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~ek yakin da kahraman orduinuz Hata daki vazifesi 
~--~~~~'---"=--~~ 

başına davet edilecektir, askeri hey' et bu 
~~~~--'-'----~--- ~ 

akşam Hatay da 
,-

• AF 
Affın umumileştiril
mesi, ancak bazı is. 
tisnalar yapı!m:ısı 

muhtemel 

KomUnl•t ler, a siler a f· ı 
ten l•tlfeda etmlyen• 

ler arasında 

Affın umuma teşmili hakkın
dal<i temayül kuvvetlenmiş bu
lunmaktadır. Ytizelliliklere aid 
af layihasının tekrar adliye en. 

t~ ctımenine ver!lmesi ve bu ba-

~~ dıı Ttirlt orlhısu ila Batayda bwbatt vuifeslnl alacak ve Fransız askerleri ile birlikte bulunacaktır. kundan tedkikler yapılması 

~sresrnk!mlseblıramanr-=ırkherlerlneden bylr mü,freezenin gteçişiinimgösterlyori. z bu- muhtemeldir. Ancak, affın u-- muma teşmilinde bazı istisna-
lar yapılacaktır. Bu meyanda 
komünist mahkumları ve suç. 
luları ile Tunceli asileri de 

b k ş 8 m Ant ak y 8 'd 8 \~va:ü:=.;...._·(\metin b- u yoldak---i kat'i " karan pek yakında tavazzuh 

Berbe1le1 

edecektir. 

~iııtıız hu • . edileceğini öğrenmiş bulunuyo • 

t::=•:n 
reJerd e n 

> .. "'· ., • llfltiya • 
11" huJrUmet. 

llıına varı.. 
'lil 
1 atlarıı. ve 

1 '-Ya davd 
nıın 

\ bu vazı.. 
ı. ~da "'" oq'fed • urk or. 

'-tdır. Pek 

~ ordusu da 
·tıı hUsusunda 

lemin et • 
et 

r Ve lnzL 
llatayın 
~dinciye 
lanıamile 

1 la d . yeni 
ı/ rnustakil 

Ilı. er. 
l li . ·1 4 ~ •g ebi ih-
" •tın 
'<ijr neşre • 
"€. liu tebl! _ 

'ııııj ~•edile • 
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1 
llıüşterek 

ara dair bir 

Diin Ulu Şefin nezdinde toplanan Ba5,·ekil Celal 
Ba"nr, Dış Bakanı Doktor Aras, İç Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya bir arada 

b_pangada vaziQet veha-
1 'netini mu haf aza ediyor 

~~iiilier mUkabele liTimisllkararı 
verecekler mi? 

1 
~~ · .. 

ruz. I>elk. ıeblıgın neşrı ıle bır • 
likte Türk ordusundan ayrılacak 
bir kıt'a Hataya geçecek oradaki 
muvakkat Fransız kıtaatile teş. 
riki mesaide bulunacak ve İnzi. 
batı temin edecektir. 

Fransa ile aktedeceğimiz yeni 
paktların da müzakeresi inkişaf 
!la devam etmektedir. 

Diğer taraftan büyük erkanı. 
harbiye ikinci reisi Orgeneral A. 
sıının riyasetinde bulunan bir as. 
keri heyetimiz Hataya hareket 
etmiş bulunmaktadır. Bu heye~ 
bu akşam Antakyaya muvasalat 
edecek, askeri ve hususi mera • 
simle karşılanacaktır. 

Askeri heyette kurmayalbay 
Fevzi, Yüzbaşı Nureddin bulun • 
maktadır ve hariciyeden de bi • 

, rinci daire şefi Cevad Açıkalın 

heyete refakat etmektedir. Bil he. 
yetin vazifesi Ankarayı ziyaret 
etmiş bulunan Fransa şark ordu. 
!arı kumandanı General Hotzin. 
ger'in zi,yaretini iade ve ayni za. 
manda kat'i kurmay anlaşmasını 
imzalamaktır. 

(Devamı 6 ıncı sı.lı i fede) 
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Işı 

llerletigorlar 
idare hey'eti yeni 
Kararlar verdi 

Büyük bir !&:Goperatif 
tesis ediliyor, yeni 

imtihan aç1lıyGr. 
- ., 

ı 

1 

ı 
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Berberler Cemiyeti ) eni idare he
yeti reisi Bay Mustafa Turan ve 

ikinci reis Bay Adil Boınin 

Bevberler cemiyeti idare heye. 
tinin çekilmesinden sonra geçen 
hafta cemiyet faaliyetini eline a
lan yeni idare heyeti; kısa bir za-

Fransız 
Alman 
Hududunda 

'. man içinde İstanbul berberlerine 
naii olacak yeni kararlar vermiş. 
tir. 

Mareşal Göring Ren 
nehri üzerindeki mü

dafa hatlarını teftiş etti 
Paris 12 (A.A.)- Tan gazetesi. 

nin Strasburgdan aldığı bir telg_ 
rafa göre, Göring, dün sabah ani 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

,. 

Aldığımız malumata göre ilk 
defa olarak cüzdan bedellerinin 
% 30 dan fazla bir nisbette ucuz. 
}atılması ve yen! berberler için he 
men b ir imtihan açılması gibi her . 
berleri sevindiren iki karar veren 
cemiyet idare heyeti evvelki gün 
de toplanarak mühim ve faydalı 
bir karar daha ittihaz etmiştir. 

Cemiyet idare heyeti reisi Bay 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Japonlar son ve 
taarruza 

kat'i 
hazırlanıyorlar 

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

B ü ün tazyıka rağmen Çin en son damla kanını 
akıtıncaya kadar harb edecektir 

Çin hükumeti geni tag yareler aldı 
Londra 12 (Son Telgraf)- Çir 

Japon mücadelesi burada derin 
bir aliıka ile takib edilmekte, bil
hassa Kanton şehrinin son bom • 
bardımanı konuşulmaktadır. Son 
haberlere göre Hankov üzerine 
yürüyecek Japon kuvvetleri ha • 
zır!ıklarını ikmal etmiş bir vazi
yettedirler, Ayni zamanda Yang 
Tsi nehri üzerinden geçirilecek 
gemiler taarruz emri beklemekte
dirler. Fakat şehirle Japon kuv. 
vetleri arasında Çinlilerin birçok 
müdafaa kat'aları vardır. 

Japonya; Çinin tamamile müş. 
külat içinde harbe mecbur alınası 
için muhtelif şehirler! mütemadi. 
yen bombardıman etmektedirler. 

Sarı neıir üzerinde açılan rah
neler yüzünden korkunç bir tuğ. 
yan başlaması ihtimali vardır. 

Japonya neşrettiği bir tebliğde 
ecnebi gemilerin 300 mil dahilin. 
de seyrüseferden çekinmelerini ih 
tar etmektedir. 

50 Çin tayyaresi 

Japonyaya karşı hava müdafaa. 
sı yapılmak için Çin hiik(lmeti tay 
yare almaktadır. Bu meyanda Çin 
hava kuvvetlerinin Amerikadıln 

50 avcı tayyaresi aldıkları bildiril
mektedir. 

Japonyaya tayyare •atılmıyacak 

Vaşington 12 (A.A.)- Hu!, ga. 
(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Katil 
Cezasını 
Buldu 

Fakat: 
Sarışın kadın 
K. ? 
"ım .• 
Hlıcıosman bayırında bulunan 

cesede aid tahkikata başlıyan po
lis ve mil~Jeiumumillğin mühim 
izler tlzerinde yürüdüğünü ve ka. 
tilin tutulmak üzere olduğunu 

dünkü sayımızda haber vermiş_ 
tik. Ancak katilin ele geçmeden 
evvel kim olduğunıt yazmamız ar. 
zu edilmediği için tahkikatı iş -
kli.l etmemek üzere mütemmını 
hadiselerin mahiyetini mektunı 

geçmiştik. Fakat artık hadise ta. 
mamile tenevvür etmiş olduğun.. 
dan dün ve bu sabah elde ettiği. 

(Devamı 6 mu sahifemizde) 

1 

.ıapcm ordusuna memı11lt mllfnzeler ifP! eUiklcı:i in 
ıchlrlerlnden ~yorlar 

Çalışan kadınlar 

J Ve •. çocukları 
Üsküdarda çalışan kadınların 
çocukları için dispanser açılıyor 
50 yatakh bu dispanserde mekteb ço· 
cuklarına, gebe kadınlara da bakılacak 

Bir çocuk bakmıcvlııde küçilklere yemek yed:r iliyor 

İşe gıden kadınlarımızın çocuk.. 
!arına bakmak Ülere şehrimizin 

muhtelif yerlerinde •çocuk bakım 
evleri• açılacağını yazmıştık. 

Aldığımız mahimata göre bu ev 
:lerden birincisinin önümüzdeki 
günlerde Üsküdarda ;.çılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu iş için Üsküdar caddesinde. 
ki metruk bir medrese asri bir 
muayenehane ve hastane haline 
mağ olunmuştuı; 

cSüt ve mekteb çocukları icti • 
mal hıfzıssıhhl bakımevi• ismini 

taşıyan bu müessesenin sertabıb
liğine Sezai Bedreddin Tümay ta
yin olunmuştur. 

sabahleyin ıki yaşından altı yaşı.. 
ca kaı:ar çocuğunu bu müesseseye 
götürüp bırakacak, akş""' üıerl 
yavrusunu alıp evine götürecek. 
tir. 

Müessesede şimdılik 50 çocuk 
için bütün tertibat alınmıştır. Bu 
maksatla 50 çocuk için güzel bir 
sınıf yapılmıştır. Çocuklar bura_ 
da oyuncaklarla oynıyaraklardır. 

Çocukların öğle zamanı uyuma
larını teın.n için de 50 çocuk kar. 
yo'ıısı hazırlanmıştır. 

h l sularında İngiliz gemileri içi~iyet heniiz hep budur .. 
. '{Yazısı altıncı oahifemizde) 

ı T .... ~ 
~!--------------------------------------~ 

İşçi aileler c e gidec~ği zaman 

Çocuklar için bir yemekhane 
de yapılmış, her çocuk iİ;in çatal, 
kaşık, bıçak, bardak, birer diş fır
çaları alınmıştır. Bunlar kamile" 
numaralanmıştır. 

( Devamı 6 ıncı sayfada ) 
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IJ "I Yılancık hasta- evyork 
ti"-11:> llQına tutulan bir Sergisinde 

llktisad Vekaleti büyük şehirlerimiz
de aileler arasında bir anket a tı 

Hatay davasında Türk Köylü kadın 24 Temmuz 

diplomaSiSİDİD zaferi D0kt0run kabinesinde ~.Ür~ günüdür 
Evlere (aile bütcesi kar

neleri ) dağıtılıyor 
Hatay davasının bugün vasıl 0lduğu netice 
Türk diplemasisinin tam bir zaferidir. Yurd. 
da sulh cihanda sulh.. prensibinin en ha· 
kim Örneğini bir kere daha bu netice ile 
dünya efkarı umumiyesine vermiş bu
lunuyeruz. 

Yazan . ETEM ızzET sENlcE 
~-------· ...-;.;..;;;;.;...;...;;:;;;,;;;;.;;;.;._..;;;.:::..;.;:.:.:::;:: 

H atay davamız, Türk diplomasisinin bir zafai halinde 
beklediğimiz neticeye doğru gidiyor. An tak yada ve 
S~?cağın ~er tarafında v~yet durulmuş, normal şart

lar teessus etmege başlamıştır. idarede ve idare elemanlan 
arasında yapılan de~iklik, umumi havadaki Tıirk dostluğu 

ve onun tezahürleri, tescilin yenilenmesi, Paris gazetelerinin 
neşriyatı beklediğimiz neticenin istediğimiz gibi alınabileceği 
yolundaki en kıymetli delillerdir. 

Çok had ve buhranlı safhalardan sonra Hat:ıv davasının 
kendisine mev"ud olan bu şe~ dahilinde bir netice almış ol
masını hiç şüphe yok ki, Ulu Önderin hız ve ışığmı alan Celil 
Bayara ve Türk diplomasisinin yüksek tekamülüne borçluyuz. 
Yüksek bir organizatör ve iktısadcı olduğu kadar, yine derin 
ve yüksek kabiliyetli bir diplomat ve Hükfunet Reisi de oldu
ğunu bir yıla yaklaşan idnresi ve eserleri ile filen isbat eden 

Celal Bayar için, davıınm bu neticeyi alması nasıl haklı bir 
takdir ve şükran vesilesi yaratıyorsa Atatürkün direktiflerile 
nurlanan gidiş ve tutum yolunda Fransız hükiunet merkezin

de de bir zihniyet tebeddülü yapmış olması ayn bir takdir 
fırsatı yaratmıştır. Hatay davasının iktisab ettiği neticeye 
kadar işaret ettiğimiz hu deeişikliğe de seviniyoruL. Hatay 
davasının son safhası ve takib edilen hattı hareket 

Fransızları Türkiyeyi evvelkinden çok daha farklı hir şekilde, 
realiteye tamamile uygun bir halde tarutmıya 8Cvketmiştir. Bu 
tanıyıştır ki, bilhassa Fmnsız kabinesini ve Fransız efkarı 
umumiyesini Türkiyenin yakın şarktaki ve sullı miıvazenesin
deki büyük ehemmiyeti üzerine sevketmiş ve.. Büyük Harb
denberi yalnız zahiri kurtaran dostluk mesnedlerini fiil halinde 
tezahür ettirmek hakikatine ulaştınnıştır. 

Paris gazeteleri son üc; günlük neşriyatları ile bu hakikat 
üzerinde bilhassa ısrarla durmakta ve yazılanmn umumi bava 
ve edasında Türkiyeye ve Türk dostluğuna verilmesinde geç 
kalınmış büyük değeri tebarüz ettirmektedirler. Fransa- bunu 

anladığı kadar Türk diplomasisine bakim olan açıklıV,ı , dürüst
lüğü ve dünya milletleri diplomasisine örneklik edecek yük

sek taktiği de kavramı c tı;. Hatay davasında da her davamızda 
oldugu gibi hiçbir dolurnbaçlı yoldan gitmedik. Taleblerimizde 
musır, açık, dürüst ve sözlerimizde merd, vefah davrandık. 
Ne isteklerimizde ifrata düştük, ne aldıklarımız üzerinde 

tefrita. Reviziyonist olınadığımız gibi opnrtinist de değildik. 
İmza konmuş, üzerinde anlaşılmış esasların netice halinde ta

hakkukunu istiyorduk ve .. hiçbir ihmale, idarei maslahatçılığa 
taıl.ammülmüz olmadığını, hak tanıdığımız ber5ey üzerinde 
daima en büyük ısrarı ve titizliği cöstcrmeğe hazır bulundu
ğuhıuzu ortaya koyuyorduk. 

Politikamıza hakim olan esas ve disiplinde blöC"ün, pazar
lığın, Büyük Harlı öncesindeki diplomatlık mehareti sayılan 
kurnazlıklann yeri )·oktu. Sözümüz hareketimiz, hareketimiz 
aözümüzdü. En son dakikaya kadar diplomasisimizin karakte
rini ve hareketlerimizin realite ile olan uygunluğıınu binbir 
mürakabeden geçiren Fransız siyasi maWelleri , .... matbuatı 
nihayet Atatürk diplomasisinin işaret ettitimiz evsafını gör

m~, ona layık olduğu aktiv değeri vermiştir. Hatay davasının 
bal safhasına girmiş olmasından sonra Pariste Tiirk - Fransız 
dostluğunun sağlanması ve yeni paktlar imzalanmasının hız
Jandırılması yolundaki faaliyetin mesnedini de i~te bu görüşte 
ve bu esasta aramak lazımdır. Hiç şüphe yok ki, yeni paktlar 
iki millet arasındaki ~iyasi münasebeti dünya sulhunun lehine 
olarak daha ziyade takviye ve Türk:iyenin dış politikası ile 
şimdiye kadar Avrupa sulhuna ve kolleköf ~ınuiyet esasına 
ettiği büyük hizmetin ve hakim ruhun daha çok kuvvet bulma

sına yardım edecektir. 

w=;:::;;.s 

AŞK, -
Tefrika 
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HEYECAN ve 

Onun böyle çirkm bir vak'ada a. 
lakası olduğunu hiçbır zaman dü
şunmek istemem ... Böyle bir ihti. 
malı havsalama sığdıramam. Ölen 
İffet H~nım ne kadar namuslu ise, 
Ömer de o nısbetle ~fif ve temiz 
yurr-klı bır ins;;ndır. Hem de tam 
ma11ası!e bir nEan .. 

1'.c: Dcınır.ı polıs müdiriyetin. 

deki oda,uıd• va;n11. ... Kapı ka.. 

palı. Ak~.ırı t.ıtıi ırıJen bir saat 

sonra ... Kerı.:ıı kenctıne konuşu -

yor: 

Etem İzzet BENİCE 

'*'** 
iHTİRAS ROMANI 

yazan: ls'tan er F. 
SERTELLi 

- Doktorun sözleri benı az kal. 
dı çı~dırtacaktı. Bu ne ıtimad ya. 
hu! Omer Bey temız yürekli bir 

1

. 
ınsan. Hem de tanı manasile bir 
insanmış Hayır. Doktor clıı alda. 

•• 1 
nıyor. Bu cinayettP Omer Beyin ı 

de pekala parmağı var Hatta be- ı 
nim gör~üme göre. İffet Hanımı 
boğan tii kendisıdir Ömerdır. 
Böyle olmasa meydana çıkar, kay. 
bolmazdı. Guya Mansur timarha. 
neden onun için kaçmış ... Onu e. 
!ine geçirince öldürecekmiş. Bü -

tıin bunlar karısı Ferda Hanımı 
kandırmak ıçı:ı kurulmuş birer 

birdenbire öldü !. Onumuzdekl yıl nisanın 30 un.. 
da Nevyorkta açılacak olan sergi. 
ye i.ştiraldmiz için yapılan hazır. 
lıklar çok ilerlemiştir. 

Evvelki gün, İzmirde garib bir 
vak'a olmuştur: 

Beyler sokağında bir doktorun 
muayenehanesine muayene etti. 
rilmek için Değirmendere nalıi _ 
yesinden getirilen Halil kızı ve 
Ahmed karısı 35 yaşlarında Hati
ce, muayenehanede bir saat ka. 
dar kalmış, yere düşerek ölmüt
tür. Hadise Müddeiumumiliğe ha. 
ber verilmiş, kadının cesedi 

' Memleket hastahanesine kaldırıl. 
mış, otopsi yapılmıştır. Bu Hati. 
cenin uzun uman evvel tutuldu.. 
ğu yılancık hastalığından müte _ 
vellid kan zehirlenmesinden ö! • 
düğü anlaşılmıştır. 

GDmrük 
Muayene 
Memurları 
Kefalet usulünden İs· 

tisna edildiler 
Şimdiye kadar gümrük muaye. 

ne memurluğuna tayin edilecek 
olanlardan kefalet alınıyordu. Bu 
ı:· ulün tadili kararlaştırılmıştır. 

Yeni karara göre, badema yoL 
cu ve seyyahlar tarafından bera.. 
berlerinde getirilenlerle sergiler
de ve paazrlarda teşhir için geti. 
rilip satılan gümrük resmine tabi 
eşyanın tahakkuk ettirillecek re. 
simlerini t.ahsil ile mükellef bu _ 
lunan gümrük muayene memur. 
ları kefalet usulüne tabi tutuL'llı. 
yacaklardır. 

Tahliye edilen 
Mahkumlara 
Ya;·aım 

• 
Fakir mah ,"Omlar glbl 

bunlarda yeni sandı .tan 
lstilade e:J3bllecekıer 

Fakir mahlcılrnların aılelerine 

yardım ıçın bir sandık kurulaca.. 
ğını yazmıştık. 

Aldığımız mütemmim maluma. 
ta göre, yeni Ceza Evleri teşkiliıtı 
projesine dahil bulunan bu ha • 
sustaki kanun Büyük Millet Mec. 
!isine verilmiştir. 

Bu sandıktan maksad, tahliyP 
edilen mahkumlara bir iş bulun.. 
caya kadar yardı metmek, fakir 
olanların ailelerine muavenette 
bulunmaktır. 

Yeni sandık, Ceza ve Tevkıf 
Evleri Umum Müdürülüğüne 

bağlı hükmi şahsiyeti haiz bulu. 
nacaktır. 

Sandığın geliri, Ceva Evlerinm 
kazançlarından Adliye Vekiletın. 
ce her sene ayrılacak bir kısım ile 
bu kazançlardan mahbuslar his. 
sesine ayrılan paralardan ayrıl • 
ek mikdrlardan teşekkül edecek. 
tir. 

Sandığın şekli ve idare sureti 
bir talimatname ile tesbit oluna. 
raktır 

N evyork sergisi 6 buçuk ay a
çık kalacaktır. Bu münasebetle 
her memleketin bır günü kutlu.. 
lan.acaktır. 

•24 temmuz 1939· da ·Türk gü.. 
nü• olarak tes'id olun;ı.cıJctır. 

O gün bütün Nevyork şehrinde 
memleketimiz baklanda konferans 

lar verilecek, müsabakalar tertib 
olunacak. milli şarkiliırımız çalı. 

nacak, bütün Nevyork sinemala
ruıda kendi filimlerlmiz gösteri. 
lecektir. 

Resimli 
Askerlik 
Konferansları 

İlk mekteb talebelerine 
verilecek 

Halkımızın geçinme için yaptığı masraflara ha· 
kılarak pahalılığı önliyecek tedbirler alınacak 

İktısad Vekfileti mühim şehir • 
!erimizde her ailenin geçinme için 
ihtiyar etmeğe mecbur bulundu.. 

ğu masrafları, tamamile ve hak.. 
kile tesbit etmek maksadile yeni 
bir teşebbüse geçmiştir. 

Bu karneler toplanacak ve İktı.. 
sad Vekaletinde tasnif olunarak 
en ucuz şehrim.iz anlaşıl>cağı gibi 
o şehirlerimizde, hayat bahalılığı.. 
nı ortadan kaldırmak üzere alın-
ması icab eden yeni tedbirler, bi. 
rer birer tesbit olunacaktır. 

Hayat bahalılığı ile mücadele 
için alınacak tedbirlere esas teş.. ı===============I 
kil edecek olan bu yeni hareketin Emı·no .. nu .. nde 21·nc·ı esasını bu canket usulü• teşkil 

etmektedir. 
Bu iş için, vazifelendirilen İk _ 

tısad Vekileti kontrolörü, vasati hanında 
geçimde istenilen vasıfları ve y k 1 
şartları haiz aileler intihab ede - 1 1 masına 
rek onlara c.aile büdcesi karneleri• 
tevzi eylemektedirler. 

Ailelerin dolduracaklar bu kar. 
nelerle, halkımızın geçinme vazi. 
yetini tahlil ve hayat bahalılığmı 
tenvire yar.ayacak mal fiatları, ev 
kiraları, tenvir ve teshin masraL 
ları ve her türlü hizmet ücretleri • 
hulasa bir aile büdcesini alikaaar 

eden ve geçinme için halkımızın 
sarfetmeğe mecbur olduğu bütün 
paralar, en küçük teferruatına ka.. 
dar hesab olunacaktır. 

Başlanıyor 
Yıkım işi; yarın bir 
müte1hhide .-erilecek 

Eminönünde •Valde hanıo nın 
yıkılmasında nsonra, şimdi sıra 

cKızılay maden suyu ııatış yerh 

nin üstündeki •Bektaş• hanını 

gelmiştir. Bu han. kırmen boşaL 
tılmıştır. 

İlk melı:teb talebelerinin asker
lik bilgilerini arttırmak ınaksadile 
bu ders yılından itibaren her haf. 
ta muayyen günlerde ıccınferans. 
!ar tertib olunacaktır. Resimli O

lacak konferanslarda 'I'ürk asker- j 
liğinin üstünlüğü -.nJatılacakur. 

Yıkılma tşi, yarın Belediyece 

ilk mekieb çocuklarına gardım bir müteahhide ihale olunacak -
tır. Önümüzdeki hafta içinde de 

bir liğ iE min önökol unun kongre si ~::.:~n yıkılmasına başlanııa. 

Bu, yıl ilk mekteblerdeki bütün fakir Arıların 
çocuklara yemek verilecek Cinayeti 

Ayrıca kimıesiz yc.vrulara elb;se, ayakkabı, 
palte, kitab ve defter de dağıtılacak 

C. H. Partisı Jstanbul ılkokulla. 
rına müdavim yoksul çocukları 

koruma birliğı Eminönü kaza ko
lu, senelik kongresini dün saat 
lt,30 da Eminönü Halkevı salo _ 
nunda yapılmıştır. Toplantıya 

Maarif Müdürü Tevfik Kut ve hı. 
maye heyetlerinden ikişer mu • 
rahhas iştirak etmişlerdir 

Kongreyi. yoksul çocukları ko. 
ruma bırliğı Eminönü kaza ve 
Halkevi Başkanı Agah Sırrı Le. 
vend açmış ve kısa bir söylevden 
sonra kongre riyasetine Vilayet 
Meclisi idare heyetinden Sabri ve 
sekreterliklere de 44 üncü ilkokul 
başöğretmenı İhsan ve öğretmen. 
!erden Nazif intihab edilmişler. 
<lir Bundan sonra Asbaşkan, ça. 
!ışına raporunu Eminönü k.aza 
Maarif Memuru ve kurumun As. 
başkam Adil okumuştur. 

Bu rapordan anlaşıl dığına göre 
bir senelik çalışma neticesinde E. 
minönü kazası dahilinde 3739 lı. 

ralık yardım parası toplanmış, 
840 çocuğa her gün sıcak yemek 
verilmek suretile iaşe edilmiş ,.e 
giydirilmiştir. Halen kaza dahi . 
linde bakılmıvan (3301 çocuk ol. 

Rdvan Bey dosyasından 
mektub çıkardı 

oır 

- Ben de ınanmadım amma .. 
Dün. ·a bu! Olmaz şey de. değ.l. 

!'acı Demirel satırlar ve :teli. 
meleı uz.erinde dakikalarca dur. 
~u. 

\"e bırden bağırdı: 

- Bızı ~aşırtmak iStıyorlar, be. 
yefendı Bu işle elaltından uğr•

ş.anlaı var 
Sonrô elıni şai<ağ•rı« koyarak 

duşundu. 

duğu ve bunların da gelecek sene 
zarfında teşkilatın himayesine a. 
lacağı raporda zikrolunmuştur. 

!Vlıntaka dahilindeki tekmil ılk . 
mekteblerde bu suretle hinwye. 
siz hiç bir çocuk bırakılmıyac&k. 

Parti, yoksul çocuklar evın~ ka. 
za dahilindekı ilkokul yoksul ço. 
cuklarına tevzi edilmek üzere 22 
çuval pirinç. 136 kilo tuz. 15 palto, 
40 mintan. 40 erkek elbisesı, 50 
kız elbisesı göndermiştir. 

Raporda, kurumlara ve bırliğe 

yardımda bulunanlara teşekkür 

edilmekte idı. Okunan rapor ek • 
seriyet!e kabul edilmiş ve eskı i. 
dare heyetine kongrece teşekkür 
edilmiştir. 

Yapılan intihab neticesinde A. 
giih Sırrı Levend Başkanlığa, A. 
dil Asbaşkanlığa ve Kızılay Em!. 
nönü kaza kolundan Necib Hancı, 
Çocuk Esirgemeden Şevki Sözbir. 
sosyal yardım kolu şubesınden 

doktor Fevzi Öğet, okul himaye 
heyetlerinden Mustafa Nevzad. 
Galib ik Bayan Müzeyyen. Ba. 
yan Adalet. Hayri ve Mehmed Ali 
de veni ıdare heyetine intihab o. 
lunmuslardır 

Büyük gemi, p 
Ağır to 

&c;~ıı:Jl 
Yazan: A Ş. ıJ;ı .ıı·· 

Büyük Harb ba~ı.Jı~ı ••r• ~,41 
. d 1 . d· ıkı , .. p • 

nız ev etlerı aru:-ıın ,ı tft· 

b
. ,. vrd•" 
ı.r rekabet devaın e« 1) , W ~ 

devlet, mümkün uldu!:" ~" •' ~ 
yük hacimde harb ı:•ıtU" ıdııi" 
ı:emilerden d.o ınünı~uıı 0 

1~, 
k d k . . ·• cııır . 

a ar ço miktarda ·~ ı 11'1 
te idi. Devletler, otuz bin. 

0111 I'' 
bin, lurk bin, ku k iki bio .'°"l>'ıci 
miler yaplı.rıyoılar 'e elli• ~· 
altlJlJ§ bin ton genıilcrd< 11 d• ,,,-· 
sediyorlardı. Hüyül. narbd:ı. li( 
ra da birkaç seııc bıı rek• ;Ut· 
büyük deniz devleti ol•"~ 
re, Amerika ve Japonya ,1,dıl' 
devam elli. Fakat deniz d• 10plr 
1921 senesinde Vaşiııgıond• ~ıı"' 
narak rekabete hrr ıki c•P 
de nihayet verdiler lıil';ı 
l- 35 bin ıonılan cıab• Iıi' ıl

gemi inşa elliJ"ruenı ... i ıaaJt 
tiler. _., 'I' . ·ıı .. · 

ı.- Bu gemilrrdeo lnf' fi IC 
Amerika beş yüz bio, J•~ f 
yüz bin, itaJy., ile fraı>" ,ıfF 
;retmiş beşer bin too illf' 
meli kabul ettiler. il'" 

Gemilerin bacuııni v• lıe' ~ 
Jetin sahib olacağ'ı ıneCO'~ 
miktarını tesbit eden bu ~#fi' 
yakın zamanlar~ kadaJ b~ ~~ 
niz devletleri arasın~~·"~/.
muvazenesinin tenıeiın• 1 

111 ~ 
miştir. Müyazene, Japal'~~ll lof • 
eli nisbeline razı olnıa..,_- _,.-

·ı r·. 
zulmnştur. Vaşington ıleD' ~ 
masa, 193' senesinin JD0"";;b•)'~ 
mer'i olacaktı. Bu n1iiddet µ/!' 
lenmezden evvel, Japan1

9
' 1 ;,ıt' 

'' "'' rika ve İn&"iltere ile ınii>l' i~..,ııı 
di. Va İngiltere ve ı\ıııtr i 1" 
kendi seviyesine inJlleırr~~i1" 
bud da kendisiııi11, onları••. ııı/ 

tll· ' 
terine pkmasmı uılcb • 1111"1 

tere ve Amerika bun:l 1 uı' rııl ~ 
~3(. , 1 

dıldarından Japoova, l· " ,,!" 
~· ·' sinden sonra serbest ... r-'' ' 

bildirdi. Filhakika ıo:ıfi .. 1 ~,.ı ' 
den sonra Japon)·a oerb•'. · 1 

·ca.rıı • 
IDJŞ!ır. Fakat bu ıerbt.<1 '· r•~ lf 
yolda kullandığı sarih ,,Jı 

01 
ıJ! 

!inmiyor ve hiçbir kayıdl• ~·· I'" 
~· yeıl olmadıtı için Japon. 

aliyetini &"izli tuımaktPdır· ıJI• 
Japon;ra serbest J<a!Jrl«~.,.J~ 

tere, Amerika ve Fr~n.•0 • o"'t 
11 

da im%aladıkları b!Jo ıtJ!~eıt'i ~ 
Vaşington muahedeslıı111 ııe ""'· 
cimlerine aid hükilJlılcr d-' ~ 
kalmayı ve deniz ııısa•:ı.~-' .. 
birini haberdar eınıeğl f!D,if 
tiler. Bu taahhlid tabii, I<~ il" 
hiçbir taahhüd ile bai'h ~dY~ rr 
te~yen Japonya~ın ~~"'ı ;I..,;. 
mı ıııp etmemesıne DA" '', 
ponya 1937 senesinin bat'~·~ ~ 
3S bin tondan daha blİYu fi',. .• 6''·"' inşa etti mi etmedi JOI • Jll~I 
kat'i bir cevab vernı•11 ,.,; 
delildir. Çünkli Jaıı00 Jıt ~~ 
bunu trizli tutuyor. falı•~ 6 
b ve İngiltere şüııhel•;,, ~I' 
ıuı, ay evvel JapoııY" ~ ıı1"1J, 
sordular. Japonya do ~ .... ~ ;,., 
larak, kendisini, bu JllaJJıbud el' 
ıneğe icbar eden bir ta" k ,J 
cud olmadığını biJdircr• • 

bı . t" ,;ııt . 
va vermış ır. . lo• ıc'' 

Bu red cevabı iU~rıtı'.ı,ı<(ı1i 
"k F n•• 1•! re, Amcrı a ve ra I< ,,, t<fY 

Londrada içtima .,.ıcr< I•' l;I 
tedkik ettiler. ArudaP ;~P""'·i 
ği halde iiç de\ Jel , ı•~~ ı 

d» fi 
deniz inşaatı hakk•0 ~.ıf / 
vermekten kaçınw.ısı ııJ<i• f' 
nasıl bir hareket h• 11 ; rd' ft.,ı"' 
ceklerini kestireıni~·or ~ ,.,,ıı' "''' . ·ııet • 
rika ve bilhassa Ingı 

1 
"i ' iİ» ..-• 

h '" r beş bin tondan da •. ııı•~' .jl1 

. d . . eıtır 1 
cım e gemı ınş:ı. .1 ıir .JY 

3rı ı ;ır· 1 
arzu etmediklerı s ,.,, ' "..l 

..k r.• , . 
Japonya daha bÜ) u . I••' •.et' 

cJ111 ,.tr: .. 
rıyorsa? O zal113 11 g ı••' "' . ı.ıı c t ,. 
ve top çapında gerı ,.ııcri o 1 1

1 

ka ve İııgiltereoiıı !ı J•P"") •' 
cak? Diğer taraftun 111 ,il~':/' 
bu hacim noktasında .,;t'I '' 

k ııet< •· ·p• " Amerika ile re " 11~ir1 tı'" 
inkar ediyor, fak•1 ı•r_: ;pf',r 
halif olduğu içiıı M

11
' 1eıııı~ 1 4İ" 

mahiyeti hakkın~• ıı•~ ... if'~ l" 
miye(:eğinl bildirıyor b<~ b•

0 1,,ıf . . otıı• ,ı ( 
garıbı, Japonya. . ; 11ş• <'• 
dan daha büyük geııı• ,,,ı• ~~ 
kalkıştıkları takdirM e 1« :~il c· 
ğırdan dolayı jogil ter rıfl' 1 

• 1 l•caıJP ıı1 
kanın mes u 0 •· •fi" 

di · du ·· •""' yor . ··:rıcıa 
(Devamı 3 u 

ı 
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Dhim bir proje 
~ -- ---
<ıbrika ve sanayi müesseseler 

• • 
ıçın Çtl'ak, kal/ a ve ıtsfalar 

kurslar açacaklar 
~Utslara devam etmiyenler işlerinden çıkarıla

cak, kurs açmıyan yerler de kapatılacak 
~le?'>"' ~in zeka ve kabiliyet.. 
~ ı arttırmak ve sarıayiin muh-

01a. •;;.. • . 1 tışt 
~ •• ·~ j,U. ışçı c cmanını ye ır-

~ Uzere fabrikalarda «Meslek 
~ arı. açılacağını yazmıştık. 
~ u husıısta hazırlanan yeni ka
~toJesi Büyük Millet Meclisi 
'ııı d, :Maarif, Milli Müdafaa, 
lııı hat Ve Adliye Encümenlerin
~ rı:;erek Büyük Millet McclL 
~ aınesine alınmıştır. Ya -
it Ol heyetı umumiycde müznkr-

l>r ~acaktır. 
ı~ b°,lenin birinci maddesine gö.. 
İır· Utolarında çalışan memurlar 
~- I<: 0lınak üzere, bir senede kul
~1". 
~ ~ ışçı ve müstahdem sayısı_ 
f;)ı gijndelik vasatisi (100) den 
~~~zla olan maden ocaklarile 
q ı Sanayi kanl!Jlunda trif 

~ıtııı bütün sın! müesseselerde, 
~ra~ .. d{alfa. ve ustaları .mc:<
~ bılgılerini arttırmak !ızere 

ti: ili' açılacaktır. 
t 1;ı1ilrsların ders programı, tcd -
l;ı.ilı.ınuadctf, bu kanunun ne~ri 
)ıp~ llıdcn ıbbaren 6 ay lçindc 
~ ilcak olan bir nizamname ile 
~~ n \>e tesbıt olunacaktır. Ynl
'ıa e:aıı it.:Jarile kurslar haftada 

11 olacaklardır. 

Kurslara alınacak muallımkr, 
müessese sahibleri tarafından in. 
tihab olunacak ve mahalli Maari! 
Müdürlüklerinin mütaHiası alın
dıktan sonra, o yerin en büyük 
mülkiye memurunun tasdikile ta
yin olunacaklardır. 
Kursların tedris ve idare mas

raDarı müe~c sahiblerı tarafın
dan verilecektir. Kurslara devom 
mecburidir. 

,Mazeretsiz olarak kurslara gel
miyenlerin, beher gün için yarım 
yevmiyesi kesilecektir. 1 ay için_ 
de 5 defa kursa gitmiyen işçi, çı. 
rak, kalfa ve ustalar, hemen işle_ 
rlndcn çıkarılacaklardır. 

Kurs açmıyanlar, nizamname
nin neşrinden itibaren 3 ay içın
de yine kurs açmamakta ısrar e" 
derlerse, 50 liradan 500 liraya ka_ 
dar ağır para cezası verecekler
dir. Tekerrüründe bu ceza iki kat 
olacak ve sonra da, kurs açılınca
ya kadar müessese kapatılacak
tır. 

Ayrıc cezai hükümler için de, 
o müessese, Sulh m~hkcmesine 
tevdi olunacaktır 

Bu yenı kanun, neşrı t;ırihinden 
itibaren muteber olacaktır. 

'(6 OKUL Bugün 

ru sene - Bütün lstanbul 
-lanbulda birçok Kırlara, denize 
_ekteb açılacak Hücum etti 

} l<üçükpazar ilk Bugün pazar ve hava çok güzel 

b ~!unun temeli atıldı olduğundan bütün İstanbullular 
~ ltııe vil§yetirniz dahilinde 

~et! lnckteb açılacak lı.öy lerin 

~~bit olunmuştur. Bu köy. 

Sui ardır: . 
'~ l>rı kazasının Bekirll, S:ınek. 
,~ceıer ve Sayalar, Eyüb ka

~ ııı Çi!talan, K.ısırı:nıındıra, 
~r kaza:.ının Bahçe köyünde, 
\ ~IZaaınııı Yeni Kariye, Ya

~'ıl: lıızasının Elmalık, Kirazlı, 
~l'İi, Beykoz kazasının All

~ r, E:senceli, Kuçnrlu, Paşa. 
~a, liüseyinpınar, Bakırköy 
' ııı Yenibostan, Çat..Jca ka. 

111 leııılcaalı, Karaağa~" Ya -

~ learamanderc, Sıvab, Şile 'l ııı lilciz, Karabeyli, Kö • 
~ ~lı:, lı:ökmaslı, Haçill!, Alaca. 
ııQ 1'11nde. 

1ı) ~!ardan başka şehir dahilin. 

~! bazı ilk nıcktebler inşa o
~ lttır. 

' ~Üıııkdeıı olmak ü;.ere Kü -

~~ ' 50 bin lira ı;arlile ya
... ~-~ olan yeni bir ilk mektebin 
:'llt1,. d 

n • Un m~raslmle vaıolun -
~r 

daha sabalun erken ~aatlerinden 

itibaren sayfiye yerlerine, mesire-

lere akın etmeğe ba~lamışlardır . 
Hem tatil gününü çoluğile, çocu
ğile bir kırd3, tl!!!.ezzüh yerinde 

geçirmek, hem de ılık yaz güne
şinin altında hava alarak gezmek 

ve eğlenmek üzere binlerce halk 
tren, vapur, otobüs ve otomobil. 
lerle şehir dışına çıkmışlardır. 

Bu sebeble Akay ve Şirketihay
riye iskelelerindE, Sirkeci istas -

yonunda sabah saat 1,5 dan iti. 
haren büyük bir kalabalık toplan. 

mış, Boğaza ve Adalan kalkacak 

tenziliıtlı ilk postalar tı;,rifo· saa.. 
tinden daha 1 saat evvel hıncahınç 
dolmuştur. 

Köprüden 7 ,30 da Adalara ha
reket eden tik vapur daha saat 
6,30 da her tarafına kadar dol -

m~, bu vaziyet üz.erine Burgaz 
vapuru da bu postay3 tahsis olun

muştur. Fakat bunda da saat 7 d& 
yani muayyen hareket saatinden 

yarım saat evvel oturacak yer kal 

mayınca tarife harici 3 üncü bil
ytik bir \'apur daha ıskeleyc ge • 

tlıe:Ln GONlLtCJJM 
J~ YAZAN 

.. USRET SAFA COŞKUN J 
lıtııı - E D E B _i R O M A N : 150 ----

~Ul rrı gıbi hayatının şırazesı lümü bir iklim ve muhit değişı-
~l'rıu , kendi kt'lldisini bile ta- minin k~lafatına çekmek için git-
1q1~11 1 

edl'miyeeek «adar garib miştim. 
~. er gösteren hu adam. seçtin? Halbuk . d .. ha sakat döniiyo -
ltı::.,liden bir m~ktub attım. rıım. 
'l::t a: Niçin'/ 

~ııı, .. "' llles'nd olmanı i•ti ·onım. Hadiseler neden beni boyle ha_ ,. "il • 
ı _,1, 1

1 çfıı de nznkla~ıyonım he- rcket!Pre mecbur bırakıyor? 
ı.:ll,t · Benim içimdeki ben . 
:"-ıdt '-•ıııa.n isin dilinıdt le kal- Of. işte bcn bu adamı tanımı_ 
\ı '- ~lacat..ııı. SM1i •e\·gi ka • yorum. 
'')Q~ı:ı ile de ıınacajtım. Elini Ve hPrkes bu adamın tezahür-
~"ıarıı~a uzat. .. İkiniz biribiriniıi leri karşısında şaşalıyor. Herkes 
''• ı~ arak mes'ııd olabilirsi • kadar ben de .. 

tı Gayri iradi mi hareket ediyo • eıııın 
blı.ıl'a . 
"! oı~ "a ruhumun şiddetle muh. 

\ ı sükfuıu bulmak, gön-

rum! 

Hayır!. , 
Pişman mıyım! •. 

Bahçıvanhlfta 
empresyonizm 

Parklara, meydanlara neden çi
çek dikilir, ·eşilliklrrle. tnflan -
lada, ağaçlarla siislcnır, çim.lede 
tarhedilir? Htt halıle ornlardaııı 

geçen yokularıu kopa<tp ta ev -
!erindeki masnlarıl'm ii:ıerinde 

birer küçiik bahçe )apınaları için 
değildir. Her halde . iıu çiçekler, 
mahalle piçlerinin kirli avuçların. 
da can versin diye değildir Ve 
her halde şu veya bu "~tand:ışın 
çiçek merakını tatmin etmek için, 
evindeki saJı.5ıfor1111 zcııginl~tir. 

mck için de de;\ildir. 

Bu güller, bumene~eler, süın.. 
biiller, leyliklar, güZ<'I renklcri
le, latif kolrularile parka hava al. 
nııya gelen her l'atandaşın göz • 
!erini, gönüllerıni t:ıtyib etmek, 
onlara giizellikfor oeyreltimıek 

içindir. 

Yoksa parklardaki, ıımuuıi hah. 
çeJerdeki çiçekler, halka bardak 
bardak bedava dağtlan kandil su
ları gibi .. scbilullah nev'inden .bir 
ikram delildir. Y~ni bunlar hiç 
bir ferd için olmayıp herkes için 
olan ve müş1eı-ek 7cvkinıize su
nulan nesnelerdir. Oulurı koı>ar
mıya, yani nels;ne inhioar cttir
meğe kimsenin lıakkı 3·oktur. 

Böyle olmakla btraber bu çi -
çekler park bekçilerinin bütün te. 
kayyüdatına ra~rnen ~·ine demet 
demet koparılmaktoı ve bazı say. 
&'ISJzların tesallfıtuııdan kurtula. 
manıaktadırlar. 

Dün Ünivuı;ilc meydanından 
geçiyordum. F.!cklrik fenerinin 
dibine büyücek bir ı:öhek yaptl
dığını gördüm. Uzaktan renga -
renk çi eklerle süsleıımis olduğu_ 
nu gördüğiiın hıı b~lıfeuin bek • 
çisiz ve çnm ağaçlarının kuytu 
g01geleriode nasıl bir emniyetle 
ahzimevki eWkkr:ni endişe ile 
düı üne dü üne ~içeklerc yaklaş
tım. 

Gördiii:üm manzaradan dona.. 
kaldım. Çünkii hu uzaktan çiçek 
&ilıi gördiiğüm e)ler, renkli ça. 
Jul taşlarından başkıı bir şe) d":" 
ğillerdi. Çiçek emprcsyonu ver -

ı;in diye bu ~ par alarma hak. 
tun da çiçek hırsızlığının insan. 
)arı, bahçıvanlıkta bir empresyo. 
nizm devri açmak me<huriyeün
de bıraktıklarını :.nlaılmı. İçim 
sızladı. 

BÜRH4'N CEVAD 

tirtibniştir. B•ı suretle her vakit 

ı vapurla yapılan Köprıi _Adalar. 
Pendik hattının ilk poı<tası bu sa. 
bah direklerine kadar dolu üç bü
yük vapurla icra olunabilmi§tir. 

Ayıti hal, daha büyük bir izdi_ 
hamla Şirketihayriye ıskelesin -
de de görülmüş ve Büyükdere -
İstanbul, Üsküdar - Köprü hattı. 
nın ilk postaları 2 şer, üçer vapur. 
la kalkmıştır. 
Müteakıb seferler df'. hıncahınc 

bir vaziyette yapılmıştır. 

Öğleye kadar Boğaza gidenle -

rin sayısı 10 bine yakla~maktadır. 

Adalar hattında da 5000 den faz 
la bilet satılmı~tır. 

Şimdi Florya, Yeşilki\y \'C Ha. 
midiyeköyü, Topkapı lıaric~ Ka

ğıdhane, huliı~a bütün kırlar hep 
eğl~nen. gezen halkla kaplıdır 

Hayır. hayır. hayır! .. 
O halde? .. 
Kafamın anlayış, ka\'rayış n 

te his koyuş kudreti bütün bun
ları halle kafi gelmiyor 

En iyi -ekil d!' olduklarına ka . 
naatim olmasa böyle hareket e -
der miyim?. 

Etmem .. 
Bu suale sarahatle cevab verdi. 

ğim takdirde mes.>le hallolmuş 

gibi gözüküyor. 
Fakat buna r.ığmen, bir l'ksik.. 

lik veya fazlalık '1?1'.iyorum. Ya 
~ok ileri gidi. orıım. Yahud çok 
gerideyim. 

Beni acayib bır mahlı'.ık adde • 
den bir telakkiye gülmekle ağld. 
mak arası mütehayyirım. 

Benim yerimde olan başka in -
sanlar nasıl bir vaziyet alırlardı? 

Buna herkes namına verebil•
eeğim bir cevab var: 

Benimkinin tamamen 
Bir daha soruyonım: 

aM> .. 

uru 
Ozüm 

at ŞI 
Ağustostan itibaren 
100 ki!0dan büyült 

çuvallarla yapılmıyacak 
Yeıti kuru üzüm mahsulümuz; 

Ağustos içıode piyasaya çıkacak
tır. Bu mevsim başlangıcından L 
tibaren memleketimizde tekmil 
kuru üzümler muhakkak ayni 
boyda ve evsafta bulunan çuval
lara konularak satılacaklardır. Bu 
münasebetle dün üzüm mmtaka
sındakl Ticaret Odalarına bir r 
tamım gönderilmiştir. 

Bu tamimde, Ağustos ayından 
itibaren üzümlerin 100 kilodan 
fazla çuvallarda satışı.na kat'iyen 
müsaade olunmıyacağı bildiri! -
mektedir. 

(Dış politikadan devam) - -

1 
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OK SP R 
B gün o n 

Tarihi sporumuz ilıya edilecek 
Ecdadımızın yabancı tarihkrd0 sahlb olacağından luç şı.iphemiz 

açmış olduğu yaldızlı snyfıılar ve yoktur 
bu sayfalarda kahramanların men Ok Spor kmum bu faali~ eti 
lubckrini okuyacak olur.sak, onla ile milli sponımuzı.cn yaşamasını 
!arın muharel:ıekrdcki müm e - temin ederken, bir tarafta nda 
sclerinin sporda da mevcud ol - gençlerimize aşılamak la ve onla. 
duklannı göriirii• Bunlardan ok ra cidden çok güzel bir spor olan 
atınak. .. okçuluğu öğretmektedir. 

Bu spor, ecdadımızın en t.: ki Vücudları.nda ccdacilaruıın o 
spor\arından biridir. Ecdadımızın asıl kanını ti ıyan Tı.irk gençler,_ 
bu spordaki şanlı hatual:ı.rı bugü. nin bu güzel .sponı büyük bir 
ne kadar ayni ~erdi ile ·~aınış liyakatle benın:ı.siycr<k a7. bir za_ 
bulunuyor- mruıda fe\'kaliide ileri gidecc1dc-

Ok Spor klübü bu şerefli mılU rine bugün ku,·vetli bir inancımız 
sporumuzun ebediyen yaşama ını var. 
temin edecek. iftihara layık bir Türk gençliğinden bekler.en ve 
kurumdur muhakkak semeresi alınan her iş 

--
"si 

Birkaç ı:ün c• cl ı• uıntl.ı 
li~:ı.troculara vcsikn Hrmeı;c ka!. 
kışan hir cemiyeltt·n bnlL"•lmi 
w bu cC?l1iyetiıı lıaııti lıak ' sa. 
lfilıi ·etle böyk bir l,,c giri miş 
oldoğwıu açıkc.ı somu stum 

Bu crmiyrtin ı·ekr,•!ı.·ri oldugu.. 
nq söyliJcn bir ha)'Pn, mnlh:ıa -
mıza kadlll' geldi. f,rk..dıı-.m . ·u 
ret Safa ile beralıcr, ı:u·o,ııb 1>ldu. 
ğu cemiyet hakkındaki dli,ünre. 
)erimizi kendjsint· ~ily]C'<lik. D• n 
ak~m bir gaıctede Lu lıa~ :ıııın 
resmile h<'raber bi•e tnriz ede __ 
satırlar -\'ardı . 

Sanıyorum ı..i tuıtır.t !- n pan 

:valarında ~' :'lJI '.C;flhnf" ~tiniillii. 
lt"'rini arkadaştm ·11-.:~t \ . .:·Hr1· ın 

" Halk saıa 'atJuır.!arı • r.üt ilf' 
\'aitiı cttiğlıaı iciınivıl.,. Himi~"" 
almaın.:.ıştlr_ ÇUr."lii 't, ı arla lı11 

tahir üııerinde dındıı n• iıdetiı on_ 
ların birer mü&fıi .,'!Si di 

Ok Spor kurumu ilk atı~larına gibi az bir zamanda bunun da 
lugilterc ve An erika çok uzlBJ dl rl parlak notıcclcrini elde edec gı" -bugün en eski spor sta arın an • 

dü ündüler. V" nihayet ajans tel. b • n>ı• muhakkaktır_ Yapıla<·ak olan 

Aylarca ev-..,1 d·ıha tt-~ekkiıl 

etmek ÜzPre iken i•u c.·cnlİ;\ <·t rei. 
. i, • ~usrl'( Saf.•'31 ı.•rirrııii ... onunla 
kontqintu:o.., nlüfi•l••~. ~aı.t>tl·n1jzin 

sütunlarına da gt-<·nıi~t1. Fa1c;ıt o 
ı.aman hiç hir1ıniz hıı lt "-l'l .. "küliin 
mevcud ı.,an•atklırla. 1•1 dı ınt &1. \'l" 

biri olan Okmeydanında aşıı~·a- ~ 
graOarma göre şöyle bir karara d öst-'lnre geı---•- halk, ~ t·;;_ 

caktır. Bu haber bizi son erccc ~ .. ' .:ı.-.;A •- ... varmı. !ardır: len~li .. b koltuk kabartac k rr memnun ettiği gibj muhterem " ' ~ 
1- İngiltere ve Amerika gemi halkınuzın da ayni memnu-ni)·ete gün yaiiôiyacaktır. 

Jıacfoılcrini otn-. beş binden kırk '======================--= 
beş bin tona çıkarıyo~lar , 

2- Bu gem.ileri azami on altı 
pıı luk toplarla te~hiz etmeği ta
alıbiid ediyorlar, 

3 - İngiltert"den lı kJ bir Av
nıpa devleli otı z beş bin ton hac. 
mini tecavüz etmediktc, Fransa 
da hu lıudud içinde kalmayı ka
bul ediyor. 

Bu yeni karar ile arlık 1921 J..on 
dra mııkavelesiniıı bühin hüküm
leri dcğ-işmi olu,y or. Gemi ha6m_ 
!erine aid 3"fa~ın:ı, Jıer devletin 
sahih olacağı tonaj miktarı tize • 
rinıl<ki itilaf, h"''i"Y arkada kal
nııştır_ Bununla beraı.E'r, İngiltere, 
Amerika ve Fransa bü,bütün 'er
lıcSt değillerdir. İngiltere ve Ame_ 
rika lurk beş bin, f'ransa da - İt;,J. 

;ya Ye Alma.oya inşa etmedikçe -
otuz be~ bin toıı ~erçeve&i içinde 
kalmayı taahbüd etmektedirler. 
Bu Fransanın denizlerde İn~I • 
tereye yaptığı ,yeni bir koDJiesi • 
yondur. Esa"'" l'raıısa, 1904 ~e
neı.indenbcri İn~iliz dostluğıınu, 
biiyük deniz del'leıi olmnktan 
vazge~mek ı>ahasına •atw almış 
bulunuyor. 

İtnlyanuı bıı dcniz ~nlaşmnları
na karşı \'aziyeti, ge~cnlcrde Ro. 
mada imzalanan İııgilb • itnlyan 
iillufile teshil edilmi~tir. İtalya 
deniz itilafını şimdiden kabul et. 
mi~tir. Fakat bu itilafın mer'iyeto 
girmesi için İspan) a harbinin ne
titelenmesi 13zımdır. 

Alman~·a)a gclinre; bu devletle 
İngiltere arasında 1935 senesinde 
aktedilmi~ bir denit itilafı olduğu 
malumdur. Almanya bu itiliıfna. 
me ile deniz kuvYetlcrini İngilte. 
renin deniz knv.-etlerinin yüzde 
otuz beş nisbetinde ınuhafaza et. 
meki taahhiid etmektedir. 

İngilterenin Sovyet Rusya ile 
de bir anlasması 'anlır Demek o
luyor ki, deni:!. hakimiyeti ile en 
yakından Rliıkndar olan İngilttte, 
donanma yapabilcc;:k k11drelte o. 
lan her devleti, ayrı n rrı itilafoa. 
melerle bağlaııuşlır. Iluııdan yal. 
nız Japonya miii;tesnadır. Alman
ya ile Japonys "' İtnlya arasında 
bir mihver olduı;11 malUmdur. Fa. 

Bö le yaptığın için, evli bir ka_ 
dının, bir bar artistinin, bir genç 
kızın aşklarını kendince kuvvetli 
saiklere dayanarak reddettiğim. 

den dolayı pişman mısın oğlum! 
En küçük bir tereddüd duyma. 

dan dikleniyor. 
- Hayır! 

Dıvebiilvorum. 

İstanbul~ gelinciye kadar çci<. 
!iğim ıstırabların yanında pış -
manlık yoktu. Nitekim İstanbul -
dan gelirken de bavulumda kat
iyycn nedamet ve pişamnlık taşı. 
madım. 

Rıhtımda beni Sami karşılamış. 
tı. Avılet ettiğimi yalnız ona bil. 
dirmiştim. 

Görür germez ilk sözü: 
- Bu ne hal ağabey! 

Olmuştu. 

Hayretini çeneleri arasınd1 iki 
santimlik bir aralıkla bütün gün 
boyunca gösteren Samiy<' gülme
ğe çah~arak: 

3 milyon 
Kadınımız 
Ziraatıe uğraşıyor 
Ziraatçı erkeklerlmlıln 

sıııyısı bundan ncak 
100 bin fazladır 

Memlekctımi:ı:ın nmht.elif JT'lll

takalarında ziraat işlerinde çalı

şarak hayatını kazannnlrın s'>St

nın gttikçe arttığı görülmektedır. 

935 tahriri nüfusuna göre bLi -

tün memleketle ziraat ile uğrnş3. 
rak geçinenlerin sayısı 6 milyon 

199 bin 469 kişidir. Bunun 3 miL 
yon 172 bin 87 lcişisi erkek, 3 miL 
yon 27 bin 380 kişisi ka.dındıı-. 

Son üç sene zarfında işe, bu ra

kamlar mütemadiyen' yük~eın.ış 
ve ziraat i~lerile geçinenlerin sa

yısı 8 milyon kişiye yakl~mıştır. 

Şu halc göre memleketimizin u

mum nüfusunun yarısınılan faz. 
lası ziraatçidir. 

Ziraat Vekaleti; mikdarı bu bü

yük yekuna varan ziraalçi halkı

m121n bütün ihtiyaclarile alaka

dar olmak üzere Ziraat Memw·Ja_ 

rı.nın adedini arttıracak l'e her 

tarafa «Seyyar Ziraat Memurlarn 
gönderecektir 

kat Tokyo, Bedin, Roma mihveri. 
niıı oıe-çc:udi}·etlııe l'aimcn. bu üç 
devlet, İngilte<cyc kar~ı denizler. 
de miijterek eeplre alınış dc~iller
dlr. Yani mihver k.ırada dönüyor. 
Denizde dönmüyor. Almanyanın 

bu sahada İngiltere ile rekabete 
giri§mekten ~ckinme•i bilhnssa 
dikkate layıktır. Acaba barbd.en 
evvel bu yolda giriştiği rekabetin 
akibetinden der<; altlığı için mi 
bunda kaçmıyor? Yoksa bunu 
Orta A nnpada lie miiı;temlekeler. 
de konscsiyon koparmak için İn. 
giltereye karşı l ullantlacak son 
silah olarak nu . ..aklıyor? 

A. Ş. ESMER 

- Seyahat yordu bcnı .. Fırtına 
\'ardı. Çok sallandık, 

Dıye. perişanlığımı tevile uji. 
raştım. 

Muhakkak ki çok zayıftım. 

Renksizdim. Sıhhatsiz bir yüz ta. 
şıyordum İbtiyarlamışlım. Evet, 
otuwn birkaç kadem üstünde he. 
men ihtiyarlıyıveren, hadiselerin 
itıkiılc uğrattığı, ~·ıprandırdığı hır 

adamdım .. 
- Hasta mıydıı:ı ağabey! .. 
Bu kadar sarsılmarrun sebebıni 

öğrenmek istiyen karde§imin me_ 
r~kını bastırmak, hayretinin ka
fasınd~ açtığı çukuru doldurmak 
için, 

- Evet! 
Demekten başka çare bulama. 

ılım. 

Ben de ilk sual olarak: 

- Dersler nasıl? 
Diye sormuştum. 

Burada bulunmadığım müddet 
zarfında Sami derslerini ihmal 

in giliz 
L:mancılık 
Şirketi 

lfktısad VekalP.tine 
müracaat yaptı 

onların malinııntla-rı tı1mak~ızın 

kurulabil<'teğiıu 

bile. 
l 17un IJ.fın kı'J~ı . ıııC'-<"l,• ~u • 

dıw Ben ömriiınde ita .k tut 
dcı:ilinı. Fakat kendi t r.dİtn<' !!<'

!in giiHl olarak 1ılı · ıl! ılar <T

miycti luuacal< ols"'11 • ahtan 
akşama kad;u dCJli:ı jj,ftinılt- ol
talarla diıfi;j k k ·, olan b:ı-

İzınir !ırnanında ) apılacak ~·ı:.ru lıkçıların beniıu hal<L nda n<' dil. 
te satla müı:takbcl liman yerin- ~iinebiltt<'ğini tnhmhı <'lmrk giiç 
de meydana getir.lecek tesısler.n değildir 

inşasını bir İngıl..z ~ır'ketı üzerine Dea, ~tl:ırm I·<' im hak -

alm1ya talıb olmuştur Bu husus. lumda düsiinmeı:e haf;Jı o!dnkları 
ta lktısaa Vekaletine yapılan tek- •e)·den fa.dasını oulıu Jıakkında 
lif aliıkadarlarea tedkik olunmak- dii~tiıımu <iejiildiın_ Yani krt d. 
t~ ır. " d ' ..... ttterc• satmnk j~tİyt·nJerio .. te-

, lüstakbel izroır l man.nm a _ re• sini beğennıedi(:inıi ani almak 
van projesi hazırdır Mahalli ih • istedim idi o kadar. 

tiyaçlar bır dPfa daha tedkik e - ' ====~H.ı;;;,;ı\=L=K=FIL=· =O=Z=O=FU== 
dildikten sonra inşaat için bir an_ 
!aşmaya doğru g;dileeE'ğ; anlaşıL 
maktadır 

Mühim bir 
Ameli.l}at 

Bir kadının karnın
dan 40 kilo su 

çıkarlldı 
Senclerdenberi karnındaki şiş

kinlikten dolayı ha tahanelere 

gelip su çıkarıldıktan sonra gi _ 

den ve yine toplanması üzerine 
tekrar gelen Bartının Balamba 
köyünden Ayşe adında bir kadın 

bu sefer karnı daha fazla şişerek 
Bartın Memleket ha•tahaneshı0 

müracaat etmiştir. 

Orada operatör doktor Avm 
Tan tarafında nyapLlan muayene 

\'c tam teşhis üzerine, hastalığın 
su almakla değil, ameli,yatla iza. 

lesi icab ettiğinden kadına ameli. ı 

yal yapılmış ve içinde takriben 40 

kilo ı;u bulunan, sol yumurtalığa 
aid bir kist çıkarılmıştır. 

Kadının sıhhi Yaziveti çok iy •• 
dir. 

etmemi~e benziyordu. Zal<'n mek. 
tebi bitirmeğe ıll<' .kalmı~u ki.. 
Hayatını kurtarm ackledılehı -
lirdi. 

İstanbula inişimın ertesı giıı,ü 
gazeteye uğı·adım. Geleceğimden 
habcrl~r. olmadığından çok şaşır
dılar. 

Patrona. İta!)· ada - kalmamın 
manasızlığını. gazf'tenin beyhude 
masraf etmesine lüzum olmadı • 
ğını izah ettim. (Deı·amı var) 

• 
A.çık muhabere 
Gala.tada Havyar han ikiııri kat_ 

ta Bay Saffet Özdumana. 

- Bildirdiğiniz eksik sayılann ı 

bir kısmını temin etmek müm -
kün olmuştur. Bazılannın da iıta. 1 
rede meı-eudu kalmadtğındım, 

kendi koleksiyonumdan ~~kartırak 1 
it.ive ettim. Namınıza idare me. 
murluğuntııza bıraktl.,uştır. Lüt. 
fen aldırınız. 

Nu • Sa - So 

•• Bu un 
BÜ y Ü k de re 

BEYAZ 
P A R llK'da 

1 

Bugiin İstanlmJwı 'e ~oğa
zm en güzel yeri olan Büyük
dere Beyaz Parl<da 1 P.inmış 
musiki üstadlarınd:ın mtirek
keb saz ve en lnıv·vetli clcible 
caz vardır. 

Fiatlar inanılu\•) cık kadar 
ucuzdur_ 

Kab\le 20 bira •i-.~ 60 rakı 

şi~e 75 kuru~tur. 

Dikkat: Her ~"lrn :.az ,-ar
dır. Saat 2 de hususi bir otobüs 
Taksime hareket ctmt.:ktcdir. 
-<>--

Kolonya üzerine 
Büyük vergi 
Kaçakçılığı y2p11ışlar --Bir maliy~ müfettişi 

Edirneye gitti 
Bazı mücs~« terin, bıThasss tu .. 

hafiyecilerlc kırlası ·ecilerın E -
dirnede muhtdil dere<:·eler uze -
rinde nkolonya imal <'<lerel< piya_ 
sada sattıkları ve muamel~ ver • 
gisi kanununa 'aykırı lı~r ktttc 
bulunarak maliyt' şubelerıne be. 
yanname ,·ermediklerı 1cobit c • 
dilmiştir. 

Maliyenin bu gıbiler hakkında 
muamele vergisi tahakkuk ettir. 
diği gibi a~ rıca verg: kaçırmak 
suçundan da kanuni takibat icra. 
sına le\'Pssül ettiği haber alın -
mı~tır 

Kaçırılan vergı mıkdarının ol. 
dukça mühim bir yekün t ıl t. 

mekte olan bu halin dört ~n~yı 

yakın bir ıamarıdanberi d ·anı ı t. 

!iği anla~ılmıştır. Bu hususta \ed

kikler yapmak üzcr 0 bir mal:ye 

Jl"IÜ -·t t isı ı;;phri mızdf·n 

gitmistir. 
Edirne\e . -
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HIKAV~ 
• 

Karışık işler .. Sun'i 
Yağmur 

Bir makine bir mev· 
simde 90 hektar 

arazi suluyor 

Rusya -Amerika 
Maskeli 

Haydud 
Peştede bir bankaya 
girdi. Memurları, müş

terileri bir edaya 
hapsetti 

DOLABDA 
1 Oynanan komedi· 

Soyyctler birliği, Kuybişev şeh. 
ri civarında Volga üzerınde Sa -
mara dönemecinde halen inşa e.. 
dilmekte bulunan çok kuvvetli 
hidroelektrik santral, Volga neh. 
rinin sularını yükseltecek ve bu 

suretle kurak mıntakaların irva 
ve iskasını mümkün kılacaktır. 

Amerikanın, Moskova elçisinin 
neler 

Haziranın 6 ııcı günü sabah sa.. 
at 8 de, yüzü maskeli genç bir a. 

dam, büyük bankalardan birinin 

şubesine girmiş ve tabancasını 
çekerek: 

Yazan: Nusret safa COŞKUt:J -
görüşmelerinde 
ko.n uş u ld u? 

•Dünkü sayımızdan devam• 

son 
- Eller yukarı! .. 

İlmt araştırmafar enstitüleri, 
bu iş için, sun'i yağmura benziyen 

sulama çareleri araştırmaktadır. 

Hidroteknik ilmi enstitüsü; bir 
tulumba, borular ve uzun mesa. 

felere su fışkırtan bir aletten mü. 
rekkeb bir sun'i yağmur cihazı 

hazırlamıştır. Bu cihaz, tarlalara 

götürülecek bir traktör tarafndan 
hareket ettirilecektir. Böyle bir 

makine, bir mevsimde 90 hektar 
ı.razi sulayabilecektir. 

Son müzakereler ve .. Sovyet Rusya 

Bağırmış ve bir iki el ateş et _ 
miştir. Banka memurları yand:ıki 

küçük bir odaya kaçmışlardır. 
Yalnız genç bir odacı, soğukkaıı.. 

!ılığını muhafaza ile mütecavizin 

üzerine atılmak istemiş, fakat bir 
kurşunla. yere serilmiştir. 

Kubişev satralının 1934 _ 44 de 
i k kısmının inşaatı biter bitmez, 
Volga sularından bir kısmı, bir 
milyon hektar arazinin sun'i yağ. 
mur sistemiyle sulanmasında kul. 
hnılacaktır. 

Aksu 
Vapuru 

(Tas) 

Mükemmel bir halde 
Haliçden çıktı 

Sinop civarında karaya oturtu. 
!arak bilahara limanımıza geliri. 

len ve Haliçte tamir edilmekte ol. 

duğunu yazdığımız •Aksu• vapu. 
runun tamir ve yeniden tefrişi işi 
bitmiştir. 

•Aksu• mükemmel ve müced _ 

ded bir halde dün sabah Haliçten 
çıkmıştır. Bugünlerde •Aksu• da 
deniz seferlerine başlayacaktır. 

1 Temmuz 
Kabotaj 
Bayramı 
Şehrimizde denizciler 
büyük bir resmigeçid 

yapacaklar 
1 Temmuz kabotaj bayramı gü. 

nüdilr, Bu münasebetle, memle. 

ketimlzin her tarafında, kendi su.. 

larımızdaki istiklal ve yükselişi. 
mizin senei devriyesi büyük te _ 

zahüratla kutlulanacaktır. O gün, 

şehrimizdeki denizcilerin ve de. 

niz müesseselerinden ayrılacıık 

heyetlerin iştirakile büyük bir 
resmigeçit tPrlıb olunacak ve 

Taksim abidesine gidilerek Abi _ 

deye çelenkler konacaktır. Gece 

de, limanımızda muhteşem bir 
•Fener alayı• yapılacak ve bir de. 
niz balosu verilecektir. 

Uzak şark işleri bu g idişle ne. 
reye varacak?. Bombalar yağı
yor, şehirlerdeki halkın üzerine a. 
teş yağdırılı}"Or. Japonlar haroi 
bir an evvel kendi lehlerine bir 
,ıferle bitirebilmek için herşeyi 

---

B. Stolin 

yapıyorlar. Fakat Çinlilerin mu.. 
kavemeti de devam ediyor. Bu gi. 
dişle Çinliler daha kimbılir ne u
mana kadur dayanac>klar, mcm. 
leketlcrini müdafaa edeceklerdir. 

Çinde fütuhat yaparak o·as:nı 
ele geçirmek istiyen J aponlarm 
hesabı Çinlilerin bu mukavemeti 
karşısında yanlış çıktı. Harbin ne 

kadar mcçhull~rle dolu esrare~
giz bi~ey oldu.~unu hatırlatan bir 

Alman generalinin yazısını •S:>n 
Telgraf. bahsetm~tir. ı\lman Ge. 
nerali Çin - Japon !vubini zama.. 
nımızın en mühim b;r misali ola.. 
rak gösteriyordu. llugün de bahis 
oraya geliyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin. 
de Çin _ Japon harbinden bah o
lunurken Çinin Avrupada dolaşan 

bugünkü tanınmış !:ı'r dost adamı 

olan Sun Fo'nııı Bclçikaya geldiği 
bildirilmektedir. 

Sun Fo Avrupa d~vlet adamları 
ile temas etmekte, icab eden me. 
seleleri konuşmaktadır. Şimdiye 

kadar kendisi Rusyada bulunu -
yordu. İngiliz gazeleledn'n yaz -

dığına göre Çınli diplomat Mos. 
kovada ne işler konıJştuğuna dair 

sorulan suallere hiç ccvab verme. 
mektedir. 

Rivayetler muhteliflir: Söylen. 

diğine göre Sun Fo Rusya ile Çin 
arasında bir ittifak bile akdetm'ş .. 

toyluk; iyi yemeye, iyi giyinmeye, iyi gün görmeğe 
alışmış olmak ... Bir aşa ve bir cami avlusundaki 
gerili perde arkasına: 

- Kafi .. 
Dedirir mi? Dedinnez mi. Ferhunde de deme. 

di. Okur yazar, zeki, içli kız polise koştu. Kendıne 

yardım aradı, hayata çıkmak istedi. Polis müdürü 
Amavud Tahsin: 

Yine söylendiğine göre Doktor 
Sun P'o Rusyada şunu da kararlaş
tırmış: Rusyadan Çine silah, cep. 
hane, mühimmat gönderilecek. 
Fakat bundan ibaret değil. Siyasi 
mütehassıslar da, Çin işlerini gör. 

mek üzere iktısas sahibleri de yol. 
lanacakmış. 

Uzak Şarktaki muharebed t r. 
bahsederken İngilterenin esk 
harbiye, bahriy~ ve maliye nazırı 
olan Çörçil de rus ordusunun ha
zır bir halde hududu beklemesi 
sayesinde Japonlar Çindeki bu _ 
lundukları yerlerden ayrılama ~ 

dıklarını, bu suretle Rus ordusu 
Japonları tuttuğunu ~öylüyordu. 

Yine Çörçil bundan dol~yı Çinde 
menfaatleri olan İngiltere ' 
merikanın Rusyanın bu hizr 
unutamıyacaklarını :!il.ve ediyor
du. Japon ordusu Rus ordusunun 
orada olduğunu düsünerek Çinin 
her tarafına gitmemektedir. 

rörçilin bu çôıünü hatırlata n 

yeni bir hadise de vardır: Avrup:ı 
gazetelerinin yazdığına göre Ame~ 
rikanın Mosko,•adaki elçisi Davis 
Belçika payitaht.ına gönderilmek. 
tedir. Hükumeti bu diplomatı o. 
raya naklediyormuş. Bu da t3bii 
birşey. Fakat Avrupadaki gazete
cilerin ehemmiyet verdikleri nok. 
ta şudur: Davis Rusyanın merke _ 
zinden ayrılacaih zaman Rwı.-dev
let adamlarını idip zj ·.aret ede-

rek veda ettiği zaman Slalin de 
bu görüşmeler esnasında bulun _ 
muş ve Rusya d 0 vlctinin ba'1 o. 
hn Stalin ile Amcrikl Cumhu. 
riyetinln elçisi ararnıda dünyanın 
siya,; vaziyetine dair uzun uzadı

ya konuşulmuştur. Buna veri'en 
mana şudur: Ru 0ynnın Am"rika 
ile iyi münasebatını bir kat daha 
kuvvetlendirmek istemes •. Bir de 
Amerikanın dünyanın di1!(>r ye•. 
!erinde ouo biten işlere karsı alA. 
kadar olarak diifer memlelcet'ere 
tesriki me~ai e•mr~i iimidi. 

Moskovadan Brük"e'e nokledi. 
len Amerika elçisi Davis Am"ri

kalı elçiler ara•ındı birinci de. 
r<>eede ""h•i bir servete mal"k o. 
lan zengin dip!omatlarclandır. 

Bu zengin diplomotın yirmi bir 
yaşlarında gPnc bir kızı va·dır. 

Bir gün milyonlarc> dolara mi·as. 
cı olacağı söylenen Mis Ulen şim

diye kadar Mo<kovada babasile be 
raber bulunarak orada hukuk fa. 
kültesine devam ı>diyormuş. Ar. 
tık bundan sonra B~lçıka pavı • 

- Biz karışmayız ... Derdiniz varsa başınızı bu 
be!Aya sckan millicilere dökün .. 

Dcd:. B"'bıAll kaldırımlarını aşmdırdı. Dahiliye 
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Nazırına çıktı. Artın Cemal: 
. - Haydi oradan .. Dırlanma ... 
Crvabını \'erdi. Sadrazama gitti Damad Ferıd: 
- - Sen bir mlllicinln çocuıtusıın. Birşey yapama. 

yız. Sa'lli böyle sürünmek gerek .. . 
Diye koıtdu . Milliyetperver olme\c cüşmanla bir 

olmak sayıldı, vatan için akan kanlara: 

-- Horam ... 

Deniidl, fetvalar çıkarıldı. 

dü ?. Cebindeki son parayı bir şi~e tcntürdiyoda, son 
metelii:!ı Ada vapuruna verdi. 

Ondan ötesini hepimız billyoruz ... 

Nasıl!. Bir daha ... Bir daha ... 'fekrnrlıyayım mı?. 
Bu facia az mı hazin?. Ferhund~ g i bı lıızim de göz. 
lecimiz kan ağlasa çok mudur? ... Rel!k Neaati ikide 
bir: 

- Müthiş! 

- Cinayet ..• 

tahtında tedkikatına başlıyacak 

demek oluyor. 
Dünya işleri bozuk gittiJwe A

merikanın neden başka memle • 
ketlerle teşriki mesai ederek va.. 
ziyeti düzeltmek için meşgul ol-

Moskovadakl Amerikan 
Elçisinin kızı 

madığı suali de sık sıi< sorulmak
tadır. Geçen gür.. Amerika Harici. 
ciye Nazırı bir nutuk söylemiş ve 
dünyada sulhun muhafazası lü _ 
zumundan bahsederek hatta silah. 
!arın azaltılması mesele,;ine de te

·mas etmişti. Amerika Harleiye 
Nazırının bu nutku dünyanın 
muhtelif yerlerindeki matbuat ta. 
rafından başka bışka karşılanmış.. 
tır. Sulhun muhafazası için söz.. 

!er söylemek kolaysa da Amerika 
dünyanın diğer yerlei-inde olup 
biten işlere filen karışmazsa, sul
hu muhafaza için alınması liiz:m 

olan tedbirlere o da iştirak etmez. 
se tatbikat sahasında güzel sözle. 
rin ameli kıymeti az olacağı söy. 
lendi, Amerik:ı Hariciye Nazırı 

nutkunda devletler arasındaki mu.. 

ahedelere riayet edilmediğini, he
le Avrupanın bazı memleketleri 
mevcud muahedeleri hiç tanımı _ 
yarak istedikleri gibi hareket et. 
tiklerini söylemi~tir. 

Alman gazeteleri Amerika Ha. 
riciye Nazırının bu nutku etrafin
da günlerce birşey yazrrıamı~lnr. 
dır. Fakat nihayet bu gazeteler _ 
den biri Algemanye Zaytung söz 

alarak Amerika Hariciye Nazırı. 
nın bu sözlerinden bahsetmekte -
dir. Alman gazete.<i mıJahedelcre 
riayet etmiyen Avrupada bazı 

Yazan: 

Haydud, kasadarın elinden • _ 
na.htarları almış, kasayı açmış. 

Bu sırada içeriye bazı müşteriler 
girmiş. Onları da memurların bu. 
lunduğu odaya sokarak kapıyı ki. 

lillemiş, Fakat, kasayı açınıya 

muvaffak olamamış ve korkudan 
kaçıp gitmiştir. 

s~ vyet gazeteleri 
1937 senesinde Rusyada yalnız 

cPravda• gazetesinin bir günlük 

baskısı 2.000.000 nüshayı bulmuş. 

tur. Bütün memlekette ise, 

36.197.000 tirajlı 8.521 gazete intL 
şar etmektedir. 

Rusca haric, 68 milli dilde 2-965 
gazete çıkmaktadır. 

Anadolu 
Yakasında otel 

Beledi--... Hidivin köş

kündeıı ·!'"t.iade edecek 
Belediyece satın alınan cÇu _ 

buklu• daki eski •Hıdiv. in köş.. 
künde nistifadeye başlanması ka. 

rarlaştırılmıştır. Belediye, bura. 
sının, leyli bir mekteb halinde 
kull· ılmasını Maarife teklif et. 

miştir. Ayni zamanda Boğaziçinln 
şenlendirilmesi, güzelleştirilmesı , 

faaliyetine geçilmiş olması Il"Ü _ 

nasebetile. de, bu büyük binanın 

•Otel» ittihazı da düşünülmekte. 
dir. 

Esasen •Çubuklu• ve civarı ile 
Boğazın Anadolu yakasında mü.. 

nasib bir otel mevcud olmadığın. 

dan bir talib çıktığı takdirde, bu 

köşkün casri bir r · haline if _ 

rağı şartile ona k verilmesi 

ve teshilat gösterilmesi daha mü.. 
nasib görülmektedir. 

memleketlerin hangileri olduğunu 
araştırırken bunun olsa olsa Çe. 

koslovakya olacdğını, çünkü Çe. 
koslovakyanın daha 1919 da kendi 

ekalliyetlerine karşı olan taahhüd. 
!erini tutmadığını ileri sürmekte. 
dir. 

İşte yeni gelen Avrupa gazetele 
rinin bellibaşlı sütunlarında yer 
tutan dedikoduların hulô.sası ... 

- Ill

Sayın Bay Hayri. 

«Zatıalinizi rahatsız etmek mec.. 
buriyetinde kaldığım için affını 
dilerim.. Sizinle çok mühim bir 
mesele - konıışmam icab ediyor. 
Bu ha.yati bir meseledir. Sonun.. 
da bedbaht bir insanın öliimii. 
mevzuu bahistir. Lutfen bu ak. 
şam saat dokuzla, dokuz buçuk a.. 
rası ~izim eve teşrif ederseniz be.. 
ni minnettar bırakırsınız. Saygı. 
!arımın kabulünü dilerim.• 

Hamif: Geldiğiniz saatte kocam 
evde bu.lunmıyacaktır!. 

Karım bugün geceyatısına an • 
nesine gitti. Ben işetn çıkar çık • 
maz akşam yemeğini hazırlamak 
için doğru eve geldim. Biraz din. 
lenmek istedim. Pencerl!nin önü. 
ne oturdum. Oturmamla bera • 
ber, karşıki evin perdeleri kal\c • 
tı. Münasebetsiz kadın yine yarı 
çıplak karşıma geçmesin mi?. 
Allahım! Ne günlere kaldık? 

Bu sefer elile işaret etmez mi?. 
Birdenbire elini havaya kaldırdı. 

selesı. Bu ınaktel yok edilmeli, dava bitirilmelidir. 
;ene, ihtiyar ve yeni bütün dünya bu kanlı komecL 
yayı tlaha ne kadar zaman el kavuşturup seyredecek?. 
Soruyoruz. Cevab istiyoruz!.• 

Bütün bu sözler Refikin, ertesi gün hastane dö.. 
ııüşü yazdığı yazının son satırlarıdır. Maarnafih, bun
ları da yazmak tehlike ... 

- Millicilerle birlik olmuş. İstanbulda onların 
propagandasını yapıyor. Hükumeti yıkacaklar ... 

Etem izzet BENiCE 
Denilebilir. Hatta, divanı harbe Kürd Mustafa 

jivanı harbine gönderilir, ipe de çektiriliverir!. 

- Ben, artık yaşamak ıstemiyorum. Nafile kur
tardıi"r. Kurtaracak ne vardı? Ncrey~ gicl~ceğim, kL 
min yanında yaşıyacağım, niçin yaşıyacağım?. 

Refik. Saf çocuk, iyi çocuk, vat:ınperver çocuk. 
Bu tehlikeyi de göze aldırıyor. Ferhundenin davası 
bütün bir milletin davasıdır. Bu davanın vekili de 
·Mihran• ın Sabahı, •Ali Kemal• in Peyamı, •Refi 
Cevad• ın Alemdarı olamaz. Dili döndüğü, gücü yet. 
tiği kadar Refiktir. Refik gibi insanlardır. 

* Yalnız bir nokta var. Neden böyle'!. 

Diyor! Çare ... Çare ... Buna çare bulmalı. Hasta. 

ne onun evi değil ya?. Bugün var, yarın yok! Yata. 
ğının hoşalmaSJ için arkaarkaya ni\llet tutan daha 
kimbilir kaç hasta, kaç ikbal düşkün;i, kaç bahtsız, 
kaç saadet yetimi var? ... 

* 
Gazeteci müşahiddir. Bitaraftır. Gazeteci fikir a... 

daırudır. Gazeteci hususiyeti değil, umumiyet! ifade 
·Beşer bu facia karşısında susacak mı?. Hüku- eder. Gazeteci bir hakkı değil, bütün hakları arar. Se. 

Ferhunda, Anadoluya da gidemez. Hükumet yine 
bu hükumet! Milli teşekkülü yeni. Kongre Sivasta. 
Temsil heveti orada ... Mustafa Kemal orada ... Nurun 
garbe dol!ru akması , ihanetin yılan başının ezilmesi 
lazım. Hem. gidebilse de nasıl ~iılecek•. Tek başına! 
O halde .. . O halde mesele yok. Öl.mele KurtulmalL 
İçi facia dekorları ile dolu bir kafayı omuzlara ağır 
gelmekten kurtarmalı!. 

-Tuh!. 
mel vazifesini yapmıyacak mı?. İstanbul niçin susu. . hakk .d. M aff t ğ 1 t • d il 

? B d k. R 1 · · h' 1 bo k t Jı ın sesı ır. uz er e me e ça ış ıgı ava m -yor.. ura a ı um ara nıçın ıç o mazsa y o yap. . . . 
, Med · l Ded··· . b t ıetın davasıdır. Kendı menfaatı yoktur. Menfaat u. 

Ferhund~ de bundan başka ne yaptı, ne düşün-

-- Alçaklık ... 

Diye teessürünü dışarıya vurmakta , g/Jz yaşları. 

nı gü çtutmakta haklı değil mı!. 

Fakat, en son söze cevab vermek ldzırn. Ferhun. 
de: 

mıyoruz .. enıye . .. ıgımız u canavar sura d 
00
. af 

mumun ur; onun m aasmı yapar. 
mıdır? ... Nerede Vilson prensipleri?. Nerede millet. Halbuki, Ferhunde davasında Refik biraz da ken. 
!ere vadedilen sulh?. Nerede beşerin insaniyete hiz- 1i kalbinin meyillerine ramoluyor! Niçin? ... Onun: 

met davası? Bu hail eler karşısında susamayız. Mesele, ıri yeşil gözleri, u!acıcık ağzı, zarif burnu, ince ve 
.:ıır tek gene kız meselesi değ\!. bütiın bir millet me. (Devamı var) 

dSİıt 
Bir cisim havadıı yaruıı 0ceft' 
resmederek doğru bizif!I pe 
den içeri düştü. . ya~~; 

Amma usta atıcı irıtıŞ ı;; bi 
·ıaıııt' 

Bir de baktım. Taşa ııag 
kiiğıd parçası. ı1ll 0i)e 

Açayım mı, açmıyayıııı 
bir tereddUd bende .. 

Ne olursa olsun dedirıt· ı ok~' 
Açtım. Yukarıkl satırlar 

dum .. ~ıı . tıell" 
Alla allah bu kadınıJl at! rıı~· 

- · · b·r hBY J~' konuşacagı ne gıbı ı I< bir " 
sele olabilirdi. MuhakJ<a 
zendir diyordum. nC11 

Yal<1,şı b'' 
Fakat, saat dokuza . ys 

1 bell1" k' bir çarpıntıdır tuttu.. iil ıııe~ d" 
kadın hakikaten muşl< göriiP , 
de ise .. Beni ağır baŞh jııSjn 

rs•·· e" benden meded umuY0 rdıtıl , 
lar birbirlerine daiın• ya 1<0:11 
mekle mük~lleftirlcr. J3e~ı 1yd'~1 
şuluk vazifesini yapr1111~cı~1 1. ı nf1'1 1 ~' Kocasının evde bu u , 1İır"' , 
ilave ettiğine göre, anl•da ""'1<1 ı 1, 
bu derdini kocasından .J bir"',. 

a. 9IV ·~.0 yor. Belki de kocasırı ııcl<ıı , 
sele için benden iındad . ..,. ve r 

·derıw b' 
Ne olursa olsun gı etıril' , , 

dim. Hem bir punduna f ıc etfl"' 
daha bana karşı Jaü balı ı 
mesini ihsas ederirn! çsııı1'' 

T · · · d'm 1'•P
1 1<'"' emızce gıyın 1 

• ,~ 8r · "' 
J' • eVw ..,ı; 

dan açıldı. Kennımı . içki .. -1181, 
dasında mükemmel b'.1'ustiille 80ı sı kurulmuş, perdelerı bir od 
taniyel"r kapatılmış 

~" buldum. ,niıcl . 1. 

e "" ·ııll Meğerı:e komşum 11 ıııeıııı ı&' 
dınmış. Hiç dikk~t 1~~e '~8r 
Üzerinde nefis bır eıl< .. to\,ı 
Yarı beline kadar aç an &ıl<ftY 
çıplak. Oturduğu zatllyok· 5° 
ettim. Ayağında çorıı.b 1<' 
yı işaret ederek: . •el~..,,. 

f . inıZ = vı1" 
- Galiba misa ır ,.,.! de 

· eY""' Fazla rahatsız etm~.Y .. ordıl' 
Gözlerinin içi guıu.Y, 

·zsinıZ··· - Misafirim sı ~I· 
' b~ ı - Anlamadım. dıJll 1er 

- Sizin için hatırla t e:ilP 
rayı.. Bu kadar zahnıe iÇ~ı 
rif ettikten sonra.. . :ııeıı 

- Teşekkür ederırtl· sf'b 
kullanmam! . 1cadetı i 

- Kendi elimle b.1:iııiz? .. ~ti 
versem reddeder nıı aıJ>ifoıll 

(Devamı yediııcl ~ 

~ 
1 
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Meşhur 
Yahudi 
~rofesör 
~~USTURYADAN 
~GfLTEREYE 
~1'Sll GELDi ? 

~ndan sonra hastaları 
rofasö;ün kızı 
~uayene edecek 

1,lılıt tahlil saha:;ındak' tecrübe
~Yazdığı eserlerile seneler • 

rı bütün dünyaca tanınmış 
~l"d Doktor meşhur (Freud) 
'1;, A.vusturyad•1ı çıktı. Fran. 
~ geçerek ve Fransız topra -

~ 'l gelıniş olrııaktan doğan bir 
•ırı.l! . 
~ . ıçinde orada kaı·şılanmış, 

hır ınisafirlikl<?n wnra doğ -
~·lııgiltereye ve Londraya git. 
\ıı, ır. Froyd 'in yanında eşi ile 
~ir de oğlu vardır. Fakat oğ. 

a evvel Avsuturyadan çık
Lvndraya ı;itmiş olduğundan 

~fer babasını karşılamak üze
it, ~ansaya gıtmiş ve hepsi bera. 
" 0ndraya g~lmislerdir. 
t~rı.· , 
°')' ~. gelen İngiliz gazeteleri 
( d ın İngiliz payı tahtına g21;-
Yerıeşınesi ile çok meşgul gö. 

·~ijYortar. Seksen iki yaşındaki 
1 lor Froyd Londrada bir eve 
.°!llıiş, artık orada tcdkikatına 

~ftı etıneğe, yazılarını tekrar 
ağa başlanıı~ıır. Avusturya
ftıaluın ıekilde Almanyaya 
"si Üzerm~ Froydun vaziyeti 

• ·!~ 
Sörün en y e ni resm 

~ıikleşmişti. Bulunduğu ev. 
§arı çıkamaJllış ve hasta. 

\ b tiirıü tüflü rivayetler dön 
· d ~lamış, nihay~t İngiltere. 

1 Ostıarı kendisile çok alaka
. 'lr;ık bunlardan bazısı Avus.. 

:ı:f • gitmiş, onun sıığlık ha _ 
c;ı•lınıştı. 
~ ı;; gazetelermın yazdığına 

ı ~'0Yd ile yanındakiler LoncL 
batdıkları zaman servet na
~ trşeyleri olmadığı anlaşıl -
~On dokuz esvab kutusu var 

1 ~rın ôç'nrte elbise, kitab 
tı e antikd t • r "ulunuyor. 
1q0ktor F~'>y..: .r cebindeki 
~ tçlığı. olara" "aç mark.. 
/lca birşey yokm ı~'· Froyd 
lı Olduğu ıçın Avu~turya -
~ ilarken kendisine beraber 

4esıne müsaade edilen para 
( ıbaretıniş. Froyd'un kızı 

'>a to~dur. Adı Annadır. Hiç 
ı d gıtınemişlir. Babasına ba. 
}~t. Babası~ın ;ı.anmdan ay 
\ "• kırk yaşında olduğu 
e ~ doktor kız ;;cendisile gö. 
, <lıetccılcre ~unloır. söyle • 

~~ 
b aın kendısini mahvolmuş 
ır adanı olarak saymıyor. 

~1~ Çünkü çalışacak işi var
~'lt de artık çalışırken kork. 
~ Sahşabikcektir. 

1 t <'\nnıı da bir ruhiyat he. 
';O da babası gibi sinir ve 

alıkıarında mütehassıs ol. 
~,; l:labasına müracaat eden
~ bakmaktadır. Froyd yal. 

\ 
1 

ç ha..ıta ile meşgul olmak.. 
~~lı. zamor.ını Yahudilerle 
lıı ların mukaddes kitabla. 

· delı.i tedkikatla geçirmek-

ilı 
e"ıu üzerindeki tedkikat 

11/_en; bir eser olacaktır. 
\ ~ 1h!iyar oldug" unu söv le. 

btı . 
~~ ın yoksa da fikri, zihni 

"1 oldugu ve daha ken
lç<ılı;nıak için büyük bir 
\11•1 
ı "•UııJıığu görüinıektedir. 

t.~~ . t reıulen :ıııiirildiği za. 
~::la:ııdc dinçlik hissctmis, 

<>:urciı.;jlı.; tekerlekli kol-

imzasız mektub 
·---"-------·····-... -

Polise 
• 
ımzasız 

gön derilen 
mektub ne? 

Ağır ithamlar altında kalan genç adam 
başına gelen felaketin aclları içinde.• 

Çoçuk nasıl yandr? 
İngiliz gazetelerini çok meşgul 

eden vak'aya dair •Son Telgraf• 
malümat vermişti. Çocuğun el. 
!erini yakmak gibi ağır bır itham 
altında kalan baba !llahkemede 25 
İngiliz lirası para cezasına mah -
kum olduktan sonra bununla kur. 
tıılamamış, konuku'll~unun, hal
kın türlü türlü hakaretine ve teh. 
didine ğrıyarak artık evinde ba. 
rınam<ız olmuştur. Çocuğunu ya
kan baba diye bu arlam işinden, 

gücünden de olmuştur. Yedi ya _ 
şındaki çocuğunun anne a~nesi ,.e 
teyzeleri tarafındar. şımartıldığı.. 

nı, nihayet yalana alıştığını ve 
annesinin altııı saatini alarak ken. 
di yaşındaki bir kız çocuğuna ver
diğini duyunca onu diz'nin dibine 
alarak ocak başında nasıhat etmek 
istiyen baba bir aralık ocağın sön 
düğünü görerek çocuğuna orada ki 
gömürleri alıp atmasını si,ylem:ş, 
çocuğun bu sureti~ elleri yan _ 
mıştır. 

Fakat işin diişıindürücü ciheti 
şudur: Polis imzasız bir mektub 
almış, bunun üzerine tahkikata 
girişilmiştir. İmzasız mektubu po. 
lise kim yolladı?. 

-muş, buradan tahkikata yol açıl
mıştır. 

Fakat bundan evvel şu var: P o. 
!is imzasız bir ınektub alıyor. Bu 
mektub üzerine benim evime gidi. 
liyor. Ondan sonra da beni gelip 
arıyorlar. Ben polis müfettişini 
gördüm. Benim söylediklerime ka. 
naat getirdiğim söylüyord u. Lakin 
çocuğun mektebe gitmemesi na. 
zarı dikkati celbetm;ş olduğun _ 
dan , hastalık ihtimali üzerine tah 
kikat nerlemişti Bu sırada ise ka. 
rım da çocuğun ellerini bağlamış. 

tı. İliiç gibi birşey sürmemiş, yal
nız kuru kuruy;. ;;arm•ştı. Çü~kü 

daha fena bir yara açılması ihtL 
mali vardı. 
Yaptığınız işin böyle reticeler 

verdiğini gördükten sonra ne yap. 
tınız? 

- Ben hala karanlık içindeyim. 
Çocuğu son defa mezun olarak 
hafta sonunda eve geldiğimden • 
beri görmedim. Fakat herh•lde 
ellerinin acısı o kadar "ğır değil
dir. Buna dair çocuğun bazı.şeyler 
söylemiş olmas: da muhtemeldir. 

- Bir daha böyle birşey yapar 
mısınız? 

- Hayır. Fena birş(y yaptığı. 
mı bilmiyorum. Fakat netice böy. 
le çıktığı için bir daha böyle bir 
şey yapmağı islenıem. Ben çocu. 
ğumu yakmak istemezdim. Çocu
ğumu sevcrinı. Ben onu iyi bir a_ 

(Devamı 7 inci de) 

DAN YEL 
DARYÖ 

'1 Uzel yıldı .ı: ın son 
r 0 slmler lnden biri,. 
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Kacakcılar kralı 
' ................................... __ .. 

Casus, silah tüccarı, eroin~ 
kokain, esrar kaçakcısı .. 

TEODORLIYON· 
- ' -Meşhur serserinin esrarengiz 

Paris zabıtasını şaşırtmakta 

ve kirli hayatı 
devam ediyor ... 

1908 de, yirmi yaşında, Parise 
ilk adım attığ ı zaman bundan, ya. 
ni güzelliğinden başka bir mezi. 
yeti yoktu. 

Muayyen saatlerde ve munta -
zam bir çalışmadan kaçınıyor, a
deta nefret ediyordu. Bütün ümi. 
di zengin bir kız veya kadın bul. 
mak, gönlünü çelmek ve onunla 
~vlenmek. rahat bir ömür sürmek 
idi. 

Fakat, böyle bir cTunus gedi • 
ği• buluncaya kadar yaşamak için 
para lazımdı. İlk evvel at yarışla
rında bahse girişti. Sonrıı, Moıı -
martr'da kokain salmıya başladı. 

Bunlar, kalbi para hırsile tıtri. 
yen Lüı Teodor Li,·on'a pek az 
menfaat temin ediyordu. O çok, 
çok para sahibi olmak, debdebeli 
bir hayat yaşamak istiyordu. Bu. 
na muvaffak olmak için her ş~yi 
yapmıya hazırdı. Bır sene bu su. 
retle yaşadı. Ve günün birince 
Fransuaz Kazeneva adlı bır kadın 
ile tanıştı. Fransuaz, kendinden 
yedı yaş daha büyüktu. Ne heis 
var? .. Sen An sokağının meşhur 
ve zengin bir lokantacının kızı oL 
duktan sonra ... 

Leona, güzelliğine hangi kadın 
mukavemet gösterebilir? 

İki ay sonra düğünleri yapıldı. 
Leon, kayın pederinin lokanta. 

L IO n 

sında çalışmıya, zengin, kibar 
müşterilere kokain, afyon ve mor. 
fin gibi zehirler tedarik edip kül. 
liyetli para kazanmıya başlad1. 

Umumi harp patladı. 

Mütarekede Leon, ikincı bıiro
nun en . zeki ajanlarından birı idi. 
Dosyasında bulunan bazı ve;;ika. 
lar onu zengin etmeğe kafi ıdi. 

Macerayı, lüksiı ve dansı sevL 
yordu. 

du. Madam Liyon, ayda bir iki 
kere, levanta çantasını gelip alı.. 
yordu. Madam Lıyon, istiyerel,c 
veya istemiyerek kocasile Bakijh 
arasında vasıtalık yapıyordu. Li~ 
yon ise Madmazel Tomas adlı gü. 
zel bir kıtdınla sefahet hayatı ya. 
şıyordu. 

Metresler, şato, lüks otomobiL 
!er ... Liyon arzusuna nail olmuş. 
lu. 

Kaçakçılık deva mediyordu. Li 
yon, eski arkadaşlarının bir taar. 
ruzuna maruz kalmaktan korku
yor, elbisesinin altına daima çe _ 
likten bir zırh giyiyordu. 

Jan Kazeneva ansızın öldü. İkı 
buçuk milyon dolar servetini Vf 

şatosunu Liyonla karısına bırak
tı. 

SİLAH TÜCCARLIGl 
Liyon, bankalarda mevcud pa 

rasının kaynaklarını göstermekt 
müşküliit çekmiyor. Bunları be 
yaz zehir kaçakçılığlle değil, si 

Londra gazete~erı Parak ismin. 
deki gene babayı takib ederek ken 
disinden birçok şeyler öğrenmek 
istiyorlar. Yen. gelen İngiliz ga
zetelerinde tayyareci Parak'a ga. 
zeteciler tarafındar. sorulmuş su.. 
alllerle bunların cevabları var. 
Gene tayyareciy~ •nese<ii şunu so. 
ruyorlar: 

- Çocuğun iki eli yı..nmıştır. 

Halbuki kömürü tutsaydı bir elile 
tutar, ocağa atardı. ;-ıeden iki eli 
de yanmıştır?. 

... 
Gi iZLER 

Harbı takıb eden zevk ve eğlrn. 

ce senelerınde zamanın yıldızı 

cKazaneva. nın evinde birçok ki. 
bar adamlar, ecnebiler toplam _ 
yorlardı. Bunlara, beyaz zehir sa. 
lıyordu. Artık mühim bir kaçak. 
çı olmuştu. Fakat, iiknci büroda. 
ki vazifesini unutmuyor, burada 
duyduğu heyecanı, hiç bir yerde, 
hiç ibr şeyde bulamıyordu, 
RESM{ İSTİHBARAT MEMURU 

- Bence çocuk :\fiıni!rü eline a· 
!arak bunun kızgın olduğunu an. 
!ayınca elinden atmış, fakat diğer 
eline geldiği cihet!~ onu da yak.. 
mıştır. Bundan sonra biz yatınağa 
gittik. Devrisi sabah karımla ben 
kahvaltıdan sonra sokağa çıktık 
Çocuk bize birşey söylemedi. EL 
!erinde de b irşey görmüyorduk. 
Çocuğu yıkadım. Ellerinde birşey 
bulamadım. Ondan sonra ben va
zifeme gi tmiştını. Faiar günü ev. 
de bulunuyordum. Birşey yoktu. 
Devrisi pazartesi sabahı vazifeme 
gitmek üzere evden ayrıldım. Ço. 
cukta yine birşey yoktu. Aradan 
günler geçmişti. Cuma günü zabı. 

ta tahkikat yapıyordu. Benim ifa
deme müracaat edildi. Buna şaş. 
mıştım. Çocuğun elleri yandığın ı 

o zaman öğreniyordum. Kan'Il 
bunun üzerine bana dedi ki: 

- Ben çocuğun ellerinde yanık 
olduğunu pazartesindcnberi anla. 
dım. Ona sorduın. Ellerinin nasıl 
yandığını bana söylemedi. Fakat 
çocuk bunu pvlise söyledi. 
Karım bana böyle , \'ylüyordu. 

Ben daha evvel çoruğun bir hafta 
mektebe gitmemesini, saçlarının 

taranmasını söylemiştim. Çünkü 
bunları ben yapamazdım. Çocuk 
evde kalınca lıir yere gitmeyince 
eve alışır diye düşündüm. Çocuk 
mektebe gitmeyince sebebi soruL 

tuğu islememiş, biraz yürümüş. 

tür. Yalnız boğazından biraz ra. 
hatsızdır. Onun ıçin lak ırdı etme. 
mekte, ettiği zamnn çab uk yorul
maktadır. 

Anna Froyd sinir hastalarına ba 
karak kazanacağı para ıl~ babası. 

nı, anasını geçind'recektir. 

Kırk yaşındakı kız doktnr yaşlı 
görünmemektedir . Fakat gayet ta. 
bii giyinmektedir ve yüzüne hiç 
öyle boya, allık ve sair~ sürme _ 
mektedir. Ann;ı Viyanada iken 
kendilerine nasıl muam~le edil -
diğini uzun uzadıya anlatmağa lü. 
zum görm~mekledir. 

Doktor Frovd'in "trkar ıda bah. 
sed ılen oğlundan başka bir de d->I: 
tor oğlu vardır. Bıi~·ük oğlu mi _ 
mardır. Adı Ernest'tir. Dığeri he
kimdir. Adı Martin'dir. Her iki 
oğlu da daha evvel I,ondraya geL 
miş bulunuyorlarciı. 

Nicin 
' 

cabuk ihtiyarlamaz/ar ? 
' Bu sualin cevabını vereb:lmek için bir 

ingilizin hayatını tedkik etmek lazım 

P O R - N E Ş' E - A Ş K 

İngilizler spora çok chem• f yet 
verirler. 

Küçük çocuklara, diş çıkard · k. 
!arı zaman verilen sert , kerrıik 

halka gibi oyuncaklar az ''0' r ı 

tenis raketleri, boks eldivenl~rile 
değiştirilir. 

Miniminiler, daha yürümeğe 

başlamazdan yüzme havuzlarına 
at ı lır. yürümezden evvel yüzme. 
yi öğrenen çocuklar pek çoktur. 
Altı yaşına gelince aralarında, 

boks maçları tertib ederler ve ata 
binmesini öğrenmiş bulunurlar. 

~Hayata karş ı kendi kendinı 

yalnız başına müdafaanın sırları
nı öğrenmek lazımdır. Çocuk, 

korku nedir bilmiyen küçük bir 
hayvandır. Büyüdükçe, tehlrke. 

nin kıymetini takdır etmiye baş. 
!ar ve korkak olur. Onu bundan 

kurtarmak için ne yapmalı? .. • 
Küçükten alıştırmalı ... 

LİSELER, KOLEJLER 
Sekiz yaşındaki çocuklara lise. 

!erin, kolejlerin kapıları açıktır. 

Ruhi ve bedeni tekamüllerine ça. 
lışılır. 

Mektebler büyüktür. Etrafları 

geniş bahçelerle çevrilmiştir. spor 
sahaları vardır. 

Profesörler, açık havada jim • 
nastik, futbol ve boks talim eder. 
lcr. 

&neden seneye oyunlara daha 
ziyade ehemmiyet verilir. Gen~

ler, on beş yaşına gelince, bir 
futbol veya hokey ekipine d~lıil 

olmaktan, komşu liseler ekiple -
lcrile müsabakalar yapmaktan 
başka birşey düşünmezler. 

İçlerinde, muvaffakiyet gôste. 
renlcr için yeni bir hayat baş. 
lar· Profesyonel ve şampiyon oL 
mak ... 

ŞAMPİYONLAR 
Gazeteler, kendilerine sütun!ar 

hasrederler. Şöh retleri , yalnız İn
giltereye değil, bütü n dünyaya 
yayı lır. Kuvvetleri, muvaffakiyet 
dereceler i ölçülür. Öyle ki isimle. 
r i, Başvekilin isminden daha faz_ 
la tekrarlanır. 

Fotografları, Loııdr;ı sokakları. 

nın duvarlarına yapıştırılır. Bü. 
yük ve küçük, hatta lordlar elle. 
rini sıkar l ar, tebrik ederler. 

- Bu çevikliği nasıl elde etti. 
. ? 

nız ... 
- Bu kadar kuvvetli olmanıza 

sebeb ne? ... 
- Nasıl idman yapıyorsunuz? .. 
Genç sporcular irad olunan bu 

suallere ne cevab vereceklerini 
bilemez. Arkadaşlarının, takdir. 
karlarının omuzları üzerinde ta. 
şınırken binlerce seyirci kendi _ 
!erini alkışlar, kadınlar, çiçek de. 
melleri yağdırırlar . Halk avaz a. 
vaz bağırır: Hurra ! .. 
Maçın kahramanı, kuvvetli a _ 

İkincı bürodaki arkada§larına 
tesadüf ettikçe ya polis komiseri, 
ya da müfettişi olduğunu, lüzu • 
munda kendilerine hizmette bu. 
lunabileceğini söylüyordu. 

Bu sayede, yani polise hizmet 
bahanesile ticaretine serbestçe 
devam ediyordu. 

Zabıta; beyaz zehir kaçakçıla. 
rından Heliyopolis biraderlerinin 
takiibni kendisine havale etmişlı. 
Bu üç kardeş, lokantanın müda • 
vimlerinden idi. Kendilerini ele 
vrremezdi. Onlarla anlaştı, bir • 
leşti. 

Ve işi tamam iki sene idare etti. 
Nihayet bir gün üçünü de ele 
verdi. Fraıısadan hudud harici e. 
dilmelerine sebeb oldu. Kendi ya. 
kasını kurtarmak için ortaklarına 
ihanetten başka çaresi kalmamış. 

tı. 

Leon zengin. çok • " gin olmuş. 
tu. Lokantacılığı. z, lıir satıcılığı_ 

nı bıraktı. Buazi Anglak sokağın. 

da bir konak sa tın aldı. Kaçakçı. 
!ara siper olmı.va başladı. 

Geçenlerde Parisle yakalandı. 
ğını yazdığımız diplomat kaçakçı 
Baküla ile beraber çalışıyordı.;. 

Milyonlarca franklık iş yapıyor. 

dımlarla, dmidik yürür, se!am • 
!ar. Sırf kuvveti sayesinde maz • 
har olduğu muvaffakiyetten mağ. 

rurdur. Bu şerefe, kadın ve erkek 
herkes namzeddir. Çünkü İngiliz.. 
]erin hayatı spora bağlıdır. 

Şefildle Liverpol arasında hir 
sayfiyede bulunan bir kolej ma. 
çında hazır bulundum. 

On iki, on dört yaşlarında oı, 

küçük kız, uzun bir ip gerdiler. 
Üzerinden atlamıya başladılar. 
en büyüklerinden ikisi ipin uç _ 
!arını tutuyorlar, her atlayışla bL 
raz daha kaldırıyorlardı. 

Kızlar şayanı hayret bir çevik
likle ipi atlıyorlardı. Hepsiııin 

saçları kısa kesilmişti. Ayakla • 
rında. yine renkli ketenden krsl 
pantalonları vardı. 

İçlerinde en küçüğü Lili Dar _ 
never, bir metre 30 santim atla _ 
dı. arkadaşları tarafından alkış _ 

CDe\•anıı 6 wcı sahifede) 

Madam uon 

liih ticaretile kazandığını iddia e.. 
diyor. 

Memleketinden çıkarılan Peru. 
lu diplomat Baküla'nın bir ihtilal 
hazırladığın ı, silılh ve mühimmat 
tedarik ettiğini söylüyor. 

Liyon'un ifadesine bakılırsa 

masumdur. Bakilla da öyle ... Her 
ikisi de Heliyopolis biraderlerin 
iftirasına uğramışlardır. 

BİNLERCE KİLO HEROİN 
Liyon'a, heroin J,cralı demek 

doğrudur . Gramı birkaç santime 
mal olan bu zehir otuz franga sa
tıyordu. Kiırın derecesini bir diı.. 
şünün. Yapılan tedkiklere göre, 
Fransada, tababette kullanılmak 
için senede 1,700 kilo heroine ih. 
tiyac olduğu ve yalnız Mülhozda. 
ki bir fabr ikada senede 4,343 kilo 
imal olunduğu anlaşılmıştır. Bu 
fabrika gizli değildir. Ve dünya. 
da buna benzer on ikiden !azla 
fabrika vardır. 

GİZLİ ŞİFRELER 
Kaçakçılar, aralarında muhabe. 

re için gizli bir şifre kullanırlar. 
Bu şifrenin anahtarı, Tien Çin'de 
mühim bir şebekenin elebaşısı o. 
lan ve geçenlercl,e yakalanan Vo • 
yatiz'in üzerinde bulunmuştur. 
Kaçakçılar, bu şifre vasıtasile 

ve telgrafla m uhabere ediyorlar. 
dı. 

75. 693: Mülhuz fabrikası 

75. 694 : Üsküb fabrikası 
75. 695 : Çang • Çum fabrikası 
75. 696 : Tak u - Bar ilaahirih i ... 

Şifre pek muntazamdır. Birkaç 
misal daha: 

75. 378 : Afyon 
76. 231 : Londrada teslim 
76. 264 : Vazelin karışık 
76. 020 : Diplomat beraber 
75. 820 : Dört köşe çanta 
75. 821 : El çantası. 

Bu şebekeye muhtelif ırklara 
mensub yüzlerce adam dahildir. 
Başları da Liyon'dur . 
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s rl rimiz Hataya 
idiyorlar 

ı ınnri lılfeden devamı 

~ lü 'llduğu veçhile 29/5/~37 
(' vr<:' rnu ıhcdesı mucibince 
• nca"•ın tam.ımiyeti mülkiye -
s;nı Türk ve Fransız devletleri 
garantı ctmış bulunmaktadırlar. 

lfat1 ıta çJ.lı n Cemiyeti iıkvam 
lıPyN nın taraf,girııne harekti de 
huk -nNimiı 1aarfından Akvam 

m el ne 1ındf' prote to edıl -
rniştır 

HATA YDA SEÇİM FAALİYET[ 
BAŞLADI 

A• taba 12 (Sl\n Telgraf) - 1 
llatavda seçım faaliyeti ~ünden 

ı1ılıar •ıı !.<'krnr başlamıştır Türk

Jc.nn rı•yl rini aerbe•tçe-kullan -

malaı ına tam lmklın ve müsaade. i 

nın temin• e çalışılmaktadır. Ba.. 
zı y~! erde henfız tam serbesti te. 
essüs edememış -~ tahrikat kay. 
dedilıni§tır. Reyhaoiyede bir Türk 
döğülmüştür Eıtara1 olması la -
zım gelen komisyonun tarafgır -
lik ettiğı a~ık vesikalarile sabit 
olmaktadır. 

lskcnderunda le~~·· ışlerı bitı -
rilnuştir. 

Dün yem vahi uıuurni Abdur. 
rahınan Fraıısız kumandanile bir. 
likte muhtelif ınıntakalarda ted -
kikat yapmıştır. Süveydiye'de Er
menllerın tahrikatile baZJ hare - 1 
ketler yapılmak islenmlf, faka: 
buna m ydan bırakılmamışt.r. 

Vazi) et normala doğru gitmek -
tedir. 

Bu gün kazanan 
talihliler 

15,000 
Lira kezanan 

29655 
3000 

Lira kazanan 

4576 
1000 

Lira kazananlar 

34689 22567 
500 LİRA l~ANANLA& 

21143 9447 9063 506 21532 
33199 32256 28580 18937 36035 
21993 26347 3169 13996 22285 
20247 28i73 22533 24273 

%09 LİRA K '\ZA~ANLAR 
20%31 :?4P4 11178 :?il:? %3172 

'9113 17274 26715 9126 2672 
:12252 37920 2~612 23003 35009 
9'75 20629 27924 37316 33561 
ı;4ıııı ı:ıo:;9 11s.1 179'4 30255 
317~6 279;:11 29743 21972 14951 

1110 LİRA KAZA "iANl..AR 
25175 :;871 2r,~:;:ı 6677 164.77 

14198 ROIO tu:lll 4215 34324 
34445 9020 2~t2:? 21869 19449 

1<4;;5 13620 ı;fı27 l:ııl59 31290 
}6'\95 28439 :!G2lG 33257 12797 1 
J ı;r,9 ! M463 11~1•19 3r.ı;27 27 il8 

4:; ıss:ıt :rn~~ 1 1:ıııı 33383 
ıti92 ;.;~5 G52 35516 

ı ;x :•!9"5 2~3~2 7775 4702 
1 11 5916 2;;.;;3; 2:;. l 35242 
~O;G l;;R7:> :!O J1'! :tt:';(;~ 

SO LİRA l•A7 \NA. 'LAR 
: ·46:J 1 '!19 110()3 21700 20054 

26088 37332 J722 32454 35326 
3916 27816 10153 2~191 31724 

21132.5 23714 28!)71 3038 23023 
13056 8038 &902 817 1467 
34780 29079 ıı sn1 33377 26332 
26345 7452 22171 712 36750 
320H2 10199 10(!~9 ~4589 6390 
19000 31858 1~68 22141 20684 
15584 8670 26218 342b7 J2742 
14516 37479 li531 18927 26214 
39850 32765 26940 14271 18234 
28420 14941 14388 27246 22549 
27445 159 2107 ~47 28319 
18003 705 32997 3:l~6 33207 
6389 3291 810 J9ı04 .30031 

28846 15510 6229 <5773 78 
16733 12234 262~4 37501 25112 
22434 4391 451 ~737 2644 
23638 22645 26240 ~1299 9470 
32788 26677 3119'1 3fl06!l 28393 
12276 16879 9147 33728 1994 
22109 11819 11634 ~637 26189 
35503 38879 22847 14369 4659 
16585 25118 512 !4412 4070 
22734 6102 
20.000 LİRALIK :\lf'K.\FAT 
Ke~ideden sonra dolcbdan ye. ' 

niden 40 numar~ çekilmi ve yir
mi bin liralık mükafat ıu 40 nu. 
mara arasında h<\er yüz lira ola. 
rak taksım edilmi:tir: 

38642 29113 443 18477 13586 
25778 24620 10213 39658 37230 
37765 4872 1971 31566 35844 
30318 38131 2069 2896R 8298 
28095 12597 355 5103 37052 
14857 3519 bS89 29410 20061 

1362 14727 27330 7511 16925 
27357 28872 16085 17262 35723 
ıo.ooo LtRAI,IK l\U'KAFAT 

En son çckilm (lfi654) numara 
da on bin liralık mükafatı kazan
mıştır. 

Sonları (56) rakc4[ll «O il<· bi -
ten bütün numaralar onda bir iti
barile ikişer fün :•morti ,,Jacaklar. 
dır. J 6354 Jül'O 1 ~· 1004 2~987 1466 

1'~'5 ~65M ~4 ı:ı384 10895 
J•lf1:l X1886 .itio~ 13713 31035 
:·f.f,1'0 !1123 102:J6 2874 5989 
:co~ ?u142 112;1 17~95 1496 
1' fi 1'~2.1 60~fi 27960 32676 

:-.~· -.ı:3 1tfl 1 ~ 0~0 ?:?OJ 27873 .~v 

: ••s.1 :ı 0'5 :ı. mr. 27k81 23765 
J. '•2 ?()37 ~·. 493 GH 1 2697:! 
'''4? G~"> ,~J61 2'807 28710 
f"\ • ., :ı~. "f9411" ?328.1 25571 

ı Japonlar son 
Taarruza 
Hazırlanıyorlar 

. ~ :ı41'i3 ı 1147 6fiQO 35968 
' ' : :! 1 'tOi :i 40 !'J4~ 3592 
Jl!l47 9198 :ll'.!1'2 25012 Jl604 
H>orn 9155 204on 18914 31811 
~1117 34448 7214 24416 11977 
2!1270 l:l527 lfı97 19Jl34 26992 
:•ıw ıı 2'~013 16344 32754 19158 
306~7 24088 1~11~4 30060 31181 
n575 ı ı 182 15~MJ 36653 12790 
:tı928 3'itlô6 10817 10337 18.525 
11441 4767 3~573 5181 10193 
16290 '2435 27!.148 7740 11694 
J9C05 ~6793 27941 28581 32689 

486 27487 24113 31864 8179 
27324 9565 7626 33930 11058 
38181 ~m2ro ~3039 134so 6747 
10458 23662 6302 33396 18616 
30114 1926 2092 12205 34091 

30 LİRA KAZANANLA 
33658 824 23187 32114 26414 
38757 14935 3154 19360 22215 
31796 7188 25784 34927 10413 
13367 10090 9254 21574 4432 
18018 10566 11492 20184 8924 
2041 8313 240€ 51UO 3291 

34587 4406 16071 33b21 427 
25588 36201 11458 36435 16130 
12803 21624 9121 8089 24770 

127 26335 16106 37f>68 21720 
31179 2264 2q431 ?94~4 34154 

(Bir.•' , v'>da·ı dcnm) 
z~teellere bevanatt: bu!unarak, 
bombaıdıman ta ·yarelerini11, bun 
!arı sivil ahaliY" karşı i•ti•nal eden 
memleketlere s:ıtılmanu,sı ta '·si -
,·esinde bulu mu~tur. 

Gazetelerde i'ıLşar eden ve A
merika Hariciy,, Nezaretinin hali. 
hazırda bu vadidL bir tıızyik pla. 
nını tedkik etmekte olduğuna dair 
olan habcrlert! telmih eden Hul, 
Vaşingt.onun ve diğ<'f payitahtla
rın, sıvil ahalinin kurban gitmiş 
oldukları bombardınıanl<.rı takbih 
etmiş oldugunı.: hatırlatmış ve A. 
merıka Harieı) e Nezaretinin şim. 
dıki hattı harel<elini liısrif etmiş.. 

tir: 
1- Bütün b()mbardıınanlar hak 

kındaki nefretını ilan etmek. 
2- Bu bombardımanları teshil 

edebilecek her türlü teşvikleri tak 
bih eylemek. 

Hu!, hükumetin sacfcdccegi fa
aliyelin Amerikan bombardıman 
tayyarelerinin bunları sivil aha -
linin bombard:manında kullana -
bilecek memlekrtkıc satınağa mii. 
ni olmaktan ibaret olacağını tas -
rih elmi•. foka: sözlt'rinin muha
tabı y;ılnız Amerika olmayıp di. 
ger E·<-ncbi mcrrleketkr de oldu -
gunu ıltivc eylemı§~Jr. 

ispanyada 
Vaziyet vahameti 
Muhafaza 
Ediyor 

Paris 12 (Son Telgraf) - Te -
ruel cephesinde, Franko kuvvet. 
lerinin yürüyüşü dsvam etmek. 
tedır. 

Katalonya cephesinde ve Tremp 
mtntakasında Ortoneda ve Kla • 
verol isimli iki şehir daha mez.. 
kLI.r kuvvetler tarafından zapto -
lunmuştur. 

7 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ!. 
Franko askerleri, Pirene cep • 

besinde de ileri yürüyüşüne de. 
vam etmektedirler. 

Dün hükiımetçilerin 7 tayya -
resı düşürülmüştür. Dığer bir 
cepheden Albocaceve şehrin~ de 
aslkr dün dahil olmuşlardır. 

MUKABELE BİLMISİL 
YAPILACAK MI? 

Ncws Kronik! gazetesi, bu ta -
arruzları nkasden yapıldığını si\y. 
!emekte ve vaziyeti müzakere için 
toplanan İngil z eksperlerinin 
mukabele bilınlsil olarak Kadiks 
şehrinin bombardıman edilmesini 
teklif ettiklerini habn vermek -
tedir Bu takdirde şchfr tahliye 
etmeleri için sivil halk haberdar 
edileeeklenlk 

•Tayrnis• gazetesi de İngiliz 
gemilerinin seyrüseferi önüne çı. 
karılan manileri hükumetin orta
dan kaldrırmağa karar verdiğini 
·azmaktadır. 

Berberler iş~ 
İlerletiyorlar 

ı Hirind <ahifederı devam) 
Mustafa Turanın teııs.bi ve ikbıei 
reis Adil Raminin ll'ltlıfi ile idare 
heyeti ittiiakil~ iltı 1az olunan bu 
karar; tekim! İstanbt•I berberle
rini lçir•e alacal< buyOk bir koo -
perati!in kurulmasına dairdır. 

Berberler cemiyeti kooperatifi 
satış! yabancı tllcrdc ve muhtelif 
şahıslarda bulunan ocrbcı·Jik san
atına mlıteallık bütün aliıt ve ede. 
vat He, tekmil ıtriyat ve kimyevi 
maddelHi kendisı satacak ve es -
nafa ,şimılik1nd çok ucoıza vere. 
cektir. 

Yeni kooperatif;n esaslarına aid 
maddeler tesbit olunmuştur. Bir 
iki güne kadar lktısad Vek1ıletine 
gönderilecektir. 
- Berberler cemiyeti kooperatifi 
berberlere taksıtle de ınuaıııele 

yapacaktır. Ayrıca kolonya, şamp. 
van. krem, biryan tın ve saire imal 
etmek üzere bir de laboratuvar te 
sis olunacak, berber esnafına bır 
kolaylık olmak üzere şehrimizin 

muhtelif ~emllerindc satış şube. 

le · açılacaktır. 
Kooperatif; İcab eden ı.on sis -

tem berberliğe aid aletlcı~ de Av. 
rupadan getirtecektir. 
Ayrıca senede iki defa gerek la

boratuvar mamuliı1ını ve gerek 
berberlik san"atına müteallik ye. 
ni icab ''e aletleri go;termek üze
re şehrimizde •Berberlik sergisi> 
açılacaktır. 

Fransız Alman 
hududunda 

(Birinci . ahifedcu devam) 
olarak Stra•burgu karşısında 

Ren nehrinin üzeı indeki Alman 
köprüsünün başına gelmiştir. 

Karlsruhe'den gelen mareşal re
fakatinde birkaç general olduğu 
halde derhal Ren köprüsünün üs.. 
tüne gelerek Reıbsver tar~fından 
son zamanlarda vücude getirilen 
müdafaa tertibatını· uzun uzadıya 
tedkik etmiştir. 

Mareşal ile maıyetinin nehrin 
.oahilinl takib ettikten "mra ara. 
halara binerek teftışlerine devam 
ettikleri, Reııiı. Fransızlara aid 
kısmından görfılmüstür 

Budapeşte 12 (A.A.) - Alman 
ordusu yüksek kumanda heyeti 
şefi General Kaytel. 14 haziranda 
Budapeı;te)·e gelecektir. 

Yarı resmi mehafil, Alman Ge
neralinin geçen sı:ncki manevra _ 
!ar esnasında Macar askeri erka
nının Almanyaya yapmış olduk
ları ziyareti iade etmek üzere gel. 
mektc olduğunu bildirmektedir. 

* Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsı>I Ankaradan dün ~ehrimlzP 
avdet etmiştir. 

Gi iZL Yüzbaşıya 
Kadar oıan 
Subaylar Niçin cabuk ihtiyarlamaz/ar? 

' 
(5 inci sahifemizden de\'am) 

landı. Bunu üçüncü tefa tekrar 
etti. Mekteb müdiresi Mis Grezori 
Lindzey ellerini çırptı: 

- Bravo! .• Bir daha' .. 
Diye bağırdı. 
İpi biraz daha kaldırdılar. Lilı, 

geriledi \'e birdenbire hızla ipi 
atladL Fakat, çımenlerin üzerine 
yuvarlandı. 

Müdire, ycrınden bile kımıl -
danmadı. 

- Kaldırınız .. 
Dedı, sonra bana donerek ilave 

ettı 

- r; •rşey değıl... Eksenyetle 
çocuklar düşerler, bayılırlar. Su 
ile karışık biraz viski verdiniz mi 
ayılırlar. Sanki bir§Cy olmamış 

gibi ... 
- Fakat çok narın bir kıza 

benziyor. Bir yer';1e bir sey ol -
masın! ..• 
• 

- Merak ctmeyinız. Göründü. 
ğü gıbi değil, çok kuvvetlidir. 
Bugün biraz asabiyeti var. Siz -
den utanmış olmalı ... 

Kızcağızı yerden kaldırdılar. 

Rengi solmuştu. Gözlerini açtı. 
Bize bakarak gülümsell'leye çalı _ 
şı ·ordu ... 

SPOR TŞKiLATI 
lngilız gmçlii;inin bütün hava. 

tı spora bağlıdır. 

AN'ANE VE ADETLER 

İngilizler çok şendir. Gençle .. 
rin mevkii çok yüksektir. Ka • 

yıdsız, endişesiz eğlenir! r. Tatil 
gecekri sokaklarda, güliip oyna. 

şan delikanlılara, kızlara tesadüf 
olunur .Kol kola girerler, iiarkı 
söyli.yerek gezerler. Biribi.r!eri ile 
kaşı)aştılar mı, söz söylemeden, 
bonjur demeden kahkahayı salı. • 
verirler. Sokaklar gençlerin kah
kahalarile çınlar. Beyaz ve pem. 
be simaları, inci dişleri, sırma gı_ 
bi par lıyan saçları, ı;erbest ta VJr. 
!arı bütün görenleri hayran bıra.. 
kır Küçük Misisler, kavalyeleri. 
nin ikram etlikleri tkerleınckrı, 

dondurmaları yaramaz bir çocuk 
gibi yerler 
Şehirde sınemalar tıyatrnlnr 

vardır. Salonları, haftanın bır iki 
günü dans salonuna çevrilir. 
Gençler, serbest vakitlcrinı ku _ 
lüblerdc, ya da çaylı daru yerlr
rinde geçirirler. 

Delikanlılarla ge11ç kızlar be -
raber gezerler, eğlenirler. Fakat, 
aralarında hiçbir münnseb<'tsizlık 
olmaz. 

İngiltercdc hcrkeı; çalıiiır Genç 
kızlar da lıseye, ılnivcrliiteye de. 
var ederler. Ayni umanda ye -
mck pişirme ni, dıkış dikmes.n, 

çocuk bakmasını ogrcnırlcr. 
Aile sofraları dostlara açıktır. 

Ha\x;r vermeden yemeğe gitmek 
ayıb değildir. Misafir ne bulursa 
onu yer. Ve §ikayet de etmez. 

- Hullo! Bah eni görmeğe g~
leceğim .. 

Demek: •Yemeğe geleccgimu 
demektrı 

İngilizlerın, 'pordan soııra en 
çok ehemmi) et \"erdikleri şey 
•bahÇ<'• dir. 

İngiliz bahçelcrı bir~r :ıaheser. 
dir. Duvarları salkımlarla, hanı. 

mellerile, güllerle süslüdür. Mer. 
divenlcrin kenarlarına saksılarh 

çi<;ekleı konulur. Bunların ara -
sında da mini mlni köpekler'n, 
kedilerin uzanıp ,yattıkları görü. 
Jür Bunlar •E,·ın sadık dostları> 
addolunur. 

NİŞAN VE İZDİVAÇ 
Ddikanlılar ve genç kızlar U

zun müddet ni anlı dıırurlar ve 
ekseriyetle çocukluk arkadaşla .. 
rilc evlenir) r. 

Yeni evliler, etrafı bahçe ile 

çeniJmış bir eve yerleşi"er. Sade 

ve mcs'ud bir hayat geçirirler. 

Za '1ircn soğuk görunen İngiliz -

ler hıfsusi lınyatla, ında çok cana 
yakırıd.rlar 

___. ·re 
Yeni Jayihaya ~ 
evlenemiyece 

• kal'' Milli MüdafaJ \! e , çıı 
!arın cvlenebiJJnelct' bıılıı' 
gelen ş.artları ha\11 
layiha hazırlamıştır~bıl' 

Bu Iayihaya ,µe eıJr 
kadar olan subayların 

1 
IE'ı ine müsaade oıuntı' 1 

Çal~şan kadıP 
Ve çocukla~e,1~ı qk 

( 1 inci sayfadan ;o aı .' fi( 
Burada 50 tane ııaıı bil >.. le 

·çıu -~ mış ve her çocıılı ı . s· 
alınmıştır. te<fP'. ~'il 

Hasta ~«uklarırı n 1.Qı<'' ~tar 
bir •elektrik oılası• ıl ~~ 
tirilmiştir. IJll'f. 

Çocuklar sııbatııarı ys 
· diği zaman banyolar~,rı 

sonra bır •t'kilde olrtı srsc" 
tad elbisZ.ıerinl çık t~ıı . ,·c t 
hepsi ayni biç•"'.' dOl'• 
ayakkabı, faniJ..'ı, 
şapka giyeccklc·rdir. p b 

Jıııı 
Oyun odasından ,}!fll~.r 

•kum bahçesi• yaP d• 6C 
. 1, a)'ı3r - .1. Muessese; ı x b ş1!S'. 

Her mektebin bir •Tiını i, hrı 
şchrın bir •K'ubı ii, her valiiıye. 1Kati1 
tin, en güzid oyunculardan m(L cezasını uldu, 

kim 

bakacaktır. Müteıı~ ı;eıi' 
kadro çok geni<! t e ıf' 

İşe giden her l<~e,-
buraya her s:ıbah ıaJD~, 
şam evine dônerk~~tfl 

Bunun için )<erı rekkebbircEk,pııvardı.Cumar. 'fakat ar şın ka tesı günleri maçlar tertib olunur. S 1 
Orta halli aılelcr ve ameleler mut. ---·------

ktıf· "' para alınrnıya_ca ıer•, 5 
Bu kabil mue# iııİ (t aı 

laka maçagidnler. •Demi Fiah <Birinci sahifeden devam) liğı, vak"a gt·ce ·ı fırar eden şofor 
!eri, •Cup - Final• !eri heyccanl.ı miz malO.maıı sırasilc yazıyoruz: Ali Rızanın yanmda bir de sarı. 

zin Ortaköy, ŞchfC':ıııertıJ 
tanahmed gibi ~ııııJ~ ~ 

takib ı•ul'rlcr iSTANBULDAN HUDUDA şın kadın bulunduğunu evvNce pek ,yakında tesis ~tıf· l· ~i 
dedleri çoğaltılacanl ıef'~ ~ 100 yarda genışliğindekı saba _ KAÇAN OTOMOBİL!.. tesbit etmiş ve halbuki İpsaladan 

Üsküdardaki ye clJllw·. ~ da üstüste, omuz omuza dururlar, Dünkü sayımızda haber \'erdi _ gelen telgraflarda kadına aid hiç 
seyredtrler, bahis tutuşurlar. ğimiz gibi polis yakaladığı ;E t;_ bir bahis ve habere tesadüf edile. bir de anne olacaJc ~ bit 

SaatlE·rc< yerlerinden kımıl _ zerinde yiırüyerek şoför Ömer memiş olduğundan bu kadın hak- !erinde muayenesı l ~ 
liıt ilave olunm~tuf~ug 1 danmatlar. Yemek vakti geli!lce, Lutfinin katilinin Ali Rıza ismin. kında da malumat verilınesinı 

Bu kabil bayıınlaf• ~ ).!J< 
muayene olunacBl<~~ 
için birer fiş ayrı1.a: 
öğüdlı.r verilecelt~ 

sandüviçlerle, çikolata ve biskü _ de bir şoför olduğunu tesbit et - İpsala müddeiumumiliğine bil -
vilerk karınlarını doyururlar. miş ve Ali Rızanın yanında bir dirmiştır. 

Erkı>kler pipolarını çekerler. de sarışın kadın olduğu halde o - Fakat gelen ccvabda ,Yakal~nan 
Ya da sigaraların birini söndürür, tomobillc ve son siiratle Hacıos - otomobilde kadın bulunm,.dığı 

biini yakarlar. man bayırından İstanbul _ Silivri yazılmıştır. d • e J 
B. 1 d 1 · yolile hududa dog"ru kaçtıg"ını ög" _ HEP KADIN PARl\IAGI!.. Hamı" t!J, ~ ıraz i crı e, yo üzerindeki Jo. P 

kantalarda \alınan gramofonla _ reııeker derhal icab eden ~·er _ Halbukı tahkikat, hiıdisey~ asıl 

1 
k J rıl 

rın sesi işitilir. !ere yıldırım telgrafları ~ekmiş. bu kadının sebcb olduğunu ııös " s enae ~' 
K k. b. d .. d.'k Ek' 1 tir. termlştir. H .d. '-•·uV• Dl ~.~. es ın ır u u . ı p er sa _ amı ıye ~ ıjl!IY...ıı~ 

haya çıkar. Bir, bir buçuk saat İLK CEVAB GELİYO Sarışın, geııç ve güzel kadın gün İskenderıy2 0~ 1:,;ııı 
Bu suretle katilin muhakk, k Nadide, namı diğer Hüsniye is - ·şı· Mısırd:ı bulıJ (" 

bütün nazarlar. bu yirmi gencin k 1 _ b 1 mindedir. mı. ır. el<teb 
U··zerı·nn dikı'lu· . Az sonra oyun ya a anacagına emin u unml • tan.daşlarımu: JJl .ı- _.ı~. 

' nın verdiği bir itminanla bu teL Maktul şoför Mchmecl Liıtfi; ~ş.al"'~ 
kızışır. Herkesle bir heyecan. iki sene evvel Galata civarıııda ı _har::::.;ar:.:e.:tl:.;e_k_~-:ıi "~ Çünkü kulübün, şehrin şerefi graflara gelecek eevablara inti - 1, • 010~oı l 

zar olunmuştur. Rus manastırında otururken bu ket ettikten soıır'" .. ~ mevzuu bahistir. Ve her oyuncu Ö ,1.ıJ 
şahsan bundan mes'uldür. Filhakika aradan pek kısa bir kadını tanımıştır. eden şoför ın1 er fC~ 

u.man geçtikten sonra İpsaladan Halbuki Nadide namı diğer na kıskançlık a ·ıd" Kadınlnr, kırlar, galiblerin et. 1 ı o -~t 
ilk telgraf gelmistir. Hüsniye. brahlm isminde bir a. kuruşun sıkara ( ·-~i!~~ ra!ını alırlar. İmzalarını, fotograL • ı;ıı-

Bu telgrafta •2972 _ İstanbub darrun metresidir. onu otomobUdell , ,·c _, 1 !arını isterler. Mektebli erkek ve 4 J?l" 
kız çocuklar bu resimleri, imza _ plakalı hir taksinin hududu geç - ÜÇ KİŞİ ARASINDA arasına sakladı · ~ . j,1" 

mek üzere iken yakalandıgı" bil - PAYLAŞILAMIYAN KADIN şoför olduğundan el;,.;ı !arı kıymetli bir yadigar olarak ot ı.ıı>-
diril• ·ekte ve yaJJ• ~ak muanw. ÜEtelik Ali Rıza da bu kadını siyona geçip fır <O ·' karyolalarının başucuna saklat _ "'" : .. r• 
leni" iş'arı istenmekkdir. sevmektedir. Kadın bir de Ömer , lunmaktadır. .. ı,ı:;G ~.ı l"' 

!ar. •ACELE MÜTEM .. ıiM LUtfi ile münasebet peyda edin. ŞERİKİ CÜıt~Mc bC~.ıll'· 1 

Ha,·atlarını, günün kahramanı. .,., ! 1 dısil 
' MALuMAT VER N Z! .. • ce iş büsbütün çatallaşmıştır. Ancak ken · 

na ben:.ı:etmiye çalı. ırlar. Onların İstanbul müddeiumumiliği ve O vakittenberi NP<lide arasıra nan İbrahimle ~~ı ~ J 
ypatıklan idmanı yaparlar, ayni zabıtası bu telgrafa hemen bir Mehmet Liıtfi ile birlPşmiş, fakat adan evvel veyn 5""~~ 
rejimi takib ederler. yıldırimla mukabele etmiş ve. son iki aydanbtri münasooetleri bilrlen indikleri ,·eıı.ı:cr ı' 

OKSFORD VE KEMBRİÇ B k İ · d k·ı · N d'd naJlll c•t •· ıı a maymız, çın e J_er sıklaştığı gibi otomobil gezintileri yanı a ı e . L,f&I>" .il 
ÜNİVERSİTELEİ YARIŞLARI . h kk d 1 ·· · R' ı\C .,.... .,y a ın a ace c mutt'mmım ma - de bas.lamıştıı-. BaZ<>n geceleri Kil nin Ali ıza i ,,. wı • 
Sen nin en buyük yarM, Oks.. ttiJ<let ı ır 

• llımat veriniz.• yoı;a kadar uzandıkları ve kırlar- kadar firar e ~ . 
ford ve Keınbriç üniversiteleri Şeklinde bir ccvab vermiştir. da otomobilin i\inde gecelediklı>ri huldür. Şimdi talıı ,·e j)ı 
talebeleri aras·nda yapılan :;an - MÜTHİŞ BİR TEGRAF!.. de olmustur. Son zamanlarda İb_ hede bütün dil<k' l 
dal yarışıdır. Ve heyecanla mütemmim ma - rahim bunu h:ıber almış ve arka- yiiriitülmektcdıf· c~ 

Halk, daha şafak sökmed<'n, lümata intizar olunurken Ipsala_ daşı ooför Ali Rizayı naya koya. KAGTEİL1'l~jl)~"/~O , 
Taymis şehrinin zümrüd gibi ~·e. dan gelen ikinci bir telgraf hadi. 

rak Mehmet Lt"ıtfiye bu kadını hı- •\ ııı s,il sahillerine toplanır. sen· ah· t• · b'rd~nb' d ç·tt katil " 1 • ~:ıtl · ın m ıye mı ı ç ırc e - rakmasını teklif ctmiştir. İşte bu 1 c · kOl1' ııe"°,;i 
lngiliz milleti, yiiz sencdeıılıui, ğiştirmi~tir. suretle Ali Riza da yeni tanıdığı nin bu sabah~\ııcsi ~ ~J 

bu iki fınivers!te arasındaki ya _ Bu telgrafla: bu kadına a§ık rılmuştur. Hıidise İpsaladan getırıd Jcotl'" .<il ~ 
rışı bfıyük bir heyecan ve dikkat •Yaknladığım17. otmobili idare günü, yani pe:-şcmhe sabahı, Meh tir. Fakat cCJ>e ' t J'f, 

ile takıb etmektedir. Memleketin ı eden şoför Ali Rıza hududdaki me. met Liit!i e'·indm cıkmış, öğleden 

1 

den çıkmaınıştı~:ıJI' ~~ 
her bir tarafından binlerce merak. . murlardan baktriyolrıl'! Muhiddini sonra başka bil' kadınla birl~ereO< Se:;edin bu_ a ııuıı• P;vc ') 
Jı geliı. Gclcmiyenlerde, radyod:ı ôldürdii.> Sırkcci istas) 0 ·ııc tr~.ıeıı' 

Büyükdercde Beyaz Parka gitmiş decek olan Edil şı il"' , 
takib ederler. Ve taraftarı olduk. Denilmekte vı• hu yeni cinayet. tir. Burada otururlarken, İbrahim ol rınıJ .ı~Y 
ları kulüblerin rengini gösteren le çiftp katil t>lan Ali Rızanın da Aı· R' d 1 d b' k mize nakl u ~ıv 

ve ı ıza a yan arın a ır a- dir. ,.0ı.,t'.'-ı.. 
kord<:lfiları evlerinin, dükkan _ !ilü olarak !'le gec.·tiği hab~r v.:• - d Jd • h ld p k ı · l\"İlt' ı;·~ 

ın o ugu a e ar a ge mış - KATİL DE '!l'o"~f ~.o~. rilmektedir ı b. t <l kt M '- ı>'. JV" lar1nın önüne asarlar. 

An'aneye göre, maç günu, İn _ 
gilterenin şimalinden cenubuna 
kadar bütün şehirlerde, köylerde 
ziyafetler tertib olunur. Şenlik 

yapılır . Su yerine viski, bira içL 
lir. Köy meydanlarında, dört yol 
ağızlarında biriken halk birbirine 
sorar· 

~ Kembriç mı ilerıde, Oksford 
mu? ... 

Yarış bitti mi, galibi er ve mağ _ 
Jiıblar kol kola girerler. Hallnn 
alkışları arfasında eğlenmeye gi. 
derler. 

er, ıraz o ur u an sonra eu.. ÇALIŞ ti 11 .ı' i 
için HUDUDDAKİ HADiSE met Liıt!inin idare ettiği 2972 nıı.. Katil şoför A0Jlarırıd111 l ..ı 
NASIL CEREYAN E'T'I't?.. maralı otomobille, beşi birlikte, Devlet Dcınır.l' ıye ıe >fl~' 

Hududda vııkııa gelecek bu mü.. çıkıp gitmi§lerclir. Ali Riza ve Ö- g"ına ve orcla ate bir "' , 
temmim feci hadisenin nasıl cere. L~·ır· ·ı be b gelen k d ·ııd'' •!' mer u ı l e ra eı· a 1- na dair üzcrı • vır' 
yan ettiği anlaşılamamıştır. pın Hüsniye Mmı diğer Nadide ol lunmuştur. şrr' jY\j)! 
Yalnız zavallı baktriyoloğ ıne. duğu kuvvetle muhakka!r görül - KATİL SA~!.,p1J' ~~t~I J 

murunun katili tutmak üzere mektedir. öLD~» ırı• 5"~.~· 
ilerlediği ve bu sırada silahla kar. Cuma günü de sabahleyin Meh.. MumaileyJıırı~i 0ı:ııı .,ıı- ~ 
şılanarak öldürüldıiğü; sonra ye.. met Llltfinin cesedi Hacıoııman- Lütfinin metre .. ğiiııC " ~~ 
re düşerek her nasılsa ateş :ı.lan bayırında hendek içinde bulun - d .. Jdürdll 

dını a o -"tadıf· Jıl ı1) 
tabancadan çıkan 2 kurşunla Ali muştur. yia dolaşın"" ··ptıe 0!111,ı 
Rızanın da cezasını bul"1ı.ığu talı . HACIOSMANBAYIRNDAKİ Bundan da şu r:ıŞtı 
min olunmuştur. CİNAYET NASii. İŞLENDİ? dan her tarafta 
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Yalnız İstanbul müddeiumumi. Herhalde Büyükdereden hare _ tırılmaktadll .. 



it tefrikası: 34 Yazan : Yağız HIK A YE 

·re 
~ er:;.::--. ---..,..,..--· 
ki ~~klltne, ve iktibas 

kı mahfuzdur: 

pi 

Genç muavin süvarisinin 
leessürüne iştirak ederek: 
......_,,Fırsattan lagıkile istifade edilmemiştir .• · 

:' ~ııt hareketimiz istediğimiz tesiri .11apmıştır,,1 
llıevz; alan askerlerin ya.. 

:•hsız olarak çarpışmaya 
t.llr 'tak etmişti. 

n 
8
ierisin geriye kaçınış, 

~ Uınıniş, tahtelbahir suya 
~'·;,4:0 lr n Bonra tabur ayağa kalk. 

t~tne doğru yürümeğe baş • 

llır 
. Ock, B 7 daldiktan sonra 
l ç . 

.\tı agırdı, ona sordu: 
lan kurşunlardan isabet 

llıı• 

~lftn".:· 
Uz hiçbir hasar rapor e:. ti 

lıtıbt. 
i(,1 . Ock buna memnun oldu. 
~Çınde bir yeis vardı .. Aca. 
bı bır hasara uğradı mı? dL 
~y olmadıysa, bunu mu • 

~ı~~\sizlik sayarak boş yere 
~ zamana acıyordu. Bunun 

cıye bu hissini açmak lü. 
t ~ gördü. 
1l! 'I' b" b'l lııi • rene trşey yapa ı • 
'l't:erııi.n? 
t d n SUratle geri kaçtı ... L 
"'-e bu şartta in1kansızdı za. 

~ n~ b· . 
,~ ıtaz acele ettik ... Bu, 

01du. Bırakacaktık treni, 
~arısına geldikten, dönmesi 

liddet hedef teşkil edecek 
,~nca bir mesafede iken 

açacaktık ... Acele ettık .. 
car:It· acele etmek, treni g-i_ 
~ :z ateş açmak tedbirsiz.. 
ftıı. böyle bir fırsatı kaçırdı
!~ .a halde üzülüyordu .. Bu 

ile genç muavinine an • 

b 
atbe çok mühim ve çok 

~.; olacaktı ... Trene bir isa. 
~ 11ırsak bile halkın manevi. 

.\rı ena halde korku salacak • 
ılc sade denizlerinin değil, 

~llarının bile tahtelbahir 
\ altında olduğu ilan edL 
lı;ı~emlekette düşman deh • 

il maneviyatı sarsacaktL 
' r1liinden böyle bir fırsatı, 
~l.an doğacak netice ile böy. 
. ellıtnel bir hizmeti kaçır -

~ 

~llıua · - .. · b · vın, suvarısının u ıç 
' bu teessürüne candan 

&iYordu. Maamafih, ku • 
l~ dediği noktadan bu ha. 

ı:e istenilen tesiri mey -
l!ıi it iteceğini hesablamaktan 

'a ainı.ıyordu ... Bunu Hel • 
" anlattı; 
•ıraa 

. ttan layıkile istifade e. 
ittir ... Fakat, hareket<-

miz, istediğimiz tesiri yapmıştır. 

- Anlamadım? .. 

Trene isabet yapsaydık, ha • 
sar v~rseydik, emniyet bakı • 
mından halkın korkusunu arttı • 
racak, tahtelbahrin yalnız deniz.. 
!eri değil trenleri de, kara yolla. 
rıru da tehdid ediyor. Diye mane. 
.viya tını sarsacaktık ... Diyorsu • 
nuz ... 

- Evet ... Öyle dıyorum. 

- O halde ben de diyorum ki, 
isabet yapmadan da bu ıesiri 
meydana getirmiş oluyoruz! ... 

- Şüphesiz halk bunu haber 
alınca, tahtelbahir treni to • 
pa tutmuş; diye ... Ve kendi ha. 
yallerinde büyültecekleri bu 
vak'a ile artik düşman mer. 
mileri her taraftan hükümet 
merkezine kadar uzanabiliyor; 

tayyareler, tepeden ateş yağdın. 
yor, tahtelbahirler denizleri ha • 
raca kesmi§ler, bu da yetmiyor • 
muş gibi karadaki trenleri de to. 
pa tutuyorlar... Diyecekler; ve 
dehşet bütün maneviyatı sarsa • 
eak ki, zaten treni tahribden zi • 
yade bu maksadı ele geçirmek 
için bunu yapmıştık .. 

Helbrock bu düşünceyi makul 
ve yerinde bulmuştu; 

- Evet ... dedi, hakkın var ... 
Maksad kısmen ele geçirilmiştir. 
Fakat isabet olsaydı, maneviyata 

vurulan bu darbe çok daha şiddet
li olurdu ... Maamafih ileride acı-
sıru çıkarırız ... 

B 7, Marmarayı zikzak hareket. 
!erle geçmek bu surelle r.otası ü. 
zerinde rastlıyacağı Türk bayra. 
ğını taşıyan büyük küçük bütün 
deniz vasıtalarını tutmak, batır • 
mak, avlamak için engine açıl _ 
mıştı... Marmarada, mevsımın 

bütün güzelliklerini seyretmeı< • 
ten mahrum, suların altında r,i1_ 
li, balik gibi sessiz sadasız bir a. 

kışla İngilız tahtelbahri süutle 
yol alıyor, preskopun başında loiz.. 

zat enginı gözetliyen kapiten HeL 
brock'un bir düman, bir g'mi 

gölgesi, bir direk ucu görmeğe 

çalışıyordu ... Bu sırada perec.ko. 
pa uzak, hayli uzak btr mesaie • 

den ilerleyen bir geminin direk 
uçları çarptı ... Helbrock preskopu 
o noktaya ayar etti, gemisine, ona 
dosdoğru ilerlemek, kısa yoldan 

Tercüme eaen: Hatice 

~eydan ... Môsyö Blaiseon na naoıl ekliyeceğiz. Onun ölümü-
lreya Berline mütevecci. nün bu işte manabl nedir? 

1 eket etmes.ne m~ni olun. Ve birdenbire düşüncesini bu. 
1111iliyordu. 

it ~:_b hunlardan eline geçird,ği 
,,")~ il ":ısı ı e alakadar olan 
'ltd~ laıseor. ise meseleyi bi -
, Ilı~ _'Je onuı: i~in bu ' dar 
~ •Ot' 
't ı~ Unuyordu. 

~ ~~ ~cu elde etti~i zaman da. 
"'ı!:<lıığu heyec~nın kalbini 

tı0 llıı hissetti: 

tot·tıııı.u ştipheye hiç de ma. 
·~,1 n.. Meoele budur... Ve 

13.seon'nun hasımları ha-
llıah· . ' ırane hareket ettı•er. 

a Ab uLMl'sın i,inı bu. 

rada kesti. Çünkü ı;ozlerinin ö • 

nünde bir kağıd bclirmışti. 

Maktul Abdul-Mesin'in odasın. 

daki bir tahtakurusu deliğini tı. 

kıyan sarı bir kıiğıd porçası. .. 

İngiliz casu> teşkllatının başlı. 
ğını taşıyan kağıd gözünde can
lanmıştı. 

Ve o zaman AchH Bastein bü • 

tün bu işlen idare eden kuvvetin 
ne olduğunu iyi tahmin etmekte 

bulunduğunun farkına vardı. 

Bütün bunların ark.1sında mu. 

yetişmek için rotayı kumandaya 
başladı: 

- Alabanda iskele ... Tam .. 
Kol pid ... 

B 7, bütün hızile, adeta oklaşa. 
rak Helbrock'un rotasına göre yol 
alıyor, hiç şüphesiz bir av olduğu 
anlaşılan sefineye her saniye bi • 
raz daha yaklaşıyor, onu yutma. 
ğa, batırmağa, yoketmeğe koşu • 
şu yordu. 

Nihayet bir mile kadar yakla • 
şıldı. .. Gözlerim preskopun ob • 
jektifinden ayırmıyan Helbrock 
bunun 200 tonluk büyük bir yel. 
kenli olduğıınu farketti... Sen • 
niııde ve kıç direğinde Osmanlı 
sancağını taşıyan yelkenli bütün 
yelkenlerini şişirmiş, müsaid yıl. 
dız rüzgilrile suyun üstünde ka • 
yıyor; aşm bir hızla Boğazdan 

İstanbula geliyordu ... İsmi; baş 
taraftaki süslü (gemi aslanının) 

altta iki kalın çizgi halinde far • 
kediliyor; henüz okunamıyordu ... 

(Devamı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Prof. Salih Murat (rad 
yo dersleri). 20 Grenviç nsatane. 
sinden naklen saat ayarı. 20,02 
Nihal ve arkadaşları tarafındm 

Türk musikisı ve halk şarkıl .rı. 
20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Ri. 
za tarafından arnbca söylev. 21 
KUısik Türk musikisi. Nuri Halil 
ve arkadaşları tarafından. 

21,45 Orkestra: 

1- Moret: Marş. 

2- Strauss: Tu Viyen vals. 

3- Azzuni: Meledi. 

4- Aylenberg: Am mülbah. 
~ Stolz: Marşen der yugent. 

22,15 Ajans haberleri. 2ı,30 P:ak 
la sololar, opera ve operet parça. 
!arı. 22,50 Son habetler ve ertesi 
günün programı. 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı 

12,30 Plakla Türk musıkisi. 12,50 
Havadis. 13,5 PUıkla Türk musi -
kisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
14 Son. 

azzam mekanizmasile İngiliz giz· 
li teşkilatı vardı. 
Yazıhanesinin kenarına otur • 

du. Ve yenıden duşünceye daldı. 
Kaşları çatılmıştı. Yüzü çok a. 
bus bir mana alınıştı. Bir müd
det böyle durduktan sonra bir. 
denbire masaya bir yumruk ın • 
dirdi; 

- Hav mendebur herıf! Hay 
rezil, namussuz!. 

Diye sôylendi. Ve hemen tele -
fonu açarak kahverengi parde -
sülü ihtiyarı yolladığı hastanenin 
müdürünü aradı. 

- Allo .. Allo .. Burası emniyet ' 
direktörlüğü ... Ben polis müfet • 
tişi Achille Bastun. Bir mahzen. 
de baygın olarak bulunmuş ihti • 
yar bir adamı demin hastanenize 
getirdiler .. Evet, evet o .. Ta ken. 
disidir. Her ne bahane ederse et. 
sin onu hastaneden çıkarmıya • 
caksınız hayır .. Hayır mevkuf de. 
ğildir. Yalnız tarassud altındadır. 

Fakat size tekr;ır edryorum. Ne 

bahane ederse etsın 
çıkmıyaeakttr. 

hastaneden 

D LAB A 
oynanan komedi 
(4 üncü sahifemizden devam) 
Ne güzel, ne çıtı pıtı kadınmış 

hızım komşu meğerse .. 
Reddedemedim. Mezesini ken. 

di e!Jle ağzıma uzattı. Terlemeğa 
başladım. Dehşetlf sikılıyorum. 

- Ne emriniz var ~yan diye 
sordum. -

Hayati bir meseleden bahsede • 
ceğinlzi yazmışmız!. 

Gülümsedi. 
- Acelemiz yok! Cevabını ver. 

di. Bizi kimse rahatsız etmez. Bil. 
seniz sizi nekadar beğeniyorum . 

Afalla~ım, kızardım. Kekele • 
dim. 

- Teveccühünüz bayan!.. 
- Sizinle tanışmak, konuşmak 

en büyük emelimi teşkil ediyordu. 
Bu akşa'!' hayatımın en mes'ud 
gecesı .. 

Ter vücudümden, künkleri pat. 
lamış, bir su deposu gibi akıyor. 
Başımı önüme eğdim. 

- Çok sıcak değil mi oda, ce. 
kelinizi çıkarsanıza .. 

Aman yarabbi! Neler işitiyorum. 
- Kendinizi yabancı tutuyor -

sun uz. 
kolunu boynuma doladı. Silkin -
dim. 

- Rica ederim bayan. BeQi kiİı'I 
sandınız. Siz evli bır kadınsınız, , 
ben de evli bir erkek .. Bıliyorsu. 
nuz k.ı ne büyük bir günah işliyo. 
ruz. 

- Aldtrma sen de. diyen btr du. 
dak büküşile cevab verdi: 

- Bu günahtan kimsenin ha. 
beri olmaz. Bu ftrsatı kaçıralım 

mı? .. Kocam gelmiyecek bu at, • 
şanı. Ben geceyatısına gidiyorum, 
diye kandırdım. O da kimbilir ne. 
rede geceler 

- İstediğinizi yapın. Fakat rL 
ca ederim, müsaade edin ben gi. 
deyim. 

Birden_bire yüzü değişti. Kaş • 
ları çatıldı. 

- Dediklerimi yapmazsa -
nız, benimle kalmamakta L 
nad ederseniz, pencereyi açar 
bağırırım. Herkese rezil oluruz. 
Bana vız gelir. Fakat siz böyle 
skandala tahammül edebilir mL . . , 
sınız ... 

Tüylerim ürperdi. Kirpıleştim. 

- Allah gösterme~in, yüreği

me iner, sektN kalpten ölürüm. 
Karımın yüzüne nasıl bakarım 

sonra .. 
Müstehzi müstehzı gülümsedi: 

Karın mı~ .. zavallı dostum .. 

- Niçin zavallı oluyorum? .. 

- Hiç!.. 
Vay hain kadın vay. Kafamın 

bomboş tarlasına şimdi bir •üp. 
he tohumu ekmişti. 

- Sizi ne zamandanberi gözü. 
me kestirdim. Bir türlü mukabe. 
le etmiyordunuz. BOırle bir oyu 
na mecbur kaldım. 
Siz ne biçim erkeksiniz kuzum? 
- Ben namuslu adamım! 

- Ben de akslnı iddıa etmedim 
ya! Bana mukabel2 cder•eniz na
musunuzdan ne kaybedersiniz'! 

- Hepsini!. .. 
- Amma yaptınız ha. Bu kadar 

Aehille Bastien yeniden bir si. 1 
gara aldı. Yaktı ve ilk nefesi gö • 
rülen bir zevkle içine doğru çektı. 

Şimdi [§in ne olduğunu bul • 
muştu. Siyahlı kadın kendisine 
verilen şifreli haberin bir suretini 
neden yine ayni insanlardan ıs • 

tememişti... Bu anda Achille Bas. 
tien bunu biliyordu. 

Çünkü bu şifreli haberi veren 
insan ortadan kaybolmuştu. Ve 

o haberi elde etmek istiyen si • 
yahlı kadın da Blaisean'ın evine 

girip elinden çalınan kitabı tek • 
rar almak istemiş ve bunun için 

morgdan bır cesed tavan arasına, 
sandık odasına yerleştirilmiş ve 

muhterem halı tüccarının tevkif 

edilerek evden uzaklaştırılması 

temin edilmişti. 

Acille Bastien: 

- İngiliz gizli teşkilatı! .. 

Diye düşünmekten kendini a • 

lamadı. .. Evet bu basit insanlann 

işi değil... Çok muğlak çok karışık 

ve çok ince bir zeka ile ışlenıniş 

saçma düşünmeıin! Kaçıncı a.. 
sırdayız? 

- Namusun asırla aUıkası yok.. 
tur. 

- Namus telakkisinin Nardır 

ama .. 
- Ben sizin bu isteğfrıizl' •peki!• 

diyemem. 
- Bağırırım ama .. Evime misa

h geldi. Bana tecavüz etti de
rim. 

Yapmayın Allahaşkma'. 

- Fazla 13! istemem. Haydi 
kocamın şu pijnmıtlannı giyin! .. 
Ah yarabbi.. Başımı ne büyük 
belaya sarmıştım. Hem de ken. 
di avaklarımla tıpış, tıpış gele • 
rek! .. 
- Arkanızı dfnün bari .. 
Pijamayı giymeğe hazırlanıyor. 

dum. Aşağıda bir tıkırdı oldu. İki 
miz de kulak kabarttık. Kapıya 

bir anahtar sokulmuştu. 
- Eyvah kocam! . 

- Demeyin! .. 
- Mahvoldum. 

- Ya ben!. 
- Haydi abtal abtal yüzüme • 
bakmayın çabuk şu mosanın üs- j 
tündekileri karyolanın altına siL 

rün. Pencere<iekı battaniyeleri 
1 

indirın, sonra siz de şu dolaba gL 
rin! .. 

- Anlamadım! 1 
- Of ne budala adamsmız siz 

kuzum. Çabuk olun. Ben vaziyeti 1 
idareye çalışırım. 
Dediklerini yaptın-. ondan sonra 

da bıraz evvel girdiğim dolap kiifı 
gelmemiş gibi ikinci bir dolaba, 
yüke girdim. 
Burası geniş~e bir yerdi. Her 

halde yatak filan konuyordu. Bir 
köşeye büzüldüm. 
Ayak sesleri yaklaştı. Kapının 

açıldığını duydum. 
Hayatiyi sesind~n tanımıştım: 

- Karım bu akşam evde yok! 
diyordu. 

Rahat rahat eğlenebiliriz. Ben 
sana demedim mi !:ıuradan iyi yer 
bulamayız diye .. 
Erkek bunları iıcr l.alde bir ka. 

dma söylüyordu. Fakat karısı ne. 
redeydi. Karşılaşnıamı~lar mıydı?. 
Bu muadeleyi dolabın içinde 

halle çalışırken, Hayati birden
bire: 
- Sus! 
Diye seslendi. Aşağıda bir giL 

rültü var. 
Biı· müddet sessiz dinlediler. 
Kadın zaten hiç konu~muyordu. 
Bu meselenin sonunda erkek ba. 
ğ trdı: 

- Eyvab .. Kapıya anahtar oo
kuldu. Galiba karım döndü. Ne 
yapacağız şimdi~ 

Odanın içinde bir teUıştır gidi.. 
yordu. Nihayet H~yati akıl et., 
miş olacak ki: 
- Çabuk canımın ıçi şu dolaba 

gir. Ben onu ne yapar ne eder o 
yalar. Seni kaçırırnnı 
Dedi. 

Eyvahlar olsun. Biz;m dolaba 
bir misafir dahı geliyordu. 

Görünmemek için kıvrıldım kö. 
şede büsbütün büzühlüm. 
Yumuşak bir külçe üzerime yı. 

muazzam bir planın bir safhası 
büyük bir faaliyetin bir ucu idi. 

cEvet, diye düşünüyordu. Si • 
yahlı kadına bu haberi dikte e • 
den insan ortadan kaybolmuştu. 

Üç gün bir mahzende kapalı kal. 

mıştı. Onun itiyadlarını pek iyi 

bilen düşmanları kendisini orta. 

dan yok edivermişlerdi. Siyahlı 

kadının ise o gece elinden çalınan 
bu haberi bilmeğe ihtiyacı vardı. 

Bu küçük ihtiyar demek C. 24 

işaretile tanılan casus yahuı;I. da 
onun habercisi idi. 

- Ah mendebur herif diye ye. 
niden küfüre başladı. Ben de az 
kalsın enayi gibi onun polıs vak. 
alarma karşı büyük bir merak du. 
yan bir bunak olduğuna inanacak. 

tım. Masum bir ihtiyar rolünü de 
ne güzel oynuyordu. Vay mende. 

bur herif var!.. Bekle biraz .. Bak 

polis vak'alarının nasıl kahrama. 

nı oluvereceksin-
Şimdi ihtiyarın bu işteki rolü. 

n;i keşfetmiş bulunan Achill~ 

7-SON TELGRAF-12 Im~ıran :ı~.,; 

lmz sız 
mektub 

(Be~inci sahifeden devam) \ 
dam olarak yet~tlrmek i terim. 
Benim gördüğüme nazaran çocuk 
fena bir yola sapmıj bulunuyordu. 
Elbisesine dikkat etmez, temizliğe 
dikkat etmez, itaat etmez bir ço. 
cuk olmuştur. Fakat daima zeki • 
dir. Onu okutmak, ona birçok şey
ler öğretmek istedım. Fakat baş_ 
!arken ona ka~ı sert davranmağı 
doğru zannediyordum. Eğer her 
vakit evde bulunsaydım çocuğu 

bunlara çabuk alıştıraeaktım. Fa. 
kat haftadan haftaya eve geldiğim 
için çocukla meşgul olamıyorum. 

- Çocuğunuzun s'z! <;ok sevdi.. 
ğine ihtimal verir misiniz? 
Çocuğum beni çoı.. ""ver. Beni 

gördüğü zaman neş'e•i gelinli. 
Bundan oonra, gene tayyareci 

kendi istikbaline temas ederek di
yor ki: 

- Bundan soario istikbalimln ne 
olacağını Cenabı Hak bilir. Ka.. 
rım bir yerde iş arıyacak. Ben de 
evsiz kaldım. Öyle gecE. olduğu 
zaman nerede yatacağımı bUemi. 
yorum. Çünkü artık çocugunu ya.. 
kan bir baba diye bakılıyorum. O
nun içın t.yyare karargahmdaki 
vazıfeme de nihayet verilmiştir. 

Mahkeme benı 25 İngiliz lirasına 
mahküm etti. Ben bunu veremi _ 
yeceğim.. Çünkü param yoktur. O
nun için üç ay lıapis J atmağa mec 
bur kalcağım. Çocuğumun istik.. 
haline gelince; onu da bilmiyo -
rum. Çocuğumu bana verip ver_ 
miyeceklerini de bilmiyorum. Ve.. 
rirler ümidindeyim. 

KARIMIN KOCASl 
Hakiki bir aşk ve macera ro -

manı. Halil Bedi Fırat'm son e -
seri. 
Masumıyet, ızttrab ve saadetin 

muhtelif ·ekillerde tezahürü. Bir 
genç kızm gizli aşkı ve fedakar. 
lığı.. 

Yakında bu sütunlarda. 
Müellifin cUykusuz geceıer., 

cYanıklar bağı• ve cAşka inan -
dım• isimli milli romanlarda pek 
yakında kitab halinde inti..-r ede. 
cektir. Tavsiye ederiz. 

• 
AYGIR FATMA 

Osman Cemal Kaygılı'nın (Ay. 

ğı ldı. Ayağım altında kalmıştı. 
C knvim dedim. Kısık bir çığlık 
kopardı. 
- .\nneciğim fare var! 
Hemen elimi~ ağzını kapadım, 

Kulağına fısıldadım : 

- Ne yapıyorsunuz bayan, du. 
yulursak ikimiz de mı.hvoluru.z. 
Kadın büsbütün :•orkmuştu: 
- Hl['SIZ mıs:nız siz?. 
- Sayılırım. Durun bakalım 

elbette bir kolayını buluruz. 
Kadının sesi bana ~·abancı gel

miyordu. Vay hınzır Hayati vay .. 
Muhakkak komşulardan birini e.. 
ve getirmişti. 

Odaya giren ayak 
rine sustuk. 

seı;leri üze. 

Zaten birbirimizin kulağına fı 

sıldıyor, ancak işittirebiliyorduk. 
Hayati ile karısı odaya girmiş

lerdi. 

Otomobil teneuühünde 
his~dilcn sevinç, sabah· 
ları yeni ve c•zİp ufuk· 
ları görmekten miltevellid 
sevinç 
Kcndinizı güz.el ve c•zip 
röslermek. sevinci 
COTY ptJDRASI, o ka
dar ince, o derece yapış· 
karı ve yeni renkleri o kı· 
dar aaf ve nazikdir ki 
rüzcllikleri tabii ve taze 

rö.tcrir. 

COT.Y PUDRASI 

Gençlığın pudrasıdır 

COTY 
~· FUNSIZ IURKASI 

Davet 
Vefa İdman yurdu genel sek • 

reterliğinden: 

:::5/6/938 pazar günü saat 10 da 
İstanbul Şehzadebaşı Le~et a • 
partımanında yıllık kongre yapı. 
lacağından sayın üyelerin teşrif. 
leri rica olunur. 

gır Fatma) sı çiktı. Aygır Fatma 
öyle bir kadındır ki kılıbık erkek.. 

!er bu romanı okuyacak olurlarsa -korkudan kaçacak delik ararlar. 

Osman Cemalin en güzel eseri 
olan bu romanı bilhassa kadın o. 
kuyucularımıza hararetle tavsiye 

ederiz. Fiatı 25 kuruş, tevzi yeri 
Sühulet kitah evidir-

- Senslı: tçime ~inmedi, geri 
dündüın. Kocacığım~ 

Yahu ne cerbezeli kadındı bu. 
:W asıl dışarı çıktı, nasıl sokak 
kılığına girdi de yaptı bu işi ... 

- Erkek: 
- Çok yorgunum karıcığını, 

dedL Hemen yatalım. Benim de 
işlerim vardı. Yeni aöndüm ... 

Soyundular. Somye gıcırdadı. 
Yatağa girmişlercL. 

Dolabdan çıkabilmek için uyu
malarını bekleıı:ıek lazımdı. 

Utanmazlar, ancak yarım saat 
sonra uyumak kararını verdifor. 
Harareti iliklerime kadar işliyen 
nefis kokulu kadınla dolab içinde 
burun buruna somyenin gıcırtlSı. 
nın kesilmesini bekledik! 

Ne kadar zaman geçti. Tahmin e. 
demem. Uyuduklarına kanaat ge. 
tirdik. Elele tutııştuk. E! yorda -
mile duvara tutuna tutuna, sofaya 
çıktık. Merdiveni bulduk 
İki kazazede kendimizi eokağa 

attık. 
Kapının önüne çıkar çıkmaz kö. 

şedek:i elektrik lambasının ışığın. 
da dolab arkadaşıına halıyım de. 
dinı. 

Bastien birşey daha keşfetıni~i. 

Bu da ihtiyarın kendisini neden 

polis komiserliğine davet etmiş 
bulunması idi. Achille Bastien'in 
kendi dostları tarafından adım a. 

dım takib edildiğini pek iyi bilen 
açıkgöz ihtiyar onu komiserliğe 

çağırmakla kendi izini, kendı 

dostlarile göstermek istiyorudu. 

Bakmamla beraber düşmemek 
için duvara dayanmağa mecbur 

oldum. Çünkü karşımdaki karımdı. 

Achille Bastien'in niçin kara • 

kola çağınldığmı, elbette onlar 

öğrenmek istiyecekler ve hiç şüp. 
hesiz ihtiyarın kurtarılmış oldu • 
ğunu ve nerede bulunduğunu 

böylece öğrenmiş olacaklardı. 

-9-
- Bu da ne demek? 

u,1 Hı;rt 
Rcbiiılahır 

13 

ıj5~ .{ı ııt 
Mayıs 

30 i 

1 '.-~...,..,....~~'----:-:-:-:-~~,u~ I 
Yıl 1!138,Ay 6, l.aun 163,Hııır ""' 

12 Haziran s Pazar -
i 
: 

Vakiti ar Vıııt r Euıl 

Achille Bastien kendisine İn - J ıı-------1·---I 
. •. \ '· 1. 

giliz polisinden gelmiş olan tel. GüıHı 4 ;1 8 47 

grafı okuyordu. Oıı-la il 14 4 33 

Scolland Yard bir sabah evvel lo.ıiljj .6 .1 8 .>4 

yolladıkları bir telgrafa cevab "" ..... .~ <1 ı: J J 1 

veriyordu. 'l 41Jı d 13 2 ..,3 

(l>evlUIU var) ~ 2 oı o ıq 
-
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İNİ OAÇR DRl-IR RZ İSLEVER~J.t 
pvnl RAOQlmRnı UEREn VEGtıne 
EL..eHTRIHLI SOGUM MAVA DOLAPLAR! ~ 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

. -
- -

'. 

Türkiya;k 
Cumhurlya~i 
Ziraat 
Bankası 

EN GÜZEL 

.. 

Hıfzıssıhha noktai naza
rından her hususta iyi i
mal edilmiş ÇOCUK A

RABALARI, en iyi şera

it ve en ciız fiatlarla yal-

ı nız, 
1 Baker Mağazalarınd l 

satılmaktadır 

Sağlam 
dişler 

Hayatın da, sıhhatiden,sıadetin de, 
temel taşıdır.Cünkü sağlam dişler, 
iosana sıhhat, neşe, güzeliik ve 

saadet verir. 

Radyolin 

6 · ·;ı... -· • . . 

Böbreklerden idrar torbaı.ına kadar yollardaki hastalıJdarın 
mikroplarını kökünden temizlemek için (HELJ\IOBLÜ) kullanınıı 

HELMOBLÔ 
. 1 ıld•'' .. 

Böbreklerin çalı~mak kudretini artırır, kadın, erkek idrar ıor 'k idf8' 
eski ve yeni Bclsoğııkluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık ~ ..ıcı. 
bozmak, n bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar tefll'

0 ı,Ö ... 
Sıhhat Vckiiletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan ıIELM013 

her eczanede bulunur. . tirit· 
DİKKAT:: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerck oıavıleŞ 

Hekimler Devlet Demiryolları ve Limanlar• 
__ işletme U. idaresi ilanları 
~- - ~ Okuyucula':mız ~u sutunlarda mu- Muhammen bedeli 6500 lira olan idare monoğramını havi zoOOda gol 

tehassıs hekımlerın hastalarını ka- re perdelik kumaş 4/7 /933 Pazartesi günü saat 11 d Hayd;ırpuşa ·· j]t 

f
bu! saatlerini muntazamar. bulurlaT) binası içindeki satın alma komisyonu tarafından k:palı zari usulu 

Ç hastalıkları satın al".'acaktır. . . . , 487 Jır' 
D kt H fı C 

1 
(P Bu ışe gırmek ıstıyenlerın kanunun tayin ettiği vc-saık ,le ·ıı 3ırJS 

o or a ı enta : - a • 0 7 t&tl , 
urdan b k ünl ~- .. "led n- 5 kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin lj7 /~3 , el>-

"§ a g er...: Oı; en so 1 .. h d . . d ıınııııı 
ra saat 2 5 

d 
18 

k d t t • numara ı nus asın a ınt;şar eden talimatname dairesin c a 0 ~ v· 
, en e a ar s an 1. 'k 1 . . at l 

buld D
. 

1 
d 

104 
alı ıyet vesı a arını muh!evı teklif zarflarını eksiltme güniı sa 

a ıvanyo un a numar . 
husus·ı k b' · d hast 1 k dar komısyon reisliğine vermeleri lazımdır. -- ~ a ınesın e a arını a - . . . . .... tır:. 11-

bul ede S lı C t 
. .. 

1 
. Bu ışe aıt §artnameler Haydarpaşada gar binası ıçındekl 58 

6,1 r. a , umar esı gun erı . · . (33 o 
sabah.9,5 den 12 ye kadar hakiki :ı~nu latafından parasız olarak dağıtılmaktadır. .-'/ 

fıkaraya mahsus mı:ayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele • 
fon : 22393 - 21044. ile fırçalanan dltler inci 

gibi güzel ve sağlam Doktor Ali R"a Sağlar; -· (İç 
olur. ~ a!)lam dltler hastalıkları müte hassısı) Her gün 

Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
mi"anln sağlamlığını, muayenehanesinde saat 15 den son

~ 

FLlı 
sağlam mide de vUc"• ra hastalarını kabul eder. 

dUn sağlamlı sına temin Doktor Arabyan : - (tç hastalık· 
eder. lan mütehaGSısı) Edirnekapıda Va-

s b h .. v • k iz Kamereddin sokağındaki mua-
a a ' og e ve a şam yenehanesinde her gün hastalarını 

her yemekten s0nra tedavi eder. 

muntazaman dişlerinizi Doktor Kamereddin:- (İç hasta-
lıkları mütehassıs) - Ca(:aloğlun -

fırçala yınız ! da Halkevi karşısın<laki muayene -

JARDIN 
bahçe h•· 

putıoı ve nıtbattıt sur· 
felerıot öldüreo toıdur 

Pompah kaplar derunuad• 
Htılır Ve. daima kullanılm•t• 

h111rdır Ayrıca aatıo alınacak ak· 
tamı yoktur Ha,arat içın öldi.ırüc:il. 

scbıe ve nebatlar ıçın urarıızdır Zebırlı 
deıtıldir Pratik ve müeuırdır • h&nesinde Cumartesi ve Pazardan 

İstanbul 4 üncü icra memurlu - maacla her gün saat 2 den s0nru '" '"'' '"'"" , '""'"· '"'""' • .,.,, "'"" "" • ~ 

ğu;~::~. soo lira kıymeti mu - ~:~~;~~abuı eder. ,--ı:bisarlar U. Müdu""r.Ju ... g: ünd:11: .. .J, .. 

hammencli İstanbul Mercanda Fu. Doktor İrfan Kayra (Rııntken ve ~ ,~ 
atpaşa sokağında 93 kütük 263 ada h :.....--·-------------------- ı:;, ,ı 
12 parsel ve eski 41 yeni 44 nuoıa. iç hastalıkları nıüte assısı) - Mikdarı Cinsi Taşıyaca~ı Muhammen Muvakkat s•at• 

• Her gün öğleden sonra saat yu-k bedelı' teminat 
ralı dükkanın nısıf hissesi iliın ta. 15 den 19 a ka':lar belediye ız ..... 
rihinden itibaren 30 gün müddetle Binbirdirek Nuri Conker sokak 8_ 1 Aded Kamyon 6 ton 3860.- 289.50 12.so ııi' 
açık arttırmaya konmuş olup bi • 

10 
numarada Arslancr apartıma • 1 • • 3 • 2900.- 217.50 ıo~ 

rinci açık artırması 14/7 /938 tari • 1 - Şartnameleri nmcibinc6 satın almak istedig" imiZ 6 ton ~o~ ' 
nında hastalarını kabul eder. ye 

hine tesadüf eden perşembe günü aded ve 3 tonluk bir aded kamyon ayrı ayrı açık ekı.lltJile ı!I 
saat 16 da dairede yapılacaktır. Ve Sinir hastalıkları muştur . alBrıı' 
kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı Doktor Kemal Osman : _ (Sinir II - Muhammen bedellerilf: muvakkat teminattan Jııı 
takdirde ikinci açık arttırması da. hastalıkları mütehassısı) - Cağa • gösterilmiştir. "piİ ~ ": 
hı 29/7/938 tarihine tesadüf eden !oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- III - .. Eksiltme 22/VI/938 tarihine raslıyan çarşa:'.'1ba a!~ ştıl>f 
cuma günü ayni mahal ve saatte şısında pazardan başka her gün larında gosterılen saatlerde Kabataşta levazım ve mubaY ,. 
yapılacaktır. İsteklilerin kıymeti - saat 2 den sonra hastalarını kabul rindeki alım komisyonunda yapılacaktır. bl'dl'~ 
nin yüzde 7,5 nisbetinde pe.y akçesi eder. IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geÇell şu .. 01 
veya milli bir bankanın mektubu. 1 b"l· ,~ı Göz hastalıkları a ına ı ır. ·ıc ,:e - ş.-
nu vermeleri lazımdır. v - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaı .. 0 ''ıs• 

Evsafı: Mezkur gayri menkul ha. Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edileli ~ ,j~ 
len kalaycı dükkanı olup muhtacı talıklar~ mütehassısı) - Cağaloğ - atlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan otunu · 
tamirdir. Eski demir kepenkli kapı.. tunda Nuruosmaniye cad1r.sinde 
dan dükkana girildikte zemini kıs. Osman Şerafettin apartımanında 5 
men tahta kısmen kalaycı ocağı olup numarada. Telefon : ~2555 
tavanı badadi sıvaıı ve portatic tah. K , k 80g~ az Bu 

1 
ta merdiven ile üstündeki odaya çı. u a ' ' run 
kılır. Üstü bir oda halinde: Dük . Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 

Mikdarı 

Kilo 

200 
2000 

1000 

4200 

2500 

800 

Muham• 
men Ledeli 
K. santim 

15 00 
15 00 

11 00 

5 50 

2 00 

16 50 

lık te· 

lh~I~~ minat 
L. K. da 

2 25 17 /6/938 cuııı3 · , 

22 50 • • , 
8 25 • • , 

17 33 • • , 
3 75 • • , 
9 90 • • , 


