
SAYISI HER YERDE 

~tatürk adını 
ijjç bir şehre 
~eremeyiz 

Yeni valimiz belediye işlerini yeni esas-
1 ar dairesinde tensik ve tanzim edecek 

?., biitGn bir memlekettir ve 
~ a4ı da Türkiyedir •• 

\'' ETEM İZZET BENİCE 
~~-di Şefin ölümü anlından l"
ht t ır Çok teklifler vır. Bunları 

Otobü& yol uzluğu da yeniden tedkik edilecek 
• • • • • 

Do-ımabahçede katafalkı ziyaret münasebetile 
----------------·---------------·------------------------------·--

11
' .. •lerde okuyoruz. 

>oij ~Yllk Millet Me<:lisinin heı 
vukua 

müessif hadisenin de mes'ulleri tesbit ediliyor l;,1 •ıııasında ve Ankara meb'us- g e 1 e n 
!itasında: 

" .\tıturk ı 
.\dırı .• 

•ıı okunması ,, •. 

; ııltradac1ır.. · Adliye, tahkikatı muhtelif bakımlardan derinleştire-
ıtt~;bını nverilmesi orijinal ve 

~ü,~ • ~ır tekliftir. Ebedi Şet, rek bazı kimselerin ifadelerine müracaat ediyor 
it v Yellin bütün mukadderatına 
lııı~lı~a yeıı&ne bü.im olan ~ • 
>ttiııd Mıllet Meclisinin öz hüvi- Yeni vah yarın f8h· 
tib; ıı: _daima hazır bulunacağı i - 1 lyo r 
~ilıd Pınüıin de ayrı ayrı kn - f m 1ze ge 
liııd:• ~!binde, bütün hayatiye - Yeni vali Lutfü Kırdar bugün 
ltıli .. •~diyyen hükmünü ve ön- de Ankarada alakadar makamlar-
İl<ı ~ •iirecektir. O, Türk adı la temas1arına devam edecek ve 
''-ı~~r lıiç bir ayırd kabnl bu akşamki ekspresle şehrimize 
'lit. 1tju yıışıyacak, Türk adı hareket edecektir. 
'-İıııı.0 'l'iirk adına yer yüzünde Doktor Lutfü Kırdar yarın sa-
lt~tir llluhafızlık ve e~idlik ede- bah buraya gelecek ve pazartesi 

• · sabah.ı da yeni vazifesine başlı -
"iıır· 'T 

sUrltiin Ankaraya g're.!f,i. yacaktır. 
bıiıun • 0ldiiğü güue kadar, onun Lutfü Kırdar gerek belediye ve 
l.ııÜk "'lnı&b hareketlerine sem- gerek vilayet işlerinde geniş sa-
' . tden: lahiyetle hareket edecek ve bu iki 

~ııı~•nkaya.. dairenin mesaisini yeni esaslar 
~ ~, b da Yalnız 0 ııııntakaya has- dairesinde tanzim eyliyecektir. 
C'.111 ... aşka hiç bir yerde kullan • Bu arada imar işlerine bilhassa 
he ~... ç k k .. ki · ehmmiyet veren hükfunetimiz, 
'il 1";ı_-... an aya oş <"n -
~it --e tirilınesi de birinci Lutfü Kırdarın Manisadalti çalış-
''"-ı lıııc1ar ~azip n yttiııdedir. maıarın. nazarı dikkate alara;. bir 
ıı~_, ~ .\tatiirk .. adının ne Anka- an önce İstanbulun güzelleştiril
lııl8 ı: de 1stanbula verilmesine mesine maddi surette de yardım 
.\ı,, .. •ttar değiliz. _ edecektir. 

UtJ.. Ayrıca şehrin varidatını artıra-
. adı bütün bir mem-

ı ad d cak tedbirler alınacaktır. Bu ted-ı ~, • 1 lr ki, biz ona Türki-
tıı <>! '"- birlerin esasları hükumetimizle 
lii.ı. ll"t·~·.Uk. Türkiyesi .. diyo • 

" llıı. b yeni valimiz arasında Ankarada 
l<t lıı~ı v ır memleketi bütün üç gündenberi yapılmakta olan ,, "'d· e İstikbali ile bir şehrin 
•ı ı • Yı temaslar esnasında tamamile tes-•iç b· Prandıraıwyacağımız gi-
l1t ı.r h bit edilmiştir. 
v. •lı. lı. ıe irde o ifadeyi taşı - BELEDİYEDE DECİŞİKLİKLER 
ı~1'at~ •dar maddi ve manevi 
~t" Sahip d " td· T" ki ı. •n egı ır. ur ye 
~İtltr klıirlerdir ve.. bütün bu 

V ~klileı .,,,,mıe alı e fll&IU'm eı.itı tedJc;k ,dil.,cek olan esKı 

/' Vali Vstünda§ ile mtta'-' ini Ekrem S~an 
tobüscüleri de harekete geçirmiş: kikatı yapacak heyet de yakinde 
tir. · şehrimize gönderilecektir. 

OtobüS<:üler alakadar makamla- Heyet dünkü sayımızda yazdı-
ra müracaat ederek yapılan yol- ğımız vechile birçok işleri ve bu 
suzluklardan tekrar ve esaslı su- işlere aid bazı ihbarları tedkik e-
rette bahsetmişlerdir. decektir. Bu arada vaktile mühim 

Bu münasebetle Dahiliye Ve
kaletinin bugünlerde şehrimize 

yeni bir heyeti tahkikiye gönde
receği ve bu heyetin münhasıran 
otobüs işile meşgul olacağı anla -
şılmaktadır. 

DİCER İŞLER 
Belediyenin diğer bazı işlerinin 

de ayrıca mülkiye teftiş heyeti ta
rafından inceden inceye tedkik e
dilmesi kararlaştırılmıştır. Bu tah 

bir gelir alınırken sırf klübe bir 

yer temin etmek üzere Dağcılık 
Klübü'ne verilen bina meselesi de 
vardır. 

HARİCİYEDE DECİŞİKLİK 

Hariciye Vekaleti memurları a
rasında geniş mikyasta değişiklik
ler yapılacağından bahsedilmek
tedir. 

(Devamı 6 ıncı ıahUede) 

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

Kurultay Dörtler ınisakı 
Toplantısı 1suya mı düşüyor? 

Hazırhklar 

devam ediyor 

A nkara, 3 (Hususi Muha
birimizden) - Umum! 
kurultaya aid hazırlık -

!ara devam olunmakttadır. Da-
hiliye Vekili ve Parti Ge,,el 
Sekreteri Refik Saydam diin 
öğleden sonra Partiye geleı d: 
ger, vakte kadar kalmış ve bu 
hazırlıkları !Jözden geçirnıiş -
tir. 

Beşinci kurultayın en büııük 
hv,susiyeti valilerin Parti Baş· 
kanı sıfatile kurultaya iştirak 

etmeleri olacaktır. Fakat riiiıı 

de bildirdiğim veçhile heııüz 
kal' kararlar verilmemiş o!ıı1 .. 
ğundan gerek kurultaya i§tirıı1' 
edecekler ve gerek kurultayın 
toplanma tarihi hakkında1'i 

neıriyat mevsimsizdir. Yalnız 
kurultayın Birincikanun için
de toplanması kat'i olarak tes
bit edilmiştir. Kurultay viı.iyet 
parti kongrelerinin hitamın • 
dan sonra toplanabilece!Ji ku
rultayın 26 kanunuevvel Pa • 
zartesi günü içtim~ davet e
dilmesi ihtimali çok kuvvetli • 

, , 

(Devamı 6 ıncı ublfede) 

/ 

inğiltere, Fra ~sa ile 
italya nezdinde teşeb
büslerde bulunacak 

iki devlet aTasındaki münasebatı'l yeniden nazik bir safhııya gir;u~sı 

üzerine sefirler vasıtasile birbiı le rine ihtarda bulunmaya başlıyan 
iki hııriciye vekili: Bone 'tle kont Ciano 

(YazıBı 6 ıncı sahifede) 

~ı da .\7e'.'.ı.leketdir ki, onun öz 
~le olda~k .. Türkiye ldir. Bu 
C 'dıt i""' ııibi Ankara.. An
.~~· lti'ç :~ııbuı da .• İstanbul -
'oı •n; bir .. "' tehrin adını ve ta
lı~de b, "'•kin~ ne verebilecek, 
b §tı .. · -" ~ınıyacağımız gihl 
•ıı.ı ., ~l 

•ıt labıı "1• da gazetelerin en 
~ • siltunları içinde yıp.

~lflttine düşemeyiz. 

Yeni vali işe başlarken beledi
ye ve vilayetin bütün muamelat 
ve hesabatının gözden geçirilece
ği tabiidir. Bundan başka yeni 
valinin hükumetten aldığı direk
tif dairesinde mesai programını 
tatbik edebôlmesi için yeni ele -
manlarla teşriki mesai edilmesi 
icab etmektedir. 

Bu itibarla belediye reis mua
vinlerinden başka muhasebe, ik
tısad ve imar müdürlerile mek
tubcunun da değiştirilmeleri mu
karrerdir. 
YENİ EMNİYET MÜDÜRÖ 

Macarlar Transilvan- ( 
yayı, Bulgarlar Dobri

\ 

Fransa eski Alman müstemlekelerini 
ilhak ediyor 

ltıönu 
~- ~---,, ~'tteaı tedkik 
~a!~hatine çıkı• 

ı, 1\,.,1 ... 
' t ıcuıııh 

'ilıı ~dıtik 
5 
lırurnuz İnönünün 

: .~lüıteııı?ıahatine çıkmaları -
l\!Q ı~da h Olduğunu dünkü 

1- •. '~'llıı· aber vermiştik. 
•Ot < ın·· 

t~~ij e :l.ıitı· Uteı!ıınim maluma-
I· tıL hıısu/ Şef lnönü pazartesi 
ı. "<caı. ı t•p 1 ' <.ı ~tar, t ~ .e Ankaradan 
'<ı 111 ~&lılctak '•ela trenle An'.ka
llı~ ·~kiine it hattında eski Pa

!ilııı~ ?toıno:idar gideceklerdir. 
~~ 1

1 ıııuht ile l<astamonuya 
~- tattı •rneldir 
~ ı ~, onuda . 

lqe, lar)(a ,_ n sonr~ 'seya,hatle-
' Y "ada· • alıud r tcm,did ede -
(l>•~ Şehrirnlzi f./!§rif 6-

lllııı • • 
ıneı •Ü\,~ede) 

Yeni ve kıyIJJetli emniyet mü
dürümü Sadreddin Aka pazartesi 
akşamı Ankaradan hareket ede -
cek ve salı sabahı şehrimize gele-
cektir. 

DOLMABAHÇE HADİSESİ 
Ebedi Şefin Dolmabahçedeki 

katafalkının ziyareti esnasında 

önce 11, sonra da iki !kişinin ölij
mile neticelenen müessif hadise -
nin etrafında yapılan idari ve ad
li tahkikat hayli ilerlemişti;. 

Müddeiumumi muavinlerindı:n 

Fehmi Çağıl hergün sabahtan ak
şama kadar bu işle meşgul olmak
ta ve icab eden kimselerle polisi,n 
ıfadelerine müracaat etmektedir. 

Bilhassa kalabalığın basması ü
zerine halkın durdurulmaması, 

nakil vasıtalarının _işlemesine göz 
yumulması, izdiham ancak ta -
hammül edilmez hal alınca icra
ata geçilmesi, bu anda sarayın ka
pısının kapatılması, on binlerce 
kişinin en ön saftaki halkı tazyik 
eylediği sırada kapının birdenbi
re açtırılması işlerindeki mes'ul-

!
, · r tesbit edilmektedjr. 
' : OTOBÖS İŞİ 

j Muhittin Üstündağın VekA.let ı 
emrine alınması §ehrimizdeki o-

istiyorlar • 
ceyı 

Romenyada harici vaziyet nazikleşlr· 
ken dahilde de vahim karıtıkhl(lardan 

~orkuluyor 

-'MIDum h4dıs•ler kar,.smda bulunan Romanya kraliıe veliahdı 
6 ıncı sahifede) 

Başvekil 
Şehrimize 
Geldi 
fstasyenda büyük bir 
kalabalık tarafından 
hararetle karşılandı 
Başvekil Celal Bayar refaka -

tinde husus! kalem müdürü Baki 
Sedes olduğu halde bu sabah 
muhtelit trene bağlanan hususi 
vagonla saat 11.38 de Haydarpa
şaya gelmiştir. 

Başvekil istasyonda şehrimizde 
bulunan meb'uslarla vali vekili, 
eski emniyet direktörü, İstanbul 
komutanı, İstanbul deniz komuta
nı, merkez komutanı, Üniver~ite 
rektörü ile mali müesseseler di • 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

<Y uısı 6 ınrı sahifede) 

BUGUN 
ÜÇÜNCÜ SAYFADA 

Zorbalar Saltanatı 
DÖRDÜNCÜDE 

YOSMA •• 
- Etem izzet Benice -

BEŞİNCİDE 

ATATÜRK 
Nasıl hastalandı, nasıl kriz geçirdi?. Ulu Şefin son hayat devresinin 
en kıymetli etüdü .. 

İKİNCİDE 

Hadiseler karşısında 

Son Telgraf 1 
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1 . DiSELER KARŞISINDA~ 
..... ------Son Telgraf .. ---

Yazan: Ahmed Rauf 

Tr,.mvay gürü!tiisünün!Resmi tekziplerin -
S-!bı::p o.ouğu dava Sarahatı karşısında 

Dünkü gazetelerden bıri şöy
le bir havaJis veriyordu: Sirke
cide otel tutan bir vatand"§ tram
vay rketi aleyhine bır dava aç
mış, davacı ıddia..ında diyor ki: 

- Tramvaylar otelimiıı önün
den geçerken çok fii.riiltü çlkarı· 
yorlar. M~teri.1.erim rahataız olu
yor Ve zaraı-a giriyorum. 

Davacı tramvay raylannın ve 
arabaların bakımsızlığını bozuk
luğunu da iddia ~yo , fazla gü
r.ili ünün bundaıı doğduğunu ileri 
ıürüyor. 

Bu çok meraklı dava bakalım ne 
&eyir takib edL-c< !ı:?. Bizim hatırla
dıtımı:za «i)r~. ~lediyenin bir g.il.
rültü ile ı::ıücadde talimatnamesi 
vardır. Ot.obu.ı; ı;üriiltüsü arasında 

galiba, beiP.rliye tramvay gürültü
sü ile mücadaleye r.ıklt bulama
ch. 

Eyüblü Halid gene 

Doianciırmaya başladı 

l4eşlıur doı.ııdırıcı Eyüblü Ha
li<! gene sahnede. bil sefer de, 
cBen komiserim• diye esnafı do
landırırken yakalandığını gaze
teler yazıyor. Eyüb gibi Asude ve 
fazileti. ile tarulaa bir se.mtııen, 

böyle meşhur bir dolandırıcının 
çıkması garibdir. Eyüblii Halid, 
bir zamanlar, C'Vlenmek vadile 
gtnç kadınlan dol:andınrdı. De -
mek şimdi elina! kumını dolan -
dırmağa batl•mıı. 

Vicdan arayan 

arAadaşa cevap 
Sabık kapı yoldaşlarından bir 

arkada§ bwıalınıf ol&cak ki, fık
ra yazmış. Serlevhası ıu: •Vicdan 
nerelerdesin?.• 

Kim dıırılırıııı darıJaı.'\, CeYJ\bı· 
a.ı vermeden geçemlyeceğim: 

- AyrıldJ. Amerlkaya gittl 

Şehirler 
Arası 
Te efon 
Beş yılda bütün memle
kettet esi sat yapılacak 

Nafıa Vekaleti, mevcud şehirler 

arası telefonlarındaki hatları tak

viye ederken diğer yandan henüz 

şehirler arası şebekesine ithal e -

ıVlmemiş olan-vehir ve kasabala

rımuı da ~~ bağlama h

rar vermiştir. 

Evvela en mühım p!hir ve ka

sabalar bu şebekeye alınacak ba

nu biUhare tali derecedeki yerler 

taklb edecektır. 

Bu sureUe azamı 5 yıl içinde e:? 
vilayetin hepsi şehirler arası te
lefonuna bağlanmlf olacaktır. 

Dünyaya gene ne oluyor?. Bu 
tarafta bulgar gençliği nümayiş
ler yapıyor, bağırıyor, yeni top
raklar istiyorlar. Öbiir tarafta 
ltalyan meclisinde meb'uslar aya
ğa kalkmışlar •Tunusu, Korsikayı 
isteriz.• diye bağırmışlar. Tered
düd ediyordum. Acaba bıınlar 

doğru mu, değil mi?. 
Bereket versin italyan ajansı 

hadiseyi resmen tekzib etti de, 
doğru olduğunu anladım. 

Resmi tekzmlerin kudretine 
hayran olmamak kabil mi?. 

Yeni avukatlık kanunu meriye
te girdi. Birkaç gündiir gazeteler, 
harıl harıl yazıyorlar. Verilen ha
vadislerden öğreniyoruz ki, baro, 
avukatların alacakları asgari üc
ret tarifesini de hazırlamıya baş
lamış. 

Peki ama, yeni kanunda, avu
katların ne gibi işler yapabile -
ceklerini tasrih eden maddelerde 
cmizahl mvzularla uğraşmak:. 

kaydı da var mı?. 
Darılmaca yok ha!. 

G~zeteci ve 0kuyucu 

arasındaki fıtrklar 

Masanın üzerindeki bir sabah 
gazete.;lni, iki arkadaş, omuz omu
za okuyorduk. Sütunların lıirinde 
csual cevab• başlığı gözümiize i
lişti. Bu sütunda gazete, okuyu
cuların müşküllerine cevab veri
yor. 

İyi bir gazeteci alan arkadaşım, 
bu sual ve cevablara göz gezdir
dikten sonra, dedi iti: 

- Yahu, bu gazete okuyucula
rının sorduklan suallere, hadise
leri görilf ve kalıbla~arına ba
lnlırsa, onlar, bizzat gazeteyi ka
lıba sokanlardan daha kuvvetli 
gazetecL baksana neler sormu -
yorlar?. 

1 Sayfiye 
Yerleri 

Bu iş, önümüzdeki 
mevsime kadar 
tamamlanacak 

Şehrimizin sayfiye mahalle -

rindeki ana caddeler üzerinde b•ı

lıınan harab, boyasız, çirkin 'iC 

muhitin güzell:ğini boııan, sakı! 

m.aı:ızaralı inşaatın ıiir'atle yeni

leşmesi için sahiblerine şimdiden 

tebligat yapılması kararlaştırıl -

mıştır. 

Bu kabil evlerlıı harici cephe

leri öntlmiizdeki yaz v sayfiye 

mevsimine kadar muhakkak bo· 

yanacak ve tami.ı:e muhtaç bulu

nanlan esaslı bir tamir gör~cek-

GÖKYÜZÜ DE 
AŞK YARIŞLAR 

AŞI{ VE MACERA ROl1ANI: 4 7 

Yıl:na:ı: - Nasıl oldu bilmem -
kimseye sezdirmeden Doraya iğ

ne mı soktu .. yoba miidhiş bir 
çinıdtl< attı? Anla<,ı!amıyan bir 
sebeble Dora can havlile kendini 
yere attı. 

- Ah.. ölüyorum. 
Yılmaz, nıisafirlcn·: 

- Giırüyorsunuz ya, dedı, kır 

rım sar'alıdl!' .. bu nöbet gelince 
ÜzPrine ne sö ·ledıgını bilmez. 

Ve hemen yemen, ağzını ıwna:ı
kı tutup ltucakladI.. bahçeden yo
lun - - !tadar iaıprı>a ileri .. 
di. Reşad da yardım etmek ve re
zaletin önüne ııecmek üzere liOka
ğil fırlamı~tL 

Yazan· İskender F. SERTELLi 

Bahçede bı; kargaşalık koptu. 
Ne de olsa, ortada söylenen 

sözlPr herkesili midesıni bulan -
dırmış, bir çok dedikodulaar yol 
açmı~lı. 

Perihanr köşkün alt odaların -
dan birine çektileı·. 

B!r kadının sar'IDoı tutmıış .. 
Ne söylediğini bilmiyoı:, 

Dediler. Perihan çok heyecan
lıydı. Bu kadın ne demek isti • 
yordu?. 

- Ayakt rüya mı görüyordu? 
Yoksa dilinin altında bir şeyler 
mi vardı? 

Diyerek ağlamata baılarnııtı. 
Cahide, Perihanın yanındM .. 

Otomobille t P 
Devrialem 

··Seyahati 

L • s 

Bizim de i tiraki· 
miz •steni or 

Beynelmilel otomobil klübleri 

teşekkülii tarafından geçen sene

' denberi hazırlanan otomobille 
devrıaJem seyahatinin bu yaz ya

pılmasına çalışılmaktadır. 

Mezkur klüb idaresi; şehrimiz

deki alakadarlara müracaat ec'e

rek türk otomobil amatörlerinöıı 

de arabalarile bu devrialem ~~ya

hatine i~tirak etmelerini temen
ni ey !emiştir. 

Otomobill-e devri.llem seyyahla

rı şehrimizden ve memleketınılz
den de geçeceklerdir. 

Devrialem yolunun bizden g~ 

~ilen kısmı üzerind'I! bir an evvel 

liizumlu tamiratın yapılmasını 

Nafıa Vekaletimiz vilayetlere em

retmiştir. 

Türkiye 
Yollar 
Haritası --
Seyyahlara ygni va 
Mühim bir kolaylık 

Bu haritanın bas r 
masına başlandı 
İktısad Vekaleti, (Tiirk!ye hı -

ring ve otomobil kulübü) nün tu

rizm davasındaki ehemmiyetU 

yerini nazarı dikkate alarak bu 
cemiyete verilen tahsisatı mü -

hirn miktarda arttırmağı kara!' -

laşlırmıştır. 

Memleketimize seyyah celbi 

için her şeyden evvel yol ve o!el 

meselelerinin halledilmesini lat'i

yetle liizumlu gören mezkür ku

lüp bu hususda bir rapor hazır -

lıyarak İktısad Vekaletine ver -
mişfu 

Diğeı· taraftaıı memleketimizin 

bütün yol!annı yerli ve ecnebi 

seyyahlara kolaylıkla gösterebil

mek için kulüp başkanlığı mü -

kemmel bir (Tiirkiye yollar hari

tası) vücude getirmeği kararlaş • 

tırmıştır. 

Bunun üzerine Nafıa Vekale -

tınden yolların vaziyetine dair ~n 

yeni ınalılmat alınarak lıu mü -
lremmel haritanın 

başlanılmıştır. 

!erdir. 

basılmasın~ 

Ayrıca adalarda kısmen bozu -

lan bazı asfalt yollarda yeni ınev· 

sime kadar tamir edilecekler bu

ralaraaki umumi n:ıalıaller de gü

ze lleştirileceklerdir. 

- Ağlama karde,tm! Kadın ye
re düşmüş bayıldL Nihadın met
resinin aramızda ne işi var? O, 
Bay Yılmazın karısıdır. 

Diye teselliye çe.lışıyordu. 

Bu arada Dayan Pakize de si
nirlenenler arasında idL 

- Ben bu ndamı da k3rıııını da 
tanımıyorum. Kim davet etti bu 
şırfıntıyı. .. ? 

Diye sôy leni yordu. 
Reşad bıraz sonra köşke döndü. 
Bahçedeki kargaşalık h..ila de-

wm ediyordu. 
Ayni tehlike ile kar ıla:jmak ih

timalini düşündükçe sıcak terler 
döken Tayyareci Cevad istasyon
da geniş bır nefes alınıştı. Mar
garit böyle bir rezalete meydan 
vermemekle terbiyesinı göster -
mil! oluyordu. 

Tayyareci Cevad, istasyonda 
Yılmazın karısile münakaşasına 

şahid olunca, kendi kendine: 
- İyi ki kaçmışız. 
Dedi. 

v •• Mah eler 

Zahmetini başka- 0 .tomohili 

k . h Kım 
Alışınış 
Kudurmuştan 
Beterdir Si ÇB ffil Ora at- Çalmış? 

ça para·arıa·mı-
• ya oyu.muş ... 

-~-

Fakat kendisini zabı
t .. nın pençesınden kur
tarıp bu paraları yenle• 

ğe vakit bulamadı 

A nıavudköyünde bir hırsız

lık hadisesi olmuş bir ar;am 
başkası tarafından tütün 

balıkları çalarak satarken sııc; 

üstünde yaaklanmıştır. 

Tahltlkatunıza göre hAdi.;e y.)y 
le olmuştur: 

Arnavutköyde Birinci sokalrdıı 
oturan ve balıkcılık yapmakla ~e
çinen Dimitri oğlu Anastas is -

minde biri evvelki ge<:e havanın 
oldukça soğuk olmasına rağmen 

balık aVlna çıkmıştır. Anastu 
sabaha kadar boğazın mubteEf 

Evvelki giin emniyet müd!ir -
lüğü önünde durmakta Misak is 
minde bir şoföre aid bir otomobil 
meçhul bir adam tarafından çı -
lınmıştır. Otomobil kıymetli par· 
çaları sökülerek çalınmış bir hal· 
de Fatihde bulunmuştu. Otomo -
bilin sabıkalı ııoförlerden Ajentc 
namile maruf Kemal adında biri 
tarafından çalındığı anlaşılmış ve 
Kemal dün yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Hallcı 

Dolandırmıga 
Çalışırken 
Tepebaııında oturan Yaşar oğlu 

Kemal, Uzunçarşıda halkı başına 
toplıyarak papelcilik suretile ö -
tekini berikini dolandırmaya b<ıs· 
lamış suç üstünde yakalanıp 
mahkemeye verilmiştir. 

D ik dudan 
sonra dayak 

50 den fazla hırsızlıktan sabi -
kası olan ve bu yfuıden mahrus 
iken 20 giin evvel hapishaneden 
çıkan sabıkalı V asil tekrar hır -
sızlılclar yapmaya başlamış ve ni
hayet emniyet ikinci şube ikinci 
kısım memurları tarafından ya -
kalanarak adliyeye verilmiştir. --
Kan kusarak ölen 

ihtiyar 
Evvelld gün Şehremininde SAi-

• din kahvesinde oturmakta olan 
hüviyeti meçhul bir ihtiyarın ani 
olarak kan kusmaya başladığım 
biraz sonra da öldüğünü yazmış -
tık. Belediye doktoru tarafından 
yapılan muayene netfcesinde ;;1ü-

. mü şüpheli görülerek cesedôn 
• morga nakledilen bu ihtiyar Fa
, tihde Manisalı Mehmed paşa tra-

hallesinde 9 numaralı evde otu 
ran ve kasaplık yapan Ahmed oğ· 
lu Necibe aid olduğu anlaşılınış
tır. 

Kendisine yuz ver
medi diye dövmüş 

Tahtalcıılede Paçacı sokağında Galatada Kapıkullu kokağıncla 

semUerinde balık aramak titri:ye 
tltriye cmlaşmış ruhayet 41 tıır.e 

lüfer balığı tutabilmiştir. Yorgun 
'"' bitg'.n bır hale gelen Anastas 
balıklarını satmak için balıkba -

neye gitmeden evvel evinde biraz 
dinlenmek istemiş ve kayığını 

Arnavud köyüne yan:ıştırmıştır 
Anasta.s evvt!IA balıkları sabile 
çı.karınıj sonra da kayığını kayık

haneye götürmüştiir. Geri döndü

ğü, vakit balıkların yerinde yel

ler esmekte olduğunu gören A -

nast:ıs beyninden vurulmuşa dön
müş ve soluğu karakolda almıştır. 
Zabıtaca yapılan tahkikat netı -

cesinde balıkların ayni semtte o· 
turan Dimitri oğlu Eftad adında 

biri tarafından çalınarak satıldı

ğı anlşılmı!jtır. Eftad yakalana -

rak diin adliyeye verılmiştir. 

• 13 numaralı e..-de oturan İsmail oturan Ramazan oğlu Ömer adın-
ı km Sa.me, bir dedik<ıdu yiizlin • da birisi, kendisine yiiz vermiycn 

den çlkan kavga neticesinde Ab· Vasfiye isimli bır kızı sakak oı • 

ı dullah kızı Diilıer tarafından ~ena _ıas_ın_d_a_fe_na __ h_al_d_e_do_· ğm_üşt_ .. _iı_r._ 
1 halde dövülmüştiir. .. 

Abdülvahid 
Tevkif 
Edildi 

Yusuf isminde bir genci sopa ile 

öldiirerek kaçmış iken evvelki 
giin zabıta memurları tarafından 
yakalanarak adliyeye verilen ka

til Abdullah dün dördüncü sorgu 
hfilrimliği tarafından sorgusu ya -

pıldıktan sonra tevkil edilmiş\ir 

60 hk bir ihtiyar 
tramvaydan düştü 

Samatyada Emirler çeşmesi so
kağında 14 numaralı evde oturan 

60 ya~larında Keğork oğlu Par. 
sih isminde bir ihtiyar ÇemberF
taşta tramvaya binmek isterken 

düşerek başından yaralanmış c~t

rah~ hastahanesine kaldırıla ı 
rak tedavi altına alınmıştır. 

Tren geldi .. 
Dördü birden ikinci mevki va-

gonuna bindıler. 
Yılmaz öfkeli .• 
Dura hırçın ve somurtgan .• 
Sirkeciye gelinciye kadar ko-

nuşmadılar. 

Ertesi gün. 
• •• 

Yılmaz, Polis miidıiriyetinde, 

mas· ının onünde biriken evra
kı tetkikle meşgul 

Bir giin ev ve iki tayyare gezin
tbt aklından çıkmıyor. 

Ve kendi kendine söyleniyor: 
- Neye yaradı sanki dünkü u

çu~umuz?! Nıhad pişkin bir er
kek. Ne Durayı, ne de Margariti 
görmemiş gibı davrandı. Nihad 
hakkındaki bildiklerime fazla bir 
şey ilave edemedim.. 
Kapı açıldı. 

Reşadın ba.-;ı., 

- Bonjur Yılmaz .. 
- Vay canım, sen misin? Gel 

bakalım ... 

l .cl öp k tarafın· 
an parça .. ııınan 

cesed 
Topkapı mezarlığında içinde 

bir entariye sarılı olarak 7 aylık 

bir çocuk cesedi, 2 köpek tarafın

dar. parçalanırken bulunır 1 tur. 

Müddeiumumi Orhan Köni bu işe 

aid tahkikatla meşgul olmaktadır. 
-<>--

·2 milyon lira 
Altın varmış 
Edirnekapı da surlar haricinde 

MJşür Fuad pa§arun oğlu Ali Fu

ada aid arazide 2 milyon liralık 

bir define aranmasına ba.~larul -
mıştır. 

Ali Fuad bu hususta Fransadan 
bir define mütehassısı da getirt
ınişlir. 

Mütehassıs puslaya benııer hu

susi bir aletle toprak altında al

tın olup olmadığını tedklk ebniş 
ve filet; mütemadiyen altın ~a
reti vermiştir. 

Bunun ü:ıerine hükumete miira
caat edilerek arama izni alınmış 

ve kazılara b"§lanılmıştır. Ancak; 

kazılar esnasında surlardan bazı 

tarihi kıymeti haiz taşların da s~ 

külmesi icab ettiğinden bu husus
ta müzeler umum müdiirlüğiin -
den müsaade alınmak üzere haf
riyat dün durdurulmuştur. 

( 

Reşad yorgundu.. Pardesüsünü 
çıkardı.. Yılmazın yanına otur

du. 
- Ömrümde dünkü kadar he

yecanlı bir gün geçirmedim, Yıl
mazcığım! Sen ne dersin bu Ni
hadın pişkinliğine ... ? 

- Vallahi ben de biraz önce 
ayni şeyi düşünüyordum. Diye -
cek söz bulamıyorum . ., 

- Siz gittikten sonra bir hayli 
dedi kodu oldu. Perihan bayıldı .. 
Yengem oinirlendi: cBu kadını 

kim davet etti?• diye söylendi. 
- Sen ne dedin? 
- Tabü rolümiize devam ettim. 

Arkadaşımın karısıydı .. Hasta bir 
kadındır, dedim. Fakat, ne de ol
sa, Dora'nın sözleri mide bulan
dırmaktan hali kalmadı. 

- Bu çocuk, bu tehlikeli vazi
yeti nasıl idare edecek .. Bu uçuru
man içinden nasıl sıyrılıp çıka -
cak diye düşünüyorum. 

- Hiç merak etme gözüm! Mi
nareyi çalan, kılıfını hazırlar. 

Buğda.l/ 
Müstahsilleri 
Terfih 
Edilecek --
T o nr a:.. m..thsull eri • 

ofisi yeni bir ça ışmı 
devresine giriyer 

Halen şehrim.izde Liman hn -
nının 3 üncü katında çalışmakta O· 

lan toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürliik teşkilatı için Ankata -
da yaptırılan ve inşaatı biten ye
ni binanın lefr~ine başlanılmış -
tır. 

Teşkilatın bu ay içinde Anka -
raya nakline gpçilecektir. 
Diğer tarafdan ev\•elce Ziraat 

Bankası tarafından idare edilen 
buğday satın alma merkezlerinin 
ofise devrolunması işleri de ik -
mal edilmiştir. 
Bunların sayıs~ 40 ı geçmekte

dir. 
Şimdi ofis umum müdürlüğü, 

buğday ihracatrmızı canlandır -
mak üzere icabeden yeni tedbir
leri alınakia meşgul bulunmak -
ta ve bir yandan da muhtelif ec· 
nebi memleketlere muhtelif par 
tiler halinde buğday göndermek
tedir. 

Ofis, buğday müstahsillerinin 
tedibi işi ile de esaslı surette 
meşgul olmağı kararlaştırmıştır. 

Ofis bu hususda yeni bir çalış
ma devresine girmektedir. ___.,, 

- Yeni bir şey mi var yine? 
- Öyle ya. Siz gittikten sonra 

Nihad geldi. Periharun baygın 
bir halde alt odada yattığını gö -
rünce, sebebini sordu. Anlattılar .• 
Ve hemen cebinde hazırlamış gi
bi, öyle bir yalan uydurdu ki.. 

- Aman, ne dedi, Allah aşkı
na :ıöyle! 

- Azizim bu adamın dünyada 
e~i yoktur. Vaziyeti şöyle estan
tane bir görüşle derhal kavradı: 
•Bunların aslı yok, dedi, sevine
c:k ~ir ha~er vereyim ~ize .. Şim- 1 
dır bır emır aldım; terfıan ve mü
him bir vazife ile Almanyaya ha
reketım oıldirilıyor. Bu, şiip -
he yok ki, Prihanın uğurudur.• 
ve hemen Perihanın başı ucuna 
oturdu. Yanaklarından öptü .. 
Lokman hekimi gibi, bildiğimiz 

bir tesirle kızcağızı ayağa kaldır
dı. 

- Ey ııonra?. 

(Devamı var) 

(o Ş SIYA51. 
lmanye·ıran .~ır 

n s batı yen_• or 
ss hava g:rıY ~ 

• ıne;;e' 
Giiniin mühim şe~illlı· 

!erinden birini de tran ıeıkl 
hının Almanyaya davetl 

etmektedir. ııaııs' ı~· 
Alman siyasi ve bndoğr~ yr 

tisadi nüfuzumın prka sıttdı 
yılması için çalışıldığı ~~ati f 
vaki bu davet ııaz3rı di 
kecek mahlyett~dır. 

1 
~f• f 

Bu b=ta cOeyli Te.~'.~ıı · 
habırı 0~ zetesinhı Eerlın urJ . deril.ıJI , 

fından bu g~cteye ı;oıı ıJe Jl'I•' 
ynzıyı aynen neirctıııe 
ediyoruz: ' - rcıı1'f.' 

•İran Şc~= Rı.ı& ~bDrıt' 
nin Hitleı tarafından . ,,rı ~ 

da Almanyayı 2iyar~te, o; h lı" 
dildiğ:m ögrent.lu:'" ~,fi · 
dııvm kabul e~ jSe b 0pı 
hat tarilu kat'i olarak e 
pit edilıncın~tır. ~ 

Bu ziyaret,( Hitleri!l ·~~ il 
fusun:ın yalnız KJrı:ıJ. ıaP ~ 
ğil, İran, Irak ve ı:;rgarı~uıı' ~ 
rinden Hindistan hudU ıetıı'ıl' 

. . sar•"~,,,.., 
dar genişlemek ıçın il' Sl,1~~ 
olduğ:ı g:ıyretin y~nı lı ııll"' 
ru gostermelct,. oınıııst 
mühimdir. .,,.fii 1"., 

F ve lce de i§' ar e<ll""~ ~ 
le Basra korfeztnde0 cıı:~4 
rine kadar, Trans traıı ;;ıt'~ 
lıle Karadeniz ve 'I~ ~ ')'! 
bir Alınan ticaret yol~ f 
sı hakkında Be~ 1;~ 
lar üzednde gorJ.Ş I 
tı. . ~ı' 

Bu projenın SuJet p:ı Jl 
Almanyaya ilhakilc p,.-r~~ı' 

tah3" l'' sına a:d kıs:nınnı ~ ' . A!rııaıı. ,.., 
dan evvel bıie rı!' •· 
büyük ehemmiyet .,e rıı~.JI 
iyı miinasebatta bU1011 jll~ 

Geçen birkaç sene~ 
muhtelif Alman k~ 1~ • 

Tahranı ziyaret eder~ ırıu./ 
leket arasındaki tıca ~ ııııı; 
betlerin gcn~Iernes#~ 

tabii membalaruıı:ı ~~ 
inkişaf ettıri!nıesı ~ııJ.11 
manyanın yardırndll •:,,.ı:ı
imkanlan ilzerınde F 
dL 

~·d8 1. 
Şehınşahın P,vru,,~.ts~" ,. 

mümessili Gt>nerııl 1,IJll" 
Şofayda bırkaç defa 1·~ 
ziyaret etmıştı. Buza ısffıı't 
ta bir defa daha .A]ııı~;_., 
miştir. Mumaileyh,. ~ I" 
her tarafındaki fab~ ;,t' 
ve İran namına birÇo ~ 
vermiştir. ,ıı 

. da'' ; Almanyanın Iran ı,11.,,; 
ham maddeler kıil!İYe pi'" 
da maden cevherile .. ~ ' yündür. "' 

lranın Bahri Jlaıer ttP V 
balık konservesı .,ettfl~ p 
müstahsalatı imal e brl~ 

sile fa •r r 
Alman sermaye" .. ~jl1' (I' 
ru iması da göruşul ~ 

d ~e ··~o' 
Bertin ile Bağd• ı,ı!lı;fY.J' 

rasında şimdiden 111 ,;iS , / 
Alman hava hattı ıe ııff /I 

. edileli ~/ 
Bu hatta tahsıS . 01,~ (1 

dünyanın en ser• Y 13~ ~9
~, 

leri sayılmaktadır. $ii 

"'"'" ,.ı~·· ~ dar temdidi muJl'tıe''~ 
mektedir.• 

' 
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Halk sandığı 
Esnafa -sen' atkarlara , 

c:JUnOn meselesti ngilfereye 
Raşid Riza Ankara Yaptırılacak 

ve Güle güle ekselans şehı·r tı·yatrosundan G ·ı 

[ 

bir kısım Vali ve lıelcdiye reisi Muhittin • em 1 er t Ü c c a r a y a r • tl'stiindağ' değişti. On üç yıl İstan· k e 1 k b ı d 
Namık Kemalin 

filmi 
Dün, büyülı: vatan şairi 1' amık 

Kemal'in hatırası anıldı. Mcktcb
lcrde yeni ne>le, bu kıymetli türk 
çocuğunun yurd için sarfcttiği 

hizmetler, sayıldı. dım 
:: :;!~~~=::u:~ş::: ~:~~~e: çe ) ere Ura ya ge Her şey hal 0ldu,arada 

e d e C e k üstüne kurulduğu söylenen İstan- 18 bin liralık bir fark 
bulun bütün tepe ve dağlarından şı·mdı· ualk Opereti ile anlaşa- kaldı 

~QÇiik aan'atlar kanunu çıktıktan sonra 

1 
•andık faaliyetini g nl9letecek 

lt&nbuı Halit sandığının yakın- mezıkdr zümre için mali bir mü • 
dıı f&aliyete geçeceğini yaz • vazenesizliğe düşmek her zaman 
llııftık. Bu sandığın İst.anbul muhtemel olduğu gibi kendilerine 

~besi IIIÜdürü Servet Çifter olııb gösterilecek bir Y~ sayesin • 
~ tnüdilr Ate Evcim de san- de her an daha mükemmel ve şa· 

ııon hazı:rlıkları illı meşgul )'8lll memnuniyet bir durum te
~ Üezere 1rtuıbula gelmlt min etmeleri de ~ tabiidir. Du 
-"'llııllYor. itibarla yalnız küçük esnaf, küçük 
\ llll\ &andığınııı halll yU'dım san'atkAr ve tüccar zümreaini hl· 
~da istihdaf etl:lji gaye üç maye etmek gayesile teessüs et-

i dayanıyorı m.İf bulunan halk sandığı bu züın-
- ltÜÇü)ı: emal re için parlak ve verimli bir is • 

:- lCüçük aan'atkArlar tikbalin müjdecisi ve ayni zaman-
- ltüçük tüccarlar da imili olmaktadır. 

~~ §İlphe yok küçük ınlkyuta İstanbul, kilçük esnaf, tüccc ve 
~eltetiıııizde faaliyette bu - san'atkarların teceınmü merkezi 
~olan esnaf, aan'atkAr ve telfil<ki edilmektedir. Bu cil:Ptle 
~ l&ra ~ halk sandığının İstanbul halk sandığı küşadından 
ıı..._~tceği yardım memleketin itibaren azami faaliyete giriş!le-
~~ lktısadf ve iş hayatı bakı • cektir. Sandık iskonto ıiuretııe "e 
~ Çok büyük ehemmiyeti % 8.5 gibi normal bir faizle teili-
lt lıqı · lCısa sermaye ile faalıyet- yatta bulunacaktır. Tediyat kefa
\-b llnan Ticaret ve Sanayi eı-- let veya muteber şekilde veriae
bıt 1 faaıiyetleri emasmda ufak cek teminat mukabilinde yapıla-
)a,,._ la?ııntı geçirmlf olsalardı, caktır. 
~ntıerını. düzeltebilmek ve Küçük san'atlar kanunu mer'i· 
~ ~ IIıllvuene tem.in edebilmek yete girdikten sonra halk aandı-
lıııh._"eıtdilet-ine nakdt yardunda l!mm faaliyeti daha ziyade inki • 
~~ bir mü- fimdiyıı ş.t &tt:iri!ecek ve yardımları de • 
'-ltıevcud değlldl. Halbuki ha §Ümullü olacaktır. zzz 

ttiketlere 
Kundura a
rırı evsafı da 

'f azılacak 
~\Jkavva avak
~bııar piyasa
"C!c:t rı kalkıyor 

~tıı~hıtaı.z &ati§ kanununun 

Hariçten 
Şeker 
Getirtiliyor 

Memleketimizde şeker sarf! -
yatının seneden seneye arttığını 

Yaz.mı§ ve bu yıl pek ~ğalan is
tilıliki karşılamak üzere harıç 
memleketlerden 50 bir. ton ,eker 
getirtilmesinin brarla~dı • 
ğını haber vermiştik. • 

Ôğreıdiğim.ize göre elde :rnev-
' -cud şeker stoklan bitmek üzere 

.1. L. "-"'- lı'• L--nıJa oturan 'ÜS• n 1 

...,.. ......... - ~ _ Deniz t icaret fılomuzun 12 ge • 
tündağın bu gidişi ardınd:ın iizü- ------------• mi ile kuvvetlendirilmesi karar· 
Jenitt de hiç .. bhe ycıldıi Tiırdır. rak geni bir sahne yapı J/07 laştırılmıştı. !ngiltereye yaptırı-

B:ışvckil Cellll BayaDll bir mü- - lacak bu gemilerin yapılma i3rt-
nasebetile Mr lgram..Iıı an'at A nkara Şehir tiyatrosunu ku- şan ve muzik vadi.sinde çok iyi Jannı teshil etmek üzere Deniz -
maharet ft ln<eliğl ile: ran tanınmış sahne artist • yetiştiriliyor. bankla İngiliz mümessilleri ara -

- Ebeli .. lerlınizden Raşit Rıza bu Balet kısınımu için d• Maca - sında müzakerelere başlanıru~ • 
Diye vıısıllucladılı 'Ostündal vazifeden ayrılarak ıebrimize ristandan profesyonel bir balet tır. 

brdağu yübeJı: ve sorlu otorite dönmüş ve (Hali< Opereti} ne heyeti celbolunmuş ve şehrim;.z2 Dünkü muzakerelerde iki ta • 
ile yılların siirekllliti ~e lı:ar· girmiştir. Bu genç teşekkülün re- gelmiştir. raf arasında her şey halledilmiş, 
pmı• çıkan engelleri daima en Ayrıca Avrupanın tanınmış a:- yalnız 18 bin liralık bir ihtilaf 
şedid tarz.18 ı.ataraf etmek yo- malarmdan bir primadonna da kalmıştır. 

lmm bildiği bdar t.Jtlah cılmnk getirtmeğe karar verdik. Bu hu- İngiliz delegeleri dün telgraf -
isteUkleriae karp d• faydanuı en susdaki teşebbüslerimiz de miis la merkezlerine müracaat ederek 
üstününü temia edebilecek. bir bet netice doğurmu..<nur. bu vaziyeti bildirmişler ve yeni 

varhğm h...tud..uzl,.P ve genif
tiği içindeydi. Hiçbir vali yeryü
diııde onun sahib oJduğu hvvet 
ve kudretlerle techiz edilmek fır
satını bulamunqtır. 

Onun içind.lr ki, bellıi bu eidi
p. arkıısmd .. kendi gidişlerini 

ve gidebilecekleriai de hesaba 
katıırak aflıyaca.k ve cıflıyabile -
cekler olaukta. Fakat, muhakkak 
Jıi sevinenler de varda .. diye dil· 

fii•düm. 
Aklıma ilk ince, iiç l>"f ay için

de 600.000 lirası yatmaya uira -
yan ve suçluları ınüruru uıman
dan istifade ettirjlen Esnaf Ban
kasının hikayesi ıeldi. Bu müca
delede aizına ot tıkaııanlardan 

biri de bizim başmuharrirdi 
Etem İzzet Beniceden sordum: 
- Ne dersin l\lulılttin Üstün -

d11.ğ"ın bu gidişine?. 
Ve ilave ettim: 

- O zaman sen bu suüstlmalln 
müeadelesini yaptıiın, gerek Mil
ijyet'deki nqrlyatınla, gerek Şe

Jür Meclisindeki cidallııle ortaya 
çıktığın için adeta •\'1lt81l haini· 
uyılacak hale zetlrildin. 

Güldü, daldı, uzun uzun ılli4'1n· 
ııl.ü; sadece: 

- Güle giile Eksel•• &, demek
ten başka bir sözüm yok!. 

Dedi ve .. tekrar bütün bir mii
Uyi. lıir mücadele ı.rihltoi, ve elim 

bir sastunıhl§taki utırab n iş

b•eeyİ ciiderin• e canlandıra 

~a11.l•1Wlır• daldı! 

BOK.HAN CEVAD 

Maruf san'atkar Raşid Rıza 

jisörlüğünü deruhde eden ma\•u! 
san'atkirıınız Raşit Rıza dün ken
disile görüşen bir muharririmi•e 
şu izahatı vermiştir: 

•- Memleketimizde operet S3-

hasındaki varlığımızı Avrupada 
olduğu gibi yüksek bir san'at se
viyesine yükseltmek için uzun ve 
programlı bir çal!§maya iht; yaç 
vardır. 

Bu sahadaki en ziyade karşı -
laştığunız :ıekillerden başlıcası 

ses ve şan noktai nazarından ma
alesef memleketimizde tam san'· 
atkar bulunmamasıdır. 

Her sahada olduğu gıbi Türk 
gençliğinde bu san'ate karşı da 
yüksek bir istidad mevcuddur. 
Ankarada pek uzun olıruyan tec
rübelerimde bunu gördüm. 
Şimdi Hall< operetinde ça~rak 

sevgili İstanbulun san'at takdir 
eden halkına yeni ve güzel eser -
ler verecej!U. 

Elimizde müteaddid elemanlar 

Yeni Primadonnamız onümüz -
deki ilk temsile yetişecektir 

Musiki üstadlnmızdan olı'.b 
Halk operetinin muzik ve s:ın 

Jnsıınlarını idare etmekle o1an 

Seyfeddin Asaf da dün kendısil~ 
göruşen bir muharnrimzıe şun -
lan ~öylemiştir. 

· - Biliyorı;unuz ki operı:>t de
mek biraz da muzik delll<'ktir. 

Şimdilik elimi<lde Lutfullah , 
Celiıl, Ali. Bayan Toto, Zeko ve 
uire gibi emekli san'atkarlarıınız 

vardır 

Bu arkadaşlanmızın e.kserisi 

konsercatuvarda tah~il etmış!Pr

dir. 

Fakat burasının tamamen de -
kilse bile ileride bir (peret mek· 
tehi. haline getirilmesı için y~ni 

istidadları yeti~dirmek yegföıe 

gayemizdir Bunun lçin de bura
da her gün sulfej ve şan derslrri 
veriyoruz. 

Birkaç güne kadac v~recegımiz 
ilk (İçiçe) operetile sahnemizde 
göreceğiniz tekamül ümid ede • 
rim ki bütün halkımızı ve bü -
yüklerimizi memnun edecektir. 

Önümüzdeki sene içinde dün -
yanın en büyük operet üstadı o
lan Türk dostu Lear'ı memleke • 
timize davet ederek Türk opereti 
için de kendisinden yeni bir eser 
riea edeceğim .• 

direktıf ı.stemi ]erdir. 
Yeni talımatın müsbet olaı·&k 

geleceği ve anlaşmanın bugün • 
lC'rde imzalanacağı ümıt edil -
mektedir -·Hususi 
Mekteplerin 
Bütçeleri 
Şehrim zde mevcud hususi li • 

selerin yenı yıla aid bütçelerin! 
göruşmek U.zere dün maarif mii
diirli.ığünde bir toplantı yapıl • 
mıştır 

Toplantıya mezkür füelerin mii
dürleri ile bazı müfettişler işti -
rak etmiştir . 

İçtimada her mektebin yeni büt· 
çelerinin taslakları vücude ge • 
tir ilmiştir. 

-11--

Ekalliyet 
Mekteplerinde ki 
Kitaplar 

Maarifce tetkike 
başlandı 

İstanbuldaki Ermeni mektep • 
terinde okutulan bütün Erme 

nice kitaplar, tetkik olunmak ü
zere dün maarif müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

Namık Kemali anarken, hatırı
ma gelen bir fikri yazmaktan ken
dimi alamadım. 

Birkaç gün sonra, htanbula ııe
lip birkaç oyun verecek olan 
meşhur fransız san'atkarı Harrl 
Baur'un, geçen kış, bir iilminl 
seyretmiştim. Fransız san 'at.kir 
bu kordcliisında, büyük müzik 
üstadı Bethoven rolünde idi. Bu 
sene ele Charl Boyer'i , apoh·on 
rolünde seyrettim. 
Başka mern]eketlerde, tarihin 

büyük adamlarına aid hlidi.•eler, 
o adamların hayatları filme alını
yor. Bizde henüz propaganda fil
mi yapılmıyor. Fropaganda filmi. 
•Propaganda filmi• olarak yapılır. 
bcrlı:ese öyle tanıtılır ,.e i!ıin edi
lirse, kimse gidip görmek istemez. 

En kuvvetli propaganda. • Pro
paganda• olduğu hissedilmiyen, 
duyulmıvan propagandnlnrdır. 

Biz. bu yoldan yiiriımeli\·İ7. l\fe• 
seli Nam1k Kemal'in pekala nı. 

masrafla, çok uzun olmıyan giizel 
bir filmi vütude getirilebilir. Bu 
şairin bütün hayatı sergüzeştle 

mücadele ile geçmi. tir. 

iyi bazırlanmı~ bö\ le bir filmi 
görmek istemiyen tek insan ta
savvur edemem. Yeter ki, ~amık 
Kemal filn1ini sr)o·rederken, bir 
propaganda filmi kokusunu asin 
duymamalıyız. 

Namık Kemal filmi fikrini. siz. 
istediğiniz kadar, tarihte geçmi:, 
dil!'er türk 1ıüyüklerine fesmil e· 
debi lirsiniz. 

REŞAD FEYZİ 

Modern liman 
Daireleri 
inşaata bugünlerde 

başla nıy.:: r 
Deniz Ticaret Müdürlüğii bii -

tün liman dairelerinin yenile~ • 
tirilınesi hakkındaki kararın ta'.
bikine sür'aUe ba§lamıştır. 

' ~afinalı 2 ay olduğun • 
~~ t•tlı t <>dua mezkür bmı-
11, lkatı hakkında mÜ§ahede 

oldııiundan bu hususdaki faali -
~te ayın birinci gününden ltilıa
rea başlaııı!ml§tır. '-=============-~=ı 

Piyasaya damğasız çı-
karılan kontrplaklar 

Bu kitapların bilhassa terbi • 
yevi ve pedagojik vaziyetleri göz
den geçirilecek ve muvafık gö • 
rülenler okutulacaklardır. 

Bu suretle evvela Marmara hav
zasında bulunan liman daireleı i 

yen!leştirilecek ve modern bina -
lırr inşa olunacaktır. 

4 ht ~Yetin bir rapor halin

~llılt~ılbıesini her cemiyetten 

~ iiıenn. dün Ti--.t o
~ ~ndurM:ıI• toplanarak 

S lıill ocı.ya vetteekleri n
'ıt. ırlanıata koyulınuşlaı· • 

lıı~ 
il-, huıu. t&rafdan dünkü toplantı
~~uı •. n kunduraların dtlarına 
!\ 'L ""il \> 
t '•etı~- e Yalnız fiatları yazıla>ı 
~ -•ııı Ye . . 

lıı clt rıne hem fıatı ve 
~ı· o""'··· ·--··-· " ı et·L --un e.,,,....,u gostercn 
aıı. •~etı 

.. ltırıı " yap1ştırılması ra-
11~ ın~tır. 

bıı. 8llrı-tı 
>."ııı l:. e, mukavva ayakka -
(l~~~ ~ndiliğinden piyasadan 
lııı "liııı, " " 
~ eıiltet• Ç~nku halkın evsa • 
~~ h· 'Cll 0eı-eneceı:; mukav -

ı.. it lllalt 
"adı. alnııy aeağı anı.ışı!-

" 

Bu şekerler muhtelif partil<>r 
halinde İngiltere, Çekoslovat,-a 
w kısmen de Cavadan temin ol\:
naclltır. 

Bu ,ekerlerin kıymeti gümrük 
.resmi hariç olmak üzere ll mily!>n 
liraya yakın bulunmaktadır. 

Bu yıla aid fuliyet.lerini tatil 

eden şeker iabrikalanmız ancak 
25 hin ton feker istihsal edebU -
mişlerdir. 

Halbuki son yılın ih tiyaıc 75 b n 
ton olduğundan ve istihlak her 
sene arttığından önümüzdeki yıl
larda hariçten pek az ~eker ge • 
tirmemiz için yeni şeker fabri -
kalarımızın bir an evvel tesisi 
zaruri görülmektedir. 

Bu münasebetle mahallen e -
tüdlcrinc devam t'<ien mühendis· 
!er raporhı.rını sür'atle haurlıya
cakl.ar "" bir an evvel faaliyet~ 

geçiJPcektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

rı ekrem eşeğini kandırdık?.'. Pa
dişahın iradesi ve izni olınadan 
habersizce İstanbula ordu ile yü. 
rüyoruz. 

Bizler İstanbula varmadan. 
bin atlı Rumeli zorbalarile gizli. 
ce Rumeli fenerini tut, üçüncii Se
limi tahttan indirip dördüncü 
Murad meczubunu padişah ve 
halife ilan ederek Osmanlı im • 
paratorluğuna hiikim olan ve bo
ğaz muhafızı bulunan serden gpç 
ti meşhur Kabakçı Mustafa}'l a. 
man vermeden bastır ve kellesini 
kes! ve bana yolla!. Hareketine 
kim mruti olursa vur, öldür .. 
HattA, padişah halife dahi olursa 

Berberler 
Ih ti lafı 
Halledildi 

Katibiumumi işine 
devam ediyer 

Bir müdet evvel İstanbul ber
berler c~miyeti heyeti idaresile, 
cemiyetin katibi umumisi Cemal 
Akyüz arasında ufak bir mes.>· 
leden dolayı bir ih til.if çıktığını 

yazmıştık. · 

Öğrendiğimize göre cemıyet 
idare heyetile katibi umumi ar~
sınclaki bu anlaşmamazlık halle
dilip ve her iki taraf arasında ba
rış temin edilerek Cemal Akyüz 
,·azifesiııe normal şekilde devam 
l'tmeğe başlamıştır. 

aman \•erme! ... Ben, maiyetiml · I 
gelinciye kadar Rumeli feneri ka
lesini elinde tutarak bekle! .. 

Ali ağa, mahrem ve şifahi em
ri alır almaz, Ruscuk voyvodası 

Alemdar Mustafa paşanın hıızu· 

rundan el öperek bir gölge gibı 
sessizce kaybolup gitti. 

Ru9Cuk voyvodası Alemdarın 

bu mahrem emrinden ne sadrza
mın, ne ordu erkanının ve ne de 
padişahın haberi vardı. 

Bu mahrem emir, evvelce Rus
cuk yaranı tarafından hazırlan -
Dlli bir İs tan bul baskınının ve 
imparatorluğu ele geçirmenin 
başlangıcı idi. 

Ali ağa, mahremi esrarı olan 
deli Zorba namile şöhret alan .lı.et
hüdru.ını çağırdı. Ve şu emri ver
di: 

- İstikamet, İstanbul Rumeli 
FenerL Harekatı, gerek ordugfilı
dan ayrılışda ve gerek yolda mah
rem tutıınus ... Seferi kuvvet, bin 
aUı seçme.~ Yürüyüş, yıldırım 

imalathanelerden biri 20 para resme 
itıraz etti ve mallannı damğalatmadı 

Y eni kontrplak normları 

hakkındaki nizamnamenin 
muvakkat maddesi muci

bince, gerek imalatçılarda ve g•
rekse ithalatçılarda mevcud stok 
kontrpliik:larııı miktarları 13 Teş
rinievvel 938 tarihine kadar vila

yet m~kamına bildirilmiŞ ve ':ıu 
kontrpliikları İstanbul ticaret ve 
sanayi odası beher plaktan yirmi 

para damga masrafı alarak dam
galamağa başlmış olduğu ma -

Jiimıiur Damga işi birkaç gün 
zarfında ikmal edilmiş olacak • 
tır. 

İst.anbulda mevcud bilümı.ırn 

imalatçılar ve ithalatçılar ve pe
ralı:~nde kontrplak satıcıları - yal

nız bir imal.it.hane müstesna ol

mak üzere - kontrplaklarını Ti • 
caret odasına damgalalm!iilardır. 
Öğrendiğimize göre beyanname • 
sini vermiş olduğu kontrplıikfarı 
ticaret odasına damgaletmaktan 

istinkaf eden yukarıda zikrettiği
miz yalnız bir fabrikanın mallar? 
piyasada, hatta bütün Anadoluda 
damgasız olarak satılınaktadır. 
Mezkür kontrplak fabrikası 'ri -
caret Odasının almakda oldugu 
yirmi para damgalama ücretini 
nizamnameye uygun ve kanuni 

sür'atile v emerhalesiz olacak... manın Karadeniz yakasile, lstan-
Kol nizamından geri kalanlan bul yolu üzerinde bulunan geçit-
derhal idam ediniz! .. dedi. !erini kesti. 

Bir saat sürmedi. Her şey ha- Orman civarında bulunan Rum 
zırdı. Kethüda Deli Zorba, Ali a- ve Bulgar köylerinden odun kes-
ğanın çadırına gelerek tekmil h:ı- meğe gelenleri içeri sokmuyor -
berini verdi. !ardı. 

Alı ağa, kabakçı Mustafa mese- Rum ve Bulgar köylüleri şaşır-
lesini ve diğer yapılacak harekatı mışlardı. Bunca senedir görme 
mahremi esrarı olan kethüdasın- dikleri askerlerle karşı karşıya 
dan bile saklamıştı. kalmışlardı. 

Bin atlı, Pınarhisar voyvoda • Boğaz yamakları, yeniçeriler 
sının arkasından gecenin karan - kendilerince malılm idi. Fakat, 
!ıklarım yararak Istranca dağla • Belgrad ormanının geçitlerini ke-
rının sarp yamaçlarını aşıp ordu- sen askerler hiç de bunlara ben • 
gfılıdan sessizce uzaklştı. zemiy-0rlardı. Adeta, eşkiya kı 

Alemdar, ortada hiçbir şey yok- yafetli kimselerdL 
muş gibi mışıl, mışıl uyuyordu. Ba§larında, Rumeli Arnavud • 
Ruscuk yaranından Behiç, Re • larının giydiği çoparalar vardı. 

fik, Ramiz efendiler i.şden ha1'er- Bellerinde kırmızı ve yeşil ku -
dar idiler. pklar sanlı idi. İzbandud kıya • 

Ali ağa, dolu dizgin, bin atlı !etinde kanlı lı:atil adamlara ben
zorbasile sabaha .karp. Belgrad ziyorlardı. 

ormanlarına girdi. Ormanda, kö- ı Kurnaz Pınarhisar Ayam her 
mür yakmak üzere bulunan eş ihtimale karşı kuvvetlerini tama
hası derhal tevkif ettL Ve._ or - mile orman içine sa.klaınıştı. Ge • ' 

Ayni suretle, diğer lisanlarda 
okutulan kitaplar da esaslı l:ir 

Erdek ve Çanakkalede yapıla • 
eak ve bunu diğerleri takib edt· 
cektir. 

tedkike tabi tutulmaktadır. ,,

1

--------------: 
bir salahiyet olmadığı iddiasile _ ı Birimizin derdi 1 
v~rmek_istememekte ve bu yüzden Hepı·m ı· z ·ın d erdı· 
elindekı damgasız olarak satışa 

arzetmektedir A d-kk• l ·ı 1 
Haber aıwiunwı göre, maran· şcı U an arı e 0-

gozlar cemiyeti de bu vaziyetle kantalarda temizlik 
yakından aliikadar olmuştur. Ce- Aıı<ıl•r, kahvecncr halka >en•· 

miyet, Ticaret dasının damgasını eek içilecek şeyler satan esnaf be • 
havi olınıyarak satılan kontrplak- lediyece ınhhi muayeneye tibl tu -
!arın, ağaç sanayiile meşgul oJa.n- tulmakladır. Bcndaıı t<"min edilt':t 

lar tarafında satın alınmaması ve laydanm halkın b.ıhlıatini korwrua.k 

alacakları stok kontrplaklarda. oldııiu lulıa ma.lıtaç de!lldir. l"ıı 
Clbi esnafın temtzlfk busu Ull(l 

13 Teşrinievvel 939 tarihine k'.l - C•Y•I tıUz davrallm'51 iki cihPllt" 
dar Ticaret Odasının damgasın.. eıumcıır. 
aramaları icabettiğıni ve kontı . ı- Belediye nhamnameslne ita-

plak hususunda her türlü şika • at. 
yetlerini com iyete bildirmelerin.i ! - Müşteriye ı.end'nl temi• ta-

esnafa taminı etmiştir. ---çitlerde yaya olarak birer ikişer 
kişi görülüyordu. 

Ali ağa, geceyi bekliyordu. ?.u
meli fenerini sabaha karşı basa
caktı. 

Ali ağa, beraberinde getirdôğl 

zorbalardan birisini tebdili kıya· 
fet ettirerek köylü kıyafetine 

soktu. Sırtına odun yükleterek 
Rumeli Fenerine yolladı. Bu zor. 
ba tilki kadar şeytan bir adam -
dan akşama kadar Fenerde odun 
satmak bahanesile dolaşacak ... 
Boğaz yamaçlarının hal ve etvn -
nnı tetkik edecek ... Kabakçı Mus
tafanın nerede yattığını ve maı
yetindeki muhafızların ne mik -
tar ve kimlerden ibaret olduğuı.u 
tahkik ey liyerek Belgrad orma
nına dönecekti. 

Ali ağa, tam eşkiya idi. Odun 
yüklü adamdan başka bir de ta
vuk ve yumurta satan birisini de 
köylü kıyafetine sokarak Fen<'re 
yollamıştı. 

(Sonu. var) 

aıtmak. 

Bunların her ikisi de r.snaflaıı 

htor leni için üzrrlnde durulnıağ_. 

defer. Birlnctsl umumll'1 t-eliünt·U 
selimf"'ti n:1mına yapmak mc<·l,1n·J-
7ettnde olduiumuı: bir vaıtt.•dtr. 

İ.kin<'b,i de esna.tın kendl lebinf>dlr. 
Bir aşçı, bir kahveci, bir MCktrtl, 

maballeblcl dükkanını lemJz tut • 
m.akla kendi müşterisini artırır. 

Raf.,et l'Örür. 
Halbuki okuyucu1arımız1an A1 .. 

dıimuz mektuplardan bu husu!-.da 
edilen şikiyeUeri esene okumalı -
tQız; b1l -ıranda en mkhlm ola • 
rak şunu kaydedelim: 

Büyük ve belli b~lı aııçılar de

i'U fakal kıyıda köıede bulun•n 
a,çılarm ekRrisinde - her F>CY 

bertaraf - kaş-ik ve ('a&allara hto e
hemmiyet vcrmemektedlrJer. En U• 
eo :aeYhıdeu alınan ('&tal ve ka • 
fıJı.lanh kısa bir ıtamlUl BOlll'& İi6 • 

tünü• elli.sa dökülerek, hatta pa -
sım.sı bir siyahlık peyda eiJcrek lı1-

sana tlk~inU ve-ren bir tekil alflıl"t 

v" birçok a çı1arda hep böyle ('3· 

tal kaıık kallaıuldıtı maliimdur. 
Bu how la ve dlfer halkın ı-ıda 

maddelerini satan esnafla lK'lf'rlh·e .. 
aln aıkı ve a,nı taf9.&nda dt-\":.l rnlı 

btr surette al.ik:ıd.ar olır ı '' -

maJ gö•d.erenlerl tlddetıe t.ffıtye 

etmesini eb em.mlyeUe rica ede-rı1~ 
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Müstakil bir Ukranya ı 
yaratılmak isteniyor? 

lehistanın Sovvetlerle anlaşmc;ısı
·nııı en mühim sebebi budur. 

Berlin bu vaziyete lakayd kalabilecek mi? 
Yenı gelen Avrupa gazetck ·ı 

Ler tar - Rusya münasebatı il~ 

meşgul. Bunu hem izah, hem d~ 
hülasa etmek lazım. 

Çekoslovakya meselesinin ma · 
!um şekılde neticelenmesi üzeri -
ne A nupada bundan sonra daha 
neler olacağı merakla bekleniyor
d" Bu daha zıyade kendıni bel·
ILtmedi. Çünkü orta Avrupad~kı 
c.:_vletlerın ,yeni vazıyet üzerine 
pc t kalan, her gün değişiycr. 

Şımrli de Lehistanla Rusya ara -
sındaki münasebat başka bir sek
le gırıyor. Kaç zamandır Varl'o -
va ıle l\!oskova arasında pek yo 
lu, cı.1 olmıyc:.n bu münascbat ~tn:· 
di c egışıyor. Politika alemiııin 
türlü değişikl:kleri arasında şirr. 

d en göze çarpan Lehistanla Rus
~ hırbirlerıne yaklaşms l~rı 
d ı I,ı.,.}', starı hariciye nazırı Bek 
s.>n~l·•dcnberi memleketin poH -
tik ısırı idare ederken daima Rus -
ya lP Almanya arasında bir kw- ıLehistamn 

g.ı çıkarsa Lehistanın tamamilc 

mukadderatına tıiikim olanlardan: Mare~al Smıgli .Rıdz 

ecnebi ateşeleı!le konuşurken 

bit raf kalması ve memleketiniıı 
bir harb sahnesı haline gelrnemc
s • göz önünde tutuyordu. 

dapeştenin uğraşması da beyhu -
de oldu. 
Şimdi politika alemının merak 

- chistan kendı emniyeti icin . ettiği nokta şu oluyor. Artık is -
g:ı d~ Rusya ile bir ademi tecıwüz ter istemez Ukranya meselesi 
m Jkı aktetti. 934 de Almanya ile kendini gösterecek demektir. A,._ 
bir muahede yaptı. Fakat Leh'~- rupa şimdi yeni bir mesele karşı
taı,la Alman}a arasında hallcdil-

sında daha kalacak. Söylernı>ğe 
mesı lazım olan birtakım mesele- h t k ki ç k ı k t k 
1 

_ • ace yo e os ova ya ar ı 

er Y ne oldugu gibi kalmıştı. Yal- Berlinin nüfuz ve tesiri altınd• -
nız Berlin ile Varşova şu Mktada drr. Muhtariyete malik bir Uk -
bırleşiyordu. İki taraf da anıla _ ranya vücude getirilince Almarı
rınrlaki her hangi bir ihtilaf• hal-

yanın iktisadi nüfuz ve tesiri de 
le mek için silaha müracaat et _ Çekoslovakya tarikile buraya ka-
rni VPccklerdi. Bundan sonra Le - dar pekala sokulabilecektir. :Ru 
hAilstanın politikası daha zivade ihtimal gittikçe yaklaştıkça ta -

manya tarafını tut:ıvordu.· Fa-, biidir ki Lehistanı çok düşündür. 
k bundan da Moskova memnun mektedir. Lehistanda 5.000.()1)0 · 
değıl<li. Lehistan htikumeti bir Ukranyalı vardır. Ayni suretle 
taraf dan Rusya ile dig" er taraf _ d Rusya da bu ihtimal ile meşgul 
an da Almanya ile olan mua - olmaktadır. İşte böyle uzak veya 

hedeleri sayesinde kendini e~ _ • ·• yakın bir ihtimal göz önüne ge -
niyette görerek Avrupa politika- tirilince Rusya ile Lehistanm 
sırına mühim bir rol oynamak ,.,_ menfaatleri birleşmiş oluyor vt 
temiştir. Onun için Baltık dcı. -- Moskova ile Varşova arasında bir 
zinden Karadenize kadar oi~~. -

1
_ h .,, yakınlık kendini göstermeğe ba~-

adaki devletleri birleştırcr~ l: lıyor. 
bıtaraf bir zümre teşkil etmek \C 
b Fakat şu uzak veyahud yakin 

u suretle hem Almanyanın he~ 
d ... ihtimallerin derecesi nedir ve hu-

e Rusyanın ik!rlemesın· e k ' b. d arş. günkü vaziyet ne merkezdedir'. 
. ır_ uvar vücude getirmek po·- M oskovada geçen gün Rus harir'-
lıtıkasını takib etmek istedi. Son-

Le 
ye komiseri ile Lehistanın el<;is; 

ra histanla Macaristan arasın-d - arasında bir mülakat olmuştvr 
a müşterek hudud temin! kin Bundan sonra ortaya çıkan ha -

çok uğraşıldı. Bunun için Ka; - berlerden anlaşıldı ki iki taraf da 
patlaraltı Rusyasının Lehistar.la aralarında mevcud olan muahe -
Macaristan arasında taksim edı"l - 1 

denin hükmünü tam manasile fo \ 
mı>si lazım geliyordu. Fakat bıı - vam ettirmek arzusunda bulunu-
na Almanya kat'i surette itira- yarlar. Birbirlerine tecavüz etmi-
etti. Romanya da buna razı alına~ yeceklerdir. 

dı. Lehistan - Macaristan müşte- Rusya ile Lehistan arasındaki ı 
rek hududu için Varşova ile Bıı- münasebatın düzgün gitrnesın~ 

engel olan bir takım ihtilaflar 
vardır. Bunun müzakere sureti\e 
halledilecektir. 

Avrupa gazeteleri Lehistana 
tabi olan Ukranya kısmını mu -
hafaza için Varşovanın istikbalı 

d~ünmek mecburiyetinde kaldı
ğı gibi Rusyanın da kendisine ta
bi olan Ukranyayı müdafaa ili -
zumunu hissettiğini yazıyorldr. 

Hülasa, Almanyanın malum olan 
il er lem esi karşısında her iki ta -
raf da istikbalin türlü ihtimalle. 
rinı hesab ediyorlar demektir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

ÇOCUK 
Bilmecesi 

cSon Tell'raf• çocuk okuyucul:u '"' 
da alikadar edecek bir bllme<:e ~rl·d 
tertip etmf'k üzere lıaı.U'lanmı~tır, Ru 
bilmecelerimiz ayuı onundan itıba -
ren ba~lıyacak.ttr. Her harta. pazartc .. ı 
l'ÜDÜ cazt'lemizde bir «çocuk bilme
cesi• ne!Jrtd<'.'ceğlz. Çocuk okuyucu hı. 
rım.1z bu bllme<:eleri halledecekler Vl" 

hal ıtekillerini raı.etemlze &"önderet:ek
lerdlr. Cevablıır hususi bir heyet t:ı -
Tafından tasnif edilecek ve kur'a (e
kilecektir. Kazananların bir hafta son
raki pa'Z.artesl ıünıi. ilıin edilttektir. 
Bu kÜ('ük okuyu!'ulara z-a)·et kıymetli 
hediyf'ler vereceğiz. 

Bu suretle her hafı. pazartesi c-ii.uü 

Son Tell'raf sütunlarında Yf'ni bir ı.n. 
meee neşredilecektlr. 

Bu yeni musabakamı<tın ('Ok nu.• • 
rakh ve heyecanlı olma -ı için, şinıdl • 
yr kadar hh:bir yerde çıkmamtŞ ·.·ok 
güzt'l şekiller düşündük. 

Hedlyelcrlmizln ne-lrr oldufunu ve 
bilmeceler hakkındaki fazla tafsil.ih 
buKünlerde yazaca.j'ız. 

1 Merakli Şeyleri 
On bin şene evvel 
işlenen bir cınavet 

Fransada (TlzU) Ue (BurdeJ) 4ra
sında geçen (Dron nehri) nin her iltl 
sahlli bir ook eski eserlerle doludur. 

Burada yapılan araıtırmalarda bun .. 
la.rdı.n pek çotu meydana oıkarılnu, .. 
tır. Bu ara.da 50bin sene ev,»el Y•'f& .. 
yan bir adamın iskeleti bulunmU'jtur. 

Judenln son zamanlarında meyd.•nıı 
çıkardığı bir başka iskeletin üzerin -
de, taş devrinde yapl1m1.f bir cinaye· 
yeUn eserleri ıörülmüştür. 

İskelet, bükülmüş blr halde buluu
muştur. Ba$ı, . af elinin alhnda idt. 
Fakat iskeletin bel kemiii yanında, 

ecdadımızın iptidai hayatlarında kul· 
Jandıkları u6U sivri oklara benzi.ven 
bir ok vardı. Otnayet aletl olan bu ok, 
hio şi.tpheslır. vücude saplanmış, ölÜD\4' 
sebebiyet '"·ermlftJ. 

Ar'lyıcıların kanaatine t"öre, cina· 
yet şu suretle yapılm1ştır. Gürilltüyt.i 
:1,uen ada.m, ma.j"arasından dışarı çı

k11or, pusuda saklı ota.n dü!}manı, bir .. 
denblrf' yayını cekiyor. Oötsii. delint>:t 
adam yere dütüyor ve ölüyor. Dü.'ltü
til vaziyeti de 10 bin sene muhafa.?::a. 

ediyor. 

LEVANTA YERİNE PRASA 

Eskiden şık bir Cinli kadın kaşları
nı, kirpiklerini yolar~ yü:ıiJnü tan1.ı. -
mile boyar. Tırnakları bt"Ş altı sanUnı 

kadar u:ıatır, üzerlerln(" altın ka.p -

latırdJ. Sokafa eık.hfı zıunan, birbiri 
üzerine dört beş kat fistan &lyerdi. A
yaklarınd.ı. da ipek terlikler bulunur
du. Son zaınanlarda bütUn bu ii.d.-tlt>r 
terkolundu. 

Cinde ihtiyarlara, kendi boylilruıa 

g-ör.ıe birer kefen hediye etmek ide• -
Ur. Bu he-diye, hastalık :ıamarunda. 

ı-ctnderllecek olursa daha ziyade mak
bıtle ceçmiş ... 

Çinliler arasında so,tan, sarımsak, 

pırasa suyu lli.vantadan sayılar? Şık 

kadınlar ( !) yüzlerini. eUerlni bun -
ların suyu ile ulu.şturmadan sokaia 
çıkmazlar ... 

BOŞANMA ŞEHRi.. 

Gazetelerde ismi geçen, fillmlerde 
manzaraları görülen bu kuçük şehir 
nerede ve nasll yerdir! ... 

:Nevada dafları arasında sıkQm1$ 

küçük bir şehir. İstasyonda. trenden 
inilince ı-öze çarpan ilk şey şu gaırib 
levabdır: 

cRöno, dünyanın en küçük şehri, 

Jıali.skıir ROno. bairt yanıkları, kalbı 

kırıkları selimlar ... » 
Hiklmler, milyonerlerin, sinema yıJ · 

dızlarının şlk3.yetlerinl sükO.nt'tle ltn· 
ler ve boşanma kararını verir. 

Bu (kalblerl kırıklar şehri) belt!di

yesl, sevdalarında. aldanan. bir hayal 
inkisarına utrıyanlar yüıuuden bayii 
varidat teınln etmektedir. 

Kalbi dunyanuı birçok yerinden ve 
birçok kimseleri buraya koşarlar. Ilcr 
15 dakikada. bir boşanma kararı \"t" • 

rillr. 
l\.lahkemeden boşanma kararnu a

lıp çıkanlar, parmaklarındaki "'~" 
halkalarını clva.rdakl küçük dereye 
atarlar. Derenin üstiındeki köpri1de 
dtaima bLiyük bir kalabalık vardır. 

Bunlar, ahlan tıalkalarl çıkarmak 

için dereye giren çocukları seyr~d~r -
ler, eflt'"nlrler ... 

BEŞ YÜZ SENE VADELİ 

Amerikalının biri, Nevyorkuun bil· 
ylik bankalarından birine tek bir do
lar lt'vdi etml.ş ve ertesi 1"Ün de ayni 
banka üzerlne iki ml:ron dotarhk bir 
çek imzalamış. gondermiıı;. 

Banka ('eki kabul etmiş ve dosyası-
na koynıuş. 

İzah edelim; eek, 2.49'7 senesi niha
yeibtde öd~nmek üzere çekilmiştir. 

Hesap olunursa bir doların, beş ;ı.·iiL 

senede o/o 5 faizi mürekkeble tanıam 
2.900.000 dolara balii" oldu,tu görühir. 

Senenin 

HÜ IK A 
BİRSE • •• 

Yazan: MURAD KAY AHA~ 
- Bayan Birseni görmek isti -

yorum ... 
- Kim olduğunuzu söyler rmsi

niz, Bayım? ... 
- Ressam Ayhan! ... 
Hizmetci, genç ressamı salona 

ald~ gitti: Biraz sonra geldi: 

- Bayan Birsen, affınızı dili -
yor. Resim yaptırma niyetinde ol
madığını söylüyor ... 

- Lutfen Bayana söyleyiniz, 
bunun için gelmedim ... 

Ayhanın, bu genç ve dul kadını 
görmek isteyişi sadece bir me -
raktan ileri geliyordu. Bütün İs -
tanbul halkının takdirle, muhab
betle bahsettiği, güzelliğini met
hede ede bitiremediği bu müstes
na kadını yakından görmek iste
mişti. İşte o kadar ... 

Birsen yüksek bir ailenin biri
cik kızı idi. Altı sene evvel zengin 
bir adamla evlenmişti. Fakat me
sud olamamıştı. Kocası bir oto
mobil kazasında ölmüştü. Ö za -
mandanberi Maçkadaki konağın
da yalnız yaşıyor ve pek az kim
seyi l<abul ediyordu. 

- Bay Ayhan? .. 

Ayhan yerinden fırladı. Genç 
kadının salona girdiğini görme
mişti. Müvazenesini muhafaza e
demedi, sendeledi, koltuğun ke -
narını tutıtu. Karşısındaki kadına 

hayretle bakıyordu. Bu cidlden 
güzel bir kadındı. Tıpkı güzellik 
ilahesi Venüs gibi. .. 

Genç kadın baygın gözlerini 
süzüyor, hafifce gülümsüyordu. 
Ressamın üzerinde husule ge -

tirdiği tesirin !arkında idi. Niçin 
geldiğini, n.e istediğini sorıruya 

lüzum görmed: 

Az sonra genç ressam elini u -
zattı: 

- Resmimi 
nun kalırım ... 

Dedi. 

yaparsanız mem .. 

* Ayhan atölyesini çiçeklerle süs-
lemişti. Birseni karşıladı ve he
men resmini yapmıya başladı. Hiç 
bir şey söylemiyor, durmadan fır
çasını oynatıyordu. 

Akşam yaklaşmıştı. Genç kadın 
ertesi gün, ayni saatte geleceği 

vadi le gitti. 

Ayhan, kendini baş.ka bir Alem
de sanıyor, kendi kendine soru -
yordu: 

- Acaba gelecek mi? .. 

Onu bir daha görememek, tab
losunu ikmal edememek korkusi
le kalbi çarpıyordu. 

....................................... 
Ayhan, ertesi gün gazetesini o-

• 

, 

-

ı.ısı~ 
kurken dol)du, kalrlL Biraeıı, Tak
sim meydanından geçerken bir 
otomobil altında kalnuı, ölmü§ -
tü. 

Deli gtbi sok&ııa fırlad~ ıçe•· 
y-a gitıtl. ApartımandaD ç g'-o# 
sarılı bir tabutun çıktığıP' 
düftü, bayıldı ... 

-
T A K S İ M Sinemasıııd~. 

İkinci Hafta olarak büyük bir muvaffakiyeNe gösterııınel<te 

Aşkın Göz Yaşıarı 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARIULI isi 

Muhteşem Filmin Baş Mümessili Meşhur Arap Mugıırın 

ABDÜLVEHAP ell"ı' 
Okuduğu şarkılarla bütün Şark Musikisi Amatörlerın,i G~{lll'ıl
tedir. Şimdiye kadar görülen ve işitilen Türkçe Sözlü fırsı1 

fevkinde olan bu emsalsiz şaheseri görmek ve din!eınel< el'" 
kaçırmayınız. e 11'.,lf 

Hamiş: Ebedi Şefimiz ATATÜRK'ün Muazzam Ceııa~J~ i; 1 
siınini gösteren filmin tamamı BOMAN - F İ L M ta.l'afJil 
tilrrıektedir. 

O 
• . ae' 

BUG N SARA y ve iPEK Sinemalarında bll 

A YNAROZ KADISI BUGÜN 
MELEK DQRQTHY MANUELLA En Güzel 

LA MÜ U R Filminde BUGÜN SEANSLAR SAAT 1 - 2.30 - 6.30 ve 9 da , ı:~! 
Sinemasında Tf .. rf.vP 

-
1 tJ'J -

Vakiti er 
, •••• tı ılo .. ,,.. 
aa. ıı, ıl J 
1 06 

,, 
Günet ,4 1 1 
Öğle 12 9 j 

ikindi H 8 ıJ ~ 
.j ı ,s 

Aktaııı ) ) 

Yat• 
,ı • 

_...._ Saat 1 den 2.30 a kadar Çek ucuz Fiatlarla HALK MA ,, 
----....- BugUn saat 12.30 da tenzllı1tlı HA r K ve TA LEBE Matın~ıerl <ııll 

~7:~;;~~_...._:::::::::::=;::============~-::::-:::.;m:"'::::~~=~~~-·---11~ BİRİNCİ BÖL Ü M --- --- birden alırmış. Emek apartım-.: ~a~la yapılma~-? TErtuğrUI 581)~' I 

1 y O· , s A İçlerinden birisi: ı' TiYATRO fi" - Canım bunların hepsi laf. Çekemiyenler uy- Taksimde (lll~ 
BİR GÜNDÜZ VE GECEDE duruyorlar. Söyledikleri gibi parayı hamal sır- KAYNAf'lModt 

· tında kaldıran kaç hekimimiz var? Hem kazansa- Vodvil 3 per ,,,.,r' 
Uzun bu :Corıdoı·. Iç içe odalar. Kıyı köşe her d '" 

!ar bile hakları değil mi? .. On binler içinde kaç Yazan: MahrnU __ 0 i bu.,ak rlolu. Ellerinde ,birer 12umara bekleşen bir ~ · r .A 
sürıı ın'~'" Herbırı öbürüne derd yanıyor: tane böylesi var. Lafla peynir gemiS'i yurumez. ııo. , 3~7 Hicri ıJ54 fıf 

_ Barsaklarım çalışmıyor! Yazan: ETEM İZZET BENİCl~ Öbür yanda da binlerce doktor hastayı bakım ev- Şevval Jklo'1~0 
_ Mıdcm bozuk! !erinde cam arkasından dürbünle bekliyorlar. Söy- ' j 
_ . Sağ cigerimde yara var. 1 lenenler hep aç gözlülüğün, çekememezliğin de- __ _:.::,. __ _:--o 
- Tıfodan kalktım. rümcemin kızından bilirim. Mıdcsi ilaç ambarına Hastanın birı mevzuu bütün bütün değiştir- dikodusu. Her doktor böyle olsun da kazansın! 1 

-- Sıtma tutuyor. döndü. di: - Hepsi iyi ama, bu doktor kazandığını ne ya- ' 

Böbreğirrtln birisi taşlaşmışt. Genç kadın bunların hıçbirısıni duymuyor gibi - Ama, ne olup olupta bu zamanda sayılı dok- pacak? .. Ne karısı var. Ne çoluk, ne çocuk. Tek ba-
Bakım odasına açılan kapının önünde bir genç idi. Onların konuşması sürüyordu: torlardan biri olmalı imiş. Baksana şu koskoca o- şına bir adam. Ölse kimse duymıyacak. 

kadın oturı:yordu. Biraz sinirli olacak. Durmadan - Zavallının hastalığı kim bilir ne?., dalarda bır tek boş sandalye yok. Bunların her- - Cimri imi~ te .. 
par>naklarını oynatıyor, ayağını sallıyor, arad~ bir - Hani bu doktorlara da güven olmuyor. Kimi birinden üç beş kağıt gelse akşama 250 lira dok- - Hem de ne! Bir para harcamaz diyorlar. 
daııp uzun .ızun düşünüyor. akciğer .. der. kimi karaciğer .. der kimı mideden torun kesesinde demektir. Hangi işte bu kazanç - Epeyce de yaşlıya benziyor. 

G 'lÇ kadınır ka~şısında otı..ran iki hasta ko- geliyor .. der. Kiıni safra ke,esi .. der. Yine sonun- var?.. - Elli beş vardır. 
n·ı~uyorlarlard · da ış olacağına varır. - Mazhar Osmanın arabı akşamları efendisinin - Elli beş değil ama besbelli kırk sekiz, elli var. 

N. yor gıın kız değil mi·•.. - Ben de öyl.eyim ra. Neşet Ömrr safra kesPsi el çarı tasını ıkına sıkına güç kapatabiliyormuş. - Su içinde ellidir! 
-· Çı.>k ta i'llZr! bıı ~ey.. taş yapı · ~. decı;. Aki1 Muhtar on ıkı parmak - Tevfik Salim günde 200 liraya para demi- - Ölürse bu paraları kim yiyecek? 
- Doğru. ir,an yuziıne bakmağa kıyamıyor' bars:ı.ğı çıbam. diyor. Orhan operasyon. istedi. yormuş. - Tasası da bize mi düştü? .. Nasıl olsa bir yi-
Yaıı. b•ş:•rı ıda bır g.;çkin kadıa söze karışt;: Abdülkadir Lütfi röntkenden geç te gel.. dedi. Rus- - Akil Muhtar akşamları hamal sırtında parayı yici bulunur. 
- Allah rlerd verip drrman ara.masın yavrum. çuk.lu hiçbirisinin dediği değil, kendini üzme .. di- İş Bankasına gönderiyormuş! - Ama çok iyi kalbll bir adam. Belki servetini 

Zor ş ·y :\'~ter çeki; ıruz. neler? !lele ergenlikte yor, Tevfik Sağlam kö• barsak dedi çıktı. Ben de ·- M. Kemal için günde üç operasyon 1500 lira Kızılaya, Çocuk E9irgeme Cemiyetine, okullara lıuı&k 
dok•nr dokı.r.r i0laşmak h:ç te koıay değ ı. Gö- buna geldim. Son uınut.. bakalım ne diyecek?. diyorlar "Kalantur hasla düştü mü 2000 i, 3000 l filan bırakır, {Devanıı var) 
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ATATURK Yüz yıl önce] s 
~'1 Neler oldu? 

teşrin akşamı CelatBayar B ~:::.nb~~;o:~:s~nö:zc?e;l~ 
~ ,,. . ~ . . . - ..... 1 

N 
E 
M 
A 

"azetec·ııere ne dı·•.:Tordu? ~ir fr_:::: g:.:::!i~:~~~~~~: 
' ~ • şunmuş ve gunlerce kolek;ııyon-

ilk büyük krizden sonra herkes 
merak içindeydi: 

~ -Acaha 
11\ı·~l'!ajı yapan ve yazan ı · 
~AT FEYZİ 

Atamız nasıl? .. 

il: . -
te h!sıı Atatürk'ten bahsetme-
"· aşlarken dün~anın bu en 
•q.hii{ . ' J • 

r.ııu •nsanının azız hatırası 
Qde sa ·ı -·ı · b' 11l&a, • ygı ı e egı nteyı, ır 

liıtı.nlık ve türkliik borcu bili-

lıur 
Iİıı Un hayatı türk vatanı i-
•ıu ~alışınakla ııeçen Atatürk, 
~i,~ •n bile yurd için emsalsiz 
lin ~llcr yaııtı. Biz, Ebedi Şe-

•ıhao .. 1 .. . . >•n<1 ŞUmu şohretını ve u-
dıı1t, ırdığı hayranlığı biliyor -
ın ... F'al<at, onun, dost, düş --.... h" . 
b11 k 11lün dünya tarafından 
1 adar 'idi". . t . t f sevı ıının amamı-

ar1ı 
Şer· ı~~ varamamıştık. 

<it , 111 olümünün, bu fevkalıi
"ıen lıısasyonel hadisenin he -
bııt;, alcabinde bizimle beraber, 

.... d" 
'lııı ıınya acı ve ıztırab buh 
~ ~~ ı:eçirdi. Bizimle bera
t; la Ulün dünya ağladı. Bu ııöz 
~n h~ının akışında nadir yeti-

'' . ~t. ııısana karşı duyulan 
"

1
' se · '••d vgı, bağlılık ve alaka 

linin ı. ı\tatürk adı tü..rk mille
~1,11 ~•ıtıbolüdür. Atatürk'e 
•la~ i?,sterilen sevgi, saygı ve 
liı,,, !~•k ınilletine izhar edi
t.:1.ı;; 'Ye haklı ve yerinde bir 
tbedi Yapabiliriz. Büyük ve 
~~'in ~ta'mızın söylediği şu 
liıtı;, ~••tıa\ı vecizeyi, göğiliıle
~ıı~~.ll •bnrarak, her zaman 

' ~ e tekrar edelim 
at'.] ' e ltıutlu tlirk'ünı diye-

<i:b * llııı ır1~ . 
~ g·· cıte~l'in cuma günü ak-

•t ~·,n u; batmak üzere .. Deniz
d, 'l'u,k ~ı vapurlarından Su

<l Utrıhuriyetinin güzide 
ıı •• •ıııı, halkcı ve mütevazı 

-...vek' 1 aya .. ' CeiıiJ Bayarı Hay-
v•Pıır goturüyor. Celal Ba -

Yak un kamarasında, pen
'k sı~n bir koltukta otur -

'lon &Ö?.leDolmabahçe sarayına 

c 

28 Binnciteşrin sabahı Celil! Bayıı 1 Ankara istasyonunda Atatiı.rın,.,ı 
lıaber bekliyenlere !y!H ic müjdesini veriyordu. 

... 

Bir Teşrinisani giinii Atatiiı kiin ı 
orduya masajını okuyan Başvekil 
Meclisde de bizzat O'ııım tasl;i/: 
ettiği progranı. nut~uuu oku!Jorc;uj 

yolculuğundan sonra, Ankara tre
nine binecektir. Ertesi gün Cum
huriyetin 15 inci yıldönümü .. bü
yük bayram merasiminde bulu -
nacak, Atatürk'ün orduya mesa
jını tebliğ edecek, iki gün sonra 
Meclis açılacak, Cumhurreisinin 
yıllık program nutkunu okuya • 
cal< .. 

Başvekil, vapura binmeden az 
evvel Atatürk'ten ayrılmıştır .. Ga
zetecilerin suallerinQ karşı, Dol -
mabahçe sarayını ziyaret intıba

larını şöyle anlatıyordu: 

- Atatürk hazırlanan nut1ık 

programını okudu. Tetkik ve tas· 
lıih etti. Ve bana verdi. Biiyiik 
Millet Meclisinde okuyacağım. 
Başvekilin gözleri bir aralık 

yine Dolmabahçe sarayına takıl

mıştı. İlave etti: 
- Biitün zekıisı enerjisi yP -

ı·inde idi. Hatta o kadar ki, nu -
tukta cümleler üstünde bile dıı 

ruyoı·du. Bazı yerleri tekrar o -
kutuyoı., dikkatle dinliyonlıı. 

Mesela olduğundan• bulduğun· 

da1ı gibi 1celinıele1·in ye1·le1·i11i 

(Devamı 7 inci .<ahifede) 

'iki kocalı kadın .. 

ları karıştırarak 1838 yılında olup 
biten belli başlı hadiseleri birer 
birer teııbit etmiş. 

İşte bu hadiseler: 
1838 senesi sonkA.nununda Pa

risteki i~alyan tiyatrosu yandı. 

Tek bir adam öldü: Tiyatronur. 
müdürü Severin ... Üst kat pence-
relerinin birinden kendisini aşığı 
atmıştı. 

Şubat. - Lamartin, meb'uslar 
için hususi bir üniforma kabulü -
nü teklif eden Jobar'ı maskaraya 
çevirdi. 

Mart - Faris şehri havagazile 
tenvir olundu. İlk tecrübeler, Ro
yal caddesinde yapıldı. 

Nisan - Mevlıld bin Ara§, E
ı mir Abdülkadirin büyük elçisi Tii 

ileri sarayında kral tarafından 

kabul olundu. 
Mayis - Meşhur Taleyran bu 

ayın 17 sinde öldü. 
Haziran - Paris - Ruen şım~n

diferinın inşasına bll§landı. 

18 t~mmuz - Vodvil tiyatrosu 
yangını. 

24 ağustos - Öğleden sonra sa
at 3 ü çeyrek geçe Tüileri sarayın
da Paris Kontu, Lüi Filip A.lber 
dünyaya geldi. 

Eylıil - Konkurd meydanında
ki abidenin küşad resmi. Paris -
Sen Klu arasında ilk trenin sey
rüsefere başlaması. 

5 ilkteşrin - General Jakemi
not Paris meb'usu intihab olundu. 

14 sonte§rin - Tiiileri sarayın
da mühim bir hadise. Rivoli cad
desi üzerindeki kapıda nöbet bek
liyen bir asker, diğer bir askeri 
tüfekle öldürdü. 

25 sonteşrin - Yeni şehremaneti 
binasının temellerini kazan ame
leler birçok insan kemikleri bul
dular ... 

Bir yıldız daha .. d·· ' son u. 
Dünyanın en güzel ayaklarına sahib 
olan bu kadın nasıl parladı, nasıl söndü? 
Bütün güzellik ve varlığınızı birden harcama.'<. 
isterseniz sinema şirketlerine müracat d . . ' e ınız ... 

A
merikalı genç bir kız bir 
güzellik müsabakasına işti
rak ediyor: En güzel ayaklı 

!<adın müsabakası... Birinciliği 

kazanıyor, büyük sinema şirket
lerinden biri, bir tecrübe filmi çe
virmek için kendisini stüdyoya da
vet ediyor. Bu davet mukabili 
verilen bir çek ile Kaliforniyaya 
gidiyor. Hôlivud istasyonunda 

trenden inince, Amecikan Piktu
res şirketinin .sevitnli bir rehberi 
ile karşılaşıyor. İlk tecrübe fil · 
minde büyük bir muvaffakiyet 

gösteriyor, sinema şirketi ile beş 
senelik bir mukavele imzalıyor. 

İsmi değ~tiriliyor, ve bir (Baby -
Star), yani (genç yıldız) oluyor. 

Bugün Moris, doğumunun ve 
Holivudda irre başladığının üçün
cü yıldönümünü kutluluyor. Üze
rinde yirmi bir mum yanan bü
yük masanın etrafına d011tlarını, 

kendi gibi (Baby - Star) ları top
laıtU§. 

Kapı vuruluyor... Doris yerin
den fırlıyor, koşuyor. Fakat hay
retten kendini alamıyor. Hayne-

sin arkasında, hiç görmedlğı, La· 
nımadığı bir delikanlı var. 

- Doris, Amerikan Piktu:&• 
şirketinin büyük yıldızlarınd•rı 

Jonny Russel'i takdim Pduım 

Jonny, işte en güzel Baby - S1arı

mız Misis Harper ... 

Doris, yan göz:le Russeli süıü -
yor ve pek de hoşlanmıyor. ira 
çcJk yüksek st>ıle konuşuyor, genç 
kıllar üııerlndekl hlklmlyt!tlnden 
emin gibi. .. 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 

içi a r sen i k dolu havuç 1 a r 1 a 
h a z ı r 1 a n· a n s u i k a s d ! 

On altıncı Lul Napolyonu öldürmek için nasıl bir tuzak hazırlamıştı ? 
Tarihin bu mDheyiç sırrını bugUn oğrenlyoru2 

'llla rııe, Boğazın mor ve 
., e •?.i~~?' seyrediyor. Kuvvet-

• sah·b•r Başvekilin etrafını 
1 ı ler· b , ar ... C • ı, aşmuharrirleri 

,, ''hn•ti •lal Bayara, Atatür- Kahbe felek dedikleri 
'-{!ı· llı so 

aı il ruyorlar .. 
~~n •Yar h . . 

'lııı tırıurı ' . ummalı hır vazı-
• 11s ha,-karı(~inde, kendisine 
•eııı ı uı. 

~k.raı ade nezaketi sade 
8tıaıı . tavırlarile gazeteci-

r erıni ' 
ıq. ~•Yırı B cevabsız bırak -

"1 k tarih· aşvekil, son aylar
,tq~ÜI ının en mes'uliyetli· 
•lg • Ve b ' 
~ 1

l "at U derecede şeref-
~ t~r~~ Vazifelerinin için

-ıa''rrna,ıa Ud etme<1en, yolu -
it ı. bir ,_n Çalışmış, devleti 

•t. ~at ' 
\ ~01\ııştir. ~tn maharetile i-
t 'll't 'ıılıııarn r an bile yılma-

·~ 0111ıı B ış, bıxibiniye dtiş-
O• aşv··ıs " ~ .. , uvat vapu-

ş dakikalık deniz 

~~ .,,.. 
llı~~"ltuu 

uzakta değil, gözümü
ö nünde ve bu H zun 

dünyanın içindedir! .. 
D ünkil sayımızda İngilterede 

iki kocalı kadın diye tanın
mış olan Düşesten uzun u

zadıya bahsetmiş, bu kadının ev-
velce beğenmediği kocasına Lord 

olunca tekrar nasıl yana~tıgını i
lave ey lemiştik. Bugün de Çu en
teresan meselenin bir hayli me
raklı ve garib olan mıibadini ya
zıyoruz: 

Lord karısının Lord unvanını 

taşıması için kendisine rücua te
şebbüs etmesini kabul etmedi ve 
kilise marifetlle boşanmaya ta
lib oldu. İş kolaylıkla halledıldi, 
boşanma kararı verildi. Artık 
Lord da başka bir kadınla evlene
bilecekti. Nitekim 49 yaşındaki bir 
rus kadınını aldı, ve Elizabet de 
zengin va asil Dük dö Kingston'a 
varacaktı. O da muradına erdi. Fa
kat aradan birkaç sene geçince 
Dük öldü .. Dü~ese azim bir servet 
kaldı. Kadın İngiltcreye dönmek
ten korkarak Romada yerleşti, fa
kat ortaya bir yığen çıktı. Dük bu 
çocuğu sağlığında da sevmiyordu 
ve vasiyetnamesinde de ona hiç 
bir şey bırakmamıştı. 

Dük'ün yiğenı derhal harekete 
geçti. . ..,,.,. ' 1 l938 .. 

'ıtl...., gu .. 
-·•ıte '4.t ~u akıamı C etııı dayar eıra1ını saran gazete 

<1tiLrk'iin sıhha Ci üzerinde tebşirnttn bulunuuorrh. 
Bilhassa, vakti le kendisine fena 

muamele ettiiii hizmetci kadın işi 

Biitijn bu göTdiL~llniiz ihtişa11ı "" ziynet tarıhın bir anında insanlıriı ıı en kara mayasını ve en ııodgiim 

T ürk matbuatında olduğu gi
bi fransız gazetelerinde de 
•tarihi ifşaat!• merakı ba!J~ 

!adı. Fransız muharrirleri hergiin 
tarihi evrak n1ahzenlerini nraştı
ı·arak. yalnız fran~ız efk3rı umu
nıiyesnııu değil, bütün dünya 
milletlerinin ınerak ve tcc<'ssiisle· 
rini davet edecek mevzuları birer 

Londradan duymuş, Dük'ün yiğe

nine giderek her şeyi anlatmıştı. 
İş nihayet fevkalade mahkeme-

ye intikal etti. Uzun sorgulardan 
sonra her şey mwdanl! çıktı. Mi
rascı olan yiğen davayı kazandı. 

Kadının kalan mallar elinden a
lındı ve o zaman kendisi de dün
yada hakıki bir dostu kalmadığı

nı gördü. Kahpe felek .. dedikleri 
i§te bu dünyadır. 

birer bulup meydana çıkorıyor -
!ar. 

Bıınlardıın biri de On altıncı 

Lili ile Napolyon arasındaki bir 
sulkasd hadisesidir. 

O zanıan bütün dünyayı al3.ka· 
dar eden ve bilhassa lngiltcrcyi 
miisellah ihtilafa sevkedrrek ka
dar heyecanla karşılanan bn ha
disenin içyüzünii bugün fransız 

tarihcilcri şöyle nakledi~ orlar: 
On altıncı Lui, Çar 7 incı Foi 

tarafından Mittodan kovuldu -
ğundanbir ay sonrn, yani 22 Şu
bat 1800 de Varşova.va geldi. 

Bcrlin sarayı, bu ~ehirdc ika
metine müsaade vermiştı. Fi!ı·at 

ıki şartla: Alelade bır ~sılzade 

gibi muamele görecek ve sarlı·re 

kont dö Lizl ünvanını taşıyacak .. 
Lui buna rıza gösterdi z:ra. 

Fransayı terkettiğinden beri men-! 

fa hayatının her türlü acılarını 
çekmişti. 

Bonayratın yıldızı gün gün -
den daha ziyade parlıyordu. Lui, 
Burbon hanedanının şefi ise sön
mek, unutulmak tehlikesine ma -
ruz bulunuyordu. 

Bcrlin saray mehafili, Luiye 
verdiği bu müsaadenin Napolyo
nun hoşnudsuzluğunu mucib ol -
masından çekindi ve Faris sefirı 
vasıtasile Napolyona müracaat 
etti. 

Napolyon, bunda bir beis gör
mediği cevabını verdi. Berlin 1.:a
bmesi bundan cesaret aldı ve Lu
iye. her türlü entrikalardan uı.l: 
kalmak, siyasi emeller beskwP -
mek şartile bazı yardımlarda bu -
lundu. 

Seneler geçiyordu. 16 ıncı Lu .. 
Var~ovada münzevi bir hayat ya-

duygulanm temsil ediyordu .. 

şıyordu. Maiyetinde bulunanlar, 
Avrupa efkarı umumiyesini hu 
menfi hükümdarın üz.erine çek -
meye çalışıyordu. 

Bu sırada Napolyona karşı ya
şıyordu. Msiyetinde bulunanlar. 
Avru;ıa efkarı umumiyesini bu 
menfi hükümdarın üzerine çek -
meye çalışıyordu. 

Bu sırada Napolyona karşı ya
pılan sui kasd dünyayı velvele; e 
verdi. HerkeG kral tarafdarlarını 
itham ediyordu. Luinin yanında
ki ası !zadeler, kenidsini mağdur 

göstermek için bir çare dü~ündiı
Jcr Yalandan bir sui kasd t r!!p 
edınccye karar verdıler. 
Var~ov,ıda Kulon adlı bir Fran

sız vardı. Bir lokanta i ·]eliyor -
du. Kralın maiyeti hemen her 
gece buraya devam ediyordu. 

(Devamı 7 ine! sahifede} 

• 



e-eox r•&geAr-e ı 1ııııı1 s· 

Fransa Alman Müstemf ekef erini Dörtler misakı Kurultay 
. 11 h ~ k ediyor /Suya mı düşüyor Toplanıyor 

Pana, 3 (a.a.) - Sıyası Fransa meha!ilinde hükümetten mümkün 
o!duğu kadar yakın bir zamanda eıı ki alman müstemlekelerinin Frans:ı 
ınfuıtemlekM imparatorluğ'~na ilhak etmesini taleb etmek lehinde actl: 
bir temayül teressüm etmektedir. Reşmen l!An edilecek olan böyle bir 
ilhak meseleşinln kat'i ıurette halliı:e müteallik her türlü müzakerele
rin önüne geçeceği beyan edilmek tcdir. 

Milli Şef 
in önü 

(1 inci sahifeden devam) 
derek Tralı;yada tedk!lı:atta bulu-
nacaklardır. , 

REİSİCUMHURUMUZUN 
DÜNKU TEDKİKLERİ 

Rel.sicumhurum~ İsmet İnönü 
dün Ankarada harb ı*ulunu zi
yaret etrniftlr. 

Başvekil 
Şehrimizde 

(1 inci sahifeden devam) 
rektörleri ve diğer birçok zevat 
ile keısil bir halk kütle.! tara1ın
dan karşılanmıştır. 

Londra, 3 (Hususi) - K'>nt 
Ciano'nun İtalya meclisinde vA
ki beyanatı üzerine mecliste Tu
nus, Konilca, Nis diye bağırılma
sı, halkın ve matbuatın da bu te
raneye iştirak eylemesi siyasi va
ziyette hiç umulmadık sırada mü
him bir karUJılrlık meydana getir
miştir. 

Hadise bilhassa Fransada bü -
yilk bir endişe ve heyecan uyan
dırmıştır. Bu vaziyet kaf§ısında 
Fransada Almanya ile salı günü 
imza edilecek muahedenin bile 
geri bırakılması mevzuub?hs ol
mıya bQ§lamıştır. 

(1 inci sahifeden devam) 

dir. Kurultayın mesairi bir tıaf
ta rirecektir. 

Davet umumi reis vekili BCI§· 

vekil Celc1l Bayar taarfınd.111 
yapılacaktır. 

Vilayetlerde ocaklardan ı,a~

lıyarak vilayet kongrelerine 

kadarki topla,.tılandaki di!Pk
leri tedkik için de hazırlııJa 

baılam'§tır. 

Çıkan bütün ıayialara tıe ırJ

rütülen bütün tahminlere raJ
men kurultay aadece umumi 
reia intihab edecek ve buna ai;l 
nizamname madderini tadil et
.tikten sonra dağılacaktır. 

Tanınmış d~vlet 
adaml~rından ! Heryo 

Fransada idareci, b1Jlediyecl ve 
diplomat olarak mühim itler 
gören Heryo kimdir ? 

Geçen intihabda Miletlcr Grupu diye kuru.lan teşekkülün en mü
him rükünlerinden biri olan radika) sosyafütler, Daladye'nin iktidar 
ıncvldine geçmesini müteakib bu grupla alil<a.,nı kesttek icraata te
vessiil eylemiştir. 

Bilhassa son zamanlarda neşredilen kararnameler ve Münib kon
feransile başlıyan yeni fransız siyaseti radikallerle halk grupunun di
i;er azaları olan sosyallsl ve komüniı.tler arasındaki son bağları da ko
parmıştır. 

Bugiin merkez ve hatta kısmen sağ partilere dayanarak iktidar 
ıııevkiini muhafaza eden radikallerin belli ba~lı devlet adamları ve 
partinin liderleri bngünkü Başvekil Daladye, muavini Şotan ile .llfeclls 
Reisi Heryo'dın. 

KÜÇÜK HABERLER 
!!!..========- ııı•·' * Toros ekspre> yofcularkBI ~ 

Halilin eşyaları arasında J{et3ii" 
ipekliler bulunmuştur. bP • 
nin bir şebekenin e]ebıışısı 
lunduğu zannolunmakt3c!ır- ;.'11 

* 94~ yılına kadar elekll 
bir kasaba kalmıyacaJdıf !J.• . p * Müştail maddeleflJlzırlB'" 
hakkında bP lediyecc ha 0.JPI· 
yeni talimatnameye uygun 
yan yerler kapatılaca]ctır eğl<4 
* Şehrimizin muhtelif d~ rf 

yerlerinde artist namı aJtıP ertıl • 
lışan yabancı küçük san'a1,~1ııt' · aıı•~ J 
hına ikamet tezkeresı ııııele" 
veya memleketimizi terk' rıı~~ 
için son defa 24 saatlik bıt 
!et verilmiştir. jı' 

]<kat * Beyoğlunda muva ~ 

Relsicumhurumuzu, mektebde 
Müda1aayi Milliye vekili Kı\zım 
Özalp ile erkAnıharblyei umumi
ye ikinci reis! General Asını 

Gündüz ve okul erkanı karşıla-

Başvekllbnlz kendisini karfı
lamıya gelenlerin birer birer ııJ.. 
!erini ııkmış, iltifatta bulunmtıf, 
kendllerlle kısa bir müddet has
blhal eylemiş, müteakıben hazır
lanmış motör olduğu halde Su
vat vapurile İstanbula geçmiştir. 

Hemen bütün fransız matbuatı 
hep bir ağızdan fraruıız toprakla
rının i!elebed fransız bayrağı al
tında kalacağını ileri sürmekte ve ı---------------ı 
ı lstanbul ikınci icra memurlıı -

Ancak Daladye radikallerin saf:, Heryo da oola meyyal gruplarımn 
lideri vaziyelindedir. Buna rağmen Framada aşağı yukarı bütün par
tilerce sevilen ve dünyaca mıİruf bir diplomat ve iyi bir insan olan 
Beryo'nun terriimei halini ve bayabnı ylUlllayı faydalı bulduk. 

tanbul radyo stüdyosunu~1,.c!'J· 
sına aid faaliyet i1erlerJl.:1nıı r * Karadeniz vapuru ~ rf lf 
yun almak için Trabz008 -

Başvekilimiz yakında Erganiye 
giderek bakır madenlnın reşmi 

küşadım yapacak, sonra Malat -
yaya geçecek ve müteakiben Er
zincan hattının re6tni küşadını 

yaparak Ankaraya dönecektir. 

talyaya karşı ateş püskürmekte-
dirler. ğıından · 

llll§lardu. 
ismet İnönü derıdıanelere fi -

rerek dersleri takib etmlfler ve 
talebelerle çok canlı, değerli bir 
milı!ahabe yapmlflardır. --=:;o=--
Aşrıca; talebenin sıhhat!, gıda

aı ve dersler! ile de yakından a
!Akadar olan Reiııicumhurumuz 
harb okulunda 2 saat kadar kal
mlŞlar ve alloşlar arasında saat 
yarımda mektebden aynlmışı.r

dır. 

Yeni Vali 
Yarın geliyor 

(1 inei ıahifedea devam) 
YENİ DAHİLİYE MÜSTEŞARI 

İŞBAŞINDA 
Ankara, a (Huııu.-f muhabiri -

mizden) - Dahill:y-e miisteşarı 
Sabri Çitalı: Mar&f V aliliğ!ne ti -
yin edildi. Mar~ Valili Osman Şa 
hJıı.b&f Manisa Va!J1lğlne naltle
dildi 

Eeki müstepr, Parti Gnyönku
rul hasmdan Vehbi Demlrelln 
Dahiliye nrllate§ariığma tayini 
ylikaek t•hllka iktıran etti. 

Yeni milstet81' bllgÜıı yeni va
zifesine bafladı. Selefinden mu ... 
me!Atı deraldı. Tebrikleri kabul 
etti 

Ankara emniyet müdürlüğüne 

eınnl,yet umum müdta'ltllü llçön. 
cü dalft reisi Şinaslrıln tayini te
beyyün etınlftir. 

DEVİR VE NAKİL İŞLERİ 
VekAletteıı gelen emir .kendlmıe 

tebliğ edildikten sonra vi!Ayet ma 
kamı kasaaında.ki evra.k ve veal.ka 
lan devir alın.t.k ilzetoe seçilıni§ o
lan iki klşlllk heyet, dtln de vazi
fesine devam etmiştir. 

Muhiddin Usttlndat vali .kona -
tındaki eşyuının da Pangaltıda 
Zaler sokağındaki apartunanına 

nakli için emir verm!ı ve hemen 
taşınma başlamıştır. - - --

Macarfar 
T ransilvanya'yı 
istiyorlar 

Londra, 3 (Huslll!İ) - Roman
yadaki vaziyet nezaıket ve ehem
miyet kesbetmekted;r. Bilhassa 
Macaristanın TransUvanyayı ge
ri latemeğe teşebbiis etmesi ve 
bu yolda bazı faaliyetlere geçil -
mJş olmaeı diler tara1tan bulgar
ların da Dobruca üzerinde ·hak id
dia etmeğe b&Şlamaları işin ehem
miyetini artırmaktadır. 

Romanyada harici vazıyet bu 
suretle nazik bir saihaya ginnif 
olmakla beraber dahilde de ka
rışiklıklar çoğalmıştır. 

Bilhassa Demir Muhafızların, 
reislerinin öldürülmesine rağmen 
tahrikS.ta devam etmeleri hükft -
metin vaziyetini milŞkül bir saf
haya sokmaktadır. 

Demir Muha.fiz1arın gizliden 
gizliye mühim tl'§kilat yaptıkları 
ve ikinclklnunda harekete geçe
cekleri haber verilmektedir. 

Şehrimizdeki 
Almanlar 

Alı:ııanyaya ilhak olunan Südet 
arazide yarın meb'us intihabı ya
pılacaktır. 

Bu münasebetle şehrimizde bu
lunuı Südet almablan yarın sa
bah saat 10 da Şirketi Hayr!yenln 
115 numaralı vapurile alman ban
dıralı Morea vapuruna gidecekler 
ve bununla Karadenize açılarak 
reylerini vereceklerdir. - -- -

Baş, Diş, Nezle.Grip Romatizma 
ıevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
-;:::;::_::::• cabınde gUftde Uç ke,a alınablllr. • 
==-

. ... .... ~ - -· -

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Hep onu düşünmek, hayalini 
bir an olsun gözümden kaybet -
memek istıyorum. 

Bunu çocukluk arkadaşun Be
dı'e söyledim. 

- Buna. adile s"nile aşk. der
ler. 

Dedi. 
Allah, Allah, insan bir bakışta 

a~ık ol...r mu? .. 
Olur da belki .. çünkü ben henüz 

aşk nedir, aşık kime derler, nasıl 
aşık olunur, bilmiyorum. 

Az daha yazm-.ğı unutacaktım. 
:vvelki .e başımdan çok tuhaf 
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bir vak'a geçti; gece yarısı bal -
kondan odama tanımadığun bir 
genç kız girdi. Bu ihtiyarlayın -
caya kadar kafamda ve defterim

de unutulmıyacak birkaç hatıra 

toplanabı!,rse, içlerinden birini 
teşkil edebilir. 

İşın garıb tarafı, bu acaib genç 
kızın bir akşam evvel de park 
kapısında kendisini kucaklayıp 

öptüğümü iddia ederek, annesini 
bablma şikayetci göndenniş ol
masıdır. 

Halbuki böyle bir ıeye teşeb -
büs etmiş değilim. Bu kızcağızı 

Çeınberlayn'in dörtler misakı
nı tahakkuk ettirmeğe çalıştığı ve 
Fransa ile İtalya arasında bir ya
kınlık temin eylemek için zemin 
hazırladığı şu sırada bu hadise -
nin ortaya çıkması ingiliz siyasi 
mehalillnde asabiyetle kar ılan -
nuştır. Salahiyettar mahfiller 
Çemberlayn'in Romaya gideceği 
§U sıralarda yapılan bu tezahürat 
ve neşriyatın hakiki bir tahrik 
teşkil ettiği kanaatindedir. 
• Maama11h İngllterenin bu anla
şamazlığa nihayet vermek üzere 
iki taraf nezdinde teşebılüs ve ta
vassutta bulunacağı ve iki taraf 
arasında b"flıyan mukarenete ha
lel getirilmemesi husuııunda na -
zarı dikkati celbeyliyeceğı anl~l
maktadır. 

İTALYANLAK NOKTAİ NA
ZARLARINDA MUSIR 

DA VRANIYOBLAR 

Roma, 3(Hususi) - MuŞS()lini

nin n~i efltan sayılan Gayda, 
Giornale d'İtalia gazetesinde, 
Fransa aleyhinde şiddetli bir ma
kale neşrederek diyor lti: 

•İtalyan milleti hükumeti ile 
mütesanid olarak her fedaklrlı~a 
hazırdır ve icab ederse Fransa 
üzerin~ yürüyecektir.• 

Tribuna gazetesi de 1881 sene -
sinde Fransanın Tunusu işgal et
mek suretile İtalyaya yaptığı ha
kareti İtalvanların hicbir zaman 
unutamıyacaklarını yazdıktan son 
ra Tunusla Korsika arasının lW
yay. iadesi lıizumunu iddia edi-
1or. 

r'RANSA ZİABAT ISTİYOtı 

Parla, 3 (a.a.) - Gazeteler, ha
riciye nazırı Bone'nin hariciye ne
zareti müdürü umwn11erinden Le 
ger ile uzun bir görüşme yaptık
tan sonra geçenlerde İtalyan mec
lisinde yapıl.nu§ olan irredantist 
tezahürat hakkında İtalya hirlt(i.. 
metinden izahat istemesi için Ro
ınadaki fransız sefirine talimat 
vermiş olduğunu haber vermtkte
dder. 

-=o=--

Danimarka' da 
Casusluk 

Kopenhag, 3 (A.A.) - Dani
marka ordusunun birçok yüksek 
zabitlerinin dahil bulunduğu çok 
mühim bir casusluk daha meyda
J çıkarılMıştır 

da ilk defa görüyorum. 
Ağaca tırmanarak balkon hiıa

sına kadar çıkmış, bir hayli teh
likeli bir iş yaparak, en ince dal
lardan balkona atlamış. Giriş ko
laylıkla oldu ama, çıkış ikimizin 
de sakat kalmasına sebeb olacak
tı. 

Yiğitliğine söz getirmemek için 
kendi başına inmeği denedi, fa
kat sonra yalvarmağa mecbur rıl

du. Gece yarısı kimseye duyur
mamağa çalışarak cambazlık yap
mak, evvela ağaca atlayıp, sonra 
belinden kavrıyarak çekmeğP 

mecbur oldum. Az kalsın düşüyor-
duk. Öyle sanıyorum ki, bır kere 
daha böyle çocukluk yapmaz. 

Beni kendisile meşgul etmei< 
imiş maksadı .. Herkesi kıskan -
dırmakmış iftirasının sebebL. 
Gelişi, İclali üzmemem gayesine 
matufmuş. Her genç kızın zaman 
zaman gösterdiği romantik teza
hürlerden biri .. Buna bir de si
nemalarda gördükleri, tesiri al -

A!-.ko Sıyotınin temlikinden 
Teyano Faraşoğluna borçlu Vasi! 
oğlu Yaninin mukaddema taht ı 

hacze alınan ve tamamına 133q li
ra kıymet takdir edilen Beyoğ -
!unda Yenişehir mahallesinde 
(J,a.;ap Hur~it) sokağında eski 13 
yeni 19 numaralı bir ev açık art -
tırmaya konulmuştur. 

EVSAFI · Zemin katı. zemini 
lrırmızı çini ve altı sahnnç, b•r 
antre ve bir camekanla bölünmii~ 
muşamba döşeli sofa üzerinde !l·ı 

oda bir sabit dolap. 

BODRUM KATI: Zemmi kır -
mızı çini içinde kuyusu ve iki sa
bit dolabı ve helası ve maltız 0 -

cağı bulunan mutfak bir oda mut
fağın arkası İstifçi sokağıdır. 

B!RfNct KAT: Bir sofa ii7.e
rinde üç oda bir kiler ve zemini 
çinko ahşap korkuluklu bir tara
sa vardır. Bina ahşaptır. Elektrik 
ve terkos vardır. Doğrama aksa· 
mı yağlı boyadır 

MESAHASI: 50 metro murab -
baı kısmı hane 9 metro murabbaı 
kısmı arkada bahçe olmak üzere 
59 metre murabbaıdır. 

Yukarıda yazılı gayrı menku -
itin şartnamesi 26/12/938 tarihin
den itibaren he~kt>si.n görebilmesı 
için icra divanhanesinde açık b11-
lundunılacaktır. 

Birinci arttırması 5/1/939 ta -
rihine müsadif perşembe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbu ı 
ikinci icra dairesinde icra oluna
rak en çok arttırana ihale edile -
cektlr. O gün verilen en son b'!· 
deli muhammen kıymetinin % 
75 ini bulmazsa arttırma on be.; 

gün temdit olunarak 20/1/939 ta~ 
rihine 'müsadi! cuma günü aynı 
mahal ve satte ikinci arttırması 
icra ve en çok arttıranın üstündP 
bıraJoiacakbr. 

İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkı1l 

üzerindeki haklarım ve hususile 
faiz ve masra1a mütedair iddia -
lannı ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelcri
le icra dairesine bildirmeleri aksi 
takdirde satış bedelnin paylaşma
sından hariç kalacakları ve talib 
olanların muhammen kıymetinin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek -
tuhunu irae ve fazla malilmat al
mak istiyenlerin her zaman 93R/ 
2399 numara ile dairemize mü -
racaat edebilecekelri ilan olunur. 

(12560) 

tında kaldıkları filimlerin taklı -
dini de eklıyorlar. İşte misali: 
Geceyarm balkondan odama gi
rıyor. Kimbilir hangi filimde gör
müıtü.. 

Lakin şu İclfilden de korkmağa 
başladım. Kızcağız, işi ciddiye al
dı. Halbulu ona dudaklarımdan 
başka hiç bir tarafta his yok. Çok 
güzel ve ateşli dudakları var. Öp
meğe bayılıyorum. Kollarımın a
rasında bir kendinden geçişi var 
ki, sırf bunun için gece yarıları 
saatlerce gevezelik yapmağı gö -
ze alıyorum. Cavidandan biraz 
daha hırçın. 

Fakat his itibarile benden o 
kadar uzakta ki .. 

Lakin vapur iskelesinde gördü
ğüm kadın .. 
Hayır, bu kadın, yalnız hisle

rimde değil, kalbimin de içinde -
di:r. 

Ve kalbimi mütemadiyen tır -
mıklıyor. 

Eğer arkadaşımın hakkı varsa, 

Ednuaı·d Herriot Cc:zayir ıa1>u

ru zabitlerinden bırinin oğludur. 

Troyl.'St'te 3 Tı>mmuz 1827 dı> :Fin-
yaya geldi. 

Tahsiline Larochc - Sur - V mı 1 
0

ÜS(sinde başladı. Babası da onıla 
bir garnizonda bulunuyordu 

1887 de bir Üniversite müfettı:;ı 
onun Çiçero"nun meşhur mıida -
faanamesini tercüme ve şerhttti -
ğini görnek hayrPtler içinde kal
dı ve derhal Ecole Normale Su;ıe
ı-ieur'da tahsilini meccani olarak 
yapabilmc·sini temin etti. 

liıh ve imar programı onu 1912 de 
ayan azası mertebesine yükseltti 

Harpten sonra yapılan intiha -
batta Mösyö Herriot ayan azalığı. 
nı terkederek Lyon'dan mebus ~~k 
tı. Mecliste Radical ve radical - •'1· 
cialistl' partisinı temsil edi. ·ordu. 
On bir Mayıs 1924 te yapılan inr-

rilmiştir. . ~~J 
. iJl'llı "' * Bartromandson ıs ~ ,,ır-· 

bir İngiliz gemi inşaat rııu etı"· 
si yeni vapurlarımızı iP§3g<ı 
üzere şehrimize bir heyet 

dermiştir. ~kar ıı 
Bu heyet. dün akşarıı ./\ 

hareket etmiştir. ,.,p 
Heyet reisi. bütüıı yeni ... 

(c\·,.· 
habatta sollar mevkiı iktidara gz!- !arımızı çok ucuz v<' şı> 
dikleri zaman Mösyö Edoua~d müsaid şeraitle yaprııağa 5,. •, · 

Ht>rriot hariciye vekfüetinı dP m•ı olduklarını gazetecilere 
hafaza ederek Ba=ekil oldu. miştir. 

~· bll ·' • 
.Arkadaşları tarafından Miisyo * Surive meclıı.ıııde ı; 

. . ddetlı ", 
Poancan·'ye yardımda bulunma - hı.ıslar Ingiltereye ~ 1 ,J11P' 

Askerlik hizml'tini bıtirdJk•en ması israrında kalan Mösyö Her _ cum etmişler ve 1ngılt<<' ~· 
rıot sosyalist ve radikal ~oı;yalist listinde aldığı tedbirleı n·ıÖI 
disıplinc tevfikan hareket ettı. bu memlekete karşı Cı ';şıer 
Çok geçmeden de bu partinin vii- kaddes. ilanını teklif etrJI 0~f 
cude getirdiğı siyasi grupun reis- rıca birer de P,ın-Arab J: ;şıc 

sonradır ki Edouard Herriot N~n -
tes lisesine Profesör tayin edil.;ı. 
Sonra Lyon'a Amperf' lisesmP. l.' 
labet profesörü olarak göndf'rildi 
Bu sıralarda tam 24 yaşında bnlı.:· 
nuyordu. Kabarık, dalgalı .güzel 
saçları vardı. İn~ bıyikla:rı ile ptk 
genç göründüğünd"n hazan onu 
bir talebe zannederek aldaruyot -
!ardı. 1896 dan 1905 e kııdar Miıs · 
yö Herriot'a talebeleri prestiş et
~iler, - bu talebelerden biri de sor>
radan onun ilk kabinesinde bulu
nanlardan M. Bovier Lapierre· 
dir. - O, bu sırada bir ıaraftan da 
doktorasını hazırlıyordu ve 1904 te 
•Madam Recamier ve dos'tları. 

ınevzulu tezini parlak bu surette J 

müdafaa ettL Bu suretle ilk ede -
bi eserini de ortaya koymuş olu
yordu. 

lıklerine seçildi. sinin toplanmasını kW';' ııı6' 
Bu iki reislik onu Tardıeu ve * Bu sene Fi!isl. 1c!c~~şrP 

Laval kabineleri kar~lSlnda mecli- !erde 1 Temmu;ulıııı 31 
9 

,,ıı, 
sin muhalefet şefi vaziyetine koy- vele kadar 108~ Aı·ab. 21 • ııt' 
du ve bu vaziyette 1932 Temmuzu 42 İngiliz ve 9 nıuhtehf ~ır' 
na kadar durdu. Bu tarihte ücün- re mensub kişi ölınüş!U~ ,; , 
l!Ü defa olarak hükUmeti teşekkiı- nan Arablarn sayısı da ııdi.ı' • 
le çağırıld>. Hükumet, müteakip * 650 bin Alman yah ~ıed 
Kanunuevvel ayında İnglltereye merikaya gitmek istem• 
olan borçların 1935 taksitlerine a- !er. _. ı' .. ,cı • 
it bir istizah üzerine düştü. Bun - * Ana ve baabları ~ ;.:· 
dan sonra Mösyö H e r r i r, t rargahına gönderilen 5 

81
.,' 

.Austen Çemberlayn'le beraber fa!1 yahudi çoucğu dün ı,ondr lrı' 
ri doktorluk payesine yiibeldi. mış ve bir kr•mpa gönderı 

Mösyö Herriot'un meclis hari - dir. ·ıerll' 
' cinde mükemmel bir edip oldu~a. * Almanyada yahud• .ıeriı!', 
nu bilmiyen yoktur. O ayni zaman nün bazı saatlerinde eı ,.t .. 

Ayni sene edebıyat dolı.torini al- d ed b. h sa~ a e ıyatçı, atip, ve sanat mü- dışarıya çıkmaları ya A 
dı ve sonra ilk defa olarak intilıa - "'-'d' Y neAA1 idir. Bizzat yazdığı edebi- tir. 01r~ ~ bat mücadelelerine atıldı. Ly-n "h' N ı " F' yat tarı ı • ormand ormanları. * Bir İngı'liz ame e_ 1.,j~ •..ı 
şehir meclisine gı·rdi. Sonra bele- '·'-" kit b B Jlı ' ~ """'"' a ı, • eethoven'nin ha - müstemleke işinin ha 

1 
ııı• 

diye reisi muavini oldu ve dalıa yatı. ve siyasi felsefeye ait dalıa bisit ve iktisadi ıniisa"9 ~ 
sonra Lyon'lu olmadığı halde b' k 1 -~ 

ır ço eser eri ona meşgul oldul!u etmektedir. . •1v A 
Fransanın üçüncü şehrinin bele - !itik ah d 1 " .,.. 

po a s asın a o duğu kadae * Amerika bahrıye .ıtı 
diye reisliğine seçildi. belki d d h f ı S• ,~ 

e a a az a parlak büyük bin tonluk yeni bir ·J!f':" J 
Bir çeyrek asır kadar Mösy<i bir şöhret vermiye k.iifidir. kruvazörü inşası emredı; ,,ıl A 

il y ,,,. 
Edouard Herriot bu büyük seııayi 1925 senesindedir ki ilk defa o.!a- * Fransada baZl ~ dt 
şehrinin belediye reisliğmi y~ptı ta.k Mösyö Herriot parlamentoda grevler yüzünderı dur. 
Ve yaptığı işler ona şu ismin veril- ıneclis reisliğine seçildi. Bu frıti - hadiseler olmuştur. U~ e' ı 
mesine sebep oldu: Yapıcı Herrio~. hap 22 Şubatta Paul Pomleve'nin * Mal tepede birk.ıç -~ #' • 

Öyle ki birgün büyük şair Ed - yerine getirilmek .suretile vuku - üç kişi bir eve tec•''u>,.v&' 
ınond Rostand onun için .Yara~ı - buldu ve tek namzet o olduğu için S~dık isminde bir gcr:~ı )~ 
c1> dedi ve harp esnasında yazd•gı 266 rey aldı. Sağlar bu intihaba iş- nun 7 muhtelif yerııı0 

1
,to· 

kitaplardan birine bu ismi koydu. tirak etmediler Bir sene sonra ken dıklarından yakalaıırıııŞ 
Bu onun idaresinin mükemmeli - di müdahalesi ile Briand kabine - e 
yetini çok iyi gösteren bir işaret - si düşürülünce reislikten çekil - Dolma bahÇ , 
tir. Liseler. havuzlar, bir morg, di. 1934 te vck5letsiz namzet 0la - • ıtl 

mükemmel köprüler, bir ehli hay- rak bir müddet kabinede bulun • Tah kı' 'Kail bl' 
vanat pazarı, mezbahalar, hasta - du~ctan sonra ikinci defa olarak !'~~ 
neler. şehrin aydınlatılması. •ıh'" meclis reisliğine getirildL Mösyı) Adliye Dolmabah?c Jı9ıı' 
işler, 30.000 kişilik bir stad, işçi lierriot aldığı vazifelerde ve bil - nı bugün ikmal etrıı 1~· ~,.ııı' 
bahçeleri, halk içın parklar, bü - hassa meclis reisliklerinde dair:a dosyayı aid olduğu ırıa (' 
tün bunlar hep onun sayesinde büyük bir bitaraflık, teşrii me,ai miştir. . ıııLll ıf'J 
ıneydana gelmiş ~eylerdi.. Öyıe ki kabiliyeti ve yüksek bir siyasi ız Kimlerin ve kaÇ kıfıııs~ 
r.,·0n schrinin belediye reisinin ıs Pn göstermiştir. gösterildiği gizli ıutıı /, 

----- ----· - --- ~. uıur 

d . B. ikJe! 1 /. aşk denilen şey bu ise, şimdiye yorum. Her saniye dakika, her da-ı rum, edım. ıs 1ar· ı 
kadar ondan korkmakla hata et- kika bir saat, her saat bir gu .. n ka- me takılmağa kall<tl ~el~ 

ııe. 
miş olacağım. Maaınafih bu kor - dar uzadı, uzadı. Yarabbi! Bu ııe ıııt ·; 
kunun da şuurlu olmadığını hli - O Suad!yede oturuyormuş me- Ben, bu he:vecarı:dn sv ıtl r. 
diselerden ürkerek koyu bır kJ- ğer. tıya farkında oJnı8 0rı.t',/ 
dm düşmanı kesiJmediğımi ila - Ayni trende üstüste tesadüf, meğerse .. Aşkln u~~siJ1İ 1~ 
ve etmeliyim. eder de bu tesadüfün devan eden tahlil etmeğe, ~en. rı bul' fi" 

Bu çarpıntılar ne kadar tatlı.. sürprizi nihayet mukadder olan dığım için pek illl~iğİ ı:ıJ 
Hiç de bir acı devrenin keşif ko- abbablığl yarattı. Her tanışma gi- rum. Fakat şu vcr·di1ot· d_, 
luna benzemiyor. bi, evvela aşina bakışlar + hafif can pek hoşuma gı rni~jl!I /' 

Bu kadınla muhakkak taru•a - b' t b ·· + bess Ben niçin se111flc • ır e essum te ümün peşi i ı 
cağım. ·d b ikadar? 

1 
.nrU-' ,ı' sıra gı en ir selam = hasılı cem: ,,.. ~ 

Fakat nasıl?.. Ne tuhaf bir suda ~i ı' ,,· konuşma .. Amma, ayak üstü, kısa e ı•- r 
İlk defa kendimi acemi his - bir telgraf gibi be• kelimelik.. Bu benim eliın r'9 ~ / 

ed. • Niçin başka ıcızlBY'_,.sf>l' 
s ıyorum. Suadiyede, deniz kenarında o- . ııe ... ıı 

* nu bekliyeceğim. Tarifine göre o- ğum vakit aynı j(J. l> 
ttk defa olarak kalbimin üze - rada büyük bir kaya varmış. Be- Demek oluyor ıV"' 

rinden bir intizarın silindirini ge- n} burada bulacak. bambaşka bir şeY·· ııprı: ~ 
Çirerek heyecanın en çetin s:ır·a- Ona şimdiden ··~ 

Bir saat evvelden bisikletime bi- pı ' 
ları arasında kıvranıyor, eziliyo- nerek Suadiyenin yolunu tuttum. çılgınca aş~'.ın. şııt ~ 

Tarif ettigı yer ~et rum. 

Akşamüstü onunla buluşacağız. 
Sabahleyin gözlerimi açtığını 

andan onunla bulU§tuğumuz da
kikaya kadar seyreden z.amanın 
arasını nasıl doldurdum, bıını! -

Yan yolda Meral ile İclAle rast İşte denize sırtı»' ~ 
geldim. Meral, hani şu geceyarısı aı, ıl 

d suratlı kaya.. 118rs ı' 
o ama giren delifişenk kız .. Fena Bisikleti bir 1<e _,,flınıl') 
halde sinirime dokunuyor. Gelmesine da~~e· 0ı~;,ı • 

Nereye gittiğimi sordular. Ca- Kayanın uıerı (V'~ 
nım sıkıldı, bir gezme yaıııyo -
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M AKINI 

- •O - Yazan: RAHMİ YACaz 

Süvarinin içinde menhaı belirsiz 
bir ön sezişin sıkıcı tesiri vardı 
Derhal işi nöbetçi kaptanı havale ~derek 

lıı 
kamarasına çekildi 

lıtıu lrıııarada en güzel saatler ge-
4ıı Yor ... İkindiden sonra alça -
lij ~· denizin durgun bir gö
lııı dıran kırışıksız yüzünde al
~ .:,:ıı~r '.şliyor; tatil mavi rcnk
dı:~ de111zın tepedeki ahinı an
' b111u1aqz ve açık duruşile 
"1&:ı~ hislerini gıcıklıyor; Emi· 
lllrk~..., .. Padimelerin hasreti genç 
~tııı. tııurettebatırun gönüllerinde 
bu h. eket aşkından sonra en ta
liııı d ~ı olan sevgi ve sevgilile-

l>r uşllndürüyordu. 
ova 

>~ılı; Çanaklığındaki rasıdın 
~Ilı ııı;e.ıı, bir memleket havası
h~ııg; .ele uzaya temadi eden &
deaı h~·kulaklara bir sevgi kasi
llı~or lnde swruyor ... Peyk, yol 
•tıı, ' Yol alıyor; Marmara ada-
4)0~0ğru büyük bir hızla iler -
Cı.v 11 ... 

~ ad kaptan, artık içeri gire
~~lrasıııda biraz istirahat 
~ ... Nöbetci kaptan mev
~ı:iııiec;mek üzere yaruna gelen 

..._ }ti Etem kaptana sordu: 
'it er Zeplin nerede kuzum? 
..._ ll ll!ııarasında! 

'1ıı.ııı U !tavada insan kamaraya 
tlıııı~ llıl? .. Ne yaptı?. Ne yor
' ıı· 'Var? 
-... İ ~em! Galiba içiyor! .. 
So~sın, doyuncıya kadar ... 

~~~ita, kumanda klSprüsü var -
it~, 3

1l)dan uzaklaşırken ilave 

~Öl) '1 ı:~ etcı kaptan sensin değil 
..... t ııı bey! 

veu 

~~n biraz istirahate çekile -
"il( .\İı Sonra gene gelirim! Şim-
t~. aha ısmarladık! 

~~ b 
1 tı.in cevab vermesine mey

>' •ralfın . ~U adan Cevad kaptan 

altında gemideki neşe ve §elare~ 
rüzgan aşkın ve taşkın bir ahenk
le sürüp gidiyordu. 

Bigados önlerine kadar sü·ıari 
köprüsünde musahabeye dahn 
Het' jepliıı., Etem kaptan ve Cevad 
Bey burada hbete biraz ara ver
diler. Cevad kaptanın bir gün ev. 
ve! baş gösteren iç ıııkıntısı ha -
la devam .ediyordu. Her jeplinde 
de bir endişe vardı. Marmara a -
dasından hareketten itibaren tür-
lü neş'eli hikayeler, fıkralar an • ı 
latan Alman bahriyelisi zaman 
zaman gözlerini sulara dikiyor, o- ı 
radan bir şeamet hissediyormuş 
gibi içi ürpererek bakışlannı ar
kadaşlarının yüzünde, gözlerin<!., 
gezdiriyordu. 

Sade Etem kaptan oralı değil -
dl.. O, kendisine verilen vazlfoyl 
başarmak, geminin dahili aksa -
mile iyice meşgul olmak için ara
da bir aşağı iniyor, hazan man • 
ıraya, hazan da makineye uğru -
yor, etrafı gözden geçirdikten 
sonra tekrar yukarı, süvarinin 
yanına dönüyordu. 

Jeplin bir aralık sözü döndür -
dü, dolaştırdı yine tahtelbahir 
)neRelesine getirdi. Onca en kor
kunç ihtimallerden biri olan tah
telbahirle karşılaşmak sıraların

da nasıl hareket edilmesi lazım -
geldiğini münakaşa etmek istiyor
du. 

Jepli'nin fikri şuydu: 
•- Bir tahtelbahirle karşılaş»· 

lırsa zikzak birer rota ü1erindo 
sipere geçmek, torpi!o menziFn
den çıktıktan sonra top ateşini 

preskobun göründüğü noktaya 
dirise etmek, denizin orasını ateş 
altına almak! ... • 

Bu tedbirle, tahtelbahire bir 
isabet ihtimali mevcud olduğunu 

iddia eden Alman bahriyesi, müs
bet netice olarak tahtelbahirm 
iı;abet almasa d~hi oradan U1.ak· 

!aşmak mecburiyetind~ kalaca • 
ğını ileri sürüyor, Cevad kapta -
nın dudaklarında bir tebe:;siim 
meydana getiren bu fikrinde ıs· 

rar ediyordu. 
Cevad Bey uzayıb giden bu mü

nakaşayı şu sözlerle kesti: 
- Bir hareket yaparken evv~· 

la vazifeyi göz önünde bulundur
mak , eğer biz, laal~ttayin bir 
transpor olsaydık dediklerin!ti 
bir dereceye kadar kabul etmek. 
torpito ateşine karşılık oradan se
lametle uzaklaşmak için zikzak 
rota üzerinde tam yolla savuş -
mak belki tatbik edilebilir. 

Fakat, tahtelbahir aramak, 1-ul
mak, muharebe ederek onu yn e· 
sir veya imha çarelerini elde et· 
mek le mükellef bir dstroyer'n. 
bir harb gemisinin ileri sürdü -
ğünüz şekilde hareket etmesi hem 
gülünç hem de mes'ullyeti isti! -
zam ettiren bir şekil almış olur. 
Onun için sakattır. 

Jeplin bozulduğunu gömen ııöz
lemek için Cevad Beyin fikrini 
ö/;'I'enmek ister gibi göründü, sor
du: 

- Peki, sizce en muvafık 111 • 
'eket tarzı hangisidir? Cevad 
kaptan kendi noktai nazarıru, de
<ıiz harb kaidelerine uyan ~kilde 
izah etti: 

- Tahtelbahirin kendisi veya 
izi görünür görünmez hemen o • 
noktaya ateş açmak, ateş açıhn 

yere doğru sür'atle harekete g...,. 
mek, denizin yüzünde preskobun 
tekrar görünmesine intizaren top 
başında beklemektir. 

eplin güldü, omuzlarını sllkti: 
(Deva ını ver) 

~llıa.ras~er~iv~nler! indi, harita 
d da1rl!s nın onumen geçti, ken -
lııtr"ıı. ine girdi; soyunmadan 
S·· ıne Uz nd 

~ Uvi\ti . a ı ... 
t 111?. bin~ içinde, membaı be -
1tdı. t 0n sezi~in sıkıcı tesiri 

ı..~lita1ı 
>~~i ~tt olmasına rağmen 
~· liiv ~ sikıntı gittikçe artı -
ti.'id. ıı:rıYi için için üzüyordu .. 
~"lO! l'ııl< Y kamarada oturamadı. 
~· l:tearı., kumanda köprüsün~ 
«. tfar:: kaptanla konuşa ko· 

içi arsenik dolu h ~ vuç~arla 
hazırlanan suikasJ 

~lıtı. ara adasına kadar ora-

"' b r0Yerı ~ lrı~. 1 er Marmara adası'l-
d~ '~ine~ er ... K!mse bir pre• -
~ toYer t:sadüf etmemiş, hiç bir 
~ htelbahlre rastlama -

ıtıq. ~ 
tı~ ~\eıı·tlnara &dasında g~i -
~ nden ;

0 
8abah deslroyerler 

~ı liran, la . çıktılar, her yeti 
l> ~!ite a tshkametinde ileri 
~ '~it~ geçtUer. 

i<!)!'eı1i "ilet :rine eski rotasın-
. . }'\)r, havanın 

"-,----= 

(S lad sahifeden devllDl) 
Bir gün iki yabancı geldil<r. 

Kulana para kazanmak istı;yip 

istemediğini sordular ve müsbet 
cevab aldılar. 

Fakat Kulon sordu: 
- Ne yapacağım? ... 
- Bunu yarın söyliyeceğiz ..• 
Dediler ve gittiler. Kulon der· 

hal kralın baş mabeyincisi Dük 
dö Piyenc müracaat etti. Vak'ayı 
anlattı. 

Ertesi günü iki yabancı tekr~r 
lokantaya geldi. Bunlardan biri, 
yapacağı işin, kralın mutfağa gir
me ... k \'e çorba tenceresine iki 
havuç parçasını atmaktan ibaret 
olduğunu söyledi. 

' :
0
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~"it: 4~iz katledileli bir hafta olmuştu 
~ ıı.lıt, s " l"1J1radan da iyi olacağı yo '-<tu 
, ~... Ultaıı A. 
ilcıı,'" ve zlzi Hüseyin Av-

tl~· 'ltltau. 
~ ı Bayı- aşlarının kallet

ltı 'lco.ı UYorlardı. 
'rtth U ep 

~lı •neıı; :Yce büyüktü. Rus 
•t~:.0t<tu l.t u dedikoduyu kö

~~~~~ bi~ ıs;;sadı ahaliyi kış-
lı~"- g~ 11 çıkarmaktL 
)otı. etli\e eteler{ Sultan Aıi . 

... td Ytp k . . . . zın 
11ot"rıı"t~· atıedıldıgıni ya-

~ :."U. ııtirak, . 
( . eP•vc katıı dedikodusu 
~,L e telıl.a d'' -

'<t· ..., uşmuş-

' ıtu.~ . 
Yın A.v . 

ııı p;ışa çok 

kun·etli olduğundan kimse kıpır
dayamıvordu. 

* 
İşin garib tarafı Sultan Azizin 

katlinden beş gün sonra; Sultan 
Murad çıldırdı. Cinnet alaimi 
göstenneğe başladL Kendini ha
vuza atmıştı. Abuk, sabuk söyle
niyordu. Bu sebeble cuma selam
lığına çıkarmıyorlardı. 

Vükela işi gücü bırakmış, Sul
tan Muradın cinneti ile uğraşıy'lr
du. Bir yandan da Bulgaristan, 
Sırbıstan, Karadağ, Bosna Her· 

- Havuçlar nerededir? ... 
- Yarın öğlenden sonra şehrir. 

haricine gel, verelim ... 
Kulon dedi.kkri saatte şeWr 

haricine gitti. Havuçlarla beral:er 
birkaç lira ~rdiler, ve 400 lira 
daha vereceklerini söylediler. 
Lokantacı, havuçlan baş mn -

beyinciye verdi. O da Varşova 
polis müdürüne gönderdi. Yapı -
lan tahlilde, içlerinin oyulduğunu 
ve arsenik doldurulduğu anlaşıl
dı. Hadise dünya gazetelerine ;ık. 
setti. Bilhassa İngiliz gazeteleri 
Napolyon aleyhine ateş püskür
meye başladı. Neden sonra h:ı 

vuçların kralın yavruları tara -
fından verildiği meydana çıktı. 

sek ihtilill t.!lmiştL Serdar Ekrem 
Abdi paşa da isyanları bastırmıya 
uğraşıyordu. 

Vaziyet çok vahim idi. İmpara
torluk temelinden sarsılmıştı. 

* Sultan Azizin cenazesi kalktık-
tan sonra; Ç:rağana beraberinde 
getirdiği saraylılar ve gözdeler 
çil yavrusu gibi dağıldı. IGmsesiz
ler kapanın elinde kaldı. 

Halta; valide sultanın elmasları, 
kulağındaki küpC'ye varıncaya 

kadar derceb olundu. 
Matgüzel, serbest kalmıştı . Fa

kat; kimsesiz değildi. Sevgilisi 
Mustafa pehlivan vardı. Sonra; 
Hüseyın Avni paşa da arkaların
da idi. Zaten; Sultan Azizin ccna
ze:;i kalkar kalkmaz Hüseyin Av
nı paşa; Mustafa pehlivanı ağası 
vasıtasile derhal belli etmeden 
konağına aldırmıştı. Mat güzel de 
konağına gelmişti. Dilşad; ihtiyar 
kalfasını ne olur ne olmaz diye 
yüzüstü bırakarak sıvışmıştı. E
sasen; Çırağan sarayında bulunan 
saraylıların her biri başıboş kal-

l Eir yıldız . daha sönd .. 
(5 inci nlıifedım devcı"ll) 

Haynes, Dorisi bir ki'~eye çeki
yur. Genç kız heyecanla: •Sürpri· 
zin ne olduğunu st li ecek li
ba ... • diye düşiınuyor. 

- Misis Harper, size sevin :cek 
bir haber vereceğim. Dı nd~n böy
le Kase! bizmetini:r.ıden alınmışt r. 

Doris ellerini çırparak ce>'ab 
vzriyor: 

- Oh! Ne ilıl.! •• !' 
Haynes devam ediyor: 
- İşte vadettiğiın sürpriz bu ... 

Badema sokağa çıktığınız zaman 
size Russel refakat edecek. Tiyat
roda, tenis maı;laruıda ve pl.ijlar
da beraber götunmeniz lazım ... 

Doris a<:ınacak bir halde bl§ını 
eğiyor. 

J onny a)'Tılırken Dorisi, ertesi 
pazar günü San Bernardino dağ
ları eteklerinde bıJ' ot"mobil ge
zintisine davet ediyor Genç kız 
nezaketle kabul ediyor. Fakat, 
kalben: •Kendisine güler yüz 
göstermiye, tatlı sözler :öylemi e 
gelince asla! ... • dıyor. 

Fakat, güneşin parbklığı, ilk
baharın ılık havası, dağlar et~ ·n
de hızlı gidiş Dorls'in b!r giın ~,,_ 

velki can sıkıntısını gideriyor. Ko
yun sürülerini, kırlangıçları, çam
ları görünce çocuk gibi ~evtn iyor. 

Gülüyor, söylüyor, güzd çehre- ' 
Sini arkadaşına çeviriyor, tebes
sümle: 

- Evet, evet, diyor. Üç ~ene -
denberi ilk defa olarak kır han
sı alıyorum. Teşekkü.r ederim si
ze ... 
Artık bürudet zail oluyor. Jony 

ve Doris pek samimi iki P.hbap ..• 
Doris Harper, stüdyoda ı;pne 

devam ediyor. Ve (Hayat başlı

yor) filminin ikinci yıldızı intihab 
olunuyor. Filmin başlanmastndan 
evvel geçen üç hafta Doris için 
pek hummalı. 

Rolünü ezberlemek, tekrarla -
mak, robları ve şapkaları prova 
etmek, fotoğraf aldırma, !lBh ... 
Nihaye, Klark Gabi ve Karo! 

Lombarla beraber filmi çeviriyor. 
Artistler ve sinema mütehassıs

ları, Doris'in bu ilk filmde göster
diği muvaffakiyetl~n memnun. 
Ne sade, ne tabii oynuyor. Hepsi 
candan tebrik ediyorlar, alkışlı -
yorlar. 

(Hayat başlıyor) filmi az sonra 
Amerikarun bütün büyük şehirle
rinde gösteriliyor. Halk, bu genç 

san'atkarın güzel simasına hay -
ran kalıyor. Doris, Milyonlarca A
merikalının güzellik sembolu o
luyor. Evvelce günde yirmi mek
tub alırken şimdi 300 mel;.tub ge

liyor. Mektub; yıldızların adeta 
şöhretlerini ırıderecesini gös.eren 
bir barometredir. 

Doris Holivuda döndüğü zaman 
stüdyoyu heyecan içinde buluyor. 
Silviya Sidney bütün mukavele
lerini feshetmiş, Amerıkan Pik
tures şirketile rabıtasını kesmiş 

ve gideceği yeri kimseye söyle -
meden Hulivuddan ayrılmış ... 

Silviya Sidney, daha üç gün ev
vel (Mavi • Beyaz) filmini çevir
miye başlamıştı. Bu filmin baş ro
lünü oynuyordu. Tabii film yarıda 
kaldı. Bu, kumpanya için büyük 
bir zarardı. İki gün kendisini ara
dılar. Bulamadılar. Nihavet ücün-

mışlardı. Ana, bal>a günü idi. Ki
min nereye gittiği belli değildi. 

Herkes kapanın elinde kalıyordu. 
Hüseyin Avm paşa; Mustafaya 

vadettiği parayı vermiş, nikB.hla
rını da kıymşıtı. Ve ... iıç gün 
sonra da; Mat güzel ve Mustafa 
memleketlerinin yolunu tutmuş
lardı. 

ÇERKES HASAN V AK'ASI 
Sultan Muradın iyi olacağı yok

tu. Sultan Aziz kııtledileli bir haf
ta olmuştu. 

Çerkes Hasan; bir hafta sonra 
saklandığı yerden çıkarak Hüse -
yin Avni paşayı öldürmek kas -
dile bir gece yalısına gitti. Fa -
kat; serasker Mitat paşanın ko
nağında toplanan vükela heyeti
ne gitmişti. 

Mitat paşanın konağında ak -
şam yemeğini yiyen vükell ikin
ci katta, bahçe üzerinde bulunan 
bir salonda, içtima ederek Rume
lindeki isyan meselelerini müza
ke ediyordu. 

Çerkes Hasan; Hüseyin Avni 
paşayı konağında bulamayınca a-

cü gün ( A vrupaya gittı.;ıni Ol -
.rendiler. 

Silviyanın yerine hır b ışka yıl
dı.ı: bul .aıı ·• :Wıni y ıuJen 
çevirnı.ekıen !:aşka çare ka.lma
mış~L 

Dor· , (Mavi - Beyaz) ın senıır
yosuıou eJ, geçir<iL Silviy nın ro
lünü okudtL Bu genç kız rolü ht>
şuna gitti. Bu. u oynıyabilecefiru 
düşü~dü. 

Bütun gece uyum dı, ro1ü.ıı'1 

ezberle<il. Erteııı gün stüd xla 
Haynes'in yolunu bekled•. Aıııba
dan ~ini görünce yanına yak
laştL 

- Silviyanın rolünü rzb rlf!
dlm. Bunu ben yapamaz ını.ırun?. 
dec.li. 

Haynes durdu. Doris'ı baştan 

a~ğı dikkatle süzdü. Sonra kl'n
di kendine mırıldandı: 

- Niçin yapamasın... Silviya 
ile Doris arasında ne fark var kL. 

Bir saat sonra Dorıs, umunı! 

müdürün odasır.dan evin l cık
tı. Küçük loca•ına girdi. Az ,;onra 
kapı vuruldu: 

- Misis Harper ... Eşyaıarınızı 
toplaf'.lak için yardıma geldıın. 
Misis Silviya.nın locasını hazır -
ladık. Oraya ge<;eceksiniz ... 
Artık Dori.3. Sllviy nın yerine 

(Yıldız) olmuştu. Bütün ı:azete
ler kendisinden b;ır..sediyorou 

- Misis Harper.:. Artık yıldl7 
old·~ğunu. Haftada 75 dolarla ya
şıya:nazsınız. B 'dema size her 
hafta 300 dolar verece~. Bir dP 
otomobiliniz olacak ..• 

Doris S<:'\' .nçle ellerini çırptı: 
- Nasıl? ... Otomobilım mi? .. 

- Evet ... Hatta Beverley Hils-
de KÜzel bir de köşk hazırladık ... 

- Güzel bir köşk mü? ... Halbu
ki ben apartımanımdan çok mem
nun idim ..• 

Dorfa, bir sene sonr aen büyük 
yıldızlardan biri oldu. Güzel bir 
köşkü, lüks otomobili vardı. Se
nede üç milyon dolar kazanıyor
d1L EvlendL İki küçük evlfıdlık 
aldı. Sade, sakin bir hayat yaşı -
yordu. 

Yazık ki saadeti uzun sürmedi. 
Bir film çevirirken üşüdü. Zatür
reeye tutuldu ve bütün tedaviye 
rağm E n öldü. Bugün Holivudda, 
yıldızlar mezarlığında, Rudolf 
Val:intinonun mezarı yanında, 

muhteşem bir türbede yatıyor ... 

İstiklil caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KO\lEDI KISMI 

12 Birincikanundan 
itibaren 

(DAMA ÇIDilŞ BİR GÜZEL) 

• 
Tepebaşında D r a m Kısmı 

Birincikanundan itibaren 
CVİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 

TURAN 
Tlyatroau 
Halk ııan'atkan 

Naşit okuyucu Se

miha ve büvifa 

rağbet kazanan 
Mezey varyete heyeti, 

PemLe kız operet 3 perd!' 

galarına sordu: 
- Acaba; paşa hazretleri nere

dedirler? 
Ağalar, Çerkes Hasan kimdir 

bilmedikleri için dğrusunu söy
lediler: 

- Mitat paşa hazretlerinin kO: 
nağında ... 

Çerkes Hasan, bir ata binerek 
paşanın konağına geldL Göğsün
de yaver kordonları asıh duruyor
du. Sultan Azizin yaveri idL 

Mitat paşanın ağaları Çerkes 
Hasanı tanımıyorlardı. Üste de, 
vükela, yukarıda müzakereye 
daldıklarından ağalar da kumar 
oynaıruya tutulmU§lardı. Konağın 

kapıları ardına kadar açıktL Ka
pıda yalnız bir ağa vardı. 

Çerkes Hasan, sellemehüssellm 
kapıdan girdL Kollarını ve kor -
donlarını sallıyarak içeri daldı. 

Kapıda bulunan ağa; hünklr ya
veri üniformasını taşıyan bu ada
mı sel.amlamı§ ve buyur etmişti. 
Belki; heyeti vükelaya bir irade 
getiriyordu. 

Çerkes Hasarı; merdivenl•rdeıa 
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ATATÜRK 
S lnel oaldfeır. &! a dnam) 

d~ği~tirtiyor,. Pn titiz bir i tina ~ 
di.kkc.. .. Le tashih ettiriyordu 

Baş•·., iin bu izahatı, turlc ef
karı umum:yesinin müm.eıısilleri
ne büyük bir !er<.h ve huzur ver
mişti. Ebedi Şefin 15 inci Cum
huriyet yılını harikul~de bir e
nerji ve idrakle karşı!a :nası gö
nüHeri sonsuz bir sevince garket
mişti. 

Türk milletinin Ulu Şefi, hasta 
yatağında dahi, türk milletini dü
şür.üyor, v:ız'fesini düışünuyor, 

türk milletinin hizmetinde oldu· 
ğunu bir an unutmuyordu. 

Az oonra, beya~ boyalı Suvat, 
HıQdarpaşaya ya-naş <tı. B.ışve
kil, ça.ııtasındaki, Atatürk'"n en 
kıymetli enıaı:etlPriJ, pra çık -
m.ıştı. Tren hazırdı. Ce!al Bayar, 
Haydarpaşada k:n • · $rlı -

yarJ e!ı.tı.t sıktı. VeJa etti. 
Kompartimanına yerlt~tL Gön -
!ünde, gö;.üııde ~ep Atatürk, hep 
Atatürk vardL 

Tren ağır ağır kalktı. İstaobu
lu Ankaraya bağlıy .uı demiryolu 
üzerinde ışleyen vagonlar, belld 
ilk d~fa bu kadar lıe;eC"anlı bir 
yolcu taşıyorlardı. 

Gece, karanlık bastığı umarı, 

Anadolu yaylB.sında hızla koşan 

tren içinde, Cel&l Bayar, Atatü.rkü 
düşünüyordu. Atasına bağ:ı baş
vekil, birkaç saat sonra, E:>kişe
hlr, Sakarya, Dumlupınar boyla

rından geçecekti. Dağ, Taş Ata -
türkün hatırası ile dolu idi.. san
ki, bütün Anadolu, baştanbaşa 

•Atatürk, Atatürk• diye feryad 
ediyordu. Sanki, her karış vatan 
toprağı: 

- Beni Atatürk kurtardı .. diye 
mırıldanıyordu. Çelik rayknn iki 
tarafında, onun rahatsıdığından 
kalbi burkulmuş, içın içırı yanan 
uçs'1.Z bucaksız vatan toprakları, 

İstanbuldan gelen trenin tekerler
lerine yü zsürüyorlar, ondan, kur
tarıcıdan haber soruyorlardL 

Ertesi sabah, Celfil Bayar, An
kara istasyonunda inmışlL Son 
aylarda, Aıj'kara - İstanbul hattın
da en çok yolculuk yapan muhte
rem Başvekil, Türkiye Cumhuri
yeti devlet merkezıne ayak bastı
ğı bu serın yay la sabahında, kafa
sırun içinde binbir memleket işile 
mahmfil bir halde idi O, vazifesi
nin vaktini, saatini müdrik, ol -
gun insanlara mahsus bir ciddi
yet ve sükunetle kendisini karşı
iamağa gelenlerin ellerim ıııktı. 

Herkes, bütün Ankara, Atatürk
ten haber soruyordu: 

(Devamı var) 

Tebrik 
Telgrafları 

Ankara, 2 (A.A.) - Reisicum -
bur İsmet İnönü'nün Cüınhun·e
lsliğine intihabı dolayısile Yuna -
nistan Veliahtı ve Kral naibi Paul 
ile Reislcürnhurumuz arasında a -
ıll#ıdaki telgraflar teati olunmuş.. 
tur: 

Ekseldm B. ismet l~nü 
Türkı~e Reisicümhuru 

Ankara 
Cümhuriyetin en yüksek maka

mına isadı dolayısile Ekselinsını-

yukarı çıktı. Heyeti vW<elanın 

olduğu salona bir elinde taban -
ca, diğer elinde bir hançer olduğu 
halde girdi. Ve bağırdı: 

- Davranmayınız! ... 
Herkes şaşırmıştı. İlk kurşunu 

Hüseyın Avni paşanın göğsüne 

çekti. Bir kurşun daha attı. 
Hüseyin Avni paşa, can havlile 

Çerkes Hasaıun üzerine yiırudü. 
Fakat; sofaya düşerek son nefesi
ni verdi. Çerkes Hasan, elindeki 
hançerle paşayı düştüğü yerde 
delik deşik etti. Kızılca kıyamet 
kopmuştu. Aşağıda kumar oynı -
yan ağalar ve muhafız zabitler ve 
yaverler yukarı fırlamışlardı. 

Kayserili Ahmed paşa; Çer kes 
Hasanın üzerine hücum ederek 
iki bileklerinden yakaladı. Han -
çer ve tabancasını almıya çal!ftL 
Elleri yfuü ke«ilmişti. Nlliayet: o 
da bırakıp kaçtı. 

Vükela, salonun yanındaki oda
ya toplanarak kapıyı kilidlemiş

lerdi 
Çerkes Basan, Kays.erili Ahmed 

pqa kaçtıktaa sınra; tekrar sa-

Müstakil b:r 
o~rayna • 
y ratıımak 

(4 üncôl • lıifed<• dc'Vllm) 

Orta Avrupadalti devletl.'.'r;n i
daresinde muhtelif ekalliyetler 
vardır. Elu!lliyet!Er meselesi h r 
vakit tenıl!nden bah dil n g ıi -
elerden olınu tur, 

Halbuki orta A\"Tupadaki muh
telif devlpt!~rin idaresindc'<i ~u!ı 
tekli! ekalliictleri birer >U"etle 
tcsvik ve ta!ırık e-lcrelt kar• !ık

lar çıkarıldığı da görülmektedir. 
Rusya ile T.eU;t " arasında g5 -
rülen yakınlıktan ıı;ı ar!• han -
sed!l.'nesi ayni = •aııd;ı bu su -
re.le ekJ.lliyet eri l hrik edenle
re karşı cildi bir U!tar sayılmak
tadır. 

Bundan sonrıı Rusya ile L~his
tan ffra" ındaki münasebat daha 
sıklaştıkça B~rlirı.in a!&cağı va -
ziyet ne olacak'!' Bu, siyaset ale -
minde her vekit merakla takip t• 
dilccelt b•rinci dorec<-<le ehem -
miyetlı bir mes.:?le oluyor. 

Ukrany:ı. meE.el~i nu.ya ih 
Almanyanın ar.ı-'lnı ııctıkça aça
cak, dikenli meselelerdw bir'.dlr. 
Ondan sonra da Lehis•anla t\l • 

manyarun münasebatını bu yilz
den büsbütün başka bir ""kle (!\ -
rE'bilecektir. Şinıdiye kadar lP- -
histan daha Z!yaıie Almanya ile 

iyi ge<;inmiş, AlınL'lyaya tara'ta• 
bir politika takip ~tmişti. Bun,hn 
sonra bu bal değiş~ccğe be:ızi~ ; r 

Avrupa matbuatının ehemmi -
yetle nazarı dikkat.i celbetli1'ı ,ı .. 
ğer bir nokta daha vardır ki o 1a 

şudur: Münihde dört devl•t r•
sında Avrupa sulhunu korum-.k 
için esaslar konmuş, harbin oniı 

alınmıştı. İngiltere, Fransa, At -
manya İtalya arasında Münii·

te bu esaslar kararlaştırı!Jik•.nn 

sonra şimdi bu esaslar üzerinde 
yürümek sırası gelmiş bulunuyor 
Fransa ile Almar.ya arasında'<i 

anlaşma bunu gösteriyor İngU e
re i.ll! İtalya arasmd i anlaşma -
nın tatbikat me,·ldine konm:ısı. 

bunu gösteriyor. Yarın öbür f.lin 
Fransa ile İtalya arasında da bir 

anlaşma elde edil~k. şimdi ~
histanla Rusyanın arasında w • 
min edilmek istenen yakınlık a
caba Münih siyasetine karışmı 
yacak mıchr? 

za en hararetli tebriklerimi hakıkı 
bir memnuniyetle arzeder ve dost 
ve müttefik asil Türk milletiniıı 

teali ve refahı. i<;in Ek.sefusınızı 

uzun seneler muhafaza bu)·urıruı
smı Cenabı Haktan niyaz eylerim 

KRAL NAiBI PATIL 

Altes R14vayol Pnns Pa141 
Atiııa 

Reisicümhurluğa intihabım do • 
layısile Altes Ruvayalinizin göıı -
dermek lıitfunda bulunduklaı ı na
zik telgrafa hararetle teşekkür e -
der Ye şahsi saadetleri ile dost ve 
müttefik asil Elen milletinin tea
li ve refahı hakkındaki en samimi 
temennilerimi kabul eylemelM"ini 
rica ederim. 

tNôNL' 

!ona girdi. 
Salonda yalnız bir kişi kalını~ 

tı. Hariciye nazırı Raşid paşa ... 
Zavallı adam korkudan olduğu 

yerde donakalmL~ ve kaçamamış
tı. 

Çerkes Ha;;an, Hariciye uazır 
Raşid paşayı da öldürdü. 

Nihayet; Mithat paşanın ağa.ııc 

elinde bir ekmek bıçağt yetişmiş
ti. Fakat; Hasan bunu da bir kur
şunda yere sermişti. 

Gürültü o kadar çoğaldı ki; ma-
' halle halkı sopalarla konağa gir-

mişlerdi. 

Biraz sonra; harbiye nezaretin
den bir bölük asket geldi. Çerkes 
Hasan vükelanın kaçıp kapandığı 
odayı oorluyordu. Onları da öl -
dürecekti. 

Asker süngü taktı ve Hasanı 

yakaladı. Fakat; bu sırada sadaret 
yaverini ve bir neferi de vurdu. 
Maktullerin adedi beş olmuştu. 

* Çer!tes Hasan, iki gün sonra, 
Beyazıd meydaıımda. idam edil· 
di. -B t T Tİ-
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Kendine beyhude yere eziyet ediyor 
1 OKSORENLERE KATRAN.HAKKI EKREM Diş Doktoru divor ki; 

GRIPIN 
Varken ıztırab 

çekilir mi? 

Baş, Diş 
aArıları 

ve üşütmekten mütevellit bü -
tün ağrı, sızı, sancılara nezley~. 

romatizmaya karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz icabında 1 
günde 3 kaşe alınabilir ı 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka 
bJr marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

-----•ı 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltme ye konıılan • 
ış: 

1 - Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli (61.250) lira
dır. 

2 - Eksiltme 23/12/938 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de 
Nafıa VekAleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komis •onu odasın
da kapalı zarf ustılile yapıJ.acaktıi. · 

3 - İstekhler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık iş~e 

ti genel şartıname6i fenni şarİname ve projeleri (3) lira 7 kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek içi!ı isteklilerin (4312) lira (50) kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinıdıe bulunan ve.ıikalarla birlikte bir dilekçe ile 

nafıa vekAletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesıka al

malar.ı ve bu ve.ıikayı ibraz etmeler; şarttır. Bu müıddet içinde vesika 
ialebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Pootada olan gecikmeler kabul edilmez. (4881) (8575) 

• 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

şayanı tavsiyedir. 
tN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoilu İstanbul 1 
------------------------· Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma K0misyonundan 
Müaak~saya kon~n Mık darı Mu ham- Eks itme 
mevadın cinsi men bedeli Tar.hi Saati 

Çekirdeksiz üzüm 2000 K. 22,00 ) 

.Amasya eriği 900 K. 17,00 ) 

Kuru kayısı 600 K. 50.00 ) 

I~ir 600 K. 19,00 ) 

Portakal 9000 A. 3.50 ) 163,00 5/12/938 14,30 

Amasya eriği 1500 K. 27,00 ) 

İnebolu elması 1500 K. 11,00 ) 

Ayva 800 K. 8,00 ) 

Ceviz içi 500 K. 45,00 ) 

1 - Mektebin 938 mali senesi z orfındaki meyva ihtiyaçları pazar
ukla alınacaktır. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve mik larlarile muhammen bedcllerı ve 
ilk teminatları pazarlığın tarih ve saati hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine ;.id ticaret odası vesikalarını göste
receklerdir. 

4 - Şartnamelerini görmek iste yenleri~ her gün ve pazarlığa gire-

lnhisar!ar Umum Müdürlüğünden: 
Cıısi 

Toz tütün çuvalı 
3/8 200 M/M boy yuvarlak 
başı! cıvata 

3,'8 120 • • 
3/8 Demir pul 

Mikdarı 

2000 A.) 
4000 >) 

) 
8000 » 

12000 ) 

Muha ııme.ı B. 
Beheri 
Kr. Sn 

26 75 

60 ki. 

Tutarı 
Lr. K. 

535.-

440.-

% 7,5 
Teminatı 

Lr. Kr. 

40 12 

33 -

Eksilt ne 
~aati 

15,30 

16.-

ı _ .2000. adet ince şeyler konobilen sitandat normal sık örgülü tvz tütün çuvalı ile Cibali bakımevi

ne yapılacak Pliıtfoirnlara lüzumu elan eb'at ve mikdarı yukarıda yazıi. yuvarlak başlı civata ve demu 
pul l/XII/938 tarllıinde ihale edilemtodiğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bcdelile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
llI- Pazarlık 19/XlI/938 tarihıne rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki al>m komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralari-
le birlikte adı geçen komisyona g~m~leri. ilan olunur. •8811• 

ı _İdaremizin Paşabahçe :br!ası için şartnamesi mucibince sa- I İstanbul komutanlığı ı 
tın alınacak bir adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrik iskele t._:•tınalma Komiıyonu llan:arı 
Vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İstanbul komutanlığına bağlı 

il - Muhammen bedeli sii İstanbul 13000 lira ve muvakkat temi- birlikler namına komisyonda 

natı 975 liradır. 

IlI - Eksiltme l 7 /l/939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ka

bataş'da Jevazmı ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

lV - Şartnameler par&Sız olarak hergün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların ı:nufassal fenni 1 

tekliflerile beraber kataloğlarını kaldırma indirme ve fren tertibatını 

mevcud evsafı dahilinde nakliye 
koşumu ile mekkari hayvanatı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Hay
van sahiplerinin hayvanalrile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık 

satınalma komisyonuna gelmele-
ri. IP521) 

AKBA KIT ABEV( 
açık olarak gösteren resimleri kataloğlarını birinci sınıf bir firma ol- Her lisanda kitab, gazete 
duklarını gösterir evrakı ihale t~rihinden en az yedi gün evveline ka- ve mecmualarını, mekteb ki-
dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine verme- tablarını, kırtasiyenizi temin 

!eri ve tekliflerinin kabulünü mutaza.mm. ın vesika almaları liızımdır.

1 
eder. Refik Fenmen'in elektrik

.Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. cilik kitabını, Mümtaz'ın art-
tırma, eksiltme kitabının An-

VI _Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede karada satış yeridir. 

yaz.ılı eksil~eye iştirak v~sikası ve 'ı 7,5 güvenme parası makbuzu iıı••ı••••••••••• 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek

·siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyo-

nu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Jazımdır. ·8810• 

Şarköy sulh hukuk hakimliğin
den: 

ceklerin belli gün ve saatte Gümüş suyunda mekteb binası dahilindeki 1.---..... --.,......,.,.. ___ .... ,......, ........ .,,,..,...-= .... _.._,,.-----.,"""'J 
Şarköyün Eriklice köyünden 

Hasan oğlu Hüseyine: 
.komisyona müracaatları ilan olunuı. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
(8794) 

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik 
Okulu Direktörlüğünden : Keşif bedeli 15467 lira 93 kuru~ olan Üsküdar Belediye tahsil ve 

1. - Okulumuzun gündüz kısmına muhtelif sebepler dolayısı ile tahakkuk şubesi için yaptırılacak Bina kapalı zarfla eksiltmeye ko

devama imJcln bulamıyan terzi usta ve kalfaları ile biçki öğrenmek is- nulmuştur. Eksiltme 9/12/938 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümen

teyen bay ve bayanların kadın ve erkek biçkilerinde makastarlık ya- de yapılacaktır. Keşif evrakiylc şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

pabılecek kudrette yetışmeleri için Akşam Biçki Kursları görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba~ka F;en 

açılmıştır. İşleri Müdürlüğünden ihaleden üç gün evvel bu iş için alacakları fen 

2. - Tedrisat geç saatlerde başlar ve parasızdır. Yaş ve tahsil şe- ehliyet vesikasiyle 1160 lira 9 kuruş1uk ilk teminat makbuz veya mek

rdti herkese çok müsaittir. Fazla izahat için okula başvurulması. •8797• tubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda ya-
DİREKTÖRLÜK zıh günde saat 14 de kadar Daimi Encümene verme.lldirler. Bu saatten 

Adres: Diyanvolu. Tel: 22480 sonra verilecek zarflar kabul edilmez. •B.> ·8613• 

Şarköyün Eriklice köyünden 

Ali ve Abdül tarafından aleyhi -
nize açılan taksim davasının de -
vamı rüyeti istida edilmiş ve mah
keme 29/12/938 perşembe günü 
saat dokuza tayin kılınarak da -
veliye ile arzuhalin bir nüshası 
mahkeme divanhanesine talik e
dilmiş olduğundan yevm ve sa

ati muayyende mahkemeye gel
meniz veya bir vekil gönderme -
niz lazımdır. Aksi takdirde gı -
yabınızda muhake.meye devam 
olunacağı olfın olunur. <88271 

Kısa bir müddet RADYOI.İN 
kullandıktan sonra dişleriniz 

inci gibi parladıktan başka 

mikropların kamilen mahvol-

duğunu, zararlı salya ve ifra -

zatın kesildiğini, diş etlerin -
deki iltihabların durduğunu ve 

nihayet ağzınızda liıtif bir ra

yiha başlad1ğını duyacaksını~ 

Gaget temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam 

yemeklerden sonra dişleriıo' 

==~ 

a o He tır~alay1n!Z1 

Teknik Okulu Satınalma K<i>misy0nu 
Başkanlığındııfl 

Ci ısi Mikdarı 

295 

• 

Tahmin F. 
Lira K. 
12 50 

Tutan 
Lira J<, 

3687 50 

Jll~ 
Yıldızda bulunan Teknik okulu ihtiyacı olan yukarıda cins "e:ıs r 

dar, fiatı, tutarı ilk teminatı yazılı elbise ve Palto dikimi 19/12/
9 !"' 

~ıhine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30 da kapalı zarfla ihaırsi ~
3

~ 
mak iizere şartnam"ine göre eksiltmeye konmuştur. İlk ıeırıın; ~ 
hra 86 kuruş olup okuldan alınacak i.>raliye .ile Yüksek muhe~:d e~., 
basebesine yatırılır._ İsteklileri ~artnameyi ve nümuneleı:i .gorfllufl' 
zere okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek Jll Q(J ~· 
dis muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuza gelmeleri. 24~J<S1::• 
yılı kanun tarifatı dairesiude tanzim edilecek tekli! mektubları kıl" 

oıeden bir saat evy_eline kadar makbuz mukabilinde komisl"'" b:~r 
lığına verilmiş bulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edilemez. 

Tür Hava Kurum" 
Büyük Piyangos~ 

2 ci ~ Eşide 11 • Birincikanun. 93B dedi!' 
Büyük ikramiye 45.000 lirajır. 
Bundan başka: 15.000, 12.oOO, 
10.000, Liralık ikramiyelerl~ 

·~ı ( 20.UOO ve 10.000) liraük 1 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştir~ 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piy~ 11~ , 
mes'ud ve bahtiyarları ar:!sına gıt 
E>lurs;ınuz ... 

Yeşiiköy Tohum Islah istasyonu d ıı 
Satınalma KGmisy<i>nUll 

11
1, e ı 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu tarafından açık eksiltJfl 83t 1 
.. nu s ~ 

mukculuk kitabı bastırılacaktır. Eksiltme 20/12/938 salı gu ~o~'' 
da İstanbul defterdarlık muhasebe müdürlüğünde toplanaca~ ·ı ıı 

1 . h3' 
tarafından yapılacaktır. Kitap muhtelif klişe ve cetvellerı lBr ' 

K . b 'd tn 'yazı l'' nen 30 - 40 forma kadar olacaktır. ıta a aı şar ame oQO 
ferrüatı Yeşilköyde müessesede görülebilir. Tahmini fiatl 

1 iSıc' 1 

lup muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. Bu işe girmeı<,sB, 
,sı 

rin yevmi mezkur ve saatte komisyona müracaatları. 

(oENiZBANf 
-~~iat";;;a dai~j~ 

. . talı"' re' 
Mefsuh I.stanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şırketı eıı ilı~ıı 

1938 senesi ikinci taksit kupon bedeliıtı 1/12/938 tarıhırıd riflıı1 

İstanbul şubemizce tediye olunacağından tahvilat sahible 
No.h kuponlarile birlikte gişelerimize müracaatları. 

Hurda demirbaş eşya sa!ıŞJeıı ~ 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğtl~b'rJ 1 

·reden ı 
Telefon makinesi, kasa, saat, masa, sandalya vesaı . de s88 -t j 

kalem muhtelif cins hurda deı:nirbaş eşya 9/12/938 tarihl:ıerile ~;ti 
açık artırma ile satılacaktır. Isteklilerin % 7,5 pey akÇ .. ,.,,rUl< .-r.ıı 
sayılı kanunda yazılı belgelerle belli gün ve saatte GıJ 
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dürlüğü binasında Alım Satım Komisyonuna müracaatlar 

uııarrırl 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başm 
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