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Kaouna uygun ay yıldızı 
kendinden yerli şal bay· 
raklarımız fıyatça da cır.. 
saline rekabet etmekte-
dir. Mısır Çarşısı Erzak 
ambarı (3) Tel: 23723 ----· 

Yazı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Cağaloilu N~osmaniye No: 54 

En SQn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare- ııan Tel. 20827 
Telgraf : İsl Sou Telgraf 

Biitiin 
H TAY 

Hatay sevinç için e ça al anıyor 
makinesinin 

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

CUMHUR I YET I' nde devlet 
bütün cihazlarının sür'atle 

muntazam işlemesine 
kiırulmasına 
çalışılıyor 

ve 

~. ..... ,,,.. /~ 
" . •., ., ....... '---" ' 
·~· C e "e &eYlnç içinde çalkanan Hataydan bir manzara ile sokaklarda istikUU şenlikleri yapan gençler •. 

'lfATAY,, BAYRAGI BUGÜN 
TESBIT EDİLİYOR 

bevıet reisi 
meclise 

büyük merasimle 
gelerek and içti 

KABiNE DE BUGU!v KURULUYOR 

Filistin sokaklarında tedhişe mani olmıya çalıtan lngilizler 

Filistin' de emniyet ve 
asayişi teessüs etmesi 
imkaıtsız görülüyor 

Arablar, Yahudilere karşı 
hücumlarını a ı· tt ır d ı ! ar 

Kudüs 3 (Hususi) - Filistinin 
her tarafında tedhiş hareketi bü
Jiin hızile devam etmektedir, 
· Billıassa "ı\r(ıbliır Yahudılere 

karşı hücumlarını artırmıŞı'"a~ct:r. 
Yahudi mağaza ve evlerine yapı
lan hücumlardan maada şımdi de 

(Oevumı 6 ıncı llhlüiede/ 

Yakalanan 
Be gaz 
Zehirci/er 
Emniyet memur. 

lan dört kişiyi daha 
suç üstünde 
vakaladılar 

Eırutiyet ikinci şube kaçakçılık 
kısmı memurları dün şehrin muh 
telif semtlerinde dört beyaz zehir 
kaçakçısını yakalıyarak adliyey~ 
teslim etmişlerdir. 

Erninönünde Arab Sabri ve 
Y akarat isminde iki adamın ero
in alıp sattıklarını haber alan me
murlar dün her ikisini de yaka -
l~lardır. Arab Sabri yakalana
cağı sırada üzerinde bulunan 2 

Yakarat, Arab Hayri, arabacı 
Hikmet ve Rifat 

paket eroini yere atarak imha et
mek istemiştir. 

Kantarcılarda şüphe üzerine 
yakalanan Mustafa oğlu Rüatin 
üzerinde de 2 paket eroin bulu -
narak müsadere edilmiştir. 
Beyoğlımda oturan sabıkalı a-

Almanya 
çark mı 

soldan geri 
ediyor? 

Hitler, müzakerelerden 
sonra Henlayn'na olduk
ça mutedil talimat vermiş 

MemleketinedönenHenlaynileÇek 
Başvekili ve lngiliz Lordu arasın
da yeniden müzakerelere başlandı 
Polonya Avrupaya aid şlerin halli hususunda lngiltere Ue 

teşrikimesai etmesi etrafında müzakerelere başlandı 

L 
ondra 3 (Hususi)-,- HiUer 
dün de Berhtesgaden'de 
Henleini ikinci defa olaraiı: 

kabul etmiş ve saatlerce görüş • 
müştür. 

Henlein, Prag hükfunetinin son 
tekliflerine verilecek cevab, Sü· 
detlerin bundan sonra, ittihaz e· 
decekleri hattı hareket ve Lord 
Runciman ile yapılacak temaslar
da alınacak vaziyet hakkı:ıda Hit 
!erden esaslı talimat almıştır. 

Bu müzakereler esnasında Ha
riciye Nazırı Fon Ripbentrop da 
hazır bulunduğu cihetle dünkü 
mülakata bilhassa ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Büyük Alman manevralarından, piyade atışları 

rabacı Hikmetin üzerinde bir Müzakere neticesinde Hitlerle 
miktar eroin bulunmuştur. Yaka- Henlein arasında tam manasile bir Şehirlerin imarı 
lanan dört kaçakçı da bugün ad- fikir mutabakati görülmüştür. 

sliy~eye==v==erilm==i~şler==dir==. ==============='O==ev==am==ı 6==ınc==ı ·==ahi==fem==i%d==o)== Belediyeler ban kası 
Emniyet teşkilatında gizli ''Mahalli . idareler' 

tezkiye varakaları bankası,, oluyor 
Devlet Şurasz.ıın hazırla

nizamname mer'iyet dığı 
mevkiine girdi 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Emniyet teşk:Hitı men -
suplarının sicil ve gizli tezkiye 
varakaları hakkındaki nizamna -
me Devlet Şurasının tetkikinden 
geçerek Vekiller Heyetince tas • 
dik dilmiş ve yürürlüğe girm:ştir. 
Nizamnaıneye göre emniyet teş

kilatı mensublarından her birinin 
birer s:cili bulunacak ve her me
mura birer sicJ numarası verile
cektir. Sicil iki kısım olacaktır: 
Biri mmeurlar kanununun 14 ün
cü maddesi mucibince her memu
run memuriyete girdiği sırada ka
nunun tar:ieleri dairesinde vere
ceği hal tercümelerinde yazılı ma
!Cı.mata dayanılarak tertib olun:m 

sicili erdir. Diğer memurlar kcnu
nunun 14 üncü maddesı mucibın
ce gizli tezkiye varablarının sak
landığı mahrem do5yadır Gizli 1 
tezkiye varakaları münderecatı, 

s:cille işaret edilır.'.yecektir. 
Emniyet teşkilatı mcnsubları • 

nın her biri için, bu nizamnamede 
gösterilen tezkiye iimi:·Jeri tara • 
fından nümunesin~ göre her sene 
gizli bir tezkiye v:ırakası dolduru
lacaktır. Tezkiye varakalarının bü
tün kısımları, bir vuzuh ve kat'i
yet ile doldurulacaktır . Hak ve si
linti olmıyacJk, bunların müsved
deleri muhafaza edilmiyecektir. 

:E'mniyet teşkilatı rnensublarınm 
,(Devamı 8 ıncı ııahlfıde) 

Dahiliye Vekili bu iş hakkında valilere 
ve mühim bir tamim gönderdi • 

yenı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Ankara 3 (Hususi muhabiri • 
mizden)- Şehirlerimizin bayın· 

dırlık hareketlerini tam bir disip
lin ve program altına alan Dahi· 
liye Vekaleti; muhtelif amme ih· 
tiyaçlarınm en kısa bir zamanda 
başarılması ve şehirlerimizin 

medeni seviyesi ile hareketli ve 
faal bir sosyal hayat yaratacnk 
yeni tesislerin, gene en kısa bir 
zaman içinde, kurulmasını temi!l 
eden mühim bir tedbir almak Ü· 

zeredir. 
Bu yeni tedbir şehirlerimizin 

kalkınma hareketlerini topyckim 
finanse edecek olan yüksek ser
mayeli bir (mahalli idareler ba:ı 
kası) nın kurulması teşebbüsü • 
dür. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kay:ı. i:ıu 
münasebetle, vilayetlere şu rnü· 

(Devamı 6 ıncı aahifembdc) 
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Suriye çok tehlikeli 
bir oyun oynuyor ! 

-
Hatay Cumhuriyetini kuran irade 
Suriyenin tahriklerlnden aşınmı· 
yacak kadar sert ve granittir •• 

-
Yazan : ETEM ızzET BE::.NıcE 

S on haberler, kuruluşunun yük.sek gurur ve saadetini kutlulıY,an 
Hatay Cumhuriyetinin Suriyeli çeteler tarafmdan rahatsız edil
miye başlandığını bize bildiriyorlar. 

Bu çeteler Suriye hükı'imetinin ınaliimatı ve müsaadesi altında mı 
faaliyette bulunuyorlar, yoksa bazı teşekküllerin marifeti midir?. He
nüz bunu layıkile biliyoruz. Fakat, bildiğimiz tek şey varsa o da; Suri
yenin çok tehlikeli bir oyun oynamağa başlamasıdır. 

Tehlike, oyunun iki yüzlü ve iki cepheli oluşundadır. Biz sahneyi, 
eseri, oynayanları bir komedinin tam gülünçlüğü halinde buluyoruz. 
Fakat, onlar buna bir melodram çeşnisi veriyorlar, ve kendilerini öyle 
avutup aldatıyorlar. Ve.. mulıakkak ki aldanıyorlar; aldanmakla da 
kalmıyorlar, uzaktan ve yakından bakanlara gülünç oluyorlar. 

Arab çetesi ve Türk Hatay. Bu asla bir arada ağza alınanııyacak 
iki ayrı ayrı vasıftır. Birisi iradeyi, milli kahramanlığı, yüksek vatan
perverliği ve aşkın taşkın bir varlığı, granit edası içindeki bir mukave
meti ifade ediyor. Öbürü hislerin gurura çarpışından başka hiçbir şey~ 

Suriyeli Bedevi elindeki mavzeri hudud boyundaki Hatay köylü
süne tevcih eder ve onun toprağı içinde çapulculuk yapmağa kalkışırken 
bu hareketi ile Hatay Cumhuriyetinden bir hınç aldığını zannediyorsa 
en şaheser budalalığını yapıyor demektir. Hataylı Türk üç beş çete· 
cinin akınından asla maddi ve manevi bir kayıp duynııyacağı gibi her 
zaman ve her şart içinde o çeteyi ta kaynaklarında bile imha ve tedib 
etmiye müsaid bir kudret içindedir. fıu böyle olduğu gibi Suriyelinin 
en büyük ve ikinci hatasını da Halayın şahsında Türk Cumhuriyetini 
ve Türk kütlesini iibirare sevk ve teşvik etmesi teşkil ediyor. Hatay 
hududunda çete akınları, yağma teşebbüsleri devam eder ve bütün bu 
tecavüz hareketleri Suriye topraklarında beslenirken Türkiyenin ve 
Türkün Suriyeye karşı beslediği sevı:i elbette ki, günden güne zayıflar 
ve bir gün de mütemadi tahrik ve iğ.ı:ab karşısında iğbirar halini alır. 

Suriyenin Hatay hududundaki Türk köylerinde yaptığı bu tecavüz 
h.idiseleri ka.dar Halayın içindeki Arab ekalliyetini ve vaktile 'l'ürkiye 
ve Hatay istikliili aleyhine çalışmış olan unsurları Türkiye ve Hatay 
Cumhuriyeti aleyhine tahrik etmesi, bir fitne ve fesad havası yaratmıya 
çalışması da o kadar beyhude bir gayretten ibarettir. 

Nitekim, bütün tezvir, tahrik ve fesad hareketlerine karşı Hatay
daki Türklük yekpare vir varlık halinde ve en karışık, vahim telakki 
edilen günler içinde mütesanid ve vakurlu kalmışsa bundan sonra da 
daha çok artan bir vahdet ve bütünlük ifadesi içinde bulunacağı tabii
dir. I:atay Cumhuriyeti içinde yaşıyan Arab, Ermeni, Rum ve sair 
cemaatlerin de yeni kuruluşa, Hatay Cumhuriyetine sımsıkı sarıluıayı 
iltizam etmeleri yine hiç şüphe yok ki, menfaatleri icabıdır. O birlik 
ve bu menfaat karşısında Suriyeli tahrikiçiniD Hatay Cumhuriyetinden 
ve Hatay halkından ne bugün, ne de yarın hiçbir şey koparmasına im
kan yoktur. 1'11enfl çalışmanın sonu, Suriyeliye yalnız husran getirir ve 
büyük Türk dostluğu ile beraber Hatay Cumhuriyetinin de iyi komşuluk 
ve dostluk münasebetlerini sarsar, hatta kaybettirir. 

Bunun içindir ki, Suriyeliden ve Suriye hükUmetinden istediğimiz 
sadece dostluk yoluna, normale avdet vıı yağmacılık, çetecilik hulyala
rnıdan içtinabdır. Yoksa, hakikaten Hataya uzanan eller günün birinde 
kökiinden yannııya mahkfun olurlar ki, bu da iyi bir dost n müreffeh, 
müstüil ;lıir ltaınşu olarak eönnek istediğimiz Suriyenin hiçbir zaman 
ınenfaa&ine uygun olınaz. 

Palamut 
Balığından 
Zehirlendiler 
Kadınların üçü de 

has~ahaneye 
kaldırlldı 

Aksarayda Manastırlı Rifat so
kağında oturan Şükriye isminde 
bir kadınla kızları Türkan, Faib 
ve Rabia yedikleri palamut balı· 
ğından zeh:rlenmişler dördü de 
Haseki hastanesine kaldırılarak 

tedavi altına alınmışlardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Tana sa 
Revüsü 
Gitti 

İstanbul festivali münasebetile 
şehrim'.ze getirilen Bükreşin meş
hur Tanasa .revüsü bugün Roman
ya vapurile Köstenceye hareket 
etmişlerdir. 

Revü heyeti Galata rıhtımında 
Belediye turizm müdürlüğü ta • 
rafından uğurlanmıştır. 

Heyet reisi şehrimizde kendi -
lernie gösterilen rağbet ve misa -
firlikten fevkalade memnun ol
duğunu söy lem~tir. 

Talebeler liselerde 0ku
dukları kellara göre 

yüksek mekteblere 
devam edebilecekler 

Kültür Bakanlığı lise mezun -
!arı hakkında yeniden bazı kar11'
lar vermektedir. 

Liseyi olgunluk imtihanında fen 
kısmında bitirenler Üniversite ve 
yüksek tahsil müesseselerinin fen 
kısımlarına edebiyat kolundan bi
bitirenler de yine Üniversitenin 
veya yüksek ·mekteblerm edebi
yat kısımlarına kabul dilecekler
dir, Bu suretle liseden talebe çı
karken ihtisas görmüş oldukları 
kısımlardan yüksek tahsile devam 
edeceklerdir. 

Donanmamı~ 
-lzmirde 

B~ta Yavuz olduğu halde şan
lı donanmamız dün İzmir limanı
na varmış, donanmamızın 12 par
çası halkın tezhüratile karşılan

mıştır. Donanma merasim girişile 
Yenikaleden limana gitmiş, Ya· 
vuz, Hamidiye, Kocatepe, Tınaz
tepe, Zafer, Kışla önünde, Sakar
ya, İnönü, Gür, Dumlupınar de
nizaltı gemileri Menderek içinde, 
Hızırreis gambotu, Erkin denizal
tı anagemisi, Akın gemisi Karşı
yaka, İzmir arasında demirlemiş· 
tir. Öğleden sonra Amiral maiye
tile Vilayeti, Komutanlığı, Bele
diyeyi, ziyaret etm~; saat on dört 
te Vali, Kumandan, Belediye rl!· 
isi ziyareti iade etm~tir. 
Donanmamız ay sonuna kadar 

limanımızda kalacak, bu arada E
ge denizinde müşterek talim ha
reketleri yapacaktır. Bu akşam 
Belediye fuar gazinosunda do • 
nanma şerefine ziyafet verecek
tir. 

Hem komşusunu döv
müş hem de ayırrnıya 
gelenl~re hakaret etmiş 

Suçlu karı koca 
mahkum edildiler 
Kasımp~ada oturan İsmail ile 

karısı Elmas, komşuları bakkal 
Halil ve karısı Hayriye ile kav -
gaya tutuşmuşlar gürültüyü du
yarak ayırmaya gelen bekçi Rı -
zayi İsmail ile karısı dövmüşler -
dir. 

İsmail ile karısı Elmas asliye 
dördüncü ceza mahk~mesinde mu
hakeme edilmişler ve suçları sa
bit olduğundan İsmail 2 ay hapis 
ve 35 lira para cezasına, karısı El
mas 29 lira para cezasına mah -
küın edilmişlerdir. 

* Alman ordusunun Königs -
berg'de yapılacak olan manevra

larında Orgeneral İzzeddin Çalış
larla Harb akademisi komutanı 
Korgeneral Ali Fuadın hükümeti
miz namına bulunmaları takarrür 
etmiştir. 
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Amiral'in lstanbul 
raporları 

NAHİD smRI 

Macaristan Krallığı naibi Ami
ral Horthy'nin Almanyaya yaptı

ğı ve birçok akisler vücude geh
ren seyahati, hafızamda, birhayli 
zaman evvel okuduğum bir yazıyı 
canlandırdı. Macaristanın Aiman
yaya fazla .yaklaşmasındaki s:ıik
lerle bu yaklaşmadan tahassül e· 
debilecek neticelerin tedkikiııi 

başkalarına terkederck, ben, sa
dece, sayın Amiralın İstanbulda 
bulunduğu zamanlara aid bir key
fiyetten bahsedeceğim. 

Bir kısım okuyucuların ':ıildik
leri ve bazı okuyucuların belki 
bilmedikleri vechile, Osmanlı dev
leti ve kapitülasyon zamar.ında 

bü.yük devletlerin icabında tebe
alarını muhafazaya memur ve Se
firlerin emrinde birer gemileri 
vardı. Şimdiki Macar naibi kra
lisi de A ~sturya • Macarisan dev
letine aid geminin kaptanı imiş. 
İlanı meşrutiyeti müteakıb yapı
lan büyük şenlikler, başlayar. n;
zalar, Avusturya - Macaristan 
Bosna Hersek'i ilhak edince ko· 
pan kıyametler, boykotaj ve saire 
hakkında, mensub olduğu Bahri
ıye Nezaretine vazife icabı rapor
lar yollarmış. Bu raporlar ;evka· 
18.de nazarı dikkati celbettiğinden, 
Bahriye Nezaretinden Hariciye 
Nezaretine ve oradan daima her 
şeyi bilmek ve her şeye hakim ol
mak istiyen - ihtiyar İmparatora 
gönderilmiş. Ve François - Joseph 
de mezkür raporları pek beğendi
ğinden, muharririni, yani Amiralı 
yanına ıyaver almış ve Amiral, 
İmparatorun fevkalade teveccü -
hünü kazanarak bundan sonra pek 
seri hatvelerle ilerlemiş. Kedisi
nin cihan harbindeki muvaffakıy
yelteri ve bUAhara bolşevizmi 

mağlub ederek Macaristan mu -
kadderatını ele alışı ise tarihe mal 
olınuş hakikatlerdir. 

Amiral Horthy'nin büyük vak
alarla dolu hayatında ehemmi -
yetli devreleri açan bir anahtar 
mahi~tinde te!Akki edebileceği
miz bu İstanbul raporları şimdi 
Viyanada, belki de Berlindedir. 
Ve belki de onları bir gün okumak 
genç nesle müyesser olacak ve 
genç fıarihcilerimiz bu raporlar -
dan istifade edecektir. 

Kösele 
Hauzunu 
Boşaltırken 

Fena kokuıun teslrile 
r'ört 2mele b3yıl1ı 
Dün sabah saat 11 raddelerinde 

Kazlıçeşmede 15 numaralı kösele 
fubrikasında çalışan Mustafa oğ
lu Mustafa Mehmed Ali oğlu Ha
san, Tahsin oğlu Mehmed ismin
de üç amele fabrikanın kösele ıs
latmağa mahsus havuzuna gire -
rek suyu boşaltmaktalar iken ha
vuzun neşrettiği fena kokudan ba
yılmışlar ve bunları kurtarmak 
istiyen Rifat oğlu Hasan da bayıl

mıştır. Dört amele de Ermeni has
fıanesrne kaldırılarak tedavi altı

na alınmışlardır. 

bir kadını öldürdü 
Dün, Ağırceza mahkemesinde, ı 

Kütahyada açılan bir vafata sebe
bLyet verme davasında davacının 
istinabe suretile ifadesi tesbit edil
miştir. 

! Kütahyada, Hanüe isminde bir 
kadın, bir müddet evvel çocuk dü
şürmek için qlomasız ebe Hati
ceye müracaat etm~. bir ilaç ver
mesini istem~tir. Hatice, Hanife
ye çıranın ucuna nikotin sürüp 
vermiş, Hanife de bunu kullan -

Kahvelerde 
Kü;üphane 

Bu usulün AnKa
rada tatbikine 
başlanıyor 

Ankara Halkevi şehir dahilin
deki kahvelerde cezaevinde ve 
çalışma sahasına dahil 130 köyde 
halkın ve köylünün okuma ihti
yacını temin maksadile iki yüzer 

kitablık birer daimi kütüphane 
tesisini kararlaştırmış ve hazır
lıklara b~lamıştır. 

Şimdilik bu kütüphaneler iki 
yüz kadar olacak ve otuz kırk ta

nesi önümüzdeki aylar içinde te
sis edilecek, mütebakisi de iki se
ne zarfında tamamlanacaktır. 

• 
iki 
Modern 
Bina 
Cumhuriyet bayramına 
kadar ikmal ediler&k 
bayrak ve kUtat resim• 

lerl yapılacak 
Galata rıhtımında yapılmakta <>

lan modern yolcu salonu ile en son 
sistem tesisatı haiz antrepoların 
inşaatı hayli Herlemiştir. 

Bu iki binanın önümüzdeki 
cumhuryiet bayramına kadar ik
mal edilmesi ve bayramda küş~d 
resimlerinin .yapılması kararla~ -
tırılmıştır. 

Sabıkalı 
Kadın 
Polise hakaretten 

51 gün hapse mah-
kum oldu 

Beyoğlunda Cumhuriyet gazino -
sunda oturduğu esnada polise ha
karette bulunan Hayriye isminde 
sabıkalı bir kadın dördüncü · ceza 

mahkemes'.nde muhakeme edilmiş 
ve suçu sabit olduğundan 51 gün 
hapse ve 53 lira para cezasına 

mahküm edilmiştir. 

dıktan sonra ölmüştür. 
Hanifenin şehrimizde bulunan 

kardeşi Bedriye Kütahya Müdde
iumumiliğine bir istida lie müra
caat ederek ebe Hatice aleyhine 
dava açmıştır. 

Dün Bedriye ile Hanüen\n 9 ya
şındaki kızı Kamran dinlendiler. 

Heyeti hakime, ifadelerini tes
bit ettikten sonra istinabe evrakı
nın KütahyG Ağırceza mahkeme
sine gönderilmesine karar v~rdi. 

Sınai 
Müesseseler 
Yeniden kurula
cak ol.Jnlar hak
kında mühim ka-

rarlar verildi 
3537 sayılı kanunla teşviki sa

nayi muafi.yet ruhsatnamesini ha
iz olsun, olmasın, bilümum bi!"inci 
sınıf sınai müessese evsafını haiz 
veya bu evsafı iktisab edecek cie
recedtvsi edilecek veya yeniden 
kurulacak sınai müesseselere şu 
mecburiyetler tahmil edilm~tir: 

1 - Birinci sınıf sınai müessese 
evsafını haiz müesseseleri yeniden 
kurmak istiyenler (birinci sınıf 

sınai müessese) evsafı şudur: Ha
mal, bekçi, katib, mulıasib ve 
müdür gibi müstahdeminden ma
ada bilfill istihsalatta çalıştırılan 
ve çalıştırılacak işçilerin günde
lik adedi nedese 1500 ve daha 'faz
la olmak ve ayni zamanda mec
muu en az 10 beygiri bulan kuv
vei muharrike ile işlemek. 

2 - Mevcud müesseseleri birin
ci sınıf sınai müessese evsafını 
'iktisab edecek surette tevsi et -
mek isbiyenler. 

3 - Birinci sını sınai müess:? -
seteri her ne nisbette olursa olsun, 
tevsi etmek istiyenler. 

4 - Bir 'nci sınıf sınai müesse -
seleri bir şehirden diğer şehre nak
etmek istiyenler. 

5 - Birinci sınıf sınai müesse
selerin imalatının nev'ini d'!ğiş -
tirmek islıiyenler; tesis, nakil, ta· 
dil veya tevsie başlamadan evvel 
İktısad Vekaletinden müsaade is
tihsaline mecbur tutulmu~lardır. 
Fakat b utesis ve tevsiler için de 
olsa, makine ithali için müs3ade. 
istihsaline lüzum yoktur. Makine 
ithali (ithalat hakkındaki hüküm
ler dahilinde) serbcsttır. Ancak, 
serbestçe ithal edilecek makine -
!erin yukarıdaki maddelerde ya
zılı tesis veya tevsiler için mües
seselere celbinden önce İktısad 
Vekaletinden tesis ve tevsi için 
müsaade alınması mccburidi:. nu 
mecburiyetleri ifa etmiyenlerin 
güınrüklelrden getirdikleri ma -
kine, alaf ve tecdid parçalarının 
gümrük ve munzam resimleri 25 
misli olarak tahsil edilecektir. 

-~-* Yunan donanması Maltayı 
ziyaret etmiştir. Averof zırhlısın
da bulunan Prens Pol şerefine ge
ce amirallıkta blı: z>yafet veril -
miştir. 
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~u· _••!EN ........ Ayten telaşla sordu: Ayten masaya yavaşça yaklaştı. oyunu uzatmışız. man açıktır. Ben oyunda binde bir 
..,..,, .:"'&.;:I _ - Oynuyorlar mı hala? Gültekin, Ayteni görünce - ne· Sonra Gültekine hitab ettiler: kere kaybederim. 

~ o G nr 7~ - Evet madam .. Amerikalılarla den bilmem? • sevinmişti. - Yarın gece arzu ederseniz - Ne kazandınız bu gece? 

4*$..,-.IT oynuyorlar. Fakat, canınız sıkıl - Birdenb"re Aytene dönerek ve tekırar oynarız, olmaz mı? - Dört bin dolardan fazla ... 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI -------·-- -·----·---------------
ı e frlka 
N.94 

Biraz sonra bir bardak su ge -
tirdı, 

Ayten suyu içerken, garsonun 
eline bir miktar sıkıştırarak: 

- Bizim Sinyor hfila salonda 
oyun mu oynuyor? Haydi, kimse
ye sezdirmeden bak da gel.. 

Dedi. Garson bahşişi alınca gü
liıınsedi. 

Kapıyı kapayıp gitti. 
.-\yten yatakta bekliyordu. 

Bir aralık: 

- Bu ne kadar kumar iptilası .. ! 
Diye mırıldandı. 

Ayt~nin uykusu kacınıstL 

Yozon lekendar F. 
8ERTELLI 

O, öğründe bir kere bil~ kumar 
oynaınamı~tı. Bütün b:Jdiği oyun
lar ailece oynanan (altmış altı; dın 
(altı kol iskambil) den ibaretti 

Halbuki Gültekin neler biliyor-
du? ... 

Poker .. . 
Bakara .. . 
Biriç ... 
Mezad .. . 
Laskine .. . 

Ve daha birçok isimlerini batı -
rında tutamadığı oyunlar. 

İşte kapı vuruluyor. 
Garson geldi. 

masın hiç. Mösyönün önünde bir gözünün ucile işaret ederek: Gültekin: - Vallahi bu şansa hiç diyecek 
kaç bin dolarlık bir servet var. - Rahatsızlandın, ~eğil mi? - Hay hay... .< yok. 

Ayten sevincinden garsona biraz Diye sordu. Diye mırıldandı ve Aytenle meş- - Tam vaktinde geldin, Ay-
daha bahş:ş vererek: Ayten Fransızca cevab verdi: gul olmağa başladı. Amerikalıların tenc:ğim! Tenbih etseydim, belki 

- Teşekkür ederim, dedı. - Çok rahatsızım. Sana ıhtiya- şüphesini uyandırmamak için Ay- uykunu terkedip de gelmezdin. Ne 
Garsonu savdı. cım var .. Neden geciktin bu kadar? tenle fransızca konuşuyordu . iyi oldu da geldin. Val!ahi bık -
Şimdi büsbütün uykusu kaç - Amerikalılar ne de olsa zengin Amerikalılar genç kadının ra- mıştım bu oyundan. Banknotlar a-

mıştı. ve kadınlara karşı fazla nezaket hatsızlandığını görünce derhal o- vuç avuç, tomar tomar geliyord•ı, 
Daha fazla bekliyemezdi. gösteren bir millettir. yun masasnı terkettiler... HPr iki- Herifler kaybettikçe seviniyorlar.. 
Tekrar kalktı. Derhal ellerindeki kağıdfarı ma- sini de seliımlıyarak salondan çı- Bu da bi.- Amerikan zevki galiba! 
Sırtına mantosunu aldı... sanın üstüne atarak: kıp gittiler. Paraları kucakladılar .. 
Başını kısa bir eşarpla bağladı.. _Çok geç olmuş galiba _ dedi- Gültekin, Aytenin yüzüne güle- Kamaralarına indiler. 
Kamarasından çıktı. !er _ haydi yatmağa gidelim artık. rek baktı: 
Ayten, müstakbel kocasının ö- Bakınız, madam da rahatsızlan - - El çantanı getirmedin mi? 

nünde biriken servetı gözlcrlie m~... - Ne yapacaksınız el çantamı? 
görmek istiyordu. Ve Aytene dönerek özür dil~dl· - Bu paraları nereye koyaca -

Salona çıktığı zaman, bır tek !er: ğız?! 
masanın başında oynıyan oyun - _ Affedersiniz, Mis! Kocanızı Ayten sevinçle sordu: 
culardan başka kimseler yoktu. daha fazla alıkoymağa hakkımız - Şansınız çok açıkmış bu ak-

Onlar .. Gültekın ile Amerika - yokken bu terbiyesizliği yaptık. şam, değil mi? 
lılar halii oynuyorlardı. Seyahatin verdiği can sıkıntısıle - Evet. Benim şansım her za -

Gültekin artık zengin olmuştu. 
Kendi kendine: , 
- Venedikte pekala Mısırlı 

prens rolüne devam edebilirim • 
Diyordu. 

Hakikati itiraf etmekten vaz 
geçmisti. 

(D-amı uar) 

·ıi 
Orta Avrup ~~~ 

Yazan: Ahıned şuıırıı •1 • 

S .. dcl "' 
Çekoslovakyadaki u 1,ı..P . . ... ndeıı 

manları ıneselesı yuzu sflıasıl'~ 

ihtilaf artık en hid bir 5 ıınY"J!ll' 
girmiş bulunuyor. j\lın r 0la' 
kuvvetli yardımına ınaıba ;;ı• • 
Südetler idari mubtariyelııss ,~ 
rinde ısrar ediyorlar. fra 

8 
ga· 

du1ıtU eJ 
Sovyet Rusyannı yar . Siidcıl 
venen Çekoslovakya da ki taPI • 
için ancak ekalliyet bak . r .;1CI 
maktadır. Bu iki uoktaJ fta ef• 

telü telif etmek için Ü~ ~: v~ 
ve!, Praga giden ingılı d•' iti 

k•"8 • Runciman, Çekoslova , 'I< b~ 
l'd rıcrı 

adamları ve Südet ı c ciııı'' 
çok defa görüşmüştiir. n~;.. ~ı· 
nnı telkinatile Çekoslo• 8 ...... ~ 

~ıııı-· 

kümeli, şimdiden bazı · ,,ıarr 
· 1 S"d t Alırı• ~ meınurıyet ere u c t rtrı' 

nı tayin etmeğe ınuvufaka. 1,uiP 
111L"~f' 

olmakla beraber, esas · d• • 
halföıe doğru adım atııııııŞ 
ğildir. ";bir 

·rrı bU ı 
Son hafta içinde ihtı a ı"' 

tün vahimleştiren bir tal<ıP' 
amiller çıkmıştır: fer· 

11ıi st 
1- Almanyanın umU ...... 

berliği andıran askeri ınıın ~··r· 
ısrııı '' !arı, gerçi bu manevra . Jdı; 

hangi siyasi maksadla l •P ~ jı• 
inkar edilmektedfr. Ve ger< i -~· 
giliz, gerek Fransız gazc~clc;er ol· 
larnı alelade askeri tecrııbe f•' 

d •1ıet• duğıınu kabul etmekte . ' ır.J<•r'ı 
kat bu kadar küJliyeth .,ı..sll' 
sililh altında bulunması, Ç ,...,. 

aky .. . b' tazyik y•P v a uzerıne ır 

tan geri kalamaz. i~;oıl 
2- Dikkatten kaçm1Y"" fıo4' 

bir nokta da son gürıler ı•t (t' 
fırıdsP -" 

Alman gazeteleri tar• ıJ•P "'·' 
koslovakya hakkında y•P ~~· 

'd' f)I J riyatın şiddetlenmesı ır. ııte ' 
çük bir hadise izam ediJ.ııl~,o· 
Çekoslovakyadaki Südct ·ye''~ 

d ·ıcrıı1 J· )arının tahammül e ı 
1 

rı b 
bir tazyik altında yaşadık 9 

dirilmektedir. s~'" 
3- Birkaç gün en·el. ,8ıııı' 

partisi çok tehlikeli bir tıeYıı•""' 
me neşretmiştir. Bu beY•" ııı•rıı1 
de Südet Almanlarınııı, ı",.ıl' 
kaldıkları tecavüzler ~·~;;;. fr 
şimdiye kadar siiklıt ettıl< .. ıııil' 

. ıcrıoı ot' 
kat bundan böyle ncfıs ı.t• .. 
dafaa için tedbirler aJnı• .ktr'~ 

. ·ıııı<· , .. best kalacakları bildırı ,,.,,.. 
JJl'-· tı· 

Devlet otoritesine kar~ı ) 81 ~ 
det ı .

okuyan bu beya~rıanıc 
1 

rıl•''' 
1 t 1 ... 

kümet tarafından top • I< 0 ~ 
tır. Filhakika Çekoslo•·• :,,,.~r 

at•· 1, 
kümetile Alman tebaası , t ,. 

s··f'c 
ki bu ihtilaf belireli. '.' di,;~ 1 ~, 
manlarının göstcrdikJcr•. disr ! 
çok dikkate lıiyık bir h• bi"i •' 
kil etmiştir. Bunuu scb<\]~ı•'''' 
laınak için Çckoslo,·nl< 'l<İı:,ıı>ıı" 
ruıın, ~azi usuli.indc tr~;.11 ıı'J~ 
uuş olduklarını bilııı<I< 5 ~· '. 
Almanyadaki naziJcrjn ft1ı1 1"1 

s. A. teşkilatı gibi. Siid<
1 

J• ı ~ 
alt• 11 ~· )arının da F. S. nanıı ,,,ıf 1 

ti zabıta org,.ınizasyoııl:ıt~k,iıtı1'" 
Südetler bugüne kn•lnt Jı ..;ıV,,V: 

1 LJJlf' ~ 'r. 
karşı mukavemet yo . , ~~· ." 

·ı · ııarılc ı,,. mışlar, F. S. tcşkı • ~~· r d" .ı 
muhafaza etmişler ıt· 111~'~ 

muhafazada bu dere<' 1 ol r 
b .. kı'.ı••'e ~ olan bir teşkilat u ıııiı' ı 

lesine karşı harekete geÇ 1 ,,,! ·•·,. 
Ç•·· " rar verirse, O 7..UnJ3P f lfİf • 

meselesinin çok tchlik< ~;lir· 
. .•. . . dil< ~~ haya gırdıgı ıddıa e ,ıoı t · 

Çek• • 4- Almanyanın, .,ıı·<· ı' 
1 ak. •" ya karşı tedbir a m 0c ' ,..~ 

· - kdird• o'' yetınde kaldıı,<ı ta . . ii~r< o" 
hareket edeceklerıııı ıt•'"~ p 
için Fransa ve Sovyct 11111•"' J' 

dinde teşebbüste btı 1 "d 1 rs» ·J'~ 
!

"' u3ll ,.,ı, 
te aş ve heyecan u., . etı·~ 
beblerden birini tcşkıl ..,.,, ıt 

. h9"" ~°' Moskovadan verileıı (' . t ' 
Sovyet Rusya, Fran~".iuıı~ ~~l 
vakyaya karşı taahlı.~ i ı•~ ,,,_ 
mak kararını vcrd•ıl ı.ar!' ~J' 
Sovyetlerin Fransa) 9 i ı·•1 ,,,_~· 
hütlerini ifa edecekl•; 

0
; ,41 Jt' 

b . · rr ts ""r ır cevab verınıŞ ı · 11ıı ı 
ta•t ·ı' 

ya Çekoslovakya)'B ,.9J<ı·•~-ı I' 
ve Fransa da Çekoslo ı·tl ' .ı ' so• ,,. . 
dıma karar verirsr, kVD) ıa • .fi'ı. 
F k !o,·• . !-' ,• 

d
ransa ve Çed?s .Mıı••Jld0ğ'''• ım edecekler ır. ,,J 

d - ııd•JI . ıt• 
Almanyanın Ob'f 1<eııd• .. ,1,1' 
taarruz etmeyip de ·ır ı•'" 1.,Jl k ad• · e 1 I' !arını himaye ma 5 l)ut•l ~ 

JJICC idi 14 
lede bulunınnk c ~o '' ı . ıı or• .; 
kalırsa Sovyetlerırı it ' •' • . da · · 1 
reket edeceklerıııe ··ı.urıı•''' 1,J' 
suale de So,•yet htı tJ ,-)> . "' (De»•"" 
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Göz oyan 
C 

. , 
anı .•• 

Halkın ''linç ede
ceğiz .. diyerek 
üzerine saldırdı-
ğını görünce .. 

Sigarası.11 göstererek: 
Müsade ediniz sigaramı 
b ·~·~eyim .. diye bağırdı. 

Yeni ve korkunç bir cinayet 
paberi karşısında kalan Faris hal-
1cı vahşi katili linç etmek istiyor. 
Hadıse bugüne kadar emsaline 
t stıanmamış tüyler ürpertici bir 
ölümdür. Öldürülen genç kız yir
ıııı vaşlarında ve güzelliği ili! 
mc~hur MaryadıT. Orta halli bir 
ail e kızı olan Marya, Alber ismin
d~ı<ı caninin tuzağına düşmekten 
kurtulamamıştır. Fı;ansa halkını 

dehşet içlnde bırakan bu korkunç 
hadisenin tafsilatı şudur: 

Marya güzelliği sayesinde ar
hdaşları arasında yüksek bir 
ıu,·k! yapmıştır. Bir gün dört 
geııı; kız aralarında sözleşerek bir 
, "' lt>rtib edi\'->r!ar Marya kendi 
t•vınJe arkoria ~IJ.rt"1J. ve bilhassa 
erkek misafirlere karşı mahcub 
olmamak için azami gayreti sar
fedıyor. Kendisi de en güzel elbi
selerini giyiyor. Zaten güzel o
lan genç kız tuvaletine de itin-ı 

edince tam canlı Venüs olmakta 
güçlük çekmiyor. 

O g'.inkü çaya gelen misafirler 
arasında, Maryanın ilk defa gör -
düğü bir genç vardır. Esmer, ya· 
kışık!ı ve kibar hareketlerile na
zarı dikkati celbeden bu genç, Al
berdir. Çok şık giyinen bu genç 
adam, Marya ile çok fazla alaka
dar oluyor. Alber çaya Maryanın 
samimi dostlarından Mişel'i be -
raberiııde gelmiştir. Kendisi ec
nebi talebe diye takdim edilince 
daha fazla sükse kazanıyor. O 
giınkiı samimi hava içinde Alber 
güzel Maryanın kalbine girmey~ 
mu\·affak oluyor ve ertesi gün bu
luşmak üzere randevu alıyor. 

İl" koı , nıada başlıyan bu gö
nul mace.ası hır ay biıtün hara
retile d< m etmekt.,dir. Mary,q 
sık sık AJberin evıne gidiyor, hat
ta geç vakte k9dar orada kalıyor. 

Yine bir giın kır gezintisi dönü
şünd~ Alber, Maryayı eve geti
riyor. Fakat bu sefer masanın ü
zeri çeşitli içkiler ve yiyeceklerle 
doludur. Marya bu manzara karjı
sında karar vermiye \•akit bul -
rr.adan Alberın kuvvetli kolları 
arasında kalıyor , toy bir kız olan 
Maryayı bir iki pt:se kendinden 
geçiriyor. Ve saat sekizde böşlı

yan içk, filemi geç vakte kadar de-~ 
vam ediyor. İ k defa bu k~dar faı- 1 

la içki içen Marya içkinin ve ka
dehine konulan ilacın tesiri ilç 
kendini kaybediyor Korkunç ca
ni derhal iş başına geçerek genç 
kızı yatağa götüruyor ,.e bütün 1 

giydiklerini çıkartıy0r. Çırılçıp • 
lak \'e hiç bir şey lıissedemiyccck 
bir j.aJe giren Marya pamuk çu
valı gibi Alberin her hareketin4 
katlanıyor. Alber bir iki saat gü
zel kızı hırpalayıp berbad ettik
ten sonra ince ve keskin bir neş- 1 

terle önce göz kapaklarını kesi
yor Yavaş yavaş ıztırap duymı -

Yl başlıyan Marya kıpırdanmaya 
başlayınca cani derhal sabunlu 

bır ka) ışla kızı boğuyor ve bu da 
yeıışmiyoruş gibi gözlerini oyu
yor. 

Hadiseden iki giın sonra kızla

rının ortadan kaybolmasile çıl • 

gına dönen aile polıse müracaat 

ediyor. Kısa bir tahkikattan son

ra Alberin evine giren polisler 

tüyler ürpertici bir manzara ile 

kıır~ılaşıyorJar. Marya kanlar i

çinde, gözleri oyulmuş bir vazi

yette yatakta cansız yatmakta
dır. 

Bır hafta süren tahkikattan 
sonra Alber yakalanıyor. Tev -

kifhaneye götürülürken heyecana 

düşen halk 

Almanya hazır mı?! HIKAt§ 
DERT ORTAKLARI Erkanılıarhiye dünyaya meydan okuyabilmek 

için daha iki sene hazırlığa lüzum .... 
gorugor .• 

Almanya iktısadi vaziyetini düzelttiği 
hakimiyet elde edebilecektir . 

\ 

•• gun 
Almanya hızr mı baaMC 

Bugünlerin lakırdısı malfun: 
Almanya seferberlik tecrübesi ya
pıyor. Fakat harbe karar verip 
vermiyeceği daha belli değil. O da 
şu dört be§ gün içinde anlaşılacak! 
İstikbali keşfeder gibi bir vaziyet 
alarak pek yakında Avrupada u
mumi bir harb çıkacağını söyli -
yenlerin kehaneti kendilerine kal
sın, her halde geleceği keşfetmek 
zor olduğu kadar dünyayı kana bo 

yayacak bir harbe yol açmağa da 
karar vermek kolay görünmüyor. 
Yeni Avrupa matbuatı da bu me
sele ile meşguldür. Her yerde zi· 
h.nleri korcalayan su ı şudur: 

1 - Alınanyada hiçbir şey ziyan 
olmuyor. Herşey t~arruf ediliyor. 

2 - Almanyada kadın, erkek 
kimse boş durmuyor. Herkes aza
mi çalışıyor. 

3 - Bugünkü Almanyada her
kes kuşağını sıkarak yaşıyor. Her
kes çok çalışarak az ile kanaat et
mek mecburiyetindedir. 

4 - Bugünkü idare şekli artık 
Almanyada gitgide yerleşmekte -
dir. Onun için başka türlü bir de-

ğişikliğe Almanlar ihtimal ver - ı 
miyorlar. 

Almanya, dahilde böyle oldu
ğuna göre, haricdeki işlere nasıl 
bakıyor eselesi?. 

lin - Roma mihverine neden dola
yı taraftar oldukarını da söylü -
yorlarınış. 

- Çünkü diyorlarmış, şimdıye 

kadar Berlin • Roma mihverinden 
yalnız Almanlar istifade etti de 
ondan! ... 

Avusturya malum şekılde Al -
manya tarafından alınmazdan ev
vel bu memleketin ticareti, İtal
yanların elinde bulunan Triyeste 

(Devamı 7 inci sahifemi:ıde) 

Başsız 

Yazan: 
Uç kız kardeştiler. BüyültleriÖ

jeni, yirmisinde; ortancaları Me
lina, on sekizinde; en küçükleri 
Anuş, on altısındaydı, 

Öjeni ile Melina, bir erkek terzi 
yanında çalışıyorlar, daha mekte
be giden küçük kardeşleri Anuş
la ihtiyar analarına bakıyorlardı. 

Çalışan kızların ustası İrfan, o
tuz yaşlarında, ne çirkin, ne de 
yakışıklı, kendi halinde görünen, 
sessiz bir adamdı. 

Öjeni, kardeşi MeliM kadar gü
zel ve akıllı değildi, fakat eli işe 
ondan fazla yat.yordu. Genç kızın 
kalbi de çok iyi idi. Bü:ün kazan
cını annesine veriyor; kendi şahsı 
için israftan çekiniyor, gençliğin 
tahi! haklarından olan giyim ku
şam heveslerine kapılmıyordu. 

Melina, çok güzel, şirin ve cin 
gibi b\f kı:ıdı. Evin ~e ~'el,venin 
neş'esi, oydu. 

Öjeni, ustasile bırlikts çalışı -
yardu. Bir gün İrfan: 

- Öjeni, dedi, annem, Bursaya, 
kardeşimin !)'anına gidlyor, ben 
yalnız kalıyorum. Handa. otelde, 
bekAr odasında yatıp kalamam. 
Sizin ev müsait mi? 

Öjeni, önce bir şey anlamamıştı.ı 

- Niye müsait mi diye soru -
yorsun? 

- Sizin eve pansiyoner gelsem! 
Genç kız, kat'i cevab veremezdlı 
- Anneme danışayım. 
İrfan, Öjeninin aklı yatması için 

.. rılat1yordu: 

cesedin 

MAHMUD YESARi 
- Beni tanıyorsunuz. Bedava 1 

oturacak değilim. Size de, küçült 
bir yardımım dokunur. 

Genç kız; ustasının teklifini, an
nesine, kız kardeşlerine açm•ştL 

Fazla düşünmeğe lüzum görmedi
ler. İrfanı, bir buçuk sencdenberl 
tanıyorlardı. Hiç bir fenalığını 

duymamışlardı. İşçilerine karşı 
çok insaflıydı. 

Uç kız kardeşle anneleri, kol -
ları, paçaları sıvadılar, evi temiz
lemeğe başladılar. Orta katta, so
kak üstündeki cumbalı odayı, İr
fan için hazırladılar. 

İrfan, iki gün sonra, Öjeninin 
evine, pansiyoner olarak geldi, 
yerleşti. 

İrfanın dışarıda yemek yemesi 
de güç oluyordu. 

- Mutfak masrafına ben de iş
tirak edeyim, dedi. 

Önce, bunu kabul etmek iste
mediler: 

- Nasıl olsa, tencere kaynıyor. 
Bir kişinin boğazından ne olur; a
radan çıkar. 

İrfan, razı olmadı ve onun ısrarı 
karşısında, verdiği yemek parası
nı aldılar. Artık bir aile halkı gibi 
hep bir arada, ayni sofranın ba -
şında toplanarak yiyip içiyorlardı, 
Herkes memnundu; İrfan, sevion
oinden kabına sağamıyordıı: 

- Kendi ailemin içinde gibi • 
yim. Eğer siz olmasa.ydınız, ben, 
yabancı pansiyonlarda ne yapar· 
dım l.. 

esrarı 

ya bit 
Fakat Öjeni dalg:n!aşını şübb' 

lamıştı. Hasta olnıası.~~.an rdu: 
edildi. Öjeni, zorak~ .~lu~zer1"' 

- Hasta filan degıliITl. 
iyi şeyler yorun.. .1,.edıJI 

Bir akşam, Melina, al· : 
yalnız döndü. Annesi sor~Uİ 

- Öjeni ile İrfan ~ere \;r ır 
- Onların sıkı işlerı vat• 

at sonra gelecekler. t soorl 
Öjeni ile İrfan, bir _saa ırJJI' 

değil, ogecehiç gelnıed~er. eııı;şıı; 
nin gözlerine uyku gır~ağı P' 
belki kapı çalınır diye kU

1 rişte, sabaha kadar Jıekled · gao' 
Ertesi sabah, MeJina, lı~,,şrııor 

den daha erken atelyeye ıı:ıJl!l" 
tu; ablasını, İrfanı sordu. ~ 
bir şey bilmiyordu. O gUrıf~ g5' 
kadar, ne Öjenl, ne de tr 
rünmemişlerdl. ,ıııll' 

Günrle geçtl, Öjeni ile ~ ı~r 
bir haber çıkmadı. AtelyeJ'I< 
nın ortağı idare ediyordu· nt bil' 

İşin hakiki renginl, ıekl.!aı ıır 
memekle beraber, :Meilna 

1 
ı.ıd' 

nesi, vaziyeti az çok a?JlBill :,0tJ' 
İhtiyar kadın, düştüğü ş•Ju. 
tan kendini kurtaramıyor ö Ol~~ 

- İnsanlık, gençlik ... G ~11'1"' 
Gönüle meram anlatıJınaZ· oJl'l" 
Öjeniden hiç ummazdım· ı f1 · 
böyle bir iş edeceği aklır!lde~i)JI 
mezdi. Halinden de belli vifr 
Hemen bir günün içinde se rf!' 
diler yal.. Biz, nasıl ~ark1~:n urf 
mamışız! Doğrusu, öJeni 
mazdım.. ~ fjııt' 

Bir gün, Öjeni ile trfall
1 ~ 

sada olduklarını du~~r, ôıJ' 
adamlar konuldu, frfaıı • 
Bursadan çağırıldı. ti' 

Ila rb olacak mı?. Fak • ıturduğu 
yerde kolayca ahkam yürütmek -
tense memleket dolaşarak hal ve 
koyfiyeti yakından görmek, ona 
göre bir netice çıkarmak daha iv: 
olsa gerek, İşte Londralı Deyli 
Ekspres gazetesi de bÖ) le yapmış. 
Onun Avrupayı dolaşan ve bil -
hassa şu son ay !arda p"kçok gürü'.
tülerin, şayiaların, türlü halecanlı ı 
rivayetlerin birbirini tak;b ettiM 

Harici politika işleri konuşulur -
ken Bertin - Roma mihverinin ha
tıra gelmemesi imkansızdır. Çünkü 
Almanı anın olsun, İtalyanın olsun 
dış politikaları mevzuu bahsolur
ken bilhassa şu son bir senedir hep 
bu mihverin lakırdısı dönmekte
dir. 

iki .teşhise rağmen 
anlaşılamadı 

hala 
İrfan, her şeyi ıttraf et ·1, ,f 
- Evliydim, fakat karııtı .~ 

uz• Ô' 
yaş1yordum. Mahkeme. dıJııı. 
Halbuki, Öjenlyi seviyor ıııln ıf! 
jeni, gebe kalmıştı. Öjell al' İf 
ic;itmeme•!, hırpalanınaı11 f'r"ol 
<ı ldım, Bursaya, anneıni" 
götürdüm. 

., 
orta Avrupadaki merkezleri ela -
!aşmış muhabirinin yazılarını neş
rediyor. Muhabirin Almanyay ı ge· 
zen muhabirin görüp söyledıkle -
rinden çıkan netice şudur: 

Deyli Ekspres muhabirinin an- ı 
!attığına göre Berlin - Rom'l mih
veri Almanların hoşuna giden bir 
şeydir. Her Alman bundan bahse
derken İtalya ile Almanya arasın
da teşriki mesaiye taraftar bulun
maktadır. Fakat bazı Almanlar 
vardır ki daha ileri giderek Ber-

iki adam cesedin Rus mültecisi Troçki'nin katibi 
Rudolf'a aid olduğunu söylüyorlar. Halbuki. .. 

Öjenlnin annesi sordu: ed'f 
- Peki, çocuğunuz ner 
Genç kadın, hıçkırdı: 

1 
- Öldü. yıııa~ 
Ve ihtiyar kadın da, •10ııınıı" 

görmediği torununun ° 
kııile birlik ağladı. ~ ~ 

Her Akşam~ . 

Bundan 7 gün evvel Fransada 
Mulan'da, Sen nehrinde başsız 

bir cesed bulunduğunu cesedin 
vücudünde mevcud hançer ıyara
ları sebebile bunun bir cinayet 
olduğu teshil edildiğini yazmıştık. 

T A K S 1 M 8. 8 A H Ç E S I 1 
Alaturka kısmında 

23 ağustos Meulan'da Thun şa· 
tosu köprücüğünün yanında bu
lunan bu cesed etrafındaki zabıta 
faaliyeti henüz nihayete ermemiş, 
tahkikat bu esrarengiz cinayetin 
mahiyetini tayin ve faillerini tes
bit edememiştir. 

L. i F LA Tahkikatı idare eden istintak 
hakimi Charny ile polis Dans • 
lande morgda bulunan cesediıı 

başında yeniden incelemeğe devam 
etmişler, başsız cesedin teşhisi için 
morga çağırılan David ve Ru is -

- Kızım seni seviyorum ... 
Diyor, fakat tiksiniyor: 

Baban .. Baban .. Yavrum Meral, baban ben de-
ğilim ha• .. 

Diye yürekten zğlıyor. İstiyor, bütün babalık 
hakkile istiyor, Allahtan istiyor ki, Meral: 

- Beybaba, ben seninim ... 
Desin! Bazan, kulakları ile bu sayhayı işidir gibi 

oluyor, o zaman tasdik ediyor: 
- Öyle ya ... Öyle ya ... Benim"in, benim çocu

ğumsun. Annenin hiyaneti benim temiz kanımı kit
letememiştir. Benim olmasan, bana bu kadar yakın 
olmazsın! Senden başka kimi özlüyorum, kiminle be
raberim ... 

* - Refik Bey, çorba ... 
- Getirdin mi? .. 
- Evet ... 
Tepsinin uzatılışı. Bir· kaşık: 
-Oh ... 
- l\lükemmel. . 
- Tavuk suyuna olacak ... 

Edebi Roman 
N o . 95 

•Refik Bey, 
Bugün muhakkak kurtuluyorsunuz. Müddeiu

mumi Feridun Beyin yanından çıktıktan sonra, eğer 
beni görmek isterseniz Ulucamiin önünde sizi bekli
yeceğim. Oraya geliniz. İsterseniz ve kabil olabil~
cekse doğru İstanbula dönünüz ...... • 

Heyecan, ümidin hududsuzluğu, intizar .. Yine o, 
nerak: 

- Acaba beni kurtaran bu adam kim?. 

* 

minde iki adamla Madam Lakro
va'nın cesed başındaki ifadelerini 
zaptetmişlerdir. Cesedin hüviye • 
tini tesbit etmeğe çalışan zgbıta
nın faa!Myeti iki ihtimal etrafında 
toplanmaktadır. 

Bunlardan birisi Rus siyasi mül
tecilerinin Troçki'nin hususi kil • 
tibi olan ve 13 temmuzda gaiblere 
karışan Rudolf Kleman, diğeri de 
bundan 9 gün evvel yani 23 ağus
tosta esrarengiz bir şekilde orta
dın yok oluveren Pierre Madiec
dir, 

Rudolf'u çok yakından tanıyan 
David ve Ru ismindeki adam ver
dikleri ifadede cesedin Rudolf'e 
aid olduğunu iddia etmişler, arka 
tarafı tammaen çürümüş olan baş· 

Ya za n: 

sız vücudü kollarından ve bacak-
!arından tanıdıklarını ileri sür • 
müşlerdir. 

Diğer taraftan malfunatına mü· 
racaat edilen Bayan Lakruva da 
Merlendeki mezarlığın morgunda 
bulunan cesedi görmeğe gelmi~, 

sırtında bir kazak ve bacaklarında 
da birgolf pantalon bulunan genç 
kız mezarlıkta etrafını alan gaze· 
tecilerle fotografçıların gözleri ö
nünde büyük bir soğukkanlılıkla 
cesedin bakiyesini muayene etmiş 
tir. Bu cesedin kardeşi Pierre 
P,fadiec'e aid olduğunu kabul ve 
tasdik etmiştir. 

Eski karıslle olan bOŞ 1 p~ vası bitince, İrfan, öjenl>'dslı' f 
la aldı. Eski aile bayatı. bH11ıli' 
mimi bir şekilde yenıdeP 
Herke• memnundu. P ~~ 

url<e ı r• 
Yalnız, Öjeni doğur "'~1 ı/ 

talanmıştı; ek ıyerlertnde00~ıo', 
kit sancılar duyuyordıJ· ıı1ııfl'' 
onun, ayak maJrinesil• ç 
masını söylediler. ııt°'' r 

Öjeni, artık evde otıı~,ıııf° 
dıkış' !erile, ev iş!erile 0Y .• ,ııı f 

kal',.,. ~· İrfan, evde sıkılan 1 etııı 1 
. 

dlrip eğlendirmeyi ihll" yi ııP0 
ve Melinayı da götürme. d 
muyorlardı. ııııl'~, 

. in cı· 
Bayan Lakrova bir çiçekçi dük· Yaz gelince, Öjenın ıcl•'· .J' 

kanında çalışmaktadır. Kardeşi de büsbütün bozuldu. Sıca Jıll'Jll"./ 
/Devamı 7 lııci sahif•nıi:ıde) Devamı 1 1ııd 4' / .ı 

- " - .. ~-·· "d~, 
tııaıı d' . 

- Yok galan, muddi umumiyeyeye ııeıı f 

değülsün .. Bu kerez doğrulayın çıkıyon·" ııtı~ 
yolcuk cskerliğim.i bitirib de melmekete v 
ha senin glbi sevineceğim .. bey?. 

Sivil bir adamın bir kelimesi: 
- İnşallah ... 
Refikde sevincin çılgınlığı... . rl ., 
İhtiyarın asma kilidi kurcalayışı ve. rı /) 

kSI " 
- Ben sana geçenlerde kurtulaca 

Etem izzet B ENiCE 
yerden işittim .. demedim mi?. .. .. ,18ııi1i~ el' 

Diyişi ve ... Yanındakilere dönup sol ğıJ ııe~ 
- Zaten, bu çocuğun kabahatsiz oJdU11. 11 

mm kaabhatli insan hiç bu hale girer ın - Oh ... 
Kalbin şiddetle çarpışı. Damarların şiddetle atı

şı. Gözlerin yolu bekleyişi. Ayak seslerinin yakın
laşışı: 

- Galıba çok aqam geliyor?_ 
Bir saniye sonra: 
- Refik Bey .. 
- Efendim ... Efendim ... 

geldiği zaman §iındlkinin ikisi gibi idf .. · . şt/I 
Refiğin heyecandan deli gibi bağırıŞ~ıçııit · 
- Vallahi kabııhatsizim baybaba ... 

yok ... 
Ve ... İlk adım!.. flt'-1 * ğı. ( Güneş. Hava. Rüzgar. İnsan kaJaballD 5ıııııe · 

bir yürüyü. Her adımda bir tekerrür ede 
- Kurtuldum artık değil mi?. - Seni linç edeceğiz, diye ka

tilin üzerine hücum ederken po

lislerın muhafazasına sı,;ınan ka- 1 

til sigara,:,-ını göstererek. 

Kasenin çorbasını bir hamlede mideye indiriş. Ö
teki sahanları kapaklarını hile açmadan iade: 

Öğleye doJru .. Heyecanın artışı ümidin hast.1 
ve baygın sinirleri J.:amçılnyışı. Müddeiumumiye git
mek içip bekleyiş. Sabımzlı 1<. Mektubu üst üste bir 
kaç defa okuyuş, ezber ediş' Dua: 

Diyiş, demir parmaklıklara sarılış! Gelenler bir 
ihtiyar, bir sivil adam, bir jandarma, ihtiyarın söz
leri: 

- Gözün aydın ... 
Oh yaşıyorum ... 
Kim bu adam, ki bu adam?. pJ 

- Müsaade ediniz sigaramı bl

tireyiır., cevabını vniyor. Ve ... 

korkunç canı halkın küfürlerine 

sırı•arak mukabele ediyor. 

- Beybaba .. Bunları al ... 
- Neden Refik Bey?. Ötekiler tavuk çorbasın-

dan daha mukcmmel. Bursa kebabı hele birincidir .. 
- İstemem .. Yiyemiyorum .• 

* İitı gıJn sonra, yıne bır sabah ve bir mektup: 

- Allahırr sana sığındım ... 

* Tam öğle. 
- i,te, gelıyorlar .. 

Reflkde dil tutukluğu, gözlerin parlayışı, bütiln 
vücudda heyecan ve sevincin ısıtması. Şaşkınlık. 

- Ne oluyor?. Ne oluyor?. 

- Çıkıyor muyum?. 

- Müddeiumumi mi çağırıyor?. 
Jandarmanın ~öze atılışı: 

Nasıl kurtuldum'.. 11cJ.all 
- Hani Müddeiumumi çağıracaıı. 0 

serb!'st kalacaktım?. 
Hftla anlıyamadım. 

Niçin tevkif edildim? .. 
Kabahatım neydi? .. 



• 
• ~ER GÖRSEYDiN!.. o M R A iL ~ 
~rsonun patron, pat- 786 ma1ıkrı~n h~Yah;:~n 
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YAN SOKAKLAR! •• 
Göz, dudak ve niha

yet kalbin değiştiği yer ronun peygamber sakin yerindeki çalışması 

l, _ı "" neler yaptı ? o augu yer.. ... . 
D Uç Jandarma ve imralı 
Olgun Ceplerin birdenbi· Yazan: Recai Sanay 

Sararmış yüzlerin mana
sı hayattan evvel kadındır 

te boşalıverrr:esi rıasıl olur 
Yazan · BedTGONDOZ 

Caıet 1 lalim e erde okudum. Belediye 
ııııa/1narnesindeki '<ayda g5re, 
ilıaoı ın halka karşı nazlk davran
~lti 

1
hususunun temini için sıkı 

"rt ş ere başlamış Halka karşı 
ltıı, ve hoyrat hareketler göste -
lılt~snaflık icablaruıın en örde 
ııllti olan nezaketle muamele 
tı 1. 1 Yen esnaf, para ceza•ına çarp-

• acaltın !ie ış. 
~'-in ınutıu biz<?.,. Eğlence yerle
il( ad Ucuzlaması etrafıncla atılan 

a. tına en güzel ek bu olacak. 

anlattı. Patron da dinledi. Şika -
yetci sözünü bitirince şu cevabı 

verdi: 
- Şurada bir kahve içm•ş~ınız 

bayım .. bir sürü gürültü ediyor
sun. Bak, yanınızdaki masada içki 
içen bayular hiç ses çıkarmıyor
lar mı? 
Müşteri bunları hayretle dinler

ken patron arkjısını döndü, ellerini 
eebine koydu, yürürken ilave etti: 

·!de ·· Jıı, •
1 

otedenberi hall~..!llemıyen 
%.' ~lerden bori de (2arson) der-

- Garsonlara sizin için hususi 
şoseler yaptıracak değiliz ya, be
ğenmezseniz gelmezsiniz. İşte bu 
kadar! .. 

i ı,;~an ,,;; .. .. b' k nl 
ltlt

1 
lt . ~\4nunun ırç'l . zama a-

~:ı,10~\ır~hate aydan k!Slmlarını 
t't· ı. elınde geçı;me mcvcburi-

ı •a 
4te l rşısında kal•.yor. \'e bu hal 
4y,_t u Zamanda ço'~ acı hissedi-

"'~: sıcak günler·i~. bilhassa ge-
evlerın içi birr,r fodla fırı-

'' l 1 ··~ t~nzerken 'ı<'pimiz'n can ). ~·ı l • ' . 
'%. ırçok bahçel~T v1r. G lnün 
· ·r ı 

. orgunJuğu ile yıpranmış ,,,. . 
.ız, bun.ılırr.ş ruhhrıınız 

a biraz mu·,i'c dinliverek is
''e k avusacaı yerde ~~k de-t' 't'p. . .. • 

,, it rıınizi oynat ırrtk bızuru-
açırtıvor Rı,rların en ba-' r:f .; • 

, garsonla·ı rnü~~ese sa-. n• 
•tı h ır12k ti ~:eJ;yor. 

* hl'r\,.a ~dc:lvız. kı \i-=i konuşu-
~ "'r' \ .. 1 la)ıf u.:~n h>!·lıı, sorışın 

·k~ •tıı da b:r deı.k~ı ı, öteki 
'L azc1 kara "'z k-"a kaşlı 

il[ 'y ' ,., . ' ~~ , 
!> ~ a<la n. DcHkan1ı u'llatı-
eı d ' l 

t 
0.· e ,:.J ık rr isafır:yim. 
''"d k ~,1 · 1 • oturdu, bıı .ıdl'r. Bı-

t. 1\ ı:!et.rttik. İ.~ın tuhitft ne-
'ı ' y 
liı' ~ ".ik O~ lnUSU"""' (;::rsfıf' eV\'f~-

ll:Vfll' hır ne?' < tl·~ iı"s..ına y:ık· 
l-'. soruvor

tıır· · -... l't.cı ınız ı)a\i, , ı • 

""h kıı .. 
\ıt · 

1 lıir~ı 
J ••• 

l'l."l' 
~.~il:z. ne7.;ıket r,if~ devamla 

,'.@'~ti .Yor, istf'rli~in:zı çarça -
~~ ~, arıyor. Kah·e dNli:ıiz mi, 

, SıJıy . · ~ı ar, yarım so1t kadar 
t ~bir s~:tıuz. Ondan sonra önü
~ "~ ıncan iç.nde ılık bir :<es
~''SQ~ ı:etirilivor ... Helz yarı
. ·,,., ·dan iki defa su isteme
g0ğtı~' "' nrı, ~es ç-ıl--"armı -

~ ~1:~ ter h re~etlerlc sıcak bir 
ı'l ı1t· kosu onılnuze davıyor, 

'r· 'ncisinde hemen cevab 

,~·r kahve . ı· d' b' 
\'ı:ıt ,ç ın ıye ır tene-

~ ''<:ek "eğiliz ya ... 

~~'kao .ı * 
ı · r~ ~k ıd 5 aksam yemeğin 

~ 11 'tıııek ır bahçede kahveleri
.,_• ()t Yanlışlığına dü~tük. 
·~ıe SeUtduk. Kahveyi içtik. 

. , ''1tıJrcdıyo•uz. Arkamızda 
'i , 0 1 lıı. KahvC' içen bir 
~e. ~r~onu'l. bovuna önünden 
it . · tıır1 ,.m· . 

' b ~-
'" lt ,. ~ l' 1. .. "ltııı · • · ıp ge ıyorr-

~ seyre~emiyorum 
~ l.t r . 
, · 'iı-Jr .0 n mukabele e•miş, 

~ •r · ıdarlını göster'rken 
Va k'1rı mış, rn~~t.'.'ri i;i 

* Yine bir bahçenin kapısından 

giriyorduk. İki garson, kolla~ına 
birer beyaz örtü sıkıştırmışlar; 

kapının iki kanadına yaslanmış -
ar .. halinden, buralarının müşte
risi olmadığı belli. Yaşlıca biri 
başını uzattı. İçerisini bir gözden 
geçirdi. Garsona sordu: 

- Burası kahve mı evlıid? 
- Evet efendim. Her çeşit içki 

de var ... 
- Kahve kaça? .. 
- 15 kuruş!.. 
Yaşlı adam cevab vermedi, dön

dü, gidiyor, garsonun biri ötekine 
işaret etti, sonra adamcağı>.ın ar
dından haykırdı: 

- Sen mahalle kahvesine git 
baba .. 

* Eskiden, Nasreddiıı Hocadan 
kalma bir atalar sözü vardı, (kür
ke göre itibar) derlerdi; bı. şimdi 
yerini: (alışverişe göre itibar) a 
terketti. Güzel... Yalnız alıcı ile 
satıcı arasındaki münasebetlerin 
nezaket çerçevesi içinde cereyan 
edeceğini müjdeliyen şu havadis
ten sonra artık kahve içenle mü
kellef çilingir sofraları kuranla
rın ayni inceLk kaidelerile karşı
lanacağı temin edilecek gibi geli
yor bana!.. 

1Salaklık 
1 

1

1

Para ile 
D ""·ı' ı egı .... 

1 Kanadada, yarı akıllı birisi, ga-
rib bir bahse girişmiş: Boynundan 
ken4ini asacak ve üç dakika asılı 
duracak ... 

Bu adam, ırylardanberi tecrübe, 
idmana başlamış, günde iki defa 
kendini astırıyormuş. 

Bidayette iki saniye asılı kalı -
yormuş. Şimdi iki dakikaya kadar 
çıkmış .. 

Bu adama tavsiyemiz, tecrübe 
gunu kendisi için sağlan, bir 
tabut sipar:ş etmesidir. Çünkü iki 
dakika ile üç dakika arasında 60 
saniyelik bir zaman vardır. Ve bu 
zaman icindc kıkırdayıp gitmesi 
ihtimali de çoktur. 
Eğer, bu Kanadalı, bahs kaza -

nırsa dünyada mevcud budalnla
rııı budalası oldu;iunu isbat <.!imiş 
olacaktır. 

•Kalamış• vapurundayız .. 3 sa
at süren çok neş'eli bir yolculuk
tan sonra İmralıya yanaştık.. sa
yın Vekil Şükrü Saracoğlunun 

başkanlığında adliyeciler, hukuk
cular, saylavlar, matbuat mümes
silleri ve diğer bazı davetlilerden 
mürekkeb yüz e!li kişilik bir ka
file ... 

Kalabalık bir halde adaya çıkar 
çıkmaz şiddetli alkışlar; sağlı sol
lu muntazamen sıralanmış olan 
mahkumlar bu alkış seslerilC', 
kendilerine hürriyetlerini kazan
dıran Vekile karşı minnet ve şük
ran hislerini haykırıyorlardı. 

İmralıya vapurdan bakıldığı za
man, toplu bir halde, sekiz on ta
ne yeni ve modern tarzda yapıl -
mış bina göze çarpıyor, işte bu 
biı;ıaların heyeti umumiyesi cİm
ralı zirai ceza evi• dir. 

Önce büyük bir salona girdiit. 
Bu salonun pek büyük olmıyan, 
fakat itina ile yapılmış güzel bir 
sahnesi var. Bıı sahnede, Vekilin 
evvelki teşriflerinde, mahkürr,Jar 
tarafından «İstiklal» piyes: temsil 
edilmiş. Piyeste oynıyanlar, oyna
dıkları roller kendi karakterleri
ne uygun geldiği için fevkalade 
güzel oynamışlar. Buna niçin hay
ret etmeli? İçlerinde her san'at -
ten anlıyan var; niçiin tiyatrocu
luktan anlıyan buulnmasın? 

Ayni zamanda yemek salonu va- . 
zifesini gören bu muazzam salon
da bir kahve içimi istirahat ettik 
ten sonra diğer kısımları gezmeğe 
başladık. Evvela ambarları gez -
dik: Buğday ambarı, soğan aın -
barı, zahire ambarı, arpa ambarı. .• 

Ambarhrdan çıktık, bir mey -
dan .. ortada, tarzı mimarisi bina
lara uygun bir çeşme .. üstünde bir 
saat .. 

Adliye veımımız ıs. Şükrü Saracoğlu. lmrallıda mahkümıar 

işten dönüyorlaı 

dir. Yalnız mahkumların ne dere
ce memnun olduklarına misal oll
mak üiere mahkumlardan birisi· 
le geçen muhaverff;i buraya nak
ledeceğim: 

Çok genç gördüğüm birine sor-
dum: 

- Suçun nedir? 
- Katillik .. 
- Kaç yaşındasın? 
- 333 doğumluyum 
-Adın? 

- Ahmed. 
- Nerelisin? 
- Afyonluyum. 
- Kimi öldürdün? 
Gözleri önüne düştü. Birdenbi

re cevab veremedi, sonra derin 
bir iççekişile: 

- Annemi!.. dedi. 
- İnsan annesini öldürür mü? 
- Ben öldümrek istemedim 

amma oldu bir kere,. sebeb ohn .. 
- Kim sebeb oldu? 
- Dayımın oğlu.. ötedenberi 

geçinemezdik. Aramızda hisseli 
bir tarla vardı. Bir gün sarhoş -
tum. O da bizim eve gelmiştL Bi
raz atıştık .. kavga büyüdü. Bana 

ı bir tokat attı. O benden daha güç
. lü kuvvetli idi. Hemen bıçağımı 

çektim. O sırada annem aramıza 
girdi. Blçak ona saplandı. 

- Şimdi kimsen yok mu? 
- 70 yaşında bir babam var, 
- Kaç sene cezan var?. 
- 8 seneye mahkum oldum. 

Daha bir senem var .. buraya ge -
leli otuz beş gün oluyor. 

- Buradan memnun musun? 
- Biz burada mahpus değ'.liz 

ki,.. Kendi köyümüzden daha ra
hatız. Başımızda jandarma yo1<, 
gardiyan yok, istediğimiz gibi ra
hatca yaşıyoruz. Bizim en büyük 
dileğimiz toprakla oynamak. Onu 
da burada bol bol yapıyoruz. Köy
de kavuşamadığımız rahata hura
da kavuştuk. Allah büyüklerimi
zin ömürlerini uzun etsin. 

Afyonlu Ahmedden sonra daha 
birçoklarını dinledim. Hepsinin 
maceraları başka başka... Fakat, 
İrnral!ı Ceza evi hakkındaki me'll
nunıyet fikirleri bir din bütünlü
ğü halinde sarsılmaz bir imanla 
teselsül edip gidiyor. 

RECAİ SANAY 

Yazan: Tufen Sipahi . . ----
Beyoğlunun yan sokaklarında 

gün battıktan sonra yeni bir ha
yat başgösteriyor. 

Evvelki akşam, emniyet me -
murlarının toplayıp da muayene
ye sevkettikleri 50 den fazla ser
best kadın bunun en büyük mi
salidir. 

Gün kararır kararmaz şöyle bir 
Taksime kadar çıkın, dönüşte d" 
Taksim çeşmesinin yanındaki vi
rajdan kıvrılın, Tarlabaşı cadde -
sile İstiklal caddesinin arasında, 
iki yola amud muhtelif sokaklar
da biraz dolaşın ... Buralarda gün
düze nisbetle çok fazla bir can
lılık göze çarpacak. Ben, kendi 

dolaşmamın neticesini şu ufacık 
ı:ıasajlarla size noktalayayım ... 

* Saksı sokağından çıkarken ya-
nımdaki arkadaş, sokağın cadde
ye birleştiği köşede duran bir a
damı gösterdi, ilave etti: 

- Bu adamı görüyor musun .. 
Bizim sınıfın birincisi idi. Gayet 
zeki bir çocuktu vaktile. Hayatta 
çok muvaffak olacaktı amma ... 
Dünyada ne kadar içki markası 

varsa, kaç çeşid keyif verici ze
hir mevcudsa hepsinin tahrip -
kar kudretini bünyesinde dene -
di ... Şimdi ne hafıza kaldı, ne do 

eski mevkü.. Halen kazancı yo
lunda mütevazi bir komisyoncu
dur. 

Bu sözlerden sonra adama dik· 
katle baktım. Arkadaşın söyledi· 

ği iş sahibi bir adama benzemi· 
_Yordu. Kılığı kıyafeti uydurma eı. 

bise parçalarile kaplıydı. Alela· 
cayıp bir durumu vardı. 

Sordum: 

- Komisyoncu dediğin bu mu? 

- Evet ... 

- Hiç te iş adamına Denzemi· 
yor? .. 

Dostum güldü, anlattı: 

- Senin bildiğin gibi gümrük 
komisyoncusu, ithaliıt, ihracat ko
misyonculuğu yapacak adam de
ğil o ... Serbest kadınlarla onlara 
düşkün inssnların arasında tavas
sut eder. İşi gücü budur ... Yürü
dük. 

Meydandan geçip yatakhanele
re giriyoruz Mahkumların, yatak 
çarşaflarından yastık yüzlerine 
kadar her şeyi kendi ellerile do -
kuyup tertibledikleri bu yatak
hanelerin temizliği, karyola ve sa 
irenin intizamı, doğrusu insana, 
hapishane yatakhanesinde bulun
duğunu unutturuyor. 

Asyalı genç prens ve .. onu 
Mis .. 

Tarlabaşı caddesine birleşen bir 
sürü sokaktan birinin önünden 
geçiyoruz. Bir delikanlı hızlı a
dımlar la köşeyi dönüyor. Halin -
deki telaş bir randevuya koştuğu 
zannını verecek kadar fazla ... 
Gencin sarı renginde dinamik bir 
ifade gizli, gözleri cam gibi parlı
yor. Belli ki zihni bir hayalle do
lu ... Öyle bir hayal ki insanların 
hayat şirazesine musallat olan 
mikroplardan, serbest kadın deni
len çeşidin hayali kafasını kapla
mış ... Delikanlının gölgesi sokak
ta siliniyor, biz ilerliyoruz. 

Her yatakhane kapısında bir 
liste asılı. Bu listede mahkı'.imla
rın yatma, kalkma, istirahat. rnü
talea, spor ve çalışma saatleri gös
teriliyor. cCeza evi• sakinlerinin 
kitab ihtiyacları da temin edili -
yormuş. Adeta mektebleşmiş bir 
hapishane ... 

Tiyatro salonuna kurulan iki 
sıralı uzıın sofralarda yemekleri
mizi yedikten sonra saat üçe ka
dar vapurda istirahat edildi. Üçte 
Vekilin huzurunda, tekmil İmralı 
Ceza evi sakinlerinin neş'eli bir 
geçit resmi ... 

Bu merasimden sonra atelyeler 
gezildi: 

On yedi dokuma tezgiıhile çalı
şan bir dokuma atelyesi .. 

25 kişi çalışan bir marangozha
ne .. 

8 kişi çalışan bir (nalband, ka
lay, teneke) atelyesi.. 

Fenni tertibat i:e mücC'hhez bir 
(süthane) yoğurt, yağ. peynir ve 
saire istihsal edivor. Zirai aletler 
imal eden bir (demirhane). Bura
dan, adanın öbür tarafına, Ceza 
evinin diğer kısmının bulunduğu 
Mete burnuna geçtik. Oradaki ter
tibat ve tesisatı da ayni hayran
lıkla gördük. 

Bir ora. alaturka güreşler ya -
pıldı. Mahkumlar tarafıpdan ya
pılan bu güreşler sürekli alkışlar
la sona erdikten sonra bir hapis
hanede gördüğümüz s<'rbest, me
deni ve insani ha.vatın ruhumu~
da bıraktığı iyi izlerle vapura dön
diik gece yarısından snnra, çok 
geç bir s3atte İstanl:ıula cıkmıs bu
lunuyorduk. 

Üç ('~İ de Erlirııf", Z0P""l'ln lt ,.~ 
İspartada bubna'l 1'u rnf}dcr'l hq
pishanelerin ':ıeşeri. e\.ılakı ,.e c
timai bakınıdan nP derecD favdalı 
olduğun•ı izc'ı. P•mek bu musoe -
de~ z sütun'1r ıç- de ka':>il değ:!-

çılgına • 
cevıren 
' ~~~~~~~~~~~~~~ 

Sultan aşkın kuvveti karşı
sında mağlub olacak mı ? İki sokaktan sonra tekrar genç 

adamla karşılaştık. Kolunda, yü
zündeki boyadan, üstündeki rob'1 
kadar herşeyile serbest kadınlar
dan biri olduğunu tekrarlıyan ma
na bariz bir görünüşle kendim 
belli ediyor. 

Genç delikanlı kolundaki bu bir 
gecelik sevgilinin verdiği gurur
la göğsünü kabartarak yürüyor. 

* Arasıra bir polis seferberliği bu 
kadınlara teşmil ediliyor. Kaf'\ı 
kafile emniyet memurlarını'! ö

nüne çıkarılıyorlar. Burada de -

v~mlı inkarlarına rağmen mua
yeneye sevkleri Jiizım geliyor V ~ 

bu yoklama yüzlerce vatandaşın 
sıhhatini kurtarıyor. Çünkü has
talıklı olanları eleniyor, Zührevi 

(Devamı 7 inci de) 

miştir ki bu kabil izdivaçların iyi 
neticelenmesi azdır. Arada alıenk 
temin edilemiyor. Mahmud yirmi 
yaşlarındadır. Bu yaşta bir g<'ncin 
daha Iayıkile düşünemediği an -
laşıhyor. Memleketine dönmC'sini 
kend1sine bildirdim. Kendis!nc gıi
ya cezalandırılacağı söylenmiştir. 
Halbuki böyle bir ceza mevzuu 
bahis değ:ldir. Bizim memleke -
timiz medeni yerd:r. Kendısine 

gönderilmekte olan ta~.sisatın ke
sildiğin: de bilmiyorum Her ay 
kendiisne 25 İngiliz lirası gönde -
rilmektedir. Mahmudun otomo -
bili de elinden alındığı doğru de
ğildir. Eğer Mahmud o kızı Jlır da 
memleketine gelirse burada tah -
sisatının kendisine verilmıyere -
ği de söyleniyor. Halbuki boyle bir 
şey için devlet meclisinin karar 
vermesi lazımdır. Meclisin böyle 
bir karar vermesi de muht 0 mel 
değildir. Ona verilen tahsisat be
nım şahsi olarak verdiğim bir şey 
değJdir. 

,. HAKiKi ZAFER 

Prens ile sevgi! isı 

Mlayalı prens Mahınudun Lon
drada bir terzi kızı ile nişanları -
ması etraf mda ki dedikodu yeni 

gelen İngiliz gazetelerinin de sü
tunlarını işgal etmekte devam e

d;yor. •Son Telgraf• bundan bah
setmişti. Londra gazetelerinin ver

diği yeni malumata göre Malaya
nın Tranganu hükümdarı sultan 
Bcdrülalem Şal küçük kardeş o

lan Prens Mahr-udun İ giliz kı
zını al"laktan vaz geçerek rnem -

leketine donec 1 ümıdinden \'az 
geçmem ştir Şir:-dive kıdar bu 

m~ce.a,•.n Loııdr~dak, l'hası ya-

zılmıştı.Fakat İngiliz gazetelerinin 
Singopordaki muhabirleri de bu 
işle meşgul olarak gitmişler, Ma
layalı Sultan Süleymanı görerek 
ne düşündüğünü sormuşlardır. 

Malayalı hükümdar kardeşinin 

memleketine dönPceği ümidini 
söyledikten sonra, demiştir ki: 

- Bununla beraber ben her ne 
vakit böyle bir izdıvaca razı de
ğilsem de buna mani olmak da e
limden ge''llez. Malayalı bır hü -
kı'.mdar aılesin mensıI'o ~ir r.>ren-1 
sın Avrupalı hc-lı '1gi bir kızla 

evlenmesi arzu edilir gibi ~eğ'ldir. I 
Bir t kım tecrii':ıeler de göster-

Maceranın Malay;·daki safhası 
bu suretle anlaşılıyor. Şimdi İn
giliz gazetelerinin Londrada olup 
bitene dair söylediklerini buray.1 
ilave etmek lazım: Prens Malı -
mud aradaki vasıtalardan bıkmış 
usanmış olduğu için ağabeyi Sul
tan Süleyman ile yüz yüze karşı 
karşıya ve kalb kalbe ge !erek ko
nuşmak ihbyacında olduğunu söy-

1 

!emiştir. Bu suretle ağabeyini ikna 
ederek bu izdivaç için oniı razı e- , 
deceğini ümid ediyor, Londralı ga-1 
(Devamı 7 inci savlamızda) 

Viyana Konservatuanndan: 

Me$hUr Muganniye 

MAROTHY SZANTO 
Yunan Operası tenoru 

BAKEA 
ve Barıhın Yunka 

nın iştirakile 

Novotny 
Bahçesinde hakiki zafer 1 

kazanıyıır. 
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Beygir haklı 
Değil mi? 
Haksız yere ciayak Y~· 
yen hayvan arabacının 

bacağını kı!dı 
Erenkôyünde Bostancı cadde • 

sinde 90 nuaralı evde oturan Ah
cd oğlu Ali isminde bir arabacı 
dün akşam üzeri beygırinc kıza
rak hayvanı dövmiyc başlamıştı~. 
Arabacıdan bir hayli kırbaç yı
yen beygir de attığı çi!te ile Ali
nin sol ayağını kırmıştır. Ali Hay 
clarpaşa nümune hastanesine kal
dınlarak tedavi altına alınmıştır. 

Kaynar su ile 
haşlanan kız 

Acıbadeınde Çeşme sokağındn 
41 numaralı evde oturan Abdul
ab kızı İsmet misafir gittiği Kızıl. 
toprakta akrabalarından Saidin 
evinde gaz ocağında çay kaynat
makta iken çaydanlık devrilmiş 
ve İsmet memelerinden ve kol -
farından yarunış, nüınune hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Bir sigara yangın 
çıkarıyordu 

Florya civarında tren hattının 
yanında dün meçhul bir adam ta
rafından atılan sigaradan kuru 
otlar tutuşmuş, itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Kumda kumar 
oynarken 

Muharrem, Kamu ve Ömer is
minde üç kumarbaz Kadıköy is
kelesinde kum kayıklarında ku· 
ar oynarlarken suç üstünde yaka
lanarak adliyeye teslim edilmiş
lerdir. 

Yemekten 
zehirlendiler 

Kumkapıda Havuzlu Mescid so
kağında oturnn Ayşe ile 15 yaşın
daki kızı Seher yedikleri yemek· 
ten zehirlenmişler, her ikisi de 
ll::ıseki hastanesine kaldırılış -
!ardır. 

A lacak biçakla 
halledilir mi ? 

Beyoğlunda oturan Hüseyin is
minde biri alacak yüzünden çıka.'l 
kavga neticesinde ayni semtte o
turan Kazım isminde birini bı -
çakla yaralamıştır. 

lspan~a'da : 

Cumhuriyetcilerin 
Muvaff aki yetleri 
11 tayyare 
Düşürüldü 

Barselon 3 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğ, düşmanın Kamino, Nilaber 
ve Raga mıntakalarındaki taarruz
larının püskürtülmüş olduğunu 

bildirmektedir. Merkez cephesm
de cumhuriyetçiler, Roza - Esko
·iyal yolu üzerinde müh:m mev
ıilcr zaptetmişrerdir. Düşmanın 

Bed Teta ve Serrc Pelado mevzi
lerine karşı yapmış olduğu hti.cuın
hır boşa gitmiştir. 

Estramodure'dc düşmanın Pü -
ente del Arzobispo mıntakasında 
\ apmış olduğu taarruzlar d:ı aka
mete uğramıştır. 

Bürgos 3 (A.A.) - El Kampa -
riyo üzerinde yapılan bir hava 
muharebesi esnasında hükumet -
çılerin 11 tayyaresi dü ürüln•üş -
tür. 

Filist~n' de 
(Birinci sahifed"n devam) 

sinagonlara ta:ırruz edılmektedir. 
Yahudiler de Arablara k~rşı mu

k:ıbil b r intıkam h:so::ıle haı eket 
etzr.ektedrler. 

İngılızler bu kaı ık 'I: azı~ eti dü
zeltmiye çalışıyolar ıse de mem -
lekette emni et \•c asayişin teessüs 
etmes' ş.md lik imkansızdır. 

Yük arabasının 
altlnda kaldı 

Şahab isminde birınin idaresm
deki yiık arabası Kantarcılaı·da 

Yeşua isminde birine ~arparak 

muhtelif pcrlerindcn yaraldmıştır. 

Şeker çuvallarını 
taşırken 

Fenerde şekerci Fikrinin dük -
kanında çırak Abdullah oğlu Meh
med, dükkanda şeker çuvallarını 
taşımakta iken düşerek sol baca
ğından yaralanmıştır. 

Ekmek lnçağını 
atınca bir çocuğu 

yaraladı 
Kasımpaşada Bedreddin mahal

lesinde oturan Ali Rahmi kızı 
Fatma, oğlu Sefere ekmek bıçağı 
atarken, sokaktan geçmekte olan 
13 ~aşında İsmail isminde bir ço
cuğun ayağına isabet ederek ya
ralanmıştır. 

is kelede dolaşır· 
ken düştü 

Kadıköyde otur:ın s~yyar fıs -
tıkçi Zeki Kadıköy iskelesinde do
laşırken düşerek sol ayağından ya
ralanmıştır. 

Bıçkı makinesinde 
çahşırken 

Kantarcılarda Mclur.ed Alinin 
kereste fabrikasında Ç?.lışan Salim 
isminde bir amele, b1c;kı makine
sinde çalışırken sol ayağ•r.ı maki
neye kaptırarak bileğınden kesil
miş, Cerrahpaşaya kaldırılarak 

tedavi altına alınmıEtır. 

Ayağına sap a n 
düştü 

Galata rıhtımında bzığlı İtalyan 
bandıralı Plast.inn vapurunda ça
lışmakta olan İbrahim :sıninde 
bir amelenin sol ayağ•na sapan dü
şerek yaralanmıştır. 

incir ağacından 
dü t ü 

Buytikdere, Camı sokağında 26 
numaralı evde oturan Sabıiııin 13 
yaşmdaki oğlu Dursun, evinin balı 
çesindeki incir ağacından c!üştrek 
'Sol kolu kırılmı~. Şişii Çocuk has
tahanesine kaldırılarak teda\"İ al
tına alınmıştır. 

ikisi birden 
düştüler 

Kocamustafapaşada otutan Tu
ran isminde bir genç, yanına Sel
ma isminde küçük bir kızı alarak 
bisikletle sokaktan gPçerken düş
müşler ve Selma başından yara
lanmıştır. 

Araba altında 
kalan ç,cuk 

Nuri isminde birinin idaresin
deki yuk arabası Göztepede 12 ya
şında Osman isminde bir çocuğa 
çarparak muhtelif ver!erinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Görünmez kaza 
Beykoz kundura :fabrikasınd:ı 

kösele kısmında çalışan Sabri is
minde bir işçinin tezgah üzerin -
de bul unan bıçak kazaen karnına 

saplanarak yaralanmıştır. 

Alacak 
Yüzünden 

Bir adam arkad 3''"' ue
tura ile ensesinden ağır 

surette yaraladı 

Tophanede Karabaş ahallesin -
de Tulumba sokağında oturan Ke
mal oğlu Fethi, bir alacak yüzün-
den çıkan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Ethem oğlu Hakkı 
isminde birini usutura ile ense
sinden nğır surette yaralamıştır. 

Hakkı Beyoğlu belediye hastane

sine kaldırılarak tedavi altına a
lınmış, Fethi yakalanarak tahki -
kata başlanmı~tır 

H 
(Birinci sahiff'den d rvnm) 

askeri mümssil Şükrü Kanadlı, 

dlege Kole, Vali Abdurrahman 
Melek, ve birçok resmi zevatla 
konsoloslar yer almışlardır. 

Medisin en yaşlı azası Adalı 

Mehmed, meclisi bir nutukla aç
mıştır. 

Adalı Mehmed bu nutkunda 
bilhassa demiştir ki: 
Yaş reisi olarak Hatayın ilk mec· 

lisinin ilk celsesini açmak!:! bah
tiyarlığım sonsuzdur. 

Milletlenn mukadderatını lte."'1-
dilerinin idare etmeleri siyasi a
dalet.in bulabileceği yegane gaye
dir. 

Büı; ük Türk milleti ve Ulu Şe
fimiz Atatürkün ilham ve iradele
rile kurtarılan istiklalimizi teb -
rik ederken büyük Türk mille -
tine ve Ulu Şefimize sonsuz bağ
lılığımızı tekrar etmeği şerefli 
ve mılll bir vazife bilirim, 

Bu nutuktan sonra meclis reis
liğine ittifakla Abdülgani Türk -
man seçilmiş ve birinci reis vekil
liğine Vedi Karabay, ikincı reis 
vekilliğine Alevi meb'uslarından 
Zynelabidin, riyaset divanı ka -
tibliğme de Bekir Sıdkı Kut ve 
doktor Vedi Bılgin inthab ed!miş
lerdir. 
MECLİS REİSİNİN NUTKU 
Abdülgani Türkmen meclis ri

yaset.ne seçilme:si münaS\?betile 
mühim bir nutuk söylemiş, ez -
cümle demiştir ki: ~ ~ 

«- Milli coğrafy:ımızda şimdi 
Hatay diye anılan bu havali, bü
yük Türk milletinın ve onun şe
refli tarıhinin ~'Tllık bilmiyen ve 
dünya bir araya gelse aynlmıya -
c~k olan kutsal bir yurdudur. 

Bu diyar ve bu güzel ülkı>nin 

asil ve cesur halkı asırlar ve asır
larca milli camianın tariM ve> si
yasi mukadderaiının asli ve esaslı 
bir rüknü olmuş ve öyle cfo kal • 
mıştır. 

Cihan harbinin sonuna kadar 
istila feliıketinden masun ka!mış 
anavatamn bir parçası da bu yer
lerdi. 

Vatan\ e milll" .. ;n :.el:lmct v~ is
tiklalinin teminine taalluk eden 
bir zaruret bur:ımn esas karak -
teri Türk VP müstakil olmak c;ar
tile idfjresınrJE: bir dceiş.ikli!t ve 
bir ayrılık icab ettirmj~tir. Isa k:s· 
mi ayrılık gönülle· deki. idealle: -
deki birlıği t>içMr an nyırm!ldı ve 
bağhlığı mıla <>ksiltmedi. 

Hepimizin bi1dı~i gibi m3li\m 
mukadde ·ata \'•~ anlDşmnlara da
yanan bu rn2s'ud netice hasıl oldu. 

Bu mes'uC: ııetirenin en rr Hessir 
amili, Ulu Şef •n ,fa ha ilk ~ij'l -

lerdenbe'"i izh3r ve ifade cuyur -
öukları mı':!e ve hmırlardı.-. 

Bu buvük mali Şefimize de~in 
ve engin şı.ik:-nn ve bağlılıği'lhZ~ 
rihan h t ""Urund bu hirsüden bir 
kere dcıh ::ı arzedc>rim. 

19 senenin çek len hicran ve 
ıztırablarını yadederek bu güzel 
günümüzün sevincini kırmak is
temem. Biz 19 senenin eziyetle -
rine göğüs gererken kurtuluş ü
mid ve inanını asla kaybetmemiş
tik. Coğrafya ve tarih b:zim mu
kadderatımızı Türkün daima yük
selen talihine bağlamıştır. Onun 
kavuştuğu ikbal ve saadetin bizi 
de ihata etmesi tabii ve zaruridir. 
Bu zarureti görmemek yahud bu 
neticevi men'e kalkışmak mane•1i 
ve tabii incizab ve tesanüd kuv
vetlerinin. milletlerarası münn -
sebctlerindeki hak. adalet ve kar
şılıklı muzaheret mefhumunu, si
yasi adaleti tahakkuk ettiren km·
vet muvazenelerini, bilhassa ta
rihin sevrne hakim olan realite -
lerı unutmak demektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Türk -
Fransız münasebetlerinin Ha ay 
işinin iyi bir yönde yürünme'iıne 
bağlamıştır. Fransa Cumhuriyeti 
de Türk dostluğunu Hatayın hür
ri.yet ve istikJaJ:nde bulmustur. 
Hatayın hürriyet ve istikUıline ve 
onun bi!fül tahakkukuna daya -
nan bu hadise ayn= zamanda cihan 
sulhunun cb müessir bir ami li ol-
du. Hürriyet ve istiklalimizin ta
hakkuku iki büyük millet anısında 
anlaşmayı artıracak ve c'han sul· 
hunu koruyacaktır. Bizim tanı 
hürri) et -.;e istjklalimizin mcbd~i 
adalet ve gayesi de halkımızın 
saadetid'r. Bu kadar insani ve vük
sek millet ve husus:Jc kom ub - 1 
rımız yalnız fayda göreceklerdir. ı 

Bizım dahilt jşlcrimizde politi
kamızın esası, din ve dili, ırkı ne 
olursa -0lsun bütün Hatnylılarm 

geniş b=r hürriyet ve tam bir mü
savat dairesinde saadet ve refah
larının inkişafını ve bu husustaki 
bütün fırsat ve imkanları temin 
edecek Cumhuriyet esaslarına da
yanan halkçı ve demokrat bir 
politikadır. 

Vaz.i!eniz:n de şerefinizin de 
büyüklüğü ile mütenasib, ağır ol
duğuna nazaran dikkatinizi cel
betmek isterim. 

Hatay müstakil devletini kura
cak ve koruyacak kanunları siz 
l)!apacaksmız. Bu kanunların hak 
ve adalet prensipine dayanarak 
memleketimiz.in ve halkımızın sa
adet ve refahını temin edecek me· 
deni ve akli esaslan ihtiva ede -
ceğine eminim. 

İç emniyetimizın tam korunma
sını ancak, milli zabıtamız tcm:n 
edebilir. Teşekkül edecek milli 
hükumetiınizden ilk beklediğimiz 
şey milli irad membaJarımızı mün
hasıran milli ihtiyaçlarımıza sarfe
decek ve verimli bir bütçe ve köy
lerimizi ve hernşerilerimizi hay
dudların şerrinden koruyacak mil
li bir zabıtadır. 

Millet namına hükmedecek, 
ma·hkemel~rimizi kurmak bilgin, 
adil ve reyinde hür milli hükim
le:r seçmek ve onları medeni usul
lerle ve kanunlarla teçhiz etmek 
tahhur kabul etmez bir vaz:fedir. 

İyi vatandaşlık vasfı bundan 
sonraki hareketlerimizin netice -
sine ve fili tezahürl«?rine bağlı o
lacaktır. Bu memleket ve halkı 
bundan sonra ne şahsi politika 
ihtiraslarının, ne de siyam entri
ka ve dolablann tezvir sahası ol
rnıyacaktır. Hemşerilerime ve 
herkese hakikati söyliyeyim ki, 
böyle tahrikata hem meydan v~

rilmiyecek, hem de yapanlar asla 
hoş görülmiyccektir. Kanunların 
kudreti hükumetimizin icraatı, 

halkımızın gavz ve nefreti ve par
tıimizin murakabesi nihayet daha 
yüksekten alınacak tedbirler bu 
makus harekat ve cereyanları ön
Uyecek ve kökünden imha edecek
t ir. Bizde her yerde olduğu gibi 
şahsın, kıymeti ve itibarı ve va
tana bağlılığı, kanunlara itaati, 
rejime sadakatilc ölçülecektir. 

Arkadaşlar, hür ve müstakil Ha· 
tay devletinin bugün MJJet mec
lisinin bu içtimnile medeni mil
letler camiasına yeni bir uzuv o
larak filen ve hukukan nt:hak et
tiğ'ni bütün cihana buradaı ilan 
etmekle son derece bahtiyarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve Türk milletine. Cumhuriyet 
hükumetine, istiklalimizi kurta -
ran, kuran ve koruyan Ulu Şef 
Atatürke milletimizin ve mecli -
simizin derin ve sarsılmaz bağ -
Iılıklarını sunmak hepimiz için şe
refli bir ödevdir. 

Dost Fransız millet meclisim', 
sayın hükumetine ve onun yüksek 
devlet şefi Reisicumhur hazretle
rine dostane hissiyatımızı arzet -
meği bir vecibe bilirim. 

Asırlarca bir dev!et halinde bir
likte yaşadığımız Irak, Surh e ve 
Lübnan milletlerine ve bu asırlık 
.alaka ,.c münasebetlerin icab et
tirdiği dostluk ve iyi kom~uluk 

hislerimizi, saadet ve ikballeri 
hakkında besled iğimiz halisane te-
mennilerirn:zi bildirmE•k bizim 
iç!n bir vazifedir. 

Arkadaşlar, biitün mf'ml<>k' -
timizin ve mesaimizin tek hedefi 
Hatav halkının refah ve sandeti
dir. Kendilerini. binbir fcd. karlık 
pahasına kazandıkları istiklfille -

Vekil er 
!-leyetinin 
Toplantısı 

Ankara 2 (A.A.) - Heyetı Ve· 
kile bugün saat 17 den 19 buçuğ<ı 
kadar toplanmış ve muhtelif me
seleleri tetkik ederek bu işlere 
dair kararlar vermiştir. 

Yeni 
Maarif 
Tayirıleri 
İstanbul ilk öğretim müfettişle

rinden Hürrem Arman Denizli, 
Şevki Erkson Zonguldak, Samsun 
müfettişlerinden Hakkı Nami Or
du, Antalyadan Hilmi Tuncer 
Muş, Amcrikadan tahsilden dö -
nen Muhiddin Akdil<. Samsun, m.ı
arü direktörlüklerine tayin edil -
mişleı·dir. 

Anteb lisesi müdürü İmadettin, 
İstanbul erkek muallim mektebi 
müdürlüğüne, Ankara kız lisesi 
felsefe muallimi ve mudür mua
vlııi İffet Ercnköy kız lisesi mü
dürlüğüne, Ankara Erkek lisesi 
müdürü Şcrof Kabataş, Kayscrı 

lisesi müdürü Haydar Niyazi İs
tanbul Erkek liseleri riyaziye öğ
retmenliklerine tayin edilrniŞ1er

dir. 

Maktu 
Fiatla Satış 

Ankara, lzmir ve 
lstanbulda ilkte~ -
rinde ba,hyacak 
Perakende ticarette 3489 numa

ralı kanunla pazarlık usulü 1 ey
lulden itibaren kalkmış bulunu -
yordu. Ancak pazarlıksız Satış vo 
etiket usulünün hangi şehirlerde, 
hangi maddeler üzerinde ve ne 
şekilde tatbik edileceğini göste
ren kararname çıktıktan sonra 
konun tatbik edilecektir. 

İlk kararname pr:ojcsi Vekiller 
Heyetinin tetkik v tasdikine ar
,.zedilmiştir. Bu kararname proje
sini İcra Vekilleri, kabul ederler
se, 1 ilkteşrin 1938 tarihinden iti
baren 3489 numaralı kanun İs -
tanbul, İzmir ve Ankarada tatbi
kine başlanmış olacaktır. 

Sonbahar 
Yağmurları 
Trakyaya bol miktarda 
yağdı havalarda serin· 

lemiye başladı 
Bir haftadanberi Trakya ve ha

valisine gayet bol miktarda yağ
mur yağnuya başlamıştır. Du yağ
murlarla beraber Trakya ve hava
lisinde havalar nisbetPn soğu -
muştur. -
Genç bir kızın 
Kolu kıiıldı 
Buna sebeb olan 
şoför yakalandı 
Şoför Muzafferin idaresindeki 

2844 numaralı otomobil Kad1köy
de Bağdad caddesinden geçmekte 
iken ayni caddede 164 numaralı 
evçie oturan Mustafa kızı 18 ya
şında Fatmaya çarparak sol kolu
nu kırmıştır. Fatma Haydarpaşa 
nümune hastanesine kaldırı larak 

tedavi altına alınmı ş, şoför ya -
kalanmıştır. 

rini kutlular, can ve gönülden he- * D ün akşam saat 17,55 te Ka-
pimize saadetler ve Hatay millet dıköyden hareket eden Heybclia-
mcclisine muvaffakiyetler dile -

da vapuru, biraz sonra önüne çıkan 
rim.~EVLET REİSİ SEÇİMİ bir şarpiye çarpmış ve batırmıştır. 

Bundan sonra devlet reisi seçil- Şarpi içindekiler soyunmuş spor-
cular olduklarından yüzere:<. canmesine başlanmış ve bu makama 

d larını kurtarmışlardır. 
ittifakla, dün de haber ver iğimizı=============== 
veçihle, Antııkya meb'usu Tayfar 
Siikmen getiril~t'r. 
Müteakıben meb'usların tahlifi 

icra edilmiş, devlet reisliğim:. Tay
fur Sökmenin seçildiğini kendi -
sine bildirmek üzere bir heyet av
rılmış, bu heyet devlet reisine res
men keyfiveti bildirmiştir. 

* Yeni İtaİya buyük elçisi Ba§ 
vekil Cehil Bayar tarafından ka
bul edilmiştir. 

(Dış politikadan devam) -.--..--- ... __ ___ 
cevabı vermiştir. Alman büyük 
elçisinin işaret ettiği bu •vaziyet» 
Südct Alınanları tarafından ne~

rcdilcn beyanname ile bir arada 
okunacak olursa, Çekoslovak -
Alman ihtilafının Avrup~ barı~ı 

bakımından tehlikesi kolal ca an
laşılabilir. 

A . Ş. ESMER 

lmanya soldan gerı 
çark mı ediyor ? 

(Birinci sahifeden devam) 
Ripbentropun harici vaziyet 

hakkında verdiği izahat hasebile 
Hitlcrin HenJeine verdiği tali • 
matın nisbeten mutedil olduı:ıu, 

anlaşılmaktadır. Ancak alaka -
darlar. AJmanyanın bu itid~ ha
reketinde uzun müddet mukave. 
met edemiyeceğini, A vruparun 
bugünkü nazik ve buhranlı va
ziyeti yatıştıktan v Almanya da 
hazırlığını tamamladıktan sonra 
zuhura gelecek herhangi bir ha
diseden tekrar istifade edilerek 
Çek meselesine Alanyanın ergeç 
fiili müdahalede bulunacağı ka
naatindedirler. 

Binaenaleyh Hitlcrin kararı he 
nüz resmen malum olmamakin 
beraber bu dcf a Pragla Südetler 
ara~'lndaki müzakere kapısını ka
pamıyacak mahiyette olduğu an
laşılmaktadır. 

Ayni zamanda ijç aylrk bir mü
tareke yapılması hakkında Pra., 
tarafından ileri sürülen teklifin 
de bazı şartlarla kabul cdileceğı 

sanılmaktadır. 

Yalnız tcreşşiıh eden haberlere 
gört.: Henlein, Praga avdetini mü
tcakib Başvekil Hodza ile Lord 
Runcimanı ayrı ayrı ziyaret ede
cek ve derhal miizakerelere baş
lanacaktır. 

Bu müzakereler t.'Snasında Pra 
gın son tekliflerine karşı Henlein 
mukabil teklüte bulunacaktır. Bu 
teklifin mahiyeti de Südetlere klln 
ton esası dairesinde idari muhta
riyet verilmesi külliyen redde -
dilerek Südetlerle meskun arazi
nin bir kül halinde muhtar bir 

idareye maz.har olmasından iba
ret bulunacaktır. 

Lord Runcimanın müessir rolü 
m:ticesinde Pragın Südetlerin tek 

Şehirlerin 
imarı 

(Birinci sahifeden 41enm) 
him tamimi göndermiştir: 

.. Gün geçtikçe çoğalan mahalli 
malıyieti haiz amme hizmetlcrile 
bunlara ait tesislerin ihtiyaçla 
mütevazin şekilde yürütülüp ku
rulabilmesi için herşeyden evvel. 
muayyen bir pıtına ihtiyaç var -
dır: İş programlan bu ihtiyacı 
karşıladı. 

Tertib sırasında alınan vilayet 
işlerine ait tesislerin programla 
muayyen zamanlarda lrurulabil -
mesi için maddi imkan ve şartla
nn ayni :zamanda YC bir arada 
tahakkuku icab eder. 

933 yılında kurulan Belediye-
ler Bankası, şehirlerimizin tan -
zim ve imarı belde tesislerinin 
kurulması ve alelıtlak mesai prog 
ramlarınm tatbikatı hususunda 
belediyelerimize çok geniş imklin 
lar vermiş, bu saye<le büyük e
serler vücude gelmiştir. Su tesis
leri bunların başındadır. Alınan 

feyizli netice bu teşekkülün kuv
vetlendirilmesi, faaliyet sahasının 
genişletilmesi lüzumunu teyid et
tiğinden Belediyeler Bankasının 
(Mahalli İdareler Bankası) §ekli
ne kalbi ve sermayesinin iştigal 
mevzularile mütenasip şekilde ço 
ğaltılması kararlaşmıştır. Bu mak 
satla hazırlanan kanun layihası, 

yakında yüksek Kamutaya sunu
lacaktır. 

Bu hususta vilayetlerin şimdi -
den hazırlıklara geçmelerini ve 
bütçelerinden yapacak.lan tasar
rufatı iştirak hissesi olarak Bele
diyeler Bankasına yatırmalarını 

yerinde ve lüzumlu bir işaret şek
linde telakki ediyorum. 

Vilayet bütçeleri hazırlanarak 

merkeze gönderilmiş olduğundan 
tasarrufların ve miktarlarının 

bütçenin hangi tertib ve fasılla -
nndan temin edileceğinin acele 

c . 
liflerini bazı tadılut ıle )a~f 
lemesi ihtimali bn?J rnc 
kuvvetli görülmcktcdır )11~ 

• J{ılti.ltı 
Berhtesgadcn'deki rrıu ,

11
re · 

teakib Fon Rippentrop taY) uı • 
le Berline, Henlein de yınect<fjl • 

. ' kalll fyare ile Moravyadnk1 J 

hına dönmüşlerdır. 
111 

ı · 
Lord Runsiman ııcnl~Y~ lJe 

detinden önce Cumhur~tJtr 
ile görüşmüş sonra da Su 
delegelerini kabul ctmiştır 

BİR ZİYAFET 
Prag 3 (A.A.) - Lord }tu?l~ 

dün akşam İngıliz sef~ 
de bir ziy_afet vermis ~e bU ~ı 
fette Hodza da hazır bulu~~ 
SLOVAKLAR DA J.flJ ı,ıVl 
YETTE AY AK DiREYO~Jlı · 

Prag 3 (A.A.) - Sl-OV3 lr ııı? 
çıiarının bir heyeti, ına:;:; ıt 
vermek üzere yakınd:ı /ı 

simanın nezdinc gldcceJltil')laııı' 
heyet, Hodza) a Slovak ın' ,.,~ 
tarafından muhtariyet " ırı 
Slovak meb'uslara ypılall aıııt ı 
mele.ye karşı bir protc!ftOl'I 
di edeceklerdır. 

POLONYA iNGİL~f()~ 
SİYASETİNİ TASVİB El>j 1' 

olor.Y~ Londra 3 (AA.) - :P eSflt • 
merkezi A vrupay:ı aıd m ·~ı rııe
rinin halli hususunda ıeştJ Jli) o ı# 
saide bulunmasına müte~f ~s 
ve evvelki gün Lord JJa1~ıı • 
Polonya mcslahatgüzarı , 

1 

daki mükalemeye mevı.ıl ı \~ 
. ceJJC 

m!ş bulunan meseJen•n ası.ıı ıı • 
de Bk ile ngiliz murab~ 
rasında tekraı mevzuu ~ı ~ 
ceği zanno!unmakta~ .. f .,;r rJ 
lifleri Varşovada musaid cttı'~ 
rette karşılanmış olup b'flY""'. 
müzakerelerinin tekrat "l)tt"._-,;.r._ 
hakkında ümidler besle 

Emniyet 
Teşkilat mda 
Gizli tezkiye ~ 

(Blrfncl s ah if ecfeO oıe f 
her biri için derece!"riJlC !c~ ", 
li tezkiye varakası doldut ]>jl' d t' 
liıhiyetli amirler, dofrll~ı.ıııııllı-' 
rece yüksek mevkide b •ti' il ~ 

• . ~ ıın'" \ 
dır. Mesela emrııyc. Ji fllı.J 3• 
dürü için Dahmv: ~eJcı Hn J11; 
ve teftiş heyeti teısı, erıst tl'ı.ı 
dürü için emniyet unı.11~ "'3 1 

emniyet müdürle•.' ıç~y~ş) t 
emniyet amirleri ıç•n eft>Ş ııt 
lar ve müfettişler içi·n· t eıı1 '~, 
ti reisi, komiserler JÇ'

11yar'c 
memurları bu vazıfcY1 

lardır. -·--- ~r 
* Arjantinde ~:nide;ıJI 1'? 

dilen büyük elçilıge. ~ tJ1>'1,ıJ 
elçimiz Tevfik JOmıJJn / 
ratlaşmıştır. ~ ----............... ---~ , 

ZAYİ ?iyi~ 
f" eflP gJP' 3377 nuarah şo or ~ 

memi zayettim. Y~ "J"'Jfl' f 
ğımdan zayiin hüknı.ı;~IJ'f' ı>1' • 

Cerrahpaşa J{u il 4 
501'• hallesi Abacı ~Ji 

marada ~· 
~~~~....-.~~ ·ı~' 

8 aı 
kararlaştırılarak bun. ııdf 
men mazbatasının go ~ 
sini rica ederim. }li55'1 

11
1' 

Ayrılacak işti:.ak bitİ,.Jej 
bütçe tutarının yuz~c. itfl~ ;I. 
§ağı düşürülmeme~ı~~ 11'1 " f' 
müsaadesi derecesın t.~f' 
tin arttırılmasını ayrıca t" 
yan görürüm. • . dateıeri"'~,111" 

Vilayet hususı ı "'~ 
isi ve icra amiri oJalliyeÜ ~ 
zin lüzum ve cheınJlld:' . .k ıJ' 

.. yu~· ,1' .ıı 
olan bu teşebbüSU JJ)',r ;#Y 
ve ehemmiyetle )cnrŞl . ... • • et -yv 

zım gelen hassasıY i.Jl;ı11' 

göstcrecc;;en ii! 
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-·- HIKAYB- ı Asya'lı genç prens ve .. - -- ------. 

~ Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
~ Yalnız Son Tell'raf'da nesrcdilecektir. 

Yazan: Ziya Şakir 

Padişaha bu derece selahiyet 
verilmemesine lngiliz sefiri 

işaret etmişti 
A1ithat Paşa'nın tevkifi tara/tarlarının da 

tutu/masife neticelendi 
Zir ltlth a, bu muameleye en evvel 

~-at Paşa yol açmış; ve henüz 
~ eden blr Padişaha, memle
~fi emniyet olunmıyanların 
~iı Ve teb'idlerinde beis olma -
lı ıu anlatmış idl. 

~atta, kanunu esasi kaleme alı
~tken, bu ib'ad salahiyetine 
~'ıı Olan yüz on üçüncü madde -
lır dere ve tahriri hususunda sa
lı.v latafından olunan ısrara mu
~ltıet edemeyip, halbuki o 
!Jıııı de muktezasınca, Padişahın 
~~ı.'Y,et etmedikleri kimseleri 
,"'l\\iııden tard ve teb'ide iktida-

ı hö ~11 Yl~ vükela hakkında lıti -
t· l ~de?ileceği ihtimalini hiçbir 

ı\ estiremeiş idi. 
\ıı .ıııına, tarafı saltanatta lıöyle 
'-ıiilnidar bulundukça, kanunu <'

'iab~ın Jı_~kmü bir and_a payimal 
~~ ece~ıni, olvakit Istanbulda 
t; S ilan Ingiltere murahhası (Mar
'~lizbori) Babıaliye ifade et -

. (') 

ll· * ~ 12
• bu mühim mütaleaya hiçbir 

'n~~e etr.ıye lüzum görnıüyo
llııı. 'lıne, hMsatın takibine de -

l.ı· ediyoruz. 
~/hat Paşanın tevkif ve hudud 
~ne teb'id edildiği gün, Namık 
'<!. 

1 
l Bey ile, Paşanın hararetli 

~tatlarından bazıları da zabıta 
~' ~lerj tarafından evlerinden 

llatak zaptiye müşiriyeti daire· 
li get:rilmiş; istntak dairesine 
·~edilmişlerdi. Ve, günlerce 
~ lan geçirilmişlerdi. Bu is
~ ~snasında, memleketin em
lıa\e asayişini tehdid eden hii 

ı •n~ reketıeri görülemediği için, 
~~~ eıneye · verllememişlerdi. 
~~. (zatı şahane hakkında te
~ i hatı lisaniye) de_ bulunduk
b Çın, (idareten) Istanbuldan 

1
d) edilmelerine karar veril-

1 • tiidilli adasıpa gönderil -
..,.eli_ 

'l\ * 
Q(.)N KAPISI AÇILDIKTAN 

~ SONRA ... 
~ lt, sürgün kapısı açılmıştı. 

l !f) Hamidin elinde, (kanunu 
l\· nın 113 üncü maddesi ;;ıbi 

, ~~ ~tli bir silah vardı. 
~~ddenin ilk fıkraları, (ida-

l. ~ Ye) ilanına taalluk ediycr
"'ı.~~~t son fıkra, müthiş bir 
~~ 1 ıhtiva ediyordu. 

IJı~~ltra, şu satırlardan ibaretti: 
~~ Unıetin emniyetini ihlal 

'~ ~!, idarei zabıtanın tahki • 
Ilı "SUkası üzerine sabit olan

ıh ~tnaliki mahrusei şahane
'~ tac Ve teb'id etmek, münha· 
~t~tı ha7.reti padişahinin ye

ıda 
~ith rındadır.) 
ııı,~ at Paşa, (meşrutiyet) ve 
~~l u esasi) ~i ilan ederek mut
. tı·~~vrinin hükümdarlara 
'lıt··ıgı hudud söz salahiyeti 

q ~~g~ çalışırken, Sultan Ha -
~ gafı! avlamış; bizzat ken

~~ıne kurban etmişti. Ve ar
ıı:an sonra da, tam otuz üç 

iq
1 
"anı eden sürgün h~yatı, 

ı. ~c haksız olarak - bırçok 
'ıı~tCn felaketine sebebiyet 

~ b· 
~ ~ felaketten, sarayın ve 
~~tin en nüfuzlu şahsiyet -

Biz, bundan sonraki kısımlarda, 
birer birer bunları nakledeceğiz. 

* DAMAD MAHMUD PAŞANIN 

SÜRÜ1.MESİ 
(Taif) kalesinde Mithat Paşa 

ile öldürülen (damad Mahmud Cc
liıleddln Paşa) nm, hayat tarihi 
pek parlak başlar. 

Pederi (Fethi Paşa) nın Kuz
guncuktaki muhteşem yalısında 

dünyaya gelmiştir. 1254 senesin
de.) 

(8 yaşında) iken (hocalık) pa
yesi verilmiştir. (Tabii, babasının 
hatırı için ... ) 

(10 yaşında) iken, bu ilmiye 
rütbesi, askeriye lı~bdil edilerek 
(mirliva - yani, (paşa) rütbesile 
(Mühendishanei berri) mektebine 
kaydedilmiştir. 

(16 yaşında) iken, rütbesi (fe
rik) liğe terfi edilmiş... Üçüncü 
rütbeden mecidi nişanı verilmiş ... 
Sultan Mecdin üçüncü kerimesi 
(Cemile sultan) ile nişanlanmıştır. 

(18 yaşında) sultan ile evlen -
miş ... Düğün hediyesi olarak da 
(müşürlük) rütbesini ihraz etmiş· 
tir. 

- Bitti mi? ... 

- Hayır ... İki sene sonra, - yani 
tam 20 yaşında iken - müşirlik 

rütbesine (vezir) lik de ilave edi
lerek, artık insanların hayatla -

rında ihraz edebilecekleri rütbe
lerin en son mertebesine ermiştir. 

Tabiat ve talih, damad Mahmud 
Paşaya karşı pek cömerd davran
mıştır. Bu yirmi yaşındaki müşir 
ve vezir; güzeldir. Zekid:r. Ve bil

hassa beceriklidir. Onnn için dı
ğer damad paşalar gibi, sultan 
hazretlerinin sahil saraylarında, 

atıl ve miskin bir halde pinekle -
m<>kle vakit geçirmemiştir. Bila
kis, devlet memuriyetlerinde bu-

• 
insan 
Azmanı 

İtalyada ufak tefek, za nf, cılız 
bir kadın 18 libre ağırlığında ko
caman bir çocuk doğurmujtur. 

Çocuk ve anasının sıhhatı yerin
dedir. Fakat bu kocaman .bebek 
bir türlü doymak bilmiyormuş. 
Anasının memelerini derhal ~o -
şaltıyormuş. Nihayet bir süt nine 
tutmıya mecbur kalmışlar Şimdi 
iki kadın ancak besliyebiliyormuş. 

Başsız cesedin 
esrarı 

<' Oncll sahifeden dev•m) 
çalıştığı demiryollarından üç 'Y 
evvel tebdilhava almış, bundan 9 
gün evvel de hava tebdilindc01 av
det etmiş, bir gün elbise ve para
ların! üzerine almaksızın çıkıp 

gitti, giderken de: 
- Eski aşıkımdan bir mektub 

aldım. Hemen harek~t edeceğim. 

demiştir. 

Piyer bu gidişten bir daha dön
memiş ve bütün aramalar müsbet 
bir netice vermemiştir. 

e kendılerini korumak kud
._giisterememişlerdi. En yük
'"!Vk' 

"\ . ıde bulunan saray ve 1 
··~tıcaJi bile, birer facia ro -
r~ lllevzu teşkil edecek şe

Cesed, bu yeni teşhise rağmen 
hB.la esrarengiz mahiyetini mu • 
hafaza etmektedir. 

Genç bayan L1ıkruva, iddiasını 
anlattıktan sonra ellerini açmış 

ve: nderilmişlerdi. 

lıt ' <li it atı hakikat. Mahıtıud Ce-
' ~ Paşa. Cild: 1. Sayfa 

l. 

- Ailemizin üzerinde talihin 

ağır darbesini hissediyorum. 
Demiştir. 

lunmıya heves etmiştir. Ve tabii
dir ki, birçok yüksek makamları 
işgal eylemişti-. 

Ayni zamanda ,(saray cereyan
ları) nı da meharetle idare et -
mekte muvaffakioyet göstermiştir. 
Mesela; Sultan Azizir. sdltanat 
devrinde Sultan Mecid takımına 
yüz verilmeyip hoş muamele gös
terilmediği halde, damad Malı -
mud Paşa, girginliği sayesinde, 
Sultan Aziz sarayına da huliıl et
iş. Parlak vaziyetini muhafaza ey 
!emiştir. 

Sultan Azizin hal'i meselesine 
file karışmışsa ise de, giz · 
!iden gizliye parmağını uzatmış -
tır. Sultan Murad, tahta aya~ 
basar basmaz, Beşiktaş sarayı er
kanı arasına karışmıştır. 

Fakat birkaç gün zarfında Sultan 
Muradın saltanat yıldızı sönmek 
istidadı gösterir göstermez, Veli
ahd Hamid Efendi ile bağdaşmış
tır. Ve, Sultan Muradın biran ev
vel hal'ı ile Hamid Efendinin b;ran 
evvel saltanat makamına getiril

mesi için mühim roller oynamış
tır. Böylece, Veliahd Hamid Efen
dinin minnet ve şükranını kazar .. 
mıştır Ve .. Veliahd (ikinci Sultan 

Abdülhamid) ünvanile t •H• ge
çer geçmez, sarayın bütün :dare 
makinesin:.bizzat elin~ a?mıştır. 

Böylece, artık ikbal ~ahikasının en 
yüksek merhalesine v~rmı~tır. 

İşte, Damad Mahmud Paşanın 
efsanevi hayatının ilk safhr,sı ... 
yeni hükümdar olan Sultan Ha -

mid, etrafında pervan! g;bi dö
nen eniştes:ne, son derecede em .. 

niyet ve ilimad göstermişti. Yal -

ng, kalbinde de gizıi b:r ukde ve 

şüphe belirm'şti. Bu da, pek o ka
dar sebebsiz dcğıldi. 

(Devamı var) 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
va 

Arkadaşları 

13 eylı'.il cumartesi akşamı 

Şehremininde 

Ölüm 
Sabriye Tokscs konseri 

••• 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATR:1SJ 

Bu gece (H. Hisar) ında (Ça -

murda Zambak) vodvil. Yarın gece 

(Büyükdere) de. 

İstanbul 4 üncü icra 

,ğundan: 

mcmurlu-

Bir borçtan dolayı satışına karar 

verilen Rdalli kuyruksuz tabureli 

Alman markalı numarasız ve Ze;s 

markalı bir piyano ve ev eşyaları 

5/9/938 pazartesi saat 9 dan 10 a ka

dar İstanbul, Binbirdirek mahallE· 

sinde Piyer Loti sokak 190 numara

lı Sinanağa apartımanının 9 numı:

ralı dairesinin önünde açık arttır

ma ile ve peşin para ile satış yapı
lacıığından müşterilerin o gün ve 

saatte mahallinde hazır bulunmala-

rı ilan olunur. 

Dert ortakları 
( 4 üncü sahifeden devam) 

çok dokunuyordu. İrfan, fedakar
lıktan çekinmedi. Cadd;,bostanın
da bir köşkün bir katını kiraladı, 
hemen taşındılar. 

gibiydi. Gözlerini açarak baktı, 
titredi, dirseğile annesinin kolunu 
dürttü: 

onu çılgına çeviren Mis .. 

Melina da onlarla beraberdi; 
genç kız, yazlıktan istifade etmek 
için, alelyeye pek seyrek iniyor; 
İrfan da onları yalnız bırakmıyor
du. 

Bir gün, dostlarından biri, kız
ların annesine: 

- Madam Vartanuş, dedi, Meli
nanın, Öjenilerin burnuna yapışık 
yaşamasını hoş görüyor musun? 
Damadın, Melinayı da Öjeni ile 
beraber mi niklihladı? 

İhtiyar kadın, o ana kadar hiç 
bir şeyden kuşkulanmamıştı, şa
şırır gibi oldu: 

- Bunda ne fenalık var? 
Dostlar, acı söyliyecekleri için, 

Madam Vartanuşun •kulağım bü
ken• dost da, çok acı şeyler söyle
di; ihtiyar kadın, düşünmelere 

vardı ve Anuşu atelyeye göndere
rek Melinayı çağırttı; 

- Artık, bir daha Caddebosta -
nına gitmiyeceksin, dedi. Genç kı
zın esvaplarını gardiroba kilitle -
ledi. Akşama doğru, eve misafir -
ler gelmişti, Melina şerbet hazır -
Jıyacaktı. Aradan bir saat gert;, 
genç kız görünmedi. Anne, seslen
di, cevap alamadı. 

Melina, alt katta yoktu. İhtiyar 
kadın, dizlerine tutunarak yukarı
lara çıktı. Melinanın Odasına gi • 
rince, şaşkınlıktan sallanıp dü~ -
memek için duvara dayandı. 

Kıilit kırılarak gardrop açılmış, 
saklanan esvaplar da alınmıştı. 

Ertesi sabah, madam Vartanuş, 
Caddebostanına koştu. cAcı söy -
!iyen dost. gibi, o da Öjeninin ku
lağını büktü ve Melinayı alarak 
eve döndü. 

Melina, artık evin ve atelyenin 
neşesi değildi. Dalgın dalgın otu
ruyor, yüzü hiç gülmiyordu. An
nenin içi kan ağlıyordu amma, ne 
y·ıpobilirdi? Elinden ne gelebil;r
di? İki ateş arasındaydı. 

Bir sabah, Melinanın geç vakte 
kadar kalkmadığını gören Madam 
Vartanuş, merak etti, kızının oda• 
sına çıktı; yatak bomboştu. 

İhtiyar kadın, yeni bir felaket
ten şübhelendi. Melina, ateıyeye 
de gitmemişti. Cad.;)•bostanına 

da gitmediği anlaşılınca, Madam 
Vartanuş, İrfanın yakasına vapış
tı; 

- Melina, nerede? 
İrfan, kısaca: 
- Bilmiyorum, dedi. 
Bunun münakaşası gunlerce 

sürdü, Melina, ortalarda yoktu; 
İrfan da, h ç bir şey bilmediğini 
iddia ediyordu. • 

Fakat İrfan, evine uğı amamıya 
başlamıştı. Mevsim sonuydu. Ö
jeni, Caddebostanından dündii. 
Kocasının ihmali, genç kadını, 
önceleri çıldırttı, soııraları bez · 
dirtti: 

- Boşanacağım. 

Dedi. Mahkemeye başvurdu İr
fan, boşanma davasına it>:·az et • 
memişti. Kısa b'r mahkemeden 
sonra ayrıldılar. 

Mclinadan hala bir haber yok
tu. Aradan uzun bir ~nş ve uzun 
bir yaz geçti. 

Bir gün, dostlarından biri: 
- Melinayı gördüm, dedi. 
Madam Vartanuşla Öjeni, he-

yecanla sarsıldılar: 
-Nerede? 
Bu dost ta, bütün dostlar gibi a

cı söylüyordu: 
- Balıkpazarında rasgeldim. 

Kucağında bir çocuk vardı. 
- Çocuk mu? 
- Melina, öyle bozulmuş. za -

yıflamış ki ... 
•Acı söyliyen• dost, Melinanın 

nerede oturduğunu bi'nıi.rordu; 

yalnız, İrfanla beraber ya;adığını 
öğrenm;şti. Madam Vart?.nuş, Ö
jeninin yüzüne bakamıyordu. Bu 
darbe, şimdiye kadar yedıkleri 

darbenin en ağırıydı. 
Ana kız, bu ağır darbenin altın

da, seslerini çıkarmadan Loyun eğ
d!ler. 

Bir gün, Madam Vartanuşla Ö
jeni, Kurtuuşta bir ahlı~ba gide
ceklerdi; durak yerinde bekliyor
lardı. Gelen bir tramvaydan kuca
ğında bir çocukla zayıf bir kadın 
inmişti. 

Öjeni, bu zayıf kadıroı, tanıyor 

- Anne, bak, Meinaya, ne ka-
dar benziyor!. 

Anne gözü yanılmadı. 
- Evet, Melinadır. 
Ana, kız, yürümeke durmak a

rasında tereddüd geçirdier. Ma -
dam Vartanuşun kalbi, iki zıd duy 
gu ile cımbızlanı.yordu. Kızını gö
receği gelmişti; fakat kardeşine 

çektirdiği ıztırabı düşünerek ona 
çıkışmak istiyordu. 

En çok hangi duygu, ayaklarını 
Melinaya doğru yiirütmü~tü, bil
miyordu. Öjeni, titrek b!r sesle 
sordu: 

- Anne! Ne yapacaksın? 
- McLnayı göreccğım. 

İhtiyar kadının da ses; titriyo:
du; sarsak adımlarla yürüdıi ve 
kucağı çocuklu zayıf kadına yak
laştı: 

- Mclina!.. 
Bu sesi duyan zayıf :<0dın, ür

pererek döndü, şaşaladı: 
- Anne! 

Fazla bir şey söylemedi!er \ifa. 
dam Varlanuş, kendini loplamıya 
çalışıyordu: 

- Melina, bu yaptığın :ioğru 

mu? 
Öjeni de. ağır adımlarh onların 

yanına gelmişti. 

İhtiyar kadın, tekrar elti. 

- Bu yaptığın doğru mu? 
Öjen\ annesinin kolunu tuttu; 
- Bırak, anne! Sus.. bir şey 

söyleme ... Hiç bir şey söyleme_.. 
Bir zaman, benim gözüm de bir 

şey görüyor muydu? Benım içim 
de yanmıştı. Ben bunu biliyorum 
anne! bırak, bir şey söyleme' .. 

MAHMUD YESARİ 

Almanya 
" !lııcil sahifeden deYam) 

tarikilc olur, bundan İtalyan iktı
sadiyatı çok kar ederdi. Fakat 

• marttanberi, yani Almanya ile A-
vusturya birleşerek müstakil A -
vusturya ortadan kalktı kalkalı 

bu ticaret artık Trıyesteden çev
rilmiş, şimali Almanya t~rikile 

oimağa başlamıştır. Bundan dola
ıyı İtalyanların hoşnudsuzluk gös
terdiği apaşikardır. Almanlar bu
nu bilmiyor değ:ldir. İtalyada bu 
yüzden kendini gösteren hoşnud
suzluğun farkındadırlar: 

- Lakin ne yapalım•. diyorlar
mış, elde edeceğimiz ticareti elde 
etmemiz lazımdır. Bunu böyle ya
pacağız!. 

İng'liz muhabirin gördüğüne ve: 
yazdığına bakılırsa Almanyada 
herkes Her bitlerin sulhun muha
fazasına taraftar olduğu kanaatin
dedir. 

- Ancak, diyorlarmış başka 

memleketler de bizim kadar sul
hun muhafazasına aiakadar ol -
malı!.._ 

Yalnız işile gücile meşgul, onun 
iç n sulhun devam etmesi, harb 
çıkmaması lazım geldiği kanaatin
de olan orta halli bir Almanın dü
şünüşü bu tarzdadır. Yine bir Al
mana göre mesela neden hiıla İn
giltere ile Almanya arasında müs
temlekeler içon anlaşma hasıl ol
madığı bir muammadır!. 

Almanlar umumi harbde mağ -
lı'.ib çıktıktan sonra ellerindeki 
müstemlekeler alınmış, galibler 
arısında taksim edimiştir; nıa -
liim. Şimdi Almanlar istiyorlar ki 
bu eski müstemlekelere - ki çoğu
nu İngilizler almışlardır • yine 
kendilerine iade edils:n. İngil!ere 
neden bunları geris!n geriye Al
manyaya iade etmiyor?. İngiliz 
muhab'rine müstemleke bahsin
de Almanların söylediği aşağı yu
karı şu olmuştur: 

- Eğer Almanya tekrar eski 
müstemlekelerini elde ederse İn
giliz İmparatorluk yollarını ye -
niden tehdide kalkar diye düşün
meniz doğru değildir! Bun:ı imkan 
var mı? Bir kere İngiliz donmma· 
sına bakınız!. Sonra da Almanya
nın donanmasına göz atınız!. Hatta 
'biz Almanlar deniz inşaatımızı a
zaltarak İngiliz donanmasile yüz
de 35 nisbetini kabıı l etmedik mi? 
Bu miktardan fazla birşey yapa
biliyor muyuz? 

Fakat Almany.ı hakikaten ya-

(5 i"d sahi[eınizden devam) 
zeteciler Prens Mahmudun peş;ni 
bırakmadJkları için yukanda .•ğa

beyinin beyanatı olarak Singapor
daki muhabirler tarafından b!ldi
rilen sözleri kendisine hemen gö
türüp göstermişlerdir. Buna karşı 
genç delikanlı şöyle demiştir; 

bir halde kalacağım. Cebimde kal
mış olan son 4 İngiliz lirasının iki 
lirasını da harcettim. 

- Ağabey;min bu izdivaca razı 
olup olmaması ciheti beni alaka
dar etmez. Ben sevdiğim kızı ala
cağım. Eğer yaşım daha küçük di
ye bunu şimdi yapamazsam ma
yısa kadar bekUyeceğim. Çünkü 
o zaman rüşdümü isbat etmış ola
cağım. Artık ondan sonra hiç kim· 
se beni durduramaz. Sevdiğim 

kıza gelince, o da beş on gün sonra 
yirmi bir yaşında olacaktır. Artık 
istediği erkekle evlenebilir. F.ğer 1 
bizim mesud olacağımıza kanaat 
getirirlerse onun anası babası bu 
izdivaca mani olmıyacaklardır. E
m nim. Eğabeymin ne gibi duy -
guların tesiri altında kaldığını bi
liyorum. Kendisini bir kere gör -
sem her şeyi anlatacağım. İkn.: e
deceğim. Ona bu kızı nekadar sa
mimi olarak sevd'ğ:mi, onun na 
diğ'ini söylıveceQim. Bizim bn sev
diğini söyliyeccğim. Bizi mbu sev
gim'rin ölünciye kadar devam e
deceğini anlatacağım. Bir Mala -
ıvalı erkek ile bir İngiliz kız, ara
sında nasıl bir fikir b.rlıği mev -
cud olduğunu göstereceğiz. Fakat 
en mühim sebeb şudur ki ben on
suz yaşıyamam. Benim tah~isatı
ma dair sultanın söyedikleri kar
şısında şaşırdım, kaldım. Para -
mın kes:Imediğini söylüyor. Hal
buki para kesilmiştir. Eğer bura
daki dostların yardımı olmasa kar
nımı nasıl doyuracağımı bilemez 

hazır mı? 
kın bir zamanda bir harb açarak 
tekrar Avrupada umumi bir mu
harebeye sebeb olacak mı olmıya
cak mı? suali sorulmadan olmuyor 
değil mı? Deyli Ekspres muha -
biri bu sualin cevabını vermeğ~ 

çalışarak Almanyada edindiği in
tıbaı anlatmaktadır. Bundan çıkan 
neticeye göre Almanyada kiminle 
görüşülse, konuşulsa harbi iste -
mediği anlaşılmaktadır. Fakat şu
nu da hatırlatıyorlar ki Almanya
nın istediği bazı şeyler yerine ge
tirilmeli!, 

Vaziyetten iyi surette malumatı J 
vardır diye tanınmış olanlardan 
öğrenildiğine göre Alman erkaru 
harbiyesi daha hiç olmazsa 'ki se
ne zam•n kazanarak ordunun ek
siklerini tamamlamak istiyor. Di
ğer taraftan Alman~·anın iktısa -
diyatile meşgul olan salahiyet sa
hihleri de Almanyaya hiç olmazsa 
dört sene daha vakit kazanmak 
lazım geleceği fikrinde bulunuyor
lar. Almanyanın iktısadi surette 
emniyetini elde etmek, eksikleri 
tamamlamak için böyle bir !"ma
na ihtiyaç görülmektedir. 

Almanyanın hududlarında tah
kimat yapılmakta ve Berllnin ha
vadan uğnyacağı taarruza karşı 
müdafaası için planlar hazırlan -
maktadır. Buna göre mühim inşaat 
vücude getirilmektedir. 

Her bitler önüne büyük harita
ları alarak mimar mühendis dostu 
profesör Sper ile hep bu planları 
düşünüyormuş. Deı?M!k ki harb 
planı değil de müdafaa planı ... 

Yan sokaklar! .. 
(5 inci sahifeden devam) 

hastalıklar müessesesine gönderı
liyorlar. 

* 
Her şehrin bünyesinde böyle 

bir (yan sokaklar be18.sı) vardır. 

İnsanlar hayatın her tarafında bir 
hudut çizen örf, adet, teamül ve 
kanun bunu yıkamaz, çünkü zap
tctilmez hırsların, muvazenesiz di
mağların düşüncesiz hareketlere 
meydan verişini önliyecek ne bir 
sistem vardir ne de bir fren ... 

Maamafih, dünyanın en entere
san yan sokakları Beyoğlu yan so
kaklarıdır. Burada geçen gec~ 

sahnelerini birer birer size gele
cek yazılarımda anlatacağım. 

"l:UFAN SİPAHl 

Ağabeyim kırk iki yaşlarında
dır. Evlidir. Onun içon aile kıyme
tini takdir eder, sadık bir kadının 
kıymetini pek ~yi b:Iir. Ağabeyi
min istediği gibi ben memleke -
time döner:m. Para meselesi mev· 
zuubahs değildir. İsterlerse ver
d;kleri tahsisatı da azaltmış olsun
lar. Benim asıl istediğim şey sev• 
diğ:m kızı alarak memleketime 
döndüğüm zaman milletimin bu
nu kabul etmesi ve bizim mes'ud 
olmamıza imkan bırakılmasıdır. 

Fakat eğer sultan benim sevdiğim 
kızı almama razı olmaz, f:krinden 
dönmezse ben de memleketime 
dönecek değilim. İngilterede ka
larak kendıme iş arıyacağım. Bir 
Hindli araya girdi, Londra ban -
gerleronden birinin yanında bana 
bir iş buldu. Haftada 20 İngiliz 
lirası ücretle şoförlük edeceğim. 
Altı aylık da bir mukavele imza
lıyacağız. 

Fakat ben bu teklifi kabul et
medim. Çünkü bu meselen:n ya
kında dostça bir şekilde halledi
leceğine eminim. Eğer böyle ol
mazsa ben de mes'ud olmak için 
çalışmağa başlıyacağım. Çünkü 
mes'ud olmak çalışm1ğa değer.• 

Malayalı Prens ~stikbale aid 
tatlı hulyalar beslemekll'dir. Her 
genç gibi o da sevdiği kızı aldık
tan sonra onunla çok iyi geçine -
ceğini düşünmekte, eğer memle
ketine beraber g:tmesi mümkün o
lursa orada başka türlü mes'ud 
olacağını, eğer aksi zuhur eder d"? 
İngilteredc kalarak hayatını ka -
zanmağa mecbur olursa o zaman 
da başka türü! bir saadet duya -

cağını söylemektedir. Hulasa her 
iki şekilde de hayat bu ~enç ıçin 

ümidsoz, tatsız görünmüyor. Eğer 
memleketine sevgilisi ile birlikte 

giderse bu İngiliz kızının orada 

herkes tarafından nasıl büyük bir 
·teveccühe ve hürmete layık olaca

ğını söylüyor ve ağabeyinin itiru 
ettiğinin hilafına olarak daima a

henk ve saadet içinde yaşıyacak
larını ümid ediym. Genç delikan

lının bu aşk macerası nereye ka -
dar varacak?. Gelecek İngiliz ga

zetelerinden bu da tafsilatile 

öğrenilecektir. Şimdilik yalnız sa
adet temennisi! ... 

RADYO! 
BUGÜNJ{t} PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 P!Akla dans musikisi, 19,15 

Konferans; Prof. SaLlı Murad 
(Fen musahabeleri), 19,55 Borsa 

haberleri, 20,00 Saat ayarı: Krov
niç rasathanesinden naklen, N ec

meddin Rıza ve arkadaşları tara
fından Türk musil<W ve halk şar

kıları, 20,40 Hava raporu, 20,43 Ö

mer Rıza Doğrul tarafından arabca 

söylev, 21,00 Saat ayarı: Orkestra: 

1 - Çay)covsk;y: Antante. 

2 - Lanğe; Grus müterherı. 

3 - Ginka: Krakovyak. 

21,30 Nezahet ve arkadaşları ta· 

rafından Ttirk musikisi ve halk 
şarkıları, 22,10 Ajans haberleri, 

22,20 Opera ve operet parçaları 
(Plak), 22,50 Son haberler ve er-

tesi günün programı, 23,00 Saat 
ayarı: Son. 

U>7 hıcrı 
Recep 

8 \ 
UH ı<~ nl 
Ağusto• 

21 
Yıl 1938,Ay9, (.;ıia246, i-lııırl:ll 

3 Eyi Ol ı Cumartesi - Qjemişirı kurtuluşu 

'-·~~~~~-:-~~~:--~~-

YaklU u VAs ,·_r Ezıtl 

sa. d. S4. d. 

Güneı 5 29 10 48 

Ô~le 12 13 ~ 3J 

l<indi 15 53 Q !3 

Akşam 18 39 lJ J) 

Yatsı 20 15 1 35 

lm"k 3 43 9 o:ı 
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işte lstanbul Filmi 
Heybeliada Plaj ve Gazinosunda 

Pazar günü çekilmeğe başlanacaktır. 
PJAj havuzunda yapllacak (Adalar arası deniz 
şampiyonası) mUaabakası ile pllja giren muh· 
terem halkımız da Filme ahnacak va bu flllm 
bllahara Heybeli plajında ve dller &inama· 
larda österllecektlr. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 1/9/938 tarihinde saat on bırde kapalı zarf usulile münakasası

nın yapılacağı 14, 18, 22 ve 26 ağustos tarıhlerindeki Ulus, Cumhurıyct, 
Haber, Son Telgraf ve Resmi Gazete ile ilan edilen Diyarbakır - Cizre 
hattının be§inci kısım inşaatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni 
prtlarla 15/9/938 tarihine müsadif perşembe günü saat on bire talik 
edilmiştir. 

2 - 1/9/938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulü lağve
dilmit oldujundan bu münakasa için gerek eksiltme şartnamelerinde ve 
gerekse yukarıda isim ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranı
lacağı ilin edilen (Müteahhitlik vesikası) aranılmıyacak bunun yerine 
(Ehliyet vesikası) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin 
re!eranslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin
den en az sekiz gün evvel Vekaletimize müracaat ederek ehliyet vesikası 
talep etmeleri lizımdır. 

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmı-
yacaktır. (3360) (5880) 

TÜRK ANTRASİTİ'ni 
KIŞA BIRAKMA YAZDAN ALI 

TÜRK ANTRASiTi'nin 
kalori randımanı hiçbir vakit kok rand:manile mukayese edilemez 

Son t•crübelerin bir daha teyid etti~i hakikat : 

TÜRK ANTRASiTi'nin 
Kok'a nazaran yüıde 40 faik bulunduğu bir daha sabit oldu. 
Satış merkezi : Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 

S inci kat Telefon : 44915 • 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - ldarcmızin Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işle _ 

rinde kullanılmak üzere şartnamesi mucibince 200 çuval çimento, 75 
metre mıkabı kum, 50 metre mikabı çakıl ve 50ÔO kilo kireç açık ek
siltme usulıle satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 614 lira muvakkat 
teminatı 38.55 liradır 

III - Eksiltme 6/9/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
na!:>. 

V - isteklilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü.. 
'Yenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleıi nan 
olunur. cb654· 

••• 
1 takım yeni rakı klişesi 25 Cl. lik 3 renkli 50X70 eb'asında 

1 • iyi • • 25 • • > 50X70 • 
1 • • • • 50 • • • 50X70 • 

1 - Şartamesi mucibince yaptırılacak yukarıda yazılı 3 takını 
prmç kli§e açık eksntmiye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher takımı 210 lira hesabile 630 lira ve 
muvakkat teminatı 47.25 liradır. 

IlI- Eksiltme 5/1::\/9:-SS t:ıtihine rastlıyan pazartesi günü saat 
U te Kabataıta levazım ve mubayaat ıubesindeki Alım komisyonunda 
7•pıJacakır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden ab
eabiltr. 

V - İstekli1erin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % '1.5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom!syona gelmeleri 
ilan olunur. ·5653• 

••• 
I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am

barı ve Başmüdürlük apartımanı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II - Ke§if bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.'l9 
liradır. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de ' 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
llhnabilir. 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
• -rr-·--

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıesablarıntla en u 50 lirası bulunanlara aenede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşafıdaki plana göre ilaanıiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 J) 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 » 100 » 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 » 4,800 
160 )) 20 J) 3,200 

,, 
» 

" DİKKAT: Besablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaiı düşmiyenlere ikramiye çıktılı 
takdirde % 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinci.kinun, 1 Mart n l Haziran tarihlerinde ÇC"kilecektir. 

-

lıalc gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İn- - ---------- -- ~ 

1 S: bah,. öğle ve akş:tm her yemekten ..
d" ş' eri n:çin fırçalamak iazımdır? 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin 1 de bol bol •RADYOLİ?'b j)f 
ifrazatilc dişler ve diş etleri dol muş- lamak ve temizlemek ~ 
tur. Çünkü yemekler, sigara ve kah- . . w ın da 

· . . . . sayede dıc:lerın de, agz ve yıne aynı tesırı yapmıştır. Bına- ~ 

enaleyh dişleri her gün 3 kere bil- ve sağlamlığı, güzelliği gatl 
hassa yemeklerden sonra ve her hal- miş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Bakırköy Malmüdürlüğündell ı 
Bakırköy lr.azamun Osmaniye mahallesinde l4üfli xurt 

Türk Anonim Şirketine ait olup müstahdem kazanç, buhıran:;""JP--ıı 
.nıuamele ve ;.t:iblik vergilerile cemlarmdan külliyetli miktllJ"UI"! 
ne alacağına karşı tahsilat komisyonu kararile haciz altına 
fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani çimento hamurll 60 
mento taşı ve 450 ton maden kömürünün 20/ 9/938 salı günü 
açık arttırma ile satılacağından taliplerin % 7,5 pey akçesile 
Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c6078• 

r Arada Büyük Fark Var 
1 Pertev çccuk pudrası, şimıiiye kadar hiçbir benzeri tarabO 
lit cdilmer.ııştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa 
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hi~if 
bulunmaına•·1:!1r. 

PERTEV ÇOCUK PUDRA 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VüCU 

valarmda ve koltuk altlarının pifikleı:ipe )ulrşı bundan daha 
bir pudra lıenüz keşfedilmemiştir, 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ıarı 1 
karııtırmayınız. 

Tilrk Hava K.ururn 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos 
5. inci keşide 11 - Eylül - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lir 
Bundan başka: 15.000, 12. 
10.000 Lirahk ikramiyelet1 
(20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zerı'Jİ".. 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure
tile siz de talünizi deneyiniz. 

v _ ftstlteye iştirak etmek fstiyenlerin fenni e\frak ve vesaikini 

1 pat 111besine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almal:ırı lazımdır. Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk dilerek hazine zararı olan 300 lira-ı Hatice vekili avukat Hasan Hilmi ıt~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-~~ 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede ı• ~ 

et. 5 .. hakimliğinden: nın dava tarihinden itibaren faiz ve tarafından aleyhinize ikame olun~n Silivri Bo~a deposuna lfümmu olan ve beher kilosuna 2 ~ 

İstanbul 
pzılı inşaat 111bemizden alınacak ehliyet vesikası ve 7, guvenme p:ı- 6 -.--· ıse P"' 

rası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla!'ı Avukat Y~ Nuri Anter tartı- masarifi .. mu~akeme ~hsili. dava- nafaka davasının gıyabınızda cere- tahmin edilen 11.100 kilo kuru ot açık eksiltmeye konulınUf 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı gecen -Alım komisyo- tından Bakırkoy 10 Tcmuz cadde;!- sında: Mud_deialey~e gonde~ılen da- yan etmekte olan muhakemesinde ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevriJJniştil"· 
nu başkanlığına makbuz mukabilinde vermcleıi l"zımdır · 6014 sinde 15 numaralı hanede oturan va arzuhalı, 1?~ur adresı terh~le- ikametgflhınızı terkederek ecnebı mesi Levazım müdürlüguv .. nde görülebilir. İstekliler 2490 nu~ •• s 
-;::=:;::=:::::=:-=;.;.;;.;...;:::.::;;~;:.=.:...-~--..,......;..--....;;..= kazım Ahmed ale:> lunc açılan, Dt:· derck çıkıp gıtmış olduğu şer ı e 

1 
k t •t . ld v . a1'~ 

' 
ı b V fi D. k •• ı ·· w " f :,. ~ K · ·f · ı ·· b · · t af d b"l" tebl" V · meme e e gı mış 0 ugunuz m..ı- nunda yazılı vesika ve 16 lira 65 kuruşluk ilk temı·nat JJl stan uı akı ar ıre tor u YU an arı niz Levazım omıS)OOU marı etı e mu aşırı ar ın an ı a ıg ıa- b . . uh t d 1 ıl k- . p;ııc -----------------..:>------ ?113/93 tarahinde alenen müna- de edilmiş olduğundan ilanen tebli- aşırı~ m~ş~ a ın. an.~ aş .ma mektubile beraber 5/9/938 pazartesi günü saat 11 de Dainlİ 

Kıymeti Pey par ı kasaya konulan üç bin kılo sadey:ı- ğat icrasına karar verilerek muha- la, muddeının şahıUerının dinlen- bulunmalıdırlar. (i) (5599) 
Lira Kuruş L•rn Kııru, 1111 kı"losu 117 buçuk kuru<: fiyati' keme 30/9/938 saat 11 e bırakılm1ı:: miş olduğundan ve davanın hüküm .....;.;;;.. _______ .;..;.._.;........:; _________ A .. ttlr 
5117 50 383 82 g . . . :t "" w • .. 

7 
derecesine gelıniş bulunduğundat1 İstanbul 3 üncü icra memur - dükkan önünde açık ... t .. llb . . . . . bermucıbı şartname ıtasını kabul oldugundan mezkur g m ve saat~e • v · • w dan .. 

Kum kapıda ~adırga Lımanı caddesındc yem 53 ve eskı 77 kapı sa- tt' w. h ld t hh . d . .. .f t hk ed b" t b"l 1. • 1 ve mahkemeye gelınedıgınız ve 5 luğundan: retile satılacagın d ırı -~ . e ıgı a e aa u unu ı a e me- ma em e ızza veya ı ve4a e kur 11 
1 
ır 

yılı P<'rtevnıyal Vakfından 2047 metre urabbaında bulunan arsa ıle hu . .. 'h 1. k b 1 1 1.. il" tebl"ğ g-n içinde itiraz etedi~iniz takdiı Bir borçtan dolayı mahcuz ve j ların yevmi mez rrııJI 
. . d t b 1 k h h b" 15 .. ..dd tl k mış ve Munakasat ve ı a at anu- u unu ması uzumu anen ı u 6 - il . k b" de hazır bulunacak ıne01 ar.::a uzerın e mevcu u unan a ve ane ınası gun mu e e ve a- . paraya çevr mesı mu arrer ır 

palı zarf usuli ile arttırmaya çıkarılmıştır. nu.nun hükümlerine tevfıkan mü•l- olunur. 9381987 de vakıaları ~bul etmış a~dol~- aded camlı vitrin, bir aded tıarı racaat eylemeleri jJiJl .ulJ 

Ihalesı 12/9/938 pazartesi günü saat 14 de icra edilecektir. İstekli- deıaleyh namına pazarlıkla yapılaı' Üsküdar 2 inci Sulh Hukuk mah- cağınızdan bahısle on beş gun mud- çekmeli ayna ve mermerli masa, ı ,... 
Jıerin eksiltme ve arttırma kanunu ahkamı dairesinde % 7,5 nisbetind~ müba aada yağın kilosu 137 buçui< kemesinden: detle size ilanen gıyap karan teb- sandalya ve sair eşya 6/9/938 ta
pey akçelenle teklü mektuplarını muhtevi zarfları muayyen saattenıkuruştan Şemsi namında bir zatta-ı Üsküdarda Bağlarbaşında Yen;- llğine ve muhakemenin de 19/9/931) rihine müsadif salı günü saat do
enel ihale komisyonuna vermeleri ve başkaca izahat almak için de her alınış ve bu suretle hasıl olan far yolda 47 numarada mukim Abditl- 1aat 16 ya talikine karar verildiği kuzdan ona kadar Galatada Neca-
lin öğleden IODra Mahlfılat kalemine müracaatları. (5836) kı fiyattan teminat akçesi tenzil f' · vehhab: ilanen tebli...__o=l=un_ur-'-'--"-'-·-·----~·~ti~ caddesinde 257 num ..... ar ..... ,.,_._...::..~----~----


