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Giridde örfi idare ve tevkif at= devam ediyor, 
Venizelos'un 

v • 
yegenı 

Filistin 
Taksim 

,,__,. :~- ." :_;;, "·' ~; .. -;..·· ... ' ' . . ., .. " "' ,' 

tutuldu 
-~IRIDDE TEVKIFAT YAPILIYOR .. 

Atinada' da isyan ve ihtilal hazırlıyan bir 1 Ediliyor 

lnkılab abidesi Kız 
kulesinde .. 

, komite zabıtanın eline geçti .. 
~anya isyanını hazırlıyan ve hükOmet ida-

resini 24 saat elinde tutan Asi Reis 
I nasıl iskenderiyeye kaçtı? 

C· • • • • • . 
l,.idde örfi idare devam edi- n' 

!J:,.,,. Yun~nistan~a ne/ ret ve 
el ın mıtinglerı gapılacak 

, 

Asilerin maksad ve 
bAdefleri ne idi? 

.\ttıı 
~iı a ao (Hususi muhabirimiz, müzahir bulunmaktadıı-. 
~da ~tçen telefonla son daki - N~in isyan ettiler? 
~l~ete :ılriyor)- Hükumet va. Atina 30 (Hususi muhabirimiz. 
~e lkıındir. Hanyada örfi i- den)- İsyan evvel gece yarm 
diı. "' levkifat devam etmekte- başlamıştır. Venizelosun yeğeni 

1. Giridıleki i.<Y. onııı merkezi olan Ranyaya bir l>akış .\tiııa.ı asilerin başındadır ve kuvvet ı 
~ h a da rejim aleyhine sui- 'bulunmak üzere gizli komünist Kralı ve Metaksas hükumetini 1 defi üzerinde gizliden ıtizlıye ça. 
~i ~ırlıyan ve iktidar ınev • unsurlarla da teşriki mesai et - devirmek, eski venizelist idareyf ışmışlardır. İlkônce Giridı ele ge. 
tt .... , ~.~ l!eç!rmek istiyen bir mişt!r. . (De 6 ıncı -- •-.. ede) 

·.....:.., ._,_ ve partiyi iş başına geçirmek he- vamı ......,. 
!il) ~l ._,ıtanın eline geçmiş, I =~B:un:;lar:,.~u~z~u:n~z:am;:an:d:a~n:be;;:r;,,I ~=~~~=~:=:~=============""".:-== ı 'l'r~ tevkif edilmiştir. Bunlar I= 

koınünıst entemasyona- Nafıa Vekili Japonlar Sovyet 

tı<l3t 
ı_ "e ın·· 
<ıl'ııı.ttli Uttefik Yunanistanın 
~leı ,_ Başvekili Gener:ıl 

1• a"sas lıır' t·· d 
ınd oren e ... 

lı·· en 
"kıl Yardan .. it llıet gormekte idiler. •ny ve • . 

d,1 •daJti . umumı emnıyet 
' ' d• \1e Vsıranın Atinada, A
dı• 1llda alakunanistanın diğer ak 
n ~'rıı ar adarları olup olma
ı;:elitııe~lırrnaktadı;. Eski Ve. 
1 •rı t en bazı ··h· · ıı e"lt·ı· mu ım sıma. 

nııı ,_ 1 ı ihr 
;,,. a<tadır •nıalinden bahso. 
tıı.~ 'ie ihıiı·Hanyada müselliih 
d"lli~ 24 saat ~1.' Yaparak hükü -
ıq._, Yollar akım olan asi reis 
it~ sırı~ rarı ında araştırılmış ol -

lldis· ~nıen el 
!,; İslt lltirı b . e geçmemişt i r. 

Erzincana topraklarına 
Gidiyor 

Ali Çeti-nk-aya deniz taarruz ettiler ! 
yelile Şark vilayetleri-
ne gidecek, yeni hat- Mütecavizler püskürtüldü, iki 

lan teftiş edecek fı d • t öğrendiğim:ze gôre şehrimizde tara D a ağır zayıa l V..:! .. 
bulunmakta olan Nafıa VekiJ;miz (Yuw altıncı sahifemlıde) 
Ali Çetinkay•, birkaç güne ka · 
dar deniz yolile Trabzona gide -
cektir. 
Nafıa Vekıli Trabzondan yenr 

demicyol\arımızın inşaat mıntaka. 
sı olan Erzınca:ı ve Erzuruma ka
dar bir seıahat yaparaktır. 

Bay Ali Çe<tinkaya Cumhuriyet 
bayramında Erzincana varmış bu
lunacak olan demi'ryolumuzun in. 
şaat faaliyetini tedkik ve teftiş e
decektir. 

Atatürk 
Ulu Önder, Başvekil ve 
Hariciye Vekilinin zi
yaretlerini kabul ettiler . 

Romanya Valide Kraliçesinin 
cenazesinde hükümetimizi temsil 
etmek üz~re Bükreşe gıdcn Ha -
riciye Vek'J;m·z doktor Tevfik 
Rüştü .'\.!as dün akşam saat ıa de 
Zafer to~pidosHc ktanbula dön -·· 
müŞ:ür. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

ır;;aido Katil koca 

Beyl~rbeyi facıası 
Karısını vekagnanasını öldiiren 
adam hadiseyi nasıl anlatıyor 

Hadisenin feci bir içyüzü var b01Q enderi az. av~nesile birlik. 
h,, Uğu za:eye klçmak fırsatını 1,,,,.,...---.............. ..,,. ........ ..,.""'""'-
cııı; tahnıin. ne<lilrrıcktedir. Diğer Hapı.shanede Muh3"°emede hiç metanetini 

bozmııynn suçlu bu işi y:ılnız na. 
musu için yaptığını söylemiş ve 
namusum1 her şeyden mukaddes 
tadığını bild;rdikte nsonra eı:cüm. 
le demi§fa ki : 

•a,, ~ gore •• b ,. da . ' • n.ı rısa kaçmış 

l.. rıarıist nı~~m•ldir. Bugu·· n tedkı.kat 
1 trı. , andi\ • ... . . . 
' : .•'lıı-ıa~ '~ ın mitınglerı 

~~ ~· ~i ~:.;!:.r~~~~:ıa:: yapıldı 

Dün Beylerbeyinde vukua gel. 

diğini bütiln t:ıfsıı.:ne yazd;ğı • 

mız kanlı aile faciası, dün gazete. 
:nı!zin intişar saatınden sonra saat 

18 de ağı~ceza mahkemesine in • 

ltıikal e tmşt'.r. lOenır.ı 6 mcı sahifemizde) 

Londra 30 (Hususi) - Filis -
tinin taksimi keyfiyetine İngil. 
tere hükumeti karar vermiş va. 
ziyettedir. Pek yakında ta:bika. 
ta geçnecektir. Taksim, Arab • 
!arla Yahudiler arasında yapı -
lacak, mübareK ve mukaddes 
addedilen makamların bulun -
duğu saha İagot1erenin mandası 

Böyle bir abide inkılabın 
bütün azametini gar ve ağ
gar karşısında canlandı
rabilecektir .. 

altında bulunacaktır. 1 k ) " b • • kJ ,.1. • • b• d • 
Filist;nde hnlı hadiseler de. ' n J a Ve JStJ a JmJZJD a ) eSJ 

Svuamreı'tymeektned.li•n. - nerede ve nasıl olmalıdır? .. 
Büyük inkılabı.. 

Garl'b bı'r ::eteı:~ı~:ı~~ , ....... ".. ••• .: .·: .. 
m mutena bir ye-

p testosu • ;:r~a:~:7;ı o~::ı 1 ro (İnkıiab abidesi) 
için hala L~ünasıb [ 

H t 'd b I oir yer bulunama· 
8 ay 8 Bf ıyan mıştır. ' 

Tescili protesto Bu hususta uzuıı 1 
zamandır ıniitead. 

ettiler did tedkilder ya • 

S B k"l' pılarak Maçkada 
uriye aşve 1 1 (Taşlık), İstanbul. 

Parise hareket ediyer da (Sarayburnu), 
(Sultana hl" .;i
bi mahatierıe 'd.i. 
fer bazı yerler 
gözden geçirilmiş· 
se de bütün bu 
yerlerin hiç biri 
(İnklab abidesi). 
nin kurulması için 
münasib görülme. 
mfştir. 

Bu hususta hilli 
tedkiklerln öevam 
etmekte olduğu 

ıu sıralarda •Son 
Telgraf. her ka
fada aydınlık hı • 

1 
• 

Devamı 6 da İııkılab abidesi için yapılan teklife aiıl bir taslak 

Rataydaki Alevi Türklerin reisi 

Haleb 30 (Hususi) - Suriye hü. 
kfuneti Hacayda yeni başlıyan se
çim faaliyetlni protesto etmiştir. 
Protesto Mil!P.tler Cemiye~i ve 
Fransız hükCımetı nezdindıı ya -
pılmıştır. Suriye Başvekili Cemii 
Mardanı Paris~ hareket etmek ü. 
zeredir. 

Antakya 30 (Hususi) - Seçim 
faal iyeti d2vam etmekte ve bila 

istisna herkes ve evvelce Türk 
kartı almamı~ ol:ın Aleviler tama. • 
mile Türk olarak kendierini tesçil 
ettirmektedirler. Vaziyet normal. 

Arzuhalcılık 
kaldırılıyor mu 

Vuiyetleri avukatlar kanununa nazaran şüpheli bir lıal alan 
nrzuhakilerden biri sokaktaki bürosunda çah~ıvor!. Y Jn<• 6 d 

Bir çocuk 
Ana ve 
Babasıı1ı 

Yaraladı! 
Dün akşam 

Aksarayda yeni 
bir aile fac ı<.•..i. 

olmuştur. Ak • 
sarayda Hor • 
hor caddesinde 
53 numlfnlı ev
de oturan ga • 
zozcu Mukbil, 
cBesler• ç\ko • 
l;ıta fabrikasın-

• Bir tramvay Aksa
rayda eve girdi ! 

Nevrat 

Devamı 6da 

Yolcular müthiş bir heyecan 
geçirdileı·, bir çocuk da 
tramvay altında kaldı v:z~'!: ':.. a~ta. hükıimete (Yazısı altıncı ıahüemizde) 

--~-- ~·----~--------------~----------------~--------------~----------------~-------------------------
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t3l1 l)~i~il\lll>IE~ 
Hangisi daha 

çok lazım? 
Yazan : ETEM ızzET BENlce. ------

Maarif. Ve.ki~ Tr,.tı;~ndan veya Ordudan geçerken lıalk: 
- Lıso ısüyonız, .ıse.. . . 

l>iye lağırımş. lfaUa, bunun içindir ki, Maarif Vekaleti fsrıı.a• 
bulun bazı noklalarında bu yıl açmak tasavvurunda bulunduğu mek
teblerden vazgeçmiş, lah>dSahnı Anadoluya ve Karadeniz kıy>l&.nn. 
daki ~clıirlerin lise ibtiyocını tamamlamıya eklemiş. 

Cu haberi hiç garih,emedik Hakikaten halk lise !•temek husurun
da bıı tezahurhi dileğe, haykın~ halindeki temenniye kendisini kap
tırmış olabilir. l\Iuılenıkl, memlekette tahsil preruipi ilk mektcbden 
Ün"-ersiteye buj;lanan 11;.. okuma temeli üzerine lmrulduğun:ı gfüe 
lise gıbi ınühiın bir J.a.,,,1 ve geridi halkın istemesinden ve onun ek. 
~ik1iginılcn ş'ikıiyet cimtsindeıı daha tabü ve hakh ne olabilir? 

Maarif \'ck51eti de lı!!günkü tahsil sistemini değiştirmedikçe vPya 
tadil dmedikçe her l'iliiyet merkezinde. veya büyük kazada bir lise 
açnuya mecburdur. Açı ·ınrnış olursa oradaki halk kütle•inin irfan ihti· 
yacını benimsememiş 'e karşılamamış olur. 

Yalnız ne garibdı r ki Trabzon, Ordu, Giresun, Rize bilhassa fmdık 
islih nl merkezidir. Bu kou m.ıntakada ve menılekete milyonlar geti
rebilecek istihsal taynnğı saha üzerinde '1<i fındık millehassısı ziraat 
nıemuru vardır. Ve l<'min edildiğine göre bütün memleketteki fındık 
mütehassıslarının rn)·ısı ela dört veya beşten fazla değildir. Y:ne bilfarz 
Aydın 'ilayetl rğer illtirdlik tahsill için Amerikaya vakWe bir talebe 
ı:öndermemş o>ıo:ıydı ~ine memlekete milyonlar getireıı bu incir sana. 
yii mıntakasında i11circiliği . ihtısas edinmi tek l.im•e bulunını. 
y..cakmış. 

Üniverrite iki şey )etişürmeğe yarar. Bunun biri alim, mütefekkir 
ve mütehussıstır. İkindg; de okuınu~ yazmış ve diplorn:ı almış müsteh. 
lik l eH,tirınektir. Bu memleket sayısız derecede hakiki uliın, mille -
fennin n mütehassısa muhtacdır. Yüksek tahsil müesse,.lerim.l.s her 
sene bize bu vasfı haiz nebdar çok eleman verirse o kad~r çok milli 
sevinç duyarız. Fakat, bütün bir milletin okuma ve yazma çağındaki 

roeulı.larıııu hep Ün.iven.iteclen geçirirsek on bq yirmi sene. sonra 
memleketin tedlye edeceği ayhk bütçesi bugünkünün laokal on mis
line ~ıkarılmalı: iktıza edecek, yani o nisbette memur ve müstehlik ye. 
tişlirmiş n ayni zamanda da bir mütekald ordusu ile karşılaşmış bu
lnnaca~ız, 

Univtrsite mezurıları şahsi teşebbüs sahasında ~alL,maktan ziyade 
devlet lşlerini ve büyük müesselerini şimdiden tercih etoıiye başla • 
ınışlardır. Belki bugün daha bir iki yıl için devletin elemana iht'yacı 
olacakt11. r akat, hdrrlar tamamlandığı ve devlet hizmetine 
geçmek üzere tahsillerini bitirm.'1 olanların saysısı çoğald•f;ı günlerde 
ne yaparağız, onları nerelerde ve nasıl işlettirmek çaresini bulacağız!. 
Bu hakikatin muhakemesini yarına bırakmaktan ziyade bugünden dü.. 
şünmfye ınecburm:. 

Halbnki, bmm yetişen nesillere. vereceg mız tahsil ııuru yalnız 

Ün.ivenite yolunda değil, daha kısa tahsilli, şahsi teşcbbü•ii teşvik e
decek muhteU branşlar üzerinde olmalıdır. Ve ferdlrrin uyanıklığı, 
tahsili teknik bilgisi ayni zamanda memleket sanayi, ticaret ve ziraatı 
üzerinde istihsal yüksekliğini temin edecek, refah ve medeniyeti şah!.l 
kazançlarla birlikte Jıakiıa kılacak, bir va ıf da olmalıdır. Bunun için 
de tercih edilecek yollardan ve okutma, yetiştirme uevilcrinden bir la· 
nesi de mmtaka meslek ve teknik mektebleri olabilır 

Etem İzzet BENİCE 

Ka'UçuK lastikçiler Sof örl~r~ 
A d 

Aıd 2 ış .• 
rasın a 

Radyolar kalkıy0r, 

ihtilaf cam ~üdde·ti· Pazar· 
tesıye bıtıyor 

Başvekilimizin emri üze · 
rine tedkiklere başlandı 

Kauçuk imalathaneleri ile 1.9.s -
tik sanayicileri arasınd<:ki ihti -
laf devam etmekted;r. 

Alıikadar makamlar, Başvekili
mızin direktifi üzerine bu ihti!Mı 
ehemmiyetle tedkike başlamış -
!ardır. 

Sanayi birliği, her iki tarafın da 
isteklerini dinliyecek ve vaziyeti 

bır raporla Ank:aray&. bildire -
cektir. Ondan sunra da icab eden 
yeni kararlar verile<·ektir. 

Vesaiti nakliy~ kozalarını ön
lemek üzere tedkikler yapan ko
mısyon; otomobillerdeki radyo • 
\arın kazalara amil olduğu neti -

cesıne vardığından bu radyoların 
sökülmesini istemiştır. Bu müra. 

at üzerine yakında otomobiller
deki radyoların kaldırılması için 

aliikadarlara teblıgat yapılacak 

ve radyolu otomobillerin çalış -
malarına müsaade olunmıyacak -
tır. 

Diğer taraftan kırılmaz cam ta
kılması için verilen mühlet de 

OHUBENv 
. ,_, .-. . . .. . . . 

AŞK, HEYECAN ..:..ve:......:İ:..:H...:.:Tİ::.:.:R:.;;..;A:.::.S_R_O_M_A_N_I ,. __ -
TEfrlka 
N.'60 

Ferda İ•;'nı çckt!: 
Krşl(J bo?,ulsaydıın .. Kurtul. 

muş olu· ium. Hayatı 'ürüklcmek 
bana ço!, apr gr li} oı 

Nıç ı ' Bu karlar bezdınız mi 
h . att111? 

Sız> } alda gelırken "'' ı.,.d,m 
va Ben ı-ı~s"ud ol'"'l•d,m havatta. 

Kvc•m, go:zU hlliı ba5kal0 rında 
- Su. k('IC'8f1 zın .3:ırr .. nı v ona 

bağ ılı {ı ı•ıı· e!:>.,.bını b~ıH so · -

lescruz fr> .ı 0:1nuz kı el nya la 

size en f "'' lı ve en sarlıl: bir sr. 

kad:ış ılrn - " c ı acaj;ı'l'\ 1 

vazön lskender F. 
SERTELLi 

- Söyledim ya Bağlılığımın se. 
bebi ınalüm · Beni tehdidle ken -
disıne nkla'iıırıyor. 

- Bundan başka bir seb( b ok 
mu? 

- Hayır. Mansurun karısının 

ölümünden sonra. beni kendıne 
büsbütCi.:ı bağladı. 

- Şimıli Mansurun nerede ol. 

duğunu tabm•, edemez misın:ı? 

- Va! ahı Mansur öyle b;r a -
dam kı, yapacağı işi kimseye ~ôy. 
kmez. 

- Çolc ket.ım <iye mi'! 

Eminönü Halkevl 
lıave inşaatına 
Başlanıyor 

Yeni kısımlar ancak 
önümüzdeki sene bi· 

tirilebilecek 
Eminönü Halkevinin yanındaki 

arsalarda aylardanberi devam e. 
den temizleme ameliyesi tama • 
mile bitmiştir. 

Buradaki son ev de istimlak <>
lunarak yıkıldığından ilave kısım 
inşasına birkaç güne kadar baş • 
!anacaktır. 

Bu kısım için 50 bin lira tah -
sisat vardır. Bu para ile bu sene 
duvar ve çatı aksamı yapılabile. 
eektir. İnşaatın diğer kısımları 
için ayrı bir tahsisata lüzum gö
rülmektedir. Bu da ancak önü • 
müzdeki sene temin olunabile • 
cektir. Şu vazıyete göre de in
şaat bu Cumhuriyet bayramında 
değil, gelecek sene bitm~ ola • 
eaktır. 

Önümüzdeki salı 
Bir fındık 
Kongresi 
Toplanıyor 

Busene fındık, yarıya
rıya az fakat pahalı 1. 

Önümüzdeki salı günü Gire -
Sllilda bir fındık kongresinin top. 
lanması karaı ı1:ıtırılmıştır. 

Kongreye, iç ticaret umum mü. 
dürü Mümtaz Rek nezaret etmek 
üzere şehrimizden dün Giresuna 
hareket etrnıjt'r. Ayrıca Berselon 
~~aret mümes~ilımiı Bay Cahid 
Kerim ile bir Alınan mütehassısı 
ve İktısad Vek"2eti baş kontrolörü 
de kongrede bazı: bulunmak üze. 
re şehrimizde•ı Giresuna gitmiş. 
\erdir. 

Giresun ve havalisinder, gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre 
bu sene fınd·;c mahsulü geçen yıL 
dan yarıyarıy1 azdır. F.atların 

yüksek olac;ığı muhakkak görJ.I. 
ınektedir. 

Halen 15 eylülde teslim edil _ 
mek üzere kabuksuz fındıklar gL 
resun borsasındl bir kjjosu ~5 ku. 
ruştan muamele görmektedir. 

Kütahyada 15 P.Vi 
su bastı 1 kız 

boğu~du 
Kütahya dere~i dün taşmqlır. 

Coşkun su;ar, 15 evi istila etmiş 9 
yaşında bir kın da sular alıp gö. 
türmüştür. ----
Çine Kolera aşısı 

g önderizoruz 
Çinde hüküm süren kolera has. 

talığına k.arıı tatb .~ olunmak Ü

zere hükfu>v,tımız Çine kolera a. 
şısı göndernıeğe karar vermiştrL 

100 bin •antımetre mikabı aşı; 

bu hafta içı>ıdc gönderılecektir. 

pazartesi günü hitmekted:.r. 
Şoförler müddelir. temdidini 

istemektedirler. Cünkü henüz 

tekmil otomobillE'r kırılmaz cam 
takmamıştır. 

- Ağ2ında:ı bir li\f b· le ala -
mazsınız! Geveze bir adam olsay. 
dı, kulağımda kalmış birçok söz.. 
leri ş'mdı hatırlıyabilirdim. H;.L 
buki o, gevezC"lıkten ve bilhassa 
geveze ınsanlardan hiç hoşlan • 
maz. 

- Karısı_ nt sever myidi? 
- Çok severd!. 
- Ya k!i.rıra? .. 
- O da kocasına söz söyletmez 

ve ~oz kot?durmazd:. 

- Şu haMe Mansurun: •Karımı 
ben boğdum'> d~mesine inanmak 
gülünç olma'. mı? 

- Ben <aten bu haberi ı;azete. 
!erde okudu~ı.;r.1 zaman kahka • 
hayla gülmüştüm. Mansur dünya. 
nın en •nütlı; ' canavarlarını öldü
rebilir. Fakat, karısını boğmak 

değil, o:ıun kü·ük parma!;mı bıle 
incitem·:?z. 

- Be'1, bu cinayeti kı-canııı.n 

;ş!ediğ~ne inamı gibı oluyon.ım. 

Siz ne dtır ;ıniz? 

Bay Ziya Şakir'e 
mektup 

NAH(d SIRRI 

Sayısının çok kabarık oldu • 
ğunda şüphe etmediğim okuyu ~ 

cularınızdan biri de benim. 3ıt 

çok eserinizi - içime bazı bazı te
reddüdler sokulsa bile _ büyük 

bir zevkle okumuşumdur. Tan 
gazetesinde devam e.Jen (Çırağan 

sarayında 28 yıl - beşinci Mura. 
din hayatı) adlı tefrikanızı da 

zevkle takib ediyorum. Sultan 
Muradın Çırağan sarayındaki e
lim ve romantik hayatının bir 
çok safhaları hakkında ilk malu
mat veren zat, muhterem Süley

man Kani olmuştu. Siz bu defa 
birçok yeni tafsilat sunınaktas•
nız. 

Bahsettiğim tereddüdlere rağ. 

men, hiçbir sabah kaçırmadığım 
bu tefrikanızın en son in t~ar e
denini de şimdi okuyunca, şu 

satırları yazarak yeni bir tered. 
düdümü izale mecburiyetin; duy
dum. Eserdeki e~as sanki yanla· 

rında bulunuyormuş gibi uzun u. 
zıın k-onuşturuvermek, gaıılıde de 
en muteber muharrir _ müverrih

lerin, eserlerine hayat ve hare. 
ket vermek üzere tecviz ettikleri 
bir hareket haline girmiştir. O· 
nun için buna itirazım yok. 

Fakat bugün, mason olan İsveç 
Kralı ikinci Oscar'ın keza mason 
olan İngiliz veliahdının da teşvik 
ve ricasile yine keza mason olan 

beşinci Muradın hayalını muhte
mel tehlikelerden sıyanet için İs

tanbula geldiğini ve Sultan Ha
midle bu maksad için görüştüğü.. 
nü yazıyorsunuz. 

Halbuki, babamdan vakti!" 
duyduğuma göre, İsveç Kralı bu 
İstanbul seyahatini büyük oğlu 

ve veliahdı olup geçenlerde sek.. 
seninci yıldönümünü idrak e.ien 
şimdiki Kral .Majeste beşinci Gus
tav"ın İstanbulu ziyareti esna -
sında birdenbire ,.e ağır surette 
hasta düşmesi üzerine ihtiyar ey. 
!emiştir. Hatta, kendisine refa
kat eden zevcesi Kraliçe, istik _ 
hallerine gelen Sultan Hamidle 
beraber saraya gıtmeğe taham -
mü! edememiş ve Sirkeci istas -
yonunda ayrılıp doğru oğlunun 

yattığı hastaneye koşmuştur. O 
zamanları idrak etmiş ve birkaç 
sene evvel ölmüş olan babam, ha
fızası mükemmel ve münevver bir 
adamdı. 

Keyfiyetin hatırında bu kadar 
yanlış kalmasın~ ihtimal vere -

mediğim ic:in. o zamanın gazete 
kolleksiyonlarını karıştırıp tev>

sik etmeğ.? de iktidarım bulunma. 
dığından, bu maliim~tı size bil _ 
dirmeyi münasih gördüm. 

Sakın İsveç Kralının mahpus 
padişahı masonluk namına sıya

net için İstanbula koşması, baş

ta Abdülazizin imparatoriçe Euge. 
nie ile muaşakası gelmek üzere 

garb hiikümdarlarile Osmanlı sa
rayı arasındaki münasebetlere 
dair uydurulmuş masallar meya. 

nında birşey olmasın?. Eserinizin 

değeri namına keyfiyeti bir kere 

daha tedkik etmeniz münasib o. 
!ur sanıyorum. 

- Ben d;yeeeğimi de<i!m. Y.:o -
camdan herşcy umulur. Yalnız 
bunu zözüro.le gcirmedii;im ·için, 
kat'iyetle: •Ü yaptı!• derneğe \ic. 
danım razı olmaz. İşte çektiğimi 
işkence •ı~ ı.ztırab da bundandır. 
Vicarumla daııni mücadele halin. 
de~m. İ-;imden bir ses bana: •BiL 
diklerini söyle!• diyor Halbuki 
benim bildiklerim kafi değil. Gör. 
dükleril!l lfızım .. 

- Bence bildiklerini~i sôyle • 
meniz de, g5rdükıeriniz karlar e.. 
hemmiyetlidir. Hisleriniz sizi al . 
datmıya~alc sanıyorum 

- Belki. 

- Koc ımz şimdi nerededir? 
- Ayımın dediE;ine bakılırsa, 

beni gelm ~ aramış .. Ben onu Bo. 

montidc b;r terzinin evinde bırak. 
mıştım. Faka:, bu mesele gazete. 
lerde yeniden aleviendiği için, 
orad3n çı<:m·~ olsa gerek. 

- Nereye gittiğini tahmin edi.. 
yorsunuı? 

Liselerin orta kısımla
rına alınacak talebeler 

Liselerin bu kısımları yavaş 
yavaş kaldırılıyor 

Cumhuriyet, Erenköy, Kandilli, İnönü kız ıise
lerile Pertevniyalin arta kısımlarına hangi ilk 

mekteb mezunları alınacak ? 
Hangi ilk mekteplerden çıkan.. 

!arın hangı orta mekteplere alı -
nacaklarmı ü~ gün sırasile yaz -
mıştık. Maarif MJ.dürhiğü; bazı 

Dk mekı'.ep mezunlarının, orta 
kısmı bulunan liselere de alınma. 
sını münasip görmüştür. Fakat 
peyderpey; bunların orta kısım -
!arı kaldın!acaktır. Hangi mek -
tep mezunlarının h~ngi orta kı -
sımlı liselere alınacağını b:ıgün 

tyazıyor:ız. Aksaray 64 üncü ilk 
mektep mezunları Perlevniyal 1 i. 
sesi, Fatih J 3, Balat 55, Çarşamba 
15, Salmatomruk 17, Fe:hiye 16, 
Atikalipaşa 13, Zincirlikuyu 20, 
Karagümriik 27 nci ilkmektep 

mezunları Cümhuriyet Kız lisesi. 

ne (Cümiıuriyet orta mektebi bu 
eene lise haline çevrilmektedir. 

Bostancı 1, Erenköy 4 ve 38, İç. 
erenköy 16, Giızlepe 5, Mer:iıven.. 
köy 18 ;nci ilk mektep mezunları 
Erenköy lisesıne. 
Harmanlık 17 nci ilk mektep 

mezunhrı Haydarpaşa lisesine. 
Rumeiihi~arı 27, Uluköy 23, 

Yeniköy 33, Anadoluhısarı 37, 
Kanlıca 36, Beylerbeyi 27, Çen. 
gelköy 28, Çubuklu 27, Sarıyer 

14, BüyükdN·e 30, Kıreçburnu 

36, Rumeikava:}ı 41, Kandillı 32 
inci ilk mekteblerinın kız mezun
ları Kandilli kız lisesine. 

F'iruz~ğa 2, Fındıklı 13. ı<ılıç. 
alipaşa 20, Ortaköy 23 ve 39, Ar. 
n.avuı.köy 25. Bebek 28, Beyc;ğlu 
45 ve 29 unc'ı ilk mektep mezun. 
!arı da İnö•ıti kız lisesıne . 

Kayıt ve kabul olun2caklardır. 

iple adam boğanlar ? 
Bir , .. akı alemi esnasın
da cereyan eden facia 

neticeleniyor 
Dünkü son celsede müddeiumumi iddiana

hafif . . 
mesını okuyarak maznunlara 

istedi ceza verilmesini 

Beyoğlunda Kumbaracı yoku. 
şunda bir rakı filemi sonunda Ab. 
dullahı iple ho~mak suretile öldü. 
ren Ömerle BeldPir. muhakeme -
sine devam cdimiş ve dünkü ce\. 
sede iddianame okunmuştur. 
Makamı iddhda bulunan müd. 

deiumumi ezcümle demiştir ki: 

cErzincanlı hemşerisi Ömerin 
;ş!etmekte olduğu fırına gelmiş o. 

lan ıy~ne hemşederinden Abdul. 
!ahı biliştirak öldüren suçluların 
evvel ve ahir mesbuülmeal okrar. 
ları ve maıoiu!ün boğazına takı -
lan bir iple iıldürülmüş olması 

hasebile bu şekid~ öldürülmüş bir 
adamın bir kişi tarafından yapı.. 
lamıyacağı amme şahidlerin k:ı -
naatleri dairelerinde ve yeminli 
ihbarlarile sabittir. 

Ancak mn!<lul Abdullah 9 sene 
evvel ömerin kardeşini Erzincan. 
da tabanca ile öldürdüğü şayi ol. 
muş ve bu s·~beble mahallince de 
bu cinayet fiil:nden dola)'1 mak.. 
tul Abdullahın Ömerın kardeşini 
memlekett~ dokuz sene evvel öl
dürmesi ve bundan sonra da mü.. 
temadiyen Ömerden tehdid sııre. 
tile haraç almakta olduğu şühu. 
dun şehadeti!~ sabit olmuştur. 

işbu hadisei cinaiyenln müseb. 

- Neden sordunuz? 
- Dedi:n ya .. Sadece bır merak. 
- Gidecek yer mi yok?! Terzi 

kadın onu b;r başka eve kaçırmış 
olabilir. Çünkci kocam ayni za -
manda kaoı.unun pençesine düş • 
mek:ten de çok klrkar. 

·········· . .......................... . 
······················ 

-1~ -

Ertesi sabah .. 

Ferda Sıraserv'lerdeki aparlı • 
manda uyuyordu. Denizde çalı ~ 

nan sert bir vapur düdüğü Fer • 
dayı uyanrlıdı. 

Ferda gözlerin; uğıışturdu .. 
Saate baktı. 
- On olmu~ ... 
Kendi kendine mırıldandı: 
- Amm;; da uyL1muşum ha ... 
Yavaş yavaş yatağından kalktı. 

Boynuna ve alnına kolonya sürdii. 

Ferdanın bru;ında hafif bir ağn 
vardı 

(Devamı var) 

bibi maktul Abdullahın balfıda 

tafsilatı beyan olunan harekatı 

gayri muhikkasile vulma gelmiştir. 
Her nekadar Ömerle Bekır ceza 

kanununun 45') inci maddesile ve 
idam talebile muhterem mahke. 
meni7.e sevkddılnıiş iseler de bu 
hadisenin vukuundaıı mukaddem 
suçlulardan ömerle Bekirin Ab. 
dullahı öldürme1< kasdile mahalli 
hadise!}~ ce\ıelmiş o~1uldarı hak. 
kında bir delil tahassül edememiş 
ve binaenaleyh işbu hadisci cina. 
iye maktul Abdullahın daima kar. 
deşinin katilden suçlu bulunan ve 
bu suretle şayia deveran eden 
:rruıktul Abdullahın haksız olarak 
Ömerden haraç alması ve işret es. 
nasında daki mektubla ıştemiş oL 
duğu beş lirayı vermemesinden 
dola)'1 zuhur eden münazaa ne • 
ticesinde her ikı suçlu maktulü 
katletmiş olmalarından ciolayı Ö. 
merin tarihi ikaı cürümde henüz 
}"lrıni yaşını ikmal etn:emiş ol -
duğu gözönünde tutularak mak.. 
tul Abdullah hakkında birçok de. 
falar maktul A linın kardeşi Ömere 
haber yollamak suretile para al _ 
mıştır. Ve vak'aya müsadif gece. 
de Abdullah, Cimerin Bekirle bir. 
Jilete rakı ıçtık!Pri esnada gelerek 
bu işret meclisin~ l:itirak etmiş ve 
kendisinden mektubla istemiş oL 
duğu (5) liranın ne için yollan _ 
madığı hakkında münakaşa;,,·a gi. 
rişerek haraç alwak hususundaki 
iıma1mi bu suretli' de izhar etmesi 
üzerine aralarında zuhura gelen 
münazaa neticesinde Ömer le Be. 
kir oda içimi·~ ellerine geçirdikleri 
bi'r iple Abdul!ahı boğmak sure. 
tile öldürmüşlerdir. 

Blnaenaleyh SU\lulardan her iki. 
Sinin de Türk ceza kanununun 4~8, 
51 ve 64 üncü maddelerine tev!L 
kan tahfif eezalarile cezn!andı _ 
rılmalarını ve Bekirin de akd~mce 
bir hakaret meselesinden dolayı 1 
lira para eezasile mahkumiyeti 
olması hasebild bunun da gözö. 
nünde tuıfulması suret.ne cezala -
rının kesilmesi.> 

Bunun üzerine suçlu vekili ma. 
ruf avukatlardan Cemil Kıvırcık 
ayağa kalkarak m•kamı riyaset. 
ten müekkilinin müdafaasını ha. 
zırlamak üzere muhakemenin ta. 
!ikini istedi ;re muhakeme 26 ağus. 
tosa bırakıldL 

Mısır ve lngilte~~ 
. cı 

Yazan: Ahmed şükrU . ,, 
ıst • 

Mısıra kayıdsız şartsız ~ 

veren muahede imzalan.ılı 8 .. M•' 
iki sene geçmistir. Bu ıııUI" 

• de' p 
zarfında !\fısır, alakadar ~ıl" 
!erle muahede imzaZı~ar~~ 1,.ı 
tülasyouların ilgasııu terıı.ıı e ~ 
ve Milletler Cemiyetine "'~of 
muştur. İki senedcnberi Ju ,J 
nın müstaki de•leılcri nr":t" 

rı P
sayıldığı halde l\fısırın I'" ıril 
Kahire, hala İngiliz n,kcrl ,ıı 
işgali atındadır. Bu aykırı 1 

yetin sebebi ~uılur. ·• 
. ı•'JY 
Ingiltere ile l\1ısır .ıra• 

1
.j 

muahedcye göre iu"il' z ns~< .• 
J ., Jl)JllT 

Kahireden Sü\'ey~ knnah 
1 
t 

kasına çekileceklerdir. f~k~rıı' · 
kilmezden evvel, Mısır hıt~ 'ı' 

d "" tinin, kanal ınıııtakas~n • ~.ıff' 
askel'j ve dört yüz pılolıı . 1 , .. , 
dıracak kışlalar in'd eıııı · ,r' 
Kahire ile kanat mıu taJ .. ..ı~J .. tı' 
sındaki münakaleyi kol•11"~ f 

ti•"' cak yollar, şimı-ndifcr lı• J~ 
djğ2r tesisat yapnıası ı:ııııfl c 

ı . t ı11r> Bu kışla ar ve tes sa , 
iki sene evvel inızalanao 111 ;~rı 
d . .. k 1 ,c,ıı• 
enın en muna tt':?a l _ıı • JJ rı 

dan birini teşkil etmı')lıt· 
0 

ı 

Mısırlılar ve bu ura da bı•8u "'. 1 

~·" vekU bulunan .Hehnıt'd h'' f 
Paşa, Mısır hazinesinılc Ji:I 
rece ağır bir yük tahııd .:,1, 
sini tenkid etmişlerdır. 1 •' 
kaça malolacai;'l vakııı "'"1 1,ı/ . iİ ,, 
kadar bilinmiyordu. ç'I '~ 
İnglJ.iz lirasile on be~ ntl ı 1, 
rasında tahıniolcr ya11ılııııı .• 1' 

JcJI'' Mahmud Paşa, muabc 
0
;;c' 

maddesile Mısıra tahmıl c ıt "I 
ğır yükü hafifletmeyi '''~,ıı 
kına zımnen \•adetmi'i bil ,ıl 
• d "kt'd ç·p de . ' gun an, ı ı ara gc l.'tlf° 

da vaziyetini takviye ed~t j)l'/ 
bu maksadla Londrap ııY 
miştir. ., 1 

D . • taraftan iııgJjZlet'rı~ 
ıger ·ı.oı 

Mısır hükumetindeu şı ıbi~ 

vardı: Mısır. gç~nlr~e ~ 
miye başladıgı bır gıını'··ıcriııl 
sile pamuklu mensucol u ,rı•' 
ğır bir ithaliıt resmi (ıoY İ 
İngiltere Mısıra pamulJ~.~~ 
eat ihraç eden bir menı 

01 
duğundan Lankn:fr ,,e ~I• ~·~ 
fabrik . ..;,.ın- zaradara ııW.'11/ 

. 1 ' dır. Bu fabrikacılar Jog' ··r~• 'f 
siyasi hayatında bü ı lik ":,,.. 
bibi adamlar oldukların iil<aı"' 
müddettenberi, İııgil'rz h j~ 

·d·ıet· tini tazyik etmekte ı 1 ,rı I 
pamuk mensucat .iınill• iil>". ı 
pamuğunun en biiyü.k nı ..1:, Y 

. et<' 
!ar olduklarını ileri '"' f' 
larında istisnai mııarnel•;. 

d'Jcf• sını talep etmektey 1 
, 1 , 

Londrada Başvekil ·rııJ,1-
Paşa ile İngiliz devlet • 0" btl 
rasında yapılan te':1'"~!~ b;ı4 
meselenin de halledıldıg ıt· 
mektedir. Şöyle ki tngill•ıd' f 
laların inşa masrafıııa ı·~,. ~ 
nisbetinde iştirak edeee:·~er / 
tahmine göre, kışla\ıır 1~0 l ~ 
salla beraber on iki '" I~ fJ~ 

a)<tır· · 1 
!iz lirasına mal olac . '•"'!' r 
saba göre, İngiltcr~ hu1"~ıol' 
laların inşası için altı ıı:.tif· 
giliz lirası tediye ede<• fili 

Pamuklu mensucat re> ~l 
kında bir haber verilıı'.e:;'e Jt 
raber bu mesele üzerıll e<fİ' 

'· · d"t-e~t . ' laşıldıgı tahmın ı •·· ııct'· 
giltere hükumeti, öıcd•"1._.ki •• ,... (1 
laların loşa masrafıııa ' ,,.,, / 
nen uamuklu ınen,u<"nt 1<•'',ı 
sine bağlı tutmuştur ,·c el;· ~ I 
. · dir•'1 ı~ ınşa masraflarını ın c~c 

mu~ P~şa için ne ~ercc•;1~o~ 
yetlı bır mesele ıse. p• 

t ı ·ı rıııı ·~ pamuk mcnsuca Çl • ,·ıı 

nun etmek de Çeuıb~rl~,ıi': .> 
kadar ehemmiyetli b•'

1 
ı;, "'" 

1 
. . ~ ,, 

Kışla mese esınıo. • .,,ııP 
f • tt~o • nesinin men aai1 u·~ · ıııı;;: 

de halli Mahmud J>:'.~~: e4 f 
tinin vaziyetini tak'''~ ,,.! • 

f tıı•• • 
tir Malfimdur ki I\. ,ı <''' · . . ~fi' ' 
uzun zamandanbcrı. .;ıı 

(Deı-am' r. ıf1r' 

S ·ı k l{upoııtl ı~ ag ı . j A 
ı rrıl ·r Bu. ku.ponurı Y_ gefl ,. 

toplayıp idaremıı~ 'ft-1'' 
ku.y1LC1L!arımız SO• ;ıre~D 
F'ın birinci S'lnıf fi" n 

mecra ııf. 
n tarafında~ J{ıı!1~~ •. 
edilecekle-rdır. ·od·' a'9 
giln idarehan•"''" ' 
mektedir. 



rasız, ya ı ı 
alınmasına başlandı 

Düdük 
Sesleri ! .. 

Bu sene bir kolayhk o1mak üzere 1Tsd~d~1~~7 g~
orta mektebi olan bütün kazalarda ~~p~~!mb';!~~.~~~~kl• 

meşhur sabıkalılardan Cevriye ve 

d " f • h ld kardeşi Seherin Aksaray civarın-a ı m 1 an açı 1 daki e\•ine Nizameddinle arka -
daşı Şükrü misafir ~ıtmişler. Bu-

}i nu haber alan Sehc!'m kocası kıs-
er sene azarni 500 kişi alınırken kançlık saıkasıle hemen eve gele-

bu yıl ~500 talebe ah:ıacak rek içeri girmiş ve her üçü ara
sında lisanen bir münazaa !baş-

Bu Yıl k'·ıt .. h lise • u. ur Bakanlığına bağ. 
a Ve orta mekteblere parasız 

• ı ol cliğ~'lliı arak alınacağını haber ver 
bir talebenın imtihanlarına 
Jık ee başlanacaktır. Bakan
ı.e'besi arda bulunan ortamekteb 
tını ~ nin de jzntıhanlara girme
tıan b·~ için ortn rnckteb bulu-ur-~acaJt un kazalarda d, imtihan 
taı~bed4r. Her ) ıl meccan1, leyli 
~ ~n orta mekteb ve liseler
laYı ~Yet imtihanı ve enler 
'1ı dar l 1i mecc; talebe 

:a llıalt!+.a ldt 
~suretle hadd zatınd 1000 
:r n ıneccani l yli talebe kad _ 
be~ Vaıi e• göre 300.500 tale. 
l iı ~b l"yorciu. Killtili' Bakan_ 
~: l'llak ıstiyen !aknt maddi 
l'aıı ~k tlolayıs l 0 okuyamı _ 
~Ya tal benm dat-a geniş 
laa hsta <ılınabllınesın· t minen 

üt" . ~ ~esıne koymu olduğu 
tla bu yıl 1500 meccani ley_ 

f11rsagı 
stanbu/a 

8 ~l t."g ıgan 
o/fa,. 

Stır·a1:ıE;-asfalt 
~Ur döşeniyor 

)etj h:~ın İstanbulun bir sayfi
lıuradak~e getirılmesi için evvelU 
~arı 1 Yofü tın yapılmasının 
~ aştırıldığını yazmıştık. Bu 
&llrıı~en °lınak üzere Mudanya • 
lrıeiıya:faı~ yolu uzerindeki a
~tad SUr'atıe devam olun • 
bih,...,- ır. Bu asfalt yol 939 da 

i)'!§ olacaktır. 
lP ığer t 
l\Qralt.. araftan güzel . Bursayı 
bafthy oyde §imendif~r Oıattına 
itl&lt an Ve Bursa vilayetinin en 
ltaraır~olu olan Bursa _ İnegöl 
1altıir Y Y-0lunun birçok yerleri 
lUıı 1~~ ıslah olunmaktadır. Yo. 
~ay ar tı sur I He Bursa - Kara. 
daııa. :sı bugUnküne ni~ betle çok 
U~~lldısa1nıış olacaktır. Bu yol 
C derk e Ve İnegöideıı K raköye 
da hutn liasanpa köy.fi yanın
g~en Unan Hasanpa§a köprüsü 
~Öt>tüd sene tamir edllm ştl. Bu 
nılilıırn en sonra bir nci derecede 
beı~ay 01~n Bursa ~ akınındaki 
t ~5p k0pru ıl d yaptırılmış-

l1.t b runon ikı gdni demir ve 
~t rıcı:~ndur. Gene a5 n: yol Ü

~bııtulerı ulunan Aksu ve Balıklı 
tı.ılırıak de her seııe birisi ya. 

SUretıJe tamamJnnacaktır. 
~ı --0--

İtb~ Btanbuı sıhh' . .. d .. Al' 'l't .... nın te . ) c mu uru • 
1a a.ltya Sıh k~ud olunarak yerine 

Yirı <>l hıye mudürü Sabrmin 
unacaw h ~'l aber alınmıştır. 

li !ta be ruabHccektir. 
Bu imtihanlaı a girmek istiyen 

talebe 27 ağustos kadar Bakan -
lığa veya kı.i1tür direktörJüklcrine 
müracaat edebilecektir. Müracaat_ 
lar için Tüu olmak, lise ve orta 
okul talimatnamesinin her sınıf 
için t(!s'b t ~ 1 · ği ya~lar<la bulun
.mak, bedence. ruhça, hastalıklı, 

sakat ve kusurlu olmamak, okuta-

mıyacak kadaı;. babası ve anası fa_ 
kir olmak, ze ~;ic:ı, çalışk nlığı, ah. 

]fıkı, t. lcbe bulunduğu okulca tas-

lamıştır. Ekseriya bu kabil her 
hadisede olduğu gıbi münazaa da 
nihayet döğı.işe muncer olmuştur. 
Süleyman bu arada eline geçir -
diği bir sopa ile hem Nizameddini 
ve hem de Şükrü) ü kıtfalanndan 
yaralamak suretlle sopalamıya 

başlamıştır. 

Bu vaziyet kar~ısında imdad is. 
temezse biraz sonra kafasından 

hayır kalmıyacağmı anlıyan Ni
zameddin yanında bulunan imdad 
düdüğüne sarılmak v2.r kuvvetile 
öttürmüştür. Knr:ınlrğı yırtan 

dik edilmek sart ol caktır. Fakir düdük seslerıne koşan polis ve 
olanlar eh"rl d i 1 r belediye- bekçıler Süleymanı karakola gö

türmtlşler ve yaralıların da ya -
ralarmı sardırmışfardır. Her üçü 
evraklarile birlikte bu snbah müd 
deiumumi1iğe teslırn edilmişler -
dir. 

erden, kô) le. de seler ıh ti) cır he

yEtlerinden f k r olduklarına dair 
vesika alacaklaı dır. İmt hanlar l 
eyla.Ide ba lıyacak ve üç gün de • 
vam edecektir. 

İm!.llianda a ni derecede mu -
vaffak olan talebeden şehid çocuk_ 
lan üstün tutulacaktır. 

Parti Alemdar 
Kam~nu 

Parti 
Cerrah.paşa 
Ocağının 
Toplantısı 

Mulıte~em bir Buakşam Üyeler ve ai!e-

G h l leri t0planarak şen bir 
ece azır ıgor gece geçirecekler!. 

- C. H. Parth.i Cerrahpaşa semt 
13 Ağustosta emsalsiz ocağı tarafından bu akşam saat 

bir bale \•erilece:{ 21 de ocak mer~ezinC:c üye ve a_ 

C. H. Partisı Alemdnr kamunu; 
mevsimin en latif ve coşkun meh. 
ta'bınn tesadüf eden 13 ağustos 
cumartesi günü gecesi için Sua
diye plaj gazinosımdv muhteşem 
bir kır balosu tertib etmeyi ka -
rarlaştırmıştır. 

Gerek Suad ) ede ve gerek İs
tanbulda unutulmaz bir hatıra 

bırakacak olan bu muhteşem ba_ 
!onun tert'b heyeti !-ıehrimizin ki. 
bar mahfeline mensub bayanlar
dan te kıl edilmiş olup şimdiden 
büyük hazırlıklar.1 b~.şlamışlar -
dır. 

Baloda 12 klşllik bir c41zband 
ile ayrıca zengin varyete heyeti 
de numaralar )'npacaklardır. 

Bu g çe için zengin kotiyonlar 
da hazırlanmıştır. 

Bunlardan ba~ka; b .. loya jşti -
rak edenlerin hiç tnhmin \C ta
hayyül edemiyccekleri çok büyük 
\'e emsalsiz bır fıÜrpriz de yapı
lacağı g bi diğe. muhtelif eğlen
celer ıle .şen ve zengin bir gece 
geçirilmesı için tertıp heyeti bü
yük çalı§lT!alara baFlamıştır. 

* Gümrük muhafaza te:ı:kilntı 

!!Tl€murların·n elbiseleri üzel'i'Dde 

esash değişiklikler ) apılacaktır. 
Bunlara yenı üniforma buluna -
caktır. 

ileleri için bir toplantı yapıla _ 
caktır. 

Parti arkadaşlarını birbirine ta
nıştırmak maksadıle yapılacak 

bu toplantıda aynca ocak hima_ 
yesindeki mu:siki-şinas gençler 
tarafından rnifü havalar çalına

cak ve 2 perdelık yaşıyan ölü 
piyesi ve bir perdelik (Mahçup. 
lar) piyesleri temml edilecek ve 
bu suretle Cerrahpaşa ve civarı 
halkı bu akşam şen bir gece ge_ 
çirmiş olacaklardır. 

--~-·------e>-----------

E km ek 
Taşıyacak 
Arabalar 

Tipler serbest 
olacak 

Şehrjmizde ekmek nakliyatın
da kullanılan .el :trabaları muh _ 
telif tiptedirler. 

Ekmekçiler kendi aralarında 
bu iş için bir araba tipi yaparak 
belediyeye veı mı~lerdir. 

Fakat bclecl:ye ckmckçıler için 
ayni tip araba kuUaı.ılması mec
buriyetini şimdililc koymak is _ 
tem emektedir. 

Ekmek nakliyatındr. ku11nnı _ 
lan arabaların tipler·ı serbest bı

Ankara 1 tanbul 
hava yolculuğu 
Bir zamanlar kağnı ile 50 günde 

gidilirmiş. Yallı bunu 35 yapınış. 
Şimendifer öncç ii~e, sonra ikıyc 
indirmiş. Biiyük Ilarbde odun yn
kılırsa yedi günde de gidilil or-. 
du. Fakat, De, Jet Denıiryollnrı. 

tısa 
--~~~·-...-..-..-----c.-.---.---.-.--·••~----

e york sergi 'nde Türkiye 
Bir donanma filomuz ve ayrıca 
ilk kadın tayyarecimiz Sabiha 
Gökçen de Amerikaya gidecek 

Ankara - İstanhnl nrasındakı mc. . · 
safeyi 13.5 saate kadar ind'rdi .• sergıde meşhur mımarlarımızın eser-
Bolu üzerinden gcçirMleoek hat.. leri maketlerle, bÜVÜk inkllablmlz 
daha da kısaltacak. De\'let hn\a Can il leVhaJarla t~barüz ettirilecek 
yolları bu mesafeli 1,5 saate ''e 
gidiş gefü ücretini de 29.5 füayn 

indirdi. Şimdi AııJ,nra3 a tal yare. 
ile g·!dip gelmek i 1iyenlcre tay •. 
yareler 3 <'tmiyorlnrmış. 

- Günde iki üç tn:ı. ~ nrc de kal_ 
dırılı;a bu aylarda l'olcu bulmak. 
miinıkiin olncaktn·. Çünkü, o ka
dar istekli \'ar .. 

Deniyor. Filhakika hu satırları 
yazmamız DC\ Jet Dcmiryolları 

ile hava :yolları arasına b:r reka-. 

bet sokmak gibi ı.;r~ey olu)orsa 
da ha\•a ~olcu)ugunun kazandığı 

rağbet de hakikaten memleket ~ c 

vatandaşlar h~sabma ö[,rümilecck. 
bir mevzu tcşkıl ettiği için iki 

taraf da herhalde loı ura bak _ 
mazlar. 

BÜRHAN CEVAD 

Mecnurı gibi 
Saldıran 
Adam 
Oturub tAtlı tatlı ko
nuşurken kamasını 

çekti ve •• 
Arabacı Cemıl isminde bır a. 

dam, Küçük Ayasofyada Kapalı
fırın sokağında 101 numaralı Ce. 
milin evinde kiral.!ısı emlak tellalı 
Mustafa ie Abdurrahman oturur
larken laf arasında Abdurrah -
man; kiracı Mustafa ıle araların
daki bürudet do1oyJsile 'barışma
larını Cemıle tavsiye etmiştir. Bu 
yüzden muğber olan Arabacı Ce
mil Abdurrahınanr.ı hitn'ben: 

c- Sen Mustafaıun fedaisi mi
sin be herif?. dedigl gibi arkasın
dan bıçağını çekercl: mecnun gibi 
durup dururken Abdurrahmana 
sahlırmıştır. Bu suretle za\·allı 

adam iki yerinden tehlikeli su
rette yaralanmıştır. Abdurrah -
man yarasından kaıılar akarak 
evden fırlamı~ w Mebmedpaşa 
karakoluna koşarak şikfıyet et -
miştrr. Yaralı hemen imdadı sıhhi 
otomobilile Ce.rrahp<.şa hastane
sine kaldırılmış, Cemil de bıça _ 
ğile miiddeiumumiJige verilmiş

tir. 

Nevyo~k sergısme n suretle 
i~tirak edt? :E:-ğimizden dün ooh -
setmiştık. Öğrendiğimıze gore, 
Nevıvork s rgirinde Türk s tesin
de, köş~ler de olacaldır. 

Bir Türk kehY si, bır Türk lo
kantası .. Bu lokarr•ada, kuru mey. 
valarımız, sofrada çerez olarak 
bulunacaidır. J3unur. için İzm T

deki kur<.ı meyva ş rke'leri, N'ev
york se gi için p k mekemel 
ambalfıjlar yııpnu lardır. 

Bund~n başka, ınhısarlar ıda ı si 
de Nev ·or:{ s rg mrl kı pa\ 
muzda, büy~11t bır ko ı g& 
cektir. 'Yapı.an b.r proje e bu 
köşede b r ha:- kurul:ıt .. k, bu bar
da inhi.;a1 ıar idar\.:s·n·n ıçkil ri 
satılacaktrr. A) ııca inh sar1ar ida. 
resi Nev~ ork scrgisı içın hu usi si. 
garalar tcrtib ctm ktcd r. 

• 

Sabih~ Gölırcn 

Turizm bakımınd::m scrgse bil. 
yük ehemmiyet verileceğinden 

bahse+m·~t·r;. Itaha huk ·mcti, 
Nevy-0rk serıf.sindeki pa\yonunıı 
İtalyan nıfü: »cr n'lckı eşyayı :eş- kadınlığına aıd ~ • pılan t r e 
lhir edecektır. Türk pavi onunda en canlı bit misal teşkıl edecektir. 

da bu gi!>i tarıhi es r r b.ılunacak. i===========H=·=A=. = 
tır. 

Bundan başka Tüık p vyonun- Tane ile si aara 
da, mimarınnzı tanıll'ak cm meş- '1i ' 
hu reserıerimizin maket en te hir T 7 • "f / 
edilecektir. Mımar s nJPın \'C di- y e yen l çeşı er 
ğer büyü"t mirnn,.larıınızın gerek 
yurd dahilinde ve gerekse yurd Nasıl ve kaç kuruŞa 
haricinde kalmış cseıJerin b·re:r satılacak ? 
maketi vüt•ud' getirilec<>ktir. Eu 

İnhisar ıdaresı, y uı sene mahsuretle bu m1keti seı redcnlcr, 
&Ulünden mühhn mıkdarda tutun 

Türk mimnr si hakkında b r fikir I 
satın almak üzerı; :ialıa şımcli1en 

€dinmiş olacaklardır. 
Türk tıırıh kur..ımu <la, Ne\') ork icab eden haz rlık aı a baslamıştır. 

Yeni mahsulün ıdrakinden Ö"l
sergü·in.de, «dünkü Ti.lrkı~e. kô _ 
.şesme aid hazırlıklard.1 bulunmak. ce mübayaat memu!"Jarı muhtelif 
tadır. B 1 köşede, heyet!eı den bu tütün mıntakalanna gıderek bü-
ane kadar Türkler'n ml'deniyet iün mıntakalarda ayni zamanda 

ve hep birde.'l satın l!1nıa ·ne 
~neminde yaptığı h!z.metlcrı lfa 
eden es;rler temsıJi tablolar bu. başlayacaklardır. 
lunacaktır. Yeni ) ıl tütiın \'aı.iyetı şimdi • 

den tedkik olunmaktadır. Mahsu
Sergi kom serliğ. tarafmdnn ve- lün tahrir işlerin başl<.nmştır. 

rilen rnhum~la göre, sergi açıl. Dığer taraftan fohisar idaresi, 
dığı zamaı1, Tiirk donaı:ıma ına aid aldıgımız mal(ımata göre piyasa-
bir filo da Amerikaytt ı\ d<'c-<'? tır. ya yeni :,igaralar çılc1ırmayı ka -

Bundan başka lk kadın tayya. ranlaştırmı tır. iEzcuml tane tane' 
recimiz Sabıhl Gvkccn de, sergi ve tek tek sigara ,ıanlarm gıttik-
açıldığı zarNm Amerık:ıda oulu- çe çogaldığı goriı!er"'k iki ayrı 
nacaktır. Sah ha Gok ,.n, Nev~ork cins s!garanın bir ambaFjd bır-
sergisi üz"'r~ndc oyunlar yapacak- leşmesıle yakında pıyasa). t ··z· 
tır. Esasen Nevı ork serg indeki adlı bir sııgara ç a- laca1d r. 
Türk pa\ ycnunJl, Turk ınk1Ia - Bu iki s:ıgara (30) para) a satı-
bının bütun husu iy<..: er \e ka- lncaktır. Ayrıc!:ı Trmir fuanna * TürJwfbin yeni kadrosu ağus- ı rak.ieristi,i tarafları ızah el rr - mahsus olmak üzer~ bir cms siga- . 

!tos sonunda ıatb k olunacaktır. ken, Türk kad,nın n bu nkılfıb ra da çıkarılarak 20 kuru a satıl:ı-
içindeki hızm ti teb:1"Ül et1 ·r1le. caktır. * Resmi daire! rdc iş t.ıkıb et-

. cektıir. cu·'mhurı·vetln"ızin 15 incı yıl -me usufünitn sureti kat'iyede • • 
men olunması alakadarlara bildi- İstıkl51 h • • bınde Turk kadını, donümü :tnunasebet"le de, Teşri-
rilmiştir. siyasi ve h"Ültüre. sahadı:ıki Türk nievYele doğru (15 inci yıl) ı mi-

kadını, i~ başında, 'l urk kadını... le y ni bir sıgar::ı çıl>'arılac. ktı.r. * Al<lıklaıı ruhsatnamelere gö. Bütün bunlar gôsterılccckt r. Fa. 
!re hareket etın en inşaat kalla. kat bunl.:ırn en büyük canlı bir * Şilenin Doğannı iske esınde 
farının sıkı bir surette takib olun- misal, kıymetli tayyar cimiz Sa- kuma yapışm ş 'az yette bır ser. 
ması lbclediyece şubelere bildi _ biha Gökr;enın havada u us ) ap- seri mayin gorülerek imha olun-
rilrniştir. ,masıchr. Bu uçuş, serg de Türk muştur. 

~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~m!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~...._.~~~~--=!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~~~~c~~~~-·~ 
rakılmıştır. 

buzu 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Deyip semi kesm ş... Ve der
hal ımparatoı içeve haber yolla -
yıp beyanı •ıtiz r ettıkten sonra; 
hemen mulak o n lnrını t men
nı etm . 
İmparatorıçcn n yanına gıtt·ği 

zaman, onu, m a 'JlUm ve muked
der gorunce; şu heyanatile bır an. 
da gonluniı teshıı eylem ştır : 

- Huzuru 11fıhidc idım. Hük
müm ve iradem ol Zülceta \ bağ

lı id·. Binaenaleyh; o anda bir 
aciz kul menzi'esinde olan Az·z 
neyliyebilirdi? 

Diyerek imp ratoriçeyi teskin ve 
teshir eylemişti. Bütün Avrupa 

seyahatlerinde ağzına bir lokma 
içki koymaaığı gibi, vazifei dini
yesini de elden bırakmamıştır. 

• o 
Hazinedar usta, billur hamamı 

hazırlamıs, yeni, yeni nevcivan
lar da seçerek efendisini bu gece 
de eğlendirmek istemişti. 

Bu ak.,am da dôrı; kız sc~isti. 
Bu kızlı •• n çağ an, on uç ıle 
on altı a'jı rında birbirinden gü
zel Çerkez dilberler· di. Halvete 
girip kar nma sıra~ı gelm·şu. 

Tam bu sırad · S d am Ali 
Pa a, vak·ı iz olar ı. s raya dahıl 
olmuştu. Mnbcy ı c :r--m·n Hey vaw 
sıtasile :iP. huz l.l kabulünü r·ca 
ediyordu. 

Emin n y hazın d r ust J a kcy_ 
fi)ed arzeHi. 

Arzmiyaz Alı Pa ayı atl:ıtam. z_ 
dı. Hem, sevdiğ b r efendısı ve 
hem de belki; mühim biı; siyasi 
mesele olabilirdi. Fakat; bu va
kitsiz z Hır . tte'l P:ıruşahın hiddet. 

leneceğinı de bıliyordu. d ', söyı.eııdı ve hiddetim boşalt -
Sutan Aziz n huz;ıruna çıktı. tıktan sonrc:. irade t : 

Pad5şah; yemekten sonra, arka • - Gel in bakalım nedir yme? 
sında şal entarnh ayakları çıplak • DiyebildL 1\.rzmi5 az ayak öpüp 
başı açık denize kar!:ı oturmuş ha- ibekHyen, mnbeymciye tebliğ etti. 
va alıyordn . Ali Pa~a; çok hıddetli görunü .. 

Hazinednrıııırı geldigini g6rfüı - yordu. İstanbulininı sıkı sıkıya 
ce billur havuza g d<!c.-eğıni zan ile I ıfiiklemiş ayaklarının ucuna ba -
doğrulmak istedi. Lakın Arzıniyaz sarak harem kapısından ıçer: gir-
ayak öpüp şunları söylüyordu: eli. Hazincd r usta, p:ı ayı kar~ıla-

- Ei nd'miz! Ar Pa a kulları YlP etek üptü ve yol göstererek 
ıt~rif "tmi le!", huzura kabul nı _ Padişahın oturduğu odnya götür-
yazındl bulunurlar.. du. 
Dıy b · Su tan Azjz bu Sultan Azir. merasime filan ge-

söz er ü ürıt ke krek ba .. lcmezdi. Babayani bır adamdı. 
ğırmağ ı ba ladı: Al• Pa5a; odaya g rdi. Ayak Ö-

N · d. b ? B d b' ı pup el nan "e durdu. İrade bekli-- e r u ... • g r, ır r- -

ge r!.. R v mezler bır daki. ~'Urdu. Padişnh, ser. bir çehre ile: 
ka!.. Kul tayfac-ımn bu derece }d_ - Lalam; ne var yinc7 Otur 
übal'liği gcinilmemiş şeydır. Ne şöyle bakalım' .. 
bitmez m hamı ümurdur bu' .. Ne Ali Pn a kanapelcrden birinin 
beceriks·znktir bu!. ucuna iltşn· gibi oturdu. Ve söze 

Durm dnn söylcn'yordu, Butün başladı: 

zevkleri bir anda altüst olmuştu. -.Sırbiyeden fena haberler gel. 
Nihayet mutodı v~hıle söylen. melttedir. Bütün Sırblar ayaklan .. 

mış bulunuyor .. Malumu şahane. 
lerıdir ki Serdarı cl<rcm Ömer 
Paşa, Derviş, Hı.~seJ in Avn \ e 
Abdı Paş 1 kullarınız; Karadag ve 

Bosna.He se'k isyanını aman ver. 

me_den bastırmışlardı Aradan bir 
parça geçer geçmez ıGirid isy nı 

zuhur etmi~tı. Ş.md· de Sırblar 

ayaklanmış bulunuyor. Butün bu 
is anlar Rus elinden gel ekte -
dir. Ru lar İslav ıttıhadını vücud
iandırar .. k Dcvkt Ali~~ey· Bal

kanardan yok etmek, ve Kaynarca 

muahedes n .st n&d ederek tebaaı 

hıris iyani~ elerin de hima e kas-
' dile ül osmanı maazallah h rı tai 

fılemden sılmek gaJ retin · guder 

dururlar ... İsyanlaun biri b tmc. 
den diğeri başlar. Bu b 11er, dev. 
let haZ''ne im mahvetmişt'r. 

Bundan evvelk: syancia otuz be;;. 

mil~·on kuruş sar!edilmış \ c dört 

bin be§ yüz §ehid, beş bin m t'ruh 
verillniştfr. (Devamı var) 

Gtinun en erk"ıı "aalinden • k. 
şamm kar nlığı ba mcı~ ı l ad r 
İstanbul "oka ltm bir tnl)mı • ra. 
~ip seslerle çalkanır. Un s'-=slc~ 
herbir~ inceli kahnh §İ\ ~ 'c lehçe 
far.klarile anlaşur. nni. sılmnz bir 
takım ha~ kuışmalarl.ı nnhnrnsı 

kt>~ilml'lcsizin bch ;l'Ct! ~cc~ e !im. 
dar ae,·am eder. 

Kulak dolgunluğu 'ı· iışmalık 

olmak ızın 'e~ :ı l!Örmcdı!ıı ne 
!>attıkları anlnşılm1:.·:m im :.· t eı 

eslerine ~öyle hir l.nfok \er Iim 
- .. Tatlı• ıkn\ unun odıdır. •·Ku

rab~ e• karpuz ... lel"~ a kuzuları• 
balık, «Çiba1n, "~e1<er ~ ,., h l 'c" 
dut. ·Badem gibi" Jıı~ ar ·Dı. .. •ır
mendcrenin fındık. ..Ka~ r. ak• 
l·oğurt, •Han'• l ~ıithi" mısır. 

•Dalba h» kir.ı ... "Hımi ı <'ğlcn _ 
celik» kabak çckmlcğ ... 

Gibi teşbih 'c İ'itİare ile sah. 
lanlardan başka si der ala~ Jm, 
kblcbieı, ~a\ u . i) l 'İ• u~, ı ıngı_ 

ıraklı mr.karacı, l tifc' iı.in nmh 
1c\'İl atını ayrı a\ rı s. ~ :n ' her 
cbz için a~rı nl1enl..t.: c<>lcn~n 

zerze\ atçılar, ııan<'. •ığ. n, iri a
'Jan. dondurma l.a~ mnh.tnn, ~ u. 
'irek tazeli or di enden crb t !:-.U. 

1anlar~ kadar, 1 l b ke ı. nt: 
çtl, bo~. cı 'e e k a~ nkk hı tamir 
eden kici~ c 'e ci,,,er P• c;n \C 

be~ in atnnlaru, c1lcm J omuni 
nii araba ile geçircnll' t: gnz tc -
dlere \C nrkıH b shın sonunn l.a. 
dar l'(lalı ednh oku~ nrak b:; l n 
biitün mahall< çoc ıkluı mı top -
h~ an destancılarla •ımıcuncularn 

kadar bütün bir paz.an n:ı, a ımza 
kadar getiren, ç r'iıd n nlacagı -
nız biit1"n ihf) a ' rmııı re mi"C· 

çid h lind C\ İnizin cinİİt c.lcn c
çiren bu mubarck :ıdnmların t -

lcri ne rahat ıı: ol cnk hastanızı, 
ne u~ kunuzu, ne de kafnnız.ı din. 
lendirml•k için muhtı:ıc oldurrnnuz 
ı.iikununuzu diişiinmclu;izin a' nz 
a' nz l iiksclmck cdiı. 

Biz, güriiliii ile mücadele~ c de. 
ğil, siiki'ına nıe~ dan oku~ an, nıah
şeri bir patırtı a ),arar 'crmis 
gib: görfmii ·oru 

Ticaretin erbe t olduğunu söy
li~ enler sükun 'c i tirahatin ;) a
sak edildiğini iddia edeef'.k kadar 
da\ alannda ileri gitme:zJcr sam
rız. 

Kim gücenirse gfüensin, i lan. 
bul sokakları getc7.edir vesselam. 

HAL~ fİLOZOFU 

Bu akşam 
YapılacafG 
Yıldönümü -·-
Münir Nureddin eıı 

'güzel k9nserini 
verecek 

30 temmuz curnru"tesı gunü ak
şamı BuyukderE BEYAZPARK 
(eski Lunapark) ın l~ uncü Jll
dönümü tesıd ed lecPktır. 

Bu ) ıl inşa edılm ş o1an yiızm~ 
ha\uzunda :yaplac kon yıdo
numü munase~ l bu ilk san t
kfır MÜNİR NURETTL'1 en Ruz 1 
konserıni ~ere<: ktiı. Sur tı rnah"' 
su ada hazırlan n bu bu uk kon
ser sabaha karla. mu td f \ e z n
gın eğlence ve numaraları do u 
muhte em b r KIR BAT OSU t 

kıh edecektır. 
A) rıca yeni ~e n l u utulm 

bır hususiyet ve c 1ı h t1r rla 
dolu olabılmesını t m n ıç n ın

di) e kadar İsta buld, hattu B 1. 
kanlarda görülmıy~n ) emhk sur. 
pr ·zıerk dolu. ımaralar h, z rl, n
mıştır. 

Meda deniz yarışlerına 
hazır ık!. 

Her s ne o~d ~u 
Modada ) apıl ca1;: o 
rışla m 11 · st 
rarlli tırıldı 
şımdıdcn ba · 

,E!Cim!l"E'.:Sl~~~c:.:c 

• 
1 

HIRSIZ 



man ara gore 
~~F~r~a~n~s~-.~z~~d s Zenoin btr 

.. IEll ........... mı:; ... 
MEVSİMLİK AŞK Or U U Spor haft sı 

kuvvetli bir orduya Avrupada 
Fransanın "" 

imkanı 

sahih olan 
ile dostluk 

Yazan: Bedi Gündüz 

vaziyeti lngiltere 
temin etmiş bu_lunugor .. 

lngiliz - Fransız anlaşmasının 
daima derinleştiği zamanlarda 

Alman matbuatı 
. 

Sulhu koruma yolunda neşriyat 
devam ediyorlar. yapmakta 

İngilız Kral ve Kraliçesinin 
Fr.ansayı ziyaret'eri ınünasehe -
tile dünyn matbuatında söylenen 
miıhim şeyleri •Son Telgraf• bu 
sütunlarında birkaç gündür hu. 
lfısa ediyor. 

Mesela Amerika matbuatının 

bellıbaşlı olarak ne dediği de ya.
zıldı. 

İngilız Kral ve Kraliçesinin 

Fransayı ziyareti Fransa ile Jn. 
giltere arasındaki münasebat:ıııa 

son derece sıkı olduğu ve bun -
dan sonra da bu mı.inasebatın bir 
ittifak derecesinde sıklaşacağını 

gö.stermek itibarile nazarı dik -

kati pek ziyade celbediyordu. O
nun için bunun etrafında s(;yle -
nen şeyler bitmediği gibi s0yl0

-

necek şeyler de biteceğe benze -
miyor. Bugün rle Alman matbu-

atının ne dedığını hulasa etmek 

sırası gelmiş oluyor. Çünkü yeni 
gelen gazetelerden buna dair bir 
hulasa çıkarmak faydalı olacak
tır. İngiltere Kralının Fransayı 

ziyareti günlerinde Alman mat
buatı ihtiyatkarlık göstermiş, bu 
ziyareti iyi kaq;ılamakla kalarak 
daha başka birşey söylememişti. 
Fakat artık bu seyahat bitmiş, İn 
giliz hükümdarları çoktan mem. 
leketlerine dönmüş bulunuyor. 
Onun için Alman matbuatı da bu
mın etrafında söyliycceğini söy. 
lemek rnevkiinde bulunuyor de-

mektir. Alman gazeteleri bu se. 
yaıhatin politik:ı alemindeki ne
ticelerinden bahsederken yazdığı 
uzun yazıların başına şöyle ser. 
levhalar koymaktadır: •Yeni iti
laf•, •Parfa muvaifakiyeth, •Bır. 
birinden ayrılmıyan müttefikler. 
gibi. 

Alman gazetelt!rinin çoğu bu 
ziyaretin Fransa ile İngiltere a
rasında mevcud olan anlaşmayı 

daha kuvvetlendirdiğini tasdik 
etmekte ittifak ediyorlar. 
Fransız gazeteleri şimdiye ka. 

dar hep bunun ~hemmiyetini yaz
mışlardı. , Alman gazeteleri de 
Fransız matıbuatınm bu neşrıya. 

Esasen imdi buradan na-ıarethaneye götürü
lecekı:;ınız. Orada bulunan zat isterse !'!

0

Zi herkesle 
gurli tılrsun. Bu mesuliyeti ben alamam 

l E-f k, bır defa daha: 
- Pekı amma dostum, benim buratla nöbetçi 

miıdirıle. yahud da Muammer beyle cöriişmem •ıh
tı att ... n mem:rnniyet• ile alakadar olmaz ki. .. 

tını tasdik ediyorlar ve Fransa 
ile İngiltere arasındaki te~riki 
mesai sayesinde Avrupa sulhu -
nun daha çok kuvvetlenmesini 
temenni etmeğe ~adar ileri gidi. 
yorlar. 

Fakat... Evet, burada bir cfa
kat. demek lazım. Çünkü Alman 
matbuatı bütün bu temennileri 
ileri sürmekle beraber, Fransız 
matbuatının neşriyatını tasdik 
etmekle beraber kafi su;ette hü
küm yürütmekten ~ekiniyor gö· 
rünüyorlar ve açık olarak demeıt 
istiyorlar ki Fransız - İngiliz an
laşma.sı, yani s0nelerdenberi mev 
cud olduğu malılm bulunan c a -
mimi itilaf• bundan sonra çok 

kuvvetli olarak yaşıyabılmek i
çin ortada söz değil, iş gön.inmek 
lazımdır, diyorlar. 

Bugünkü Almanyıının en ta -
nınmış gnzetcsi olan Beabahter'in 
aldığı vazıyet manalıdır. Çünkü 
bu gazete anlaşmak 'e uyuşmak 
yolunda neşriyatta bulunuyoı. 

Bcrliner Tagblat gazetesınin 

ilerı sürduğü nokta ise daha az 
mühim değildır. Bu gazete de 
Fransa ile İngiltere arasındaki es
ki itilafın yeniden kuvvetlenmesi 
miina.sebatın bır kat daha sıklaş
ması üzerine Fransız efkarı umu
miyesinin büyük bir emniyet his 
ettiğini, rahatlandığını, fcrahlan. 
dığını ileri sürmektedir. 

Kolonya gazetesi de Fransız -
İngiliz anl;-~masının, yakınlığı • 
nın politika alemindeki ehemmi
yetini kaydederek bunu iyi bir 
bakışla görmekte ve öylece tah
lil etmektedir. İngiltere i ttüak 
etmek hususunda Fransızların 

gösterdiği son derece büyük bir 
alaka ve arzu vard11·. Alman ga. 
zetesi bundan bahsederek şöyle 

demektedir: •Paris halkı herşeyi 
tenkid eder, herşeyle eğlenir ol
duğu halde bu sefer öyle birleş
miş bir hal arzetti ve öyle bir 
hava vücude getirdi ki iki mille. 
tin münasebatını derinleştirmek 

(Devamı 7 inci de) 

Nıhayet onlar da polis, onlar da sizin vaziyeti. 
nız oe adamla: ... 

Dedi, yine söktüremcdi. Baş memur masasınm 

başında avcunu avcuna çarptı: 

Edebi Roman 
No. 60 

- Valliıhı iki gözüm, benim hiç bir şey yapma
ya salahiyetim yok. Henüz vaziyetinizi h:Ie bilmiyo. 
rum. Gördüğünüz Nasuhi bey sızi getirirken: 

·Be~ on dakika burada kalsın. Kimc:e ile görüş
türmeyiniz ... 

N· zarethancye gönderilecek ... • Dcd-, gitti. Ben 
memur bir adamım .. . 

M"s'ul olurum .. . 
1Jedi. Böyle zamanlarda polis olmak, polis gö . 

dmmek ve polise düşmek pek ğariptir! karokolun 
dışında can ciğer olduğunuz komtser veya memur kar 
rakoiun ~ınd.: eğer, en ufak bir kabahatle bile kar. 
şısına çıkarılmış iseniz, sizi ömründe •Ik defa gören 
bır adam yabancılığı ile karşılar ya st!rt söyler, bü. 
tim huşunet.ni gösterir; yahud da '<amçısına sarılır 
der lerinizden kan sızıncı~ , kadar da vak atar 'e: 

Göturün 
Deı. Götüruldu~nuz yer boş ve zındanırnsı bır 

odadır. Vücudunuz da zabite tabiplerinin caUim 
d3rp ve cerh ... • Dedikleri yara ve berelerden iz kal
mayınraya kadar orada bir bardak su, bir lokma ek
mekle bekletilır, çıkarken: 

- Müddeiumuminin. Bu adam beni dövdü, işte 

dayak yerleri.. . 
Diyemiyeceğiniıe kanaat getırildikte.n sonra sal

ıverilirsiniz. Bu, adi cürümler için. Ağır cürümler 
için ilikencenin envaı vardır. Eğer, sıyasi mücrim
seniz, sadece: 

-· İhtilattan memnusunuz .. 
D nir, adamdan sayılmaz, bütün irfan, neşriyat 

~·c sıyt•<.:i hayat ve şahsiyetiniz mahdud bir insanın 
dıl.ııdc ve elinde oyuncak olur, nezarethaneye atı. 

lır:.ımz. 

Daınad hükumetinin polisi, adliyest hep böyle 
~~Iedi, bu sahne ve manzar.alarla tarihe geçti. cBekir
ağa• bölüi!ündc ıdomuztıopu• ndan verem edilen ve 

En mühim 
. Temaslar güreş 
Maçlarıdır 

Taksım stadında yann yapıl
ması kararla~tırılan serbest güreş 
müsabakaları etrafında dedi kodu 
ve alak'ı bütün şıddeti!e devam 
etmektedir. 

TürkiyJ? baş pehlivanlık maç
larında J ünc;J olan Babaeskili İb. 
rahim ile Tekirdağlı Hüseyin ara
sında yapılması kararlaştm!an 

maçın çok çetın bir m:.isademe 
halinde a"vam edecek salhalnrın. 
da hangi pcblhanm galip geleceği 
hakkındakı tahminler şehrimiz ve 
memleket en.arı umumıyesınde 

başka b1şk<ı goriışlerl\! tesbit edil. 
maktedir. 

Geçen seneki baş pehlivanlık 

müsabakalar .. sırasında Tekırdağlı 
ile kar~ıl~ n Babaeskili lbrahim 
(5) dak k gıb" kısa bir zaman 
zarfında tuJa mağlup olmasına 
mukabil geçen hafta Eyiipte .,>apı. 
lan müsabakalarda '!'e>kirdağlı ile 
(55> dakika•1k müsabakanın niha. 
yetinde berabere kalmış, çok çe. 
tin bir çarpışma halinde cereyan 
eden mÜ>'lhakrı asabiyf't havasile 
geçmişti. 

Bu haftaki karşılaşma bu neti
ced~n isti dl .11 edilen tarza g5re 
çok hararcfü ol:ıcak, ve .. Taraftar. 
ların tahminlerine naztıran Baba 
eskili v~y.1 'l'ekirdağlıdan birisi
nin galebesinden IIüseyinin maçı 
kaznnac:ığ1 ileri siırülmekt'1dir. 

Maamafih, Biı· senelik çalışma. 
dan sonra; evvelce 'ocş dakika.da 
yenilen B9baeskili İl.;rahim!n, bu 
serer \55) d:ıkikalık müsabakayı 

beraber b ' tirmesine bakılırsa bu 
hafta m2çın Tekirdağlı için hakiki 
ve ciddi bir yenilme tehlıkesine 
maruz b:ılunduğunu anlatacak ve 
vuzuhluktadı:-. 

Gerelc baş pehlivan Tekirdağlı 
Hü~ in, gerekse üçüncüsü ve Te 

~irdağlm:ıı çetin rakibi Babaes
kili İbrahim ekzersizlerine devam 
etmekte, ve pazar günkü mcıça ha 

Yazan: 

Yazın en tatlı günlerinden biri. 
Adanın yolları yazlığa gelen ve 
yazlığa gelenlerın misafirleri ile 
dolu. Hele akşamları genç kız 
kahkahaları nef e1i yaz eğlence
lerile çınlıyan çam1ıklarda ne gü
zel günler g!'.;iyor. 

Bu insan kalabalığında deniz 
mevsimi ile başlıyan ve deniz 
mevsimi ile biten aşk maceraları 
o kadar hareretlidir ki eğer mev ~ 
simlik aşk bandının çerçevesin -
den kurtulanlar olursa yeni baş
lıyan balo mevsiminde bir çok 
nikahlar kıyılır, birçok nişan me. 
rasimlcri sayısıı eğlencelere ve
sile olur. Onun içindir ki yaza be
reketli mevsim deniz zamanına 

da aşk mevsimı demek doğru o. 
.uı. 

Nermin adanın bunaltıcı sıc-a
ğından her gün ~ikayet eder.ken 
birdenbire sesi çıkmaz olmuştu. 
Her gün devam ettiği plAjda bile 
serinletemediği içini ferlihlatan 
herhalde İstanbuldan misafir ge_ 
ien amcazadesi olacaktı. Fakat pla 
ja bile Sacitle çıkmıyan Nerminin 
Sacide pek ehemmivet verniği <ie 
kabul edile!llez. Çü~ü ge~ kız 
artık evde duramaz olmuş ve ma
halli meçhul eğlence yıµ-lerinin 

müdavimi olmuştu. Zavallı Sacid 
hiçbir suçu yokken misafir kal -
dığı evin büyükler:ne kaqı 'Ilah
cub vaziyete girmişti. Aile erkanı 
ilk zamanlarda Sacidle, Nermin 
arasında yavaş yavaş kendini gös
termiye başlıyan bir aşk macera. 
sından bahsctmiye başladılar. Bi
raz daha N ermınle, Sacidin ev
lenme merasimi programını ha
zırlamıya kalkışacaklardı. Hal _ 
buki Sacid yalmz başına geziyor, 
Nerminin yüzünü arasıra ye -

mekte görüyordu. Nermin bam • 
başka bir alem içinde sarhoş ol. 
muş, herşeyi unutmuştu. Evde 
bulunduğu zamanlarda, hatı:'ı ye
meklerde bile hiç konuşmuyor, 
mütemadıyen ~evgiiinl düşü _ 
nüyordu. Hele geçen akşamki 

mehtabda yaptıkları _tur ... 
Neler konuşmuşlar, neler an • 

!atmışlardı birbirlerine ... 
Nermin arasıra gözlerini kapa-

zırlanmaktadırlar. 

Kara Ali ile ayni günde ayni sa. 
ha ve ringte karşılaşmaları mu. 
karrer bulunan. Dinarlı Mehmet 
arasındaki maç ta spor muhitinde 
fevkalade alaka uyandıran miisa. 
bakaları arasında bulunmaktadır. 

Dinarlı, cumartesi günü akşa. 
mı Bursadan şehrimize gelecek 
ve pazar günü Taksim stadında 
Kara Alı ile karşılaşacakttr. 

Bir müddettenberi memleketi. 
mizde bulunan ve bir çok güreşçi. 
lerimi'zle karşılaşan Bulgar ekL 
bide, gen~ pehlivanlarımızla kar. 
şılaşacak, Manisalı Halil ve Mü. 
layime bu meyanda Bulgar ha _ 
sunlarile maç yapacaklardır. 

Bulgar efkarı umumiyesınde 

rar geldi: 

tıyor. Esmer, geniş omuzlu, sim
siyah saçlı, uzun boylu sevgilisi 
Tabiri düşünüyordu. Ne yakışık

lı, ne cana yakın çocuktu cı •• Her 
zaman aşkın en tatlı hülyaları ı

çinde kalan genç kız başladığı 
hayatta henüz toyluk devres;ni 
geçirememişti. Tahir me:v~ımlik 
birçok aşk komedileri oynamış, 
işinin ehli bir gençti. Faka~ dü
rüstlüğünü hiçbir zaman kaybet.. 
miyen ıbir genç .Nermine karşı 

büyük bir sevg1 besliyordu. 
Bir çok unutulmaz günlerin 

yanyana gelerek meydana getir
diği aş~ mevsimı iki gencin ha • 
yatında bambaşka bir sey_ir aç. 
mıştı. 

Yaz oonu yak)aşıyor ... Artık A
dada yazı geçirenler İstanbula dö

nüyorlar. Birkaç ay devam eden 

para için yenildikler hakkında 

bir k:ınaat hasıl imasından mu~be:
bulunan Bulgar güreşçileri bu 
kanaatı yıkmake için icab den 

gayreti gösterece}derini söylemek.. 
tte, Müla;yim ile Manisalı hararet
li çalışmalarla müsabakaya hazır. 
laruna k tadır lar. 

Diğer taraftan, bundan bir kaç 
hafta evvel memleketimize gel
miş olan yen: Zillandah Jorj Mod. 
rin de Hayati veya Şt!rifden biri. 
sile maç yapmak üzere hazırlandı.. 
ğından bu haftaki programda zen.. 
gin güreş maçlarile heyecan du. 

yulacak müsabakaların arasında 

bilhassa Tekirdağlı _ Babaeskili 
İbrahim macı alaka ile beklen. 
mektedir. 

- Refik Bey benimle berabe: gelıniz ..• 
Dedi. Refik süklüm püklüm, fakat, gördüğü mu. 

ameleye karşı duyduğu kinden dişlerini sıkasıka Na
sulriyi takib etti ve ... Son bir defa daha ı:;ordu: 

- Canım kuzum niçin tevkif ed:!dim, ıhala öğ. 
ıenemediniz mi?. 

Etem izzet BENiCE 

Nasuhi şöyle bir başını çevirdi, dolaştığı taş ko
ridorların krallığını süren bayağı yapılı bir şövalye 
tavrile Refiki baştan aşağı süzdü, bir tek kelime ile 
cevab verdi: 

oldiliülen tertemiz vatan çocuklarını henüz unutma. 
dık. Refik de, işte ayni t ekkenin müridi, ayni cebe
:-utun veledi ile karşı karşıyadır. Onun için ne söy. 
lese, başmemur efendi hatal sesi ve haşin tavrile: 

- Olmaz ... 
Diyor. Binaenaleyh yapılacak birşey yoktur. Sus-

• mak ve beklemek lazımdır. Refik de sustu ..• Bekledi. 
Fakat, düşünüyor: 

- Niçin tevkif edildim?. 
Zaten, hep bu sualin cevabını almak içindir ki, 
- Bırakın Muammer Beyi göreyim ... 
Yahud da: 
- Beni nöhe~i müdirile görüşturünüz. 
Diyor. Halbuki, ne görüştürüyorlar, ne de: 
- Şunun için tevkif edildiniz.. diyorlar. Refik, 

yeis ve hiddet içnide bütün bunları uü~ilnür, tev. 
kifıne sebeh ararken nihayet odaya bırakıldığından 
yarım saat sonra mı, bir saat soma mı·~. Nasuhi tek-

- Bilmiyorum ... 
Refik, eli kolu, dili kalemi zincire vurulan in .. 

sanlar karşısında birer cHergüh kesilen ınsan sınıf
lar:ndan bu damad uşağının beberuhiliğit:.e sadece acı 
bir işmizaz ve derin bir göğüs geçirmekte mukabele 
etti Ve: 

- Nereye götürülüyorum?. 
Demiye bile tenezzül etmeden sert adımlarla yü. 

rüdü. 

* 
Gece ve gündüzün karanlık olduğu bir yer. 
Toprağın derinliği! 

Su s1zan, rengi bellisiz bir duvaı ! 
Küf kokusu! 
Taaffün! 
Birikmiş nefesler! 
Sigara dumanı, boğucu bir havai 
Bir kırtilJ 

Jll3' 
aşk maceraları yavaş ya~aş f{et 
hiyetini kaybetmek üzer~- 1,. 
mevsimlik aşk gibi Nermınle 
hir arasındaki münasebetin ya · 
vaş yavaş ayrılığa doğru gitıtlbl' 
bekleniyordu. Halbukı onlar e 
tün bir yaz her gece birbirıcr r 
kuracakları yuvadan bahsed yo 
!ardı. 

Evde herkes Nerınınin hal~· 
hayretle karşılıyor, Sacide ~ıı~· 
!enen suç ortadan kalkmış b tı 
nuyordu. Nerminır. babası e'· 
gün genç kızın evvelce şikayet t , 
tiği Adayı bu kadar beninıs~1~ 
sini tuhaf bulmuş olacaktı ]cı 
una: ~ 

- Nermin artık Adadan aY 

mak zamanı geldi. Gözün aYd~ 
tanbula kavuşuyorsun. Dedi· ~ 
min babasının bu sual ·nde ); 
nayı anlıyamamıştı. 11 

Birkaç gün daha kalalınl 0 ,ı 
mı? Ben yavaş yavaş AdaY8 li 
tını. Şimdi Ada çok güzel ger tr 
bana. Fakat siz bilirsiniz eğe 
tanbula dönecekseniz. 
Babası zeki bir adagı dı. ~~ 

bu kadarcık izahati kendlsiıl ~ 
şeyi anlatmıştL En güzel yaı b 
!erinde adayı beyenmiye1lrde" 
genç mevsimi geçmiş bir ~,e et 
ıturmak istemesi hayra ala[ll 
ğidi ıcrııl 
çok geçmeden N erminin ırıı1 
lbaş gösterdi. Tahir yazı _gete 
için Ankaradan gelmiştı. 1 ~ 
hafta sonra gene AnkaraY8

1~e 
başına dönmi-ye mecburdıl· c g 
Tabirin kendisinden ayrılıı 0-
düşündükçe çılgına dönilY0~ ~t 
nu kaybetmemek için birÇ0 

ler düşünüyordu. 

• $) 
. y· . ,,,erde 

Bır ~ec~.. ıne aynı " t 
ni çift buiu~muşlardı. f~ı;ıı bir 
zaman ki nef e yerine dct111 

sizlik var. 
11 
~ 

Tahir ertesi gün Ankara) ,1 ]E'> 
cekti. Bu buluşm;ı son ge~ .:oı 
bir birll'!rine söyleveceklerı ·., ' 

• -9 .. 
toplayabilecekleri son fır' 110 ı 

·· tafll ren gec<?ydi Nermin mu . ciıı 
ağlayor Tah! .. e gitmemes' 

1 ı;e) 
• rıSI'/.) 

varıyor du. Fakat imka f1leJC 
ri.n haki.lc:ıt osma!:ını bekle 
degil mi. ,1 

Nermir1, Tahire gi~nıerTl_::reı-O 
.. ,Jo' ' 
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ır şalieser Parasızlığa çare 
Zenginler i 

kaçırmak mıdır ? 
M ;- Klod Tik8- ~ a V/ QJJ lfilil 
Güzel , yosma ve mazlum 

bir kadın 
1696 ~~:le . . 

§anıba : 51 nısamn 8 ·inci çar • 
ıı !:l'ı.ınu. • • 
'-l'lıva ", ln')syo Klod Tike· 

,-r.,lLe k - ' 
ta~a~ınct· so. agında oturan ak • 
ıtıurun :tn. hırınin, Mösyö dö Vil. 
l~ eı·111n su• 't . . 
."ıösyij 'l': - peye gı mı~tı. 
Lı~cu l , ıke, parlamentoda dör. 

ı" :ınkika• be . . " Çok n .. • şu sı muşa vırı 

taıtllr, 1 .. ~:~zu; yaşı elliyi geçkin, 
bil' act - •01 r1 ve son derece zayıf 
e . Cl.ınaı s · 
SSır ola · ognktan pek müte. 

ı.ı.. r, kuı k d. . "· }\;; . , e ılerıne benziyor • 
• "Çlit( .. . 
<atın"' gozler:nde inc0 dudak-

~a rn·· ' ~ 
~llıltır "1_ustehz~ parıldılar, tebes. 
•ıı "4'$! 

1 1 'Sis ve k' .t 0 nı.azdı. Son deı·cce 
.\il ., ınc; idi. 

~ cıner 
ınde11 de çok talihsiz 

gitt.ıi, Çok güzel, çok zeki ve o nis.. 
bette zengin idi. 500 bin altın ser. 
~hl vardı. Güzelliği, ııarasının 

çokluğu bütü ndelikanharın baş • 
arını dönd;.irüyordu. Herkes onu 
seviyor, fakat o hiç kimseyi iev. 
mi yordu. 

Bu suretle yıllar geçti. Nikol 
ı Y'irmi üç yaşına gemişti. Bu kadar 

güzel, bu kadar sevilen bir kızın 
münasib bir koca bulamaması her. 
kesin hayretini mucib oluyordu. 
Buna bir mana verimoyrlardı. 

Niha•yet bir gün, Çirkin ve yaş. 
Iı bir adamla, parlamento müşa -
viri Tike ile evlenmeye karar ver. 

\>e bq 
• ....ı. ·--

llıi' htsızct 
"·· • 

1
• 'Kabahat kendinde 

tv~ 
' baht 1 ·a ~azlığına sebeb çok 

13.rk rı">ınctan ziyade kendisi 
~ ._ aç s~n d . 
~ ,..-as 1tıcla c. enbcrı karı ve k::>-
t ~ hunuı .g~çırnsizlik başlamıştı. 
..,Yete aı- 1 ıçın I\IôsyöTike ekse- 1 ·•t1a ıı;ı;a • ' 

() J'iy0ı:~,; Yemeklerini dışa • 
€e . 

lıı{:k ce, <ıkr b 
~ - Y<'dı' .:ı flsının evinde ye-
~ı ıtten 
~-' l:llik•n • saa;t !.O a kadar soh. 
il'!>,. '"!l. s ek 1 • 0nra kal ldı e"ın· e 
~ Çın .. · • v 

4ak..., sahi' · nı~saade ıstedi. 
t · <ıtıııa ı:ıı l\fosyö dö Vilmür u _ 
r ır an bi · · 

rlt, 1 ev111,... k rın1 C'ağırdı. Mısa. 
~~ Vı:rdi. -

0 
aria~ götürmesi em

e az (çı tarıhte sokaklarda 
!lı a"d -nttr vard t b.. . d'k' tU b· J ıı:ıllk ~. ı, a ıı şım ı ı 

11 aqlt r~zg~r de?ıldi. Sert, üşütü
~i~ 1tıııaı·ıa .. esı'Yordu. Uşak hız
!)_ e ~e k onde YÜrü'-·or Mösyö 
~t\ er:di . . • J ' 

ıt~1 l>er so, ~ın, takib ediyordu. 
erı· ltiJrıını k" . 

tırı ~'ln\ ., n oşcs ·ne gel • 
il ·ı. an b' ı,._i ki . ırdenbire karşıla. 

Sq~t liah şıdçıktı. Bunlc.rdan birisi 
" le ' "d .,..., h Rlıb tdel\ıb ~. · ·~ı ayet geldin .. 
~tt <:rı s . 

~ı· ~eğiı:rı_ e~ı bekliyorum. 
it~ 1llı k 1 senı ... 
·'1 eıt· a dırct 
Rr;t ı . .ii.tö . 1 Ve tabancasını a· 
ı.... 'ıtq;; sy" 'I'il,.,,. 1· . .. y .. 

,'l!q "• f·k "~ e ını gogsune 
~Ilı \rl~ler ~ <'it Yere düşrnedı. ~fü. 
't Clar·ı Z<:rin h .. '~ııı: .. ı:: e ucum ettiler, 
ı_ •vıı 'l' ırıırrn ~ 
~ııq i(.,. . aga başadılar. 
"ı. ınliyerek vere -.·uvar. 
"'lıtı" • 

llt" " .. 1111;; • 
.ı lk· ~ ısit 
~ııa ~l.htıjı en halk pencere. 
~ t l3ı. ·~r b . 
~b~ı .tçrJkl,;r ~gırınıya başla _ 

h.~. bırs.,y · .rndada koştular. 
~Q ~~ıd,·sin·tavsiye ediyordu. U. 

•vı" ' ev· 
. '- l/J'Y:' 'l''k ıne g(itürınek is. 
lıı~ "Yır· 1 

P: 
~ tıı~trı dedi E . . 
rıtıır t.tij .. .' ~·.me gitmek 
t lııı;: syo Vı'l .. ,.. . . ,r "~ he . ıııur un evıne 

~~ı. ~tısı.:_ 11.... ı 
'q ~ k \('ti 

atır11
1 <lt·ııctı.~· geti:-~ldi. Birinci 

l'ı~l1 ı.lı. bh, r sedırin üzerine 
D - ·1al b · , ş ilııııa ır cerr:ıh cağı. 

rıı !}ar ' rı rn 
li.:tıu ası "arct uayene ettirildi. 

"~ '~h l'ııucıb ı. f'akat hic b;risi 
t~.ı li~ olac:R k el . 

'il. ~lı d ~. erecede ağır 
d·~tt,.~. egıldi, yaraar sa _ 
1
• ır '1 ~~" aac · ., Pot· 

11· ~11\t al ıs knmiserl ge_ 
l'r\1, ır ~· dı: 

. .. 'tnseee ~ 
'~ n ~upheniz var 

lııe~ ·v~~ 1_ 

~ir isı,;· "'aı·ırnda 
t' eıı ona n ... Ben.i öldür.' 

bij ~fı, l{ .. an başkası değil _ 
l ~li~ Utıct"t r .. 
~ıı ı:(! u· 

tur~tl er ttıe' ı devrinin en 
"'b raklt h . (} ~ l~laıi rna kemesı 

1 tıı~ AŞt\ "·~· . 
.. lı~~ v •!ı l\:r~ 

, ~\i~"I sene k 
'lı b:ı· k adar evvel Meç. 
ltı "" ı. ız ço k ~ tıı1 ,. "'"ı1d· . cu dünyaya 
rı s ı· • ısıııe ~ 

l-~ ~i! ~ikoı guzeı bır isim 
()~tı~ıııd~rth ~t>ııo" Angelk ... Babası 

'f'-'rJ· aı1 a;. ,.ın bir kitabcı idi 
b ı ~· sonı·e .. 
~ t&~t 1~ırıda.k· vefat etti, 

~ ı. ı kızını kimse -
:,.~{!~· 

ndeı, b' . 
ll'ı i n n ~·:ınma 

diği şayi oldu. Tike, kırk yaşla -
rında, nüfuzlu ve büyük bir ser. 
vet sahibi idi. 'Z 

Nikol'ii çeken kocasının serveti 
değil, mevkiı, rı.üfuzu ıdi. Bu sa. 
yede Paris kibar alemine girmek 
istiyordıt. 

Güzel Madam Tike, (ona bu ismi 
vermişlerdi) Parise gelir gelm<:>z 
güzelliği, zekusı, ve beşaşeti ile 
!bütün Parıs kib~rrlarını teshir et.. 
ıt.i, etrafına topladı. Yalnız erkek. 
1-er değil, kadınlar bile bu mezi • 
yetlerini takdirden kendierini a~ 
famıyorlur<lı. 

Güzel Madam 'fıke mes'ud mu 
'd'? ş·· . . h 1 ı ı. upnesız ayır .... 
İzdivacının ilk <ievrelerinde ar

zularının yerine gelmesinden bü
yük bir memnuniyet hissetmişti. 
Fa.kat az sonra hakikati, Mösyö 
Tike'nin kendi!>-ile evlenmiye razı 
olmasının sebebin~ anladı: Mi)syö 
Tike kendini çok zengin olarak 
satıyordu. Halbuki boğazına ka -
dar borca batmıştı. Karısından aL 
dığı drahoma ile bunları ödemiş, 
geri kalanını da istediği gibi sar. 
fetmeğa başlamıştı. 

Nikol kocasınm israfına mini o. 
la:nayınca mahkemeye müracaat 
etili. Mallarını ayırttı, servetinin 
idaresinı eline aldı. 

O günden sonra karı koca ara.. 
sında ge~imsizlik haşladı, derin 
bir uçurum açıldı. Birbirlerıne 

karşı büyük bir kin ''e nefret his. 
sediyorlar, birib-irlerini boğmak, 

öldürmek istiyMlardı. Yine a mi 
saçak altında yaşıyorlar, fakat 
MribirlerilP. konuşmuyorll'lrdı. 

Kalbi, hakiki bir sevgi ile çarp· 
mıyan, sevginin zevkler-inden ta_ 
mamile istifacle fırsatını bufamı -
yan genç kadın, dostlarından bi. 
rinin evind{' Kont Jilber Monjorja 
tesadüf etti. Kont; muhafız ala _ 
yında yüzbaş• ve son derece kibar, 
zarif ve yakışıklı bir delikanlı idi. 
Aralarında çılgınca bir sevgi baş: 
adı. Kont., birçok clefalar, yaşlı ko. 
cayı düelloya davet etmek 
istedi. Fakat, Mösyö Tike dü:-' 
elloyu kabul etmoyordu. 

J{arısını korıaktan dışarı ç:ıkar. 

vetile kau!eı Murrayı kandırdı. 

Kont geldif~i zaman Murra usuL 
cacık kapıyı a~ıyor, içeri alıyordu. 

Nihayet, güzel kadın bu müz'iç 
kocadan kurtulamıyacağını anla
dı. Kendi.sini öldürmeğe karar 
verdi, bir zehir ~·utturdu. F::ıkat, 
bu tesebbüsü akim kaldı. Yine pa
ra kuvvet:le Katöle"l. adlı bir ser. 
seri buldu, gece eve gelirken ken
disini ödürmesini söyledi. 

İBRET İÇİN MAHKÜM 
Katölen, palavracı bir serseri 

ıidi. hak.1<:ile beceremedi. 'I'ike öl. 
medi, dar~nin nereden geldiğini 
anladı. Karısı aleyhine dava açtı, 

{Devamı 7 iuci sahifemizde) 

ü O &lhl O caırn 
Leni Rief enştaf; iki senelik çalış
masile gençliğin kuvvet ve güzel

lik senf anisini hazırladı 
• Bu film eş sız bir şaheserdir •. 

Milletlerin tarihl artık beyaz 
perde üzerine sesli şekillerle ya. 
zılıyor. 

Yarının tarihcileri, evrak ha-

1934 de, Nurenberg konferan
sında etrafına binlerce adam top

ladı. Hitler, bir emirname ile 
kendisin, k-0ngrenin filmini alını. 
ya memur ettL 

cek tarihi bir vak'a olmasını is
tiyorum ... • 
Dem~ti. Karlar üzerinde spor

la meşgul olan bu genç, bu güzel 
kadın cerkanıharbiye• sini kon. 
grenin merkezinde kurdu: 

( 

Zengin Lordu kaçırma planla· 
rını tertib eden adam 

oldu. mahkum 

, zinelerinin tozlu raflarında, san.. 
dıklarında vesika aramıyacaklar, 
Hitlerin Avusturyaya gırışıri1, 
Negus'un Cenevredeki vaziyetini 
perd~de görecekler, gösterece~ 
ler. 

/ 

( 
./ 
/. 35 operatör, 50 muavin, meşhur 

Valter Rütman'ın idaresinde 20 
yardımcı ... 

Kaçırılmak istenen zengin 

Lord 

İngilterede Oksford'da geçen 
lerde bir vak'a olmuş, meşhur 

zenginlerden fabrikatör Lord 
Nufild'irt başın birşey gelmiştir. 

Daha doğrusu gelmek üzere ol
muştu. Bunu evvel •Son Telgraf• 
İngiliz gazetelerinden alarak hu. 
Usa etti. Neler olup bittığini, ne. 
ler yapılmak istendiği h:ılde ~in 
nasıl akim kaldığını anlatan Lon. 
dra gazetelerinin heyecanlı yazı· 
larını çevirdi. Hatırlardadır. Lord 
Nufild çok zengindir. İngılterecle 
büyük müesseseleri, fabrikaları 
vardır. Kendisi de sabahleyin er
ken iş başına gider, geç vakte 
kadar işlerini idare ile meşgul O· 

lur, yaşı geçkin bir lorddur. 

• Lordun oturduğu ve kumpanyanın 
yakalandıi;;'l yer 

diye kadar çok paralar gelip geç 
miş bir adamdır. Ramsden şöyl<. 
diyor: Bazı milletler, bu yeni propa

ganda vasıtasının kıymetini çok 
güzel takdir ediyorlar. Ruslar 
Sovyet Ruı5yada yapılan muaz. 
zam işleri sinema vasıtasile 1-:ıü~ 

tün dünyaya göstermeğe ça.ışı. 

yorlar. Voiga kanalınm açılması 
ameliyatını, bi.itun saf.halarile 
gösteren film b.r şaheserden. 
başka bir şey değildir. h 

Sonra Almanlar, yeni şeflerin 
icraatını, milletlere tanıttırmak 

için sinemadan istifadeyi düşü. 
nüyorlar. Bu resmi filimlerin ter
tibini de bir kadına havale edi
yorlar. Bu kadın kimdir? ... 

ASRİ VALI<İR 
Leni Rifenştal maruf bir spor. 

cu, cessur bir alpçıdır. Spora, ve 
insan enerjisin~ aid çok güzel 
filimler çevirmiştir. 

Bu yüksek kadını.n saıonunda 

siyasetten bahsolunur. Hitlere 
karşı büyük bir hayranlığt v:;.r ... 
dır. Bu sayede herkesin teveccü

hünü kazanmıştır. Sinemacılı. 

ğın bütün esrarına, inceliklerine 
vakıftır. 

1 

Genç kadın: cbu !ilmin bir 
senfoni veya facia olmasını ar

zu ediyorum. ftdi bir yevmfüa.. 
vadis değil, ka lblerde yer ede. 
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MASKELi ADAM ••• 
Esrarengiz cinayet 

Ev köyün dışarısında, kestirme 
bir yolun üzerindedir. f;clip ge. 
çenlerin dikkat nazarını çekme. 
mesine de &el:ıep budur 

Buna "ağme•ı, Madam Vano'nun 
feryadı işttılmış vç cinayetten on 
dakika sonra jandarmalar tahkL 
kata başlamıştır. 
Vakayı kısaca anlatalım: İlk 

Kanunun 25 inci günü öğlene doğ. 
ru Vano ve karısı yemek salonu~ 
da sofrayı hazırlamakla meşgul 

bulunuyorlardı. 

Oğulları yemeğe gelecekti. Ma •• 
dam Vano, hindi;>i kızartu-ken 

k-0cası do çatalları, biçakları diL 
rıe.ltiıyordn. 

Çok meşguldular. Bahçe kapı
sının açıldığını, içeriye birinin gir. 
diğini farkedemediler. 

Biırdenbire salonun kapısı açıL 
dı, üstü başı perişan, yiizti mas. 
keli bir adama i·; ... riye g!.rdi. 

- Ses .;ıkarayım demeyin ... iki. 
Dizi de gebet1tirim ha!.: 

Her J:ıalde evin taksimatını bi
lil.Yordu.Çunkii doğru Vano'ların 

paralarım sakladıkları dolaba yü. 
rüdü. karı ve koca titreyerek ba .. 
kıyorlardı. 

Maskeli adam dolabı açtı cep. 
lePi.ni doldurdu, sonra geri dön_ 
dü. Mü<>tehzi bir tavırla: 

- Geceniz hayır olsun! .. 
Dedi. ~aşlı Doven nin ilk şaş. 

kınlığı ı;eçmişti. Yetmiş yaşında 

olmasına rağmen dinç, güçlü ve 
kuvvetli bir adamdı. Maskeli ada. 
mm üzerine atıldı. Fakat müca_· 
dele uzun sürmedi. Yabancı, ce. 
binden çıkardığı rovelveri ihtiya. 
rın şakağına dayadı, ateş etti. Za. 
vallı adam, yere yuvarlanınca ka. 
pııv·ı açtı, kaçtı. 

Madam Vano sürüklene sürük. 
lene kaµının yanına geldi, avazt 
çıktığı kadar bağırmıya başladı: 
İmdad[ İmdad! ... 

Köylül~r koşu.p geldiler. F.trafı 
araştırınıya başladılar-. Kat.tli bu. 

150,000 metroluk bir filim vü
cude getirdi: azmin galebesi... 

Fakat asıl • muvaffakiyetini 
Olempiyad oyunlarına aid fili. 
minde gösterdı. 

G.EN(;f.lK. SENFONİSİ 
Her dört senede bir dünya 

sporculan bir memlekette top
lan.rlar .. 

1936 da, Berlin bütün sp:m~u 

kızları, genç1.eri sinesine çekmiş. 
ti, mHyo'l.b:ca halk bunları sey. 
re koşmu.'itu. 

Olimpiyad oyunları başlar baş
lamaz, bir operatör ordusu da 
İşe başladı. 

En ufak hareketlere varıncıya 
kadar kaleme alındı. 

Lemi, Berlin civarında Ruhvald 
sarayında, erkanıharbiye ile bera. 
b-er bir l~şti: 51JO kişi. Günde 1 ô,000 
:metre filim sarolunuyordu. Bütün 
oyunlar için 450 kilemetre f ilın .. 

Büyük filimden maada ayııca 
20 kısa filim daha yapıldı. Kadın 
enejisinin b;r şaheseri olan bu 
film hakikaten gençliğin bir sen. 
fonisinden başka bir şey değildir. 

Hayret!.. . 
Hattı üstiva da kar mı 

yağacak? 
Dünyanın tersi ne döndüğünü 

gösteren yenı bir misal; 
Alaskada büyük bir sıcak dal. 

gası büküm sürmektedir .. Orada 
yaşıyan Eskimoların hayatı bu. 
nun üzerine birden bire değişmiş
tir, Üzerlerinden kürklerini atan 
Eskimolar Avrupanın sıcak mem
lekeıtlerindeki gibi deniz banyo
ları yapmağa başlamışlardır. 

Alaskada bugün hararet 20 de. 
reoeden aşağı düşmemektedir. Bu, 
bizim için orta hır hararettir. Fa. 
kat, şimdi.ye kadar daimt bir kış 
dçinde y.a~~yan bu memlekette bu 
hararet, bir cehennem sıc~ıdır. 

Acaba yakında hattı üstüvada 
kat ) :ığdığına dair haber alacak 
mıyız? 

OKSPOR KURUMU GENEL 
SEKRETERLİGİNDEN 

Kurumumuzca tertip edilen ok 
atış.1.arının yedincisi 30/7 /938 cu. 
martesi saat (15) te ok meydanın
da devam edileceğinden saygı de. 
ğer halk1mıza ve üyelerimize arzı 
keyfiyet olunur. 

lamadılar. Jandarma kumandanı 
Evde tankikat yapıyordu. Yaralı. 
nın vaziyet... isticvab edilmesine 
rnüsaid değild. Hem Karısından 
fazla ne söylyebilecekti. 

Yaşlı kadın, sorulan suallere tit. 
riyerek cevab veriyordu. 

- Jandarm& kumandanı: 

- Aramızda di·5 ordu. K.iyün 
çapkınlarmı benim gibi siz de ta_ 
nırsınız. Bunlar üç kişidirler. El. 
lerniden her fenalık gelir, kendi. 
]erinden her memul olunur: 

Tom;ı.s, Tek göz ve J an Mari.., 
Maskeli adam bunlardan biri ol
masın!... 

- Hayıı·! annetmem ... Ben i.içü
nü de taıut'.trı.ı. Yüzüne maske de. 

(Devaml 6 mcı iahife.m&de) 

Parasını sarfetmek için en bü
yük merakı hastaneler yaptır • 
maktır. 

Bundan birkaç ay evvel yaş • 
lıca, dünyayı görmüş, İngiliz or
dusunda albaylık etmiş Ramsden 
isminde bir adam evvelce tanı· 
dığı, fakat senelerC::enberi gör .. 
mediği, Tronton ismindeki dos _ 

tuna rasgeliyor. Tronton kırk se. 
kiz yaşlannda becerikli, yat ve 
yarış işlerinde usta, elinden şim-

- Bu parasızlığa ne çare bul . 
malı bilmem? ... Vaziyetim git . 
tikçe fenalaşıyor. 

Tronton da şu cevabı veriyor: 
- Merak etmeyiniz, dostum .. 

Bunun da çaresi vardır. 
Öbürü merakla dinlemeğe ha. 

zırlanırken Tronton ona şu tasav. 
vurunu açıyor: 

- Meşhur İngiliz zengin Lordu 
Nufildi tanırsınız değil mi? İşte 
bu zengini aldatarak aşırmalı, bir 
yata koymalı, götürmeli. Ken _ 
disinden 1,000,000 İngiliz lirası 
aldıktan sonra koyuvermeli ... 

Ramsden bu işe çok memnun o
luyor. Tronton ile beraber bu 
projenin tatbiki için faaliyete ge
çiyorlar. Tronton kıyafe.tinü de>
ğiştirecek, Amerikalı bir gazete_ 
ci gibi Lorda müracaat ederek o. 
nun yeni yaptrdığı h;:ıstaneyı ,,,or. 
mek istediğini söyliyecek, Lord 

ile beraber yola çıkucaklar, fa~at 
işte bu sırada Lord başka bir ye
re götürülerek sahilden yata bin-

(Devamı 6 ncı sayfamı:tda) 

Peri masalı gibi 
------~ ...... ........__._____...._._ ·---- ....... .__ 

Yaşlı soytarının sevinci 
lngiltere kraliçesi Majeste Elizabet, 36 sene· 

denberi birbirlerini anyan iki kardeşin 
buluşmalanna sebeb oldu. 

İnanılmamaya, masal ad oluna .. 
cak bir hikaye. fakat, doğrusu ... 
Vaktile Londura dakaranlık bir 
ma.halles.·nde Ameleya Havtson 

adh yaşlı bir kadın vardı. Küçük 
bir odada yalnız kimscs;z, fakir. 
rane bir ömür sürüyordu. 

Ara sırad:ı canbaz hanelerde soy~ 
tarılıık eden bir kardeşi 0lduğunu 
hatırlayor fakat nerede bulundu. 
ğunu J:>ilmiyordu . 

Otuz altı seneden beri hayatıııa 
ve ölümi.ine bir haber almamıştı. 
A vusturalyanın ve ya Klnadanın 
bir meZ3r!tğı!l da yattığına hüktim 
etmi§f.i. 

Gazeteyi okurken 
76 yaşın·fa bulunan koca karmın 

hayatta biricik zevki vardı: Ga. 1 
zete okumak ... 

Her saJan «Deyli Herald» ı alır, 
'başından nihayet:ne kadar okur
du. 

Günün birinde, yerinden fırladı 
gözlüğünil düzeHi. Gazetenin bi. 
rinci sayiesinde kraL:çe nin Fran. 
sada bir hastaneyi ziyaret ettiğiı ~ 
esnada alıtmış bir resmi vardı. 

Kraliçe, hastalardan birinin ba. 
şı ucnda eğilmiş, hatırını şo1'Uyor
du. 

Saçları kar gibi beyaz, y;i?fı çiz
giıl:i hasta bir erkekti. Ve kendisi
ne yabancı olm yan bir çehıeyl 

hatırlayo ·du. 36 seneden beri gör. 
mediğ~ kardeşi .. 

Eski kağıtlar, eski resimler 
Yaşlı kaim, eski kağıtları ka. 

ıi~tırdı. Kardeş'inin resimlerini 

buldu. Gazetede ki resimleri ka. 

~ri=ıo, 

Bir resmin tesadüfü ilt.: buluşan 
'ilci yaşlı ı. ardeş 

.. 

rıştırdı. Şi.ipha yok, bu kardeşi soy. 
ıtarı Co ~ j ston idi. 

Hemen gazete ıdarehanesine 

gitti. Vaklyıanlattı. ser muharrir, 
dikkatle kendisini dinled\kten 
sonra kendisin~ Parise gidipgelme 
bir bilet ile biraz para verdi. 

Madam Havtorm sevincinden 
çıldırmak derecelerine gelmişti. 

İlk trenle geldi. Ve trenden iner 
inmez hasfahaneye koştu. 

Hasta, hakikaten kardeşi idl. 
yaşlı soycar:, serseri hayatının 

istırabları, elemlerile ezilmiş, ni_ 
hayet hastahaneye düşmüştü. İki 
kardeş biribirlerini tanıdılar, S:l

rıldılar, öpüştüler. Fakat ne ko. 
n~tuklar? Bu ma!Om değil... Re!. 
si.mlerine bakılırsa her ikisinin de 
memnun oldukları anlaşılır. . 



Paras:ızl1ğa çare 
(5 inci sahifemizden dcyam) 

dırılecek ... Uzaklaşacaklar. 
Tıpkı bir zabıta romanı gib •. 

Smemalarda pol sı me~ul eden 
türlü tiırlü tertibata benz"yen ka
rışık bir iş ... 

Bunu evvelce o:Son Telgraf,, 
yazmıştı. Eğer unutulmamış ise 
şu da hatıra gelecektir ki bu pro. 
je bir türlü tatbikat sahasındr. 
Trontonun bekledıği muvaffaki. 
yet neticesini verememiştir. Çün 
kü ... Evet, çünkiı projenin her 
tarafını bilen Ram.den işi derhal 
poliae haber verrnic:: 

Poh.s işe karışmış, Tronton da 
müthiş bir tuzağa dü§müşttr Tu. 
zaktan sonra da mahkemeye. 

Trontonun avukatı Ram dene 
şu suali sormuştu 

- Siz namu lu b"r adam mısı
:nız? •.• 

- Evet öyleyim. 
- O halde siz asıl Lorddan pa-

ra çekmek iç n bu işe karıştınız. 

Trontonu bu beyhud<> t:ı avvur
dan vazgeçirn ek cılinizd ıken O

nu teşvik ettiniz. İşı de polise ha
ber verdiniz. 

Ram d n bun d o zaman söy
le bir cevab verm"şti: 

- A~la para ç kmek niyetinde 
değildim. Böyle 'b ı y nkhmdan 
geçmemıştir. 

Muhnkeme bırk c celse sü · ü. 
Nihayet iş dnhn büyt k görül rek 
cinayet mahkem_sinc verildi. 

Yeni gelen İngi1 z gazetele ·.., -
den öğrenildiğine göre bu m:ıh
kemc de ahalid~n intıh b ed ' n 
ve vicdan kanaatı üzenne hi.ı.k ı n 
vermek mevki nde olan jüri ne
yeti üç saat başb ;ı vererek l· v. 
fiyeti tedkik etmis, nıhayet 'ı, orı
tonun mücrim olduğuna 1 n.:l t 
getirdiğini bildırm"§tir. B ınu'l. 
üzerınc hô.kim hü {mümi vr. 
ken söze şöyle başlamış, Tr . ta
na demiştir ki. 

- Siz başka bir adamı d" k1 n
d tasavvur larınıza iş tırak E tiı -
mek için teşvik ettiniz. Siz ~n 
dôrt noktada mücrim oluym:su.. 
nuz: 

1- Üzerinizde sılah vardı. Tcı
bancalarınız me\·dana çıkı . T _ 
savvurunuzu yapmak için s ı:uı 
kullanarak tehdid edecektiniz 

2- Ramsdenı de te~ık eçl .. rPk 
Lord Nufildi kaçırmak iç n ~ · -

zinle beraber çalışmasını söyledi
JliZ 

3- Lord Nufildin üzerine hü -
cum ederek kendisini bir verde 
alıkoymak için Ramsdeni d tc ·
vik ettiniz. 

4- Lord Nufildi böylece b"r 
yere kapadıktan sonra kendisın _ 
den bir mektub alacaktınız. Bu 
mektubla istediğin "z parnlan te. 
min etmeyi dıişünüyordunuz. 

Siz bu maksadınıza Ramsdeni de 
teşvik ettiniz. 

Bütün tertibat rprnıına ben7 -
yor. Bir polis romanının ne }; -
dar meraklı tarafJan varsa 1.e-psi 
bunda var. Tronton kıyafetini d -
ğiştirecek, Amerıkal gazetec: n_ 

lacak. Lorda öyle müracaat €de. 
cekti. Tronton cebine tabancaıar 
koyarak gidip Lordu tehdid ede~ 
cekti. Bunlar hep romana, hika· 
yeye benziyor. Fakat Trontonun 
yüzünü boyadığı, başına takma 
saç taktığı, kıyafetini değiştirdiği 
birer hakikattir. Üzer"ndc silah· 
lar da vardı. Onun ;çin iş hıka~·e 
olmaktan çıkıyo , hakikat olu • 
yor. Ramsden esk"den askerlik et. 
m bı adamdır. C areti vardır, 
mc:ba e · \ ard.r. Tronton bu işte 
o u ) rdımın ç zem goru
yor. Lord Nuf ld~ gelince; bu 
adam <mayi alem "nde kazandığı 
buyük muvaffak"yetlerle kendiHi 
tanıtmıştır. Fakat yaln;.z bu ka
dar değ·ı, kendi in n jyilik mü
esseseleri için bi çok p::ıralar ver
diği görülmekted r 

Onun için Tron o bılıyordu ki 
Lordu kaçırlTul muvaffak o -
]urlar a bu b.~1d p btiyük bir 
t . H b ınunla 

sah 
b r yazı makine km"n ediyor'? 
Neden Lordun yanına gitmek i-

çin kıyaf tinı değ tir.erek, çeh-

resinı boyıyarak, takma ı;;aç ttık

mağa lüzum gorüyordu? Sonra 
Trontonun saf bir adam olduğu
nu kabul etmeğ _ !mkan yoktur. 
Kend si çok gezmiş, çok seyahat 
etmiş bir adamdır. 
Hakımin sözlerinde işaret ettiği 

üzere Tronton evveke verdiği i
fadede bunları hep masum bir 
maksadla yaptığını itiÖylüyordu. 
Onun dediğine göre kendisi bir 
filim me-.·zuu hazırlıyordu. Bu 
filimdeki mevzua göre kıyafetini 
değiştirmek, takm<:.. ı::aç t-..kmak, 
yüz boyamak, yanı'la tabancalar 
almak lazım geliyoıdu. Çünkü 
film n mevzuun:ı göre zengin bir' 
adamı aldatarak 1'açırmak yapı _ 
lac:ık rolün icabı idi. 

Fakat bunu JÜri heyeti kabul 
etmemi~tir. Trontonun mücrim 
olamıyacagın:ı dair olan iddia ka. 
bul edilmoo.ğinden nihayet miıc
rim olduğuna göre kanunen ce
zanın tayini htıkime kalmışt.r. 

lfok"m 'ukarıd J,i .sözleri .söyle -
dikten soma Tıontonun yedi se
ne agır hapse mahkum edildiğini 
bildirm 'ştır. Bu karar karşısında 
"bir şey söyleyip söylemiyeceği so
rulunca Tronton sadece c:u cevabı 
verm şt r: 

- Hıç bir::ıey söylivecek deği • 
lim!. 

ArzuhalciUk 
Kaldırılıyoz mu? 
Şehr m zd. «arzuhalcılık» cdl'. 

rek hayaıım k3zunan ve yal~ ız 
şehrimizdf' miktarı 2,000 i geç_rı 

meslek C!rbabı yeni bir vazi: et 
karşı~ında kalmı)ardır: 

Y(Jni mevk· tatb'kn konula ı 
avuka lo.r kanununun 50 inci m.ıd_ 
des~de bulun n bir kn) d murı_ 
b"nce ah a :ı 'd bulı.mmıyan her 
türlU davı evrakının tan.z'm olun. 
ması menolunmu~tur. 

Şu hale nazaran avukatlar ka .. 
nununun meriyet mevkiinc ko -
nulacağı tarih olan ·9;;9 yılı başın. 
dan itibare:1 «arzuha1ch denilen 
meslek erbabaınm ııalışmcmnsı 

kendfüğ'nden icab etmektedir. 
Halbuki yine kaz:nıç VC!rgisi ka- 1 

nunu bu vergi ile teklif eWğ' 

miıkellefla: meyanına «.arzuhalci,.. 
Jeı• de koyrııu- ve bu vatandaşlan 
% 25 niso tli bfr 'ergi_ e tabı 'tut
muştur. 

Bundan m~ada; h~r türlü ka
nuni mera im" riayeten açılmtş o
lan arzuhale: ynzıh«neleri diğer 

b11rçok «a•mni mükellefiyetler kar_ 
~ısında d.ı bulunm.aktadırlar. 

İ te ~vukfıllar kanunundaki bu 
maddeyi okuyan şehrimiz arzu _ 
bakileri büyük bir yeis ve t~red
diide düşmü..'?lerdir. 

Kazanç kanunundak; madde ile 
zıd olan bu madde muğlak gon.iL 
mektedir Arzuhalciler eğer kat'iy. 
yen bu nudde arzuhalciliğin ta -
.mamen kalrlırılmasını ve uzun 
yıllardanbcrı devam eden bu 
mesleğin tarihe karışmasını istıh. 
daf ediyo:.sa da alakadar adli ma_ 
kamları k.endilerıni biran ev.,,·el 
ıt'envir etmelerin' jstemekte ve 
bu suretl~ ba~lnrının çaresine şim
diden .!:ıakmni< iınkrir.lannı bula _ 
caklarını sö lemcktedirlcr 
Ayrıca okuma yazma bilıniyen 

Mrçok vata,ıd<J§larla kbylülerin 
ve adli muamelata, adli ııttidaların 
nasıl yaztlacağm:ı vukufu o.ıınıyan 
kimselerin cıarzuhalc"ı> ler haki • 
katen k.ıl~rırf.a ne yapacakiarı da 
şimdiden düşünülmektedir. 

_... ...... ~ 
Bir çocuk ana ve 
bıabasını varalad ı 

CBirind sahifeden devam) 
da çalıian kızı Nezaht;tten borç 
para rstem ştır. 
Babasının kızkarde*inden para 

:istemesine Nevzad ismindeki oğlu 
kızmıs \'e : 

- Sak n babama para verme .. 
Çalı sın, kazansın! dem~ştir. 

Anne ı Zah de oğluna. bu ha. 
reke m'n doğru olmadığını ihtar 
etm ğe i.e ebbtis edince Ncvıad 
bıcağını çekerek annesıne ıasge_ 
le vurıruı6:ı ba lamış sonra onu 
kurtarın k j r n babasına da 
sladırmı:;ıhr. 

Babası oğluna karşı hemen mü
cadeleye geçerek elinden bıçağım 

düşürtmüştiir. Lakin gfüleri dö. 
nen Nevzad bu sefer babasını diş
leri1e yemek lstem"ştir. Bir aralık 
Nevzad elin) geçirdiği bir surahiyi 

Atatiirk 
(Birinci sahifcdl~n devam) 

«Zafer~ torpidosu Büyükdere a. 
çıklarma geldiğ: vakit •İstanbul» 
motörü ile o sılarda bulunmakta 
olan Başuck•'~-ırz CPJ;ıı Bayar ıle 
Hariciye Vekületi umumi katib
Bay Numan Rifat Menemencioğhı 
torpidoy'l çıkm~lar ve Tev!ık 
Rüştü Aras i1L• birl:kte Dolmabah
çe sarayına gelmişlerdir. 

Hariciye Vekilimız; Atatıirk ta. 
rafından kabuı olunm~ ve Ulu 
Öndere seı •ahatleri hakkında ma
ruzaıtta bulunmuştur. 

NUMAN ıTENEMENCİOGLU 
BAŞVEKlL T.ı\RAFJNDt\N 

KABUL OLUNDU 
Başvekllim"z dun Bay J'Tuman 

Rifat Menµmencioğlunu kabul e
derek Berıinde müzakere ve imza 
olunan 'ticarrt anlaşm::ısı hakkın. 
da izahat almıştır. Celal Bayar, 
Bay Nurum Rlfati öğle yeme _ 
ğine alıko;muşlar ve ınüte:lkıben 
berabeı c-:? Dolma bahçe sarayına 
gitmişl~rdir. 

Beylerbeyi 
Facıası 

(Birinci sahifeden devam) 
«- Sai le benim altı senelik 

karımdır. Evvelleri çok mes.ut ya. 
şardık. Fskat ne yazık bu saad{'t 
çok sürmed!. İki buçuk üç ay ev. 
vel onu iğf ıl ederek benden uzak. 
laştırdılar ve Bülbülderesindeki 
3 numaraı evde lfakkı isminde 
birile metres hay.atı yaşamağa 

başladı. Bu vaziyeti kayim'alidem 
de biliyorch. 

Bunun üz~ ine ben de Saide ve 
Hakkı ale:;hinc zina ve fuhşa teş. 
vik davası açıtı;n .. Karım da Hak. 
kının eiTinden bnbasınm yanına 

geldi.. .F:ikat Saide babas1nın nö. 
bette bulunduğu zaman1ar yjn€ 
Hakkı il~ buluşuyor ve pazar gün_ 
leri de beraber kırlara gezmeğc 
gidiyorlarnn~. Bunu karakola ha. 
her verdim Cürmü meş1-ıud ·iste. 
dim. Tahkibt::ı başl::ındı. l':ihayet 
dün ak§am tekrar karakola uğra. 
dım 2 saat sonra gelmemi söyle
diler. Bu aralık Arknd~ım Ka _ 
2m11a berabcı· Bağlarba5ına doğ. 
ru gezmeğ,• cıktık.. Biraz sonra 
Kazım ~'!l!d~n ayrıldı, ben de yu
karı do~ru yürümeğe başladım. 
Bir aralık tepede bir kadın g0ıü
me U şti. Bıraz ılerleyınce ağaç _ 
!arın altınr:lrı karım Saide ile Hak
kının otu~·ıitıklarını gördüm .. Sa
tde beni görünce «amar. İsa gı:li. 
yor» dte korkunç bir feryad ko. 
pardı. Hakk· hemen oturduğu yer
den kalkarak tabancasını çekti ve 
bana «yaklaşm...ı ateş edıırim» di'ye 
bağırdı. Fakut s<mra benim tered
düdürnılcn hıtifadE' ederek korka 
;korka kdçh. Bu sırada kayinvali. 
dem de kanmıı. yanma gelmi§ti. 
Karım hiddetle bana: 

c- Hakkı ile benim aleyhime 
dava ac;-nıı sırı. }:hna üç ay ceza 
verirler, f kat sonra gene Hakkı 
ile metres hayatı y::ışarım.'» 

Ka: •.mvalidenı de kızma: 
«- Baham kankolda bulalım, 

o bu işi halde!'» dedi. 
Bu vaziyrt karşısında kendimi 

lrnybeuerek bıçağımı çektim. Bun_ 
dan sonrasını bilemiyorum.~ 

Suçlu; kadı111r, kendisine acı bir 
hastalık aşıladığını da ilave etmiş 
ve sonra i'ki masum çocukları 01-
ğunu, analarının ö'tekin:n beri • 
kinin ı:;öziinP kanarak kötü yola 
sapmasının cezasını bu günahsız 
yavruların da çekeceğini söyle _ 
miştir. 

Tahkikat evrakı; hadisenin son 
kısmının yani karısını ~şıkı Hak,. 
ikı ile IJaşbaşa yakaladığı hı\dise
sinin uydurma olduğunu meyda. 
na çıkarnu~t.ı-. 
Hakkının vak'a gecesi başka 

yerde olduğıı t€sbit edilmişt;r. 
Muhakem.", bazı noktaların haL 

Ii için tali'< olunmuştur. 
Filistin 

* Danimarkalı yüzücü kadın 
Jöni Kanergor dün .Man_ş deni. 

zinde 50 kilometı elik ibir mesa • 

feyi yüzere'~ geçmiştir. * 9 eyl(ıl günii İzmirde Atatiirk 
günü olarak ilim olunacaktır. 

de var kı..ıvvetifo babasının kafa • 
sında parçalrınuştır. 

Bu sır:ıln genç kızın feryadına 

koşan pol;1ı:>ler, baba ve anasını :ya_ 

!'alıyan çocuğu yakalıyarak bL 
lelderine kelepçeyi aze<:irmisl~.nd·r. 

iridde tevkif at ve ör
• fi idare evam e yor 

(Birinci ~ahifcden devam) 
çirec kler, müteak.bcn eski Yu _ 
nanistana h1ikim olmıya ve ora
da tedarik edecekleri e1eın:mlarla 
Yunanistanm muhtelif yerlerin
de n Venize-fütlerın eskiden ek.. 
~ıet te~kil ettikh~ri mmtaka _ 
larda hakim olmıy l çnlışacsıklar_ 
dı. Bu hesaıbsız, mecnunane ha -
reket için 400-700 zannedilen miL 
sellah bir kuvvet hazırlamışlardı. 

Haci Angeli, Mutahi ve l\Iitso. 
talds'in kum.mdalann:ı verilep. 
bu kuvvetler ilköncc hiikumet 
konağını basmayı ve resmi de _ 
vairi ele geçirmek teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Valiyi öldür -
mü:;A r, muhafız jandarmaları ya_ 
ralamışl:ır, hüklımet dairelerine 
yerleşmişler ve devlet işlerine 

vazıyed etmek istemişlerdir. Hat
ta bu vaziyet ve lıakimiyet 24 sa
at kadar da sürmüştür. 

Asilerin tasavvurlarını kuve _ 
den fiile geçirmek hw.ıusl].ndaki 
en kuvvetli vesile Giriddeki kı -
taatın mevsim it'barib Yunanis
tana celbedilmiş olmasmd:ın ile
riye gelmiş ve asiler Ciridin as
kersiz olduğu bir zam.mı seçerken 
halkın da kend · c·ki ile bE;aber 
bulunabileceklerini fırzetmi~ler
dir. 

İsyan nas) lıasbrıldı? 
Atina 30 (Husu~i muhabirimız_ 

den)- Giridde yeni valii umumi 
işe başlamıştır. Muhabere mun
tazaman cereyan etmekte ve A_ 
danın her tarafın fa &::;1kr aley_ 
hine tezahürat yapılmaktadır. 

Tevkif edilen şiipheli e~hasm 

sayısı 1500 ü bulmuş ur. Bunİarın 
arasında hakiki miıcrimler :?yrı
lacaktır. 

İsyanın derhal bastırılmasında 
Hükumet Reisi Geneıa! Mcbk _ 
sas'ın kuvvetli iradesı en büyük 
kuvvet olmuştı..ır. 

Metaksas isyan haberini alır al· 
maz gece yarısını gr:çmiş olma _ 
sına rağmen derhal kabineyi top
lamış ve cezri tedbirler ai:ırak 

der'hal 10 hava fılosunu \'ı.: do -
nanmayı Girid üzeri.1c talm~i: et
miş, a) rıca topçu ve piyade kı -
taatı gemilere irkfıb edı1miştir. 
Kendisi de telsizle Girid haıkına 
hir beyanname ve iht:ır gönd"r _ 
mi~, devlet memurlarına asiler a
leyhine şiddetli emirler vermiş
tir. 

Asiler bilhass:ı bLiyük bir oto.rL 
tPnin mümessili halinde tayyare
leri yıldırım sür'atile başlarında 
görünce paniği? tutulmuşlar ve 
darmadağın olmuşlarclır. Reisler 
de selametlerini kaçmakta aı·a _ 
mıslarnır' 

l\-fetaksaıı; Iforfoda 
Atina 30 (Husu:li 't'\"IUhabirimiz

den)- Başvekil Metaksas K;)rfo 
arlasınd<0 bulunmaktadır. Kımdi. 
si Korfoya ısyan hakkında Majes
te Kral ile gorüşmiye ve neticeyi 
arzetmiye gitmiştir. Kral biı· 

müddettenbcri Kndo arlasmda is
tirahat ei.nı<~kt., idi. 

Sıkı b~ ıedk:k :yaplh}or 
Atina ~O (Hu ııai rnııbrıbırımiz. 

den)- Zaıbıta Atinada, ScılaniktP. 
ve diğer bazı S"hirlı>r.ie esP;i Vc
nizelist erkAmr: ma!Cımatl:.ırma 
müracaat etmiştir n:rıddek: ih .. 

tilal komitEısının YunanHanın 
diğer ~0hirlerinde de alftkadar o
lup olmadıkları inceden inceye 
tedk:k edimckt·--dir. 

Bu saıbahki gazeteler isyan a. 
leyhinde har:ıretiı neşriyat yap _ 
makta ve Met::ık:;:;ı,, hükumetinin 
ve yeni rejimin Yunanistan için 
tarihte emsali göri.ilmemiş bir 
kalkınma devri getird'ğini teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Elehaşılardan ikisi yakalaıulı 
Atina 30 (Hususi muhabirimiz

den)- Hanya i:>y;ınrnı hazırlı _ 
yanlardan Miçolakis ile :\1udakis 
yakalımmışlardır. Bunlar da mem 
leket dışına kaçmak te~ebbü-.ün

de idiler. Öldürülen Girid v:ılii 

umumisi değil, Hanya belediye 
reisidir. 

inkıllb abidesi kız 
kulesinde .• 

(Birinci ıı&hifeden devam) 
rakacak bir dü şünc:cyi efkarı U

mumiyenin ve alakadarların na -
zarına koyarak yeni ve çok güzel 
bir işe önayak olmak arzusunda _ 
dır: 

«Amerikada Nt?vyork limanına 
girerken İstiklal manas.•na gelen 
kocaman bir ab'dı~ bir (Hürriyet 
heykeli) vardır. 

Sisler arasındl titreşe:ı o sa -
hillere yaklaşan yerii, yabancı, 

seyyah, ticaret veya harb gemi
leri bukoca abideııin önüne gelin
ce ancak ona Iazın olan saygıyı 
gösterip selfımladıktun sonra li. 
mana girer vey:ı çıkarlar. 

Uzun yıllardır yeni dünyanın 
merkez sahillerin<l~ Amerika ve 
Amerikalıların h ürriyetini de tem 
sil eden bu ahidenin manasını bil. 
miyen, hikayesinı ogr~nmiyen 

kalmaz ... Herhangi ulustan olur
sa olsun ona yaklaşan, yanından 
geçen herşey bu sa~ gıyı göster _ 
miye mecbuıclurlar. 

İşte Avrup:ı ile Asyt.nın birleş
tiği nokta üzer:nde kurulmuş O

lan cİstanbulıı boğazında da böy
le bir (İstiklal heykeli) nin vü" 
cude getirilmesı bizim ve şliphe
siz sizlerin, hepi:-nizin arzusudur. 

2 muazzam düny.1 kıt'asının or
tasında koca br limnn. .. Büyük 
denizler arası bir bnğaz, gelip ge
çicisi bol bir yol geçen varken ve 
bütün bunların hep;,i bıı- yana; 
asırların parmak ısırdığı, bütün 
cihanın takdirle eğildiği bir inkı
labımız, zaferle kazanılmış bir 
cİstikltıh ve haytü savaşımız 
mevcudken bu büyük eksiklik 
neden olsun? ... 

Neden istiklalinı kendi ko.za. 
nan bir milletın bir cİstiklah hey 
keli bulunmasın?. 

r bu heykel için en münasib 
bir yer cSarayburnuı> ile « Üskü. 
dar» arasında .:Kızkulesi:ı> nin bu
lunduğu mahaldir. 

masal yatağıdır ve bize •Bizans 
masalları•; oray:ı •BizMs abide_ 
si- değil Türkü:1 '-tsaietını söyli -
yen, Büyük Mustafa Kemal elile 
kazand1ğ1 cİstikIU.. ini terennüm 
eden ve bu tarihi:ı en büyük si
masının; Atatürkiin muazzam bfr 

heykelini üzerind~ taşıyan bir 
•İstiklal abidesıı. layıkhrl. .. 

Şimdiki ve hund:m sonraki 

genç nesil; or·ıd:ııı geçen bütün 

yerli ve ayrı .1yrı bayr<\kları ta
şıyan yabancı gemiler; yer yü .. 
zündeki bütün milletlere men • 

sub seyyahlar: ulusumuzun kur
tuluşunu ve c BHyü;< Kurtcırıcıs1» 
nı gösteren bu ı~ulenin yerindeki 

muhteşem ve mükemmel abide
nin ve onun üzt.ırindek: «Atatürk 

heykeli> nin ününde en derin bir 
hürmet ve hu~Cııa eğllecek ve 
Türkün istiklUl s;ıvaşını öğrene

rek ebediyete kadııı· dayanacak 
olan bu eser karşıs•ndn ders al

mıyan kimse kalmıyacuktır. 
İşte bunun ;çin c istiklal hey .. 

keli:ı> mizin yapılmasını canü gö
nülden diliyoruz. 

Bize bu fikri ilham eden Kadı
köyünde ilk mektcb mua!Pmle .. 
rinden Mahir Dedeoğludur. 

Bu genç ve ateşin jnkı!ab öğ • 
retmeni - hiçbir ihtisas iddia et
memek üzere _ kab11taslak bir prô
je de yapmış göndermiştir. 

Bay Maıhir JJedeoğlu •Kızku _ 
lesi» yerine kurulmasını tekUf 
ettıği bu abide ;çin sarfı lazım ge-
len meblağın, bu muazzam abL 
denin şeklinin tesbıtinı mütehas
sıslara bırakırken bir fikir vere
bilmek üzere hazırbdığı yukarı. 
daki resimde görülen rakamların 
ifade ettiği man:ılar §tıdur: 

• 
ırza ıta mese 
(5 inci sahifeden devam) 

ğil kafasına sepet geçirse yine an. 
larım. Bunlaı değil. .. 

Jandarma kumandanı etrafına 

bakınıyorJı.:. Salon. sade, fakat 
büyük bi!' zevkle döşenmişti. Kır. 
mızı perdeler;, duvarlara asılı ko
caman tabaklan çok gıız~ldi. 

Etajerin üzerinde şık bir vazo 
içinde sarı w~ beyaz güller vardı. 
Sofra hazırlanmı;.t.1, · kristal bir 
kase içinde meyvalar clizilmi~, 
üzerine buz parçalar. konlllmuş. 
tu. Çatalln!'.', biçaklar yerli yerin. 
de idi. Orbcfa, mis gibi kokan bir 
hindi kızartması iştıhayı çeki. 
yordu. 

- Dolapta ne kadat p:.mı var. 
dı? ... 

- Oh! pek iyi b"lmi:orum. Fa. 
kat, iki, üç bir.. franktan fazla ... 

Jandarma kumandanı bahçeye 
çıktı. Evin önünC' bilyuk bil' kala. 
balık tophmmıştı B · raz sonra tit. 
riyerek tekrar salona geldi. 

- Ya~muı· yağmış olsaydı, ça_ 
murlard:m izini takip e~erdik. Fa_ 
kat bu souk havadn imkanı yok. 
Yerler d.:ınmuş ... 

Dişarıcfa bekliJ en kalabalık <;€

kild~. Parnınklığrn önünde büyük 
bir otomobil durdu. Genç bfr 
adam indi. 

. - Ah! Yarabbim ... Oğlum ... 
Delikanlı perişan bir halde 1di. 

Teselli ettiler. Babı:ısı, yatağın 
üzerind~ •yatıyordu. Şnkıığında 
•bir komprı>s vardı. 

Ja.ponlar Sovyet 
Topraklarına 
Taarruz ettiler 

Londra 30 (Husus:) - Japon _ 
lar dün Sangufcy dağına bir taar. 
ruz yapmıo;lar ve Sovyet kıtaatı 
tarafınrlm püskurtülmüşlcrdir. İki 
taraf da ağl!' zayiat verm'-ştir. 

Tokyoda Sovyct sefiri hadiseyi 
şiddetle pr()t.cs:o etmiştir. Vazi~ 

yet buhranlıdır. 

Bir t~amvay Aksa· 
rayda bir eve girdil 

Şehrimizde yeniden ikL tramva~. 
kazası :>!muştur: 

1 - Ye:ıi b.r facia ile nihayet
lenmesine ramak kalan birinci 
tramvay kazası Aksarayda vukua 
gelmiş ve bütün yolcuları heye -
can içinde bırakmıştır. 

Topkpı _ S •rkeci arasında işleyen 
ve 2647 numaralı vatmanın idare
sindeki tramvay arabası Aksaray 
Mi!let cai.ksi.nde Selçuk camii Ö

nündeki d3r bir virajdan geçerken 
birdenbire yo!dLın çıkmıştır. Fa. 
kat araba süratle yoluna devam 
etmeğe başlamış ve nihayet Gi
ridli Halil Sıdkının mutasarrıf ve 
Mustafa "ğlu Hüseyin isminde bir 
şahsın kiracı bulunduğu eve hızla 
çarpmıştır. 

Bittabi evin duvarları bu müt
hiş müsadcmıey<' mukavemet ede
memiş kö_şe duvarları kısmen pal'
çalanmıştır. Ayrıca evin camları 
da kırılmış, saçağı da kısmen kop
muştur. Vatman ancak bu müsa
demeden sonra arabayı durdur -
mağa mu,,utfok olmuştur. 'fram. 
vap içindeki yolcular; büyük bir 
heyecan geçirmi~lerclir. Kazamn 
sebebi hakkmdıı tahkikat yapıl _ 
maktadır. 

2 - 2 ınci kaza da Karagtimrük
te olmu~tur. 

Sabah saıt 9 da K::ıragümıük 

Fevzipaşa caddesinde 26!) say1da 
oturan seyy<lr kasab Hamid kızı 
3 ifaşında ıühal çocuk mezkur 
caddeden Fatiha doğru giden 2855 
sayılı vatman Şerefin jdaresindeki 
68 numaralı tramvay aral:::asmm 
önüne ani olarak çıkması üzerine 
tramvayın ön l'araf ı çocuğu altına 
alarak muhtelif yerlerinden ya. 
ralamıştır. Ağır yaralı znvs.Jlı yav
ru, derhal y Jtişen imdadı sıhhi o-.,. --

Rober Yana, J nd 
danını a ,,;ık c:ı .. ı ed 
mat verdı. }{tiye 
kala b"sikl~ t1 ~ d 
karşıla~mışt . Ser!> r' 
sonra arkasınd::ın şe) 
yormu~ gıb. pedallııl'' 
süratle gidiyordu ~~ 
den olmadığ• şi'.p.he5ı eli· 

Bu sırrıch binsı gel . 
'lef! Noel vortusunu aı 

geçirmek iç"n köye j]... 

müfettişiel'iuden Afab 
haber nlmı~, ihtiyar~ 
anlamak için gclrni~t 

daıııı Jandarmf( kuman 
anlaHı, bn meşhur pO 
nun muavenr.tinı taltP 
Wl vazifesi haricınde 
bul etmek istenıcdı. JJe 
rı çıktılar. 

Jand'.um:ı kumandııJll 
- Size talı ldkatırı 

alınız, katili ırıe) daJJ' 
demiyorum. Yalnız f 
siyatınızı a.nlarnak ~ 
meydandı Torna~ taıı' 
Mari ve bısikletlı ııd 

Katil, bunların ıııı 

H . . ·? }.fi 
- an~ısı mı.·· 

ibir şeı d"'ğil. Gözıını.t 

•·••••·•••••• •.•.. ·•••••• c 
Siz de, soym oktı}'tl 

nüzü açını?.. Mabıl 111 

muhakkak siz de g 
Şa)"ct gö :emezsrn ~ 

Yarınki nüstıarıı1 

sayfeslne bakınız 

~" cKızkulesh· Bizans rnasallannı 
t~şıyan sivri ucunthn bCJşka bir 
şevi olmıyan ve hiçbir mimad 
k~;meti bwunmıyıın bir hırafe ve 

1- Köprü. 2- Mermer mer
divenler. 3- Selam topları. 4-
Projeksiyonlar. 5 -- Ulu Önder 
:A.tatürkün tabii cestımett.: bir 
heykeli. 6- İnklab mcş'alesi. 7 -
inkılabımızı ve umdelerimizl ifa
de eden 6 ok. Gece, gündüz kır· 
mıaı ı§ık n~redecektir. 

HALÜK CEMAL 

Baş, diş, nezle, grip, r~matizma, n evralji, kırıklık .. ıi' 

-zı - k-u••t .. ka.iiil' 



Yazen : Rahmi Yağı~ 

)'mika, r.brı, ımatemaı ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erk .. 
ıundan mlrala7 Remzi, İskele ve llmanlar umum kumandam alba7 

Şülail Pala, komodor başkltibl Ihsan, batan gemi kaptanları, 
eald armatilrler. Ve bU&iln• b dar ıı:lzli kala11 vesikalar 

~lbrock gizlendiği yerde 
Utk destro yerini görünce 
r~khnı bozacak gibi oldu 
~k .. herb gemisi ahBste bir yürüyüşle B 7 ! e 

ogru geliyor, prcj ektörünü gezdiri.11ordu 
~';!: ;a:n değili~.. Aramızd-a--v-er_iş_§8_k_l_I -~~~d~-;;- başka türlü o. 

~illa akışacak alçak da yok.. lamazl 
.~ .~ da .. Eğer, ortada bir Çares!zd·m.. Verilen her ka. 
·~ uıssed·ı· oı:ı:;,,, ı ıyorsa ve varsa bu. rara boyun eğmek mecburiyetin... 
tıD,.. "' ara ~ ~n k ınızda değil, her şeye de idim. Sesimi çıkarmadım. 
~ ~zi ıu arııaraiarında barınabilen Süvari kamaram.na döndü, biraz 
~ ag· taş kesilmllJ peksimet _ evvel homurdanan arkadaşlarıma 

... '"llnı • 
'"ebiteı zı kana boyamamıza yaptıklarının doğru olmadıgını, 

1<ııııı ill'k:t_:n sn ına.lı, çuha el. beni süvarinin karşısında yalnız 
'~ 1, a~ıarımız arasında a. bıraktıklarını, bu çeşid hareket • 
it.., •zırııg 1. ~IDnız h ~ ır, Yani sizlersiniz !erin; herkes tarafından müştere. 
'ltt.:ıın bu aı_~ler. ken tatbiki ancak faide temin ede. 
~""llıd; a SOzlerim kalabalığın cek bir gay~ •erebileceğini izaha 
~ p tlıyan bir bomba te. gir.iştim .. Mürettebat yemekle -

, Su~aı-:n~tınıştı. ri.ni bırakmışlar beni dinliyorlardı. 
nd,. A.;n reng; ölll bAnzine Ben de bir h:ı.tlb talilkatıle dis • 

;. ~l.!'ıl kactaşıarı:n biret köşe.. koruma devam ediyordum. Tek -
""" • at y •• • \ı "'hlnız · ,..,,zatla orta yerde rar kapı açıldı ... Süvari ile ikinci 

ilta.n , b kaldım. Hatta ikinci ve çarkçıbaşı birlikte mangaya 
. Sij.._ ancasına da\'Tanmağa girdiler .. Yanıma yaklaştılar. Ba. 

"al'\ il S aıı.ı. ~ nden tuttu. Bana §Ucumda durduar. üvari bana 
l!ıı i l.ı:or.g~lt1: • hakkındaki milthlş kararı şöye an.. 
~}'! nııır Park: Sen bu gemln'n !attı: 

•·~ d ettebatından b' · · - Mongöpark: ' •nct. ırısm. ~ . •dı.. • bu menfi fik;rler te-
'-'l ·Jor» s 

~~ iltun se · •bebl nedir. 
ıı,ııı, c~ slmı., taşar g:bi bay. 
~n •. ab verd!m: 

• l'ın, k' t,L a hı b es ı Mongöparkım .. 
"lt "·· ç lr menfi fikir vok. 

Seni arkadaşlarının arasında 

nifak, gemidd asayi§sizlik d0ğurL 
makla itham ediyoruz. 

- B!liyorum kapiten! 
- Sus v~ dinle!.. Bu ithamın ce. 

za kanunundaki mukabilı ölüm ce • 
.,..·•sızı·k • ' 
~. d 1 içinde bocalayan zasıdır. Arkadaşlarla yap:ığımız 

~ ~ oJrıı.ak tha fena vaziyetlere müzakere neticesinde hareketin 1 
ı~ Yle hare~ln fU anda •ize kar. başındanberi b zlmle bir arada çar. 

•t etmeğe mecbur. pışmı~ bir arkadaşı dil~man su -
'il Iarında bu cezayı yapmağı mu _ 

l\t u l-·arek 
'~ •bnin cezasını bıli. vafık görmedik. Falrnt gemide 

llıü1t llu h longö;ıarkl durman cia artık caiz değ'ldir Bu. 
lıllı ~rektimin cezası değil nun için kararımız şu: 
l>e~ı 0 1ıtıak lbım gelir! ŞimdJ SJn• verlecek bir padel _ 
~!~ "b 'iilk~fatı di ı'elim o botla deniz. koyuvereceğlz seni.. 

. Ilı . 
~~ Yor nıusun 1 Mukadderatını talihin ! ayin ede. 

•t. .. 'l'aı.: 
l!,l'ır dır ... 

~u,,_ • !. öıurn 
6'j; '"l'i . . .. 
~~~r'ş:et etti .. Yanındaki 
l(,~tuL1r •na Y•klaştılar, elle. 

· ~ d~, Arkama bağadılar. 
s~ a111 ettı. ' 

'trıev' d ~:- ' u mtlknfatını ve. 
ıt "'lll i\l .. 
t·r ita ·~urrn 
~ tarı Y" ~k '~in verilen bu 
d~Lıı 4'ıı çeki Uzılme karşı söyle _ 
tılııı. gdzJ~rıe"~iyen amirime kin 

__: ll· aktıııı. Cevah ver. 
8 .. ~Ylo 
"ı>ar ., •· ler· b ı 1 Yın, 

8
} ağ!anarak mı? 

· UkO.netıe mukabele 

'ıı'< k 
aı:altdı. 

cek! Bu <"a bir ne\•i ölümdür .. Fa. 
kat kurtulunması kurtulma im _ 
kanı % 40 m~vcud olan b'r ölüm .. 
Tanrı yardımcın olsun! .. 

Bu hal bana çok dokundu. A.v-
1arca içinde binbır hatıra g€çir . \ 
diğim, korlru:u, kederli, sev'nm!I 

ve ferah günler yaşadığım sefi _ 
nemden koi,'uluyordum Hem öy. 

le bir koğulu~ ki .. Dlışman su!~ _ 

rında, tek başına aç, il•çsız ve pa. 
rasız bırakılmak .. !Ji.işündükçe in. 

sanın içini ürperten. il.klerini ku. 
rutan, damarlarındaki kanı don _ 
duran lcoğu1uş!. .. 

Ambardan padelpotları çıkar _ 

dılar Sır tanesıni hemen kurdu -~ ...., gın mükafatın 

~ı kızını 
'• ~~düren kim ? .• 

11.tı · J -· --·- · -·----· ~ L . 
~ ).;• P Oran 6 Çeviren: F SAMiH 
l) bır . "' ~er b 

, Çıv; b 1 U • Elbise asa-
111,l • ~ı ı e Yok 
)4 l> •nıyord : 

>a,,, 0 idu G.. u. Ilk gece çok 
lııı ''l<d . oz . 
h ~lıı ı l>et Unü kapavıp u. 
t ı r ldlar. «ereJerın, kapıla. 
~ t tıe. t\izg· 

' ~ ~ Çarıııv ar V\ırdukça 
t •ıııı,?kar'l' • or, korkunç gü-
~ cı.,1 dığı, or':d1.ı Şatonun te-

n 'itığı h ıra cadıların çı. 
-, oıı·· •tırın . 
· "'r' Uyu ')a a gelınce ince 

ı:~ :1·a· ,ın. çekt. 
">ı>. ne h · ·lda b 1 ....,.k •Yalden u unmuş ol-
Y r,d lı. ııa'b ' ne cadıdan 

t ; b· ' Ulti O d 
0 ı ın t n an uzaktı. 
~ d g~~1°laştıgını işitti. • '\ , Vo •. du. Alnından 

" 
0 1 b ·~cııd.. · 

~ ll u doJa u tıtriyordu!. 
•rtq.V.ıııcte~an bir cadı mıy. 

~ı~, ııeçi- saate baktı: 
:> or, Taın c~dı -

!arın çık·~ geedikle:ı saat. Ayak 
sesleri yakla51yordu. Bir el , ya -
vaşça tokmağı çevirmeğe başla. 

dı. 

Mmu'ni.1 kurkudan boğazı k u. 
rumuş, gözıerı b.:.y•Jmüştü Nefes 
almıyor, kapıyo bakıyordu !la -
ğıracak kuvvei de kalmamıştı. 

Yatarken kapıyı arkasından 'yice 
sürmel~ın.şti. Acaba cadı bunu a. 
çabilecei< miydi? ... 

Cadı, birkaç dPfa uğraşıp kar.ıyı 
açamayınca vaz g~çti, sessiz adım. 
farla uzaklaştı, gitti. M.mi derin 
bir nefes aldı. Ancak sabaha karşı 
gözlerini kapayabildı. 

Bwıa ra~merı. erkenden kalktı. 
Hizmetçilerin bulunduğu odaya 
indi. Şatoda, orta hizmetıni gören, 
yemek p;s•ıen yaşlı bir karı ve 

lar, hazırladılar .. . Beni de içine 
bindirdikten sonra suyun yüzüne 
çıkardılar salıverdiler ... 

Geceyarısı. tek başıma ıssız bir 
denizde kalrrnştım.. Ne yapacak.. 
tırn. Ne yapabil·irdim? .. 

Ertesi güniJ, güneş doğunca beni 
ilk eline geçirecek Türk gemisi 
muhakkak çiy çiy yerdi. .. Bir ay. 
dır bu sularda Türk gemilerine 
yapmadığımız kalmailllŞtı .. Şımdl 
arkadrujlarım yine gizli faaliyet
lerine devam ederlerken onların 
hesabına ben itham ediecektim. 
Meram anlamak istemiyccek olan 
Türk gemilerin9 nasıl derd anla. 
tabilirdim? .. 

Bu düşüncelerle kiıreğe sarıl -
dım. Hiçbir istikamet tayin etme. 
den ileri yürüyüşe geçtim .. Bir 
saat kadar S)nra ufukta bir ışık 
befudl .. S 'zin projektörünüz su
tyı.ı.n sathında geziyor, ku11vetli blr 
·ihtimalle mensub olduğum gemi
yi arıyordu.. Tabak gib: denizde 
gizlenecek bir nokta yoktu ... Tal!. 
hime söğe saya başıma gelecekleri 
hesablamağ~ ve beklemeğe ko -
yuldum Çok geçmeden yanıma 
geldiniz. Filı.kayı indirdiler .. Beni 
tuttunuz. İşte şimdi elinizdeyim .. 

Türk suvaris' Mongöpork'ın söz.. 
lerl ıti teredcliidle dinliyordu. Flu 
kadar (eci bir cezaya müstahak 
olmuş bir düşman gemıcisini şim. 
diye kad~r aklından bile geç'r _ 
memişti .. 

İngiliz bahriYelısinin anlattık. 
larını sü·ıarinin yambaşında dın

liyen :kinci burada ~öze karıştı: 
- Peki. Seni almağa g<len fili. 

ka yanıın sokulduğu zaman yırttı. 
ğın kağıd ne idi? 

- Nas:! kfığıd kap ten? 
- Fiiiko taın yanına geldiği za.. 

man sen elinde bir kfiğıdı bükmüş 
yırtnu§, ufak ufak parçalara a _ 
yırdıktan sonra rüzgara savur _ 
muşsun!.. 

Mongöpark ilk sornlduğu zaman 
bu sual karşısında bocalamış, ya. 
!anının meydana çıktığı vahim<' _ 

sine kapılmıstı . İkinc ; ·izaha• \'Z

rirken '"'"dini toparladı, cevabı 
~-.ı.pıştırdı. 

- Şimdı anladım ... 

- Çabuk söyle ... 
(Devamı .,-ar) 

koca: Ni:ı:c;I~ ve Madi:ılen ile bir de 
Selestin vardı 

Se1esttn, obuı bır aJa?ndı. Sa • 
bah1arı lıocamau bir pasta yiyor, 
büyük bir şişe şarab içiyordu 

Yeni oda lıızınetçisiııi gıirünce 
yanına yaklaşn1asını ~~;are t etti: 

- Gd, yavrum dedi. Adın ne 
. ? 

senın .. 

- EmiL mösyo ... 

- Benim de Selest•n .. Bertin 
yerine sen mi geldin?.. Dün ak. 
şam burada değildim Küçük çap. 
kına bek;ilik ı•apıyordum 

Hem pa.;ta~.inı yiyor, hem şara_ 
bını :çiyor. s;iyleniyordu: 

- Başıın derdcie bu çapkınla ... 
Yanından aı·rılmıya gelını)'Or. 

K açmak ici:ı fırsa! arıyor. Şöyle 
yanıma ynklaşsana Emili.. Kork. 
ma yemem seni' .. Hoş bir kıza 
benziyor;un Anlnşacaijımızı, d0st 
olacağıını zannediyorum. 

Emiliy• bel'nden :utup kuca _ 
ğına oturtma~ istedi. Genç kadın 
şiddetle rerı çekild •. 

Selestin kaba kaba ı:ümeğe ba§- 1 
adı. 

tARtH 

14 üncü Löi 
Devrinde mühim 
Bir dava 

(5 inci sahifeden devam) 
ve tevkil ettirdi. 

Az sonra kapıcı da, Katölcn de 
yakalandı. Mahkemeye verildi. 
Mahkeme çok uzun sürdü Mi.ic -
rimlerden hiçbirisi cürmü ıliraf 
etmiyordu. Şahid de yoktu. Fakat, 
parlamento müş:ıvin \'e dostları 
güzıel kadının •emsaline ibreti mü. 
essire• olmak üzere şıdjete ceza. 
Jandırılmasını istiyorlar, bütün 
nüfuzlarını sarfediyorlardı . 

Nihayet, 3 haz,lran 16!i9 da Ka
ltölen~n beraeline, kapıcı Murra. 
nın salben idamına, güzel Madam 
Tike'nin de kafasının uçurulma
sına karar verildi. 
Yalnız o zamanın &deline göre 

canilere cürümlerini ıt:raf ettir. 
mek lazım geliyordu. Kapıcıyı 

çarmıha gerdiler, güzel kadına da 
su .işkencesi yaptılar. Ağzını aç. 
tılar testilerle su döktüler· 

- Ent, dedi. R:ocşmı öldürt -
mek istedim. 

- Si.21i. buna teşvik eden, ~ize 
yardım eden Kont Monjeorj'dur, 
değil mi? .. 

- Hayır: Bana işkence ediniz, 
beni öldürünüz. Buna evet d:ye -
mem. Çünkü doğru değıldir ... 

Adliyeye kanaıı.>t gelmişti. H'ü
küm tatbik olunacalı;tı. Kont da 
boş durmuyordu. Dostları vasıta. 
sile güzel kadının affını Kraldan 
rica etti. Kral muvafakat göster. 
di, affedecekti. Fakat berı taraf 
galib gelt1i. Kral nezdinde nüiuz.. 
!arını \stimal ve k<:ndisinı vaz ge. 
çir diler. 

Güzel kadın, 19 haziranda, Grev 
me'Ydanınd.iı kaafsı balta ile ke -
9\lerek idam olu ndu. 

MES'UD BlR OOGUM 

Güzel sonatlar Akademisı ml1-
1imlerinden ve kıymetli ressam

larımızdan Cemal Tol!u'nun bir 

erkek çocuğu diinyaya gelmişıtir. 
Yavruya uzun ömürler temenni 
ve sanatk5.n tebrik eder z. 

KONUHB 

Süleyınaniye Terbiyeı Bedeniye 
Yurdundan: 

Senelık kongre 6 ağustos cu. 
marte9i saat 15 de veznecilerdeki 

tvurd binasında toplanacağından 

arkadaşların iştirakiarı rıca olu. 
nur. 

Y eni nesrıvat 

MODERN TÜRKİYE MECMU. 
ASINfN. PLAJ NÜSHASI 

ÇIKTI 

Bugün ç:kan Modern Türkiye 
mecmuasının Pl~j sayısı emsalsız 

tablolarla süslüdür. Bu fevi<aliide 
sayıda: Akaglindüz, Muharrem 

Feyzi, Naci Sadullah, Reşa: Ek. 
rem Koçu, Celal Ergun. Leman 
Ahıskal, Besim koşalay en güzel 

Lvazıların ı yazdılar. Arka kapağı 
karikatürist Orhan Oral'ın üç 

renkli bit plaj kar.katürü süsle. 
mektedir. 

- Oturacaksın yavrum, otura. 
caksın l;ıu diz-?rin üzerme.. Hele 
biraz geçs•ıı ... Bugün değilse ya. 
rın . .. Seni, dizlerimin üstünde bir 
bebek gibi oynatacağım. Senden 
evvel gefonler de bidayette naz • 
landıla r . l>'aka t sonra hepsi yola 
~ldiler. Ber t, gıtmezden evvel 
sana bir şey söylemedi 'llİ? .. 
Sandalyasmın üzerin lt salla _ 

narak: 
- Pluharan şat0sunun Cı.m;ri 

ne Mösyö dd Roskoet, ne oğlu, ne 
de yeğımıdir. Benim. B.ıranın a • 
miri benir.ı, anlaıiın mı, güzelim? .. 

Mimi ciddl brr tavırla cevab 
verdi: 

- AnlJdım! ... 

Ahçı kadınla kccasına baktı. İkL 
si de kahvelerini içiyorlar, b u 
menfur her'f;n sözlerine kuak bl. 
le vermiyorla•dı. 

SeJestin devam ediyordu: 

- Mösyö, ben ne dersem hemen 

yapar. Bir sözümü iki etmez. Şa. 

toda yağr1uru yağdıran, güneşi 

doğruran benim. Sana tavsıye e • 
derim, aklını başına al, benimle 

Almanlara göre 
Fransız ordusu 

(4 üncü sahifemlı:den devam) 
için bir kat daha hey ecana gelmiş 
oldu. Kral altıncı Corcun seyahati 
bu mi.inasefuatı derinleştirme >< i

çin hır teşebbüs mahıyet.ndedir. 

Buna muvaffak olunacak mı?. E

ğer Paris halkı gtibi herhangı bir 
şey hakkında birleşnıesi müşkül 

olan bir halkın bu hususta gÖ> _ 

teı:dığı şevk ve heyecana bakılırsa 
bu cevabı tasdik etmek liızım ge. 
lecektir. 

İşte Almanyanın pek mühim 
bir gazetesi sayılan Kolonya ga
zetesinin Paris halkı için söyle. 
diğı sözlerle Parisli!erin İngiliz 
hükümdarlarının zyaretı ıniına -
sebetile gösterdi.ği heyecandan 
çıkardığı mana bu oluynr. Yine 
bu gazete şunu ileri sürüyor: l 
Fransız ordusunun bugünkü bu 

lunduğu yüksek mevkide kalma
sı, bü mevkii daıına muhafaza el. 

mesi de Fransız _ İngiliz anlaş -
masında mühim bir ehemmiyet 
almaktadır. 

Salahiyettar İng ; lız kumandan. 
!arı Fransız ordusunun kuvvet ve 
ehemmiyeti etrafında çok şeyler 
söyliyerek bu ordunun buı;ünkü 
mevküni gö.stermiş!crdir. İşte Ko

lonya gazetesı Fransız ordusu i
çin İngilizlerin verdiği ehemmi. 

yeti de kaydetmekten gen kal -
mamaktadır. Kolonya gazetesi 

1 

buna dair yazdı~ı yazılarda şu 

neticeye varılmaktadır: 

Fransız ordusunun hazırlık iti.. 
barile olsun, hiçbir zayıf tarafı 

göriınmemek iLbarile olsun ı;ııü

kemmel bir halde bulunduğwıu 
söylemek hakikati söylemek de
mektir Zaten Frans:;nın a·keri 
an'aneleri bunun böyle olmasını 
icab ettirmektedir. 

İşte hep bu satrlar Fransız _ İn
giliz anlaşmasının daha derinle;ı
tiği görüldüğü 'iU günlerde Al. 

man matbuatının onlaşmak ve 
sulhu muhafaza etmek yolunda 
şayanı dikkat neşrıyatt<ı bulun 
duklarını gösteriyor. 

I RADYOf 
BUGÜNICÜ P ROGRAM 

A~am neşriyatı: 

18,30 Hafif müzik: Tepebrujı be
lediye bahçesinden na':len 19.15 
Konferans: Prof. Salih Murat (fen 

musahabeleri). 19,5[• Borsa haber
leri. 20 Grenvıç rasathanesinden 
naklen saat ay:ı.rı. Bclma ve ar. 

kadaşlan tarafından Tiırk musi. 
kisi ve halk şarkıları 20,40 Hava 
raporu. 20,43 Ömer Riza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21 Sa
at ayarı: Orkestra: 

1- Halevi: La jüvif fantezi. 

2- Pizzi· Rozalbah. 
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HiKAYE 

MEVSiMLiK AŞK 
(t ilncU sahifeden devam) 

kıelırne var. Belki bu 'fahırın An.. 
karaya Nerminie beraber denmesi. 
ni mecburiyet halın~ koyacaktı. 

Nrmın söyleyeceğı bu sırrın niçin 
saklıyor. Onu Tahıre süylemelı ve 
hakikatini ilerıdc doğuracağı müt 
hiş feliıketı önlemelıydi. 

Nermin si:ıylemeye karar verdiği 
bu sırrı Tahire anlatmıya başla. 
dı: 

- Hat>rlayor musun Tah ir. Ha
ni b.ir gece dil de geç vakte kadar 
oturmuş ve bir birim:ze güzel şey. 
ler anlatnuştık. Sen o kadar rnr. 
hoş olmu:ı-tun kı yaptıklarını be. 
ki bilmiyor dun. Fakat bunu ben 
de ancak bu gün taktir edebilıyo. 
rum. Çıink! sen o gece geçen şey. 
lePi ve ... 

Nerm,rı kendıni tutamadı lııç
kırıklar arasında kay'bolan .yap. 
tığını- kelimesini si:ızüne ekliye
memiş ve bunu Tahıre anlatama
mıştı . 

Tahır D:lde geçen hadiselerin 
ancak <lir kaç sahnesini hatırlayor 
du: 

- Nermin seninle cvlcnmPmiz 
Iılzım. Bu olmassa yaşam•ma ım. 
kan yok. Bum sen de peki demeli. 
ırin. Dem'Ş ti. Ve .. Soma kendini 
bilemiy;,n bir adam haline giren 
Tahir Nerminı serhoşluğuna kur. 
ban etmi~i. 

Nermin ayrıhkta hiç bir· mah. 
zur görmiyen Tabirin o geceden 
haberi ohı:adığını daha iyi anla. 
fazla Nerrn;n için en büyük fe_ 
mıştı. Bu ikısi için de fakat daha 
Jak€11.ti. 'I'ahôr Jl."ermini: 

- Her şeyi unutursun Nermin 
üzülecek bir şey beğil bu all~h 
müsade eder,;e seni gene sık sık 
görürüm. Mecburiyet bJna seni 
kaybettirmekle en büyük darbeyi 

vuruyur buna emın ol Sbılerıle 

a\•utmıya çalış ıyordu . 

Nermın hır çok şey l er soylcnıek 

istiyor fakat ağzını açamıyor du. 
Gece yarısını geçıyor du. Uzak.. 

tan hala devam eden eğlencele. 
rin akisleri gehyo~ du. İkısi ağır 
ağır yürümeye i:>aşladıllr neıeye 
gidecekerıni bılmiyorlardı. İlk ko. 
nuştuklarına bir ilave etmed€n 
ayrıldılar. 

Haydarpaşa garı . Ankara ekıs.. 
pire!linin kalmasına! 5 dakika \•ar 
yolcular yerlerini bulmak ve bır 

an evvel yerleşme ı~in, bitırmek 

için acele ediyorlar. Tahir agır 

ağır trene doğru yürüdü. İç : nd, 
büyük bir kayıbm acı>ı vardı. Sık 
sık etrafına bakıyor, birısini gör. 
mek istiyordu. Bır iki aylık s~v

gınin son hatu'aları on1.1 bunaltı
yordu. 

Bir mevsun içındc gt•ç<>n sev. 
ginuı sonu böyle olmazdı, Tahir 
bu işte ıyice pışıniş bır gençli. Bır 
iki eksiğine rağmer1 her ?aman mu 
affak olınuş tu. Nerminı görmek 
istemesi He Ankaraya g.tnıek mec. 
buriye\i kafasını alt iıst rtm;,;ti. 
Nihayet vakit geldi, tren ağır ağır 
hareket etti. 

Tahir pençereye dayanmış eL 
rafı gözetliyordu. Aradığı meydan 
da yoktu Tahir kendi kendine: 

- Hani birde beni sevdiğinisay. 
lüyordu. İnanılır ını hiç. Dıye söy. 
lendi. 

Tren gardan ayrılırken sallanan 
biı·çok mendiller, diikiılen gözyaş
ları bin hır hatıranın akisler.ı de
ğil mi. Elektrik direğinin arkasın ~ 
saklamnıya çalışan genç kadını 
kızaran gözlerini son taketle sildi 

- Gel.,ce.c eli>et gelecek.. Ço. 
cuğumuzu bereber büyü '.eceğ'Z 
diyordu. BEDi GtiNDtlz 

• A 

imtihanla Muhakemat Amir ve 
Memuru alınacaktır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Taşr:ı .eskiiı\tımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri 

Amir ve memurlukları için imtıhan la memur alınacağından aşağıda 
ki evsafı ve şeraiti haiz olanların evrakı müsbitelerıle ve üç adet fo. 

toğraflaı ile bırlikte en geç 6/8/938 cumartesi günü saat • 13• e kadar 
l'tdaremiz ıremurin şubesine müracaat etmeleri. 

1 - Yirmi bir yaşından aşağı 

2 - Asker !iğini, fili veya kısa 
edilmiş bulunmak. 

olmamak. 

hizmetli ya;m.ı' olmak veya tecil 

3 - Siyasi haklara sahih ve h!isnü :ıhllik eshabından olmak 
• 

ha·ysiyetı muhi, bir cürüm ve alet 'i.tlak ağır hapis ve o derecede ceza. 
yı müs!e!zıın bir f.il ile mahkum bulunmamak. 

4 - S•hhatli olmJk, sari hasta talıklara ve bedeni ve akli arıza.. 
!ara müpte\.1 olmamak. 

5 - Adliye meslek mektepler inden mezua olmakla beraber icra 

memurluğu, müstantıktik veya za bıt kil.tipli~ gibi vazifelerde tatbl
kat görmüş bulunanlar. 

6 - Aıllly•? mesl~k mektebi mezunu olmayıp da ltıakal orta tahııl.. 
3- Rubenstayn: 

andaluz. 

Toreador e !ini bıtirmiş ve Adliyenin muhtelif hizmetlerinde Müddeiumumilik 

4- Tostı: P artet. 

21.30 Necmeddin Riza ve arka
daşları tarafından Türk musikisi 

(sabah faslı). 22,10 Müzik varyete 
Tepebrujı belediye bahçesinden 

naklen. 22,50 Son haberler ve er
tesi günün programı. 23 Saat a. 
yarı Son. 

l:yıi geçinmef{e, gönliir.ı;j hoş et • 
meğe bak. Pişman olmazsın . Yaşlı 
kontesin bil tün oda hizmetçileri 
bana tapınırlardı . Feni takdir e
derlerd1. Sen de edeceksiıı a. .. 
Kalktı , kap•yl doğru yüriıdil: 
- Gideyim, bakayım .. . Bizim 

küçük horoz ne halde? .. Uzun 
müddet yalnız bırakmaya gelmez. 
Belki kümesten kaçar, sevgilisinin 
yanına gi1er. Az sonra yine gii. 
rtl§ürüz, Güzel Emili ! .. Haydi, ma. 
damının yanına gi::. saçlarını kı.. 

vır, suratıru b•)ya... Çabuk ol, 
yoksa söylEnmeğe başlar. Çok si. 
ni'rlidir, cadı . 

Mimi, kontesin yanına gitti. Ma. 
dam dö Roskoe! kalwaltısını bl. 
tirdikten sonra aynanın önüne O

turdu. Mimt, yanaklarına, çene -
sine, boynuna masaj yapmıya 

başladı. 

Bu sırada kapı çalındı. Güzel 
Pola'nın oğlu içeri girdi. Bu çir.. 
kin, biçimsiz bir delkanlı idi. Fa. 
:kat, iri siyah gözleri simasının 

çirkinli~ini ortüyordu. 
Madam dö Roskoet elini uzattı. 

{Devamı var) 

_kalemlerinde, zabıt katipliğinde ve' fora işlerinde tatbikat görmüş o. 
!anlar. 

A - Hı_ıkuk Fakü:t~sınden mezun olanlarla bilfiil hakimlik yapını~ 
bulunanlar ımtıhana tabı tutulmıyarak, bu gibilerin müracaatları ayrıca 
tedkik edilecektir. 

B - İmt:han 8/8/938 Pazartesi günü saat 9 da Sirkecide İnhisarlar 
Memurin kursu binasında yapılacaktır. 

C - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine gö. 
re sırasile peyderpey Muhakemat Amir ve Memurluklarına tayin edıle. 
rek keyfiyet adreslerine tebliğ olunacaktır. 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Kara ve Denız Ticaret kanunlarının nakllyat, 

sarata müteallik kısımları ve tloa ret taahhütleri. 
avarya ve ha. 

2 - Borçlar kanununun umu mt hükümleri cİcar temonat ve hiz. 
met akitleri~ 

3 - C?za kanununun esasları: Devlet malları aleyhinde irtikAp 
olunan suçlar. 

4 - Ceza mahkemeleri usulü memurin muhakemat 

emval ve icra ve iflas kanunları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 

ve tahsili 

14745) 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Bakırköy emrazı akUye ve asa biye hastahanesinin 3000 takım has. 

'ta pijaması kapalı zarfla eksiltmeye konulmlJi!W'. 

1 - Eksiltme l 0/8/93U çarşan ba günil sqat 10,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü b'nasında kurulu kornisycnda 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen iiya1: Beher takım pijama için 250 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 563 lira 50 kuruştur. 

4 - !stekliler şartn;;ıne ve nu muney~ her gün komısyonda göre. 

bilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayı!ı 

'kanunda yazılı belgeler ve bu işe ıyeter muvakkat garanti makbıız ve 

ya banka mektubu ile birl:kte tek lifi havi zufların: ihale saatinden 

biı: saa~ evvel makbuz mukabili komı.syona vermeleri. (4809) 
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-
Devlet Demi;yoU•rı ve Llm•nl•rı 

lt l•tme U. ld•resl l 16nları 
Muharnl7'en bl!deli 866~ füa olt.n 89000 adet bezli zımpara kağıdı 

ile 23000 adet cam kağı<lı 11/2/103; pers~mbw günü saat on ikide Hay. 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u. 
sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 649 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle resm! gazetenin 1/7 /1937 G. 3645 
No. lu nüshasında intiş~r eder. talimatname dahilinde alınmış vesika 
ve teklif mektubbrını muhtevı zarfların ayni gün saat on bire kadar 
komisyon reisliğine teslim edilmesi lazımdır. 

Bu ~e aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko. 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4493) -- - . 

1 inhisaı'iar U. Müdürliiğüııden: 
Cingi Miktarı 

Kilo 
Muhammen bedeli Muvakkıı~ 

Beher. Tutarı teminatı 
Eksiltme Saati 
Şekli 

_______ J_.;_. _K_•._-'-L. K. L Kr. 

Iskarta kanaviçe 5582 -13,50 753.57 56.51 Açık art 
• çul 1385 -10 138.50 10.38 Pazarlık 

• İp 6124 -19 1163.56 87.26 Açık art 
Kınnap •Iskarta• 1713 -21 359.73 26.97 Açık art 

9,30 
10 

10,30 
11 

I - Yukarda cins ve miktı>.rları yazılı •4• kalem ıskarta sargılar 
hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Arttırma 2/VIII/938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komis. 
7onunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
cösterilmiştir. 

IV- Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
V - İstekliJerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yu. 

karıda yazılı satiş komisyonuna gelmeleri ilan olunur. •4505• 
••• 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Li. Kr. LI. K. 

Muvakkat 
Teminatı 
L. K. 

Ekliltmo 
~ekli ~aat 

Kalın kınnap 15.000 -.74 11100.- 832.50 
Baş ipi 8.000 -.60 4800.- 360.-

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

11.30 
12, 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda 
clns ve miktarı yazılı 15.000 kilo kalın ve 8000 kilo baş ipi hizalarında 
yazılı usullerle aY!1 ayrı eksiltmiye konulmuştur. 

2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

3 - Eksiltme 6/R/938 tarihine rasthyan cumartesi günü hizalarnda 
yazılı s~atlerde Kabataşt:ı levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktr. 

4 -Şartnameler parasızı olarak: her gün sözü geçen şubeden alı. 

na bilir. 

S -- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kanuni vr.ıai.k ve 
~ 7,5 güvenme paralarıle birlikte eksiltme için tayin ~dilen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri: Kapalı zarf eksiltmesine ıştirak etmek i•
tiyenlerin de mühürlü tekli! mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü. 
:venme paras veya banka mektubunu ihtiva edecek elan kapalı zarf. 
1arı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar alım komisyonu ba}-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4716) 

••• 

' 

C 1 L D ,.. 
DENiZBAN Üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

TC·KALON 
KREMİ 

ile tecrübelerini yap. 
mak içiıı bir cild mü
tehassısı tarah:ıdan 

17 i1A 72 yaşlarında 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

İşte neticeleri 

~ i l i.; " >- ::e ..ıc 
ı-

sı,atı b•nler 17 17 
Açık moeemeler19 18 
Burutukluklar 22 1 ıt 

G·:::Yfftic clld t4 ,2 
Y.:ı ij iı ıı;ild <;8 18 
Kuru c tld 1-, 1& 

10·1 100 

Şayanı hayret 
semerelerini 

. . . . .. 
gorunuz. 

Herhangi bir kremi kullanma=dan 
evvel bu basit tecrübeyi yapınız. 

cevheri vardır. Siz uyurken cildi -

Unutmayınız ki: 
Bir dı:şin çıkarılması 

sıhhatin temel taşla

rından birinin çıkarıl. 
ması demektir. 

Bu akıbetle karş!laş. 

nıadan evvel dişlerL 

ni;ıç Hina ederek, her 
gün temizliyerck on_ 
?arın çurumernesıne, 

bozulmama:.ına ihtı . 

marn etmek l~zımdır. 

Radyolin 
Diş macunile hergün 
ve en az günde üç de. 
fa fırçalanan dişler da. 
ima sağlam ve temiz 

kalır. 

Daima Radyoli n 
nizi besler, buruşuklukları giderir ~~~~·~· == · ~:::·~~~=:==~ii!~::::~~:~ 
ve taze, nerınin ve genç kılar. YA- ': 

RIN SABAH, beyaz renkteki (yağ. 

sız) Tokalon kremini sürünüz. Ga. 

yet besleyici, kuvvetlendirici ve be

yazlatıcıdır. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri sıkıştırır. En esmer 

Taklld hiç bir za man 

arnı olam•z. 
Taklld benzeri 

Denizyelları işletmesi 

IZMIR FUARINA TENZILATLI Bil 
1- İzmir Fuarını ziya~et edecek yolculara mahsus oıına~ r 

bütün iskele:lerden Izmir için yüzde 50 tenzilatlı gıdıŞ 
biletleri verilecektir. b 

2- Btı biletlerin satışına 10 ağustos 938 tarihinden itibaren 
nacak ve 9 eylıil akşamı nihayet verilecektir. bi' 

3-- Bu biletleri hamil olan yolcuların tabi odukarı şartI•t ıP 
]erin arkalarında yazılı olduğundan bunların kemali ıt · 
okunması rica olunur. 
izahat almak için 

~;,_;::..ı.;;.ı.;:;.:ıwı.:oı.;ıı..;:=-~. -

1 Ağustos 18~8 tarih ndcn ıtib aren İstanbul belediye sıııu ti' 
toptan ve p:ırakendc satılacak etler için aşağıda göoteriJen p 

bit olunmuştur: 

Karanıar.. 

Dağlıç 

Kıvırcık 

Kuzu 

Sığır 

Dana 

Manda 

Keçi 

Toptan 
Kuru$ 

33 

35 

40 

35 

27 

28 

20 

20 

Perakende 
Kuruş 

40 

40 

32· 

35 

25 

25 

Keyfiyet al8kadar ıarın malumu olm~k üzere ilan (']un Uf· 

••• 
Kilos•ı 

700 M ıkina yağı 
700 Kompresör yağı 

ve sert bir cildi beyazlatarak güzel. demektir. 250 Gres yağı ı 
leştirir ve :yumuşatır. Bilhassa pud. Karaağaç müessesatı soğukl}ıava deposu ve buz fabrikasına ;ıJ' 

H 
• h d h ra jçin ideal bir esastır. 50 yaşların. olan ve hepsine 462 lira bedel tah ınin edilen yukarıda J1Ji1'0.,0 er Saoa a a genç daki kadınlar, bu basit usul sayesin. KREM PERTEV ,,. 

yağlar açık ekr.iltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le,aııfll .•. , de şimdi 30 yaşlarında g"rüııebili- ;ı•· 

görünmegu e çalışınız f yorlar. Yukarıki resimler, cild un.. ğünede görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ve ·1 
suru olan Tokalon kremini kullan. Bu itibarla en U• tUn lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bcraııer ( 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV. madan ve kullandıktan sonraki ka- Kremdir. cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırl~r. 
VEL yüzünüze pembe rengindeki dınların hakiki fotoğraflarıdır. Baş. ••• 
Tokalon kremini sürünüz. Terki - ka hiç bir müstahzar ile kabili kı- Keşif bedeli 6~:>4 lira 33 kuruş olan Kadıköy II inci pıt~ 
binde, genç hayvanların cild hü - yas olınıyan Tokalon kremi daima ________ A_ L_ E_ T_U_A_ L_ ıtamiri açık eksiltmeye konulmuştu r. Keşif evrakil'! şartnarııe··ı 
ceyrelerinden istihsal edilen Biocel _m_u_·te_h_ayy_ir_n_e_t_ic_e_ı_er_v_e_rr_·r_. ___ zım müdürlügu"··nde görülebi:ir. İit<>kliler 2490 No. Ju kanuP

1

°.e 
L. Hovagimyan 

437 Beyoğlu vesikadan b"ş'ca en az 5 bin liralık bu işe benzer iş yaptığırı• 1 . d a Paristeki KLA VE.. meden bir hafta evvcUne kadar Nafıa Müdürlüğün en ~ 
İs~a1.lıbul 4 ürı.cü İcra Memurluğundan : 

G ayrl Menkul Açık Artırl"1a l ıAnı Rİ _müessesesinin 
1 
fen ehliyet vesikasile 47G lir& ~8 ku ruşluk ilk teminat J1J•:,1• 

Hakiki Skandal mektubile beraber 9/8/938 Salı gi.ı nü saat 11 de Daiıni f, 
genler ve lüks kor bulunmalıdırlar. (İ 4736) 

Çamaltı ve Koçhisar Tuzlalarında 100 kilodan fazla alınacak tuz Kapı Parsel Muhammen 
ıçin tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar taşınması No. No. kıymeti 

Nev'i ve Cinsi 

11eler gelmiştir. İ 

mütehassıs kor- 1. h" s f T s }ıtf 
Jçin ihtiyar olunacak masrafların içinde bulunduğumuz mali sene zar- --------------------------

] 44 900() L . K·ı gır· u·· ~t katta bir odanın tamıım hıssesi fında da geçen sene olduğu gib '. Çamaltı tuzlasında kiloda 15 santim ıra ' r ~ 

ve Koçhisar tuzlasında da kiloda 12 santim olarak tesbit edil~ oldu- 9 52 750 • • • 
• 
> 

• • • setyer tarafından n ısar o ra uzunu atan 
ğu 3078 sayılı tuz kanununun 4 üncü maddesi mucibince ilan olu. 10 53 750 • • • • • • 

• Nısıf hissesi 
LASTEKS ve KU
MAŞTAN KOR 
SELER YAPILIR. 

nur. (4617) 11 54 750 • • • > 

••• 
1 - İdaremizin İzmir Fabrikası için şartnamesi mucibince 24 ton 

• Mazot • ağır dizel yağı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II -- Muhammen bedeli beher kilosu İzmir teslim 7 kuru§' hesa _ 

b iyle 1680 lira ve muvakkat teminatı 126 liradır. 

III - Eksiltme 4/8/938 tarihine rastlıyan Perşenbe günü saat 13 de 
Kabtaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 
2 
3 
4 
6 

7 
8 

14 

13 
H 
15 
16 
20 

21 
22 
27 

1050 • 
1033,50 
1036.50 
1687,50 
9f0 • 

ıoııo > 

1000 > 

1000 • 

• 
> 

• 
• 

• 
• 
> 

zemin alt katta bir odanın tamami 

• 
• 
• 
> 

> 

> 

> 

• 
• 
• 

• 
> 

> 

> 

.. 
• 

• 
• 
» 

• 
> 

> 

• 
> 

• 
• 
• 
> 

.. - Dr. Ihsan Sami -
Öksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlığ"ı, boj!"· 

maca Ye kızamık öksürükleri için 

pelı: tesi rli illçtır. Her eczanede 
ve ecza depo la rında bulunur. IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 14 41 1100 • • orta kqf.t;\ bir odanın tamamı 
DOKTOR V - İstekliler eksiltme içir tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü _ Karabe: Sıvacıyanın huhde: tasar rufunda ol>ıp Fatma Bedrıyeye ıpo 

A. RIZA SAGLAR venme parasiyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan tekli bor: md•n dolayı paraya ~evrilmesine karar verı!E·n Mahmutpa. 
olunur. • 4595 • •.' şeda hoJy~•· mahal!es:ııdc Ytşildıı rekte, Ye~ilclire< karakolu knr~ısııı Dahiliye miltebassısı ••• 

1 - Idaremizin Pa~abahçe fabrikası için şartnamesi mucibince satın 
alınacak 5000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usuli!e eksilt
m;ye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli beher tonu 12.41 lira hesabHe 62050 lira mu. 
vakkat teminatı 4352.50 liradır. 

3- Eksiltme ~/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 13 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar Levazım ve Mü. 
J:ayaat Şubesile Ankard v .. İzmir Başmüdür1üklerinden alınabilir. 

5- Mühürlü :eklit mektubunu ve Kanun! vesaik iıe r; 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme !!Ünü rn geç saat 12 ye kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu :Raşkanlıj;'lna makbuz mukabilinde verilmesi Jazımdır. 

· 4657· 

••• 
1 - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Baş

müdürlük binas ı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmrye konmuştur. 

da hocahanı namile m~ruf hand~ mevcut cıda• ır meyanınaa yuu;;rıcla 

kapı ve p~rs·~l numaral3rı ve mu hamm~n kıyme:leri gösterıle!l c.llo 
!arla odalar hisse9i ayrı ayrı tasar ruf sencdlerinc bağlı "iduklJ! ı ci 
betle ayrı şartnameleri dairemizde herkesin eörebilec'eği mahalle talık 
edilerek 31 Ağustos 938 tarihine mü sadif çar.pnılıa günü s;,;~t 14 ten ;e 
ya kadar daıremizde bıril'.". açık arttırın l ile satılacakl:ır ve en ç0k 

1 arttıran .ı:mın uzerınde bı:akıla•.ak lardır. Şu kadar ki: Bu ynpılncak 
olan bir:n ·ı açık arttırmcıl,ın:-rla verilen bedellı;r muhammen kıymet 

Hastalarını her gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakkapı tram
vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

l~ara~ı?i~~e !i!1:~~ür_I 
lü teknik ve su işlerin':' !~zumlu bu. 1 

l lerinin ;'o 7[1 şini lıulaın.:tdığı takdır de en ç01< ve en son :ı.rtl1r PJlarıı1ın 
ı b ·· d ı ı d t lunan loliinan i~leri y&pılır tahhült:eri h«k. kalmak ş:ırtılc arı tırma ar Ol' eş gun a ıa cm ı 1 • •• • • 

· · · 15 F ı ·• 9 ·ıs t ıJ ·· d"f ' Bılcumıe •:ırtname ve tarufnııme. edirere~~ tam on ueşın.·i g~.u~e :-ast11 yan y 1.1... ar ııne mus:ı ı ,, . . . 1i 

b ·· · · 14 1 16 k d d m'-de ık·ncı ·wık art ler Almanca, Ingıhzr~ \ 'C. r;ınsııca. 
perşem e gunu yıne snat en ya a ir aırc ·• , ' • b . 1 .. . d ""dd t 

· · tır ·· ~ b k ı· . . ya u ış er uzerın e uzun mu e 
tırma ıle satıla:::akl~r '"" en çox art anın uz.! .' 1 ı.•r 1 n1.. e ıra ı ac..ırtar .. 
d · çalışmış nıu~ehassıslar tarafından 

ır. Türkçeye çevrilir. 
Arttırma ura iştırak cçın mur.1:n men kıyınetıcrinin '7o 7 buçu~u nıs. Sadikive han N. 11 

betinde pey akçesi veyo. bu miktarlar üze~ı"c!en miili bır bankanın Bahç~kapı, İstanbul 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğündefl : 
oe . 

Şimdiye kadar beher kilosu toptan •9,50• ve perake1~3~ v 
«12• kuı-uşa satılmakta olan sofra tuzları fiatından 15/8 l' 
den itibaren birer kuruş indirilmiştir. Ellerinde sofra tuzu bUJU,~ 

bir bC. 
cıların mevcutlarını 12/ Ağustos/9 38 akşamına kadar ı'· 

Türk Hava Kurul11~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~. 
4. üncü keşide 11- Ağustos - 938 dejıı· 
Büyük ikramiye 50. 000 lir~~ 
Bundan başka: 15.000, 12.0 .' 

e 
10.000 Liralık ikramiyele~~i 
(10.000 ve 20.000 ) lirahk J 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

eden bu piyang&ya iştirak etmek 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

II - Keşif bedeli ·36.119• lira ·62• kuruş ve muvakkat teminatı 
·2709> liradır. 

IH - Eksiltme 3/8(V38 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 10 
da Kabataşta Levazı•ıı ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

teminat mektubunu ·•ermclerı !Azı mdır. Ar•ıırmalar pe~in para ile icra 
edilecek olduğundan ıhale gününde müşterilerin müzayedeye iştirak 
etmele·ı için verPrekl<>ri ~< '/ bı.r,uk temina~ akçesinden bakıye satı) 
bede!lccı.ıi aynı günde tcsi mı vezne etmeleri, etmedikleri takdirde 
hemen hakıarındJ J.i3 n-:i mo:!dP ah.kamının tatbik olunacağı gibi iha. 
·ıe gününe kadar lıir;kmiş müterakim bilumum vergilerle belediyeye 

resimler[, vakıf icarell'n ve , ,.ı:.ı •:" resim!'·. borçlsuna ait olm;ık lıze. 
re satış bedellerinden tenzil edileceği ve yalnız 20 senelik vakıf 
tavizi b'.!CI ,., ~ ·i ıle ıhnle pulhrıc.ın müşteri! ·,.iPt ait bulıınduğu: 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 

ı-------;::;:~~--. Je~ 
Aksıı Vapuru Dispeç He~etı~~, , 

IV - Şartr.ame ve projEler .ıao. kuruş bedel mukabilinde İnhi
sarlar Levazım ve l\Iubayaat şu':ıesile Diyarbakır ve Ankara Başmü
dürlükler•ııden alınabilir. 

V -- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikL 
ni eksiltme gününden 3 gün evveline kadar inşaat şubesine ibraz ede. 
cek münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vasaik ile, inşaat şu

besinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka mektubunun ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
münakasa günü en geç saat 9 za kadar yukarıda adı geçen Alım komis. 
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmnsı lazımdır. 

(4563) 

20'ı4 numaralı.ıcr:ı ve .fJ:ıs k·ınu nunun i26 ncı ma1desınc tcvl:kan 

ipotek s•nibı alacaklılarla dığ~r ala alakadarlar :ı ve irtifak hakkı sahi. 
!erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masar;fe aid olan 
iddialarını 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bild~rmeleri aksi 
halde h~k'a:ı tapa ,;cıllerıle snh l olmadıkço satış bedellerınin paylaş. 

masınd~ıı hari.; kalacakları cıhçıJr alakadarlarının işbu maddei kanu

nlye rily~ etmeleri ve daha f~zla maluın'.lt almak ıstıyenlcriıı 9H/ 
1 2971 dosya nı.;marasile mN.lUrI)•.ti mize ~'iracaat ederek satış günün. 

l·den evvel ist,,dikleri ıtıaluıııntı ·ı! !)lış bu 1 uıu··alar! Jazımgelceğ; liın 
ol unut IU2llı l 

Ve ~ 
ARKADAŞLARI 

30 Temmuz cumartes ak~amı 

Şehremıni inşirah bahçesinde· 
Son emir: YEREYAT 

. 31 Teınmuz paz;,r akşam1 Yeni. 
şehir Aile bahçesinde: 

Kasırga · 
Sabrive 'l'oksese'n kıymetli 

K onseri 

9/2/9~S tarihinde Sinop civarında kazaya ugrıya!l ctı• 
runun büyük avaraya hesaplarını tanzime memur oJan ııeı~~ı 
züesini ikmal ederek büyük avara ya DİSPEÇİNİ Deniı~3 ııı~~ 
etmiştir. Hasar garemesinin gemi, yük ve nav'.ım kıyJ!Jet.ı·a jljf 

!erine yüzde 18,88 olarak isabet etti ği nşte ~liıxadar olanJal 

nur. (4940) 

uh rrirı 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başm 3 

ETEM İZZET BENİCE ,_pi 
BASILDIÖI YER; SON TELGRAF )IA'l'JI 


