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ltLMANY A'NIN HAZIRLJGI DEHŞET VERİYOR 
lrıgiltere fili bir müdahaleyi hoş karşllamıyacağını resmen Alman. 
~a'ya bildirecek, Berlin sefiri de Hitler'le bizzat konuşarak ·lngiliz 

Beynelmilel vaziyet fevkalade 

kabinesinin kat'i kararlarından kendisini haberdar edecek 
Fransa, 

~nıberlayn 
~merika sefirile 
b~1~in ~üştü? ~ld 1~ sefiri Henders@n 
te ~gı talimat daire
ııı::~~e Hitlerle görüş-

ıı: llzere Londradan 

l 
hareket etti 

0ndra 31 (Hususi)- Dünkü 
kabine toplantıSl, son yıl

~le 1:aı"ın en mühim siyasi ha
~ rınden birini teşkil edecek 
ı;ı.,1 Yette olup çok mühim me- 1 
~ ~re temas edilmiş ve dünya
!iıı;lhaı ve istikbaline aid İngiliz 
•·. • ll\ühim kararlar verilmiş-
~ 

1<tı te~ Çemberlayn bu karar· 
'ıq ııgun biuat Krala irzede • 
l 

ır. 

\liıt, 
flti •aa İngilterenin Berlin se-
~ltıııl{e:VU Henderson'un iştirak 
~esı toplantıda münha=an 

yeniden fevkalade mahiyette askeri tedbirler almıya başladı 

Büyük Alman manevralarında büyUk çaplı toplar 

mekten ibaret olduğunu söyle • 
mektedir ler. 

ÇEK MESELESİ 
Londra 31 (Hususi)- Kab\m 

toplantıSlnda bilhassa Çek mese

lesinin ehemmiyetle mevzuu baL· 
solduğu anlaşılmıştır. Söylt!nildi- ı 
ğine göre kabine Çek meselesi hak 
kında Hariciye Nazırının bugüne 

kadar takib ettiği hattı hareketi 1 
tasvib eylemiş, henüz bu siya-;e
tin değişmesini icab ettirecek bir 
vaziyet olmadığına karar verıl
miştir. Ancak bugün Berline ha
reket edecek olan İngiliz sefirı 
Henderson'un bizzat Hitlerle gö

rüşerek Avrupa meseleleri ve Çek 
işi hakkında İngiliz kabinesinin 

kat'i kararlarından kendisini ha
be~dar etmesi muvafık görülmüş

tür. Aynca Berline bir nota ve

rilere'\< İngilterenin Çek meselesi 

için yapılacak fiili bir müdahale

yi iyi karşılamıyacağımn bildiril

mesi kararlaştırılmıştır. 
(Devamı G mcı aalıifemlzde) 

ıeoyok 
Şefin 
Tebrikleri 

İstanbul 30 (A.A.)- Reisi -
cumhur Atatürkün Mareşal 

Fevzi Çakmağa çektikleri tebr" 
telgrafı: 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Elazığ 

Türk ordusunun büyük Zafer 
bayramı; başta siz olmak üzere 
bütün silah arkadaşlaruna kut
lu olsun. 

K. ATATÜRK başvekil Celil Bayar, Dördüncü Umumi Müfettiş Abdullah Alpdoğan!• 
Mareşal Fevzi Çakmaktan beraber manevraları takib ediyor (A. A F.) 

Atatürke yazılan telgraf' 1 

!~~~:;~::isie~~~ Dog"' uda bugün muaz. 
büyiik zaferin yıldönümü mü-
nasebetile Cumhuriyet ordusu b • • d • 
mensublarının Yüce Başbuğ - zam ır geçı resmı 
larına sarsılmaz candan bağlı-
lıklarını ve sonsuz tazimlerini ı 
~·~~ yapı ıyor 

Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Elazığ 31 (Hususi) - Doğu ma-ı yapılması kararlaştırılan muaz • 
nevralarının sonu münasebetile (De..-amı ~ uıcı sahil' le) l'anın vaziyeti ve Çek me-

1=========================================================\l 
Atatürk'ün tebrik

lere teşekkürü 

Ademi müdahale komi
tesi toplanabilecek mi? 

~ı, 
>~ı ~l>?ııpa ıneselelerinde tuttuğu 

•ilı edilen İngiliz Hariciye . 
l>;aznı Balüak.• 

~~
ı,~"~in görüşüldüğü kanaatini 
ıı~: etmektedir. 

~rilta ekılın içtimadan sonra A
l)ıeııı~ın Londra sefirini kabul • 
'ııı% ı nıuhtelif tefsirlere yol 
ll r. 

ı; ~ ıııuı· 
1 
'a . ~ akatın, İngiltere - Ame-
'lla, bransa arasında bir demok
~ılıııet1.1ği tesis edildiğini vey'.l 
"'>etıe ıızere olduğunu ve bu 
"<ı•k~/aşistlerin muhtemel bir 
e k~~~e ~arşı mukabil bir cep-
ın do dugu hakkındaki şayia

)~aıt ğru olduğunu isbata ya
"ııt "• i~n kvvetli delil olarak ka
~ .\b~alt dia edenler vardır. 
~ tı,'nas Salahiyettar mahfiller, 
~ ltirit;~ıı .A vrupan~n çok nazik 
lıq .. ı lıa anla; geçırmel\te ol • 
, ~~it d Sebı!e vaziv~t hakkında 

evlet elçisin~ iiahat ver-

ÇIN YIN.E HAYAT MEMAT 
MÜCADELESiNE GiRiŞTi 

~~~~~~~~~~=-~~ıl 

Japonyanın mutlaka varmak 
istediği hedefler 

1 - Çinliferi müsbet bir iş göremez hale getirmek 
2- Mareşal'ı derhal teslim olmıya mecbur etmek 
Çinliler Japonlara şiddetle ve lnadla mukavemet ediyorlar 

İstanbul 30 (A.A.)- Riyase
ticumlıur umumi katibliğin -
den: 

Büyük Zafer bayramı müna
scbetile yurdun içinden ve dı
şından gelen tebrik telgrafla -
rından Atatürk pek mütehassis 
olmuşlar ve teşekkürlcrile teb 
riklerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdir. 

Başvekil'in 
teşekkürü 

İstanbul 30 (A.A.)- 30 ağus
tos Zafer bayramı münasebc -
tile memleketin birçok taraf
larından gelen tebrik telgraf
larına ayrı ayrı ccvab vereme
diğine müteessir olan Başvekil 
Celal Bayar, bunlara karşı te
şekkürlerinin iblağına Anado
lu Ajansını memur etmişlerdir. 

~ 

Hava hücumlarından sonra korku ile Frankist tayyarelerin tekraı 
gelip gelmiyeceklerini bekliyen sivil hnlk Yazısı 6 da 

Londra 31 (Hususi- Japonla
rın büyük taarruzu bati surette 
devam ve inkişaf etmektedir. Ta
arruzun başlangıcından beri J a -
ponlar bir miktar arazi kazan -
mışlar ve ayni zamanda Hankov 
şehrine biraz daha yaklaşmışlar- -
dır. Maamafih mükemmel surette 
teçhiz edilmiş olan ve muallem 
askerlerle takviye olunmuş bu
lunan Çinliler Japon taarruzla -
rını kırmıya çalışmaktadırlar. 

Bir günde iki cinayet daha! 

Çinliler Hankov önünde çok mu
azzam kuvvetler tahşid etmiş o
lup bu şehri Japonlara teslim et
memek için son derece gayret ve 
enerji sarfetmektedirler. Esasen 
bu son harbi de kaybettiği tak
dirde atisi tehlikeye girecek olan 
Mareşal Şan-Kay-Şek Hankov mü
dafaasının bizzat başında bulun
maktadır. 
Diğer taraftan Japonya her ıie 

pahasına olursa olsun bu şehri ya 
zaptederek Mareşali hiçbir faali

yet ~österemiyeceği iç dağlık şe-

. (Devum 6 ncı aaıfamızdal ·teslim olan Çinlilerden bir crut1 

Delicesine sevdiği 16 yaşındaki 
Rum dilberinden redcevabıalınca 

İki kişi bir şoförü delik deşik 
ederek yol ortasında öldürdüler 
Dün öğle üzeri Bostanbaşı ve ci

var halkını telaşa düşüren bır ha
dise olmuş gözleri kararan bir 

aşık güzellikle sevdiği kızı kan • 
dıramayınca tabanca ile korku • 

tarak kaçırmak istemiştir Had;- ı 
senin tafsilatı şudur: 

Ortaköyde oturan ve mahalle 

bekçiliği yapan 30 yaşlarınd~ Hü
sameddin isminde biri bir müddet 1 

evvel Beyoğlunda gezerken Bos
tanbaşında oturan oldukça güzel 
16 yaşlarında Soti:na isnüıde bir 
kızı görmüş ve t.anıimıştır. Hüsa-

(Devıım.ı 6 ıııcı aalıilembde) 
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Şişli - Pera muhteliti 
dün Mısırlıları yendi 
Kahirenin Ennadiyülehli takı

mı üçüncü ve son maçını dün 
Taksim stadyomunda Şişli - Be
yoğlu spor muhtelitile yaptL Sa
hada 4000 e yakın bir seyirci ka
labalığı vardı. 

Mısırlılar, evvelden kararlaştı
rılmış olan bu müsabakaya kıs
,nen ihtiyatlardan mürekkeb bir 
kadro ile çıkmışlardı. 

Muhtelit takım, Şişliden iki o
yuncunun iştirakile, aşağı yukarı 
Beyoğlusporun kadrosunu arz~

diyordu. 
Birinci devre rüzgarı arkasına 

alan Muhtelitin tam ve kat'i ha
kimiyeti altında geçtL Mısırlılar, 
daha ziyade müdafaayı kabul et
miş bir halde idiler. Ennadiyül
ehli'nin esasen zayıf olan müda
faası, Muhtelitin temadi eden zor
layışına karşı koyamadığı için 
Muhtelit takım birbiri arkasına 

üç gol kaydetmeğe muvaffak ol· 
du. Bu goller, iki müdafaa kaleci 
arasında ahenk bulunmadığını 
gösterir şekilde yapıldL Birinci 
devrenin şayanı dikkat hAdisele
rir,den biri de Mısırlıların bir pe
naltı fırsatını kaçırmalan olmuş

tur. Devre bu şekilde 3-0 Mısırlı
ların aleyhine bittL 

İkinci devre Mısırlılann takı-. 
mında değişiklikler gösteriyordu. 
Düdükle beraber derhal hücuma 
geçtiler ve Muhtelit takım kale
sini sardılar. Misafir takımın e
nerjisi, zaman zaman hatalı ha
reketlerle de karıştığı için hakem 
sık sık müdahale etmek zarure -
tinde kalıyordu. Buna rağmen o
yun sert cereyanını muhafaza e
diyor, Muhtelit takımın oyuncu
ları da mukabele vaziyetine gi -
rince maç bir kördöğüşü şekline 

Hatay 
Halkı geni 
Harf /erimizi --
0 ğreni gor 
fskenderun Halkevin
de gece d<>rs!eri açıldı 

İskenderun Halkevinde Türl:çe 
okuyup yazmak istiyenler için; 
egece dersleri• açılmıştır. 

Bu dersler; büyük rağbet gör
mekte ve her gün yeni yeni mü
racaatlar yapılmaktadır. 

Kurslarda kısa bir zaman z3r
fında kadın ve erkek vatandaş
lara yeni harflerle okuyup yaz
ma öğretilmektedir. 

Taş kırarken 
Üsküdarda tenbel Hacı Mehmet 

sokağında oturan Tahsinin 13 ya
şındakızı Seher evin bahçesinde 
taş kırarken ayağının parmakları 

ezilmiş hastahaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 

giriyordu. Hakem evvela bir Mı
sırlı oyuncuyu, onu müteakib de 
bir Muhtelit takım oyuncusunu 
sahadan çıkarmak mecburiyetin
de kaldı. Mısırlılar bu aralık ye
gane gollerini de yapınıya mu
vaffak oldular. Oyunun bitmesi

ne doğru ilci taraf da yonılmuş bır 
vaziyette idi. Mısırlıların bu yor
gunluğa rağmen sarfettikleri gay
ret semere vermedi ve maç 3-1 
Muhtelit takımın galibiyetile bitti. 

IFinlandiyail güreş
çiler geldiler 

Türkiyede greko-romen ve ser
best olarak üç karşılaşma yapa • 
cak olan Finlandiyanın en iyi peh 
livanlarından mürekkeb bir ka

file dün öğleden sonra Romanya 
vapurile şehrimize gelmiş, rıhtım

da büyük bir sporcu kütlesi tara
fından merasimle karşılanmıştır. 

Adelararası yüz
me t•mpiyonası 
Her sene tertib edildiği gibi, bu 

sene de, Adalararası şampiyonası 
müsabakası, 4 eyl(U pazar günü 
Heybeliada plajı sahasında yapı
lacaktır. Yüzmeler, küçük, orta ve 

büyült olmak üzere 3 kategoriye 
ayrılmıştır. Müsabakaya girecek

lerin cumartesi öğleye kadar her 

gün Heybeli plijında yarış komi
serine müracaat etmelidirler. 

Yüzmelere öğleden sonra baş
lanacak, kazananlara Adalararası 
yüzme şampiyonası madalyaları 

verilecektir. Yarışların filme de 

alınması kararlaştırılmıştır. Ya
rış sahasında yeni atlama terti -
batı vücude getirilmiştir. 

l lnebolu'da 
Pazar tatili 
Yapılmıyor mu 
Bozı esnafın ser
bastce dükkanla· 
rını açtıkları şika-

yet olunuyor 
İneboludan yazılıypr: 

Bazı esnafın pazar günü gayri 
kanuni dükkanlarını açtıkları 

müteaddit defalar şikayet olun
duğu halde be1edıyemiz maal~
sef alakadar olmamıştır. Tütün 

bayilik ruhsatını alan hurdavat
çı, boyacı, tuhafiyeciler mağaza
larını açmaktadır.Belediyenin ta

mamen pazar tatilini kaldırma
sını veyahut tam tatbik edilme
sine alakadar makamların nazar
larını çekeriz. 

Diğer taraftan belediye reisi

miz Hüseyin Kişif Karagülle me

zunen Ankaraya gitmiştir. 

ONU)9EH.__ 
:SOGOUH 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
Tefrika 
N. 91 

35 numaraya Mösyö Petroviç 
girdi. 

36 numaraya de Gültekinle Ay
ten girdiler. 

36 numaralı odanın yanında 
kıiçuk banyosu, tuvaleti ve soka
ğa bakan geniş bir balkonu var
dı. 

Avı en: 

vozon lekende.r F. 
SERTELLi 

Halbuki Venedikte tabi! güzellik
lerle karşılaşacağız. 

Gültekin bir şezlonga oturdu: 
- Ah venedik ... Canım Vene • 

dik .. Şirin venedik.. 
- Kaç kere gittiniz Venediğe? 
- En aşağı beş kere .. 
- Çok sevıyorsunuz orasını! 
- Her yerden çok severim .. . 
Ve Aytenin manasız tefsirler:ne 

meydan vermemek için: 

Harb okulunun 
bu seneki 
mezunları 

Yeniden 1050 genç 
orduya katıldf 

Harb okulunun 938 mezunları 
dün Ankarada merasimle diplo -
malarını almışlard1t. Merisimde 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik renda ile An'carada bu -
lunan Vekiller; meb'uJlar ve An
kara vali ve belediye reisi hazır 
bulunmuşlardır. Yeni mezllnlar 
resmigeçid de yapmışla~dır. 

Bu sene harb okulundan Vecihi 
Akın 1 inci, Sami 2 inci, Memduh 
İnce de üçüncü çıknıı~lardır. 

Birinci, ikinci ve üçüncüye bi
rer altın saat hediye ounmuştur. 

Mükiifatar veridikten sonra 
Harbiye anıdına mektebin bu se
neki birincisi tarafından bir çivi 
daha çakılmış müteakıben mek -
teb müdürü tarafından güzel bir 
nutuk söylenmiş, buna genç me
zunlar adına cevab verilmiştir. 

Bu yıl Harbiyeden 1050 genç me
zun olarak orduya katılmışlardır. 

Tekirda~lı 
Hüseyin Bursalı 
Oluyor 
Başpehlivanımız; erada 
t trla ve ev almak Üze
re şehrimizden Bur

saya gitti 
Haber aldığımıza göre serbest 

güreş şampiyonu Tekirdağlı Hü
seyin; cBursa• ya yerleşmeği ka
rarlaştırmıştır. mumaileyh ailesi 
ile şehrimizden Bursaya gitmiştir. 

Kendisine Bursada tarla ve ev 
almağa çalışılmaktadır. 

lf<üçOK HABERLER~ 
=-====== * Evvelki akşam Bakırköy -

Zeytinburnu aNsında feci bir ka
za olmuş; bir çobanla 15 koyun 
tren altında kalmıştır. * Balkanlararası tıb kongresi; 
eylulde Yıldız sarayında açıla -
caktır. * Şilenin Taşbanhr köyünde 
bir yaralama vak'ası olmuş Receb 
isminde birinin .nn ında çobanık 
eden 17 ,yaşarınd~ Az;z, sevdiği kı
zı, kendisine verimcrr.csinden mü
teessiren vurmuştw· * Dün akşam Divanyolunda 
3416 ve 3402 numaralı 2 o!obüs 
çarpışmıştır. * B3lttk dC'nizindeki gezinti -
den avdet eden t~giliz Bahriye 
Nazm Duf Kuper Lordraya gel
miştir. * Fransız kabinesi; 40 saatlik 
haftayı kaldıran yeni bir karar -
rome ~ıkarmıştır. 

- Fransız Hari ·::iy~ Nazırı; dün 
Sııriye Başvekilin! tekrar k3b:.ıl 
etmi~ir. 

* Şehrimizdeki nbıta merkez
lerile polis karakolları pcytierpey 
yenileştiıilmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere Taksimdeki Firuzağa 
karakolu yepyeni lıir şek;Jde inşa 
ve tamir olunmuştu~. 

rab, kumar ... Herşey orada bam
başkadır. Hatta kadın bile. 

- Şu halde çok tehlikelı bir 
yer?! 

- İradesi zayıf insanlar için 
gerçek çok tehlikelidir. Fakat, se
nin ve benim için hiçbir telıLl.e 
yok ... Merak etme! 

Soyundular ... 
Valizlerini açarak elbise g:ydi

ler. 
Ellerini, yüzlerini yıkapyıp sus

lendiler. 
Ayten sordu: 

- Akşam y~meğini otelin lo -
kan tasında mı/ yiyeceğiz? 

- Vallahi ben burasını çok sev
rlirr, Gultekin Bey! Galiba bir ge
ce yatmakla ayrılamıyacağım. 

Dedi. 
Gültekin gülümsedi: 

Burada konfor güzelliği var. 

- En güzel tablolarımı orada 
yapmışımdır. Venedik ince ve 

duygulu insan için bir ilham kay
nağıdır, dedi, aşk, ateş, neş'e, şa- j 

- Zannederim ... Fakat, bir ke
re Mösyö Petroviçin peşine ta _ 
kılarak buraya geldik. Hele bir de 
onun reyini alalım. Bu adam fev

kalade zevki selim sahibidir. Her 
şeyin iyisini yemek, iyisini giy -

mek, iyisini koklamak istiyor. 
Belki biz eğlenceli bir lokantaya 

• 
lnkıliıb Abidesi 

Bir mecmuanın ilk Bir Alman sanatkarı belediyeye bir 
cildi için plan gönderdi fakat münfeiid pro-

NAHm smRı • 1 k b 1 d·ı . k 
ilk sayısını belki istikbali= je er a U e ı mı yece ... 

biraz endişeli bir nazarla seyre
derek hakkında (Ülkü) ile birkaç 
satır neşretmiş olduğum (Kalem) 
mecmuası, 15 ağustosta ilk cildini 
ikınal etti. sabitinin son asır Türk 
edebiyatı tarihile başıca teveggul 
eden kimse, yani Mustafa Nihad 
olması dünkü edebiyata aid fazla 
iktibaslar bulunması, (Remzi) kü
tüblıanesile mecmuanın alıika:;ı da 
bu kütübhane neşriyatile alaka
dar şeylere fazlaca yer verilme -
sini mucib olsa bile, Kalem'in her 
nüshasını muhakkak ki evvel • 
kinden daha mütekamil gördük. 
halbuki, bizdeki an'anelere naza
ran, ilk nüshası gayetle zengin 
çıkan bir mecmuanın gittikçe zafa 
uğraması ve can çekişmesinin ni
hayet mukadder bir ölümle ni -
hayet bulması ioob (',,Jii'erdi. 

Abide için Sultanahmeddeki Ticaret 
Mektebi yıkıldıktan sonra beynelmi

lel ve çok yüksek mükafatlı 
bir müsabaka açılacak ı 

Maruf bir Alman san'atkiırı; 
şehrimize dikilecek cinkılab abi -
desi için bir plan hazırlıyarak 
Dahiliye Vekaletine göndermiştir. 

Dahiliye Vekô.leti de; bu planı 
belediyeye vermiştir. 

Fakat belediye; abidenin, tem
sil edeceği büyük inkılab hare -
ketlerinin ehemmiyetile mütena
sip bir şekilde vücude gelmesini 
istediğinden böyle münferid ya
pılan planlardan her hangi 1 ini 
tercih etmeği doğru bulmamakta
dır. 

Bunun için; beynelmilel mimar 
ve heykeltraşların en marufları
nın iştirak edecekleri bir müsa
baka tertip olunacaktır. 

Bu müsabaka neticesinde eseri 
beğenilen mimar ve heykeltraşa 
çok yüksek nakti mükafat veri· 
lecektir. 

Büyük bir 
Orman yangını 
Önlendi 

Abidenin inşa masrafına da hem 
hükfnnet; hem belediye iştirak 
edecektir. 

Diğer taraCtan cinkılab abidesi• 
nin cKızkulesi> nin yerinde te
sis olunması hakkındaki teklif; 
buraya bir abidenin lüzumu 
itibarile makul görülmekte ise de 
cKızkulesi• yerine konacak hey
kelin hürriyetteki gibi bir chür
riyet heykeli. olması daha muva
fık bulunmaktadır. 

Şehrimizin cinkıliib abidesi• 
Sulhnahmctle \ticaret mektebi 
binasının yerinde inşa olunacak
tır. 

Buiıbide cl50-160• metre bo-
yunda olacaktır. 

Ancak; inşaata M. Prost; Sul
tanahmed meydanının planını 

tanzim ettikten sonra başlana

bilecektir. 

insan canını: bir 
Hayvana değişen 
Merhametsiz katil! 

Çocukluğumda Salfıh Cimcozla 
Celal Esadın çıkardıkları o güzel 
mizah mecmuasının adını ihya e
den Kalem'in ilk cildini ikmal et
miş olduğunu, asıl bu umumi ka
idenin dışına çıkabilmiş bulun • 
duğu için kaydetmek istedim. Ab
düllıak Hiı.midin o nefis, (Tezer) 
inin nazım nesre tahvil edilip li
san sadeleştirilerek vücude geti -
rilen ;yeni sureti bu nüshasında 
bitiyor. Bu yeni şeklinin zevkine 
varamadığımı burada da itiraftan 
sonra ilave edeyim ki, 1870 Fran
sa - Prusya muharebesinden Türk 
matbuatının aldığı vaziyetten ba· 
his makaleyi dikkatle okuylrad: 
içinde basiretçi Ali Efendinin vak- Devriye gezen jandar- Satın aldığı öküz 

uğruna kar,1S1n
dakini öldürdü r. 

tile çık=.7 hatıralarındakilerden maların gördük!eri ateş 
fazla malumat aradım ve galıba 
bulmadım .Buna mukabil, büyük 
Schakespeare'in (Kral Lear) 1 
hak.kında Bayan Saffet Denginin 
devam eden etüdü hakikaten de
ğerli bir yazıdır ve muharririnin 
müstakbeldeki mesaisi hakkında 
çok üınid verici bir mahiyeti ha
izdir. 

Suriye 
Başvekili 
Roma'ga 
Davet edilm!ş! 
Bu daveti; hükumeti 
namın'l Berut İtaly"n 

kense!osu yapmış! 
Suriyede çıkan Elşebab gazete

sinde okunduğuna görC'; Suriy·' 

Baş"ekili Naci Cemil, Mard&m, 

Beruttan Fransaya hareketi es

nasında kendisini teşyie gelen Be· 

rnt İtalyan General konsolosu 

Fransadan avdetinde kendi;ini 

İtalyan hüklımetinin misafiri ola

rak Roma'ya davet etmiştir. 

* Amerika hükümetı haricden 
memleketine gelecek Yahudilere 

karşı mühim takayyıidat koyml.1§
tur. 

* 30 ağustos b9vramı ınüna>e
betile kapaı olan da'• eler bu sabah

1 
tekrar açılmıştır. 

götürür de biraz neş'eleniriz. 
Ayten kahkahayla güldü: 
- Aman Gültekin Bey! İnsı:n 

böyle bir neş'e ka) nağında hfiliı 

neş'e aramayı düşünebilir mi? 
Napolinin her ferdi ve her köşesi 
neş'eli. Maamafih bu adamı da 
gücendirmiş olmamak için, bir 

' defa kendisine soralım... B3 ka -
lım ne düşünüyor yem~k için? 

* Seyahat böylece normal sey • 
rinı takib ediyordu. 
Akşam yemeğini otelin lokanta

sında yemeğe karar vermiş!~rdi. 

Mösyö Petroviç, şüpheyi dwet 
edecek bir adam değildi. Yaşı geç
kindi. Maamafih sofrasında Ay -
ten gibi güzel bir kadının bulun. 
masından çok hoşlandığı d3 ha

linden anlaşılıyordu. Bunu ilkönce 
Gültekin sezmişti. Fakat, Gülte

kinin bunu sezmesinden ne çıkar

dı? O nihayet her sahada pişkin 
bir adam değil miydi? 

Kastomoni ci\·annda Kargının 
Çalköyünde Masat belen denilen 

mevkideki ormanda jandarma 
devriyeleri tarafından bir orman 

yangınının önüne o civarda bulu

nan köylülerin muavenetile ge
çilmiştir. Suçlu hakkında gereken 
takibat yapılmaktadır. 

Devriye gezen jandarmalar yer
deki çam kırıntılarının ve büyük 

bir ağacın gövdesinin her saniye 

genişliyen bir sür'atle yandığını 
görmüşler ve derhal söndürmeğe 

koyuldukları gibi civar köylerden 

baltalı, kürekli yardımcılar ça
ğırmışlardır. 

Büyük bir felaket bu suretle 

önlenmiştir. Yangına sebeb olan 

meçhul şahıs şiddetle aranmak
tadır. 

Avcılara kolayhk 
İstanbul avcılar kurumundan: 

Ambarlı bıldrrcın merasına ey
lülün birinci gününden itibaren 

otobüs seferleri başlıyacaktır. Sa

at 3,45 de Şişliden kalkacak ve 

Hamam, Pangaltı, Taksim, Galata

saray, Tepebaşı, Karaköy, Eminö
nü, Divanyolu, Beyazıd, Aksaray, 

Topkapı durak yerlerinden beşer 

dakika ara ile hareket edecek ve 

asfalt şoseyi takiben Bakırköy ve 

Y eşilköyden asfalt şoseye çık1 -

cak avcıları alarak Ambarlıya gi

decek ve öğleden evvel ayni tarik 

ile avdet edecektir. 

Sofrada üç kişiydiler. 
Müzik çalıyordu. 
Napolinin meşhur hasırlı şara. 

bını neş'eyle içmeğe başlamış -
!ardı. 

Gültekin ardı sıra iki üç kadeh 
birden yuvarladı. Onun bu hali 
prensliğıle hiç de uygun deği.di 
amma ... Ayten bunları daim~ hüs
nü tefsir ediyor ve: 

- Ne demokrat adam!. 

Diye söyleniyordu. 

Maamafih Gültekin çok zeki bir 
kurddu. Kırdığı potun daima ve 
derhal farkına varır, tamire ça -
lışırdı. 

- Çok içtim birdenbire amma ... 
Kusura bakma, Ayten! Biz Mısır. 
da böyle serbest içemeyiz de. F:n
semizde daima tokmak. Arka -
mızda hafiyeler ... 

- Taassub hfilii devam ediyor 
mu orada? 

- Hem de ne taassub bilsen, 

Ayten! Ne müthiş taassub ... Bu, 

Kastamonu vilayetine tabi Taş
köprü kazasının Bademci köyün
den Satı oğlu İzzet Göksuyu ayni 
köyden Numan oğlu Mes,ut hamil 
bulunduğu tabancasile geçen salı 
günü karnından yaralıyarak öl
dürmüştür. Bu feci cinayetin hay
van alım satımından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Bir öküz satın alırken pazarlık 
yüzünden işi kavgaya ve silaha 
dökerek bir insan canını bir hay
vana değişen bu insafsız ve mer
hametsiz katil yakalanarak Adli
yeye ve.-ilmiştir. 

Maden 
Arama 
Faaliyeti 
Arttı 

Doktor M. Kırensi 
söğütözüne gitti 
Söğütözünde maden arama fa

aliyeti çok artmıştır. 

Maden mütehassıslarından dok
tor M. Kırensi oradaki arama he

;yetine iltihak etmek üzere evvel
ki gün Kastamonu yolile Söğüt
özüne gitmiştir. 

Pek kısa bir zamanda buradaki 

madenlerden büyük mikyasta is

tifade olunmasına başlanılması 

için faaliyetle çalışılmaktadır. 

bir nesil ve inkıliib meselesidir. 
İçtimai değişiklikler lazım. Ne • 
sillerin değişmesi lazım. 

- Şarab içmek haramdır amma. 
Sofrada yemek arasında kim ne 
der buna? 

- Orada görürler. Derhal de • 
dikodu olllr yavrum. Madem ki, 
birşey haramdır. yemekte de, ye
mek haricinde de o şey haram -
dır. 

- Hakkınız var. İki değil, lıeş 
kadeh içseniz üstüste, ayıplan -
maz! Taassub, insanlar için müt. 
hiş bir feliıkettir. 

- Haydi içelim gözüm! 
Mösyö Petroviç de kadehini 

kaldırmıştı. 

Hep birlikte içtiler. 
Petroviç uzun bıyıklarını du -

dağının ucile silerek: 
- Buranın şarabı cennetten 

çıkmıştır, dedi. Bunu içmenin bır 
ibadet oldıığuna inanmalısıruz! 

(D·-·ıımı var) 

. .,,,. 
Ilga edilefl111 

haro -~ ~ 
Yazan: Ahmed şiiJı_rU ıoıı4" 

Diin gazetelerde V'aşııı!ıı: ,Jlı 
verilen şöyle bir haber ç • • ,; 
riciye Nazırı Bul, BriY

9 ~ ~İ 
log paktının inıza•10111 cd•~ 
ıld .. ·· ·· den istifade '.· .JI y onumun tıere lıl"' 

paktı imza eden devle bUS,,s? 
kanun harici addctıııck ı.-i tr 

,.. ve a 
da yaptıkları rcsını 
mini hatırlatmıştır.• , ~ 

B ""nk"" ilah yaf!Şln 1,ol1 
ugu ıı s ·ııırB j 

da tam on sene evvel 
1 ıııcı'ı ·r ; Kellog misakının ha 8 kOW' 11-

duğuna ihtimal •crınek ~ , 
(:ildir. Bununla berabcf'.~teıi ~ 

h '"kP,.. _,. 
ga eden bu paktın P cdilw 

il'" ..... bir devlet tarafından "jııt P" 
miştir. Binaenaleyh Ç ae _.
iki harb yapan Japaııı·n jtJ!' 

ıdıraıı ııı· beşistanı ortadan ka ğlıd~ 
dahi, bu taahhüdlerlc b• ;;..?'; 
1928 senesi ağustosond• "5'"".J 

tcın ·. , 
nan Kellog paktı, en .. ,,sil 
münasebetler üzeriııe ııı~ıiı' ~1 · 
maktan ziyade imıaJaıı. ;ıilı".' 

· · · ·· terıı1cs• man esprısını gos it 
enteresandır. ı.ıiııl 1 

Harb sonrası devriniıı ıır: ıS 
takım merhalelere ayrı _,. ! .... ~ 

1 Sulhun imzasından eaell 1. 
senesine kadar devaıı~erl _ _'!< 
devir vardır ki buııa ııd"': .• 
yik devri deııilebiJir. 8~ t11' 

•1'JJll ... 1 
zarfında Avrupaya ha fF" 

ik iltı . .J • Fransa askeri tazy jılİ ,.. 
muahedesinin hiikwıJt' i•ı• ~ 

bb .. clfll • it bil< ehniye leşe us ~ 
taz'""'ı.. s· aseti Rur havıııJ ~ 
z~ ry ·o• f 111' 

ı:alile en ileri merhal•5
' ;citO I' 

bulunuyor. Harbin. ycn.,.rf' ~ 
laması gibi lıU netice .,.ı~ 

teşebbüsiin reaksiyon•~ bif11· ,. 
devrin baclangıcı saY11' -"'~ıil' 

~ 19VIP" r 
2 - İngilterenin at~Jı~.~

Fransa ile Almanya lı ~ 
1 oıılat· ~ larak hudutlarını ta ~ ~ 

rine tecavüz etmemeyi 1Jy• 41 1 

derler. İneiJtcre ve İta Jltlo ~ 
taahhüdü garanti ederl~fj111"",. 
karno anlaşmasıdır ki, de~ 
l>ir sükun ve istikrar !JIP.,-ı, 
başlangıcı sayılabilir: ifil~ 
Lokarno muahedesini jy<tlP' <· 

tan sonra Milletle~ Cellli~ 
za olur. Kelloı: mısakl der-'yr 
Briyan bir Avrupa fe 

kurmıya çalışır. b b04ıı'ri' 
Fakat Almanya, gıırııtiYİ {~ ·,ıl 

ları hakkında bu gara ııeııdil'~ 
ken şark hududlarında '· JI 

ıt-ııı1, r· 
konsesiyon yapılaca~nı f'.J 
müsavatının tanınacaıı;,:{ıfltll". 

tamirat borçlarının b ~) 
ğini ümid etmişti. Bil ~Jl""..ır 
haklmk etmeyince, . ıfjİ1' il"' f 
bir hayal sukutu belir ~ ",,,ıl ; 
mıştır ki bu hayal su)(IJ Jıa~ f 
tisinin başlıca kuvvet ..,ti ıJS' 1,ı 
muştur. Ve nihayet P , '~ 
nesinde iktidarı etiıı• ~,,p' 
sonra harb sonrası "·fi' ~ 
tarihinde yeni ve b~ıild,Jı' 
devam eden bir devl1' .ıl 
lamıştır. ,.ııtı. ~,!' 

Filhakika Kelloı. JI ed"' ,.J ji< 
nonun imzasını takib ;. r ... , 
ma ve anlaşma de~:,.,. ~ 
aynasıdır. Fakat o 1' lfl":.ıl 
harbi ilga eden bu ~ •• _,j 
dlğı gün dahi ölii ;dı. ~.; 
canlı bir hakikate lıJıl~ 
sarledilen emekler ,.e ,;J,' 
mıştır. . ıt1 ,P 

Kelloc misakı b~ P".ı 
nın fikriydi. Frans•. d# i~ 
arasında 1908 seııesill '-:# 
nan bir takını h~""'; seor.'~r 
rinin müddetler• 192 • b~ ;!' 

B ·ya,.ı 
hitam buluyordu. rı ~,,;ııı 
ahedelerin yeı-ine J\. IJll"",ııf 
Fransa arasında h~111 ~ .' ~~ 
ortadan kaldıra• b~ ı~~ 
edilmesini Kelloga t il• ~ 
log da bunun Frans& ıter" · ~'' 1 

arasındaki münasebc ··till' '· ~r 
ettirilmemesini ~e ;~pıt~ jl 
devletlerin~ teşınıl ~,JJ _,ır 
ri sürdü. ~te Kell.,gııeoİ ~:.ı,r 
Paris misakı 1928 se d• j.....
sunda bu şartlar aJtıD rl_ 
mıştır. . 

1 1ıer C ,ıi' 
. k ~ıl e •rltff ' 

Kellog mısa. '.• aJdıJ .... ,p•' .. 
yeti misakı gıbı, b ·çiP Y ~ııl 
ye-rine ikanıe e_~m~~- 'f91<8~eı'P 
mış bir tesebbustU dJı•"" ~ır ' . . ııı·· ili , 
ldler Ccmiyetın•" lı'~ 1 ır· . d .. rıv• ~-~t 
göstermi~tir kı u. ;İdir· · 

1 ~·1 
na hazırlanmış deg """" iıJ 

b" Jıtır• (>' 1 
Ct>miycti gibi ;r sıılt,d• •. ~,1 
vaffak olamadıgı eı ,,,.. 

(Dev•"" f ıO 



•ıanbul'da yeni ''Telefon köşkleri,, Basın biriiQI 
bir an evvel yapılacak! .. 

~eh · • rınıızde telefonla bir muhavere 
Ücreti 5 kuruşa indirilecek ! .. 

$ışlid.,,. ·, t b 't k ·· ı ve-
'C" nşaa ı ı m e uzere o ôn 

f'li telefon santralına ileride 
12000 abone bağlanacak 

~ ~oıı ~ :YapıJmaı.ta olan yeni te- ümid edilmektedir. 
8q "-il lraJı bitmek üzettdir. Bu telefon köşkleri inşa ve te-
~ bt;ı lraJa ilk olarak 2000 abo- sis olunduktan sonra telefon mu-
llıttr ~acaJı:tır. habereleri 5 knruşa indirilecek-

. taraıtan İstanbul telefon tir. 
~ ( lıiıı §ehrimiMe inşa etımı? İdare; halen şehrimizde 7,5 ku-
·~«rıırla§tırdığını yazdığımız ruştan fazla halktan muhabere 
~ıı kÖ§Jtlerb hakkında ma - ücreti alan otel; gazino ve sair 
'· t~llikler yapılmalı tadır. hususi telefon büroarı hakkın -
11\ıit b ır an evvel tesis edile- da da sıkı tal<ibler yapılmakta -

~de bulunan telefon köşk
~ 11 ~!da 500 lira varidat te-
~~i .görülmektedir. 
~ hrırnızde halkın kesafeti 
lıı ~~e114 \"e fazla olduğundan 
llı;j 1. ~fon kil§klerinden ayda 

ıra Varidat temin olunacağı 

dır. 

Bu gibilere tesadüf olunduğu 
ve yapılan şikayetlerin de doğru 

• olduğu anlaşıldığı takdirde bun-
ların telefonları alınmaktadır. 

İdare halka ucuz telefon temin 
etmek ve kolaylaştırmak için her 
türlü imkanlar araı;tırmaktadır. 

~Öycülük davamız 
~tniryolları etrafında yeni ve mo

dern köyler kurulacak ve hat 
boyu ağaçlanacak ! 

-\r-ı~era 'n ın çevresinde ''20 .. bin k i
Şılik bir göçm e n k itlesinin iskan 
oıunabileceQi hesablanıyor 

'~ it ~ l:tı ne Ankarada Sincan kö-
' llıes'ud arasında dört tane 
ı~~ llı<ıdern köy kurulması ka-

llığ ır~hr. 
ç.~r taraftan; artık Ankara, 
~"' ·" sırtlarından Gölbaşı; .. ,~n s en ırtlarından Balkad, Kc-
ıı. do•Sırtiarmdan Baraj kıyıları-
~h~u aknuya başlamıştır . 
~~ 1 bır kU§ak gibi çevre!iyen 
Ilı~ danJıe.ri uyuyan mahzun 
~e dat Yamaçlarına doğru göl' lııe; felı!r genişliyerek bü-
~ ledir 

~~rayı saran tepeler ağaç
l~~ "e onlımn eteklerine de 
"'·1'/ kurulacaktır. Göçmen 
~ ~:· .. Ankaranın çe\·resinde 
~n ~ lŞılik bir Göçmen kütle-

"'' ı ln edilebileceği hesaplan
lı, ~1· 0. ıaman Ankaranın nüfu
\i, rr.ıiuz bini bulacaktır. Çüıı
:~~ feh nüfus sayımında 122,270 
"-1 lr !r nüfusu, bugün nıuhak
S' Yiiz altmış bini çoktan 
'ııkıd ~· Yaz ayları, Ankaranın 
11l~ll•gı aylardır. Buna rağmen 
1~ Otobüslerde gidip gelen 
. lı '-Yısı yüzde on be~ artmış
~~d~ §ehirde inkişaf, her sa
.'<!i~ Ve. umumidir. Tren yolu 
~Uiıı E::tımes'ud gibi köyler ku
~•ı ?aman, gelen yabancılar 
'ıı~~ı.,•da Yeni Tüı'kiyenin iki 

• nı ·· ~ gtjreceklerdlr : Modern 

~t}~hri Ve modern Türk köyü ... 
~. erııey bu · 1 b··ru· Tü" , .. 

1 
mısa u n r-

\;,,.0 Çİİııünde genişletilecek; 
··on atımızın iki yanlarında 

hep modern köyler kurulacak ve 
iki sıra hat bo~·ları ağaçlanacak -
tır ... 

Bütün ilkmekteblerden 
Acele istenen 
Malumat - -

15 inci yll için; 
bazı cedveller 
hazırlanıyor 

Cumhuriyetin 15 inci yıl dönü
mü münasebetile Maarif Vekaleti 

büyük ve geniş bir istati•tik ha
zırlamağa başlamıştır. 

Bu maksadla, bütün Maarif 

müdürlükleri vasıtasile her vila

yetteki ilk mekteplere birer ta
mim gönderilmiştir. 

Bu tamimle, her mektebin ayrı 

ayrı 15 senedenberi verdiği me

zun adedi; kız ve erkek olarak so
rulm~tur. 

Bu mahimat; birer cedvel ha

linde hazırlanarak çok acele kay

dile Maarif Vekaletine gönderile
cektir. 

Bütün mektep baş muallimleri; 

mektebler tat il olmasına rağmen; 

mekteplerine giderek bu cedvel

leri hazırlamağa başlamışlardır. 

Diğer yüksek mekteplerden de 

ayni malümat istenmektedir. 

Kooperatifi 
Basın Kooperatifinin kurulma 

teşebbüsü, nizamname projesinın 
kabulü ile dün müsbet bir adım 
daha atmıştır. 

Müessislerden bir çokları evvel
ce kararlaştırıldığı gibi dün saat 
on dört buçukta Basın Kurumun· 
da toplanmış ve Matbuat Umum 
Müdürlüğü tarafından hazır bu
lunan Bay Sadri Ertemin başkan
lığı altıuda projenin kalan madde· 
!erinin müzakeresine devam ede
rek saat beş buçukta bunu sona 
erdirmiştir. 

Müzakerede ktısad Vekaletini 
temsil eden Bay Samed Ağaoğlu 
da maddelerde icab eden izahları 
vermiştir. 

Dün kabul edilen maddelere gö
re yıllık bilanço bakiyesi olarak 
görülen kazancın yüzde 20 si ih
tiyata, yüzde 12 si Basın Birliği 

yardım teşekküllerine tahsis o -
lunduğu gibi kooperatifin ortak
lardan başkasile yapacağı muame
le Üzerine isabet eden hakkın yi
ne sair basın teşekküllerinin yar
dım işlerine veya başka hayır 

maksadlarına tahsisi için heyeti 
umumiyeye salahiyet verilmiştir. 

Kooperatii ortakları, ihtıyaı olan 
mal kooperatifte bulunmadığı ve
ya bunu kooperatifin vasıtasile 

tem.in etmek mümkün olmadığı 

takdirde dışarısı ile muamele ya
pabilecektir. 

Proje hazırlanın~ olduğu için 
müessisler önümüzdeki cuma günü 
saat on dört buçukta yine Basın 
Kurumunda toplanacak ve taah· 
hüdierinden 500 liranın dörtte bi
rinin o gün çağırılacak notere tes
lim ve noter huzurunda mukave -
leyi imza edecektir. 

İktısad Vekaleti mümessili, ha
zırlanacak tesis evrakını alıp An
karaya götürecek ve İcra Vekilleri 
Heyeti kıararının istihsaline dt'la
let edecektir. 

Dün toplantıd!l hazır bulunan -
lar kooperatüin Vel<aletçe tak -
viye olunacağı yolunda bazı tasav· 
vurlardan haberdar olmuşlardır; 
anlaşıldığına göre, hükümet ka -
gıdlardan yaptığı gümrük tenzi -
!atını kooperatifin elile tevzi edi
lecek kağıdlara hasredecek, hu -
susile Türki,·eye baricden ithal 
edilecek kağıdlardan İktısad Ve
kaleti namına girmesi mukarrer 
olanları nda celp ve sarfı Vekalet 
namına bu kooperatife tahsis olu
nacaktır. 

İlerde kendi fabrikalarımızın, 
satış işlerinin de buraya gördü • 
rülmesi ihtimal dahilinde göriil • 
mektedir. 

Ancak kooperatif, işe yalnız 

bobin halindeki gazete kağıdla -
rından başlıyacak ve bir nevi işin 
muamelesini tanzim ettikten son
ra ötekine geçecektir. --
Parma k f arı ezild i 

Galatada oturan Hasan isminde 
biri sokakta ~·uvarlamakta oldu
ğu büyük bir fıçının altında aya
ğı kalarak parmakları ezilmiştir. 

-
Kolu kırı ldı 

Kasımpaşada orta mektep so
kağında 21 numarada oturan 12 
yaşında 1Grkor isminde bir çocuk 

sokakta koşarken düşmüş ve sol 
eli bileğinden kırılmıştır . 

Birkaç söz ve .. 
Bir tramvay bilet~binden din

ledim: 

- Niçin biz ayaktayız. Niçin 
bizin> oturacak bir yerimiz yok -
tur? Hangi işçi vardır ki dokuz 
saat ayakta iş ıörnıeğe mahkum 
edilir? Tramvay şirketi niçin b i· 
zim istirahatinıizi düşünınüyor? 

İ§ittiğime ıüre başka memle -
ketlerde biletçiler böyle cualı ço· 
culılar &"ibi ayakta durmularnıış. 

dedi. 

Biletçiaill JÖyle yüziine bak -
tına. 

- Ayol! dedim. Burada yalııız 

biletçiler değil, vatman ile bera
ber müşteriler de ayakta kalırlar. 

Alıpnıla11 Şi§li ile Fatih yolu Ü· 

zerinde bir tramvay seyahati yap
nıal a edlr bilir misiniz? Çivili 
aeçidlerdeıı nulı nazlı ıeçec:ek 

m ü§terilere ve yanlız fren yapau 
otomobillere yol vereverc ilerli· 
yea tramvaylardan atlıyarak in· 
sama yayaa yürüyeceği geliyor 
ve baz.an bu suretle gideceği y ecc 
t ramvaydan daha ev,·el vasıl ola
cak n hmini veriyor. 

Bilet~iye •sen ne söylül orsun 
arkadaş! Siz para alıyorsunuz, biz 
para veriyoruz. İstiı:ahat, pa<a • 
sını \·erenin hakla değil mi?• de
dim. 

.Muhatabım boynunu büklü. 

BÜRHAN CEVAD 

16 yaşında bir 
Çocuk koca bir 
Kadını öldürdü! 

-· .. -·-
Yarden taşı 
kaptığı gibi!.. 

lnebolunun Vazu köyünden Ali 
Osman oğlu 16 yaşında Sadettin 
ayni köyden İ lyas oğlu Kamile 
Aydınla kavga etmişler ve Sadet

tin Kiımiley i taşla ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı hastahanede 

ted<ıvi altına alınmışsa da yara 
ağır olduğu için teda,·i tesir et

mem.iş vefat etmiştir! ... 

Bu faciaya sebeb bir kavga ve 
ağız münakaşasıdır ... 

Arkadaşı nı 
yaraladı 

Galatada bir kahvede bir ala
cak meselesinden arkadaşı Naz· 

miyi bıçakla yaralıyan Davud, 

dördüncü sorgu hakimliği tara

fından :y,a.pılan isticYabından son· 
ra tevkif edilmiştir. 

KALBE 1 

GiREN 1 

HIRSIZ I 
Senenin en or.pnal :om 1 nl' ı 1 

So ı Telgraf'da oku;·acaksı ıı z I , 
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Şehir meseleleri 
-· - .. - - ~ ... --·---

Turizm • 
ışı 
• 

inkişaf için tedbirler· 
'I\ırizmi arttırmak için ... Deniz 

bank, Belediyeler bankası, Deınir
yolları idaresi birleşerek oteller 
açmalıdır. Dünkü yazımızda, tu
rizm işlerinden bahsederken, De
nizbank, De,~et demiryolları , ve 
Belediyelerimizin otel ihtiyacını 
temin etmesinden bahsetmiştik. 

Bu nasıl olabilir? Esasen bizde, 
otel ve kaplıca işleri kısmen be
lediyeler tarafından id3re t·cln
mektedir Yalova k:l\'lıcaları, o
telleri, Denizbanka aiddir. Diğer 

taraftan, Bursada Çelikpalas, Dağ 
oteli gibi, yeni yapılan müessese
ler de, belediye ve idarei hususi
yeye aid müesseselerd ir. Demek 
oluyor ki, su şehirlerimizde otel 
ve kaplıca gibi müesseseler, Dev
let ve belediye sermayelerile ida
re edilmektedir. ,, 

Bu işi daha ziyad genişletmek 
suretile, şehirlerimizin otel ihti
yacını temin etmek için, yeni bir 
teşkilat yapılamaz mı? 

Denizbank, Devlet dem iryol
ları, İstanbul, İzmir, Bursa bele
d iyeleri, aralarında birleşerek , bir 
~irket veya her hangi neviden, blı· 
kınum teşj<il ederek, memleketi
mizde Avrupai kn·asta otelciliği 

tes;s edebilirler. 
Esasen Denizbank. Bursa vila· 

yeti \'e beled iyesi, kaplıcalara ser
maye ayırmak suretile bu işe fi
len iştirak etmiştir. Diğer taraf
tan. İzmir belediyesi, İzmir fuarı 
münasebetile, ortaya çıkan otel 
buhranına karşı çareler aram3k
tadır. Bulunan çareleren biri de 
İzmirde modern bir şehir oteli 
yapmaktır. Bundan da anlıyornz 
ki , belediyelerimiz kendi bütçe -
erile otel ·)· apmağa mecbur ol • 
muşlardır. 

Yalnız İzmırde, değil , Anado
lunun muhtelıf ·erlerinde yeni 
oteller açmak hususunda beledi· 
yelerin büyük yardımları görül
mektedir. 

Belediyeler namına, belediyeler 
bankası, Denizbank Yalova k:ıp-

Hatay 
Polis ve 
Jandarmaları 

Türk polisleri gibi kas
ket giy( c~ l<ler 

Halaydan bildirildiğine güre 
Hatay polis ve jandarmasının b~
şındaki muhteli{ serpoşların 

birleştirilip medenileştirilmesi ka
rarlaştırılmıştır: 

Bu hususta yapılan tetkikler 
bitmiş ve maha!li jandarma, için 
ayni şekilde bir kasket şekli k9-
bul olunmuştur . 

Bu kasketler; haki renkte ve 
aynen bizim polis memurlarının 
giydikleri kasket şeklinde ola
caktır. 

Hatay polis ve jandarması yrni 
serpuşlarını; Hatay parJamento
sunun açılacağı c2 eylül milli 
bayram!» gününden itibaren gi
yeceklerdir. 

l1calrı, Bı.1rsa kaplıcalarıı demir 
yolları idaresi arasında teşekkül 
eden bir kurum, memleketimizin 
otel da~asını başarabilir. Çünkü 
tıni:ıımin inkişafı karşısında orta· 
ya bir otel daYası da çıkmıştır. 

İstanbul , İzmir, Bursa gibı ~
hirlerde, yaz aylarında otel buh
ranı kendfaini göstermektedir. 

Memleket dahilinde seyahat
lerin şehirler arasındaki müna
sebetlerin arkası, otel meselesini 
daha ciddi bir şekle sokmakt~dır .. 

Hususi serma.yelerimizin ba
şaramadığı bu işi, milli bankaları
mızın ,.c belediyelerimizin. ba
şaracağına şüphe yoktur. 

Eğer, otel kaplıca işlerini or
ganiı.e edecek mali bir grup mey
dana geliı-se turizm ofisi de, daha 
kolay !ıklar içinde gayesln~ va
sıl olabilir, bugünkü şerait altın
da, tıni;mı ofisinin, davasında 

muvaffak olması pek kolay d~

ğild i r . 

Turizmin inkişafı ıçın yalnız 

otel davasını halletmek kiifi de
ğild i r Eğlence yerlerindekı pa
halılığı •ıkı bir surette kontrol 
etmelidirler. 
Vakıa kaymakamların 1< ~,di 

mıntakalarında bu işe pek ehem
mıyet verdiklerim görüyoru>. Ka
dıkö:· kaymakamlığı, her pazar 
günü kendi mıntakasındaki ga
zino Ye bahçelerde sıkı bir kon
trol yapmaktadır. Caddebostanın

da. müşteriden fazla fiyat istiyen 
bir gazino, ağır cezaya çarpmış
tır. Modadaki "küçük ve büyük 
gazinoların. müşteriden tarife ha
ricinde fazla para almasına im
kan yoktur. Bu mıntakanın kon
~roluna m<?mur, zabıta amirleri 
Qıeçen pazar günü, müşterilerin 

şikayetini dinlemiş, fazla alınan 
paraları. gazino sahibinden geri 
almıştır. Bu gibi idari tedbirlerin, 
gazinoarldaki ihtikar hareketleri
ne mani olacağına şüphe yoktur. 

C. H. Partisine 
Bağlılık 
Kararı 

Şehrimizden s0nra; 
memleketimizdeki es
naf cemiyetleri de par-

tiye bağ'andılar 
Şehrimizdekı esnaf cemi; etleri· 

nin manevi şahsiyetlerinin par

tiye bağlanmaları hakkındaki 

kararı her cemjyetin heyetı umu
miyesi; ittifakla Ye alkıslarla tas
Yip etmiştir. 

Diğer taraftan ayni sınetle; 

memleketimizin diğer şehirlerin

de meycut esnaf cemiyetlerinden 
alınan bir çok telgraflarda; bun· 

ların da partiye bağlanmak ka
rarları verdikleri ve ninmname
lerinde bu yolda bir madde ilave 
ettikleri bildirilmektedir. 

~ llAlozer~ 
Bir l üzum 

Bursada nar koparnıak için a· 
ğacn çıkını~ bir çocuk altındaki 

uçurumda akan dereye dü~mek· 
ten korkarak • imdad• diye bağn· 

mağa başlamış ' e Bursa askeri 
mektebinden diğer bir çocuk da 
yardını istiyen arkadaşını kurtar· 
mak istemiş. Nası} elmu •• olmu ş. 

Her iki çocuk bir de• ai açlan u
çuruma YU'' arlanmı la.r. Yvdım;t 

kuşan kahranıan ~oeulı: dokt o'cun 

ı 
zaman1nda yetişenıemeıi ~:üzün
den hemen ölmüf.. Bu ftti kaza~ ı 
kayde.!en ıazete Bursada bir can 

1 

kurtaran otomelıilim lıuhıoma • 
masında11 yana~·akıla §ikiı.' et edi· 
yor. 

Şikayette yerden göğe kadar 
haklıyız. Cankurıaran elümc nanı 
zed olan, fakat fenni• yetişme ik 
belki de lrurtulaulı. "e ya ı~·aeal< 
olan hastaların ..-e lı:ıwuedelerin 

imdadına koşan medeni bir vas ı · 

tadır. Bu. yalnız lıüyiik vilayetler 
için değil, her yerde, balta köI · 
!erimize varıncıya kadar çoğal -
ması elzem olan bir şeydir. AIA
kadarların bu feei misal karşı~ın
da tedbir alacaJılann.ı umarız. 

HALIC FİLOZOFU 

On Yıllık 
Se .. gi 

Fatıh Halkevinın, son on yıl 

zarfında Türkiyenin her tarafın

da çıkan türkçe g32etelerden top 

lu olarak hazırladığı (On yılın ga
zeteleri) sergisi dun açılmıştll" 

Mera~ımde Vali Muhiddın ts
tündağı, Belediye muavini Rauf, 
Şehir Meclisi azaları, Partı ,.,. 

Hall<e,•i reisleri, teşekküller men 
subları Ye muhitin tanınmış si -
maları \'ardı. 

Merasime itfaıye bandosunun 
çaldığı İstiklhl marşjle başlanmıs, 

C. H. P. Fatih İlçe başkanı Cema
leddin Fazıl Erten kısa bir söy

lev le merasimi açmış ve sözü Da· 

hiliye Vekaleti memleket işlen 

müşaviri Sadri Erteme bırakmış
tır. 

Sadri Ertem ilk Tilı'k gazetecili· 

ği ile İstibdad ve Meşrutiy"' de
\'İrlerindeki gaıetecillği n· 

ycse•ini \'e sonra Cumhuriyet dev 
rindeki gazeteciliğin terakki ve 

itilası hakkında kıymetli bir öy
lev vermiştir. 

Sadri Ertemin soyle,·ınd J son 
ra Fatıh Halkevi adına Mucteb.ı 

Salahaddin Or serginin ma sari 
\'e gayesini, yapılış tarzını kısaca 

anlatmış, gelenlere tcşekkiır ed •. -

rck sergiyi açmasını Vali ::Vluhi.l

din Üstündağ'dan rıca etmiştir. 

Vah bu serginin inkıliib ,.e re
jim için iyi düşünülmüş Ye mu

\'affak olunmuş oldujrunu ,.e ör

nek tutulmasını .süyliyerck ser .. 
giyi açmıştır. 

Sergi dün akşama kadar binler 

ce ziyaretçi tarafından gezilmiş

tir. Sergi on beş eylüle kadar her 

gün saat 10 dan 21 e kadar açık
tır. 

incir ağacından 
düştüler 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .......... !!!!!!! ..... !!!1!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9'!!!!!!!!!!!!!!1!1!1!!!!'1!!!!!!!!!!M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!l!!l .. l!!lml!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l .... l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!rlP'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!! ..... ...-...... ,..,..-.--..'!!"!!' ..... - Ortaköyde deniz yollan kömür 

deposu sahilinde bir incı r ağacına 

çıkan gemici J\lustafa, Hayrullah 

ve Mehmet dalın kırıJmasilt:' (ıçü 

de düşerek muhtelif yerlerinden 

SON TELGRAF'ın Yazan: :M. Sami KARAYEL 
~~ TarUıltefrikası No. 80 

"1•1c Rusyası Babıali hükumetinin 
l\ başında boza pişiriyordu 1 

Uslar 
~., • llabıalinin bu muklbl'-

ı.~'llaı,t•sı~da sessiz kalıyordu. 
"'~ !t rın, bu uifından ist ıfade 

'Ilı,% 0l">ıaııyalılar 1865 senesi, 1 

, 'llııııı evvelin on üçünde Roman. 
,'.~·~et;s·ııad , u yani rühban ida- ı 

lı \le ;•rınci ckfa olarak in'ika\ 
1 

~l 0manva kilisesinin İs • ı 
•,. ~e Jlatrikh~nesınden a;,Tıldı. 

lıılhtak l olduğunu ilan 
~ 
1." · Babılilvi tekrar tazYıka 
'ili. \' J • 

e şu rote,to eoli ·o; . 

du: 
- Romanya prensi, devlet met. 

buası olan devlet aliyyci Osma • 
niyeye sormadan nasıl olur da 1 
idarei dahil iyesini tadil edebilir? 

Hakikaten; Romanya prensliği, f 
yanı memleketin, devleti aliyyeye 
tabi bir beylik olduğu halde; dev. 
Jet mctbunsına danışmadan birçok 
kararlar ittihaz ediyordu 

Babı.ilı, Rusyanın bu, protesto. 

suna kulak asmadı. Vazi·v eti siya. 
sı eden istifade Ederek müdahale 

şcklmi atlattı. Rusların maksadı; 

bizim Romanya üzerine askeri bir 
tazyik }'aparak, preııs Kozayı baş. 
tan savmak, bilahare kendi arzu. 
!arına uygun bir prens getirerek 
istedikleri gibi cirid oynamak idi. • 
Babıali biraz tereddüdden son. 

ra; zaten, Romanya üzerinde kaL 
mıyan haklarının zahiri olan su. 
retlerinden birini daha koparma. 
ğa karar verdi. Çünkü; bu şekil. 
de hareketi nihayet; Rusyaya bir 
darbe idi. Prens •Koza• ya: 

İdarei dahiliyesini isted : ği gibi 
tadile salahiyettar olduğunu ·tas. 
dik ett.i. 

Prens Koza, bu saliıhiyetı aldık
tan sonra; Romanyayı Rum P~l
rikhanesinin tazyikinden, ve Rus
yanın entrikalarından kurtarmağa 

çalıştı. 

Ruslar, durmadan eliıltından 

prens Koza aleyhine Lehlileri kö
rükledi. Ve niha,·et emeline mu
vaffn'.! oldu. Vcrgılerin zivadeleş

m~si, eMvali umumiyenin S'.liisti· 

ı n ~ıl i, rnukarribir. tarafından ir

kab edilen ihtilasatı nı.aliye dola
yısile Ruslar Romanyahları kö -
rükledikçe körükledi ve P rens a
halinin nazarından düştü. 

Babıali, Sultan Aziz hükümeti 
uyuyordu. Evvelce, Fransa ve İta!· 
yanın mümaşatile işleri yatıştır

mış bitmişti ya ... 
Nihayet; Romanyada, Prens a -

aleyhine kıyam oldu. Prens mü
sellah isyanlar istimalile isyanları 
bastırmağa tevessül etti. 

Ruslar, derhal ayaklandılar, 

Babıaliyi tazyika başladılar .. Di
yorlardı ki: 

- Nasıl olur! .. İsyanları Babı
fıl in in tenkil etmesi !azımdır. Aha· 
!iyi kesıp biçmektedir. 
Babı3lı , uyandı. Prense ihtaratta 

bulundu ve Fuad Paşanın birkaç 
mektub muhaberesi neticesinde 
Rusları n dediği hasıl oldu. 

Artık, Fransızlar, İtalyanlar ka
rışmıyorlardı. Çünkü onlarca lii.
zım ol•n şey evu <>lr.<> i. tihsal o -

lunmuştu. Kilise Patrikhaneden 1 
ayrılmış, Rumen kilisesi istıklfilini, 
almıştı. Öbür tarafı onlara vı~ ge
lirdi. 

Ruslar, durmadılar; P rens Ko
za'yı çok geçmeden bir askeri ih
tilal ile istifaya mecbur edip mem
leketi terke mecbur ettiler 

Hulasa Rusyadan gayri düveli 
muazzam; Rumen beyliklerinin 
ittihadını istiyorlardı. 

Bu, Rusların işine gelmiYordu. 
Çünkü; gözönünde müttehid bir 
Latin hükümetinin teşekkiilüne 

mukaddeme idi. 

Tabii Babıfilide, müttehıd bir 
Romanya hükümetinin teşekkülü
ne mukaddeme ol•n bu harekete 
muarız idi. Nihayet; metbu•ı olan 
Romanya beylikleri birleşerek 

hakkı hakimiyeti elden gidecektı. 
Bu sebcble; maatteessüf düşmanı 
biamanı olan Rusya il~ hemfikir 
bulunuyordu. Ve hatta Ruslarla 
beraber, düvelı 'll.ıazza'l'!:ının Pa
r!>de verdikleri kararı protesto 

etti. 
Bu karar; Romanya h~ylikleri

nin ittihadı ve ecneb, oln.ıyan bir 
prens nezaretinde idi. 

Fakat; Romany alılar hiçbir şey 
dinlemediler, Prusya hanedanın -
dan Prens Şarl'ı getirip preı;s ilan 
ettiler. 

Rusya, Babıaliye kc~tu. Fikirler 
beraberdi ya!. H•m~n. d<vletlere 
protestolar çektiler. Memlekete
yine asker sevkedeceklerini be -
yan ettiler. 

Hatta, İngiltere Harıciye Neza
ı·eti de protestoda bulundu. Lakin, 
bunlar hep semeresız kaldı. 
Babıali; memleketin üzerin -

deki hakkı hüküır.ranisinı durma
dan protesto etti Ve hatla, Tuna 
boyunda kısmeıı de asker tahşid 
etti ise de; Prens Şarl tehdidleri
mize kulak asmach. Memlekette 
yerleşti ve ahali ile birleşti. Biz de 
daha fazla işin il~rısir.r gidemiye
rek olduğumuz ;ı erd~ kaldık. 

(Devamı var) 

yaralanmışlardır. ---··-- -
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inanır m!stnız ? 
1 

istikbale göre Afrikada Fransa! HIKA~ 
2,500 dolara 
B :'r •• goz 

İtalya ile Fransa arasında ihtilaf devam 
ederken T unusJ un vaziyeti tehlikelidir. 

Gönül Uykusu !. 
Bir İngiliz doktoruna büyük bir 

şöhret kazandıran ameliyattan 
pek çok bahsolundu. Avrupa ga
zeteleri yazdığı gibi biz de yaz
dık . 

Yazan : HADi ZENER dl 
1 o 

rl)lll"' ~· 

Bu doktor, bir amanın gözüne 
ameliyat yapmış, sağlam bir kor
ne yamamıştı. Ve gözünün gör
mesini temin etmiştı. Bu; fen ale
minde bir mucize gibi telakki o
lunmuştu. 

AFR~KA'DA FRANSA VE iT ALYA HARB 
Bir kış gecesindeydik. Bir kaç 

arkadaş, odaya tatlı bir sıcaklık 

yayarak sobanın karşısına otur
muş; ı üyalara, hulyalara dalmış
tık yine. 

HALiNDE BULUNUYORLARI Dışarıdaki müthiş soğı..k ve kar 
fırtınaS<nın kulakları tırmalıyan 

uğultusundan bihaber, gençliği

mizin hayal aleminde yaşıyorduk. 

Dünya gazetclcrnin yazdığı bu 
hadısc üzerine geçenlerde Ame
rikanın yevmi gazetelerinin biri
nin: «satılik şeyler> sütununda 
garıp bır ilan görülmüştür: 
.sağlam bir göz. En fazla vere

ne satılacaktır. asgari fiat 2,500 
dolardır .. • 

Gazeteciler, ilan sahibınin ad
resıni öğrenmi~ler, gidip kendi
s:nı görmüşler Ailesi ve kendisini 
zaruret, ~falet içinde y.aşıyan 

45 yaşlarında bir adam. 
Muhabirleri güler yüzle kabul 

etmiş, ve: 

Politika aleminin mühim me -

seleleri, Avrupada ltalya ile Fran- ~ 

' 

atında görülen rakamlara bakı • 
lırsa İtalyanların Libya'daki kuv
veti 80,000 kişidir. Bunların yarısı 
şarkta Tobrokta yerleştirilmiş o
larak Mısır hududuna da bakmak
tadır. Yarısı da Trablusgarb mın
takasındadır ki Tunus hududuna 
yakındır. 

Fransa tarafında ise hal ve key
fiyet daha başkadır. Bu hudud da
ha kuvvetli tahkım edilmiştir. Tel 
örgüler, siperler, tankhr ve saire. 

En :yeni vesait buraya getirilmiş, 
yerleştirilmiştir. Tunus arazisinde 
Fransızların idaresinde 60,000 ki
şiük bir kuvvet olduğ'l söylen • 
mektedir. 

Çok sevdiğimiz, candan bir ar
kadaş anlattı.. 

............................................. 
Çok iztırap çektim, ben. - Di

yor. - Çok, pek çok hem de. Bu 
macera, gençliğimin bütün arzu
la_rı üzerine, bir mezar taşı dikti. 

İzmit, çocukluk hayatımı geçir
diğim günlerin, mes'ut hatırala -
riyle doludur. Fakat, şimdi bu gü
zel beldeyi, içim yanarak heceli-
yorum. 

- Bir göz bana kafi. Ötekini 
ıhtiyacı olan bir zengine satmıya 
hazırım.. Bu suretle hem kep
limi sefaletten kurtarmış, hem de 
insaniyete hizmet etmiş olacağı
mı zannediyorum. 

sanın münasebatı sık sık konu -
şulurken Fransanın Afrikadaki 

vaziyeti hatıra gelen en belli başlı 

bir mevzu teşkil etmektedir. Bil
hassa Avusturyanın malum şekil
de Almanya tarafından alınması 
ile müstakil Avusturya devletinin 
ortadan kalkması üzerine artık 

bitişik komşu olan Almanya ve 
İtalyanın bundan sonraki müna -
sebatında Afrikanın büyük bir e
hemmiyeti olacağını Fransız as
keri mütehassısları yazdıkları za
man Son Telgrah o yazıları bu 
sütunlarda hulasa etmişti. Alman
ya ile İtalya birleşerek ileriııle 
Fransanın Afrikadaki yerlerini al
mağa teşebbüs edecekler mi? ..• 
Bu sual bir faraziye halinde, is· 
tikbalin türlü ihtimallerle dolu 
bir meselesi olarak ihtisas sahib
lerince tedkik ediledursun biz Av
rupa matbuatını bugünlerde meş-

Bir Fransı% tayyare ana ıremisi, Tunusdaki ıGvari 
mcnsub iki -yerli Sipahi 

kıtal arına 

Fransızların şimali Afrikadaki 
askeri vaziyeti umumi harbdenbe
ri çok değişmşitir. Hele son sene
lerde bu değişiklik çok göze çarp
maktadır. İtalyanlar Libya'da yer
leşmişlerdir. Hele Habeşistan me
selesi çıktı çıkalı İtalyanların Lib
yada da büyük kuvvetleı· yerleş
tirmesi Fransızla: ın nazarı dikka
tinden uzak kalacak gibi tlPğildir. 
Diğer taraftan İspanya ddhi!i har
bi de ortaya başka bir mesele çı

karmış oldu. O da Fasda İspanya
ya aid olan mıntaka ile Fasın 

Fransız nüfuzu altmdakı kısım a
rasındaki hududun muhafazası -
dır. Fransa için İspanya meselesi
nin şu veya bu surt>tle neticelen
mesi bu itibarla mühinıdir. 

Bu gün gibi hatırlarım . Bir çar
şamba günü idi. Tophaneden kal
kan bir vapurla, İzmire gidiyor
dum. Bu yolculuk, hayatımın mec
rasını değiştiren bir ayrılık oldu. 
Keşke, bu seyyahati başka bir gü
me bıraksaydım. Keşke!... 

Uzun yılla ılın yazım böyley
miş diye avu11 ..... urn. 

Demiştir. Bu havadisi veren 
gazete henüz bir talip çıkmadığını 
ilave ediyor ... 

gul eden gözönündeki vazıyeti hu

lasa etmek lazım: Fr ansanın bu

gün Afrikada zengııı, mahsuldar 

Gönül vermek kolay değil! .. 
hizmetci 

' 
Yetmişlik ihtiyar 
kıza aşık olmuş, hem de •. 

Londra gazetelerinin dediko • 
du sütunlarında yetmiş altı yaş • 
larında bir fışıktan bahsediliyor. 
İngılterede Buks'da Artor Marşa! 
isminde yetmiş altı yaşlarında bi
ri varmış. Zengin bir adam, Evvel
ce karısı ölen Artuf se~elerd~n -
beri evlenmemiştir. Yirmi altı yaş
larında bir hizmetçi kız eve bak
makta imi~. Nihayet yetmiş altı 

yaşındakı adJm Mari ismindeki 
yırmı altı y şındaki bu kızı alma
ğa karar vermiş. Çünkü onu sevi
yormuş. Fakat gazetelerin yazdı -
ğına göre etrafta o kadar çok de
dikodu olmuş ki adamcağız mer<'.
mına naıl olam<ıdan -şimdilik - kal- 1 

- Ben vasiyetnameyi hazırla
dım. Öldüğüm zaman sekiz odalı 
evimi, büyük araziyi ve daha di -
ğer emliıkimi hep mariye bırakı
yorum. Bana ister varsın, ister 
varmasın. Biltün mallarım onur.
dur. 

Hizmetçi kız böyle zengin bir 
kocaya varmağı istemiyor değihe 
de bundan vaz geçmiştir. O da 
kendisini görmek istiyen gazete -
cilere Artor Marşalın evinde ağ -
lıyarak şunları demiştir: 

- Artık herşey geçti. Bilseniz 
köy halkının dilindeki dedikodu ne 
hale gelmişti!. Artık bu dediko
dular varken ben onunla evlene- 1 

derse desin yaşlı, fakat zengin Ar
tur Marşalın öyle kolay kolay ü
midini keser gibi olmadığı anlaşı
lıyor. Çünkü hizmetçi;ini mutlaka 
nikahlamak niyetindedir. Yine ga
zetecilere şunları söylemektedir: 

- Halkın dedikodusuna bakıp 
da kendimi saadetten mahrum et
miyeceğim. Ben evvelce evli bir 
adamdım. Bundan altı sene evvel 

karım hastalandı Mari ona çok iyi 

baktı. Sonra karım geçen sene 
seksen yaşında öldü . Ben yal

nız kaldım. Mari ben im evimi o 

zamandanberi çok iyi idare etmek
tedir. Ben onu almağa karar ver -

\' < : \'ı l l\ı k t lir de tir niıen ı izi:F i o 1 izmetçi kız lsold•.J annesile berater 

dim. Nişan için bır yüzük a •• ı ın. 

Sonra nikahta da bir yüzük ta

kacağım . 

yerleri vardır. Yalnı~ Akdenizle 
Afrika dağları arasındaki güzel 
yerler değil, bu dağların arkasın
daki çöl de Fransızların idJresin
dedir. Başlıca dağ silsilesi cenubu 
garbiden şarkı şimaliye doğru u

zanmaktadır. Şöyle bir haritaya 
bakılırsa cenubi Fastan şimali Tu
nusa kadar uzanan büyük bir sa
hayı kaplamaktadır. 

İtalyanların elindeki Lı,bya ile 
Fransızların nüfuzu altında bu • 
lunanTunus beyliği arasındaki 

hudud çok kuvvetli bir surette 
tahkim edilmiştir. İngiliz matbu-

Akdcnizde Fran sız 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

donanması 

, Her Akşam il\ 
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Alaturka kısmında 

FLiFLA 

Onu, çok müşkül bir mevkiden 
kurtarmak suretiyle arkadaş ol
dum. Tamamen temiz ve samimi 
bir yol arkadaşlığı geçirdik. İzmi
re gelinciye kadar onu meşgul e
dip, sinirlerinı yatıştırmağa uğ-

raştım. 

Valiside birkaç roman vardı. 

•GÖNÜL• isimlisini beraber oku
duk. İzmirde birbirimizden ayrıl
dık. Romanıda arzusu üzerine -mu
vakkaten- kendisine bıraktım. Be
raberinde götürdüğü, GönUl isim
li romanla beraber, gönlünüde 
götürmeğe unutmamıştı! 

İçimde - ona karşı - samimi bir 
arko.daşlıktan, daha üstün hisler 
hissediyordum. Gönlümde tatlı 

bir ürperişin, saadetin sarhoşlu
ğunu duyuyordum. 

Üç ay yalnız mektublaşmak su
retile, öldürücü bir iştiyak havası 
içinde yaşadım. Artık anladım ki 
- sevme mefhumunun bütün ma
nasile - onu taşkın bir arzu, kuv
vetli bir sevgile bağlıydım, ona ..• 

Sabahlara kadar, dört duvar ara
sında, bir yarasa gibi ya~adını, 

Ölümü, aradığım günler, saat -
ler, dakikalar oldu. Aşk, beni me
lankolik ve şuursuz bir hasta yap- 1 

mıştı. 

Boş zamanlarımda, ıztırabları

mı karalar, okuyarak ağlar, yır • 
tarak yakardım onları. 

• • 
Bir gündü ... 
Bir memur arkadaşın evinde 

mısafirdim. Resim albümünü ka
arıştırırken, çok beğendiğim -glı

zel - bir resmine rasladım. 

mıştır. ya adıkları büyücek bir 

köydür. Köyde bu bil y!lk bir me

sele olmuştur. B..ınun üzerine gi

dip rr.cyu' aşıkı geren gaze -
tecı.ere o şunları söylemiştir: 

mezdim. Eğer bu ded.kodular da

ha devam edecek olursa ben bu 

evi de bırakacağım, bu köyden de 
çıkıp gideceğim. 

Bununla beraber köy halkı ne 

İhtiyar iışık almış olduğu iki yü-
1 

lfJe'\·a:nt 7 •in·ı ··ılı • m·..,,_lp) ve Trupu. Tel: 43776 ~ 

Onun İzmirde, hiçbir arkadaşı 
olmadığını kat'iyetle biliyordum. 
Bu resim öyleyse burada ne arı
yordu! Gözlerim karıncalandL 

Beynimden vurulmuşa döndüm. 
Demek bu arkadaş benim rakibim, 
gönül ortağımdı. Hatta söz ara -
sında genç arkadaş: 

- Başefend i yoktu da onu bekledim. Bir saatte o 
geldi , geldikten sonra, iki üç saat de kendi bekletti. 
Bu kadar geciktim. 

-Ya? .. 
- Geciktim amma, yine paketleri de ııetirdim .. 

Al bakalım!. 
Ve ... Paketi uzattı: 
- Bu, bir .. 

Bu da, iki.. 

- Bu da bir mektup ..• 

Refik, paketlerin geriye geleceğini hiç ümid et
miyordu. 

- Ne diye gelebilir, kim gönderir?. 

İlk evvel mektubu açtı, küçük bir kağıt .. İki 'iç 
satır. Karanlıkta evire çevire satırları zorla okudu: 
•Refik Bey, paketler tamamile size aittir. Kabuld~ 
tereddüt etmeyiniz. Ayrıra ziyaretinize geleceğim. 

Bir an evvel serbestinizin iadesini temine çalışmak
tayım . Hakkınızda hayırlar temenni ediyorum. Hür
metler ... Refik mektubun altında imza aradı. Yok. 

- Mesele yine anlaşılamadı ... 

Dedi, ihtıyara sordu: 

- Bu mektubu kim verdi? .. 

- Başefendi .. 

- Kendisı mi yazdı?. 
- Bılmiyorıım Yanında değildim! 

Edebi Roman 
No. 92 

- Vallahı esrarengiz ..• 

Refik toktur. Kahvesini içı .. ış, sıgarasını ateşle
miştir. Memnun ve müteselli. Hatta, yeni ipekli ç~· 
maşırları da arkasına geçirmiştir. Hele bu, değişiklık, 
tene nüfuz eden bir ferahlıktır. 

Fakat, ne kadar ferah, ne kadar memnun ve ra. 
hat olsa da yine düşüncelidir. Bu, yeis veren değil, 
merak ettiren bir düşüncedir. Bir türlü aklından çıK
mıyor: 

- Bu, yemek yiyecek nereden gelıyor•. 
- Mektubun sahibi kimdir? 
- Acaba, hakikaten başefendi mi?. Beni kurtar-

mak için çalışan adam da bu mıdır?. 
- Eğer, başefendı ise, aklı şimdi mi başına g~l

dı, bu dostluğu yapmıya neden lüzum görüyor?. B"
ni nereden tanıyor, niçin büyük bir do•tl.,k ııösLen
yor? .. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bu duşüncenın, bu merakın, bu sualın silsilesinin 
sonu yok mudur? Zincirleme boyuna gidiyor ... 

* Refik ertesi sabah da yedi, içti. Akşama da ye-
meği, içeceği var. Kahve tamam. Sigara daha bitme
di! Bugünlük mesele yok! 

Fakat bir gü'l daha sonra!. Hadisedir. Akşama 
kadar bekledi. Akşamdan sabaha kadar gözledı.. ]'<e 
ihtiyar var! Ne de yemek, yiyecek, içecek geldi. Sı
garanın da sonu ... 

- Neden böyle? .. 
Bu mühimce bir sualdir ... 

* Daha bir gün sonra da vaziyet aynıdir. Değişik-
lik yok! Ekmek de gelmedi, yemek de gelmedi. 

Açlık. ıztırab, helecan, VC'him ... Yine beyne, ci
ğerlere, damarlara savlt't ediyor! Zihin düsünmekten 
bunaldı: 

= 
- Ne oluyor? .. 
- Bana dostluk yapan adamı da bu dost!uktan 

men mi ettiler? .. 
- Demek, kurtulamıyorum?. 
- Eyvah! .. 

* Bugünün akşamına doğru, ihtiyar ilk defa gO-
ründü, Refik bağırdı: 

- Neredesin be adam? .. 

İhtiyar cevap vermedi. Parmaklığın kilidini açtı, 
Refik bir daha sordu: 
- Ne olduk yine? .. Havalar bozuldu mu?. 
İhtiyar: 
- İstintaka gideceksin ... Haydi bey!. 
Dedi... 

* - Rica ederim efendim, söyleyin? .• 
- Hakikaten bilmiyorum ... 
- Burada olursunuz da nasıl bilmezsiniz 

diın!.. 

- Samimiyetime itimad ediniz ..• 

efen-

Refik; tekrar boynunu büktü, sustu. Biçare ço
cuk, yine tevkifhaneden adliyeye getirilmiştir. Fakat, 
bu sefer nezarethanede değil, bir katibin odasında 
oturuyor; orada istintaka gönderilmek üzere bekle
tiliyor. 

- Rica ederim vaziyetimi söyleyin?. 

- Onu çok sevıyo gurı'" 
beni çok seviyor diye .. 

anlatıyordu. 

• • bahar gu' 
Bir akşamdı. Bir 

nün akşamı... 
1 

ııl~ t 
Ayni memur arkadaş ~il ~ 

gezinti yapıyorduk. on t:ı-ıl ~ 
şılaştık. İkimiz beraber. 

nunla!... tın ~ıS'l 
Başım dönüyor, taka ı µ~ 

rek, gizlice soluyordurı_1·,iiıııııı fi 
daha bitkin, gözleri bU~ 0ıgt I" . . . de bır g 
kızarmıştı. Ikımız • . 
bi onu takib ettik. b se ıı# 

Yoldan geçen bir oto ~~ 
Biz de ayni hareketi te ~ 
· h. deg )1-Inince arkadaş - ıç . _ ~ıJI 
ğü kadar nazik değilJlllŞ 
şeye sıkıştırdı: ııeııi"" ıııi' 

- Ya ... Haluku, ya JlllY~ 
Kızın yüzüne bak• dıll' f>' 

Bir an gözlerimi kaldı! 
gi kül gibi idi. iı .~' 
Meğer o arkadaşa se:rı ~ 

lice; benimle ay lardafl da ~ 
madığını, zaten aramız çeı-ı<' 
!erin, bir yol arkadaşlığı 

L , 

nin hudutlarını a§llrııadı~ ol 
!emiş. Arkadaş, bana a'f' 
!etti. ... ~il' . n e .. ı•· tı 

Ben buna itiraz, ısya f~ ~ 
tedim. Onu seviyordUij,üt~ ;J 
Bunu yapamadım. On~ rıÇ ~ 
sanlığımla acıdım! :ırııP' 
gururunu kırmaclıın, 

başımı eğerek: J) ~ıJll: 
b" sa a 

- Evet!. .. der gi 1 .. n g (~ 
Aradan henüz on gu 

1 
çşlV.v 

Evde oturuyordum. l{a:osı;cıl ıJ 
Açtım, baktım: Ge~en tçıııdt • 
Bir mektub getirmıştl· rıl çıl' 
ta olduğunu yazıyor, ııe -1. 
r.yordu. Gitmedim- eJl• i , 

Bir kaç gün geÇJll~dJI":'. /,' 
bir mektubunu daha . dl- Jl ; 
sefer onun yazısı. değil~~ 
lığının şiddetlendıA,ıJ11•e]c, lıll.'ıı 
lak bir kerecik gorın ed;ğl'I: 
dakikacık konu§mal< ıst 03ıııı ,ı 
zıyordu. Bu sefer daY:oŞı~ ~ 
Gece yarısı hastaneye bııJla ~.r 
doktoru bularak, onu ıc,Jbll ıi"ı 
mesini yalvardım. iyi ğiıııl 11 J' 
tor, beni kırmadı, dile ıeı:.ıı 
getirdi. Tekrar teJcre.ı' ~os;,ı 
kür ettikten sorıfl• JcBoP ; 
ilerledim. Tefsir .. ettıB1 h8ııı# 
ta değildi. Ayak uzeri ,,.1 
dum ve çıktım. sar'~ 

Eve dönünciye kadaf 58~ ti• 
dondum. Vücudümde bO P.oJ 
katmamıştı. Ben de - il ~~ 
zatülcenbe yakaJanar~ıdırıııır 
mıştım. Hastaneye k • 
dı, beni... rıede ·., ' 

. haSta Y 
!ki uzun ayı - n b" c/ 

züntü ile geçirdim· 13e 1 P.1'.~• 
man içinde yaşaınadı:·yii~I 
kırk bir dereceye 1>ad darı .Al ' 

Zaman oldu, yaşaınaJ!ln ca'jıf 
kesildi. Fakat cçıkJl'lı.Y~ıırt•~ • 
mid var• mış. Ben de tıll• ~ 

Yeni bir mukaddera ti 
ğına atılmak için··· dil'· IJf>"'_.Jo 

Temmuz ayı içinde~8 ~~' 
telgraf aldım. İstanbırııı iJı.1 ( 

etmiş. İstanbulda ya. g0rı10~ / 
kalabildi. Onu bu ıki b'r 

. . . d yaırıtı man ıçerısın e, )11' 

görebildim. ığdığ1 ıl 
Ayların kalbime Y 1 bir •' 

• d JcJarırı .. iJI 
rete rağmen, du a .. ek ı\ 
re olsun, yüzünü opın ( 

adı'··· -e zanmadı, uzanaın . . verı' . ,.,. 
İ ıni<ll· rı ıl 
ki ay daha geç ' zaıııa j;ı1' 

çen iki yıldı. Ben bU .ıı. P'1 

de büsbütün zayıfladı ~ 
bittim... . ouıel l 

Eylı11 ayında geld~3 ııif 
gün, gezdik; akşaın ~Çird_li'.:.ıl 
toplantısında vakit g~ J 

DevaJlll 1 ıocl 

z 
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Zenginlerin derdi ! .. Oksford'da bir 

4şk, evlilik, çocuk bir anda ~~~.~~:~a~'. .... 
nasıl Unutuluyor ? güzel bir pedikur'ün 

• sevdasıuğruna kahve 
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Denizden uzak lstanbulda .. 
Olymp tepesinde 

gözetlese 
gizlenen terba sakallı jüpiter maltepe h.!lğlarıı;> 
elindeki kadehi içmeden sarhQŞ 0lur. 

Bir Pazar lstanbul içlerinde neler gördiim ? .. 
Ze • k k J garsonluğu yapmıya 
ngın arı oca ar arasındaki Siyah gözl~:i~:ens. mavi göz

a •ıe kavgaları • • ·uzar ? • ~~n~:n~ bir kız. İkisi de yırmi ya-

nı çın Erkeğin ismi Mahmud. Eran -
lllgiji~ g ganu sultanının kardeşi. 

Yazan: Bedi GONDOZ 
Dikkat ettinız mi bilm rıı .. Son 

sene lerde Istanbul ve civarında 
bir bağcılık faaliyetidir aldı yü
rüdü . 

Semt semt tesis edılen yeni bağ
lar eski çıplak yamaçlarda zıim -
rüd örtülü küm~cikler meydana 
getirdiler. Şehrin bilhassa Top -
kapı Maltepesınde kurulanları öy
le rağbet görüyor ki ... 

lıakıkaten görunü, u adına uygun 
nadide bağın kapısmdan geçtik. 
İki tarafı mey va a,'.iaçlarile süslü 
gölgelı yoldan ilerlerken bağ sa
hibi Bay Şerif ile karşılaştık. Ba
ğın en mutena yerinde, bir sıra 
incir ağacının tatlı bir serinlikle 
gölgelendirdiği düzlükte bır masa 
başına oturduk. Önümüzde yeşil 
görunüşü ruha sükün, yorgun di
mağlara sağlık, sağlamlık veren 
geniş bağlar, çardaklar, sağımız
da bir minyatör resim halinde sisU 
marmara etiketini, solumuzda E
dirnekapı tepelerinde bir süs gibi 
duran şehidliğin bir sıra ve bir 
boyda servileri var . .. Şehirde bir 
damla rüzgara hasret çeken gün 
burada nazlı bir sevgili eli yumIJ. 
şaklığile yüzümüzü, bağrımm ok· 
şayan serin bir rüzgarla yüklü ... 

ı. l azeteleri son zaman! ar- caat etmiş, kendisinin kocası ta-
• nIDlter<>de Danı' markalı bı·r f d h Kız, Joys Blenkov. pedikürlük 

1 ra ın an te did edildiğini ıdda et-
ı e k yapıyor. Ve birbirlerini seviyor -

kı,, arısı arasındaki geçim- miştir . Bu iddiaya göre kont bir de 
hk n Ve nihayet bu meselenin genç ve kibar adamdan bahset - lar. 

ı,, •:ıt•ve d ·· . d Prens, on sene evvel İngiltereye 
lı~a b u şmesın en uzun u- miştir. Fakat karı koca arasına gi- gelmiş, Oksford darülfünununa 

Itır, d ahs diyorlardı. •Son Tel- ren bu genç adamın kim olduğu 
a b d devam ediyor. Bir baloda genç kız-l!ııoı· u edi koduları hulasa mahkemede söylenmemiştir . Kont 

, "ı )( la karşılaşıyor. Sevişiyorlar. 
"nın · 0 nt Revenlov Danimar- karısını tehdid ederken: 

, , •skı \'e ası·ı bır" aı· ıesı· ne men- S Geçen gün, Preıts Mahmud, Ha-
" < - enin yüzünü gözünü ber -

L •ngin bı·r konttur. Karısı b d riciye Nezaretinden şöyle bir tez-
' s ıs b . a edeceğim. Onu da yere sere- kere alıyor: 
~ır· l<oe ~ir Ingilız zengininin kı- ceğim. demiş cTrenganu sultanı harekatınız-
~·ın n s çok zengindir Bun- Kadın kocasından ayrılmak ı·s -

İstanbulda yaz - hani şu bütün 
dünyanın tatil ve sayfiye mev -
simi - üç fasılalı bir resim şeklin
de kendini gösterır. 

' ik· · dan memnun değil. Sevdiğiniz kız-l<ıeııkl ı vaşlarında bir de erkek !emiş, fakat rivayete göre Kont 
iı.~ ~tı vardır. Kontun anlattı- tam 1,000,000 İngiliz lirası alma -
t"ırgore kendisi karısını çok se- dan boşayamıyacağını söylem:ştir. 
~n d ona çok hürmet ediyor. Ka- Buna karşı kadın 250,000 İngiliz Ji-
~ıı.at kocasına karşı naziktir. rası veriyormuş. Fakat sonra ka-
ı!ı,. !< arada bir geçimsizlik var- dm iddiasını geri aldı. Kocasının 
liıı oııtun anlattığına göre zen- kendisini tehdid etmediğini avuka-
~~~n; ve güzel kontes her ar- tı vasıtasle mahkemeye söyletti. 

İlk yaz, bütün kış işlerinin ba
şında, kapalı geçiren İstanbullu
ları kırlara döker; taze çayır, ke
kik ve içe tazelik veren yonca ile 
karışık yeşil ot kokusu ıçinde l(P· 

çen bu kısım çok sürmez. Daha 
ikinci üçüncü haftaların sonunda 
denizile, plajile İstanbulda yenı 

bir gezme mevsimi meydana getı
ren orta yaz ken<lini gösterir. 1 

Trenler Floryaya, vapurlar Al
tınkuma, Salacığa. Caddebosta
nına, Adalara yığın yığın adam ta
şırlar. İstanbulda deniz mevsimi 
biraz uzunca sürer. Vücudlar gü- · 
neş ve kum banyolarile bakır ren- 1 
gini aldıktan sonra bir sabah ka
pınızdan geçen se.tıcının gür sesi: 

nin mevsimini, her noktanın ori
jinalitesini aramızda en İ\' I tanı

yan bir İstanbulludur... . Dün, 
matbaada ağustos sıcağından bu
nala bunala yazılarımızı yazarken 
kanter içinde odamıza geldi ... O
tur. dedik. Oturmadı. Bize bir tei< 
lif yaptı. 

Bütün yorgunluğumuzu dindi
ren kahvelerimizi içerken bağ sa· 
hibi Bay Şerif burayı ııaSll mey
dana getirdiğini anlatıyor ... 

Osman Cemal saçlarını alnında 
dağıtan, iri boğa gözlüklerinin 
camlarını döğen rüzgarı görmek 
ister gibi bakışlarını incir yaprak· 
laı.ıının arasında dolaştırırken mı

rıldandı: 

İtıı Çel(· ap.tıran, para sarfetmek- Kont hakkında takibat durdu. Fa-
taı> r ınınıyen bir kadındır. Kont kat karı kocanın birbirlerinden 

..._ 
0
Yle düşünmektedir: ayrı yaşamaları şartile kadın her 

İil.ı;,Serve~ güvenmek doğru de- türlü iddiadan vaz geçiyordu. 
tın fa·klrısa~ bugün zengin iken ya- Kont bu ayrılığı kabul etmiş, kon-
~aYat ır duşebilir. En evvel insan tes Londradaki muhteşem konak-
"'k b'.n güçlüklerine dayanabile- ta küçük çocuğu ile beraber kal-
~ng; ır terbiye almalıdır. Daima mış. kont da başını alarak seya -
~ y n tabakadaki adamlar arasın- hale çıkmıştı. Fakat çocuğunu al-
liip ~ınarnalı, fakirlerle de dü- mak yanında büyütmek istiyordu. 
li~n· alkına!ı. Ben zengin bir Geçen gün kontesin İtalyaya, Ve-
~n; ın Ç0cuğu idim. Fakat babam nediije gittiğini İngiliz gazeteleri 
~ Çi;;ıı~iler içinde büyüttü. Ben yazarken çok geçmeden kontun o-
ta~, lıgımizdeki rencberle be - raya gelerek otelin salonunda bir 

Çalı Solda Kontes Venedikte deniz ~al1 ... Şır, onlar gibi sırtıma çu- misafir gibi karısı ile bir saat ka-
o~,,;_llklen.irdim. Bunun neticesi giriyor, Kontes Venedikte oteld dar konuştuğunu, sonra çıkıp git-
d. " but k"' 1 1 be kocaslle görüşüyor ı. lıt • un oy ü er ni sever- !iğini, tekrar gelerek görüştüğünü 
lııtir e ogJumu da alarak böyle ye- düşünüş farkları, ayrılıkları vai- yazıyorlardı. Bununla beraber ka-

l{: llıek İstiyorum. dır. Nihayet bundan bir ilci ay rı koca arasındaki bu konuşmalar 
0nte ·ı s ı e kocası arasında böyle evvel kontes mahkemeye müra - son derece resmi ve soğuk olmuş-

h •• 
(JQ ''k . t. l . . !/U sınema ar ıst erının 

namına heykel dikiliyor 

MAK S LINDER 
Sarı , • G d d d" .., . o nun usta ım e ıgı büyük 

sanatkar kimdir? 

tur. Kontesin yanında samimi ola-
• rak konuştuğu bir kadın arkadaşı 
vardır. Karı koca otelin salonunda 
konuşurlarken o kadın ile dah.ı 1 

başkaları da orada bulunu~·ordu . 
Hatta yemek vakti olup yemek ye
neceği zaman kontes kendi arka
daşı kadınlarla ayrı bir masada 
yeme kyemiş, kocası da yalnız ,,_ 
!arak başka bir masaya çekilmiş
tir. Londra kibar tabakasını çok 1 
meşgul eden bu kont - kontes me
selesini takib edenlerin çok oldu

ğunu bilen İngiliz gazetelerinden 
bazıları Danimarkalı kont ile ka
rısının Venedikteki müJakatından 
ehemmiyetle bahsedip duruyorlar
dı. Karı kocanı nbarıştıkları, ba
rışacakları rivayetleri de ortaya 
çıkmıştı. Fakat bunların doğru ol-

Sultan Süleyman Trenganu 

la evlenmekten sizi kat'ıyyeo·~ 
nediyor. Eğer derhal ve bekar o
larak memleketinize avdet etmez-
seniz Tranganu'dan ümidi kesme
nizi bildiriyor .... 

Buna, genç prens şu cevabı ver
miştir: 

- Sevdiğim kız beraber olma
dıkça asla memleketime diinmi-
yeceğim .•. 

Bidayette prensin müna.-;ebalına 
ehemmiyet verilmemiş, geçici bir 
heves telakki olunmuştu. Prens, 
bir ziraat mektebinde staj gör -
mek için Malezyaya avdet edecek
ti. Fakat prensin vapurda birbirine 
bitişik iki kamara tuttuğu görül
dü. 

Uzun müzakerelerden sonra 
prensin yalnız hareket etmesi ve 
güzel kızın arkadan, başka bir va
purla gelmesi kararlaştırıldı. 

Prensin, Marsilyada vapuru ter
kedeceği ve tayyare ile Parise, o
radan da Oksforda gideceği ihti
mali düşünülmemişti. 

(Devamı 7 ııci •ayfam ızda) 

Çavuş ... Maltepe bağlarının ça
vuş! ... Alibey köyünün sütlü mı
sır .. Bal akıvor kp inciri' . Na
ralarile üçüncü ve son yaz kısmı
nı ilan eder. 

Bu merasim fasılası son baharla 1 
yazın faslı müşterekinde bulunan 
kısımdır ki ... Istanbul ancak son 
eğlencelerini bağlarda tes'ide baş
larken artık yeni ve kasvetli bir 
kışa hazırlanmağı da ihmal et -
mez ... 

İşte, bu fasıla bağ eğlenceleri

nin başlangıcıdır. Esatirde (Di • 
yonizos) bavramını yaratan ke
narları dantel oymalı bir peçeye 
benziyen asma yaprağının ısım 

günü İstanbulda nerede tes'id edi
lir? .. 

Bunu bana saormayın '. Her pa
zar binlerce kişiyi Topkapı Mal -
tepesindeki (Nadide) bağına ta -
şıyan tramvaylarla Topkapı araba
cılarına sorun arabacılarına so -
run. Civarın bu en güğel bağında 
çalgılı bir eğlence günü geçirme
nin zevkini de buraya bir gelişte 
üçüm tiryakisi keslien İstanbul -
lulara ... 

* 
Arkadaşım Osman Cemal Kaygılı 

hemen hemen İstanbul semtleri-
nin en yakın aşnası, her mesire -

- Çocukl.ar! dedi; haydi kal -
kın, bağ mevsimi başlarken bu -
rada sıcaktan ezile ezile uğraşa
cağınıza şöyle bir bağ gezintisi 
yapalım. 

Bu, bize çok cazib göründü. 
Kaygılının bağ hakkında ,·erdiği 

edebi izahatı, medhiyeleri dinle -
meğe lüzum görmeden ardısıra 

katarlandık. Tramvaya atladık. 
Ver elini Topkapı dedik. Yola çık
tık 

* Maltepe lisesine giden yolun dö-

nem.ecinde, Topkapıya yaya 9 da-

kika mesafede yemyeşil dekorile 
yüzümüze gülen şirin bır bağın, 

~~;:ğ~,:ı:~~~~:":~r~~na~ü i;~ai:; Napolyon'u bir nefeste bogw acak 
gorulemıyen bu karı kocanın ar- 1 

!~~ar:;~~;a;ı:~k~.:::e,~~;a~.:~ kadar ıztırah ı·çı·nde bırakan · Pı.po 1 

~ Maks Linder 
Ilı ar;,. J· 

ve karısı 

~ı~ltt lronden'leri dünya sine- 1 
P.. ltıı l; •n büyük san'atkiirı olan 
~ lu~er'in hatırasını ihya için 
~ '•r ~ de bir heykel rekzine 
~ t h ;~~işler ve sinema teşki -
tıılfla:d Uınetıe müzakereye baş-
•!(: ır 

~ •h1tah
0 

1 

1 ~ııı atar kralı• nın ve zev-
' Utııı~tıon beş sene evvelki feci 

•l'an hatırlardadır. 

%,~.l.!alts ötm ":' Ka ··1 •kt uş.... rısını o -
"'ı~ •n sonra kendini öldür -

" 

J~klNDA 
sllzeı edebi roman 1 

on, Telgrafta 

On beş sene evvel, ilk teşrinin 
soğukbir sabahı yayılan bu haber 
bütün dünyayı hayret ve yeis 
içinde bırakmıştı. 

Maks Linder, san'atının en par
lak devresinde bulunuyordu. Son 
zamanlarda sinemayı ihmal etme- 1 

sine rağmen halk kendisini unut
mamıştı. Tahtından inmemişti. 

Daima •Kahkaha kralı• idi. 
Maks, AmE'rikanın en güzel kız

larından Matmazel Peter ile se
vişerek evlenmişti. 

Amerikada uzun müddet otur
duktan sonra Parise döndü. Karı 
ve koca çok mes'ud görünüyorlar
dı. Sevimli bır de kızları olmuştu. 

Buna rağmen Maks kendisini 

öldürdü. Bir şişe Veranal içtikten 1 

sonra banyosuna girdi, kol dama

ruu kesti. Karısı güzel Amerika- / 

bulamıyacakları soylenmektedır. U • 
Buna kendi aralarında karar ver-
dikleri de söyleniyor. Danimar -
kalı kont izdivacın mukaddes bir 
bağ olduğunu. onun için bunu çöz

mek istediğini evvelce anlatırken 
kendisinin mensub olduğu ail.ede 
bosanma vak'ası hemen hiç olma
·dığını, eğer kendisi karısından ay
rılırsa bunun pek müstesna bir 
vak'a teşkil edeceğini sövlü,·ordu. 
Zengin kont ile zengin kontesin 

ayrılmaları, boşanmak için ne su
retle mahkemeye gidecekleri ayn 
ayrı birer hadise teşkil ~deccktir. 
Londra kibar tabakasını meşgul 

eden bu dedikodu İngiliz gazetele
rini. de daha bir müddet işgal ede
ceğe benziyor. / 

1ı da birkaç metra ileride cansız 
yatıyordu. O da zehirlenmişti. A
partıman karmakarışık idi. Çi -
çekler ,biblo1ar yerlerde sürünü
yordu Maks, ölmezden evvel 
ya~dığı bir mektubda hayatla ala
kasını kestiğini bildiriyordu. 

• 
Maks, 1905 de Parisc geldi. Asıl 

ismi Leviel'dir. Bir müddet Bordo ı 

konservatuarına devam etmişti. 
Pariste, V·aryete tiyatrosunda 

•Kral • pi."esinde bir rol aldı. Ve 
o sırada Şarl Pate ile tanıştı. Si

tDevamı 7 inci de) 

Avrupaya nasıl 
geldi ve neler yaptı! 

Orta çağda 

llördüncü Murad'ın yaka ladığı tütün tiryakisi.. 
Pipo, - yani bildiğimiz çubuk

ların biraz kısası - Avrupaya ilk 
defa on altıncı yüz yılda bir İs -
panyol tiryaki tarafından getiril
miştir. 

Fasulya gibi, patates gibi, do -
mates ve kakao gibi tütün de A
merikadan gelmiştir. 

·Kristof Kolomp•, Küba ada -
sına ayak bastığı zaman, sahile 
koşup gelen yerli ahalinin ağzında 
muz şeklinde sarılmış bir yaprak 
bulunduğunu ve bunun dümanını 
savururken gözlerini süzdükleri -
ni görmüştü. Bu, bildiğimiz puro 
sigaraları idi. 

Pipo. cSelh !er zamanında da 
malüm idi. •Galo - Romen• müze
sinde bu devre aid demir bir pipo 

vardır. Bununla tütün değil, ko -
kulu otların yaprakları içilirdi. 

İlk tütün piooları topraktan ve-! 

ya odundan yapılırdı. Porselenden! 
ve Üzerleri resimlerle süslü ola!!-
!arı 18 inci yüz yıl mamulatın -
dandır. Sonra, Eskişehirde çıkan 
lıile taşından yapılmıya başlandı. 

Bu taşlarla yapılan pipolardan şa-

heser denilecek kadar güzel ve 
san'atkarane yapılmış olanlar pcl: 1 
çoktur .. En makbul pipolar bun - 1 
!ardır. Ilk zamanlar, kilise münte
sibleri tütüne karşı muarız görün

düler. Papa 8 inci Oryen, tütün 
içenleri afaroz edeceğini ilan etti. 
13 üncü Lüi tütün satışını kaldır

dı. İngiltere Kralı 1 inci Şarl da 
tütüne karşı vaziyet aldı. Tarih
de meşhurdur: 4 üncü Murad, tü
tün istimalini şiddetle menetmiş
ti. İçenlerin ya kellesini uçuru -
yor, yahud da burunlarını kesti
riyordu. 

Yine bir rivayete göre bir gün 

tebdıl gezerken m<"zarlıktan ge
çiyormuş. Yerden bir düman çık
tığını görünce yaklaşmış, meğer 
tiryakinin biri sigarasızlığa daya- ı 
namamış, merazlardan birinin içe
risine girmiş, çubuğunu yakmış, 

dümanını savurmağa başlamış ... 
Padişah hiddetle sormuş: 
- Tiitünü yasak ettiğimi bilmi

yor musun? ... 

Tiryaki hiç istifini bozmamış, 
ve şu cevabı vermiş: 

- Padişahım, sizin iradeniz yer 
yüzündekiler içindir. Yeraltında 

hükmü yoktur. Buraya Tanrı ka
rışır ... 

4 üncü Murad bu söze gülmüş 
ve tıryakivi affetmiş ... 

•Kolber., Fransız maliyesin • 
deki açığı kapatmak için çareler 
düşünürken aklma tütünden isti

( Devamı 7 inci sayfamııda) 

- Burada oturanlara, çalışan

lara ekmek yetiştirmek için bağ 
sahibinin Karun olması lazım! .• 

Bay Şerifin Karunla mal yarı
şında alacağı dereceyi bilmem am
ma bağcılar arasında yapılacak biı 
müsabakada birinciliği kazanabi· 
leceğini peke.il iddia edebilirim" 

Bağ ne fevkalade bir şeymiş!. .• 
İnsan, bol yeşil yapraklı kütilk -
lerın serin gölgeli asmaların ara
sında dolaşırken gözüne ilişen bu.o 
ğulu •çavup salkımlarının genç 

bir ağızda kütürdeyen ezilişini 

ağıza yay•lan mayhoş bir lezzetle 
üzüm rayihasının besleyici ve do
yurucu ıruıhi,eti tahayyül ediyor. 
bağın kuytu kö~elerinde içe serin
lik vprcn bir ha\•a, yorgun kafa
ları dinlendirecek .bir eksir, teda
vı kuvveti l aı kulade bır ruh ila
cı mahiyeti var .. 

Döndük. dolastık .. bakışı engi
ne kadar uzanan yüksek demir 
kam('riı enın öni.ındeki incirlerin 
gölgeliğine geldik. oturduk. 
Yanımdan yenı kesilmı , dol

gun danelı olgun salkımların yı
ğıldığı tepsıde dünyanın en güzel 
üzum çeşitlerini seçiyor, bu na
dide bağın nadıde meyvelerini 
dişlerimizin arasında kütürdetir
ken doyulmaz bır zevkin anlatıl
maz tesirlerile hazzın en yüksek 
derecesini idrak ediyoruz. 

İnanın bana! .. Bağında bir sal
kım üzümün kıymeti, manavdaki 
küfeler dolusu üzümden çok baş
ka ve çok fazla olsa gerek! .. 

* Pazar günleri bir cazla asma 
yapraklarının arasında dans!>den 
genç çiftleri burada, Nadide ba
ğın güzel terrasında görebilisiniz .• 
Yemeklerini sepotlere yerleştiren 
çoluklu çocuklu aile kafileleri pa
zar günlerini burada kendi ara
larında bir üzüm bayramı yapa
rak geçiriyorlar ... 

Hem de cazla, sazla, dansla ... 

• Memleketin her tarafında (üzürr. 
<Devamı il IDCI aablfed•) 
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Tren köprüsünde 
oynamanın cezası 

Ahırkapıda trenköprüSti üstün-

.ıe oynamakta olan Rıdvan kızı 

'1 yaşında Hikmet köprüden dü

§erek muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır 

Serh9şluğun neticesi 
Lingada oturan sandalyacı 

Dimitri ile çorabcı Haydar sar -

hoşlukla çıkan kavga neticesinde 

Uzari isinde bir kunduracıyı ya
ralamışlardır. 

Hava alırken .. 
Üsl<üdarda anba iskelesine ha

va almak üzere gelen Solaksinan 

mahallesinde oturan Gülbbharın 

:i yaşındaki oğlu Erol kazaen de

nize düşmüş, derhal kurtarılmış-

tır. 

ı. 

Fazla sarhotluğun 
cezatH 

Tophanede oturan İzze.~ oğlu 
Kiızım isminde bir sıvacı dun ak
şam üzeri sarhoş bir halde elind·~ 

rakı şişesile Feriköy pazar ye -

rinden gt~rken düşmüş, kırılan 
rakı şişesi parçaları boğazına sap
lanarak ağır surette yaralanımştır. 

iş yüzünden •. 
Kadıköyündc Bahariyede Le • 

manın yapısında çalışan Osman 
iş yüzünden çıkan kavga netic~ 

sinde ayni yerde çalışan maran
goz Hüseyni bıçakla ağır surette 
~·aralamıştır 

Eşya taşımak için 
Köprüüstirnde hamal Ahmed eş

ya taşımak yüzünden çıkan kavga 

neticesinde hamal İsmaili çakı ile 
kolwıdan yaralam1ştır. 

• • • • • 
Bir günde iki 
cinayet daha 

kurşunlar boşa gi•.ınişfr. Gözleri 
kararan aşık bugün adliyeye ve
rilecektir. 

BU DA BiR BA KASI ..• 
Dün gece Ortaköyde bir cına

yet islenm1', iki kafadar bıçakla-
1 rile bir 5ofÖrü delik deşik ederek 

öldürmüşlerdir. 

(Blrind uhifeden dev•m) 
meddin güz.el kız:ı hemen Aşık ol
muş '\'C ışini gücünü ıhma' <'ilerek 
kızı ıakib etmeğe başlamıştır. Hü
sameddin birkaç defa So~i-:na a 1 
aşkıııı iUraf etmiş kendisile ev -
lenmesini teklif etm;. Fakat kız 
her defasında red ~vab: vermiş
tir. Nihayet dün sabah Hüsamed
d in yeni elbiselerini giyfrek Ji:s
tanbaşına gitmiş ve Sc\irnanm e
vine giderek kıza ken lisile bera
ber kaçmasını, kaçmad:f.ı takdirde 
öldüreceğini söyliye-~k tabanca • 
sını çekmiştir. Sotirna yine red 
cevabı verince Hü~ameddin ta • 
banca ile 4 el ateş etmiştir Sn:ir
na ve ev halkı feryad etmeğe 
başlayınca Hüsanıeddin sokağa çı

karak kaçmıya başlam4tır. F 0 r • 
şad ve silah seslerini duyan Mus
tafa isminde biri ka~m~kta olan 
Hüsam~ddini ;yakahnıak için ı:nü
ne geçme kistemiş. Fakat lfüsa
meddin Musta!aya el:. bir ~l silah 
atmıştır. Hüsa"lle:ldin r.ihaı et 
memurlar tarafınıir,•ı yokal:.r. -
mıştır. Hüsaıneddiniıı attığ: L!itün 

Makineye 

Ortaköyde oturan ve nakliyat 
şirketlerinden birinde şoförlük e
den Erkek namilc maruf şoför İs
mail dün akşam saat il raddele
rinde Ortaköyde Muallimler cad
desinde Mehmedin kah\•esi önün
den geçmekte iken ôtedenberi a
raları açık bulunan Taksimde Li
mited tütün şirketinde ustabaşı 

Bahriyeli Sadık ve Ortaköyde ha
mallık eden Mişon oğlu İsak ile 
karşılaşmış ve derhal kavgaya 
tutuşmuşlardır. 

KaYga büyümüş, Sadık ile İsak 
bıçaklarını çekerek İsmaili beş 
yerinden ağır surette yaralıyarak 
kaçmışlardır. İsmail hastaneye 
kaldırılırken ·olda ölmüş. Sadık 
ile İsak sabaha karşı yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

verirken: 

Almanya, dünyanın 
birincisi 

Berlin 31 (A.A.)- Stuttgard'da aktcdılmi~ olan ecnebi memleket
lerde oturan Almanlar kongresinde bır nutuk sôyliyen iş ceph~i şefi, 
•dar bir sahada sıkışıp kalan millet• formülünü tekrar ederek mü:;
ternleke meselesini yeniden ele almış \'e ıstikbalden bahsederek demiş
tir ki: 

•Ne olursa olsun hiçbır noktada ricat etmıyeceğiz. Takibımiz git
tikçe büyümektedir.• 

Hatib, bundan sonra •dünyanın birincisi> diye ta\'sif ettiği Alınan 
ordusunun kuvvetinden bahsetmiş ve netice olarak şöyle demiştir: 

• Almanya herşeyi pek açık olarak görüyor. Londra ve Paristeki 
nazırlar Hitlerin, ikinci Vilhelmin yaptığı gibi. işleri tesadüfe terket
mediğini bilmelidirler. 1914 te Vilhelm, Hitler gıbi hareket etmiş olsaydı 
ya harb vukubulınaz veya Almanya harbden muzaffer çıkardı.• 

• • 

Paı.s JI (A.A.) - cSöylendi • 
ği.ıe güre Noel Clıarles, Musso • 
ini"dcıı Avrupanın sükı'.inet bu-
ması a;in 'arfedilcn gayretlere 
yardım ctm<•sir istemeğe mem:ır 

edılmıştir. 

Chdmbcrlain 'in Duçe'den iste
diği şey, omın doğrudan doğruya 

ve kat'i bir mücJal>a'ede bulun -
ıru:ısıdır • 

Aynı mevzu hıı -kında :\fatin 

gazetesinin mulıabırı şöyle yazı· 

• • • 

yor: 

·Zannedildiğine göre Noel Char
les, Çekoslovak meselesile bunun 
beynelmilel akiserine temas t • 
miştir. 

İtalyanın esasen Çekoslovakya 
meselesinde açıkça ilan etmiş ol
duğu bitaraflığını muhafaza etmek 
arzusunda bulunmasına dair olan 
haberler, dün akşam Romadan 
alınan malumatın en mü~im kıs
mını teşkil etmektedir. 

Beynelmilel vazi- Çin hayat memat Doğuda bugün mua~-
y et fevk a 1 ad e Mücadelesine zam bir geçid resın1 

va h i m 1 eş ti Girişti y a p ı lı y o r 
(Birinci sahifedt'n devam) 

ALJ\IANYANJN HAZIRLI(;J 
VE FRANSA 

Londra 31 (Hususi)- Alman-
yanın Çek mcselesiııın halli için 
sabırsızlandığı muhakkaktır. Biı 
buçuk milyon muallim askerin sı
lfilı altında bulundurulması, Al -
manya hududlarının tahkimi ve 
gerek tahkimat, gerek ordum•n 
hazırlık vaziyetlerinin Hitler ta
rafından bizzat teftiş edilmesi, Al 
manyanın Südet!cr işinin halli i
çin büyük bir harbi bile göze al
dığına en kuvvetli birer misal teş
kil ettiği her tarafta kabul olun
maktadır 

Bütün Avrupa büyük bir korku 
ve heyecan içinde vaziyeti tak;b 
etm~ktedir. 

Bahusus Alrnanyanın Çek işle
rınc filen müdahale ettiği takdir
de Çekoslovakya ile uzaktan \'e 
yalandan alakadar olan devlet
lerle muhabereye girişmiş bulun
ması vaziyetin ,·ahametini artır
maktadır. 

Bundan başka Fransanın da İs
vi~re yolile gelecek bir taarruzlı 
önlemek için tertibat almağa baş
laması ve bütün hududlarında e
saslı tahkimat yapmakta .-e fev
kalade mahiyette askeri tedbirle
re başvurması da vaziyeti ayrıca 
nazik bir safhaya sokmaktadu. 

Bir harb vukuunda Fransa har
be girdiği takdirde Sovyetler de 
muharebeye girişmiye karar ver
dikleri, fakat Fransanın alakadar 
olmıyacağı bir harbe sürüklenmi
yetekleri söylenmektedir. 

FRANSIZ KABİNESiNİN 
TOPLANMASINDAKİ MANA 
Londra 31 (Hususi)- Dün İn

giliz kabinesi toplanıp vaziyeti 
tetkik eder ve buna göre mühim 
kararlar verirken Fransız kabi
nesinin de ayni maksadla topla
nıp ayni mevzular etrafında mü
him mukarrerat ittihaz eylemesı 
Faris - Londra mihverinin müş
terek mesaisinin sarsılmaz bir 
nümunesi olarak kabul edilmek
tedir. 

VAZİYET VAHIM GİRÜNÜYOR 
Faris 31 - Fransız siyasi ve as

keri mehafili,, şimdi beynelmilel 
vaziyeti fevkalade vahim addet • 
mektedir. Alakadar mehafilde ha
kim olan fikir şudur: Harb pat • 
larsa uzun sürecek ve bütün Av
rupaya yayılacaktır. 

Faris 31 - Kabinenin i~timaın -
da Bonne beynelmilel vaziyetı izah 
etmiş ve demiştir ki: •Frarsanın 
Çekoslovakyaya karşı si.vaseU 
hakkında alınacak yeni bir kararı 
yoktur. Zira bu meselede hattı ha
reketini çoktan çizmiştir. Evvelki 
karar aynen bakidir.• 

İSVİÇRE DE TEDBİR ALIYOR 

BerUn 31 (A.A.) - Salahiyettar 
mehafil, 30 eylulde terhis erlilmc

leri lazımgelen 1936 sınıfına men
sub efradın askeri hizmetlerir.in 

bi rsene temdid edileceğine dair 
olan haber hakkında ademi ma • 
lıimat beyan etmektedir. 

PRAG YİNE FEDAKARLIK 
YAPIYOR 

Prağ 31 (A.A.) - Henlein'in 
murahhaslarına yeni teklifler ya
pılmıştır, Bu suretle kat'i bir saf-

haya girilmiş oluyor. Tekliflerin 
mahiyeti mektum tutulmakla be
raber Prağ hükumetinin geniş 
mikyasta fedakarlıklarda bulun -
duğu söylenmektedir. 

(Birinci sahifeden 4enm) 
Faris 31 (A.A.) - Faris ile Lor•- hir le re sürmek suretile Çine ta· 

dra arasındaki temas, bakidir. P:ı
ris hükumeti, İngilterenin uzlaş
tırma sahasındakı mesaisinin mu
vaffaku~etle netieeleneceğinden ü
midvardır. Bu münasebetle İnı;;l
terenin sarktmekte olduğu faa
liyetın ağustos ayı içinde Al'1lan 
hükumeti nezdinde ~·apılmış olan 
ve şimdiye kadar herkesin meç • 
hulü bulunan iki ıcşe\,u.. . _rc
tinde tecelli l'tmiş olduğu kayde
dilmektedir. 
YİNE PROTESTO EDİYORLAR 
Prağ 31 (A.A.) - Alınanyanın 

Prağ sefiri, salı sabahı Hariciye 
Nezaretine yeni bir protesto no-
tası vermıştır. 

Alman imparatorluk ordus.: 
hakkında ikı Çekoslovak gazete -
sinde çıkan bir makale bu notarın 
veriJmesıne sebebdir. 

DENİZ MANEVRASI 
Berlin 31 (A.A.) - Salahiyet

tar m<'hafil, şimal denizinde Al
man donanmasının manevralar 
yapmış olduğuna dair olan haber· 
leri tekzib etmektedir. Geçenler
de Hamburg açıklarında ufak :nik
yasta bazı talimler yapılmı_ştır. 

FRANSIZ GAZETELERi NE 
DİYOR? 

mamen hiıkim olmak, yahud da 
Mare~ali sulha ve teslim olımya 
icbar e\'lemek istemektedir. 

Bu t~şebbüslerden hangisinin 
muvaffak olacağı ve yahud her 
ikisinin de akim kalıp hpon -
!arın yeniden bütün hesablarının 
altüst olması tamamile bugün -
!erde cereyan etmekte olan harb 
!erin iıkıbetine bağlıdır. 

ÇiNDEN GEÇECEK 
TAYYARELER 

Tokyo 31 (A.A.)- Japonyanın 

Şanghaydaki askeri makamatı 

namına söz söy )emeğe salahiyet
tar olan bir zat aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur. 

Halk mıntakasından geçen si
vil tayyarelerin uçmalarına mü
teallik memnuiyet tadil edilmiş -
tir. 

Mumaileyh, Çinden geçecek o
lan bütün tayyarelerin Japon me 
murlarmdan mezuniyet almaları 
lazım gelmekte olduğunu söyle -
miştir. Halbuki, birkaç gün evvel 
Çinden ge•f.cek olan sivil tayya
relerin tecavüze maruz kalacak
larını beyan etmişti. 

Ademi müdaha ... 

tB irinci oahifeden devam) 
zam geçid resmi bu sabah saat 10 
da başlıyacalı:tır. Geçid resminde 
hazır bulunmak üzere ecnebi ate-
şemiliterlerden mühim bir ~nsmı 
buraya gehnişlerdir. 

Merasimi seyretmek üzere do
ğunun en hücra köşelerine varın
e1ya kadar memleketin dört tara
fından on binlerce halk burada 
toplanmı§!ır. Bunlar sabah ~rkc ıı
den geçid resminin yapılacağı sa

hada yer almışlar, heyecanla VP. 

sabırsızlıkl.a merasim saatim ;lek
lemektedirler. İki gündenberi ma-

nevralarda bulunan ve ayni za • 
manda geçid resmine iştirak ede

cek olan bütün alaylara Orgene
ral Kiız.ım Orbay tarafından me
rasimle sancak verilmektedir. 

Ayni zamanda bütün kıt'alara. 
Büyük Şefin imzasını taşıyan nıa

dalyalar bir hatıra olarak veril • 
miştir. 

Diğer taraftan Doğu manevr~· 

!arının kritiği. yapıltlığı sırada 

Grev 
Meselesi 

Faris 31 (A.A.)- Gazeteler, sa
hlfelerini yine Çekoslovak mese
lesine hasretmektedirler: 

le komitesi top- Yüzünden 
Balog, Lö Jur gazetesinde şöy

le yazıyor: 
·Avrupanın mukadderatı, bir 

adamın iradesine bağlıdır. Çürçil, 
pek hesablı mücamelekıirane ta
birlerle bu fevkalade adamdan 
Almanyanın kalkınmasını temin 
ettikten sonra onu İngilterenin ta 
rihin unutmadığı ahval ve şera
it dahilinde yapmış olduğu veç
hile gene de yapacağı vazifesine 
şahid olacak bir cihan harbine 

ı b.1 k . •? Faris 31 (A.A.)- Marsil:a aok 
ana 1 ece n ı. amelesi tarafından umumi ış kon

Londra 31 (Hususi)- Franko- federasyonuna gönderilen bir no
nun cevabı üzerine ademi müda- tada öğleden sonra de Monzienin 
hale komitesinin içtimaa çağrılıp derpiş edilen cebir tedbirlerine 
çağırılmıyacağı meselesi hakkın- müracaat ederek çarşamba günü 
da komite reisi Lord Plimut ile liman vesaitine vazıyed etmeğe 
İngiliz Hariciye Nezareti arasın-
da müzakerelere başlanmıştır. karar verdiği bildlrilmektedfr. 

Frankonun cevabı hakkında Dok amelesi ve ustabaşıları, sen-
Fransa ile yapılacak istişareden dikaları ve konfederasyonu men
sonra bu hususta kat'i bir karar faatlerini müdafaa etmeğe davet 

behemehal müncer olacak bir ih- verilecektir. 
tilafa sürüklemeden evvel birıız ESiRLERİN :MÖBADELESİ 
düşünmesini rica ettiği zaman Barselon 31 (A.A.)- Dün ak-
böyle düşünüyordu. şam aktedilen nazırlar içtimaında 

hükümet esirlerin teatisi hakkın-
Çürçilin sözleri güzeldir, mu • daki notayı tasvib etmiştir. 

tedildir ve ihtilaf yoluna girmek KONT CİYANO İLE BİR 
istediği takdirde mes'uliyetleri MÜLAKAT 

pek ağır olacak olan her ınsanın Roma 31 (A.A.) - Kont Ciano, 
dimağını heyecana uğratacak ma-

İngiliz maslahatgüzarını kabul 
hiyettedir.' etmşitir. İtalyanın İspanyadaki 

Figaro gazetesinde Romiye şöy 
müdahalesi dolayısile yapılmış ye-le yazıyor: d 
ni bir teşebbüs mevzuu bahsol u-•İngilterc ile Fransa, Almanya-

yı ricat ettirmek istemiyorlar. in- l c;~ğu=z=a=n=n=e=d=li=m=e=k=ted==ir======= 
giltere ile Fransanın istedikleri, 
Almanyaya mümkün ve hatta 
muhtemel sulhun, beynelmilel 
statünün, hiçbir uzlaşma gayreti
ne tabi olmaksızın, her saat çok 
kuvvetli bir komşunun daha za
yıf bir komşu üzerinde icra ede
ceği dinamik denilen tazviyka 
merbut olması halinde, mevcud 
olaımyacağını anlatmaktır. İngil
terl ile Fransamn sarfetmekte ol
dukları faaliyet, Almanya aley
hine müteveccih değildir. Bu fa
aliyet, bir gün bir tarafın ertesi 
gün diğer tarafın zararına olmak 
üzere hem de yalnız bir noktada 
değil, belki her tarafta emniyet -
sizliği umumi kaide olarak va -
zetmeyi istihdaf eden temayül a
leyhine müteveccih bulunmakta
dur. Filhakika her altı ayda bir 
Avrupada bir devleti ortadan kal 
dırmak mümkün değildir, Avus
turyadan sonra Çekoslovakyayı 

ortadan kaldırmak hiç kimseyi 
hayrete düşürmeksizin yapılacak 
bir iş değildir•. 

Övr gazetesinde Bn. Tabui şöy-

le yazıyor: 
•Südet fırkasında yapılan uzun 
müzakerelerden sonra ve İtalya
nın Çekoslovak meselesinde bi -
taraf kalacağını Henleine ihtar e
den tebliğe rağmen müfritlerin 
makul düşünen kimselere galebe 
çalacakları zannedilmektedir. Ha 
k ikatte Henlein İngiliz kabinesi
nin nase!et kaidesine tamamile 
muvafık bularak tasvib etmiş ol
duğu teklifleri yeni müzakerele
rin esası olarak kabulden imtina 
edeceği tahmin edilmektedir. 

P opüler gazetesinde Rozen!eld, 
Lord Runcimanm Südetlerin git
gide artan metalebatı karşısında 
cesaretini kaybetmemekte olduğu 
ümidini izhar etmektedir. 

Mademki, müzakerat başlamış
tır. Bu müzakeratı bir neticeye i
sal etmek !cab eder. Henleinin 
nihai hattı hareketi ne olursa ol
sun mumaileyhin cihan efkarı u
m umiyesinin ve bilhassa Ameri
ka efkfu-ı umumiyesinin muttali 
olması için tekliflerini alenen ser
detmesi !cab eder . 

etmektedirler. 

Paris 31 (AA.)- Limanlar ve 
dok ameleleri federasyonu mü

messilinin ısrarı üzerine Monzi, 

liman işlerine vazıyed etmek hu

susunda hükumete salahiyet ve

ren kararname ahkamını yann • 

dan itibaren tatbik etmekten vaz
geçmeyi kabul etmiştir. 

Denizden uzak 
Istanbulda 

(5 ln<i •ahlfeden devam) 

bayram) !arı yapilırken İstanbul 

ve İstanbullular bundan mahrum 
mu kalacaklar? .. 

Bunu, bay Şerife öyle bir saf i

yetle sormuşum ki.. muhatabım 
gülmekten kendini alamadı.. Son

ra iki gülerciğin arasında cevap 
verdi: 

- Bu seneki üzüm bayramını 

burada Nadide bağda kutlulaya

cağız ... Gününü soracaksanız şim

di şüphesiz .. fakat söyliyemiyccc

ğim ... Neden mi? ... Sizi merakta 

bırakmak için değil.. bayram gü

nü hepinizin buray a ü§iişmeniz· 

den bize yer kalımyacağını he
saplıyorum da onda n ..• 

BEDİ GÜNDÜZ 

(Dış politikada» devam) ·-- .. -· 

Kalbe Giren Hırsız • Aşka Hasret • Cehennem Uçurumu • Gönül 
Avcısı Kartoş • ~ir Numaralı Halk Fi10su • Tam 9 sene· Kara Pen
çe· Yangın Duvarları Dibinde~ Yedikule Haydudu-Esmere Yandım! 

ı· . ınar• 
Or-general Kazım Orba}> l!Jl · 
raların muhtelif safhıılaT~ n ı-' 
kında izahat vermiş, bun.~ 10'1 

ra söz alan Mare9al Fevıı ıııı .. 
Büyük Şefin telgrafını ~k;~ını ı'I 
Atamızın selam ''e sevgi) . cı.ı~ 

.. k ıtı 
orduya karşı olan ~se . 

1 
!arını zabitana teblıg etrıı~ stı ı 

B .. ·ilk· B b gun· bu j]til ' 
U) aş U s)IJ u 

bitlerimiz tarafından <1Y <~ 
lenmiş ve ·büyük tezahür•!" 

olmU§tur. dll kııı' 
Manevra günlerinde g~~ıarı~ 

vaziyetler hakkında ilı l ·kAP't,ıl' 
soranlara karşı Büyük Eı k o-4' 
biye Reisi Mareşal çak'."~;, rıı~ 
nun yüksek harb değerııı ~~,-fi~ 
settikten ve bilhassa ha~~ ,ret ti" 
]erimizin seri inkişafıııa ış 

. ki ' 
!edikten sonra demıştll' dilğıl f 

•- Ge~n harblerde 0~ . JjJI •1 

b . b ·· d b" .. k bir dıS:P · ı ugun e uyu ib o 
. . . .ah• _, .. muharebe kabılıyetıne - , ,.r 

duğunu bir kere daha jsb3
· ıeıı' 

.. roefll 
Türk ordusu ile bütun 
iftihar edebilir.• 

9 uncu Balkan 
Oyunları 

Pulları ya~ · 
Bu <ene Yugoslavy ada ,,#' 

Ba]Jfall ' · 
cak olan dokuzoru:u asla'1' 
ları münasebetile yı.ıg ; p> 

·yen 
posta ve telgraf nczaretı " tif· 
!ar çıkarımya karar ~·errııı;5o.ııeD 

Çıkarılacak olan pulla! ·nt ~-
seri olacak ve 30 ıJunCİ tcşrı iti•! 

11 evl 
dar kullanilmak üzere korı'.' 
r ihinde tedavül mevkilne 

caktır . ııJı ~ 

Bunlardan biri 0.50 din~r .,,~· 
)<Si ' lup 0,50 dinarlık surta 

1
jl!I" 

22 38 roı , 
portakal renginde >< sdır e 
re eb'adında, ufki formd ,QS'f 

ı<ını g 
koşucunun hedefe var ' 
mektedir. . ,·c b'' 

İkincisi bir dinaJ"lıktll \'c;ilıfı 
dinarlık surtaksı vardır. il' 

]'<!i•" ı;ı 
Ayni eb'addadır. Şaku ı e~le<>" 
manialı yarışı temsil etrıı . ı."° 

1 •· (ti• 
üçnücüsü 1,50 dinar 1

" ııııfı' 
J{ıfıt' . ...ı dinar surtaksı vardır. 

111
1"'· 

Ufkidir. Üzerinde sırıkla · 

atlıyan bir atlet vardı r. }tı' 

Sonuncusu 2 dinarlıktır . ,,1 e ı / 
B. <I• 

renktedir. Şakulidir. ı r • 

tıcı temsil etmektedir / 

Mareşal'in .. .. 
Teşekkurıı 1 J(~r 
Elazığ 31 (A.A.) - Gen~ cıı•· 

may Başkanı Mareşal Ft' . 1·ıe ıf ıııyı> .. 
mak, zafer bayramı do gos:e' , 
du ve kendisi hakJonda tt'fJ 
yüksek aliıkaya cevaııen le 1bıJ ' 
kürlerinin Ajans vasıtası 

ğını rica etmi§lerdir .. 

Sanayicileriıı 

tarihi, edebi ve polisiye 
muharrirlerinin imzalarını 

Bu 
Türk 

romanlar en büyük 
t~ş ıyorlar •.• 

,,,~ 

Baş,Diş, Nezle, Grip Romat:ı{_;;;; 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı d~~ır· ~ 
-lcsıbında gUnde Uç kate alıneb . . . . ..• ~ .. ı "J.:.t: . ·:'/\ .. · .:, . . ,,,· .. " .. :..;':. ''• . ' 
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,)'Off.an ar~1r.:.:..-.: - ,,, j.-.-.._m a~ l • 
,,~ lJpgtJn "' 

---··-
Yazan: Ziya Şakir 

anlamış, büyüklere meselenin 
ehemmiyetini anlatmıştı 

~esad şebekesinin imha edilmesine karar verildi 
S~ıtan 

'ııiııe lı.zizin (uliıhiyet) dere- yunu ile müeyyed bir kanun var. 
iını çıkan azametinden nefret Bu kanun mucibince, muhakeme 
,. S~lt.an Hamidin bu te - edilmeden, hiç kimse hapis edile-
~y u gorunce büyük bir mem- mez; ve sürgüne gönderilemez ... 

ısrar ediyor; mes'uFy(t onlara ra
ci olmak üzere, ben de kabul e
diyorum. Ancak şu var ki; bu a
damlar nerelere sürükcekler ise; 
menfalarına varır varmaz hemen ~I~ hıs~etmişlerdi. Fakat; o Bu adamlar evvela, muhakeme e-

lııye . 1~ guruh ise Hünkarın bu dilsin; sonra, cezaları verilsin. 
ı:,~ tını bir türlü hazmedemi - Demişti. 
·~i!ı "alı.il halkı derhal ifsad ve Mithat Paşa da, Abdülh:ımidin 
aure glrışmişlerdi. bu mütaleasına itiraz etmiş: 
" bun bu fesad kaynakların - Evet am V · t 

• oralarda mahkemelere verilsinler 
Usulen muhakeme edilsinler. Veri
lecek kanuni hükümlere göre ce
zalarını çeksinler, 

...._ u - , ma... azı ye , son 
..._ Sa sefer de: derecede vahimdir. Bu adamların, 
Olalı drazam ve Mithat Paşa, bir saat bile İstanbulda kalmalan 
~t ca~akalı frenk gömleği giye- caiz değildir. 

'~ ~ı~e gelmişler, bunlar, ha. Diye cevab vermişti. 
'\ 

0 
dır. Halife de onlara uy - Sultan Hamid, bu cevabı da 

ı &e d;ı frank gömleği ile cami- reddetmişti: 
'>il\ ~ lını:ıtir... Artık bunlardan, - Gülhane hattı hümayunu, 
~ e devlet namına ne hayır babamın eseridir. Ben, onun yap-
ı:b~?. Tevekkeli, (meb'u- tığı bir şeyi yıkamam... Kuleli 

'\ti iıl liai) diye bir mealis açıp vak'ası, malum. Babamın saltana-
~~ü ~ııu, g!vur cemaatlerlı.in tına, ve hatta hay>atına kasdettilc.. 

... alıııa sokmak istemiyor • !eri halde, buna cesaret edenler, 
lliy, b. • muhalı:emeden geçirildiler. Ondan 

~il ır dedikodu baş göster - sonra czalarını gördüler. Bu me-
llıı selede de böyle yapılmalıdır. 
~ , Befer iş, dedikodu derecesin- Diye trade etmişti. 
~,d,~alınanııştı. Sokaklara bu o zaman, vülı:eia heyeti: 
l{b'Jı. U!ara ihtiva eden bir takım _ Biz, bu vahim vaziyetin 
11t 'l'ııt a!ıruılar; cami kapılarına mes'uliyetini derubde edemeyiz. 
liııı~ lnealde yaftalar yapıştır- Ya, bu adamlar derhal vapura bin-
Jıii~Q~" liaıkı, filen Padişah ve dirilerek her biri birer yere sür-
~~d~~ aleyhine tahrike başla - gün edilirler. Yahud biz, istifa o-

"lıthat deriz, 
lı~;, Paşa, gizlice memurlar ' "' etnı · Diye", ayak diremişlerdL 
q'ııı, k' ı:ı; bu tahril:Atı yapan " Sultan Hamid, bu tehdid kar -
~ti ıınler olduğunu öğren " şısında taŞırmış\ı. O tarihde, sa. 
1. alı·fes rayın en nüfuzlu ıı•hsiyetlerinden 
"1', {G·- ·~ §ebekesini idare eden. biri olan, eniştesi ve Tophane mii-
!f~!Utcu Şerif) ve (Muhiddin) şiri damad Mahmud Paşa ile mü-
dıı.;in:tdi. Bunlar, Sultan Aziz şavereye başlamıştı... Mahmud 
!ilıı,ll!sı e saraya ;yaranarak (ilmiye Paşa da fesadcıların derhal sürüI-
~~as~) ar~sında yükselmişler.. melerine taraftardı 
\ lıa er) lik payesine errnişler-
'ı1t\,~larında, softalardan mü _ Nihayet Abdülhamid, meselede 
~dı. i oldukça mühim bir kütle yalnız kaldığını anlamıştı: 
\~is !le, bu kütleye dayanarak - Ben, bu adamların bt;ylece 

Derneğe· mecbur kalmıştı. 
Vükela heyet~ Abdülhamidin 

bu iradesini alır almaz, derhal ha
rekete geçmişlerdi. i'esad başı -
!arından olan Şerif ve Muhiddin 
Efendilerle, Ram.iz Paşayı, Babıfili 
evrak müdürü Rıza Beyi, Kıbrıslı 
Mehmed Paşanın kahyası Kamil 
Efendiyi ve şebeke erkanından yir
mi kişiyi (Arkadi) ismindekı va· 
pura doldurarak, Akdenlzdekl a· 
dalara sürgün etmişlerdi 

Yine ayni günde, fesad şebekesi 
efradından yü:ı ell;ye yııkın softa
yı da medreselertnd~ tevkif ede
l'l'k, onları da muhtelif vasıta -
!arla memleketlerin! göndermiş
lerdi. 

Böylece, bir ihtilil hareketinin 
önüne geçilmişti. Fakat, bu kadar 
geniş mikyasta tevkifat ve 

yapılan §i.ddetll icraat, halk ü-
7erinde fena bir tesir husule ge
tirmişti. 

Akıllı kimseler; 

- Bu memlekette; istibdad, o 
kadar kökleşmiştir ki: değil Gül
hane hatt~ hümayunu, bunun önü
ne hiçbir şey geçPmez... Yarın, 

meşruti~t ilan edilsin. Meclis 
aç•lsın. Yine ayni hal tekerrür e
decektir. Anlaşılıyor ki bizde ka· 

nun, kiiğıd üzerinde yazılı kal -

maktan başka, hiçbir fayda temin 
etmiyecektir 

Demişlerdi ı,, ı(an. çıkarm~k, ~onra da Su!- sürülmelerine taraftar değilim. 
~~ Ar"Inidi tahtından indirip, Sul- Fakat, madem ki vii!celil. heyeti • (Devamı var) 
\iıl'lllı: lıl'adı tekrar ıclAs ile daha ================-========= 

.,d;irer külah kapmak isti- Napolyon'u bir nefeste Oksford' da bir 
:~~~~~~ ;:;~~~ ~:~~~;;_ ıztırab içinde bırakan · Aşk macerası 

• lter~drazamı, Ş~ylıii!is15ır.ı, Se. p 1 p Ü 
\'!.. l:ıeşiktaş sa;avıM •n;ıla -
l!ı.." 1' elindeki delilleri !.'Öst~rerek 
ltı~ 'tıi -'•tı n ehemrriyetini a'llat -
~t~ 
~de ~an eden müwkere netice -
~~ !~~ararları aşıkiir olan 1'u fe-

llıııııı. '.kesinin lmh~ eclilmt>sine. 
"ıit'ıı, ıçın de derhnl bu şebeke 
~lif Ilı tıın tevkif edillerek muh • 
'ıl'iııe alıal!ere s!irgüne gi:'nderil-
~\ı it karar vernmişt;, 

llı'fti. t~ar, derhal tatbik e.fü -
~~lla 81~ri tesb ·ı edilen fe
~ lilıı-,~ '1.!men evleri nele ttvlli 
~nıal'ı ~ophaneye getirilmişti. 
~'~bu SUrgüne götürmek için de 
•hr;~ le bir vapur hazırlanması, 

•. ~•~a~ kezaretine bildirilmişti. 
· 1ıahın bu işi yapmak için, Pa
~· ll~n!ırade) sini almak elzem. 
~) t bınaen bir arz mazba -

'lı •nı· 
~ d !> ıro edilerek Dam3d Mah-
'1• ga·şa vasıtasile Sultan Ha -
~~it onderiJmişti 

'lı an ıı: · ıı_~ali b· amid, cereyan eden 
O ııı,4 ılıniyor; ve neticenin va
tı, d , ~ı idrak etmiyor değildi 
I· l~Si u fesad ocağının sör>dü _ 
.,~ huYii1ikrinde idL Ancak şu var 
~r~•sınk bir ekseriyeti (ulema) 
, l, ı taşıyan bu adamların 
'<ı •Pan 
11 • >lara1c s';Zln bir vapura dol -
) l\i. do· snrgüne gönderilme -
n' ~Ur ı:ru bulmuyor ... (ıilema) 
1n ltı\>tk • lııa' bıı h ar olan avam tabakası-
lınd aıe karşı bir isyan çıkar-

• ~~n an korkuyordu. 
'ır a hi 
~1;n, tak~~en Sultan Hamid, ken. 

na itı ım edilen arz mazba -
() raz etmiş: 

itada G"Jh .. • u ane hattı huma-

(5 inci sahifeden denm) 
fade etmek geldi ve bunu devlet 
inhisarı altına aldı. İhtilal zama • 
nında tütün satışına serbesti ve
rildL Bilahare Napolyon tarafın • 
dan yeniden ihya olundu. 

Napolyon tütün içmezdi. Mısır· 
da bulunduğu sırada tecrübe et· 
mek istedi. Ve İran şahı tarafından 
hediye gönderilen murassa çubu· 
ğu doldurup getirmesini uşağına 
emretti. 
Uşak hatıratında diyor ki: 
.imparatorun smrini yerine ge

tirdim. Çubuğa doldurdum vak
tım, eline verdim. İmparat~; de· 
rin bir nefes çekti. Ve ağzına do
lan dümanlan yuttu. Az sonra dü
manlar burnundan çıkmaya baş
ladı. Gözleri sulandı. Şiddetle ak· 
sırıyordu. Hiddetle: 

- Al şunu, dedi Gözüm gör -
mesin! ... Nasil içiyorlar bunu?.• 

14 üncü Lüi'nin sarayında siga
ra içmek yasaktı. 

Pari6te •Galliyeni• müzesinde 
geçen şubatta bir pipo sergisi a -
çıldı. Napolyona, Kartoya, Hora
sa, Jorj Sana aid tarihi pipolar teş
hir olundu. 

Çok sigara içen muharrirlerden 
Alfred dö Müse, la Martin, Teofil 
Gotyl, Badler, Fransuva Kupe 
gibi meşhur ediblerin pipoları da 
sergiye konulmuştu. 

cMadam Bovari• yi yazan Flo
ller çok tütün içer ve düzünelerl.e 
pipo satın alırdı. 

Müzede kadınlara aid pipolar da ı 

(5 inci ııahifemlıden devam) 

Bunun üzerine prensiı:ı aylığı 

kesildL Ve sekiz silindirli lüks o
tomobili de mezada kondu, satıldı. 

CEBDE DÖRT LİRA İLE .. 
Fakat aşkın önüne geçiliri mi? .. 

Prens geçen gün nişanlısı ile bir 
talebe lokantasında arkadaşlarile 
beraber yemek yiyordu. 

- Ne ehemmiyeti var, dedi 
Sultan olmıyackmışım ... Benden 
daha yaşlı üç kardeşim daha var. 
Tranganu'nun bana ihtiyacı yok. 

Kardeşlerimden biri sultan olur. 
Ben de İngilterede otururum. 

Buna Joys ne mi diyor? ... Hiç 
birşey ... Fakat, geç vakit odasının 
penceresini açıyor, kendi kendine 
mırıldanıyor: 

- Seviyorum onu ... Bütün kal
bimle seviyorum ... 

Gönül vermek 
Kolay değil!.. 

( ( üncü sahifeden devam) 

züğü göstererek herkese beğen -
dirmek istiyor. Sonra arkasından 

Mariyi çok mctediyormuş: 

- Evet, dedıkodunun ehem

miyeti yok. Fakat bu lakırdılar 
biraz dursun. Derhal Mariyi ala

cağım. Çünkü ~ıkım. Yeniden 
ha)'ata kavuşacağım. 

vardı. Jorj San'la Madam dö Pam

padur'un pıpo içtiklerini gösteren 

tabkılar da bu müzede bulunuyor
du. 
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istikbale göre Afri
ka da Fransa! 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRA.1\1 

Akşam neşriyatı: 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
va 

Arkadaşları z ~ 

c• ilncil sahifeden dewım) 
Umumi harb esnasında vaziyet 

başka türlü idi. Fas daha yeni el
de ediliyor, Fransızw oraya yer· 
leşmeğe çalışır halde idiler. 
Bugün artık bütün Fasta Fransız 
idaresi tes..s edilmiş bulunuyor. 
Fransızlar eğer A vrupada bir harb 
olursa Afrikadaıı yerli asker ge -
tirterek muharebe etmeği hesab 
ediyorlar. Bilhassa Faslıların çok 
iyi harbettiklerinde bütün Avru
palı kumandanlar birleşiyor. 
Diğer taraftan şu da var: Bun

dan yirmi sene evvel hiç kimse 
sahrayı kolaylıkla geçemezdi. Bu
nun için mutlaka devenin sırtında 
gitmek lazımdı. Sonra da yollar 
tehlikeli idi. Lakin bugün öyle de
ğil. Bugün tayyare ile en uzun 
yolculuklar bile k1salmış oldu. 

Fakat ileride bir harb olursa?. 
Söy !emeğe lüzum yoktur ki harb 
demek nikbin hesablarla elde e
dilir şey !erden değildir. Daima 
aksi ihtimaller düşünülerek harb 
hesablarını ona göre yürütmek ik· 
lıza eder. Onun için gerek Fran -
sızlar ve onlarla beraber İngiliz
ler istikbalde A vrupada umumi 
bir harb daha olursa Afrikanın va
ziyeti ne olacağını çok düşünüyor
lar. Şimdiden anlaşılmıştır ki Av
rupa harbi demek şimali Afrika 
harbi demek olııyor. 

İngiliz askeri ınuharrirlerinin 
bu münasebetle nazarı dikkati cel
bettikleri nokta ~dur: Şimali Af
rikada Fransızlar İngiliz İmpara
torluğunun mühim bir yolu üze -
rinde bulunuyorlar demektir. Tı.o:

nıısta çıkan karışıklıklar dört beş 
ay evvel çok mühim blr safhaya 
gjr~, Fransızları meşg.ul et -

' miştir. 

Afrikenm Fransız nüfuz ve ida 
resi altındaki yerlerinde siikünu= 
bozulup bozulmaması keyfiı·eti 

İngili.2leri de yukarıda söyle nen 
sebeblerden dolayı di.iş!indürme1< 
ten geri kalmaırıaktadır. Deniz. 
yollarına karşı hiçbir zaman il -
kayd kalamıyan İngiliı Amiral -
!arı için Fransız idaresi altındak· 
Tunusun tabii surette mükemmel 
blr liman olan Bizartıının ehem -
ıniyeti az değildir. İ!itikbalde bir 
harb çıkarsa Akdenizde İngiliz ve 
Fransız donanmalarının beraber 

MAKS 
LINDER 

(5 inci sahlf~den devam) 

nema henüz başlamıştı. Maks, 
stüdyü hayatına atılmayı kabul 
etti. 

cBir llll!kteblLııın ilk eziyeti• 
filmi ilk oynadığı filin1dir. Bu ilk 
filimde büyük bir muvaffakyet ve 
şöhret kazandı. 

cZorak tabib>, •kadın olunuz>, 
cküçük kahve>, •sirk kralı•, ilah .. 

Büyük bir zevkle, takdirle sey
rediliyordu. Şarli Şaplin, Maks 
Linder'in eserlerinden çok büyük 
ilhaml3'1' aldığını söyler ve ken -
disini cilstadım. diye yadeder. E
sasen iki san'atkar arasında pek 
samimi bir dostluk hüküm sürü
yordu. Maks'ın odasında Şarlo -
nun büyük bir resmi vardı. 

FACİA NASIL OLDU? ... 
Maks ile karısının ölümleri bü

yük bir heyecan husule getilCdi. 
Fakat sebebi gizli tutuldu. 

Az sonra karı ve kocanın aile
leri arfasında çıkan bir ihtilaf 
mahkemeye aksetti. İsviçrede bi:r 
pansyonda bulunan küçük Jozeti .. 
Madam Maks'in mahkemede oku· 
nan vasiyetnamesi samün üzerin
de büyük bir tesir husule getirdi. 
Vasiyetnamenin metni şudur: 

16 haziTan 1925 
•Kocam, muhtelif zamanlarda 

revolverle tehdidde bulundu. Da
imi bir korku içinde yaşıyor ve 
günün birinde onun tarafından 

öldürüleceğime emin bulunuyor
dum. 

•Eğer bu korktuğum başıma ge
lirse çocuğumun hemen valdeme 
verilmesini isterim. 

İmza: Madam Maks Linder 
•Çocuğumun, kocamın ailesine 

verilmesini kat'yyen istemem .. • 
Son arzularım bunlardan iba -

rett. ir 

Mahkeme 
Ayni imza 

çocuğun amcasına 

hareket edeceklerini teırrara lü -
zum olmasa gerek. Onun için me
sela Bizarta gibi bir yerin ne bü
yük bir ehemmiyeti olacağı bes -
bellidir. 

Dünya başka türlü oldu. Mese
la vaktile Fransa ile Prusya ara
sında 1870 harbi olup bittikten ve 
bu harbdeıı Fransa mağliıb çıktık
tan sonr<> Almanya İmparatorlu -
ğunu vöcude getiren Bismark, 
Fransanın gözlerini başka taraf -
lara ç<>virterek meşgul etmeği dü
şüner"k Fransızlara: 

- Niçin müstemleke sahibi ol
muyorsunuz? Niçin şimali Afri -
kadaki Tunusu almıyorsunuz? 

18,30 Dans musikısi (plik), 18,50 
Konferans: Kadıköy Halkevi na
mına: 30 ağustos milli zafer bay

ramı hakkında, 19,15 Dans musi
kisi (plak), 19,30 Konferans: Ha

vacılık haftası, Hava kurumu na
mına, Eşref Şefik,, 19,55 Borsa ha

berleri, 20,00 Saat ayarı: Grenviç 
rasathanesinden naklen .Falze ve 

arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,40 Hava 

31 Ağustos çarşamba 1ll43mı 
Narlı kapıda 

AZRAıL. 
Sabr.iye Tok."'s konseri 

··-
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIY />- TRQSU 

raporu, 20,43 Ömer Rıza Doğrul Bu gece (Büyükada) da yarın 
tarafından arabca söylev, 21,00 Sa- (Heybelıde) Cuma (Bebekte) 
at ayacı: Bedriye Tüzün, şan stüd- Kontak Yaptı 
yo orkestrası refakati le, 21,30 Ne- -.....,1=·1=·R~l~Y~A=T~M~UT=""E'"H:;.A..;.,.S..,S-IS-.-I --

zihe Uyar ve arkadaşları tarafın • ARANIYOR 
dan Türk musikisi ve halk -şar • Bahçekapı Hasan Deposuna 
kıları, 22,10 Ajans haberleri, 22,20 mür:caat 

Darüttalim musiki heyetı: Fahri • • 
Piyasaya yakın depo, ımalathane 

ve arkadaşları, 22,50 Son haberler yeri kiralık ve ·a satılık aranıyor. 
ve ertesi günün programı, 23,00 Bahçekapı Hasan Deposuna 
Saat ayarı: Son. müracaat 

Diyerek onları müstemleke si -
yaseti takibinde teşvik etmiş, Al
manya İmparatorluğunun o za -
manki si vaseti Fransa ya müstem
kke yollarında ilerlemekte teşvik 
etmPk olmuştu. Bununla beraber 
Tunus üzerinde eskidenberi İta!- l 
yanın gözü olduğunu Bismark ua ı·· h" ı u M .. d .. ı .. .. d 1 
bilmiyor değildi Diplomatik san- n Jsar ar • U Ur UğUll Cll! 
atı böyle değil midir? Bismarit f '--7---:-:::::-7"".:-·:-:----:---:---------------' 
hem Fransanın gönlünü almak isti I - 1703 kıla iskarta çul pazarlıkla satılacaktır. 
yor, hem ileri.de İtalya ile Fransa il - Paazrlık 3/IX/!138 tar:hine rastlıyan cumartesı günü saat 10 da 
arasında Tunus yüzünden bir re- Kabataşta levazım ve mübayaat ıubesindekı satış komisyonımda ya.. 
kabet çıksın da ikisi de birbirile pılacaktır. 

meşgul olsun, Almanya ımutul - III - Nümuneler her gün Ahırkapı deposunda görülebilir. 
sun diye düşünüyordu. IV - İsteklilerın pazarlık için tayın edilen gün ve saatte %7,5 gü. 

Bugün de Tunus vüzünden venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel • 
Fransa ile. İtalya arasındaki dava meleri ılan c.lunur. .5590. 

devam ediyor. Öyle ki ilerisi için •-

Cınsi Miktarı Muhammeıı bedel %15 
Beheri tut.arı lenııoatı 

L. K. L K. L. K. 

Arltırmanın 
Şekli saati 

1500 adet -65 975- 146.25 Açık arttırma 9.3() 

ortaya birçok faraziyeler çıkması
na türlü ihtimaller yürütülmeı;inc 
yol açan bir dava halindedir. Da
va halindedir. Davanın bugünkü 
şekli başka türlü olabilir. Fakat 
Fransı:ıı - İtalyan münasebatında 
ağır basmaktan ged kalmamak
tadır. 

Boş bobiın 

sandığı 
1 

Müstamel 

cıktı çıkalı ise istikbalde A VTupa 
umumi harbinde şimali Afrikanın 
hal yolu harb sahasını teşkil ede
ceği dfuıünceleri de yayılmıştır. 
Almanya ile İtalya bir olacak. Si-
mali Afrikadaki Fra.ıısızlan.n elin
de bulunan yerlere hücum ede -
cekler deniyor. 

Fransa bütün bu ihtimallere gö
re hazırlanınaktadııı. İstikbalde. 

Ber !in - Roma ınih veri ortaya 

bir harb olursa Fransa şimali Af
rikadaki imparatorluktan çok şey 
beklemektedir. 

HiKAYE 

Gönül Uykusu!. 
( 4 tıncil sahifeden devam) 

İzmire, tekrar beraber gittik. 
Mehtablı gecelerdi. Orada dört ge
ce geçirdik. Belki, Belki, dört gü
nah ~cesi! ... 

Bir yıl geçti. Ayrılık, ıztırab, 

hüsran içerisinde. Ben yeniden 
beş ay daha, yıne hasta yattım. 
İyileştim, tekrar. Bir mektub da
ha aldım, bu sefer bambaşka, i
çerisi beklemediğim satırlarla 

karalanmıştı. Okudum: 
cHalı1k ... 
Ailem beni bir mühendisle, ev

lendirmek arzusunda. Fikir !erim 
bana bildir ... 

Sabiha ... • 
Ona elim tltriyerek, saadet di

leklerile dolu bir mektub yazdun. 
Gönderdim. 

Şimdiye kadar acıyla doldu, 
ömrüm. Eve döndüğümde, onun 
birkaç mektubunu daha buldum. 
Bunlar riya dolu bir aşkın masal
larıydı. Derdlerimle başbaşa kal
dını ve ... 

Nefret dolu bir sevgiyi göm -
düm kalbime, artık!. .. 

.. .. .. zamanın kanatları, kederi 
uçururmuş. Gitgide, bu gönül ya
rası kanamıyor şimdL 

Karşıma yeni bir kız çıkti. O 
benim her derdimi avutuyor, din
diriyor gizli ağrılarımı. Beraber, 
bu çürük temel üzerinde, mes'ud 
bir yuva kurrnıya uğraşıyoruz. 

Herhalde, uyandıracak daldığım 
şu gönül uykusundan, beni! ... 

Kalblerimiz onu, şimdiden kut
luluyordu ... 

llidi ZENEB 

tevdiine karar verdi. 
Maks halkı güldürmek için de

lileri taklid ediyordu. Nihayet 
kendisi de delirdi. Ve bu delillı:: 

buhranı içinde lıızyatuıa nihayet 
verdi. 

Marsilya 
kiremidi 
Sülfür dö 

1200 adet - 6 4.60 10.-

karbon 170 ki. ~O 13&- 20.40 • 10.30 
I - Eylıll 938' tarihinden şubat 939 sonuna kadar Cibali fabrikasın

da birikecek 1500 adet boş bobin sandıkları ile Cibalı Nakliyat şubesi 

önünde olup hedınedilen iskele üzerindeki odaların damından çıkan 

1200 adet müstamel Marsilya kiceıni.d.i ve büyük ambalajlarda 170 kilo 
sülfür dô karbon yukarda hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. 

il - Mulwnm.en bedelleı;.ile mııvakk.at teminatları yukarda yazılı· 
dır. 

Ill - Arttırma 9/9/938. tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

IV - Boş bobin sandık nümuneleri Cibali fabrikasında, müstamel 
kiremitler Cibalide nakliyat şubesinde her gün görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde ~(, 15 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. •5784> 

• •• 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 57 x 82 cın 

eb'adında 40 ton zivana kağıdı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira ve muvaklu:\ 
teminatı 60 liradır. 

III - Eksiltme 9/9/938 tarihine rastlıyan cwna günü saat 3 de Ka
bataşta Levazım ve mubayaat şubesindekı Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler parası..: olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - İstekJ.ilerin eksiltme için tayin edileı:ı gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olnnur. •5785• 

• •• 
I - Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakımevi ıçin 

şartnamesı mucibince yeniden satın alınac:ık 2 tonluk bir adet yük asan
sörü 3/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık sure
tile eksiltmeye konulmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
Ill - Eksiltme 3/9/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat !! 

de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
polacaktır. 

IV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubed~ 
alınabilir. 

V - Asansör Wertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. Mühleisen, Got
tesdtolç, Mihhlis, Beck, Henkel, Maylauer, Hans, Hann, Klockne veya 
İndustrie Elecktromachine ve Polonya •Luuis Neubarer Chemnitz• mar
kalı olacaktır. 

VI - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin 
kabulünü mutazarnmın olarak alaca.klan vesaik ve % 7,5 güvenme oa
ralarile birlikte pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. ·5869· 

••• 
I - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Başmü

dürlük binası inşaatı 3 / VIII / 938 tarihinde ihale edilmediğinden yeni· 
den ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

rr - Keşü bedeli 36119 lira 62 ~ ve muvakkat teminatı 2709 li
radır. 

rn - Eksiltme 3 / IX / 938 tarihfae rastlıyan cumartesi günü saat 
12 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat şubes~ Ankara ve Diyarbakır Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesai.kinl 
İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona ve !stanbul:ı 
gelmiyecek taliplerin de Diyarbelm Başnrii-dürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları ilan olunur. •5917• , 



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

HA S
-~-Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden:--

1 - Lise ve Orta son sını,.arrn b Ut Un leme ve Engel sınavlar1na 
EylOI, Dl fier sınlfler1n 7 EylOl'de başla nacaktır. 

2 - Yeni mUracaatlar çoğaldığından '10 E _ IOl ' e kadar kayıtlarını 

TIRA~ BIÇAGI yenilemeyen eski talebelerin yerleri mahfuz ka lmıyacaktar. 
'l 3 - Kayıt l f l erl i ç in Li se saat 10 • 16 erasınd ~a~ç~ık~t~ı.!:'·~~-··~~~ 

SATIŞfLXNİ 
İstanbul 4 üncil icra ID•.!murlu· 

furıdan: 
Ahmet kızı Hanif enin. Mehmetten 

aldığı (1200) liradan Mehmet tara· 
fmdan Mes'uda devir ve temlik o
hınan (500) lirasının ödenmesinden 
dolayı satılmasına karar verilen ve 
tamamına (12.000) lira kıymet tak
tır edilmiş olan Beyoğlunda Hüse· 
,ın ağa mahallesinin Caddei kebir 
.okajında eski 37, 37 mükerrer nu· 
ııaralı ve 35, 37 numaralarla mi.t
rakkaın Sultan Mehmed hanısani ve 
müstesna Meryemana kilisesi vakıf
larından sağ tarafı Nikoğos ve sa
ire hanesi ve arkası Rum kilisesi av
lusu ve cephesi Caddei kebir He 
mahdud berber gediğinden münka-

d-kkan bir bab hanenin 48 lip maa u 
de 12 hissesinin: 

Evsaf ve mesahası aşağıda yazı-

lıdır: . .. 
35 numaralı dükkan: Cephesı, us-

tor kepek, zemini tahta, altı bod· 

irumdur. d 
D · kapı an 37 numaralı hane: emır 

"rildiktc karasaman antre. . 
gı Bodrum: Ahşap merdivenle ınC'r 
mermer tekneli çamaşır kazanı ve 

çamaşırlık. . 

Bu kadar ucuz 
bir tıraş bıçağı 
ile bu kadar tatlı 
ve mükemmel 
tıraş olacağımı 
hiç zannetme .. 
n1iştim. 

HA S 
Bıçaklann iyisi 

ucuzudur. 
ve 

'Uirinci kat: Ahşap merdiven, bır o-

da bir mutfak. 10 tanesi 15 kuru, tur 
Uunci kat: Merdiven başında he-llı•••••••••••ı .. 

ıa., iki oda. ~~~~~~~~~~~~ 

-Oçüncü kat: Merdiven başında kul en çok arttıranm üzerine ihate 
:5]ti oda ve hela. edilecektir. 
• Dördüncü kat: Merdiven başında Satış peşindir. Taliplerin arttır
hela, iki oda zemini karasaman bir maya girmezden evvel muhammen 
mutfak, terkos, elektrik ve hava- kıymetinin % 7 buçuğu nisbetinde 
gazı vardır. pey akçesi vermeleri veya milli bir 

esahnsı: Umum mesahası 37 bu- bankanın teminat mektubunu ibraz 
:çuk metro mikabıdır. etmeleri lazımdır. 

Kıymeti: Gayri menkulün bulun- Birikmiş vergilerle belediyeye ait 
tauğu mevki ve civar alım satım pi- tenviriye, tanzüiye, tellaliye resim
yasasına göre ve mütehammil oldu- leri ve vakıf icaresi satış bedelinden 
ığu irada nazaran heyeti umumiyP- tenzil edilir. Yirmi senelik t aviz be
dne on iki bin lira kıymet takdir e- deli müşteriye aittir. 

di1miştir. 2004 numaralı icra ve iflas kamı-
Yukarıda hudud ve evsaf ve me- nunun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

sahası yazılı gayri menkulün 48 de fıkrasınca bu gayri menkul üzerin-
12 hissesi açık arttırmaya konmuş de ipotekli alacaklılar ile diğer ala
<Olup 3/10/938 tarihine rastlıyan pa- caklılarının ve irtüak hakkı sahip
~tesi günü saat 14 den 16 ya ka- terinin bu haklarını ve hususile fa
dar Yenipostahanedcki dairemiz.le iz ve masari.fe dair olan iddialarını 
açık arttırma ile satılacakdır. Art- ve ilanın neşri tarihinden itibaren 
tırma bedeli muhammen kıymeti- yirmi gün içinde evrakı müspitelP.
nin % 75 şini bulduğu takdirde rile bildirilmeleri icab eder. Aksi 
gayrimenkul en çok arttıranın üzP- halde hakları tapu sicilile sabit o1-
rine ihale edilecek aksi takdirde en madıkça satış bedelinin paylaşma
son a:ttıranın taahhüdü baki k~1- 1 sından hariç kalacakları ve dah.ıı 
mak uzere arttırma on beş gun fazla mallımat almak istiyenlerin 
müddetle temdit edilerek 18/10/938 13/9/938 tarihinden itibaren herkı:
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 sin görebilmesi için açık bulunduru
den 16 ya kadar yine dairemizde i- lacak olan arttırma şartnamesile 
kinci açık arttırması yapılacaktır. 3611357 numaralı dosyasına müra
v~ bu ikinci arttırmanın gayrim ?n- caatları ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alı
nan Doç markalı ve 1944 plaka sayılı taksi otomobili Beyoğlund:1 Ye!jil 

sokak 24 numaralı Hekimyan garajında 7/9/938 çarşamba günü saat 11 
de satılacağı ilan olunur. ·5892• 

San'at Okulları Mezunlarına 
İstanbul Telefon Müdiirlüğünden 

İdaremizin santrallar servisine fen memuru ve makinist alınacaktır. 
San'at Okulu elektrik kısmı mezunu olanların vesikaları ile Zat İşlerine 
müracaatları. (5844) l\liidiiriyct 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
l stanbul Satına lma K omisyonundan : 

1 - 55 tane altlı üstlü demir karyolanın 23/8/938 deki eksiltmesin

de verilen fiat pahalı görüldüğünden 2/9/938 cuma günü saat 15 de ye
niden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1155 lira ve ille teminatı 87 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

Yesikalarile birlikte Galata Eski İthalat gümrüğü binasındaki komisy J-

aa eelmeleri (5951) 

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

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

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » SGG » 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde % 20 f'azlasile verilecektir. 
• Kur'alar ~enede 4 defa, 1Eylfil, 1 Birincikanun , 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç~kiliiiİİiıl 

,. .. . 
• ~ 4 ' • • • • j ı 1 l - • .: • ~ -Emsali arasmd~ en gfüıel ve şık 

Mobilyalar sutc.n 

(Eskı HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
. ı,ıetme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma te
sisatı 10/10/1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

RADVOLi 
Kult.ındıklarrnı söyled r:Cten son

ra, dişlerin niçin bukıdar bey aı 

ve güzel oldoğuna ~a jrnak haki· 
kal en şaşıhcak şe ydir. 

R..ad yolialc fı r çalaaao 
ebedi bir hayata, sı h hate ,.e 
ıibeye maJik olurlar. 

DAiMA RADYOL i 

Sabırsızlıkla beklenen 
300 defa- çal

maka bozulmıyan 
ve Almanyada yapılan 

POL YDOR 
.~arka gramofon plakları pivasaya çıkmış~ 
UrgUb;u Re fii< Başaran Bayan Belnı~e 

1 

Sebeb (Türkü) 1 Nı gahın m e'J l ' ,. 8033 Köprü~en geçti gelin 8007 (Sa~ah şa.rkı) se 
(Türkü) Ben s~nı <;evdı rn ~ı) 

Nev,ehJrll Mustafa (Bestenig:r ,;~~ 
Baya11 Ruh ı_ . ols 

1 

Yele~ Allahı_çııı ı.ar) 

8009 (Kurd. Hıcaı ıer 
Karanlık gec~ı) 
(Hüzzam şar 

80 ~ 
Elifim çık tı penccredea o (Türkü) 
Yeşil yaprak (Türkü) 

ÜrgUplU Şevket çaravcı 
Bayan Nermi~ ii? 

I
Ben yarime ne yaptırdım 1 Seni rüyada gor) 8004 (Türkü) 8010 (Hüzzam Şat~~a) 
KarahiaarhFatma türk!!sü Cici bay ( oı.ıe 

POL YDOR Gramofon Pllklarını her ıerd' 
ısrarla lateylnlz. 

Türkiye t '.lp tan sı.tıt deposu: VAHE ü rüclY~o 
İstanbul Sullanbamam Camcıbaşı ban 2 nci kat No. lü p. j(.l 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınahna 
• 

Komisyoaundaııe~ 
· ıt ıt'I 

Miktarı Muhammen Pey akçesi Eks• . 58ş 
eşyanın ci nsi bedeli tarih1 

Ders sırası 
Etüt sırası 
Resimhane masası 
Resimhane masası 

30 adet 
50 • 
25 • 

taburası 75 • 

!~.~~ ~·. 249.00 L. 14/91
938 

j 

35.00 L 

4.00 L. 109.00 L. 14/9/9'38 l 
Proje ve dosya dolabı 3 • 92.00 L. ~ 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya açıle e 
meye konulmuştur. .. . \ ~ 

2 - Bu eşyaların cins ve miktarb.rile muhammen bedeııcrı ııt 
teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterılıl'l1

1 g 
3 - İstekliler 938 mali seensine ait Ticaret odası vesikaıarııı 

receklerdir. . gııı 
4 - Şartnamelerini ve nümunelerini görmek istiyenlcrin ııcıı-t~P 

eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda ırıe 
nası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. c5B41' 

Gümrük Muhafaza Genel Komutı111~1 

lstanbul Satnıalma Komisyon,,.., 
36 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 766 çift fotinin 16/9/
9 

ma günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 65 Jıf 
2 - Tasınlanan tutarı 3523 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 2 

3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. ·c )<111 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarJ. ' ,.01111 

vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğündeki kof1115
• 

meleri. (5949) ~ 

Yüksek Öğretmen Okul u .. efe 
DirektörlüğU11 . 1 ı!l 

938 - 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muarrı~l~~:1iı$ 
den 29/9/938 e kadar yapılacaktır. Kayıt günleri: Salı. ç;ııŞ 
madır. ,.1111 

Okula girmek şartları : Lise bakalorya veya "Jgunluk sı~;11 çı tı 
miş bulunmak, yirmi beş yaşını geçmemiş olmak, sıhhi bir 3

1
1 rıııll ~ 

1-U:J\' 8 'il mak ve yapılacak seçme sınavını kazanmaktır. Seçme sı . n Jefı 
938 cuma günü başlanacaktır. Diğer §artları öğrenmek istı.Ye 
la başvurmaları lazımdır. ..5955,. Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 

ve YATAK OD.ASI takımJarmın 

zen~n çeıı:leri her ~·erden lyı 

şartlar ve ucuz fiyatlarla buiur

Bu işe ğirmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile ka- ll!!!!!!=====!!!!!!'!!!==~~!!!!!!!'!!!!!!!!P.!!-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~=-:--
nunun tayin ettiği vesikaları ve t ekliflerinin ayni gün snat 14,30 a ka- Sahip ve neşriyatı idat'e eden Başmuhatrifi 

sunuz. 

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
ETEM İZZET BENİCE 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, Hay- ~ 

•••••••••••mıii l darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5752) BASILDIGI YER; SON TELGRAF M,A1' 


