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UMU Mi 
En sen Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

= 

HARB TEHLiKESi 

BU GAZETE "" 1 
htanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

İlruuarını SON TELGRAF'a veren· 
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olur~---

laare- ilan: Tel. 20827 
Telcraf : ht. Soıı Telıraf 

VAR! 
:? 

Sovyet Rusya - Japonya arasında resmen ilan edilecek 
bir harb bütün dünyayı tıituşturabilecektir 

41rnanya ve ltalya Japonya'ya harbe iştirak vadinde bulundular mı? 
~tansız ve ngiliz başvekilleri 

; . . . . ~ .,,. - ' 

son vaziyeti gözden geÇiriyorlar 
... ı ,l·-· - •.• ·., -· ·, 

~lUllhl<aır®b® 
~anlar ' 
c YürüYOrrar mı? 
be~ mes' elesi dünden 
erz endişeli bir hal oldı 

Sov getler 
Vaziyete 
Hakim 
Japon · .taatlnın 

Cenahları 
Kuşatırdı 

devaııruıı ednyoır 

Alınan gazete~eri müdahale 
~apılmasını 

Jıll:is 
~b1~ı~,,1~ Oiusu,i) - Alman • 
ıı a,,. nı"· 

Ilı • ~etlid unas~bati dünden • 
4'tliı. llu en had bir safhaya gir. 
~ı~Uı ta na se~b Südet ~man. 

1 :dd~ lyıke maruz bırakı"-.,a. 
~,~r ve bir Südetin öl. 

~ • Hadiseyi ele alan 
~hlııd~&ıeteleri Çekoslovakya 
~(tıı " flddetli neşriyat yap • ' 
ıı,.1tı,r. e ~ili müdahale lstemek. 
.._ ""<rııı, u gazetelerin noktai 

'IQ ortaya attıkları ld-

israrla ist~}'orlar 
diaya göre Çekoslornkyanın Al • 
mantarla meskth a1<samında ha
yat emniyeti kalmamıştır. Alman 
!ar tazyik olunmakta, ölüm ile 
tehdid edilmektedirler. Bir 1akım 
çeteler Almanların mal, can, ırz 

ve emniyetlerini tehdid etmekte. 

dirler. Bu itibarlıı Almanyanın 

müdahalesi istenmekte ve ezcüm · 
le Berllner B<irsen :laytung gn • 
zetesi şu cümleleri kaydetmekte _ 

&,Pcvıum 6 mcı sahüemizde) 

• 

hudinin ~ok zengin ve Filistin Y~
hudilığıne yardım eden unsuriar 
olduğu an!a~ılmaktadır. 

Hayfada, Nablıısto da dün müte. 
addid vak'a! ır olmu~ ve İngiliz 
kıtaatı ile büyük bir Arab çetesi 
arasında seki! saat süren uzun bir 
müsademe olmuştur. 

Buraya aks~den haberlere göre 
Arabl.ar geniş mikyasta silahlan
makta •ıe çe~~. '· , sayısı her gün 
biraz da!ı;ı artmaktadır. İngilizler 
bütün hududla,·d• silah ve para 
kaçakçılığına mani olmak içın çok 

(Devamı 6 ıneı ııJWedoJ 

Uzak Şarkta hududda nöbet 
bekliyen bir Sovyet askeri 

L 
ondra 10 (Hususi) - Son 
yirını dört saat zarfında Av. 
ru;ıacl.a siyasi vaziyet bir • 

denbire had bir merak ve endişe 
devresine girmiştir. Bunun sebebi 
Sovyet Ru.;ya ile Japonya arasın. 
daki hadiselerin çok ge~gin ve 
vallim neticeler doğurabilecek lıir 

safhaya girmiş oJmı;sıdır. Bu mü. 
nasebetle İngiliz ve Fransız Baş
vekillen y~z tatiller inı yarıda bı
rakarak derhal Londra ve Parise 
dönmüşle; ve Uzakşark hadisesi 
ile yakında.ı alakadar olmıya ba~
lamışlardır. 

Sabahl~y ın Sov)·et Rıısya elçisi 
İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
li!aks'i zıyaı·"t ederek kendisi ile 
uzun mudd~t görüşmiiştür. Bu 
mülakata Londra ve Paris meha. 
filinde büyük ehemmiyet atfe • 
dilmekte ve Japonların tecavüz • 
!erinin ve çıkacak bir Rus • Japon 
harbinin Avrupa sulhu üzerinde 
husule getirebileceği tesirlerden 
bahsolundu~:ı ve bu hadıscler 

karşısında İngilterenin vaziyeti iie 
birlikte Rom·< - Berlin mihveri -
nin ifa edcbileceğt rolün konu • 
şulduğu mahrem surette beyan o. 
lunmaktadır. 

Bura ~ıyasi mehafılındeki kat'i 
kanaate gö:·r Sovyet Rusya ile 
Japonva arasında çıkacak ve res
men ilan olunacak t•ir harb hehe
mehal bütün düm·ayı saracak ve 
büyük harb halini alacaktır. Bu 
endişe her tarafa hiiklm olmıya 

başlamış ve bunun iç'ndir ki, ta
rafeyne it'd1! tavsıye eden ted -
birlere ba~ vurulmuştur. Buna 
rağmen Sov.yet - J3pnn hududun
da muha"ebPnin devam etme'i en. 
dişeleri arttırmakt•dır. 

PARİSDBK~ FAAL1YE1' 
Paris \O !Hususi) - Dün gece 

acilen •.atil'nden ve sayfiyesinden 
Parise dö.ıe~ BaşvPkil uzun müd. 
det Hariciye Vekili ile gfö·üşmüs
tür. Sovyct Rusya, Frans~nın müt. 
tefiki oldu~una göre ilansız mu. 

Yeni bir r;..:. ·, mevziler
den Japon Kıt' a:arı atıldı 

Japon cebhesi 
Tehlikede! 
Nazırile uzun müddet göriiştüğü 
gibi Başvekil tarafından da kabul 
edilmiştir. ik: tlra{ aı·asında bir 
harb çıktı~ı takdirde Almanya ve 
İtalyanı,1 vaziyetlerinin ne olaca, Son vaziyet Üzerine Sovyet Rusya tarafı;ndan Mançuko ·Kora· Rusya hududuna mütemadiyen 
bilhassa merak edilmekte ve dıp- tayyare ı; ..:rilmektedir. Re smimi:t: Sovyet harb tayyareleri tıden birini ı:östermektedir. 
lomatik iskandiller yapılmakta • l~;;;:§;~;;~;;:::;;;;~~~~~~~;;;,,,;;;;~,;;~;;;;_;;;;;;,;:,;;;;;,;;;;,;;;;,:;.;;;.;;;;;;,.;;,;;;;~~;;;;,,~;;,,;;,;,.~~~-

d~aponyanııı istimzacına Alman- Hatay'da: Nahiye müdürleri le 
yanın her türlü yardıma ve hatta S · 30 Baş kom 1• ser 11• k 1 er a •a 
Sovyet Rusya ile Japonya arasm- ecım • • 
da çıkacai< bir harbe filen müda- ' d d v • • k ı • k 
~~~e e~;:!: ~::~iğ~u~:~::ra ~~- Ağustosda Sin a yen 1 eg ışı 1 • 
~;~aa~::;:a;:~~;:~::a~~:~y~::~l vapılıyor İstan·oul Em,nı·yeet rMu""du"ı'!lı·ı. a p ı I d 1 
Alman melıaHi bu yoldaki şayia- ı ~ . 
Jarı tek2ib etmeKle beraber va • kadrosundd bulunan baş komiser· 
ziyet hemi.z tamamile aydınlan • 
mış değild:r. Londra ve Berlin a. 
rasında muhaberat cereyan et • 
mektedir. 
ALMANYANIN YARDIM VADİ 

Berlin 15 (Hususi) - Sovyet 
Rusya • Japonya arasındaki va • 
ziyetin vahamet ve gerginliği bu. 

(Del'amt fi ı.ncı •ahlfede : 

•Taymis• gazetesinin Türkiye 
muhabiri Kernik 

Türkiye -lngiltere 
dostluğu 

ikinci mUntehlblerin 
konlrol iti bitti 

Antakya 10 (Hususi) - Ha -
taydaki seçime işlırak edecek 
oLan ikinci müntehiblerin kon _ 
trol muameles: de dün sona er
miştir. 

Seçim bu ayın 30 uncu günü 
yapılacaktır. 

Paris 10 (Hususi) - Fransa -. 
nın şar"< orduları başkuman _ 
danı General Hudzinger dün 
Hariciye Nazırı Bone'yi ziy3rct 
etmiş ve Antakyada imzalanan 
Türkiye • Fransa askeri anlaş -
malan ve bu anlaşmaların tat. 
bik ~aı-z:a:·ı etrafında izahat veı
miştir. 

Başvekilimiz 
Şehrimizde 

Dünkü sayımızda haber verdi. 
ğimiz veçhil<ı donanmamızın 

Marmarada yaptığı atış tal:mle _ 
rinde hazır bulunan Başvekil Ce. 
liil Bayar manevıadan sonra dün 
Sil'vriye gitmiş, belediye bahçe. 
sindr 10 dakiku istrahat etm• 

- '!ıil. 

!er arasında geni: mikyasta tebed. _ 
dülat yanılm1ştır. 

Bu arada Kınalıada r,ahiye mü. 
dürü baş komiser Şükrü Taksim 
nahiyesi b•~ komiserliğine, Tak
sim nahiyesi b•şkomiser Mithat E. 
renkö) b l~ komıserliğine, Beşik. 
taş merkez nahıyesi baş komiseri 
Nazmi B2ykoza, Beykoz baş ko
miseri Şevket Kınalıada nzhiye 
müdürlüğün~. Kadıköy baş ko • 
miseri Şevkl YPşilköy nahiye mü
dürlüğünP, Yeşilköy nahiye mü. 
dürü kor.lİscr Sabri müdiriy~t em. 
rine, En+ıönii baş komiseri Şe
.-if Beyazıj Nahi_yc müdürlüğüne, 
Kadıköy ba~ komiseri İbrahim 
Kızıltopra>< nahiye müdürlüğüne, 
Kızıltopu1< nahiye müdürü Vasıf 
Sarıyer ba:; komıserliğine, Sarıyer' 
baş komiseıi Fehmi Karagümrük 
nahiye baş komiserliğine, Pan • 
galtı baş komiseri Hıfzı Eminönü 
baş komise!·iğin~, Ankarada polis 
enstitüsü bir;nci devresini ikmal 
eden baş kotniserlerdcn Hald es. 
ki yeri olan Pangaltı baş komıser. 

İstanbul Emniyet Müdürü 
Salih Kılıc 

liğine, Hmıcli Eyüo baş komıser-

hğine Mehmci Ali Şehremini ba! 

komiserliğin·~. Fevzi Kadıköy baı 

komiseriiğine nakil ve tayin edıl. 
mişlerdir. 

Moda deniz yarışları 
sonra gemiye dcinerek İs!anbula 
gelmiştir 

ı--~--....... """"'""""'..,;,,,,,,..J8u Pazar yapıhyor: Program hazırlandı 
Eroinciler tır. 

"T · t · T"" harebe 5ekıhı:-ı devamı ve had b'~ aymıs,, gaze esı ur- Birer birer 
Tutuluyorlar 

Başvekilimiz Celal Bayarın 

yüksek hiınayes;.nde Moda deniz 
kulübü tarafından önümli.zdek; 

pazar günü saat 14 de Modada 
büyük deniz yarışları yapılacak. 

Yarışlara Tümamiral Şülaii 
safhaya gir.nesi Frar-sız efklrı u. kiye için fevkalade bir 
mumh<esinı fevkalade bir surette h k d 
meşgul etmektedir. nus a çı ar l 

Sovyet Elçisi Fransız Hariciyt Yazıaı 2 inci aayfamızda (Yazısı altıncı sahilemisde) 

Okan riyaset wecektir. 
Yarış heyetin•n umumi katiL • 

(Devamı 6 mcı aahifeclı) 



Si-SON TEL G RA P-10 Afastos 19:JI 

::t3::l1=:N_=l)=lt i 1'11) E.1'J. 
Türk donanması 
ehemmiyetini alıyor 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

B ı:şvekil Celfil Bayar, harb filomuzun atış talimlerinde bu
lundu. Sayın Eaşvekilin deniz ordumuzun bu talim ma
nevrasuıda bulunuşu bir Hükumet Reisinin sembolik eda 

ve. sempatısll!~en b~ka Cumhuriyetin Türk bahriyesine verdiği 
buyuk ehenwuyet ve kalkınma hamlesinin de bir ifadesi ve 
işaretidir. 

Türkiye bir kara devleti olduğu kadar bir deniz devletidir 
de. Ak ve Karadenizlerde bi,iyük rolü vardır. Memleket kıyıla
rının müdafaasını deniz kuvvetlerimizin ehemmiyetli mevkii 
olduğu gibi kuvvetimizin azameti nisbetind_e de beynelmilel si
yasette b:r Ak ve Kııradeniz devleti olarak işgal etmek mecburiye 
tinde bulunduğumuz yerimiz vardır. Siyasi vaziyetini ve rolünü 
bu sahada dalına en yüksek örneklerile vermiş ve davasını yü
rütmüş olan Atatürk devleti şimdi de b_izzat deniz kuvvetlerinin 
takviyesini ve onun layık olduğu ehemmiyet ve kuvvetteki mev
küni ele alıyor. 

Almanyada ve Türkiyede yapılmakta olan harb gemilerimiz 
vardnf. Londradan aldığımız kredinin bir kısmı da Türk bahriye
sinin tekne ve si!Ah kudretini arttıracak vasıtalara tahsis edilmiş 
bulunuyor. Siparişlerimiz tahakkuk edip harb gemilerimiz sür
atle tezgfilılarından denize indirildikleri ve Türk sularında Türk 
bayrağını dalgalandırdıkları gün hiç şüphe yok ki, bu davayı 
başaran Cumhuriyet Hükfımetinin öğüncü yanında ve karşısında 
Türk milletinin duyacağı zevk ve sevinç hududsuz olacaktır. 

Muhakkak ki, Türk;lüğün milli vasıfları ve meziyetleri ara
sında ön safta gelen bir meziyeti de denizciliğidir. Asırlarca de
nizcilikte en yüksek varlık idame etmiş olan bu milletin çocuk
ları bugün de ellerindeki vasıtaların nisbet ve kudret ölçüsü 
içinde ayni haslet ve vasfa tamaınile tevarüs etmiş bulunuyorlar. 
Eksik oian şey vasıtanın yokluğu idi. Donanma, büyük donanma 
zengin bütçelerin harcıdır. Hepsini birden y~pmak, birden bir 
btiyük donanma kurmak milyarlar işi olduğu gibi onun daimi 
zindeliğini muhafaza etmek de yine milyonların işidir. Her harb 
vasıtası gibi gemi ve silahları da en kısa yıllar içinde demode ' 
oluyor ve geriliyor. Bir büyük donanmayı birder.bire kurmak ve 
onu daima en yeni, en modern halinde bulundurmak bunun için
dir ki çok güçtür. 

Fakat, }!.'ürk milleti için böyle bir donanma ideal bir hedef 
olmakla beraber bugün için o manen yüksek, maddeten toplu ve 
bir müdafaa kadrosu içinde yer almış ve kudretlerini teksif etmiş 
bir donımma istiyor ki, işte Cumhuriyet hükfımeti de millete 
şimdi bu donanmayı hazırlıyor. Bu itibarladır. ki, Celal Bayar'ın 
donanmada bulunuşunun sembolik değeri ile beraber işaret et
tiği mananın bir hususiyeti de bu oluyor. 

Etem hzet BENİCE 

Yeni tıb fakOltemiz 
Yarım milyon lira bedel ödene
rek yıktırılmasına başlanan 17 9 

evin arsasında kuruluyor 
Ankara tıb fakültesi ile beraber 1200 yataklı 

bir "Klinik,, ve 1200 mevcudlü "talebe 
pansiyonu,, da yapılıyor 

Ankarada kurukcağını haber 
verdiğimiz Tıb Fakültesinin sa -
hası hazırlanmıştır. Bu fakültE' • 
nin tesis oiunac•ğı 173 parça ~m
lak hakkında •men•fiı umumiye• 
kararı alınarak istım!Ak yapılmı? 

ve •500· bin liraya yakın olan be. 
deUeri tamamen ödenmiştır. 

Bu fakülte ile birlikte 1200 ya. 
taklı kılinikler \'e 1200 mevc•ıd 1 ıı 

bir •tıb talebe pansiyonu• da in. 
şa olunacaktır ki bunun avan prcı. 
jeleri en salahiyetli mütehassıs.. 

!ara hazırattırılmışlır. 

•Ankara Tıb Fakültesi• nin ilk 
kısmı olan doğum ve nisaiye l:ı. 

linıklerinm inşasına aid her türlü 
hazırlıklar ikmal olunmuştur. 

Burada, önürnüzdekı aylar :. 
çinde inşaata başlanacaktır. 

Belediye mimarlar he
" etinin t@plantısı 

Hapi;;lı&n~ b'n.ısmın tar·hi ve 
mimari bir kLymetı oiup c;lma
dığını tetk•..ı: ederek yıkılıp yı. 

k.ılmıyacağı hakkında bir karar 
vermek üzcıar'!, dün, Bt!edıye 

mimari lrmnında bir toplantı 

yapılmıştır. Fakat henüz bir karar 
verilmiyer~k toplantı başka bir 
güne bınkıtmışlır 

~ŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMAN! 

Tefrika 
N.70 
Modd ! k .ç ,n sıze vereceğım oes. 
yüz !ırayı ı .mdiden kabul etme -
n -1 ,~e b ·- ' ı y ru·ı yolda bırakma ~ 
manızı ric:.t edeceğ . ın! 

Ayten :, 1 ınn ka ldırdı : 

- Çoi< rica ederım, rrens haz -
retlerı ' B o n ' ın paraya hııyacım 

yoıK Bu ş, sırf koın~uluk hatırı 

iç ' rı yap iC etğıın . S :zin nczakc1 iniz 
ve nce duygularınız karşısmda pa 
radan b~iışetmel: çok ay ıb olur 
S•z bu bu s ..ı •• memııun rd(·b ılir

sem, ne muılı b:ına ! 

Be.ı d,, siz •n gösterdığıniz 

ııezaket , ... mtsafırı:ıerverlığe ror-

vezcın lakender P. 
SERTELLi 

reniz bitince ufak bir hediye ile 
mukabele edeceğim Bir h~iyemi 
olsun kabul edersiniz, sanırım? 

- Bunlara hiç lüzum yok, prens 
hazretle. ! Fakat, mademki b:>yle 
arzu ediyors:ınuz .. bir hatıranızı 
saklamak şerefim benden esirge

med ığın iz için size şımdiden teşek_ 
kür ederim. 

Kahve içtiler. Çamlıca suyu iç
tiler 

Ayten dayanamadı: 

- Ne zaman başlıyacaksını.z 

portremi yapmıya~. 

Yeni mekteb 
Kitablarının 
Tabı işi 

~ 

Gece gündüz ~ ekib 
bu işle uğraşıyer 

Devlet matbaasında tabedilmek
te olan yarıl mektep kitaplarının 
baskısına büyük bir faaliyetle de. 
vam olunmaktadır. 

Tab'ı ikm.ıl olunan formalar 
Maarif Vekal?tine gönderilmiştir. 

Mekteplerrın açıldığı zama:ı; 

yeni kitapıarı;ı d~ hazırlanmış ol. 
masını temin içın; Devlet matbaa
sında gece ve gıindüz olmak üzere 
ma ekip ça'ışmaktadır. 

Çocuklara 
Oyun kitabları 
Maarif vekaleti çocu
klarımızı modern eyun

Jara alıştırıyer 
Haber aldığımıza göre Maarif 

Vekaletı, ilk ve orta mektebler • 
deki çocuklarımıza beden terbi -
yesi de öğretilmek üzere oyun ki. 

tabları vücud~ getırmeğe başla -
m~tır. 

Bu ki ~1blar; kısa bir zamanda 
Maarif V ckaleti beden ter!ıi yesi 

müdürlüğ'1 tarafından hazırlana • 

caktır. Oyur. kitablarında, mek • 
tehi.erde çocuklara ôğrelilecek o

yunların tarifeleri, bundan edile. 

cek istifadeler ve oynama tarzları 
hakkında eraslı izahat buluna -
caktır. 

Bu surc~'e çocuklarımızın oyun. 
!arı da modern, yeni ve ıstı!adeli 
bir şekle s'lkulmuş olacaktır. 
-------<>-------

Ondülasy9n yaptırır
ken saçları yanan 

kadın 
Samatyada o'.uran 2;; yaşların

da Hatice isminde genç bır bayan 
birkaç guıı evvel aynı s.?mtte 
berberlik ı den Emin n dükklnı. 
na giderek ondülıisyon yaptır

mak istemiştir. OnJ.ilasyon :va. 
pılırken eıektrik ma~aları faz
laca kızm·~ ve Haticcnin saçla. 
rmı yakmıştır. Halice dün Müd
deiumur1 ıi1iğı::- hır istiJa il<' mü
racaat '!Cl.ırck berber Fm nin tec
ziyesin \' ~ k ·• ndisıne tazmınat 
verilmed n , istemiştir. Müddeiu
mumilik Hatıcc.vı muayer;.' dıl
mek üzere tabibi ad'iy .~ gönder. 
miştir. 

Garsorı Eminin 
mahkemı:si 

Bır müddet <·n·el Sultanah _ 
medde karısırıı :ı kend : sıne ıbanet 

etmesinden kızarak karısı Ay;e 
ile kaynatası Ha.sanı öldüren ve 
aralarına giren ahçı Mehmedi ya. 
ralıyan garson Eminin mahke _ 
mesine dün Ağı rcnada devam e. 
dilmiştir. Dünk~ celsede dinle _ 
nen üç şahidde -ı biri katilin öz 
kızı yedi yaşında Meliha idi. 

Meliha o gec.~ kendısinın er _ 
kenden uyuduğı.;nu, sabahleyin 
annesıle büyük babasınUl öldük. 
!erini haber aldığını söyledi. 

Başka şahidlerin celbı 'çin 
mahkeme başk• güne bırakıldı . 

- Arzu edersenız bugiln başlı. 
yalım. 

-Hay hay .. 

* - Birdz sağa dönünıiz . B"şı -
nızı yuı<arı kaldırınız ... Biraz te. 
bessüm .. Gözlerinız ; çok •çma • 
yınız ... Hah, şimdi çok ı yı duru -
yorsunuzı 

Mısırlı pren.; ('.) güzel modelınin 
portresinı yapmağa başla;n:ştı. 

Ayten heykel gibi duruyor, kı. 

1 
mıldamıyordu. Hatti mümkün ~ı 
sa nefes bile &im ıyacaktı. I 

Gültekin, bütün şeytanat ve ha. 
basetıne rağmen fırçası kuvvetli, 
görüşleri kuvvetli, ve muhatabına 
isted :ğini ielkil' tmek kudretini 
haiz bir adamdı. 
Aytenin ana hatlarını çarçabuk 
çizivermtşt i. 

Ayten de nan'Ilı~tı kı. M1>ırlı 

prens çolt müstad halh 'Tlah:r bir 
amatördü. 

Gültekin bıkmadan nsme dt" - J 

Sıhhat işlerinde in ilteren n 
L IS E 1 

. NAHİD SIRRI 

Bu paza.- gezmek için otobüsle 
Silivriye giderken, Bakırköy hl.. 
zalarmı aşınca bir kere daha kar
şıma çıı<tı. Asfalta pek yakın bir 
yerde ve uçsuz bucaksız boşluklar 
ortasında, zannediyorum ki 23 iŞ
gali esnasında Rusların vücude 
getirmiş oldukları büyük kışla • 
nın iskeleti, belki artık bina ha
line getirilemiyecck kadar çiirü. 
m~ ve bitmiş, fakat uzaktan hala 
sağlam ve vakur, ayakta duruyor. 
Sonra Btiyükçekmeced~, şöyle 

böyle üç ev<' sıkıştırılmış olan ya
tılı ilk okulun önünden geçiyor -
sunuz. Halbuki, eski ihmalkar ve 
atıl devirl~ri bırakalım fakat 
bahsettiğimiz bu kışlanın duvar • 
!arı aradıııdl on on beş yıl önce 
büyük v? mukemmel bir leyii ilk 
mekteb tesisi acaba mümkün de
ğil miydi? Bundan üç sene evvel 
Kayseriyi zıyaretin{ esnasında, 

şehrin yakhlindekı köylerin bir;n
de ve mu:ızzam bahçeler ortasın
da vaktlle papaz mektebi olan üç 
muazzam binanın bomboş olduğu. 
nu ve ke~<li kendine harab ol -

Yeni kalkınma Türkiye'ye ar~ı 
10 senede neler yapılacağı şimdi. Sempatisi 

den tesbit edildi ,, T - .;;;:; 

Bu yd ve önümüzdeki sene kaç has· 
tahane, doğum evi, sanatoryom 

vesaire açılacak ? 

eymıs ,1 g fsi' 
memleketimiz içi" çr 
kallde bir nush• d•~lı 
kardı ve bu nus118 ıP 
yazılarla Türk• '""d• · 
dostluğunu teıııır 

mağa b~!~dığını görmüştüm. Bir 

Sıhhat ve !~timat Muavenet Ve 
kıileti 10 senelik geniş bir çalış. 
ma programı hazırlam~tır. 

10 sene içinde ikmal olunma:c 
şartile yapılması kararlaştırılan 
bu programdan bu sene ve ge. 
çen sene içinde muvafık görüle.1 
teşkilıit ve inşaat ~unlardır: 

27 vilayette yeniden 50 şer ya. 
taklı hastane. 4 vilayette yeni. 
den 100 er yataklı hastane, 10 vL 
!ayette yeniden 150 ve 500 yataklı 
hastane açılacaktır. 

20 kaza merkezinde sıhhat rıer 
kezleri inşa v~ tesis olunaca1'tır 

2 ylrde beher; 500 yataklı ve _ 
rem hastanesi. 2 yerde beheri 500 
yataklı verem sa'tatoryomu. 2 yer 

gün herhan.gi bir şeye tahsis olun- J;' t • l 
mak üzere kapıları kapanmış, her r es ı va 
şeyin husnü muhafazası bir tek 

bekçiye bırakılmıştı. Ve bu tşi o 
bekçi b•hcelercieki meyvalara 
sahih olmı.< mukabilinde yapa • 
caktı. Bır taraftan yersizlik ve bi
nasızlıktan acı acı şikayet eder. 
ken, bir tu-aftan da diinya kadar 

masraflar ederek yapılmış olan -
!arını homboş ve metriık bırakı-
yor ve ~syed günün birinde bun. 
lardan istifaı:leye lutfen niyet e
dersek :ırıık vaktin gecıktiğini, 

cümlesinin de tamir edilemez bir 
hale geldiklerini öğrenip anlıyo. 
ruz. 

İşte Js~anbuı. ve civarında şimdi 
zikrettiğim;z eski kışla bu bina • 
lardandır, Çırağan sarayı bu bina
lardandPc, Büyükadanın en yük -

sek tepesindeki muazzam saray 
her kırn., aidse bu b:nalardan -
dır, tİniveı·,:tenir. burnu dibin • 
deki eski Çift• sultanlar sarayı 

ve Erkanıharbyei umumiye da -
iresi bu b;nalardandır. 

eğlenceleri 
1 Festival eğlenceler: devam edi 

yor Yakında Avrupadıı gaz·no dö 
Pari ve Foli Berje revüleri dere. 
ces:nde ehemc,1!yetli Bükreşin 

Tanasa revüsü şehrimize getir!. 
lecektir. Bu revü ile Türkiye hal 
kuıın büyük bir san'at ve b?d l 
zevki tatmin edilmiş olacaktır. 
10 AÔUSTOS CARŞAMBA 

Gündüz: Beyazıtta Şehir ban • 
dosu tarafından konser. 

Fatihte İtfaiye bandosu taı a -
fından konser. 

Gece: Saat 21.30 da: Gülhane 
parkında Naş!d kumpanyası ta _I 

rafından temsil. 
Pembe Kız (operet 3 perde) 

Zabıta 
Memurlarının 

Köylüler Tren seygahati 
• Buhusustaki emir ala-

/ çın.,. kadarlara teb'.iğ elundu 
Devlet Deınıryollarında seya -

hal edece!;: bukn zabıta memur -
Resimli ve renkli duvar 

afişleri hazırlanıyor 
Ziraat Vekaleti köylülerım.z 

ıçin muhtelıf nebat hastalıklarına 
dair resimli ve açık izahlı duvar 
afişleri hazırlamsyı kararla5tır • 

1 

!arından si,·il halk için muteber 
olan bılet bedelinın üçte birin 'n 

alınacağı hakkını:la yeni verilen 

mı~lır 

1 bir karar dün şehrimizdeki alii -

j_kadarlara tebliğ olunmuştur. _ _ 

1~KÜÇÜK HABERLER// Nefi; ve müte:ıddid renkli bır 

surette hazırlanmasına başlanı • 
lan yen i afişle~; yakında tamam. 
!anarak bütün köyler'mize gön. 
derilecek\ır 

BEYoGLt" HALKEVi~DE 

1 - Ev;m11dc koro dersleri 
başlamış\ır . ~ • Dersler pazartesi, j 
Çarşamba günleri saat 17 de veri- ı 

lecektir. 3 _ Derslere iştirak et. 
mek istiy<»ı kadın ve erkek vatan-ı 
daşlarıtı aceh evimız<" müracaat 
eylem~lerini rıc l ederiz. ! 

vam ediyor; Ayten usanmadan, 1 
sıkılmaddoı ınodellık edıyordu. ı 

Böylec·! aradan birkaç gün ge•
ti. 

Tatlı, ·lUl~ al., heyecanlı günler .. 
Ve ak>i bir tesadüf olarak, GüL 

tekin Ayter>e tutulm•ğa başlamış
tı. 

Gültek.n kendi kend·ne: 
- Eyvah, diyordu, ben \;u ka • 

dını sever gibiyim. Eğer blb•mi ı 

tamamile ona kaptırırsa m, ındh _ 
voldum demektir. 

Öyle ya Gültekin bu güzel kadı
nı sewrsP, bütün planları altü st O- ı 
acaktı . 

Ayten 1wı sabah saat onda Gül. 
tekinin Jt•ırduğu köşke geli?Or, 

vücudünün yarı belden yukarı 

kısmını sDyarak. b i ı ır:agan ı n üs -

tüne otur;ı ·or.. Gültekn fırç~sını, 

palet ini e:' n<- alıp portrPyi tamam. 
lamağa kc1yulu~ordu . 

Bu hai ne zamana kadar sure • 
cekti? 

* Yol vergis:n! bedenen ifa e. 
deceklerin bir Jıstesi hazırldn • 
m~tır. * Belediye :.Oara nakliyatının 
bir elden idaresi için bır proje 
hazırlamıştır. * Bu ayın 15 inden itibaren 
otomobillerin muayenesine baş • 
!anacaktır. * Cumhuriyetin 15 inci yıldö
nümü münasebetile renkli afişler 
hazırlanmaktadır. 

Portre kaç giinde ıkı'lal edile -
cekti? 

Bunu ikisi de bilmiyordu . 
Ve gıinnc geçt:kçe ikısi de por. 

trenin bitmes;ni ıstemediklerini 

muhtelif vesilelerle ifa.de ediyor. 
!ardı. 

Bir S(Ü'l Gültekin: 

- Ve·1i.ı3 bugünün güzellık iıahı 
osaydı, si" ' ~ yanınızda utanıp ör. 
tünürdü. 

Demekten kendini alamadı. 

Ayten· 

- Siz c~k naziksiıı:z, Prens! İn
san dos ~'. mnı daima güzel görür. 

Di \'e cf'va1J verdı. 

Ayten ~idrlcn güzel, cJZibelı ve 
bilhassa çok kibar bir kadındı. 
Süslen ıp d4arı çıktığı zaman on 
sekiz yaşwla bir genç kız ~dası 
taşıyordu. Ona hiç kimse _ dul 
kadın - dıyı·nıezdi. 

Ayle111'1 yıpranmamı~ pembe 
beyaz vücudu. ve çok canlı ba
kışan vardt. 

--de beheri 250 yatslı:lı cerrahi ve. ettirdi _/ 
rem sanatoryomu. 5 yerde be. ı----------~bJ!J$' 
heri 200 yataklı verem sanator • Türk • İngiliz münas•jıtl' ~ 
yomu. kuvvetlenmekte 01ınası, ut:JI 

20 vilayette yeniden verem mü. devletin dünya rnlbunu ııı bııl""' 
cadele dispanseri bulunacaktır. etmek yolunda gösterdığı # 

4 yerde beheri 500 yataklı akıl niyet ve faal iyetı, !ngiliZ aı&' 
hastalıkları ile İstanbuldak: akıl na olduğu gibi tanıt~ak :,.1f 
hastanesinin modern ve 2000 ya. di.le İngilterenin en .buYU·rkif ~ 
taklı merkez akıl hastanesi h1li. him gazetesi Tayınıs, TU:;;ı; 
ne sokulması kararlaştırılmıştır. çin fevkalade bir nüsha ç 

16 yerde beheri 30..50 yataklı tır. . . 
5 
~ 

doğum evleri açılacaktır. Bu nüsha TaymısUl . ol~" 
Ayrıca muhtelif yerlerde em. tarihli nüshasının il.8vesı •0ıj< 

razı sariye hastanesi yapılacak • la beraber dahcl evvel. g~' 
tır. miş olduğunda., ciünku .

1
P .ı ,~ 

h' e; ' 
Bunların 2 si üçer, 3 ü de elli~er bize gelmiştir. Kırk sa CııJll~' 

yataklı olacaktır. va eden inkılabenız ve ıııııl I' 
riyetimizin ing;lizce yaıı e<l't
rer tarihçesi bJlunan b:ttP 
mündericatı gayet kıyııı Güzelliği 

Bozulmuş 

Bir kadın, birbirini da
va etti 

Samatyada ,turan 25 ya~ların. 
da Hatice mahkemey·~ müracaat 
ederek o sem!!eki berberlerden 
Emin aleyhine şayan . dikku bir 
dava açmıştır. 
İddiaya göre berber Emin Ha. 

ticenin saçlarını ondülasyon ya. 
parken elektrik! , maşalarLı ka • 
dının başının ve ensesınin muh _ 
telif yerlerini yakmı~tır . 

Bunun üzerine Hatice müddei. 
umumiliğ~ · bir istida ile baş. 
vurmuştur. 

Mahkeme heyeti mevzuu bahis 
yaraların muayenesile güzellik 
üzerine olan tesirinin tedk ı ki için 
Haticeyi adliye tababetine gön
dermiştir. 

Taşdelen suyu 
Taşdelen suvunun damacana • 

lardall' başka bir de ufak şişelerin 

hilesiz olarak p'yasaya çıkmasına 
uzun zamandanberi çalışılıyordu. 

Bunun için Avrupadan hususi 
bir takım makineler getırilmiş 

ve bu makineler 'n montajı da ya. 
pılmıştır. 

Piyasaya çıkacak olan ufak şi. 

şelerdeki sular bu mak:neler va. 
sıtasile kapsüllenecek, band "Olla. 
nacak ve şehre o şeklide sevkedi
lecektir. Bu kar"ül ve band ·olla. 

rın taklidi imkansız sayılmakta. 

dır. 

* İstanbul deniz komutanı 
Mahmud donanmada bir vazifeye 
naklolunmuş ve yerıne albay Meh 
med getirilmiştir. * Hayvanlarıınız.ın ıslahı için 
yenı kararlar ver lmiştir. Ezcüm. 
le hara ve depolar, Ziraat Veka. 
!eti jeoteknik şubasine bağlana • 
caktır. • * Doğu kül tür kongresi 
Trabzonda toplanmıştır. 

dün 

Ayten;n uzuna yakın boyu, ince 
beli, balınumudan yapılm4 gıbi 

zarif parınakları ve boyasız pembe 
yanakları . Ve bilhassa kıvırcık 

kumral sJç'arı onun güzeiliğinı ve 
cazibesinı bir kat daha arttırıyor. 
du. 

Çamlı~a r,npç'crı Aytene •dağ 
perisi» adın. vermişlct·di 

Ayten~. dul kaldığı gündenberi 
Çamlıca<la münzeviyane bir ha
yat yaşıyor, hiçbir erkekle temas 
etmiyordu. 

Ona: 

cÇam 1. ıca münzevisi~ 

Diyenler de yok değildi. 
A;· \enİlı ruhunda yeni bir ba. 

har açılmı~tı. Zav•llı kkr!ın; Gül
tekine bu' :in kal bile, bütün ruhıle 
bağlanmıştı. 

Aylenın gözü Gültekinden baş. 
ka erk<!'< görmüyor. Gece uyku _ 

sunda biie yalnız onu sa~· ıklayor
du 

(Uevanıı or) 

zengindir. ıoeı f 
Birinci sahifesı ,Bır ııı ,ı~ 

nden doğdu• serlevha5' ıııt"" 
Taymisin hususi mak•ıes µJ" 

. . ·1t enın ~ 
sıs edilmış ve Ingı er 

1 
ı 

ra büyük elçisı Sir per~~ ,. 
ine'in gönderdiği ınektU b' / 

sının [otoğrafisile b'rlikte 
hifeye konulmuştur. • flİ 

t .. rJ<UP· .~ Reisicumhur Ata u ~il" 

misin Türkiyey~ .m.ahsU:ı fo 
için ıh da ettıklerı ı ınz• ı> 
raflarının ~erıne .~.tı.sk~r;,~ 
adamı, ve Lıder• sozJer · 8" 
ilk sahifeı;e l<nnulmuştur·,..~~ 
kalade nüshanın kapağı-~~~ 

b d . ·n b~. daki Zafer a ' esın' 

resmile süslenmi~tir. pı/I 
Türkiyeye mr.hsus 1'~·1" 

mündericatı nra~ında ııit' 
Türkiye muhabirlerinde~ ~ 
rafından Halk Partisi11ill vl 
ideali ve ter~kkiyatı . rıı~ 
Halkevlerine, TürkiyenJI. ı(• 

. ~ nber• .ı tine 1923 [enesın"e ,,, 
: t k'b tı· • · ·yasete .~ yenın a ı e ıgı sı d 8 ~·· 

him makaleler ve L0° rrııe~r 
elçimiz Feth'nin bır f 
vardır. .~• I 

Yeni ve eski Ankar ~1~ 
• n v• .ıe Howard Robert,on u ; ~;,· 

dern Türkiyedrlti şeh•re i !• ,e11r , 
bir makale, hatıralar > , '~ol 
bula ve buradaki imar•~ il"'." 
zılar, Türkiyedc çinic111

• bV" 
daki bir ihtisas makaıes~eıf";/ 
haya başka bir kıym,et 'f~~ r. 

Bayan Müfide Fer.d ı!JI'~ 
bir yazısile asri Türk. J<•ti~l 
!atmıştır. Tür:< d~nıı19 ,., ~ 
dair güzel bir grafık 1

1 
el ':J· 

m!ştir. Türkiyeniıı b•i 
1
n ı". 

olan ziraatine ve haY'°' 1~ııı'1 r 
mesine dair mühim ıııa odt~ 
rilmiştir. Türkıyenin ~it f 
zetecilij!ine de m~hı~dffe' 
rılmıştır. Yeni Turk 

0 
rıııl'~ 

kemmel surett~ iz~~· ~·e 91 I 
paratorluğun:ın itıla uvsı .1 
viikıfane bir kalemle 1~ 111 ?'. · 

. t· T .. k d·ı· il' )<l 3 f.1• mış ır. ur 1 l . aen 
İngiliz müsteş~iklerın ~·· f 
Dil Kurultav,r><la h•z1ırpd'~ t ra ı ~ 
Sir Denison Roc:s 8 dıııı' r 
kemmel surett~ izah cbir h' .ı 
kiyenin mükemmel ,.,ıeııl~ 
ve Türkün askeri ve 

111 ıtof 
yatını gösteren eserl:\,r 
toğraflarla göıter:ırııış (e'ı 

. tecit1ifl tC 
t:Taymıs• gazP - rı e . 

k&O e ,,o 
de nüshasında ~ 1 enio' ,ı' 
makale •Bir mıJlet Y ,,,· ııı . d•· du• serlevha" altın 

b'' ledir. . en r' 
E . . b'na ~' hemmıyetıne · ·ni 

··nıec:ı 
kalenin bir le•ru · f 
mize b!ldirivoruz: ·b ecl t 

• ,_. tak• bl 
•Umumı H•r-,ı aı ,4 

çok inkıJablardan en 
0 
ı~, ( 

ni ve ayni zamandı ed"j!I'. ~ 
kate şavan net'ccler 5~;1 . btl ,,~ f ,, 
mis gazetesin ''. tari 
sının sahifekr.,.,de 
edilen harekettir 1 • • T .. k mil v \$'' of: 
mevkii 1111ıırıııı· jl' mekteır ıhar ~t i ,·t , 

· · • ·çt•Jll9 n ~ yen:n sıva ı, ' · lkın' .ır 
h . . T .. ·k ht ·,~ çe resın1 uı . titr1l ~ 

·· b .. büt .. n drğıŞ , ı' nu us u e ,ııe 
ıoevııD'' 



!!arf inkılabının Fa lr olanların 
Onuncu yıldönümü Dava temyiz 

Bir A . 1 ç· . .. . Masrafı 
ffi8flk8 1 10C0YI oQrenmış, Bu hususta bir mühıet 

fakat eski harflerle Türk dillni k@ndu 
Fakirlcl'i!l trmi~ iz ~decekln i 

Ok t 1 davalar hakkında dün aliıkadar-u y u p y a z a m a m 1 ş 1 i ]ara yeni bir emir gönderilmiştir: 
Bu emre göre ; temiz mahkemsi; 

1\1 h temyiz olunan davalar için bir 

F
u arrir arkadaşımız lskender hafta :çınde mahkeme "ezneleri. 

h 
ne para 'alırma mecburiyl!nin 

a reddin, dünkü toplantıda : fakir!ikl.?ri sebebile para yer;ne 
fakir ilmühaberinı getirenler ıçin 

lurk milleti, yeni harflerle on yılda, altı !"~ıi~'.r han~~= kabul rt-

!sırda Öğrenemediği ni Öğrendi, dedi. Bir kamyen elektrik 
•bı ""' ıın sut 17 de harf in.. direğine çarptı 

~ıt nı:n onu:ıcu "ıl diimımii, Şoför Mehmrd oğlu ismailin İ-
1orı ~ 

lıııııe le 11 _ lialkevınde de mer&- daresindeki 4125 numaralı kam -
llııı 111 .U'ttılanını~tır. hlikliıl mar- yon Kabataşta b.rdenbire önüne 

~~:•altib Halkevi namına çıkan bir çocuğa çarpmamak için 
~der·~ arkad;ı.şlanmızdan İs.. manevra yapmtk isterken elek. 
!1ııcı. 11 ~ chrectd'n Serte~li tara- trik direğine çarparak hasara uğ-
4"1ıd hu· konteraı» verilmiştır. 

~r F_~n·ddin bu konferan. 
' U~uıı. Şefin hıtabesinden 

lıij .•,k: 

,~ ltad•r gaı ip şek 11erle; 
itle ' ortadan ,.e sondan Jıarf
ft 'llıi:zııan turkçemizi öğrenme. 
i: diU ıın 'oktu. Bu uhenkli, zen-
1<.h~i< rn.Li halk on yıl içinde çar
l'!i,. "~ren~ıışı.r. On vıl önca 
~~do• · 
"tı ~-<>anı - okuyup yazema-
'~ • ca "·J kalan halkımız 
ı· il ~o· 1 ~eıı ıy ıkh okuyup y:ızma 
4o~ııı il\ 1 ve bu n•sh·t tersınc 

ram ıştır. _ .. __ 
Katil kasab hakkında 

Birknç gün evvel Sırkecide bir 
bir ka3Jp dükkamnda Gani is

minde bir kasab çırağını bıçakla 
yaralıyar.ık öldür.n kasab çırağ• 

Şerif hak'<.ndakı evrak 4 uncü ;s

tintak clair(s·ne verilmiı; ve Ştrif 

dün istk·ı~lı dilerek mevkuiiye • 

tinin de ·:.m.ın 1 karar verılmıştır. 

Şerf bir.~a~ gıinc kadar mahke • 
Ulur }{ •)dt• undura boy:.cı ır.daıı 

~ -.ı sı&1 t ı,, h • .,.r ınaca kadar herkes 
'ıı; '-d;lan ö~-,.rnmış bulun-

meye ver;:~cc·kti .. ·. 

1 
Arkadaşımız Jshnder Fahttddiı. 

~Fransa hükumeti bir idam mahkO
munu bize teslim etti 

~c!ilı.t. 
ıl'.'ll(.de en sonra. teçen gün E.. 
~tYIUnu konuıtuğu 'etmışlik bır 
lı,. ~ ded•klerıni tekrarlamı~-

t ' llu k'" ·· ; !oto 0.»lu, Y' lrnişinden sol\-
' •ıu-~ .• 
~d. 0 '"'an okuyup vazına og-

"t:ı1llı .. 
ı ha.-r: soy.ea ve ne yazık ki, 

"llıılıy, ktr·n güçIUğü ;ü>ıinden 
1·~~d;•adar okuyup yazm~ ö!
Cib, ilşa ~'de, içi boş bir rn lnipü 

"'1JtaJ r.: ~. demiştir. 
>ııı,,~ ·~·nıı? bundan sonra çok 
lıı.ııı;. n bı, v:ık'ayı hikjve et-

' cı 
~~i ::e.1 yıl hir Amnikalı ga-
'.lt~en ı;: 1nıı,ti. Kendi~ni gczdi
~'nııı:~~ ded' ki. •şimdi türkçe 
'dar ~ 

1 
\·~ oku up yazmak ne 

llıiq d,.
0 1Yl;..,nı.. Ben Abdiiiha

~ıı.0;·•nd,• Amerlkl !!efaretine 
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Katil, bir jandarmamızı 
öldürmüştü 

Yirmi bir a y evvel hapishaneden f i rar edan be' 
idam m•hkOmund•n M•hmed Ali na aıl tutuldu? 

Geçen teşriııisa'1 ' de Gazlanteb 

hapısanesinden firar ederek Suri
yeye iltica eden beş idam malı -

kumundan Halebli Abdo hükfı -
metimizin te. t'bbüsü üzerine 

Fransızlar tarafından yakalan -

mış ve hükümetimıze teslim edil 

miş, hakkındaki ol üm cezas. buıı 
dan iki ay evvel Gaziantebdc astl

mak suretile infaz edilmiştir 
Yine bu idam matıkumlarından 

Lohanlı Mehmed A!i de hüi<ü -
metimizin teşebbüsü üzerine A -

:ı.azda Fransızlal' tarafınd.ın ya -

kalanarak bükiunetimize teslım 

l!'dilmişt«. ?ıılahk\:"1 Mehmed Al: 
dört gün evvel Gaziantcbe geErL 
!erek hapisaneye konmuştur 

Daha evYel~ bir katil suçun -
dan mahkılm oldu~ıı beş sone dört 
ay ağır hap·s ceza:oını b:tirerek 

hapısaneden çıkmış olan Meh -

med Ah bir jandarmayı \'a'ış:ya. 

ne bir surette öldürmü~ ol:nasın

dan dolayı idam.ı mahkfım edil -

Yazan: M. Sami KARAYEL 

miştır. Çok acıklı olan bu \·ak'a 
şöyle cereyan ~imiştir: 

5 mayıs 937 tarihincle vazıfe ile 
Çiraz köyüne gitmiş olan Kilisın 
Fericek karakolu erlerinden Si
mavlı jandarma Hakkı orada O

muzunda mavzer bulunan Lohanb 
Mehmed Aliyi yalı.ulamış , . ., ke.-ı . 

disini önüne katarak karalı.ola 

götürmek istemi~tir Yolda Şilgin 
köyü civarında Korkmaz deres'n

de jandarmanın bir an için dalgın 
yürümesinden istifad~ ede'l katil 
ansızın <\önmü..,, jandarmadan 
gizlemiş olduğu bıçağile zavallı 
jandarmayı yirmi iki yerinden 

yaralamak suretıle öldürmüşıii:. 

Katil jandarmanın öldüğüne ka

naat getirdikten sonra hem ken
di silahmı, hem de jandarman•ıı 

silalum alarak firar etmiş :sc de 
yapılan takibat net:cesinde Y• _ 

kalanmış. Ga1i~nteb Ağırcez1 

mahkemcsind• yapılan duru!iJUa 

sonunda idama mahkum edilmı~

tir. 

Padişah; pehlivanı C'lan mak•r
ıı.;ıcının b.ı haline kızıyordu. Fa
kat; bir yl'1dar. ela pchlivanına 

hak veriyordu. 
Görüyordu ki; Kara Bekir, 

çok kuvı.-etli, darbeli ve mahir 
bir pehli n.nd:. 

.s 1' tefrikası No. 59 

ll!ttın Aziz; pehlivan oldu

Sultan Aziz; pehlivan olduğun
dan bu ;şi iyi bilirdi. 

Öyle değme ~dam onun kadar 
pehlivanlığı &nfamazdı: 

::t.1akarmc;. hasmına karşı ancak 
on beş d:ıkk~ kadar a,·akt::. ml
da!aa ed<'bildt. Bundan sonra; 
Bekirin topladığı bir çapraz ile. 
Çağlayan köşküniiıı g~ni~ bahçe
sini harm~:l süren b'r öküz gibi 
sürmeğe lıaşladt. 

gundarı bu 
l> il:, 

k ş M0knrnacı meydana 
··~ ~elıı i l ır govd L, cusseli 

· " ıııdı B , . · , -oiı.• c,;,ı•dcn ço.ı; yag. 
ıı.~• ı: 

1 
lı ı ı O d.1. balknr.un 

1ı ·]l Bek · gıbı merası -
.... du., 
g~ 

~ ba laclııar .. Bir·
o lardı. Sultan 
irden ayırmıyor-

kk:. li her hare"e
cd Yordu 

• • 
ışı 

• bilirdi • 
ıyı 

Nihayet; m<ydana çıktılar; hu
zur peşrcvı111· b~şlad•lar, Bekir, 
çok güıel pe~rçv yapıyordu. 

Kapt~tılJı', güreşe cvwlit Bü.ir 
girdi . .Makarnac. çck:ngen duru. 

yordu. Ku kbınardak kazık oyu
nu dalı•, hata hatırında idi. 

Bekir; el ense, tırpan, çapraz 

hasmına durıııadan salıyordu. .ta_ 
kamacı d.:ı muk:ıbil oyunlarla; 
hamıını dd eı!iyordu 

Bekir. f!!akıırnacmın yüz elli 

okkalık gövdesini ıri ve çevik 
kollarımn adeleleri ıçine sıkıstır

nıı.ş alabJ.iigin ! götürüyordu. 
Kesmek, V<'yahut ç~nge!leyip dü

şürerek has·~1ını yenm~k hırsile 
on beş yirı·H adım sürdü. 

a-so:N T ııı. L G a AF- 10 Ajw.lu' ı ıı:ıs 
!& ıs 

IC:ğer sulh bu ise 
Bir garib şey eıldu bu dünya. 

Kırk bin asker göğ.is göğse ve 
süngü süngüye ka~ılaştyor, tay
yareler gökten yıldırım, ağır •op
lar karadan ölüm şarap 1elleri yağ 
dırıyor; Japon ölüyor, Sovyet eri 
yaralanıyor, y:ne buna: 

Şehir meseleleri 
Boğaz içinin imarı 

mes'elesi 
Yaş ve cürüm 

Geçen a'irın son!arına. kadaı c!r
\'am edegele.1 bil z"h11•yrk rore 
henüz kır< yaşını idrak t tlT\ 
!anlar ;oct•k drncc<ek bır <·a(:da 
telakki eıiilıc ve olgunluk alt~.~ 
yaşında ancak başlıyabıL:d,. Y r. 
mi beş ot•Jz. ya;;ınd.l n1in ınını 

!erin faili ın!lhtaı- olmoclı~ı k. 1 ul 
edilen hatta yalr.17. sokağ4 .-ıknıa
ları ayıplanan ti.r>\·rın iizt:ı ndc n 
çok zama'"I da ı;r~nıı~ ık -. l ur. 
Terbiye ve mua~ere sıstcwler -

- Harb değil ... 
Deniyor. İki t1T•f arası,.,daki 

müzakerelere ve el~ilerin ı.;na 

devlet merkezerind~ bulunduk -
!arına bakılırsa ı;ilhiden harb yok. 
Fakat, iki tarai hududlarır.daki 

cenltleşemeje bakınca da sahiden 
sulh yok! 

Eu garib mua.rnınayı çöz~bi1en~ 
aşkıılsun. Eskiden; Yahudi çocuk. 
!arı maytab satarken: 

- Çin işi Japon i~i, ııunu bilen 
bir kiş! .. 

Diye bağırışırlardı. Ş.mdi tle bu 
sulh ve harb i şine bakınca insar>ın 

gayriihtiyari : 
- Japon iş; Japon işi, bunu b;

len yine Japon kiş: .. diyeceği ge. 
liyor Hem Mos!rnvaya gel konuş. 
hem de askerini saldırt ve harb 
et ! Bu ancak Tokyoda görülebL 
len bir hususiyet olsa gerek . 

BÜRHAN CEVAD 

664 lise 
Mezunu 
Müracaat etti 
Bunlar erta mekteb 

muallimi eımak 
istiy0rlar 

Orta wekteplere yardımcı mu
allimler yetiştirmek üzere 1 Ey
ltılde ;ehri:.1izd~ b:r imt:han açı
lacağım yazn ıştık. 

:Bu nu;,\!~t;ı aldığınnz mutem. 
mim maFımatA göre şıınrlıye ka
dar ~ehr:m'zdl·a ve muhtı•lif şe
hirlerden •66~» lise mezunu iM
tihana gire re< orta mektep mu. 
allımi .:ıımak iizere müracaat et

miştir 
Müracaatların tamanuna yakın 

blr ekseriyeti; türkçe. lisan ,.e ta
rih coğraf~·a muallımligi iç;n ya
y:ıpılmış;u·. 

Fizik, ki-ıı)<ı, tıbbiye ve riyazi
ye gı-upları imtihanına girmek 
istiyenleı-·n sayısı çok azdır. 

B. Şükrü Kayanın im· 
z:ılı fot0ğrafları 

Dahiliy~ Vekili ve partı genel 
sekreteri bay Şıikrü Kaya; vila
yet kaza parti teşkilıitile halk _ 
evlerine imzalı bırer fotııjiraf_ 

lannı lıeriy~ elm·ştır 

Halk Türkülerini plağa 
alan hey'et 

Maarif vekhletince halk türkü . 
!erini plağa almakta olan Konser
vaiwır heyetlerinden 3 kişilik 

bir grup, Ed:emıd yolu ile evvel-
..Jıi gün; Balıke•ir.~ varmı~tır. 

rK A'L B Elı 
G i REN 
HIRSIZ 

Nibayd; padişahın balkomınıın 
önüne düşürı!ü ve altına aldı. 
Meşhur oyunu olan kazığı tak

tı. Artık; Makarnac.t, padi§ahının 
önünde, yere mıhlanmış bir iskde 
kazığı ,;:b çakılı kalmıştı. 

Sultan Azıze; balkon dar geli
yordu. N~ Sırp :syanında, ne Gi
rid ,.e Bıı igrı!' isyanlarında \'e ne 
de Bosna Hcrsı·k hareketlerinde 
bu derece hey<canlı olduğu gö. 
rülmemişti. 

Elinde'l gelsP balkondc!ı ine
rek; Makarn, cıyı hır tarafa çe
kip, Belmi kendi tutacaktı. 

Bekir; hasmını kaz.k üstündE 
gırtlaklıp:·:,k yenmrğc ~ah~ıyor. 

du. 
l\1ak•rnacı bir çok kerc:Jer zor

ladı, kazık1aı1 kurtulm;;ğa çalıştı. 
Fakat; Kırkbınarda olduğu gibi; 

kurtulamadı. 

Paıfü·lı; sah ;sızlanıyordu. hal
buki; ne 'apabilirdi. 

Makarnac: canını dişine takmıs 

Bu · mevzua tekrar 
neden döndük ? 

Bunda:ı bir kaç gün evvel, Bo
ğaziçinin imarı ıçın neler yapıl

ması azlill geldiğinden baiısetmlŞ
tik. o:c~ıyucularınuzdaıı aldığı
mız bir mektuıı üzerine, telcrar 
bu mevw üzerinde durınağı fa
ideli ;ıddcd·yoruz 

Okuy:.ıcıırnuz diyor ki: 
Boğaz:çini ihya etrnek içın, boy

le bir bahis üzerinde durmanızı 
pek fairleii buld ım. Boğazı ma. 
mur bir hale koy;ııı;k ıçın. her 
şeyden evvr!. mevcut vasıtaları 

arttırmak lazımdır. Bugünkıi a
sırda tek hır vasya ıle bir sa~fiye 
yerini yaptmaP: kabil değildir. 

Haydaıpa;ada.1 Pendıi;e kadar, 
Tren, otobii.s, tramvay, vapur gi
bi üç va;ıta vardır. 

Tren y0iun ı muvazi c\.·]crden 
tramvay } o~u, ve bu yol üzerın
de otomobil, v• arabaların da 
geçmesi, bu yolun etrafındaki 

semtlerin inki~afına sebebıyet 

'\'f!rmi-::tir. 
Boğazo.;,'lde işliyeıı trk yasıta 

vardır. B<1nlardd vapurlardır. Bu 
vazi:,- et ka;şıs1nd2 Boğaziçı sahil .. 
jerine .:a<la; mümkün eılduğu ke
dar tram,·ay 5lctmek Jiizımdı.r .• 

Vakıa, EmiPönündrn, Bebeği' 
tramvay hattı vardır. Fakat bu 
hattı, hı:; d->ğ-.Jse Yenik~Yl' kador 
uzatmak icab edeı·. 

Asıl mts!e geçenlerde de yaz
dığımız gibi, Boğaıın Anadolu sa
lıilleı·ini ihp elm<>ktır. Üsk<iılar 
tramvay"ıarnlı hit; değil~ Kanllı1~ 

Tarihi şöhreti 
Olan adamların 
Mezarları 
Bunlorn, etr•fı tanzim 

olunarak meyd•n• 
çıkarııı,or 

Evkaf ve b~lediye tarihi şöh • 
reli haiz büviık adamların me -
zarları etrafını c:üzclterek eserler 
meydana çıkartıla~'1ktır. Bu işe 
Barbarosun mezarından başlan -
mıştır. 

Bu hu'rusta p'an esasları kara~. 
laştmldıktan rnnra ilk safhada 
yapılmasına J..arar verilen işler 

bir programa b;ığlanmıştır. 

Barbarosun me:ı.arının etrafın

daki binalar kamilen pek yakın_ 
da yıkılacakhr. 

Ortaköy cam,;nin etrafının a
çılması da yakınd~ neticelendiri
lecektir. 

Bir tramv~y kamyon
la çarpıştı 

Vatman Mchmedin 'da{Csinde
ki 312 numaralı tram\'ay ile şo

för Ekremin idRresindeki odun 

yüklü 4152 nııır.aralı kamyon 
çarpışmış; her ık'şi de hasara uğ. 

ramışlardır. 

yenilmemeğt• uğraşıyordu. Bir 
parça som~ bin bir mıi,külatla 
nasılsa kznd'nı kurtardı. 

Malı.arna~ı; knıktan kurtulup 
ayağa kalktığı zaman iki tarafa 
sallanıyordu. Bekirln elinden kur
tulmak için bütün kuvvetlerini 
son haddine kaıl>r sarfetmi~ti. 

Bekir; bunca uğraşmasına ve 
hasmını hırpalamasına rağmen 

çok zinıl~· di. Adel.?leri geıılmi~ 
çelik oir yay gibi işliyordu. 

El ense !er, tırpanlar başl;ıdı. 

Makarn~~ı fevkalade ir: düşman 
gövdesıle, gerilip gerilip Bcl<ire 
yükleni~o•dıı. Bekır de, hasmına 
rnukabe'2d 0 kusur etmiyordu. 

Fakat güreşt~ Bekirin ağır bas
tığı görüliiyordıı. 

Güreş; u1aciıkça uzadı. Makar _ 
nacı yeııiınıerr.c!.: için ne yapmak 
lazımsa yapıyordu . Hele, alta düı;. 

memek \'.? hasmının tekrar kazık 

oyununa girmemek için bütün 
ustalıklar.ıu ibraz ediyordu. 

!iye kadar uzatmak ımkiınlarını 

tetlcilc <''meli,yiz. 

Bu semtkrd~ oturaoiarın, bıl

hassa Üsklid:ırda otman bir kim. 
senin, Kalld;;ı;y~ kadar gitmesi 
için, multr.l:kak vapura binmesi 
lazımdır. Halbuk: tramvay olursa 
d2..'ıa .tolıylık olacaktır. 

ı 

\ 

nin son a~ıtd~ bj: Uenhıı c· n b -

mesile Jn beş ):e;ında:ı.ı ~ uga 
delikanlı denmeğc başlwıdığır,_ 

dan beri yaş mdhumu ~c·.ı.p b r 

Üııküdar, Kadıköyünde kız li
ses. olmadığt için, talebe büyük 
güçlük çekmektedir. Kadıköyıin
deki bir k .• takbe, Kandillıye 

gitmek 'çit>, evvela kJpruye, son
ra Kadıku:., Kand'lli arasındJ hır 
tramvaf olsaydı, bö~ le b;r mtiş
külat olnıı)acaktı. 

ÜsküJar tram\'ayları, Kandil. 
!iye kadar <ızatılarak olur.a, ka
dıkôy Uskiic:...- ı;ibi nüfiısu kala
balık olan >"miler, Boğaza daha 
yakın olacaklar Ve iki semtin 
arasınd1kı rr.i:nasebetler dalı:. zi. 
yade artacaktır. 

O zamaıı, Üsküdardan sonra 
Kuzguncu;., Beykrheyı, Ç'cnge: 
köy, Va>ı ki)_ gibı $ll"'tlerır. nu. 
fusu artac·aktıı Bugün Kuzgun
cukta, Beykrbeyind~. Van'köyde 
oturan b r ad1mııı Kadıköyüne 

geçmesi u;in iki \'asıtaya miir~ica
at etmes:~<' liızum kalmıyacak
Evelce ele yazdığımız gibi, Kadı
köy gibi er kalabalık bir . cmtle 

Boğazi~ı arasındaki muna<ehfl

ler daha ziyade artacak ~-e bun
ların iıa~·rıt..ndn bır tar.avvtil gö
ze çarpleoklır. 

istanbul 
Tıb talebe 
Yurdu 
Bu müessesenin kad

resunun genişletilmesi 
1-cararlaştırıldı 

Aldığım!z malı1mata göre ~26 

snesind.,nberi faali}·ette bulunan 
İstanbul tıp tal'!be ;·urdu, kadro
sunun gr- ıı~.~tıimesi kararlaştı. 
rılmıştır. 

Bu yur'iun kadrosu; 939 yılında 
«1000• c çıkarılacak ve bu surette 
fazla Jolı:to,. yetiştirilmesi müm
kün olacıktır. 

Sahtekar hırsızın 
Mahkemesi 

Dün asliye üçuncü cezada sah.. 
te bir pasaporth hududu geçe
rek Adanadan şehrim ,ze glcıı ve 
burada bir~o:C apaı-tm:mlara gırt!
rek eşya ve mücevherat ~alan 

Haminin mahl<emesıne başlan. 

mıştır. 

iddia liaıuinın sı:çu sabıt ol
duğund.ı.ı trcziyesını ıstemt)tir. 

Evrakı tetkık edip karar VA"mek 
verilmek üzere muhakeme bsş

ka güne bırakıldı. 
____ ....... 11 !!- '!!'._!"!!!!!! 

Sultan Aziz; herkesten ziyade 
pehlivanını.1 yorulduğunu görü
yor, onu hasmının elindEn kur
tarmak "~ gureşi berabere bırak. 
tırmak içı.ı bir parça daha vak
tin ge.;mcsinı bekliyordu. Bckıı. 

eğer hasmını altına alıp da hır ka
zık olsun daha alırsa, makarnacı
nın bir dalıo kurtulma ına imkan 
kalmazdı. 

Zaten; Akşam da olmağa baş.. 

Jamıştı. Taır bu sırada Sadr:;:ı.am 
ser yaveri dört nala olak gıızüktıı. 
Kağıthan~ çayırını yarışa gıren 

jokeyler gibi sürüp geliyord:.ı. 

istihsale geçirn1ı c. g~nlik ";agır 

küçüle küçii'• on ikı;yc l<:ıd~r ır 

miş buluııılu~unu bıl.yoru<h.ı<. 
Lakin dünkü gazetele.de ~u hr.

vadisi OJ<U)'l>ııc~ b.ı hususi. k \:. ~
gilerimizin ne kadar dahn glr' • 
kaldığını bil' defa daha a 
Havadisi okuyalım: 

•Mehır,edın on bır )a,ırt ki 
oğlu MustaJ<t dii ıı Kumka1-o«ia 
dolaşmakt.ı iken sokaktan ge c:ı 

on yaşınclakı bir kızJ sıırkıntıl• 

etmıştir.•, 

Alt tara(ı.ıd~ ı·apkınlığma miı
dahale C'lme·, :5t:yen biris:ni bi
çakla yaraladıf~ı ve yakalarıd ğı 

da yazılıdır. 
Aşk. sru·kın\ılık, ka.vgJ , .• c na. 

.,et ''e b.ır.ların k~rşısında or b.r 
yaşında b:ı· müc•i!'l'l. 

Çocuk cinayrtleri hkk nd~ 
şimdiye k~dar bir hayli yazı '•z
dık ve gi:ndcn güne artan bu fa
ciaların artık içtimai büm cm zde 

vahametinı gitlıkce arttıran b.r 
tehlike halınd~ trkrrrür ctwckle 
olduğunu he"giin yeni bir m,.~· e 
de göri.iyomz. 

Bıze ovıe geliyor ki bu c.ııa,el
ler. bu yavrulan doğar doğmaz 
sokağa ata:ı ebeveyinler>ne aittir. 

Üzerind-e ehcmmı) rtle durm;;7_ 
sak pek yakınd.1 her ilk mektc b:n 
yanında bir de çocuk hap!sharıc
si açmak meeburı)etinck kalaca
ğtmız onu1ıakkaklır. 

BALK FİLOZOFU 

Adam öldüren, 
Yaralayan 
Bekçiler 

Adliye Vekal~tı lı.öy bekçilerı

nin i§!edikleri ~dam öldürme \'C 

yaralama suçl~rmda kullandıkları 
devlete aid siıahların llJ yapıla. 
cağını vilayefü-re bir tamımle 

bildirmişt.r Tamimde şôyl den_ 
mektedir: 

·Bu gibi hiıriıselerde s.ahların 
hıiklın \'e mahkemelerce müsa -
deresıne karar \'lrilerek cthcti 
askeriyeye tev-ı. edilmekte ol • 
duğu cari mü~a<lereden maksad 
suçlunun aynı s;Jiıhla ikinci b r 
suç işelemesine wı;hal vcrilmem~k 
üzere suçta kullardığı s:liıhındak. 
mülkiyet hakkının ncz'indcn iba. 
rettir. Bu itib.ırla müsnderen n 
bir nevi ceza oldıığu tebarüz eder. 

Halbuki taş.dıkları silahlarda 
bekçilerin mülkıyet hakları yok. 
tur. Çünkü bu •ilahlar kôy ka _ 
nunu mucibince k.cndilerine de\·
let tarafından tevdı edilmiş ve 
binaenaleyh dtvletin malıdıt . 
Devlet malı Uie haciz ve müsadere 
olunamaz. Suçta kullanılmış oL 
malan itibari!~ köy bekçilerin -
den zaptolunan devlete aid silah 
!arın mahkemdercc vücudüne liı
zum görüldüğii •urette hemen aid 
olduğu janda!m~ dairelerine ıa. 

de te\'dii i,eab l'dl'r.> 

'

. 1357 Hicrr \ ns:\ .fı ıii 1 

CemaziyelAbır Tem:nuz · 

13 29 
YJ t93S.A18. Ga..222. Hııır 97 

1 10 AOu•toaı Çarta mba 

i 

Ali .,ap; yaverin bu gdışini 1 

beğenmed'. günlerden cuma ol. 
duğu halele; ser yavl'rin bu acele I 
gelişi oldukç< manidardı. D<mek 
çok müstacel bir hal vardt. 

Vakitl er 

Güneş 

Ô~le 
ikindi 

v ... u 
sa. d. 

5 03 

12 19 

16 11 

19 15 

21 59 

Eıul 

... d. 
9 46 . 

5 03 

8 55 
u JJ 

Sultan Azôz; kendinı \amamılt> 
meydandaki güreş~ verdiği ıçcn, 
ne yaverin geliş'ndcn ve ne de 
etraiınd<> olup bitenlerden bıha
berdi. 

' ' Akşam 
Yatsı 

,1. l=·.k 
--

3 o~ 

1 44 1 
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•-SON TELGRAF-10 Ağusto~ 19~ = 
SON ZAMANLARDA AV· 
RUPA [LE AMERiKA ARA· 

INDA Ki SULHPERVER HARB 
KORKUSU iLE YALNIZ 
LAFTA KALIYORDU.. YE· 
NI KONUŞMALARIN NE· 

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

l Çocuklar için l 
LİK CEREYANLARI TICESI iYi OLABILECEKmi? 

HARB BORÇLARI MES'ELESI HALLEDiLiRSE DUN
Hasır şapka 

Dünya şapka sanayıi buyük- bir 
buhran geçiriyor: 

Hayatının ilk ve 
YA 
TIR. 

IŞLERININ DÜZELMESiNE Y ARD1M EDECEI<.
f AKA T AMERiKANIN iSTEKLER/ MEÇAUL .. 

Başı açık gezme modası, hasır 
ve fotör ,apka yapan [abrikaları, 

ve bu §ap!rnları satanların büyük 
bir zarara soktu. 

1 ' 

son sevgıst '1 

Yazan: R. ı. Gö~seı 
~-----------------------------------100~-----------------------------------

v u pay 1 meşgul eden mes'eleler Amerika-
nın yardımı ile ortadan kalkabilir 1 

A\•rupanın galıb devletlerin n 
Arr crıkdya olan borçları mesele;ı 
bugu~ ·n],, v ne tazPle'ldi, simdiy! 
k ıi ı ç•> bahs(dılrn, fakat kat'i 
h t •ev< baglacıamıyan borç_ 
la meselesı bu sefer artık halle. 
C: lecck ırn ~ Cunkü borçlar 
me ~ıesınin h~II ne bağlı görülecı 
darı başka mesele vardır ki dün
ya i Jerınde bunların ehemmiye
t n tı>krar tckra, bahse lüzum 
c'rnasa gerek. Umumi harbde 
Fr , ve İngiltere g:b: büyük 
d v ~kr Anıerıkadan borç para 
a lıldr. Fak .. ı harbden sonra va
' r t n kadar dcri'tı ki bunları 
eskı :oıar• ı ı.r1 ôdemek ımkB.nsız 

hale geld . Orıı.m '.çın ikisi ortası 
veııı b r anl.e --,~ ile tediyat ya -
pılmak isten yor Amerıkalılar ise 
es' ·artlarla öd,..mes!nde 1srar 
e mı lt-rdır. Nıl·;ıye: ış öyle bir 
1' le ~cld ki faız (1'1üne fa'z bin
nııc:::, bcrçlu1ar kendi 2r111ce ma ""* 
kul gordüklerı ınikdarda para a
yır ral< Amer:kanın emrine hazır · 
obrak gösterm. kr. fakat alaca!<
lılar bu paravı olm~mışlardır Es-

ı Ortada) Morgentav Fran~a ınaliyecilerile görüşıiyor 

tikasında Amer:kalılartn alaka • 1 geçilec<!ktü'. Milletler arasındaki 

dar olma.arı liızımgelen mesel~lt're silahlanma yarışını durdurmak 

Frans:z şapka fabr'kaları, Ma
arıf nezaretine vudıklerı qı -
ada ezci.iml~ şunu rica edi;·orlar: 

Çocukların. mektep talebeleri. 
nın ba.,ı açık gezrrcleri sıhhat ba
kımınddn tehlıkelıdir Hususıle 

kışın ,ouk günlerde. 
Bınaenaleyn. iapkasız •nF>ktebe 

gelen alebd.~r sınıflara kabul 
olunmımalıdır Bu suN!tle baş 

açık gezmenın OnU alınacağı mu. 
hakkak• r • 

Acaba Fı unsız Vükelii meclısi 

şapkacıların bu talebini kabul 
ve çocu!dann başı açık gezme le: i
ni men edecek mi?. 

ve dünya lktısadi buhranına çare 
olmak üzere tedl:ıirler almak me
seleleri gel~cektır.Halbuki Ame • 
rtkanın lştıraki olmadıkça böyle 
büyük m>.ıelelerde fıili neticeler 
elde edJemiyece/(lni simdiye lvı

dar ıecrube gö:ıtermiş\ır 
Fransamn ~imd:kı Hariciye Na

zırı Bay Bonne. iıtrdenber' meş -
hur olan bir maliyec;dır. Bundan 
evvel Amerıka hükümeti nezdin
de Fransayı temsıl eden bu dev
lı>t adamı Vaşingtonda da ıken bu 
harb borçları meselesini Amerika 
hükümetı ile görüşmüştü. Fakat 
şimdıye kadar bir net'ceye varı
lamamıştır Son h~ftalarda Ame-

(Devamı 7 inci sahifemi~de) 

(Dünkü <n~ıdan devam) 
Meçhul mi.;afor, meçhul bır şe

kilde onun kalbine g.rıyordu Na. 
Jan kalbını e\'ir.e gı.eo bır gtınül 

hırsızına kaptırm.ştı deınek 

1 

Ertcsı günde, . ollar henüz açıl

madığından. !! nç m s:ıfır, g•?ne gi_ 1 
demedi. 

Bu <kı gece, .k; gün. N~lıinın ha. 
yatını tamamen değıştırdi. En tatlı 
hatıralarlo kalbı doldu, on ıınutul
maz, iki günlük şiır dolu bir ömür, 
hayat :ietterinı.1 ikı mes'ud yap. 
rağına, içi: bı~ sevg•nin hatıraları I 
yarıldı. çizildi o sahifelere! 

.... Gene kadın bu saadet uza. 1 
yacak, sürü;ı ~idecek sanıyordu 

Halbuki, mes'ut günler kısadır! 

Nitekim, tıyle o!:nak•a gecikmedi. 

Genç delıkanlının mısafirliğının 1 

lkincı gecenin sonunda ve üçüncü 
gününün sabahında, güneş çıka· 

rak, karları erıtmış, havayı da aç
mıştı. 

Genç kadın, sabahleym meçhul 
misafir es~lsend•' Aradı! Bula
madı. Gen; erkek yuktu. Gıtmişti! 
Kalbe gıren bu ııonül hırsız1, o kal 
bi çalara·< • beraber . götürmüş· 
tü! 

Naliin, ma~a üzerinde bıraktığı 
bir mekt•Jptaıı başka, hiç bır şey 
bulamadı! Merakla açtı. Okudu . 

k c:.ı:nhurre!ltı Hover zamanında 
All'<>rıka hükıi.neti borçluları:ı. 

noktaı naz~rır.ı kabul etmerr.ekle 

arasında sulhün kuvvetlenmesi. 
sil3.hlanma var ışının durması, 

dünya ktısadiya~ının düzelmesi 
gibi esaslı meselelerde daıma fi_ 
kir birliği, emel CıirLiğ olduğu sa
lıihl\'ettar devlet adamları tara -
fından hep tekrar edilmektedır. 

Tatbikat sahasında da bu devlet
ler arasında fiili tezahürat görü
!Uyor. İşte harb borçları mesele
sinin halledilmes• arzusu bir de 
bunu göstef'yo •. 

=================================================================================~· 

b r•hcr tediv•t ş1rtlarının bu za-
m -ı ç:n tatbıkı zor olduğunu gö_ 
reı ı>k tedıyat ışı0ir tecil edilme
snı kabul etmişti Fakat şimdi 

mevzııbahs oıan şey tecil değil, 

bııtıın bütün hu ıneseleyi hallet. 
m tır Buna d~ r Avrupa gaze -
tPle ııde .cıkan \ azıları geçen gün 

.Dünyanın en J?üyük kadın düşmanı 
Servetini erkeklere bıraktı fakat bir şartla : 

.. 

• S,..ıı Telı;ırnf • h,ı!asa ediyordu. 
Fak t 1>u bahı; • cıevam ettiği gö_ 
ruı v<ır On1.c' · ic;'n bugün hu 
m \'zua dönm<'k lazımgeldi. 

Amerıka ile t~giltere ,.e Fran
s1 asında teşr kı mesaiden, dün
ya ışlerinde bu üç devletin anlaŞ
mas. ile sulhiin ku\'vetleneceğin
dcn şimdiye kadar çok bahsedlL 
dıilı malüm. A'.Tl~r;kalılar dünya
nın ba~ka taraflarında, hele Av _ 
rupa kıt'asın l olJp biten şeyler 
karşı ında uz·ıklaı seyirci vazive
ı;nd<' kalmaktan çıka~aklar mı, • 
çıkm yacaklar mı • suallerine 

Amer;k ı Maliye Nazın Morgen 
Tav Avrupa ı g~ldı. Fran,ada, 
İngilterede dola .ı Kendisine se
yahırti etrafında ~orulan suallere 
cevab olarak daiı'la ve kest•rme 
şunu ,öyledi 

- Mezun olarak geliyorum. 
Tatıli Avrupada geçireceğim ... 

Fakat Amnıkı Maliye Nazırı
nın Avruil'a seyahati esnasında 

temas ettikler' hep Fransa ve İn
gilterenin maliyec'leri, devlet a
damları olmuştur Bundan hük -
medildi ki Morgeıı Tav, harb b>rÇ
ları mc-s"?~esı. ı f·1p,il:z ve F'ran • 
sızlarla esasi! bir surette hallet • 
rnek için z~mın hazıramaktadır. 

İngiliz gazetelerının \'azdığına 

göre harb borçları mese'P•inın 

halli ıçin düşünülen esas şudur: 
Faizlerden vazgePılerek an• pa-

şımdiy<' kadar \'Pr.l<:n cevab Ame_ 
rikanııı kendine 1allük eymiyen 
pi.Jruzlü 'ill'r ıc '1 dairna cekine .. 
ceğı tarzınd& '' nıustur. Fakat 
dünyn ıılhürü~ kcvvetlenmesi 
!çın 'u iki çar<'rı'n temini elzem 
olmuştur: ı r ~ n n ödenme3i. 

1 ~'lahlannı~ yarışının dur_ 
ması ır·n bütün devletler arasm_ 
da bir anlaşma. 

2 Dünyadak, iktısadi buhra-
nır ortadan kllkması için bütün 
d!'vıetıerin ıştırak·le büyük bir 
konferans topilyoral< karar veriL 
nı.e:>ı ve bu kararların tatbiki. 
Amerıka 0ile Fransa ve İngiltere 

Ç.ınkü faizlı>r bırbiri ustüne 
bınerek artmı~tır Bugünkü şera
itle Fran~~rh da İngiltere de 
böyle ağır ağ.r p:ıraları \'erece1< 
halde olmadıklarını 1nlatmışlar _ 
dır. Eğer kısa b<r zamaffiia harb ' 
borçları mesele•: halledilirse ala
caklılar bun memnun olacPl<lar, 
o zaman diğer rn letlerarası polı-

Rd k burada bır defa daha sordu 
Bey baba hala gelmedik mi?. 

Esı arengız duruşlu ve yumuk gözlü ihtiyar 
hucreııın kapısı onunde durdu, cevab verdi: 

Geldık Burası .. 
Sonra, elındekı anahtar deslesınden bir tane 

çektı, demir parmaklığın üzerindf kı kocaman asma 
kilidı açtı, kapıyı itti: 

68 yaşınd~ Viyanada \'efat dtı. 
Kendisin·? •kadın düşmanı• laka
bı verilm.,sının hakiki sebebi m•
lum değ:d;.r, Şıibhcsız k dınlara 

karşı göstcrdgı nefretten, ' :ıka
sızlıktan ıleri gelmış olmalı. . 

Bu >dam, kadınlardan o kadar 
nefret ediyor kı se.rahate çıkt.ğı 
zaman kadınların muhitinde bu
lunmamak içm bütün bir kompar
tıman kiray!.yordu. Tiyatroya 

Çocuk 
Ve uyku 

Londra beled.yesı, çocukların 

uykularına dair bütün mektep. 
!ere bir ldrıünı göndermıştir. Bun. 
dan çocuk anası olanlar da istifa· 
de edebiliriı•r. 

Çocukl .. ra; iyı gıda ve saf ha,•a 
kadar u;.<u da lazımdır: 

Dört yaşından aşağı olan çocuk
Lar saat 6 buçukta yatağa yatma
lı, ve günd., en aşağı 12 saat uyu
malıdır. 

7 yaşından aş<1ğı olanlar da saat 
7 de ya'ı~·ı girıl"l'lı, günde en a

fOevamı i ı;;.:-i •aJ-,:te~ı ~. 1r) 

- Buyurun, girin ' 
Refik ıçerıye baktı Müdhış, taş. küçuk, ufu • 

netlı bıı loca Hem ne zından, ne taş loca! Ayağa 

kalksa ba~ı tavana çarpacak, otursa darı darına sığa. 

Edebi Roman 
No. 71 

· C•k' Bacaklarını uzatıp yatma.s:na ımkiın yok! Bi
raz hava ve güne~ görmesine imkiın yok, bir tek in
san yüzü görmesıne ımkan yok, karanlık, taşın so
ğukluğu, ciğerleri donduran rutubet, şuuru öldüren 
ufunet, murdar koku burada hır insanı balmumu 
bir heykel gibı erıtebilr; öldürür 

'lın muhrile mühürlenmiş! Hem, Refiğin kapı ağ _ 
tında geçirdiği dehşetnak tereddüd saniyelerin2 kı
zıyor da! .. Onun ıçın, Refiğin duvara tutunan elini 
çekti : 

- Girıniz ... 

• • • • • 
Olünceye kadar evlenmiyecek ! 

•Kadın düşmanı• çok, pek çok 
zengin ,e bekardı. Evinde kadın 

hizmetçi yoktu. Kadın garson kul
lanan Jokrn'.1 ve kahvehanelere 

kat'iyyen gitmezdı. Sokakta gi
derken, kadınların yanına şaklaş
mamaları için için kokusu gayet 
fena bir yaprak sıgarası içerdi. 

giderse yanlarında, önünde ve ar. 

kasında bulun~n koltuklara birer 

kadın oturmas-. ıhtirrıalini düşü. 

nerek bunları da tutuyordu. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

duralarım sürüye sürüye U2"tklaşıp gider! Ne far1< 
var?. 

Genç mubarrır, tevkifhaııey~ 

Müddeiumumiye : 
- Beni katillerin, haydutların 

meyinız ... 

gönder llirkgn 

yanına gö:ıder. 

Servetinin büyük bir kısmmı, 
Akrabasından bekar erkeklere 

(Devamı 7 inci sahüemizde) 

Sadakat 
Rekoru 
Rustaın ve Sayat Memedev artlı 

bir karı ko(•a yakında, izdivaçla
rının yıl dönümünü kutJ.ılıyacak. 
!ardır. Bu. lıeı gün görülen, ışi. 

tilen bir şeydir. Fakat, bu karı 

ve koca yüz sene evvel evlenmış
lerdir. l~te bu hiç göriilmernıştir. 
Erkek 14(), kadın da J 16 yaşında
dır. 

Bu karı koca beraber yaşadık • 
ları yüzyı'. içinde birıbirlerıne 

kat'iyen ihJnct etmedıkleri gibi, 
aralarında ufak bir dargınlık, kır_ 
gınlık bile olır.amıştır. 

mı dıyordu? Kasd mı var? R€fiği, kararsız, hü
kümsüz, kendi başına bırakıp dırı diri öldürme'< mi 
istiyorlar? Tevkifhane müdürü, ona üst katlard1 b'r 
oda "eremez miydı? Oda yoksa, havası, güneşi insan 
yüzü olan hır koğuş da mı yoktu? Var, hep~ı var. 
Fakat, Refiğe vermiyorlar! Neden? .. 

Refik, arkasını verip cansız bir heykel gibi da_ 
yalı kaldığı duvar köşesinde, beynhıi yiyip bitiren 
felaket haşerelerınin verdiği ıztırabcian, yine, kun • 
duralarının nalçalarını tangırdata tangırdata sürü. 
yüp gelen ıhtiyar gardiyanın boğuk sesile ayıldı. 

- Refik efendi, ekmeğiniz, suyunuz ... 
Refik. korkunç bir hayalet gıbi karşısına diki • 

len donuk bakışlı, esrarengiz hilkatli gardiyanın de. 
mir parmaklıktan içeriye uzattığı bir okka kuru ek
meği ve bir desi suyu kinle aldı, hücrenin bir köşe
SiJ'\I! bıraktı; sonra, hırçın, sükuneti boğan, ınilti ka_ 
rışık, haşin bir sesle sordu : 

GE ·~ erkrı.t 
mı~tı . - ,., 
dkı ge.:e, ıkı gun s 

la _jonsul St!'\·gı ı t) ıtı:n ~ ... 
nında lk gece du;ı_ndu 11 n1 
da kılamızd rr. Buna 'l'.k S 
tu Benı llnu!mıya çalı; 
yapmıva mecbuıum ÇJ~ 

• 13<•0 
Fazla ~·ozn11y ıcttğıın 

Nalan .. ~ 

.. , ndı.:"t 
İki gı:>..:'c", ikJ gun, ·" J{ 

!eri; giden gen.; .ık<'~ 
beraber kaybolmu~tu 

fkıııı•1 • Ş:mdi, bu se\'gi tı i 
lığında. istir&b ve ôk~tı' 
sonsuz h ıçkırıkıorındaP 
bir şey k·.t!n1adı, geri\'e · 

• • st 
O havatrnd ı ılk dff• ~ 

yalnız İ!:.ı gece srv.ırrııı1•1,,,,.. 
a .. c'4,,, 

_bu .;eo· erkek· on ı ı - • rıııı 
retmi~. ıamtmış, tlttır J: 

_kt."fl .. Bundan evvelki · .,, " 
b• \ 

dul kaldığı _ kıwası, .k• .,rsn' 
bir adamdı Cahil bır k 

1
• . ıı . 

bir göriişiln, koyu bir ' 

zebunuyclu ,ıd 
Evilik hayatında d• , 

dört ı•ılh!< çil,•. ~ora•t1110 ' 
sona ernıl~t!. d• 

H lb K e kJ 
a u<:; rr•n1 n ı 

1 ,aıır. sas bır er:tt•ktı 1 ·' ' r· 
yan, damarı.n ıı.ı •utu;·~~ı 
ras· alevinın \'e Oh ı•ı 8 

budu· Ke:im 1 • 
1 

, 
ce · o kartın rııhuıhın jn b r 

ıyı tanıv-=ın ve anlty3r. , . . o 
ti. Arad1·1 geçen . ll~:'.i or' 
sonunda bile, k31bı h·1 

ze hatınlarıl<> doluyM 
o ~ 

İl r 
Bu h1·.ı:in mact.' "nın , r 

yirmi vıl gecmısti 53Ç'~ 
~ J , i '"' 

yah bir tek tel k,.lm3 ,~• ı 
da her yıl karların ren~ n ' 

"'13 lr' 
Her kı> karlar cog ; r ~ 

kapanınca, gönlüne ~· 

çöker, "irrnı yıl ev'.'eı:~~ı ~ 
küllü kıv• lcımla", ıztl· 0~ 
nin en Jer n kôselrrınc 

' 
di. . , 0 , 

B .. B k'" nuıı0 u gun.. ır ~'."' oıI t 
sız ya;;an kar tipısı, Y ·t· 

o ,.,,.ı~. 

yıl evvelkı gibi kapa ~ııı 
Gene :hınıı~tı o ııatır dJ'd 

hayal iıl~nıiniıı rüı•a>ı~iı b 
Kapını~ zili arı :ıc':, hol 

yadla çınbdı. DaJdıg ~, 
.. ad~ 

uyandı. B,ı kırık ruJ. ·IC ıt 
di. Kulaldarın• rnı 0 \d,.ııfl' 
du? Hayır kulakları 8 

du' Rüya görmüyordıı 
Kapıydı çalınan. ·t~' ~ 

Koştu!.. Hız!a kO~ kP ır' 
merdiven1crı b'r sol~ h''~ 
sine koştu! Kalbi hıı·ı .;r ~ 

·n ' pıyordu. İçinde der• 
~dı 

. -Jıııl ıl can vadı .. 
Şu karlı günün a1'~·ıt1'Jı 

Yaşlı kadını arayatı • .~J 
dıl .. . 

arıyordu? Ne ıqtiyor 
1 

ı 1 

Hizmet~i kadın k3P h~ 
e\·ifl 

yukarıdan inı::-n, 

sesleniyordu: ü' k ş 
- HanırnefPnrli C 

1 
sizi görmPk idtivortarf~ı.d f 

İçeri ür k5' g'cd• 
biri de genç bir kızdı . 111c'' 

1 Ak saçlarına re~ ,('l'J 
kt·ı ' t' lan Kermi tanıma • . ,,ı 

Y rıııı ' ~· di. Evet c•ydu! 1 •• 11ı 1 

kalbini ç1~an gii,..ül )ıı·'rı;rı 
. )<S ı• 

- Otonıobilıırı•ı 0 1111 

landı. Yold1 kaldık· , .. ır 
. rrııı 

ve 1sınm1yil ihtıy'lcı c:et.ıııı 
Başını önünı' e~dı. '1e 

" .. ı~· 
bir yaran•n. gızli al{• · ıı~ 

nıt· il 
- Belkı !ıatırtarsı ıı<i' 

· er.e ıı~ yirmi yıl cvveldı. g ·,., •• ı 
t Iıll• (" yerde, böylP bır e (11 1;.

1 

tık. Sizde ıki gece "· 
.. ' 1111 t . 

tuhaf 'esadüf dP!l1 ~ e·. 
er~' ıt'' 

Yanıncl.ıkı genÇ, ~h;f< 
(Devamı 1 ıncı Reflk, birdenb:re düşüp taş 

beyıımı parçalanmaktan korumak 
tutundu, ba~nı demıı parmaklığa 

dan gıtıkçe kısılan sesıle sordu 

koridor üzerınde 

ıçin elile duvara 
yasladı; bunaltı -

Dedi. Refik, cellad satırı altına boynu uzatılan 
bır insan haşyetile şuursuz adırnını taş hücreden 
ıçerıye attı Arkasını duvara verd', öyle .. bir heykel 
gibi kaldı! .. 

Demek istiyordu. Sanki, daha az fena, yahut ta 
daha çok ıyi bir yere mi düştü? Asıl burada çıldıra
cak, asıl burada deli olup iplere bağlanacak, asıl bll
rada bütün hüviyetıni unutacak! Bu hayat, bu şe -
ra.t, bu tecerrüd, bu sefalet ve bu ıztırab genç mu
harriri deli edebilir, kötürüm edehilir, öldürebilir!. 
Burada mihnetkeşlerin ıztırabı, prangabendlerin ıztı. 
rabı: ıztırabın ta kendisi onun analığı, onun baba. 
lığı. onun dünyayı zinda edişi var! .. 

- Gardiyan efendi ben buracla daha ne kadar 
kalacağım? .. -··-··-·· 

Uendı ber bt-rad• mı kalacagım? 

Car zındanlarıncia hürr.yet .lit:"rdarlarını katlıare 

eden rPhennem yüzlü rahibleri andıran ·Raspotin• 
kılıklı hl.yar boğuk. öksür[iklü sesilo ce,·ab verdi: 

- Evet ... 
Başka tek kelime söyleme•i ırrkansııı Sanki, 

ağzı kırmızı macunla kapanmış. ve •Kürd Mustafa. 

lhtıyar gardiyan, pas tutmu~ ciPmir parmaklığı 
gıcırdata gıcırdata tekrar yerine çekti, asma kılidi 

tekrar üzerine vurdu, anahtarı aldı Sonra başını knL 
dırdı. Refığ• uzun uzun baktı. Daha sonra nalçınlı 

kunduralarını taşlar üzerinde tangırdata tangırrlata 

çekıldı, gitti. Karacaahmedde ölü brkl:yen bor me
zarcı da tıpkı bir insan cesedin mezara böyle indi
r r. boyle ı.izerıne toprakları atar. boyl~ geriye çekıliı· .. 
Yaptığı mezara bakar ve yine b'iylo nalçınlı k•ın • 

Niçi böyle' .. Müddeiumuminin tevkı~hane mil
durüne götürülen tezkeresi : 

- Bunu zindana atınız!. 

- Bu namerd insanlarda h;ç mi vicdan yok? .. 
Daha hakkımda verilmiş bir hüküm, yüzüme vurul
muş bir cürüm yokken beni bu mezara kapatmakta 
ne môna 'rar? .. 

- Neye söylemiyorsun? Söylı;ı.ene. Sen de 
Türk, sen de vicdanlı bir erkek drğil misin? Yoksa 
onlardan 41ısııı. gnJardan mı! O h.ıUıılerdell miı.,. 



evlet şefleri 
fVASJL yaşıyorlar ve .• 

~ çalışıyorlar? 
li iTLER." =· M~ssolin l. - -y ALIN 

Sır· 
1 "le t:ç. sene evvc.ı, Fransayı zi
~ •• u kn Yu"oslavva kralı 

"'"nd 
0 

' •n r, Mdl'sıly~ya ayak bas. 
I<aı •;r"~ 1<atlolu •rtu." 

'r~ sız d ·g_ ı. Usta~i çl'. 

ı et~ e :ı.'up oır fedai idı. Fa. 
, ' Y~tın r-es'uı yeti Fran. 
~ l < <nı ordu. Zabıtanın 

k"a.1111 .avatını n1uhafaza 
+ a.:ırr 1 

41 l g" ~n •edbırleri a!nia-
ff ,~ tıııkınol ..ıyordu. 

' •I •a~ kuçuk krnl ma. 
!" ,,., f 'c·ı ı. j .ond.r.ıdan gct;rcn ı 

ıyfl e 11 kıa!!\" I\l:t"i bır gaze-

..... Bu . 
4Jı, cına ı eı, d~ıT' şt FrRrn,ız 

<C:iı H··~ 1 • . 1unu , . sı ınnıcz bir lekedir .. 
: r b~ 1 •nsı,Lır ela •tııaf ~di. 
0u • Se" SO) lemıy.ırlardı. 

3:cı d ı • • 
~ı..r ·ı crsı ıınulmıyan Fran. 

l ' ili! 1 kr . · u . ,ı z alı Ma ıestc 6 ıncı 
' rı t'~ . 

<ıı 't••• 7.i aretınd~ çok ib-
iıp,ı,.0 J.•vra,dılar Ga,etelerde 

ıfnat.ı göre bütün umu. 

İtalya hüküme~ şefi Smyor Mu. 
solıni'nin bir suikasta maruz kal. 
maması i;ın de çok dikkat olunur. 

Sın;yor Musolininın muhafazası 

ıç:n bilhassa Trablu:;garb :;u. 
ika:;dından ve bazı diger 
teşebbıislerln meydana çı • 
karılmasından sonra, İtalya 
emniyetiumumiyesi Başvekilin 

ernı·ine V!? ınu!:afe.zaslna en ıyı 

memurla•mda·ı kırk ktşıyi tefrik 
etmiştir. 

Duce çok çalı~u· ve pek az uyku 
uyur. Refak.ıtır.~ mcrrıur edilen 
memurlar ata bınmasini, otoma • 
bil ve nıoto,.k .'.'t kullanmasını 

yüzme bP:r.e:;in. iyı bılmckted.r • 
!er Sınyor Musolini denize gir
mekten pe:c ho~lanır ve l-endisine 
denizde da;m ı, üç dört zat refa. 
kat eder. 

Alman devlel şefi Hitler ise 
Ber1ınde, Reıchı; • Kanzlcr sara
o·ında olsun, Berchte:;gaden köş. 

~ Musolininın Berlin seyyabati nde n bir hatıra .. 
( bqhçeı 

'lht r, Sen rehr hnarında-
ıı n• ııı,ı,. se • e .!t•rden ulılıve 
'- ·u. & , 
"<~ "" "" > 1 ..ıki.ı et tarafın. t ., ~ .. 

ı.ı, un hu.;:..,ı verlcrde kapa-
Yect· ' . 

~•r •t lu "' ı,ırildı. ltfaıye 
erı 1 

künde olsul', daima munzevi ya

şamayı s.?vcr. Pek az ziyartt ka. 

bul eder. Y:.ln.z samınıi dostları 

(Devamı 6 ınc ı ıobi(rmııdel 

BU GÜNE KADAR !!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YÜZÜNDEN MEYDA
NA (}ELEN FACiA- fi @ K LAR HiÇBiR ZAMAN 
Bu HADiSE KADAR~ ~ A C 1 K L 1 

O L M A- iiiiiiiiiiiiiiii MIŞTIR. 
• 

BU AŞK FACiASI 
Delikanlının ölümüne vesile oldu. Seven genç 

bir kalbin çok erken toprağa girmesi ne feci! 

Londra gazetelerinde okundu. 
ğuna göre İngillerede Kriton'da 
genç bir bahç"o.ıın feci aşk ma. 
cerası bugünlerde ingilterenin en 
heyecanlı vak'a!; rıı!dan biri ola. 

rak uzun uzadıya onlatılmakta • 
dır. Artör S:m, isminde yirmi 

dört yaşlarınd.ı bir delikanlı, Vi. 
yolet Kon isminde bir genç kızı 

sevmiş, delikanl:nın aşkı g:ltik

çe şiddetlenmiştir Kıza, halıni 

arzetmek istemiş .se de kız d :n _ 

' 0lı~. n 1 da g tgidc mc. 
yus uııl"ıya ba!-=lan11ştır. Nihayrt 
geçen pnar akşamı kıza rasgtl • 
miş, kıza ümids•z bır halde yal • 
vararak: 

Gel, d~m'•· ni~anlanalım. 
Niçin bana varmak istem yorsun? 

Kız, buna razı olmıyaca~ını o. 

na \·armak stemed.ğini tnkrar 

Deli kan lıy ı reddeden kı z, fecı vak'anın cereyan e t tı j!'i ev ve y•r 

etmiş, bunun üzer:ue gc ıı.: 1..r.elı .. 
kanlı: 

- Eğer, demış,b•na varınazsan 

ben de seni öldürürüm! .. 

1 Devrisi sabah erkenden det: • 
kanlı komşularından birinin pen. 
ceresini kırarak içeri girmiş, o • 
rada asılı duran bir tüteği alarak 
sevgilisi kızın evine doğru yollan. 
mıştır. Oraya gittiği zaman kızın 
babası evden jıkıp gitıIBştı. Kız, 

delikanlı tarafından nasıl teh Jid 
edildiğinı e\"Velce babasıııa söy • 
!ediği için kız, evden dışarı çıka 
rılmıyor, kız evde yalnız bırakıl. 
dığı zaman üzeme kapıyı kılit!~. 

~·ip gidiyordu. Fakat meyus Aş•k 
elindeki silahla €Vin arka tar:1 • 
fından içeriye girmiş. bunu da 
komşulardan yt•tmişlik bir ihtL 
yar kadın görn1üşti.ır Kız bu sı. 

racta evin işler;ni görmekle 1'1eş. 
guldür. E\·de yalnızdı. Delika"lıı, 

silahın ucunu pcncerenln catPtnl 

kırarak gösternıiş ve kıza sesl~·, .. 
miş ~ 

- Ben sana dcmedım mi" Ba. 
na ''armazsan sen öldürürüm! .. 

-

5- SON TELGRAF -10 Aru,tos t 

- --..-.- ----· -
Güzelliğinizi muhafaza edf· bil 

mek için ne yapmalısın ız ? 

Nelere dikkat 
edeceksini;:1 

Kadının yüzünde yapacağı her şe 
yin büyük rolü vardır ! 

Hemeı1 1 çok zan1an, fazla yo!'· 
gun buluı!duğunuz bir gün, lm 
davete, bir toplantıy~ veyahut 
çaya gitnı-' c mecburiyetinde ka
lırsınız. Yüzürıüziln yorgun ma
nası; cildi.1izı, bır kaç yıl birden 
yıpranmı:.; gibi gösterm~kte, göz
lerinizin tatlı canlılığını sön'ık

leştirmekterJ;r 

Dinlenmiy ~ vaktinız olmadıi:ı 

yarı yünlü bir parçayı, t,Ouk bllY 

batırıp kulakl~rını~ dısarıda ka 
mak üzere çeneniz:lcn it:barl' 
şakakların,1a kadar bıitün Y•izıı 
nüzü b,1nunla sıkıca sarırııı, v 
parça,yı t<>pc.r.ızd~ bağlayınız. b,. 
dakika sonra ay•ıi parç1yı alnını 
üzerınd~n ve ç:enc-n ızın altındaı 

gçirerek sarımı. 
Bunları, bir. kaç kere tekra• 

·r ev er n d•mlarına cık. 
... "··., ı'· "ıL1 , ' •· gı;çEc.:. l'l ev erın 

ı ıao ,, 
•Pıı"I ' 1%'1' naler vardı. ~~v Kira l ık erkek ler ! Kı zbunun üzerine korku,un • 

dan ne vapacağını şaşırmış bir 
lralde ev'n içinde oradan oraya 
koşarken delıkanlı 'ilahı al~~k
miş, fakat kıza isabet etmem ~tir, 
Bunun üzerin~ kız. evın sokak ta .. 
rafındaki penceres'ne koşmuş· 

Bu sırada delikanlı yine ateş et. 
miş, fakat kız, bir odjj kapısının 

arkasına sa\clannı•y.ı muvaffak 
olduğu için ku<'U. yine kendisi. 
ne isab~t etmemi~tir. Bu sırada 
biri yetişmiş, eline gejirdiği bü • 
yük bir reçel kavanozunu Artör 
Sıminin kafasına fırlatmıştır. Bu. 
nun üzerine kafa~mdan yarıl• • 
nan delikanlı scrst·mliyerek düş. 

müş. Bu sırada polis memurları 
yetişmiştir. F akal del kanlı ken. 
dinı çabuk toplamı~. \erden kalk. 
mış, silahını '<ullanmıya başla • 
mış, siper alarak gelen polısl~re 

ateş etmeğe başlam1ştır. Bir nıe. 

mur yaralanarak düşmüş, d:gcr. 
leri onun yarr!ınıııa kpşnıuşlar, 

bir taraftan da :'e.ni kuvvet ça • 
ğırnıışlardır. Bunun üzerine 50 
kişilik bir polis kuvvrti qelmiş • 
tır. Delikanlı •se bu sırada kaç • 
mış, kırda keııdini saklıyacak 

yer bularak s:per almış, omdan 
ateş etmeğe başlamıştır. Fakat 
delikanlının bulunduğu yer, kızın 
evinden uzak :ieğildi. Nihayet po. 

lis kuvvetlerinm çevirdiği çem • 
berin içınde kalarak onlarla mü. 
eadeleye devam t•den Artör Simi 
kurşunları bıtmeden ölü olarak 
bulunmuştur 

için çare~•~ bu .h~ld_e giyinip gıt: ı 
miye karar verırsmız. Rastgele bu· 
boyanış, yüzünüzden bu mana ·ı 1 
silemez. Yarıır. saat içındc cılde 
tazeliğini, gözlere calılığını i"de 

etmek başlı başına bir meseledir. 

Fakat, bu, sanıldığı kadar müş

kül değıid'r, Bunun tatbıki çok 
kolaydır. Şö)•lı ki; yarı pamuk, 

edıniz. 

Soğuğun tesirı, yıiziinüzd~. blı 

aksıilamel yapacak ve kanın cere 
yanını !;o'.aylaştıracaktır. O zc 
man, rcngınizdek. sorılık ve cıl -
dinizdeki yorgunluk kısm~n ol. 
sun, geçmL;; olacaktır. 

··~r, . 
~ _ ınl.)afıT e. ,nın snılPri-

>ıı~ı. ıu , 
ıı;1 ,..,. _ vveı ı;_.ı.,ıt ı~ a bılda·-

, , ,,ıs ... d 
t ... « · l r.1ak ınecburi,·e-

r •ıtuıritı. Butun ıhtivat ~a-
"" l(ı( l ~ı ,. • 

•''~da · 0•' ed ldi. Sokak baş. 
~ı, gc•! . . ~a , · :> geçenl<'!'ın vrsık"

'J:t 1 
1$'1 <· dı. Apartıman1arın 

C• Ps• d ' "Q • .r11r lr!ca:-;ın a oir 
& .ı,, ' Uru rl uru »Ordu 

"'l b . 
r ""'~ • u ı t yata ı.ığmcn kra
' ·:"iı fl')ı}ı l'flk ~iir'at'i ge .. ~ti. 

,. P-ıll lll) 1
" klt·"..l polı.;;ier. r-ii -

'· n•l ı & ' 10 ık ' 7.a a}a., ı \'ardı. Cad. 
ı ttr1t! L ~l!·a • pnl.s rt•1iln11stı. 

L • l)j .. ._. 
ı... 11\q .,ırasının üıleri eha-
" L "ı ,, .. 
• < 1 ~0nu1< ıct Kımıldaıı-

.rJ~ -lı.k t'dırm;ı" ı;;;1ci 1letle r: en ., 
ı.ı~ ~ııh,ı . 

, "' •· o(:ıkıı 1-akıt camları 
' "" .ı 'B ~·\('~i~ . ll "Jttd;;rdan kursun 
~ ıı~k· 

t ··ı, 11 ~n ·aktu. 
1 Y>i.'hı·' . 

~ (o ~ ll1Lınet ne nehır ta
ı .... 1 s t ··ı·1~ .' '"n 11l hrının ıki sa
• b • ,,. 

ı. ' 1 ı d . ı « 11 ı.,d• bııluıırlu-
"1 •:gıclar v» tasil0 de ta. 

it. • '" ı f 11 . ı v ip ın"ı .... tı. 
•t 11 lı k. ~ 1r· 

1 
• u unı,..t rPisit~rırı;n 

0 11 
1 hlLıh ı r a !'ltnPk, olr 

" nı,. u k 1 ~. ,..,t' 7.. «1 n~otlarına mPY-
• rıı .. ~ 1 . . J . " • •lı•ıur a.:ın ı unva 

~ırı..· ~· .. 1' zıv~,rl~ düı.;Undür~n 
'lb, ' "V c\ ~tı ı r · •t SP\'kt.-..rlPn mevzu 

"' . 'oı 
bı ııı,,iıı Rtl7.Neler nin verdık-
1 ''"· nq., .. ~ "'li ~ · gnn bııgün Avru. 

. ~ ,,t:,asınrt~ muh::ıfazalarına 
1 • nh d lı. · ~tıı· e ,J,.n hükıimet re. 

"l't :ıı I\. 
r, 111ı.. ' h1<0 inı. ve Her 

' il 
ıı.:~ Staı :ıı., "'•va .

1 
ının :kametg.'.ıh ı 

\ \re ~ 11 k lomPtrp mc:;afe. 
~. ~·n,, L· r ınlin sara• ına ka. 

l\U "lr Of 
lr • 11 h ·<>ıoobıl volu vaı . 

I lı~ı'ı 'lın, "'Usj mahivet!Pdır 
• \ ~Of . "" · •r0 .,1 

1
• saraya giderkrn 

lıı;. toı 1 ., n dö~erken bu hu-
ı . 111~ ' ,,..: .... 
•1, ' 1 'ti ~sen kım• b 1 • 1 • n h .. e u un. 
~ .. tıılı·n er 1•0 v: suikasd te'ı . 

1:. "lin ft7.ad~ b 1 
1 

"lı Yr.ı,1 . u unmaktadır 

1111,;'·~ 1"ı1·~ın ikametgah ı da 
1 rı' ııı.,ı.' . ır:VP binanın du-

t; •., ··nı · 
ı., Q ~rl •t nıonıle~:\•haıarh kaplı. 

l;ıı • •1ı. d 11 <f'fı bl1'et 
ı" }! -

a tt \'(' •rrh~<t ça\1"-.t·rn, 
· !hiptır 

1 Anıerika·nın kendine has gara-
1 betlerinden biri daha .. 

Ka valyesizlikten 
başına 

şikayet eden 
gelenler 

kadınır 

Biri~i k.J.lt,yı \'uruyortlu A~ahi

yetle ve gol.. gürültu'1.i gıbı gjr. 
!iyen bir ses 

- Girıa;z .. dıye Lağırdı. 

- M:?-~t.uplarınızı, gaı.telerinı-

zi getirdım, ınadam ... 
Masanm üzerıne koydu, çık

mıya hazll':an1ı. 

- Ah! Margarıl. Ne talılısın!.. 
Genç ve para,ız olmak ne iyi. h~

sed ediyoruın sana .. 
Margriı, bu g.ırıp siiıü ı~itınre 

kaşlarını b'le çatmadı. bir ha\'l'et 
alameti göslernıedı. Madam. ellısi. 
ni aşm"h, fakat güzrllığını el'an 
muhafaza €-d:vordu. Duldu, ve pek 
çok zengind., Il.1Ye ('tti; 

- Çocuk!,ıı·ıın va .. Y;ıkında ıJu
yük ana <l:ı olacağım. B•.ı,na rağ

men y <lnııım . Yalnız •~.\ah ate 
meobururc. Zıra, karlıııh lY·r~

ber ,,ol• ç ı kmaktar. hcı~lanınam, 

Bilm,,zs;n bu yaşta yaln.,lık ne 
fena şey. 

Yalnız, erlwk'1Z bir dansinı:;P 

gidilmiyrır. 

- Niçı~ •refakat bürosu• na 
telefon c'tm•vorwnuz, Maciam". . , 

- Kimi:\? ... 
- «R.:1fa 1c.it biir1-,su» na . Iı~vet, 

Mössö Pı:-khan1 ın müessescs1ne. 
Bu ak4at11 sh" rcf;1kat l'lınE"k içın 
derhal !>i· ';i,ıı giıııderir. 

Madam, iki dakıka sonra Mösyö 
Pekhaml:ı telefonla görüşürk•»ı 

hayreti bir kat dah.t arttı. 
P ekh"m. 
- Bir Amerıka!ı mı. yoksa kı. 

bar bi r ecnf·bı mı isfıyorsunuz, 

Madam" . d;-ord ı. Ücreti m'' . 
Oh! P~.c rok bı;· şry dtırı. Birge
ce ic;ın esmnk'nl<' 10 rlniar, farkla 
15 dolar , , 
Yanız r;c2 ed~rım, lıitfen söyle

yini. Refa~<at.r.ızde bulunacak de. 
likanlının sarışın mı, yoksa e~ 

K ralık kavalyeler böyle fıi<dır "·· 

mer mi olmas.nı arzu ed~rsı n :·! 

Uzu n veya kısa bovlulardan mı 
hoşlan ırsııuı? 

P ek ata, :\ladam.. Sıze J\losrö 
Ferar'ı göndereceğim Yarım sa. 
a le kadar hususi otomobıli ile bu. 
lunduğunuz otele gelrcrklır. 

GARİP BİR MESLE K 
Madam S~:kvayt, genç oil' kız 

gibi sevınıycır, sabırsızlıkla bek
liyordu. n~n,usu, ahlakı, terbiyesi 
crefaket bürosu• nun faturasile 
müemme11 bir y•bancı ile beraber 
sokağa çıkmayı, barlal'a, d.ıns 

yerleri.ı~ gitmeyı p<'k t.:haf bu. 
luyol'du. r-rp eğlenceli bir gr·cc· ge. 
çirecekli! ... 

(Devamı 6 ınc ı sahifede) 

- Bl'nı öldürnıeğe geldi, reni 
kurtarınız! .. d:ye haykırmıya 1:-aş. 

lamıştır. 

Bu feci aşk maceraoı ıiç ay ev. 
ve! başlamış, ctel:kanlı Mis Kon 
ismindeki bu kızı bir dans esnı • 
sında gii"erc" sevmiştır. Artör 

(Devamı 6 ıncı Hhifemlzde ) 

KORKUNC iNSANLAR ! 
İnsan kasabı Vaydman öldürdüğü 

insanlara acıyormuş! 

Vaydman ve Landro üzerinda yapılan te!kikler 
canilerin bu korkunç hadiseleri niçin yaptık

larını m ey d a na ç ı k a r a c a k mı ? 
ŞüphP.o z hatırlarsın ı z. t:.lımr . 

nen ikı ;•y k:ıa.ır en·el Avr"pa 
gazetelı:?ri'1:l~n matbuatım ıza nnK

ledden oir haber vardı. CE'n(•vr 0
.: 

de bır to9lar.tıya davet edılm:ş 
tanınmı!i p:·v'.c sürler bcynelnıılel 

bir kong"e kurmuşlar, bur cta son 
seneler z1~f~nd1 a!."tJ.n cına: at• 
lerin, !can dökme ihtıraslarının 

menbaLırı n uzun lll.!ırlı~·a ~lrdş ... 

t ırmışlar, gü. ne:~ te hasıl olan ve 
bir zarn:ınd·~· sade kolrnogr;ıfl~rın 
değil bü•.ün ıçtimaiyatçılarııt da 
alakalarını celbeden bu lekeler
le cinay~ . :r arasında bir müna . 
sebet tasav•,J: etmişlerd ı. 

Halen b' r tasavvur clmaktan 
ileri 3eçmiyen münasebetlerin 
asılları ıe_·ne acaba ha n g ı ıe

bepler müessir o l maktadır? 

Bu dit~ü .ıcey~· b2şıa ın :t.da'l ,.. , ._ 
vel son l :B 7-38 seneleri"lın cına. 

yet istat oL<lf'rın'' ~ r ı:'iz atma l< 
lazım .V.Plir. 

Cinayat'c::;n en fazla göründü· 
ğü meniı~c?~ 1 

.. .-. orta Avr11pa 

insan kasabı Vaydmao 

memekPtle t b:lhassa •'ransa, Al. 

manva, Belçik.ı devletlcrinın iç • 
timaı 'ıün fe;er•dır, 

Frans ı '~ bu kış işlenen ve bü

tün düni•n:• aliık3>ını eelbcd~n 

tüyler ür.,,ertici cinaycllcrın fail~ 

insan k3~<'H ismile anıl;;ıı V~yd. 
rnan ile nr~adaşı Milyon\ın mt ı,
fur cina_:»~ •:ı tetkik 0dıl.rKrn 

yep yenı safhallı mryrlana çık

maktadır. 

Bu .~ü. ıdam seh p.;:· ., ' yo. 
tine gö•ıirülrne<c üzere coıu~ ·tle
rinin m-\ \ t-rr:ı~ Onündt· hesabını 
vermeğo uğraşan canı, adedı yedı 

sekize v"ran kurbanlarını nasıl 

öldürdüq:nu ! cınayeti nasıl ı~.f!

d iğı zom~·ılalı.ı sogu:C k~nlı'·kl• 

anlatıyor. 

Ortadt merak edıl~n b.r n~kta 
var; 

Vaydm.,l.n bu cın:ıyt>tlerı 

saikla ı~lcdi? 

Bir çok cınayetlerın, ağır ve 
götü görüt~:ı cürümlerin teşvik 

edici un~ı.ı~·u sayıl:ı.n «pa:a> nır. 

bu kalı '4cıa1 arda rolü var ır.ınıc~ 
Bu su>le cevap vermek z;ıl::H . 

tine lüzum yok; hfıdisenın teıkıkı 
ile bun.ı"I cevabı kendı kcrıc1ın• 

tebarüz !de· ... VaydmJn, kı.rta!"
larınııı parasını ıhma! ctmemı>-

Böyle g:in!.•r de kullanacağını1 
pudranın rengi muhakkak bıraı 
penbe :>r.ı11ıdı:. Sonra; ytlzi.ınu 

zün her t·1r.::fın1 ljılhassa göz alt 
!arına iv c~ sürülmesıııe d kka 
etmelı:>ıniz. z.ra, yüzde ycrgıml 
ğu en lt>R<1• meydana çık>raı 

şeylerd~n b;rı de göz altlarıdır 
Rujun tLJ böyle günler1nızli1 

her zam'1ı. ıd ,., daha fazla nı 
karıya <;ucrnelt.;;ınız. Gllz1t ı nlzl( 

yanakl~'1rı·z arasında, y:izünJ7f11. 

rujıll' o!Zli yapacak bir s.ııılık 
kaln1ama..it i~in parmağıııı.,, !ı;ı 

fifce rujL1.~ r!'T~ göz atlarınızJın 

çok lıalit tı•ı "'k ld,, ,- ,Jııız 1 ı 

defa q<'c~ir·verr.ıel."ınız. Bu sur,.. ' 
yü7d<'k! ıııntı111i rC'ng~ı7.' k gılı 

göz at a•·ı~d:ıkı s yahiık ta kw. 
holıır O : tk vüı lnll ... Lııl [,.dr .. · 
d~ğisır \'!' ('..,,.l·rrn l, pf'k k :-.:ı hl' 
1an1an İÇ"; dt. h!r k~u; va, g n1.. le"· 
m!Ş ve taı ·1 \,nd.; .,::;runur 

tir. Fak1•. c •1ayrlll~r '\l d, yr1ltu 1 

p:'"lra için yapmı~ ulmcııiı~ı .. • in·" 
itiraf E"tn1~ \:._~ hPn1 de h;"lfi· .. ~nııı 
inki~arı ilana, Lcblon dd d.ıhıl 

olmak Ül ·'"~öyle nii.lh•n1 t~ir -. ·ı 

vet sahıbı ~nslnla •rlar. hul 1 1· ·ı l 

maktadır. 

Va,dnı~, d•ha Jk cl<•fa ı t ıı 

tak hakı ııınıt· huzuruna çıkdrd ~ 

dığı zama·1 kendısine rnru'an ıl k 

suale: 
- Bu ·~!n1 ~t na;;ıl ı~lpd·n.., 

Sorgusurı:-ı ~tiyle bır crvdp vtr

mişti: 

- Biım:yl:\ruın... İr,:i'11df' z:ıı,tı 
imkansız '>ı.· his belırmııtı. F.ltrr. 
de olrr.ıv 11 iı~rckPtlcrl<- kurlıan. 

)arımı S~\t.ın Al.hn1. GPtirdın1. 

Kö~kümde onları ôldürPceğırn 'il

rada şuurumh h;imdekı m~l'uıı 

hissin pcnçeleştiklerıni duydum. 
Hatta, Amerik•l, arlı:;t ile Jani n 
Keller ismindrkı kadını iıld,irc

ceğım z.ıman b:r an oldu kı .. ıı.-
rim titrd•. Jrnın Kl"ll<'rin ' ·1.lr• 

IDeumı 6 ocı savfaııın:da) 
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Umumi harb Almanlar Türkiye 
ihtimali var Yürüyecekrermi? Sovyetv 

. ~Birindsahifeden devam) çok gayrı muhaı.~ yolcu yaralan (llltlnd uhifetlen ılrvamı Do S t 1 U g lJ 
ra sıyası mchafıl•nde de kabul ve mı~tır. Korenın ~ımal kısmında dir: •Alman milleti Almanlarm __ _ 
tey.id ~dılnı('ktcdir. Jopon büyuk yangın bomb.aları, birçok or_man- zulüm görmeler'ne ve çetecilerrn Japon dipJamatlarının 
.,Jçısının ltat:c'ye Nazın Rbben - !arda şıddctlı ~ angınlar dogur - kurbanı olmasına nıüsaad~ etrni _ 
trop ıle mıi!iıkat. mevzuu hak - muştur. yecektir.• şehrimizdeki !toplantısı 
kındaki ~ay;ala: resmen tcyid 1 ÇANKUl'ENG YANIYOR Paris mehafil' hadi,ey• ve AL münasebetile Ulus mü-
olunmamaktadır. Bu ~ayialara na- Londra 10 (A.A.)- Muhasa _ 

f 
ınan matbuatırıı'l neşriyatını has- h• b" 

zaran, Rus_ Japon harbi emrıvaki mat başladıg·ınd~nberi şimd;ye · ım ır makale - sa.,yetle takib ~tmekted :r 
olduğu !ak•j r le Alman•; ı ı..,.ı,.,, kadar görulmem;ş bir şiddetle ya Prağ ıo (A.A) _ Dün saat 17 
t&n _ İta•. a da Gar!xlen Sc,·yet pılan Sovyet bombardımanları ~ Lo 

neşretti 

Rusya aleyhıne harb açma,•ı kab"l 
etmişlerd ir. 

Resmi m•h•fıl bu h<ılıcri \'C ş~

yiayı red ve toh:h etmekte \e 
sefir ile Haricıy" Nuırı arasında 
eert>yan t!der. mut-ak.atın sadece 
cereyan ed' ı hadiseler üzer indi' 
ltarşılıklı ma)Ümat alıp n·rmek
ten ibar~~ olduğu beyan edilmek -
tedir. Ma:.!1az;s, ne o1ursa o1sı.:n 

Sov)etlero" Jıpon~ a aras;ndoki 
gergin ğiıı Uıın bır ı.arb halını al
dığı takd.rd~ OO\ le t.•r J.:ırb':ı 

nıeV7jİ kalarnıyacdğı ve dun~ a ruL 
hu için v~lı m neticeler mrydana 
get:receği aşıkar gorfılmckte "" bu 
itibarla da her ıki tarafın anlıış _ 
ması temc·nnis ızhar olunfT'ak -
tadır. 

ÜÇl'l\CU r.ı Ü LAK AT 
Londra 10 (Husu>i\ - Bugün 

Sovyel Ru>ya Hariciye Komiseri 
Bay LilYinof ile Jap<ın hiyük el
çisi arasınd< üçünd bir m'ılakat 
icrası bclı.ıcr.mektedir. Bu müJ;i_ 
katın :ınl •~m:ı ·olunda müsbet bir 
netice \0err1e;ı_ arzusu dünya sul
hu adı:ı:ı büYuk bir temE"mı ha -
linrle ı"lhar olunmakl.:ıdır. 

ALl MECLİS BUGÜN 
TOLANIYOI< M\J? 

Uaris 10 (HuSU!J) Japon a ile 
Sovyet Rusya :ırasında UhadJüs 
eden vaz. •c! m"nascb~tile ilk defa 
olarak Sovyd ali meclisinın mu
karrer :ç!i:nO"'":I bugün 1foskov:ı_ 
da yapılma.;ı muhtcmeldır. 

Sovyet rtusyanırı Sa:k orduları 
kumandanı Mareşal Bloher hare
katı bızz1~ mü ahccie <'imek ,.e 
kah edt>n hareket ,.e tedbirleri aJ. 
mak üzere lıududdak! kararg'1ha 
vfünl olmw; , ... ı~e başlam1 tır. 

Japonlar muvafakat re.-abı 
nrdi ... 

Tokyo 10 (A.A.) Çankufong 
hldisesini halle memur edilen 
muhtelit komisyonunun teşk,Jın

de iki Sovyet, bir Japon ve bir 
Mançu delegesı bulunmasını Ja_ 
ponya kabul etrn~t:r. 

Harb 
Vaziyeti 
tanlı muhare eler bugUn 

de devam ediyor j 
Tokyo 10 (AA.) - Be, sabah 

14 Sovyet tayyaresi, Çanlı:ufeng 1 
ve Şataopingdnk: Japon mevzi_ 
lNiııe üı; kere hii<'umda bulun
muş ve Sovyet topçusu da bu 
menilcri durnıod&n dö\'mü5tür. 

D'ger taraftan Kore dahilındc 
b.r yolcu treni bombardımana 1:1-
bı tutulmuş ve lfü bombardırran 

mühim zayiata ~l'bebıyet vermiş
tir. Harb'ye Nrıan inin bır teb
liğinde bildirı!diğıne göre, b.r 

ne rd Runc·manın dairesine gir 
nt'ticesinde Çankufeng kövü dün mis olan Alman Süd>t delegele 
•Gam yanrnağ.< \ıaşlamıştır. · 20 
İKİ TARAF l'İRBİRLERİNE rı saat de oteld~n ayrıJm,şJar_ 

dır. Dünkü gorüsmeye bizzat L-0rd 
ÇOK YAk.LAŞTILAR R · d uncıman a ·stirak Ptmistir. 

Tokyo 10 (A.A.)- Gece Sovyet M'lliyetler m"'selP"1 ııörüşme. _ 
kıt'alarının el bombalarile yap - lt'rinden ayrı ,,}arak. Südet dele-
tıkları şıddetli hücumlardan son_ gelcl'i, bir Heinleincinin bir sos_ 

ra. bu sabah sa.ıt 7 de Çankufenıı yal demokrat tarafından öldurüL 
dE<ki Japon ve t;ovyet hatları, bir me•ile netic.,Je'len H~hal hadisesi 
birlerine çok y•kın bir mesafede ile alakadar bir m?'<tub :evdi eL 
bulunm•ktadır. J•pon kıt'aları ·-ı mı.,,Prdir. Bu mektuba., bu gibi 
me\·zılenrıi mun;,laza etmek!~ _ 
d;r. 

Jurnal dö 
Moskov'un Mühim 

b i r m aka lesi 
Mo. kova lil (A.A) ·- .Jurnal dö 

Mosku• a~ ığ·da:C baş m•kale~ i 
neşretmışlır: 

Şaşırmış bir vaziyetle bulunan 
Tokyo poHtikacılar ve Japon ge_ 
neralle:i. hergün bütün dünyaya, 
hır sürü t~blığ, haber. tehdid, vaid 
yağdırıyod~r. 

Anup:ı lıüKi...mt't merkezlerin _ 
de, politik t ha,·a, umumıyetle 

harb arikerind, gi:iı;ilen sansas -
yonel h herle~, şa ·ia!ar ve ko -
manterlerlc işba hainded!r. Japon 
tahrika çıatının gayda ve daha di
ğer İtalyan gazel~c'leri gibi g:ırri 
mahir dotslar", daha şinıdideıı, 

ancak rüra1 arınd• gordüklcri cJa_ 
pon ordus~:r·u~1 za!t"ı·in1» kutluJa
maktadır. 

Almaa fa~'st!<ri ise, Uzakşark 

buhranıııda. , Avrupanın cenubu 
şarkisind~kı t~cavi.hkiır \'aziyet
krini ~ak\·." ıc:ın ıstdade eyle _ 
~ktedir. 

hiidiselprin halm yapılmakt.1 olan 
mü1akereler icin p•k de iYi olmı
yan bir gerginli:. havası yaratabL 
lecek mahiyeti üz~rirıcit"' ı!=irar o
lunmaktadır. 

Hodza, öğleden sonra Lord Run. 
c:man'ı kabul etmi~tir. İki devlet 
:ıdamı. bundan böyl• aralarında_ 

ki görüşmelerde yaııılacak f;kir 
tPatilerinin gizlı tutulm?.sına k'a-
rar \·ermişlerdi:·. , 

Hoc!za öğleden sonra tanınmış 
endüstriyel Bata')°' da kabul cL 
miştir Bu görü~m~· ile alak&dar 
olarak şurasını kaycktmck icab 
eder ki, Bata. kendisin:n şahsf 

haftalık mecmuası olan ·Zlın• in 
son nü~h•sında hükumetin hat'ı 

· hareketini ş'rldetl, ,;urette •enkid 
eylemişt!r. 

Aksam üzeri. nazırlar küçük 
komitezi ~lanııııs ve Bas\'ckll, 
arkadaşlarına T r,•d Runcinıan ile 
yaptı~ı görüsmller hakkında ;za_ 
hat \'ermistir. B·ı izahat> mütea
'kib. kücük komite. m•llivetler 
muhalPfet part;leri ile ve e1.cüm
le Südetlerle mii?akerelere d• _ 
vam olt1nm:lc:rr1 
m~~t:r 

takarrür ettir _ 

r'e 

Ankar.ı 10 (Hususi muhabirimiz 
telefonı.a bildiriyor) - Bugünkü 
cUl'US• gc1.ı.etesi •sır olan toplantı• 
başlığı alııoda bir makale nc~et
miştir. Bu makalenin en ehemmi
yetli taraflarll"ı b!lctiriyorum : 

İstanbulda Japor sefaretnd~ dip_ 
lornatlar toplanıyor, deniyor ki, 
bu toplantınır. hedefi iktısarli b:ızı 
meseleleri halletmktır. İk tısad; 
meselelerın hallinde mütehas•ıs _ 
!arın fikir ve ınütaleasının man~-
sını anamal: mümkündür. Fakat 
iktısadi nıe>elelcrı halletmek ıs -
tiyenler arasında ateşemiliter -
!erin de bulundüğı· görülü.<or. 
Mantığı~ şaşırdığı nokta budıır. 
Şümulü henüz meçhulümüz olan 
bu içtimaltrın gilli kaldığını da 
işaret edelim. 

Biz Tfü!Jet, misafıqı~rveriz. 
Memlek~timızc yalnız dostların 

değil, herke'-•.1 gelip bizi görme _ 
!erini, yeni hayatımızı yakından 
tanımalarını ısteriz. 

Fakat gaz~! Türkiyenin hiçbir 
köşesi bir yabancı polıtıkarın te
neffüs edecq{~ yer değildir. 
Cumhurı . ..rı:t tarih,ııin bir fas _ 

lını Türk \'C Sovyet dostluğur.ıın 
samımiyetı ve kuvveti teşkil et
mektedir. Japonya içn de hısleri -
mfa iyidir. Zaten bizim hıcbir 

dostluğumuz yoktur ;.; münha _ 
sır olsun, arocAk Uzakşarktan baş
lıyarak geni§ sahalarda mücadele 
~rtibi yapanlar, öyle sanıvornm • > 

ne Ballrn" Antantı, ne de Siıdabat 
paktı mem! •ketlt>rind~ kendileri 
için istina~ nokla~ı bu'.omıvacak_ 
lardır. . 

Israrla sôyliylim ki, Cumhuri -
yet Türkire:ıi as!1 Sovvet alevh -
tarı bir tertiiJ;.n beş;ği ~lmıyacak
tır. Hükumetin bu hakikati nasıl 

Sov):~t hükUmet ınerkC'zi, her 
tarafa b:rbırı ardına tcbliğ:er gijn_ 
dermemc•. te bir s1rü muhake:ne
ler yünitmcrııckte. fok:ıt \'ıtiyeti 
tam itida"1 te!akki <'Yi~rr.ekte -
dir. So\'yll~e. Biriği sarih olarak 
biliyor ki Japon militaristlcl'l, Ja_ 
pon\'ayı Su\·y~tler Birlğ'.nf.> karşı 

bir harbe sokmak arzusundadır. 

Fakat Soj~·r·t!er Birlığı ayni za _ 
manda ~urasır,ı da bıliyor ki eğer 
böyle bir harb p.ıtl.arsa bu harb 
Japon empl'ryalizminir. rn2ğlü -
biyetile ne icclenecek \e Uzak • 
şarkta J;ııJ)n t~•1r;Klerin~ c~cdi 

sur~tıe L<: nihayet wrılecektir. 

(Bırin~i uhifeden devam) ifade et•iğinı bilmiyoruz. Fakat 

Askeri hareketlerini genişlet _ 
mek ıstedikleri takdirde, kendi • 
leri ic;.n en r~ı:ıkltl 0 net.celere ili 

tıza: e ·lernelı·l:rıer. Eğer b' I. k • 
Japon hükumet' c.nlaşmazl!ğı tas 
fiyc etmek ist.: ursa. bütün m _ 
kanlar elinde mcwuttur. 

Herhalde, Sovyctlcr Bırliğin'n 

aynı zamanda mlhperver ,.e aynı 
zamanda h'çb r ıht maiden kor'<
mıyan sarsılmn vazıyet". Japo'l
larca \'l" bütiin C:unyaca malum
dur. 

sıkı tedbır almalarına rağmen biz Türk efkarı umumiyesine ter-
Filistine tüfek, bomba, makinelitü- cürnan oluyoruz.• 
fek ve cephane girebilmesı şayanı i========::=======:I 
hayret g;JrüJmktedir. Yard,mın en 
ziyade çölle hudud olan mıntaka_ 
!ardan · apıldığı zannı hıikimdir. 
Dün Liıbnan hudud muhafızarı 
Filıstine keçırılan 500 tüfeği ele 
geçirmısleıdir. Hıcaz hududuna da 
İngilizler sıkı tedbirler vazetmi• r 

lerdir. Sok~karda devriyeler ka -
fileler hatind• doaşmakta ve bir 
çok şehırc.-d~ örfı idare bütün sid-. . 
detıle devam etmektedir. 
. Kudüs 10 (Hususi -- fe,·kalade 
Ingilız knm'•t:rinb dün gece rad_ 
yo ile n~rettğli beyannameye rağ_ 
men bugün de Ktıdüste hadiseler 
ofmuş Anb ve Yahudilerden kat
ledilenkr olrrımt •. :. 

Eroinciler 

AŞK 
(5 lnd sahifeden devam) 

Simi o civa~d~ en iyi dans eden 
delikanlı imi~. 

Deli.kanlının bıraktığı bir kağıt 
bulunmuştur. Bundan meyus fı_ 

şık, sevdiği kızı alamadığı için o_ 
nu öldürmek ıstediğini yazıyor_ 

du. Delikanlını" b!r erkek iıar -
deşi vardır Bır de yaşlı annesi 
vardır ki iki gözü de görmez ol _ 
muştur. Evladının ölüsü bulunan 
yere yakın olar, evinde bu zavallı 
kadın, kendisile görüşen gazete_ 
cilere demiştir ki: 

(ngilterenin Türkiye'ye sempatisi 
E.~niyet ıkınc; şub kaç>kçılık 

kısmı memurları dün 'I"avukpaza_ 
ında şüpheli bir vaziyette dolaş.. 
makta olan Sabri oi,'UI Ragıbı ya. 
kala.rnışlardır. Ragıbın üzerinde 
de bir paket eroin buhınmu~tur. 
Ragıb eroini sabıkalı Mus!afadan 
aldı.i!mı söylemiştir. 

- Çok düşürıiiyor, kim>eye bir 
şey söylemiyor, dısarı çıkarak u_ 
zun uzadıya dolaşıyordu. Eğer 

Viyolet yarın •ahah benimle ko
nuşmaz.sa ben de ı;nu vururum, 
diyordu. Fakat yine bu lakırdı • 
lara ehemmiyet vermiyordu. Kı
zın babasına da lıôyle demiş. Sa
bahleyin bencien ışe g:tmek üze
re ayrılırken s1'ylediği söz şun • 
dan ibarettl: 

( 3 fıncôı •ayfad1~ Devam ) 
Asırlardenh<'r Turkler, Avru _ 

pada idiler ve !akın öz Avrupalı 
olrnamı~lardı. r:eni~ mıkyast:ı fe_ 
tıhkr yaptıkları vı diğer mıllet

ltrle kesıf ,·e "k • temasta bulun
dukları halde, f:k,rlerı, köhneleş

mış şarklı kal 'J d tahaccür cım:ş 
drnılmese bik so.planmış kalmış 
görünüyordu. 

A' rupalı !". 1>etler nazarında. 
Türkler nıüs 1 ,, bir ,·abancı ırkı 
trmsıl tmek•e ıdiler. Garbın fi_ 
kirler.re bılfiıl düşman 1:1lmamak 
1a brrabcr, çek ngen ve uzak du
ı-,ırorlardı. H51:1 kurunu vustai. 
bir dini hiikÜ"netin ıdaresi altın 
d , .. td <lar•!"~iar 19 uncu asır

da Avrupalı olnııyan membalar
dan k•J\'\ et '" .,,, ded beklemekte 
idiler 

Sukut ve inı. tat dolayısile her 
lurlü cezri ısl.ıhata muhalif bu

lunduğunu bıldıkkri Türk de\'le_ 
i, Avrupa hükumetleri nazarın

da, ancak kendı aralarındaki re
kabet dobyısile Eahntı olarak ya
hud büyük de\'lttlerin himaye _ 

sıni açıkça kab 1 ederek mevcu
d.yetini ıdaın" !'debilect>k bir 
varlıktı. 

Sözün k•sası bu r.et:~e hayre
te ~ayan ve cazıb bir şahsiyet O

lan, asker olar.ık bü •ük ve devlet 
adamı olarak daha büyük olen 
Türkiye Cumlıuı reisinin buyük 
bir muvaffakıyetidir. 

Bunlardan başka Beyazıddn da 
Mehmed oğlu Gal·b ve K~nıal is. 
minde iki eroinci daha yakalan _ 
mış. bunların tizerlerinde de 5 
gram eroin bulunmuştur. 

Yakalanan dört eroinci de bu 
gün adliyeye !Pslim edilmişler • 
dir. Cumhurreisi Atatürkün mıık _ 

tedir muavinleri ve sadık arka _ 
daşları vardır. Lakin Cumhuri • Prens Bibesko 
yeı·n tesisindenbr~i Türkiyrnin gelmedl 

harici \'C dahiii siytset!nin mü - Bu sabah saat R de tayyaresile 
mevyız vasfı olan r~alizm ve ra- Biikreştcn kalkıo 9,JO da Yeş;l _ 
dikal;zm müşarünileyhin orij;nal köye ineceği bildirilen Prens Bi-
dehasının semcrelcrdır. h.esko havanın muhalefeti yüzün-

Bugün, Türi< harici pol tıka'1- 1 den bugünlerde bu seyahatten 
nın başlıca gay~oı yakınşarkla, vazgeçmiştır. ?'fo vakıt geleceği 
Balkan yarımada ınd1 ve garbi belli değildir. 
Asyada sulh ve istikrarın muha- ,..,.,,.. ___ ...,._..,.. _____ _ 

fazası ve bu havalide yaşıyan 

m' •etler arasındakı anlaşmanın 

ılerlemesid.r. 

Makale şu surele bitmektedir: 
cTürkiyenin mukadde7alına ne-

zaret etmekte bulunan asker, dev
let adamı terakk ve teceddüd na. 

mına bütün g:ıyrct ''e pres!ijini 
te.-azinin gözüne koymuştur. 
Zamanımızdı da hiçbir lider 

çok büyük zorlukla,· karş•sında 
bu yılmaz adamın yaptıklarından 
!azla muvaffakiyet kazanama -
mıştır.• 

- Anne, ben o kızı çok seviyo
rum .. • 

Kız, yirmi bır yaşlarındadır. 

Meyus aşık tarnfmdan kendisine 
atılan kurşunbr isabet etmemiş
tir. Fakat kız çok korlcmuştur. Q_ 

nun için korkuda.'. hasta düşmüş 
ve tedavi altırıa alınm;ştır. 
Delikanlıyı ele geçirmek için 

polis kuvvetlerin!n ettiği müca _ 
dele iki saat sürmüştür. Bir de 
tayyare getirilenk \'ak'a mahaL 
!inde uçuyor, Artör Siminin ne _ 

reye saklandığını tarassud edi _ 
yordu. İşte böyle iki saat müca _ 
deleden sonradır kı meyus aşıkııı 
öldüğü anlaşılmı)tır. Dans eder_ 
ken başlayan bu aşk macerası, 

böyle feci bir akıbetle nihayet bul. 
muş oluyor. 

Hamidiye Trabzonda 
Hamidiy m kteb gerr.'m:z 

, Trahzona varmıc:t r. 

Devlet 
Şefleri 

(5 inci sahifeden devam) 
gelir, bu d;, mutlaka b:r iş müza_ 
keresi i~ind'r. 

Hitlerin iş odasına katipleri ve 
hizmetç'leri her zaman s~rhc"tçc 
girip çı'<ariH. 

Her Hitlcr, dişarı çıktığı zaınan 
yanında behemahal iiç yaveri bu
lunur. Bunlar da nıülazim Brük
ner, Şoo ve Şerk'tir. Hükümct şe
fi, lı:alab.ılık arasına girdiği za
man yave::cri kendısini ortaları
na alırlar. İş odasır.da bulund~ğu 
zamanlar yanındaki odada otu
rurlar, wi•aı;ında beraber yemek 
yerler. H~r Hitler, en çok tan are 
ile seyahat eder ve tayyareyi se
ver. 

Kiralık 
Erkekler! 

(5 inci sahifeden devam) 

Moda deniz yarışla 
(Birinci aalılfeden dnam) 

!iğini deniz ticaret müdürü Mufid 
Necdet Deniz yapocak ve jüri he
yetinde Nııcmed<iin Erol, Keci Vi
tol, Zeki Sporel bulunacaktı~. 

Kürek ve yiltme yarışlarında 
Ahmed Fetgeri. Said Salôhaddin 

Cihanoğlu, Hikmet Üsüindağ, 
Kamil Ethem, Artür Vitol. Sıdkı, 
Şazi Tezcan, z:ya kaptan ve yeL 
ken yarışlarınd'.ı ise Raci Vitol, 
Behzad, Riza Surri hakemlik ys_ 
pacaklardır. 

Yarışlara saat tam 10.30 da ba~
lanacak, bin alt•sar yüz metre 
mesafe ile birlilc klasik. iki ciVe 
klilsik, dörtlük ldasik. 800 metre 

mesafede mühtediler için iki çıf_ 
te klasik yarış yapılacaktır. 

12 de başlamak üzere bir saat 
bir çeyrek öğle tatilini müteakib 
yarışlara 1600 ml'tre mesafede 

şarpiler yarış:le tekrar :: 
caktır. Bundan sonra pı ıı 
nellere mahsus be~ çifte 

. diirt'U~ 
nalar, bayanlar ıçın u 
sik, amatörle.- içııı su , ı• 

ı c·ı• kayak yarışları yapı J ' 40 l 
anın 

Saat 15 de donanm çıflf 
lik iskampavy;ı:an. altı •ıb 

"te•• 
cabaşlar yarışını ınu •ar~· 
kurtaran sand.ılları ) ) ,-e 
metrelik yüzme yorıŞI· li 
!er arasında .:!cirtliik k "ı 

va" tahlisiye manevralorı • 

tır. ?0 30 dl 
Daha sonra saa ~ - · ,p; 

·t ~~ ~ 
nanmış alamanalar ' lf 
resmigeçidi yapılacak. 22 ıı 
yakılacak ve bunu saat oeıt' 
mllerde ve kutübde ,·e~ ~ 
lan güzel bir bnlo ta~' 
tir. b~d' 
Eğlenceler 11..ee saat 

hayet bulacaktır. 

Az sonrı, şık ve kibar bir deli- ı 
kanlı ile beraber Ncv) orkun ka
labalık bir caddesındcn geçerken 
merakla snrdıı· 

- Affe<lı"'·s:n'l, Mcisyö ... Bu ga
garip m~slPğı ıntihap etmek aklı
nıza nercde1 geldi. 

Delikan!ı tereddüdsüz cevap 
verdi: 

- Ben, Üniversitctc talebcyım. 
Babamın ışi yolundndır. Oldukça 
serveti vardır. Fakat, garip bir 
fikri var; Çocuklarını ikliEada 
ahştırmai< içın fazla pan. verme
mek ... İ~t~ Madam, b..ı sebeblc 
bir çok dostlarım gibi ben de 
•Refakat bürosu• na yazıldım. 

Madam Setlevayt, fazla sormı
ya cesaret edemedi. Bu genç adam 
cidden klbar, terbiyeli idı. 1iusu
si haya~n~ ait suallerle iz'aç et -
mek doğru değildi 1''akat, bu mü
esseseye ait tafsilıi~ almak mera-
kından vazgeçemiyordu. 
De1ikanlıy.ı şan gözle: 
- Büt:in Nevyorkluları tanı

yor musunuz? ... 
Diye :;o:du. Dclıknnlı şöyle ce

vap verdi· 
- Eve:. Madam . Meslek ıc•br. 

Buraya k~buı olunabilm€k ıçııı 

bir imtih,.n geçiril.r. Kibar me~lmr 

Ki.içükınustafapaşada yapılmakta olan okul ,nşaiit;n•• ı:~~:~ 
yapılan \'e keşif bedeli 37880 lira 16 kuruşa baliğ bulur.•~ 

8 
CJl' 

şaat kapalı zarfla eks:ltmeye konulmuştur. Eksiltme 12/8/93 b 
nü saat J 1 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şa;tnarnc ve bıJil' 
projeler 190 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüğünde~ a~ııa()llO · 
tekli olanlar 2490 sayılı .lıanunda yazılı vesikadan başka 25, dtı ~ 
bu işe benzer iş yaptığına dair 938 yılına aid Nafıa Vekiılel~altıı' 
mış ehliyet \'e Ticaret Odası vesikalarını ve 2842 liralık rııu~şı' "ıl 
nıinat makbuz veya mektubile beraber teklif mektubıarını pt' 

zarfları yukarıda yaz1lı günde saat 10 a kadar Daimi Encüıııı 
lidirler. Bu 'lialten sonra verilecek zarflar kabul olurınıaı 

** 
ı 

- ··ııdt 
Senelik mnhammen kirası 48 lira olan Arn~vutkoyu )l 

mahalles;nde Elçi sokağında yeni 29/67 No. lu ev 9Jn fe' 
5~1~ 

nuna kadar kiraya ver.imek üzere açık art~ırmaya koııul•11 Jirı 
namesi ıe,·ozım Müdürlüğünde görülebilir. istekli ola;•J~r 3 rııtıl 
ruşluk !lk teminat mektub veya makbuzu ile 25/8/93ll per~ ~ 
•aat 11 de Daimi Encümende bulunmaiıdırlar. ( 

* * )•· Cerrahp•şa hastahanesine lüzumu olan ve hepsine 88
50 pU~ 

tahmin edilen 220 kalem ecza kapalı zarfla eksiltmCY"-.k0ePoı. 
Eksiltme 22/8/938 pazartesi güny saat 11 de Daimi Er.c.ufllbi1"· 
lacaktır. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde giiru~e l< ~ 
liler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 663 lira 75 kuru, uJıl( 
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektubfarıııı ufll,pl 
zarflarını yukarıda vazılı günde saal 10 a kadar Daimi ıııc l . . .ı 

melidirlrr. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunrıı 

** adamları tanımak. hayatlanr.ı Kilosu Cinsi bir kllosuau mulıaın-
bilmek laı•mdır. Sonra... men bedeli 

Edebiyat.~n, siyasEtten ımtıh;.n 4750 beyaz pey:a.r 40 kuruş 
ederler. tl~,- şeyden evvel. tJJzel .ti 

1800 Kaşar peyniri 70 • )'"' 
söz söyl;mevı bilmek l!lzımdır. ,·t 

Belediye hastahanelerile diğer müesseselere lüzumu oıaıı ~ 
Tabii dans gibi, briç gıbi şeyleri cinsüe mikdarları yazılı bulunan peynirler açık eksiJtrtıi)'e . 
bilmek, ingilizceden başka fran - ı ğa ~ 
sızca konu~mak... Affedersiniz, ıse de belli ihale gününde giren bulunmadığından pa1ar ı ı+rıO J 
Madam. . Bu fazla tafsilatla sizi tir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekhltf ~~' 

kanunda yazılı vesika ve 237 liralık ilk teminat makbuz veY9bul';/,ıl"', 
sıkıyoru.n galiba... de 

============-===I beraber 19/8/938 cuma günü saat 11 de ~imi Encüm•ıı (İ· 

Korkunç dırlar. ,,,, 
Devlet Demlryolları ve Llm•" 

ı,ıetme U. ld•resi llAnlar• r 
'--~....;.;:~~;;.,...;;~~~;.;..~--~d~ 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda ]<ııl,4' 
22/81938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile />ı.T> 

insanlar! 
(5 inci Hhifeınizdeıı denm) 

nı okşarke-. sağ avucumdaki gi?:
lediğim ta!:ıancanın kabzesı elim
den kaydı. Kollarım kesildi .. Müt
hiş bir 7_.:ıf.ı kapıldım .. Ve sonra, 
namluyu zavallı kadının ensesi
ne, ukdti h~ynt noktasına nasıl 

dayadığımı, parmağımı nasıl kı

pırdaltığım. tetiğ i nasıl çektiği

mi bilmiyorum. 
Bir çoo< c:nayetlerde, canilerin 

ahvali umuıni.ı esi tetkik edilir
ken bunların ecdadı arasında kan
lı cürümler işlemiş insanlara te
sadüf edi!nıi:;, o zaman caniyane 
hislerin d"guşund .ı ~era•etin mü
him bir rnlü olduğu zannına va
rılnuştı. 

Fakat, zaman ve hadiseler bu
nun yanlış olduğunu isbat ettikten 
sonra krim·noloji ismi verilen V-' 

cinayetlerle uj:,rraşan bilgi çerçe
vesinde yeni araştırma mevzuları 
aldı yürüd'i. 

Bilhassa son asrın ron seneleri 
cinayet bakımından malesef çok 
zengin .~oriinmektedir. 
Alm.ınyad~ başı baltayla kesi

lerek 'dam edilen meşhur insan 
kasabı Otta Hofman, Fransada 
kadınları kestıkten sonra evinin 
ocağında yakan (mavi sakal) is
mile şöhre\li Lnrıdro, Belçikalı 

Leisner, tüyler ürpertici cinayet. 
lerile ı;irıle'.,,e, haft1larca, aylar
ca dünp ef~iirıumumysini heye
can dal~alarilc oynatan en azılı 

katillerdir. 
Cinayetlerin artacağını güneş

teki lckeierdeıı isti<.i1 iıl eden kri
minoloji alimleri bir taraftan d:ı 

bu halin ö~üne geçnıek için ma:ıi 
tedbirle· .-~:ıştırmaktodır. 

binasınd~ satın alınacaktır. il'ıı' 
Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 liralık muvakkat tcJl'l, ~ı 

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik 1'(·sik
95

ri ııf 
]erini aynı gün saat 10 a kadar komisyon Reisliğine verrııcl;eıı ~' 

,,:e<ııı ,ıl 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme •Jo·r • ( 5 ı:r· 

paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. ıfl' 

Yeşilköy Tohum lslah ve De"~ıtd 
istasyonu Ahm Satım Komisyo~0,ı 

Cinsi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat te 
Lira Kr. Lira Kr. 

Motorin 8000 600. 00 45. 00 
Mobiloil BB 500 200. 00 15 00 
Mobiloil C 100 35. 00 2. e2 
Gres yağı 50 7. 50 O. 56 
Benz:n 200 42. 50 3. 19 

' Gaz 200 30. 00 2. 25 d~ ' , 

Yeşilköy tohum ıslah istasyanu için yukarıda cıns. rıı~: gıl~ 
vakkat teminatı yazılı altı kalem eşyanın 3/8/938 çar~ın 1118·,r.: 
lan kapol ı zarf eksiltmesine talib zuhur etmediğinden ]<tıf· 
~embe giinü saat 14,30 da pazarlikla eksiltmesi yapıJaC•'ucııl' /! 
lstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde toplnP <f(lt 1 
tarafından yapılacaktır. Şartnameler Yeşilköyde nliJesC·,.ş11~'~ 
ı:r. Talihlerin muayyen günde ihale saatinden• en·e~d" 
=ile ~kte.:;yom;ac;m Iİlll iiiJ! 

• ti:tıJ19ı,e5 
nezle, grıp reına hlll" 

!Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları d:r11,. 
- icabında gUnde Uç ka,e 111tn• 

1 
[ 



Yazan : Rahm1 Yaöız 
.;...;::~~~~~~~---· 

Vealka, resim, maltuııuıt ,.. aot ,.-ıer: Eski Osmanlı donıuı:m.ası erkt

li:~~1~tne1 ve ikti as ., nmdan miralay Remsi, İlkele ve limanlar umum kumandanı albay 
1t.:1 tnahfuzdur: Şükril Pala, komodor batl<Atibl tlıaan, batan ıemJ kaptanbn, 

arodey, B 7-;a~-;;1;1;~Ye-
ni talimat ve rdi: 

lstanbvl limanına dört tahtelbahirle son bir 
ıı bas kı n y apılacak/ ... 

ld...,~zet A t .. ikı· günl'; it devamlı seyirden 1.""'t, ~ nadolu kıyısını takib dığı, zmic körfezınde ateş ve o- ~ 
İııl lleıt eton da Rumeli sahilin- lüın saçtığı zamandanberi o mı.n- sonra uçu•,cü günü akşam iızt.ri 
~?ar gecck. Ellerinde birer takada Helbrock aleyhine türe - hayırsız adaiarın önüne varan 
.~ v' Ulrfiarı hayırsız adalar yen kin, hükılıaetin sııhil muhafa- Helbrock ufku iyice tarassud et.. 
~la ar:nc;. açacaklar içindeki za kıt'aları teşkili üzerine kuvvet- tikten sonra kuytuca bir noktada, 
' . iore hareketlerini yapa.. li takib şebekeler ile takv ·ye edil - iki adanın arasında sindi. Karan-
lı>. .. , 11tııd: b h lk f d dan iı:"ı. S: ur ada kimiz kalı - miş, a tan ın an mey a ge- lığın basmasuu bekledi. Gece O-

~::"'ilıııı'~ '1 de talimatınızı hazır- tirilen yeni müfrezeler tahtelba- luncla surun üstüne çıktı. Kama-
~ g. Fakat zarfı göndermeğe hir aramak üzere İzmit körbiıı- ra kapai;iını açtı. Bekledi. 
S.. Ottn ~t Iİtııd .eden buluştuk. Buna de devriye teşkilatı naline gir - Uzakta, B7 nin bırkaç gomine 

aruı ı ışın.izi k1rarlaştıralım. mişti. açığında yan yana ıki tekne duru.. 
~ deg;;ahah hareket edeb\lir. - Helbrock kendis'ne isabet eden yor, boz gölgelerinden buıılarm 
a,lbr0c~ ıııı.:ı tedhiş mıntakasının bu durumunu iki tahtelbahır olduğu kolayca 

ı....' !!atta gu dü. Mukabele etti: komodora söylemekten çekindi. farkediliyordu. 
~ıııı la hu geceden . Hazırlık- Çii:nkü biıyıe bir iddia, onu Bro -11\a Helbrnci< dür!;ünile bunlara 
'\' llldır. dey'in önünde knrkaklıka ithama 

iM ole ll · ol baktı. Arkadaşlarını tarudı. Yen 

~"" ıı... · U geceyi beraber bu • vesile acaı> Şimdiye kadar yap. 
"'\l~J' yana duraı~ iki tahtelbahır, gizli 
ledL",, ıııı .. J..!lakine. lerinız b_ir tığı işlerin kıymetini sıfıra ındi -"'' d ç üsten kendisinden yola çıkan ve 

ı.. e ılsın, s·lınsin, yag _ recekti. aresiz sustu. Brodcy tek-S "'Urettebat bir geceyi hiç rarladı: müşterek harekata başlamak •Çin 
~~havada, !.'l'arınııra se- - Nasıl kapiten muvafık mı? burada diğer tahtelbahirleri bek-
:1 ~ llı"lında yıldız sayark ra. - Muvafık .. Yalnız b..ınu süratle leyen 12 E ile Fransız Treton se-

~ '-h,lt Uataterih geçirscnler. Ya. başarmalıyız\ fineleriydi. 
' lllaze harekete etıla. _ - Yarın harek<te başlıyt,rıız. Helbrock makineyi işletti .. Ya-
~-Olur it Şimdi yemeğı yiyeliır. de ictiraha- vaş yavaş onlara sokuldu. Duran 
-.,, \ilr onıodor!.. te çekileErn. !ki arkadaş başbaşa gemiler B 7 iyi tanıdılar. Hel-

~.iltıl ~>atanın kanal hallın • yemekl~rıni yec!iler. Bol viski ile brock , tretona aborda ettL Dur-
~"<İııı e;;ın. Rotanızı ona göre de kahhrmı dümanladılar. Sonra du. Süvariler selaınlaştılar. Bır-
ı.,,~ :qk'.1• Ben de biraz mesafe istirahate çel:ildiler. 
~u &ide 1ı .edeceğim. !stanbula Geceyi tam ıstırahatle ge~iren 
.._\'ıtıını ~-egız ... Köprüyü, Saray Helbrock sabahleyin erkenden 
~leri~ '~anda demirli ticaret kalktı. 3rodey'le b;rlikte çav içti. 
"'<ıı1~i~ı 'l'urk harb sef;nelerini, Saat 7 ye g~lirken Komodor<. vrdn 

1 llclireğ· '. liaydarpaşa gar ve etti: 
~td~ı torpidolarımızla ha - - Eh. MüsaadPnizı rıca e·dect>-
~.~ lle;"; sonra ikiye ayrı - ğim komodor Artık gemiye dö -
~ lahiHn· re~on ile birlikte ~u neceğim. Harekete geçelim. 
\i tıı~ ı takıben her iskelen Brodey, arkadaşını sahile kadar 
'ıı~ le:ı ~tuta ilcrleyeceğ:m. Siz, teşyi etti. Sabahın •eSs'Zliği içınde 
Cı~idotzınet ile birlikte ayni sandala a:'ıya.1 Helbccck suyun 
~~. 1 S1h.\1erın~ tatbik e _ iıstünde dııran B 7 ye geçti. Mü _ 

IJ.. leıı evv 
1 

rettebat gccedl'_l gcm'ye girmiş-
~"'!~ b· 

1 
e c bu mıntakada fa- !erdi. Helbruc!< "ahilde duran Bro-

1., hb1n~nduğunu>. için sah• - dey'; >o:ı bir defa seliımladıktan 
~~l b sayılmazsınız. Tahri- sonra kusare kapdğından içeri çe-
bıı;~ !a'ıı~a:a Üssümüzün bulun- kildı. B 7. ~ngine doğru bıraz a
~ ~a b adar devam edecek çıldı Oncla'l so:>ra daldı. Gözdon 

' 1"lc ' 1, n ;u t §eceğiz. Do. t gemi kayboldu. Helbrock preskop:ın ba-
~ lıııııa, t~ra1t altı ambarlarını şına geçnıı~. diimen kertelerıni 
~ lb etli 'Pıdo ve bombalarla emretmiş, :kincı H'lin nezareti aL 
~~(l fi!~~leıı sonra Boğaza dü- tında lrn-nodorı:n sö riedcğj rotayı 

ı, ' ıı 1 Uza iltihak edecei)ız. tutmuş. !Warmaranın kanalın _ 
ı,~lbr~~"'0ie muvafık mı?.. dan [!) ilerıemeğr koyıılmu;:u. 
~I.. ~lc.ntı:ı~roctcy'ın büyük bır Sinsi su altı yılanı B 7 geldiği 

"<ra L k:.ı 1 yollard10 geriye dönüyor. daha 
h <ab an attıklarını içi 

'
'"oı· ara d' 10-12 gu"n evvel birıhır, akla şıi!-

e INz 
1 

. 'nlıyordu. .. 
~a. e.dı Fa• , 1 b'k k maz macl'ı ı yarattığı sularda t~k-

~, ., Çok ·. ''°• at ı no -
b tdıYıırd ırıu~kül safhaları ih- rar fa~live(~ geçmış bulunuyordu 

'<tıı:~ u. 
h &o~·0YUnda emanetleri 

[1] Km.: hattı dıye bir der.iz n 
ortasınd~n g~çtiğ1 farzolunan lll<''.'-

hum çiz~ıyr· den'r. R. Y. ~ Uten ~ren: bombala-

~ 1 ık c ı kızını 
) .... ~ldüren - kim ? .• 

ıı ~tı Loran 17 Çeviren: F . SAMİH ,, !!; h 
lllı •lııe h .. . 

11~,'ll'ıaı,Yız •"<ıkat. oğı en ır.ı-
llııp 

t~ I> kiı.Ja,'e 
tı tı1ı>~l•ııı;.., ~~mı le Lüsil bu
'1~ il< ltak;•n .''!e ben §:ı.to_ 

!ltr L atı oğrenmeğe Ç2-
ı. ' ~•liırı 

~l'ıl"· llı; ka ~ daha madme-
b U~ıh tıl elbıseyi e\·vel-
~v,t . "',. 
- ... 

s~ ~ak,t" 
I'! ı. ~ı~ lı e nerede? 

1 atıra 
~ ını toplamıya 

~ ~l\•de• S• 
Ilı,\ . 111. ~lıto nı ah! evet, ha\ :ııı br h r, P•n. lenni sil _ 

it.~ ı\1iiı 1 ~lu .ste"1ift. Mad-
~- ilet• ' ~ullJodun .. .. d "11 • 6 .... gozun e 

·~ l .... ·~ ou L -vyle.:ıı G .. .. 
~aııı · oıu aç-

ı elbıseyi g"rd• .. o um. 

Ve derhal göziı kapadım, kilitle
dim. 

- Havlular Ja!nıa hangı do -
lapta bulunur7 

- Çamaşırhanedeki büyük d•J. 
lapta .. 

- Bu komod kardeşinize mi 
aiddı?. 

- übhesiz.. ç'.io~.ü odasmd:ı. bU
lunuyor. 

- Bwıu dadınıza söyledın;z mi? [ 
- Hayır! kimseye söylemed·m. 

Anahtarı da den'ze attım. Mad _ 

mazel Adölin bu kostümü tesa -
düfen bulmu~. yok etmek ısteıniş 
olmalı ... 

- Ben de Ö)·Ie dii~ündiim . 

• Jilber'le Bopre, balıkcı kızının 

cesedinin bulunduğu yoldan ge -

birlerini hoşnutluk sözlerile ağır
ladılar. Fransız süvarısi Hcl-
brock't- sordu. 

- Yarın harekata başlıyoruz 

değil mi kapiten'. .. 
- Verıfoo t:ılımata göre evet.. 

Siz, size verilen zarfları açtınız 

mı'? 

- Yok .. w:i!cıı dır~kl<fte zarf
lar yarı:ı sabah, harekete g;•çcc~
ğimiz zaman açılacak ... Ama için
den çıkaca;: enıı·; zaten bilıyoruz. 

- Zarflarda emır mi var'! 
- Şey .. Yani dırektif.. Lıml-

nı birbirın~ kalmak için ayulmış 
vazifelerimi:: yazılı. 

- Bu, n~sı~ bir \aziie olabJir" 
Ne tahmın ed:yorrnnuz kapikn'I. 
Triton süvar'.<ı bır san ·ye düşün
dü, gözler.nı sularda dolaştırır

ken cevap verdi: 

- Me.:;c'ld., rıhtımları t~pa tut
mak, rastianacak sefinelcre tor-
pito sav ;rrıak, dal'a ne bılc•yım, 
bwıa benzı': işler her halde \eri
len direkı•it~ . 

•Saray rıhtımına vana ın. Sahi_ 
le as!<ec çık-.rın. Sultanın daıre_ 

sine girin, Padi~ahın l'llt>rini b~ğ
layıp ber.ıb<·c alın buraya getı-
rin.» 

Denece'< değildır tahıl!.. 
roe,•amı var) 

çerek şatoya gidiyorlardı. so:;uk 
bir rüzgar esiyordu. Şatonun pen
cerelerinden aydınlıklar görün~
yordu. 

Bahçe kapısı aralıktı; ittiler, 
içeri girdiler. Küçük bir kulübe_ 
nin kapısına ba~lı köpek havla_ 
mıya başladı. 

- İhtiyatlı davranalım. Belki 
bızi hırsız zanrıı>derler. Üzerimize 
ateş açarlar. 
Yavaşça birnc ' kattaki sofava 

girdiler Lambalar söndürülmüo;
tü, kimseler yoktu. 

Piyer, küçük çakmağını çıkar
dı, yaktı. Ve arkadaşının kula~ı
na eğilerek. 

- Herke uyuy'>r. dedi. Yarın 
gelsek daha muvafık olur saııırım. 

- Hayır bu tar't.! şatoyu gör -
meyi arzu ediyrıruın. 

Birinci kata bıri•i geziniyordu. 
Boğuk br ses: 

- Kim var orada? .. 

Diye sordu. Piycr, arkada ·ı b·r 
köşeye çektı. Cevap vermemesini 

işaret eti. Çakmağını da söndur
dü. 

7-SON TELGRAF-10Ağustos 1938 

H A R B 1 inhisarlar U:. Müdürlüğünden: J 
'----------

<• ilncll salıifeden devam) 
rika Maliye Nazırının Avrupaya 
gelerek temaslarda bulunınası ise 
meselenin halledilecegın<' da'r a
liıkadarlarca gö>terilen ürnLdleri 
kuvvetendirmiştir. 

Resmi müzakerata başıannca 

Fransız Hariciye N azm ile Mali.. 
ye Nazırının Londraya gid~rek 

İngiliz hükı'.imetı ile tem•slarda 
bulwıacakları ve Amerikaya te
diyat meselesinde Paris ve Lon
dranın ayni esas!ard:ı birleşecek.. 
leri söyleımıektedir. 

İşte yenı gelen İngiliz gazete
lerinde bıı mesele etrafında ya -
zılan şeylerin hulasası. 

Fakat tekrara lüzum olmasa ge
rektir ki harb borçları meselesi
nin halli sade AmPrika ile 'Frnn
sa ve İngil terP arasında bir para 
işinin senelere~ ın•ıa1lakta \>aldık

tan sonra kesilıp atılması demek 
olmıyacaktır. Bunun net'cel<'ri 
daha geniş sahalarda kendini gös
terecektir. O da yukarıda dendi.. 
ği gibi Amerika ile tngütere ve 
Fransa arasında. muallak mesele. 
ler kalmaması milleterarası poli
tikasında esaslı bir değiş'klik hu
sule getirebileccğ·dir. 

keresi sırasında yürütiılen tah -
minlere aykırı olarak General 
Franko daha ::Cat'l galebeyi alde 
edememiştir. 

Çekoslovakya işleri müzakere 
safhasındadır. Almanya ile İngil
tere arasında hava kuvvetlerinin 
tahdid edilmesi için de müzakere
ye ba~laııacağı rivayetleri çıkmış.. 
tır. Çekoslovaky~ Almanları ile 
Çekosovakya hükumeti arasında
ki müzakerelerin netiet?lenmesı 

için Londradan Praga bir müşa
vir gönderilm'şttr. Müşavir dost 
bir devlet adamı sıfatile Çekoslo

vakya hükumeti nezdinde bulu
nacaktır. Bu müzakereler bittik
ten sonra ise Bedin ile Londra a

rasında doğrudan doğruya konu.. 
şumıya başlanacak, İngiltere ile 
Almanya araSJnda halledi.lmcsı 

lazım olan meselelere girişilecek
tir. Hava kuvvetlerinin tahdidi 
meselesi bunların başındadır . 

Sözün neticesi şuraya varıyor: 

Cinsi M.ktarı Muharrme~ bede:i Muvakkat Eksi.menin 
Beheri Tutarı Teminat Saati 

L. Kr. S. L. Kr. S. Lira Krş. 
Motorin tıOOO kilo 7- 42•) - 3~ 50 ll 
Makine 250 • 16 - 40 -

yaA'ı ~60 -
40 !ıK çivi 2000 kilo 15,0.'i 301 22 57 13 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı ile 2000 
kilo çivi şartnameleri mucibince ayrı ayrı açik eksilL'lle usulile satın 
alınacakt•r. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarınd~ 

gösterllmiştir. 

UI - Eksiltme, 23/VIII/938 tarihine rastlıyan salı günü yukarıda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko _ 
misyonwıd2 yapılacaktır. 

IV -- Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı 
iliın olunur. c5183• 

••• 
1- İdaremizin Samsun fabrikası için cins ve m:ktarı listesinde ya. 

zılı 124 kalem ecza ve alalı fenniye açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 liradır 
3 - EksHtme 23/8/938 tarihine rasthyan salı günü ~aat 10 da Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla _ 
caktır. 

4 - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şu beden alınabilır. 
5- İsteklilerin eksiltme için tayin edlien gün ve saatte %7,5 güven

me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •5184· ... 

I- Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason kay
mağa mahsus 50,000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale edilemedığinden 
yeniden ve pazarlik usulile eksiltmeye konmuştur 

II - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabıle 21000 lira ve mu
vakkat teminatı 1575 lıradır. 

Avruparnn bir hayli pürüzlü iş
leri var: İspanya, Çekoslovakya 
Almanları ve saire gihi. İspanya 
işleri, İngiliz - İtalyan anlaşması

nın :fiiliyat sahasına çıkabilme -
sine bu gidişle müsaid görünmü-
yor. Çünkü bu anlaşmanın müza- TlI - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 

============-========~~==-==• ! Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

Amtrika, İngiltere ve Frans• a
rasında politik'l aleminde teşriki 
mesai görüldükçe diğer bircok 
meselelerin ha!H kolaylaşmuı O

luyor. Fakat Pa•is, Londra, Va
şington arasındaki harb borçları 

meselesinin daha ziyade mual!Ak:. 
ta kalması doğru görülmemekte

dir. Amerikalılar alacaklarını ba.. 
ğışlamıyorlar. Bu takdirde iki ta. 

rafı memnun etmek için bir şekil 
bulacaklar demektir. 

HiKAYE 

Hayatının ilk ve 
• • Son sev~ıs1 •• 

( 4. üncü sahifeden devam) 

kızı Nalana t'lkdim t•tt.-

- Oğluın Şefik .. 

- Otu~unca kının Emel. 

• • 
...... Nü'a'l. düşünüyordu· Ke-

rim .. Dem(!k: gitmcğe mecourmuş. 

Çün.:ü!. Çünkü .. Evliymiş ... 

Bu yeni hakikati öğrenirken o 

eski rüya da beraber mi kaybol
muştu?. Ka~bını çalan buradav

dı! Fakat kalbi. bir daha dönme

mek üzere kayllolmu~lu. O hiç 

bir şey ıst~mi} ordu Yalnız. O es

ki rüya ve sonsuz hulyalarını arı
yordu! 
Dudakları aralandı, k~ndı ken

dine: 
- İki gece .. «IIayatımın ılk ve 

son sevg';ı ... iki aşk g~~em şıın

di arlık kdvboldu .. - Diyebildi.. _ 

Çocuklar için 
Hasır şapka 

( 4 üncü sahifeden devam) 

şağı 11 saat uyumalıdır. 

11 yaşınuaıı aşağı bulunanlar, 
saat 8 de yatma!ı ve l 1 saat uyu
malıdır. 

14 yaşı.vi··' aşağı olan çccuJ...lar 

saat 8 le ~ arasında .vatmalı ve 10 

saat uyumalıdı: . 

Selestin merıl. venin parmak -
lıklarında nsark3rak tekrar ba -
ğırdı: 

- Kim var orada? .. 
- Aldanıyor.un, Selestin, ben 

bır şey işi tmedım. 

- Ben söylediğimi bilirim. So
fada birinin yüriıdüğünü işittim. 

Muhatabı müstehzi bir kahka
ha ile cevab verdi: 

- Sakın bir c•dı olmasın! .. 

- Söyleme böy!e Pola ... Cadı-
dan bahsetmek felaket getrir. İyı 
saatte olswılar! .. 

- Haydi, budalalık etme, gel.. 
Soğuktan ayakl..ırım dondu 

Selestin. itaat etti ve Palanın o.. 
dasına gittı. Piyer, Jilberin kolu
nu dürttü, yav"~ca: 

- Selestin'le güıel Pola, gördün 

mü? .. 
- Gördüm ve işıttim. Ne yap

sın zavallı kadın ... yirmc senederı

beri dul imiş .. Saşka erkek bula
mayınca ... 

- Mösyö dö Roskoet te bekar. 

Garib şey., 

Dünyanın el1 

Büyük kadın 
Düşmanı 

( 4 finrü sahifemizden de1'am) 

terk etm;ş, fakat bir şart koşmuş: 

Ölüncey-, kadar evlenmemek ... 

Kağıtlarının arasında dostlan 

ve tanıdıilı kad.ınl~r tarafından 

gönderilnı.:~ mektuplar bulunmuş

tur. Bu mektuplarda evlenmesi, 

kadın düsmanlığından vazgeçme
si tavsiy~ olunuyormuş Bunla
nn hiç birisine eevap vermemiş

lV-- Şarnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ·tayin edilen gü'l ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı i!An 
olunur. .5094. 

••• 
1 - İdaremizin tekaüd sandığ• için kabul edilen tipler dahilınde 

ve resimlerine uygwı olmak şartile 13 parça eşya ~yrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 22/VIII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo 
nunda yapılacaktır. 

III - Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınab•
lcceği gibi r.esimler de görülebilir. 

rv - İsteklilerin pazarlik için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralari ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ıli'ın tir ... .,
1 
_ _;_;_;.;::;,:========::I olunur. o• ·5182· 

A D Y O 1 I - Tefrişi tekarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum. 'z-'----------- ---'I m'r, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremiz:? kabul 

BUGÖNKO PROGRAM 

Akşam neşriyııt1: 

Saat 18,30 P!Akla dans musikisi. 
19,15 Konferans: l"a!ih Halkevi 
namına, Abidin Dave! (Atatürk 
ve Anafartalar zaferi). 19,55 Bor
sa haberleri. 20 Saat ayarı. Gren_ 
viç rasadhanesinden naklen. NL 
hal ve arkadaşan ta.rafınd~n Türk 
musikisi ve halk şarkılan. 20,40 
hava raporu. 20, 13 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Saat ayarı. Şan, Bedriye Tü _ 
zün Stüdyo orkestrası refakatile. 

21,30 Tahsin Karakuş ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 22,10 Müzik v~ va_ 
riyete: Tepebaşı Belediye bahçe
sinden nakle. 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23 Sa
at ayarı. Son. 

Yavaş yavaş merdivenlerı çık

tılar. 

- Şatonun taksimatını bil;yo
runı. Mimi planını çizmiş, bana 
verdi. Bu kapı, Rönenin odasının 
kapısıdır. Girelim• 

Delikanlı henüz uyumuyordu. 
Geniş bir koltukta oturuyordu. 
Gelepleri görünce yerinden kallc. 
tı: 

- Ne istiyosunuz? Kimsiniz 
. ? 

sız ... 

Jilber ve arkad3şı kendilerini 
prezante ettiler. Röne, hemşire _ 
sini seven ressamın ve arkadaşı_ 
nın ellerini dostane sıktı. 

Piyer Bopre, maun dolaba ba
kıyordu. 

- Jilber, dedi.. biraz lambayı 
yaklaştırır mısın? Bak, alt gözün 
kilidini kırmışlar. Dolabı açabilir 
miyim, mösyö Röne? .• 

- Hay, hay .. 
Göz boştu Hafiye, dolabı ıyıce 

muayene etti. Delikanlı hay!etle 
kendisine bakıyordu. Nihayet me_ 
rakla sordu : 

(Devamı var) 

edı!en tıpkr dahilinde ve şa;tnameleri mucibince yaptırıl~c·ık l'.H2 
parça e~ya kapalı zari usulile eJ...sJlmeye konmuştur. 

Il.- Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat tem;nalı 
2.'l08.25 liradır. 

IJI - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazarte.;i günii sa.1t 11 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonuııda 

yapı lacalct"'. 
IV.- S&rtname ve resıınler 1.53 lira bedel muk~bilinde hergün İn

hı.;~rlar U~um Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat şubes·le Ankara ve 
İzmir Başırüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etm~k istlyenlerin şimdiye kadar en 3ş1ğı 
Yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaffakyetle yapmış olduklarını gös
terir vesa'ki İnhisarlar inşaat şubesine ibraz edereir mukabilınde bir 
ehliyet vesikası, almaları liızım9J.r. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inci maddede 
yazılı Ehi iyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saallO a kadar 
yukarıda adı geçen Alım Komb)'Qnu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (~10'.i) ... 

I - Şartname ve nürnunesi mucibince 500 metre tek katlı ince çi
vili kayış açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

I l - Muhammen bedeli sif İstanbul beher metresı 149 kuruş hesa
bilı: 745 l'ra ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 

IlI - Eksıltme 31/VIII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaa şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 
ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

nabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sr.atie %7,5 gü.. 

venme paral&rile birlikte yukarıda adı geç~n kom'syona gelmeleri 
ilan olunur. c5281-

Edirne Valiliğinden: 
Edirne memleket hastahanesinin 938 yılı ihtiyacı ıçın eksiltmeye 

çikarılan 1251 lira 10 kuruş, kıymetinde 137 kalem ilaç, 16/8/938 salı 
günü saat 12 de ıhale edileceğinden talihlerin yevmı mezktırda temin3t 
makbuzları ile beraber Vilayet Encümenne ve şeraitı öğrenmek isti -
yenlerin İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları. (4980) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satın Alma Komisyonund an : 

1- 15- 19- 27.- 28 ve 29 sayılı motörlere alınacak ~ kalem KELVİN 
ınarka yedek makina parçalarının 22/8/1938 pazartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacktır. 

2 - Thmini tutarı 1118 lira ve ilk teminatı 84 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği vechile hazırlıyacakları teklif mektub
larını Galata eski ıthalat gümrüğü bina~ındaki koınısyona verroelerL 

(5139) 
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ADE ·MI iKTiDAR 
ve bel gevşekliğin·e karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her ıtczanede arayınız. (Posta !cutusu 1255 H">rmobln) 

TALilllSiiZILillLIH 
KA~SI 

ltiill SiiPIEA '1 •• 
MUJD E 15 sene 

teminat!' 

Meşhur &lnger Saatlerinin 

Satışında !e•lıilata b•şlandı. 

Singer Saat Mağazası 
l•tanbul - Eminönü 

Kadıköy tapu sıcil muhafızJı_ 

ğından: 

P b• "kt" 1 28 800 ı· "k • k Kadı:<öy lJlusulak mevkıin:le ara ırı tren ere , ıra 1 ramıye verece 21 mükerr~r eski kapı num3ralı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıe 5ablarında en az 50 lirası bulunanlara sen~de gayri menkuhiı. sc~ ız buçuk hisse-

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da~ııılacaktır: de bir hissesin~ kayden malik olan 
4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira Ali Oğlu Osman memuriyetimize 

müracaatla meıkur gaı ri menku:ün 
4 » 50(1 » 2,000 » muayyen bır kısmında 45 seneden 

4 » 250 )) 1,000 )) beri miistukilleı• tasarruf ede gel _ 
40 » lUO » 4,000 » diğini ifade ve beyan etmiş ve müs_ 

100 50 5 O O !akillen sen~t almak talebinde bu-

---- . - -

Sabah, öğle ve akşam 

Niçin her yemekten sonra 

RADYOLIN? 
ÇUnkU mUtemadlyen ve muntazaman temizlen· 

mlyen dltler çUrUmeQe mahkOmdur. 

Dişler mikropların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Biz
zat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeM iltihabların çıkardığı irinlerle ve 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hasta
lıklara yol ı.çtığı sabit Qlmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğun
dan ıtibaron dişlerine azami itina göstermeğe ve her gün en az 3 defa 
diş macunile fırçalamağa mecburdur. 

RADYOLiN,, 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş ınacııll~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

)) )) ' O » lunmuştur. Bu itibarla yerine me-
120 » 40 ll 4,800 » .mur gönıforilerek tahkikat yaptırı- ;;;,,.,, ........ ..,,...,,.....,,,,,,,,,,,,,,,..., __ """"""''"""'""""""""""""'""""""""'""""""'"""' 
160 » 20 » 3,200 " lacağından itirazı olanlar varsa A-

DİKKAT: Hcsablanndald paralar bir sene için de 511 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye ıkt ğt ğustos ayının 15 !nci pazartes! gü. 
takdirde oı0 20 !azlasile verilecektir. ç 

1 

ı nü mahal1ine gelerek tahkik memu_ 
71 

1 

runa veya bu müddet içinde Sultan 
Kur' al ar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikirıun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 1 ahmette da ıre : mahsusamıza mü -

racaat olunması ılan "J!unur. ______ ......................... - .......................................... ;o;.ı;.., 

Sahip ve neşriyatı idare eden Baımuharrirl 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIÖI YER; SON TELGRAF MATBAASI 


