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ATAY'A ÇETE AKINLARI HAZIRLIYORLAR! 
. 

llriyeli bedevile=re · gp~leı:-ini dört açmaların'ı tavsiye ederiz .. 
. 

riye kabinesi istifa etti ve. yeni kabine teşekkül 
başladı ; Hatay'daki 

ederek işe 
hazırlıyanlar kimler?. 

• • 
rlye Hatay 
llhm tasdik 

mekte 
ır mı edecek? 
1 k-;bln• de 

, ."•zır ~esllttl 
e Suriye muhabirlerimb 

il ~leb civarına ıöç etten 
• etiıa lfataydaki TürldülC 
..... tniitevP.cdh olmak here 

ları bazırladddannı Soa 
'ta ~ .._.,_ vermifler ve bir 

11 .... laihurmişlerdi. 

çete taarruzunu· 
·!Dünya 
Arapları 
Galeyanda 
Filistinde kanii hi

dlseler devam 
ediyor 

Emir Abdullah Arap
lar aleyhindeki ha ,. e -

katı preteste etf 
Londra 27 (Hususi) - Filistinde 

hadiseler d~vam etmektedir. Hay. 
f.ada 5, Nablusta 3 vak'a olmuş 11 
Arab, 3 Yahudi öldürülmüştür. 

25 kadar da yaralı Arab vard• · ~,.~ vukua ıelen te. 

'i. ~eri muhaltlrlerimi· ı 
~t.ki haber ve ıirilt- Hatay hududlan civaruacla çapulculuk ve tekavet yapan 
....,. .. etawkttltir. Suriye Betle.u.i 

laeru.de Türk - Franıa . . . 

Yahudiler tarafindan yapılan 

ıJuikafd1ar V4) &.ttlan bombalar bl\. 

mızden)- Surıye hudud f'hırle. 
rinde yerleş.on Bedevilerin Hatay 
aleylıine tahriltlt ve ~etl' ümlah 
hazırladıklarını bildirmiş ve Rey· 
haniyede yapılan bfr tecavüz hA
disesini de bildirmıştlm. Dün bu 
çete taarruzlanndan ikisi vaki ol· 

muştur. Haleb'in Hamam ve H~ 
rem nahiyelerwdc yerle'§en ı.e
-.rler bu taam.&11 Ja,.....,.... 
Saıbahleyin şafakla beraber Jı:• 
sız tipi mavzer ve Areb palaJm 
ile mücehhez olan on beş kiŞilfk 

(Onama • •c• .Wedl-J 

Belediye 
seçimi için hazır

lıklar başladı 
Vnlün Emiıi Abdullah 

vası 

Moskovada Kwl orduya mensub bir piyade fırkası aesld remi yapıyor 

t Rusya ile Japonya 
arasında harb 
yine esmeğe 

ha
başladı 

Yeni kanlı 
haber 

mü sade meler 
veriliyor 

Namzedler üzerinde 
te~kikler yapılıyor 

\:m Arablık ileminde teessür u.. L onüa Z'l (Hususi)- Sov • 
yandınmştır. İlkönce Maverayi yet Rusya • Japonya ara-
Erdün hükümdarı Emir Abdul • - mada vaziyet yine karış -

~ sibi ıörünf"ll haberler ıel
mektedir. En son olarak Mançako 
hududunda Sovyetlerle Japon 
kuvvetleri aramula kanlı miba. . 

demeler olmuttur. İki taraf da 
uylat vermiftir. 

Sovyet kuvvetleri bahri ku• .. 
(Denmı 1 •a aalaifewbM) (DeVamı 8 meı uhifemiıicle) mqtır. Bahraalı ve harbe yol a. 

ünümüzdeki eylUl başında mem. 
leketimizin her tarafında yeni Be- . , 

Mısır 
Bahriye 
Nazırı 
Geliyor e~::::~ 

lediye :intihabatı yapılacaktır. Buı 
intihab jçin Cumhuriyet Halk , 
Partisi gerek genyönkurulu gerek · 
ilyönkurullar hazırlıklara başla • 
rnıştır. 

Bu arada dün Ankarada Halk 
partisi genyönkurulu, Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kayanın riyaseıtinde top -
lanarak beledi.ye ve un.umi mec
lisler seçimleril~ parti kongreleri 
hakkında da tedkiklerde ve alın. 
ması iktıza eden tedbirlere dair 
müzakerelerde bulunmuştur. Bu 
toplantıların bu hafta zarfında bu 
suretle devam edeceği anlaşıl • 
maktadır. 

Diğer taraftan vilayet idare he .. 
yeti de seçim işlerile yakından a. 

lakadar olmıy:ı başlamı~ır. 

Belediye ıeçimi iflerile ......... 
. olmaia 1'atl11an Vali 

Muhiddin Vstündai _ 
(De•ama 1 mcı sahifede) 

Bir tren 

-Hamidiye . 
Kara denize 
G!tti 
Ba seyahat yirmi 

gün sUrecek 
Ham.idiy,e mekteb gem.imiz bu

gün Karadeniz seyahatine çıkmış
tır. Genç bahriye talebelerini hL 

V mil olan Hamidiyenin bu defaki 
. A {J, Z Q S 1 . ~kik ve etüd gezisi 20 gün siU 
Bir genç yol• •çık ••n• · · recektil'. Ham!diye Karadenizde. 
wederek kareıya geçer• ki bütün limanlarımıza birer bi-
kea banllıB trenini• rer uğrıyacak ve Hopa;ya kadar u.. 

altınd• can verdi zanacaktır. 
e e Hamid.iye, uğradığı limanlar • 

~.. h ı • b • dan gedikli erbq okuluna talebe vUP e ı ır aıacak; bunları da sehrimize .ıe-

o"lu"m Yazılara tirecektir. 
eıacade 

Çek ihtilifı yoluna giriyoı' 
SOC\etler,-kendi mes'elelerinin bir 

ingiliz hakemi marifetile 
hallini kabul ettiler 

Çemberlayn diyor ki: Hiç kimse, biz sulhu arasbnrken lngi:tere· 
nin hayati menfaatlerini feda ettiğimiz zehabına kapılmamalıdır. 

Londra 27 (Hususi) ·- Lo:rd 
Rünciman'm Prag hükumetile Sü
det Almanlar arasında hakemlik 
yapmak ii7ıere gönderilmesi sure. 
tindeki İngilz teklifinin Prag hü
kumetnce kabul edilmiş olduğu 
hakkında bugün veya yarın bura_ 
ya resmi maltimat gelmesine inti- ' 
zar edilmeittedu·. 

Umumivetle zan ve ıtahmin e • , 
dildiğine ğöre "Prağ hü-l ... ~ti müs. 
pet cevab verecektiı·. 

Cevab gelir gelmez Rünciman 
vazifesine başlamak üzere Prağa 
gjdecektir. 

SODETLER KABUJ .. ETTİ 
Prağ 27 (A.A.) -- Siıdetler par. 

tisi dün akşam Lord Rünciman'ın 
tavassutunu kabul etmeğe ima. 
de olduğunu bildirmjştir. Bu par .. 

Çek ihtilifmı halletmete muvaf. 
fak olan İngiliz B~vekili Çemlter

~ layn ile bu ihtilifta hakem rolünü 
yapacak olan Lonl Kunıiman 

ti Çemberlayn'a gönderilmek ü. 
zere bu vadide bit' not kaleme al
mıştır. 

1 
?art.inin organı olan Di Zayt, 

fÖyle yazJ:y'Or: 
(Devamı ima..........._) --

jÇalışma 
Saatleri 

Aybaşından itibaren resmi 
daire ve müesseselerde çalmş • 
ma saatlerinin değiştirilmesine 
aid tedldlder ikmal eılilmit ,. 
son karar verilmiftir. 

Bu karara ıöre, evvelce u ... 

yudlium cibi, dairelerde sa
bah saat t da ite lnşlan•Qk, 
ız de tatil yapdacakbr. 13 de 
daireler tekrar açılacak ,,. 11 
da kapanacaktır. 

-> 
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Haricteki Türkleri 
' 

getirmeliyiz., 
Yazan: ETEM ızzET sENIGE -

B alk~~ ?e~letleri mümessilleri ile yaptlaA müzakereler aeticeleııdi 
'c ıtılaf ımzalaaıl.ı. Yugoslavyadaki Türkleri de ana vatana 
ı:etirecejiiz. 

Roınaoya ve Bulpristandaki Türklerden bir kı ııu da ltu ·ıl nak
ledileceklerdir. 

liizakerelere b~aıunaclaa önce bu menua yine temas etmiş bu.. 
lunuyorduk. Türkiye en kısa zaman zarfında nüfusunu çoğaltınıya, 
arazisi üaerindcki insan .kesafetini arttırnuya mecbur ola.n memleketler
den bindir. Trab!tt prb muharebe inden bıışlıyarak üstüste ve sağnak 
halinde o.nıanlı imparatorluğunun ba~ına g<.'len harh felaketleri en ,;_ 
yade Türk ke. afeti üzerinde tahribatuu ıtösterdi ve .. milyonlarca Türk 
kaybettik. Kendi hansı, keodi varlıiı, •·c keudi toprağının mibtakil 
hakimi olarak hızlanan ve ilcrliyen Cumhuriyet Türkiycsi sayıya gel
miyen hamleleri içinde Türkiye vatandaşlarını çoğaltmak hamlesini de 
ıail.li ve ı:saslı bir tedbir olarak gôzönünde bulundumıa.k ihtiyacındadır. 
V~tile i~ edilen ve el Cİf>i a~tıl . Türk kanının Anadoluda bırak. 1 
tığı ı.o.,lup doldurmak ve hatta ceçırtmek şartı da Türkiyeyi kurll1l 
neslin, yani buıtüne lııi.Jtlm neslin mes'uliyetleri i(indedir. Bunun için 
ele iki yol \ardır. Birinci J'Ol memlekette evlemeyi, tekessürü t~vik 
etmek; ikinci J'ol da baricdeki Türkleri ea kısa zaman.fa ve en çok halde 
aemle.kete &' tirmektir 

<:alt yalaı& evleameyi ve ço~mayı t~•ik etın<>k 7ar1m bir ted
bird.ir. Doğan {'..-ulı.lan muhafua edebilmek. gürbüz bir halde bil
Jfitmek de en ha ta almacak tedbir mahiyetiıti iktisab etmektedir. Bugün 

ıçüı memlekette nüfus kesafeti fada olan şehirlerde f Pkessür o ni>bctte 
azalmakta. en artık çoğalma köylerde ve kazalarda ıtörülnıektedir. 
Çocllk \·eriyatını tesbit eden l'e'mİ istatistikler ise mühim bir rakam 

DJ'detmiyorlar. Fakat, hiç olmamak, tek olmaktan, daha çok şayanı 
anudur Hinaeııaleyh memlekette çocuk dof:umunu ,.e bakımını bu 
aoktai n ura ıtöre taıazim etmek ve yine buna göre mücadelesini yap

mak ibtiracıı;ıdaJ'U. Bu da ceniş teşkilat, müessir telkin, refah ve an. 
nelik . en · · ni yliksellmek ile miimkündür O halde tedbir üçleşiyor 

•·c büyük Türkiye mel1ulreı;inin ileri istikbali için hu üç tedbindi de 
en h arm bir hamle halinde ön safa almak gerekiyor. 

Bu tedbirlerin birincisi olarak memle"\ t dı~ındaki Türkleri yapıla

cak masrafa bakmadan miinıkün <1lan sür'at \C toplulııkla ana vatana 

nakletmek ıtdmelidir. Belki, bugünkü bütcemiz için hunu yapabilmek 

ağırdır. Fakat, onların m mlekete getirecekleri fo~·da ve bir iki yll 

sonraki gelir muhakkak ki, bu :ıf:ırlığı fd7.lasile kar~ılıyabilecektir Bu 

itibarla rapılacak masraf mutlaka mahalline ma ruf olacak ve kısa yıllar 

içinde bize fedakarlığımızı unutturacaktır 

ı:\"lertmeyi t •ik etmek için.e bunu yalnız propaııandaya ,.e halkuı 

iı'anına tt>rketmenin ameli bir tedbir olabilecei(ine "'la inananlardan 

değiliz . Bu daha zi~·ade kanuni ve iktı~adi n1Üel ·ede-terle beslenecek 

tedbirlerle mümkün olabilecektir. Bu tedbirleri almak da, zikretmek de 

güç olan ~eyler değillerdir. 

Y apağlarımız 
Sitandardize 
Ediliyor 

YapG;; .. _;.ın,zı standardızas _ 
yona ıçin, bır <1aftadanberi şeh -
nını<'Xie devam eden toplantılar 

dun sona ermıştir. 

Yapağıların en muhımmı olan 
kırll yapağılar yenı standard ni. 
zamnamesıle on esaslı emse aynl
maktadtr 

Nizamnamenın teşkllmı kabul 
ettıgi nümuneler İstanbul, İzmir 
ve Mersin tLcaret odalarıle İstan. 
bul ticaret bo,...~sı ve İktısad Ve
kiletının mume 'ilinden mürek.. 
keb ·bir heye tarafından vücude 
getırilecektır. 

Yapağılar yıkanmış olarak da 
ihraç olunaıb'lecektır. Bugün tif
tik otandardizasyonuna aid son iÇ
tima yapılacaktır. 

Etem İzzet BENİCE 

Yeni 
Radyo 
Q en iş ve kudretli neş· 

rl:rat yapac&~ 
Yenı Ankan radyo>u n gen:ş 

ve kudretiı ne~r.yaı heyetleı i \eş 
kılıne çalışılmakt•dıı. Yeni rad
yonun ses, söz ve ecnebı dille neş. 

riyal kı ıınları ıçın İstanbuld>n 
batı elemanlar Ankaraya getiri
lecektır 

Alaturka ml.i<iki kısmı şefliğine 
Mes'ud Cemil, garb musikisi kı -
mı şefliğıne Cemal Reşidın tayın 
edilmelerı muhtemeldir. Temstl 
kısmı için de muallim Nuri Hali
lin getirileceği söyleniyor. 

Yeni radyo teşkilatında san'at. 
kirlar ve idarecilerden başka 

tekn;syenler grupu da olacaktır. 
İstanbul radyosun;o da yenı bir 
şekil verilmesı düşünülmekted;r . 

ONU BENv 
".GOGDUH 

_AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Tefrika 
N.57 

Bu ~ece, ı3t dJkuzda kendı. 
sılc randevum var. Büyukciereye 
gıdıp kend sıle ye'nck yıyeceğiz. 
B' caz ıçerse. bu+un bild.klerini an. I 
L1tacağından ~ n nı 

O dJ koc .ıııda11 'upn·.'.enı _ 
yor rrı~., 

E\•e· Ya n ı vgk"a ı gözile 
gormed .g'nı de , aw eôiyor. Ko. 

casın. ele \'erm.!k stcm yor. Dıli. 

nın alt:ndakı baklayı bu gece çı.. 

k•rması muha kaktı.· 

- Pekala. Bu gece onun:a bu. 
luş Bu me,ele :üzumundan fazla 

vozan : lakender F. 
SERTELLi 

uzadığı için, gazetelerde gördük. 
çe sınırime dokunuyor. Ömerin 
karısını söyletmeğ•, çalış! Fakat, 
sana §imdiden haber vereyım ki, 

Afifeyi boğan, kocasıdır . Bu ka. 
naatımi sarsacak kadar kuvvetli 
yeni bir vesika yok elimızde. 

Nacı Demirel o gece ıçin de 
polis müdüründen rlühlet istedi: 

- Yarın efendmııze yenı vesi. 

kalarla geleceğımı urnu.>-orum. 
Zaten bu muammayı halledemez. 

sem, zabıta meslekınden çekile -
ğim. 

Bir dedikodu 
Uğruna 
Ayrllan 
Nişanlılar 

--
dedikoduyu yapan genç 
mahkum edildiğinden 

tekrar barışacaklar 
Blr dedi kodu )'Üzünden İzmir

de genç bir çiftçinın ni~nının bo. 
zularak i§n muhakemeye intikal 
ettiğcni yazmıştık. 

Genç erkeğın Leman ismindeki 
nışanlısı ıle tam evlenmeğı karar. 
!aştığı b.r sırada, yanına gelen a
mele Halil İbrahimin kansının: 

- Senin nışanlm olacak kızn 
geçen sene pliıjd.:ı bekçılik eden 
kocam başka bir erkekle gi:ırmüş .. 

Mayo ı!e kabinede oturuyorlar. 
mış!_. 

Diye dedi kodu yapma ·ı nişanın 
bozulmasına sebep olmuş, bayan 
Leman da, bunun üzerine mahke. 
meye müracut ederek bir dava 
açmıştı. 

Bu suretle bir genç kızın evlen. 
mesine engel olmaktan suçlu Ha. 
lil İbrahim hakkınd .. asliye ceza. 
da devam etm~kte olan muhake. 

me neticelenml~tir. Yapılan dedi 
kodu yüzünden eveleneceğ, genç. 
ten ayrılmak iztırarıııda kaldığını 
sö.-liyen Bn. Lemanın i ffetli bir 

kız olduğu, kendisine isnad edilen 
sözlerle alakalı olmadığı anlaşıL 

ınış, Halil İbrahim de bu sözeri 
söylediği anlaşılarak suçlu 480 ci 

madde m'\ıcibince üç ay hapsine 

ve 65 !ıra para cezasına nıahküm 
edılmışt.r 

Artık şimdi genç nişanlı; ifcJra. 

ya uğradığı sevkilis· ile tekrar ba. 
rışacaktLr. 

Vilayete tebliğ 
Edilen kanunlar 

Mütekaidlerin memleket hari. 
cinde maaş al:..b:kcekleri halleri 
gösteren nizamn;meye bir fıkra 

eklermesi, umumi müllıak ve hu
susi bütçelerle idare edilen daL 
reler ve belediyelerle sermayesi
nın tamamı de; !ete veya beledı. 
ye ve; a hususi idarelere aıd da· 
ire ve mlieSBeseler arasındaki ih

tilafların tahk.ın yolile halli, 1927 
ve daha e\'Ve ki bütçe senelerine 
taalluk eden 7immetlerin tasfi

yesi. toprak nıahsı.lleri ofisi teş. 

kilı. basın birl:ğı tesisi, damga 
resm i kan nU'1U'1 bazı maddele· 

rinin değiştir lmesıne ve bazı maJ 

deler eklenmrs;..,e, iş kanununa 

ek kanun, haz.nenin taksitle sat. 
tığı butün ga:-,.imcnkullerin sa -

lı> bedellerinın tahsil sureti, ceza 
mahkemelen u;mlü kanununun 

bazı maddelerinın ladıli, meşhud 

wçlarm muha!<emt! usulüne dan· 

olan kanunun iiç maddesinin de
ğıştirilmesi, askeri ceza, noter 

harç tarıfesi, kazanç vergısinde 

bazı değışiklikler yapan kanun, 

avukatlk kanunu ve pazarlıksız 

alışveriş mecburiyetine aid ka -

nunlar dün vilayetlere tebliğ ~

dılmiştir . 

Po!ıs müdüri.ı ka~larını çattı. 

- Hayır, bu doğru bir düşün. 
ce değil. Bir zabıta Memuru, her 
elıni koyduğu i~in esrar perdesini 
yırtmağa muvaffak olabilseydi, 
bütün karanlık meselelerin !çyü. 
zü. keşfedilirdı. Bu meslekte sabır. 
sebat liizım. Ve şüphes:z bütün 
bunların fevkind:. kelum olmak 
da şarttır 

-11-
İçının elektrikleri sönük bir o. 

tomobilde birbir;nc çok yakla _ 
şan iki baş .. 

Otomob•l Buyı.ikdere yolunda. 
Naci Demirel: 
- Şoför, ya\'aŞ 1 

Dıye seslern;vor. 
Ferda başını Naci Demirelin o. 

muzuna dayadı . 

- Bu gece hav~ oldukça serin. 
- Aubınıza çok faydası var _ 

dır . Cığerlerini:U şişırecck nefes 
alınız! 

Boğaziçi namına 
bir teklif 

NAHİO SIRRI 

Refah seviyesi memlek0lin her 
<tarafmda yükselince İstanbulun 

bütun valandaşlar için bir ıstira. 
hat ve gezme yari haline geleceği. 
ni her gün 3Öylüyoruz. Diğer ta
raftan, İstanil'Jlun :lünyadaki en 
mühim turizm merkezlerinden 
biri olmasını her gün temenni e. 
dip duruyoruz. 

Ve bu şehir ıçın bu iki nimet ve 
mazhari. ·etin maruf tabirle biçiL 
ıniş kaftan olduğunda hıç şüphe 
yoktur. 
Şu halde iş, İslanbulu, mun a. 

zam bir plan dahilınd~ iç ve dış 
turizmi en gen.ş nisbetlerde tat. 
min edebilec~k bic hale getirmek 
işid,r. Halbuki asıl bu dava, yani 
İstanbulu m?ml~ket içincren ve 
dışından gezmeğe ve dinlemeğe 
geleceklere mahous ideal bir şehir 
halıne getirme davası alıp yürü. 
düğünden beridir ki, en güzel ye. 
rimiz ve dünyanın en güzel ~er_ 
!erinden bll'i olan Boğaziçi tiıtün, 

odun ve kömür deposu haline ge. 
tirilmış bulunuyor. 
Boğaz bır, ıkınci Haliç, vaktile 

onun da güze:ligi dillerde destan 
olan bir ıkinci Haliç haline düş
mek üzered'r. Hele Kuruçeşme 
önünden dem?. yolıle geçilirken 
yürek sızlıyor ve gi:ırmemek için 
insan ba~ını ':ıaşka taraflara çev:. 
riyor. Ne çare ki. t..anhulda iş 
hacmi arttıkça, !;mana gelen va. 
purlar çoğaldıkça, nuCus ve refah 
tezayüt ettikçe bi.ıtün bu çeşit çe. 
şit depoların a<almasına imkan 
olmadığı gibı yenilerinin kurul. 
ması da zaruridir. Boğazm şehre 

yakın olan kısmının tamamile b.r 
ikinci Halıç haline inkılabı mu. 
kadder gib.dir. Bunun önüne, an. 
cak Boğozçinin yanıbaşında baş. 
ka bır sahil bulmak ve bütün bu 
depoları oraya taşımakla geçile. 
bilecektir. 
Ba,ka bır sahil •.. başka bir sahili 

nerede bulmalı? Kumkapı ile Ye. 
dikule arasındı mı? Haydarpaşa 
tarafında mı? Fakat oraları bir 
bakıma uzak değil m;, henı ora. 
!ara da yazık olmaz mı~ 

Bu gibi suallerin önünü almak 
üzere hemen ilive edeyim ki, be
nim (asavur ettiğim sahıl, henüz 
mevcut değildir, hır kanal açılma. 
sı suretile vücud~ getırilecektir. 

Bu kanala ise kıiğıthane deresinin 
genişlemek üzer<! bulunduğunu 

(Çağlayan) kns,.ına ı:;elınmeden 

başlancak, Hürriyeli~bed. ye te. 
pesinın arkasınchki beş öğlar 

arasındaki vadilerden kıvrılarak 
Ihlamur önlerine gelinecek, ora. 
da meskün mıntakaya girilerek 
&şiktaşın dere içi ~·olunu ve o 
kısma bir Venedfa manzı.rası ve. 
re vere sahile varılacaktır. Bu ka. 
nal açılır açılma• dd Kabataştan 
başlı yarak hemen hiç fasıla ver. 
meden Arnavut1cöyün0 kadar da. 
yanan çeşit çeşit depoların hepsini 
şehrın bu hiçb'r yoluna uğrak olmı 
yan. da'ma gizli kal .. bilecek mın. 
takasına. yani Kağıthane ile Ihla
mur arasına taşımak imk:ını te
min edilmiş olacaktır. Berlinin 
münakalatında o küçük Şpre neh. 
rinden ne kadar istıfade edildiği 

ve şehirde ne çok kan•l bulundu. 
ğu düşünülürse, Beyoğlu tarafını 

- Bugi.ın, dünkü kadar sinirle. 
rim bozuk değil.. Merak etmeyin .. 
Si~i üzmiyeceğim! Kendimden 
kat'iyyen bahsetmemeğe karar 
verdim. 

Naci Demırel, polia müdürüne 
o sabah söz vermişti. Ferdanın dL 
linın altındaki baklayı çıkar~ma. 

ğa çalışacaktı. Bu hiıdisenin esrar 
perdesini o gece de yırtamazsa, 

polıs meslekinde durmıyacak, 's. 
tifa edı·cektı 

Şoförü kendi adamı olan bir tak.. 
siye atladı. Ortalık karardıktan 

sonra, Sıraservilerdeki Ayşen i n 

pansiyonuna gitti. 

- İşte, ben sözümde durdum, 
Ferda Hanlll\ efendi! dedi. Sizi 
almağa geldim. 

Ferda da giyinmişti. 

- Ben de sizi bekli,·ordum .. 

Dedi, mantosunu aldı. 

Ayşe bır aralık manalı bir ta _ 
vırla Naci Demirel~ baktı: 

- Ayol bu ne muhabbet böyle? 
1 

Orta mekteb mezuniyet imtihanla 
ve dışarıdan girmek istiyenler 

yeniden ve hariçten bu imtilıan
lara girmek istigenler ne vakit 

miiracaat edecekler 
Dışarıdan geçen ay imtihana talih 0lmuş bu. 

lunanların sınaviarına eylülde başlanacak 

Bu sene de devamlı bir tahsil 
görmedikleri halde; orta ınek
teb şehadetnamesi almak üzere 
Maarif Vekaletin" müteaddid 
gençler mürac1at etmışlerdir. 

Bunlardan bir'nci partide baş 
vuraııların imthanları geçen ay 
icra olunmuştur. Geçen a_v için 
müracaat elmiş olanların imli -
hanlarının ise eyJüld" yapılacağı 
aliıkadarlara bilrlirilmiştir. . , 

Bu yıl, ortamekteb şehade'.na. 
mesi almak üzere nıüracaat eden_ 
!erin sayısı geçen seneden daha 
çoktur. Bunlar, ••vvelii, ellerinde. 
ki tahsil vesikalarına nazaran o. 
kudukları son sınıf ile imtihan 
uçin müracaat ett.ik!eri zamana ka. 
dar geçen zamanı, yanı mektebe 
devam etmedikleri senelerde ne. 
relerde bulunduklarını ve ne işle 
meşgul olduklarını resmi bir ve. 
sika ile isbat etmeğ., mecbur tu. 
tulmalota ve yaşlarının 17 den kü. 
çük olmamasına da dikkat olun _ 
maktadır. 

Bunlardan bir müddet oı'ta 

mei<'tebe devam etmiş olanlar, 

sınıf arkadaşları mezun olduktan 
ancak 1 yıl sonra bu mezuniyet 
imtihanlarına kabul edilmekte _ 
dirler. 

Temmuz ayı içinde Masrif Ve. 

Haliç müntehası ve Beşiktaş hu. 
dutlarından itibaren b;r ada hali. 
ne getirecek böyle bir su yolunun 
pek münasip olacağı, sanırım ki, 
kabul edilir. Hatta, bu kanal ya_ 
pıldıktan sonra, Surların haricin. 
de ve surlara rrıüvazı bır hat çi. 
zerek Eyüple Yedikule arasında, 
yani Haliçle Marmarayı İs:anbu. 
lun arka tarafındar. birbirlerine 
bağlamak suretile b'r ikinci kanal 
vücude getirilmesi ve ilk kanala 
sığmıyacak ve yahut asıl İstanbul 
semti için uzak düşecek olan de. 
po, fabrika ve antrepo gibi şey. 
!erin bu ikincı boş \>.) düz sahaya 
yerleştirilmesi temenniye çok 
layık bir keyfiyetlir. Bu suretle 
(Altın boynuz - Corne d'or) namı 
altmda güzelliğinin garbte türlü 
senası yapılageler. Haliç ae kur. 
tarılmış olur. Zamanımız, büyük 
kanallar davaısndı.dır. Almanya 
Tunayı şimal dcnizıne ve bu su. 
retle şimal den;zir.i Karadenize, 
Rusya ise Baltıkdenizini Karade. 
nize, Karadenizi Hazere ve Haze. 
ri Aral denizine bağlamağa çalışı. 
yor. Bizde de bay Yanus Nadi 
gibi bütün hareketlerinin heJaplı 
olduğuna hayatının muvaffaki. 
yetleri şahadet eden bir zat, An. 
karayı kanallarla denize rabtet. 
mek davasını müdafaa ile meşguL 
dür. Pek çok dahı mütevazi bir 
şey, Boğazı kurtarmak için bir 
küçük kanal açılmasını teklif e. 
diyorum. Bu teklifim efkArı umu. 
miyenin dikkatim ,.e alakasnı 

ce1bederse ne mutlu! 

Allah versın .. Gözüm yok k;mse
nin saadetinde. 

Naci Demirel şehadeı parmağını 
ağzına götürerek: 

- Sus, ded.ı, şimdı konuşacak 

sıra değil. 

- Ne zaman konuşacağız .. 
- Yarın sabah uğrarım ben sa. 

na! 
- Söyliyecek!eriın vardı da. 
- Söyliyecekler:n mi vardı? 
- Evet. Hakiki adını bugün 

öğrendiğim b izim sinirli hanımı 
bugün iki kere, uzunca boylu 
bir adam aradı. Sakın bu adam o. 
nun kocası olmasın? 

Naci Demirel koridora çekildi: 
- Yavaş söyle, tene! Ne istedi 

bu adam .. 

- Burada Ferda Hanım ismin. 
de biri var mı? diye sordu. 

- Sen ne dedin? 

- Hayır, yok .. dedim. Ne bile. 

yim ben onun bir bıı.;ka adı da 

F<'rda olduğunu ... 

kiiletine mürac~at etmiş ve dilek. 
!eri Maarif Vekaletine? kabul e. 
dilmiş olanlar cyiul ayında türkçe, 
tarih, coğrafya, yurt bilgis:, meta. 
matik, fen bilg1'i, yabancı di!, re. 
sim, jimnastik, musiki, biçki, di. 
kiş, çocuk bakımı (Kızl•ra); as • 
kerlik (erkeklereı derslerinden 
imtihan olunacaklardır. 

Eylül ayında i.lk defa iıntıhana 
girecek olanlar; bu tarihten iti -
haren 3 yıl içinde biitün gruplar. 
dan 6 defa imtihaıı.t ~ir,bilecek. 
!erdir. Bu müddet ıç:nde isterler. 
se bir devrede bütün gruplardan, 
isterlerse her devrede bir kısmın.. 
dan imtihana gırebil•rler. Bunlar, 
muvaffak olamadıklar; grupların 
imtihanını da müddeti zarfında 

tekrar edebilirler. 
Orta mektebi bitirme in,tiha _ 

oma gi rmeğe başlayıp da kendi. 
sine verilen 3 yıllık mı.iddet "çin. 
de askere alınanların, askt!rlikte 
geçirdikleri müddet, bu 3 yıldan 
hariç tutulacaktır. 

1935 tarihli eski talimatname 
hükümlerine göre bu imtihanlara 
girip de muvaffJk olamıyanlar da 
talimatname hükümlerine göre 
yııne imtihana alınırlar Ve yeniden 
bu imtihanlara girmiş olanların 

girmiş bulundukları imtihan dev. 
relerin'n sayısının yeni talimat _ 
name hükümlerine göre 3 yıl için.. 
d.e girebilecekleri 6 devrenin he _ 
sabında nazarı dikkat<> alınacağı 

alakadarlara bildirilmiştir. 

938 - 939 ders ıılı içinde orta 
mekteb mezuniyet imtihanlarına 
girmek istiyenkrin 938 ıı · san ve 
temmuz ayı içinôe Ma~rif Veka _ 
Jetine müracaa!lerı lazım gelmek. 
tedT. Bunların imtihan. temmuz 
ve eylül aylarında yapılacaktır. 

Bütün şehirlerimiz 
Telefon hatlarile 
Örü:üyor !. 
Otematik telef0n usulü 

her tarafa teşmil 
Bu sene telgraf ve telefon u_ 

mum müdürlğü memleketin her 
tarafında otomatik telefon tesisatı 
yaptırılması hakkında yenı bir 
proje hazırlanmaktadır. 

Bu projeye göre şimdilik tele. 

fon tesisatı bulunmıyan büyük 
şehirlerimizde birer merkez ihdas 

edilecek, bu şehirlerin hepsi tele. 
fon hatlarile birbirine bağlana. 
caktır. 

Proje Nafıa Bakanlığına tasdik 

edildikten sonra derhal tatbikine 

geçilecek, en kısa zamanda bu te. 
sisat meydana getirilecektir. 

- İsabet ki defetmişsin! Bir 
daha gelirse, adını sor bakalım .. 

- Bir daha gelmez ki.. Yok de. 
diın bir kere. 

Naci Demirel elini şakağına 
koydu düşündü . 

- Ne biçim adamdı bu? Tarif 
et bakayım .. 
Ay~e yavaşça anhttı · 
- Uzuna yakın .. za\'lfça .. Es • 

mer .. Şeytan bakışlı bir Adam 
- Ta kendisi Kocası .. 
- Kimin kocası? 
- Kimin olacak?! Ferda:ıın .. 
- Ay, sen onun kocasını tanı. 

yor musun? 
Naci Demirel gülümsedi: 

- Evet. Tanıyorum .. 

- E vallahi sen sahiden kor • 
kulacak bir adamsın: Kendisini 
dün t.anıdığın bir kadl01n koca. • 
sını ne çabuk tanıdın? 

- Onu dalıa i'ınc•den tanıyor • 
dum. 

(I>evanıı var) 

sp nya mes'eıe~ 
nin diğer cebl1~ 
İspanyada dahtli harbin b 

d.ığı gündenberi iki sen~'d"' 
Bir memleketın birbirinı 01 ~ 
evlildlarının bu faciaya ba~ 
arı günün yıldönümü her f 
çok hazin, çok ibretlidır .. 
mücadele daha rievakit ıı~ 
malüm olmıyan bir suret 

·ıcr 
vam ediyor. Cumhuriyctçı .; 
ne pahasına olurs~ olsU~ ~ 
mıyacaklarını yıldönünıU 

sebetile tekrar edıyorlar~•·dı 
taraf da galeben'n kendı>'P dl 
lacağını söylem~ktedh-. Şı~ 
hakkak olan cihe: ise d1h 
bin daha devam edeceğidi~ı' 
İspanya meselesi polıtıka 

. f ı· t ' .. sıl b'r nın aa ıye ıne gore na 
de bulunuyor? 

Londrada !oplanan adetll'. 
dahale komitesinın ispafll 
yabancı gönullülerı geri k 
için verdiği kararın ta:b~ 
ne vakit geçilec~ğı duşuoU 1 
sun General Franko'nun ~ 
!ebesini temin 'cin har,ı#P~ 
dım gönderilmPğe devaın °~ 
yor Hatta bugunlerM lıU Ydı 
daha artmışlır Adenıı 111~. 11 

':,ıl 
politikasının İs~Rnya .d3•' 0ı~ nin Avrupaya sırayetıne ı 

1 
rnak için en kestirme yol 0 J 
nu iddia edenler şinı.diyeb' 
bu politikanın 15ıendıg• !f P 
sürülemediğini, .;linki' İ•P~a 
hili harbinde her kı ıar3 , 

dım edildiğını tasdik ct01 
· 

değildir. Lakin ho>r şeye ~ 
ademi müdahale poJıtı~ tıf 
başka takib edılecek herh3 

siyasetin thlikeli olacağ•0' 
yorlar. 

İngıliz _ İtalvan anıa·ıtl' 
tatbıkat sahasına çı"abilr!' 
şart olarak konmuş ola~1,, •İspanya mes->les<nın h8 

linde gösterilm 'şti. Bunun 
ta herkesin başka ba~ka an 

göredir. İ'talyan nokta• ıı.'(;I 
İspanya meselesinin hal~ı "ol, 
Franko'nun kat'i galebt'1 ııır 
tir Fakat kaç zanıand3İ0 
temin edilem!'diğınden b:Jl 
İtalvan anlasmasının 131~, . . de'ır 
geri kalmaktadır. Son a 
dahale komitesinin İsP80 
göni.ıllüleri çckın!'k içfn 0 
karar ise İngiliz _ l~aıyaı• '1ı 
sının tatbikına dogru dO 
mühim bir adım •~y'ıhY0~0/ 
İspanyadaki gönüllüler ~,f 
zaman oraya dahili harbe 
mak üzere haricde:ı gide~ 
anlaşıhvor. Harb icin go · , • . sı 

kıtaatın da geri çekılnt~;.1 
zuu bahsolmakta ;ken .. eS 
m~ olan harb maJzern 1 
tayyarelerin hesabı bır ~J 
rakılmaktadır. General ,eJ 
nun galebesini temin etfl

0 
son aylarda gerek Al~'~ 
gerek Italyadan b'r ço ,, 

" p0' 
ve harb malZP"ıesı go (' · 
gizli değildir. Bun~ da:r ,/ 
tarihi ile verilmekte ol•" 

mat vardır. d'ı p•J 
General Franko tarafı ır-' 

derilmekte olan bu h9 rb 
mesinin orada birikme5

'
0
d 

aleminde daha baska : ı#'. 
yol açmaktadır. Bu en 

0 
;.ı 

artık General Franko'n~g'ı!' 
bu kadar zaman sonra dt 

v~·,; 
deceğ! meselesinden zı .. ıtl". 

k ıs · IYQda yerleşip kalrıa 0,· 

istikbalde ne gibi roller eJ! 
istediklerini düşündilrn~ıl 

General Frank~'nun .
11 

tı' I 
temin etmek istiye11 ıer;,f"'. 
şu son zamanlard.• ıı 
göndermiş oldukları 1ı.ar~ıW 
mesi kat'i neticc·ni 'l gon ~ 
larile değil. daha z vnde t ~ 
yük mikyastaki mal~"~reJ 
mın edileceğini düşu 0 _,.el 

"•'tW.f 
ket ettiklerini gcı> eıııl 
Fakat yukarıda qa,.e t r ,.# 
bi mesele yalnız cuıııh0 1,~ s~Y 

(Devamı 6 arı 

-----



Saf bir · kadıncağızla 5, 6 yaşındaki 
krz/arının başına gelen 2kardeşefecavüz 
3 ~lık, maaşını almak için 

aıan Ayşeyi kurnazca 
bankaya giden 
d0landırdılar ! 

k ıllar• L • 

''re1ı.' "endı lerlne iyilik etmek lstedlftlni söyll• 
ta 111 Plraları cebine atan meçhul hayır sahıblnı 

Yaınadılar. Anneleri tethis edebilecek mi ? 

Fatih 111a!m"d" ' 
•l•n b' u ur,üğünden maaş 
ıına •r. kadınc:.ğızla kızının ba. 
r garıb bir val:'a gelmiştir 

bu •tihte oturan Ayşe ism,ndeki 

Yaşro.ş1ı kadın, !liri 25, diğeri 30 
ıı il:'.'1da tahmin edilen iki kı. 
ıilı uç aylık rn•aşları tutarı o-

145 liran 1 . . F tilı 1ı{ .. ııı muame esını a-
lar \1 ıll.ınudür!üğünde yaptırmış.. 
lada eCaldık!ar. çekle parayı Gala
SlJıd Uınhuriyet Merkez banka.. 
bıu.ıan alınait üzere yola koyul.. 

..., ardır. 

Bu sı d 
Peyd ra a yanlarında bir zat 
ve na olınuş ve onların nereye 
liiyt e •çın g'ttıklerini bildiğini 

eyerek: 

- il Verııı en olmazsam size parayı 
De e~le~, beraber gidelim! .. 

bir Ilı ıştır. Bun.ın üzerine de, 
otoınob ·ı b" . l<ıb ı e merek hepsı be-

erce G 1 ıada a ataya gelmışler. Bu-
"''"' Yanlarnda bulunan şahıs 
•«ı al ' 
Sil et arak Para>' bankadan tnh-
l<!nin ~ş· \1.e yalnız yüz lirasını Ay. 

_ . Uyuk kızma vererek: 

lıtuıı::di!ik bu kadar verdiler. 
~ kı 45 lirasını da birkaç 

!) sonra Verecekler!. 
"ın. 

Z llJ Ve ayrılmı•tır. 
a\1alJ ' 

leS\liy 1 sat kadınlar, bu tarzı 
her-beden bir sev anlamamakla 

• er b • -net~· elkı us:ıl böyledir, zan.. 
"•llJler ., .. . 

•Iıııak e ust ıstihkakları sonra 
tür ~ulyasil~ evlerine dönmüş. 
ltact 

1 
anı evlerine avdet eden 

ıı:ı ara 
sına an Ayşenin kızı, koca-

llıeseıe . 
~ •llu ,,rı <.nlatmış, kocası da: 

---~a'"' olur? Madem ki 

Malmüdürlüğü 145 liralık çek 
verdi. bankanın dahi bu parayı 
tamamen ödemesi lazımgelirdi!a 

Diyerek yanlarında beraberce 
giden şahsın kim olduğunu karı
sından sormuştur. O da Malmü
dürlüğü muhasebe kalemi me -
murlarından olduğunu söylemiş

tir. Dikkatli koca, bu işte bir gay
ritabiilik olduğunu sezmiş ve er
tesi günü kadınları yanına aldığı 
gibi beraberce soluğu Fatih Mal
müdürlüğünde al;nışlardır. Ve 
mesele de burada çatallaşmış, 

sonra da mahke:ııeye int!kal et -
miştir. 

Bu hadisede maznun olan Mu.. 
hasebe kalem: memurlarından 

katib Hulkinin muhakemesi As... 
!iye dördünd cürmümeşhudda 

görülmüştür. Dün Ayşenin iki 
kızı dinlenmişt.r. Bunlara zanlı 
Hulki gösterilerek: 

- Sizinle beraber bankaya gi
den bu mu id,i? diye sorulmuş, 
onlar da re:sin bu sualine cev3-
ben- katibe uzun uzun baktıktan • 
ve içlerinden: 

- Allah .. Allah .. dedıkten son-
ra: 

- İyice tefrik edemiyoruz .. la
kin benzetiyoruz. Ancak kat'iyen 
bu şahıs olduğunu söylevemeyizı. 
demişlerdir. Bunun üzer:ne an
neleri Ayşe ile Merkez bankası 

katibelerinden Bayan Müeyyedin 
dahi şahid GıfJtı!e mahkemeye 
celblerinc ve muhakemen :n 9 A-

ğustos saat 10 a talik.ne karar 
verilmiştir. 

gaklaştrken ... -·-- . '. 

Eden namus 
Düşmanları!. 
Kakırköyde oturan ve pazar gü

nü sıcaktan serinlemek üzere el 
ele vererek kardeş kardeş deniz 
kenarına yıkanmağa giden 5 ve 
6 yaşlarındaki 2 masum yavrunun 
ırzlarına tasallut ve tasaddi et
mek istediklerini dün tafsilatile 
yazdığımız 16 yaşlarında Miço jle 
15 yaşlarında Agop ismindeki iki 
rezil küstahın muhakemeleri Ağır 
ceza salonunda betirilmiştir. 

Gizli olarak yapılan dünkü cel
sede; bu iğrenç hadisenin şeniğ 
suçlularından Miçonun yaşının 

küçüklüğü itibarile bir sene üç 
ay hapsine rezalet ve ortağı Ago
bun dahi yaşının küçüklüğü tiba. 
rile 9 ay hapis cezasına mahkfun 
edilmelerine karar verilmiştir. 

Evvelki gec<? tevkif edilen bu 
namus düşmanı caniler, jandarma 
nazareti altında hemen hap'sha
neye götürülmüşlerd'r. 

2 sabıkalı hırsız 
Dün mahkum 
Oldular 

Dün; Asli-ye birınci cezada meş.. 
hur sabıkalılardan Mehmet .Emin 
ve Salih ismindeki 2 hırsızın mu
hakemesi netice!P.nmıştir. 

Muhakeme heyeti, müteaddit 
hırsızlıkları bulunan bu iki serse
rinin son suçlarını da sabit gör
müş ve neticede Mehnıet Em ni 7 
ay ve Salihi ise 10 ay habse mah
kum etmiştir.!... 

Bir yıl 
Dönümü Yel\· Der:s yılı 

1 tarih, geametri ve heseb kitablarıııın 
" prevalara Vekalete gönderildi 
.. llıı .. 

tab Muhteşem eğlence erle 
tes'it edilecek ve .. Münir 

btıt •arıt Vekili Saffe~ Arlkan; EylQle kadar 
l3 Un kltablarını hazır'ıyacak olan Devlet 

ltİillür &sım•vlnln f_aallyetlnl de ledkik etti 

hlı Çiıı • Bakanlığı 938-39 ders gel olan vez'y~t te bu suretle ta-
ltitq~lar;aıımge!en bütün mektep mamen halledilerek mühim bir 
tıcın<la nın ders seneSi başlan. derd olan kitaıı iş< de Vekiletin 
~iş ~;aıır bulunması için ge_ elile istenilen duruma konulmak-
dır. llu ıbat almış bulunmakta. tadır. 
!at Pro ll\eyanda bu seneki ledri- Maari[ vekaleti gelecek seneki 
1ıltııele ~.amıarına göre değişt'.- bazı ders kitapları için de müel. 
b,;r Ver~'. ıca~ ettiğini evvelce ha_ lifler arasında bir müsabaka aç-
lıııcta ta '.ğınıu: ders kilahları ara- mak üzere bir proje hazırlamak-
~Pl<rıı:ırıh, geonwtrı ve hesab ki- tadır. 
~ın ~· ba~ını i~lerine Devlet Dığer taraftan üç gündenberi 
v~ 1 t4ralından faaliyetle şehrimizde bulunan Maarif vekilı 

,. ltııaı.ı:~lmek~edir. Saffet Arıkan dün de maarif Mü.. 

1
1 ıı il!ı; Ilı muhım btr kısmına düdüğünde lstanbulun muh e1'f 
l!Jtıııaıt~rov~t;.r hazırlanmıs bu- Maarif işleri hakkında meşgul oL 

)ıı,ı... ' bır ltısmi da Ankara.. t B d ' 
~ '-'llttur muş ur. u meyan a yenı açı.a-

~tedir Bakanlığına kö ürü!_ cak mektepler işi de gözden geçi. 
l>rov · rilmitşir 

tlık •lar V k"• 
,, leıı t aıetçe tetk!k edil. Neticede bu sene hiç orta mek-
'-Ylr. Sonr, h 
b ~ı bi · ~.>kıya başlanacak, teb açılmaması, şehrimizde 2 
lailıı~ı işl~;Y~tı'le kadar bütün mektelıde çif,e ledrısat yapılması 

Plar taıııa nıhayet bulacak, ki- kararlaştırılmıştıı . 

Ş;ltıd men hazırıanacaktır. Devlet Basımevin•ıı faa!ıyetini 
~l ·Yek -

etıeııı- adar ınekteplerde ki. de, Vekil tetkik etmiş ve· ba,kı 
ı~ ~· im•·~ ' 
1 ı nok. ıaan.ara zamanında 
~)... saı. d 

"''le h · n şıkayet ederek 
a~ırlaı:malarına en-

işlen hakkında alakadarlardan 
rnallln1at ı-e lzahat almıştır. 
Yenı kıtap!arın Eylule kad;:r 

Nureddin k~nser 
verecek 

30 temmuz c•mıart<'si .!(iinü ;,k_ 

şamı Büyükdere BEY AZPARK 

(eski Lunapark) ın l~ üncü yıl. 

dönümü tesid edilecektir. 

Bu yıl inşa edilmiş olan yüzme 

havuzunda yapılacak olan yıldö

nümü münas2betile büyük sanat. 

kar MÜNİR NURETTİN en güzel 

konserini verecektır. Sureti nıah

susada hazırlanan bu büyük kon

ser sabaha kadar muhtelf ve zen

gin eğlence ve numaralarla dolu 

nıuhtesem bir KJR BALOSU ta

kip edecektir. 

Ayrıca yeni sJnenin unutulmaz 

b'r hususiyet ve canlı hatıralarla 

dolu olabilm~s•ni temin için ş!m. 

diye kadar istanbulda hatta Bal

kanlnrda görü!miyen yenilik sür. 

prizlerle dolu numaralar hazırlan

mıştır. 

baskı ve cild işl"ri ;amamen b!te_ 
cek, Devlet Basınıf·vine bağlı ya. 
yım evleri va.'iıtasil~ tevz!e ba~la_ 
nacaktır. 
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İktısadi mesJele 
---

Sanısyi medeniyet 
Başvekil Celal Bayar medeniye. 

tin en güzel tavsifini yaptı: 
- Sanayi medeniyet, medeni

yet mübalağnsıı oanayi demek -· 
tir. 

Sanayi erbabı arasındaki ihtilaf 
nasıl önlenecek ? 

Türk Başvekilinin bu tahlili 
dünya edebiyat ve kültürüne in •• 
tikal edecek bh \'ecizedir. Hayat 
ve medeniyet ölçüleri hangi ba
kıından bakılırsa bakılsın haki -
katen gelip sannyic dayanıyor. 
Ölümümüz de, en iyi yaşamamız
da bugiin sanayiin elin e ve haki ... 
ıniyetine geçmi~ hnlunınaktadır .. 

Başvekilimizin verdiği emir 
üzerine sanayi birliği 

tedkiklere baş(adı 

Hayatın anahtarlığı vazi[esini 
gören sanayiiıı yalnız baş döndii. 
rücü tekamiiliı karşısında insan
ların muhakkak ki yaşamıya ver. 
dikleri kıymet kadar korkuları 

da artıyor. Bu korku lıarb sana
yiinin her gün üstiiste binen in. 
kişa[ından gelmclcte ve .. gayriih •. 
tiyari insan: 

- Hafazanal!alı ... 
Diyerek bu şekli medeniyetten 

haşiyet duymakta ve şişhane ile 
mantelli topu aramaktadır, 

Yalnız bu cephe üzerinde sa. 
nayi biraz dursa şüphe yok ki 
medeniyet kadar insanlık da ra
hat, zevk ve iad billacak. 
Şüphe yok ki, suyın Celal Ba •. 

yar'ın işaret ettiği medeniyet 
yalnız beşeri lıuzur ve refaha 
matuf olan medeniyet, onun sa • 
nayii, onun tek.lmülüdür. 

Ve .. bu tek.1mülde, bu medeni-. 
yet telllkkisinde l;ütüıı insanlık 

yalnız tek duvınıyu kendisine di. 
lek biliyor: Huzurlu medeniyet, 
yalnız huzura yarıyan sanayi. 

Celal Bayarnı tarif, tahlil ve 
tnYsi[ ettiği medeniyet de işte 

budur. 

BÜRHAN CEVAD 

Evvelki gün, Yerli Mallar ser
gisini ziyaret eden, Başvekilimiz 
eeıaı Bayar, kı~uk pavyonunda 
çok durmuşlardl, bu paviyonda, 
üzeri keten, altı ı.astık ayakkabı
lar teşhir ediliyordu. Paviyon mü. 
messillerinden biri, bu s&nayi şu. 
besinin inkişafı hakkında, Başve. 
klimize bazı temennilerde bulun
muştu, temennilerin hüliisası, is
tihlak resmin'.n fazla olmasıydı. 

Fakat burada bıı mesele kar
şısında kalıyoruz. Nitekim Celfıl 

Bayar, Sergiden ayrıl•eai;ı sırada, 
sergi komiseri Halit güleryüzc §U 

sözleri söylemi.,ti: 
- Demek oluyor ki, sanayi er

babı arasında hır ıhtil:i.f var. Kau. 
çuk sanayi erbabı i!e. dericiler 
arasındaki ıht.Iaf.. 

Sanayı birliği, bu iki zümre 
arasında, telif edici bir teşekkül 
bulmak için nP.lc: düşünüyor'' 

Öğrendiğimc7.P, İstanbul milli 
sanayi birliği, senelerdeberi de. 
vam eden bu mesde hakkında tet. 
kikler yapaca:Ctır, meseleyi iki 
taraflı olarak ortaya koyuyoruz. 

AYAKKABICILAR VE 
DERİCİLER NE DiYC\R'. 

- Üzeri keten. altı lastik ayak
kabıların ham maddesini kauçuk 
teskil etm~k> eci'r. Kauçuk dışarı
dan gelir. Halbukı deri burada ya. 

Memleketimizde ilk de.a yapı an 
yeni biçim bir yol t. 

DGlmabahçe .. Taksim caddesi tav·a z;ırı biçi
minde mikab taşlarla örtülüyer ! . 

Şimdiye kadar memleketimizde görUlmcmlş olan 
t;u usul ,.Ankara caddesi" ne t 1dbllı. edilecek 1 

Belediye rçısliği şehrimizde bu 
seneki yol faalı) etnde muhtelif 
yol usullerini tecrübe etmeği mu. 
vafık görmüşttir. 

Ezcümle Dolmabahçe ile Tak
sim arasında inşaatı hararetle de. 
vam eden yenı caddenin bir kısmı 
müteahhide veı-i!möyerek •Moza_ 
ika usulü ile belediye tarafından 
yaptırılmak:adır. 

Bu kısım yol; şimdiye kadar 
memleketimizde tatbik edilmemiş 
modern bir sistemde olacak. Ve 
inşa malzemesi büsbütün başka 
şekilde ihzar edilecektir. 

Yolun taban. yine asfalt cadde. 
Jerinki gibi açılm~kta buralara 
tavla zarı biriminde mikap şek. 
!inde taşlar dizilmekte ve yavaş 
yavaş bitince de üzerine asfalt 
tabakası dökülmektedir. 

Bu yol bil'1a<sa yük nakline 
mahsus 6 to:ı sıklı·tind<'ki yüklü 
kamyonların ı::e~ereği bir yol ol. 
duğundan mozaik 'iste•nin;n ilk 
defa buraya ı:ıtbi'< olunması mü. 

Bundan lıask.ı Ankara caddesi
nin de mozaik yol halinde yapıl. 
ması düşünülmekte ve bu seneki 
yol inşaatına ayrılmış olan 560 
bin liralık tah,1'.;atla faaliyete ge. 
çilmek üzere hazırlık yapılmakta. 
dır. 

Avukatlara 
Mahsus 
Odalar. 

İstanbul Adliyesine merbut 
tekmil kaza merkezler:ndeki bü. 
tün mahkeme binalarında avu
katlara mahsus birer oda tesisi 
baroca kararbştırılmıı ve kararın 
tatbikin<> başlanmıştır. 

İlk olarak tesi,; ed'kn bu kabil 
odi>lar Sul!!anahmet su'.h mahke. 
melerinin bulunduğu Divan ; o. 
!undaki bina ile Fatih ve Beyoğlu 
mahkemelerind<! arılmıs bulun. ; . 
maktadır. 

t 

pılır, lastik ayakkabılar, deri a
yakkabılara ıllsbetle ucuzdur. Bu 
malın istihlak rcs;·aini indirip, da
ha ziyade ucuzlatırsak, binlerce 
ayakkabıcı işsiz kalır, ı;ünkü fakir 
halk, yüz kuruş vererek bu l;iı;tik 
ayakkabılardan tedarik edebilir. 
Bu fabrikanın l<aparunasını iste
miyoruz. Bu fabrikalar ayakkabı
dan başka, kauçuk tı. bir çok şey_ 
ler yapabilirler ve bu SUTatle yine 
fabrikalarını işlPU!bilirer. Fakat 
deriden yalnız ~yakkabı yapılabL 
lir. Eğer piyasada deri ayakkabı. 
!arın me\'kini !astık ayakkabılar 

tu'.arsa, deri fabrikaları deı iden 
ayakkabı yapan imalathaneler 
küçük esnaf ne iş yapabilır~ 
KAUÇUK F ABRIKATORLARI

NIN FİKRİ 
Deri a akkabı yapan esna[ ka. 

uçuk sanayii hakkında mubalagalı 
bır lisan kullanmaktadır 

Hayatta. deri a) akkabı ile Jas. 
tik ayakkabının if J ettiği vaz.fc_ 
lcr ayrıdır Biz ~enl'd• 150 bı'1 çift 
lastik ayakkabı vapıvor-ız. Mü>te. 
lc.-rımizin eksi?risinı s~10rcu1ar teş.

kıl etmek edir B·unda11 başka 

mektep talebesi da spor i !erinde 
bu 1*'\'i ayakkab:I2--ı kullanmak_ 
tadır. 

Demek oluyor ki kauçuk sana
yii de bir ihhaca cc·.ap vermek
tedir. Eğer, l:ııi s~nayi şubesln, 

fazla \'ergilerle 1:27.}lk edecek o. 
Jursak, bu ihtivacımızı dişarıdan 
temin edecekler. 

Dcr•ciler divor!a- k., kwçuk 
d1'arıdan gelir, bu yüzdl'n kauçuk 
ayakkabı yuzünden dı<arıy1 bin. 
!ere~ lira vef'voru•. Bu da doi:ru
dUT. Fakat deri icin de dişarırn 
para verIToruz, avakkabı için, 
kullanılan verni1<1er burada va. 
pılmadı~ıııı herke~ bilir Burnda. 
ki derilerden lncok eldiv~n va
pılır, avakkabının ham m~ddes'ni 
disarıdan a11'·oru•. O halde, deri 
sanayii ile. kauı.~uk sanayii ara
sında hiç bir balomdan hiç bir 
fark voktur. 

Böyle bir fark olmadığına gi:ire 
demaeoji vapara.k k~ucuk ~a'la\'İ
ine balta vurmak ne dc~eccve ka
dar doğrudur.• 

Biz. bu mesle etrafınd1, her iiı:i 

zümren:n fikirl"r;nı bir arava ~iz. 
dik. Bu husu9'aki son fikirler, 
mütehassıslara aittir Fla.,·ckili. 
m'z Celal Bayarın emirlerile. mil. 
li sanayi birliği bu mcseleyı !<'!
kik eder<'k. hPr 'ki tnrai ara<ıııda 
telif edici bir <ekôJ bulacaktır. 

Adliyede yapı !makta olan tamir 
işleri arasında bu odaların tesis 

işi de başarıheak. Evliılden itiba. 

ren her mahkemedeki avul'.Jt O

daları faalive~ geçecektir. 

Baroca bu odaları gönd<'rilen 

10 tane a\·ukat ciihbesi de a\ uke'. 

!ar tarafından muhkeMe esnasın
da kullanılacaktır 

Türkiyede Türkçe 
Tophaneden lram\'aya bindim. 

İçeri kadınlı erkekli, ceketsiz,. 
şapkasız, bir grup da benimle be. 
raber bindi. 

Etra[ı ite kaka tramvaya yer
leşmek istiyeu bu ne~ 'eli kafile 
bozuk bir leh(e ile birhirile fran. 
sızca Jı:onnşuyorlardı. 

Boş yerlerden birine oturduın. 
B unlardan birı de geldi yanıma. 
otur du. Yanında adam yokmuj 
gibi tramvayd,, yalnız kendileri 
varmış gibi kollarilc geniş hare • 
ketler yaparak, iındeki arkadaş -
!arına seslenerek bağıra bagıra 

fransızca konuşmağa başladı l ar .. 
Yanımdakini tlıirttüm ve türk

ce olarak: 
- Türkçe hilıni~-or 

dedim. 
Türkçe olarak: 
- Hayır! dcd;, 

musunu z? 

- İşte görü~·onım ki söJledi. 
ğimi anltlorsunuz ve sözüme ce
vab verebiliyor~nnuz, 

Neden türk~·e konu!5mtıyor·u •• 
nuz? 

Dedinı. •Sana ne?ı. der gibi o. 
muz silkerek ileriye <esll'ndi. 

Tekrar dürttüm. 
- Siz Türk mıi(iiniiz? dedim. 
Beni baştan asağı şöyle bir siiz-

dükten sonra: 
- Siz kim oluyorsunuz da ba. 

na bö:!-·le suallcı !-.Oru~·orsunuz·~ 

Ya ben Fransı.ı:~ant? denıez mi'! 
Filiwfnn kafa• ı kızdı. 

- Ben kim nıi oluyorum? Ben 
Türkiyede tiiıi.;('f." konu!<.ulına<ını 

"Ve ha ka dil k!Hlu~ulmanıasını is· 
tiyen bir TürkLin1. 

Sizin Frnnsız clınanıza gelince 
hiçbir Fransı7. franc;;ızrayı sizin 

kadar kötii konu•maz dedim, 
İ~in uzıyacağını anlıyan kat 

köprü üstünde İ·ıdilt."r. 

Peşlerini bırakmıyacak. hadle. 
rini bildirecektim gazeteye geç 
ka!mı,yacak olsa~ıflım. 

HALK FİLOZ 

Bü~ün kaymakam 
1Ve nahire 
Müdürleri için 
Birer ev yapıl~cak 
Yeni evlerin planiarı· 
nın bir an evvel hazır~ 
lanması idarei hususiye-

lere bi!diril:ii 
Dah:li e Vekalet , valiler g.bi 

kaymakamlar V<' r.ahiy<' müdür
lerinin de idarei husu. \ ce 
yaptırılacak birPr •klyı ıkam 

eviJ~ veya .Nahiye müdrü <'\I "nde 
oturmalarını tensıp e n1iştir. 

Her hafta Nah•yed~ kay•na' am 
ve nah.ye• müdürlerı i• n: ı msil 
ettikleri devlet kud ·et n n ~ercfıie 
münasip b'.rer >ın< nın hususi ida

relerce yapılması bı: taminı e v ·
ıa et,mizc Ye \•ıliı.)cl.t,,; bi-dir J. 
miştir. 

Bu tamımde ezcum 
nilmekted.r: 

şo~ le de-
nasip görülmü<t..ir. 
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Diğer tara(taıı tadil esnasında 

İdare 3mirlerın\\ resmı ınc:vkı 

Jeri \'e temsil e'. tikleri d«vlet kud
retin1n şerefile mütenasip birer 
binanın husu<i idarelerce tem'n 
edi~mesi devletç-" giiril!en lüzuma 
binaen tecvız olunmuştu.·. 

\\ 

'9cC? 
Soy., TELGRAF'ın 

lıir ~ • 'I'arihi tefrikası No. 45 
" lt'k 

l a rahat 
~ı Saik .ın yoktur. Bul • 

11' 1l>ılar 01 
•nlıı~ c;ıktı. Yer yer 

• l •Ur Ju K 'a, k<>dra ı ur. . ar adağ _ 
'" •ttı,.l:ır Ya, Bo nahcrsc;~e mu. 
,J,_ "· Sır ! 

"" \' J:. ar g<'rnı azıya 
' ""an ıs• • -~, !?. 11Js! ~n sukı.: .. n dir 

•ııı~ JYor mu ar, l.ıır ~ .ınd ın kö _ 
h • h der n bu • 
...._tı .ı.\L se• ,erı ... 

4<l aıı tr"' ., rı n.ıtı cf her 
l.ı ).; ~o ııın cd.r durur b'zı. En 
~ llıııd li UZılur derler Hele 

~r ed p , 
.o\ aşa • çok dost 

h ' f'uad 
' •a d" Ve lI Y· Avn Pa. 
~adi 'lıl: anı ndır bu P..us sef'ri.. 

l>ı kuıııın <ıın.ım? ... Mahmud 
1 
lla hoş geçin.rler. 

Yazan: M. Saır.i KARAYEL 

Girid işlerinde, Yunan meselele -
rinde Ruslar dost görünürler ... 
Yoksa İng'lizlerle mi hoş geçine. 
mezler.. Ned:r paylaşamadıkları 
dersin? 

Sulta'l Aziz; ~i•ndi de n€rrden 
nereye atlamı;•ı. Siyasıyattan 

bahsediyordu. l:nparatorluğunuıı 

keşmekeş ahvolinden d !gir oldu. 
gu gözükuyordu. Hüseyin Avniye 

kızıyordu. Fakat; kudretli b;r as
ker olması hasebib icabınd3 daıma 
ön safta bulunduruyordu. Ali ve 
Fuad Paşalar da böyle idi. Hem 

bunları halk se\·iyordu. 

Damad Paşa; efendisini ayakta 

dini.yordu. Kiıııb:.ır süy enınc>i 
daha nekadar siırecekt .. 

Padişah devam ec'y.ordu. 
- Ben, ecdadı izamımın tut _ 

tuğu yolu terke~ınem. D«vletı a
liyyenın haşmet \'C kudret nı ke
forelere bildirmelt isterim. Söde 
Mehrned Alı ne o1Jctık bu :ş!er' .. 

Damad paşa: ~fend sınin sualine 
cevab vHnıek mccburivetinde 1 
idi. Mukabele ettı: 

- Ne hadk-r ne, d.ınanınayı hü
mayunları, bu<;üıı lngilterE'cien ı 
sonra. dünyanın en büyük doıı~n
masıdır. Orduyu hi•r.ınytmları en 
son model tüfekleri!" te:;h z ediL 
miş emre :lm:.ır"I· .. dururlar .. Ne 

1 hadlerine?.. irad> bmurul ·un. 
küffarın derhal hakların~an ge _ 
linir. 

Esasen cahil !:ıu!unn'l damad pa. 
şanın dünyadan habE·ri yoktu. 

O, yülnız, koç doğü~iinden, ho

roz döğüşünden \'~ pehl•van gü_ 

reş:nden anlardı. Fakut cm>aline 

n xtle çok nanı• ·etli bir zattı. 

Bir vakitler efendisi onu; Sadrı _ 
azam, Bahrjye Nazırı, umuru as
keriye nazırı diye birçok namlarla 
t<'rfö vr terfih etı;iji halde asıl ma 
aşınd~1n gayri ycktlnu on ~ki bin 
kırını •• J;rn tutan aylığını bile al
mıyarak hazinei de\'letc terket -
mişti. 

Mehmed Ali Pa<a ümm:, den
disine candan merbut, hatta Pa
dısahın mahremi esrarı ve ica - 1 
hında !T'Üşavir; hıı.sı .di. Fakat, bü
tün bu varhkhrın ı ve dlirüst ol
masına rağmen hiçbiı· şeye aklı 
crmiyen bir zattı. 

Binaenale,·h, dünya kudre~ ve 
kuvvetlerirı·n. umumi si' t-.setin 
dPV'etle• arasınd1 teke,-vün t-df'n 

menfaatlerı"l ica!J ett.rdiğı çar _ 1 

pışmnlard2n bihaber idi Bıı se • 
bebden efendisine diipPdüz cev~b 
vermi~t ı. 

PJdisah; damadı!' n bu cevabı 

üz.:rine gurur!Jııdı. Düııya mese_ 

leleı<ni a!eliıde b'r pchlıvan ve 
horoz döğüşü zanneder tavırla, 

ensesini, kollarını yokladı \'A elini 
kalçasına koyara'.< 

Evet orduy:.ı h~mAyunum 

her şeye kadir bir vaziyettedir. 
B•r milyon asker•m emre hazır 
dururlar .. Don-mmayı hümayu -
num dillerde destar.dır. A'!.ma, 
neden yurdun öte~inö, beröslnde 
nifak eksik olma1. ve nedrn bu ve. 
kayi teskin edılemeyip devletin ı 
başında her gün bir derd ve kan
kıran olarak durur? Neden der
sin be Mehmcd Ali? .. 

Paşa; aklınca şöyle sdylüyordu: 
- Efendimiz; üm~ra ve ricali 

devlet, bl•birlerini çek•)rnez oldu
lar ... Her birerlerı bir tarnfa çe

k~r dururlar .. Halk arasına nifak 
ve şıkak sokarlar. Kimisi tanzi -
mat der durur .. Kimısi ır.<>~ruti • 

yet der, halkı padişahına ademi 

itimada 
külah 

sevkederler, ki~·ıısi de 
kapacağım d'ye Yeliahd 

Murad Efendinin kapısını aşındı. 
rırlar ... 

Damad paşa; ap1çık, bilaperva 
söylüyordu. Çünkü paşa Mithat 
Paşaya da, Hüse}in A\ ni Paşaya 
da düşmandı. O da Valide sultan 
gföi Mahmud Nec!im Paşa t&raf -
tarı idi. 

Padişah; damadırıın bu sc'.zle _ 
rinde mündemiç hakikati b'li _ 
yordu. Hatta daha birkaç gün ev
'"·el, ona Hazin~d'Jr ustası, ta~ra _ 
dan birçok malüınat ge:ırmemış 
miydi? Fakat, hazinedarının ge • 
tridiği malumat ıle damadının or. 
taya koyduğu fikirle- arasınd2 

Bu hususta Da.'ıil.y•.• Vekale_ 
tinden vilayete gelen br tamimde 
deniliyor ki: 

·Bilhassa uzak \'ılayet!cnn bir 
çok kazalarınd3, mahrumıyet iç n
de iş göre idare amirlerim'zın u. 

fak bir himmetle. ç:>k ınühım olan 
bu ihtiyaçlarını~ ka-şılanması 

mümkündür. Vibh·et bütçe'erı. 
nln mali imkanları nisbetınde, 
luk ,.e ısraftan tevakki cd lcrek 

iklim <lTtları gôz OOlİllde buh l-tezad)ar vardı Hazınedarı, Hü _ ' • 
seyin Av!' Paşa le Mitlıat Paşa durulmak ş;ı.rt le kaza ve na ııye 
ve emsa1inı hal 1{1n ve asker'c, n merkczl rnde yapı.ml!iı mıiı1"J .. 

çok sevdiğını, ve bunlar nı vk ı kün gorulen bı'1ll'.ıra • t tıpkr " 
ikbdarda bulunduk~ iT' llet.n planlar derhal tes'll •ve kcş:flcr le 

burnu kanamıyac~ğın.1 kanaat et. ,·ekfılet.mize g<ir.d(Tilınel dır. V -
mişlerdi. :0.fahn" r! ?>:cdım P1şa Javet bütçeler;nn tah,isat koııu -

• . • 'rt, h !diri'mesı Ye taraftarlarrn.ı ise adavet bes _ ı duğJııu l da ' 
liyo,·Iardı. (D<'ı•amı var) 

1 bilclırilir.• 
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Berlinden Londraya.. Kıymetllpullardanı 
MÜZAKERELE- istifade edi~er~k Bu 
KONUŞULDU? Yapılan eskı hır 

• •• Casusluk 

HiKAYj 
belki kalblerin 

biricik sucudur J .. 
dedikodular hakikatı Siyasi 

tecek 
•• or-

Her Hıtler.n Londraya gön • 
derdığı yaverin in seyahatine dair 
bugünlerde Avrupa matbuatnda, 
bilh,..sa Ingiliz gazetelerinde gö. 
rulen yazıları •Son Telgraf• hu • 

kadar· fazla/aştı 
kıimeti eğer Çekoslovakyadaki 
Almanlar lehine Prağ hükıimeti 
hır takım, bilhassa iktısadi mü
saadelerde bulunursa o zaman· 

lasa ederken İngi'ız - Alınan mü. - l'f-°"-:""'!'..,...7~:-"';;;"."'-;"':'"'~J 

anlatmıya tekrar bir vesile ol • 1 

muştur. Başvekilin cevabı gayet 1 

ihtiyatlı "görülmektedir. Dığer ta. 

raftan Berlinden gelen malumat 1 
da vardır. Berlinc!eki muhabirle. 

rin bildirdiğine göre Alman siya.si 
mehafili yaverir. seyahati etra • 

fında son derece bir ketumiyet 

göstermeğe di/kat ediyorlar. B•ı

nunla beraber az çok bir şeyler 

öğrenmek kabı: olmuştur. İhti _ 

yatla söylendiğine göre yaver, 

İngl!terede tema• ettiklerine her 

hangi muayyen b\r teklifte bu _ 

!unmuş veyahut bir muhtıra fi
lan vermiş değıldir. Yalnız Al • 

manyayı idare edenlerin fikirle. 

rini, ne düşündüklerini anlatmak 

istemiştir Alman Hariciye Nazın 

Fon Ribbentmp'un da, Her Hit

lerin yaveri tarafından Londray" 

edilen ziyaretten daha evvel ma. 

lıimatı olduğu ilave edilmektedir. 

nasebatının istenJiği kadar düzel. 
mesı ıçın müzakereye girişmek 

B. Ribbentrop 

Almanya da evvelce Lehıstanla 
yapmış olduğu gibi Çekoslovaky1 
ile bir ititıi.f aktedecektir Fakat 
bu iktısadi mürnadelcr nerelere 
kadar gidecektir ve Çekoslovak. 
ya hükumetinin kabul edebile • 
ceği gibi midir? 

Bir Rus Generalinin 
hatıraları bu casusluğu 

meydana çıkardı 1. 
Vayanada çıkan (Uta Press.Re. 

ichspost) gazetesi harbi umumi. 
den evvel en büyük casusluk vak' -
asını teşkil eden Avusturyalı 

casus generai Redliıı hakkında 

bazı mühim ifşaatta bulunmakta. 
dır. Bu gazeteye göre; eski Rus 
generallerinden birnin ölümün. 

den sonra ete ı;eçirilen hatıratın. 
da bu hil.dise etrafında şayanı dik. 
kat malumat. vardır. Buııa göre 
1912 senesind~ Sen Patersburgta 
casusluk teşkilatının merkezinde 
selahiyettar masalardan birine o 
zamanki Rus harbiye nazırı tara. 
fından Nikon Nicetas adlı bir A. 

vusturyalıyı tavs;ye eden Post 
Restant bir pusla gonderilmşti. 

Teşkilii>t Avusturyalı casusa tama. 
men it.imad etmemekle beraber 
kendisile muhaberede bulunuyor. 
du. Tedricen kendisine itimad e. 

dildi. Zira verdg malumat hakika. 
te tevafuk ediyordu. Redlinin Ni. 
cete mektupları ve Alman • 
ya İsviçre t.arikile gönder • 

tDevaıru 1 inci de) 

Sevgiyi duyama mak Bir 
çolr kalblerin, işte!.. Yeg§.ne 
suçu. 

H. dö BALZAK 
Sevdim!. .. 
Onu delicesıne, taparcasına, bir 

gençlik ömrünün bütün çılğmtı... 

ğiyle sevdim. Aı tık ... Hiçbir za.. 
man elde edemıyeceğim bir sev. 
giy le, ııevdim <mu. 

O zamanlar, on dört on beş 

yaşlarında masum, sa(, lekesiz bir 
kızdım. Sevgiyi.. Onu yalnız rü. 
yalarımı, genç kızlık 1'ütyalarımı 
dolduran varlığiyte tanımış, kaL 
bime öğretmiye çalışmıştım. Şim. 
di bile, her halde zavallı kalbim. 
hô.lıi. onu öğrenemedi! 

Evet... Henüz 11-15 inde, ayni 
zamanda sevgi işler'nde toy bir 
genç kızLm, o zamanlar ben .. 

Bir yaz sabahı i1i ... 

Henüz _·yataktan _ yeni kalk. 
mıştım. Mahmur gözlerle, köşkü. 
müzün sokağa bakaıı pencer€sın. 
den, dışarısını seyrediyordum. 

Onu ilk defa olarak, o yaz sa. 
balu görmüştüm. Her halde işine 
gidiyordu. Penceriye takılan göz. 
!erini, hafi( bir tebessümle geri 
çevirdi. Ve ... yolunda ilerledi. 

Yazan: L Gökse l 
Fakat, kalbimde ona korşı çe. 

virilıniş, aynı yolda beraber iler. 
lenmiştı. 

..... Bilinmiyeıı bir kuvvet, beni 
ona bağlamı.ş{ı. Snbah _ akşam 
gidiş ve dönüşü penceremin 

önünde beklerdim. neniletıilir ı;.i 

artık biribirimize alı.şmlş, gözle. 

rim onu kendiliğinden arardı. her 
an. Köşkümüzün önünden geçişi. 
ni, isim vere'11iyeceğim derin bir 
hazla seyre dalardım .. 

• 
Gene bir akşamdı. Bır ıaz ak. 

' 
- Siz ... Niçin benden kaÇ'yf" 

sun uz?. 
diye sitem ediyordu. , W 
Ondan kaçıyoc muydu!l1 ~ 

yır ... Blakis bu tevakkuf~~~t c. 
daha yakınlaşmak için degı h 
d.,, , 

ı.... ' 1 ı''" 
Cevap veremedım: J(el>:ır~ '.ı. 

boğazımda düğümlenıyordu 
- !!!..... . . r 
- Yetmez mi?. Sizin ~ııı 

çen gecelerin ıztırabı?. "zt, r 
Başımı kaldırdım. Göz g~aı' 

mekten korkuyordum. 
1

• 

genç kızın, toy &evglllııi 0~ · 

helinin teklif edildiği de yazı. 
, ırdu. Alman devlet reisinin 

': rndraya yollıyarak orada tema&
ıar•nı yaptıktan sonra memleke. 
tıııe döndüğü anlaşılan yaver; İn. 
ı:ılız payıt .. htında edinmiş olduğu 
,rttbaları gelip söylemiş bulunu
~or. Yeni gelen Avrupa matbuıı
tında buna dair yeniden şayanı 

d kkat yazılar göze çarpmakta • 
dır Onun için lıiraz bunlardan 
bahı.etmek lazım geliyor: Alman 
devlet reisi Londrndan dönen ya
verıni kabul ~tmi~. onun verdiği 
izahatı d,nlem:ştir. Söylendiğine 

göre Her Hitler çekoslovakyada. 
ki Almanlar m~selesinin hal!i i
çin çalı~mıya kaı·•r vermiştir. Bu 
mesele etrafında muvakkat olmak. 
la bNaber en aşağı üç senelik bir 
an a ·ma elde ed:lecektir. Bu müd 
det zarfında daha kat'i b;r hal 
çaresı buLmak ır;in çalışılacaktır. 

Yıne bu müna,ebetle •Son Tel. 
graf • ııı dün hu sıitunlarında çı. 

kan yazılardan da anlaşıldığ. ü
zere Orta Avrupada Çekoslovak. 
y~ meselesi bugiin yine ehemmi. 
yetle mevzuu lıahsoluyor demek
tır $ımdiye bdar çıkan bu ri.. 
vayetlcrin rı:.snıi membalardan 
da •ey d editmes• beklenmektedir. 
Evvela Her Hıt"eı·in yaverinin 
İngiliz parıtahtın.ı gitmesi mah -
rem tutulmu1. fakot sonra artık 
bunun ınahrem · k:ılmasına lüzum 
görıilmiyerek İng'li7 resmi mem 
baları keyfiyet haber vermişti. 
Fakat konu~uldugu söylenen şey
lere dair yıne resmi membalardan 
tam malumat >'erilmesini bekle. 
mek lazım olduğunu söyliyen bir 
kı~ım Fransız gazeteleri bir kısım 
Alman mehafilinde •Öylenen şey. 
Jprı de ihtiyatla ı..arşılamak la -
zım geldiğini iler: sürüyorlar. 

Bununla beraber muhakkak 
sayılan birşey varst1 o da bu işle
rin artık müzakere safhasında ot. 

dukları, bunların yüzünden Av. 
rupada silahlı bir kavganın çık
masına meydan kalmıyacağıdır. 

Her Hitlerin yaı•erini Londraya 

göndermiş olması diğer taraftan 
Almanyanın anlaşma yolunda ile. 
1,,. <ioğru büyük bir adım atmak 
ısted :ğine alamet sayılmaktadır. 

Fakat Avrupa matbuatını me~ • 
gut P-den nııkta şudur: Yaverin 
ne teklif ettıği ve İıir':iliz Harici
ye Nazırlarından sarih olarak ne. 
!er ö,ıj'rendiğidir. 

Şayanı hayret bir hadise 

Fakat bu muvakkat anlaşma 
ne mahıyette olac~k ve bilhassa 
üç sene müddet 7.arfında nasıl b'r 
antaşmıya varıl:ıca~ı ümid edil. 
mektedır. 

Acaba Alman \'e Çekoslovak 
noktai nazarlarını bırleştirmek o 
kadar kolay olacak mıdır?. Yalnız 
kat'i olarak buı:ün bilinen birşey 
varsa o da hcı- lLtlerin pek iti _ 
mad ettıgi, pek yakın bir yaveci
n:n İngiliz payıtantına gitmiş ol. 
ması ve orad.t Lıgıliz Hariciye 
Nazıri!e temas Etmesidir. 

Bu temJsın resm' bir mahiyeti 
varmı~. yokmu-; dPdikoduları son 
raki mcselelerd r lrıg:liz Kral ve 
Kraliçesinın Fransaya seyahati az 
ehemmıyetlı bır hadiıe olmamış. 

tıı. Bu vesile :ıe Jr.git:z - Fransız 

münasebatı hat ve istikbal . •çin 
bır kat daha kuvvetlenmiş olu -
.ror Bu vaziyet karşısında Alman 
devlet reisinin Berlin ite Londra 
arasındaki mür.ascbatı bugünkü 

gibi bırakmıyara!< bir kat daha 
düzeltmek lstiyeceği ise tabii gö. 
rütmektedir. Bugün İngiltere ile 
Fransa Avrupad1 bir uyuşma ,.e 
anlaşma politıkasıdır takib etmi
ye ba:;damışlardır. tngilterenin ve 
onu takib ederek Fransanın g;t_ 
tikleri yol bütü" ohtilaflı mese _ 

leleri halletmek, suhu devam et
tırmek için her türlü konuşma ve 

anlaşma çarelerine müracaattır. 

Bu böyle olunc• Berlinin politL 
kası da bu anla~mu ve uyuşma 

polıt.kasını nazarı dikkate alarak 
ona karşı engeller ç.karmamaktır; 
diyorlar Bertin ile Londra arasırı

da anla~mayı temin içın Atman -
yanın da Avrupa •slerinde bu yo. 
lu takib etme;i azım geldıği göz 
önune get.rilmek!~dır. 

Söylendığınc l!Öıe Bcrlın hü -

Artık bu cihetler etrafında tür. 
lü türlü tahminler yürütüldü -
ğüne şüphe ed;Jmemeli. Bunun 

içindir ki İngilız avam kamara _ 
sı azası arasmda da bu dedikodu. 
!ara ehemmiyet verilmiş ve Baş
vekilden sualler soranlar olmuş. 
tur Başvekil Çemberlayn bu su. 

atde yazı ile verdiği cevabda ya
verin Lorydrada İ'1giliz Hariciye 
Nazırı ile resmi olmıyarak görü~
tüğü tasdik edili,vordu. Arada ko. 
nuşulan şeyler şu veya bu mese

le değildir. Fakat Almanya hü _ 

kumetinın muallakta bulunan 

meseleleri hal!etmek için İngil _ 
tereye karş eve!ce zaten göster
miş olduğu arluyu tazelediğini 

Çapkına dikkat ediniz 
Vak'a, Varşovada geçmiştir· 

Genç ve güzel hır kız, erkek elbi.. 
sesi gıyerek kadnlarla eğlenmek, 
alay etmek ;stemiş.. Saçlarını 

kestirmış, ark&sına bir erkek el
bisesi geçirmiş, hovardalığa baş. 
lamış. 

Bu baygın bakışlt delikanlıyı 

gören kadınların akılları başın. 

dan gitmiş. Sahte delikanlı birçok 
kadınlarla niş..nldnmış. Hediye
ler almış. Nişanlılarla beraber 
gezmiş, eğlenmiş. Ve .. tehlikeli 

zaman gelince ortadan Sl\'ışmış .. 
Fakat, nişanlılardan biri - zen. 

gin bır köylünürı kızı - sakız groi 
yapışmış, kiliseye götürmüş, nı... 

kah kıyılmış, düğün ziyafeti veriL 
miş. Nihayet, zifaf odasına girin
ce mesele meydana çıkmış. 

Bütün hayallerınin birdenbire 
sukut ettiğini gören gelın, sahte 

del ikan hnın üzerine atılmış, yü.. 
zünü ve gözünü tırnaklamış, üs. 
tünü ve başını yırtmış ... 

İş mahkemeye düşmüş. Ha -

kimler, maznuna karşı 1Qtufla1r 

davranmışlar, beraetine karar 

vermişler. Fakat, bir daha erkek 

-- Bilmiyorum... Ne istiyorsun, ne soruyor.sun 
Refik anlamıyorum? 

elbisesi giymeınc:sini taVBiye et. 
mişler ... 

Ne sağlam kafa bu 
Vladisliis Krezemnski adlı bir 

Polonyalının kafasına, umumi 
harbde bir kurşun girmiş. Do'k • 

torlar röntgen ne muayene edin
ce kurşunun beyne saplandığını 

hayretle görmüşler. Vliidislas'ın 

sıhhati yerinde ve 2.kıl muvazene. 
sini de mu.hafazı ediyor. 

Nevyorktaki Rokfeller erıstitü.. 

sü kendisini davet etmiştir. Çok 

Diyebild: ve •.. İri, yeşil gözlerını delic~ı> k~ası. 
nın gözlerin~ dikti bekledi. Fakat, bıı gôzler; Yeri, gö. 
yü, ayı, denizi karanlık bir gecede çöle doğan bir çift 
nur topu gibı ruhlara ümid veren bu samedani gözler; 
bugün Refiğin ruhuna değil, haşyet yıldırımlan 

fışkırtan bakışlarına bile erişemiyor. O, yumruklarını 
sa!layarak: 

- Söyle .. Söyle diyorum .. Namussu·< karı ... 
Diye bağırıyor. Ve ... İnanmıyoı: 

Edebi Roman 
No.57 

- Bılmiyorsun öyle mi? Hin'h .. Demek halı\ 

beni aldatıyorsun?. Kahpe!. 
Ve sonra, •meral» a dönüyor: 
- Bu da bir piç değil mi?. Bunlar da beni al. 

dattın ha?. 

Diyerek dolgun gözlerindeki yaşı k.;:yveriyor. 
- Bırak ağlasın, pıçini de, seni de öldüreceğim. 
Dıye, çocuğun üzerine yürüyor. O zaman, J:'er-

lıuncıc dişı bir arslan gayretile tekrar kendını topar. 
!!!yor, çocuğunun üzerine kapanıyor, tok•t tckm~lc
rine-krndi vüciidunu siper ediyor. 

* Tekme, dayak. tehdıd, küfür b1tt1• Refik bitkin. 
Meral ı·ğlıya ağlıya katıldı. örselenmekten sr.si kıstldı. 
Ftrhunde de kımı danacak kudr~t yok. Çocuıi•mun 
üzrrıne kapannıış. baygın yalıyor! 

Dclırt'n koc ı Jrlık JÜ-?üneu1ı.yut . 

- B• 1 ınıyurum .•• 

- Ne yapmalıyım? .. 
Dıyemiyor. Hiçbir şey de öğrenemedi. Ferhunde: 
Kelimesinden lbll{lka tek bir h~rf bile telaffuz et

medi. F&kat, öğrenmek lazım. Refik istiyor. Karısı. 

nın zanparasını öğrenmek istiypr. Onu b ulmak, onıı 
da bir iki sillede yere vurmak ve: 

- Hain herif, evimi başıma yıkmaktan korkma. 
dın mı'! .. Karımı niçin ayarttın?. 

Demek istiyor. Mektı.ıblardan bir ikisine tekrar 
baktı. imza okunamıyor. Karışık. Şü!krüye, Şakire, 

Şabana, Şahine benziyen bir isim. Bu !birincisi, İkin
cısi hiç okunamıyor. Nusret mi, Nahid mi, Nail mi, 
N&ci mi, Nazım mı?. Nunlu bir kelime. 

K~rısuıı derhal kolundan tutup: 
- Piçin ... 
D~diğı Meral ile beraber sokağa atsa büsbütün 

fena. Gidiş o gidiş olacak:. Bir do ha ne görebilecek, 
ne ıstedikteriııi öğrenebilecek ... 

kuvvetli makinelerle beyni mu
ayene edeceklerdır. Nevyork dok. 
torlar, beyne gömülen bu kurşu. 
nun ölüme sebeb olmamasnn ne
den Heri geldiğim anlamak isti • 
yorlar. 

Felsefe kitablarını 
karıştırırken 

Çalışkan adamlar daima mü _ 
kafat görürler, derler. Meğer bu 
söz doğru imiş. Evet, aşağıki sa
trları okursanız siz de hak verir. 
siniz. 

Jozef Lakosta adlı bir İtalyan 
talebe, Vatlkan kiltübhanesine 
gitmiş, 18 incı yıiz yıl İtalyan fel. 
sefesine aid eserleri karıştırmıya 
başlamış. Bu meyanda, ismi unu
tulan Reviza isminde bir filozo. 

fun asarını tedkık etmek istemiş. 
Kitııbı atmış, c.1'.umıya başla • 

mış. Yarı.sına gelince küçük bir 
kağ ı t bulmuş: cllu kağıdı her kim 
bulursa lutfen veraset mahkeme
sıne müracaat etsin. 5 Şubat 1784 
tarihli ve 162. R .t. numaralı dos.. 
yayı istesin: Dö Reviza .... 

Jozef Lakosta derhal mahkeme. 
ye gitmiş, dosyayı istemiş. Uzun 
müddet aradıktan sonra filozofun 

Yazan: 

şıimı ... 
Misafirliğe gelen bir kaç arka. 

ddşımı, sokağın başına kadar uğur. 
!adım. Yava~ adımlarla köşke dil. 
niiyordum. 

Oldukça yakınd&n gelen, hır ses 
için başımı QE'\'irdtm. Aaaaaa!. .• 

Oydu! .... Evet O!. .. 
Ayaklarım dolaştı, ilcrliyeme. 

dim. Hayal meyal hatırladığım 

bir ses bana: 

ve mahkemenin mührile mühür
lü kocaman hır zarf bulmuşlar, 
açmışlar. Reviza, muasırlarının, 

eserlerine karşı gösterdikleri ka.. 
yıtsızlıktan intikam almak içlıı 

bütün servetini, bir gün eserini 
okuyacak, tedkık edecek adamıı. 

terketmek istemiş. Vasiyetname. 
sini bu suretle hazırlamış. 300,000 
liretlik servetini ıie bankaya ya • 
tırmış. 

Bu para şimdı 5 milyon liret 
olmuş. Muamele bitince genç ta. 
!ebeye verilecektir. 
Yalnız bir şey var: Öbür dün. 

yada bulunan filozof, geçen yüz 
elti sene içinde yalnız bir kişinin 
eserlerini merak edip okuduğunu 
anlayınca acaba memnun mu ola
cak; _yoksa gayri memnun mu? .. 

- Öyle mi? ı. 
Diye mırıldandı. ..ıık 'I 
Büsbütün sarsıldım. BÜY~ ~ l 

suç işlemiş gibi, kulaklaJ'':ı , ~ 
dar kızardım. Zaten öyleY 

1 

benim ilk günahımdı. •i' 
Yeniden, elde edilen ı"' 

mağrur sevfnclle söylendi:_ 
0
11 ), 

, 'Çili I~ 
- Evet .. Herşe)', sızın 1 e!··' 

aa tatlı geliyor! İztıraıb. bU ııe~ j,,. 

O hayalimin erkeif ıdı. ı/' ~' 
hayatımın erk.eğl olacaktı. !), 

Hayatımın !Ik ve son aşkı.. '.'• 

• dJ ar!' '" 
O bizim kö•kün sırası~ ... ,; , 

' • ·ıuY'" ran, zengin bir tüccarın og 8~~ r· 
Bu masum sevgınln üç yılı Je i'' 
da doluyor. Nejad geçenler~ 1,ıt >ı, 
ledl; yakında benı annenıdeıl'r' ~ 
terek evlenecekmlşlz. öyle ,.cı'" 
(ium idi Düşünüyorum! . 1

41 b,, 
Benden daha rnes'ud kirıt'8 1' ti: 
mı, şu yeryüzünde?! zaına;; ~- ~t 
giyl soğuturmuş, ne kadaf tı f" ı,,,, 
Ulkırdı. Bu söze kahkah8Y ~>. 
mek Hızım! .. 

• ;c·ıtl 
- Dünyanın en mes•ud ç 

' ~ 
l'l~ 

~ 
~ bizlerdik AylA 1•• rP'~, 

- Gene öyle değil ınl ~eıı'ıf.I 1 , 
Devamı 7 inci,.~,... - ,,., 

- Refiik .. Refik... b"ılııl f 
rakat .. sözünü tamamlıyamadı. Hava.Pi"- ıer'· 

na tµtunamıyan kafası t~krar yere d~tu; d~ ,,ıı~ 
ı:etiendı, çene etleri gerildi, göz fkapaklard; ~.ıl 
boylu boyuna tahta döşemenin üzerine serıl 

~ •( 

~ .. 

- 2-
- Namık ... 

~ 

~ '• 
c,tıı 

ı, 
ı., 

- Efeıidim.. ı 1 

" l')t, - Gel... I<' şJ t ı, 
Kapının dışında nöbet tutaıı poıis eıııı.ıJeiPİ~ Jıll' ·~ 

,ı.azetesini sandalyenin üzerine bıraktı ,ce~~ "1,. 
Etem izzet BENiCE 

- Herşeyi öğrenmeli, noktası noktasına bilmeli 
ondan sonra bu !karıyı kolundan tutunca fırlatmalı. 
yım ... 

Oiyor. Aklına en ziyade yatan bu #kir. Bunun 
için de? 

-- Mektubları saklıyayım.. Domuz lkarı yalnız 

kalınca imha etmesin ... 
Dedi, ~ekrar küfür savura savura atı~ saçtığı 

yerleı>den bunları birer birer topladı, cebine yerleş. 
t irdi. 

- Geber, şıllık ... 
Diye Ferhundeye bir tekme d&ha attıktan son

ra, oda kapısını çekti ve paldır küldür merdivenleri 
indi! 

O, kapıd~ıı çikarken, ağrı \'e sancıdan kasıkları 
çatlıyan genç kadın da başını kaldırdı, ölü benzine 
dönen yüzündeki sarı haşiyetle aluı derilerini ~uru~

turdu, rengi solan dudaklarını kımıldattı: 

melerini ilikledi, derhal odadan içeri gir 1
• 11, 

- Emriniz?. 

-- Nasuhi efendiyi bana çağ:r... ı." 
B .. t" f nd' ,ı 1 -- aşus une e e ım... ·bi :;• r 

Bir asker gibi resmi selam. Bir ask~r g~etif~, 
puğunun üzerınde dönüş, sağ ayağı yerıne di gr1 

odadan çıkış. Bir dakika sonra, f'fa,;ııhi efen 

- Efendim .. . 
- Bekle ... 

• 
bir 

pi ' 
Bu kaba adam polis müdürüdür vat• .ı119~ I 

küz derisi kJdar küçültüp paylaşmıya k~:n el~ 
vanet hükCımetinin polis müdürü 1 Burıla vB 1 r 
· . · ur ıı kalem değil, hançer vardır. Beyınterı n ~11 ı 
i'e deg· il b.ır mezbaha kesıc. isin:ıı tutuk

111 1"' · J 
ı..: ' ' •' fl (l1' 

!er. Bunun için poli-s müdürüdür, bLlnun " ,..~v 
"'e nı da!ye kendıne verilmiı;tir. Amirinl' k.,. • 

lcdmdar kl'Sl!Pcektir! 

' 
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YENi BiR YILDIZ 
• 

ı 
1 

11
:ifesini yaparak para kazanıyordu. Fakat müthit bir aksilik onun 
&bebiyet verdi. Heyecanh bir aşk ve sergüzeşt ytlları nasıl 

ölümüne 
geçti? 

• 

·t 
• 

~· Bir mahkumun 
tınact 

mektubundaki sır? 
· > ~ın.n acereyan eden bir mu. 

Yecanaın bütün Elen efkarını 
~'- d" h ""de, hi Uşüren safahatı, son 
' netice ç beklenilmiyen garib 

ı. ~tna Ye varmıştır. 
~fıilat bllıuhabııirnizin verdiği 
·'<h .. •trn uk Çok meraklı hadiseyi 

ı e t....ı· •4uz ,_ '"'r. 
ılı, '• ll:o\d · . 
1 

'Cov
0 

. . e artıstlık eden Fe. 
~tltiı b· rııı •srninde genç ve ya 

bitlikte ır Kafkasyalı be;•az Rus. 
o1,,. nuına ' 

~• esna ra Yaptığı karısını, 
~ • .q,n v sında bir kurşunla ba. 
tı~ Urıntış "ld nın k . • o ürnıüş ve ka-
•lı.. atıli , r t' 

""4 alı .,t a ııe muhakeme 
Ltıııı 0 rıııştı 
~ •kerne .. 
ı.._ ~ın 1 l nın son safhasında, 
~ atıetr ... 1"• in; .. ıgı ıcıdiasına karşı 
.. ~(;,Ofı :~Uda(aadan aciz kalan 
ı,,.g;. ıırada aına ın~hküm edile • 

1 P
1'han . ı\ınenkanın Sin-Sin 

•· b •sınd 
ıı; ir tııekt en ma~kemeye ge _ 
ı.. l 1karrnı. ub hakıkat: meyda. 
, !erinde ş, kadının Rus pren _ 
aı,ll{f n old • 

''ı . •n katı ug'ı ve kocası ta • 
; ~le b .. k edıtdig"inı kendi ar 
~1 rc • "" a ' .. 
,, .. , Ubat •t zaya nıeydaıı verdi _ 
··~ 'ını ·+· B \> nın laf . · .ır. u çok merak!: 
~ 'kılan b·"1 iıtı sudur: 
'lıa · •r ida Cır b· rC'n:n enkazı otuz 

tr ku'''b ~k· '<li. ı\le. •u eye iltica et _ 
"· Çızrnel ş Yoktu. Ağır, pis bir 
·ı erın ı ~ •arın k · ıs ak otların ve 

'•v~. okusu •f '•ın L' ... 
ıı. aı etı;:. tdyaııın U<anıp isti. 
lu~"•na !; Partotif karyolanın 
. · Y•·1 Urınust B . ..., •rınd • u. u, on do • 
>. ll>v k b· a uzun boylu, gürbüz 
'<(l''d ır de\'] 
~ıı, "n bil 1 <anlı ;di. Her şeyi 

kla: en\Pre has bir kayıd. 
ı,h ıı,.n k 
1,\1'.'let ~k .urtulınak için ha li 
ı... tıın a· 
~ ~ · ır ger .. batak _ 

l:a~~ılu Yii:~~ın. Üç k;!c•metrelik 
lı; ~1'n. 1\ u '•l'uıı sürünerek 
• ""•ct evoıver. .. . d -tır... ··ı ın-.· ım uzerım e p .. ,ı il\" 
ıı...; •!!aııo Udafaaya hazır • 
' t •• rtunı•ı .. '"!• "•tı)' goskrm<>ye ce-
ı "a .. ıyorrtu .. .. 

sem yine gideceğıın ... Hem bunda 
ne mahzur var? Anlamıyorum ki 
benim gibi yollard1 oynamaktan, 
şarkı söylemekten başka kiırı ol. 
mıyan bir Çingene kızına niçin 
müsaade vermiyodar·~... Oradıı. 

büyük bir panayır kuruluyor, ba
lolar, oyunlar var. Gidip birn pa. 
ra kazanmama nicin mam oluyor
lar? .. 
cSevdalımın ~üphe\eri, emni -

yetsizliği jçkinin tesirle zail ol • 
muştu. Bir aralı!< kolunu belime 
doladı, masanın yanın• götürdü, 
istediğim mürur tezkeresini im -
zaladı, verdi. 
Şimdi odada bi;· saklambaç o -

yunu başladı. O, yüksek kehka • 
halar atıyor, benı tutmıya çalı -
şıyor; ben, bir tuaftan şarkı söy. 
lüyor; kırıtıyor, oynuyor, kaçı -
yor, onu büsbütün çileden çıkarı. 
yordum. Arasıra bir kadeh votka 
tutuşturmayı d3 ihmal etmiyor
dum. Hiç birini reddetmiyor, son 
damlasına kadar içiyordu. Niha • 
yet sakinleşti, munislcşti, başLm 

dizlerimin üzerin•• koydu, gözle
rini kapadı, uyudu. 

Fırsatı kaçırmak doğru olmıya

caktı. Yavaşça pencerenin ke _ 
penklerini açtım . Ay, ortalığı gün
düz gibi aydınlatıyor, gökyüzün - 1 
de milyonlarra yıldızlar parlı -

~rj. go'dıi... ın. Çıınku b'ınu, 
. r~n •lrıı 15~ın bir ölünün üze_ , • 
lıı "' c . nı. 

•a ııı ovori k· 
~''tı.ı 1? Si . n •mdj? Bir bur_ 
ltı ıııı ın:, ıı:,'.1 n babanız gibi bir 
~ •k •nı b·ı· < d ette y . ı ır?... Bizim 
1 <r'lı e<'I! (~i an, I<afkasyada ba. 
lorqe t•k•t Şancıl1,· kralı) d;y0 r. 
(;,, '>U • llıAd • 

Ot kar; de·· .~n.' r.ıemleket • 
~. n old g• .. ke bu sebeble 

) '"' urıı t Ve• "· 
len ı. ""·•? d ı · .. . 1 . •ahk h ış ~rını gosterı-

h ı.ı" llii'un a ~lar atıyorr!u 
'' ı.. °"ko e devam <>ttı. 

t.ı ta. "ad~ · · 
dıın 'i ~ıb n buraya. tıpln 

l:a,,,, llu• 1 v·ıva VUl'Üverek \ '"i "Uıid . ' ,~. c~". Yakın b '1 2~7 numaralı 
•rı 'eler, t koy<' ,· erle~ • 

t,.lc: f>tc• lltı,.. 1 1 ,, '>l~n R•>ete ' ıı cennrında, 
'°(' kıı~ 0kL,.·ordı . m K-

'"'• ""'n<1° "-, •o ... g 0 rıtisr •nı nıu!azim beni 
& ·"'k · 1

• fl'r ~v s d • gece ber<imle 
ı ''l ; \ (' d 

• r0 etti p n .asına veme_ 
~ tL 11 ~1 ° l'o İ~~ k 
•. '"~ ._ 'ıtı. F' k "' •fama yer_ 
... , '' lb ' '• h•ı·~ " irıı ' · Yanına gı _ ' ta • Dar 1 Jl\:L u. z Ça anacak gibi 

r ' k rı h· h 'ı '''ku . ·1 «dam. kaba 
,, e~. ki nç •di. 

it,, eırn rıı.~,,,., k 
Ilı.; '~ b· erııe,i ~ndi•ini ra_ 
~ ._n, 11

1~ div.,,,~m.rıni vermi~ti. 
•· 'nrı 0 nuıı uzerin" ve bir 
""ı ~ ç e 1Hıır ı k . a,, c. •r~zle ' u Masanın 

lr •ıır . r, Past l 
ı 1 v" Şışe , a ar ve ko_ 
•ı., U~Udl ~Ot k1 

' ·~. u 1• vardı. 
'r t act • •ırn ~~' b0 1 

an-ı. \.ı · ' 1 zı Ylizlü, ge_ 
~ "•tr{ rl<f;ıtı 1," llten-H-ıdi)<en ici_ 
~ ' b a•wıı . ~ "'~ · Qn.l'l •. Vak'alart an_ 

., , llıe 1 • •nuıı k" 
fJr'1 lltıun ı tın mrrt~h~ 

~,_ tırrı Soru 
~ <lı;, · Va., nıneğe il" "<'t 
ı ~ '' ~rt ,~ Y l t. •le lı, t h · nvas oddnın 

h'< b, i: lcti. ~~~ilnı.rnüı edilmez 
ı;, ~ile. , 11tıışıı. 13 

»nı sa,.kıntı _ 
• ~•la •va "il de r I" .. .,, rı, · çar.o • o umu 
'l\ı ıı. On "t1l Otdu G" 
"" r ı.. u ""al rn. uzel 
'lıa:i\ıL ~O·iedf\. ~ nrnnk istivor 

,, "'t1' rı·· " ,, -
~ ·,,, Yı ı. · · •ızumr .1. '>.b· ' ,.. ''Pt:n ı ışen 
~ r ''• 'YlüYor t ı. Çılgın gibi 
ı ,,$[ ( tıın s 
'd ".t 

1 
. tını. 1' · onra bir_ 

Ilı Çınd~ .. nınedi, i derin 
~ ~rt, . 

l.ı " · \ aslarile hi 
llt · o,ı~ _ -

), ~. ~ ~~11 "11 
o., Yn;ı ak, Yırın ,. 

.,, k "'' 11 . . .\.ra_ 
-~,.u gıtınck ı<ıı· 

nl J" • -
" Cekleı flıi b ;ı_ 

yordu. Pencered"n süzülerek kır
ların üzerine atladım, Hudud ka
rakoluna doğru ı,o~mağ• bn~ladım. 
Az sonra kurtulacağım , selamete 
ereceğimi düşünüy·or, seviniy:or -
dum. 

Nöbetçiler, mülazimin imzasını 
fanıdılar: 

- Geç! ... 
Dediler. Hdudu grçlıın. Birkaç 

kilometre ileride karlar arısında 
bayılmış kalmıııım. Beni orada 
buldular. İşte hikayell' bundan 
ibaret ... 

Govorin, genç kızın hikayesini 
büyük bir dikkatle dınlemi~ti. O 
da, kendisi gibi serbest idi! Yü -
zünde tatlı bir tebessüm belirdi. 
Lidya'nın ellerini elleri arasında 
tutuyor, sıkıyordu. Lidya'nın ren. 
gi solgundu, vücudü soğuktan tit. 
riyordu. Govorin altından bir ör_ 
tü çıkardı, kızı nüzerine örttü ve 
madeni kupaya lcr>nyak doldtırdu, 
verdi. 

Lidya, yavaş yavaş içiyor ve: 

- Teşekkür cderım, dostum .. 

Sıhhatinize ... diyordu. 
Govorın de kadehini dudakla 

rına götürerek: 
- Mukadderalımız1 Prenses ... 
Dedi. 

MENFA YOLLND:\ 
Tren ağır ağır Varşovaya doğ _ 

ru gidiyor, ve her istasyonda du
ruyordu. Artık korkı. kalmamış_ 
tı, her geçen dakıkada menfa yo_ 
lı biraz daha kısalıyordu. Lidya _ 
nın kalbinde derin bir muhabbet 
yer almıştı. Art.ık yalnız değildi. 

Arkadaşının kalbi, kalbinin ya _ 
nında çarpıyordu. 

kasyanın derbendlerınde, dağ ge. 
çidlerinde avlanıyor, yağmacı -
!arla, çapulcularl.1 düğüşüyordu. 
Çakır gözlerinin tatlı bakışları 

karşısında Lidya; marıyatizma oL 
muş gibi titriyor, kalbinin eridi -
ğini hissediyordu. 
Varşova! ... Trenin ışıkları, yol. 

daki işaretler gecen;n karanlığın. 
da akisler husul,. getıriyordu. 

Lidya, bitkin bıı· halde, kaı·dnlık 
bir intizar salonunda tahta bir ka. 
napenin üzerine uzandı, uykuya 
daldı. 

Gavorfn; yantndrt oturuyor, o .. 
nu bekliyordu. Arasıra gözleri 
kapanıvor, buna rağmen uyuma. 
maya çalışıyordu. El\ tahanca • 
sında bekliyordu. 

Lidya, ~özleriııı dÇtıgı zaman 
deli kant ·~·ı ayak .a ve gi.ıler gördü. 

- İş buldum Li:lya, açlıktan öl
miyeceğiz, merak ~tme . 

- Oh' Ne aliı! ... Nasıl buldun 
bu işi?... 

- Sabahleyin ~ehri dolaştım. 

Cambazhanenın birinin önünde 
durdum. afişlereğ resimlere ba _ 
kn ordum. İçer•dC'n birisi çıktı: 
cİşin var mı :;enın?• dedi. Yok, 
cevabını verdim. l\ıfeğpr bir yar _ 
dımcı arıyorlarmıs. Derhal kabJI 
ettim. İste bu !<adar ... 

• 

• • .. 

.. 
" 

'. 

• 

Fedor iptidai, .>3f ve tem.z yüreklı 
ve mağrur bir dağ çocuğu ıdi. 

Onun gibi asla k;mseyc boyun eğ
memiş, minnet etmemişti. K.ıf • ı 

Dedi. Ve neş'ı-> ve .;ürur göste ... 
ren bir çehre ;ıe Jave C'tti: 

(Devamı 7 inci sahifemizde) zamanlarda büyük muvaUakiyeUer kazanan yeni yıldızlardan Lüsil Bal'in en yeni re9imlerinden biri 

Esrarı çözülemiyen ölüm!' 
Mide ilacı Şişesini zehirle 

dolduranlar kimdi? 
Zengin çiftçinin ölümü ·lngiliz 

polisini hala meşgul ediyor. 

i
l çağırıld1ğı için bugün 'buraya geL 

di. Yanında bır de ha~tabakıcı 
''ardır. Mahkrmeden şunu l'ica 
ederim ki bu hast3 kadına ne so-
rulacaksa soruhan da bir an ev
vel hastaıhaneye gönderilsin. 

Hakim ~ Mari Çendler'n gel. 
diğini ve dı~"rıda beklediğinı 

matıkeme biliyor. Kendisinı uzun 
tıza<lıya burada bekletmiye lüzum 
olmıyabilir. Fakat kendisini bu
raya cağırmad;n olmıvacaktır. 

ayrıdır. 

Bundan sonra diğer bir çiftçi 
daha dinlenmiştir. Bu adam da 
Valkerin yanında çalışıyordu. Şöy 
demiştir ki: 

- Geçen sene eylülde Valke,· 
bana bır şişe verdi. Bununla ha. 
şaratı öldürmemi ~öyledi. Ben de 
zehiri kullandıııı. Bundan sonra 
dınlenen şahıd Bravn ile karısı 

dır ki bunlar maktul zengin çift. 
çinin komşularırlır. Hak m bu 
.karı kocaya ~unu sorınu~tur: 

Maktul Murlıl ılt• musebe _ 
betıniz ne der-ecede idı? 

-Bunların mlinasebatı kom~u

luk derecesinde idı. Fakat Brav
nın karısı ile z~ngin ve maktııl 
çıftç; arasındak, ahbablığın ı ı· 

lemi~ olduğu :;öylerımektedır Blı~ 

nun için hakim kadına ~unu sor
muştur: 

- Sizin maktul Murfit ile ah-

İngilız gazeteleı inde bir adamın 
ölmesındekı esrarın taıhkıkatına 
daır olan tafsi'<lttan evvelce bah_ 
sedilm.~ti. İngillerede Rıbide 
Muıfıt isminde zwgin bır çiftçi_ 
her yemekte midesi için ilaç alır
mış. Bır gün bu ılacın içıne zehir 
katılmış, adamcağız da ililçla be_ 
raber zehiri içmı~ ölmüştür. Bu 
vak'a 17 mayısta olmuş," zaman
danberi tahkikat ve mu•ha~eme 
devam ediyor Bundan e\·vel 
•Son Telgraf. liundan bahsetmiş, 
tahkikatın safhJl.ırınt ar 1 'l mıştı. 

İlacın içine zc•h.r' k ne ; ıltığı 
anla~ılamıyor, oıt:ıda bazı şup -
heler dönüyordu. Fakat hiç kim_ 
se aleyhinde bir delil sab.t ola _ 
madığı için bu cinayetin b.zı 

meçhul kimselel' tarafından ;ta
pıldığı söylenerek net cenin n~ • 
reye varacağı bef<leniyordu. Şim 
diye kadar yirmi kişinin ifadesi 
alınmıştır. Maktıılün cesedi üze. 
rinde tedkikat .vapan hekimler d~ 
buldukları zehiriP miktarını an
latmışlardır. Bu ta!ıl<iıkat etrafın_ 

da evvelce de •Son Telgraf• da 
yazıldığı üzere :Vfari Çendler is _ 

minde bir kadına: ismi geçmek-1 
tedir. Bu kadın o civarda yine 
zengin, fakat bekar olan bir çift
çinın yanın.da on bir senedir btı
lunarak çiftçinin evinı •dare et _ 
mektedir. Mahkeme tekrar bu 
kadını çağırtmıştır. 

- bablığınızın der~cesinl kocanız ne 

Gerek Mari Çendler, gerek n. 
nun ber~ber oturduğu çiftçi de 
mahkemeye gelm;şlerdi. Fııkat 

Mari Çendler dısarıda otomobilirı 
içinde bekliyol'du Kadının bir ele 
avukatı vardıt'. Avukat demistir 
ki: 

- Marı Çendler on beş gün.den
beri hıt!;tadır. Hastanede yatıvor
du. Fakat mahi<Pme tarafından 

Bundan sonra Mis Valen ısmin
de bir hizmetçi kız şa<hid olarak 
d:nlennıiştir. Bu kız zen.gin ~ift. 

çinin yanında bulunarak geçen 
teşrinievvelde omdan ayrılmıştır . . 
Bu kız haşarat, cldürmek için bir 
şişe zehir bulundllğunu, bu zehir 
şişesini Mari Çendlerin ;stediğini,. 
fakat sonra bu ~iseyi yemde hu_ 
lamadığını söylemştir. Mari Çend
lerin beraber ya~adığı çıfıçinin 

adı Valkerdir. Bu hizmetçi kız da 

onların yanında bulunmu~tur. 

Hizmetçi kız di ·or ki· 
Valkrr, s:ıbahleyn 7.4'i de 

kalkardı. Mari Çendler ~atıl 11 de 
kalkardı. Bun!Jr n odala" ayn 

vak:t öğrendi? O otdükten sonra 
mı, yoksa daha r•vvel mi i:>tınu ö.~
renmişti? 

MUl'fit öldükten sonra öğ -
rendi. 

Brav1t'ın karısı bir müddetten 
b!'ri hasta olmus, zayıf düşrrü~. 

tü. Onun ~in mahkemede btı söz
leri >Öylerken kocasının koluna 
girmiş olarak ona dayanarak söy
lüyordu. Hakim hundan sonra de 
miştir ki: 

- Şimdiye kadu.- dinlenmiş '
lan ifadelere göre üç ihtimali na
zarı dikkate almak lazımdır: 

ı. Bu vak'a oir kaza neticesi 
olmuştur: 

2- Bu vak'a bir int:har ola -
bilir: 

:{ 8iri'ii zehiri ·1aç .şi~in,in ;_ 
çine koymuş olabilır. Bundan da 

(Devamı i iuci sahifemizdf') 

Tuhaf değil mi ? 
Zengin çocuklarının zavallılığı 
A merikadaki çocuk kaçırma 

vak' aları devam ediyor. 
Aılesi tarafından terk olunan 

veya bakılmayan fakir bir. çocuk 
gördük mü yüreg;miz titrer, acı
rız. Fakat acınacak, yalnız bu fa. 
kir, kimsesiz ve sefil çocuklar d e

gil, altın beşikler ıçinde yalan, 
milyonlara sahin olan zengın ço-

cuklardır. Bunlar da zavallıdırlar! 1 
Zıra, hayatları daıma te)ılikede _ 1 

dır Altın be~:ıdcri ekserıyetle 

kana boyanır. 

Anıerikad<o <:ucıık kacırnla 

ıuodusı 

Son zamandı: Amerika haydut
ları yeni bir varıdat kaynağı bul
dular: Zengin ço<;uklannı kaçır_ 

nlak. .. Sonra, aile.sinin -servetinin 
derecesine göre bır (fidyei nacat) 
istemek ... 

Gün. gejçme:< ki bir bankanın 
basılıp soyulduğu, bir zenginin 
çocuğu kaçırıldığı işitilmesin. 

Meşhur G. M. polislerile çocuk 
. hırsızlaı·ı arasınrıa müsademeler 
olmasın ... 

İçkı yasağı dovam ederken ço
cukları kaçıran!ar yokt•1. İçki 
serbest olunca gangsterlerin va
ridat kaynakları i<apandı. Bu se
fer, zengin çocuk:ara musallat ol
dular. 

1932 de, meşhur tayyareci Lind_ 
berg'in çocuğıı kacırıldı. Haydut
lar, ıstediklerı 50 bin doları aldı .. -

!arı halde çocug•ı iade etmediler, 
öldürdüler. 

Bu hadise Aınerıkalıları heye. 
cana düşürdü. Çovuk sahıbı zen. 
ginler evladlarını nasıl muhafaza 
lan hususi pol.s memurlarının 

nezareti altındı. ' bulunduruyor • 

edeceklerini hiteınıyÖrlaroı. Bun
lardı. 

Deniz cocuğu 
1935 de Astorların bir çocuğu 

oldu. 
Astor Amer:kanın şimendife, 

kra 1 ıdı r Gangstt'rlerden korktu
ğu u;m çoctığu, doğar doğmaz hu
stısi yatına naklettirdi. Dünyanın 
en zegin varis! gözünü açın('a ken. 
dini deniz üzeı nde buldu. 

O zamandanb"r çocuk, ana,ı 

ve hususi pol'sltrle beraber den'' 
üzerinde dolaşıyor. On iki sened ı 

dünya denizlerini geziyor. Şımeı>
diferler kralının var.si denizle 
semadan başka bir şey görmüyor. 
Gangsterler, tehd id mekttıblan 

yağdırmakla k.ısıır etmiyorlar. 
Bır gün, yatla beraber yatıracak
larını söylüyol'İar. Çok para sa -
hıbi olmak ta bir dert değil mi' 
Yıldızların da aklı ba~ında del(il 

Holivudun g[ızei \'e zengin yıL 
dızları da daimi biı korku, end•~e 
içinde . Çocuklar.nı nasıl korıı\'a

(Devamı 7 ınci sahifcmi•dc) 
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Istanbul 
Edirne 
Yolu 

İstanbul - Ed.r1'e asfalt yolu -
nun Lüleburgazdan Edime vı!a. 
yeti hududuna kadar olan takri
ben 40 kilcmetrelik kısmı 1.739.643 
liraya ihale cdiımiştir. Bu 40 ki
lometrelik yol 1940 senesı birin
citeşrinine kadar bitirileeektir. 
Diğer taraftan yolun iki tarafının 
ağaçlanması :şine devam olun -
maktadır. Şimdiy c kadar dıkilen 
yirmi bin ağaca ilave olarak bu 
yıl da yeniden mühim bir yeldi.
na baliğ olan ağaç dikilecek, a_ 

ğaçlama işinin teşkilatı ile sulama 
işlerine devam ,olunacaktır. Sı; 

lama işinin devamlı şekilde ba -
şarılması için bu yıl müteaddit su 
tankı bulunan kamyonlar a.lıırta. 

caktır. Su temiııı için yapılan e
tüdlerden sonra Büyük Karıştı.. 

ran mevkiindeki sudan istifade e
dilmesi düşünülmüş ve 3 kilomet
relik mes:ıieden asfalt yol kena
rına bol su getirilmi§tir. Bu su.. 
retle hem ağ&çların bol ve devam
lı sulanması temın edilmiş ve ham 
de susuz olan bu mıntaka susuz.. 
luktan kurtarılm~tır. 

Ankarada 
Ucuzluk 

Ankara bclecliyesl, lokantalar, 
gazinolar, kahvehaneler, pastaha. 
neler. otel, bar ve h<'rbcr dükkan
larında fiatları indiren tarifeler 
hazırladı. Bütün esnaf on gün iı; ~
de satış listelerini yeni fiathra 
göre hazırlıyacaklardır. Bütün o. 
tel ve hanlardan eski fiatlara na. 
zaran yüzde yirmi 1e5 ni,belinde 
tenzilat yapılnuştır. 

Yeni tarifelere göre biıincı sınıf 
lokantalarda 45 d<?recelik rakı' ın 
üç santılitreli!ı: kadeh 7,5 kuruşa 
sa ılacaktr 

Ankara bel div~sinin ev kiı a . 
!arı meseles" üzerinde de t• lkık. 
!erde bulunduğu anlaşılmak::ıclır. 

Katil 
Ciğerci 

Kıt.: kardt' ~ Slmcıniıı nişanlısı 

Yahya ismınd~kı grncin evli oldu. 

ğunu duyup aıle namusularını 

kirlettiğinden dolayı kızarak e,·_ 

velki gün Karagümrükte kama i'e 
onu öldüren ciğeı·ci recep; dün öğ. 

!Eden sonra üçüncü cürmüme-:hut 
mahkemesine çıkarılmıştır. 

Katil Recep; Yahyayı öldürdü. 

ğü~ü itiraf e1mis v~ hakim h~y 

Kamil tarafında:ı hakkında tevkıf 

mıizekkercsi kesilerek evraLh

birlikte cumhuriyet ;nüddei umu. 

Mısır Bahriye 
Nazırı geliyor 

Mısır Kral hanedanına mahsus 
olan Elma.hrusa ~atı bugün saat 
l 7 de limanımıza gelecektir 

Yat ile şeh:lınize, Kral birinci 
Faruğun yaverı ·ve ayni zamanda 
Mısır Bahriye Nazırlle Mısır ri
calındcn d ğer b'r zat da seyahat 
etmektedır. Elmahrusa yatı, li. 
manımızda birkaç gün kalacaktır. 

Elyev'!l Karbbad"da bulunan 
Mısır valide kraliçesı Nazlı'nın 

dönüşte şehrimize t.ğrıyarak yat
la İskenderlyeyc avdet etmeleri 
ihtimalinden balısedılmektedir. 

Mısır Bahriyı Kumandanı me. 
rasimle istikbal ve Perapalas o
teline m!s.ıfir ,,dilecek tir' Valı ve 
belediye reisi Muh:ddin Üstün _ 
dağ, dost memleket Bahriye Ku
mandanı ,ere•ınc Tarabyada To. 
katlıyan otel -d mükellef bir zi-

yafet verecektır ! 
Dünga arabları 

Topkapı 
Dutiuğundaki 
Hadise 

Mahkeme; dünkü celse
de 15 ağustesa talik 

edildi 
Top kapı haricindekı dutluk 

bahçesinde cereyan eden ve tafsi. 
!atını evvelce yazdığımız hadise
nin muhakemesine dün öğleden 
sonra Asliye :kincı ceza mabke. 
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celseye dutluk bahçesi 
sahibi Kemal ve kacısı ve merkez 
efendi janaarma karakol kuman
danı Vehbi davacı ve sivil memur 
Kenan ile avukat İsmail hakkı da 
suçlu mevkiinde hazır bulunduk. 
lan halde devam olunmuş ve ne. 
ticede; dutlukta yapılan hasarat 
dolayısile başlıyan hadise hakkın.. 
da jandarma karnkolunda tutulan 
zabıtın celbi için, muhakemenin 
15 ağustosa talikine karar veril -
mişt~r. 

Sahte çekle 
Para çektiler 

Adanada Mehmed Ali adında 
birisi namına, sahte çek tanzimi 
suretile Adananın b'r bankasından 
8072 lira 36 kuruj para çekilmi~'ir. 
Muhasebe müdürüntin imzası ta;.. 
lid edUmiş, resmi mühür de ça _ 
lınmak suretile t~arik edilmiş ir. 

Orta mekteb 
lhti.qacı 

Dün Maarif Müdir'yetine gi 
derek bir toplantıya riyaset etti -
ğini yazdığımız Maarif Vek'li 
Saffet Arıkan bilhassa şehrimizin 
ort okul ihtiyacı üzerinde meş. 

gul olmuştur. 
Dünkü toplantıd>, bütün mem. 

lekette 30 bın ilk mekteb mezu • 
nunun bulunduğ'ı anlaşılmış ve 
bunların hepsini okutabilmek için 
şehr mızd" ve diğe.- şehirlerde 

evela açılması kararlaştırıla yeni 
orta mekteplerd~n bütce derlığı 

dolayisile sarfınazar olunımıstur. 

Buna mukabil, şehrim~zin 2 or. 
ta mektebind~ ve d'ğer yiJfıyet _ 
lerde de 12 orta mektebd~ çifte 
tedrisat yapılması kararla~tırıl _ 
mıştır. Maarif Vekilı • bugün de 
maarif müd[ir]ijğü'l> gelerek meş. 
gul olmu~ttır. 

NEHRİ GEÇEN JIÜKÜ:-.IETÇL 
LER İMRA EDİLDİ 

Salamank~ 27 (.'\ . ..\_., - Düşman 

km·vetlerind 0 n takr'ben bir alay 
E~r nehrir n ma"'lsabı yakınında 

bu nehri geçmişlerdi. Bu kuvvet. 
ler, imha edilm"ştir. Takriben 400 

maktul tadııd edilml;j ve yüz ka. 
dar düşman nereri bo~uJınak ~U
retile telef olmu:;tur. Mekinenza 
cenubunda nehri geçm,ş olan cum. 
huriyetçiler, ihatl eclilm's. kurmuş 
olduğu köprü'~r tahrib olunmuş. 
tur 

Orman 
Umum 
Müdür?üğii 
Devlet orrnanl;ırı ve işletmeleri 

umum müdürlüğüne tayini yük. 

sek tasdika iktiran etmöş olan İk
tısad Vekaletı teftiş heyeti reisi 

ve müsteşar vek'li Hüsnü Yaman 
dün yeri vazifo5ine b~şlamııt;r. 

Yen; miıdiir Ziraat Vekilini ziya. 
retl<' umum müdürlüğün merkez 

ve vilayetler teskilittı etrafında 

görüşmelerde bu!unmuştur. Dev. 

Jet orman işlerıle geçenlerde top. 

]anan orman 1<:on~res!nde konu -
şulmuş olan husus!ar etı-~fında 

Vekilden direkliflıc: alan umum 
müdur, yem her :ş programile ça. 
lışılacaktır 

Galeuanda ~~-----------~ 
., 

(Birinri sahifeden d->nm) 
lah İrg-' z elç·1 g b1 nota ve. 
r<>re!c l"ı •• t \rablı:.ı·ı acyh;n -
d k" su ısdl ır •. durdu .ılmasını 

asay ın tef". n olunmasın "stc -

m"itir Bu •cş..bbusıi H.caz 'e Irak 

hükiımdJ.rlarmın tr eobüsıer·nin 
takıb et'l'l'Si J"1Uht ·mel !(örülmek. 

ted r 

ing :ter~ hükiımeti Filistindeki 
fevkalade dekgesıne yenı tal _ 

mat verd.ği ;:ibi kumandanlık da 

yeni tnkviye kıtaatı getirtmekte. 

dir. Ayrıca donanmadan da Hay. 

faya ve diğer Sdh. 1 şehirlerine de 

inz batı takviye •Çin deniz kıtaatı 

ihraç edilmiştir. 

A!manya ile yeni~ 
Ticaret anıaşması 
imzalandı 

"L~ ... : ' 1A6~iı__J) Hataya çete 
* Beyazıd imareti mutfakları 

5000 lira sarf ile ~amir ve tad .. e- Akın la rı 
dilmektedir. Buraya Beyazıd kii-
tül:lhanesindeki kıymetli yazma 

eserler nakleJil•c•k. Üniversite H z~rlıyor~ar 
talebesi içJı okuma odası haline t i 

Uzak 
Şark da 

\1$irlnci sahifeden devam) 
vetlerin himayesi ile Ussuri neh. 
rini geçmişler ve sevkulceyşi bii
yük ehemmiyeti olan il<l kasabayı 
işgal etmişlerdir. Bu kasabalar 
Yanlin ile Hsihhsingtingdir. Tok. 
yonun iddiasın;ı güre Sovyet kuv
vetleri faik vaziyetteydi ve balui 
kuvvetlerin top ::teşi altında iler. 
liyorlardı. 

Belediye 
Seçimi 

(B• • . b'ı(•dt0 
ırıncı sa 

Gösterilecek T'Jmı<'"ler 
kt'dı de tedkikler yapılın• Jd 

Türk - Almcn ticaret ve tediye 
anlaşmaları evvelki akşam Al -
man Hariciye Nezaretinde imza 
ed:Jmiştir. Almanyo namına Ha
riciye müsteşarı Baron Weissa -
ecker ve Türkiye namına Mene
mencioğlu bu münasebetle sami. 
mi beyanatta bulundular. 

15 ağustosta mer'iyete girecek 
olan bu itilaflara ııazaran bihi -
mum Türkiye malları hiçb.r kon
tenjan ve takyide tabi olmaksı -
zın serbest olarak Almanyaya ih. 
raç edilebilecektir. 

Menemencioglu bu 5abahki eks 
presle Türkiyeye hareket etmiş
tir. 

Yeni anlaşmıya göre, iki mem
leket menşeli eşya umumi mev -
zuat dahilmde serbestçe ıthal e. 
dilecektir. Evvelce Trakya mü -
varedatı için vazedilmiş olan pia. 
fon kaldırılmıştır. Bu şeklin mü
tebaki mübaJP!:itta mütezayıd 

b:r inkişafa vol açma.c:ına ~ntizar 

edılmektedir. 

l\.tacaristanla .vPni müzakereler 
Mevcud Türk _ Macar ticaret 

ve kalering anlnşmasının iyi işle
mesinı temin ·ç.n Peştrde vukııu 
mukarrer görü-meltr de önümüz.. 
dekı hafta 'çinde başlıyacaktli·. 

Bu müzakerelerde hükumetimiz 
namına Türkofıs reisi Bürhan 
Sanus ve Merkez Bankası mü -
messil, hazır bwunacaklır. 

Yunanistanl:.ı yapılacak yeni 
anla':'ına 

M•carı<ilandaıı sonra Türk~ 
reisi ve Cumhuriyet Merkez Ban. 
kası murahhası YunOIJ,·tana gi
decrk ve Yunaniı-tan o. • ramızda 

yeni bir t;caret ve kler!ng anlaş. 
ması akdi için müzakern' er baş
lıyaraktır. 

lıı. 

Bi~d- , ziyaCe 
Ekiple çalışan 
F~brikalard2 tatil 

İktısad Ve\:iı. l")tinın murakabesi 
altında iki veya üç ekiple çalışan 
fabrikaların hafta taltlini nasıl 

hapacakları hakkında yeni esas. 
lar hazırlanmıştır. Bu kab.l fab. 
rikalar senede 15 cJefa >ıa<ta tatili 
yapabileceklerdir. 

EminÖ;4Ü 

Meydanı 
Valide hanının bulunduğu yere 

tesadüf eden ada ile meydanda is. 
timlfıki lazım ge't!n diğer adalar_ 
daki b.naların yıktırılması işi ya. 
kında bir müteahhide verilecek _ 
•tir. Belediye Fe:ı heye i bunun 
keşfini hazırlamaktadır. Valide 
hanının bulundu~u c hetteki ada. 
daki bütün dükkanların istimlak 
muamelesi bitmiş; yalnız iki tanesi 
kalmıştır. Meydanın biraıı evvel 
açılması matluf:ı olduğundan sa _ 
h,b]eri bulunamıyan ve yahı..d sa- 1 

h.blerile istimlak bedeli üzerinde 
anlaşma yapılamıyan dükkanlaruı 

da istimliik bedelleri yüzde yirm. 
1 

fazla olarak bankaya yatırılmak 
suretile plan sırasına göre birer 
birer yıktırılacaklır. 
Dığer taraftan Bebek _ İstinye 

yolu üzerinde de Rumel hisarı me. 
zarlığının kesilecek kısmı bıtmiş; _ 
mezarlık civarındak: bazı bina • 
!arın istimlakin~ sıra gelmiştir. 

Buradaki istimlilk muamelesi yir. 
mi bın ha ile temin edilebilecek. 
tir. Buna liizım olan tahsisat da 
hazır olduğundan hemen i~e baş. 
!anacaktır. 

Diğer taraftan imar pl~nının 
tatbikı sırasında rnpılacak istim. 
lak muaıneld<>rind tesadüf edL 
Jecek bir kısım müskülat gözö _ 
nüne alınarak Belediyeci! istim _ 
lak kanununda ba7.l tadilat yapıl. 
masına lüzum gö5terilmiştir. Be. 
Iediye riyaseti bu husustaki nok. 
tai nazarı gösteren raporunu ha _ 
zırlamıştır. Yakında Dahiliye Ve. 
kaletine gönderPccktir. 

Satılık tablo 
Gayet kıym•t!ar bir tablo acel 

satılıktır. Adres: İstanbul Balhı;r
kapı Sadıkıye hRn No. 11. 

getirilecektir. * Çamlıcada kapatılan orta 
mekteb binası yLniden Amerikan 
ve Alman sistemlerine göre b:r 
nümune lisesi hal'n~ getirilecek
tir. Bu Lsenin adı Üsküdar lisesi 
olacak, mektcb bu seneki plan 
taksımatına göw Üsküdar ve Bo. 
ğaziçi orta mckteblerinden me
zun Uılebclerı dlacaktır. * B:r haftadanberi şehrimiz -
de bulunan İktısad Vekili Ş 'kir 
Kesebır dün ö~le trenile Anka
raya hareket ctm:ştir. * Üç kii-Ometrelik Paşabahçe -
Beykoz yolu !<ırma taş şooe ola
rak inşa edilecektir. Üzerı bila
hare asri bır kaplama :le örtüle
cek olan yolun .nşası için 33 bin 
lira sarfedi!cc'?1<tir. * Sorgu hakem ve vekılleri ;_ 
çin bu yıl da Aııkarada bir imti
han açılacak, evvelce girip de 
muvaffak olamıyan sorgu hakim 
veı<illerı de b•1 .mtihanlara alına. 
caklardır * Eınn vet müdürleri ve am'r
leri aı asınd~ yen. nakil ve tayi."1-
ler yapan bir kararname projesi 
hazırlanmaktad ,r. * Devlet Dem!ryolları İşletme 
Umum Müdü:-;ügü herhangi bir 
sebeble kulla'!•lamıyan biletler -
den satıldığı gü~ün akşamına ka. 
dar ;stasyon gi~esine ibraz edile
cek olan ve kullanılmadığı tesbit 
edilenlerin bedellerinin sahibleri. 
ne iade edilebıleceğını kararlaş -
tırmıştır. * Üç buçuk milyon Lraya iha. 
le edilerek ıa:ı; yılında faal.yete 
geçilmiş olan Küç\ikmenderes 
nehri ve t.fıbileri üzerindrj:i 1s
Jah işlerinin c•n mühim kısmını 
teşkil edm Ccl!~d gölü bataklıgı 
temmuz sonlarında tamamen ku. 
ru tu !muş olacaktır. * Derslm, ovacık ile Erzincan 
arasındaki 36 kilometrelik yolun 
tesviyesi b!tm:s ve bu suretle bu
radan Tunceliye kadar mo!örlü, 
motörsüz vasıtaiarın gidiş ve ge. 
!işine imkan hasıl olmu tur. * ;\fozeler Umum Müdürü E
d·rneye gitmiştir. * Yunan amirallerinden Pa _ 
parıkopulos dün ~ehrimize gel -
mişlir. Burada birkaç gün kala. 
rak istirahat edecektir. 

Çek ihtilafı 
Yoluna girdi 

(Birind sahifeden devam) 
Sal.iıhiyettar nıchafil, Südetler 

fırkasının kendi noktai nazarını 

tasrih etmek suretle milliye:Jere 
aid müşkül meselenin halline yar. 
dım etmeğe amade olduğunu be. 
yan etmektedir. 

Lord Rünciman'ırı b"r müşahid 
ve mütehassısı vazifesini ifa ede. 
ceği ve bu işi yaparken İng:ltere 
hükumetinin ve diğer herhangi 
bir hükumetin tesir ve nüfuz:ın. 
dan azade kalacağı keyfiyeti Ya. 
ziyeti çok iyi bir suretle karşılan. 
mağa şay~n b:r tarzda tenvir et. 
miştir. 

ÇEMBERLA YN'İN NUTKU 
Londra 27 (A.A.) - Çember _ 

Iayn, avam kamarasında irad et. 
miş olduğu bir nutukta hı.ikume. 
tin sulh gayelerini tarif ettikten 
sonra şöyle demiştir: 

Hiç kimsenin bizim sulhu araş. 
tırırken İngilterenin şerefini veya 
hayati menfa:ıtl~rni feda etmeğe 
mütemay!l olduğumuz zehabına 

kmıılmaması icabcddr. Silahlan
ma programımızın tatbiki saha _ 
sında seri tera~<kiler elde ettik. 
Günden güne memleketimizin si. 
lahlı kuvveti, kelimenin tam ma. 
nasile, daha müthiş bir hal al _ 
maktadır. 

SONBAHARA KAUAR 
HALLEDİLECEK 

Bir İngiliz gazc!e,;ine göre Hen. 
layn, sonbahardan evvel Südet 

Almanları tatmin edecek bir itilaf 
vücude getirilmediğı takdirde her 
türlü mes'uliyetten kendisini be. 
ri addedeceğini sövlcmiştir. 

FRANSIZ GAZETELERİ 
NE DİYOR? 

Paris 27 (A.A.) -- Gazet€lerin 

(Bırinci sahifeden devaoı) 
bir çete görünmez yollardan Ha
taya dahil olmuşlar ve Amuk is
tikametinde ilerliyerek Türk zen
gin ve milLyetperverlerinden Ali 
Mürselın çiftliğ:nı basmışlardır. 
Çift1ikte Ali Mürsel bulunmuyor. 
du ve yalnız vek•li vardı. Vekil 
mütecavizler tarafından dövül -
müş, üzerindek; p~raları alınmış 
ve gırtlağından ağırca yaralan _ 
mıştır. 

Çete burada yükte hafif, paha. 
da ağır şeylen de aramış ve al
mıştır. 

İKİNCİ VAK'A 
Çete Ali Mürsel çiftliğ:ni bas

tıktan sonra Şarki Ayrancı kö
yüne hücum etmeyi tasarlamış 

'e mezkur kö~· doğru yol alarak 
köyde bir panık yapmak gayesi. 
n.i güdmüşler ve bunun içi!l de 
köye tecavüzlerinde silah kulhn
mışlardır. 

Hiıdisenm maha]]j hükumet ta. 
rafından haber .,J,nıp derhal Ü

zerlerine tedib kuvvetlerinin sev. 
kedileceğini kestiren mütecaviz
ler Şarki Ayranc: köyüne bu te
cavüzü yaptıkbn sonra Yeniya
pan küyünün yo'unu kesmişler 

ve Türk liste;:ne kaydolunan A. 
rabları dövmüşkrdir. 

Hatayı asay·şsiz göstermek, hal 
kın emniyet VE' huzurunu kaçır
n:ok, ma.halli kuvvetleri m~gul 
etmek kasd·ile ve siyasi gaye le 
hareket eden bu çeteye Bedevi 
reislerden Sallan kumanda edı _ 
yordu. 

Hadise hükı'.ırı ttc;e haber alımr 
alınmaz derha! faaliyete geçJ -
miştir Delegasyon ve mahalli hü. 
kumet failleri yakalamak, bu ne
vi hadiselerin tekerrürüne mEy. 
dan vermemek ıçm ittihazı f'"b 
eden bütün tedb'rlerin almaca -
ğnı beyan etmektedir. 

Hadise öğrendığime göre ta _ 
mamile mürett ~belir ve bu çete
ler Suriyedekı tahrik unsurlaıı 
tarafından teşvik ve teı;ci edil _ 
melctedirler. 

SURİYE KABİNESİNİN 
İSTİFASI 

Haleb 27 (Hususi)- Dün Suri-
ye kabinesinin istifa etmesinin 
beklendığini haber vermiştim. 

Kabine istifa etmiş ve tekrar Ce. 
mil Mardanı tarafından teşkil o
lunmuştur. 

Yeni kabinede Dahiliye, Tica. 
ret, Maliye, Maa6f, Nafıa Neza
retlerine yeni şahıslar geçmiş bu. 
lunmaktadırlar. 

Vatani kongres!nden sonra vu
kua gelen bu deği~miye siyasi bir 
ehemmiyet atfedilmekte ve yeni 
kabineden Suriye istiklali ve 
Vatanilerin davasını tahakkuk et. 
tirmek yolunda yeni hamleler 
beklenmektedir. 

Vataniler Tiickiye ile Fransa 
arasında Hataya aid olarak akte
dilmiş ve fiil haline inkılii.b etmiş 
bulunan itili\iı ·tanımamakta mu. 
sır görünmekt 0 dirler. 

mütaleaları, Çemberlayn'ın dün 
avam kamara•ında irad etmiş oL 
duğu nutuk hakkındadır. 

Figaro gazetesi, yazıyor: 
İngilizler, Lord Hünciman·ı fır. 

kalar arasında hakiki bir itilaf ze. 
mini bulmak maksadile Prağ'a 
göndermek suretile hayırhahane 

tavassutlarını teklif için tam za. 
manında işe karışmağa karar ver. 
mişlerdr. 

Lö Jur yazıyor: 

Hoza'nın Lord Rünciman.ın 

kendi yanında müşavir ve rnüte. 
hassıs olarak bulunmasını kabul 
etmesi keyfiyeti, kendisinin hüs. 
nü niyetine bir delil ·t<:>şkil etmek. 
tedir. 

Hedefleri olan kasabaları işgal 

eder etmez evlere ateş vermişler
di . Fakat, ilk mukavemeti yapan 
.l\fançuko kuvvetleri İmdad ve 

takviye kıt'aları alır almaz mu • 
kabil taarruza geçmişler ,.e kanlı 
bir boğuşmadan sonra Sovyet iş
gal kuvvetlerini tardctmişlerdir. 

Taarruz karşılıkb olarak iki de. 
fa tekerriir etmiş ve her ikisinde 
de Sovyct püskürtülmiiş ve ağır 
telefat vermişlerdir. 

Sovyetlerdcn akseden haberle
re göre ise vaziyet bunun aksine. 
dir ve .l\tançuko hiikiimeti kendi 
hududları içinde yaşıyaıı Sovyet 
vatandaşlarına sııikasd ve katli
am hazırlamaktan mes'ul ve müt. 
tehimdir. BeJ·a. Ruslarla clele 
veren ve onları her hususta Jıi -
maye eden Japon ve .l\fançuko 
makamatı Sovyeller aleyhine ge. 
niş mikyasta tahrikat yapmakta, 
Uzak Şarktaki huzur ve sükôrıu 
tehdid etmektedir 

Geçen defaki i~gal hadisesinin 
henüz hal ~arcsı bulunmadan bu 
şekilde yeni bir vaziyetin ortaya 
çıkması ergcç bir !'ıovyet - Japon 
muharebesinin sıkacağnın ilk de. 
!illeri şeklinde tefsir edilmekte, 
heyecanla Uza!.. Şarktan yeni ha
berler beklenmektedir. 

yıl önceki seçimde y•P1d 
bu defa da çifte naııız~ 
rilmesi ve halkm dıle e' 
vermesi usulünün ıerr h 
çok muhtemeldir. 

Seçimin murr.ıwn ola~ 
neticelendirilmesi iç'n Y 

•:ı 
edilen aile sicillerı ıu• 

bitirilmek üzendir. ıııf 

Alakadarlardan Jışler ,f 
tasnif edilmiye baş]anfl'l --Bir tren 
Kazası 

Dün gece Haydarpaşsıl' 
him kaza olmu:;tı.r: 

tU~ 1- Adapazarında o 
Iarında Osmarı i5mind"" 
dün gece Haydarpaşa g ı 
palı olduğu halde bun~ 
rak karşı tarafa geçırıe 
tir. ,, 

Fakat bu sırnrla ~ı: ırt~ 
mekte olan ·bar.ryo• ,•' 
altına alarak por~0Jaf1'1 jd 

2- Şoför Hakkının 
.. ~tc 

deki bir kamyo~ aurı hl' . 
darpaşa - Kadıköy rı ı 
rinde sür'atle ilerler~~, 
cuğu ümidslz bir palde · 

mıştır. -

(~ı~ P_?liti!rnd_a~ ~e__v~~ 1 C~;;;:zi~~~;~el 'fe~I 
rin büsbütün mağlı'.ıb edilmesi, ' 29 
General Franko'nun kazanma • ' 1'-------:-~. 
sından ibaret değildir. İspanyada 
General Franko'ya yardım vesi -
le.;ile harb malzemesi, t&yyare 
yollanarak biriktirilmesi daha zi. 
yade istikbal için b:r takım tasav. 
vurlara alamet sayılmaktadır. İs. 
panya meselesnin bu cebhesi şu 

Vakiti er 

son günlerde yine kendini gös:er. 1 '-------ı 
mektedir. Ademi müdarale ko _ Güneş 
mitesinin çekilmesi üzcrône gö - Ôğle 
nüllülerin çekilmesini kabul et. ikindi 
meğe mukabil kuvvetli harb maL Akşam 

zemesi gönderidiği anlaşılmak Yatsı 
tadır. 

I' 

Popüler, diyor ki. AHMED RAUF 
Çek hükumeti, pek akilane b1:_ 1-____ :.__:.:_:=::.: .. :_::==.:--~~====:: 

lms.k 

surette hareket ederek bir nasih -• 
kabul etmek suretile bu nasihin 

vereceği nasihatleri kabulden im
tinaı çok müşkül olduğunu gizle. 

mek lazımdır. Çekoslo,·akyanın 

mukadderatı ve birçok bakımlar. 
dan Avrupanııı mukadderatı, bu 

veçhile bir tek ad~r.ıın takd!rne 

bırakılmış oluyor. Bu, çok ciddi 

vaziı\'ettir. 

··tı 
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Bas, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık :ı'..;fit· 
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larınız~ derhal keser. lmlıında günde 3 kaşe a ~ .. ·----
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Vaçdız Hı KAYI! ı 
~,.-~~~~~~ ·Bu belki 

Kalblerin 

~az•n : Rahmi 

Sar 
~~~ın cevabsız kaldığı. 
~a h· rk bahrıi.yelisi arka _ 
'"- ıtab etti: 

lh •. uelirn·A;_ 
~ ~s 1

""1' acaba bu adam ... 
liı.. vı: "~r ., ~ ımyor! Bana bak Ha. 

' M.ı':afa! Şu herifı filikaya 
~ b _ara s:ındalını da yedc-
ç.\'U§:glayın gemiye dönelim. 

&etıtıdi n. eınrı anında yerine 
\ltıı · l'urk de · 1 . . ku 
~ ıı bazuhı . nız er erının v-
. Ça.ııan M rıle kollarından kıs -
~~t buıa:gopark ağzını aÇacak 
~ ltstf act dan !ilıkaya alındı. 

11>i fil~adelbotun burnunda
' ~ nın • rka ına bağladı. 
l)~e anı .. 

lıır11en ,~vuŞa. ~slcndı. Tekrar 
~~a ~alan sekiz küreğın 

4l-k <Se.tr dıgı fılıka gemzye. 
dı Bıt-k 0Yer ne doğru kanad _ 

<ırt aç dakıka sonra nefc ... _ 
!:,_aı.e Çl(~~nda de::;troyerin güv.er 
_""''lll.ıtt, Moıgupark Tiirk kap 'de ~royer süv risinin hu. 
~og0Pa ~~unuyordu. · 
0~~. 'tı{r 1 Yaknlıyan Türk des

t llest~y ua~enetmillı~ e idı. 
t t ~ordu ~ lstanbuldan posta ge. 
d' k~Utı Çanakkalede yatan Nağ. 
t z fır: bek1 en ıkınci Türk 
\' ııı· ın~ına ınerbut destroyer 

Gd<s ""' gıd Yor, İstanbul ha-" em . '1.>tıa ılı; ırı t'inı beklıyen do-
e ~-- -ınc· k d -~ unıandanı Ar i Be-
~ tn e\~akını go urul or-

taı!a ~ kıy la 
~ destro 1 rını bordaladığı sı. 
~bdirdiğ1 1

Yetin .Projektoriı suda 
l>a heder şı~ huznıesinde bu a
~r ~botı.ı ~ goı ınü~. birdenbire 
~~;:~tôrcu ~ şeye benzeteıniy<m 
~t unu uvn ıye rapor 
Sı.ıv 

"tı~ 11.tı h 
(ı11 §; \ari~nı.en durbunune sa _ 
~a. bun ~llen noktaya ba • 
\~Opar\~n nıahhetın nnlam1ş 
ıı.. lı\.o. • -. ~vırınek bır mana 
"'"'t ~gı b ' 
~l'~Uıı u g c yo culuğunun 
t~ so rnak, oğrenmek ıs-
~ 'it-. t l 
ııı '-'aptı~1 ı ınıcı ıne m ga
~ lleq fili suallere cevab ala _ 
ı~ tıı ka t'e b .. """ OtlJ. • ır çavuı> gCJn-
~ ~ttııye'r da Trıg,lızi tutmuş. 

'1a "art getırnuşlcrdı. 
tb~ llızt B 
~ tş D~.cn fazla ey [l] Duyük 
·ıır~ ı:.or~ . Yararlık gosteren 
~ &orebılen kıymetli bir 

h [) &t subayı ıdı 
• ,~ b erhıını 

tıl! l<e&stamonu meb'usu 

Y..ıka, ftllm, maltlmat n not verenler: Eski Oımaalı donanması erk .. 
IUDdan miralay Jtemzl, İskele ve limanlar umum kumandanı alba1 

ŞilkrU Pala, komodor bafkltibi thsaıı. batan ceml kaptanları, 
eül armatörler. Ve burthıe kadar ehli kalan ve.sikalar 

Karşısına getirilen Mongopark'ı 
bir defa süzünce onun ecnebi ol. 
duğunu anlamakla güçluk çek. 
medL Yanında duran ik·ncisine 
mmldandı: 

- Bu herü Türke benzemi,Yorl 
Sonra, Mongopark'a döndü: 
- Nereden geliyorsun bu vakit. 
Diye sordu ve .. tabii cevab ala. 

madı .. 
Mongopark birdenbire biiyük 

bir şaşkınlığa uğramış, akşamdan. 
iberi korktuğu ihtimalin tahakku. 
ku karşısında doğru düşünme ka
biliyetini tamamilc kaybetm;şti. 
Süvarinin sorgusundan birşey an. 
famadı. Fakat sorguya çekil<lıği • 
nin farkına vardı .. durdu .. Bakın. 
dı. Süvari tekrar karşısında gür
:ı.ed: 

- Cevab versene be ... Ne arı. 

Tuhaf 
Değil mi? 

(5 inci sahifeden devam) 
caklarmı bileıruyorlar. 

Marlen Dıtrih, kö.şkünün pen. 
cerelenne kalı•ı oemirler koydur. 
muş, adeta hap'shı.ne gibi... Kızı
nı burada muhafaza ediyor. Mn
rıya Silber, kızını A vrupaya gön. 
dermek mecburiyetinde kalmıştır. 
Norma Şerer evirun etrafına elek
trık telleri koydurmuş, ve kU\' -
vetli bir cereyan vermiş. Dort te 
hususi polis hafiyesi tutmuş. ço
cuklarını bu suretle muhafaza e-
dıyormuş. 

Sınemada en çok para kazanan 
küçük yıldız Şirley Tampl de po. 
lislerin muhafazası altında soka. 
ğa çıkar, stüd) oya gıder, gelir. 

Babası, her gün bir tehdid mek
tubl.! almaktadır. Evlerinin etra. 
f mda, gecelerı on ıkı müsellah 
bekçi beklemektedir. 

Geçenlerde Florıda'da, küçük 
hır çocuk, beş:gindcn kaldırılıp 

götüruldu: İki bin polis ve asker 
gunlerce aradılar. On yedı tay
yare de araştırmıya iştirak etti. 
Nihayet zavallı yavrunun cesedi
ni buldular. Az sonra katili yaka. 
landı. 

Çocuğun odasm:ı gırdiğini, ağ

zıDa bır mendıl tıkadığını, eve ge. 
tirdiği zaman çocuğun öldüğünıi 
gördüğünü itira! cttı . 

Katıl, hapish.ıneye naklilunur -
ken ahalı tarafır.dan linç edıldi. 

yorsun bu saatle şu maskara bot
la denizde?. 

Mongopark şaşkınlıktan irile -
şen gözlerini suvarinin gözlerine 

dikti.. Yalvarır bır mana ile ba
karken mırıldandı: 

- Ay do not enslend [2] 

Süvari vu sözlere kulak verdi: 
- An1'aşıldı .. Bu herif İngiliz.. 

Sonra yeni bir şüphe ile bulan. 
dı: 

Sakın bu adam aylardanberl 
kendilerini fıldır fıldır peşisıra 

koşturan, Marmaradc< dört döndu. 

ren İngiliz tahtelbahirlerinden 
bir.ine mensub olmasın? .. 

(Devamı var) 

(2] İngilizce «anlıyol':um., de • 
mek. R. Y. 

\ Kıymetli pullardan 
Yapılan eski Casusluk 

( 4 üncü iahifedcn devam) 
diğinden Avustury,ı sansörünün 
kontrolünden sakınabiliyordu. ce. 
vapları da biı· pul kolek~!yôncu. 
sile yapılan muhabere şeklınde 
olarak Nicetnnın adresine gönde. 
rilmektc ıdL 

Bu nama gündenlen mühım 

mcbaliğ de gılya nadir ve pahalı 
pulların satın alınmasını is1hdaf 
edLyordu. Halbuki mektuplarda 
yazılan her cins pulun ayrı bir şif. 
re mukabili ı.e her rakkaının da 
bir har! kar~ılığı vardı. 

Bır buçuk sene bu ş~kilde de. 
vam eden muhabere günün birin. 
de Niceta adres ne gönderilen 
mektup üzerind0 «T» daıngasile 

sansöıiin nazarı dikkatini eelbet 
mişiti. Zira bu mühür Rusyanın 
casuslar iç:n kullandığı damganın 
ayni ıdi. Derhal takibat başlamış, 
Nicetanın bir Rus casusu olduğu 
anlaşılmıştı. Bu mektubun ele geç 
mesinden az sonra da Virnna gaze
teleri Nicet.q n·ımı müstearı altın
da casusluk eden general Radlinin 
Klomser otelinde ölii bulunduğu_ 
nu '\'azmıştır. Avusturya umumi 
efkarından bu casusluk heberi 
gizli tutulmuştu . 

Amerika, çocuk hırsıı.lanna pek 
ağır bir ceza vermektedir: idam .. 

Buna rağmen çoct.k kaçırma ML 
diselcri eksik değildir. ~ R.Y. 

llhkcı kızını lemediği, yüzlerine bile bakma • 
dığı oluyordu. Çocuklar, babala
nnın şefkat ve muhabbetle ken _ 
dilerine hitab ettiğıni, okşayıp 

sevdiğini hiç hatırlamıyorlardı. 

Hasta oldular ını, hizmetçiyi gön
deri) or, hastalıklarının seyri hak
kında malunut al~yordu. tşte o 
kadar .. 

aı üren-kim?., 
~'"it ·---------------

. ... en: F. SAMİH 3 
tıı.ı ~husu 
ıı l>elt aı st!l benı mde b ld\ • 
ıA l\ ••• Su ""t Vıre nunıa brabcr se-

lflı. Çalı.,,, • 
l' so..,lı r-Cngım. Bıldık -

b t Yec<'ğııtı 
kana 

· dağın ~e uz~rınd • o uru-
d i~ g0 ,.,; Peınnde, ağaçlar 

ı '"'n·'n 
~ Ş:ı.t va bakıvor. 

u ll t 
t ın 'at 
• t lltı.ıy Jsunda Roskote a. 

ali Otdu ·u ''rn \'e ' nug adlı yaşlı 
~ · 'Sırı k ÇOl.'1Jğu Lusil 
~~ ~11\dq )'ıı 111 

• bıı i on do_ 1 
lar1 , .. 

•vıact n 
~ \'ve rn .noskoı>t, on bes 
t av Uzun b 

t l'fat ır ha:stalıktan 
t t!v trn, t B 
~ enrrıern baları tek. 
~ ~ n k 

1 
'i \'aktın, kü _ 

~ ~il ,_ «Parııp kıtub oku 
~ l'l:ltab· -

lto"'e· ına rnı omzuna 
~ gını 

Yanına alarak 

Yazan: Jan Loran 

kırlarda dolaşmak, avlanmakla ge. 
çinyordu. 

Karısının vehtından sonra neş'
esi k;Jçmıştı. Kimse) ı kabul et -
mıyor, kimse il<~ görüşmüyordu. 

ismınin telaffuz olunmasını da s. 
temiyordu. Karısın. çok sevdiği 
ve acısına dayanamadığı, bu se
beble akıl muvazenesini kaybet
tiği sö) lenıyordu. 
Köşkte, ölen kadının bir resmi 

yoktu. Hatta çol'uk1arının oda -
sında bile. He~-.ini kaldırtmıştı. 

Nıçın?. 

Kımse kendis'n! sevmiyordu. İs 
min. işiten çocuklar susuyorlar, 
korkuyorlar ve koşup vnnelerinin 
eteklikleri arasına saklanıyor -
lardı 

Bazan çocuklarına bir söz soy. 

Bununla benter Lusil ile Rön~ 
büsbütün yalnız. ve- kendi hallerine 
bırakılmış değillerdi. İki kadın da
ima yanlarında bulunuyor, ken. 
di!erine bakıyordu. 

Bunlann biri. Mösyö dö Ros -
koet'in karde,in•ı1 karısı Pola 
yenge, diğeri Lti il dadısı Mahna. 
zel Adölen .. 

Pola, ·irmi be;; sene evvel Hug 
dö Ro ket'in küçük kardeşi Mişcl 

• ile evlenmişti. Kocası, düği.inden 

az sonra vefat c'tı, .karısını be _ 
şıkte bir çocukla ve bır parasız 
dul bıraktı. 

O zamandanherı Po1a ve oğlu 
Adriyen şatodı:ı yaşı) orlardı. , 

i te, Jilber Ş:ıvnhe'nin, ihliyar 
sütniııe:sinc geldığ zaman gör -

Biricik suçudur! •. 
( 4 üncU. sahifeden devam) 

- Fakat şimdi öyle değil.. Sana 
söylemeliyim artık!.. 

- Neyi?! Ne oldu, ne var Nejat?. 
- Her şeyi Ayla! .. Bu cüne ka. 

dar gizkdiğim hakikati!.. 
- ???J!! .. 
- Biraz tahammülkfır olman 

lazım yavrum.. Artık tamamile 
ayrılıyoruz birb:rimizden. Oç yıL 
lık bir yaz rüyasıydı geçirdğimiz 
günler. 

Gömmek lazım artık o hatıra
ları! Ni,ye mi? Çünkü!.. Bir kaç 
gün sonra evlenyorum. 

Bana, her şeyden evvel para la
zımdı!!.. Onu dıı alacağım kızda 

bulacağım!. 

Kağıtlarımız asıldı b le Seni de 
düğünüme bekler!ı'n! 

Bütün yer yıkıldı, üzr·rime çök. 
tü sandım. Bir külce halinde, ora
ya yığılacaktım. Ağlamak, sızla

mak. yalvarmak iste'dım. Bu acı 
hakikate tahammül edemezdim. 

Genç kızlık gururum her şeyi 
yıktı, sonsuz ıztırabını; ona karşı 
olan sonsuz sevgımi bile. 
Öyl~ bedbahtım kil Düşünüyor

rum! Acaba? Benden daha ~d-
. baht kimse var ım, şu veryüzün. 

de?! Zaman sevgiyi soğuturmuş 
ne kadar doğru bır söz! Bu söze 
bütün kalble inanmı:ık lazım!.. 

• 
İki aydır, yarı hasta vaziyette. 

yim. Bu sabah annem bana bir 
müjde getirmiş. Ağlıyarak, gül
düm bu müjdeye! .. 

Uzun seneler Avrupadtl bulu. 
nan kuzenim geç•.mlerdt'! gelmişti. 
Evvelki gün annest, beni c.nnem
den istetmiş. 

Zavallı delikanlı!.. Bıhniyorsun, 
kirlenmiş bir kaibe sahip olmak 
emelindesin. Hayırı. Denin. kal
bim yalnız bir tek kalb içın çarptı, 
çarpacak. Duygularımı, hisleıimi 
sana bağlıyamazsam kabahat be.

nim mi? Bu benim suçum mu?!.. 
Belki! .. Senin hakiki sevgini de 

anlıyamıyacağım. Ne yapayım, 

bağlandı kalbim. Seni de bndbaht 
etmek istemem. Bu «Kalbimin su.. 
çu!• yalnız cKalh min suçu!~. 

• 
Hayır! .. Hayır! .. Hayır aldanı. 

yorsun sen Ayla!. .. 
Bu bir hakikattir, inan şıı söz. 

lere! .. Kaba.hat sendP değil, o se. 
nin d{alblnin suçu» d<.>ğil insanın 

Hakiki sevgiyi bulmamak bu. 
!arak bağlanamamak, o k:ıderin ve 
yahul. 

«Bu belki kelblerin biricik su. 
çudur!! .. » 

1. GÖKSer~ 

Tercüme işleri 
Harita alım işlerine ait her türlü 

teknik ve su işlerine lüzumlu bulu
nan loli~an işleri yapılır. 
Bilcümle şartname ve tarifna -

meler Alman~ İngilizce ve Fran
ı;ızcaya bu işler üzerınde uzun müd. 
det çalışmış mütehassıslar tarafın

dan Türkçeye çevr!lir. 
Sadıkiyc Hanı No. 11 
Bahçekapı İstanbul 

düğü, gönlünü kaptırdığı güzel 
matmazel Lüsil'in etrafında bu • 
lunanlar bunlardı. 

İki genç. biribirler•ne tesadüf 
edince hemen ahbab olmuşlardı. 
Jilber'in saklanacak bir şeyi yok. 
tu. Çok hassas hır ,:?ençti. Ateş al. 
mı ya fırsat arıyordu. A7. sonra iZ
di vacı düşündü. 

Lüsil'siz yaşıyamıyacağını zcın_ 
nediyordu. Genç kız, ılk evvel 
korkmuş, hırtta gozlcrinden yaşlar 
akarak kaçmıştı. 

Jilber, genç kızın bu harckdin
den birşey anlıyamamıştı. Fakat, 
sevildiğine emınd~. Birkaç ptin, 
birbirlerini görmeden ge~ti. Me. 
raktan deli olu\'ordu. Bir mektub 
yazdı, Anaikc verdi, şatoya gön _ 
derdi. İhtiyar kadın, blr fırsatını 
buldu, mektubu genç kızın eline 
sıkıştırdı. 

Lüsil, cevab verdi. Ona. derhal 
köyü terkctlll(!sini, kendisin, unut. 
mas1111, görmek teşebbüsünde bu

lunmarnasııu tavsiye ediyordu. 
Genç ressam köydc>n ayrılmadı. 

Birkaç gün sonra imzasız mek • 

CANLI 
(5 inci sahifeden devam) 

- Fakat evveli ne yapmamız 
lazım biliyor musun, Lidya? ... 

Genç kız yavaşça kolunu tuttu, 
gözlerini eğdi, cevab verdi: 

- Evet, biliyorum! .. 
İstasyonun yanında küçük bir 

kilise vardı. Yaidızlı kubbesi, son 
kanunun güneıi altmda parlıyor. 
du. Papas, kendilerıni güler yüzle 
kabul ve hemen akidler·ni icra et
ti. Bu sırada kilisenin çanı çalı -
nıyordu. 

Akid merasimi pek az sürmüş
tü. Yeni evlıler, papazın elini Öp
tüler. Kolkola dışar! çıktılar. U -
zun müddet dola~tılar. Barınacak 
bir yer arıyorlardı. Nih:ıyet adi bir 
otelde küçi.ik bir odn buldular. 
Demir bir karyola, aynkları s:ıl -
lanan tahta bir mnsa, :ki eski san. 
dalya .. İşte Prcr.ses Barnikof'un 
zifaf odasındaki eşya. 

* Matroncın canbazhanesinde bü-
yük bir müsamere vardı. Birinci 
perdeden sonra ıstirnhaı için on 
dakika ara verimişt;. Bu miıddct 
bitti. Soytariler, hariçte numa -
r.alanna devam cdıyorlardı. Mey. 
danın ortasına konulan vahşi hay. 
vanların kafesinde, mürebbi Ti -
yarko numaralarını h:ı.nrhyor -
du. 

Gavorin, mavi bir elbise gi~in. 
mif..i. Artistlerin girecekleri ka -
pının yanında duruyordu. TiyaT -
ko, beş aslanla çok tehlikeli nu. 
maralar yapacaktı. Bunlan, alçak 
iskemlelerin üzerine çıkar:ıcak, 

pençelerini kaldırtarak seyircile. 
ri seliimlatacak, sonra birer bi -
rer bir çemberıfon geçirecekti. 

Fakat, aslanların en küçüğü 
Mohar, o gece, hernedense terslik 
yap1yordu. Mürebbisine itaat et
miyordu.Mürebbi kızı, !hayvanı 

kamçılamıya başladı. Mohar, ca
nı yanınca bir .s1çray~a uzerine 
atıldı. yere yat.ırdı. 

S virciler arasında müdhiş bir 
panik oldu. Bağnyorlar, kaçıyor
la :...ı. Kadın ar bayılıyorlar, ~

cuklar ağlıyorlardı. Herkes şa -
şırmıştı.. Ne yc;.pacakl rını bilmL 
yorlardı. Yalnız Gavorin soğuk

kanlılığını muhafaza edebilmişti. 
Revolverini çıkardı, nişan aldı, a
tes etti. Vahşi aslan homurdana
rak cansız yere yuvnrlandı. Kur • 
~un, alnının ortasına tesadüf et -
mi~ti. 

Tiyarka, ehemmiyetsiz bır iki 
tırnak yarası ile 1..."'Urtulmuştu. 

Govorine teşekkür etti. Nişancı
lıktaki meharetini alkışladı. 

Carrlbazhanenin müdürü, az 
sonra delikanlıyı blirosuna çağır
dı: 

- Oğlum, sana bir teklıfte bu. 
lunacağım. Kabul edersen çok 
para kazanırsın, servet sa'hibi o
lursun ... 

Dedi. Sonra Lidyaya dönerek 
sordu: 

- Kocanızın nişanclığına iti _ 
madınız var mı? 

- Evet.. Govorin çok mahir bir 
nişancıdır. Havada uçan ku~u vu
rur. Duvara ismini yazar .. 

- Ala. haydi, aşağı inelim. 
Üçü birden aşağı indiler. Cam. 

bazhanede kimseler kalmamıştı. 
Müdür, bir nişan tahtası diktir-

tub aldı. ve köpeğt öldürüldü. 
Jilbert Şövalye bunlan anlatı. 

yor ve bastonunuı1 ucile kumlar 
üzerine bir takım işaretler yapı • 
yordu. 

Hikayesini anlatıp bitirdikten 
sonra ilave etti: 

- İşin fenası, dün akşam Ana. 
ik'i şatoya gönderdim. Fakat, bir 
fırsat bulup da genç kızın yanına 
yaklaşamamış. Anlaşılan biraz 
rahatsız imiş, kimseyi kabul et • 
mek istemiyormu~. 

- Bunu kim söylemiş? ..• 
- Madam dö Roslroet'in oda 

hizmetçisi.. : 
- Merak etme Jilber ... Matma. 

ıel dö Rokkoet hapsedilmiş de • 
ğildır. 

- Kim bilir? ... 
- Oba bile onu kurtarmak güç 

değildir. 

Bir mahbes- Hakikaten Pluha
ram şatosunu tasvir için bundan 
daha münasib bir kelime olamaz_ 
dı. 

Birkaç asır evvel siyah granit 
ta:ilardan yapılan bu şatonun bir 

HEDEF 
di. Üzerme bir Manken tahtası 
koydurttu. ve G-Ovorine: 

- Haydi, dedi, k&rşıdan man -
kenin üzerine ateş et. Resmini 
yap ... 

Govorin, revolverini doldurdu. 
Her ateş edişte mankenin etrafın
da bir nokta peyda oluyordu. Az 
sonra mankeni çektiler, tahtanın 
üzerinde aynen resmeditdiğinı 

gördüler. 
Müdür, takdirle bağırdı: 
- Fevkalade .. ~imdi bir de ma

damı koyarak tecrübe edelim. 
- Anlamadım mösyö! Karımı 

canlı bir hedef mi yapmak isti -
yorsunuz? De\;rdiniz mi siz .. 

L'dya söze karıştı: 
- Niçin reddediyorsun? Mös

yö Matronem'ın :fikri çok güzel. 
Kendine, bileğine itırnadın yok 
mu?.. Benim var. 

Direktör: 
- Şimdilik günde 300 frank. 

İleride arttırmak şartilc... Bugün 
sefil yaşıyorsun .. f'akat yarın zen
gin olacaksın. İyi düşün, karar 
ver. 

Govorin tcr.:ddüd edıyor, ce -
vah veremiyordu. 

Lidya, tatlı ve okşayıcı bir ses
le: 

- Sonu yarın -

1 RADYO] 
BUGÜNICÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plfikla dans musiki. 
si. 19,20 Konferans: Kadıköy Hal
kevi namına Nahid Celil Toker 
(Söz söylemek san'ati) 19,55 Bor. 
sa haberleri. 20 Grenvıç rasadha
nesindcn naklen saat ayarı. Ni -
hal Asım ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi (Yegah, Hi -
caz). 20,40 Hava raporu. 20,43 Ö
mer Rıza Doğl'Ul tarafından arab. 
ca söylev. 21 Sa:ı.t ayarı. Şan, Bed
riye Tüzün Stüdyo orkestrası re
fakatile. 21,30 Tahsin Karakuş ve 
arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi Hicaz faslı). 22,10 Müzik 
variyete: Tepebaşı Beledıye bah
çesinden naklen. 22,50 Son ha -
herler ve ertesi günün programı. 
23 Saat ayarı. Son. 

CAVET 
Beyoğlu askerlik şubesinden: 

Beyoğlu yerli askeri 'k şubesin
de kayıtlı 333 doğumlu ve bu do
ğumlularla muııı eneye tabı kısa 
hizmetlilerden tam ehliyetnamesi 
olanlar l/Eylfıl/!;13B de askere 

sevk edileceklermden şımd•deıı 

şubeye müracaatlar. 

Beyoğlu ask~rhk şube nden: 
Lise Muadili ve daha 'üksek 

okullardan meıun olanlar, asker
liklerıni yapmadan m muriyet 
alamıyacaklarından 93 / /938 dersi 
yılında bu gibi okullardan mezun 
olup ta tahsilini? nihayet verecek 
okurların son yoklamaları Beşik
taş askerlik şubesinde kurulacak 
askerlik meclisind:! 1/15/ Ağustos 
/938 de yapılacaktır. Bu on be§ 

günlük müddet i~ndc kanuni bir 
mazerete dayanmaksızın bu mec
lise müracaat etmiyenler hakkın. 
da kanuni muamele yapılacaktır. 

tarafı denize, ve müthiş b.r uçu. 
ruma bakıyordu. Cidden korkunç 
bir kaleye benziyot-du. 

Kocaman ve karanlık salonla • 
rında öldürücü bir hava cereyanı 
eksik değildi. Nihayetsiz l'ori • 
dorlar, sofalar, mermer basa -
makları aşınını~ merdivenler ... 

Büyük salonun ve yemek oda -
sının duvarlarında, zamanla, ra -
tubetle havlan dökülmüş halılar 
asılı idi. 

Hug dö Roskoet, sarı~ın ve z1rif 
Katerin'le evleninr.e r.atoyu ta • 
mir etmek, eşyasını değiştirmek 
asri birşekle koymak istemişti. 

Paristen birçok ustalar celbet -
miş, planlarını hazırlatmış \•e işe 
başlanmıştı. Fakat, her neden ise 

birdenbire bu projesinden vazgeç. 
ti. Genç karısı, bu konforsuz şato. 
da hayat geçirmek m~cburiye:inde 
kaldı. 

Lüsil'in odası pek bil, ük ve 
pek kasvetli idi. Dar pencerele -
rinden hafif bir 1şık ancak girebi. 
liyordu. Eşyaları kurtlanmış•ı. 

Döşemelerin renkler: solmuştu. 

Esrarı 
Çözülmiyen 
O·· ı·· ' um. 

(5 iııci salıilernizden devam) 

maksadı Murfiti, yahud karısını 
ve yahud her ik!sin! birden öldür
me'k olabileceği gibi daha başka 
biri:.ini de öldürmek için olabilir
di. Çünkü mide ıçin bu ilacı her 
kes alabilirdi. Fak:ıt ilk iki ihti. 
mal içın dehi görülememektedır. 
Asıl kalan mesle Muriiti kimin 
öldürdüğü idi. Eğer öldürmek [ili 

varsa bize getıriienler Mari Çend. 
ler, Bravn He karısı, Valker'dır. 

Onları dinledik. Bunlardan han
gisi Murfiti öldurmek istıyordu? 
Buna sebeb neydi? 

Fakat mide için alınan ılacın 
şcsine zehir koyanların ınaksa ı 

yalnız Murfiti oldünnek dcg.ld 
Belki karısını da o ilacı alacagını 
düşünerek öldürmek ı~tıyorlardı. 
Eğer Branv karı~ının MurCıt ik 
münasdbatta bulunduğunu bir _ 
denbire öğrenmi~ de Murfıte bir 
fenalık etmek ıstemiş ise diye de 
düşünulebılır. Fakat yme düşü
nülebilır ki karısının Murfit ıle 
münasebatta bulunduğunu öğ _ 
renen bu kocı:ı boyle zclıire mu. 
racaat etmeksızin karısını 'boşı

ya:bılir, yahud çıftçiden tazmınat 
i.stiyebilirdı Onu" için Bravn'ın 
bu fenalığı yapacağına ihtimal 
vermek müşküld'tlt'. 

Murfit ile sıkı ınünasebeti olan 
Mari Çendler ıle Valker için de 
böyle düşünülebilir. Bunlar alcy. 
hinde delil bulunamamaktadır. 

Jüri heyetinin ne kanaatte oldu
ğunu söylemes~ icab eder. Tahkı

kat esnasında bunların poliste ver 
dikleri ifade ile !ı;ımdi mahkeme.. 
de yemin ederek verdikleri ifade 
arasında büyiık farklar vardır. 

Mari Çendler bir kurk manto çal. 
mak maddesinden dolayı evvelce 
mahkemeye ::revkedılmiş, fakut 

beraat etmiştı. Fakat bir insanın 
hapse girecek km'kusıle bir ada
mı öldürmesine kolay kolay ıhti. 
mal verılemez. 

Mari Çendler evvelce Murfıtın 
evinden bir manto aşırmış dıye 

hakkında tahkik t yapılmış, Mur. 
fıtin karısı bu ışı evvelce mahke

mede anlatnn~tı. Murfit o zaman 
sağdı.Hakim burad& o vak'aya -

şaret etmek ister.1:.Ş ve manto hır

sızlığı örtülsün diye Çcndlerın 

çiftçiyi öldürmesine ihtımnl veri

lemıyeceğini soylemıştır. 

Neticede bu şahıslar aleyh ne 

çı'kan bir delil olmadığından bun

ların h~bir mes'uliyetı olmadı ı

na karar verilmıştir. 

SERV.OiN -;-:- . . • . . '6 

ADEMi iKTiDA 
~e BELGEVŞEKLIGiNE ,!,n 
t:esirll bir· uaÇtır kutusu 

, it 

1B5 kuru$ Sirkeci Merkez 
Eczanesi, All Rızao \._ 

Sahip ve neşriyatı ıdaı t! • c . 

BGJ muhcırrın 

ETEM İZZET BENie:. ... 

SON TELGRAF MATSA.ASI 

Genç kız, kırmızı kadife kaplı 
bir şezlonga uzanmıştı Güzel ma
vi gözlerini küçuk bir :n~nd l •1e 
siliyordu. 

Pencerenin yanında, Adalın 

dantela örüyordu. Röne, asabi bir 
halde odanın 1çınde geziniyordu. 

Delikanlı. abla ınn pek çok ben. 
ziyordu. Onun g'bı sarışın idi. 
Beyaz bır teni vaı·dı. f'dkat hjddet, 
asab-ıyet çehre inin güzellığmi 

bo:ruyordru. 

dolaşırken vüzünü duvar carptı. 

Lüsil serz:neşle .. 

- Rica edcrım, Rönecığım. Bi
raz sakın ol, itidalın muhafaza 
et ... 

- Ah! Bu duvarlar ... Bunları, 
bu mş'um şatoyu b.r yıkabıls~m, 
yerle bir etsem . 

Matmazel Adölın, sckınetınl 

muhafaza ve danternsını örmt>ğe 
devam ediyordu. Bu ) aşı bellisiz, 
sevimsiz, güzellikten mahrum bir 
kndın ıdi. O vak•c kndar koc ... ya 
''armamıştı. Bekiıretı bu şatoda 
solup gitmişti. 

(Devamı var) 
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1 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Eksiltmenin 
Şekli Günü Saati 

Beheri Tutarı 

Sömlkok 

• 
• 
• 

Lave maden 

30 ton 
30 • 
40 • 

165 • 

Kömürü 6 • 
Rekompoze maden 

Kömürü 500 • 
Odun 20 çeki 
Mangal 

L. K. Lira K. 

24.- 720.- 54 
24.- 720.- 54 
24.- 960.- 72 
24.- 3960.- 297 

Açık Ek. 3/8/938 9 
• • 9.05 
• • 9.10 

• • 9.15 

16.- 96.- 7.20 Pazarlık • 9.30 

15.20 7600.- 570 Kapalı zarf • 10.30 
S.- 60.- 4.50 Pazarlık 4/8/938 9 

kömürü 9700 Kg 4.50 436.60 32.73 Açık Ek. • 9.30 
1 - şartnameleri mucibince satm alınacak yukarıda cins ve mik

tarı yazılı sömikok, lave ve rekompoze maden kömürü, o<lun ve mangal 
kömürü h ;z•larında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

3 - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlarda Kabataşta Le. 
vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şubeden alı. 

nabilir. 
5 - ?~zulık ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 

güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatlerde 
komisyona gelmeleri kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rası makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen alım komis. 
yonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4619) 

Cinsi 

A - Çinko 
Tuvalet taşı 

Musluk 
Mus. Taşı aynası 
Pencere teli 
Cümle kapısı 
B - İskarta çul 

••• e 

Muhammen B. MuvaKKat Eksiltmi 
Miktarı Beheri Tutarı Teminatı Şekli saat 

Kilo Li. K r. Li. Kr. 

430 Kilo -.15 72.-
2 Adet -. 
4 
2 

31 

• 
• 

- .2 

1.60 
2.-
1.-

. 62 
28 Adet 5.- 140.-

498 kilo - .17,50 87.15 

16.29 9 

6.53 9.30 
1 - Yukarıda A ve B Fıkralarında yazılı 7 Kalem malzeme ayrı 

ayrı pazarlık usullle satılacaktır 
2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös. • 

terilmiştlr. 

3 - .(uttırına 2/R/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizaların. 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaa! şubesindeki satış 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - A _ Fıkrasında yazılı levazımın numunelerı bahariye bakim 
evinde B _ Fıkrasında yazılı iskarta çul numunesi ise Ahırkapı bakım 
evinde görülebilir. 

li - İsteklileri arttırma içir. tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel. 
meleri ilan olunur. (4717) 

••• 
ı - İdaremizin İzmir Şarap Fabrikası ıçın 1X2 metre eb'admda 

~ m/m kalınlıkta 52 adet •Takriben 5000 kilo• baklavalı saç levha 
açık eksiltme usul ile satın alını:caktır. 

2 _ Muhammen bede'.i beher kilosu 18 kuruş hesabile 900 lira ve 
ımuvakkat teminatı 67.~0 liradır. 

3 - Eksiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13 
de Kabataşta Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilecek gün ve saatte % 7:; 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan ounur. .4599. 

••• 
ı _ İdaremizin İzmir Fabrikası için şartnamesi mucibince 24 ton 

• Mazot > ağır dizel yağı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeli beher kilosu İzmir teslıın 7 kuruş hesa -

biyle 1680 lira ve muvakkat teminatı 126 liradır. 
III _ Eksiltme 4/8/938 tarihine rastlıyan Perşenbe günü saat 13 de 

Kabtaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindelçi Alım Komisyonund~ 

yapılacaktır. 
IV _ Şartnameler para sız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme içir tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü -
venme parasiyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. • 4595 • • · 
••• 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cinsi Mikdarı Mnhammen 

Beheri 
Lira K.s. 

bodeli Mu vak kat Eksiltmenin Saati 
Şekli Günü Tutarı 1 cmiJatı 

Lira Krş. Lira Krş 
~~--~~~~~~~~~~·~~~~~- _ __:_~:~~~~~~~~~~ 
Kalın makine ka. 4000 top 
İnce • 5000 > 

Müsveddelik Ka. No. 5 3000 • 

Çizgili kiiğıd N o. 2 2500 > 

Çizgili kii. N'o 6 750 > 

Karenaj kii. 650 • 

Büyük karbon ka. 1000 kutu 
Küçük karbon kıi. 2500 • 
Sünger kağıdı 20000 tabaka 

600 kilo 

1. 18 90 4756 -
66. - 3300 -
49. 99 1499 70 

356 70 
Z4.'1 -
112 47 

2.15. 60 5390 - 40<! 25 
1.25 037. 50 71 'lll 
2. 70 49 1758 18 1.Jl 86 

l. 83 -- 1830 ·- ı;n 25 
84 - 2100 - 157 50 

30() 22 50 

Batt•' sarı zarf 30,000 adet (100 adedi) 
1. 30 - 390-

Sarı zarf No: 7 100,000 adet (100 adedi) 

Siyah kur~un kaletn 2Q()Uf) • 

Renkli kurşun kalem 10,000 adet 
İyi cins renklı kalem 6000 > 

Ağaç kalem sapı 1000 • 

Sabit mürekkeo 1/2 
kiloluk 
İstampa mürekkebi 
Büyük el deftcrı 
Küçük el defterı 

1500 şışe 

10on • 
2000 aded 
5000 • 

Mukavva kaplı el defteri 
c 100 yap.• 1000 • 
İmza kurutma def. 
•20· yapraklı· 
Büyük tel raptiy~ 
Küçük tel raptiya 
Toplu iğne 
İstampa No. 2 
Cetvel tahtası 
Küçük sünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkeb Jasliği 
cPirelli> 
Kağıd kıskacı 

Zımba makinesi 
Tüy süpürge 

Yazı takımı tip 3 
Yazı takımı tip 4 
Musannif 

800 • 
1500 kutu 
1500 > 

4000 > 

500 Aded 
500 • 

1000 • 
4000 yumak 

5000 aded 
500 > 
500 • 
250. • 

100 > 

150 • 
30000 > 

3000 • 
300 > 

00 72 - 720 
v. 97 194 -

lO 04 20 420 -
8. 90 ~34 -
8.- SO-

24. 79 371 35 
3 75 

21 95 
4. -

37 50 
439 
200 -

23. 75 2;17. 00 
93. 50 71d -

3. 25 97 50 

10. 50 420 -
17 00 ı;1 50 
11. 90 5J 50 

00 Ol 50 15 -
00 -05 75 2 30 

5 50 275. -
17. - 85 -

00 24 - 120 -
00 24 - ()0 -

6. - - GOO. -
1-- loO. -

1198. 50 
1403. 50 
lfö . -

29 25 

54 -
14 55 
31 5'0 
40 -
6-

27 8$ 
~ 81 

32 92 
15 -

17 81 
56 10 

7 31 

31. 5\i 
6. 56 
4 46 

Ol 12 
17 25 

20. -
7. 22 
09 -
04 50 

45. -
11. 25 

&9.83 
105. 63 

12. 3'1 

. Açık Eksiltme 4j8/l938 
Açık eksiltme • 

• 
K Zarf -1/ıl/9:!8 il. 

10. -
10. l5 
10. 30 

A. Eksiltme • 11. 15 
Açık Eksiltme 4/8/1938 11,30 

Açık 5/8/938 10. -

• 
ı Pazarlık 

> 

> 

10. 15 
10. 30 

Açık Eksiltme 5/8/1938 11. -

Açılı. Eksiltme 5/8/1938 
Pazarlık 6/8/938 

1 Açık Eksiltme 6/8/1938 

• • 
Pazatlık > 

> 

lO. -
10 -

10,15 
10. 30 
10. 45 

11. -Açık Eks. 
"'azarlık 

Açık Eks 
Pazarlık 

• ll. 15 

• 
Açık Eks. 

Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

> 

• 

0

d/8/938 10 

• 

> 

> 

• 

> 

> 

10 15 

10. 30 
10 45 

11. -

> 9/8/938 

1! 15 
11 30 

11.45 
10 -
10. 15 > 

> 

> 

P_;ızarlık 

Paz~rlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 

• 
Pazarlık 

> 

• 
10. 30 
10 45 

9/R/1938 1 l. -
> 

• 
• 

10/8/938 
> 

> 

11 l5 

11. 30 
11. 45 
10 -

10. 15 
IO. 30 

Daima Radyoli11 

o 

Diş 
-D9ktcaru 

Diyor ki: ------ ve Her sabah k~lkınca, her gece yatarken rJ~ 
yemekten s0nra dişlerinizi " RADYOLI 

fırçalamayı unutmayınız. 

Zira 
Aneak ou sayf'dt• dışlerınıze 

uzu·n ömür, kend ınize ' tan'ı bir 
sıhhat 1t>lnin edebilirsiniz . 

J aııı• Ancak bu ·sayede oıı ı 
famlığını, zarafetini ve p.ı 
IığJ!iı temhi . t>debiıirsiııiz 

1 

Klasör 
Sumen tip •l 
Çakı 600 > 

3. 99. 5 
46.95 

55. -
12. 50 75. -- 5. 62 > > 10. 45 1 

I. - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukan da cins ve mikdarları yazılı 37 ka - ı 

lem kırtasiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünde"~' 
Telli Tabye Klavuzluk Binasının Tamlf~~ 
1 - K.1radeniz Boğazındaki Telli Tabya Klavıızluk binas 

~ksiltmeye konulmuştur. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste rllıniş\ir. 
III - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve snatlerde Kabataş! Lev zım Te mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geı;en şubeden alınabilir. 
V - Pazarlık ve açık eksilim eye iştirak etmek istiyenlerin %7,5 güvenme paralar ile birlikte eksilt-

mırat işleri açık ek.s.;Jtmeye konulmuştur. 
2 - Eksıltme, 28/7 /938 perşembe günü saat on buçukta t1 

materyel dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, <esim ve keşifler bu serviste görülebilir. f 
4 - Eksiltmeye ıştirak edeceklerin teminatlarile yazılı 

saatte müracaatları. 4 
me içen tayin edilen gün ve saatler de komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyen ;lillmıİİİıİİİiiiİİİİİİİİİİİİııı••••••••••••••-~.., 
!erin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile '17,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mek. 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saat !er inden bir saat evveline kadar 
adı geçen alım komisyonu başkan lığına makbuz mukabilnida vermeleri lazımdır. (4616) 

Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 2750 lira 
edilen 1100 metre şayak açık eksiltmeye konulmu~tur. Şayağın nümu. 
nesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebılir. İstekliler 2490 
No. lu kanwıda yazılı vesika ve 206 lira 25 kurwıluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 12/8/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encü -
mende bulunmaldırlar. c4848· 

EN C!ÜZEL l 
Hıfzıssıhha noktai naza. 
nndan he1' hususta iyi i
mal edil mi§ ÇOCUK A • 
RABALARI, en iyi ierait 
ve en ucuz fiatlarla yal. 
nı.ı 

Baker MaOaaalarında 
satılmaktadır. 

sızdırmıyacak un gibi ince şeyler konulabilen standart normal sık ör - ı-------------
gülü ve numunesine uygun olmak şartile 4000 adet tütiin tozu çuvalı 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beheri 33 kuruş hesabile 1320 l~ra ve mu • 
vakkat teminatı ~9 aradır. 

III - Eksiltme 12/VIJİ/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da 
abataşta levazım ve mübayaat şubesindekı alım komisyonunda yapı

lacaktır . 

DOKTOR 
A. RIZA SAc'.iLAR 

Dahiliye mütehassısı 

.. ıefi 
f··~or · par tJ••· . · ,1 

şaıt• . / 
tı 

i ı e 

COTY 
F' I 

ı _ Şartname ve proıesı mucibınce yaptırılacak Diyarbakır Baş- IV _ Nümune her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
· müdürlük binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme:'c konmuştur. V _ isteklilerin ksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

Hastalarını he~ gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram • 

vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 
JI - Keşi f bedeli •36.119· lira ·62• kuruş ve muvakkat teminatı venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen komôsyona 

% 7,5 gü
gelmeleri 

c4853• c2709• liradır. iliin olunur. 
Hl _ Eksiltme 3/8N38 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 

da Kabataşta Levazıcn ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda 

yapılacaktır. . . . 
ıv _ Şartr.ame ve projEler cl80• kuruş bedel mukabılınde İn~_ı

sarlar Levazım ve J\1ubayaat şubesile Diyarbakır ve Ankara Başmu. 

dürlükler!nden alınabiiır. . . 
v ·- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaıkı. 

ni eksiltme gününden 3 gün evveline kadar inşaat şubesine ibraz ede. 
cek münakasaya iştirak vesikası almaları Jazund~. . . . 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu ve kanunı vas:.ık ıle, ınşaat şu
besinden alınacak eksiltmeye lştirak vesikası ve 7o 7,5 güvenm~ parası 
makbuzu veya banka mektubunun ihtiva edecek olan kapalı zarflar_ın 
münakasa günü en geç saat 9 za kadar yukarıda adı geçe~ Alım komıs. 
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olm~sı lazımdır. 

(4563) 

••• 
I- Cesitleri şartnamesine ekli listede yazılı 350 kilo hurufat kağıd 

üstüne basılmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak şartıle açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 
Hl- Eksiltme 11/VIIl/938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 

10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi ndeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı. 

na bilir. 
v _ İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 .g.ü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ilan 

olunur. .4774. 

••• 
ı _ Aspiratörierden çıkacak tütün tozlarını koymak iç1n tozları 

••• 
. 1- Şartname ve proıesı mucibince Ardahanda yaptırılacak idare 

binası in şaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 11209 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 840.68 

liradır. 

3 - Ehiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve mubayaa! şubesile Kars müstakil müdürlüğünden ve Ar
dahan memurluğundan alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
arası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 

!arın eks:itmL günü ve en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komsiyonu başkanlığına verilmesi lazımdır. 4618 

••• 
İdaremizin Koçhisar tuzlası !çin bu kere tadil edilen şartnameleri 

mucibirıce satın alınacak 10 adet mahruti ve 5 adel dört köşeli çadır 
yeniden açık eksiltmiye konmuştur. . . .. 

2- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 !ıradan 500 !ıra, dort 
köşelilerin beheri 110 liradan 550 lira ki ceman 1050 lira ve muvakkat 
teminatı 78.75 liradır. 

3- Eksiltme 11/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 d~ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya. 

pılacaktır. 
4- Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 

den almabilir. 
5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni vesaik ve 

'7c 7.5 giivenme paralarile birlikte eksiltme i.ç'.11. tayin edilen gün ve sa • 
atte yuhrıda adı geçen komisyona gelmelerı ılan olunur. •4715> 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
27 Temmuz çarşamba akşamı 

Taksim Altıntepe bahçeııinde 
Nafıa Vekaletind~ 

1 - Eksiltmeye kondan i§: Trabzon içme su tesisatı ' J( 
Kokain • Esrar 517,999 lira 83 kuruıtur. 

2B Temmuz perşembe akşamı Bü- 2 _ Eksiltma 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi gün° 

yükdere Aile bahçesinde Nafıa Vekaleti sular umum mü.dürlfrğü su eksiltme Jı:oııt>'' 
(Bir donanma gecesi) sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Ayrıca Sabriye Tok.sesin . . . esi ıf, 
. k . 3 - İstekliler eksıltme şartnamesı, Mukavele proı • ~ 

kıymetlı onserı . . . Jitj...; 
••• işleri genel şartnamesi, Fenru şartname ve proıelerı 25 11'',• 

SAHiR 
OPERETi 

mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. El<>'. 
rebilmek için isteklilerin 24470 liralık muvakkat teminat 'l 
bin liralık içme su :şlerini teahhi1t edip muvaffakiyetle bi~ ~ 
kabil su i§lerini başarmakta fenni kabili~eti ol~u~a d3~ 
kal etinden alınacak fenni ehliyet ve muteahhı tlik vesilı 

Perşembe günü akşamı Şehre. , mesL . . . ,ı: 
mini İnşirah Bahçesinde: 4 ~ İsteklilerin teklit mektuplarını ıkincı maddede '"f f} 

Aşkın Ölümü blr saat evveline kadar sular wnwn müdürlüğüne makbtıı~ 
Yeni ve daha mültemmel Sahir de vermeleri lazımdır Postada olan gecilaneler kabul ee;~ 

(2287) caz ve- numaralar. 


