra 
Beyoğlunda içki &leminde har
caIIllJjtır. 

Hadise şöyla olmuştu: 
İsmail isminde biri evvelki gün 

Adapazarından İstanbula gelmiş 
ve Sirkecide otelle famiştir. 

Otelde hizmet eden Mehmet ye
~ gelen İsm1ile kıymetli eşya ve 
parasını kasaya teslim etmesini söy 

Denizden çıkarılan bu cesed
lerin hemen hep~inin de deniz 
hasretini yenemiyen ve can -
larını hasretlerine feda etmek 
vaziyetinde kalan vatanda~la
ra aid olduğu anlıışılıyor. 

Ekonomi sarayı için en münasib 
yer : Galatadır 

Denize giriyor, yüzme bil
mediği için boğuluyor· Kara
da da kalsa Mcaktan boğula
cak! 

Bunun en kestirme çaresi 
deniz hamamlarıdır. Koskoca 
Boğaziçinde bile bir iki deniz 
hamamı yok. Hamamda kim
senin boğulduğu görülmemi~
ür amma, deoizdf' boğuluyor 
işte. 

BÜRllAN CEVAD 

eski man:ıara kalmamıştır. Bu iti
barla ekonomı sarayı için, ticari 
bir merkez lazım . .. Yukarıda yaz
dığımız gib;, Bahçekapı ve civa
rında bu ~eraıt değı'imiştir. 

EKONOMtShRAYiGALATADA 
OLMALI 

Ekonomi sarayı ıçin en müna. 
sib yer yine Galatadır Bugünkü 
şerait altında, şehrin ticaret mer
ke2lİ. Galatadır . Denizbank, güm

rük daireleri, Ömer Abid hanı gi. 
1 

bi, zahire ticaretinın merkezi olan 

hanlar, den;z tıcaretile alakadar 

Bir 
Yılan 
'f-likayesı ! 

İstanbulun ıyeni yeni bnialara ih
tiyacı vardır. Bir; sergi sarayı , di
ğeri ekonomi sarayı ... Sergi sa -
rayı yapmak için, İklısad Vek3.. 
Jeti tarafından bütçeye 50 bin li. 
ralı.k tahsisat koymuştur. Vakıa 
bu miktar pekazdıt. Fakat işe baş
lamak ve teşebbüse girişmek için 
kafi dereced~ blF tahsisat sayıla

b;fü. Sergi sar~yı nerede yapıL 
malıdır? Şmdiyc kadar bu mese. 
le etrafındı 1>irçok sôzler söylen
dıi. ve muhtelif fikirler ilercye 
sürüldü. Ticaret odası, sergi sa
rayı için, Gülhan ~ parkının, Sir
keci kısmını münasib gördü. Ku
run gazetesi de, kapah çarşıyı ser
gli yapmak için ıleriye 1:-ir fikir ı 

sürdü. Vakıa Kurun gazetesnin 
' bu :fikri ciddi tel5kki edilmemiş 

ve alay mevzuu teşki! etm i şti. 

İstanbul sana/ müfettişi Daniş de, 
Çırağan sarayında , sergi sarayı 
açılmasını müdafaa etm2şti. Fa- 1 
kat bütün bunlar bu mesele etra. 
tında bir fikir vermekten ibaretti. 1 
Şimdiye kadar hiçb!r müC'ssese, 
bu meseleyi esaslı b•r surette ted
kik etmem i;tır Yalnız İstanbul 
mJli sanayi bırliği, sergi sarafı 

için, Sürpagob mezarlığındaki sa
hayı münas•h görmektedir Bize 
kalırsa sergi sarayı için en mu
vafık yer de burasıdır . 

ı müesseseler, acentalar hasılı her 

nev; ticaret sınai şirketi Ga -
latada toplanmıştır. Bahçekapı 

ve civarı, eski vaziyetin '. ka_ybet- 1 
miştir. Bu itibarb ekonomı sarayı 

·ıçin en müsai·j yer, Galatadır 

Yılana şerbet yapılır
ken paralar nasıl 

uçmu~? 
Unkapanınd-ı oturan Fatma is.. 

minde bir kadm evin bahçesinde 
oturmakta iken bahçede küçük 
bir yılanın dolaşmakta olduğunu 
görmüş ve zline geçirdiği sopa ile 
yılanı öldürmü~ ve sokağa ııtmış. 
tır. O sırada sokaktan geçme-kte 
olan Bahtiyar isminde birkadın: 

- Aman kardeş yılanlar çıft 1 

gezerler evıne şerbet dökülmezse 
&ğer yılan çıkac ık ve seni zehir
lqyecektir. 

demiştir. Fatma korkmuş ve 
Bahtiyardan buna bir çare bul
masını rica etmiştir. Baht';vm- bu 
ricayı kabul etmiş ve Fatrnanın ı 

evine girerek her ikisi de bir olup 
acele şerbet yapmışlardır. Şerbet 
yapıldık.tan sonra Bahtiyar şerbet 
dolu tası fatmanm eline vererek: 
Şimdi bahçeye çı 1c ve bu şerbeti 
yavaş yava1 bahçenin köşelerine 
dök demiştir. Fatma bahçede şer
beti dökerken Bahytiyaı daFat_ 
manın odasında yükte haf:f baha
da ağır ne '.'ar>a toplı;varak savu~
muştur. Yakalanarak birinci ceza. 
ya teslim edilen Bahtiyar dün 
tevkif edilnL~tir. 

Bu yıl 
Gelecek 

H.A. 

1 Göçmenler 
Nerelere yerleştiri-1 

leçekleri karar-EKONOMİ SARAYI NEREDE 
YAPILMALI? 

Senelerdmberi. t' caret<ıdası ti -
caret sarayı yaptırmak için tdk:k- r 
!er yapmaktadır. Hatta bu ;ş için 
'bütçesfode de bir tahs:sat ayrıl
mıştı. Fakat ticare,~ sarayı bir tür. 
lü tahakku1< edememiştir. Nihayet ı 
son zamanl.lrda, tasavvur haHnde 
olan bu sarqyın ismi değişmiş, e
kon<ımi sar:\)'! olmuştur. Senelcr
denberi bir türlü yapılamıyan ve 
nihayet adı değişen e',or.om: s.-ı

rayı nerede yapılacak? 

İlk tasavvur, dördüncü Vakıf 
• 

hanı karşısındaki t:caret borsa -

laştırıldı 
Bu yıl Romanyadan memleke

timize on iki bin göçmen gelmesi 

k.ararlaştırıl>nıştır. Bu ırkdaşları. 

mız pek yakınd~ Köstenr.<:den ha
reket ~ak!erdir. 

Bu göçmenler, tamamile, l'rak
ya bölge~iııe yerleştirilecektir. 

Bu jtibarla doğrudan doğruya 

Çorlu kaz1.;ın.ı bağlı Marmara 
Ereğhsi is1<~iesn? çıkarılacaklar. 

dır. 

Göçmenle.: Ereğlide misafir edı. 
lecekleri için ' aşe ve stirahatları
nm temini husurnnda }[ızım gelen 

tekmil hazırnk ':ı; yapılmıştır. ye
ni göçmenıcrııı iskan ;yerleri E
reğlide tesnit edilerek yerlerine 
g(tıderilec?klcrd,r 

!emiş ve İsmail de yanında bulunan 
31 lirasını Melımede teslim etmiş
tir. Akşam İsmail odasına çıkarak 
yatmış fakat tahta kurularından 
bir türlü uyuyamamış, nihayet 
vakıt gC9İ1"mek için Mehmedin 
yanına inmiştir. Mehmet bir müd
det İsmail ile öteden beriden ko
mışt>uktan sonra İsmaile kend'.6i 
~linceye kadar oturmasını ve 
<>telden ki.-nsenin çıkma:;ına mü. 
saade etmemesini söylemiş. Otel
de bulunan başka bir müşterinin 
yeni elbiseler.ni gİi)'miş ve bir 
taksi. <ıtomobilinn atlıyarak Be
yoğluna çıkmıştır. Mehmet Be
yoğlunda bir hayli rakı almış ya. 
runa bir de kadın alarak ş;şlı dı
şında.ki İspironun gazinosuna gi
derek sabahı kadar eğlenmiştir. 

Bursa lstanbulun[ 
bir mesiresi oldu 

sını yıkmak, burada bir saray yap
maktı. O zaman bu tasavvur ı:~ğru 
olabilirdi. Çünkıi Bah<;('kapı, İs -
tanbulun ticaret merkeziydi. Bü-

1 
tün büyük müesseseler, mali mü
esseseler burada toplanı,yordu. 

Borsalar, bankerler ~e saire ... Di. 

ğer taraftan liman mhısarı , güm
rük başmüdüı-lüğu gibi ticaretle 
pek yakından aliıkası olan mües
seseler de, bu civarda toplanmış. ı 

tı. Fakat ş'mdi vaziyet tamamile 
değişti. Kambiyo ve esham bor • ı 

sası Ankaravı nakledildi. Gümrük 

Ulu dağda 
Dün gece Uludağdalti Dolu ba

ba kampında bir eğlence tertip 
edilm'ş, Şehir bandosunun caz 

takımı da ·çt!rak etmiştir. Tatil 

günü olması, havaların da fazla 

sıcak bulunması Uludağa rağbti 

arttırmıştır. Yüzlerce halk otobüs
lerle illudağa göç ctmşlerdir 

Sabaha kadar otelci odasında 

beklemiş olan Adapazarlı İsmail 
sabah otelden çıkmak istiyen müş
terileri Mehmedin tenbıhi veç
hile dişarı bırakmak istemeınıiş 

hadise polise aksetmiştir. Otelin 
müstedri Enver otele gelmiş İs
mail 31 lira parasını M~hmede tes
lim ettiğini söylemiştir. Mehmet 
yakalanmış. Mehmet evvela İs
m:~ 'Jden para almadığını söyle
miş sonra da aldım amma sarhoş
luktan ne yaptığımı bilmiyorum. 
demiştir. 

Mehmet dün 4 ay hapse mah
kfun olmuştur. 

kopara .yedı ve dört okkalık süt 
kuzusunu temizledi ve kemikle -
rini ortada bıraktı. Üzerine de 
südlü ve fıstıklı irmik helvasına 
kaşığı çaldı. 

Ellerini yıkadıktal' sonra; şela. 
lenin karşısına dilşen yatak oda. 
sına çekildi. Yemeği hazmetmek 
için durmadan bir aşağı bir yukarı 
dolaşıyor, ikide birde de, buzlu 
demirhindi şerbeti!~ hararetini 
5Öndürüyordu. 

Sultan Aziz; geceyarısına kadar 
hazmini yapmıştı. Artık yatacak -
tı. Haz:nedarına seslendi: 

- Hey, kim var orada? .. 
Arzıniyaz hemen içeri daldı. E

fendisi entsr;sın:n kollarını sıva _ 
mış, ayakları çıplak boylu boyuna 
şazlonga uzanmış yatıyordu. 

Dilşadın, vücucünü ince bir tül J 

gecelik örtüyordu. Fanusla!!n ver_ 

diği sönük ışıkiar beyaz vücu 

dunun üzer:ndc hareleniyordu. 

Bu kızın şakraklığı ve ncş'esi Pa-

Trak vapurunun M•ıdanya • İs
tanbul yolunu kısaltmasına b:na. 
en Bursa İstanbul halkı ıçin bir 

mesire yeri olmuştur. Bundan do
layı Bursa cadelerinde mütebariz 
bir halk kalabalığı göze çarpmak. 
tadır. Yalnız havaların fazla sıcak 

gitmesi, Bursada hararet derece
sinin gölgede 36 derc>ceyr. bulması 
gericileri fazla~ ormaktadır. 

Kurşun hırsızı 
Beyazıtta 'faşhanın üzerınden 

on kilo ku;·şun çalarken yakala
nan Mehmed dün asliye üçüncü 

cezada 13 gün hapse mahküm ol
muştur. 

dişahı kudurtmuşıu. 

Dilşad; şezlonga uzanmış olan 
efendisine masaı yapıyordu. 

Arzıniyazın içeri girdiğini gö _ 
ren Sultan Azız, ne~'eli, neş'eli 

gülerek: 
- Usta; yataı.ım artık, fakat; 

bir parça da ~en masajla be
ni! .. Çok yemişım bu ak§am. bir 
parça iliklarım•z açılsın şöyle!. 

DedL Arzıniydz uğmağa başlı
yacağı sırada eli ile iterek: 

- Bak hele; görmü;ı or musun 
DJşad nasıl uğar beni!.. Haydi 
git soyun d~ gel buraya!.. 
Arzıniyaz hemen dışarı fırladı.? 1 

Sev.'.nçle odasın.ı seyrtti 

Oh! ... Bu akşam yine cümbüş 
vardı. Hemen Su) undu. Dilşadın 
beyaz tülüne mukabıl açık havai 

1 
mai bir tül t§:ydi. Duru be' az ve 
mevzun vücudüne cidden bu renk 
sarmı~tı. Sırtm1 bir maşlah ala -
rak odadan çıktı. 

Kapı,ıa nii'oet bekliycn kalfala. 

• 1 
başmüdürlü[:ıi Galataya taşındı. 

Llman inhisarı da ortadan kalktı. 
Hasılı Bahçekapı ve civarındaki 

- -~============================== , .... ---~--------=----------~ En güzel duvar kağıdlarını 

DEKORASYON 
Mağazasınd<ı bulabiiirsiniz. 

LUtfen bir kere gorü ıüz. 

rına da şu emri verd i: 
- Beni arıyan olursa; halvette 

dersiniz! Dil·ıadın nerede oldu -
ğundan bihaber olunuz, işte bu 
kadar ... 

Nöbetler tutulmuştu. Hazine -
dar kapıyı vurdu. Gel iradesile 
içeri girdi. 

Sultan Aziz; ustanın maşlahlı 

geldjğini görünce şaşalad. ve ha
:ırinedarın maşlahı çıkarmasına 
meydan kalmadan gülerek ba _ 
ğırdı: 

- Hele, ~unc bak! Ne b•çim 
giyinme bu? .. 

Arzmiyaz; inc i gibı sıralanan 

güzel dişlerini, pembe dudakları 
ara!=:ından gö:; tercre~c kadar hafif 
bir tebessüm yaparak kırıtıp sır. 
tındaki maşlahını çıkardı. 

Altndan; muhteşem, zarif ve 
dilber vürudü havai mai tüllere 
bürünmüs ol~uğu halde ayan ol
du. 

Sulan Az:z; bu hali görünce, göz-i 

istiklal caddesi 

Jeri kama~tı. Bir mat güzele, bir 
de ustasına baktı. İkisi de biJ"bL 
rinden güzeldi. Mat güzel genç ve 
körpe olmakla iftihar edebilfrdi. 

Fakat Arzırı'yaz da Dilşada na. 
zaran az geçk:n olmasile beraber, 
olgun ve dolgıoridu. 

Nihayet; Sultan Aziz, bütün ge
CEIY; tabesabah hırpalanmış bir 
hnlde uykusuz geçird. Mehtabın 
hıncını almış~ı 

Hem öyle bi hınç almıştı ki ya
tak odasının fanuslarını bile sön. 
dürmüştü. Safı ay ışığile halvet 
olmuştu. 

Gün aymağa başladı Kağıthane 

köyünün horozları sabahı karşı -
layordu . 

Artık, mehtııbm nurlu yüzü, 
günün aymağa başlıyan z'yasile 
silinmeğe vüz tutmuştu. Bu ge
cen:n sabahı da olmuştu demek? .. 
Bitab bir halde olduğu yerden doğ
ruldu. Akan suyu, kayl:olan meh. 
tabı, yanında üry.m ve bhuş haL 

insanlaşma ve 
maymunlaşma 

iki atim var ki ikisi de in•anla 

maymun <.rasınılak' huclud üze

ri!nde rol alm1ş görünürler, biri 
Darvin, ötekı Voronof. 

Darvin !:\sanların cedlcnnin 

maymun '>Buğunu iddia eder. Vo

ronof ise in.>anlı,·111 istikball<'riru 
hemen he'Jlcn maymuna irca et
meğe çal~ı: gibi işler görmekte
dir. 

Voronof, gcn~lil aiısı d ıy~ b>r 

icad çıkndı , maymun husye -
Jernı.l çık.ırıp insanlara ekliyerok 

iliti:Varları gençleştirmek gib mu
barek bir keş<lte buundu 

Şimdı de y:n·~ maymun gudde. 
lerin; ins311hr1 takarak a bci •'lar ı 
akıllandırmak çarelerı üzerınde 
muvaffakıyetle: e!M cd ; yormu~. 

Bu alimin çok mar iftl 1N vor. 
Darvin tarafındar. asıllarını!' may. 

mun olduju meycl.ına çı rılan 
insanlara Voronof gcnçk ı 'mek 

için maymun hu -yel e t ı\or 

akıllandırıruık için ına\ nııı r gud

deleri yapıştını ur ) ar n b , ka 

noksanlarımıı.1 d;ı ) u1c n.a r n~ 

dan .. tel3fj et•ı-.eğe kalkı~rn,) .( ığı 
ne malum. Şu hale nazarn n h"JS. 

syesi. aklı, belki kolu, kulağ "' Ya 
sair azaları maynıundan ek ll rnııil) 

bir lnsan tasavvuı ediyoı ur da 

artık ~ns.ın 1 ıktnn tarnarn ıl c ıst -
hale ge<;-irmô~ ola'1 yarını n nıoy

munları as:l!arının o zaman artık 
belki de ne,lı münkariz olmtğa 

başlıyaeak ola •l insanda~ çelcl ık

Je r in< ani~ u~oklar, okııyara i..!ar 

ve belkı d2 taıihin b:ı tek<rrür

den ibaret oldugum. üğrPncet>k

le.-. 
Darvin maymunlaıı insan yaptı. 

Voron<ıf İ'JIS~nları m~ymunlaştır. 

mağa çalışıyor S!ıyi meşkur ol
sun diyelim mı bitmem?. 

HALK FİLOZOFU 

SU SPORL ~RI 
T. S. K. is•311'"ıul Bölge~i Su 

Sporları Ajanl>j)ından · 

1 - Su Top.ı müsabakalarının 

üçüncüsü bu hafta 19.8-1938 cuma 
günü öğled<!n sonra saat tam Vi 

de Moda yüzme havuzund. 
lacaktır. 

2 - Bölge yüzrı• · 

na 20-8-1938 tar'~'ll!t! müsad.., ı. u~ 

martesi güniı tam saill Hı te Moda 
yüzme havuzunda başlanacak \'e 

21-8-938 pazar günü öğleden s ııı 

ra saat rom 11 te yüzmlere ba~:ı 

narak şampiyonap r.ilıa ·et ver
lecekfa". 

3 - Bölge yelken şampı~ on as:. 
na 20/8/1938 cumartesi günil 

öğleden sonra tam saat 14 te Mo -
da koyunda başlanacak, ertesi pa. 

zar günü sabahı saııt 10 dan 12 ye 

ve öğleden ~onn 14 te ba ·Jamak 

şampiyonaya nıhayet verilecek. 
tir. 

4 - Gerek Su tı;p>ı ve gerek yel· 

ken ve yü1.m, ~ ya rı4?orını ıdare 

edecek olan Sayın hakemlPrını'zln 

o gün ve 5al•lerde ) arış yerınde 

hazır bul·unmaları ehrmm vetle 
rica olunur. 

de yatan gözdelerını sevrett ve 
içini çeker~k, hayatın bu geçici 
ve mustakar olmıyan cilvesine 
kalb sızısı d ıydıı. 

Nihayet şu emri verdı: 

- Çocuklar, uyuyalım artık 
Geniş bir karyolanın ortasını 

uzanan Pıdişahın sağında Dıl~ad, 
solunda Arzıniyaz vardı. Tatlı rü
yalara dalıo uyumuşlardı . 

* Çeşırridıl, Çağl1yan kö,i<ünde 
birkaç defa oendrsı olan kızlara
ğasmı çağırıp Padişahın yamr.da 
bulunan mat güzd hakkında ma
lumat almak istemişti 

Kızlarağası gözdesini teselli et
mek için yalan söylüyordu. Mat 
güzelin Padişahı" yanında olm~
dığından bah~erl~~'c ı rdu. Ri.i ti:n ~a. 
rıı.-v erkanı ak~amüzer Dolmabah. 
~e sara:ı-.·ına döndükler i ıaman, 
mat güzelin de avdet etti~ ndc hi~ 
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Şark.Avrupa!. Seksenlikihtiya. 
• - rın 31 karısı var 

T o~yo?akı Alman ve ltaly~n Bu kadınların 
elçılerı tarafından Japon hu- Her biri bir baş-
kômetine neler söylenildi ? k~k::;:br::-!~~~:~d: 

f\lmanya • İtalya - Japonya · 
fa olarak 16 yaşında bir kızla ev. 
lenm.iştf..r. Bu kadınların hepsi bir 
başka mem!ekctte bulunuyordu . 

İbrahim Şükrü çok zengin bir 
tüccardır. İşi dolayısile birçok şe. 
birleri dolaşmaı< mecburiyetnde
dir. Her gittiji şehirde bir kadın. 

la evlenmek şartiel 31 karı almış. 
tır. Fakat hileyi şer'e uydurmak 
için dörtten fazlasını boşayor, ni
kah ve nafakalarını veriyor, fa
ikat gene münasebatt:ı devam edi. 
yormuş. Şlmdlve kadar 84 çocuğu 
olmuştur. 

Aarasındaki ittifak son mes' ele
/erde kendini gösterdi mi? 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin 
de çıkan şayan: dikkat yazılara 
föyle bir göz atarken farkına va
rılan bir cihet de İngiliz ve Fran 
sız Başvekillerinin gitmiş ol _ 
dukları sayfiyelerden tekrar mer 
k<ze gelerek işlerin<! başladığı ol. 
muştu. Dünkü cSon Telgraf• bun.. 
dan bahsederken bugün Avrupa 
devlet adamlarının meşgul oldu. 
ğu meselelerin ne olduğwıu yine 
Avrupa gazetelerine bakarak bu 
sütunlarda hulasa etıni'şti. 

Fakat dünya sulhu nokta\ na. 
zarından umumi vaziyette göze 
çarpan çok esaslı bit- cihet vardrr 
ki onun bahsi bugüne kalmıştır. 
B~ da şudur:• 

Avrupa kıt'asında bazı bıiyülı: 

de,·letler harb hazırlığı görmek. 
tcdir. Almanya Orta Avrupada 
tamamile sözünü geçirmek, 
kuvvetli bir mevki sahibi olmak 
için uğraşıyor Hele bugünlerde 
bu hazırlıklar etrafında ortaya 
türlü şayialar da çıkmadı değil 
rakat şayia başkadır, vaziyetin 
ıakikati yine başka ... 

Orta Avrupada münakaşa mev. 

,_ ,. 
' 

zuu olan meseıe İnalüm: Çekosıo. 
nkya Almanlan. Bunların y;i -
<Ünden A vrupada bir harb çık -
maması için ise İngiltcrenin, Fran 
sanın devamlı bir politika faali. 
yeti vardır. İşte İngiliz hükumeti 
tarafından Çekoslovakyaya bir 
nüşavır gönderilmes[ hep pürüz. 

lU meselelerin bir anlaşma zemini 
üzerinde hal!edimesi maksadile 
oldu. İngiliz müşaviri Lord Run.. 
simanın Çekoslovakya Almanla -
rının vaziyetine dair edindiği fi. 
kirden bir iki giindür cSon Tel. 
graf• ın bu sütunlarında b•hse -
diyorduk. 

olur. Çekoslovakyadaki Alman -
lar için hazırlanan yeni teşki.18.tı 
esasiye kanununa göre bunlar için 
vasi müsaadeler, imtiyazlar ve _ 
rllmiş oluyor. Almanlar daha çok 
~y istemiş olur!arsa bunun Çe.. 
koslovakya devletinin istiklal ve 
mevcudiyeti ile uyup uymıyacağı 
tedkik edilecektir. Çekoslovakya 
da daha başka milletlere mensub 
olan ekalliyetler de vardır. Bun. 
!arın da ötedenberi malik olduk.. 
ları hakları daha artmış, yeni teş 
kilAtı esasiyeye göre diğer ekallL 
yetlere de yeniden imtiyazlar ve. 
rilmiştir. Yalnız oradaki Alman
lara imtiyazlar ve müsaadeler 
vermek olamıyarnğ1 için. Çekos. 
lovakya devleti diğer tebaası o
lan ekalliyetleri de tatmin etmek 
cihetine gitmiş oluyor. Hulasa 
Lord Runsiman bütün ekalliyet. 
!erin istediklerini _ haricden bir 
yabancının müd2halcsi şeklinde 
olmıyarak _ dinliyerek öğrenmiş. 
tir. 

Bu işler görUlüyor ki sulh yoL 
larile, müzakere yollarile halle -
airlerek Orta Avrupada silahlı 

bir kavga çıkm:sına mani olu -
nacağı gibi böyle bir kavganın hü 
tün Avrupaya .;;rayeti ihtimalle
rine de karşı koymaktadır. 

Taymis gazete"i bundan yirmi 
dört sene evvelki ağustos ayını 

hatırlatıyor: 1914 ağustosunun ha 
şında idi ki Umuml harb patlak 
vermiş, Avrup.ı devletleri biri _ 
birine girmişti. tşte geçmiş sen°. 
!erin bıraktığı c,cı hatıralar hô.!5. 
unutulmaktan uzak iken simdi 
tekrar bir harbi göze almak k0. 
lay bir iş olmasa gerektir. 

te Uzak Şark vekayii ki ne va.. 
kittenberl her tarafı meşgul e. 
dip duruyor. 

Japonlarla Çinliler harbediyor. 
S on zamanlarda da Ruslarla J a -
porılar arasında ihtilaf çıktı, mü. 
sademeler oldu. Fakat harb ol -
madı. Olan vukuata harb mahi
yeti verilmedi. O halde bundan 
bir netice çıkarılıyor: Harbi uzak 
laştırmak arzusu yalnız Avrupa. 

Başpehlivanımtz 
Amerika ya 
Gidecek 
Tekirdağlı Hüseyine 

bir teklif yapıldı 
Başpehlivanımız Tekirdağlı Hü 

seyin birkaç güreş yapmak için 
Amerikaya davet edllmiftlr. De. 

ğerli pehlivanımız hiçbir karşı -

\aşmadan korkmadığından hu 

teklifi kabul etmiltir, Yakında 

Amerikaya gidecektir. 

değil, Asyada da, Uzak Şarkta da 
kendini göstermekten geri kal -

mamıştır. cTayrnis• gazetesinin 
Tokyodaki muhabirinin öğrene-

(Devamı 7 inci sayfamızd a) 

Ka!; polis müdürü 
Hiç yoktan küreğe mahkum 

edilen genç beraat etti 
Bi; kaç gün evvel Amerikada 

bir polis müdürünün bir doktorla 
karısını öldürdüğünü ve kızını se. 
ven delikanlınını otomobilinin ar
kasıı:ı.ıı. koyduğunu yazmıştık. De
likanh, sevg,lisinin babasını ele 
vermemiş ve kürek cezasına 

mahkum olmuştu. Bilahare acili. 
ye vakayı haber almış ve mahke
menin yenıden ruyetine karar 
vermişti. 

Son gelen A \'tUpa gazetelerin
de buna dair bir çok tafsilat var. 
Aynen sayın kuyucularıınıza ar. 
zediyoruz: 

- Polis müdürii Karoli, doktor 
Litlefiel'le karısını öldürmek 
cürnıilYle itham ediyoruz. 

İşte beş saat süren mahkeme
den sonra jüri heyetinin verdiği 

karar bu ... 
Katlin avukatı, polis müdürü

nü uzun müddet müdafaa ettik. 
ten sonra şu garip sözler.i söyle. 
miştir: 

Katil polis müdürü 

lan müı .asebatını biliyordu. Bina
enalyh, boşboğazlık edip söyle. 
m esi, şeı:<eflnl kırması ihtimali var 
dı. Bunun ÖI'Ün? geçmek için 
doktoru yoketmek istPmesi tabii 
değH midir? ... Bunda hakkı yok 
m udur? .. 

• 
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Sıcağın insanı ne kadar sıktığı ' seıa elinize ge!en mzasız bu mek. zekası saat g•bi işlıyen ,;:; 
maliım.. uzun uzadıya hunaltıcı tup. muhatebımı bulmıya du\.e~ 
bir günü geçirebılmek için ne ka- Bu mektuplar hazan karınızın Fakat bir tür;ü karar ··yo-ı' 
dar sıkıntı çektiğımi, içtigıın su- sizi aldattığını veya kocanızın ya- nasib olmadı. Hala d_üşiı:ıJıı 11' 
yu, döktüğüm teri anlatmıya ha. ramazlığını haber verırler. Ba- Ne yapsam. Bu orııın . heııt' 
cet yok. zan de hiç sırası değilken size aşık ;ına tarzı beni bır çok şuP ~~ 

İşte ma!umuııut olan böyle bir olan(!) biri:ı.cn uzunca aşknamesi düşürdü. Öyleya evli bl! e oef 
sıcak günde dalı1 ceketimi çıka. ve zemini =amanı hesab etmeden - Karınız sizi aldııtıY0~9dJi" 
rıp serince lıir rüzgarın ııltifatına teklif edilen bir randevu ricasile !er ne kadar kı!ıbı'< 015.8'.enıt f 
mazhar olmadan Önüme günlük karşılaşırsınız. den fazla se ıgisine guv ııJ1f 
postayı yığıvercleiler. Benim başıma böylesi geldi. Ne ne li:.ddetlen'.l', karısının 
~ Merak, iş kaygusu insanı rahat yalan söyHyeyim; bana da aş~ katına hakim olmak iSter· çt~ 

Biz de muhasebeyi sigaY'0;ı!" 
tik. Müessese sahibi 1<e: .J' 
aid bir mektubu açm~ın ~~ııııı' 
zaman bu hadiseyi gızli ııcıf 
yüzünden bana l)ir hayli ç 

'bırakmıyor. ki; gelen mektupları 
beş on dakika sonra açmıya karar 
veriyorum. 

Beliti mühimdir, acel~ir di:te 
teker teker ml'ktupları gözden ge
çlrnri;ye başladım. 

İçlerinde; on kadar mektup aç
tığım halde hiç bir tanesi acele 
ve .. mühim olmıyan bugünkü pos. 
ta adeta sinirime dokundu. 

Öyleya .. ben fedakarlığı, mek. 
tupların kıymetim düşünerek gö
ze almış ve bu kadar sıkıntıya 

katlanmıştım. 

Sonuncu zarfı elime alırken bu 
da kimbi!ir ne ehemmiyetsiz bir 
şeydir. diye düşünüyordum. Her 
halde işitmişsiniz en manasız, en 
tuhaf mektup] ar gazetelere gelir. 

Bunlardan başka binlerce oku
yucunun isteği, şikayeti nihayet 
ahbab, arkedaş wektupları da ih. 
mal edilmiyecek bir yekun tutar. 

Mektubun, telgrafın, telefonun 
verdiği haberler ekseriyetle insan 
Iar üzerinde büyük tesirler ya
par. Hele telefon ve mektup me-

torun polis müdürünün evine gir 
diğini gördüklerin söylemiştir. 
Doktorun sigara yakmıya mahsus 
çakmağı da polis müdürünün e. 
vinde bulunmuştur. 

K arol'un avukatı, Pol'un yalan 
söyl.ediğtni isbata çalışmış ise de 
muvaffak olamamış, sözünü hl
kimlere dlnletememiştir. 

Karar okunduğu zaman madam 
Karo! ağlamaya başlamış ve ko. 
casının üzerine atılmak istemiş

tir. Fakat, polis memurları m~ni 
olmuslardır. 

Mahkeme ayni zamanda, Pol'un 
mahkiim yetini kaldırmıştır. De
Hkanlı tahliye olunacaktır. 

olan varmış dıye koltuklarım ka
ibarlIU§tı ama meçhul sevgilimi 
bulmak kısmet olmadı. 
Lafı uzatmıyalım dem~tim a. 

ma gene baklayı ağzımızdıı evi. 
rip çevirip ortaya attık. Neyse .. 
sonuncu mektubu ehemmiyet ver
meden açtım. Bu mektup diğer 
okuyucu mektuplan gibi •Sayın 
bay, baıy direktör> yahut bir çrık-
1.:arında gördüğüm gibi •Sayın 

Rektör. diye başlamıyor. 
Siz de cnerak ediyorsunuz de. 

ği! m!.? 
Mektubun anlatmak istediği 

şey şu: 

cAzizim; 
Müesseseniz her ay hın beş yüz 

lira kaybediyor. Ben bu kayıbın 
sırlarına vakıfım. Ben; ayda 30-40 
lira ücretle çalıştırmanıza razı 

olacağım ve kısa zamanda bu ka
yıb ortadan kalkacak, Siz bugüne 
kadar kaybettiğiniz mühim mık-
tarın kasanızda kalmasını temin 
edeceğiniz g'.in; mesaimin hakkı 
olan ücretle beni müessesenizde 
çalıştırırsınız sanırım. 

Cevab ver:n:z adresim şudur.> 
Mektubu sonuna kadar okudu. 

ğum zaman hayret içinde kalmış. 
tım. Hayatımda, hele İstanbulda 
böyle Amerikanvari bir iş tekli
fine raslamamıştım. 

Kends!ne hemen cevep >erip 

:fK AL B El 
G i REN 

i HIRSIZ 

• - Ne haber? 
-......... ' 
- Açıklar kapandı ıııı. 
- ......... . ~~ 
- Yahu dilini kedi rnı 

Cevap versene. ,, ,eı fi . ,.ı 

- Ha ... Siz m~sinı ... 
kısmını bulduk. b~ıırıl' 

- Ne zaman tamamını 
sınız? 

- İnşaallah yakında·: · dı6 e'~ 
Onun yakında deyişi ıd bııJd 

ği açığı bulmaktan ziyade, el 1 
ğu işi kaybedeceğine iş3r 
yordu. ·tıP t~ 

Aradan çoK geçmeden .b:~ 
zuli masraf bulan ınu 
yeni bir işte gördüm. rı bl' 

İçinde epey zamandall~jtlr 
ken acının ve merakıJI 
di~ acelecilikle sorduııı: ~ 

- N haber• Buranın &\l 0~ 
halde bln beş yüzden fatli 
lı, dedim. .;;ı~ 

Gayet tabii bir eda ile ) 

baktı ve: ib ııl 
Benim saflığınu pek gsr 

muş olacak ki: biff 
- Zeka meselesi bU 

Bilmiy ecek ne var? 
1 

4J 
Eksilmek ve eksiıtınel< :ı~ 

artmak ve arttırmakla iş_b\'e !'11 
Geçim dünya;ı bu .. pedi ()00 1 
başladığı bir mektuba 2 ıl 
kamıru koyarken: oorf! 

- Zengince bir şirket ;31~ 
zaman sonraya sermaye ece~~ 

Ona söyliyecek söz ;e~den ıf 
vap bulamadım. KendiSi 
rılırken: . 0e4~ 

- Cidden zekft meseıes: ~ 
O sadece gülmekle baıı 
vermeyi Mfi buldu. 

205 bin atlas 
Ismarladık del. 

Kültür Bakanlğı liseıerteOrıı' 
sek okullarda coğrafya ,....,.r 
için lazım olan atıaslaf~80Jıi <" 
ya ısmarlamaktadır. Ba f 0dın ~ 
manyada bir firma tara 

1
00 ır~ 

pılan atlasın yurdumuır şe~' ,> 
ihtiyaçlarlJlil uygun ~;er ı:'!.ı: 
icap eden ilave ve tadı 8~ ıır 
dıktan sonra 'türkçe oıar , 
masına karar vermiştir , 18cı ./ 

205000 adet atlas bası / 
İşsizlik, üm' dsizl;k yüzünden 

bu Almanlar politika dedikodu -
larına dalmıslar ve h2ricden ~e .. 
IPn propagandalarla meşgul ol -
muşlardır. Onun için mesele yal. 
nız Çekoslovakya Almanları me. 
selesi değildir. B~lki Orta Avru. 
panın evveli\ iktısadi ve sonr~ si. 
yasi vaziyetidir. Bunu düzeltrr.ek 
için ise daha geniş, daha büyük 
mesaiye lüzum vardır. 

'
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Fakat dünya sıılhunun muha _ 
!azası meselesi düşünülürken 

mevzu yalnız Avrupa değildir. 1.ı- - Doktor, kendisinin kızıyla o-

Pol Duvyer affolunuyor. 
Mahkeme, avukatın bu sözleri

m hande ile karşılamış ve şahit
leri dinlemiştir. Bunların ekseri. 
si, cinayet ika olunduğu gün dok 

İngiliz Lordu Çekoslovakyaya 
gideli çok olmamakla beraber v~ 
ziyeti görmekto geçikmemiştir. 

Orada muhtelif temasları kendL 
sine esaslı bir kanaat teminine 'ita 
fi gelmistir. cTaymis• gazetesi 
bundan bahsederken vaziyeti ş<iy 
le görüyor: 

Çekler de, Almanlar da kend_i
'erini bu davada haklı görüyor -
lar Eğer bir tard haklı da di~er 
taraf haksız olsaydı o zaman '.la. 
vanın halU kolaylaşacaktı. Faka: 
iki tarafın kendilerini haklı gör _ 
me•i ortaya bir takım mü•küla: 

çıkarıyor ki bunların halli kolay 
olmamaktadır. Lord Runsiman 
Çekoslovakyanın p~yıtahtına gel. 
diği gür: şöyle demişti: Sizi te -
"'in ederim ki rle,.amlı bir snlh 
~-.cak kar•!lıklı fedakarlıklarla 

Diye bağıran bir sesle uyandı. Gözlerini ovala.. 
dı, demir parmaklığın dışına baktı: iki jandarma ve 
ihtiyar! Jandarmaları görünce birdQrıbire korktu, 
dessas bir vehim zaten bitkin ve harab beynine hül 
cum eti: 

- Ne var, ne var?. 
Diye yerinden hopladı, zihnine dolan korkunq 

fikirlerin zorile bağırdı: 
- Ne oluyor? Beni idam etmeğe mi götürüyor. 

sunuz? .. 
Palabıyıklı, genç irisi saf yürekli jandarma, ar. 

kadaşının yüzüne baktı, mütebessim: 
Ü!en bu herif delirmiş be! .. 
Dedi, sonra( Refiğe döndü: 

- Efendi, ne iydamı be? .. Muddai umumiye gl. 
diyon. 

Diye kıs kıs güldü, söylendi Refik te faltaşı gibi 
irileşen ve karanlıkta parıl parıl parlıyan gözlerini 
yumdu, jandarmanın sözünü tekrarladı: 

- Müddeiumumiye gidiyon .. 

- Jandarma teyid etti: 

- He .. he .. muddai umumiye gidiyon 
Refik biraz ferahladı Hem fer~hlık, hem soka. 

ğa çıkmak lçin şaşkınlık! İhtiyar, demir parmaklı -
ğın üzerindeki koskocaman asma kilidi açtı: 

- Haydi bakalım. 
Dedi. Fakat, ne garib şey? İht:yar böyle kapıyı 

açıp ta: 
- Haydi... 

Edebi Roman 
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Deyince Rafik birdenbire bönleşti, aptaıllaştı ; 
tuhaf, garib bir şey oldu Sanki, kararılığa ısınmış; 
rutubete, teaffüne, ukubete all\µnış gibi! ihtimal bu, 
günlerc11 müddeiumuminin yolunu gözetleyip gö -
zetleyip te: 

- Nafile.. artık .. 
Y•hud da: 
- Bir daha ben buradan çıkmıyacağım ... 
Burası benim mezarımdır! ... 
Demesinden! Ümidsiz bir adamın son dakika

da ummadığı her şeye malikiyeti gibi bir şey! O
nun için, Refik,üzerine kilidleneıı kapı açılıverince 

bir an •aşırdı, 
- Sahi mi, yalan mı? .. 
Hissini veren bir tereddüd anı geçirdi!! Sahi 

olduğuna inanınca da zincirden boşanan esir bir 
kaplan çılgınlığı ile jandarmaların önüncien kori • 
~ra koştu: , 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Allahım, sen burayı bana bir 
me ... Beni kurtar ... Diye haykırdı. 

* 

daha göskf-

Refik, on beş yirmi dakika sonra, adliye daire. 
sinde mevkufların bekletildiği odada idi. J andarma: 

- Sen galan burada bekle ... Ne zaman moddai 
•• uumi Bey çağırırsa ben gelir, götürürüm ... 

Dedikten sonra, çıktı, kapıyı (;zerine kilidledi 
gitti. Fakat, o bu sözleri dinlemedi bıle. Hemen 
pencereye koştu, başını kcşiştep kopup gelen ter -
temiz rüzgara dayadı, çılgın ve ciğerlerini paralı. 
yacak bir hızla bu rüzgarı göğşüne doldurdu .. DoL 
durdu!. Müddeiumumi çağll"sıı:ı ça,ğırmasın sanki 
ne olacak?. Onun havaya, güneşe, ışığa, insan yüzü 
görmeğe ihtiyacı var. Bu ,ihti_}'aç mi,i.dhiştir! Zaten, 
Refik bu ihtiyaca hükmedecek değildir. O,. 

- Peki ... 
Dese de demese de vücud istiyor, tabiat emre. 

diyor. Günlerce, bınbir ıztıı;,ab ve m ç" 
zindanda kalan bir insanın tekr.r güneŞ~~pıı$ J 
hakikaten kolay değil! Aydınlığa çı_kar ~zııuıı' /. 
tün vücud, hayat damarları birdenbıre b işi. ~ 
ruyor. Ciğerlerin çalış~ı, beyninin ı~JeY teıP0ıf devri, sinirlerin hı,rsı, kalbin bir motor ,eyi 

1
;1 

uysal uysal yumulup açılışı, bütün her .. '. ;ıon' ~ 
tiriyor! Bu, değişiklik anında ınsanuı d~~an ) ' 
yürümesine, söylemesine, dinlemesın• pıU(~ 
tur .. Ta, ki kalbin muvazeneli, ciğerler ıll;Js et! ,ç'f 
neti, beynin muvazeneli temamile teeSS oııuO 

1
/ 

Onun içindir ki, Refik söylemiyor· ıııı l~jJlı' 
dir ki, dinlemiyor. Onun içindir kı. baŞ or· .\ 

1 
,t 

dayanmış ciğerlerini poyrazla dolduruY e(I''~'°, ı' 
nun içindir ki güneşi iliklerine )<adar ~8purS 
Ayaklarının, kollarının, böbrekler·nıfl. 
miklerinin sancılandığını hissedyor! l * . ftt!i~ ıl' 

Bir saat, iki saat, üç saat ... geçtı. ·' 0dfl• d• ·' 
pecerede. Hala, rüzgarın, havanın. g~reni0 ~ I"' 
karşısında daha üç saat de geçse P~dncorıı'J'8c1

8

6~ı~ 
1 k k n·<li & dO · · rinden tutup böylece ka aca . ı ·ıe ~· 

le? Ciğerleri keşişin. tatlı sert havss~Jışsn. ıeı'~ 
zindanda delişmen delişmen bakm>) 

8 
beyfl1• 01) 

duruluyor; mihnet yumruğile yas•11:;' ıe i0_'
8 ıf'. 

1 · 1. r 1 .,e ~'· )1 lıyor, kalb yumru arı genış ıyo · .. 1 5ıtO r• 
karşı duyduğu bol ve şedid taha>sur··bi on1

' 
•- ımı~ gı çocuklarından kırk sene uzak •" · 

kıyor! 
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A ılzade 
Mut aka 

aşkı .. YAZLIK TIY A TROLAR .. 
kocaya var-lstanbul yazın nasıl \eğleniyor ?.~ 1 

--SiMONE SiMON-
YE N İ FİLMİNDE 

mak lazım I lstanbul gibi büyük ve dağı~ 
rıenç bir kız .ol~n k~aliçe nihayet nık şehrin halkı nasıl eğ enir . ı 

hu işi tı~· ... etmış oldu. 
lııgıliz l< !' 

nt:ııa, ra ıı;sı Viktoryanın ha. 
'eıı S..vda~a genç bir Prenses i. 
~~b . dıgi genç Prens Corc 

rıç ·1 
• '1ıj t ı e olan macerasına dair 
bııatııı~lkikat üzerine İngiliz mat 
it ı. ha çıkan ) azıları cSon -Tel. 
"ıııu d Uliısa ediyordu. Bu bahsin 

.O.şk a bugün yazılmış olacak. 
~''ice llıı istiyordu? Genç Prens 
%hiınş~ oldu: Ilu mülakatta bu 
O alde ahse hiç temas edilmedi. 

.1,. n.e konuştular?. Ölen Kra 
""l[ Old··· 

~'. v· . ugunden bahis açmış. 
l ~d ıktoryanın annesinin sıh. . :n bahis açılmış~. Sonra da 

) • ı-ren · 
a~ sın bundan sonra nasıl . .,ası l" 
'"ıı •zım geleceği noktası. 
'dı ~· ed,lmi~. Ondan sonra 

1 
ıııı !' ıtıniş, ayrılmak sırası 

'"~ ı. Prens Corç Kem briç 
-ıııt re Kraliçes: Viktoryanm 

Undan çıkmıştı. Arada np 

• 
görülen• bir koca olmak istemi • 
yordu. İngiltere Kraliçesi için da
ha münasib kimi bulurlarsa onu 
ona versinler diye düşündü. Böy 
le kayıdlı, şartlı bir izdivacı ken 
dine hiç muvafik bulmuyordu. 
Fakat Prens bunu söyliyemezdi, 
söylemedi. Bekledi. Nihayet ay. 
!ar geçti. Kraliçenin taç giyme 
merasimi yapılacaktı. Pren~ Corc 
Kembriç onu da bekledi. Aylarca 
sonra ancak bir aaha birbirlerini 
gördüler. Mera>':n esnasında. 

Merasim öyle tertib edilmişti 

ki Prens Corc Kraliçenin pek ya. 
kininde değilse bile herhalde on • 
dan uzakta da J<almıyordu. İki 
genci beraber görenler artık bun. 
ların izdivaç merasimi de uzak 
olmadığını düşünüyorlardı. İngil. 
tere Kraliçesinin müstakbel k -
cası diye görülen Prens Corc ise 
büsbütün başka türlü düşünüyor. 
du. Kendisi askerdi. Bir alayda 
subaydı. Kendisinin İngiı'lere ha
ricinde vazife gö""mf'si 13zım ge
liyordu. İşte K"a1 i~enin taç giy
me merasimi olup bittikten sonra 
Prens Corcun ilk işi hemen 2id 
olcluğu makama müracaatla ken. 
disinin vazüe görmek üzere he
men Cebelüttarıka gönderilmesi. 
ni istedi. Tabiidir ki bu müraca. 
at Kraliçeye haber verildi. 

Eğlenmek kolay, fakat eğlendirmek güçtür 

İsmail Dümbüllü 

Yaz geıınc.,,, uutün gazeteler, 
mecmualar, bu mevzuu hcç ka -
çırmazlar. Fakat, •İstanbul, ya -
zın, nasıl eğlenir?. dıye yazılan 

yazıların hepsinde, ancak İstan -
bulun bir köşesinin na;;ıl eğlendi. 
ğini okuru:z.. 

İstanbul gt0i büyük ve dağnık 
bir şehrin halkı, nasıl eğlenir? İs
tanbul halkı, eğlenmek için, her 
gün bir yere göç edemez ki. .. 

nu, Azak, Şehremini, Narlıkapı, 
Karagümrük, Kadirga Cinci mey
danında. 

Beyoğlu tarafında: Taksim bah. 
çffiiıde biri kapalı duran iki yaz. 
!ık sahne, Tepebaşı yazlık tiyat
rosu, Altıntepe, Yenişehir, Mc .
cidiyeköy. 

Haliç tarafındo. ll~lıcıoğlu, E. 
yüb, Kasımpaşa Keyıkli. 

Boğaııiçind"· Beylerbeyi, Ana.. 
doluhisarı, Beykoz. 

Tophane Karabaş, Beşiktaş Su
adpark, Beşiktaı Aile bahçesi, Be. 
bek, Emirgan, Büyükdere. 

Üsküdar tı•rafında: Kızkulesi 
parkı, Üsküdar Hal~ bahçes, Bağ. 
larbaşı, Fıstık Beyleroğlu, Çamlı. 
ca. 
Anadolu yakasında: Krtdıköy Yo
ğurtçu, Kalamıs, Suadiye Plilj, Su
adiye Şenyo:, Bostancı, Maltep~ 
Pendik, Yakacık. 

Adalar: Ilüyükada, Hetybeli, Kı. 
nalı. 

Ve en nL'ıayet, Bakırköy, Ye • 
şilköy. 

Bu yazlık tiyatroların bir kısmı 
ıiskele gazinosudur; Sahneleri ke
revete de, tahtapoşa da benziyen 
derme çatma ~-.ıylerdlr. Kollıler: 

. \ 
ŞeYki Şakrak 

yoktur, renkl.i ince bezlerle sah
nenin yanları ör"ilür. 

Sahneleri, biraz sahneye ben. 
ze(yenlerin de dekorları yoktur. 
Kumpanyalar, d~korlarını bera • 
ber getirirler. 

Seyyar tiyatroi~rın, hepsınin 

demeyeyim, çoğunun clol<ah !arı 1 
yoktur. •İş• için konuşacaklar, 
yahud aşıı'.z• kaldılar mı, Gala -
tadaki artist kahv~h ınesinde top
larurlar. 

1 
1 

1 
• 

A merikada uzun yıl geçirdikten sonra Fransaya dönen tillm 
yıldızı Simone Simon Holivodda çevirdiği son filmi oan Josette 

ve şürakAsı timinde sevimli görilnil§Ü ile preştişkArlarına bir haylı 
ilaveler daha yapmağa muvaffak olmıqtur. l 

Sevdalı Sultan 
-~~~~~~~ 

Kraliçe bunu öğrenince ne his 
etti? Demek ki müstakbel kocası 
kendisinden uzaklaşmak 1stiyor. 
du. Genç kızın hu hal karşısında 
duyduğu acı büyüktü. Fakat İn. 
giltere Kraliçesi sıfatile Başveki. 
le şunları söyled': 

Her semfüı, kendine göre bir 
eğlencesi, bir eğlence yeri vardır. 
Sazlı, cazlı, oparlörlü gazinoları 

bırakalım. Tiyatro seyretmek isti
yen halk n~ yapıyor? 

Bu, müh;m bir meseledir. Ve bu 
mühim meseleyi de seyyar tiyat. 
rolar hallederler. 

Beykozu, Buy(ikdereyi, Adala.. 
ları düşünün. Dekorlar, •Akse su. 
ar• denilen sahne levaıı m, cgar
derop• den!len kostümler, nasıl 

gider? Nasıl taşınır? 
Bütün Holivudu eğlen-

ı ~U( t 
"'llerın·atk Var: Bir zamanlar bir 
· Ren1 ~•~ve~ ou iki gnçten biri 
~ ltr 1

2 
• lng•liz tahtına çık -

hı' s ; ıçe olmuştu. Öbür genç 
~ Jc a:"'ç. Kerr.briç ise yio.e o 
1lık b· 'Eskıden ne idise yıne o! 

lıı. 1 •rbirlerinı almaları keııdı . ~" ~~ ha 1 zarnandc; olamıyacak, 
''<-.. Şkaları :Carışacaktı!. Yok, 
c 

- Prense ~unu söyleyinizki o 
her istediği yere gidrMez. Fakat 
şunu söyliyeyim ki Prens hiçbir 
zaman bunun benim tarafımdan 
size böyle söylenmiş olduğunu 
bilmiyecektir. Bundan bu mese -
lenin aramızda konuşulmuş ol -
duğunu da kat'iyyen öğrenmi -
yecektir. 

Seyyar tiyatrocular, hatta kışın 
kapalı tiyatrolarda temsıller ve. 
ren esaslı kumpanyalar bile, yaz 
gelince, semt s~mt dola~ır, ve İs
tanbulu eğleııdirirler. 
İstanbul gibi büyük ve dağınık 

bir şehıüı halkını eğlendirmek ko
lay mıdır sanıyorsunuz? 

İstanbulda ka:; tane yazlık tL 
yatro vardı=? B:.! tiyatrolar, nere. 
lerdedir? 

Bu, hakikaten merak €dilmeğc 
değer. Birlikte sayalım: 

Onlar, pvrtatif insanlardır De
korları kağıt•.andır; dörde katlan. 
dımı bir büyüce3 bohça olur. Bir 
kl:şi bile kolaylıkla taşıyabilir. 

Eğer cAksesu~r• ın oynıyacakları 
ayunda rol:eri yoksa, gittikleri 
yerden •devşirme• usu]]e bulu. 
verirler. 

Onlan en çok düşündüren cgar
drop• tur. Zaten çoğunun, tam ta
kım gardrobu yoktur. Eksikleri. 
ni, birbirlerinden kiralarlar. Ba. 
zan, gardrop :yüzünden. oyunu de
ğişti.nru!lk mecburiyetinde kalır
lar. 

t nç P 
llıııdarı rens öyle başkaları ta. 

Fakat iş işten geçmişti!. Çünkü 
Prens İngilterErlen uzaklaşmı~. 
Cebelüttarıka irndar gitmiş, ora
da askerlik vazife$ini, bulunduğu İstanbul tarafında: Saraybur- Nuri Genç (Devamı 7 inci sahifemizde) 

~.'kralıço içi,n münasib (Devamı 7 inci sahifemizde) 

~'=ADLEN KAROL
fviODERN VENÜS 

Büyük Sır!. 
Lendrada kayb@lan genç 

nasıl bulundu 
talebe 

p arisin kibar ailelerinden birine mens;ıb on dört 
yaşında bir talebe Londrada tamam on beş gün 

serseri gibi dolaştıktan sonra •İskotlandyard• ın si. 
vil memurları tarafından yakalanmıştır. 

Guy Bahri; Ewel Kastel mektebinde tahsil edi. 
yordu. 27 tammuzda tahsilini bitirdi. Ayni gün Pa. 
rise avdet edecekti. 

Baba,.ına gönderilen bir telgrafda treni kaçır. 
dığı ve ertesi gün gelecği bildiriliyordu. 

Fakat, genç talebe ne ertesi ve ne de daha ertesi 
gün geldi. Babası, Oğlunun Lond"adan ayrıldığını 
anlıyarak meraka düştü ve İskotlandyarda müracaat 
etti. Kendisi de Londraya gitti. 

En meşhur hafyelerden Wort, ~ocuğun taharri. 
sine memur edildi. 

1 Genç talebenin, Londranın VPst end lokantasın. 
da yemek yediği görülmüştü. Ayni saatte, ayni !o. 
kankantanın öbür ucunda babası ~e karde~i de ye. 
mek yemişler, fakat kendisini görememişlerdi. 

Çocuğun izi ondan sonra kaybolmn1tu. Fakat, 
geçen gün Londranın en şık pansiyonlarından biri
nin drektörü, genç talebeyi, gazetelerdeki intişar 

eden resminden tanımış ve derhal polise t~lefonla h•-1 
ber vermiştir. Bir saat sonra polis memurlarile be. 
raber Mösyö Guy de pansiyona gelmiş; baba ve 

1 oğul biri birlerinin boynuna sarılmışlardır. 
1 Genç talebe, koca Londrada on beş gün nasıl yaşa
dı? Polisin tahkikinden nasıl kurtuldu? Bu bir 

1 

sırdır ... 
Guy, ilk akşam •Hayd park• da bir kanapenin 

üzerinde yatmış, uyur" - Ertesi gün meydanda du. 
1 ran bir otomobile gir.ıı.~ . uykusunu tamamlamış. 
1 Ertesi gün, Londranın büyük mobilyalı evlerinden 
1 birine gitmiş, bir apartıman kiralam&k istemiş. Ya. 

Lı 1 nında biraz parası varmış. İlk haftayı, şehri dolaş. 

1 
q ~!i"ıı<l · makla geçirmiş. Nihayet parası tükenmiş. İkinci haf. 
. rı~~~ Utı tnustesna tiplerınden sayılan ou vıldız kenaısıne v •- I tayı, apartımanda kapalı geçirmi~, bir yere çıkmamış; 
~,~~l\alltıvana hakkile layık olduğunu bir kere d~a isbat etti. yemeklerini lokantadan getırtmış ... 

baktıktan sonra bunu biz de itiraf ederız ya!. İkinci hafta sonunda ev sahibi borcunu ödeme-=======:._::_ 1 sini talep etmiş. Genç talebede metelik olmadığını 

Tel Aviv 
Arablar: "Yahudiler Po-
limatı. bizi açlıktan öldürmek 
maksadile yaptılar. Yafavr 
mahvettiler.:.:..:...:.:. diyor 
H erhangi bir Arabla konuşsanız: 

- Yahudilerin biricik gayeleri şudur: Bizi FL 
listinden dışarı atmak ... 

1 der. Yahudiler ise uzun müddet Arablarla mesai 

1 
birliğine çalıştıklarını, fakat daima muhalefetle kar. 
şılandıklarını iddia ederler. Acaba hangisi doğru? ... 

1 Yahudiler Filistinde muazzam bir merkez kur. 
· dular. Bunun için de 150 milyon İngiliz lirası sarf 

ettiler. 

Yahudi kolonisi •Bahşiş• usulünden istifade 
etmek istemedi. Bu, bir nevi komisyondur. Bahşiş 

1 sigara, kahve ikramile başlar ve bankonotla nihayet 
bulur. 

Almanyanın •Babıali> nezdindeki sefiri Baron 
Biberştayn, sefaret katiplerinden bir gence: 

- Burada, demişti. Her şey bahşişle -döner. Bi.. 
naenaleyh bol bahşiş vermiye alışınız ... 

Baron ruçild, Sibonizmden evvel, Yahudiler için 
erazi s"tın alırken bu usule müracaat etmişti. 

Arablar, Tel Aviv'de yapılan modern şehri hoş 
görmediler. 

Grev ilan ettiler. Bu bir sene sürdü. Yahudilerin 
yiyecekleri, Süryeden kamyonlarla getirilmiye baş. 
!adı. Aylarca konserve et ve sebze ye~iler. Kıtlık teh.. 
likesi gün günden artıyordu. Yahudilerin yetiştirdi. 
ği portakallar, sandıklar içinde çürüyüp gidiyordu. 
Nakledecek vasıta bulamıyorlardı. 

Şimd:, Tel Aviv den sevkediyorlar. 
Yafa ehemmiyetini kaybetti. Liman ameleleri 

işsiz kaldı. Sabahtan akşama kadar kahvehanelerde 
tavla oynamaktan başka çareleri yok ... 

anlayınca polise haber vermiş ... 
Babası, çocuğunu bulmaktan mütevellid bir se. 

vinçle hemen borçlarını ödemiş, ve Parise dönmüş. 
tür. 

diren macera .. 
Saf ve zengin sultan aradığını Ho· 

1 i v u d' d a b u 1 a m a d ı. 
Vaktile bir Jaras sultanı vardı. 

Mes'ud olmak için her şeyi. mev -
cuddu. Muhteşem sarayları, altın 
sofra takımları, binlerce hizmet.. 
çisi, filleri vardı. Avrupa seya -
hatine çıktı. Kibar bir İngiliz ka. 
dınla evlendi. Birkaç sene sonra 
ayrıldı. Bunun yerine birini buL 
mak istiyordu. Parası çok olduğu 
için bunda güçlük çekmiyeceğini 
zannediyordu. Şüphesız para her 
kilidi açan bir anahtardır. Fakat... 

Günün brlnde Sultan kalktı, 
düny~ görmek istiyordu. Fakat 
dizlerinin titrediğini gördü. Dün. 
yayı ayağına getrı:ıeğe karar ver. 
di. Sarayında bir sinema salonu 
yaptırdı. Senenin yeni filimlerini 
seyretmeğe başladı. 

Sultan sinemadan çok hoşlan
mıştı. Gece ve gündüz filim sey -
rediyordu. Gülüyordu, ağl~yordu. 
Perdede, tahayyiil ettiği iri gözlü, 
baygın bakışlı kadını buldu. Filmi 
tekrar çeviı·tti. Evet, bu kadın tam 
istediği, gençliğindenberi tahay. 
yül ettiği iri gözlü, baygın bakışlı 
kadını buldu. Filini tekrar çevirtti. 
Evet, bu kadın tam istediği genç. 
liğinden biri tahayyül ettiği ka
dındı: Doro!i Lamur .. 

Ne güzel !Sim bu! ... Di.ve söyle. 
niyordu. Bu ısmi dudaklarından 
düşürmüyordu. 

Holivuda bir telgraf çekti: cYeL 
m:ş yaşında ve Johor sultanıyım. 
Size kalbimi ve tacımı takdim e
diyorum ... • 

Ve cevab beklemeden Ameri • 
kaya müteveccihen hareket etti. 

Doroti'nin birçok pozlarda re -
simlerini buldurmuş. Ağrandıs -
man yaptırmıştı. Nereye gitse re. 

simleri de berabe: götürüyor, ya
tağın karşısına sıralıyor, hayran 

hayran bakarak vakit geçiriyordu. 

Heyhat! '!'clgrafl.a gelen cevab 

bütün ümidlerini bir anda sön -
dürdü: 

•Arzunuzu yeı·ine getiremiye • 
ceğim. Çünkü evl'yim. Geliniz, si-

ze sevebileceğin:z b!rinı prajenta 

edeceğim. İsmi Olemp Bradna'dır. 

Memnun kalacaksınız ... • 

Jahor suıtaıunm almak istediği 
yıldız Doroti Lamur 

Johar Sultanı, Hiılivoda vasıl 

oldu. 

Holivud ... Dünya güzeller.ınin 

toplandığı bir belde. Buradaki ka 
dınların en güzeli de Dorati La -
mur ... Fakat evli. Kocasını sevi. -
yor. Ayrılması imkanı yok. 

Sultan, Mae Vest'le evlenmek 
arzusunu izhar ediyor. 

Sevimli yıldız cevab bile ver -
miyor. Zavallı sultan! Tahayyül 
ettiği kadını bulmak içın denizler 
aştığına nedamet ediyor. Hayatın· 
da ilk defa •altm anahtar• ın fay. 
dasızlığını anlıyor. 

Geri dönüyor, Londraya g~h -
yor. Orada bir kabarede oyuncu 

kızlardan birini görüyor, beğrni

yor. Kızı ve anasını alıyor, Hen -
distana götürüyor. 

Güzel İnge!ız kızı geçenlerde 
memleketine dönüyor, J..endisile 
görüşen gazetecilere: 

- Sultan bizi davet ettı. Dost 
gibi gittik, geldik ... 

Dernştir. Johor'un yüksek du. 

varları arasmd~ yaşlı bir sultan 
var ki Doroti Lamorun resmi kar. 

şısında içini çekıyor, Gö .yaşları 
döküyor ... 
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d ·DttgtJn el"ı 
Bilet hırsızlığı ya

pan bir şebeke 
Esnaf kooperatifleri çnğaltılı~~ 

(Birinci sahifeden devam) 
Bugün faaliyete geçmiş veya 

geçmek üzere çalışmalara başla
nan dört esnaf kooperatifi var _ 
dır. Bunları sırasile anlatayım: 

al ı 
nafına daıma ucuz "' r 
eder ve ucuz sa tnr Es"' 

p,nc' 
tediğini orada bulur , 

!No. 11 
• 

1 
Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. , 

_Yalnız Son Telpaf'da neşrcdileeektir. Yazan: Ziya Şakir 

ikinci Mehmed, Reşid 
Beyin idamına karar verdi! 

Sultan.MahmudolürkenbileReşid 
~ey gene tuzağa düşürülüyordu 

(TANZİMAT) iN iLANINA 1 
DAİR MÜHİM Btıl HATIRA 

ertesi gün, sadaret makamında 

bulunan bu eski \'eziri ziyarete 
gitmişti. 

• 
ile Reşıd Beyin arasındaki müla-

(Birinci aahiledtm •nam) 

mi yolculardan evvel iskeleye çıL 
lID§ ve orada beklemekte olan bir 
polis memuruna hüv:ijy>etini söy -
!emiş ve şüphe ettiği iki yolcuyu 

göstererek kısaca vaziyeti anlat
IIll§lır. Biri Kadıköyde Merhamet 
sokağında 26 numaralı evde otu

ran Yosef, diğeri Hasköyde Piri.
paşa sokağında 22 numaralı evde 
otur.an Sarnoe.l olduğu anlaplan 
bu ilti yolcu b.Takola götürülerek 
biletleri Mreden aldıkları sorul
muştur. 

Bunar biletleri Hasköy iskelesi 
gişesinden aldıklarını söylemi§ _ 

lerdir. Biraz sıkıştırılınca bilet -
leri Hasköyde iskele caddesinde 

38 numaralı berber dükltanmda 
çıalı§an Yani Mumcu oğlundan ya.. 
n fi.atına aldıklarını ·itiraf etmiş
i.erdir. Bunun üzerine yakalanarak 
scrgızya çekilen Yani evvel bilet.. 
leri satmadığını söylemek !!Ul'e -

tile inkha kalkışmış fakat Yosef 
ve Samoel ile karşılaştırılınca: 

•Evet bu biletleri bana Haliç şir -
keti memurn Tevfik veriyordu. 
ben de sauyordum• demiştir. 
Yapılan tahkikat neticesinde Ha- ı 

lıiç şirketi memurlarından Tevfik 
tarafından yolculardan toplanan 
kullanımış biletlerin Yani vasıta
sile yarı flabna tekrar halka satıl
dığı anlaşılmıştır. Suçlu!:ınn hep
si yakalanarıık adliyeye verilmiş. 
tir. 

Birincisi: Ayakkabıetlar koo • 
peratifidir. Bu kooperatif hali fa_ 
aliyettedir ve çok iyi devam edi.. 
yor. 

İkincisi: Saraçlar kooperatifidir. 
Bu kooperatif senelik heyelı ;_ 
daresini intibah için iki üç ay ev
vel toplandı. Mürakib raporu ol
madığından tedkikat yapmak ü.. 
zere Sadık, Yavuz Hakkı ve 

benden mürekkeb üç kişfük bir 
heyet seçildi. Bu heyet henüz tek 
kikatla meşguldür 

·b·nce namnameleri ınuc' t 

esnafın kooperatife ort~ 
!arı şarttır. Mesela esnk """' 
da en ziyade :nüstehfl ~ 
yakkabıcılar, berb"1'\aı ) 
eşya yapıcılardır. BU~ nd 
ihtiyaçlarım ortak bu 

0

01ı 
bir müesseseden al&cak .0ı;;t 
hem adıklan maldan ~iı''f 
derler, hem de st·ne nı • 
bilanço gösteriı·ler rcııı]JI 
yani listürinden kar •1'~ 

Bu kooperatifler a.' 1 d 
.._. . b' ıı.r 

metouıızm bazı ~:ıa ~ 

mas edebilir, ve yaP3 
1 

d ~ ·l rıU 
erme çabna ,..,an· •atJ<SI 

çıkmayıp tam bir s~n (ıJJleti~ 
den çıkacağınc!.ııı Jıiik d ""' 

·tiJael"' 
zinesi de bundan ıs . JeS' .. ıı1e:>e Muamele vergısı le Osmanlıların 30 uncu padişahı 

elan (İkinci Mahmud) arkasında 
kanlı bir iz bıraktıktan sonra, es.. 
rarengiz bir ölümle, fani cihandan 
göçüp gitmişti. Saltanat makamı.. 
na gelen (Sultan Mecid), gayet 
hassas, zayıf ruhlu ve bilhassa 
şıddetli hareketlerden çekinen bir 
gençti. Omıanlı tahtına oturduğu 
zaman, memlek"'tin iç ve dış sL 
yasetine dair hiçbir fıkri yoktu. 
HattA, aruk sahıb ve malik oldu. 
ğu sarayın, harem dairesinin hu. 
dudlarından dışarmnı bile bilmi
yordu. Memleket ve hükümeti 
Mehmed Emin, Rauf, Hüsrev pa
şalar gibi o devt ;'l mühim ricali 
idare ediyordu. 

ı Gayet kurnaz bir adam olan 
Hüsrev Paşa, Reşid Beyi görür 
görmez hissiyatını büyük bir me
haretle saklamış. 

- Canım, beyoğlumuz ... Nere
lerde kaldınız. Gözlerimizı yol -
!arda bıraktınız. Yeni Padişahı -
mız, efendimiz de sizi görmeyi 
pek arzu ediyorlar. İkıde birde, 
bizden soruyorlar. B'.,!radan çı _ 
kar çıkmaz, doğruca sarayı hü -
mayuna gidinız. Zatı şahaneye 

tazımatınızı arzcdiniz. 

katın çok kısa kesilmesi... ve 
Hüsrev Paşanın tuzağına düşen 

Reşid Beyin ayağile gittiği sa -
raydan doğruca ahret yolculuğu
na sevkedilmesi :cab ederdi. 

Halbuki Sultan Mecid, Reşid 

Beyi görür görmez her nedeme 
ona karşı bir temayül hissetmiş; 
sadece ayak öpüp çekilmesine mü 
saade etıniyerek: 

Japonya yeniden 
ker topluyo 

as-

Üçüncüsil: İstanbul madeni san 
atkarlar kooperatifidir. Cemiyet 
tarafından koopeta tif mukavele_ 
namesi hazırlandı ve bir ay evvel 
İktısad VeMletne gönderildi; he 
nüz cevab gelmedi. 

Dördüncüsü: Berber kooperatL 
fidir. Nizamnamesı yazıldı. Ce _ 
rniyet heyeti idaresinde okun _ 
duktan sonra o da Vekalete gön
derilecektir. 

aııı' lince: Son çıkan JllU 

gisi kanunu muclb~ce 1 
san'alkaran cemiyeti \' 
Defterdarlığın:ı, Naiı~ 
ve Sanayi MÜdiriyetiJle Jf 
tarafından bir rapoıla r 
edildi ve müracaat ııa7;ıc 

Saltanat teÇeddulünden birkaç 
ay sonra, bu eski devlet ricali a
rasında , (~d Bey) isminde bir 
zat belirmişti. Bu zat, o tarihte 
hükiımetin ikinci sınıf erkanı a.. 
rasmda idi. Hadc' siyasetle meŞ
gul oluyor; ve bilhassa Avusturya 
siyasetinin Türkler aleyhindeki 
cereyanlarına karşı koymıya ça
lışıyordu . 

Bu zat, çarçabuk Avrupa diP
lomatlannın nazarı dikkatini celb 
etmişti. Bilhassa Avusturya inı

paratoluğunun başvekili olan 
(Prens Meternih), }U,şid Beyin, 
kt!llldi siyasetine engel olmasın

dan dolayı on.:ı haris bir düşman 
kesilmişti. Ve Reşid Beyin vücu
dünü ortadan kaldırmak için der
hal gizli teşebbüslere girışınişti. 

Miternih'in bu teşebbüsü. Sul
tan Mahmudun ı;('n günlerıne te
sadüf etmUjti. Prens tarafından 
elde edilen saray adamları hem 
pad~ahın ve hem de _ padi~h Ü

zerinde nafiz olan - Hüsrev paşa
nın taassub hisleıinı tahrik et -
mişler; 

- Reşid Bey, dinsizin biridir. 
Gizliden gizliye !renklere alet O

luyor. Eline bir fırsat geçirip, 
memleketin idare usuJlerini de -
ğ~tırmek .. ve, Avrupa de\'letle -
rini taklid etmek istiyor. 

D:ye, ikisini de ığfal e ·lemiş -
lerdi. 

ikinci Mahmud: Hüsrev Paşıı 
ıle görüştükten tr.nra, Reşid Be
yin idamına karar vcrm4ti. Ve 
bu işe de (Çan;ıkkale muhafızı, 

Omıan Paşa\ memur edilmi~ti. 

O sırad~ AvrupJda bulunan Reşid 
Beye, derhal htanbula a\"det eL 
mesı ıçın emir gönderikcekt.. 
Reşid Bey, dönüpdc Çanakkaleye 
gdir gelmez derhal vapurdan çı
karılacak; hemen orada çökert;_ 
lerek kafası kesil•verecek•i. 

Bereht versin ki; bu kanlı ka_ 
"ar!, ~uravın mühım erkanından 

ve Reşid Beyin dostlarından bir 
zat haber almıst Ve Derhal Re
şid Beye: 

(İ~tanbula avdet hususund:ı a
cele etmeyiniz. Zira, hakkınızda 
son derece muzır olacakur. Bir 
bahane bularak, bir müddet d>ha 
orada kalınız. Z&hşahane, ağırca 

hastadır. Bakalım netice. ne o!a_ 
caktır?. l 

Diye, gizli brr melrtub yolla_ 
mıştL 

Reşid Bey. ba ır.ektu bu alır al
ma7 df·rhal hastalık bahane ede-

' rek i.rtanbula ge!memştı. Aradan 
çok geçmeden de, Sultan Mahmud 
vefat etmişti. Reşid Bey, ihtiyatlı 
hareket ederek, bir ay kadar da
ha A\·rupada vakit geçirmiş; ar
tık İstanbulda her~ey tabı! mec
rasına glrdikten sonra avdet et_ 
mişti. 

Hüsrev Paşanın, kendi aleyhin 
deki hissiyatına vakıf olmıyan 

Reşid Bey, 1st:>nhula avdetinin 

Dıye, Reşid BE·yi saraya yolla.. 
mıştL 

Fakat Reş.d B· y kapıdan çıkar 
çıkmaz , Hüsrev Paşa derhal iki 
üç satırlık bır ariza yazarak baş
ağasına vermi~; Reşid Beyden ev
vel, saraya gön<k-ı miştı. Sadraza
mın bu kısa a,. 2ası , şu satırları 

ihtl\·a dmek\e ıd · 
(Cennetmeka"l pederiniz tara

fından ıdamına ferman buyuru
lan Reşıd Bey, İstanbula avdet 
etmiştir. Şimdi gelip, hakipayı şa
hanenize yüz surccektir. Pederi -
nizin kararı mucibince, iktizası

nın ifasına mii.>aade buyuruL"lla _ 
sı ... ) 
Reşıd Bey, lııcbır şeyden ha -

berdar olmıyarak saraya gitmiş
ti. Sultan Mecid tarafından der
hal huzura kabul edilmişti. 
Reşıd Bey huzura kabul edildi

ği zaman, Sadrazamın arizası, 

Padişahın oturduğu koltuğun ya
nındaki küçük masanın üzerinde 
duruyordu. 
Şu vaziyete nazaran, Padişah 

- Buyurunuz... Oturunuz. 
Demi!jti. Ve tam iki saat, Reşid 

Beyi isticvab etmişti. 
Fakat bu isticvab, öyle mevzu

lara aiddi ki; Reşid Bey aleyhin
de söylenen sözlerden hiçbirine 
aıd bir tek kelime geçmemişti. Pa
dişah, ona Avrupadaki müşahe -
<lelerini, hükilmet idare tarzları.. 

nı, ıslahat çarelPrini, hali< ile hü
kiımet arasındaki münasebetleri 
inceden inceye .>ormuş... Reşid 

Beyin verdiği rıvabları der.in bir 
hayretle dinletn§ti. Ve nihayet a- . 
ralarında şu muhavere geçmişti: 

- Pekala ... Bütün bu görgüle
riniz.i bizim memleketimizde tat-
bik imkanı var n.ı?. 

Bu imkan, <laima mevcut -
tur, şevketmeab .. Yalnız, bir tek 
iradei şahaneniz kafi. 

- Bu hususta bana yardım e
der misiniz?. 

-Bütün na~:z kuvvetimi, bu 
uğurda sarfetmiye hazırım, şev -
ketmeab. 

- O halde, bir (layiha) tertib 
ediniz. Bu Ulyihada, idaremizin 
ıslahı için ne gibi kanunlar tın_ 
zim edilmesi liızım geldiğini gös
teriniz. 

(Devamı ur) 

(Blrinci sahifeden devam) 
ve vesait fedakarlığına sevk~t -
miş ve yıpratmıştır. Çinliler yük
sek bir askeri taktik ile ve en mo
dem vasıtalara sah;b olarak J a
ponlara ağır zayiat veı:dirmişler 

ve muharebeyi 1ehlerine çevirıni 
ye muvaffak olmuşardır. 

Sovyet - Japon hududunda ye
ni bir hadise yoktur ve Japonlar 
hudud tahdidi ;çin Tokyodan 20 
kişilik bir heyet göndermişler -
dir. 

Sovyetlerle Japonların bugün 

Filistin 
Kıra ğı 

Londra 17 (Hususi) - Filisiin
de kırk sekiz s~oaer.beri umumi 
mahiyette sayılabilecek kargaşa
lıklar Mkimdk Muhtelif Arab 
çetelerinin baskınları ve askeri 
kıta.atın mukabelesi devam ettiği 
gibi yer yer suıkasdlar da ı;uku 
bulmaktadır. 

Almanlar Çek cephesi· 
ni de tahkime başladılar 

Loııdra 17 (Hususi) -· Hicaz 
Kralı ve Nec:d hükılmdan İbnis
süud ile Yemen İmamı Yahyanın 
İngiltere hükıimetı nezdinde FL 
!istin.in Aralılara terkedilmesi ve 
Maverayi Erdüıı Emiri Abdulla
hın ayni zaır.and.:. Filistin Kralı 
ilan edilml!Sinin kabulü hakkında 
bazı tekmerde bulunmuştur. Bu 
linden bahsedilmektedir. 

Bu münasebetle seyahat eden 
Hicaz hükümdarının oğlu ve ve
liahdi Emir Süud bugün Londra... 
ya muvasalat etıniştir. 

( firin~İ ~ 1 \f1d.ı·1 r c 11) 

etmediğini ta~·rih etmekted.rler. 
Maa.mafih Almanlar kat'i bira.. 

zimlc Fransa hududunu baştan
başa ist.hkam hal.ne getirdikleri 
gibi dünden tibarf'cı ÇekoElovak
y.a cephE>sınde de tahkıınat yap -
mıya ba~lamışlar \"e bu maksadla 
Avustur;::adan ifrak olunan vece
nubu şarki mıntakasında bulunan 
arazi<kki 30 köyü kaldırmışlardır. 

Almanya herhangi bir gün mü
dafaa mccmur iye t'nı hissedeceğini 
zannettiği huciudlar= demir ve 
ateş çemberi-içine alrnakia devam 
etmektedır. 

Prağdak1 temas ve müzakere -
ler de henüz miislıd bir netice 
vermemiştir. İngi!ız lordu bugün 
Südet murahhaslarını kabul ede
cektir. 

Neticenin faza ümidli olacağı 

tahmin ed!liyor. Paris gazeteleri
nn asabiyeti biraz durmuş ve ilk 
endişeli hava zail olmuştur. Bü _ 
tün gazete ie: kendi görüş ve mes
leklerne göre Alrnanyada cereyan 
eden had;eler;n izah ve tahlilini 
yapmakta, maanıafih harb ihtima.. 
!ini uzak bulmaktadırlar. 

·SLOVAK PAP.TİSİ LİDERİ 
ÖLOO' 

Brağ 17 (A.A.) - Slovak partisi 
lideri lflinka saat 23,06 da vefat 
etmiştir. 

60 NAZİ BİR HADİSE ÇIKARDI 
V arşova 17 (A.A.) - Üniformalı 
altmış nazi 15 ve 11 (Yaşlarında 

iki Polonyalı genci gam.alı baçlı 
bayrağı seanılamadıkları için döğ
müşlerdir. 

Stl'DETLERLE MÜZAKERE 
Prağ 17 (A.A.) -- Saat 20,30 da 

Alman Südet partisinin murah • 
hasları lord Rünciman ile arka -
daşları tarafından kabul edilmiŞ
lerdir. Geceyarısı görüşmelere de
vam cdilmı~t;r, 
Manenalar karşı.ında Fransızlar 

Paris 17 (A.A.) Gazeteler yine 
Alman manevralarile meşgul 01-
maktadırlar. 

Figaro gazetesinde Dormesson 
diyor ki: 

•Zaman zaman ve gittikçe kı.. 

salan fasılalarla rejimin tahrik 
mevzuları bularalı: bezginlik eser_ 

Şam 17 (Hmu~i ı -- Filistin de 
tedhiş harekatı \'c kanlı müsade
meler başladığını dün bildirmiş _ 
tim. Royter ajansının mufassal 
faahatla tE\;•id ettiği bu hadiseler 
bütün şiddefle de\•am etmekte -
dir. 

Filistine şamil ve kat'i neticeyi 
istihsale matuf bJ.· Arab harke... 
tinden end;şc ed\lmekteqi,r. Dün 
geceki müsademelerdc İng;Jiz as
kerlerinden birhayli yaralananlar 
ve ölenler olduğı. gibi 60 kadar 
Arab da yaralanmış ve ölmüştür. 
Yahudilerden ölü ve yaralı var _ 
dır . Yahu::li polislerinden de dün 
gece yenid2n altı memur hançer
lenmiştir. 

' leri gösteren hassasiyeti iğnele.. 
mesi lazım geldiği unutulacak o
lursa Hitlerin siyasEtini anlamak 
kabil olmaz. Fakat hakiki sefer _ 
berlik •Umumi provası> üçüncü 
Reich'in dahili haysiyetini koru_ 
yan bir mevzu mudur, yoksa de
ğil midir? Hatta .taze ve neş'eli 
harbe• inanan Almanlar var mı'! 

Barbaros Gürü 

Pöti Jurnal gazetesinde Lous
sard şöyle yaz:) or: 

•Bütün Almanya heyecan için
dedir. Ortada ne var? Ortada san 
sasyonel yeni b!r lılöf ve tabiatile 
sansasyonel bir gnf var. Fakat bu 
harb şantajına ne Londra ne de 
Paris ehemmiyet verecektir.> 

Populer gazetes:nde Leon Blum 
şöyle yazıyor: 

c tiirin<'İ ı-ıahifedcn dc\--. n.t 

Andrya Dorya'yı büyiık bir hezi
met ve mağlubıyete uğrattığının 
400 üncü yıldönüme tesadüf et.. 
ınekt.edir. 

Beşiktaş v~pur iskelesi civa -
rındaki Barba:-o.un türbesinin sü 

ratle etrafının aç!lmasını emreden 
Başvekil Clal Bayar, Her yıl 
27 eylül tarih;nin bir cBarbaros> 

veıya «Preveze• günü olarak tes'id 
olunmasını ve bugü"ün asker ve 

sivil bütün denizcilerimiz için bay_ 
ram ittihazını tensib etmiştir. 

En maku mülahaza Hitlerin 
Südet meselesini muslihane fakat 
istediği şekilde halledebilmek i- -
çin böyle bir tehdide müracaat lejyonu ihdas edılmiştir. Lejyon 
ettiği merkezindedir. 8 alaydan mürekkeptir. Südet lej 

Lejyon niçin kurulmuş? yonunun vazifesi Alman ordusu 
Prag 17 (A.A.)- Sağ cenahın Çekoslovakya üzerıne yürüdüğü 

organı olan Narodnyi Noviny ga.. zaman bu memlekete girme!t ve 
zetesi yazıyor: Alman ordusu bu memleketi iş _ 

•Almanyada, hedefi A\·usturya gal ettiği takd'··~· istihbarat iŞ-

lejyonunun aynı olan bir SFdet !erini yapmak\:r. 

için herhangi bir harbe girışmele... 
ri de muhtemel değildir. Japony.~ 
Sovyet orduswıu"l yüksek kudre.. 
ti ve vesaiti karşısında bir harb 
mes'uliyetini göz~ alacak vaziyet
te değildir. Japonlar için şimdi 

bütün hedefi içine düştükleri Çin 
gayyasından yakayı sıyırabilmek 

teşkil etmekte ve Japon efkarı U

mumiyesi de kendisine pahalıya 
malolan bu hJrekat husurnnda 
titizlik göstermekte ve hükumete 
müşkül vaziyetini ihsas etmekte
dir. 

(Dış politikadarı devam) 

noktası, İtalyanın müzakerelere 
işti'.ak etrnemf'Siıdr. Almanyanın 

İtalyayı Akdeniz siyasetinde tak
v'.zye etmesine k:ırşılık olarak, İ
talyanın da Aiır.anyayı Tuna ve 
orta Avrupameselesinde takviye 
ett:ği •Qlaşılmaktadır ki bu, Ber
lin - Roma mihv<.>ri arasında e -
hemmiyetli bl: tesanüd noktası 

olarak kabiil edilebilir. Almanya 
Tuna meselcsinm tanziminde u
zakta kaldığından ve İtalya da 
konferanstan çekildiğinden Sina_ 
ya içtimaına büyük devlet olarak 
Fransa ve İngiltere iştirak etmiş
lerdir. Konferansın ne gibi karar
lar Jttihaz ettiği henüz maliım 

değildir. Yalnız idare merkezinin 
Viyanadan Belgrads. nakline ka -
rar verildiğı bildirilıocktedir. Al
manya, yalnız Tunalva sah] o -
lan devletlerden terekkiıb edecek 
bir teknik komisyonun teşkilini 

taleb etmektedir. Böyle bir for_ 
miil, İngiltere ve Fransayı uzak-

Kooperatifler esnafa çok fay _ 
dalar temin etmektedir. Mesela 
saraçlar, ayakkabıcılar, kendi ko 
operatiflerinden bir hayli istifade 
temin ediyor. 

Şüphesiz kooperatifler daha 
canlı bir hale de getirilebilir. 

Kooperatifler, bir kere kendi es 

Başvekil 
iz mire 
Gidiyor 

(Blriad sahlfeden d""am) 
Başvekilim:z fuarın açılmasın

dan sonra kısa bir nutuk 
elan sonra ln~a bir müddet İzmir_ 
de kalacak İzmirin iktısadi vazi
yetile meşgul olacak ve bilahare 
doğruca §Ehrimize dönecektir. 

İstanbul Türkofis müdürü Ce
mal Ziya da ;ırarın İzmir vapu -
rile fuarın açılış merasminde bu
lunmak üzere lzmire gidecektir. 

• İkllsad Vekili Şakir Kesebi,r, 
bu sabah Ankaradan İzmire ha
reket etmiştri. Şakı.· Kescbir l:ı:.. 

mir fuarının açılma merasimin -
de hazır bulunacak, bilfilıare Ege 
mmtak~sında iktJsadi bir tedkik 
seyahati yapacaknr. 

· K.endıisine bu seyahatinde İktı.. 
sad Vekaleti müsteşarı refakat 
edecektir. 

İspanyada 
(Birlnci sahifeden devam) 

laştıracağı gib;, sahildar devletler 
ar.asında yegane büyük devlet venn.iştir. Yeni kabineyi kimin 
kendisi olduğundan Tunayı Al - t~il edecejıi henüz belli değildir. 
man hegemonyası altına koyacak.. Cumhurreisı Azana hükı'.lmetçi 
t rüesa ile temaslarına ba~lam.ıştır. 
ır. 

AJ.manyanm Avusturyayı ilhak Bu istifanın son Frankist taarru-
ettiği geçen mart ayına kadar Ro- zile alakası oldui,'U ve hükumet 

v 
te alınarak muamele bir 
müdlriyetl tarafından ce~ 
kikat yapılmak üıere ··n b 

dört kişi istediler; bu~ir 
kişi gidiyor. Maliyede nitJ 
tı yapılacak, cab edeJ1 
rarlar verilecektir. ~~· 

.~ 

Bugünkü 
KasırJ!a 

Ve hortu~:ı·'" 
Bu sabah saat ıt e a ~ 

1 
rimizdo ani bir kasırie 6,1; 

Bu ara, KaztıçeşJll u 
de denizde hor_tuJJlulıl 
bir ıütün yükselınıŞ 1 

rılara Lşkırmıştır. 000ne 
Karada kasıri'a 01tur· 

şeyleri katıb kavur!,. ~1 ,. ~ 
Mangala ça!P:Jü,111 
rak adam aı 

kalkıştı şV,1 
Tahtakalede otur•11 ~ 

H .. . . . de 1ıirı ... 
uııeyuı ısının rk" , 

halde Galatadan ge~;e' ~ 
()':in mnıinde birınill it çrııJ'. 
de bulunan maııgal3 in 
bu yüzden iki 11use1 ' 
uvga çıkmışur. J(a~ ıı>lp~ 
ve Şakir oğlu HüSeyif. i 
çağını çekerek kahve'~ o 
vunnalı: isterken bıçB vt ~ 
oradan geçmckW olan ~ol 
rışan Bekçi İbralıi~'~ 1,ıı 
bet etmiş ve İbrahıJlll 
tır. teııı#, 

Tarabyada Mısır 0 , 04ı · ·5J!l· il' 
lışan Alete Maıner 1 

.•• ,e 
1 "'"' dm otele b••k.a b r ~ t ..., ı;ır• · . ' 

dığından muğbeı 0 •. c ol' 
çirdiği ekmek <bıç•ıl11 ctf'1 

Kogoviçi k~ ;1 

Sokakta f:tJı 
manyada Tun• Avrupa kom'.syo- azası arasında bir kısnu harbe 
nundan pek memnun değildi. Bu devam etmek diğer bir kısmı t-;ekerke!l ~·ı'' 
koınisyonun mesaisi bir dereceye Frankistlerle anlaşmak arzusu - Taksimde ot•ıra:ı ba~· p: 
kadar Romanyarun hükümranlık nu göstererek ililik hasıl olduğu haf11 , 

söyleniyorsa d~ s.llahiyettar is - lu Mehmed ile ,kc~ • · . 
haklarını tahdid etiğ,ni bahane k kta · ekerlC ... 

pallyol mahfillerı bu şayiaları a eroın ç 11fcı"" .. 
ederek komisyonun ıslahını isti - mışlar bunlard'1il b~l· 
yordu. Fakat Almanya bü)iik bir kat'iyetle tekzıb eylemektedirler. zerind~ 8 gram er ı:Jl ıı• 
Tuna devleti olarak belırdıkten Yeni kabinenin tekrar Negri - tur. Bunlarm eroill1 daıl'd 
ve bi.lhassa bu nehir üzerinde harb nin riyasetinde kurulması mu - Hüsnü ismınde il<• ;iğe' 
filosu yapm;ya karar verdikten hakkak gibidir. dıkları anlaşıJ:ırak 
sonra Romanyanın noktai nazarı FRANKO CEVABINI VERDİ da yakalanır.,ş!ardırf{9sııı' 
ehemmiyetli b'r istihaleye uğra- Burgos 17 (A.A.) - Gönüllüle- Diğer taraft3.n, tc ııJ l 
dı. Yeni nokt~i nazarın ne olduğu rin geri alınması planına verilen şüpheli bir vazı)'< 1 . 0ğ1• 
iyice malüm değildir. Fakat Ro- Franklst ::evabı dün öğleden son- iken yakalan~:~~~'~ 
manya gazetelerinde sık sık Tuna ra İngiliz ajanına tevdi edilmiştir. da_!>ir ~ mikt~ 
hakkında, hem eski vazi;;-etten şL -- • 
kayet eden hem eski vaziyetten Erdek Sulh Hukuk H 1kim iğin de~ '1ir' 
şikayet ede:ı hem Almanyanın Erdek hazinei maliyesine anakaz bedel;nden otuı .• '~nde~ 
takib ettiği siyaseti tenkid eden Erdek belediye kalfası Ahmedin ikametgahı bilinmed:~d3n 9~ ~ 
yazılar çıkmaktadır. Tuna, son ay- tarafından verilen meşruhaltan ve davacının beyan d0ğıl J' 
lar içinde Avrupa politikasının olduğundan mumaileyhin mahkemenin muallak bu10: 1 ıışııı_',;, 
ön plaruııa geçme:C istidadını gös.. tos 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da '1 ni" f1'• l, 
teren bir mesele halini almıştır. bulunması aksi takdirde hakkında gıyaben muhakeme 
Ve yakın istikbald~ yalnız bu lıınıır~. nacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan o 
nehre sahildar olan memleket -

lerin değil, bütün Avrupa muva.. - - - - - -
zenesile alakadar bir politika mü-
cadelesine mevzu teşkil edecek -
tir. İtalya, bu mücadelede takib 
edeceği siyaseti, Sina.ya konferan
sına iştirak etmemekle anlatmış 
oluyor. Acaba Sinaya müzakerele-
ri, coğrafya vaziyeti itibarile en /il 
büyük söz sahiblerinden biri ol- B D. 1\T l G . R ,,ı(l ~( 
masıliizımgelenRomanyanınbu QŞ, lŞ,JY6Z 6 1 l"lp 0 pllJ 
meseledeki siyasetini tenvire yar_ N ı·· k kl k e b-ı·· arıları der,,. 
dım edecek mi? evra )l, ırı ı v u un a 6 11011 ı 

A. ş. ESl'rIE.R - icabında gDnde De; kate alı 
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~ tefrlka•ı:93 Ya(Jtz "'tazen ı Rahm1 Uzak Şark 
Avrupa!. 

Asılzade aşkı .. '{azlık 

Tiyatro!ar •. 
(4 üncü sahifeden devam) Mutlaka kocaya varmak lazım!. 

rek bildird:ğine göre Rus - Japon 
(5 inci sahifeden devam) 

Her ~-umpanya, oynıyacağı semt
te, oyundan b r ikı gün <ince. çı. 
ğırtkanlar çıkarır, sokaklarda a
v.az avaz bağırttın:, evlere .Hinlar 
dağıttırır. 

işleri son günle:de karıştı karı. 
şalı gerek Almanyanm ve gerek 
İtalyanın Tokyodaki elçileri Ja_ 
pon Hariciye Nazırile görü~ere'lt 
Japonyanın itidal ile hareket et-

(5 inci sabücınizdcn devam) 
alayın subaylığı ~~ini görmek için 
aylarca zaman gPçırmiş, Hikin bir 
daha İngiltere'e dönmemıştir. 

Cebelüttarıktan dönünce Av -'1' ._ •• 

1 
mesini söylemişlerdiP. Taym•s 

1 ~ rupa seyahatine çıkmış, bu seya. Lı kCUJne, Ve ı•ktı"bas muhabirinin verdiği bu ma1ümat- h .. .. t"' N'h t 
'l at uzun surmuş ur. ı aye " kı nı~hfuzdur: tan şayanı dikkat bir netice da- Prens Corc Kembriç uzun Avru-

ha çıkarılmaktadır ki 0 ?a şu - pa seyahati sırasında bir gün ŞU-

fJI a e P e Y e b • r d •• n dul~manya, ita!ya ve Japonya a- nu haber alıyor: İngiltere KralL Ş m a çesi Viktorya nihayet Prens Alrasında bir ittifak olduğu malu:n 
bcr ile evleniyor:. 

tahtelbahl•rı• gel t;ı~~ 111Ş '•' ~;~eF~:::k:~e igt~{;:ekbö~~ ~~n: şunu söylemek ıazım: ingilte. 
rede Kral olsun, Kraliçe olsun is-

g-ildir. Japonya Çinde meşgul i-
1 te_diğ!..Jle evlenemiyor. Kra içe 

I: ken Ruc;ya ile de kavgaya giriş - Viktorya da evleneceği zaman her Vç k • /d • b / • • - k • f • l r memesi kendisıne müttefikled l • g l Un QT SlZl gorme lS zgor a c::eydcn evvel bur.a İngiliz devlet -~ ı e • tarafından tavsiye edilmiş olu - :>" ta\'\ıkı r adamlarının ra7.ı olup olmıyacağı 
'1'~ ... " arı Yumurta gıdakfamaları Iadı ve nihayet ihtiyar mülazim - Başüstüne efendim! yor. d ç meselesi de düşiınülmüştü. Bunur ... 
~~- T"\-..:ı=, o..:ı-dan fırladı·, karako - Diğ€r tarafta:ı Almanya a e- 1 b b C K b · ·1e k .... _"<I &abah key!i çatardı. evvele duyurabildi. J.A:U'L 1.1,J 

1 
k el .

1 
çok meşgul a era er prens orc em rıç ı 

.. ~:YUıılar, Maltcp ... çobanlarının Ali Efendi, uykusunun arasın - lun taş avlusunda başlarına Ü- kos ova ya mes csı e k Ş k Kraliçenin evlenmesine herkes 
-r~'"d - f · olmaktadır. Onun i~in Uza ar -L_ dııren SU_rülerile gı·ttiğı için da şiddetle kapısı~ın yu_m. ruk_ la. n- şüşen bID!taç jandarma ne erme d . _ yalnız saraydRki Alman doktor 
:-'1 ~ J vak'a anlatmakla mesgul bulun"TI ta Ruslarla Japnnar arasın a sı. .. t 1 b "k' an agılda o saatte ha,yvan dığını duymuş, telaşla gozlerını aç- ~ ...... mus esna - razı o muş, u ı ı 
~,~~· d d b k Canib çavuşla arkadaşının yanına Ifıhlı bir kavga çıkarsa Japonya genci herkes birbirine layık bui. ~ ı. Ali efendi, öğleye mıştı... Duvar aki saate a ~n lehine ve Rusya aleyhine politika 
111..... ta"Uklarla, civcivlerle, kü- yaşlı jandarma komutanı saatın geldi: h k t muştu. Fakat Prens Corc Kemb-
'<q \"e ~ • - Hydi bölük komutanı sizi is- aleminde Almanyanın are e e riç Ç'.Dk geçmeden anladı ki İngi. ~ agııa mşgul olur, öğle ye. henüz yediye gdmediğini ~örün- geçebilmesi uzak görünmektedir. 
~ _Odasında yer, tekrar kah- ce uyandırılmasınd:ı bir fev~la- tiyor! k 

1 
k" 

0 
t A rupa İŞ- liz Kraliçesinin kocası olmak öy. 

L-:1 }Çer ondan sonra bölüğe delik olduğunu anladı, seslendı: Diye onları aldı, önü sıra katar- Deme 0 uvor ı r a v le pek de gıbta edilecek birşey 
;;gt kar,,l.,_ ladı, bö'lük kumandanının yanına lerile Uzak Şark vaziyeti araı:ın - değı"ldı'r' .... Sebebt·. Bu Prens dil-~"' .. , "4Vllardan gelen gu""nde- - Gel!.. da b .. -k b" 

·'41t go"'tu""rdu··.. da son zamanlar uyu ır a- .. d"~·· .. k .. 1. b' tııtı.. ~t raporlarını okur, mev- Kapıyı ~alan onbaşı içeriye daL d J 
1 
şma şun ugunu açı soy ıyen ır genç 

Ilı .. g der Ali Efendi, acay:ib kryafetlerile laka var ır. aponyanın an a - ti. Bir kere genç kızın, İngı"liz ~ ....._ on ilen vak'a faillerini dı, zabitini selanıladı. ak h d ldığı va 
tL _.gu birbiri ardı sıra odaya dolan bu a.- ğa yanaşın ususun a a Krallarının tahtına "Jktp otur. -ıq ı.~ Ya çeker, ikindiye kadar Onun: l ·· k · · b" kere ~ 
c'\~Ylece vak t · · d" _Ne var? damları hayretle süzdü. Polis Os. ziyet i e muza ert> ıçın ır • masını garib buluyordu. Sonra bu 
-~ ~ ı geçırır ı. d d h manen başa gN>mi41 onun yanına açılmış olan Y01d1tn geri dönme- kıza ba..:kalannm intihabı ile se.. ll:I ... 'da Ustü oldu mu, deniz ke- Demesine mey an verme en e -:ıı··-s • 

1 
k T 'k d Al -s 

"'il\ ki a)•.ag~ında ·Le- donu u'"zerın· de bir mesi düşümi ür ·en ° yo a - ·ı · b" k lm · t · ~A... • hhicilc gazinoya postu yecan<Ian hurkulan bir sesle an.. _ • İ . d t çı mış ır oca o ayı ıs emı -
k::" Ja ceket ,_··lun:ın ve sırsıklam halile man ve talyan cl~ilerinın os a- B l b be v:1.t ~i,,.,, ndarrna kumandanı, sulh latrn:ağa koyuldu: ·uu bb 

1 
h lm kt yordu. unun a era r 1A o:.--

~ ..... 11 \' ' h orta oyunu oyuncularına benze.. ne teşe üs eri atıra ge e e~ d h K 1 l d k se ~. e . .ı.1faitepe ec:l"afındnn bir - Maltepeye bir düşman ta - ulA b 
1 

"ha t ya a a ra ıçe o ma an aç -
'"" ~- yen Canib "avuş durmu•, Canib dir. H asa u satır ara nı ye 1 h .. p . . d "1:.tı iştrakilc demlen:m€ğe talbahıi gelmiş, üç kıişi geldi, an- , ~ _.._ . b ne evve ''-' rensı sevıyor u. 

ı, Ur Çavuştan sonr:ı da Etem kalfa sı. verirken şunu da il~ve etml:A 1ca ç- k.. 1 "d il eğ" . '\~ lle · ~e':: geç v:ıkte kadar d:ı lattı. Sizi görmek istiyorlar... ;,.,....;.+ı ediyor: Avrupayı doğrudan doğ- un u i erı e ona ver ec mı 
Sa1,._,ın1 Sürerdi. Ali Efendi birdenbi're işi kav - :raya g~"'-ıı~·· 

1 1 1 
U kendisine söylemislerdi. Kraliçe 

ı.t --.ı.n1 - b - 1 d h" b. Üç adam J·andarm::1 komutanını ruya meşgul eden mesP e er e - olduktan sonra i~e bır" gün Prens ~ ...._~rı erken kaldırılmayı ya. nyamadı., u soz er en ıç ır şey d k" lAk -
- .. 11 seltımladılar. Ali Efendi Hepsini zak Şark işleri nasın a ı a a l b 

1 llıı, ,.11_ 
1~i. Gecenin yor unluğu anlamadı, uyk::ı sersemliğile büs-

1 1 
çağırtmış, konuşmıya aş nmış. 

t "~'-"' ,.~,_er 4-,-er tepeden tın.ağa süz _ bir kere daha görü müş o uyor. 
1 

d F k ·ı~=-· d b' b. 
1 

. Ih \ah ~un ihtiyar vücudda yap- bütün karışan aklını başına top- '-'C'~ iKA - • --- ar ı. a at ı~ e ır ır erme 
cıı u. .. lihatı dinlenmekle, bol uy- lamıya uğraşırken onbaşıya sert- dü, sordu: -

1 
R A D y 

0
-1 muhabbetlerinden bahsedecek _ 

~tta ~'neğe çalışan Ali Efendi çe sordu: - Ne var?. Ne olmuş?.. leri yerde pek yabtmcı mevzular-
lYJtudCnıaYl?t hfıdiselerinde bile - Devri.ıye •. Teker, t~ker söyle.. Canib çavuş po~is Osmanın göz.. dan konuşmuşlar, bu konuşma 
~latıctıı k-ıld1rılmağa kızar, ça - Ne tahtelbahri bu?... !erine baktı, ipret etti. Anlat di- BUGtlNKO PBOGKAM her ikisinin de canını çok sık -
~21.i lt haşlar, 0 gün karakolun - Düşman tahtelbahri imiş e- ye.. •. Hala rluyduğıı heyecandan Akşam neş-ı:iyatı: 13,3r) Pl5.kla mıştı. Fakat Kraliçe mazurdu. 
ları.rı~ar geçirirdi. fendim... kcncfüi'11i güç zapteden Osman ay- dans muskis:. 19,15 Konfrans: Çünkü İngiliz Krrıiçcsi daha ne 

~la ""ll'tna onbaş151, Canib ça - - Düşrnıın tahtelb:ıhri. m'i? ni işaretle Canibe ısrar etti: Üsküdar Halkevi nnmına: Dok- vakit evlenebileceğini kendisi de 
b~ lebarka:ın~larının müraca.atini - Evet dendim... - Sen anlat'... tor İbrahim Zatı (Keyif ver!ci ze- bı1miyordu!. Devlet adanılan ne 
~e~~ zabitine bildırmeğ~ gi - Maltepeye mi çıkmış?... Nihayet Canib çavuş anlattı: :tirlerden alıtol•zmj. 19,.'i5 Borsa vakit münasib görür de bir vakit 
'bo"'VYU koyu düsünüyor, işi - Bilmem efendim nereye çık- - Efend:m, ben 22 inci depo a- haberleri. 20,00 Saat ayan: Gren- tayin ederlerse o zaman! ... 

.\lı tr,Yu~ h~b,ıyordu. tığını .. Üç kişi ge!d; haber verdi. layının çavuşlarından Canib! Ala.. viç rasathanesmden ll.'.l:klen. Nihal Prens ondan sonra İngilterede 
~'~tndıi. mub:ıkknk ki uyan. Ali Efendi !ena halele kızmıştı; yımız Çena'kkaley!? geç.iyot, izinli Asım ve :ırkadaş!arı tarafından çok kalma~, askeri vazıfesini 
~ 'h..~ kızacalc, onbaşıyı bir bir taraftan erkenden uyandırıldı- geldıim. Arkadaşlarla dün altşmı Türk muıik'!!ı ve halk şarkıları. ileri sürerek azaklaşm~ ondan 
ı. ~ -ıı~acak. belki de b:ı hırs- ğına diğer ~arattan onbaşının söz- Heybeltadada sandallı brr deniz 20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer Rl- sonra da A vrup::ıda uzun bir se-
~: bile atacaktı. F kat ha - lerlni ipe ->apa gelir lakırdılara alemi yaptık. Sabahleyin erkenden za Doğrul ta!afından arabca söy_ yahate çıkmıştı. İşte bu eoeyahat 
g~ ~h;tnıniyetli, çok şümul- benzetemediğinden hırs dolu bir döni!yorduk. Denizin ortasında, lev. 21,00 S:ıli ayan: Şen, Bedri- esna_qnda idi ki Kraliçe ViktoI') a. 

'~tıe rnuşm onbaşıya, ve .. bunu sesle haykırdı: Maltepe ile Heybeliad:ı arasında ~ Tüzün, Sıltüd,yo orkestrası re- nın yine akrabasından olan Alman 't ı; bı~netttği halde zabitine _ Hiç bir §eyi doğru dürüst brurenbir.e önümüze, sandalın ta fakaıtlre. 21.:>0 Settar Kormükcu prensi Albere varacağını işitmiştı. 
lıııı ~rnteğ<? giderken biraz oL öğr.enmezsiniz ulan ... Sabah ka _ yanıbaşında denizden tuhaf bir ve arkadgşlnn tarş.fından Tıirk Kraliçe onun İn,giltereden u -
~iy. nrneden müluzimevvel A!i ranlığı tep:?me gelmJş kem küm "şey çıktı. Ne oluyor diye bakbla musikisi ve halle şarkıları. 22,10 mü zaklaşmasına _ mani olmak için 
~ • '1yandırmağa cesaret et- edip duruyorsun .. Tahtelbahir diı- Polis Osman b·mu tanıdı: zik ..,re varyete. Tepeba'Sı belediye Başvekile emir VE-rmiştir. Fakat 
~~ yorsun, adam diyorsun boyuna - Tahtelbahir aynası çocuklar bahçesinden naklen. 22,50 Son h:ı.. prens Corc daha çabuk davrandı 
~i. SOf küçük koridoru çabucak söyleniyorsun!_ Sözlerinden bir yandık! berJ.er ve cr•es~ günün programı w• çıkıp gitti. O gittikten sonra 

n ad:ın dolaştı geldi, Ali E- şev- anlamadım, anlamıyorum da.. Diye 1fr oağırdı. Den hemen ak- 23 00 Saat ay·ır~. Sem. Kraliçe Viktorya için üzüntülü 
~ lcij ~~rultuları dışarı kadar Onmbaşı böluk kumandanının lımı başıma trıparlndım, oracıkta -~ayi _ 4-9.9J6 tarihli İst.-rı:- bir devir başlarm.,.<:tır. Artık pr:m-
~ d ÇU:t bir oda kapısının ö- hi.ddetı'..nden şaşıtmıştı, boğazına elime geçirdığım sandal kanca - satış komisyonundan satın aldı _ sin maksadı anlaşıldığı, İngiliz 
kıJ.ık ~du. Kahalağını düzelt. kadar kapalı ceketinin içinde ter. sJe bu acayib aletin camına doğ- ğım eşy.aya att 41:?865 No. lı 4-9..36 Kraliçesine koca olmak isteme -
itap tsafcline çek:. düzen ver- den sırsıklam olurken bir defa da- ru vurmağ:ı başladım. Vurdum, tarihli mak~uzu zayi ettim. Sure- diği söyleniyordu. Bu hal karşı. 
l';4

1

~ hkırdattı... ha tekrarladı: vurdum. Arkadaşlar da bMıa uy_ tini çıkaracağımdan hükrr.ü yok- smda ise genç kraliçenin artık 
tı.::'l d ~l'ldarnıa zabiti, gece ya- - Karakolumuza üç adam geL dular. Bir taraftan Et.Em kalfa ba- tur. başka birisile evlenmesi lazım ge-
~~lı ~t\t yatmış, henüz uy _ <l, den:zde hir düşman tahtelbah- samak tahtasını kaptı, başladı o da Avakyan leceği de ilave ediliyordu. Bu itL 
it.. ·<lı1at l'llaı:nıştı. Binaenaleyh bu ri ~rrnüşler .. Size sbyliyeceklcri ~-a.pıştırmağa, benim kanca tah - _'.;'::. =====:::::==:==:==:~::====~= barla Kraliçen;;ı yanında bulu -
~~ı .... ~ 1 duyrnadı bile. Onbaşı varmış ... Aşağıda bekliyorlar e. telbahrin a.vnasına takılmıştı... yuvarlandım. Neyse güç halle be. nanlar kendisine bunu söylemiş 
~~~ llluhakkak anlatmak fendim. Ben bir taraftan asılıyor, tuttuğum ni sandala çıkardılar. Ödümüz kop oluyorlardL Fakat o daha bir müd. 
' ' Y~_t"nd~ idi. Tahtelbahir Ali Efendi şimdı işi anlamıştı. yeri kopannağa uğraşıyordum. Po- tu tahtelbahir bize birşey yapar- det beklemek fikrinde olduğunu ti.' .L~~. Şakaya gelir mesele- Sesini biraz ta:h!aştırdı: lis Osman da tabancasını çekmiş diye. Hemen küreklere sanldık. ileri sürüyor, bu bahsi knpatı -
""t~.._ ~aı d" H h. ş·· ı t l t d - t .... edı"vor 'J'ahtel Dogr-u bun.1,;a geidik. isi size an - yordu. tt·"ll ett'' ı. Kapıyı vurmakta a . oy e ane tane an asana. oraya <>gru a .,~ ~ . - • 

lı ~U ı. 'Birkaç defa daha kuv- Peki, çağır onları buraya bakalım. bahir bir silk;ııdı. hızla daldı. Ben lattık. Kraliçenin artık kocaya varması 
' \'\t~tli kapuyu yumruk _ Onbaşı: de elimdeki kanca ile beraber suya ır tDcvamı nr) meselesi nihayet bir devlet işi 
h !!'!!!!I halini aldı. Daha ziyade bunu ge_ 

~~ l ık c 1 k 1 z l!l_I :~s~:;ild~.uy A~~~~~~c~~ şi;:Ji~~ cek ... İtraf et.1ıesin~ imkan yok- ~:~:a~~b~~:~:;;:~\::-
~ Haydi, Pola ... Eşyalarını topla gı. tur. Yapmadı~ı bir cinayeti nasıl yet kız hükümdar::. bunu bildir _ 

delim Artık bu şntoda ourmak is. yaptım der?... mişlerdi. 

(j 1 • k • ft cmem. Lusili oğluma alacağım - Mösyö dö Roskoet ıı.traf etti. Bundan evvel de söylendi: Krll-d U• ren 1 m -, diye başımızı derde soktun. Je - Sonra kendisin kızla gÖ!'üşürken liçe Viktoryaya verilen terbiye _ 
\' .. ,.~ ... -.........:..... • • • tişir artık... görenler var. nin esası şu idi: İn~iltere hüküın-

"'"'Cl,1 P !yer Bopre ve matmazel Ado. Ses(ni biraz yavaşlatarak: darı kendi arzusunu milletin ar-
k' ~ . · Jan Loran 22 Çeviren: F. SAMİH Hn bu sözh~ri işitm:şlcrdı. - Çocuklarının henüz bundan zusuna feda ed :r. Devletin ida.. 
°"~ dtı~en h o - Ne der:;'niz buna matmazel?.. haberi yok. Münnsip bır lisanla resi mes'uliyetinı üzerine almış '-t '-~ "'ll aklıdır. Bundan Selestin ile ben evliyim. n sene 

'

IJ il ~ .. ~ k d a· "b" - Ben kimsenin ic:ine karış- kencfüerine anlatmanız için size olanların. sözünü dinler. ~ ..::.._ alamazsınız. He _ evvel nikahlarımız kıyıl ı:. ırı ı.. ~ 
'"'"ec ır. N marn. Bildıg-im b.r şey varsa o da s<X_vfüyorum. Zavallılar, bu acı İ§te bu kaideye alışarak yetişti-ıc:ı-14h ~ain1 Eşyalarınızı rimizi de seviyo~u:ı. e yaparsın 

~ ~~ hıgıdıniz... yavrum ... Hayat bu, a~k her şeye Selestin'in h~r akşam Pola'nın o- hakkati öğrenince kimbilir ne ka- rilmiş olan olan Kraliçe nihayet 
h. 1\. a de 1 • d M ·· b · dasına gittig-idir. Aıiıi.yen'n de dar müteessir olacaklar?... kocaya varmağa adeta mecbur _ '"'tab"'Yle d Y~ nız gitmiyece- hakim ir azur gor enı. 
~ l!t geıeğıı nı.i, güzel Polam.. Röne ve Adriyen ne söyliye _ Mlşel dô Roskoet'in oğlu olma- - Ben ~e buna düşünüyorum, muş görüyordu. Fakat kime va.. 

'"-...,tı11, l\/.ceksın değil mi? ceklerini bilemiyorlardı. Sel estin dığını biliyordum. mösyö Bopre!-.. racaktı? 
tl.~ >q"ı:v-e k ı - Bill:.yor muydunuz?... Bran sükiıttan soma devam et- Bu cihet de tedkik edilmişti. -.q'- il iİ2-:._ nı olundan tuttu. bağırıp duruyordu. Po a: 

~~.t~•rne atılmasına m5ni - Yeter artık Selestin, dedi.. - Evet ... Doğduğu gündenbe. ti: Saks Kuburg Gota hanedanın -
' ~ıı. bana, bu sırrı kimseye söyiemı. ri. Fakat bu mni. Şıınd: hale ba- - Si2e mühim bir itirafta bu- dan: iki kardeş vardı: Arnest ve 

~~or. b~ni takib etmeni yeceğini vadetmi~tin. kalım, mösyö dö Roskoet yakında lwıacağım. Çiinkü, masum bir a. Alber. Bunların ikisi de genç ve 
=~ _ Evet, fakat mecbur etti. Ne şatoya gelecek mi'\.. damın yok yere m:ıhkum olması- yak~ıklı prenslerdi. Bunlar Lon-

c~ 't.v~tUrı. tnu? yapayım ... Kabahat bend~ mi? - Yakı~da mı? ... I•'akat mat- na vöcdanım razı olmuyor. draya çağırılarak bir müddet mi-
Ilı t ' kan,,, · b t' }ı · • - I mazel, kont artık Ş'.ltoya gelemi- - Ne demek rsted~ğinizi anla- safir odular. GC'nç bir kız olan illtibl' .... 1 dtyor ki karı ko- Yine sa ret ım, epsını soy eme-

hfldıği brt\tcburdur. Bu her. dim. yecek. Buna ir:ıkan yok... mıyorum. matmazel?... Kraliçe bu ik~kn!'deşten birini irı-
~ ~~ r ~ey.. Adriyen üzerine atıldr: - Ne biliyorsunuz~.. Adölin c~ap vermedi. Zile tihab edecekti! 
~o · ' anneı. Ne diyor bu _ Daha ne söyliyeceksin? _ Bu sabah cinnveti mraf etti. bastı. Az sonra oda hizmet!:lsi E Nihayet bu intihab oldu. Kra • 

~ 1. ~· ? A Balıkçı kızını öldiirmeyi •----la- mili geldi. Kocasını görünce tanı- liçe Prens Alberi beğcnmiştL Ona ... ({i:ııı., - Ne mi söy ıyecegım. ynn. ~ 
ı::;· "rın· eh~ ·· led' ş·· h · 'd mı'-·ormus .,ibi davrandı. vardı. "et ,. l eğdi ve· ya bakarsan anlarsın ... Mişel Ros.. gını soy ı. up. csız ı ama J _ b 

' "ed ' · ' k Ka-'- k ·1 lD ) İşte bu haberi prens Corc Kem. t. doğru söylüyor. koele benzer neren var! Baban mahkfım o.aca . lilSı csı e. evamı var 

briç Avrupada dolaşırken alıyor
du. Prens doğduğu zaman onun 
yıldızına bakan usta bir münee
cim bir şey söylemişti ki 
bu yazıya başlarken mü • 
ncccimin ne dediği de baş tarafa 
yazılmıştı. Müneccim aşağı yukaıı 
şöyle demişti: 

- Bu prens buçok saadetler 
görecek, birçok da ıztırablaı: çe
kecek tir. Dir zaman olacak ki bir 
tahtın yakinine kadar gelecek, 
fakat bir türlü Kral olamıvacak-
fir! .. 
Eğer vaxtııe •/iktorya dünya _ 

ya gelme..'lliş ols.-ıydı İngıliz tah
tı prens Corca ceJecekmiş. Fakat 
Viktorya dünyaya geldikten sonr 
İngi!iz taht ve tacına mirasçı ol. 
muştur. Demek ki prens corc 
Kembriç İngilh ôahtına yaklaş -
mıstı. Fakat sonra büsbütün u. 
zak düştü. Onun belki de bu ziya
retini kısmen olsun telafi temek 
için olacak ki Viktoryayı ona ve. 
receklerini senelerce evvel söyle. 
meğe başlamışlar, rıihayet pren. 
ses büyüdükten ~onra artık buna 
bir mani de kaL"'11ıyordu. İngiliz 
devlet adamları bu izdivacı mu. 
vafık görmüşlrdı. Kraliçe de gmç 
prensi beğeniyor, seviyordu. Fa. 
kat Prens Corc Kembriç hcrne _ 
kadar Viktoryayı seviyor idiı;e 
İngi]iz Kraliçe~ine koca olrnağı 
istemiyordu. Onun için İngiltere. 
den uzaklaşmış, gitmişti. Prens, 
Avrupada başka maceralara gir. 
miş, çıkmıştır. Bu suretle İngi -
Jiz tahtına bir .Kere daha yaklaş.. 
mış olduğu halde yine uzaklaş -
mış, hem de bü~hütün uzaklaş -
mıştır!.. Saadetler, ümid]er ve 
emellerle dolu olnn bu hayat ay. 
ni zamanda elem] erle, ıztırab1ar _ 
la, ümiclsizlikl~re de do1u, ço':< 
şayanı tedlcik bir hayntbr. 

Diğer taraftan J<ı ı?içe Vik. 
toryanın varını§. olduğl' prens Al. 
her de genç yaşı:'ldr ülmÜ'", Kra. 
liçcyi çocukarile dul bırakmış -
tır. Kraliçe Prens Alber ile. mes. 
ud olmuştur. Her ikisi birbirlerini 
çok seviyorlardı. Kocası öldük -
ten sonra Kraliçenin teessürü bü. 
yüktü .. Kocasının hatırasını hiç 
unutamamıştır. Fakat hl! kadın 
hükümdar için vazifenin ayrı, p 
müstesna bir ehemmiyet ve kıy. 
meti vardı. KocaSl öldükten son. 
ra yalnız kalcın Kraliçe bütün ze. 
kasmı ve kalbini vazifesine, dev_ 
Jet işlerine vermiş. çocuklarını 

yetiştirmiş oluyordu. Kraliçenin 
bırakmış olduğu mektublar _ ki 
son senelerde ıntişar etmiştir -
kendisinin nasıl her me_eleyi in
ceden inceye tedkik ettiğini, dev
let işlerinde nekacar faal br. rol 
oynamak istediğini göstermekte
dir. 

Uzun süren bir saltanat dev _ 
rinde Kraliçe Viktorya Avrupa 
kıt'asında olan birçok mkılabla.. 
ra da seyirci olmuş, bir.çok mu_ 
harebeler görmüştür. Uzun sal. 
tana! ve uzun bir ömür süren Kra:_ 
liçe Viktorya da hiç söylem.eğe 
hacet yoktur ki her insan ve her 
kadın gibi elem çekmiş, ıztıra.bın 
ne olduğunu oğrenmiş, hayatta 
büyük sarsıntılarR karşı metanet 
göstermeği bilmiş bulunuyordu. 
Kraliçe 1901 de ölmüştü. O za _ 
man İngiltere Trar.suval harbi :ile 
meşguldü. İhtiyarlamış olan Kra. 
liçe bu harbin İngiltere için acı 
olan günlerini görüyordu. Kra • 
liçe öldüğü zaman daha İngiliz • 
1er Transuvalı ele geçirmemişler, 
Boerleri yene~lcrdi. Bunu 
oğlu yedinci Edvard gördü 

Kraliçe Viktorya deyince eski 
Türkiye için de bu isim yab:ıncı 
değildir. Kırım muharebesi, 92 
harbi onun zamanında idi. Bu itL 
barla Kraliçe ~rk ile çok ala • 
kadar olmu~r. 

-
T!YA TROLt\N 

ErtuGrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Seyyar tiyatrocular, s mtlerln 
zevklerini, hususiveıler:n dı.> bi
lirler \'e rop0rtuarlarır. ona gore 
yaparlar: 

- Y ~ehirde dram gider, ora
ya dram koyun. 

- Bu piyes, Üskiıdarda gıtmez. 

Tiyatroyu tutm. ğa •dükk!n ki
ralamak> dc!'le". J)ükkftn k1rala
mrken 1!iyat!"o sahibinın de fikTI 
alınır: 

- Hangı pıyesler, daha iyi" il 
yapıyor? 

«Dükkan sahıb:.,, gelecek luıl

kı tanır: 

- Buray1, daha çok komedi ko
yun. 

Deniz aşırı gidilecekse, motör 
tutulur. Den:Z'? açıldılar mı dün
ıy.a, onlarındır. Fakat O) undan 
sonra, dönerleı ken gğızlarını bi
çak açmaz. Yor:gundurlar ve an
cak sabaha karsı oyu)nlbilecekler
dır. Bazan yol :b fırtına çıkıverir, 
Ölüm tchlikelerı geçir.rler; ha
zan dönmek i:rkfını olmciz, kah
velerde sabablırlar. 

Her semt, ayni hasılatı yapmaz. 
İyi ifdcn ış, düşmeğe başlar. 

Hasılattan dükkan kirası çıka
rıldıktan sonra motörün, çalgı -
eılaı:ın paııı.-n verilir. Gün olur, 
arfist1er, yirmı beş kuruş bile 
cp:ıy çekemezleu. 

Bir piyes, her semtte, ayn! 
hasılatı yapmaz. Se~ yar tiyatro. 
lar, daima bunl!. göz önünde tuta
rak, ayni sahnede kendilerinden 
evvel oynannş kumpanyaların 

haııgi piyeslerle ne hasılat yap
tığını sor.ar, öğr.enirler. 
,Yazlık tfi.yatrol:ırın nerelerde ve 
ne kadar olduğunu biliyoruz, de. 
ğil mi? Seyyar tiyatrolar, hiç dur. 
madan, dı.nlenmeden, her gece, 
semt semt gider, O) narlar. 

Onların gird·k1eri küUet, eide 
ettikleri nimetten çok, pek çok 
fazladır. Bu yorgunluğa dayan
mak, insan takatuı;n üctündedir. 

İşte bunun içindir ki, •tstanbul, 
yazın, nasıl eğleniyor?» diye ya
zılan yazıları okurken. ben «İs. 
tanbulu, nasLl eğlendlriyorlar?• 

diye düşünürüm. 

Eğlenmek Jtolay, fakat eğlen
dirmek güçtür. 

MAHMUD YESARİ 

Her banyodan sonra s:ıçınıı; 

Bu şekle girerse 
BRiYANTiN PERTEV 
cınl:m düz.cltmeyi tr. n cd r. 

İstanbul asliye dördüncü hu· 
kuk mahkemesinden: 

Karabet Eoranosyan vel:ili a
vukat Avni tarafından önce Ni
şnntaşmda Va.Ii 1.onağı caddesinde 

979 numarada olurmuş general 
Sadık aJıeyhi.nc açılan haciz kal
dırma davasının muhakemesinde: 
Beyoğlu Teşvıkiyc mahallesinde 

Kağıthane caddes!ndc kain 61-69 
numara kadar olan arsaları üze_ 
tine konuhn haczin yalnu Ge> -
nera.l Sadıkın alacağından dolayı 
kaldırılmasına ve on lira avukat. 

lık ücretile 16:30 kuru' mesarifi 
muhakemenin dava edilen Genc-

r.al Sadıb yükletilmesine karar 
verildiğine dai: 8-7.938 tarih ve 

147 No.lı ilamın f;Ureti tebliğ edil. 
mek üzere yukarda ya:ulı adrese 
gönderitmiş i.;e de adı geçen Ge. 

neral Sachkııı orada bulunmadı
ğını ve esJs~n yeri belli olınadığı 
anlaşılmış v~ işbu iliı.m bir ay 

müddetle ilanen tebliği tenı:ip kı
lııunış ve sw.eti mahkeme dıvan... 

Bu gece (Büyükada) da 
Yarın gece (Heybelide) de 

BU l\IASAL BÖYLE BİTTİ 
. Vodvil 3 perde 

· ı hanesine ası1nuş olmakla keyfı. 
ıyet gazete ile de ilan olunur • 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten s0nra 

Diş macunile fırçalamallsınız 

.. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla dişler te. 

mizleomiş olmaz. Ağız guddelerL 

nin ve dahili uzuvların mütemadi 

yen alınan ecnebi maddeler, mik.. 

roplar, yemek, içki, sigara ve sa.. 

ir dişlere, diş etlerine binbir ınik.. 

rop aşılar, dı'ızal:r husule getirir 

Bunlar birike birike nihayet di~ 

lerde çürüme, etlerde iltıhaplar 

başlar. Artık felaket önlemek ve 

durdurmak lanmdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıya
rak dişlerinizi sabah, öğle ve 
akşam her yemekten sonra 

A Li -Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın ciıui Miktan THınlanao ilk te- EJulltmeDiD 
Tutarı mlnat Tarihi Günü Saat 

Cü. Mh. Denh mürette
bat ve sandalcıları için 

Li. Kr. LI. Kr. 

yazlık elbise 207 takım 1242 00 !M Ol} 23/8i9313 Salı 10 

Gü. Mh. Örgüdü için 

muşamba 200 tane 2601} 00 195 00 .. 
Altlı üstlü demir ı 

karyola 62 .. 1302 00 98 00 .. 
.. .. • 65 .. 1155 00 87 00 • 

2 - Evsaf n şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Evsaf ve §llflnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

.. 11 

.. 14 

• ıa 

3 - İstekilerin gün ve saatlerin de ilk tminat makbuzları ve kanun! 
vesikalarile birlikte Galata eski İt halAt Gümrüğü binasındaki komlS

yona gelmeleri. •5140• 

IDevlet Demiryolları ve Limanları f_ işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı illale edilmek üzere 31/8/1938 Çar
şamba günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln her grup hizasında yazılı muvakkat te
mınat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 11 kalemden ibaret abteshane ve hamam malzemesi (termosifon 

musluk taşı, sifon gibi) muhammen bedeli 2743 Ura ve muvakkat temi.. 
natı 205 lira 73 kuruştur. 

2- 750 kilo kösele, 500 kilo dana derisi ve 3500 D. M2 keçi derisi 
muhammen bedeli 3000 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 225 lira 
6 kuruştur. (5397) ... 

Muhammen bedeli 21,950 lira olan 1000 adet deri palto 31/8/933 
,;arşamba günü s3at 11 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasın
da satın alın"acaktir. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif 
!erini ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğıne vHmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olaraıı-Ankarada Malzeme dıdresinden, Hay-
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5424) 

Bir Doktor isteniyor · 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Teşkilatımızdan Çainaltı tuzlasında vazife görmek ve burada ika.. 

met etmek üzere bir doktora ihtiyaç vardır. İkametgah, su ve elektrik . 
ihtiyacı temin edildiken maada ayda 150 lira da ücret verilecektir. 
Taliplerin vesaki ile birlikte Memurin şubesine müracaatları. ·5485• . 

Mudanya Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Mudanyada mevcut elektirik tesisatına 

ilaveten 110 beygir kuvvetinde bir lokomobil He ait teferruatı miha
nikiye ve inşaiyedir. Ve eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin yedi yüz yedi liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak §unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Fenni şartname. 

D - Keşif evrakı. 

E - Projeler. 
lıtiyenler proje ve şartnameleri Mudanya Beledlyeı.ile İstanbulda 

' 
r=~~~~......ı..----------------~· - ...;,,.;;....;,..ı ·ı.------------/ lf A. l 'illl !!lllE 'I inhisarlar U. Müdürlüğün~ 

• 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet f i),tre c,ha 
eksil!meye konmuştur. · . ~ 

lI - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabilc 1080 lirJ '' 
vakkat teminatı 81 liradı r. 

III- Eksiltme 24/VIII/938 tarihine rastlıyan çarşanıb• g. un• · 
lod 

-
a Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım kvır.cs. 

yapılacaktır. v 
Iv bedc0 

- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu 
na bilir. ıf 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %
7rl il' 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelıııel'.ıJll• 
olunur. ··· 

••• j)t f; 
1 - Ahırkapı Balumevinde mevcud 1385 kilo iskarta çu"'

1 
•• !!" ·1e,. 

bataş levazım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulı 
caktır. • f. 

2- Arttırma 18/8/938 tarihine rastiıyan perşembe günü ~81 aı 
da Kabataşta levazım ve mübayaat vubesindeki satış komisyonun 
pılacaktır. -~• 

,, . t r pik 
3 - İp numuneıeri Ahırkapı Bakım evinde 26 kalem ef!• 

neleri Kabataş ambarında görülebilir. ~I 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ııün ve saatte y:~· 

adı yazılı satış komi>yonuna gelmeler! ilan olunur. ' 
••• ı 1 

1 - İdarem;zin J'kör fabrikası için cl0,000> kilo kesme ıe~ı 
eksiltme usulile satın alınacaktır. ' 

·ıe •~ 
II - MuhamnıP!t bedeli beher kilosu · 28,95· kuruş he~3bı 

lira ve muvakkat tem i natı c217,12• liradır. 1 i 1 
III- Eksiltme 19/VIJİ/938 tarihine rastlıyan cum~ güniı s~ ıl 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonu 
. pılacaktır. , ~ t' 

ı;1 .. ~ 
IV - İsteklileriıı eksiltme için tayin edilen gün ve saatte Jet' 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsu: tasarruf hesablannda en az 50 lirası bulunanlua ıenede 

4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdald plana ıı:öre ikramiye dal:ıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 >> SGQ » 2,000 
4 » 250 l) 1,000 

40 )) 100 • 4,000 
ı.oo » so » s,ooo 
t20 \) 40 » 4,800 
ı 60 )) - 20 )} 3,200 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" DİKKA-r. Hesablanndaki paralar bir aene içinde 5(1 liradan aşa~ düşmlyenlere ikramiye çıktığı 
takdirde o/Q 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOJ, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çelcilec:ektir, 

Galatada Assikürasyoni Jenerali hanında elektrik mühendisi Ha.san 
Halet Işıkpınardan görebilirler. 

4 - 9/8/938 den itibaren ihaleye konmuş olan bu l~in ihalesi kırk 

beş gün sonra yani 22-9-938 perşembe günü saat 11 de Mudanya Bele

diye .encümeninde yapılacaktır. 
5 - ksiltmeye girebilmek için isiı!ltlilerin 1781 liralık teminat ak.. 

çesini veya muteber bir banka mektubunu ihale günü ihale saatinden 

bir saat evvel Belediye veznesine yatırarak makbuz alıp ihaleye bu 

makbuzla girmesi ve müteahhitlik vesikaslle mail vaziyeti bakında 

Ticaret odasından alınan vesikayı ve işin ehli olduğuna dair Nafıa Ve. 

l
kaletinin ~hliyet vesikasını .. g~stern_ıesi . şart olduğu gibi eksiltme ve 
ihalede 2490 savılı kanun hukumlerı carıd!r. •5489• 

' 

• 

Av Köpeği 
10 gün evvel evime beyazlı ,sa

nlı bir av köpeğini yarın ge1ip 
alacağız diye bırakan iki meçhul 
şahıs bl.r daha gelip köpeğini al
madılar. Yaptığım m.sra~lara mu.. 
kabil beş gün zarfında sahibi çıkıp 
köpeği almadığı takdird-? sataca -
ğınıı ve bundan dolayı h~ç bir 
mesull.yet kabul etmiyec€ğlmi bil
diririm. 

Beşlktaşta Yenimahalle Yıldız 
Posta caddesi No. 23 

Hüseyin Hoş 

venme paralarile oirl 'kte yukarıda adı geçen komsyona g=rııe ./ 
o1unur. .50~ 

Elbiselerinizi· 
GÜVELERE ~ 

Karşı Horvyvnuz ~ 
.r ;· 

.;;:;;;.:;;;.;;;;;;;;;;;:;;;:;;,;;;;.;;;1.;1~~~.' 
F L 1 T daima ÖLOIJRUR ~ 
11~··~• ...... , ı ·~'"" ı""'"'· caıau, ....... "'" ı as ~ 

İmtihanla Memur alınacaktıf 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 11 • 

İdaremiz müskirat lusmndan çalıştırılmak üzere eski h91~~~ıl 
k · b ·· ıııeı ı es :ı:ıraat mekte i veya Ankara yüksek ziraat enstitüsU ,rı 

dan imtihanla aşağıda yazılı evsaf ve şeraiti haiz memur 
811~ 

1 - Yaşı 21 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 

2 - Askerliğini yapmış olmak. J ~ 
lı1'1 .# 

3 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak eshabınd30 ° ,cı C'' 

siyeti muhil bir cürüm ve alelitlô.k ağır hapis veya o derece 

müstelzim bir fiille mahkum bulunmamak. (• 
]<li 9 

4 - Sihhatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve 8 

müptela olmamak. ,,. 
·ı;C , 

5 - Ziraat fakültesinden 936 senesinden evvel çakınıŞ ı-
kadar müstemirren mesleki çalıştığını tesbit eylemek. t ~ 

•S~ı 
6 - Bir ecnebt lisanına okur yazar ve anlar şP.ki!de ' gii~' 
7 - İmtihan sözlü ve yazılı olarak 25/8/938 per~rırıbe ~ı,rı 

ıana 
9 da umum müdürlii,k merkezinde icra edilecek ve k3 · 

eden tebligat adreslerine yapılacaktır. ·rlj)l1 

·1e b• " 
Taliplerin üç tane fotoğraf ve evrakı müsbi telerı JI'~( 

geç 24/8/938 çarşamba günü saat 12 ye kadar idaremiı ırı9'4 , 
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

-~4 

• 
Çorum Nafıeı •Üdürlüğürıde~;e~ıııô' 
3.1/8/938 Çarşamba günü saat 16 da Çorum dairri cııcll ııı • s~~ 

lesi yapılmak üzere ( 46603) lira 48 kuruş keşif bedelli çoru ıııel~ il 
. . 6224) ~(·. 

yolunun 5+375-16+619 ncu kılometrelerı arasında l lJll~;t ~!i' 
luğundaki yolun esaslı tamirat işi kapalı eksiltmiye }<on.u biJif· · ç 

""rule . ' 
name, keşif ve sair evrakı Çorum Nafıa dairesinde. g~ "e 5o•\~· 
kat teminat (3495.26) liradır. İsteklilerin müteahhıt\ık ,53 
larile daimi encümene müracaat etmeleri lazımdır. 

uııar'ı.ri 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başın 

LTEM İZZET BENİCE 'ffJ,.Pj 
BASILDIGI YER! SON TELGRAF 1'1" 


