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İ!tanbulun en çok satılan 1ıald1d 

1 
An1annı. SON TELGRAJ"a veren· 

1 en çok okunan bir vasıtadan ı 
~istifade etmiş olurlar. 
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Avrupa'da Çek meselesile başlıyan siyasi 
seferberlik biitiin hızile devam ediyor 

4.lmai:ya, Avrupa' nın garbindeki Almanlar la birleşmekten 
"Qz geçti, Fransa da Almanya'yı Şark'ta serbest bırakacak 

Alman - Fransız paktı bu ay başı mutlaka imza ediliyor 
~vveld Roma' da Musolini- Çem-[f- Bulgaristan' da te.Zah-iı-.r-a-t 
~kerlayn, so.nra Viyana'da d 

1 
h Al A d d • 

''1llsolini - Hitler mülakatı olacak(: ı a a e v a ın e ı y o r 
~mor kont eransı bu görüşmelerden sonra yapılacak 1 

1 Son Ro~e.n- Bulgar hudud hadisesi henüz kapanmadı 
Yllgoslavga ile lngi/tere arasında mühim Sokaklara · ... j -. 

k l l Yazısı 

m Üz a ere tJ r g a p ı ı g o r 6 ıncıda Asılan 

Hitlerin ıtıtıelce .Romaya 'Vaki ziyaretlerinden birine a ld bir intiba 

Zorbalar Saltanatı -Em-ni-y-et-
~ Müdürleri 
l' Qrihde mis- Bu romanda: Arasında 
l e d •• Alemdar 

n er go- ~:~~~~e Değişiklik 
ii./1J1ÜŞ kan Gözdelerini; ' 
l./! ' Osmanlı 

,
1 
"-1J1,sef ah af Tarihinin 

fl En kanlı 
tirasları sahnelerini 

okuyacak-
:hı&Ji Baskını İm- ı.-s_ın_ı_z_. __ , 

~:orluğu el~ alış; millet mu
~~ trahna hükmeden cariye
~ teyaz et ticareti, ihtiliil, 

1
11 ul sokaklarını kan nehir-

h ~rine çeviren hadiseler .• 
Qll~ * * 
)~ blt nıübeyyiç ve tüyler ürpertici hadiselerin en 

'<lld, oJcu9 tildünU S O N T E L G R A F siitunlarmdn 

~tKiEYINIZı 

Fikri Oktar Taceııdin Ortaç 

İstanbul Emniyet müdürleri a
r aS1Ilda bazı değişiklikler yapıl -
mıştır. Bu değişikliklere göre İ3-
tanbul emniyet müdür muavini 
Kamran vekaleten emniyeti u -
murniye birinci şube müdürlüğü
ne veemniyeti umumiye birincı 

şube müdürü Mehmed Ali vek3-
leten İstanbul emniyet müdür 
muavinliğine, İstanbul emniyet 
müdürlüğü dördüncü şube mü -
dürü Fikri Oktar Artvin emniyet 
müdürlüğüne. İstanbul emniyet 
müdürlüğü beşinci şube müdüıü 
Hasan Şükrü Adal terfian emni . 
yetı umumiye dokuzuncu şube 

(Devamı 6 ınc ı sahifede) 

Lehistanın harici siyasetinde 
mühim bir roı oynıyan Bek 

Polonya. Rusya 
Yakınlaşması 

Yaftalar 

B ugün gelen Sofya matbua· 
tının yazdığına göre, pazar 
günü Sofya askeri ~al al · 

tında bulundurulmuş, halkın, a
ile reisleri müstesna olarak, ev -
!erinden gece sokağa çıkmalarma 
izin verilmemiştir. Fakat biıfün 
bu tedbirlere rağmen toplantılar 
yapılmıştır. Ancak bu kabil ç•
relere başvurulmamış olsaydı top
lantıların daha muazzam olacal\ı 
aşikar telakki edilmektedir. 

Bu fevkal5.de tedbir !er par az 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- --
Bir meraai ın es ıı a sınaa krala l-oketler t~kdim edilirken 

Ne suretle. 
Tefsir 
Ediliyor 

Faris, 29 (Hususi) - ;:,ovyet - -

;f§:~kE'~::: ıEbedi Şef'in vasiyetna-
Maamafih Berlin siyasi mehafi- e d u·· n a c ı l d l 

li bu deklarasyonu Karpat Uk- m e s l 
ranyası meselesinde Almanya ve 
Polonya arasında çıkan ihtilii.fla ' 
münasebettar görmekte tercddüd 

et~~:::~~~afilinin kanaatine 
1
Atatürk hemşiresine ayda 10001 

göre, Poloırya kayıdsız ve şartsız p Af t soo s b • h G •• k ' 
~~~r::;,,:~:~:ı!::~~a;ış~~k;~~~ r. e .. !! ' a 1 a o ç en e 

600, Ulkü'ye 200, Rukiye ile ' Oevamı 6 ıncı sahifede) 

Fransad a ı 

Umumi 
Grev 
Meselesi 
Şiddetini ve tehlikeli 

vaziyeti kaybetti 

Almanlar ne 
d iyorlar? 

Bedin, 29 (a.a.) - Berlin gaze
teleri başvekil Daladyenin mille
tin aklı selimine dayanarak hali 
hazırdaki buhranı izale edeceği
ni ümid etmekle ve buhrana ko
münistlerin tamamiyle siyasi ma
hiyette olduğu gôrükn nüfuz ve 
rlüdahalelerinin scbeb olduğunu 
nu ıd<lıa etmektedirler. 

Deutsche Allgemeine, diyor ki: 
Daladyenin teşebbüsü bilhassa 

bu nüfuzlarır. uzaklaşıırılması ve 
(De>amı 6 ıneı .abifeıle) 

Nebile'ye yüzer lira bıraktı 
Parasının tamamını Partiye bağışladı. Bu aylıklar 
bu paranın faizinden ödenecek ve geri kalan 
kıs i!ll Dil ve Tarih Kurumlarına verilecek 
Ankera, 28 (a.a.) - Bicyük Şef A tatürk'un 

vasiyetnamesi bugün mahsus 'merasimle adliye 
sarayında sulh hukuk mahkemesinde açılmıştır. 

Bu mcrasinı esnasında, Atatürk'ün hemşireleri 

Ba) an l\lakbule Boysan ile Adliye Vekili Bilıni 
Uran, Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Dahiliye 
Vekili Refik Saydam, bazı meb'uslar ve birçok hi
kiın ler ve avukatlar hazır bulunmuşlardır. 

Sulh hak imi, evvela üzerinde sivil elbise ol
duğu halde bir hitabe irad ederek Büyük Önder'i 
tebcil etmiş ve bunu mü teakib kanuni vazifesine 
başlayacağı için hakim elbisesini ~iyerek, üzeri 
muhtelif mühürleri ve Büyük Şef'in imzasını ha
vi bulunan bir zarfı, halihaz ırdaki vaziyetini zabta 
geçirtmrk suretile teshil ettikten sonra, açmıştır. 

Bu zarfın içinden ikinci bir zarf ile aynca 
bir k5ğıd çık ım~lır ki, bu kağıd Atatürk'ün, Tap
tas ilanında Altıncı Noter İsmail Kunterin, Hasan 
Rıza So~ak'ın ve Doktor Neşet Ömer İrdelp'in 
imzalarını hÜ\'İ olan bir zabıt varakasıdır. 

Hakim, nokr tarafından tutulmuş olan ve 

meali aşağıda m ünderic bulunan bu zabtı alenen 
okumuştur: 

·Bugün 6 teşrinievvel 1938 saat 11 i 10 geçe
crek dairemde işle meşgul iken Atatürk'ün beni 
•çağırdığını tebliğ ettiler. Saraya gittim. Huzurla
•rına çıktım. Orada Genel Sekreter Hasan Rıza 
· Soyak ile DoJctor Neşet Ömer İrdelp hazır oldu· 
•ğu halde Atatürk üstü kapalı ve mühürlü bu 
•zarfı bana uzattı ve: 

(Bu, benim vasiyetnamemdir. Size teslim edi
yorum, kanuni icabatını icra edersiniz.) 

•Dedi. İşbu zabtı huzurlarında tanzim ettim, 
•altını hem Atatürk, hem de hazır bulunan Hasan 
~Rıza Soyak ile Doktor Neşet Ömer İrdelp benim· 
•le birlikte imza ettiler.• 

Hakim, b!J zabıt münderecatını mahkeme za
bıtlarına geçirtmiş, ve bunu müteakip zarfın şim
diki halini tavsif ettikten ve üzerinde bulunan 
miihür1erin ve in1zaların aynen muhafaza edilmiş 
olduğunu tesbit e~·ledikten sonra bu ikinci zarfı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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ictimai meseleler Büyük il el Türkiya ile Şehir Meclisinde 

Kısır aşdırma Mec isinde heye- Sovyetler Siyasi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Radyo talimatnamesi 
can;ı bir celse Münasebatı reded il · 

Bu UStJ!ün tatbiki lazım mı ~tatürk için .?ele~ ta-
, zıye ve teessur te graf-

m e rı fek e fi mi z de tatbi-ları. E>k~ndu, cevablar 
verılmesı kardrlaştırı dı 

kine imkan var mı ? 
Dr. Mim Kemal bu 
hususda ne diyor? 

Ankara, 28 (a.a.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Rafet Canıtezin 
başkanlığında toplanmıştır. 

Reis ~elseyi açarken çok muh· 
terem ve çok büyük Ölü'müz A
tatürk hakk:nda Belçika Meb'u
san Meclisinde Reis Camille Huys
mans tarafından söylenen nutkun, 
Belçika Meb'usan Meclisi Reisi-

Yazan: RECAi SANAY 
Mim KemaL. Tanmmı~ operatörümüz acaba bu mevzuda nasıl dü

)ÜnÜ) ur, ne kanaatle bulunuyor~ B ıı hususta, anket i~in olmakla bera
ber, kendi şa~i merakımı do gidermek için, gilulerdenberi onu kaç de
fa aradım; bulamadun. Görüşmek habil olmadL Nihayet dün; Babıiı

lidekl muayenehanesinde bulabildi ııı. Hem de b&§ının pek kalnbaLk 
olmadıgı bir zamanda-. 

\ nin nutkunu takiben de Macar 
Meb'usan Meclisi Reisi Gyula 
Kornis tarafından gönderilen tez
kere ile y ine müşarünileyhin Ma
car Meclisınde irad etmiş olduğu 
nutkun aynen okunacağını bildir
miştir. 

l\lasasının ba~ında oturuyor .. bi ıa:ı rahatsız olduğunu söylemesine 
uğmen suallerimi cevabsız bırakın ~mak lôtCunda bulunuyor ve .. an
lııtıyor: 

- Bu memlekette yalnız nüfu
su artınnak değil, bilha•sa, artan 
nüfusun memleket için birer fay
dalı unsur olabilmesini temin et
meğe de, yani, öjenik'e de kıymet 
vermek lazundır. 
Faydasız artmanın memleket i· 

çin zararlanna temas etmek iste
mem. Bu berkesin kolaylıkla tak
dir edeceği bir meseledir. Fakat 
memleket bünyesinin takviyesin
de hiç şübhesiz yarınki varlığın
da 8mil olacak yeni neslin zaaftan 
ve bilhassa tevarüs edilen hasta
lıklardan vikayesi lilzımdır. Bu
nun için alınacak birçok tedbirler 
sıra ile mevzuubahs edi ime~ icab 
ederse, müessir ve kabiliyeti tat
bikiyesi olabilen çareler, kolayca 

realize edilmiyen, belki de ilinin 
verdiği sal.ih.iyetle nazariyeten 
cyapılıverir• zannedilen tedb;r • 
lere tercih edilebilir. 

Bu çare ve tedbirlerin, mem
leket için, yaşadığımız şeraiti VÜ· 

cu.de getirdiğimiz milli bünyenin 
hal ve karakterini nazarı dikkate 
alınca, her halde Almanyada tat· 
bikı istenilen ve hatta tatbik e
dilen bu düşüniişün başında de
ğil sonlarında gelir. 

Islah mapadile yapıla~ak kı

s:rJaitırına müdahaıelerının tek-
' nik ehemmıyeti üzerinden ziyade 

içtimai akisleri üzerinde durmak 
lazımçlır. Acı olmakla ber-aber 
bız f ekimler itiraf etmeliyiz ki 
raporı arımızla dahi sL'1hi kayıdlar 

dahilinde bir izdivacı temin et
mekten aciziz. Raporlanmızla a
deta birer yalancı şahid, belki bir 
formalıteyi ikmal eden kıymetsiz 
birer vasıta oluyoruz... Nerede 
kaldı ki, hekimlet için olduğu ka
dar hükılmet için de muazzam ve 
t"şki!Ata mühtac bir iş olan ırlr 
ı~lahı ... 

Yarın için bir şey diyemem, fR· 
kat, bu usul, bugün için tatbika 
ge, ildıği farz.olul16a iyi neticeden 
zıyade fena netice!er, Mhoi ak
süliıme!ler yapması tehlikesi in
lror edilemez. Ben, şahsan, bu mu
azzam işin, tatbika başlamazdan 
~vvel bile • sanki karar verilmiş 

gibi - derin heyPCan duyuyorum. 
Hem rica ederim, •Ôjenik• i ırk 

ı.;lahı diye mi tercüme ediyorsıı
nuz? .. Acaba Hitler hükumeti de 
böyle mı düşünüyor? .. Ben zan
nediyorum ki bu muamelenin is
tihdaf ett i ği gaye bir ırkın ıshhı 
olmaktan ziyade milli bünyenin 
ıslahıdır. Başkaları ne gaye ta lı;ib 
ederse etsin, biz, bünyemizi zMa 
uğratan, yarınki cılız nesil yerine 
kuvvetli bir milli bünye yarata
bilmek için yarını düşünmek ve 
bu bakımdan izdivaclara ehemmi
yet vermek mecburiyetindeyiz. 
İşe buradan başlarsak hem heye
cansız, hem de en ciddi çareye 
tevessül etmiş oluruz. Çünkü her 
tedbir bünyenin tahammülüne 
göre tatbik edilmelidir. Nitekim, 
biz hekimler, ;vni hastalığa tu
tulmuş muhtelif bünyeli insanlar
da bünyeye göre ilıic kullanırız; 

millet bünyesine tatbik edilecek 
içtimai ve sıhhi tedbirler o bün- . 
yeye göre tatbik edilmelidir. 

RECAİ SANAY 

!-=====-= .... =========..,,,.~ 

Cani 
Kadın 

Neler yapmı' ? 
Meşhur madam Atinanın bil -

tün servetini ecnebi bankala~a 

kaçırdığı, İstanbulda basılan ev
den başka 11 randevu evi daha 
işlendiği, şimdi de faaliyetin ;Yu
nanistana nakletmeğe çalı~tı;!t • 
nı, yalnız son zamanlarda 63 genç 
kızla 124 genç kadını fuhşa sü • 
rüklediği anlaşılmıştır. 

Vekiller 
Heg'eti 
icfimaı 
Başvekil dün Zonguldaktan 

Ankaraya dönmÜ§, vekiller he -
yeti içtimaına riyaset etmi~tit" 

Nutukların okunmasını müte
akıp Refik ince, ve Muhittin Ba
ha Pars söz aldılar. Hatipler Ata
türkün ölümü hakkında milletin 
ve dünyanın gösterdiği teessürü 
anlattılar. Dundan sonra her iki 
hatip Belçika ve Macaristan mec
lislerine teşekkür gönderilmesini 
istemişler ve bu talep alkışlarla 

karşılanmıştır. 
Reis, hatiplerin beyanat'larını 

müteakıp riyaset divanının mrc
lis tarafından izhar edilen hissi -
yata tercüman olarak lazı.ın gelen 
teşekkür cevablarını göndereceği

ni bildirmiş ve ruznameye geçile
rek birincikanun 1937 ~ubat 1938 
atlarına ait divanı muhasebat ra
poru tasvib edilerek, cuma günü 
toplanmak üzere içtimaa ııihavet 
verilmiştir. 

Hudut ve 
Pasaport 
işleri 

Ankara, 29 (Hususi Muh~oiri -
mizden) - Hatay dahiliye ve 
müdafaa müsteşarları yakında 

buraya gelecekler ve hudud ve 
pasaport meselelerini görüşecek
lerdir. 

Harb malzemesi 
Yapan 
Müesseseler 
Bir kontrola tabi 

olacak 
Türkiyede harb silah ve mü -

himmatı yapan hususi müesse -
selerin kontrolil hakkında hü -
kümet meclise bir layiha vermiş
tir. 

Asılsız bir haber 
Ankara, 28 (A.A.) - Bazı İs • 

tanbul gazetelerinde Londra Bil· 
yük Elcisi Fethi Okyar hakkında 

Hariciye Vekilimizin 
Tas Ajansına mühim 

beyanatı 

936 tedlciki hesab raporu 
müzakere ediliyor 

Ankara, 28 (A. A.) - Hariciye Şehir meclisi dünkü toplantı - masına binaen nafia, dahiliye ve 
Vekili Şükrü Saracoğlu cTas• a · sında belediye ve vilayetin 936 maarif vekaletlerinin mütaleala-
jansı muhabirini kabul ederek. yılı kat'i hesap raporunu müia- rı alınarak tekarrür edecek esas-
kendisine aşağıdaki beyanatta kereye başlamıştır. Iara göre talimatnamede değişik-
bulurunuştur: Bundan başka meclisde yine ik yapılmasına karar vermişti. 

cTas• ajansı muhibiri büyük d 1 · hakk Encum·· enm· bu defakı· kararı ye-radyo ve ra yo anten erı ın-
bir memnuniyetle kabul ediyu • da hazırlanan talimatname mü • rinde görülerek meselenin halli 
rom. Şefimiz ismet lnönünün ge- zakere edilmiştir. belediye reisliğine bırakıldL 
çen gün ecnebi basısına yaptıJ1ı Geçen celsede yapılan şidd~tli Nişantaşında yapılacak kı7. 
umumi beyanatta, Kemalist re • itirazları nazarı dikkate ala.r. enstitüsü için metre murabbaına 
jiminin hususi vasfının onun de- mülkiye encümen~ radyoların evvelce takdir edilen 12 liranın 
vamlılığında mündemiç oldu • memleket dahilinde tam!mi hii • mülkiye encümeni tarafındın 
ğunu teyid eden cümleyi lıerhal. kfunetçe birçok noktai nazard~n 22 liraya çıkarılması itirazları 
de bizzat siz de kaydetmişsin;z • matlubu ve mültezim olmasına mucib oldu. Bu meselenin yeniden 
dir. Milli faaliyetin bütün saha- ve bunlara aid muamelat post.ı ve tetkiki karşılaştırıldı. 
larında hakikat olan bu şey, ha- 1 f .. d .. 1 .. - ·· t Meclı· s, bugun·· yı· ne toplanacak-te gra umum mu ur ugu ara •. 
rici siyasette evleviyetle bir ha • fından tesbit ed!lmekte bulun • tır. 
kikattir. Bugün bana verdiğiniz'-========================~==== 
fırsattan istifade ederek size. v~ 
siziıı vasıtalarınızla da Sovyet ef
karı umumiyesine demek iste • 
rim ki, Türkiyenin harici siyaseti 
Türk - Sovyet münasebatına mü
teallik bütüıı tezahüratında iki 
memleket arasında samimi doıt· 
luk rabıtaları tel!$SÜ.S ettiği an -
danberi değipnemiştir 

Büyük kom§U memleket içlıı 

olan dostluğumuz yalnız siyas\ 
bir vahime değil Türkiye ve Sov
yetler birliğinde yeııi rejimler 
kurulalıdanberi geçen hadis,,le
re kök salmış olan bir hakikartir. 

Size şuııu da söylemekle bil • 
hassa bahtiyarım ki, nas>! mem
leketimin sovyetler birliğine ker
§ı olan siyaseti değişmemiş ise 
Türk milletinin de hissiyc,tı, de -
rinliklerinde hiç bir değişikliğe 
uwamamıştır. 

Geçenlerde eski ve aziz dos -
tum ve Sovyetler birliğinin müm
taz mümessili hariciye kon:iser 
muavini B. Potemkiıı'i burada 
kabul ettiğim sırada dostluk ha • 
tıralarımızı yadetmek ve size bü
tün söylediklerimin bir kere da
ha müşahedesini yapmakla bah -
t!yar olduk. --Valimiz 
Tekaüt mü 
Olacak? 

Bu sabah çıkan gazetelerden 
biri birinciknnun ayının 21 inde 
otuz yıllık hizmet müddetini dol
duracak olan vali ve belediye re
isi Muhiddin Üstilndağın, fazl9. 
yorgun olduğu cihetle . tekaütıii • 
ğünü taleb edeceğini yazmaktadır. 

--=o=--

Altın Jh acı kontrol 
Altına alınıyor 

Gerek sikke halinde gerek mas· 
nu halde altın ihracının yasak e
dilmesi hakkındaki proje hazır

lanmıştır. Bu projeye göre her 
nevi ihracat hususi müsaadelere 
kontrol altında yapılac.ıktır. 

verilen haberlerin doı';ru olmadı • 
ğını bildirmeye Anadolu Ajan&ı 

mezundur. 

--- ·------------------ ....... ___ .. _ 
KUÇ_Ü_K_H_A_B __ Eg~E._R 
* Haliçte temizlenmekte olan 

thev vapuru bu haftadan itibaren 
Adalar - Yalova hattına çalışma· 
ya başlıyacaktır. * Otalciler, yükçüler ve ara • 
bacılar cemiyetlerinde yeni sene 
bütçe müzakereleri için dün top
lantılar yapılmış ve Ticaret O • 
dası esnaf şubesi müdürü Kazım 
Yorulma~ da bu içtimalarda h3z•r 
bulunmll§tur . 

* Nina isminde bir kadın genç 
bir kızı fuhşa teşvik etmek suçile 
yakalanmıştır. 

* Doyçe Levante Line kumpan· 
yasına aid olub geçenlerde Ça • 
nakkale civarında karaya otur -
muş olan ~lman vapuru Alem -
dar tahlisiye gemisi tarafından 

kurtarılarak yüzdürülmüştür. 

* Uzun müddettenberi İst.~n • 
bulda ve tedavi altında bulunan 
Siirt valisi Mithat Kemal dün 
ölmüştür. * İstanbul Ticaret sarayının_ 
yeni açılacak olan Emninönü 
meydanında yapılmı:t.;ı kararlaş • 
tırılmıştır. * Yalovaya bir buçuk, Adala
ra 45 dakikada gitmek üzere De
nizbank 18 mil süratli beşer yüz 
kişilik molörler inşasına dün b:ış
lamıştır. * Tramvay şirketi murahhas
ları dün şehrimize gelmişler ve 
şirketin tesisatının değerini tes
bit etmişlerdır. Bu hususdaki tet
!kiklerine bir müddet daha de • 
vam edip sonra Ankaraya gide -
ceklerdir. 

* Be~ Frankist tayyaresi bu • 
gün Barselon'u tekrar banıbardı
man etmiş ve elliden fazla b0m • 
ba atmıştır. Limanda bulunan iki 
İngiliz gemisine müteaddid bom· 
balar isabet etmiştir. İnsanca U• 

yiat yoktur. * Atatüıık'ün cenazesine gelen 
Fransız heyeti Parise dönn-üş • 
tür. * Cenaze müna.sebetile şehri
mize gelmiş olan Suriye, Lübnan 
ve Hataylı gazeteciler dün mem
leketlerine dönmüşlerdir. 

* Almanyadan yeni mal tai.,b· 
lcri olmll§, piyasamız canlanmış· 
tır. * İngiliz lirası 579 kuruş.ı ka • 
dar düşmüştür. * Portakal ve mandalin1< ·•·1-
laşmaya başlamıştır. * Polonya müstemleke ısteğı

ni tekrarlamıştır. * Kral Karo! Londra, P.lris. 
Br;;ksel ve M:ünih seyahatôntlen 
avdet elmiş, Bükrcşde fevkalade 
hararetli bir surette karşılaım,ış
tır. * İktısad fakültesi açılış dersi 
gelecek ayın sekfainde y~pılacak
tır. * Mütekaid, dul, yetim m~a~
larının tevziine kanunuevvelin 
beşinde başlanacaktır. * İlk mektep muallimleririr 
birikmiş kıdem zamlarile mesken 
bedellerinin tediyesi için emir ve
rilmiştir. 

* Rusyada yahudiler için bir 
miting y~pılmış ~ Alman faşist
lerin yahudiler hakkındaki hattı 
hareketleri takbih edilmiştir. 

ek tep 
ihtiyacı 
Kar ısınd· ... 

Memleketimizde 36 lise 124 or
ta okul vardır. Mesleki tedrisat 
mektepleri bu yekundan har!~ -
tir. 

Fakat bu kadar mektep memle· 
ketin ihtiyacını karşılayamamak

tadır. Bu itibarla gelecek tedrıs 

yılı yeniden lise ve orta okullar 
açılacaktır. 

--(-]--

Hamamda düştü 
kelu kırıldı 

Evvelki akşam yıkanmak ıçı.n 

Çukurcuma hamamına giden Na
pe isminde bıri hamamda düş<'rek 
bir kolu kırılmış Beyoğlu hasta
hanesine kaldırılarak t....'<iavi al • 
tına alınmış:ır. 
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==::=:.Gö~yü~ünd~ 
Aşık y@lırnşfi©lıro 

AŞK VE MACERA ROMANI: 44 

Bir aralık Yılmazın ayağı Do
raııın iskarplnine çarptı. 

Eyvah .. gördünmü yaptığın 

işi..?! 

- Ne oldu? 
- Çorabımı yırttın .. 
- KAğıddan mıydı çorabın? U-

facık bir temasla ne çabuk yırtıl
dı. 

Dara fena halde kızm~ı. 
- Ben çorabın en iyisini alıyo

rum. Gene dayanmıyor. Daha dün 
iki buçuk lira vermiştim buna. 

- Uzun etme canım, yerın taz-
min ederim. 

- Faydasız. Yarın on tane al· 
san kıymeti yok. Alem görürse 
ne diyecek şimdi? 

Yazan: İskender F. SERTELtJ 

- Ne mi diyecek? Yılmazın 

karısının çorabı çürükm~ .. yır • 
tılmış diyecek. 

- Böyle deseler Ala .. Kadın yır
tık çorabla gelmiş diyecekler. Yil· 
reğime inecek.. 

- Haydi canım. Herkesin Ş 
yok da senin çorabına mı baka • 
cak? Etrafımızdakileri görmüyor 
musun? Heyecan içinde herkes .. 
Yılmazın önündeki sırada otu

ran dokt.or Nebtl ile karısı içle -
rinden kıe kıa gülüyorlardı. 

Doktor Nebil: 
- Şu kadınlar blrbirl&rine ne 

kadar da çok benzerler. 
Diye mırıldandı. 
Doktorun karısı yavaşca koca-

smın baldırına bir çımdık attı: 
- Haydi çeneni tut. Benden in· 

tıkam mı almak istiyorsun, kafir? 
Doktor çok şakcaı bir adam .. 
Karısını çok sevdiği de belli. 
- Aman yavrum, dedi, herkes 

senin gibi becerikli değil. Şu ka
dın şimdi, senin gibi eteği belinde 
bir ev hanı.mı olsaydı, kimseye 
sezdirmeden çantasından ığnesi· 

ni ipliğini çıkarıp.sökülen yeri 
diki verirdi. 

- Öyleyse beni neden benzeti
yorsun ona ? 

İşte bir çimdik daha .. 
Doktor dudaklarını ısırarak 

kıvrandı: 

- Ah .. vallahi çok hainsin, Hu
riye! Ben seni bütün kadınların 
fevkinde tutarım. Demek istemiş· 
tim ki, bu gibi işlerde kadınların 
gösterdiği titizlikler birbirine ben
zer. 

Bayan Huriye siyah sürmeli 
gözlerini süzerek gülümsedi: 

- KAfir! Gene zeytinyağı gibi, 

suyun iıscune çıktın! Doktor ola· 
cağına avukat olmalıydın sen! İlk 
önce iğneyi sokar, ondan sonra da 
öyle güzel tevil eder:;in ki.. 

Doktor N ehil geniş bir nefes 
aldı: 

- Vallahi içim sıkılmıya başla
dı. Bilirsin ya, ben böyle sıkıntı
lara gelemPm. Bu yolculuk hiç ho 
şuma gitmedi. 

- Stadyoma gitseydin, bu ka
dar sıkılmazdın, değil mi? 

- Şübhesiz. Çünkü orada heye
can duyuyorum. 

- Ya burada .. ? 
- Düşmek endişesinden başka 

bir şey düşünmüyorum. 
- Yanına bir piliç düşseyd~ 

hiç de canın sıkılmazdı. 
Doktıor Nebil kendini tutamadı .. 

yüksek sesle güldü: 
- Yok canım .. sen iftira ediyor

sun bana! Böyle şeyler benim di
limdedir. Kalbime senden başkası 
girebilir mi? 

- Haydi sus. Gene avukatlığa 

bcilama'. Vallahi bir daha elini 
koparırsam, canının acısından ken 
dini tayyareden aşağı atarsın! 

Güluştüler .. 
Doktor birdenbire kaşlarını 

çattı. 

Bayan Huriye sordu: 
- Ne oldun gene .. kaşalrm ça

tıldı? 

Doktor yavaşca karısının kula
ğına eğildi: 

- Soi tarafımızda oturan şu 
adamı gördün mü? 

- Şu kumral, gri elbiseli erkek 
mi? 

- Evet .. 
- Ne var? .• 
- Etrafı tecessüs ediyor da .. 
- Belki bir gazetecidir. 
- Ben de ondan şübhelendim. 

Kafasının içinde birçok notlar alı
yor galiba. 

Olabilir ya. Elbette buraya bOJj 
yere gelmemiştir. 

- Acaba arkamızdakilerin ço
rab hikayesini, şuradaki sevişen 

çiftlerin konuşmalarını ve nihayet 
senin bana attı.:;ın çimdiğin farkı

na vardı mı dersin? 
- Al hır daha ... 

- Ah .. bu seferki çimdik çok 
fena. Acısı içime çöktü. 

- Çeneni tu• .. yoksa vücudü
nü pestile çeviririm alimallah. 

- Oh, benim nonoş karıcığım! 
Sen benim bir saat şak1< yapma
dan durduğumu gördün mü hiç? 
Vallahi şimdi neredeyse şak diye 
ikiye bölüneceğim bu sıkıntıdan. 
Nerdeyiz şimdi? 

- Pendiğe yaklaştık .. 
O halde İstanbula dönüyo-

ruz. 

* Bayan akize, Hurşid Abbasa so-
ruyor: 

- İstanbula mı gidiyoruz? 
- Zannederim .. 

- Ah, ne olur, biraz da Marma-
ranın üzerinde dola.,«Sak. 

(l>evamı var) 

Ba~kan an:an~ı 
ErKanıharb·ya i 
Re: lari 
Top~andıJar 

Dünkü ictı111ad~. 
·· ıen~1 

nutuklar soY , 
ııa1ıcıııı 

Atina, 28 (a.a.) - Jc nıar• 
tantı genel kurmay baŞ a :;len 
refine verilen ziyafette, ıı<?ral 
ne! kurmay başkanı G< hOI 
pagos misafir heyetlere iiııılt 
diniz dedikten svnı a eZ• 

sö-i..ti söylemiştir: 86tıl' 
JIJ.,feransımız Boll<aJ\ blfl' 

nın e•"s teşekkülieriftde~ııcV 
duğu için mesaıs,nde ae fiJJııe' 
antanta hıikim ola ı aııa ıer 
den, barış, kardeşlik V'! bılit· f 
fikirlerinden müfııenı 0'~.1 bU 

d ~ "r,..' kat şurası kayda er,~ . 1eı e"' 
fikirler ancak bcyncım• J~~ 

l eı»ııe .. ı 
yetin sağlam teme '.. e<feD" 
dığı taktlirde tebeilıır bıf 
Bu emniyet de A vrupanı~ıı 6' 
şesinde en iyi temeli, ya ~r 
ğu - cenub Avrupasında Jıil ıJ 
hemmiyette bir blok t_eş bll 
ve nizam ve huzur içııı dötl 
derecede bir amil olall ıaııır 
dunun sıkı bilrğiince bu '{ 

ve . 
Bu nutka, Roman.i3 'fllr• 

lav meslekdaşları adına )!>r ı 
genel kurmay başkanı le ,~ı 
Fevzi Çakmak şu sözler 

vermiştır: Jc 1 
Yıllık konferanslar ço da lf' 

olmuş ve her defnsıııda 0~şl 
bölgelerimizde ba~ışııı :ı; iŞ b 

sı amacını güden ahe~. dC ıt~ 
berlığimizin daha zı~ '1 soıı ~ 
fına imkiın verınış t ıı· ıı<;l~ 

hadiseler, geniş -~alk:ıı yaJcl 
rinde iş beraberlıgt " · e1l rl' 
havasının gittikçe birı.eş~ifııt! 
temayil olduğunu nıelll ııet' 
göstermiştir. BunuıııJ.8 b;ıe• 
bu tesbit ve müşahede rıııt~1 
rışın ne de olsa kuvı:ell '{t rl' 
rantisine ihtiyacı oıacağ~lU ı 

ı "ZU"" > 
terek müdafaamızı u rııs• 
cağı gün için hazır bulullaçı~ I' 
ruretini gittikçe dah3 08ıı er
rette göstermekte bulıJ usbet 
nasyonal politikanın nı ııt!',ı: ,)l" 
çekliklerini hesaba ka~it· )! 1 
lii.hiyetini vermemekl ve il; 
hem bulundukları bar!eıc ~ ı( 
rar endişesinin en yo da 1ıifl ,ırf 
olan bu balkan paktın Jel) 

b eell til' 
bulunan .ıı:metle.r ızefini "' 
li Ş"ylerını tevdı şer 

!erdir: ·ııti'ıı 
l ·kıerı Kahraman gene ' . ,·e · 

teş~kkil olan haz:nclerı ,4u 
. •ll • of 

terek menfaatlerını•z. ~.ı> 
·rede r 

sı vazifesi. Bu ' azı . 0ıab!' 
miyeceğimizdeu err. •0• ,ıı' ıJ 

DÜNKÜ iÇ'l'1jı 31~,ıı . 
Atina, 28 (a ~.) ~ ijltf1 

tantı Genel Kt:rın&Y r: d8 l f 
feransı bu sabah '""1 0 erıl • 
genel kurmay reı.sı ~a ,otf 

------·er• Damı delip ıÇ 
jSirdilet ~1 

e~.-.. 
Meçhul hırsızlar 9 11";.ıı 

p,_~or or 
Cihangirde N eo " ıJ1 A d' kl'{ı.ıl ,. 
mağazasına il u gırere~ 'P 
delmek suret e jıl· 

,şı~r 
parayı çalıp kaçrıı . 

k''Jlf p hırsızfarı araına IJttl 

B .. ·· lts"g uyu yen ~ 

seıt~rsP ıt / 
Karagümrükte ~\oJllııe, l 

oğlu İ~san ile a~:ıe il''~ ~ 
diğer Ihsan ıs~ ,_Ae!l ~'' 
küf. ·· tm k yuzlll"." ·ıe ur e e ifl , ~ 

u S lih isminde b ~·~ ı 
'tutuşmuşlardır. . ve elf 

Kavga büyÜr"uŞ ıJlııh1 ~ 
ik. J.h.;sııı f 

çakla her ı tıf· ı~ 
!erinden yur::ıla'!'ı~ blf 

0
/ 

Kaynar su ıl .~,ı:ıf, 
Kumbaracı _Y0::~~ ti 

sıvacı Jirayerın 9pıal'_.ı'P~' 
Viktor odada osr' pıP ~·, ve,..,~ 

mangala çarpnılŞ de\ff"z···~~ 
tünde bulunan ve il' t 

sıı -~' ceredeki kayrı•~ııJlpııf ~ ıl><' 
yerlerınden haŞ ıe-''' ~ 
neye kaldırılarak,. 
lınmıştır. 



Syeyah c~Lbi için yeni 
çalışmalar 

5 yaralı 
Var 

~ilhassa Mısır Suriye Irak Filistin iki ı;;~ag 
• • ' ' ' ' Çarpıştı 

gıbı yakın memlekete den Çünküflrenler 

1 
.
1 

k tutmuy0rdu Seyyah Det rtl ece Edirnekapıdan Sirl<eciye git -
mel<te olan vatman Osmanın ida-

'l'rıring klüb ve lktısad Veka
leti bunu temine çalışıyorlar 

ti!ler dairesinde tetkikatta bulun-

muş, neticeyi İktısad Vekili tine 

bildirmek üzere raporunu hazır

larn ağa başlamıştır. 

Diğer tarafdan bizzat İktısad 
Vekilimiz Şakir Kccebir, harici 

turizm meselesi ile esaslı surette 
aliıkadar olmaloda ve bu husus -

daki çalışmaları dikka Ue takib 

lıı&~"'.111eketiınıze seyyah getir -
eıı..ı. ~ Yapılan tetkikler neti -

~ bilhassa bqda Mısır ol -
~re Suriye. İrak ve Balkan 
l:ıı.ı.t e~eri halk!nden burayoı 
\ıı, ll getirilebileceği anlR§ılmış
ıııEliııl tıııun üzerine en fazla bu 

~ketlerde turi:mı propagan
t<rı.,., ehenuniyet verilmesi ka
'lt "'t\llUarak harekete geçilmiş 
lııtı.~llardak! aU.kadar kulüp - etmektedir. 
'<laiııu bir münasebete giril- Şakir Kesebir, Türk.iye turing 

(l'' . ve otomobil klübıi yine de, baş<!a 

~:re turıng ft otarnolıil Mısır olmak üzere Sunye ,İrak 
~ de bu sahada prospek - ve Balkanlarda propagandaları -
~lıırnağa başlamıştır. na kuvvet vermelerini tavsiye 

~Üt di~ize göre aynca, etmiş ve mezkfır klübe yeni ve 
'et),{ klub başkanı Reşid S1f - daha vasi faaliyet sabalan aça -
'-.. 13ıra gitmi.§, verilen direk - cağını beyan eylemiştir. 

~aYdarpaşa lisesi 
Oldu ve taştı 
l\ahataş'ta bir şube 
it açıldı 
~darpaşa lisesi, bu sene İli -
~ ı..,~ en kalabalık bJr mek -
"1t~ almıştır. Bi.llıa.saa leylt 
~~~n çcıkluiu yüzünden 

G.ı~' 'Uı.ı1 ve yatakhaneleri l 
~:'.ıış, bu Vaziyet üzeri.ne, id.ıre 
~ Haydarpaşa liseı;ine 
' ~ ilz.ere Kabataş liae -
~eıu bir talebe panaiyon•ı 
tıq; ~. 

'lta~a ~talebeler, Kab:ı
ı;:ı;eııncle okuyup orada yata-

~~~ resml hususlarda 
~ llaıı.ine nwrbut bu-
l!~ dır. 
~ ~l!ııi Parısiycma kaydolunan 

~~ 1shn ve ınilctıırları b'r 
"'14-~e Maari1 Veületina 

~.d-....Ur_. ---
ltt etil nıimart hak

llty<ı~a lcenf er anı 
l ' l l!aıkevi.nden: 

"'ı ıa 1121933 per9embe günü 
~-. .3Q d 
~'lti a evimizin Tepeba -
'' lıa merkez binasında mi -
~~':! Sabri Oran tarafından 

?lıfın • 
a v~::a:evzuunda kon-
' ıı: . 'y erkes gelebilir. 

a~al ~o-
~ 'nan hırsızlar 

'"'ı 'lııııyet . 
ıı... .--.llıııt iltinci şube ikinci in -
ı,;~ ve 

13 
4r_ı Kasımp:aşada, J'p. 

~ ·lltıatın eşıktaşta birçok hır -

~ı~:e'aııtı.faiJ.i. olan Vanlı Osıoıan 
"il t~byarak adliyeye 

diz. 

Madam Atina 
Salıverilmesini 
İstiyor 

Kefaletle tahliye edilıni§ iken 

tekrar tevkif edilen döviz ve al -

tın kaçakçılığı ve genç kızlan 

f~a teşvik etmekten suçlu .na-

danı Atina dün tekrar tehliye "

dilmesi için müracaat etmiştir. 

Atinanın talebi ağır ceza mahke

mesinde tetkik edilecektir. 

Orta tedrisat 
Müdürü gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde

deki orta mekteperde tetık.ika.tlar 

ic.ra eden Maarif Vekiıleti orta 
tedrısat umum müdürü Avni Ya-
lı:aruç bu tetkiklerini ikmal ede

rek dün akşamki ekspresle An -
karaya dönmüştür. 

ıı:umaileyh, tetkikatı halı:k:ın -
da bir rapor hazırlıyarak Maarif 
Vek~etine verilecektir. 

-"*
Muallimlerin çıkardığı 

bir mecmua 
İstanbul öğretmenleri ve iş -

yarlarmdan ölenlerin ailelerine 
yardım sandığı idare heyeti ta -
rafından cımıhuriyet çoeuğu isim
li yeni bir mecmua neşri karar -
laştırılmış ve bu mecmuanın ilk 
sayısı dün intişar etmiştir. 

Bu mecmuada ilk mekteplı!r -
deki çocukların mesleki terbiye 
ve tahsiUerinin itmanu için ica .. 
beden muhtelif mevzular bulu-
nacaktır. 

ruau: ll. Sami KARA YEL . 

Anca beraber, kanca beraberdi. 

* Sultan Aziz,. toplanmıştı. Mabe-
yinci Fahri beyi yanına alarak ha
zırlanan beş çifte kayığa bindiri
lip eski saraya götürüldü. Üçün
cü Slim'in katlolunduğu daireye 
kapatıldı. 

Dilşad ,kalfası ve hazinedar us
ta ile Çeşınidil vesaire bendegam 
el« gelmişlerdi. 

Mat güzel, gelirken kayıkta 

M!18tafa pehlivanı görmüştü. 
P ebliTan eneltt hazırladıil 

resindeki 70 numaralı tranı...,.y 

dün Saraçhancbll§Jlla geldiği sı -
rada frenleri kızak yapmış ve 
Saraçhane durak yerinde yolcu 
almakta olan Beşiktaş Fatih hat
tında işliyen vatman Hüseyinin 
idare.sindeki tramvayın üzerine 
bindirmiştir. Bu sırada ayni tram
vay Şükriye isminde bir kadına 
çarparak yaralaını.ştır. Çarpış -
manın iiddetinden 70 numaralı 
Edirnekapı Sirkeci tramvayının 

camları kırılmış ve kırılan cam 
parçalarile yolculardan hava ku· 
rumu murakıplarından Ziya, tram 
vay biletçisi Nadir yolculardan 

Receb ve 80 yaşlarında Meryem 
isminde bir kadın yaralanmışlar
dır. Yaralılar tedavi altına alına
rak tahkikata başlanılmıştır. 

Etnicin 
' 

Pahalı 
Daha ucuzlatmak 

ıçın hazırhk 

baf hyor 
Şehrimizde et fiatlerinin daha 

ucuzlamasının kabil olınasile a -
lakadar bir resmi daire tarafın -
dan mühim bir rapor hazırlan -
masına ba§lanılmıştır. 

Bu rapora göre, 1stanbullula -
rm eti bahalı yemeler ine, mez -
baha resmi başcla olmak üzera 
diğer masraflann yüksekliği se -
beb olınaktadır. 

Raporda, masrafların azaltıl .. 
ması için neler yapılması icabet
tiği de tasrllı edilecek ve pek ya
kında itmam olunarak İktısad Ve
kaletine verilecektir. 

Diğer taraMan (Devlet zı.raaı 

işletmesi kurumu) tarafından 
şehrimizde et işlerinin ele alın -
başlanılacağı kuvvetle tahmin o
lunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre kurum ida 
resi bu hususda §imdiden esaslı 

tedk:ildere başlamış ve meıb:ıh'l 
müdürlüğünden bazı istatistiki 
malümat taleb etmiştir. 

Kimsesizleri 
Koruma 
Yurdu --

mektubu kargaljalık arasında 

svgilisinin eline sıkışlınnıştı. 
Mektubda; olan biten mahrem 

ne varsa hepsi yazılı idi. Mat gü
zel vaziyeti tamamile kavramış
n. 

Salı günü eski saraya gitmişler
di. Eskisi gibi S1lu yoktu. Herkes 
serbest idi. 

Zaten; Sultan Azizin gözdele
rile uğraşacak vakti yoktu. Gec 
gündüz ağlıyoniu. Ve, kesecekler 
diye korkusundan uyuyamıyor
du. 

Dilşad; Mustafa pehlivan ile a
ralık buldukça; pencere kenarın
dan, kapı aralığından konll§abili
yordu. Pehlivan mahrem olarak 
Dilşada şunlan söylemişti: 

- Sabret!.. Yakında Sultan A
zizi öldüreceğiz .. 

Sevgilisinin bu sözleri Dilşadın 
tüylerini ürpertmişti. Fakat; aşk 
ona her şeyi yaptıracaktı. N llıa
yet; Mııstafasına kavuşacaktı. 
Clıma gününe kadar eski sarayda 

Kanser 
Haftası 
Dün üniversitede 
yapılan toplantı 

Kanser haftası münasebetile 

dün Üniversitede bir toplan\ı 
yapılmıştır. Toplantıyı rekt.ör a· 

dına Ub delı:am Nuredıtin Ali aç
mıştır. 

Pr. Nureddin Ali radium keş -
finin 40 ıncı yıldönümü esas tu -

tularak bütün dünyanın ilim mer

kezlerinde yapılan kanserle sa -

vaş haftasının memleketimize a

id kısmını da bugün burada baş

ladığını ve lı:anser ba.fuım. yalnı ~ 

tıb ileminin değil yurd:a.ın.uznn 

bütün ilim mehafilinin ve büyıfü

lerimizin göstereceği yakın al.i -

kaya Türk ilmi ve Tiirkiyede ilim 

telikkisi hesabına zikre dcğ~r 

sevinçli bir hadise olduğunu söy
lemiştir. 

Bundan sonra Subhı Neş'et ile 

profesör Oberen Doker kanRtin 

tedavisinden bahsetmiştir. 

Profesör Vitmor 
Amerikaya gitti 

Profesör Whitternore dün Mı -
sırtlan gelmlJ ve ayni gün Ame
ril<aya müteveccihen yoluna de
vam etmiştir. Profesör son ay 
içinde Kızıldenizdeki Sen Antoni 
Kıbti manastı.rında çalışmıştı:. 

Bu manastırdaki resimlerin İs -
tanbuldaki aya Sofyada bulıman 
Bizans sanatkarlarınuı eserle:-ôle 
yakından münasebeti vardır. Pr. 
Whittemore bilhusa Ankaraya 
uğrayıp Atatürlc'ün etnografya 
müzesindeki Amerika Bizans ens
titüsü namına berayi tazim bir 
çeenk koymuştur. 

--<>--

kalaJI SW.tan Azız; hergün Sul
tan Murada mektublar yazarak 
şikayet ediyordu. MektublAruıda 
hülasaten şunları yazıyordu: 

- Sırtımdaki gömleğ~ varın -
caya kadar senin olsun... Allah, 
Sultan Mecid otuJJ.arına tahtı ali 
osmanı bağışlasın... Cıınınu sana 
emanet ettiın ... Beni öldüı:ecek

ler ... Eski saraydan beni ba~a 
bir yere kaldı.r. 

Sultan Murad ver>diID bir emir
le Sultan Azizi; Çırağan sarayına 
cuma günü nakletti. 

Sultan Aziz, bir gece maiyeti.le 
Çırağana çıkarılmıştı. 

* Hüseyin Avni paşa; Sultan A-
ziz Çırağana naklolunur olunmaz 
Mustafa pehlivanı gizlice konağı
na çağırarak şu talimatı verdi: 

- Oğlmn; şimdi millete ve dev
lete hizmet sıraS1drr. İşOO; ben yar 
pacağınu yaptım. Gördün ya._ 
Sessiz sedasız her şey or.lu. Be11 
ve Sultan Murad efendimizin seı.-
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Memleket Meseleleri 

TabiA t u r isti k 
mıntakaları iZ 

Yabancı seyahat acenta-ı 
farı tarafından tedkik 

ediliyor 
B 

ra""be 
B rsa 
çoğald 

a 
Memleketimize seyyah celb1 

imkanl.arn kolay!.qtırmak i~ 

hararetle çahşmafar devam eder
ken diin1arm en maruf :ıeyahat
acentelerinden biri, bu fmHnları 
yerinde tetl.lik ettinnek. lizere 
memleketimize bir heyet göndıer
mişt.ır. 

Btı a.cemeye mensub obn grub 
azalan geçen gün §clrrimiz gel
mişlerdir. Heyet azaları, istan -
bulun 1-.:ustıSIY"Uerin: tedkik Et
meden evvel memlei<etimixın ta
bii turistik mıntakalarıru bırer 

birer gormeğı karıırl~ış:br 
ve i~e e\l'-·el5. Bursa, Marmara 
mıntakası• ndnn ğı mü
nasib görerek evvelki gün İstan -
buldan Ba:rsaya gitmışlerdır. 

Bursada tarihi yerleri gordük -
ten ve ecnebi seyyahın. oralarda 
yapması :aırud ola~ masrafJı.m 

mahalliru!e tesbit, banyolarla ,. 
tirahat ve eğlence şeraitini tcd -
kik ellikten aonra Uludağ. a 
çık=ıklarclır. 

Uludağ• da kayak sporl:ırı 

imkanları tedk.ik edilecek, bila
hare Mudanyaya gidilerek ara -
dan Ya!ovaya geçik~ 

1 

Acente mümessiller'.nin Ana -

doludalı:i meşhur tarihi yerlerı 

ve Egedeki asan atika mııhalle -

rmi ele tcdk;Jı: edecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

BURSAYA RAGBET FAZLA 

Havaiarm fevkalade güzel ve 
gUneşli gitmes:i dolayısile birçok 

yabanolar ve yeri ilerle ecnebi 
seyyahlar bayrıımda İstanbu!dan 

Barsaya giderek • Uludağ • a 

çık:ımşlardır. Bmılard:m çoğu pa
zar =na kadar orada kal -

mL<;lar n ancak dun a am 1,tnn
bu'a dönmuslerd 

İstanbu .ın ~anı başınrla bulu
nan U:udağ• a İstanbulluların 

her yıl da: :ı fazla rağbe~ ettikleri 
görülmekte<!:r. Bu bayram se -
yahatlnde Uıudait• da bır\'Ok ls

tanbnllular ar=da İngilı::ı: ve 
Alman ~eyahlan da göze çarpı -
yordu 

Öğrendıgımıze gore kurban 
bayramında dağcılık kulübıi İs -

tanbulhılar için geniş bir Ulu1a;\ 
seyahati hazırlıyacaktır. 

Heybeli 
• 

iskelesi 
A 
Ha 

Yeniden 
Kışın lst~nbul sinema Yapılıyor 
ve tiyatrolarına gelib 

gidebilecekler 

den bir ricası var ... O da şudur: 
Sultan Azizin vücudu ortadan 
kalkmalıdır. Yalnız; bu hareket 
kendi tarafından bir intihar imiş 
gibi vücı.ıUandı.rmak lbımdır .. -
dedi. 

Ve İntiharın nr suretle terlib 
oltırul"ağmı ve ne gibi üetJ.e ya
pılabileceğini de iş.ıuet.ledi. 

Hüseyin Avni paşa; çok yııkını 
bnlıman zabitanı Çırağanı muha
fazaya memur ebmişti. Bu zabit
J.a'den ileri gel.enl.ere de mahrem 
olan katil meselesini ifşa etmişti. 
Bunlar, Mustafa pehlivaııın açık 
bırakılacak olan pencereden içeri 
girmesine göz. ywruıcaklardı. 

Zabitan ve Mustafa pehlivan 
Hüseyin Avni paşadan talimatı 

aldıktan sonra; harekete geçti -
ler ... 

Katil ve intihar hadisesinin vü
cud bulmasında en büyük rolö 
Dilşad oynıyacaktı. 

• Sultan Aziz, Çırağan sarayına 

Yeni bina medern 
iki katlıdır 

ve 

gideli daba üç gün olmamıştı. 
Dilşad, hergün Mustafa ile te -

masta idı. Katil işine memur o
lan Hüseyin Avni paşa bendeleri 
de peblıvana yardım ediyorlardı. 

Matgüzel; padişahı nasıl ka.Ue
dehileceklerini bulmuştu. Ve bu 
düşü.nceııini aşıkı M..stafa pehli
vaııa şöyle anla tmlfb.: 

- Efendİmizi, makasla kol da
marlarını knerelt katletmebdir. 
Bu.. en kolay işdlı. Çünlı:.ü; hemen 
berg(in malı:aala tırnaklarını ve 
tırnak etlerini kesmek ve düzelt
mek adetidir. Seni bJr gece saba· 
ha karşı. sarayın penceresinden o
daya alırım. Büyük boy divan.
nııı altına saltlarun. Efendimiz, 
yataktan kalkar kalkmaz bu oda
ya geliyor_ :ıat.en; bu oda yatak 
odasile yanyanadır... Bu odaya 
benden gayri kimse giremez.. he
le, sabaha. ~ valJdıesi.ntn bile 
bu odada i§i yoktur. L'Yor iken 
makasla sa4 biletinin damarları- · 

nı keseriz... (Devamı vııT] 

iri~ 
Boğazkesendeki 

uçurumlar 
Kaç defadır niyet ediyorum, 

sonra tekrar vazgeçiyordum. •El· 
bette bunu benden evvel düşü -
nenler olmuştur.• diye neticeyi 
bekliyordum. Tophaneden Gala -
ıasanıya ~an yolDll adı Boğaz
ke. endir. lleıJııır tarihi ) ol. 

Buradan geçenler mutlaka gi;r. 
miiş ve benim gibi düşünmüsler
dir .. ona eminim. Gesmiyenlere 
lıu yol üstündeki faciayı bir anla
tıverelim. Yokuşu çıkarken •ol ta
raf, aşağı malıallelerc inen küçü
cük yokuşcul.J..ardan birknçma 
maliktir. Bu yolların ara.>ında 

bir iki ev, bir iki düklUın ,·ardır. 
Üst tanlı yıkı.l.ınış dükkin \eya 
e\'lerden bot kalan arsalara bakar. 
Bunar kaldırım seviyesinden he
men üç dört metre alçaklıktadır 
ve yaya kaldırımından geçerken 
buraya yuvarlanmak tehlikClii in
sanı hazan kar~ı kaldırıma geç -
mck ihtiyatında hulunmıya mec
bur eder. 

Buradan aşağı alla) ıp da kolu 
bacağı kırılan yaramaz mahalle 
çocuklarınm hlkiıyclerini d-.y -

mu.'> icannıak. isteınemiştinı. Son
ra oıı!arı sokaklara bırakan ebe
veyne kızarak bu hadiseleri o 
kadar ınühinıseınemı~tiın. Bay .. 
ramın birinci günü yine oradan 
geçiyordum. Karşıdan yıkıla )·ı

kıla bir sarhoşun geldiğini gör -
düm. İçim '17.ladı. Zira yalpa ,-u
rarak ,yürü:yor ve bu uçurumlar· 
dan birine ) m arlannıad:ın Top
hane -e varabilntc:,i ancak n1uciı.l' 

sayıla bilecekti. Düşünremin : 3· 

nsına gelmeden ,.e ona yardın1 
için koşmama meydan kalmadan 
hafif bir sendeleme ile <arho 
yolcunun yn'·arlanıverdiğini gör 4 

diim. Mutlaka parça parça olınu~
tur diye bir müddet başımı çe,·i
ri-p düşen zavafiıya bakamadım. 

Arka taraftan dolaşarak yardımı· 
na koşanlardan bazıları belediye
ye atıp tutnyor. Bazdan da •Bu 
ka<lar içm.,,.eydi.• diyorlardı. 

Ben sarhoşa sarhoş olduğu i
çin değil, başı dönen \"e scndcli
ycn her Jıangi bir insan gibi acı· 
rmı. Sonradan tahkik ettim. B<1 
adanı o civarda bir tatlıcı imi~. 

Yüzünün muhtelif yerlerinden 
lıettlenmiş ve kolu kırılmış. 

Bu facia karşısında artık ta • 
bammölüm kalmadı. Çoluk ço
enğnn veya liıalettayin her hanı;i 
bir kınaya maruz kalan yolcula
mı hayatı pahasına açık kalına -
smtla ısrar edilen bu uçunımlara 

birer parmaklık koymak acaba 
KUç şey midir diye bir defa aça
~ izhan hayret edeyim. dedim. 

HALK FİLOZOFU 

1 



4- S O N T Z L Q a A. I' -29 1 el Teyria uas 

iNGiLTERE - FRANSA 
lııgiltereden acaba Fransaya 

gönderilecek? asker 

Çekoslo~akya paylaşı ldı Fransa ile ittifak 

ne kadar 

ortadan kalktı 

iki taraf ta müdafaa meselesine ehemmiyet veriyor 
Politıka alemi hep Fransız ve 

İngiLz devlet adamiannın Pari;
de olup biten mülakatlarından 

sonra filiyat sahasında neler ola
cağı ıle meşguldür. İngiliz başve
kili ile Hariciye nazınnın Par.se 
seyahatleri etrafında telgraflar 

günü gününe malumat verdikleri 
için bugün bu hususda teferrii~
tı tekrara lüzum olmasa gerek. 
Paris müzakerelerinin neticeleri
ne dair verilen ve daha da bundan 
sonra verilecek olan malılmat, ta 
kib etmek için İngiliz başvekiH 
ile hariciye nazırının Fransız dev
let adamlarile görüşmeden evv<!l 

Londrada neler söylenmiş oldu -
ğuııu gözden geçirmek iktıza e -
diyor. Yeni gelen İngiliz gazete
lerinin bu hususda yazdıkları 
şey !er az şayanı dikkat değildir. 
Her şeyden evvel İigiltere ile 
Fransanın birbirlerini müdafaa 

için teşriki mesai ettikleri ma -
lümdur. Bu esasdır. Hatırlardadıt 

ki hundan yedi ay evvel, yani ni
~en sonlarında Fransız başvekili 

ile hariciye nazırı Londraya git
tikleri zaman iki memleket ara -
sında ittifak derecesinde bir teş
riki mesai esası kararlaştırımlıs, 
her iki tarafın erkanı harbiyeleri 

arasında müzakereler olmuştur. 

Bu esas üzerinde aylardanberl 
yürünmektedir. İki tarafın erka
nı harbiyeleri o zamandanberi 
birlikte çalıştılar. Her iki mem -
leket müdafaası için daha neler 
lazım olduğu uzun uzadıya göz -
den geçirildi. Şimdi bu seferki 
mü!3kat rnünasebetile yine bu 
cihe t mevzuu bahsomalotadır. 
Şöyle ki: Fransanın hava kuv
\'e tleri bugiin ne halde bulu -

nuyor?. İngiliz matbuatında gl'
rülen yazılardan anlaşılıyo' ki 
Londra mehafili bu mesele ile 
çok me,gul olmaktadır. İngiliz -
!ere göre Fransız hava kuvvet -
!eri vesait itibarile istendiği de • 
recede değildir. Yaı~i tayyareci 
yetiştirmek itibarile mükemmel -
dir. F' dkat tayyare itibarile ek 
siktir. Tayyareci var. Kullanacak 
tayyare az, onun için İngiliıler, 

Fransız dostlarından bu noJ"a -
nın ikmal edilmesini il)tiyorJar, 
istiyecekler 

Ha!ifaks, Çemb erlayn, Daladye 

ra gidiyor. Silah gidiyor, orduyu 
yet~tirecek adam gönderiliyor -
du. Halbuki artık o. zaman gt>çti 
Çekoslovakya malUın olan aki · 
bete uğradı. Paylaşıldı. Fransa ile 
ittifak da tarihe karıştı. Çekoslo
vakya bu akibete uğramadan ev
vel Fransız erkanı harbiyesinin 
bir hesabı vardı, Çekoslovakyanın 
30-40 fı~kası, bir harb olursa, 
Fn ı} a yardım edebilecekti. 
Şim.ı iransa için artık böyle Çe · 
koslnvak orduları kalmamıştır. 

Onu •çin şu mesele baş gösteri
yor. İngiltere, harb olunca, Fran
saya nekadar asker gönderebilir? 
Bu asker so nderece iyi yetişmiş, 
talim ve terbiye görmüş olacak, 
ayni zamanda en mükemmel v• 
saitle mücehhez bulunacak .. 
Fransızlar İngiliz dostlarından 
bunu da soruyorlar, istiyorlar. 

İşte Lorıdra mehafilini, Paris 
mülii.katlarından evvel çok dü -
şündürmüş olan meseleler Deyll 
Telgraf gibi milletler arası poli
tika.,ına dair etraflı malümat ver
mekle tanınmış olan bir gazete -
nin de İngiliz başvekili ile hari -
ciye nazırının Fransaya doğru 

yola çıktıkları sırada yürüttüğü 

şu mütalea şayanı dikkattir: 30 
Eylülde Münihde Almanya ve 
İngiltere hükümet reisleri ara -
sında bir anlaşma olmuştu. Bu -
nun üzerine yine Fransada endi
şe edilmeğe başladı. Onun için 
şimdı Fransa ile İngiltere arasın
da yaklaşmak lazım geliyordu. 
Fransa ile İngiltere bir kat daha 
siHhlanmağa lüzum görüyorlar 
ita .~ " ile olan münasebat da gö>.
clen geçiriecektir. 
AkdPrız :n vaziyeti. Filistin 

mese• s ı cı e tedkik edilecf·ktı r. 

Rokfeller 
Varislerine 

bıraktı 
ne 

HER GüN BiR HIKA t 
Aşkın kuyruğu 

Bir buçuk sene evvel vefat eden 
dünyanın en zengin adamı Rok
feller varisine ancak 26.905,162 
dolaT bıralonıştır. Yani bizim pa
ramızla 30 milyon lira ... 

Yazan: F 1 LE 
;noı 

Bu paradan veraset vergisi çı
karılınca kala kala 5, 706,293 dolar 
kalacak. Bu da torunu Madmazel 
Margaret ile iki çocuğu arasında 
taksim edilince her birine bir bu
çuk milyon dolar isabet edecek. 

Rokfeller, muazzam servetini 
birçok hayır müesseselerine ver
mişti. Evrakı arasında buluııan ve 
Munt madenlerine aid olan 27 bin 
tahvilin bugün hiçbir kıymeti 

kalmamıştı.r. Petrol kralında, 

Stantlar Dil gaz kumpanyasının 

ancak bir hisse senedi bulunmuş
tur. Bunun da kıymeti 43 dolar 
96 senttir. 

Necla, eli şakağında mahzun ve 
kederli pencerenin arkasından 
sokağı seyrediyor. 

Evleneli bir buçuk sene olduğu 
halde kırnse onun yüzünün gül
düğünü göımıedi. O, yalnız şimdi 
böyle değil, leyli Erenköy lise -
sinıde okuduğu zaman da yani 
genç kızlığında böyle idi. 

O, hayatında •riyasız, menfaat
siz aşk· denen manasız bir mu
ammaya gönlünü kaptırmış, asrın 
cabdaJ. dediği saf bir genç kızdı. 
Çok zengin bir ailenin biricik 
yavrusuydu. 

Neola, tahsilinıi iyi yapmış idı. 

Lisan bilir, iyi keman çalardı 
Keman çalarken gözlerinin mah
zun bir mana ile dalışından, dü -

Kimsenin satın almak 
istemediği şeyleri 

alan adam 
İngiliz (War Office) nin., yani 1 

harbiye nezaretinin muhasebe def 
terlerıne bakılsa birçok defalar 
Mayer Levy ismine tesadüf olu
nur. 

Bu adam kimdir? ... Harbiye n~
zareti, işe yaramıyan, lüzumu kal
mıyan bir şeyi satmak istedi mi 
bunları alan mutlaka Mayer Le
vy'dir. 
Kımsenın yüzüne bakmadığı, 

satın almak istemediği bu şeyler
den istifade temin etmesini çok 
iyi bılir. Lorıdrada, · Kimsenin 
satın almak is temediği şeyleri a
lan adam• diye maruftur. 

ESKİ KORDELALAR 
Bir gün, yüzlerce metre loordeliı 

satın aldı. füı kordelillar, umumi 
harbde çıkarılan bir madalyanın 
korde!ıisı idi. Harb bitince artık 

lüzum kihmamı~tı. Mayer Levy, 
bunları, nocl yortusunda şekerle
me kutularını bağlamak için bir 
kısmını bir pas tacıya sattı. 

El ıcde birçok korc~C'liı kalmıştı. 

Bunları da pantalcın as kı,; ı yaptır

dı. Az za mand a elden çıkardı. 
:Vlaycr Levy k ı r1< ~·aşındadır Ve 

çok zr-r•gm bir adamdır. Londra
nın Eas \ - Lnd mahallesinde bir
çok emlaki vardır. Gencliğinde 

serserı bir 'çocuk idi. Sonra çift
lik t1'ıağı oldu. Haftada iki şilin 
kazanıyordu . Talihi on yaşında i
ken açıldı. Harbiye nezareti eski 
kunduraları satışa çıkarmıştı. 

Kunduracılar, bunları tedkik 
eLtilr r. Fakat birçoklarının gayet 

küçük, birçoklarının da o nisbet
te büyük olduğunu görünce satın 
almakta tereddüde düştüler. Ve 
bil'ÇOkl'1rının da yalnız sol ayağı 
mevcud, sağ ayağı namevcud ol
duğunu görünce büsbütün vaz
geçtiler. 

Mayer Levy, Irlandalıların, ek
seriyetle çıplak gezdiklerini, bu 
sebeble ayaklarının büyüdüğünü 
düşündü. Kunduraları toptan ve 
taksitle ödemek şartile satın aldL 
Güyülclerini ayıl'dı, Irl~ndaya gö
türdü, çiftini birer şiline sattı. 

Geri kalanlarını da Afganis•ana 
gönderdi. Afganlıların çorab yttf .. 
ne ayaklarına bez sardıklarını bi
liyordu. 

Yalnız sol ayağa mahsus kundu
ralar kalmıştı. Bunları da sölotür
dü, düzeltti, sattı. 

BANYOYA GÖNDERİLEN 
KUNDURALAR 

Levy, harbiye nezaretine olan 
borcunu pek çabuk ödedi. Çok da 
para kazandı. Bu paralarla bir bü
ro açlı, bir de fabrika yaptırdı. 

Bu sırada gazetelerde, Taymis 
nehrin·in taştığını, sahilde bulu -
nan askeri depoların su içinde kal 
dığını okudu. 

Orduya mahsus 40 bin çift kun
dura su altında kalmış, bozulmuş
tu. Levy bunları da ucuz bir fi. 
atla, daha doğrusu yok pahasına 
aldı. Beşte bir çiftin çürüdüğünü 
gördü. Ve babasının, hamamcılık 
yaptığı aklına geldi. Derhal ken-

( Devamı 7 inci sahifede) 

. . şalc8o 
şündıüğü zaman elını . inden IJ' 

koyarak kendinden geÇli ıı18ııııı) 
nun da •Aşık• oldul111'0 8 

güç olmuyordu. . ~ııt>l)'' 
Ker>diBi gibi genç bır 

talebesini seviyordu. , yu'1 
.. el bır ıı• Evlenecekler, guz vrV· 

kuracalda.r, eüzel güzel ~~d o!J' 
rı olacak. cN e kadar ıne5 }tonu· 
cağız• diye düşünürler ve 

şurlardı. 0Jut' 
Bu konuşmalar çok kıB~ıJıl' 

d . Ç"nk" N l'yı hafta ı· u. u u eca bbaSl 
mektebden annesi veya .

8 vsPııl 
lırdı. Birbirlerile anca·k bı~urll'' 
bileti alıncaya kadar ~0.~ se•f ' 

Necla gönlündeki butudn (it-'.ç 
't' eıneı ı. ;nJ sini ona anlatıp bı ır .. liSP"" 

kız üç senedir ErenkOY JııfJ 
. on sın 

okuyor. Yani Jisenın s 
idi. Sevgilisi de öyle. '\p&ıl' 

1 'ni bı .. 
İkisi de mekteb erı .. uıııı•~ı 

ten sonra evlenmeyi d~ seııeci~ 
lerdi. Genç mektebliler uç 

8 
Jtııl" 

ayni saatte, ayni vapurd e,;ifl~ 
ıa arııı ""' lıklı otururlar, N ec evg"" 

veya babasının yanında 5 
j]e an' 

ne sevgisini ancak gözler 
0 0!P<' 

latmıya çalışırdı. Sene ,
5011

di· f/ 
Kız liseyi birincilikle bıtır 
gilisi de. bB ~ 
Hulyalı genç kız, .Ac:dil· 9:r 

unutacak mı?• diye düşu giiııl · 
birirü görmiyerek aradan bal' ~ 
geçti. Çünkü NecJ8nın .ba dj.;iplr 
zı üstünde sıkı bir tıerbıye yaıııı' 

k . ·n oııu s:f 
ni tesis edebilme ıçı rdU· 
başına sokağa çıkarrntY0 ~e~ 
gün Necla Lalelideki. e',ı~ 
bahçesinde kameriyenınndeJ<l r' 
kanapeye oturmuş, elı lul'o~ 
patY'enin yapraklarını yo 

~ı!' Kapı çalındı. 8çsl 
Hizmetci kız kapıyı ı a~ 

Neda genç sevgilisini ıcz11d#0 
ğından gördü, tanıdı: rssırııl' 
göstermeden çiçeklerın 8 

eve kaçtı. y~ 
Neclıl, çiçekleri vazoya cl<'~ıır 

tirirken hizmetci k'.z ~enÇ Jd• 
run kartı ile içeri .gırd''. Jc$rıı lı'1 

Hi"'1letci kız eJindeklııteıııii ,1 
me vereceğini ]<estıre şııı 1 
haki<! odanın ortasında gii11el'°r 
şaşkm dururken babas;ıtırı? ~J 1 
okuduğu gazeteden ]ca dığ' bir , 
ta baktı. Kartta tanıına reıi<'n ~ 
sim yazılı . Kal:ktı, pen~e 811 e' 
şarı baktı. Kendisini bır rsıııır 
kabul etrnelerı için sabı ,-ıi " 
genç doktoru görünce .;)ı 
buruşturdu. Çünkü bU ) ıı ıı<' 
hiç yabancı gelmiY~~0~0,)1 

sanki arkasından bırıs 
muş gibi odadan çıktı·18•11 [(1 f 

Genç doktorla k~rşı ~ar'~ 
man birden gözlerınııı 

ru hissetti. 1ıd 11 

S··f•I~ 
(Devamı 7 inci ' Buna karşı Fransızların da İn. 

giliz dostlarından sordukları var .. 
:hr, İngilterenin yeni tayyare in
~aatı ne mertebededir? İngiliz 

!erin hava kuvvetlerini arttır -
ma!< için yeni tertip ettikleri pro
grama göre, avcı tayyarelerine 
daha ziyade ehemmiyet verilmiş, 
bombardıman tayyarelerinin ya
pılması ancak ikinci derecede n~. 
zarı dikkate alınmıştır. Halbuki 
Fransızların hesabına göre İngi

lizlerin daha ziy~rle bombardı • 
man tayyar'-!~ !fine ehemmiyet 

Taynıis gazetesi İngiliz ve ~' ran· 
sız devlet adamları arasıı• daki 

mül.ıkatl .. ıı bahsederken orl1v ~ 

şay•n i dıkkat bir söz atıvo ı·. ~n

letlcr arası politika iş lerini mun 
uzadıya takib eden bu gazetec in 
dedı ,:i nc göre Fransa nın haıid 

siy;ı.setı yeni bir istikamet almak
tadır. Çünkü, Taymis diyor, ş iın

diye kadar Avrupa kıt'asına "ı' -
rnanva'nın etrafı çevriliyordu . 
Halbuki artık Almanyanın etra
fını çevirmek politikasından Frnn
sa vaz g~ı;miı;;lir. Vaz geçtiği gün
den beri de harici politikasına ye
~i bir istikamet veriyor demek - !========= = =====-===== ======== ==========":::: 

Af.-ika müstemlelce halkından bir aile 

vermesi lazım geliyordu. Çünkü 
Fransızların noktai nazarına gö
re istikbalde, bir harb olursa İn
giliz bombardıman tayyareleri 
Fransadaki karargahlarından ha
reket ederek iş göreceklerdir. 

Bundan sonra diğer mühim bir 
mesele de Fransız ve İngiliz or -

EDEBT ROMAN : 19 

. ·- - .. , 
YAZAN: NUSRET SAFA COŞKUN 
Seruned odasına giren insana 

hayretle bakıyor .. bu afacan ta
vırlı, çok nefis, bir genç kızdır. 

Sarı bukleli saçları, koyu laciverd 
eozleri, beyaz kısa çorablı bacak
ırı, dizlerine kadar inmeyen la
civerd etekliği, beyaz b!O.zu arka
sına saklanmış, hafif kabarık göğ
sti. Bir kelime ile· Güzel. 

Şaşkın şaşkın birbirlerinin yü
züne bakıyorlar. 

Kendini toplıyan ve ilk konu
ı•n odur: 

- Tanımadığınız bir genç kız 
karşısında bu kıyafetle durmak' 

... ·-
ne laubalılik küçük bey!.. 

Sermed birdenbire hatırlıyor. 

Üzerinde pijaması yoktur. Kolsuz 
fanilası ve sadece külotiledir. 

Karyolanın ayak ucundan pija
masının ceketini çekerek, kendi
sini kapamıya çalışıyor. 

O kadar mütehayyır ki bir ke
lime söyliyemiyor. 

Yine konuşan odur: 
- Şimdi pijama giymeğe kalk

mayın. Yatağınıza girin, ben de 
ayak ucunuza ilişirim. 

Dediği gibi oluyor. Sermed gay
ri ihtiyari karyolasına girerek, 

dularının mevcudu ne olacağıdır. 
Burada Çekoslovakya hatıra ~e· 

liyc.r. Çünkü Fransa ile Çcl<oslo
vakya arasında bir ittifak vardı. 
Senelerdenberi Fransız erkanı 

harbiyesi Çeko.slovakyada ordu
sunu yetiştirmekle meşguldür. 

Fransadan Çekoslovakyaya pa-

yorganı üzerine çekiyor; genç kız 
da ayak ucuna oturuyor. Bir dizi
ni yukarı kaldırarak ellerini ke -
netliyor: 

- Bu ziyareti, bu gece ve bu 
şekilde beklemiyordunuz, değil 
mi, Sermed bey? .. A, pardon .. si
ze kendimi takdim etmeği unut
tum, ben Meral.. hani dün gece 
park kapısında öptüğünüz genç 
kız .. 

Bunları söyler söylemez kahka
halarla gülmeğe başlamıştı. Ser
med, doğrularak ağzını kapadı : 

- Ne yapıyorsunuz? .. İçerden 
duyacaklar .. 
Yaaa .. demek duyulmaktan kor
kuyorsunuz? .. 

- Elbette, sizi odama aldığımı 
zannederler .. 

- Demek o kadar sabıkalısı

nız? ... 
- Sayenizde .. 
Meral bir çocuk jestile ensesi

ni kaşıyordu. 

tir. 
Yine Taymisin ısrar ile bah>et

tiği bir nokta da şudur: Akdeniz 
yollarının emniyetini muhafaza 
elmf'k lazımdır. Gerek Fransa ve 
ger"k İngiltere artık İspanyadaki 
dahili harbin bitmesıni istemekte 
ayni suretle alakadar bulunuyor
lar. Öyle ki İspanyada her hangi 
bir yabancı tarafın İspanyanın 
dahili işlerine karışmaması lazım 

(Devamı 7 inci ·"ıhifede) 

Kuzum, şu gog5unuıü ör -
tün .. böyle tüylü tüylü gördükçe .. 
Seımed, yorganı biraz daha çek

ti: 
- Kuzum, dedi, siz deli misi

. ? 
nız ... 

Meral, kıkır kıkır gülüyordu: 
- Ne deli, ne tam akıllı! .. 
- Fakat bu yaptığınız? .. 
- Hakkınız var. İşte ben böyle 

delifişek bir kızım. Aklıma esen 
her şeyi yaparım. 

- Demek iftira da atarsınız. 
- İcab ettiği zaman .. 
- Dün akşam sizi öpen ben 

miyim? .. 
- Hayır, gözlerime bir baksa

nıza bende kendimi öptürecek 
budalalık var mı? .. 

Peki, o halde bu şayiayı çı-
karmakba.n maksadınız?. 

- Bir manvra .. 
- Sebeb?. 
- Sizinle tanışmak .. 
- Siz tanışmak istediğiniz kim-

PERŞEMBE AKŞAMI d 

s A R A y ve I p EK Sine:;~::rı ~ 

AYNAROZ KAoısl 
Numaralı biletler evvelden satılmaktadır· 111, 

Bu akışam için satılan blletler pert•mbe ektamı için muteb•' / 

seye evvela ıftira atar, sonradan 
penceresinden evine mi girersi
niz? 

- Aman, canım siz de .. ne var 
bunu ikide bir başıma kakacak?. 
Tabii.. kapıyı çalıp da ben bu sa
atte Sermed beyi ziyarete geldim, 
diyemem ya! . 

- Bunun gündüzü, sokağı yok 
mu? ... 

- Pek mi rahatsız oldunuz? 
- Sanırım .. mesele yalnız o de-

ğil.. sizi ya görselerdi, burada ol
duğunuzu sezseler.. dün ak
şamki hadisenin üzerine imkanı 
yok sizin buraya kendiliğinizden 
geldiğinizi anlatamam. 

- Size bu derece mi inanını • 
yorlar? .. 

Delikanlı; 

- Ne yapayım! 
Der gibi, boynunu büktü. 

Genç kız şimdi ayaklarını gı • 
marık bir jestle sallıyordu: 

- Şu iclfıli niçin bu kadar ü • 

z;üyorsunuz? 

- İc!al de kim? .. 
- Konuştuğunuz kızların isim-

lerini olsun aklınızda tutun! İc
lal.. İclfıli tanımıyor musunuz? .. 

- Hatırladım. 

- Hele şükıür .. işte o kız sizin 
için çıldırıyor. Siz de ondan alll
sını nerede bulacaksınız? ... 

- Bunun için mi geldiniz? ... 
- Hayır, akluna esti.. şu don 

juan delikanlıya bir ziyaret ya
payım gece vakti, dedim. Ahbap
mtŞız da.. ailece tanışıyormuşuz. 

Maamafih dedikleri kadar var. 
Sevimli bir erkeksiniz. Hoşuma 
gittiniz. Sizi bir kere daha gör • 
müştüm. 

Sermed nerde ise hayretinden 
küçük dilini yutacaktı. Ömründe 
böyle bir genç kız görmemişti. 

Kırk yıllık ahpabile konuşuyor -
du sanki.. 

- Şu yorganı omuzlarıruza çe
kin bakaluıı. Ne de olsa gecenin 

ayaı:ı üşütür lnsanıburaYa !· ıf 
- Nasıl çıktınız ııde ı1 ı 
- Ağaçtan.. ınel<tei)(i gen> 4 

mu yaptık. Ben şirnd Ç<'~ ~ 
!ar gibi lapacı d~ğil: şe)' vl 
ğimdir .. lakin, sıze ıı• an 91 

. '? H ' de ba ,ııi'· 
yeyım mı .... lÇ ği!Sı 

!arı g ibi yaramaz ~e ğill · ı 
raz budalalık yok e { 

- Anlamadıın· . baıı' /, 
- Anlarsınız şirnd'"şı ,.e f: 
' rııııt ttl' .il' mişlerdi k i pel< Y8 ıııt 5aa ı'P' 

kındır! Halbuki yar -" ıri 
" rrı"" f. şınızdaymı, bir 0P 1 , 

d nıZ·" , ~I' 
sünde bulu nma 1 , isi' r>' 

. bır "le 
Delikanlı kes~n 00ıı 0 ( 

rıldayan gözlerını 0 btılj. 
dolaştırdı: ~t~ii..,ı-İf 

- Böyle bir ı~een b ~, 
rnıyacağımı ne• ;;:enber1 0nıı' fi' 
nuz? Ve dün gec 10ıold ti 

rnı "l' mem sevdasına p.~ J 
Kahkaha atacal<tı·,,,Jı: l 

J<8, ..... 
geld i, ellle ağzını (04'f,,. 
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Don Kişot 
~ll ölmez eserin muharriri 
Cezayir korsanlarının 
eline nasıl düşmüştü? 

~1 -~arrir beş sene ~ 
,
1 

hapis kaldı, 
ı~
~in sopa yedi 

~retten kurtulabilmek 
ı~ın kardeşlerinin yardımı 

1

· ~ mühim bir para vererek 

• 

Fakir, -
Zengin • 

Nihayet 

Milyoner 
• 

O lan 
Bir --
Adam 
Sim on 

Patino 

VAKT iLE K0 Ç0K BiR 
----

T AHSiLDAR iKEN HiÇ -canını kurtarabildi 
!lıın ~· 

iyi ~t'u'. bu yüksek ruhlu 
~her lı altkıle tasvir edebilmek 
·~. ltu al.de ı>ek yüksek bir ka
~ır, VVetıi bir muhayyele 

lu da sakat kalmış"'ı. Düşman ta
rafın eline esir düştüğü zaman 
henüz yirmi sekiz yaşında idi. 

Çünkü, o devmie Oran ıspanyol- y o K TAN işi N DEN ç 1 KA-

ıı.:hı•ııt 
t'llt b· l!s'de kahraman babası 
~ Ve ~9<>k meziyetler vardı. 

de• ~ğalı hayatında hay-
'lı-J,ı.,•er bü•"'""''"-' kalır "'48.t ., .....n.LUAJ.er, a -
~tl Ve .Yii.ksek kalblilik gös 

lilt !!ıı A.!rıkada geçirdiği beş 
~,~~et ibaret hayatında o kadar 
.""<t~ıı, ~aı etti ki böyle bir 
\ ~bıı böyle !Ayemut bir ese
~"· '9ı §ayanı hayret görül
l~ d 

, 4ç ge, ~irlerie, ganimetlerle 
~~. ~ Ceıayir limanına gi
~.'. ..,r' tl\iler yülderini boşalt.. 
""1\·oı 'eti kar 
~ l~ruı ayıa çıkardılar. 
~ijı,"1 ~ arasında Servantes'le 
~e 

8 
drik de bulunuyordu. 

bir isflanya edebiyatında bü
llı~~uıı. bırakan Servantes, 
l,.."'<la lıaı- Jan Dotriş'in bayrağı 
~ bir beden bir askerden 
~ llaııı:ey değildi, 
~ Y'ı'arlıJı: tıı~arebesinde b:iyü3: 

Yetiııq g0stermiş, göğsünün 
eıı Yaralanmıştı. Sol ko-

Kolunun sakatlığı, zincire vu -
rulmaktan kurtulmasına sebeb 
oldu. Diğe~ esirlerin ayaklarına, 
boyunlarına zincirler geçirilmiş

ti. Servantes bir şövalyenin yanı
na hizmetci verilmişti. Pekacı 

bir esaret hayatı yaşıyordu. 

Fakat, bu adamın ruhunda o 
kadar büyük bir asalet güneşi var
dı ki az sonra bütün esirlerin yü-

reklerini aydınlattı, ümidlerini 
canlandırdı. Onun bir gün kendi
lerini esare•ten kurtaracağına i -
manları vardı. Servantes dostla -

rının acıklı hallerini gördükçe 
kalben üzülüyordu. Kendini ve 
onları kurtarmak istiyordu. 

Hürriyet!. Onun mabudesi idi. 
Onu muhafaza için dört defa ha
yatını tehlikeye koymuş ve ya
ralanmıştı. Ondan ayrıldığına çok 
müteessir oluyordu. Ona kavuş -
mak istiyordu. Fakat nasıl? ... 

Kaçmayı tasavvur ediyordu. 
Buradan bir kaçsalar, Orana ka
pağı atabilseler kurtulacaklanlı. 

~ae~:~:::J:~:~:i~~~a~~r :ae:. ,_R""""""'l .... L .... M .............. 1 Ş~T ......... 1.....,,,.,F""""""A_K_....,A_T_ ..... e.......,,.u ......... G_,,,,,,,,,O""""""N"""' 
dı. Çöllerden, daglık ve taşlık a-

raziden geçmek, sonra yolu bilen z E N G •. N v E M E s f u D 
bir rehber bulmak lll.zırndı. Ser-
vantes uğraştı, nihayet yerliler -
den birisini para ile kandırdı. 

Bir gece muhafızları sarhoş et
tiler, zincirleri kırdılar ve yola 
çıktılar. Kızgın kumlar üzerinde 
yürüyorlardı. 

Yolda, aslanların bağırmaları -
nı, yılanların ıslıklarını işitiyor -
!ardı. Yerli kabileler, kaçak esir
leri yakalamak için fırsat arıyor
lardı. 

Servantes, bunları biliyordu. 
Fakat, felaket arkadaşlarının ce
saretlerini kırmamak için aldır -
mıyor gibi görünüyordu. 

Rehberleri birdenbire ortadan 
kayboluverdi. Her neden ise ha -
reketine nadim olmuştu. Esirleri 
kaçırmıya delalet ettiği için bü
yük bir cezaya çarpılacağını dü -
şünmüştü. Usulcacık, zavallıları 

çölün ortasında bırakıvermişti. 
(Devamı 7 inci sahifede) 

B iR A D AM Dl 
Dünyanın en zengin adamları 

ya dört, ya da beşdir. Bunlardan 
birisi de Parisde yaşamaktadır. 

Her gün Şanzeliııe caddesinde do · 
!aşır, öğlen oldu mu, rastgele le .. 
kantalardan birine girer, yeme -
ğini yer, çok demO'krat bir adam
dır. Ne garsonlar, ne de müşteri
ler karşılarında yemek yiyen bu 
adamın, dünyanın en zenginlerin
den biri olduğunu bilirler. 

195 DOLARLA BAŞLIY AN 
BİR MACERA 

Simon Patino, - bahsettiğimiz 

1 

mes'ud adamın ismi budur - otuı 

beş sene evvel Bolivinin payitah
tında, Pazda büyük bir mağaz3 .. 
nın tahsildarı idi. Müessesenin 
birçok müşterisi vardı. Za\'3llı 

delikanlı sabahdan akşama ka -
dar mahallelerde, şehir haricin -
deki köylerde dolaşıyor, tahsila
ta çalışıyordu. Müşterilerin ço -
cuğu maden sahibleri, ve yerli 
Hindl!Ierdi. 

Bir gün, küçük bir maden sa -
hibi Hilariyon Ars adlı birisin -
den 195 dolar tahsil etmeye gitti. 

Hilariyorıda borcunu ödiyecek 
metelik yoktu. Ve mağazanın müş
terilerine karşı çok insafsız dav
randığını, müsaade vermiyeceği
ni de biliyordu. Düşündü ve P a · 
tinoya şu teklifde bulundu: 

- Size 195 dolar borçluyum. 
Bunu ödiyecek param yok. Bina
enaleyh, maden üzerindeki hak
kıını size terkediyorum. Zaten.. 
bundan başka da bir şeyim yok. 
Mahkemeye de müracaat etseniz 
bundan başka bir şey alamıya -
caksınız. 

~ ©ı e~ır©l Kadoıno 
Akıl eksikliği 

Gece yarı sı kıl ı ç l a so-

'<akta do laşan adam 

Canavar ana 
Mahkum o.du 

Dolandırıcı 
Kadın 
"Tahv i l ~ e ~i nizi, elm ıs
larınızı, hJtta h3yvan
l :ı rın ı zı b3n~ veriniz ... ,. 

olan 
Y·· 
~erce lıizmelçisi 
~ının geni 

~~ı~ 
tir . tZ gazetele-

•ll) . 
~"IQ '1eşrıyatı 
t~ ''lanın 

~ t tılı,.,.eQ Zengin bir prens~-
ı~teıe!'~ aktris olmuş. İngi

,,1 olıı bunun dedikodusile 
' lnctt'o!', Genç ve güzel 

'lıt ')ıihta ty aıneşhur Kayor -
~ eesın· 

ki ın torunudur. O 
·~ta t~~rasue, mücevherile 
~.4 n de benır gibi değildir. 

!t ~~t~nı •r.çok mücevheratı 
~.~•Ya bır sarayL vardır. 

!l(! Va 
"ıı.b· k ~en tmak istese ken -
1ıı, 1lırd · gın bir prens de 

lnqi· Fakat doğrusu 
p 'Ya b"t" •rı,k U un bu muh -
Onun • hayatından bık -

h tn •çın Lo 
ııt ~varı . ndra sahn>' 

'iı 0lıııağ akıyeı kazanar ~ı 
~~aray1 ~ 0 suretle elde e 
ı dı 1 ~aha . 
~ zıyade tercilı 

~lııı. flit;; k 
onı •>.!arı . b 

~Utct· •r !tib· gı ı olmak is-
4r L lııt< q· ı serb~st ulrnağt 

"'r 1Yor b · .. , sa , ' utun eınelın1 
n atk• 

~r olmaktı". 

vazı yeti 

Fakat beni sahne hayırcına gir -
memi babam hoş görmüyordu. 
Buna razı olmadı. Yalnız saraya 
gelen yabancı misafirlerle dans 
etmeme müsaade ediyorlardı. O -
nun için yirmi bir yaşına kadar 
bekledun. Ondan sonra artık ser-

Londra'da 

best olaca1<tım, oldum. Hindistan
daki saraydan Londradaki tiyat -
roya geldim. 

Fakat İngilterede kıınseyı ta
nımıyorum. Evvelce bana dadı -
lık elııniş olan İngiliz kadınını 
buldum. Bir müddet onunla be -
raber oturdum. 

İki senedenberi İngilterede !(Ü· 
zel san'atlar akademisinin tiyat -
ro kısmında tahsil ile meşgul o
lan Hindli prenses al'eok İngil -
teredek i me~hur nH~·er dere -
cesinde şöhret ve muvaffakiy'!!t 
kazandıktan sonra memleketi o -
lan Kayornalaya döneceğini söy
lemi§'tir. Hindistanda prensesin 
İngiltereye gelmeden evvel ge -
çirmiş olduğu hayatı hep me -
rasim ve tefrişat ile doludur. Her 
gün birçok merasim yapılır, h~r 
şey teşrifata tabi t utulur. Bu me
rasim arasında da din! sayılanlar 
da vardır. Mesela prensesin ak • 
ranı olan genç asilzade kızlar top
lanıyorlar. Büyük ve muhteşem 
bir salonun ortasında yakılan a • 
teşin etrafını alarak türlü türlil 
güzel kokulu yağlar sürünereK a
teşe de böyle güzel kokulu şeyler 
atarak kendi itikadlarınca Hin -
distıuıın mabudelerini memnun 
ederler ve onlardan kendileri için 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Kimseye zarar 
• 

vermıyarmuş 

Parisin en büyük caddelerinden 

birinde devdye gezen polisler, 

beyaz gönılek!li bir adamın, yalın 

ayak ve koltuğunun altında koca

man bir kılıçla dolaştığını gör -

müşler ve kendisini karakola gö

türmüşlerdir. Sorguya çekmişler. 

Bu qarib adam başından geçen 

vaK ,,~. su suretle anlalııru!j: 

- Karım Yvon'la dil kavgası 

ediyorduk. Birdenbire duvardaki 

silah levhasında asılı olan kılıcı 

aldı, sıyırdı ve Ülerime saldırdı. 

Bin müşkülatla elinden aldım; so

faya, sonra sokağa ç>ktıın. Arkam

dan kapıyı kilidledi. Yalvardım, 

yakardım .. bir türlü kapıyı açını

ya, beni içeri alrnıya razı olma
dı. 

Sen Bov sok.ağında bir evde otu

ran Mösyö Piyer V ... geceyi ka

rakolda geçirmiştir. 

Bu merhametsiz zevce, çok gü

zel ve hırçın bir kadındır. Ertesi 

günü karakola celbolununca ko
misere bir söz söylemeden kocası
nın boynuna sarılmış: 

- Affet beni, kocacığım. Senı 

çok seviyorum da ondan... Kıs

kançlıktan yaptım ... 

Diye ağ!amıya başlamış. Karı 

ve koca kolkola eve dönmüşler. 

Allah vere de bir başka defa kılı
cı karnına saplamasa! .. 

Evvelin günkü nüshamızda ü 
çocuğunu dereye atıp boğduğum 
yazdığımız Adel Fove, Azim ci 
rı.ayet mahkemesi tarafından 011 

beş sene kürek cezasına çarpıl

mıştır. 

Yukarıdaki resim, canavar ka
dının m3hkemeden çıkarken alı

nan son resmidir. 

LJıyGr ve bun . arı hemen 
paraya tahvil ediy@r 

kas ::ı sına atıyer 
Liyondon bildiriliyor: 
Son günlerde, Liyonda ve civa

rındaki köylerde bir dolandırıcı 

kadın türemıştir. 

Bu kadın hali ve vakti yerinde 
ailelerle mtinasebat tesis ediyor, 
:timadlarını kazanıyor, yüksek bir 
faiz vadile tahvillerini, elmasları
ru, hattA hayvanlarını ellerinden 
alıyonlu. 

Bunlanlan üçü 120.000 franlclık 
hisse senedi emanet etmişlerdi. 80 
yaşında bir ihtiyar bu eteklikli 
dolandırıcının yüzünden mahvol
muştur. 

Zabıta, vaki olan şikayetler ü
zerine kıadının hüviyetini tesbit 
etmiştir. Liyonıda şoförlük yapan 
Gregor Tanelyan adlı bir ermeni
nin metresi Marinet... 

Bu kadın, ele geçirdiği elmasla
rı emniyet sandıjlına emanet edi
yordu. 25 bi nfranklık bir fonksi
yonu 10 bin frank mukabilinde 
terhin etmişti. 

Köylerden, fazlaya satmak ba
hanesile aldığı ökfüı:leri Liyona 
gönderiyor, kasablara yok pa
hasına satıyordu. Tabii aldığı pa
raları da sahiblerine göndermi -
yordu. 

Marinet ve dostu zabıta tarafın
dan tevkif ve hapsedilmiştir. Ta
rrelyanın dolandırılan paralarla 
satın aldığı otomobil de müsade
re olunmuştur. 

-
HAYAT 
HER GÜN 
VE HER 

.. 
AN YENi 
HADiSE 
VE HAVA 
DOGURUR 
ÇÜNKÜ. 

Pinto, teklifi kabul .ııti. Mu • 
kaveleyi imzaladı. Madencinin 
borç senedini de kendl!ine verdi. 
Mensub olduğu müeueeeye bil -
yük bir hizmet ettiği, bir maden 
kazandırdığı zannında bıılunmUJ· 

tu. 
Akşam üzeri şehre döndü. Şe

fine hesabuu verdi. Fakat şefi, 
kendisini tebrik edecek yerde 
suratı asdı, ve: 

- Azizim Patino ... Zahmetini
ze teşekkür ederim. Artık ser -
besi.siniz. Bugün 195 dolardan ge· 
tirecek yerde, bir para etmez bir 
maden ile geliyorsunuz. Yarın d; 
topal bir öküz.le gelmiyeceğiniz 

ne malum. Eğer bu 195 dola": 
yirmi dört saate kadar kasaya 
teslim etmezseniz hapse giı·ece -
ğinizı unutmayını z . 1\:fJ lf'ne ge .. 
lince bize lüLunıtl 

Dedi ve kapı dışaı ı 
BEYAZ ALTIN~ ... 

Tabii zavallı Patino bu l~!i do· 
!arı ödiyecek halde değildi. Bi -
rikmiş parası yoktu. Hapısderı 

nasıl kurtulacağını bilemiyordu . 
Karısının amcası imdadına yetiş 

ti. Namusunu kurtarmak için 19. 
dolar borç vermeye razı oldu 

İşsiz kalan bir tahsildar ne YA· 
par?. Patino, uzun müddet dü . 
şünmeye lüzum görmedi. Sahib 
olduğu madeni ziyarete gitti. Bu 
küçük maden, bir dağın tiı trpe 
sinde bulunuyor, başka bina dı 
yoktu. Patino karısile beraber bL 
kulübeye yerleşti. 

Ve çalışmaya başladı. K~rısı 
da kendine yardım ediyordu. İlk 
evvel, maden gibi parlıyan bir 
takım kaya parçaları çıkardı 
tedkik ve tahlil için Pazı şehrine 
götürdü. 
Amerikalı bir mühendia taşlara 

baktı: 

- Mösyü Patipo bu, dünyanın 
hemen her yerinde biraz bulunan 
kalay madenidir. Fakat sizin ma
deninizde, kıymetini arttıran bir 
hususiyeti var. Kalay miktarı "'ı 
60 dır. Bu da bir dünya rekoru 
sayılabilir. 

Patino, mühendisden ayrılır • 
ken sahibi olduğu madenin kıy • 
meti hakkında bir fikir edindiği
ne memnun idi. Bunun sanavide 
pek mühim lüzumlu bir şey -ol ._ 
duğunu da biliyordu. 

195 dolar ikraz ederek kendi
sini haplsden kurtaran karısının 
amcası fena bir adam değildi. 300 
dolar daha verdi. Patino bu para 
ile madenciliğe aid Aletleri satın 
aldı. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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Büyük bestekarların Avrupa'da Çek .meselesile baş·ı~an EbediŞef'in vasiyetname,~ 
aşk maceralarında siyası seferb3rlık hızla devam edı_yor da açnu~tır ki, bunun~:;:! s~ı;:.:!e~t:::r"k~~ ~1a~:~:.;ek:~dd~c~i:.a~~!8~0~:,u;~:. • • • ı • t ı L ondra, 29 (A. A.) - Münilı Avala ajansının Lonclra muha • kendi ellerile yazılmış olan vasiyetname ç~- Gökçen'e 600, Ülkil'ye 200 ıu:• ':,,ile<'~· o r 1 J 1 n a 1 e e r konferansı esnasında Mu • birinin bildirdiğine göre saat 12 tır. ~e Neblle'ye şimdiki yüzer Jıra ·f· 

solini İngiliz başvekilinin den 13 e kadar devam eden bu Hakim bu vasiyetnameyi alenen okumuş, ay- ür. b"le<'k ~ 

Mozart nasıl tJB kaç kişiye aşık 
oldu biliyor musunuz? 

Mozart, 1706 ıımesinde Avus • 
turyarun Salzburg ıehrlnde dün • 
yaya gelmlftir. Hayatı çok kıaa 
süren 1791 senesinde VlyanD.da 
veremden ölen bu büyük besteka
rın Aşlkane hayatı 13 yaşından iti
baren başlar. Fakat blyoğraflar o· 
nun hayatının, bu ilk aşkları hak
kında fazla malfunat vemıezl~r. 

Yalnız onun ilk aşkının Salzhurg 
baş rah!blnln km olan Theresa 
Baslııonl olduğu bilinir. Onun hu 
ilk aşkı tamamlle saf ve p!Atonik 
geçmlftlr. Bundan sonra yine Salz 
burg'ta bulunduğu bu gençlik •~· 
nelerinde onun kalbini hangi ka • 
dınlaruı ll§lo lfgal etmiftir biline
mez. Fakat genç bestekA.ruı bir a
ra Kontes dö Loclron'un iki kızi'e 
btrden alAkadar olduğu hattıı bu 
iki kızı birden ıevdiği söylenilir. 

pnesini görürüz. Veber ailesinin 
yanında yaşıyan büyük be6tekir 
bir taraftan Aloyaia'ya kar§l pll
tonlk ve nezih bir aşk beslerken 
diğer taraftan da onun kız kard"fi 
Constance'ye karşı maddi bir ıev · 
gi ve inhimak duymıya başladı 

Babasının müsaadesini alama · 
dan 1782 de Constance'le evlendi. 

Bir çok seneler sonra Yosefhe 
imılnde bir kadınla tanıştL Onu 
çılgın bir aşkla sevdi. O kadar çıl
gın bir aşktı ki bu, Vlyanayı ter
ketti. Ve onunla yaşamıya başla
dı. 

Onun en muhteris sevgileri i -
çinde muğanniye Henriette Ba~n 
nlus'a karşı duyduğu sevgi sayıla
bilir. 

Henriette kralın metreslerinden 
blrı idi. 

Bu devirde büyük betıteldrın 

ıahe.•erleri hiç para getirmlyor. 
korkunç bir sefalet içinde yll§ı -
yordu. 

Salzburg'u terkeden büyük "6· 
.tekir Milnih ve Augsburg'a gitmı;ı 
tir. O cismani aşkı lfte orada bi • 
rlnc! defa olarak tatmıştır. Akra • 
basından bir genç kadın olan Bııs· 
le birinci defa olarak onu tam m~
naslle clmıen teshir etmiş ola" 
kadındlr. 

Günün birincle meçhul bir zi • 
yaretçi gelerek kendJııine dini bir 
hava ısınarhdı. Ve bunun İÇin yüz 

Halbuki bu ~ ancak iki hafta Doka verdi. Artık o günden 5onra 
devam etmlştir. İki hafta sonra bestekh bu matem bavasındr.n 
sevi§meğe başlamışlardır, başka bir ,,ey d~ürunilyordtL 

Ondan ayrıldıktan sonra Mo • HattA ölümünden dört saat ev • 
zart'ta dört ay Manııheiııl kal . vel bıle bitmemlş cRegnlen> e ~a
mıştır. Çok maddi ve çok muhte - lıfınıftır. Onun llhalillffin en kuv· 
rlıı bir aşkla me§hur bir Prima • vet bulduğu saat son saatleri ol • 
donnanın kızı olan Gustel Wend· muştur. Ölmeden evvel ·Regnl -
llna'yı sevmiş fakat ayni zaman:lll en. in notalarınJ yatağına getir • 
müşfik tatlı ve platonik bir sevgi- mi§ ve arkadaşlarlle beraber ~arkı 
le de Rose Banniabid'e bağlanmı, söylemiye başlamış. Fakat nlha • 
tir. yet yorulup llkanm.ış ve hıçkıra 

Eıiasen Mozart'ın Aşikane haya ruçkıra ağlıyarak SUSDlllf, bir ka~ 
tında dalma böyle ikilik görün • saat sonra da ölmüştür. 
mektedlr. O dıoima cismani aıkını Cenazoııini he.men, hemen b'.ç 
bir kadına, temiz ~ ruh ıışlnnı 1,ı: bir kimse takip etmemiş. Orıu 
başka kadına vermiş. Bu >ki se~- yağmurlu ve mağmum bir günde 

gi arasında ihtirasla, safiyet o· gömmüşler. Ertesi gün tabutunu 
tasında kendisini yakmış, tutuş • gömüldüğü yerden çıkararak. fı • 
tunnuıı, kül etmi, ve nihayet 35 karalara mahsus ımıumi çukura 
yaşında iken hayata gözlerini yum atmışlardır. 

muştur. Mozart'ın en meşhur eserleri 
Mozart'a en güzel eserlerini il · olan .Regnien., •Don Juan. ve 

ham etml; olan muğannlye Aloy- Fügırraun düğünüdür. 

ıia'dır .• Oiympiades• in Arfa''ıru -------------
ve secitat!f1erini o bu genç mu -
ğanniyeyıı ilham etmiş ve günnn 
birinde bir genç kızın babası olan 
'.Fridolln Weber'e Aüa'sını kop~a 
ettirmek için müracaat etmiştir. 

Frldolin Weber'a Aria'sını kopyn 
ni, sulflörüdür. Dört kızı var -
dır. Mozart bu dört kız için. 
de Al06ia'yı müşfik ve temiz b•r 
aşkla sevml§tir. Fakat sonunda 
bu kızlann en az zekisi olan 
Coustance ile evlenmi~-tir. 

İşte bu da onun her zaman ken
diı;ini iki sevgile tatmin edebildi
ğine en büyük delildir. 

Mozart'in babası oğlunun mu -
vaffakiyetlerinden daima maddi 
surette müstefit olmayı dlişüneıı 

bir insan olduğu için bu sıralarda 
oğluna Parise gitmesini emre im ış·· 
tir. 

Parise giden Mozart, tahminin 
hilafına olarak para kazanama -
yınca bu defa babası kendisine 
Salzburg'a dönmesini emretti. 

Bundan iki sene sonra baba'1n· 
dan izin alan Mozart Münibe ııit

ti. 

Trabzon limanı
nın yapılmasına 
Başlanıyor 

Trabzonda inşasına karar ve • 
rilen limanın in~atına pek ya • 
kında başlanacaktır. Bu iş öçin 

870 bin lira tahsisat ayrilmıştır. 

Limanın inşaatı bittikten sonra is

kelenin üç mühim mevkiinde ın

trepolar, soğuk su havuzu ya]Jı· 

Iacaktır. Bunlardan başka liman

daki elektrikli vinç teşkilatı da 
artırılacak ve bu münasebetle li

manımızdaki faaliyet artmış ola

caktır. 

Otam@bille tramvay 
çarpıştı 

Vatman Aınhed Raşidin idare
sindeki 215 nunıaralı tramvayla 

§aför Mehmedin idaresindeki 
2110 numaralı otomobil Beyazıd
da çarpışmışlar ve her ikisi de 

hasara uğramıştır. 

yakında Romaya yapması muh • mülıl.kat esnasında dünyanın u • "nen zabta geçirttikten ve kanuni merasimi ikmal S - Sabiha Gökçen'e bir ev de atına 1 

temel olan bir ziyaretinden bah • mumi vaziyeti gözden geçirilmiş ettikten sonra celseye nihayet vermiştir. rıca para verilecektir. ÇoP~•ı" 
setmiş idi. Geecek pariamento ve doğrudan doğruya Yugoslav • Ankara, 28 (a.a.) - Atatürk'iin bugün açılan ' - Makbııle'nln yaşad1ğı miiddctce ktıl· 

1n · t · ' d d • d •--•ac• .... tatili seyahatin yapılması için ya ile giltereyi alakadar eden vasıyc namesı aşagı a ır: da oturduğu ev de mmn e ""'.. .~ 1J' 

müs&id bir zaman telakki edildi- bazı meseeler tetkik edilmiştir. Dolmabahçe: 5/9/938 Pazartesi ı - İsmet İnönil'niln çocuklaxına yu~atl ı"" 
,.. 1 in k. · · ilk ik" f Malik oldu"-- bütün nukut ve hisse senet- J ikın üh 0Jncll"' 
6 • ç anunusanının ıha· BİR NOTA NEŞREDİLDİ "~ sillerini . al için m .. taç 

bö. 1 b" · ·· 'b !erile Çankayadaki menkul ve gayrimenkul em- d 1 ak ...ıı tası y e ır zıyarete munası o- ım yapı ac tır. . '"der ı• 
1 lmı "' ., lin"d Londra, 29 (a.a.) - Press Asso- valimi Ciimhuriyet Hallı: Partisine atideki ıaxt- k rn"' ..-1 up o yaca,.. ı.uuso ı en so- 6 - Her sene nemadan müteba. ı .. ftmılıır• 
rulmuştur. Musolini, İngiliz baş· ciation Çemberlayn'in Romaya lada terk ve vasiyet ediyorum: yarıya, Tlirk Tarih ve Dıl J{w-
vekili ile hariciye nazırının Ro • yapacağı seyahat hakkında yarı 1 - Nukut ve lıisse senetleri, şimdiki gibi, İf tahsis edilecektir. 
mayı ziyaretleri için bu tarihin lleSmİ bir nota neşretmiştir. Nota- Bankası tarafından nemalandınlacaktır. 
l.ntihab edilmesini prensib itiba- da bilhassa Godesberg ve Münih Z - Her seneki nemadan, bana nisbetleri şere-
rile tasvib ettiğini bildirmiştir. tecrübelerinin şahsi görüşmelerin 
BU MfiLAKATI DİÔERLERİ en çetin meselelerin tedkik ve hal-

TAKİB EDEEK lini kolaylaştırdığınJ isbat ettiği 

Lonclra, 29 (Hususi) - Sali -
hlyettar mehafilden alman ma -
!Onıata göre, İngiliz Başvekili 
Çemberlayn. İtalya Başvekili M•ı· 
ııolini ile İspanya meselesi ve 
Fransız - İtalyan münasebatının 
ıslahı gö~lecektir. 

Bundan başka gerek İngiltere· 
nin gerek İngiltere ile Fransanın 
hem ayrı ayrı olan İtalya ve Af. 
manya ile olan miinasebetleri ve 
hem Berlin - Roma mihverine 
karşı vaziyeUeri üzerinde görü • 
şülecektir. 

Bu görüşmelerden sonra Hit -
!erle Musol!ni arasında Vlyanada 
bir mülakat vukun geleceği ve 
bu mülakattan sonra da dörtler 
konferanmnın tekrar toplanma • 
masına imkan hasıl olabileceği 
anlaşılmaktadır. 

ALMAN - FRANSIZ ANLAŞ -
MASININ MAHİYETİ 

Lonclra, 29 (Hususi) - Franstl 
ile Almanya arasında akdi karar
laştırılan ademi tecavüz ve dost
luk paktının geri kalacağı haber
leri killllyen asılsızdır. 

Her şey hazırlanmış olup im • 
za merasimi Alman hariciye na
zırının Parise muvruıaJAtını mil • 
teakip yapılacaktır. Alınan na • 
zırırun Parise vu cumaya gelmesi 
beklemektedir. 

Çemberlayrun da arzu ettiği ve 
onun tavassutile meydana getiri
len bu anlaşma için iki taraf iia 
mütekabilen esaslı fedakArlıklar
da bulunmuşlardır. 

Bunlardan Fvansa Almanya -
nın §al'kda ve cenubi şankide ta -
mamile serbest kahnasını kabu! 
ve taahhüd etmiştir. Almanyada 
Hiterin esas prensibi olan Alman 
vahdetinin teminine aid progra 
mm garbi A vrupaya taallôk eden 
lasmından tamamile feragat ~t . 
meyi kabul ~ taahhild eylemiş
tir. 
devam etmeğe karar verıniştir. 

Bu suretle iki devlet arasındaki 
anlaşma Avrupa sulhünün esas
laştırilması ve bilhassa Franr;a. 
nın Akdeniz müstemleke impara
torluğıınu muhafaza edebilmesi 
bakımlarından fevkalade haizi 
kı~ttlr. 

EDEN, AMERİKA YA GİDİYOR 
Lonclra, 29 (Hususi) - Eski ha· ı 

riciye nazırı Eden yakında Aıne
rikaya gidecektir. 

İTALYA • FRANSA ARASINDA 
Paris, 29 (a.a.) - Yeni İtalya 

sefiri Raffale Guariglica, bu sa
bah Reisicumhur Lebrun'e iti
madnameıini tevdi edecektir. 
İNGİLTERE ·YUGOSLAVYA 

ARASINDA 
Belgrad, 29 (A. A.) - Reuter'.n 

bildirdiği veçhile nalb prens Pol 
dün Lonclrada Buckingham sara
yında İngiltere hariciye nazırı 
Lord Hali!aks ile görüşmüştür. 

için Çemberlayn'in bu seyahati 
ihtiyar ettiği kaydedilmektedir. 
Londra ile Berlin arasındaki mü
nasebetlerin ıslahı Almanyada 
cereyan eden son hAdiseler dola
yısile şimdiki halde müşküldür. 

Bunımla beraber Çemberlayn 
beynelmilel sulh için faaliyetine 

lngi1iz adliyesi 
Kamçı cezasını kaldır
dı, idam cezasını da 
beş sene müddetle 

refetti 
Son gelen ingi.liz gazeteleri, in

giliz adliyesinin pek eskidcnberi 
tatbik olunan (kamçı cezası) nı 

kaldırmıya karar verdiğini yazı
yor. 

Hükumet, buna dair hazırladığı 
bir kanun projesini, tasdik için a
vam kamarasına tevdi etmiştir. 

Kabul olunur olunmaz tatbikına 
geçilmiş ve bu suretle pek eski 
bir an'ane terkedilmiş olacaktır. 

Bu projede çocuk hapishanele
rinin ıslahı, kürek ve idam cezala· 
rının da kaldırılması dikkat na
naza alırunıştır. 

Lordlar kamarası, uzun müna
kaşalardan sonra ölüm cezasının 
- berayi tecrübe • beş sene müd
detle ref'ini 89 muhalif reye kar
şı 114 reyle kabul etmiştir. 
Kamçı cezasının kaldırılması 

memnuntyetle karşılanmıştır. 
Bu senenin bidayetinde, Lon

dranm kibar ailelerine mensub 
dört genç, bir kuyumcu dükkanı
nı ııoymak istedikleri için tevkil 
Qlunm~ ve kamçı cezasına çar
pıknıştL Mahkeme reisi, kibar bir 
samlln huzurunda şu kararı teb
liğ etmişti: 

•Harley 7 sene hapis 20 kamçı; 
Vilmer 5 sene kürek cezası ve 15 
kamçı, il&h ...• 

İki mahkOmu, hücrelerinden a
lıp kamçılamak için hapishane 
avlusuna götürmek için çok 
müşkü!at çekilmiş ve ikisi de be· 
şinci kamçıda bayılmıştı. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cSilaha arzani cihetten sevke
dilen şarjörlü otomatik eslahsi 
nariye için imUi tertibatı. hak -
kmdaki ihtira için allnmış olan 
23 şubat 1933 tarih ve 1584 numa
ralJ ihtira berat=n ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve 
yahud mevkii fiile konmak için 
icara dahi verilebileceği teklif P· 

edilmekte olmakla bu hususa faz
la malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralara müracaat eyle • 
meleri llAn olunur. 

Polonya 
Rusya 

(1 inci sahifeden devam) 

rupa meseleleri hakkında Alman
ya ile umumi bir müzakere tak
dirinde Polonya Sovyetleri bir 
olarak kullanmak emelindedir. 

Londra, 29 (Hususi) - Sovyet
Ierle, Polonya arasındaki muahe· 
denin yenileştirilmesi Almanya • 
nın son zamanlarda daha ziyade 

garb devleUerine meyletmesi ve 
dörtler paktına Lehistanın idhali
ni müdafaa eylemesile de a!Aka
dar görülmektedir. Maamafih bu 
muahedenin tecdidi Almanya ile 
Polonyanın ilerde şarki ve cenubi 

Avrupaya aid müşterek menfaat

lerinin yine eski dosUuk daire.in

de tanzim edilmesine bir mani 

teşkil etmiyeceği sadece Polonya· 
nın Almanya Ue uzlaşma müza

kerelerini daha hakim bir tarzda 
idare edebileceği sanılmaktadır. 

Emniyet müdürleri 
Arasında d~ğişiklik 

(1 inci sahifeden devam) 

müdürlüğüne, Manisa emniyet 

müdürü Taceddin Ortaç İstanbul 
emniyet müdürlüğü dördüncü 

şube müdürlüğüne, Afyon emni·· 
yet müdürü Şükrü Saip İstanbul 
emniyet müdürliığü beşinci şube 

müdürlüğüne, İstanbul polis o • 
kulu müdürü Mehmed Aydinci 

emniyeti umumiye yayın ve ba • 

sın mütehassıslığına, Bitlis em • 
niyet müdürü Demir İstanbul po
lis okulu müdürlüğüne nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

İstanbul dördüncü şube mü • 
dürlüğüne tayin edilen kıymetli 

genç polis furıirlerimizden Ta • 
ceddin Ortaç dün yeni vazifesine 

başlamıştır. Kıymetli polis amir

lerimize yeni vazüelerinde mu -
vaffakiyetler temenni ederiz. 

İLAN 

Umumi 
G1'ev 

(1 inci ıahüeden devam) 

tamamile fransız olan bir harici 
siyasetin temellerinin aWmasını 
ıstihdaf ey !emektedir. 

FRANSA VAZİYETİ NASIL 
GÖRÜYOR? 

Paris, 29 (Hususi) - Daladye
nin aldığı çok sıkı ve şiddetli ted
birler derhal kendini göstermiş· 

t!r. Yarın yapılacak umumi grev 
eski şiddetini ve tehlikeli vaziye

tini kaybetmiştir. Hükumet me
murların, helediyelerin, şimendi • 
ferlerin işlemelerini temin eyle • 
miştir. Diğer işciler arasındaki it
tifak ve ahenk de bozulmuştur. 

ihtiliıfın amele ile Daladyc hü· 
kumetı arasına girecek mutavas
sıtlar delaletile bir hal şekline 

bağlanması da muhtemeldir. 

Grev te~ebbüsü yalnız Fraru;a
nın harici siyasetine aid yeni 

program altındaki çallşına faali
yl'tİni durdurmuş 16e de yarından 

sonra tekrar eski çallşmalara baş
lanabilecektir. 

DALADYEYİ PROTESTO 

Faris, 29 (a.a.) - Umumi i§ 
kıonfederasyonunun idari komis
yonu toplanarak çarşamba günü 

wnumi grev ilan edilmesine dair 
verilen kararı teyid etmiştir. Ko

misyon başvekil Daladyeye bir 
mektub göndererek mumaileyhin 

tehdid siyasetini ve memleketi 
iktısadl sebeblerle çıkan bir grev 

dğeil, siyasi bir hareket kdrşısın
da bulunulduğuna inandırmak hu 

susundaki teşebbüsünü protPsto 
etmiştir. 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk 
mahkemesinden: 

Bu 1 garistan' 
da fezah~.~!1 

(1 inci sahifeden ~ır 

geoesl saat 22.5 a kadar ~ 
tür. ddeletf!' f 

Sofyanın birçok es ııı v 
duvarlarında (toprakl~0,-:ı . 
ediniz) şeklinde ve RorP :ııl~ f 
Yunanistan aleyhinde ya 
rülmüştür. _ ,ek ıP'' 

Geceleyın Bulgar yilk· asıl; 
sil gençliği tarafından taca e 
anlaşılan bu afişler zabı , 
hal inridilmiştir. .. de pd 

Talebe pazartesi günU)la!lı' lf 
mayişlere devam etınıŞ, !Tll~ 
yannameler ve dağıl ,111"' 
Zabıta şiddetli tedbirler 
nümayişçileri dağıtınıştırdal' rl 

Bu nümayişçiler Sof.V~Jli ~ 
ada Bulgaristanm diğer 

11 
1'· 

lı şehirlerinde de tekrar• 
mıştır. .h!I a' 
Diğer tarafdan Tuna ll""'"~~dJ 

zerinde Romen ve Bu~gııf 9~# 
askerleri arasında b•_' ii ,.t ~ 
gümrük memurunun ol~et ti 
Bulgar askerinin RoıneP ,, 
rafından esir edilmesiY1c ali"!' 
!enen hadise hala k.apaJlrıı ~~";) 
tır. Bu işe Romen - suıga~J'r 
komisyonu meşgul oıı:ı~ f 
Romenler esir edilen B effl'l.,ç 
kederini henüz iade :ırıı / 
dir. ~(' 
-~-----.::-:. lid1 

Üsküdar hukuk hak."71 ô~ 
Behice tarafından ıcoc~sı pıa~ 

li nahiyesi Nafıa taınir_a 
1
)1JI !li• 

madiye amelesinden B~ 0 tD 
lu İbrahim aleyhine a.Ç ~ 
şanma davası sonundJı ~ııı' :ı, 
ce tarafeynin boşanın tilliP , 
çocukların hakkı veıaye .ı.a''d 
ya tevdii ile çocukla.1"8 ~~9/9·~ 
cıya nafaka takdirine . ,-e J~ 
tarihinde karar veri~'~aıııt' , 
sureti müddeaaleyhiD j)e ırı'!, 
hının meçhuliyeti haseb

1
d.p ı·. 

kem~ divanhanesine ası Jlla ~ 41 
keyfıyet tebliğ makarP ıe ;ır 
olmak üzere ayrıca ı;a:c) 
ilan olunur. (!2332 i'!J"A 

DEVREDİLECEK 1li 
BERATI pil · 

·Zatülhareke eslıih8i ~erV · 
Blok sisteminde kap 'k lıJlır'1 

hakkındaki ihtira i.;in_ 8 ,.t 
lan 8 şubat 1933 t•ırılı '1 
numaralı ihtira b<'raıını:;,şr. 
ettiği hukuk bu 1<erc.. 

1
jile . 

devir veyahud mevk11 clı'JI'. • 
mak için icara dahi "~~ Jı1' "' 
teklif edilmekde olın3\,J11eJ . 
susa fazla malfunat ea;a~ e" 
yenlerin Galatada, A5 ıııOl 
inci kat 1-3 numar~ıarJ 
eylemeleri illin olıınıır· 

,-.--~~,~ 
Dr. Ali Rize s:, 

Birind sın:f daJıl 
Orada yeniden Rosa Coruıabıdı 

ile münascbet tesis etti. Onu te -
miz saf ve kuvvetli bir sevgi ile 
sevdi. Fakat bir taraftan da say.
sız maceralar yaşadı. Münihte 11,• 
çirdiği hayat onun o kadar hoşuraı--------------·I 
gittı ki izin müddetini de geçirtlı. DEVREDİLECEK İHTİRA 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden: 

Ramizde Cuma mahallesinde 
ikamet eden ve emlak komisyon
cusu Nuri tarafından evime getiri
len yüzbaşı Ahmed ile evimin 
satışı için satışdan evvel pey ver

diği vakit aramızda yapilan mu -
kaveleye aykırı hareket ettiğin • 
den bu mukavele ortadan kalkınış 
olmasına binaen satışdan sarfma
zar ettim. Mukavele gününde e
vin tapusu ile nüfus cüzdanları • 
mı kendilerine vermiştım. İade • 
sini taleb ettimse de vermedigin· 
den bu vesaik.in istirdadı husu • 
suna aid bulunduğu makamhr 
tarafından taleb etmekte isem de 

haberim olmadan yapılacak her 
hangi bir muameleyi karşılam::ık 
üzere kefil ve yüzbaşı Bay Ah • 
medle aramızda biç bir mukave
le hükmü cari olmadığı gibi na • 
muna yapılacak herhangi bir mu
ameleden dahi malfunatmı bu • 
lunmadığını her nekadar tqpu 
senedile nüfus cüzdanlarının mu
maileyh muameleci Nuride ise 
de kendisine işbu ferağ hakkında 
hiçbir vekiiletlm olmadığını ııa -
nen umuma tebliğ eyler ve işbu 
ilana aid il~ gazetesi ile keyfiyet 
İstanbul tapu müd~lüğüne de 
takdim olunacağını ilaveten be • 
yan ederim. 

Beyoğlu Cezayir sokak Mari • 
doviç apartımanında 3 numarada 
ikamet etmekteler iken harb1 u
urmumide tegayyüb edip yirmi 
senedenberi hayat ve mematları 
hakkında bir haber alınamJyan 

kardeşi Agop oğlu Rokos ve mu
maileyhin karısı Daliroza, çocuk
ları Con, Alfred ve Pol ve Corc 
ile kız kardeşi Luçikarun kayıp • 
!arına karar verilmesi hakkında 
Jan Pazar tarafından mahkeme
mizin 937 /1920 numaralı dosya • 

sile açılan davanın muhakem~si 

s1rasında: Gaipliği iıddia olunan 
Rokos, Daliroza, Con, Alfrcd, 
Corc, Pol ve Luçikanın hayat ve 
mematı hakkında malfunatı olan

ların tarihi ilanden itibaren bir 
sene zarfında mahkemeye bilc!ir
meleri lüzumunun ilanına ve bi
rinci ilandan itibaren altı ay ge
çince keyfiyetin tekrarına karar 
verilmesi üzerine birinci defa 
18/5/938 tarihinde ililn edilmiş 
olmakla mumaileyhimin hayat w 
mematları hakkında malfunattar 
olanların mahkemeye bildirmele
ri lüzumu ikinci defa iIJ.n olu • 

mUtebassısı ' lıl rf 
Muayenehane: JJe)'~ 
makka.pı, traınV91 ~ 
Kabu1 saati: 1~ Fakat onu unutmıyan babası ye- BERATI 

niden bir emirle Viyanaya gitmE· 
sini bildtrdi. Mozart yirmi beş ya
şına gelmişti. Bu son emir üz~rine 
babasının hükmü altında yaşa -
mıya isyan etti. Viyanaya gitti. 
Fakat onunla olan bu nevi mıina -
Sl'betini keserek Veber ailesinin 
yanına yerleşti. 

Bir zincirden kurtulmuş olın 

genç bestekar bu yaptığı şeyle bl
miyerek ikinci bir zinciri, bir esa
ret zincirini boynuna geçirmiş t.u
lunuyordu. 

Yine burada onwı aşkını iki ta
bnda tatmin ettiğinin yeni bir ni-

•Madeni borulara mahsus rap
tiye tertibatı. hakkındaki ihfu:ı 

için alınmış olan 12 ilkkinun 1934 

tarih ve 1932 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke

re başkasına devir veyahud mev

kii fiile komnak için icara dahi 
verilebileceği tel<lif edilmekte 

olmakla bu hususa fazla malCı • 

mat edinmek istiyenlerin Gala -
tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu
maralara müracaai eylemAılerl 

ilan olunur. 

Mütekaid, du), ve yetim maaşları hakkında : 
1. - Mart, Nisan, Mayıs 939 üç aylıkları 1/12/938 gününden itiba

ren Bankamızca iskonto edilmeğe başlanacaktır. 

2. - İlk iki gün Harp malı'.ıllerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde 
müracaat eden malullerin iskonto muameleleri aynı günde yapılacak
tır. 3/12/938 den itibaren malıiller de umumi sıraya girerler. 

a - Cüzdanlarını Bani< aya vererek numaralı fiş alanlara ancak 
bu f.i§ler üzerinde gösterilen gün ve saatlerde iediyat yapılacağından 
tu tarihlerin değiştirilmesi için vlıki müracaatlar kabul edilmiyecek
tir. 

4. - Malmildürlüklerinde vizelerini yaptırmadan maaş sahiplerinin 
Bankamıza cüzdarilarını getirmem el eri, 

5. - Maaş sahiplerinin soy adlı mühür ve imzalarını Malmüdür
lıiklerind.n tasıd.il< ettirerek getinntler:i ıayııı ~erilerimizdE-n rlca 

f olunur. 
Edirnekapı Hatıce Sultan mahal

lesi No. 1 de Ayşe Birkandan 

nur. (12338) 

- - -- ---
1it 11;ı 

Baş,Diş, Nezle, Grip Rom"tıg.l ~e~ 

l uevralji,kırıkhk ve bütün ağr~ arınızı d~ı~r· -
• • lc11bında gUnde Uç k•t• alın•" 



.., 
",.•~an: 't"'., [Büyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dönil§te 
~O\ U fı11 1 l.ıid,lli'nın batışını, Yavuzun y.ıralanarak düşman hava f•lolıırının bomba ya~muru NO 

Z altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz ıefrikası .. ] 37 

Genç yaşına rağmen büyük bir 
tecrübe sahibi olan bir 
kaptanın yaptıkları 

Iİg/ardanberi Marmara sahil şehri halkını 
ı·ahatsız eden düşman tahtelbahir/erini 

Soıır .. tutmak, imha elınek .•• 
~ ıı, Yürümüş, alma.n yuzba- ı tüğü feci ve müdhiş vaziyebte bü- ifadesi okunur; ölçülü hareketle-
~~~~lrab 1rermesme meydan yük bir çarpışma göstermiş; ge- rinde tedbirin, ihtiyatın tebarüz 
Cev~ı... mıyi batmaktan kurtarmıştı ... Da- ettiği görülürdü ... 

liıptiiıiı icaptan, Peykin kumanda ha evvel, (Urfa) destroyerinin Yeni aldığı vazife Cevad kapta-
' v· ne Çıka~ken: süvarisi iken hürriyetin ilanında nı teşvik edici mahiyetteydi ... 
~ıra deınir• İstanbulran Selaniğe kaçmış, ha- Aylardanberi Marmarada yapma-

tuı'siıı;ni lrerdi.., Sonra, kumanda reket ordusunda nefer kıyafetine dığını bırakmıyan, sahil şehirler, 
llııııah n harita odasına gfrdi; girerek çalışmış, İstanbula kadar igkeleler halkına rahat uykuyu 
, ~ gelmiş; bilhassa İstanbuldaki ten- haram eden, deniz yolunu işlen-
l:ı~i· clyi çağır bana! kil hareketinde, Yıldız taburları- mez bir hal getiren düşman tahtel 

~tl!ııı ~ Pey kin ikincisi yüzba~ı nın müdafaa ....e mukavemebte mü- bahirlerinden birini tutmak; im-
~itle a.Ptan. gelinceye l •. dar, sademeleri idare etmiş, eski bir ha etmek; bu, küçük görülemiye-
~da tın. (vira) gürültüleri a- deniz kurduydu. cek bir hizmet, bilhassa impara-
°"'leti ~.efınesine vereceği is\: - Genç yaşına rağmen büyük bir torluğun içinde yüzdüğü buhran-
lib C!tt ır defa da haritadan ta- tecrübe sahibi bulunan Cevad lı vaziyette çok kıymetli bir iş o-
~ ··• kaptanın deniz rengini gösteren lacaktı 

· ~itte ··· 
(Dc\'amı v:ır) lr.~e~ t evvel, hazırlıklarını cıvalı gözlerinde itidalin büyük 

~iye G destroyer (Muaveneti 1 
lıoıı'b· ayreti Vataniye, Basra, D o N K ş o T 

llll!ıııy iter birer aldıkları emri 
~-lldaıı a koşuyorlar; Pcyk'in ya
lıUer· geçerlerken destroyer sü
~: 1 

lllegafonla Cevad kapta-

lla"'-b1·, -.-net 
dı ,e .. 
~ lı:, :etleniyorlar ... Hayırsıza-
;.'ıı 0

.t!tu birbiri ardına birer 
~lılaıı ilütunu yükselterek yola 

'l>ı bdeııtroyerler haber veri
~~;ıq ~hnıya seğirtiyorlardı ... 
ı;ıı sahi!; Plan Marmaranın Ru
~~İllQ nı lakib edecek bir ro
t."~; y e seyir hattını kararlaş
"lı li: , anına gelen ikincisi yüz-

' ıı.:1 kaptana da: 
bi~ lt ınıy12f 
' il i!orıııuş. 

fıı,~to,a~ı.ı! 
~: •nı alınca makine telgra-

,. \' oı 
"lt.'lıa lrer ..• 

l'ııııaıııı tıdasını ulaştırmış· amiral 
~tı... Selaınlıyarak ~la çık~ 
qltk ' ·•ç d . 

Çe lia <tkıka içlnde Dolma -

~ a;~~nı. IWprü ve kız ku
' ·~ bir arkaya yuvarlıyaıı 
~I ~afe~k Şiddeti ve bir süğ -

Ye s •le koyu dumanlarını 
lba •tı~lrıırarak Marmaraya 

lıtr ıtıış, mürettebat, (tah-
"'- . •tıur a) 'f . . ı~~"ll.ıyeti . . 1 vazı esının e -
~ h~ıı: idrak ederek var. 
th tfıaıctıa: sade d.l~at kesil -
, il~ı lıass Ufku, gorunen deniz 
~c"den '.18 durbünlerle tedl<i
~ ~1-tdı ınceye yoklamaya ko-

~a "d lı:a~t 
t4ııııı. an, hayırsız adalar 

· <tq ,.,. caya kadar bizzat ku -b, ·• 1e1rıc 
~tu11 . ıınde köncü üzerin 

~ llı;ılt Caltislerini vazifesini ba
lıaıde :esıle seferber etm'ş 
'lltuyor, yanında bu -

~~~or, ~;de~İ4 zabitile çok az 
t! etın, k -rbırı ardına verdiği 
t 1"kıı bi~andaJann, şu anda 

ı ~tar11lda Çe1r~.~ikle mürette
"l"." Ve g n sur atle yapıldığı-

.,~t tırıır dol .. 
~ dıı . u gozlerle sey-
b •<! ita 

t.ı,~~Itıe~·tanın deniz renkli 
,~ıtı1<1 'ilde engin suların a

gıı1 ayan bir ifadenin ar
t ile~ b enen aldığı \•azifeyi 

~teıb,~ınak; haber veri
lıırl'tıat 1 bulma, tutmak, 
hı, ayı bu gizli mikrob
~ tane · 

i.. e <len· •ınden kurtarmak 
•t •zeu · . ' İl) ıı •tın ığı kimselere ve-

(5 inci sahifeden devam) 
Firariler, gece karanlığında ne

reye gideceklerini, nP yapacakla
rını bilemiyorlardL Nihayet, yal
nız başlarına yola devam edemi
yeceklerini anladılar, geri döndü
ler; bitkın bir halde şehre geldi
ler. Hapishanenin ağır kapıları 

gene üzerlerine kapandı. 
Günler geçiyordu, aylar geçi -

yordu. Servantes bir türlü esaret 
ve hizmetcilik hayatına alışamı

yord1L Zincirlerden ziyade bun -
dan müteessir oluyordu. 

İlk firar teşebbüsünde uğradı
ğı muvaffakiyetsizllk cesaretini 
kırmanpştı. Bir gün, bir rum tüc
carın hizmetcisi ile tanıştı. Bu, 
çok kurnaz, hilekar bir adamdı. 
Zamana göre hareket ederdi. Bir
kaç kere dinini değiştirmişti. Bir
kaç mezhebe girmiş, çıkmış!L Ser
va!ltes, bu adamdan istifadeyi dü
şündü. Bu sırada esirlerden bir -
çoklarının aileleri Cez~yire gel
mişlerdi. Bunları kurtarmak için 
(fidyei necat) getirmişlerdi. 

Servantesin ailesi zengin d<>ğil
di. Bifçok fedakarlıklara rağmen 
iki kardeşi kurtarnbilecek p>ıa "'" 
da.rik edememişlerdi. Servantes 
kardeşine, İspanyaya dönmesini 
ve kendini kurtarmıya çalışması
nı tavsiye etti. Kardeşi bu teklifi 
kabul etti, yola çıktı. 

Servantes, Cezayirde yalnız kal
dı. Ve yeni bir firar planı hazır
lamıya başladı. Ve bir gün yine 
arkadaşlarile beraber kaçtL Ha
pishane müdürünün evinin ya -
nında büyük bir mağara vardL O
raya saklandılar. Yanlarında bol 
yiyecek bulunuyordu. Esirler bü
yük bir neş'e içinde .idiler. Yedi 
aylık esaret hayatı canlarına değ
mişti. Kurtulacaklarını düşüne -
rek seviniyorlardı. 

Halbuki kendilerini kurtarmı

ya gelen İspanyol gemisi bir tür
lü fırsat bulup ta sahile yanaşa
madı. Geri döndü. 

Servant... gemiye bakıyord1L 
Kalbi eziliyol'C!IL Hürriyetiıı yine 
uzaklaştığını, kaçtı~ı görüyord!L 

tumak istedi, bütün kabahatin 
söyledi. 

Yeniden zincire vuruldu. Ta
ra teşvik eden kendisi olduğunu 

kendisinde olduğunu, onları fira
mam beş sene bu halde kaldı. An
cak ölmiyecek kadar ekmek ve su 
veriliyordu. Esaretten kurtulup 
memleketlerine döneıı arkadaş

larmdan da bir haber yoktu. 
Oran kumandanının vaktile 

kendisi gibi esaret hayatı yaşadı
ğını hatırladı. Kendisine bir mek
tub ya?.dı, yardım istedi. Mektub 
ele geçti. Ve bunu gölürmek is
teyen adam ipe çekildi. Kendisi
ne de iki bin sopa atıldı. 

1579 senesi başlangıcında bir 
defa daha kaçmak istedi. Yine mu 
vaffak olamadı. Bu sırada, vaktile 
Hıristiyan olan Abdurrahman ad
lı birisile tanıştı, hissiyatını tah
rik ve yardmımı temin etti. 

Abdurrahman zengindi. Bir 
kalyon satın alacak ve bununla 
esirleri kaçıracaktı. Bir ihanet 
yiL""İinden bu teşebbüs de akim 
kaldı. 

Servantes, beş sene sonrr, kar
deşinin yardımile mühim bir 
(fidyei necat) verdi. Bu acıklı e
saret hayatından kurtuldu. Ve is
mini tarihe geçiren o ölmez ese
,.;n• (Don Kişot) u yazdı ... 

Kimsenin alm.1k 
i stemed~ğ i şe yleri 
alan adam 

( 4 üncil sahifeden denm) 
disine t.elefon etti: ·8000 ıslak 

kunduram var. Bunıları, hamamın 
etil v makinesinde kurutabilir mi
yim? ... • diye sordu. •Hay hay!• 
cevabını aldı. Etiivde kurutulan 
bu kuOO.uralar hayli katılaşmıştı. 
İçyağı sürdü yumuşattı, boya sür
dü parlattı ve yeni kundura yeri
ne sattı. 
Levazım dairesi, eski ayı post

larını sa\ılığa çıkarmıştı. Bunlar, 
muhafız alayı efradının ünifor -
malarını süslemek için alınmıştı. 
Fakat üniformaların şekli değiş
tirilince lüzum kalmamıştı. 

Bu derilerin yenisi 5 şilin idi. 

Macera ka 
(5 lnd ııahifodea dc•am) 

iyi bir koca ve mes'ud bir hayat 
, temenni ederlermiş, Bu merasim 

saatlerce sürermiş. Fakat Kayor
naladanın hayatı bundan ibareL 
değildir. Genç prenses bir arzu -
sunu yerine getirmek istedi mi 
mutlaka büyüklerinden bilhassa 
müsaade almak mecburiyetinde
dir. Sarayda sinema vardır. Fa -
kat prensesin sinemaya gidebil -
mesi için de babasından ayrıca 

müsaade alması lazım gelirken 
bumın için onun huzuruna kabul 
edilmek ve Mata Tekna deniler. 
merasimı yapması icabedermiş. 

Bu merasim huzura girince boy
nunu bükerek gidip babasının I· 
yaklarına kapanmıştır. Bütün 
böyle merasim ve teşrifat ile ge
çen hayat artık genç prense>! 
bıktırmıştır. 

Küçük yaşdanberi bir İngiliz 
kadını tarafından büyütülen pr~'l· 
ses sonra İngiliz matbuatını ta -
kib etmeğe başlamış ve İngiliz 
kızlarının nasıl serbest bir hayat 
takib ederek kendi vazife ve me
suliyetlerini idrak ettiklerini öğ -
renince onlara gıpta ettikçe et -
miş, nihayet yirmi yaşına r:eı~ -
rek rüşdünü isbat edince rloğruca 
İngiltereye gitmiştir. 

Prensesin Kapotayda iken sa
rayında maiyetinde birçok genç 
kızlar vardı. Prenses süslenmi~ 
böyle muhteşem esvaplar içinde 
gezinirlerdi. Fakat şimdi kendisi 
artık o elbiseleri Hindistanda 
saklıyarak orada bıraktığını söy
lüyor. Bunu kendisi İngiliz gaze
tecilerine anlatırken diyor ki: 

- İngiltereye ilk geldi~im ~n 
müthişti. Ben o zamana kadar 
Avrupalı kıyafetine hiç girme -
miş, Avrupalı bir kadının giydi
ği elbiseyi giymemiş, sarıdan hiç 
ayrılmamıştım. Hindistanda iken 
sokağa çıktığım zaman hiç olmaz
sa maiyetimde dört de hizmetçi 
bulunurdu. Halbuki İngiltereye 
geldiğim günü tamamile bir Av
rupalı kız gibi yetişmiştim. Mai
yetimde de hiç kimse yoktu. Ha
kikaten yalnı:ı>dım!... Ka\'orn. -
lada iken sokağa çıktığım zaman 

HIK AY I! 

Aşkın kuyruğu 
(t Undl nhileden dnem) 

Şimdi anlıyordu ki kızı en a
şağı iki senedir bütün talihlerini 
niçin reddetmişti? Onu kimler is
temedi? 

* Düğünleri gelecek ilkbaharda 

benim geçeceğim ycı !erden 'uı -
labalığı dağıtırlar, be • '" nı;aı
lardı. Halbuk. Lo.•d•9cl, bC'nım 

için böyle bir şey yapan yo. tır . 

Fakat Londr~ caddelerindekı ka· 
!abalık dolayısile burada da H n
distanda yapıldı~ı gibi yol a~ıl -
mış olsaydı meNnun ol"caktım ! 

Kayornala mihracesinin sarayı 
İngiliz kralının oturdu!ru Bultin 
gam sarayının tam altı misli da
ha büyük imiş. Paris civarındaki 
Versay sarayı süsü ile, güzelliğı 
ile Avrupada meşhurdur. Kayor
nala mihracesinin sarayı daha s~ıs
lü, daha güzelmiş. Bu muhte~em 
sarayın teşrifatı nekadar yorııcu 
olduğu kadar da müşkül im;~. 

Sebebi: yılz çeşit yemek gelirmış. 
İnsanın hasta olmadan, midesı 
ni bozmadan bu yemeklerin hep 
sinden birer parça yiyebilıııesı 

kolay iş midir? .. Bir sofraya ge -
!irilen 100 türlü yemekden h9n -
gisıni intihab etmeli?.. Müşkül 

mesele. 
Sarayın ıçinde ve dışında 500 

hizmetçi vardır. Bunlar sırmalı 
esvablar giyerler, erkeklerin baş
larında sırmalı sarıklar vardır. 

Şimdi Londrada orta derecede 
bir apartımanın bir katında otu
ran prensesın yanında bir k ~dm 
daha vardır ki katiplik işini gör · 
mektedir. Prensesin Londrad1ki 
hayatında hiç o Hindistandakı 
merasim ve teşrifatı andıran bi~ 
şeye tesadüf edilmiyor. Yalnız 

prenses öğle ve akşam yemekle -
rini Londradaki Hindlilerin ac _ 
mış olduğu lokantalarda yem;,ği 
tercih ediyormuş. Prensesin otur
duğu daire av derilerile, kaphn 
postlarile süslenmiştir. Şırk usı•
lünde döşenmiş salonlac va ·dır. 
Burada Hindistandaki teşrifat ı(ı 

rülmüyorss da oradaki servet ve 
ihtişamın bir nümune<ıi göze çar;:ı 
maktadır. Prenses diyor ki: 

- Hindli olduğum için dinim 
beni sığır eti yemPkten m~nedi -
yor. Londrada böyle et yemiyo -
rum. Domates de yemem. Dişle -
rimi fırça ile değil, bam '>u ağacı 
ile temizlerim. Bunlard· n başka 
J,er halim tamamile bir İngiliz 
kızından farklı değildir. 

l ııgifter ,-Fransa 
( 4 ilncil &alıifeden devam) 

gelmektedır. İspanya böyle ecne
bi nüfuz ve müdahalesinden aza
de kalmamalıdır. Evvelce böyle 
idi. Şimdiden sonra da böyle ol -
ması icabetmektedir. Onun için 
İspanyadaki ecnebi müdahalesi
nin derhal ve tamamile nihayet 
bulm:ısı lazım gelmektedir. 

(S lı>ô ıahüemi den de\'am) 

KIYMETSİZ A. .ZİYİ SA:ı:IN 
ALAN BİR DcLİ 

Patino aile.si t .... rnam iki senr 
uağ ba,ınd.1 ıki UJ1dıı aınde Le 
bir mziva h'ayatı geç ırcii. Sa ,nh
dan akşama kadar hiç durr,ı;yor, 
\ lısıyorlardı. Bir arn a yükiı 
kalayı çıkardılar mı Patino, hu 
paralarla madenin civarıııdaki 
hali araziyi satın ıyordu. 

İki sene sonra emri altında yü'
den fazla amele çalışıyordu. He< 
hafta Pazı'ya yüzlerce araba ka 
lay gönderiyordu. 

Patino vaziyeti değiştirmedi. 

Yine evvelki gibi sabahdan ak
şama kadar amelelerle çalışıyor, 

arazi satın alıyordu. 
- Patino delinin biri... Ü7e -

~inde bir ineği besli) ecck !:adar 
ot bitrniyen bu dağları ne diye 
satın alıyor ... Zava'lı adam! . 

Diyorlar ve gülüyorlardı. 
MffiRİKA İŞE KARIŞIYOR 
(Zavallı adam), günün birind~ 

hiç beklemediği bir ziyaret kar -
şısında kaldı. 

Bu. Nevyorkun en mühim ma
li müesseselerinden biri olan Gü
gcnhaym bankasının mümessih 
idt. Eski tahsildara, Amerikanın 

en büyük m>dcn gruplarından 

birinin mektubunu getiriyordu: 
- Madeninizi satın almaya ha

zırız. Vereceğimiz para kadar de
ğeri olmadıl':ını biliyoruz. Fakat 
elimizde bulunmasını istiyoruz 

- Ne vereceksiniz' ... 
- Yarım milyon dolar• ... 
Patino, ilk evvel kulaklarına 

in~nmak istemedi. Ynnlış işitti -
ğine zahip oldu. 
Amerikalı mümessil mukl\ve· 

lenarne ile bir de mürekkebli ka
lem uzattı. 

- İmzalayınız, paraları vere -
yim ... 

Dedi. Patino, kalemi alıp imza
yı basacaktı. Üç senede 500 'l()I) 
dolar kar inanılmıyacak bir şey
di. 

Fakat. karısı mani oldu. Usul
cacık kulağına fısıldadı: 

- Sakın bu teklifi kabul etme. 
Amerikalıların 500.000 dolar \'er
dıkl~ri bir madenin her halde kıy
meti 50 milyondan a~ağı değil -
dir. İnan bana ... Patino, elini ka
rısının omuzuna koydu; 

- İhtimal ... Fakat yine imza -
lıyacağım. Çünkü senin burada 
zahmet çektiğini istemiyorum. 
Üç senede çalıştığın yetişti artık. 

Dedi. Madam Patin o bir kah -
kaha salıverdi. 

r 
d~m değ' :dir. Maden mı.hc::ıdis! 

diplomru.ını alnı~lc için Puz unı -
vcrsitesiae yazıl~ığı zaman be~ 

on milyoıı dcıarı \'aıdı. 
Muhte,ıem şakısunda ze:ıgi'l 

bir kütüphanesı bulunuyorJ.ı. 
Esl:i tahsildarın bu~ur. düm'3ca 
!anılmış bir rr.aden nıı..lEhası.ıcı 
olduğunu söylemeye lüzum vtr 
mı? ... 

Vatanına da hizmeti <"Oktur 
Bolini hükiıınetinin 1920 ~ •r.e : 
sinde bütçesi ~ole ~çıktı Banu 
kapa~mak icin kazanç vnrgilerı -
ne ~· lll zarr, yapıldı Ve. 

•Bunun % 9 u:ın Mföyö Pati -
no vc,rec~k. geri Kalan % ele l ;. 
ni de Bolivi a:.alisi ...• deııi:di. 

1932 de Bniıvi, Para.;•J"ay ~ 
ya karşı ha•b actı. Kalay k:·alı 
o sırada Avrupad:ı b·1Iun1ıyorrl1L 
Derhal hükür.ıtti emrinn ,1Q :n ı. 
yon İngiliz lirası göncerd;. t '<:! 
de, yani beş sene sor.ra. iki hükü
met Patinonun ıav~"-Sutilp sıılhu 

imzaladılar. Bir!<aç gün soıora, 
kalay kralının Parisd~ki ikanıe\
gıihına şu telgraf geldi: 

cSulh yolunda m.soin<1 mu -
vaf!akiyetle neticeknrli. B~lıvi 
milli kongresi siz• minnettar iı -
ğınının nişanesi olarak (1 r.u:ıı1-
ralı vatanperver) ünvanını ver -
meyi kararlaştudı ...• 

İNTİK'\M 

Birkaç ay evvel dJğt•mu'ı ı'l 
65 inci yılını idnk edrn Mii."Ö 
Simon Patino, Bofü·ı hük::mcı •. 
nin Par ıs sef ridır 

Mösyö Patino di;ny:ının yalnız 
en zengini değil , en mes'ud b:r n
damıdır. Oğlu, Burbon h:ıneda -
nına mcnsub lıir kızla evlenmİ•· 
tir. .. 

Büyük kızı Marki d<l Merı•.o -
nun, or : "'!Cası zengin bir MPksi~ 
kalının. en küçüğlı de Frar.sı:< .1 • 

sılzadelerinden kont Guy rFi 
Buaruvrayın karısıdır. 

Geçenlerde bıris: Wösyö Pa' ı -
naya hayatlf'ın en mes';ıd drki _ 
kası hangisi o1du_ğunu sor.111..1~ 
İşte adlığı cevab: 

- Hayatımın en ms~'ud c! ~· 
kası, servetirnın hır nıı!yona "'·· 
iğ olduğu gündür. Bana bu Z"" :d 
veren yanız milv :ıner olınal 

ğırn değil, vakli!P , TlZ bT ta 
darı olduğum müPsı.~s·.1 e şu 
grafı gönderişıPı l • r 

•195 dolar kı. meti olmad• 
söyledığiniz Hılarw• Ars r, 1 -

deninden bir mil n dolar k z 
dım ...• 

İşte Simon Pat no t!Skl müdü -
ründen bu surete ıntıkam almıo
tı. ' 

JA:'< LOBESPF." 

olacak. Genç nişanlılar öyle sevinç 
ve neş'e ile hazırlanıyorlardı ki 
bütün aile bütün arzularını onla
rın saadetine akord etmiş sevinç 
dalgası içinde idiler. Güııler ça -
buk geçti. Necla salonda beyaz 
gelinlik elbisesinin içinde bir pe
ri güzelliğini andırıyordu. Genç ı 
kocası omuzlarına yerleştirdiği 

sırmalı apuletlerinin üstünde ba
şı daima dile ve vakur dolaşıyor
d1L Dansettiler, güldüler, eğlen -
diler. İkisi de birbirlerine asla 
doymıyacaklarrnış gibi geliyordlL 

İ ~te Taymisin bunu ileri sür -
mesi de gösteriyor ki İngilizler 

için İspanyanın şu veya bu taraf
da olmıyarak yabancı tesirlerden 
azade kalması demek bugün ora
da çalışmakta olan nüfuzların nr
tadan kalkmasında İngiltere son 
derece alakadar olmaktadır. 

- Fakat ben hayatımdan çok 
memnunum. Çalışmaktan zevk 
alıyorum. İmzalama Simoıı• .. 
Birkaç sene sonra cenubi Ameri· 
kanın en zengm adamı olacak -
sın ... 

=====-= 

Allah mı, şeytan mı.. bu ikı 

genç sevgiliyi kim kıskandı? Ki
min nazarı değdi onlara bilmem? 

Bir akşam genç dokt';ır, eve gel
diği zaman yüzü solgun, çok bit
ki.n görünüyordu. O gün kendisi
nin Van köylerinden birine tayin 
emri gelmişti. 

Çaresiz gidecekti. Aradan se -
neler geçti. Genç kadın kocasın -
dan mektub alamzyor, günlerce 
ağlıyor, üzülüyor. 
Kocasından haber yok. 
O zamanlar ısııtmanın lıergun 

yeni bir kurban verdiği Van köy
rerinde genç kocasının can verdi
ğini düşünerek cehennemi daki
kalar yaşadı. Fena haber dört nala 
koşarak gelir. Kocasının bir köy
lü kızile beraber yaşadığı haberi 
N ecliının kulağına da böyle acele 
ederek geldi. FİLE 

Bir de İngiliz gazetelerinin e -
henımiyetle ileri sürdükleri baş
ka bir nokta daha vardır ki o da 
Fransada mali ve iktisadi müva
zenenin temin edilmesi ve dahil
de, bütün Fransızların birleşerek 
harici politikad:ı İngiliz - Fran _ 
sız dostluğunun kuvvetlenmesi -
dir. 

Paris mülakatlarının filiyat sa
hasında bundan sonra ne gibi ne
ticeler vereceğini görmek için ise 
çok ~k!eı:'.'eğe lüzum kalmıya _ 
ca.k gorunuyor. İngili4 başvekili 
g~n sene .iktidar mcvkilne gel
di gelelı daıma dört devlet _ İn _ 
giltere, Fransa, Almanya ve İtal
ya - arasında bir misak akti ile 
Avrupa sulhunun kuvvetlenme . . . 91 
gayeoını takib ettiği söyleniyor _ 
du. Eğer bu yoldaki mü!akerele· 
re giriıilerek bir neticeye varıl _ 
mak isteniyorsa evvelA İngiltere 
ile Fransa arasında her ti . sure e 

MUVAFFAKİYFT, MUVAFFA -
KİYET ÜSTÜNE! 

Üç sene daha geçti. Günün bi -
rinde Simon Patino tan ::.re ile 
Nevyorka geld.L Bu defa, yine 
ayni grub tarafından tPklif olu
nan bir muka\'eleyi - karısının 
nz.ısile - İmzalıyacaktı. 

Bu muka- "'le mucibince, ma -
denlerini işktnıck için tesis olu
nan tröstün meclisi idare reisi o
luyor, hisse senedlerinin % 51 1 
kendisine veriliyordu. Bıma mu
kabil tröst, yeni madenleri işlet
mek için muktazi sermayeyi te -
min ediyordu. 

Karı.sının dediği çıkmı.~tı. Pa -
tino mukaveleyi imzaladığı gün 
50 milyon dolar alıyordu. 
Artık Simon Patino dağın te -

pesinde çalışmıyor, küçük ku -
lübede oturmuyordu. 

İlk evvel uzun bir seyahate 
çıktı. Altı ay sonra Boliv!ye dön
düğü zaman (dünya kalay trös
tü) nün reisi idi. Bütün düı•ya 

kalay ma<rencilerini bir araya 
toplamaya muvaffak olmu§tu. 

C> l<,.a'J R tJ k: 
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- 1 ~ %~il. zabitine türk ener
lı\1:1er Yan materyalle dahi 
,, 'it · Prnıva 1 . k' "'t ıçind ' • nası ım an-

Bu sırada muhafızların geldik
leri görüldü. Rum hizınetci onla
rı ihbar etmişti. Esirleri yakala -
mak için acele gönderilen silahlı 
tıklarım hissedince artık bu defa 
muhafızların mağaraya yaklaş -
bütün esirlerin yakalanacağını, 

öldürüleceğini anladı. Onları klll'-

Mayer bunları da aldı. Kestirdi. 
Yıkattı. Seki~ on parçayı birleş -
tirdi. Karyolanın önüne konulan 
seccadeler şeklini verdi. Büyük 
bir para kazandı. 

,rAKBA KITABEV1 

tam hır anlaşma temin edildikten 
sonra Berlin Roma mihverinin 
karşısına çıkılarak konuşmak ltl
zım gelecektir. Fransızların nok
tai nazarı da bu. 

Ertuğrul 
Sadi Te k 

TfYATRous 
Taksimde 
(Bu g~~e) 

Bu teşkilata dahil olanlar ara
sında, Borneoda çok büyük ka -
!ay madenlerİDQ sahib olan Ho -
landa kraliçe Vilhelmin de var -
dır. 

1 ! 

Ya itler Vaı•tl ı. .. ııı 
Olq e • 

. 1ıı b ~tın 1rnkan çareleri 
~ b· \ı~lı.ı u göstermek kaygı
lııı~a;.,.t!ıı.ılıeınennisi hissi har
'b1~ ~aıı C <'nberi Peyl<te süva 
~·il.de &.,.~"ll<i kaptan Balkan 

''llt • atosu .k. . 
"ııı· ;.,,.,_ n ı ıncı kap-

~~ ..... ış, •• 
e •ııı. «ıondros mel-

ıraı gemisinin düş- Cici 

TURAN 
Tiyatrosu 
Naşit Özcan 

okuyucu Semiha 

Sürpilr. Haçik 

2 perde 
Beyim 

Askeri hastanelerinde yaralı 
veya hasta neferlere giydirilen 
!Aciverd gömlekleri ve pantalon
ları, hırkaları da satın aldı. Bal
mumuna batırdı. Ucuz fiaUa m u
şamba yerine fakir ahaliye sattı. 

İşte her şeyden iatifadeyi bilen 
bir adam .. . - 1 

(KUDRET HELVASI 
Me~ur vodvil 3 perde 

Tel: 40099 

(Dünya kalay tröstü). yinni se
nedenberi kalay ~atışını idare ve 
fiatını tayin eder. Tröst azalan -
run hepsi zengindir. Fakat en 
zenginleri, eski tahsildar Pati -
nodur ... 
!NUMARALI VATANPERVER 

Simon Patino, yalnız milyon -
lar kazanmakla iktifa eden bir a· 
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Tercih edilmesindeki 

Grip in 
Bütün ağrılara, hasta

lık başla ngı çl ar in a 

karşı teiİri yüzde yüz 

elan ve hiç zararsız 

en kuvvetli 

kindir , 

sebeb 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
C iN S 1 Mikdan Mubammen B. % 7,5 teminatı Ekılltmenin 

Bebtri Tutarı • Şekli Sa atı 
Li. Kr. Li. Kr. Lira Kuru, 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2 80 280.- 21 - Pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet - 8 1200.- 90 - Açık 14.30 

I - Yukarda cins ve miıkdarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümuneleri mucibince hizala
rında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7/XII/938 tarihi ne rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta le
•·azım ve mübayaat şubesindeki a'ım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı na bileceği· gibi nümuneler de görü
lebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7, 5 güvenme paralarile 
!tarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •8485> 

birlikte yu-

,------------~l 
PARİS ve LONDRA'nın 1 
En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük 

Şapka meşheri 

* * I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucib1nce satın alı-
nacak bir adet •Ofset> tab'ı makinıısı ve teferrüatı kapalı· zarf usullle 
eksiltmeyıe komnuştur. 

II - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı (1125) 
liradır. 

Sabah, öğle ve aktam her ye_?lel<~ 
3onra ditleri niçin temizlemek ıaztl1' 

Çünkü unutmayınızk 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin diite-

ri, badmecik, kızamık, enfloenza, ve hat-

ta zatüreeye yol açtıkları, iltihab yapan'fl'"""• 

diş etlerile köklerinin mide humması, 

apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatiz

ma yaptığı fenne anlaşılmıştır. Temiz 

ağız, ve sağlam dişler umumi vücut sağ

lığının en birinci şartı olmuştur. Binaen- &;;;.;1;>1' 

aleyh dişlerin.izi hergün kabil olduğu 

kadar fazla, - laakal 3 defa - (Radyolin) 

diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga

ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su

retle mikrobları imha ederek dişlerinizi 

korumuş olursunuz. 

,,,__ G R i P i N ' il 
Nezle, soiuJ< alpıılığı, grip rahatsızlıklarında haf, diş, mafsal ro- ı 1İİI••••••••••••• 
matizma, asap ve adale ağnlannda icabında günde 3 kaşe alma- lstanbul asliye altıncı hukuk 

Gayet ucuz fiatlarla BAKER 

MAGAZALARINDA ŞAPKA 

dairesinde satılmaktadır. 

III - Eksilim& 13/1/939 tarihlnc rastlayan cuma günü saat 15 de 

Kabataşta ı..vazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alı
nabil'ir. 

1 bilir. İomine dikkat, taklldlerinden sakınınız ve Gripin yerine baş- ı mahkemesinden: 
ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz Davacı Rami Yenimahalle Ab. --------1 ............................... ... 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iıteyenlerin fiatsız fenni teklif mek

tuplarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 

müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri, tekliflerinin kabulü

m; mutazamınm vesika almaları !Azınıdır. Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi 
sabah, öğle ve akşam her yemekten 

dişlerinizi fırçalayınız Türkkuşu . 
ispekterliğinden: 

1 - 'lliirlckuşwıa yemden üye kaydın_a başlanmıştır. 

On yedi y~mı ilaııal eden ve boyu 1,58 den aşağı olmayan lise ve 
yiik>;ek tahsil talebelerinden arzu eden.!erin altı fotoğraf, nüfus ve 
mektep vesikalarile birlikte her gün öğleden sonra: 

2 - Şimdiye kadar A. B. C. ve <turizm pilot brövesi alanlar ve ge
çen seruı Türkkuşuna yazılıp ta kampt sevked'ilmeyen eski ve yeni bü

tün Türkkuşu üyelerinin kayıtlarıru bir hafta zarfında yenilemeleri 

i.;in mektep vesikalarile her gün öğleden sonra Tüı<k Hava Kurumu 
İstanbul metkezinde Türkkuşu ispe kterliğine müracaatları (8631) 

PASTiL ANTiSEP~ 

SoQuk elgınhiı, nezle ve tenef· 
fUs yollarlla geçen hastalıklar
dan korur, grip ve boQaz rahat
sızlıkleranda, aea kıaıklıQınd• 
pek faydahdır. 1 İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Orman Karuma Genel Komutanlığı İstanbul 
Sr1tıpalma Komisy(i)nU Riyasetinden : 

19/lkinciteşrın/938 Cumarte6i günü kapalı zarfla ihalesi 15zım g~

len 54000 kilo sığır etinin Atatürk cenaze merasimi dolayısile heyet 

tamamile teşekkül edemediğinden ihalesi mümkün olamamıştır. 

Sığır etinin gene kapalı zarfla münakasası 9/Birincikanun/938 Cu

ma günü saat 10 da ihalesi aynı mikdar üzerinden yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 18900 liradır. Teminatı muvakkatesi 1417 lira 

50 kuruş olup 1 inci Mıntaka Orman Mes'ul Muhasipliğine yatırıla-

caktır. ·8590· 

Nafıa Vekaletinden; 

Eksiltme ye konıılan • 
ış: 

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

2 - Eksiltme 23/12/938 tarihine raı;tlayan cuma günü saat (15) de 
Nafıa Vekaletı Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstektiler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındıdık işle 

ri genel şartnameo;i fenni şartname ve projeleri (3) lira 7 kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin (4312) lira (50) kuruş

luk muvakkat tı:m nat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekız gün evvel ellerindıe bulunan vesikalarla birlikte bır dilekçe ile 

nafıa w.•kaletıne müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al

maları ve bu ves:kayı ibraz etmeler; şarttır. Bu müddet içinde vesika 
tall'bınde bulunmayanlar eksıltmeye iştirak edemezler. 

5 - İstl'klilerin teklif mektuplarını iklnci maddede yazılı saatten 

1 

di ağa sokak 14 numaralı hanede 

oturan Makbule tarafından ko -
caısı Eyüp Silahtar ağa çeşmesı 

Fil köprüsü karşısında gazinocu 

Marikanın 55 numaralı evinde 
iıkame<t etmekte iken halen otur
duğu yer belli olmıyan Mehmed 
haldkında ikame olunan ihtar da
vasının icra kılınan muhakemesl 
sonunda: Davalı Mehmedin Türk 

kanunu medenisinin 132,150 ir.
ci maddeleri mucibince bir ay 
içinde evine dönm&sine dair ve -
rilen 5/10/938 tarih ve 41 numa

ralı hükmün kayıp Mehmedin ika
metgahının belli olmamasından 

ötürü verilen hükmün ilanen teb · 
ligine karar verilerek teblig ye -
riruı geçmek üzere on beş gün 
müddetle malı'keme divanhane -
sine talik edilmiş bulunduğu ilan 
olWlur. (12331) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cDcmir ve manganezden anti • 
mon ve arsen maddelerinin iza · 
lesi için usul• hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 4 şubat 1932 ta
rih ve 1368 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hUkuk bu kere 
bııŞcasına devir veyahud mevkii 
fiile konmak için icara verileh'. 
leceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malfunat edin -
mek istiyenlerin Galatadıı, Aslan 
Han 5 inci kat 1-3 numaralara mü· 
racaat eylemeleri iliin olunur. 

VI - Mühürll1 teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 

yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 

mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 

saat 14 de kadar yukarda adı geçen lromisyon 

mukabilinde veribnesi lazımdır. 

•• 

eksiltme günü en geç 

başkanlığına makbuz 

(8633) 

C i n s i Mikdarı Muhıunmen B. r~ 7,5 teminat Eksiltmenin 
beheri tutan 

Mühür kurşunu 1500 kilo 
Araginal 400 litre 

I - Nüımunesi evsafında 

L.K. L.K. Lira Ku. saati 
-.32 480.- 36.- 14 

1.50 600.- 45.- 14,30 
1500 kilo mühür kurş\lillu ile şartnamesi 

İstanbul Belediyesi iliin ~arı 

Kartala bağlı Ballıca köyü okuluna alınacak olan ve hepsine 559 

lira 50 kuruş bedel tahmin edilen inşaat malzemesine ait açık eksiJ.tme 

5/12/938 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlü

ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 

96 kuruşluk ilk teminaıt makbuz veya mekttlbile beraber yukarda ya

zılı günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmahdı<r !ar (8606) 

• • 
Karaca .;ey Harası Direktörlüğünderı• 

~oP 
Müessesemiz için yinni adet eğer takımı aç1k eksiltmeye ~ 

muştur. Eksiltme 12/12/938 tarih pazartesi günü saat onbeştef;Ş) ~ 
merkezinde yapılacaktır. Eğer takımının beherine (DOKSAN13 (1 
r..a muhammen kıymet takdir -edilmiş olup muvakkat teminatı eı~ 
KIRK ÜÇ) liradır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte hara ınerl<ışPb 
müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek isteyenlerin 1~7 ıı 
veteı'1ner müdürlüğüne ve Hara muhasebesine müracaatları. ( 

Bir defa da 

Neokürini 
tecrübe ediniz 

ı Neokürin 

DEOM '1Hah+ıa-u.--c1,, 
u,,,.,,z,.~"'";Y' 

Sultanahmed üçüncü sulh hu -
kuk hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul Mali -
ye Muhakemat müdürlüğü tara -

fınclan İstanbulda Çakmakçılar 
1 Büyük Yeni han 14 numarada Hi· 

1 dayet aleyhine açılan, İstanbul 
1 gümrükleri sat!§ işleri idare5in -

den ihale suretile 575 liraya satın 

almış olduğu 600 ki~o ağırlığın -

Odeon • No. 5 Odeon - No. 1 Odeon - No. O -
EMLAK VE EYT.AM BANKASINDAN: 

Esas No. YERİ Nevi Mukadder Fiatı Depozitosu 

daki nebati zamkın maadinde 

depozito akçesi olan 11 lira 25 
kuruş tenzil edildiği halde baki -

yeyi ita ve malı teslim etmemiş 

olmasından dolayı yapılan 23/6/ 

938 günkü son ihalede ancak 14 
liraya satılabilmiş ve bu itibarla 

ara.da 49 lira ihale farkı bedeli 
hasıl olmuş ve 2 lira ilan ücreti 

verilmiş olduğundan depozito ak 
çesinin tenzilinden sonra cem'an 

51 lira 75 kuruşun tahsili dava -
sında müddeialeyhin adresi meç

hul olmaısı hasebile tebligat yapı
lamamış olduğundan ilanen teb

ligat icrasına karar verilerek yev
mi muhakeme 14/12/938 saat 11 e 

34 Fndıklı Molla Çelebi Mahallesi 
Dolmabahçe caddesi eski 136-136 
M. 138, 140 yeni 172, 184 

T.L. 206.700.- T.L. 41.340.-

Kagir 
Antrepo 

1. _ Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo sekiz taksitte ilki peşin 

ve müsavi taksitte faizsiz olarak kapalı zarf usulü ile arttırmaya 

2. _İhale 7/12/938 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada İdare 
yapılacaktır. İstekli olanların Şubemize müracaatla tafsilat almaları 
de birer şartname edinmeleri. 

3. _ Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mek tublarını 

geri kalanı yedi senede 

konulmuştur. 

meclisimizin 

ve bir lira 

huzurunda 

mukabilin 

nihayet 6/12/938 

bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin- günü saat ona kadar Şubemiz, vermeleri 

üzere posta ile iadeli taahhütlü 

ve yahut 7 /12/ 938 tarihinde saat on 

olarak Ankarada Genel Direktörlüğümüze 

(749) 

salı 

beşe 

gön-

bırakılmış olduğundan mezkur 

gün ve saatte bizzat veya bilve· 

kale hazır bulunulması aks; hHl

de muhakemey~ gıyabındt>. devam 

olunacağı tebliğ makamın l kaim 
olmak üzere ilan olunur. de vermeleri lazımdır. yetişebilmek 

Pootada olan gecikmeler kabul edilmez. (4881) (8575) dermelerL (938-ı 56•.') 


