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SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyucularımız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf müteha.•sıs. 

lan tarafından meccanen tedavi edile • 
cek!erdir. Kuponlar, her gün idarehmıe. 
mizde değiştirilmektedir. 

Yazı isleri: Te'efon 20827 lcıare- ll~n: Tel. 20827 
er İstanbul Cağaloilu Nuruosma niye No: 54 En Scı>n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Telgraf: İst. Son Telgraf 

-lürk ordusunun 18 Hazirandan önce Halayda-
, ~i inzibati vazifesine başla ası muhtemel 
ı 

' 

ı· 

,. 
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ve Fransız askeri hey' etleri arasında 
Antakyada ilk temas 'yapıldı 

Müzakerelerin çok kısa bir zamanda müsbet şekilde 

Türk _ bugün 

nihayetleneceği muhakkak görülüyor 
Meclisin yaz tatilinden önce, B"--a_ş_v_e_k-il_v_ey_a __ R_a_r-ic-iye Vekilimizin Hatay 

davamızın son safhası hakkında meclisde izahatta bulunmaları bekleniyor 
Vekillerimiz meclis ta. ı ·..---"~--~.-~_
tilinden sonra tedkik 
seyahatine çıkıyorlar 
Şark üniversitesi - San'at mekteb

leri Trakyanın iktisadi kalkınması
idari işlerimiz sulama faaliyeti 

Üç gündenberi şehrimizde bu - Aras ve Dahiliye Vekili Şükrü 
lunmakta olan Başvekilimiz Celiıl Kaya ile birlikle Savar<ma yatın. 
Bayarm bu akşam Ankaraya dön. da Atatürke mültıki olmuştur. 
mesi muhtemeldir. Bu hafta nihayetinde yaz tati. 

Başvekilimiz diin akşam Harici. !ini yapacak olan Büyük Millet 

ye Vekili Doktor Tevfik Riiştii (Devamı 6 mcı sahifemiıde) 

~ata;hıa'; "};;~'Çti;;;~is;;inç ve .. 
~Öz yaşları arasında içten gelen 

bir sevgi ile karşıladılar. 
1'URK0 ZULUM VE iŞKENCEDEN 
kURT ARAN TEMiZLiK HAREKE

T l NE DEVAM EDiLiYOR 

1 A nkara 13 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Buraya 
gelen haberlere göre Antakyada bulunan askeri heyetimizle 
Fransız askeri lıeyeh arasındaki ilk temaslara bugün başlanmış. 

hr. Geniş bir lıüsnüniyet ve samimiyet havası içinde başlıyau bu mü. 

Frankistlerin mütemadi hava bücumlanna maruz olan 

Madrid'in umumi ııörUniişU 

iSPANYADA: 

F rankistler, Kastellon 
şehrini alıyorlar 

Saragos 13 (A.A.) - Frankist. 

!er Kastellon şehrinin dış mahal. 

lelerine girmişlerdir. Düşman, şe. 

hlr civarındaki ormanlarda muka. 

vemet etmektedir. 

Esrarlı bir 
Cinayet daha 

Valans 13 (A.A.) - Vazıyet 

kuvvetle tahkim edilmi~ olan Kas.. 
tellon'da normaldir. Villafames 
ile Borriol arasında anudane mu. 
harebeler cereyan etmektedir. 
Frankistlerin zayiatı ağırd>r. 

lngiliz 
kabinesi 

zekerelerin mümkün olduğu kadar kısa bir müddet içinde sona irece. Ay sonunda memleket dahilinde bir tedkik seyahatine çıkacak olan Sabun kazanından bir Bugu·· n 
ğinc muhakkak nazarile bakılmaktadır. Vekillerimizden Ali Çetin.kaya, Şükrü Kaya ve Sefret Arıkan cesed çıkarıldı Yazısı 6cıda 

Alı.kara 13 (Husu.il muhabiri.mit telefonla bildiriyor)- Halayda l=======~"'--===============--.=...,==-==I T J Y 
bulunan ve Milletler Cemiyeti tarafından gönderilen komite azaların- ÇekOSIOYBkya : Op anıyor 6 ~~::~ 
dan b82ılarının körkörünc menfi bir v82iyet almaları ve kayıd ve tes. 

cil işinin tabii ınccrasında gitmesini boş görmemeleri burada hayret Avrupanın en tehlı.kelı· yer· ~ 
ve nefretle karşıtanmı~tır, & 

Hükumet bu hususta da icab eden tedbirleri alacaktır. 
MECLİSİN TATİLİNDEN ÖNCE ... 

niha~!~i:~~:u:!r:::~:t:c~~e~:!~ğ~~..::kg!:e~~;:ı:::!~~~:.:u:: e·ır Alman Nazırı bo'"yle so'"ylu""yor ve Almanyanın kuvve 
lfatayda in71bati vazifesini deruhde etmek üzere derhal vazife başına ,. 

çağır~:;:t~illet lllcclisinin yaz tatiline karar vereccl;i lll hazirandan t'ınden bahsederek bütün. dünyaya meydan okuyor 
önce kahraman Türk erlerinin Bataydaki VB2ifelcrinc başlamış ola. Afyon ve esrar kaçakçısı 

\'eni Hatay valisi 
~ .\hdurrahnıan Melik 

ı· ~it 
~tsıb.__ --rasimi 

cağı~:h:~~i~~~ı;:~::~~-iınizlc Hariciye Vekilimizin Mecliste Hatay Çekoslovakyanın akıbetı• bu hafıta tk•ı kRaeceçbavekMçebın} ed 
isi Jıakkında mlihim beyanatta bulunacakları ve mütcakılıen Meclisin 
> 
dağılacağı ihtimal dahilinde görülmektedir. 

l!!ş!!!ıla!!!m!!!ak ...... üz!!!e!!!re!!!!H""a-ta..,yda~ki!!!F!!!r!!!an ... sı!!!z ...... y ... o ... rl ... ar ... dı""'. !!!Pa!!!y!!!!st!!!!a !!!bı .... r ... as!!!!k!'!'!en!!!· !!!!k!!!!ıt-'a tay in edil ece km iş \ Da ha .. q~ -
, \~kı."1nay lknici B<ıJkanı 

~~~· nl A-.m Gündüzün ,reiali. 
\ 1ı 1 

heyetimizi hamil bulu • 
~ ıı.ı..· 'wıı. ı tren, dün saat 15 te 

n ıı 
nrmış. Orgeneı-ali kar • 

• 

delegesi ve Fransız kıtaatı ku • ihtiram resmi ifa etmiş ve 16,30 Galatada şüpheli bir vaziyette 

tnandanı oıup dün albaylığa ter. da lskenderuna muvasalat ediı. SUdetler intihabı kahir bir ekseriyetle kazandllar, komü- dolaştığı görmen ve birçok sabı. 
fi eden Kole ile Antakya başkon. miştir. Fransanın Suriye ıimaı kaları bulunan Perişan namile 
solosumuz ve iskenderun konsa. ordusu kumandanı General Mone nistlerln Henlayna rey . vermeleri çok manidar görülüyor maruf Receb oğlu Suad çevrilmiş 

- ' • • J 

losumuz Payasa gelmiş tiulunn • (Devamı 6 ıncı ııahlfeclı) • •· · • • • · · (Yawı altuıcı sahl.femiadı) .(Devamı 6 mcı sahifede) 
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?- SON TEL G RAF - J3 Haziran 1938 

Aşk yüzünde mahke- Zücaciye Büyük ve 
meye düşen nişanlılar Fiatları niçin Muhteşem 

Kahve ve gazinolardaki oyun 

aletlerinin vergileri değiştiriliy(j)r 

20 yaşında genç bir talebe ni- Bahalı ? Bir eser 
şan/ısı kız ta/ebeyi yaralamış /Bu kabil malların t0p· İstanbulda Cumhuriye

ta.n satış.ı bir tröstün tin 10 - 15 inci yılla
elınde mı .. b~lun.~y~r? rında yapılaa işler bir 

'Genç kız mahkemede aşıkını müdafaa ede
rek haşhaşa geçen bir gezinti sonunda kendi 

kendine yaralandığını söyledise de .. 
Pıyasada zucacıye uzerıne iş k" bd 

Bütün tavla, dama, şaf
ranç ve dominolara ver

gi levhaları konacak 
Önümüzdeki ay bu gibi yerlerde umumi bir 
kontrol yapılarak her müessese sahibinden 

birer beyanname istenecek 

yapan bazı müesseseler son za _ ıta a toplanıy@r 

İzınirde Kültür lısesi telebesin.. 
den Kemal isminde 20 yaşlarında 
bir talebe, öldürmek kasdile İz _ 
mir Kız Muallim mektebi talebe
,ı;indcn •Seniha• yı yaralamaktan 
dolayı İzmir Ağırcez~ mahkeme.. 
sine verilmiştir. 

VURAN ID: Dl'YOR 
mantarda toptan zücaciye satış _ Vilayet, Belediye ve Halk Par-
lannda karşılaştıkları bir tr6st _ tisi, Cümhuı'iyetin 15 inci yılı 

Maznun ve davacı, mahkeme -
nin hafi olarak ;cra edilmesini is
temişlerse de mahkeme heyeti, bu 
talebi kabul etmemi§ v" evvelki 
gün, dava açık olarak görülm~
tür. 
GENÇKIZ VAK' AYI ANLATYOR 

Seniha, mahkemede şu sureUe 
vak'ayı anlatmıştır; 

- Bir gün İnciraltı plajında bir 
banyoya gittik, oturduk, görüş _ 
tiik. Annemin, babamın, evlen _ 
memize müsaade etmediklerini 
kendisine söy !edim. Kemal, çok 
müteessir oldu, ben de büyük bir 
toessüre kapıldım. O aralık K<>
mal, konserve balık kutusunu aç.. 
tırmak için banyodan 2yrıldı. Ben 
masa üzerinde duran bıçağı ka.. 
parak göğsümiln sağ tarafına ln. 
dirdim. Biraz >0nra Kemal gelin
ce beni yaralanmış buldu. Ken _ 
dl:sine yaramı gösterdım. Gitti, 
bir otomobil tuttu, koluma girdi, 
birlikte otomobile ka-far Herle _ 
dik, sonra İzınlre geld•k, yara beL 
ki eheıİımiyetlld~ diye korkarak 
zabıtaya müracaat ettik. Halbuki 
yara o ngün sonra iyi okcak va
ziyette imiş. 

Maznun Kemale 
sorulmuş, Kemal: 

ne diyeceği 

- N~ diyeyim, dedi, vak'ayı 

dinlediniz, ilav9 edecek bir şey 
yoktur. Meşru olarak evlcnmeıı: 

istiyoruz; bun;ı razı olmuyorlar. 
Banyoda biraz konyak ıçmıştik. 
Bizim evlenmemize mani olma
ları büyük teessürümiizü mucib 
oldu. 

Masa üzerind~ Dir ekı r,ek bıça.. 
ğı vardı. Ben, konserve balık ku_ 
tusunu açtırmak için banyodan 
ayrıldım, tekrar banyoya döndü
ğüm zaman, Senihayı yaralanmış 
buldum. Koluıu girdim, orada 
bulunan halka bir şey hissettir _ 
meden bir otomobile bindirdim 
İzmıre geldik, zabıtaya müracaai 
ettik. Seniha, şinıdi nişanlımdır. 

Onu seviyorum ve evleneceğiz • 
demiştir. Halbuki Kema., zabıta
ya verdiği ifaded~ : 

•- Kız, annem, babam razı ol.. 
muyor dedi, ben de kendisini öl
dürmek ka.sdile vurdum. Sonra 
kendimin de 
tını.• 

icabına bakacak -

Demiş bulunuyordu Bu nokta 
maznun Kemalden soruldu: 

- O vakit, kızı kurtarmak için 

suçu üzerime almıştım. Yoksa O

nu ben hiç vurur muyum? 

Demi§tir. Mahkeır.e, şahid cel
bi için kalmıştır. 

ten ehemmiyetle şikayet etmeğe 
başlamJ§lardır. 

Bunlar, bazı kimselerin bırl~ _ 
şerek Avrupadan istedikleri 1ü _ 

caciye mamuliitıru getirttikleri ve 
zücaciye piyasasını istedikleri gL 

bi tesbite yeltendiklerini, bu sıı. 

retle memlekette zücaciye ma _ 

mulatı fiatlarının yükselmesine 

sebebiyet verdiklerini beyan et_ 
mlşlerdir. 

Bunlar, ayni tröstün yerli maL 
larımı~a su'ikasd demek olan bir 

harekete de teşebbüs ettiğini id.. 

dia etmektedirler. Bu \ddalar ted.. 

kk olunmaktadır. 

GayrimiibadiUer 
Komisyonunda 
Usulsüz 
işler 
Teftlşden sonra Mallye 
Vekaletld ~ ba21 sualler 

e,ö11derdl 
Bir maliye teftiş heyetinın gay_ 

rlmübadiller komisyonunda yap _ 
makta olduğu teftişler bitmiştir. 

Bu tedkiklerden sonra komis -
yonun muamelelerinde usulsüz _ 

Ziraat 
Bankası 

n liiklere lesadül uluumuştur. 

n KÜÇÜK HABERLE~ il Bu münasebetle Malıye Veka -

İstanbul tarafında 
bir hüre açtı 

Ziraat Bankasının Gal:ıtada bu
lunması dolayısile İstanbul tara -
fındaki ekser tüccarların yolda yo 
rulmamak iizerc semtlerindeki 
bankalarla muameleyi tercih et -
tikleri rtazarı dikkati celbetmlştlr. 

Bı:ıtıun üzerine Banka idaresi 
Mıdır Çarşısı civarında Tahmis so
kağında emtia d•posunda yeni bir 
büro açmıştır. Bu büroda senetler, 
iskonto ve tahsll kabul olunmakta 
taşraya havale alınmaktadır. 

Mekteblere ahna· 
cak Atatürk büstleri 

Mekteb ve müesseselerimize a.. 
lınacak Atatürk büstlerinin sınıf 

kıymetleri itibarile de ~ üksek de
ğeri haiz olması için bunların miL 

U san'atkArlanmıza yaptırılması 
• 
muvafık görülmüştür. 

Büst sa.tına işini yalnız Türk 

iJı.eykeltraşJ.arı yapacaktır. Hası -
latı Türk Hava Kurumuna aittir. 

:,,,,,==========.,,,~---' leli gayrimübadiller takdiri kıy_ 
*Çinliler Japonlara hile~~- et_ met ve satış komısyonu dzaların -

mişlerdir. Ayrıca Çin kuvvetleri dan bazılarının mallımatına vaz'ı-
3 su bendin! tahrib c·tmişlerdir. yede lüzum giırmüş•.ür. 
Diğer cephede Çin kuvvetleri ta- Mezkür azaları. Vekillet tarafın-
rafından beklenmekte olan Lung_ dan bir takım sualler gönderilerek 
hay demiryolu tehlikede bulun _ bazı hususlarm :zahı istcnmi~lir. 
maktadır. * Yeni tütün kanunu layıhası 
Büyük Millet Meclisine verilmış
tir. 

* Lübnan cumhuriyetinin hü
kümet merkezi olan cBPyrut• li
manının genişletilr:•esi \'e iki se.. 
nedenberi devam edeıı gizlı tah_ 
kimatın tamamlanması üzerine 
burası Fransanın en kuvvl'tli de
niz üslerinden biri halint konuL 
maktadır. * İngiltere Mi!U Müdafaa Na_ 
zırı mühim bir nutuk söylemi§tir. 
Nazır bu nutkunda yapılan silah 

hazırlıklarının büyük bir harbi 
derpi§ ettiğinı de söylemi§tir. 

İtalyan Hariciye :'fazırı Kont 
Ciano temmuzda Londrayı ziya.. 
ret edecektir. 

Bazı ecnebi gazeteleri bu zıya.. 
retin Londrada yeniden siyasi bir 
taarruza geçmek maksndile icra 
olunacağını haber vermektedirler . 

* 7 sabıkası olan Necatı ısmin
de bir serseri Aksarayda bir kah.. 
venın önünden geçerken Selim is.. 
minde diğer bir gene yolu kapa.. 
mamasını söylemiş. Necati de bu
na kızarak iskemley• kaptığı gibi 
Selimin kafasını yarmıştır. Ser _ 

seri; hemen cürmümeşhud mah _ 
kemesine götürülmü~se de orada 
da rahat durmamış ve aleyhine şe 
hadf>t eden Alı isminde bir şahL 
dın de celse arasında kafasını yar
mıştır. Ali sonra dava a~mak üze
re muayeneye gönderilmiş, Necati 
de ilk suçundan dolayı 1 ay 20 gün 
hapse mahküm olmuştur . 

* Meks1kada mensucat endüsL 
risi amelesi grev ılan etmiştir. 

Ameleler Meksıka Reisicumhu
ru M. Kardenasın icraatını tasvib 
etmemektedirler. 

* Çekoslovaky•da lıelediye in
tihabatı son safhaya gelrn'iştir. 

·ONU BENv na ne?! Çok tuhaf ınsanlar bun . 
lar .. 

AŞK, 

retrika 
N. 13 

HEYECAN ve 

- Su sızmazdı aralarından.. 
·- İyi görüşürlerdi demek?! 
- Evet. Çok i.yi görüşürlerdı .. 

O mesele olunca Gültekin Bey 
apartımandan avağını kesti. 

Pekitla Sakın benimle ko -
nuştugunu kimseye söyleme! 

Yok beyim! Merak etmeyin. 
Ha .. Ben de sizi arıyordum. İyi 
ki bugün rastladım size. Şey .. Ne 
diyecektim? 

Sokağın başında durdular. 

Yorgi yavaşça fısıldadı: 

- Mansur Beyin uzun zaman.. 

danberi boş duran dairesini ge.. 
çen gün tuttular. 

- Olur ya. elbette tutacaklar. 

İHTİRAS ROMANI 
vezan: isken der F. 

SERTELLi 
Kırk yıl boş mu duracak sanıyor
sun? 

- Evet amma, beyim .. Çok tu_ 
haf insanlar bunlar. Güya bir karı 
blr koca Fakat, hıç de karı koca
ya benzemiyorlar .. 

- Ne çıka'i bundan? Belki met
residir,. 

- Ne olursa olsun, ben çok 
§Üphelendim onlardan. Her gün 
bana Mansur Beyi soruyor .. Be
nimle o kadar alay ediyor ki... 

- Ne dedin .. Her gün Mansur 
Bey! ınl soruyor? 

- Evet. «Mansur Bey öldü, ha

berin yok mu h diye ben! kor _ 
kutuyor. Marurur Bey öldüyse ba-

Nacı Bey (azla konuşamadı So
kağı saptı. 

Ve bakkal çırağından ayrıldı. 

• Polıs hafıyesı. doktor Şınasi ile 
Ömer B~·in gizliden gizliye te
maslarından şüphelenirken, şim . 
di de ortayJ bir ressam Gültek:n 
çıkmıştı. 

O gece Nacı Demirel tesadüfen 
rastladığı bir arkadaşına: 

- Ressam Gültekin adlı bir a
dam tanıyor musun? 
Dıye sorduğu zamar. <öyle g•

rib bir cevabla karşılaştı: 

- Gültekin mi? O, meşhur bir 
avcıdır. 

Naci Demirel ressamlıkla Av _ 
cılık arasında bir münasebet a _ 
raştırırken, arkadaşı gülerek: 

- Kadın avcısı, kadın ... 

Diye ilave etmişti. 

Naci Demirel bu arkadaşını r,Jr 
başka gün arayıp bulacak ve on
dan ressam hakkında izahat istL 
yecekti. 

münasebetile, her vilayet gibi İS
tanbulda da çıkarılacak olan bü
yük br eseri müştereken hazırla.. 
mıya başlamışlardır. 

Cümhuriyetin 15 inci yılından 
Ciimhuriyetin 10 uncu yılından 

15 inci yılına kadar İsta"ıı.bul ve 
bütün kazalarında yapılan muh. 
telif işler, eserler bu kitabda yer 
alacağından Belediye: bütün ka
zalara bir tamim göndererek son 
beş yıllık faaliyetlerınin hulasa
sını istemıştir. 

Bu büyük ve muhteşem kitab_ 
da İstanbul ve Abıdelerine aid 
çok güzel resimler de bulunacak
tır. Yeni eser, halkımıza mecca _ 
nen tevzi olunacaktır. 

---o-~~~~~ 

Tek 
Mütevellilik 
lmtilıanları 
Ayın 22 sinde başlan· 
ması h:ıkkında emir 

verildi 
Geçen ayın sonlarında yapıla _ 

cak iken görüien lüzum üzerine 
tehir l'<lilmiş olan •tek mütevelli
lik• imtihanlarına ba~lanması için 
alakadarlara emir verilmiştir 

İmtihanlar ayın 22 .ci günün
den itibaren Beyoğlu. lstanbul ve 
Kadıköy evkaf müdüriüklerinde 
icra olunacaktır. İlk gün Beyoğlu 
kısml imtihanları yapılacaktır 

Bu ımtıihanlar İstanbul Çember
litaştıa İstanbul Vakıflar Başmü _ 
dürlüğü binasında saat 10 da baş
hyacaktır. 

Alman cerrahi cem:
yetioin kerı gre-si 

Alman cerrahi cemiyetıniıı 

62 ncı yılı münase)>etile Berlinde 
21 Nisandan 24 Nisana kadar de. 
vam etmek üzere bir kongre ya.. 
pılmıştır. 

Bu kongre. milli ve yalnız ce
miyetın azasına mahsus olduğu 
için hane memleketlerden az 
doktor iştirak etmiştir. Bu kon . 

grede ~ehrimizden doktor Feri _ 
dun Şevket Evrensel hazır bulun. 
muştur. 

* Beşiktaş klübünün müessıs
lerinden merhwn Şerefm ölümü_ 

nün 5 inci yı!dönümü münasebe_ 

tile dün mezarı başında bir ihtifal 
tertib olunmuştur. 

* Nafia Vekilimız Ali Çefuıka_ 

ya dün İzmit ve Derinceye gitmiş 

ve akşam Ankaraya avd<'t etmiş

tir. 

O gece polıs hafıyesı mülhış 

bır kararsızlık içinde bocalıyor _ 
du. 

Kafa>ını korcalıyan birkaç tğ -
ne vardı: 

Ömer Bey: 
F~rda Hanım .. 
Doktor Şınasi. 
Ressam Gültekin .. -
Bunların hepsinin üzerinde ay-

rı ayrı durmak lazımdı Öme' Bey 
hüviyetını gizliyordu Onun irfet 
Hanımla muhakkak bir alakası 

''ardı. 

Ferda Hanıma gelince .. Bu ka. 
dır. da bir şeyler bilmiyor değil • 
di. Fakat, bilmiyormuş. görmü. 
yormuş. hatta birşey anlamıyor. 
muş gibi davranaraka kocac,ını 

aldatıyordu. 

Naci Demirel Ferda Hanım hak
kında bu hükmü vermişti. 

Bundan sonra üzerinde duru_ 
lacak tiplerden biri de akliye mü
tehassısı doktor Şinasi idi. 

Bu adam polis hafiyesine pek 
antipatik görünüyordu. Sözlerın_ 

de samimi değildi. Riyakiir da de-

Oyun aletlerinden alınacak olan 
resimler y.eniden tesit olunmuş _ 
tur. Hiilen oyun iiletleri resmi 
kahve. gazino ve emsali mahaller
deki bilardoların beherinden beş 
ve tavla, dama, şatranç tahtaları_ 
nın beherinden üçer lira olarak 
alınmaktadır. Bu resmin senelik 
hasıfatı otuz bin lira tutmaktadır. 
i Bu hususta hazırlanan yenı bir 
proje ile bu resmin Belediye ve 
köylere terkedilmesi muvafık gö_ 
rülmüştür 

Büdce encümeninin değiştirdL 
ğı projenin ilk maddesine göre, 
belediyeler ve koylerce koodi hu-

. dudları içindeki klüb, kahvehane 
gazinolarla umuma mahsus kır 

bahçelerinde ve panayır yerlerin
de bulu nan her bir bilardodan se
nede beş ve tavlaların, dama, şaL 
ranç tahtalarının, domino ve tom.. 
bala takımlarının her birinden <e
nede üç lira alınacaktır. 
Yukarıda yazılı yerleri işleten.. 

!er her sene Belediyeye ve köy ;_ 
darelerinın mali yıllarının birin. 
ci ayı içinde bu yerlerde mevcud 
resme tabi oyun iıletlerinin cins 
ve miktarını gösterir bir beyan_ 
nameyi makbuz mukabilinde Be
lediye tahakkuk şubes teşkilatı 

olan yerlere bağlı bulundukları 

şube memurluğuna ve bulunmı
yan yerlerde Belediye Reislerine, 
köylerde köy muhtarlarına ver
meğe ve tahakkuk ettirilecek re
simleri yatırarak her oyun fileti 
içın alacağı levhaları oyun .ileti 
münasib bir yerine koymıya mec
bur tutulmaktadırlar. 

Belediye ve köy idareler inın 
mali yıllarının ikinci ay: içinde ya 
pılacak yoklamada levhasız veya 
damgasız görülecek oyun aletler
niı\ resmi, iki kat olarak alınacak_ 
tır. 

Bu kabil yerleri işletenler sene 
içinde yeniden satın alacakları o. 
yun aletlerinin aldıkları tarihten 
itibaren 10 gün içinde bir beyan_ 
name ile ikinci maddede :;azılı 

yerler<• bildirmeğe ve ayni mad. 
dede yazılı şckılde resmini vere. 
rek damgalattırmıya \'e levh~ mu. 
•melelerını yapmıya mecbur bu. 
lunmaktadırlar. 

Belediye ve köy memurlar•, 
mın takalarında bulunan birinci 
maddPdeki yerlerı dolaşacaklar

dır. 

CEZALAR NASIL ALINACAK? 
Yoklamalarda resmi ödenme . 

mış olarak görülecek oyun 'ilet. 
leri zabıt varakası ile tesbit olu_ 
narak ikinci ve üçüncü madde 
hükmüne göre resim ve cezas1 

tarh ve en çok bir hafta içınde 

ğildı. Fakat. ııeden. polıs me _ 
mw·u onun hiçbır sözüne inan 
mak istemiyordu? 

Doktor Şinası, polis memuru -
nun hıçbır suretle itimadını ka • 
zanamamıştı Ciddı, iilim. mesle
kinde çabuk ilerlemiş. müşterisi 

çok bir hekimdı. Fakat, madem 
kı Ömer Beyin çocukluk arkada. 
şıydı. Polisin ondan da şüphe eL 
mek hakkı değil miydi? 

En sonra zabıta memurunun 
zihnini kurcalıyanlardan biri de 
ressam Gültekin" idi. 

O güne kadar bu adamın adı 

bile geçmemişti. 

Nacı Demirel bakkal çırağına 

rastlamamış olsaydı, onu kim bi
lir daha nekadar zaman sonra 
tanıyacak.. Belki de tanıyamıya
caktı. 

Demek ki, Ferda Hanım, Ömer 
Beyden gizli olarak ressam GüL 

tekine gidiyor, resmini yaptın _ 
yordu! 

Naci Demirel şimdi hatırladı .. 
Şişlideki terzinin evinde Ferda, 
kocasına hararetli bir mevzu ü _ 

mükellefe ihbarname ile tebliğ 

olunacaktır. Mükellef on gün i _ 
çinde Belediye encümeni veya 
köy ihtiyar meclisi nezdinde ltL 
raz hakkını hazdir. Bu itiraz on 
beş gün içinde bir kaxara bağlana.. 
caktır. 

Beş yıl içinde tıJtsil olunamıyan 
resim ve cezalar zaman müruruna 
uğrayacaktır. 

Bir mal! yıl ~de resmi ödene. 
rek levhası konulmuş olan oyun 
aletleri, bulundukları yerden ba~
ka bir belediye veya köy hududu 
içindeki yerlere nakledilmesi ha
linde orada da o sene için başka.. 
ca resim alınmıyacaktır. 

Oyun Aletlerine konacak lev _ 
halar ve soğuk damgalar, Mail ye 
ve Dahiliye Vekiiletlerince tayln 
olunacak şekil dairesinde yeniden 
Darbhanede hazırlanacaktır. 

Bu proje, 1 Haziran 938 de yü_ 
rürlüğe girmiş olacaktır. 

inhisarlar idaresi 
Bira Yapacak 

Bira fiyatlannın O/ode 
20 ucuzlatılması da ted

kik 0lunuy9r 
Tatili faaliyet etmiş olan cBo _ 

monti• bira şirketinin stoku tü -
kenmek üzeredir. Piyasada ancak 
birkaç aylık şişe birası kalmıştır. 

Memleketımızin bira ihtiyacını 
temin etmeği üzerine alan •Anka.. 
ra bira• fabrikası imalatına büyük 
bir hız vermiştir. Bu fabrikanın 
Haydarpaşa istasyonu civarında 

yaptırdığı büyük binanın da inŞQ
atı bitmiş, burada İstanbul ve ci
varı için stok bira toplanmağa baş 
lanmıştır. 

Ma.amafih alakadarlar bu fab -
rikanın halihazır vaziyeti ile bü.. 
tün Türkiyenın birastnı temin eL 
mekten çok uzak oldu,iiıınu söyle
mektedirler Bu münasebetle İn
hisarlar umum müdürlüğü de bira 

ımal etmek hususunda tedkikler 
yaptırmaktadır Bu tedkikler so
nunda yeni bira fabrıkası kurul • 
ması için intihab edilecek mahal 
tesbit olunacaktır. 

Ayrıca bıra fiatlarının % 20 nis_ 
betinde ucuzlatılması için de in
hısarlar idaresi çalışmaktadır 

Aliikadarlar bira fiatlarının çok 
pahalı olauğunu söylemekte ve bu 
tenzilatın bir an evvel icra edll _ 
ınesinı arzu etmektedirler. 

terinde münakaşa ederken: 
•- Ben resme para Yerecek 

değilim ya?!.. Mellıhatin ağabe

yisi sağ olsun. Sen para vermez. 
sen, ben de ona yaptırırım res _ 
mimi.• 

Dediğını şimdi tekrar duyar gi
bi oluyordu. 

Demek kı Ferda Hanımın Me_ 
lahat isminde bir arkadaşı Va!"dı 
Ve hıç şüphe yok ki. Gültekin 
Bey de Meliihatin ağabeysi ola _ 
caktı. 

İşler gittıkçe karışıyor çatalla _ 
şıyor .. 

Hayır! Karışmıyor, çatallaşmı _ 
yor, biliikis aydınlanıyor, yeni 
şahıslar sahneye çıkıyordu. 

Bu facianın elbette bütün kah
ramanları Mansur ve Ömer Bey_ 
!erden ibaret değildi. 

na çıkıyordu. Naci Demirel o gece 
çıkıyordu. ~ aci Demirel o gece 
bakkal çırağına rastladıktan son

ra, kafasındaki istifhamları ay _ 
dınlatacak bir takım emareler 
ve yeni ipuçları bulmuştu. 

(Devamı var) 
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Sovyetler ve~ 

Yazan: A- Ş. d<İ~ 
Uzak Şarktaki askeri b;~ 

Japonyayı, hedefine ''"'."" doİ1" 
tedricen Çinin içeriJerıo• ,a , 
çekmek gibi neticeye doJrıl Çld 
türürken, siyasi vaziyet d;çt dl 
ile So~eUer arasında ıfH ··'•' 

"J • tt51>"' 
ha yakın münasebctlcr•0 p-0or" 
d • " ·· ktedir. Ja ... oı:nı yurume . . ..,.,-
Şanghaydan sonr:. NanJ<l".'~.ı b"' ) . . y,... ... ı 
da Suçov'u aldı. ., .. ~ d olll" 

cUn her zamandan zıya • or. !J.I 
. buJunuY •~ hedeijnden uzakta . bifd ..-

bildeki limanlarının bırcr ~p• fi 
gal edilmeleri üzerine, ı\ .. ,,.ıı!J. 
Amerikanın yardunmd•0

. u Jr 
Ç . .st• 

nl kesmeğe başlıyan 18 d ~"'' 
ik. aıtıo • 

ponyanın bu tazy ı ıl ' 
hıOl 

dislni Sovyetlerin ku••• 
ınaktadır. lı1.ı 

Büyük Barbdt-n ,onr• ,,,.ı 
. d si o 

Şarkta Çinin; müttefık ~ JllaJl ,. 

yürüyeceği, yahud da d~l .ıı•"" 
... iı( 

llll'ak klll'fıhyabileceı;• 

ınlyetli unsur vardı: ııetl ,~ 
1- Garbi Avrupa deyle 

Amerika, 
2- Japonya, 
3- Sovyet Rusya. re~etl. 
Çindelı:.i Komintan1' ~I b•I' 

d n1ı e Sovyet Rusyanın yar 1 

lamıştır. •l~ "' 
Komünist fikirlcrı \- h'~eı;I 1' 

lan bu milli hareket t926 s şi"'''' 
ztnda Kanlondan başlayıp ııo•6~ 
doğru ilerliycrek önce l(.on iJl1'l';b 
ııonra da Nankinde birer ..,ol' 
hükilmeti kurdukt:ıll ı;onr:J ~ 
hay işgal ~ edilın•ı ~n J~ 
__ ... . . ti uareJcel• v 
ınuuaya jpl'DllŞ . ıo• 

olan Çan Kayşek. bu """' ıı-" 
dar kendisine yıu:dın> ed~eıltl' 
yaya karşı vaziyet ald•: s.o JıeS~ ~ 
le siyasi müııasebetlcrıo• ~1~ 
Çindeki komünistliğİO 1 ..:~P 

1 
't 5v ·, 

için uzun bir miicade e) . iiJet" 
Çan Kayşekin bu &arcl'"tı .. ıırıır 

j)eJl .. il' 
ne Koınlntang adı ver .. biiljjıl 1 
loş hareketinin v:ısb bılS -n;,t 41' 
barüz etti: Harek~t J<oıfl~ bfll'pP 
ğil milli idi. Çan JCayŞ"~c C,i94' 
sonra meşgul eden "'~ı ~ ıııiİ 1' • '<111 e•• _,.it 
komünistlere karşı gırı, . ~"' 
cadeledir. Bu sırada Çı:~ ~ 
· tin" b" · • derec• Jır sıyase ı ırıocı d• 

Avrupaya, ikinci derce•~• J<oıt'~ 
·rıniştı. Al 

ponyaya istinad etti 1"'1'. 
nlstlik ile mücadele ça.ıı b,r. b,ı"' 

b ra • 
çok meşgul etmekle • ıııd' 
nun tamamen ıasfıyesio~~. ti~ 

JJoy·· rı•· 
fak olmadı. Yukrell· "ni'tl• ·I 
nan gibi eyletler ı,oıııu JP"r) 
nüfuzlan altında kaid 1 •1.ıı<•";, 
1931 senesi eyhl!ünd• ~ sırtll' ıY 
nın istilisına b..şla~ığı 11,rlt "',o 
Çan Kayşek de I..omun•• ..,.0yıP ~ 

. d 'd' Jar· ,ı• cadele halın e ı ' e•• 11 
bu tecavüzü, karşısıııd• ıııı§Y1· 
komünistleri ve sov:v•~ , ... ~ ~ 
gücendirmiş olan Çan "";rbİ ·\

1

1 
nuncu istinadgiıh olan :..,eri~~;1, 
rupa devletlerine ve ·oit1 ' , 
oondü. Avrupa devlctl<~lı •• Jl',L 

·fel• • · t"' 
Jetler Ceınlyeti ınarı 1 el'j ~ 

)<ııSI • _,.ı 
cakları yardınun ar ·ıeD y 1, 

Amerikadan üınid edi .şeJ<• ~ 
da gelmeyince, Çan ıc•:eriPI ~ 
yellerle anlaşmak çar~ rd•dıl of· 
mıya başladı. Bu sırab:şı.ıı".\ı, 
ikinci Japon taarrtJ7ll . ?S<''l 
Bu ikinci taarruz üıtr•U, 

b. 6 .. 
lerle ~in ara5ında ır ..;,J 
paktı imzalanıtU§ltJ'· 0 ıPi~~ 

Bundan ııonra da J~~ ol'~ 
arttıkça ve garbi A .rıl eıebil (iO 
!erile AmerikadaJI ~1~(1· 4ıt· 
yardım kapıları kapan ıP,>:11 ,d 

kl•Ş ... ı ' Sovyetlere doğru ya ti<"' ..,,; 
b' o• ~o·· ı 

Bu yaklaş".'auın . _'T ıod• dl~ 
olmuştıır ki dabılı c; r•''' ıif· ' h; 1' j4i 
nistlerle Çan Kayşt' tJeP"' '•v 

ih8 ,·e ı 

uzun mücadele n · ~oı· r' ' 
Komünist Çin orduları ~it Jıl ~ıo 
!iği resmen terı.ctıııeııı;rık•l'~4if· 
ber, milliyetperver Ç·rıPiı1' del• 
kumandası altına !!' i ;I~. ı-

. d nb<f ıdıP 
Yani 1926 senesın e. fk ıe 
olaran Çinde ıni!li bıt 1 1 
dilıniş oluyor. d• c;ırı•d,ıf~ 

Sovyet Rusyanıu 11 ııl 11P ıet" 
kuvvetli yardınılard• ;;,1,·l''~ı ~· 
artık açık bir "rd ır. ·rı dıj '',/, 
niifuzu altında bolılfl:bi~'< g t~ .ı 

1. ·c ır rr' r golistanda ta ını " ,c.;11dL' , r 
askeri mütehassıslar "~a l',rıı4i ,t 
Sovyetlcr bundan baj ıı<'''' .~' 

b 11111 t'" . mek, tayyare, har 1iitırııı ft'tlit" 
askeri mi.itehas~a:--.lat ı; .u1ıefl ,.~' 

d "" c J ,,,, rctilc ıle Cine :vnr . ili s ) 
)er. Esas~n sahilletıJI f,.dJ 

,._ ıı.ıa sa) 
{ Üt:Vı,mi v 



'talih ve tesadDfDn GalatasaraY 
bir oyunu Ma"IOb 

'4ı.t1af fı fakir bir Çingene 45000 Belgra~a yapılan maçı 
lirayı nasıl kaybetti ? uç bir kaybettik 

iL • Belgrad 13 (Son Telgraf)- Ga-

~ baht ve taiihsiz Mustafa 15 dakl· latasaray dün ilk oyunu Yugoo .. 
"411 lavya şampiyonu Beogradiski ile 

lk bir gecikme Uğruna efden k&• Beogradiski sahasında kalabalık 
~'dı~h büyük servete bütün ömrünce bir halk kütıesı öniınde yaptı. 

Mutad seremoniden sonra maç 
yanacağını söylüyo r 1... başladı. Yugosıııvlarm hakimiyeti 

t. altında geçen ilk devre 2-0 aleyhi. 
ltt!!_~~ piyankosunun dünkü 1 uzun yıllardan aonra §imdi gülen mize kapandı. 
~ günkü ke§idesinde ka. talihinin bu oyununa, arkada bı. İkinci devrede sahaya alışan ta-
'ıı 'tamamile belli olmuştur. raktığı felaket yıllarının husran mımız vasat bir oyun çıkardı. Yu. 
~ki büyük ikramiyeyi a .. ve hicranına ağlıyor zavallıcık... go&avlann bu devrede attı'klan 
\. 8 yalnız biri §ehrimizdc. Ve bu düşünce ile piyangonun bir golüne bir de bir golle cevab 
it.\ 11 

bahtiyar talihli de Malte. fakir bir vatandaşı sevindirmesi- verdik. Birkaç tane de gol fırsatı 
'tokulu beşinci bölükte Teğ ne onun kadar ben de memnun kaçırdık. Netice 3-1 mağlCıb olduk. 
~ ahimdir. Diğer büyük ik. oldum. Lakin bu memnuniyetim Dost memleketin halkı takımı _ 
41! ~e talihlileriı İzmitte kasab çok sürmedi. Hacı Nimet abla, mızı büyük tezahüraila karşıladı. 
...... bakkal Şevklı Edirnede ra- yüzünde bariz bir heyecanla ha.. ""il~ Cmna günü Yugoslavya lru1übü i-
~ unı Mustafa ile kasab kikati anlattı: ıe karşılaşacağız. 
~ iaıntnde ayn ayn ikişer or- - Bu adam, Mustafa isminde 
au . fakir bir çingenedir ve benim 
~ seferki keşide bu bahttyar. müşterimdir. 2 aydır bil~t alıyor-
~ -.ındiıirken diğer taraftan du. Bu sefer gelip biletini tecdid 
'- tc:ıı bir çingeneye de ömrünün ettirmedi. Keşide, saat 13 de ya.. 
~ b Yelini vermiştir. pılır. Ben saat 13 c çeyrek kalaya 
~Adiseye phid olan muhar. kadar biletini sakladım. Gelme _ 
tıt: Vak'ayı ıöyle anlatmakta. yince nizamname mucibince mÜ-

diriyete, c.Tecdid olunmamıştır> 
yani c.Satılmamıştırn kaydile la. 
de etüm. Demin Bay İsmail gelip 
talihlileri defterden ararken bir 
de ne görelim? Bu bilete 45 000 
lira isabet etmemiş mi? 

Namzed hakim .ve 
Mündeiumumiler 

Adliye V ekfıleti tarafından 
namzed hMcimler hakkında yeni 
bir kanun hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Bu 
kanuna göre namzed hakim ve 
müddeiumumiler sını~ derecele. 
rine dahil olamıyacnklardır. 

Badema bunlara, devlet me -
murlan maaşlarının tevhid ve te. 
adülü hakkındaki 1452 numaralı 

~Sinemanın buyük ve loş sa. 
~a son numaralar okunup 
""~ biletine bir şey isab~t et. 
"~ verdiği mclCıl bir huzün 
~ ağır dış~"lya çıkarken biz 
~ iler, hemen bir otomobile 
~ P büyük ikramiyeyi kaza -
\. t.lihlileri bulmak üzere so
--~ l:ıninönünde aldık. Burası, 
~ ~id bayilerin bulundukla. 
'-ıı u münasebeUc her ayın 11 
\ ~ 1lc:i günleri gişe"Jer önlerin -
~balık grupların toplandığı 
~ t..~~ nıerkezb dir. Her bü -
\, h-.&lllli bu dükkfuıların birin. 

Doğrusu ya, ben bilet sahibin. 
den fazla müteessir oldum. cZn.. 
vallı adam şimdi gelirse .... diyor. kanunun tahsis ettiği maaş veri-
dum. Hakikaten 15 dakika sonra lecektir. 
da, işte gördüğünüz gibi çıkıp ---<>----
gelmesin mi? Yayan gelmiş, yol. Et JI; s 
da gecikmi~. Soluk soluğa parayı es e Ur 

' er. ~Yın bu iki gününde baş 
~ tdilır. Dükkanın en mutena 
~ 'iıroturtularak ikramiyesi a
~ 'glt, nıerasimle sayılır... Pi. 
~ benim gibi amorti bile san ebedi talihsizler de, bir 
'~ nıükılfab törenini andı. 
~ıı...._~ «Tevzii nukud• merasimi-
~ hazin seyreder. Sonra: 
~'Q ay da geçti! .. Bakalım ge. 

'~~eye! .• 
\~-esi ve sönmiyen ümidleri 
~ dağılırlar. 

\ ~un de en kalabalık bir hal. 
~ Uğumuz Eminönünde «Ni. 
\ ı..~esinin etrafıfıda bilyük 
\ ~~ kitlesini toplanmış gör_ 
' unun en talihlisini zahmet. 
~akalamarun verdiği bir 
"-.~ levincile gışe önüne yak. 
\~zaman Hacı Nimet ab
~ h12lı hızlı konuşan adamn 
~ ne bir sevinç emarea:. 
~ne bir en küçük te
~ bile göremeyince, onun 
~lll'de üst ba§lna, sefaletten, S'n evvel çôkmüş ve göç
~~zlarma, bitkin vaziyetine 

~r~\>o! dedim .. işte parayı is
~ ~den merd brr adam, .• 
~ ı.}~a kazanmanın sevinci, ';;:inde en kü~k bir beye. 
• yaratmamı§! .. 
~ IOnra, onun ağlar gibi ol
~~ dikkat ederek şu ihtimali 
~rn: 'ij) ltizn bilir; beliti bahtsız bir 

'tı; ı.. felaketzede bir aile rei -
.. ktırab ve mihnetle geçen 

uzatıp «Ver b'iletimb deyince ona 
acı hakikati söyledim. Zavallı a. 
dam yeisten dili tutulmuş gibi 
oldu. 

Tam bu sırada başımı karşıya 
çevirdiğim zaman bir de ne gö _ 
reyim? Müstakbel fstanbulun plll
nını yapan ehircilik mütehassısı, 
Yenicami minaresinden, yık1b _ 
cak olan meydana bakarak kayıt
lar alıy<>r ... Ben, bizim dükkanın 
sonra yıkılmasını temenni cdijO
rum. Dürbün buraya çevrilince 
•Eyvah dükkan gidiyor. diye ü. 
züldüm. Yüzümü bu talihsiz adn
ma döndüm. O vakit te «Eyvnh .. 
zavalJı ne bahtsız adammış» diye 
müteessir oldum! .. 

Bayan Nimet, bize heyecanlı 

heyecanlı bunları anlatırken ta. 
lihsiz çingene, uzun uzun dinledi 
ve sonra bir Yenicamie baktı ve 
başım, ayni gişede 21429 n uma ~ 
ralı bilet hamıli olarak 12,000 lira 
almıy.a gelen Yeşilköylü dört a. 
meleye çevirdi. Soıın g:cır gıcır 

yeni kağıt banlmotlarımızdan 

1,200 lirayı bu talihli amelelere 
sayan Bayan Nimetin eşi Bay 1~
maili ve sevinçlerinden biribiri -
nin eln sıkan bu dört arkadaşı 
gıbta ve husranla uzun uzun sey. 
rettkten sonra: 

- Hey büyük Allahım •. ne di

ye} im! .. dedi. Dört kişiyi bir an. 

da sevlndiriyorsun. Sonra 15 da. 
kkalık biı· gecikme uğruna ben 
bir kişiyi ömrünün sonuna kadar 
ağlatıyorsun!-• 

Ve zavallı Mustafa bu sözler .. 

den sonra, hala avu~larmda sak. 

GONlLOM 
YAZAN '"'\ 

ttusRET SAFA COŞK U N 1 
~ - E O E 8 T R O M A N : 151 __ __.. 

~~u İtalyan a3ansları 'e is- dermemiştim. Bilhassa otomobil 
~ at teşkilatı halkı teskin ve kazasına maruz kaldıktan sonra, 
~ VQ. İçin hadıseleri değiştire - hasta yattığım müddet zpfında 

~~ti~or, küçük muvaf!akı - harbin ve siyasi vukuatın sey:rini 't 1 bılc oalav>: anın o ırka has, takib edememiştim. 
~bu zemin ve zaman içinde Kendime gelinciye kadar ak -
~~1 görulen fazla devolopc e. t:ayan işleri tam manasile yoluna 
~ leklılc bildirıyorlardı. koymağa da Nataşa ve Cina marn 
~aqn benim bunların dışıııda teşkil etmişlerdi. 

ehfleceğim bir muvaffnki - Vazifem ehemmiyetini kaybet -
l~ "akı değildi. miş bulunuyordu. Bunun için İtal. 

>\ l>tn ınilletinin haleti ruhi - yadan ayrılmak kararını daha 
~,· "e İtalyanın içlnde bulun. süratle en küçük bir tereddüd 

\'aı· b· ısetı tahlil etmeğe ça - bile hissetmeden verivermi§tim. 
~ırkaç nıcktubdan ve yine Böyle olmasaydı bile artık 1tal. 

'tı 1 İt lyan istihbarat teşlti- yanın beni boğan havası içinde 
~ 6lı olan ıkı üç havadisten baş. daha fazla kalamazdım. 

errırniyetli hiçbir §CY gön - Patron, derhal eski vazifeme 

Mazatla müteharrik 2 
yeni gemimizin d e A l
manyada inşaatı bitti 

Denizyollar idaresi tarafından 

Almanyaya sipariş olunan küçük 
vapurlarımızdan c.Ef es» ve •Sur. 
un inşaatı bitmiştir. Bu her iki 
yeni gemi de mazotla müteharrik. 
tir. 

Yakında kaptan ve tayfalar, 
şehrimizden Harnburga giderek, 
bu vapurları tesellüm edecekler. 
dir. İki modern gemi de, önümüz. 
dE>kt ay zarfında gelmiş olncaktıı:-. 

Donanma limanımızda 
Başta Yavuz amiral gemimiz 

olmak üzere donanmamızın bir 

kısmı limanımıza gelmiştir. Hay
darpaşa açıklarında demirli bu -

lunan bu harb gemilerimiz Ya -
vuz, Kocatepe, Tmaztepe, Zater 
torpito mtıhriblerimizle İnönü JI 
denizaltısından mürekkebdir. 
Ayrıca yerli mühendislerimiz 

ve işçilerimiz tarafından Gölciili
te inşa olunarak geçenlerde de _ 

nize indirilen yeni yağ gemimiz 

de donanmamıza refakat ederek 
ilk defa limanımıza gelmıştir. 

ladığı bilet parası (150) kuruş 

bronz paraları etrnfını saran co
cuklara birer ikişer dağıttı .. ve 

sonra bomboş bir cüzdan, kırıl -
mış bütün bir ümidle söylene söy. 
lene ağır ağır uzaklaştı!.. 

HaJük Cemal 

başlamamı istedi. 
Ben ayrıldıktan sonra, yerımı 

istihlaf eden arkadaş kendisini 
memnun eden bir muvaffakiyet 
gösterememiş. 

Birkaç gün istirahat etmek is -
tediğimi, kararımı ancak bundan 
sonra verebileceğimi sôyledim. 

Yazı işleri odasında, Esad Cc -
mil, ressam, istihbarat şefi ve di
ğer arkadaşlarla saatlerce süren 
bir konuşma yaptık. 
Dışan çı'karken Esad Cemil ko. 

luma girdi. 

- Seni istasyona kadar götü -
reyim! 

Dedi. 
Bir şeyler söylemek istediğıni 

anlamıştım. 

Yanılmaml§ım: 

- Sen aradılar! 
Diye söze başladı. 
- Kim? 
- İki kadın!. 

- Eci kadın mı? .. 
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Fikir ve ---
·- San'at 

5 kişi 61dDren haydud ~ ~ 
Fransada m üstak- Bulga~is~an hapish~~esinden kaçan ve mem- P 1 ~Z<?f 

bel resim leketımıze Sahte nufusf a gef en Şerir burada Memleketi tanımak. 
Bizde ne kadar yazılsa, çizilse yenJ' cı'nayetfer ı'şlemı'ş f, 

1 modern san'atm ltolay, acemice ve 
§arlatanlık eseri olduğu kanaatin
de bulunanları daHilctJcrindcn 
kurtarmak mlimkiiıı olmuyor. Du 
mücadelede muzarrcr olmak, böy. 
le kırık. dökük mütalcalann, ser. 
zenişlerin haddine mi düşmüş? 

Ayetlc.ril~ hadislcrile devrin mi
zacına çıkan san'at mcsihleri bile 
onlara Nuhlarmm peygamber ol
duğunu kabul ettiremediler. 

Kalubeli danbCl'i her sau'at in
kılabı, kuşısınıfa yeni hamlesini 
tekfire kalkışan bir muhafazakar 
ordu ile çarpıprak muzaffer ol _ 
nıuştW'. Kuvvetim ve zaferini yi. 
ne irticaın bileğini b ükerek kazan
mış olan modem san'at, kendisi. 
ne ı&z ve cidal iır:>atmı verdiği 

için bence bu san'nt softalarma 
borçlu olmalıdır. 

Türk.iyede resim telakkisindeki 
anarşi büyük harplerle beraber 
ba~Iar. Garbdc mazisi a ra yakla
şırken bize birknç f edainln hinı. 
metile neden sonra getirilebilen 
empresyonizm memnuniyetsizle
rin yüzlerini ekşitti. Doğduğu yer
de bile istiskal gören bir san'at 
cereyanı, şüphe yok ki bizde he. 
men hüsnü kabul görecek değil. 

di. Fakat Jasn b ir müradeleden 
sonra anlıyanlarla nnlamış görii
nenlerin arasınd3 çabucak, fakat 
azıcık itibar görnıeac lıaşladı. Çok 
geçmedi. Arkadan yetişen gene 
nesil ıarbden ellerinde yeni bir 
ışlkla dönünce yine dudaklar bü
küldü, onıuzlur hilkildi, yüzlc.r 
buruştu. Taassubda ileri gidenler, 
yumruklQ.rmı salladılar. Ağz.ını 

bozanlar. biraz şamafa ettiler, a
cefoci olduklarını, J,cndilerindcn 
ev\•cl yapılmış yeniliklere cephe 
alanlarla a)ni hiza)n diiştükll'..rini 
akıOarına bile getirnıe4ilcr. l\1o • 
dcrn san'abn her san'at inkılabın
da olduğu &ibı de,•rlııc kabul et
tirmiş bir mevc:ndi) et lıalinde kar. 
şılarma çıkarnk kendilerini bir 
sün mahcub edeccjin i h esaba da 
katmadılar. Hntta dune kadar ny
ni dilden konu~hıl:ır, miinaka,.a 
efüler. 

Onlar b ir tarafta kend~ sesleri
nin akislcrile b:ı~l.a a si.iylenir ler_ 
kcn beri taraf ta giizcl :.an'atlar a. 
kademisi bu uğur için hani hant 
çalışıyor. Bürlı:ın Toprağ'ın him. 
met ile Adolplıc Baslcr ve Charle9 
Kunstler 'den Ahmed l\fub ib ve 
Cahid Sıdkı'nın terdimeEilc kii -
tübhanem ize hedi) <' edilen bu 
eser , adeta tam zamanında yetiş. 
ti diyebilecf'ğim. Zirn, Jıu eser id
dialarına şerik arıy:ınlnra karşı. 

kandırılmağa uğr.ışılnnlar tarahn
dan kalkan olarak 1'u11anılabile

cek kadar kavi ve ~üı iik müliiha
z.alann ın mahfazaları o~ süslil 
cümlelerle devrilcmh•er.ek kadar 
yapısı sağlamdır. 

FIJF NACI 

Amasyada 
Mutlu 
Bir gün 

Atatürkün Amasyaya ilk teşrif. 

lerinln 19 uncu yıldönürnü büyük 

merasimle kutlanmıştır 

- Evet .. Birini tanıyorum Na. 
taşa.. Diğerini hiç görmedim. 

Ve bahsetmediıı. Genç ve güw 
bir kadın. 

- Ne istediler!. 
- İkisi de ayni şeyi? .. 
- Nedir o şey! .. 
- Adresini?. 
- Evet!.. . . 
- Sen kimseye adresini' veril. 

memesini bilhassa sıkı sıltı ten -
bih etmiştin. Nataşa İtalyada ol. 
duğunu biliyordu. Romada bulun
<l uğunu öğrenmiş. Bunu kafi gör
dü. 

Lakin diğeri. 

Esad Cemil yüzüme bakıyordu: 
- Oturduğun yerin aderisini 

istiyordu. 
O kadar )alvardı ki, az daha 

bana kızacağını hesaba katrnıya. 
rak verecektim. 

Esad Cemilin kimden bahset -
tiğini anlamıştım. Adresimi isti -
yen ikinci kadın muhakkak Sem. 

Edirnede ihtiyar bir karı kocayı, Ber
g amada 2 köylüyü öldüren k atil 

nas al tutu ldu ? •• 

Bergamada duğünü icra olu -
nurken yakalanan Hilmi ismin -
deki bir katilin yeni ve müdhiş 
cinayetleri meydana çıkmıştır. 

Hilıni; Bergamada namuslu bir 
ailenin genç ve güzel bir kızını 
nasılsa kanclırnıış ve diiğün günU 
~ve gelen bazı misa!irl rin, HiL 
minin kıza hediye verdll,ri çeyiz 
takımı arasında gördükleri kendi 
çalınmış eşyalarını polise haber 
vermeleri neticesinde ·Hırmz• o. 
forak tutulmuştur. Fakat yapılan 
ilk isticvabında Bcrg<lma _ Dikili 
yolunda bir arabacıyı, Dilaver is
mindeki bir arkadaşile beraber 
öldürdüğünii itiraf <.·tmi~ir. 

Bu feci hab r üzerine duğün 

evi bir matem yeıine oônm~ ve 
zavallı namuslu g~hn; farkına 

varmadan nasıl bir tılça[pn hayat 
arkadaşlığına razı oldub'llna mü
tecssiren düşüp b;ıyılmıştır. Za
vallı namuslu Labanın ise üzeri. 
ne fenalıklar gelmiştir. 

Dcrinle§tirilen 7.abıta tnhkıluı.tı 

neticesinde damoo beyin, ilk ha
ldkatlcrden daha azılı ve miıker. 
rcr bir katil oldu u dehşetle öğ. 
renilrniştir. 

Bu tahkıkata gore, Hilmı, E -
dirne ve Bulgnristandn da birçok 
cinayetlerin faılidir. 

Tahkikat sırasmon Hılmınin 

söylediği bazı sözlerden şüphele
nen zabıta, Edirne niifus kütü -
ğündc kayıtlı bulunan Hilmi hnk.. 
kmda Edirnedcn malumat iste -
miştir. Gelen ccvab, bu adamın 
yeni bir cinayetim meydana çı -
karmıştır. Dokuz Eyliıl gecesi, 
cürüm ortağı iJe birlıkte Saka 
Ali ile karısı Bayan Fatmayı 

paralarına tamaan balta ıle öl • 
düren Hilmı, hadıseyi müteakıb 
kaçmıştır. Ediı ı!e z&bıtasınca ya. 
kalanan Faik' n muh kemesine 
Edirnede devam edilmektedir. 

Hilmi aslen Tolrnt vilayetinin 
Niksar kazaı:.ındandır. :117 doğum. 
ludur. Hilmi, daha evvel Bulga-

ristanda iken miıte.addıd katil ve 
cşkiyalıktan dolayı yakalanmış, 

bilmuhakeme on beş ~ene hapse 
mahkUm edilmi~1ir. Cezasını ge. 
çirmekte olduğu Bulgaristanın 

Hasköy hapishanesinden firar e
den bu adam, Tiirkiyeye sahte 
nüfusla gelmiştir 

ESKİ CINA YETLER 
Hilmi ve Dilfıverin işledikleri 

suçlar tesbit edilirken Bergama 
zabıta "e adliyesi bazı eski cina
yetlerle bu iki şahsı alakalı gör. 
miıştür. Filhakika Bergamanm 
Sidnel köyü civarında çavdar tar
lası içinde ölüt ülcn Said Gü.rkaşı 
da bunların öldürdiil leri anlaşıl
mıştır. Elde mevcud deliller kuv
vetlidır. Saıd Gürkasa md tiıtı.in 

çeki makbuzu Hilminın eski bir 
ceket c~bindc bulunduğu gibi yL 
ne maktule aid nagant tabancası 
da Hilminin üzC'rinde bulunmuş.. 
tur. 
Hilmınin curum ortağı Dilave_ 

rin vak'a gecesı giydiği ve izleri 
tesbit edilmış ayakkabılar da 
meydana çıkarılmıştır. 

Maktul Saidin çizmderıni bir 
müddet kuJlanan ve Sorooda bir 
eskiciye satan 1Iilm1, ı:mnlnrı elli 
kuruş mukabilındc &attığını ilave 
etmiş, satın alan Halil de bu çiz
meleri vak'a günü bir müşterisi. 
ne 375 kuruşa devrctmistir. Bu 
çizmelPr aranmaktadır. 

BEŞİNCI :KURBAN 
Tahkikattan anlaşıldığına göre 

Bakırçay eh arında cesedi bulu. 
nan Hacı Mustafanın da Hilmi ve 
Dilaverle görüştül,'li ve kendile. 
rindcn bir bahçe satlıl almıya ta
lih olduğu, gfı)a bu bahçeyi gös.. 
tcrmck üzere Baku çrıy kenarına 
getirılerek oradl kafaı:ıına balta 
ile vurulmak surctile öldurüldü. 
ği.ı anlaşılmıştır. Hilmi ve Dilıl _ 
ver hakkında tnhkikota devam e
dilmektedir. Hilmi F..d!rneye gön. 
derilecek ve orada cinayetlerinin 
hesabını vercc0 ktir. 

D_ün_k_u_· _O_k_S ___ p~ 

Serbest at ışiarmda gençlerimiz mu
vaff akiyet gösterdiler 

Dün saat ıkı buçukta oldukça 
kalabalık bir seyirci karşısında 

Okspor Kurumu atışlarını yap _ 
mıştn. Atışfara başlanmadan ev. 
vel kurumun umumi katibi Safi 
Nüzhet Toksöz Okrneydanmdaki 
tarihi spor abiaeleri hakkında 

kıymetli sözler söylemiştir. Bu 
abidelerin sayısı 100 i.i müteca -
vizdir veher biri o devrin spor 

kahramanlarını hatırlatacak va. 
vasıflarla doludur. Safi Nüzhet 
Toksöz bu tarihi malUınattan 

sonra kurumlarının inkişa -
f ına en büyük t>ngcl teşkil 

ra idi. 
Esad Cemil: 
- Bir şey sormak istiyorun1. 
Dedi. 
- Sor! 

- Çekim) orum! 
- Yabancı değilsin! .. 
- Nataşa seni buldu mu?. 
- Evet!. . 
- Ne ~aptın? .. 
- Her zamanki gibi .. 
- '.Kaçtın! 
- Evet! .. 
- Adresini istiyen genç kadın .. 
Sözünü kestiın: 
- Ayni şeyi ona da yaphın. 
Dudaklarını büküyordu Esad 

Cemil: 
- Ha,yret, hayret vallahi .. Hiç 

birşey anlamıyorum. 

- Gün gelir anlarsın!-
- Kadınlardan niçin bu kadar 

kaçıyorsun!. 

- Kaçtı.klanın arasında bir 
cins tefriki yapmıyorum. 

eden sahasızlıktan ve bunun da 
büyük makamlar tarafından ya _ 
pılacak yardımlarla az bir zaman 
sonra temin edileceğinden emin 
olduğunu söylemiş ve bu kuru • 
mun inkişafı için yarJım eden 
yüksek kimselere kar§l kurum 
namına derin saygılllannı da ili
ve etmiştir. 

Atışlar kurumun başkam Va _ 
sıf Erkman umumi Uıtib Safı 
Nüzhet Toksfü ve nahiye mü _ 
dürü Bay Talatın riytm:cti altın
da yapılmıştır. 

Atışlar müsabaka mahiyetinde 

- Faııkındayım. Herkesten u. 
zaksın. Hatta kendı kendinden 
bile .. 

- Burası doğru -
- Seıbebini sorabilir miyim? 
- Hayır! .. 
- Peki! .. 
- Gücenm sakın .. Bunu ken-

dim bıle soramıyorum. Çünkü 
vereceğim ccvablarm kendim ka. 
dar seni de tatmin edeceğini san. 
mıyorum. Bunu hadisatın akışı 

içinde bir kül olarak ele almal: 
lazım gelir. Teker teker izah eder
sek ben zararlı ve haksız çıkarım! 

- Nefsine karşı böyle bir mu. 
hasebe yapmaktan niçin kaçıyor. 
sun!.. 

- Hesablarımı daima zararla 
kapadığın için!. 

- Çok ileri gidiyorum belki de 
üst.ad .. Fakat seni nekadar sev • 
diğimi ve saydığımı bilirsin .. Ha. 

. yatın beöi o kadar meraklandırı. 
yor ki ... 

(D('vamı var} 

lazım 
l\fenılcket baştan b.ı"a gtizcllık· 

!erle, tarihi lL'ltırnlnrl dolUtlur. 
Anndolunun ne ) aımu.ı git ek o. 
rada mutlaka bit· mamur nin 'c. 
ya eski bir eserjn arkamızdan sc • 
Jendiğini duyarız. 1'tcmM.cti gez· 
mek, günnek, ) urdu t~ nımak 'c 
tanatmak biz.im icin en büyük 
horçJarmnzdan biri iken lmpara. 
torlUk dcvritaden knlma ve ilik • 
lerimize kadar j ... liycn bir (enbel. 
Jikle ol«l:ığumuz ) erden kalkarak 
verimli topraklarınu~ı dolaşma • 
yız. Bat ta İstanbulu \tir en ala 
bdar bile tanım.ı)ıınlarımız \•ar. 
dll'. F.ski«len, yolhırda çekilen 
müşkülat bahane etlilir, 'eı;aitsiz. 
lik daima bir mazeret diye ortaya 
aüriilürdü. 

Şimdi rahat \:e seri trenlerimiz, 
düz ve iirııasız şo derimiz var. 
Gerp lıerkesin iıı;ini, gücünü hı· 
rakarak mütemadi} c:n seyahat et. 
mcsi mümkün dt•ğil de ) urdu 
tanımak için bro~iirlcr ÇJknrmak, 
maknlelcr yaunak ve gitnıcğc \"3. 

kit 'bulamadığırm;,;, fakat mcrı.ık 

ettiğimiz. bir nıamurcnıizi bı .. c 
hiç değilse ne ri.) atl:ı olsnn tanı. 
fabilnıck peka15 mümkündür. 
llom bu surctfo s:ıliıhi~ ctdnr im· 
lcmJcrin dilinden dinlcmi olma. 
nın istifade cilıctindm b:ışlmcn 
bir fazileti de vardır. hı refiki. 
mizin bu uğur.ı t:lhsis ettiği ı.iı • • 
tunlarilc, yurddan resimleri, mat
buat nıüdürlüğünün folo~'l'nCla 

Türkiycsi '\e Tuıl,çe iım ıra _ 
yonunu son çıkan •Konya• nü hni 
fevkaladesi, bu m.ık .. ndı temin i
çin atılmış ilk adımlnr mc~ anın. 
da zikredilebilir. Temennimiz, bu 
J in daha gcni'ıi hir mik~ a ta ~ a. 
pılabilmesi için çahsılmn ı ' ... 

Konya vilayetinin diğer 'ila et. 
)ere örnek olmasıtlır. 

HALK FİLOZOFU 

olmayıp ilk atış1arı dt.l.:ıyısil b r 
tecrübe yapmak m ksadıl 

muştur. Kurumun :.o CtZası var -
dır. Bunların bcşı fili olarak ça • 

lı~aktadır. Fakat kendılcri An
karada bulunduklarmdar. dola) ı 
atışlara iştirak ed memışlcrdir 

Atışlar 13 kiş! arasınua 25 met
reden hedef üzerine yapılmış 3 u 
yaymı olmak üzere atış ;} apan 

. gençler fevkalade ::nuvaffak ol -
muşlardır. Bunlardan qnra uzun 
atışlar yapılmı1 \'C içle.rfad,en b. -
zılan 400 metre k:ıdar :;ıtm,ışlar • 

dır ki bu Avrup.. rekoru olan 
250 metre mesafe ile mukayese 
edilecek olursa, neticenin dah~ 
fimdiden ne kadar parlak olncaı: ı 
kestirilebilir. 

Atış yapan gençlerin nrasın -
da hocaları olan ve bugünün C'l 

eski okçularındatı sayıl< n Mahır 

Özok ve Necmettin Okyay, Ke -
mal Gü.rses, Vakkııs Okatan VC; 

İbrahim Özok da bulımmuşlar ve 

ve eski okçulann yar~tmış olduk

ları insanı hayrdte bıraknn m -
mdıaretlerinden bahsetmişler-

dir. Bunlardan Mahir Özok bir 
okçunun hikaye.siı ı şöyJ .. anlat • 
mıştır: 

O tarihlerde yınt Okmeydanm
da müsabakalar yapılıyormu 

okçulardan biri lSO metre me · 
feden bir yumllrta,> ı vurmuş bu. 

nu gören diğer bır okçıı. arkndn 
demiş, bu o kadaı; büyuk ı · d 
ben karşıya çocuğumu dıkcc -

ğim onu vur dl'm \IC .;ocu um 
hakikaten okçunun k 
muş avcı nişan almı ve oku 
mış. Lakin çocugunn kovaı •• kı;u 
da ayni zamand~ okllnuatmı 'e 
ilk oku atan okcunun okunu r • 

lerck oğlunun bwnt n kurta 
mıştır. 

Bu hikfi) e zar.ı cıit:ı <"('JT' ecda
dımızın okçulukta gost rmı'i ol -

dukları mcharct çvk guz b r 
nümuncsidir. 

Atış yapan gPnı;kr n çok kı ~ 

bır zamanda gosterm olduğu bu 
muvaffakiyet yaruı ıçin çok bu
yuk netıccler almacagm canlı 

bir şahiddır. En es.kı 'c mılli spor· 
larımızdan olan okçuıu·un böy -

le yem baştan ıh,.a cdılme&ı ıç.n 
çalış1JmaSl cıdde. ıftıh d ~u 
bır \'nrlık1ır ... 
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cumlara Bir senede ne ka .. HiKAYE 
• karşı.a -Fö OD ~tü ifil CI d~~"~~~~.~~~.~~.~,~ B i R GEZiNT i 

ingilizler 90.000 lira sarfederek 
hududu tahkim edecekler .. 

kazaen, fırtınaya tutularak veya 

bir kayaya çarparak batan gemile
rin syısı nedir? 

_Y_a_z_a_n_:_ s_e....;d_a_d __ N....;a;;;.;;z;;;.;.m..;...;...i ....;A~KPINAR 

İşte son istatistikler: 1936 yı -

lında 882 gemi kaybolmuştur. Bu 

rakam 1937 de 821 e dii§müştür. 
Bunların mecmu tonları 991,769 
dur. Suriyede, lngiliz- ru filisfindearab Ya

ler lehine çalı- hudi mücadelesj ~:~ı~Jara 
şan bir cemiyet devam ediyor .. Yardım işi 

SURiYE- FiLiSTiN iŞ! HALLEDiLECE K MI? 
Ancak Eylulde 
görüşülecek 

Türk hekimleri dostluk ve yar. 

dım cemiyeti son iki aylık toplan. 

tısını Etıbba Odasında prof Psör 

Neş'et Osmanın ba~kanlığında ic. 
ra etmiştir. 

Filistinin vaziyeti bugünlerde ~ 
yeniden nazarıdikkati celbediyor. 
Yeni gelen Avrupa gazetelerinin 
muhabirleri tarafından yazılan 

bazı yazılar, Filistindeki tahrikL 
tın durmak şöyle dursun gittikçe 
arttığını gösterir mahiyettedir. 
Filistinde Arabların gizli teşkila. 
tı olduğundan çok bahsedilmiştir. 
He! :Cudüs Müftis'.nin geçen se. 
nek, faaliyeti hiç unutulmamış • 
tır. Müfti şimdi Suriyede bulunu. 
yor, Lübnanda oturuyor. Müfti. 
nin oradan tahrikat yaptığını da. 
irdönen şayialar tekzib edilmişti. 

-

aşağı yukarı şöyle hulasa edil -
mektedir: 

- Filistinde birtakım vukuat 
olmaktadır. Adam öldürülmekte. 

"· du. Hatta Filistinde vukuat çı.. 
kar t ıların doğruca Suriye budu. 
dunu aştığı, buna karşı çare bu _ 
lunmadığı da gizli bir şey değildi. 
Şimdiye kadar hep gelen haber • . 
!er, bu tarzda iken şimdi Suriye. 
de böyle bir mücahidler cemıyeti 
teşkil edilmesi ve bu cemiyetın 
Şamdakl İngiliz Konsolosuna gi. 
derek Suriyeli münevverlerin his.. 
siyatı hakkında teminat vermesi 
orada yeni bir faaliyet cebhesı o. 
!arak göze çarpmaktadır. Bu mü. 
cahidler cemiyeti, öyle anlaşılı _ 
yor ki Filistinde tahrikat yapmak 
için Suriyede tertibat alanlara 
karşı uğraşacak, İngiltere aleyhi. 
ne çalışanların faaliyetine imkan 
dahilinde mani olmak istiyecek_ 
tir. 

Suriyeli mücahidler cemiyeti 
namına söylenen bu sözleri din. 

(Devamı 7 inci de) 

Bu toplantıda evvela cemiyete 

girmek istiyen doktorun kabul 
muamelesi yapılmıştır, 

Bundan sonra Kırşehir yer sar. 
sıntısında felakete uğrıyan za -
vallı kardeşlerimiz için 10 aza ta. 
rafından hazırlanan bir takrir ü. 
zerine cemiyet naıruna 75 lira ve. 
rilmesi karar altına alınmıştır. 

Bunu takiben ihtiyaç içinde bu. 
lunan doktorlara da yardım olun. 
ması hakkında hazırlanmış olan 
raporun müzakeresine geçilmiş. 

tir. Bazı azalar, yaz tatilinden 
sonra bu raporun müzakeresini 
teklif ettiklerinden müzakeresi 
bırakılmış ve cemiyetin Eyhile 
kadar yaz tatili .yapması kararlaı;
tırılmıştır. 

Bir dul kadın nasıl para 

Kırların deııizleştiği ılık bir 
ilkbahar günü idi. Rifat ailece 
şöyle bir kız gezintisi yapmağı 

arzu etti. Karısı Sevime bu .fik • 
rini açtığı zaman o da çok müna. 
sib ve yerinde buldu. Rifat acele 
acele çarşıya koştu. Y eşli zeytin, 
yalancı dolma, sardalya, biraz 
havyar ve hıyar turşusu glbi so. 
ğuk şeyler aldı. •Bunların arasına 

bir şişe rakı ilave etmeği de unuL 
madı. 

kazanır ? 

Eve geldiği zaman gidecekleri 
yeri kararlaştırdılar 

Göksuya gideceklerdı. Vapur -

da Sevim kocasını bu güzel fi.it • 
rinden dolayı tebrik ediyordu. 

- Vallahi Rifat hazan hakika. 

ten güzel buluşların oluyor. İşte 
mesela şu gezinti. 

Rifat karısının bu sözlerinden 
son derece memnun 
gülümsüyordu. 

mağrurane 

Suriyelilerin, Filistinin mukad. 
deratına ne dereceye kadar ataka. 
dar oldukları da arrı bir bahistir. 
cSuriye Mücahidleri• namı altın. 
da bir cemiyet teşkil etmiş olan. 
!ar geçen gün Şamdaki İngi 1 iz 
Konsolosuna müracaat etmişler. 

dir. Bu müracaati manalı görü -
yorlar. Suriye mücahidleri cemi. 
yetın İngiliz Konsolosuna gönder. 
diği heyetin başında Mehmed Hi. 
cazii Geylani isminde Suriyelile
rin ileri gelenlerinden bir reis bu. 
lunmakta imiş. Heyetin müracaa. 
tindt>n maksad da Suriyelilerin 
İngiltereye karşı besledikleri his.. 

. si) atı bildirmek imiş. Evvela bu 
cihetler anlatılmış, Suriyelilerin 
İngiltereye karşı dostluk hisleı-in. 
den başka bir şey beslemelerine 
ihtimal verilemiyeceği tekrar e. 

dir. Bu vukuat karşısında Suriye. 
nin bütün münevver kitlesi ancak 
nefretten başka bir şey duyma -
maktadır. Yalnız kan dökülmesi.. 
ne teessüf etmekle kalmayız. Ay. 
ni zamanda bu gibi vukuat Arab 
_ İngiliz münasebetleri için za -
rarlı olacağı kanaatindeyiz .. 

İşte Suriye mücahidler cemi • 
yetinin İngiliz Konsolosuna söy. 

!ediği sözler işte bu suretle hula. 
sa edilirken anlaşıldıktan sonra 

lngilterede para kazanmak 
ümidile at yarışlarında 
Bahse giren kadınlar .. 

- Karıcığım, diyordu ... Bunca 

yıldır kocalık ediyorum. Senin ha
la ne karakterde bir adam oldu
ğumu henüz antıyamadığını gö. 

rüyorum. Daha buna benzer ne 
güzel şeyler dü~ünürüm ben, diL 
şünürüm amma sana anlatmağa 

imkan bırakmazsın ki ... 

Göksuya geldiler. Sofralar ku

ruldu. Herşey tamamlandı. Rifat 
rakı şişesini sonsuz bir istekle e

line aldı. Birka; kere var kuvve • 

tile dibini tokatladı. Eli kıpkır • 

mızı olmuştu. Ya acısı, artık 

tahammül edemiyecck raddeye 

gelmişti. Mantarın çıkması şöyle 

dırsun yerinden bile oynamamış. 
tı. Biraz daha uğraşlı. Kabil de
ğil. Sinirlendi Sevime. 

dilmiştir. 

Bundan sonra söz sırası, Suri. 
yelilerin İngiltereye karşı vere. 
cekleri teminata gelmiş!ir. Heyet 
reisinin bu hususta söyledikleri 

şimdi şu cihet nazarıdikkati celb 
etmektedır: Filıstindc tahrikat Bu hülya enteresan bir davaya sebeb oldu. 
yapmak ıçin Suriye;ıin bır mer. 
kez olduğu ötedenberi söylenı -

İngilterede yapılan at yarışlarında bahse giri . 
şerek para koymak, sonra para kazanmak yalnı~ 

zengin tabakaya münhsır klmıyor. Fkir fıkara da bu 
meraka düşmüş, ileri sürdükleri ufak tefek paralarla 
yarış hayvanlarının sayesinde refah ve saadete ka. 

vuşmayı düşünüyorlar. Tabii pek çok kimse de pa. 
ralarının kaybolduğunu görerek meyus oluyorlar. 
Bu seferki ilkbahar yarışlarında bir adamın bahsi 
kazandığı ve bahsi kazanmak için •gizli• bir çare 

bulduğu gibi herkese bir kanaat gelmiş olaack ki 
dul kadınlar, hastalar, işsizler, mektubla birer de 
pul göndererek kendi hesablarına bahse girişmesini 
rica etmeğe başlamışlar, iş büyümüş, nihayet mah. 

kemeye düşmüştür. Mahkemeye getirilen adam, Si. 
mond isminde biridir. Yarış yerlerinde, kalabalık 

yerlerde yiyecek, içe~k satardı. Simondun anlattık. 
!arının hulasası şudur : 

<ızılcık renkli dudakları, beyaz tem, bir bakışta se.. 
vilebilen toy kızlığı, bütün o ihtişam ... Gözlerinin ö
nünden gitmiyor?. Neden derin bakışlı mavi gözleri 
ba nayalin peşinden dalıp gidiyor. Ona acıyor mu, 
yoksa onu seviyor mu? Ne garib his. 

••• 
-- Hanımefendiciğim evde yokmuş .. 
- l\ime sordun?. 
- Hani o, sağır hizmetçiye ... 
- Demek, hasta filan değilmiş?. 
-- Hayır hanımefendi. .. Hasta değilmiş! 
- Bir tevakkuf ve su!: 
- E, öyleyse nerede imiş? .. 
- Bılmiyorum ki... 
- Sen bilecek değilsin .. sormadın mı? .. 
Hiddet! Hiddet karşısında kısa bir muhakeme. 

Ceva!: 
r"l.dım. 

- Ne dediler? .. 
. r hanımefendiciğim .. 

Merak, heyecan, ali\ka : 
- Ne zaman gidip geliyormuş? .. 
Göz:<'r>n çarkı. Bir saniyelik düşünce. Ellerin 

önde bağlanışı. Boynun kırılışı. Bir yalan: 
- Saıahlan çok erken çıkıyormuş, geceleri pek 

geç geliyormu~ efendim .. 

- Ya!.. 
- Evet efeııdım .. 

- P~ki ... 

- Yahu, dedi... insar. çantaıya 
bir tripişon koymağı akıl etmez 
mi? 

Sevim omuzların• silkti. 

- Ben senin rakı alacağını ne. 
reden bileyim. Herkes nasıl vura 
vura açıyorsa sen de öyle aç er. 
kek değil misin? 

Rifat açamıyacağını çoktan 
kestirdiği için bu sözlere daha 
sinirlendi. 

- Benim, yarışlarda bahse girişerek para ka • 
zanmak için bulduğum bir usul vardır. Bunu söy • 
leyemem. Şimdiye kadar on yedi aydanberi bu sa _ 

yede 835 İngiliz lirası kazanmışımdır. Yalnız bir ay 

-ziyan ettim. Fakat bana para kazandıran çareyi 

- Allahım .. A ilahım .. dedi. Er. 

keğim tabü erkeğıın amma ayyaş 

değilim. Kendine 
al da sen aç. 

güveniyorsan 

No.13 
Boyun kırış. Dizlerin bükülüşü. Vücudün inhi. 

.,.,ı V•rden bir selam. Odadan çıkış. 

Hizmetçinin çıkışı ! 
Nimet, derin bir nefes aldı; geniş, dev rapılı 

göğsü hohlıya hohlıy a şişti ve kendi kendine söy -
lendi : 

- Demek, onun için göremiyorum. 

- Sabahları erken, geceler pek geç .. ne zaman? 

- Bunun için mi bana gelemedi?. 

Evet bunun için mi gelemedi? Niçin Nimeti 

bı>kletiyor? Niçin cevabını geçiktiriyor? Ayrıldığı 

günün sabahında gelecek değil JYl:yd,? Niye gelmi
yor? Nimetin eline bir geçerse fena! Bu sefer, yalnız 

ısırmakla bırakmıyacak, koparacak! Didik didik 
e<frrek. Kaim, salkım salkım etli koilarının arasın. 
da, bodur fakat değirmen taşı gibi yuvarlak, sakil 
ve ağır vücudünün altında sıkıştıra sıkıştıra kemik. 

(Devamı yedinci sahifemizde) 

c..tem izzet 
!erini ufalıyacak; onun iri, sarışın, seyrek saçlı ba
şında yolunmadık bir tek tüy bırakmıyacak! 

Onu, bu kadar derin bir iştiha ile, sel gibi coşup 
boşanan pürşehvet iştihası ile seviyor. Ah, onun ge. 
leceği gün! .. Neler olacak neler? .. Bütün bu iştiha 

kasırgası birden kopacak ve birden silip süpürüp 
götürecek! .. 

••• 
Refik te, onu düşünüyor. Kaç gündür kaçıyor. 

Göze görünmüyor. Fakat, daha kaç gün kaçabile • 
cek? .. Bulduğu çare basit. Kolaycacık keşfedilebilir. 

Tramvaya binmiyorsa vapurla gidiyor. Nimet, bunu 
aklına getiremiyecek mi? Yarın da vapur iskelesine 

geliverir! Hatta, şimdiden kendisini aratmıya, sor
durmıya başladı değil mi? Dün evine gidp: 

- Refk Bey nerede? .. 
Diyen hizmetçi, yarın öbür gün de pekala iske. 

- " 
leye gönderilebilir? Bir defa ele geçerse ne olacağını 
kendi de biliyor! En iyisi, biraz ces!ll'et. Refik, cDan. 
ton• un büyük sözünü okumadı mı, bilmiyor mu? .. 

- Cesaret .. cesaret.. daima cesaret... 

• •• 
Ağlamak durmadı. Huzün durmadı. 

için istek gelmedi. Sinirler zayıf!.. 
- Doktor: 
- Kızım, gönlünü ferah tut ... 

Yaşamak 

Diyor. Nerede o ferahlık?.. Niçin yok? Neden 
hiıla ağlıyor? Ağlaya ağlaya ne olacak? Gözlerin bu 
yağmuru ne zaman dinecek? .. 

Neyse ki, iki üç günde bir Refik geliyor: 
- Nasıl oldun Ferhunde?.. ' 
Diyor. Yoksa yapyalnız kalacak. 

Reliğin bu hitabı samimi ve içtendir. En ço!c 
gazete için değil, kendisi için gelyor, kendisi için soru. 
yor, kendisi için söylüyor! Kalbin zafı, iradenin zafı, 
gözlerin zfılı. Muhatabı da bu zayıflığın {arkında _ 
dır. İncitmiyor, sıkmıyor, reddetmiyor. O kadar. 

Gazeteler de büsbütün: 

- Sustular ... 
Demiyelim. cA!emdar» ın, cPeyam• ın, cSa _ 

bah. ın, cSerbesti• nin sesi çıkmıyor amma yazan. 
!ar var. cTasvir• en başta. Her gün bir satır, birkaç 
satır, yarım sütun, bir sütun bir şeyler yazılıyor .. 
Resimler basılıyor! Güzel kız, bön kız, bahtsız kız 

(Devamı var) 

Sevim hiddellem•·ek: 
8
y(A 

- Vay beyim var .. sen , ~~· 
değilsin de ben mi 2yya~ıııı·h~ı 
nun söylediği laflara b~k~ ııP' 

- Rica ederim be."'"' i)ll J!~ 
münakaşa et'!'e çıinkü bU~. Si' 
!eri ters anlamakta yekta, 
na ayyaşsın diyen var rrıı · ceııw 

Rifat bunları söylerken 0td"' 
deki Sevimın hediye eırrııŞ ~ 
ğu çakıyı hatırladı. çıkardL ,.eıd> 
tarı çakı ile açmağa ıı:.arıırbir tüf• 
Ne yazık ki mantar yıJle ıııfl' 
ıli yerinden oyna."DıyordU. Mı 
daha zorlaymc:ı çakı •Ç8~aıj\ll 
kırıldı. Sevim buna b 
hiddetlendl ~ 

- Aferin san~ hatıra)'9 b ~ 
etmesini ne güzel biliyors~,ı? 
de kabahat ki senin gıbı 
bir şey hediye ettim. ·rl~ 

jJıl 
Rifat artık adamakıllı 5 

mişti. .A 
b sıJ'" 

- Aman, dedı.. Alla j,ıı' 
1bir daha hiç birşey verme lı" 
istemem ... İki paralık ç~~~~ıli9 
şıma kakma. Böyle ker 
değil a kırıldı işte. IJl',ıı 

Sinirli sinirlı çakı)! kal'3 pır• 
uğraşan Rifat çakı kayıJl': sır' 
mağını kesti. Hırsla çaJ<ıY ,ıoııJI 
attı ve atarken oldukça 1 
bir de küfür savurdu. 

Sevim: 1 tıf 

- Aşkolsun Rifat niJıaY;ifl d~ 
na bu sözleri de söyliyeeek 

ğil m\? diyordu. !ilt '° 
Rifat parmağını diğer e 

karak: 11 ; 
- Yahu sen beni çıldırt;eı ,ı, 

istiyorsun? Sana kim bal< 
ti? Ve ne söyledi~ 51fiıl 

- Daha ne yapacaksın ıiil' 
bundan fazla, bundan tıaŞ:e~ı 
lüsü olur mu hakaretin? ~~ 
ise döveceksin Zaten yaP~

3

1ı 
bir o kaldı. Çakıyı kır, yer ııf 
sonra da bunlar yetm!yor; 'fi 
bi bir küfür et Sankı ra sJP 
cektin de büyüyecektin· .dl 
yaptığın ayyaşlık değildi! 

dir? ·-' 4' 
d' 1:ııı~ ...ıi-- Ha ... Ha ... Hayı ,,err,. 

ha gayret.. Sarhoş, ayya) '-. 

Haydi başla, başla. :csas•;eJ/ 
bana zehir zemberek et 
bir eğlence var mı lti? 

Sevim: . J:ı'>lf 
- Aman gezinti de lıM\~ 

ye benzese. Daha yaz ge ti'_ 
yerlerin nemi kuruınad:. fi' 
dere kenarlarındl\ ne iŞI ııit ~ 
dır. Zaten sen hiç makul d,11· 
düşündün mü şimdiye J>J 

Rifat: p' 
- Kuzum mademki öyle·" 

ca ederim hemen dönel~ ı' 
Bu sırada diğer arkJid ııs' ' 

ralarına girdi. Onları ya~. 
!ar. Yanlarına gelen kah ,J' 

- Şişeyi açarnıyorsıınıılıı: 
ha? diye sordu ve ilii\'e el,.., ff 

rre11"" .J/ 
- Ben size açıp ge ı il- ,.. 

terseniz hasır, tabak, bSrd .A 

tere falan getireyim· b~r. 
Birkaç dakika sonra ··]< 

tamamlandı. Herşey ıııu ın!,ıı 
di. Şişe açılmıştı. J{ar j)t I 
çalıyordu. Hıvar turşu~u ~,l/A 
da ne güzel gidiyordu. p.r 'I 
!ardan biri Rifata: ~ı 

- Rifat, dedi. Karına el ,rıl 
·ıtl f 

kadeh rakı ver de barı> bjpl 

Rifat Sevim2 rakı }:a;~ 
zattı. Akşam hava kboY'""'.JI 
Mehtab denizı yaldıza ot1'. 
Vapurun arka taraiınd• , 

·m k ' konuşuyorlardı. Se,·ı 01.1' 
ıunD 

yaslanmış başını o.n 
mış Rifat diyordu. Jllsl' 

- Vallahi sen taın ıevl<' 
bir kocasın. Hakıkatcn ç"~ 
gezinti aman ne kadara Jl'et 

b J>ıS 
lendik değil mi? Alla ıurs' 
der de hava da güzel od bS 1 ..ı 

b·r 8 ~· 
lecek pazara bunu ı del• '5; 
rarlıyalım amma bu .. eıiJI'· '• 

··tur b'' 
türlü yemekler go ~~ı .ıı 

·şc r ,.,. 
de bu sefer bcs altı ~ı . ,.D! 

· tripır 
den alırsın amma 
beraber ... 



Uzel giyinmek merak-
....... _ ---

8l kadın neler bilecek 

Müflis kadın akıl öğretiyor 

Bilinmesi lazımgelen 
~eyleri siz de öğreniniz i 
~1 

buçuk senede 5,000 İngiliz görüyorlar. Elli yedi yaşındaki 
~ sarfederek bitiren elli ye. kadın bunları son derece yakış • 
1ııı;'ndaki dul kadının hayatı, tırmaktadır. Yalnı~ şu sözleri çok 
~~ a gazetecileri için bir dedi. hazin : 

ltıe.vzuu oldu. cSon Telgrab - Eğer eskisi gibi para harce. 
gun bu kadından bahsede. debilecek gibi olsaydım öyle elbi. 

:nun söylediklerini naklet • seler yaptırır giyerdim ki bunları 

.~ l<onstans'ın kocası zengi!l 
Ot kattı. Karısını çok iyi ya. 
~u. Kocasına sözü geçen 

1' er istediğini elde etmiş, 
ltıYaşarnıştı. Kadının en bü -
erakı, çeşit çeşit elbise giy. 
tanıdıklarına ziyafet çek -
~e d -

O ansetmekti. Bir zaman. 
ncta lfeu n ayrılamıyanlar, onun 
i ~~ıne gidenlerden ortada 

ı~ ''lllse kalmamıştır. Eski 
'ıı~n ~epsi onu unutmuş, yal. 
lta 1 hızmetçilerinden biri o. 

r• ~ig· llıış, ona yardım etmiştir. 
ıs Konstans, bir terzi salo. 
~ llıankenlik ederek hayatı. 
1ll nacağını, çünkü terzi, di. 

Oda işlerine aklı çok erdi. 
"'Y' .. b· •UYordu. Üzerine çeşit çe. 
· '~eler giyerek bunları ter. 
~tıin rnüşterilerine göstere. 

kat bu esvablar kendinın 
«caktır. Londra gazetecileri 
,~nu takib ederek bu elbise 

lerinde bulunuyorlar ve 

1 ıı~l' 

kendime nasıl yakıştırdığımı sÇz 

de tasdik ederdiniz. 

Sonra, bugünkü halini şunlarla 
anlatmaktadır: 

- Benim cebimde para denecek 
bir şey kalmadı. 1,000 lira borcum 
var. Bu borcu, terzilere esvab için 
yaptım. Şimdiye kadar para sar. 
!ediyordum. Bundan sonra para. 
nın nasıl kazanılacağını göstere. 
ceğim. Üzerime giyindiğim elbL 
seler yakışıyor. Çünkü öyle ihtL 
yar değilim. Güzel elbise giyen 
kadınların bunu gösterebilmeleri 
için nasıl oturup kalktıklarını iyi 
bilmeleri Hlzımdır. Çok kadın var. 
dır ki bunun farkında değildir. O. 
turmak, kalkmak birer kaideye 
tabidir. Herkes istediği tarzda o. 
turup istediği gibi kalkamaz. Bir 
kadın bunu düşünmelidir. Ayak. 
ta dururken nasıl vaziyet almalı 
ki üzerinizdeki esvab kendini 
göstersin? İşte bunlar hep birer 
san'attir. Fakat bütün bu haller, 

Devamı 7 inci sahlfemizd• 

Dün nasıl eğlendi? 
Vapurlar, trenler binlerce 

halkı mesirelere . taşıdığı halt!~. 

Uzun zamandanberi yeşil ze • 
min üzer1ne rengarenk çiçeklerle 
süslenen kızların kokulu havasına 

bu havanın doğurduğu iştiha ile 
yenen o envaı türlü yemeklere 

ve nihayet tertib edılen çeşid çe. 
şid kır eğlencelerine ... kıyıları _ 
mızı çevreleyen yabancıların gıp

ta ettikleri mavi den izlerimizin 

o ılık vücudlere bıraktığı tatlı 

duyguya hasret rılan İstanbul hal. 

kı bu hasretin yarattığı acılığın 

bir kısmını dun de sinelerinden 
koparıp attılar. ;)ün İstanbul 

yaz mevsiminin oldukça sıcak 

günlerinden birini ~ aşadı. 

Daha cumartesi günü akşamın. 
dan pazar gününün fevkalade ge.. 
çeoeğini anlıyan ilalk ertesi gü -

nün bütün hazırlıklarını geceden 

ikmal etmişlerdi. Bunun böyle ol. 
duğu pazar günü daha sabahın 

saat altısı olmasına rağmen mah. 
şeri andıran kalabalığından an -

!aşılıyordu. O rengarenk kır çt -
çeklerini andıran dbiselerile, gL 
decekleri yerde d.ıyacakları haz.. 
zın daha şimdiden yüzlerinde te. 

insanların seslerine varıncıya ka. 
dar ... 

Bütün gün şehrimizin bu ayrı 

ayrı güzellikleri olan yerlerind 
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Dişi canavar! 
Yaptık ların ı n hesabın ı 

vermeye ça lışıyor .. 
Jüri bu caniyi nasıl cezcı.landıracak 

On üç kadını zehirleyip öldü. 
ren cana varın macerasını bundan 
evvel yazmıştık. 

Son gelen Belçika gazeteleri, 
sütunlarını bu canavarın muha. 
kemesine hasretmışler. Bız de mü. 
him kısımlarını aynen nakledi -
yoruz: 

•Büyük bir kalabalık var. Ca. 
ni kadın, içeri ı;irdı. Yirmi aydır 
hapiste. Rengı solmuş, çehresi 
~ıryıflamış. Herke~ kendisine ba. 
kıyor. maznunlara mahsus yere 
oturdu. Arkasında koyu renkli 
bır manto, yanaklarıl"a hafif bir 
allık sürmüş. 59 yaşında. Dudak. 
!arı çok ince... Muhakeme baş -
!adı. Jüri heyeti tahlif edildi. Za
bıt katibi, ithamnameyi ekudu. Bu 
saatlerce sürdü. 

Dul Beker, dinlemiymdu. Pen. 
cereye bakıyordu. 
İthamnamenin başlıca madde • 

!eri: 
1 - Madam Mari Beker'in 

hayatı pek karışıktır. 
2 - Tedavisind~ bulunduğu 

hastalar fenalaşınca • ailelerine 
veya doktora iş işten geçtikten 
sonra haber varmiştır. 

3 - Ölenlerden bir kısmının 
fethi meyit ~meliyatında, dij! -
talin ile zehirlendikleri anlaşıl -
mıştır. 

Hakim sorguya başladı: 

- Yirmi yaşında iken beraber 
yaşadığınız teyzenizle bozuşmuş. 
sunuz. Teyzeniz sızi nankörlükle 
itham ediyormu~ ... 

- Bay reis... Teyzıını beni, 
yaşlı bir adamla evlendirmek is.. 
tiyordu., 4te bu sebeble aramız 
açıldı. 

- Aile hayatınıza aid bazı ge-

geçimsizliklerden bahsolunuyor. 

- Yalan, hepsi yalan ... 

- Bir zabit vekilile münase • 
baatta bulunmuşsunuz? .. 

- İftira! İftira! .. 
- Fakat kendisı sorguya çe -

kildi ve itiraf etti. 
• - O da yalan söylüyor ... 

- Gelip yüzünüze karşı söy • 
!erse ne ders;.niz? 

- İftira ... Başka ne diyeceğim., 

- Tevkif olunduğunuz vakit 
çantanızda neler vardı? .. 

Madam Beker kısa bir sükut -
tan sonra cevab veriyor: 

- Dij!talin vardı ... 
Bu sırada Mösyö RöneHodi ile 

münasebata temas ederek: 

Reis - Bu adam az zamanda 
aşıkınız oluyor. Sızden yirmi yaş 
da küçük ... 

Madam Beker - Sevdada yaş 
aranmaz! 

Reis - Hodi nerede idi. 
- Seyahatte ... 

Reis - Onu da <.ldattınız. 300 
bin frank mirasa konduğunuzu 

söylediniz. Sizinle evlenmek istL 
yordu. 

- Hepsi yalan! .. 

Dijitalin 
Madam Beker, reisin sözlerine 

soğukkanlılıkla cevab veriyor. 
•Hep yalan!• diyip geçiyordu. 

Reis - Çantanızda ne vardı 7 
- Dijitalin ... 
Bunu irıkiır edebilmenin ~ -

kanı yoktu. Zira, tevkif olundu -
ğu zaman çantasında bulunmuş
tu. 

- İki defa aldım. Kalbimden 

Yaz eğlenceleri 

barüz eden blı· ahenkle dolaşan ı 
genç kızlar. Onların peşinden is
tememelerine rağmen musallat o. 
lan, mutatları \'eçhile türlü, tür. 

lü şeyler "lın!l"ası.,, ı.' tiyen kü _ 
çük çocuk l ı lcu $alanlarına 

eşyalarını bırakıp da ellerindeki 

mendilleri sallıyarak serinleme • 
ğe çabalıyan biraz yaşlıca hanım. 

!ar. ve nihayet daha eksik kalan 
şeyler ikmale uğraşan ter içinde 
kalmış muhtelif yaşta baylar .. 

Bütün bunlar kendilerini İs _ 
tanbulun ayrı ayrı köşesindeki 

mesire yerlerine götürecek va _ 
purların trenlerin gelmesini bir 
an evvel istiycn htanbul halkı da 
nihayet vapurlar geliyor, yana -
şıyor halk sanki yekpare renkli 
kütle gibi vapura doluyor 

Han; bu küt!~ ile vapurun de. 
nizd,·k; ,·ıziyetine ~öyle biraz 
dıkkatıice bakar.. ve bira:;: da si _ 
nirli olan bir adamın bu kütleye 
takılıp da o insana denizin dıbini 
hatırlatan vapura binmesine im. 
kfuı yok. 

Vapur denizle bir kalkıyor. Da
ha gözden kaybolmadan bunu bir 
ikinci ı, r üçüncü ve r.ihayet ar. 
dı aı.. gelmiyen ayni kalabalık. 
la yuklü vapurlar takib ediyor. 

Saat on ikıye yakın artık kır _ 
!arda yer kalmam•Ş. Önceden ge
lenler kendilerine birer ağaç kap. 
mışlar rahat rahat oturuyorlar. 
Onların bu haline geç kalıp da 
güneşin altinda ağaçsu. kalmış o. 
!anlar da gıpta ederek bakıyorlar. 

İki ağaç arasına gerilmiş sa • 
lıncakların sayıs. sayılamıyacak 

kadar çok. Kiminde uyumağa ça
lışan küçükler, kiminde de neş'. 
eli sesleri ortalıgı kaplıyan genç 
kızlar. çocuklar ve onların neş'e. 
si:ıe iştirak eden bazı ak saçlı 
baylar bile var ... 

ayni tatlılık ve ayni ahenkle ge
çiyor. Güneş rengini değiştirip 

de yamaçlara yaslanmağa başla _ 
yınca serinleme~r. başlıyan hava 
eğlencenin verdiğı yorgunlukla 
hamlıyan halka yeniden can balı.. 
şediyor ve biraz evvel durgwıla.. 
şan hareketler tekrardan başlı • 
yor. Bu da kır ve den,ızlere bir 
hafta için veda eden halkın dö • 
nüşü ... 

Buraya ge'.mek için renkli 
bir nehir halinı alan halk yine bir 
renkli nehir gibı iskele ve lstas • 
yanlara akın ediyor. 
Dönüşte vapurlar trenden gi • 

dişten daha zevkli oluyor .. Buna 
belki akşamın renk ve tatlığı se
beb oluyor. Çünkü gidişte yapa. 
cakları şeylerın zorluklarından 

türlü türlü endişelerinden l:ıahs -
( D,, \' a mı 7 inri sayfada ) - Bütün bunlar yalıın! İftira!._ 

~~~~~~~~~ 

Bir kadın 
.............. mm ...... 

Niçin kocasından kaçar? 
Evden kaçan kadın dedikodula

rın sonunu bekliyor 
Harri, zengin bir çiftçidir. Ad. 

!iyeye haber verdiğine göre geçen 
sene Standfordun karısı bu müd. 
det Harri'nin yanında çalışmış oL 
duğu için çiftlik sahibi, }ıu kadına 
dair malümat verebileceğini söy. 
leyerek ifadesinin belki bu ölüm 
vak'asını aydınlatacağı zannedil. 
mektedir. Standford öldüğü za • 
man onun mikrop alarak tetanoz 
denilen hastalığa tutulup öldüğü 
söylenmiş ve adamcağız gömül _ 
müştü. Fakat sonra yapılan tah. 
kikat genç adamın yukarıda söy. 
lerıdiği gibi striknin ile öldürül. 
düğünü göstermiştir. Karısı tev. 
ki! edilmiş, nihayet mahkeme ka. 
rarile beraet etmişti. 

son derece mustaribdlm. 
Reis - Dijitalin §fşesile bera. 

ber dolaşmanıza sebeb ne? .. O -
telde bırakama" mıydınız?.. 

- Hodi'nin görmesir.i istem! • 
( Devamı 7 inci saylarla ) 

kil meselesidir. Fakat gazetecller 
giderek genç kadını knsabada a. 
ramışlar, konuşmak istemişlerdir. 

Kadının bir annesi vardır. Gelen. 
!eri görünce: 

- Kızım, demiş, bazı ahbabları 

ile beraber gitmiştir. Mahkeme -
den kurtuldu kurtulalı bu köyden 
çıkmıştır. Bir daha gelmemiştir. 

Kızım için o kadar dedikodu \•ar 
ki bu sözler ibtmeden bir daha da 
gelmiyeceğini söyledi. 

Genç kadın için söylenen la -
kırdılar arasına bir rle genç papa. 
sın adı karışmaktadır. Halbuki bu 
adam hakkında herkes iyi şeyler 
söylem ektedir. Onun için bir ta. 
kım dedikodular manasız görül. 
mektedir. Papasın kendisi de bu
na dair şunları söylemiştir: 

\'~, s~ tenk gözler> daha ma~ i, ı·engi daha 
ı tii~ ı ç .arı daha pırıltılı, af:zı da daha kır

etır, 

Loretta Yung bunu biliyor takdir edi~ 
Bildiği, takılir ettiği için de daima beyazlara' 
büı iiniiyor. T~pkı beyaz güvercinler gibi ... 

Plfıjlar .. İnsanın kumu görme. 
sine imkan yok . Halk birbirine 
yapışmış gibi eğer deniz yerine 
hani göl filan olsa belki insanın 
suyu bile görmesine imkan olmı
yacak sesleri artık siz tasavvur 
0 din. o ilk denize girenlerin so -
ğuktan attığı çığlıklarrlan tutun 
da türlü türlü lisanlarla birbir -
!erine derdini anlatmaf:a uğraşan 

Genç bir kadın, genç olan ko • 
casını zehirleyip öldürebilir mi?. 
Bir zamandır İngiliz gazetelerini 
ve İngiliz Adliyesini meşgul ~den 
böyle bir mesele vardır. İigiltere. 
de Norfolk'da bir kasabada Stand. 
ford isminde otuz yaşlarında bir 
adam, striknin denilen zehirle öl. 

dürülmüştür. Adamın karısı yir. 
mi yaşlarındaki genç kadının da 
bu ölümün mes'ulü diye muhake. 
altına alınmıştı. İlk tahkikatta 
genç kadının üzerine toplanan 
bazı şüpheler belirmiş ise de ne. 
ticede bunlar kuvvetli çıkmamış 
ve kadının beraetine hükmecliL 

mişti. Aradan aylar geçmiştir. 

Şimdi yine bu meselenin tazelen. 
diği İngiliz gazetelerinde görül _ 

mektedir. Harri isminde bir çift. 

çi tarafından Adliyeye yeni bir 
ihbar olmuştur. 

Genç kadın şimdi tekrar muha. 
keme edilecektir. İlk beraet kara. 
rı, İngilterenin en yüksek mah _ 
kemesi tarafından nakzedilmek 
suretile. O ciheti adliyeye aid şe. 

- Standfordun karısı aleyhin. 
de söylenen şeykrden dolayı mü. 
teessirim. Bu kadının haline acı. 
yorum. Yoksa benim onunla ha. 
tıra gelecek başka bir mün:,sebe. 
tim yoktur. Yalnız annemi sev -
dim. Sevmek diye de ana ile oğul 
arasındaki şefkatten başka bir 
türlü bir şey bilmiyorum.> 
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Vekillerimiz 1Çekoslovakya A vru
Tedkik seyyaha- panın en tehlikeli yeri 

. ş~ turnovas::~ •• tine çıkıyorlar 
eşıktaşla guneş uç (Birinci sahifeden devam) 

U
•• çe berabere kaldılar Meclisinin kapanmasın' müteakıb Vekiller, kendi Vekaletlerini ala-

kadar eden işler hakkında mahaL 
!inde tedkiklerde bulunmak üze. 

Istanbul şildı turnuvasına dün 
dı: Şeref stadında devam edildi. 

Beşiktaşlılar şu kadro ile oynu. 
yorlardı: 

l\khmed Ali - Hüsnü, Faruk -
Rifat, Feyzi, Fuad - Hayati, 
Muzaffer, Nazım, Hakkı, Eşref. 

Güneşliler de şöyle bir kadro 
ile sahaya çıktılar: 

Cihad - Faruk, İbrahim - Yu. 
ıruf, Rıza, Ömer - Melih, Sala • 
haddin, Hakkı, Niyazi, Rebii. 

Hakem Tank. 
Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. 

Hücum güneş müdafaasında ke • 
sildı. 

İlk fırsatı Be~ktaşlılar kazan • 
dılar. Mütemadiyen soldan sar • 

. kan hücumlardan birinde top an. 
sızın sağa geçti ve gol gol va • 
ziyetine girdi. Cihadın yerinde 
bir çıkışı tehlikeyi bertaraf etti. 

Dördüncü dakikada GüneşlHer 
de yavaş yavaş ağır basmağa baş. 
lı urlar. Sahaddinin uzaktan at. 
tığı ıkı şüt avuta gitti. Melih de. 
rın bir pası kovalayarak Rifatı 

peşine taktı ve çizgi üzerinden 
topu ortaladı. Güneş mı.ıhacimle. 
ri bo · kale önünde topa yetişe • 
mediler. 

O nikinci dakika: Beşiktaş mü. 
dalaasının bütün gayretine rağ • 
men Güneş muhatimleri müessir 
bir ahenkle Mehmed Alinin ka • 
lrsini tazyfk ediyorlar. Melih to. 
p 1 Hakkıya geçirdikten sonra ile. 

"aydı ve verilen pası beş meı:.. 
r '.en plase bir şütle sayıya tah. 
v] etti . 

Bu golden sonra Beşiktaşlıları 
daha canlı görüyoruz. Hakkının 

fevkarnde bir şekilde idare ettiği 
hücum ahtı Güneş müdafaısım 

zorluyor. 
Bu aralık Hakkının, Eşrefin ve 

Muzaffıerin üstüste ele geçirdik.. 
reri fırsatlarla adeta bunların Gü. 
neş müdafaam, bu fırsatların ka. 
çırılması sayesinde nefes almak 
imkanını buluyor. 
Beşiktaş hücum tabiyesini bi • 

raz geç anlıyan Güneşliler, rakib 
hücum hattının tesirini bertaraf 
ettiler. Yavaş yavaş vaziyete ye. 
niden hlkim oldular. 

Beşiktaş müdafaasının sıkıştık.. 

ça sinirli bir oyun oynaması Gü. 
neşln lehine olan vaziyeti büsbü.. 
tün takviye ediyor. Nitekim 34 ün.. 
cU dakikada topla ilerliyen Re -

(Dış politikadan devam) 

tarafmdan işgalinden sonra Çin, 
ancak arkasındaJ.i Sovyetlerden 
yardım görebilir. 

Bu Sovyet yardımı Çini nereye 
götürecektir? Bu, belki de dünya. 
nm en münakaşalı mese-lesidir 

Sovyctlerin ht'r harekelinde ko
münistliğin ayılma" gibi mak. 
sad giiden bir ziiınre, Çinl bugün. 
den artık komünist telakki etmeğe 
ba~lamışt.r. Bozılan ise, Çindcn 
sonra sıranın kendilerin~ ge1ece .. 
ğini bilen So\")'Ctlerin bu l ardı -
mından bir neli~ nıüdafaasmdan 

başka hir ı:a} e ı,i>rmüyorlar. lla. 
kikat ~n olsa gerektir ki. bu yar. 
dınıın Çini n<.'re)'e g(\türeceğini 

Sov~ f'I Ru,ya dn lıugiin bilmiyor. 
Bn, hitdiselerin alacağı cereyana 
lıağlıdır Fakın Sovydlcr bu yar. 
dıını verirken Çin <le bunu kabul 
ederken, ;üphesiz ilk düsünce, 
Uzak Şarkta Japon hcgemon ·a-.

nın kurulmasma m.ini olmaktır. 
Bu. Çini istiklalden 1'1al1rum ede
ceği gibi, Sovyctler için de çok 
tehlikeli bir vaziy~I nıcydana ge. 
tirir. Binaenaleyh Çinin kurtarıl. 
ması ilk bcdc(tic. İ le Sovyet - Çin 
yalunlıgınm bugiin için 
budur. 

manası 

Fakat hadiselerin gaı ib teccllisL 
dir ki, Çini Sovyetlerden ayırarak 
kendi iradesine tabi kılmak. sonra 
Sovyetlere kar~ı ~ürümek, \C ni. 
hayet Uzak Şarktaki Anupa ve 
Amerika serına)e~ini tasfiye et .. 
mek i~in te ebbil'e giri~cn Japon· 

vn. bıı kadar kan di>ktuı.ten sonra 
Uzak Şarktaki vaziyete, buna ta. 
n1an1ilc maklı!' hir t'l'rf'~·an venniş 

A ES'llER 

biinin üzerine iki Beşiktaşlı mü • 
dafiin birden şarj yapması Sala. 
haddinin demarka kalması neti • 
cesini verdi ve vaziyeti çok iyi 
gören Rebii topu Salahaddine ge. 
çirdi. Dört metreden sert bir şilt 
topu ikinci defa Beşiktaş ağları. 
na taktı. 

Bu vaziyet karŞJsında Beşikta, 
müdafaasının maneviyatını kay • 
betmesi hücum hatlarına da sira. 
yet etti. Birinci devre, oyun bu 
tempoyu muhafaza ederken 2.0 
Güneşin lehine bitti. 

İkinci devre Güneşin tazyiki 
altında başladı. Beşıktaş kalesi 
birbiri arkasına tehlike savuştu -
ruyor. Dördüncü dakikada Re • 
bii, Hüsnünün sert bir şarjından 
sıyrılarak kalesini boş bırakan 
Mehmed Alinin yetişemiyeceği 

bir noktadan topu kaleye soktu. 
Beşiktaşlılar üçüncü galden 

sonra mağliı.biyeti büsbütün ka. 
bul ettiklerini gösteren bir haleti 
ruhiye içinde oynamağa başladı. 
!ar. Sayı yapmak için değil, fazla 
say•ya mani olmak için kullan -
dıkları meşhur tabiyeye yine mü. 
racaat ettiler: Hakkıyı orta mu.. 
av in yerine aldılar . 

Üç sayılık bir farkla galibiyeti 
sigortalıyan Güneşliler, bu sert 
müdafaayı aşmak için göze alın. 
ması zaruri olan tehlikeden da -
ima kaçıyorlar. Bunun için güzel 
paslarla ilerliyen muhacimler, 
kale önüne geldikleri zaman, son 
hamleyi yapmaktan daima uzak 
kalıyorlar. Bu aralık kasdi tekme 
atan Fuadın hakem tarafından o. 
yundan çıkarılması gürültülü ha. 
diselere sebeb oldu. 
. Güneş hücum hattım gayrı mü. 
essir bir hale getiren Beşıktaşlı -
!ar, Hüsnüyü de ileri alarak sıkı 
inişler yapmağa başladılar. Bir a. 
ralık Hakkı yakından bir şiltle 

takımına şeref sa}'lsını kazan -
dırdı. Beş dakika geçmemişti k, 
Nazımın ikinci sayısı, on dakika 
sonra da Hakkının beraberlik go. 
1ü ;y.apıldı. 

• 

3/0 galib vaziyetten 3_3 berabe. 
re vaziyete geçen Güneşliler can. 
larını dişlerine takarak çalışmağa 
başladılar. Fakat Beşiktaş müda. 
faaısı hakemin müsamahasını ka. 
zanan S<>rt bir oyunla Güneşli -
lere sayı fınatı vermedi ve oyun 
3..3 beraberlikle bitti. 

ingi/;z 
Kabinesi 

Londra 13 (A.A.J - l\1atbua.t, su 
rııti umumiycdu bu sabah Londra
ya avdet edec~k olen Çemberlay. 
nin kabineyi fevkalade bır içti. 
maa davet edectği.ü zannelme _ 
mekle beraber Ba~vekilin Lord 
Halifaks ve diğer bazı nazırlaxla 
görüşeceğine ıhtimal vermekte • 
djr. Başvekil ile nazırlar, İspan • 
:,tıl limanlarınd&. bulunı..n İngiliz 
konsoloslarından İngiliz vapur. 
!arının bombardımanı hakkında 

gelen raporlarh İ~panya ve Çin 
do sivıl ahalinin maruz kaldığı 

bombardımanlar hakkındaki ra _ 
porları tedkik edeceklerdir. 

Daily Expres gazetesinin talı -
min ettiğine göre İspanyadaki ec. 
nebi göniıllülerinin geri alınması 
hakkındaki İıgiliz plıinının esa. 
sına göre bu hafta •taın • bir an -
!aşma hasıl olacaktır. 

Bu gazeteye göre, bu;ıün Baş · 
vekalet daireırinde toplanacak olan 
nazırlar, İngiliz ;;e-nilerine karşı 
yapılan hücumlar ıkvam ettiği 

takdirde ittihn edılmesi lazım 

gelecek olan tedbırler hakkında 

göriıseceklerd c. ----
iki kaçC'.kçı Daha 

(Birinci sahifeden devam) 
ve üzeri arandığı zaman bir mik
tar afyon bulunarak müsadere e. 
dilmiştir. 

Eminöni.ı.nde Abdullah oglu Kü. 
çükpazarlı Mehmcdin Bahçekapı. 
da polısin naza.tından kaçmak is
tu gibi şüpheli b'r şek'lde dolaş. 
tığ ı;öriilmüş. Mehmed durduru_ 

re memleket dalıilinde bir tedkik 
seyahatine çıkac:ıkl;.rdır. 

Bu meyanda Maarif Vekili Saf. 
vet Arıkan, evvel.5 l'.rzuruma gi
decektir. 

Maarif Veka.Jeti, gerek gene kız 
!anınıza ve gerek ev ıcadınlarına 
çok büyük fayda ve isfüadeler 
veren, onlara ev işlerine, aıle bıL 
gileri ve aile yuvasında daima kar 
şılaştıklan birçok ihtiyaçların hal 
lini öğreten, ayrıca terzi, şapkacı, 
biçki ustası ve saire gibi ihtisas • 
!arı temin eden •kız san'at ensti.. 
tü• leri ile •akşam kız san'at mek 
te'bleri• nin bütün memlekette ve 
bu meyanda doiıu ~ehirlerim.izde 
de tesis olunmasını kararlaştır -
mıştır. 

Safvet Arıkan; bu seyahatinde 
bilhassa bu mevzu etrafında ma • 
halli tedkikler yapacaktır. 

Mumaileyh; aynca •köy mek -
teblel'i• ve yeni açılacak olan eğit
men kurslarının nerelerde tesis 
olunm~ı hakkında da meşgul ola. 
caktır. 

Maarif Vekilimiz bu tedkikle • 
rinden sonra •Van• a da gidecek 
ve •Doğu Üniversitesi• nin bu 
ders yılı başlangıcında kısmen fa. 
aliyetP. gcçmesı için yerinde icab 
eden tedbirleri alacaktır. 

Dahiliye Vekilimiz Sükrü Kaya 
da tatil aylarında bilhassa şark 

vilayetleri ve Tunceli şehirlerin
de büyük bir tedkik ye teftiş se. 
yahati yapacaktır. 

Dahiliye Vekilimiz o bavalinin 
sür'atle imarı ve köylere kadar 
kalkınması etrafındaki faaliyeti 
tedkik edecektir. 
Ayrıca Nafıa Vekilimiz Ali Çe. 

tin Kaya da ay sonuna doğru hem 
nafıa çalışmalarını ve hem de de
miryollarımızla, sulama proıp-a • 
mımıza dahil ışleri mahallinde 
görmPk üzere Ankaradan ayrıla • 
caıktır. 

Ali Çetink:ıya ; Adana, Konya ve 
havıı.lisi ile EgP mın takası, Bursa 
ve Marmara havzasmda dolaşarak 
şehrimize gelecektir. 
Nafıa Vekilimi7 hu seyahatinde 

Adana ovasındaki sulama faaliye. 
tini ve Andındd Cellfıd gölü kurut 
ma ameliyesıni, Bursa<la Nilo!er 
kanalını tedkilı: edecektir. 

İktısad Vekilı Şakir Kesebir de 
Edirne ve Trakya havalisinde ik· 
tısadi tedkiklerde bulunacak ve 
Trakyanın iktısadl kalkınmasile 

meşgul olacaktır. 

Esrarll bir 
cinayet daha 

Yeni ve esrarlı bir cinayete el 
konmuştur. 

Geçen gece Küçükpazarda Ah. 
med Murolun sabun imal.itha • 
nesinde bir hırsızlık vak'ası ol • 
muş, on iki teneke zeytinyağı ça. 
lınmıştı . O zamıın imalathane 
bekçisi Şevkinin ortada olmadığı 
görülmüş ve bütün şüpheler de 
onun üzel'inde toplanmıştı. 

Fakat dün gece bu sirkat i5ini 
tesbit için imalathanede sıkı bir 
araştırma yapılmış, bu esnada 7 
metre derinliğindeki kazanın 

içinde bir cesed bulunduğu gö • 
rülmüştür. ı 

Cesed kazandan çıkarılınca bu. 
nun imalathane bekçisi Şevkiye 
aid olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine tahkikata bu ba. 
kımdan yeni bir şekil verilmiş, 

hırsızlarla katillerin araştırılma. 
sına başlanmıştır 

Yapılan ilk tahkikatta bekçi 
etrafı gezerken meçhul bir çift 
el boğazına sarılarak sıkmağa baş. 
lam ıştır. Bu taarruzun şiddetin • 
den halsiz kalan Şevki yere yı _ 
kılmış bu sefer de esrarengiz şa. 
hıs başına bir çuval geçirerek za. 
vallı adamı sabun kazanına at • 
mıştır. 

!arak üzeri arandıkta epeyce e.srar 
bulunmuş ve ker.disi de te"\"kif e. 
dilmL:ifir. 

Berlin 13 (A.A.)- Nazi fırkasının mahalli konı:resinde, Bitler de 
hazır olduğu halde, bir nutuk söyliyen RudoU llcs, Çekoslovakyaya 
şiddetle hücum etmiştir. 

Hatib, Alman ziınaındarlarının soğukkanlılığı sayesinde halihazır. 
da sulhun miiemmen olduğunu söylemiştir. Mumaileyh, Çckoslovnk
yadaki ekalliyetlerin ınıılıalefoOerini takbih ettikten sonrn sözlerine 
şu suretle dcvaıııı etmiştir: 

•Çek devletinin sulh ve nizamı muhafazaya ve \•at:ındaşlarınm 
himaye ve emniyetini temine ehil olmadığı aşiliÇrdır . Çekoslovakya, 
A \'rupanm en tehlikeli noktası haline gelmiştir. Führer'in sakin ve 
sağlam sinirleri ve sulhcuyane hissiyatı, Avrupayı bir felaketten kur. 
tarmıştır, halbuki dit":er büyük devletler, Çekoslovakyayı itidale da. 
vet etmek için hiçbir şey yapmıyorlar.• 

Hes, bundan sonra Alman ordusunun kuvvetini metb ve sena et. 
miştir. 

Hatib, demiştir ki: 
•IJiç kimse, Almanya)"R karşı yapılacak bir taarruzun alelftde bir 

askeri tenezzüh olaca~ gibi bir düşünceye kapılmamalıdırlar.• 

• •• 
Çekoslovakyamn akıbeti 

Paris 13 (A.A.)- Populer ga ~ 
zetesi yazıyor: 

.tntilıahat usulü artık maziye 
karışmıştır. İntihablar gerçi eına.. 
reler belirtiyor, meyiller gösteri.. 
yor, vaziyetler takviye ediyor, fa
kat Çek meselesinin hallini başka 
p13.nlarda aramalıdır. Bu meınle • 
ket, bir senedenbtri devam eden 
gerginlik içinde uzun müddet ya.. 
şıyamaz. İntihabat işi bittikten 
sonra hadiseler daha seri bir tem. 
po ile CEreyan edecektir. Milliyet· 
ler statüsünün bellibaşlı hatları 

yakında malum olacak ve parti • 
lerle yapılan müzakereler kat'i 
bir safhaya girecektir. Çekoslo • 
vakyanın akıbeti gelecek hattalar 
içinde belli olacaktır.• 

Henlanyciler muzaffer 
Prağ 13 (A.A.) - Dünkü üçün. 

cü ve sonuncu belediye intihaba. 
tının ilk neticeleri, Südet mınta. 
kalarına aid olan kısmında 22 ve 
29 mayıstaki ılk intihabatın ver • 
miş olduğu neticeyi teyid etmek. 
tedir. Ekseriyeti Alman olan şe • 
birlerde ve kasabalarda Heylany. 
cı unsurlar, reyler ve yeklınunun 
yüzde 65 i lle 85 i ıırasınJa rey 
kazanmışlardır. 

Bu mıntırl<aların idari muhta • 
riycte kavuşması takdirınde flen. 
!ayn partisine mensub olmıyan 

vatandaşların hususi bir ekalli • 
yetler statüsü ile himaye edilme. 
leri lazım gelecektir. 

Komilnistlerin hep birlikte Hen. 
layn lehinde rey vermeleri çok 
manidardır. Koministlerin kütle 
halinde Henlayn fırkasını takib 
etmeleri bu fırkada sol cenah te. 

mayülünü kuvvetlendirmesi muh
temeldir. 

Slovakların nümayişi 

Bratislava 13 (A.A.) - Dün 
akşam !ntihııbat neticesinin bil • 
dirilmesini müteakıb Macar ve 
Alman gençlik teşekkülleri aza • 
sından 4000 kişi, monsenyör Hli.n.. 
ka'nın muhtariyetçi Slovak parti.. 
sinin naşiri olan Slovak gazetesi 
idarehanesinin önünde nümayiş 

yapmışlardır. 

400 muhtariyet taraftarı Slovak 
nümay.işçilere iltihak etmişlerdır. 

Polislerle vuku bulan bir çar -
pışma neticesinde 20 kişi yara· 
lanmıştır. Nümaywlerden 20 ki.. 
şi tevikif edilmiştir. 

Muhtariyetçilcr kazanamamış 
Bratislava 13 (A.A.) - Slovak. 

yanın merkezi olan Bratislava 
şehrinde yapılan intıhabatın ne • 
ticelerine büyük bir ehemmıyet 
atfetmektedir. 

Bu şehirde Slovak muhtariyet. 
çileri hükılmeUn muhtariyet a -
leyhtarı fırkasının kazandığı 
24792 reye mukı:.bil ancak 8129 rey 
alabilmişlerdir. 

Asayiş iade edildi 
Prag 13 (A.A) - Asayiş dün 

bütün memlekette tekrar teessüs 
etmiştir. Yalnız Reibenberg'de 5 
kişi hafifçe yaralanmıştır. 

Garib bir öliim 
Jelılava .Çekoslovakyada - 13 

(A.A.) - Buramn başlıca namze. 
di sosyalist nasyonallerden Hott, 
içinde bulunduğu mtihab büro • 
sunun Henlein taraftarları tara. 
fından istila edildiğini görünce 
kalb sektesfoden birdenbire öl -
müştür. 

HATAY 
(Blrinci sahifeden devam) 

ile Sancak valisi Abdurrahman 
Melek, hükumet erkanı, Antak • 
ya, İskenderun ve Kırıklıan Halk 
Partisi erkıinı, bütün cemaatler 
mümessilleri i:ıtasyonda heyeti • 
mizi karşılamışlar ve heyetimiz 
trenden alkışlar arasında inmi§tir. 

Generalimiz tazim resmi ifa e. 
den kıt'ayı tefti§ ettikten sonra 
General M one ile birlikte otoma. 
bilde yer almış ve 20 otomobilden 
mürekkeb olan alay 16.40 da Is • 
kenderunu terketmiştir . ... 

t stasyondan şehir dışına kadar 
Antakya yolunu dolduran her 
cemaat ve sınıftan kesif bir halk 
tabakası, Orgenerali ve heyeti 
coşkun bir surette alkışlamıştır. 

tiği için General tekrar bahçeye 
çıkarak çok nıüteha.!sis ve müte. 
şekkir olduğunu bildirmi§ ve is. 
tirahat etmelerini urarla rica et. 
mi§tir. 
GENERAL ASIMIN BEYANATI 

Anadolu ajansııtın Hatay mu • 
lıabirini kabul eden General A • 
sım Gündüz bilhassa fevkalade 
tezahüratın kendisinde çok büyük 
bir intiba ve ihtisas hasıl eyledi.. 
ğini ve Fransız Generali Mone -
ameleden dolayı ayrıca mütelıa$. 
sıs olduğunu söylemiştir. 

Gece kmısolosumuz, heyetiıııiz 
şerefine mükellef bir akşam zi • 
yafeti vermi§tir. 

FRANSIZ HEYETİ DE 
ANTAKYADA 

Heyetimizle müzakerede bulu. 
ııacak olan Fransız askeri heyeti 
Orgeneral Hııtzinger'in bll§kan • 
lığı altında dün gece tayyare ile 
saat 21 de Antakyaya gelmi§tir. 

KAYİD DEVAM EDiYOR 

... ıı.A\ 
SON TELGRAF'ın Yazan: M. Sami .ıvv-
Tarihi tefrikası No. 11 O 

Dilşad; haydi durma! ArzıniY~~ 
elbiselerini yırt! Onu da biı1 

gibi oryan eyle! ..• 
Hezinedarın her yaktığı mum, 

mavi ve beyaz renklerin verdiği 
elvan ile karışıyor ve nihayet, Dil. 
§adın, duru mat vücudunun maf. 
salları üzerinde gölgelenerek 
renkten renge giriyordu. 

Sultan Aziz nihayet dayana • 
madı.E!Jndeki nargile marpucu • 
nu bırakıp olduğu yerden doğrul. ı 
du ve havuzun merdivenlerinde 
oturan Dilşadı habersizce birden. 
bire ir'i ve kuvvetli kollarile su. 
ya dürttü. 

Dilşad, birdenbire ne olduğu • 
nu şaşırarak derin bir Çlğlık ko. 
pararak suya yuvarlandı. Saçlan 
tekrar birbirine karıştı. 

Dilşad, Padişahın bu iltifatı mu
cib şahsına derhal mukabele 
olmak üzere havuzda taklak 
atmağa yüz üstü, arka üstü 
dönmeğe başladı. Ve birden bire 
merdivenlerden dişarı çıkıp hızla. 
narak çömlek kırma vaziyetinde 
susa atladı. 

Mat güzel suya çömlek kırarak, 
okadar güzel atlamıştı ki, havu. 
zun suları bu hızla bir fiskiye gibi 
saçılmıştı. 

Etrafa saçılan bu sular hem Su!. 
tan Azizi ve hemde mum yakma. 
kla meşgul haznedar ustayı ıslaL 
mıştı. 

Arzıniyaz padişahın huzurunda 
olduğunu unutarak bir den bire 
ne olduğunu şaşırmış, gürcü kızı.. 
nın çılgınlıklarına hayretle bak. 
nuştı. 

Sultan Aziz, esasen gergin 
ve kendini kaybetmiş bir halde 
idı. İçeride hazinedar ustası ol • 
duduğunu bile unutmuştu. Gürcü 
kızının fettanlığına işvabazlığına 

çılgınlıklrına artık tahammül ede. 
miyecekti. olduğu yerden gayri 
ihtiJari fırladı. Ve mat güzele 
doğru şikarına salan bir boğa gL 
saldırdı. 

Dilşad, avcısının elinden kur • 
kulmak istiyen bir ceylan gibi ka. 
çıyor Sultan Azize, ve birçok süs. 
lü ve ahenkdar hareketlerile e • 
fendisıni daha ziyade çjleden çı.. 

kartmağa çalışıyordu. 

Padişah iri gövdesile, bir sağa 
bir sola koşuyor, icabında bir su 
aygırı gibi, kızın peşinden suya 
atılıyordu. 

Arzıniyaz mumları bitirmek ü. 
zere idi. Fakat bu cümbüşün hızı 
karşısında eski hatıralarını yoklı-

Sarışın kadın ın 
izi üzerinde 

Dünkü gazetemizde tafsUati!e 
bildirdiğimiz Hacıosmanbayırın • 
da bulunan cesed hakkında bu sa. 
bah da tahkikata devam edilmiş
tir. 
Kadının hakiki adının Nadide 

olduğu ve Hüsniye adın: da kul • 
!andığı tesbit edilmiştir. 
Yalnız sarışın kadmın katille be 

raber hududa gittiği doğru değil. 
dir. 
Kadının bugiinlerdc ele geçiriL 

mesi muhtemeldir. 

yarak kalbi sızlanıı~~ f 
La.kin bu GUrcü ki .. 1,1 ı< 

pha yaptığını ne kendi$1 vı ıl 
bir başkası yapaına~ ıt ıı9' 
çılgınlılı:, bu ne hoyra (>_ 
palık idi. Bu kız, gazaba~ ij 
diye de korkmuyordu. b~ e 
adeta bir akranı gıbı 58;.ııY 
onu peşinden koşturuY~,;ı' 
tan Azize ne oJınuştu ~o ı" 

Arzı":i,y az, tam. son Jll al\ il' ~ 
kıp dışarı çıkacagı za~h. pi ~i 
§adı kovalıyan Padl?"pıı.11 iflt 
hızile hazinedarına ça~ fi 
vallı hazinedar elind~ yıl' 
ile havuza yuvarı~ar aıül' 
]anan elbiselerile busb 
yo etmişti. .,,ııı/' 

M t ·· 1 b" ce" JAP •· · a guze , ır , . till 
dan oraya kaçıyor bıt 
geçmiyordu. d~f' 
Hazinedarının su) _ad Db 

gören Sultan Aziz bıt c 
§arak bağırıh: .,,,! 

d. dUfW 
- Dilşad, hay ı Jbfll 

sırası . . . Arzini) azın . ~ ~ 
;yırt! Onu da bizim gıb . 
le!.. ..ı "-

<ı>e" ...... 
=======. ---:beri~ 

Devredilecek ibtırıı 
h~r.e 

·Devir hareketli cep ıl' 

!erinin alt kısmını kaP~ j)ı~~ 
sus tertibat• hakkındak1

93o il'', alınmış olan 19 haziran 1 !Jllıl' 
987 numaralı ihtira bef8 şl'~ 
ettiği hukuk bu kere bS JC }"' .' 
vir ve yahud mevkii f~ ~· 
için icara verilmesi tekl fi 
olmakla bu hususta faz)~ 
istiyenlerin Galatad• ııı 
5 inci kat 1..3 numaralar• 
eylemeleri ilan olunur. 

Beşiktaş Birinci suJll .J' 
hakimliğinden: t#'ı> l 

Beşiktaş Abbasağa ~ J. ~ 
Orta sokak g nu~
kim iken halen e· 

. meçhul Mah:ınureY' ;,p1 

I:stanbul hazine mub8 ~ 
dürlüğü tarafından ;.Je~ ~ 
çılan dört yiiz sekiz JıU ıı' F',,j 
davası üzerine: Namın ,,,ıı:. ~ 
rilen davetiyeye verılet' ~~ I_ · 
tan ikametgahınızın ııı ııııl .".J 
duğu anlaşılmasına ıııtıJe V'J "-) 
veçhile 20 gün müdde~/ •''lt 
tebligat ifasına karar " 93' ~ · ~ 
muhakemesi 2 temınıı: Jll'f ·Jİ 
tesi saat 10 talik kılJ11 ef) 
ğundan o gün mabkeıııeYtl f'j 
diğiniz ve yahut bir ve~1'.,/ 
mediğiniz takdirdP gı~I 
muhakemeye deva_lll ~ 
tebliğ makamına }<aıJll s~ı 
re ilan olunur. 93 1~ ~ ı~ 
B~taş Birinci su .1 

tıikimliğmden: 'lor{ 114 
Beşiktaş Ortabıı1ıl"61rJI..( ğası sokak 21 nut!!~ 
kim iken halen ı ~· 
meçhul Şahende ~~ 

lskenderundan Antakyaya ka. 
dar bütün yollara davul ve zur • 
ııalarla köylüler dökülmüşler ııe 
heyetimizi •yaşasın Türkün lıii. 

yük Atası t'e yaşasın heyetimiz• 
diye bağırarak .<cl<imlamışlardır. 

Gerek yollarda ve gerek Antak • 
yadaki halk ~evincinden ağlamış, 
çılgınca tezahiirat yapmıştır. 

Büyük bir sükunet dairesiııde - Kırıkhan jandarma kumandanı 
kayid ve tesçil muamelesi devam Abdüssamed i§ten uzakl~tınlmış. 

İstanbul maliye rrı,ıtıf.· 
müdürlüğü tarafwdaP c,J 
açılan (1428) kuruş ~~~ 
üzerine: Na~ınıuı ~on ,ı.f / 
vetiyeye verilen meŞ~,1 (, 
metgahınızın meçhu! 0 r! 
şılmış taleb veçhile 2~ ,1~. 
detle ilanen tebligat 1 ;~!"; 
verilmiş olduğundan df ~' 
mart esi günü saat 1 O ııı'' 
mede hazır bulunmadı~!f~ 

Ancak bütün bu tezahürat lı e l. 

ki bir teşekkül tarafından idare 
edilse bu derece muntazam ola • 
mazdı. Halk baştan nihayerP ka. 
dar büyük bir intizam içinde lıa. 
reket etmiştir· 

17,40 da Antakya belediyesinin 
önüne varan heyetimiz orada ih • 
tiro.m vaziyetinde ken<lisini selam. 
lıyan askeri kıt'ayı tefti§ ederek 
ikametine tahsis edilmiş olan kay. 
makam Süreyya Halefin eı•lne 

girmi§tlr. 
Dışarıda evvela lstiklô.l, sonra 

onuncu yıl nıar~ı çalınırken ev • 
vela Halk Partisi t'e sonra Fran. 
sız askeri erkanı generale tak • 
dim edilmi§lerdir. Halk dışo.nda 
çılgınca tezalıüratına deı-am et • 

etmektedir. Yalnız Milletler Ce. !ardır. hut bir vekil gönderrtl ııJı'_., .• 
dirde gıy&bınızda Jl1 ~ 
devam olunacağı teb'.I~ ıı1-I' 
kaim olmak üzere j]a~ 

miyeti namına bu işe nezaret için HATAYA HAVA SEFERLERİ 
Hataya gitmiş olan komite her ne. y APILACAK 
dense işleri gevşetmiş olduğu gi. 
bi bu komiteye mensub bazı kim
seler de bitaraflıklarıııı mtılıafa • 
za edemiyerek hiilıi aleyhimize 
hareket etmeRten kendilerini a • 
lamamaktadırlar. 

YALANCI GAZETELER 
Yalancı Suriye gazetelerinin 

Hataya sokulması ya.<ak edilmiş. 
tir. 

MEMURiYETLERİNDEN 
ATILANLAR 

Vazife ve salalıiyetlerini Türk . 
Zük aleyhiruie suiistimal etmiş o. 
lan İskenderun jandarma kuman. 
danı yüzb<l§ı Münir, eski Antakya 
jandarma kumandanı Mihran t•e 

. .. Devlet Hava yollarına aid olup 
lstanbulda bulunan seyyar telsiz 
istasyonunun Adanaya nakli için 
emir verilmi§tir. Birkaç güne ka. 
dar istanbul • Ankara - Adana 
hava seferleri ba.Jlıyarak ııe bıı 

seferler bilahare Hataya kadar 
temdid edilecektir. 
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341 tarihli beyannanıtYe,,ıi r. 
41 tıf1 

numara ve 2.3/3/3 . &ilı!Jf 
rük m:ıkbuzunu zs) ı dılııı1fi 
eskisirun hükmü olll1.3 o~· 
derim. Davı! 

TÜCCAR ve MUHASI~. ,. 
.~. . 

Saat 17 den 19 \"e 19-21 e kadar haftada 2 der> yapM ]c lı', 
tüccarlık öğrenmek ve muhasebeci şehadetnamesi aısr~dt ~ 
!arda ve ticarethanelerde çalışmak için, Alemdar cadde5

' '"'(lır 
AMERİKAN LtSAN VE TİCARET DERSHA"<ES!NB bil' 

program alınız. Hu~usi ders de verilir 
I İİlllllilııı ................................ .. 



Yazan : Rahmi Yağız 

Vesika, resim, mal6mat ve not verenler: Eski Osmanlı donanma"' erkA
nmdan miralay Remzi, İskele ve limanlar mnum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ı::izli kalan vesikalar 

~ bir su yılanı sinsiliği ile 
~elkenliye doğru kaydı 

sY e/b,.ock preskobu hizzatidare ediyor. Ve .•• 
bi,.biri a.,.dına kumandayı geliştiriyordu 

~lbr 
~-ğin~k hazırlık zamanının 
~ Pa ı anladı... Şimdi, şu ke_ 

Ilı, sü_~~tahta doğru akan, uçar 
.,_l<ırp·u erek yol alan yelkenli 
:~ı.: 1 

_e neye uğradığını şa • 
· dal ' bırkaç saniye suyun içi.. 

I' <ı ~:;aı.:. batacaktı. Helbrock 
'.'ı-ıa.ı, tan bu yelkenlirrin böyle 
illi(ellca Marmaraya açılışını 
~'et ~e meydan okuyan bir 
~ bir Uluyor, bir taraftan da 
'<tibatı trınek için liızım gelen 

ıı allyordu: 
ı:ı;a;rlces! vardiya başına! 
·~ ,1d·!tkoşuşup herkes yerli ye_ 
10r: ı tan sonra süvari devam 

'l'orp·d 
ı.,:'ll<Iaı.:· ı o atılacak... Kovan 
'Ilı h iler, Wodney, ilk torpi

e azır1a ... 

l!ı~~~eıni ile B 7 nin arasında
' lıeıb e 5 gomiteye indiği sıra.. 

l\r tack katil emrini verdi: 
\> nı .. 

l <ld~ey• 
-'' b· ın kovanı harekele ge_ 

t~ hareketi, madeni bir ses 
~d sonra tıpkı engerek akı _ 

'~ ıran bir yılan süzülüşile 
1 ~~luk büyük bir torpido su
<aıı~··· İleride gafil ilerliyen 
~elkenlisine doğru bir Ö

~ gası gibi hızla ilerledi .. 
~lftrd 1;elbrock gözlerini iyice 

\ , 
1 

ı~ı objektifte uzaktaki 
llq~rüyor, onun yaklaşan 

\ Y tını görmek için sabır
lıı.r0tdu,,. Birdenbıre gemi _ 

1.. dQll\ dasında siyah, simsiyah 
•.'<lıld .aıı. peyda oldu ... Geminin 
~~i;~ Preskopun adesesinde 
~ ~ tıı 1

• Sonra suda bir çal _ 
~ ~il~Ydana getiren dehşetli 
:ıı,'111ıtt~k Marmarayı saniyeler. 
tıı"1lıı 1

··• Koca gemi bir anda 
~)~:rl~. ikiye bölündü; baş ta
~'~ ij ~ Uzerıne kıç tarafta dil-

• ~ ııı, lıtiine dikilerek birkaç da
"ld~ ~un yüzünden silindi ... 
1:.\il. Ybo!du._ 
.11, 1o ııı Üzerinde, geminin bat.. 

~~'~le~ıllendiği noktada kırık 
.~ p • Yelken kamışları, ve 
~ ~~aıı atçaııırı kalmış, bunlara 

!'il,.... taYfalar!a, tahtalara doğ-
• -•qe• 

t €e ç ge, bir tahta ele geçir _ 
lıtd~ abalıyan adamlar görülü-

~ltııb·ı 
la~.;k :_sirleri toplamak için 

\ ~ıe dogru ilerledi; Helbrock 
~.:aha etrafı preskopla iyi.. 
~!~ e~tikten ve hiçbir teh-

~ adıgına kanaat getirdik-

~ıı, 
~omanı· 45 . . -

ten sonra emrini verdi: 
- Yukan .... Suyun üstüne çı.. 

kacağız! 

Bir anda dönkiler işledi ... Güm
bürtülerle boşaltılan su haznele
rine hava doldukça B 7 yavaş ya
vaş yükseldi. .. S~un üstüne çık
tı, Helbrock, güverte kasarasının 
önüne çıkmış, suda çırpınan a
damların yanıbaşında bulunan 
B 7 nin baş güvertesinde müret -
tebat el uzatarak sudakileri çı _ 
karmağa başlamışlardı. 

* Trenin Darıcada bir düşman 
tahtelbahri tarafından topa tutıı
luşu hemen İstanbula yetişmiş, 
her tarafa yayılmıştı. .. Herk'sin 
ağzında bu dolaşıyor: 

- Duydunuz mu? .. Emanetleri 
götüren tren, Dil iskelesi civa _ 
rında tahtelbahir tarafından bo111-
bardıman edilmiş, katar gerisin 
geri kaçmakla zor kurtulmuş. 

Diye, herkes bu kötü havadisi 
birbirine taşımakta dehşetli acele 
ediyordu. 

Tren, ilk top mermisi karşısın.. 
da ustalıkla idare .. edilmiş, tehli.. 
keyi gören makinist hemen stop 
etmişti... Sonra, geri geri yürü _ 
yerek istasyondan geçmiş, de _ 
nizden görülmez bir noktada dur
muş, beklemişti ... 

Katar sermemuru derhal tel _ 
grafla keyfiyeti Haydarpaşadaki 
nokta kumandanlığına o da sürat.. 
le Harbiye Nezaretine bildirmiş
ti ... Daha sonra İzzet Beyle ta _ 
bur kumandanı da istasyon tel _ 
graihanesinden gerek sadarete ve 
gerekse başkumandanlık umumi 
karargahına hadiseyi anlatmış _ 
!ardı ... 

Enver Paşa vak'ayı haber :ılın.. 
ca derhal merkez kumandanına 
ve polis müdiriyetine emir ver _ 
miş: 

- Bu vak'anın halk arasında 
şuyuuna mani olun! Söyleyenlerı 
tutup cezalandırın. Gazetelerle de 
böyle bir şayianın propaganda 
maksadile uydurulmuş olduğu _ 
nu ilan ve hadiseyi tekzib edin. 
Demiş, sonra telgrafla İzzet Be

ye şu emri tebliğ etmişti: 

- Derhal yola çıkın; Ankara.
ya doğru hareket edin! 

Ve .. başkumandan vekilinin is.. 
tediği hemen yapılmış, tren tek.. 
rar yola çıkmış, Ankaraya var _ 
mış; emanetleri orta camie al _ 

~I) .Tercüme eaen · H"ttice Hatib 

'~lılı~ kıyıJ:ınndaki polis e·vi. Diye ilave ediyordu. Ve Mo_ 
,"1\ tel ı haricinde olarak yolla- r:ınd'a mektubu verirken, bu de-
~ ilı.~afa, çabucak cevab ver- fa da : 
~ ~~ b ~e". şeyi büyük bir inti. - Olur şey değil!.. 
ti. , Uyuk bir sür'atle yapan Diye tekrarladı. 
bl ~Olis· · . . 
1 
~ııcla ının ışlerınde ve ce _ 

.! 1(."-lııı hıç bir zaman böyle 
~ let ll? görünmezdi. Yolla • 
~-~•bRraflara daima ayni gün_ 
,., :elirdi. 

l><:ı bu gecikmiye şaşmakta 
"1111 . l s - c1frttısi, telgr~fın 
~ ~ 0/!rendiğind~nberi hay-

llu unalınış kalmıştı: 
tl%

1 
da ne demek? .. diye tek-

() .\'e· 1 • 
lir şey d -·ıı egı ... 

Cevab kısa ve sarihti: 

cMetropol polis komiseri Mös.. 
yö Achille Bastien bildiriyordu: 
Onun telgrafını aldıktan sonra 
Old Boily Ağırceza mahkemesi 
tarafından 20 kanunuevvel 1924 

de on sene ağır hapis cezasına 

mahkfun olan Marie Gardan hak_ 
kında tahkikat yapılmıştı. Ve 

şimdi de Metropol komiseri Mö.;... 
yö Achille Bastien'e tehalükle ce-

vah veriyor ki, mevzubahs Marie 

dınnış. Muhafız tabur camiin et.. 
r;;ıfına yerleşmiş., İzzet Beyle en.. 
derun efendileri de orada kalmış
lar; buna nezarete başlamışlardı. 

İstanbulda mesele ağızdan ağza 
yayılmış; polisin bunu men'i! uğ. 
raşması fayda vermemiş, gazete. 
lerle yapılan tekzibler halkın: 

- İş sahi olmasaydı hükı1roet 
böylece bunu yalanlar mıydı? 

Şeklindeki telakkisi de bunu 
teyide hizmet etmişti. 

Bahriye Nezareti derhal do • 
nanma kumandanlığına Marma • 
raya yeniden destroyerler çıkar
tarak tarama yaptırmasını emret
miş, Yarhisar ·ile diğer bir torpi.. 
to muhribi hemen Marmaraya a
çılmışlardı .. 

O gün ak~ama doğru muhtelif 
rotalarla zikzak hareketlerle Mar _ 
marayı kucaklıyan Türk des'.ro _ 
yerleri Şarköy önlerinde aksi is.. 
tikametlerde ilerlerlerken bir _ 
denbire sakınlarda dehşetli bir 
infilak duymuşlar; Yarhisarın pro
va vardiyasında bulunan rasıd da 
dürbinile uzak, çok uzak bir nok
tada siyah, simsiyah bir düman 
belirdiğini görmüş, bunu derhal 
bağırarak süvariye rapor etmişti.. 

Süvai rasıdın verdiği istikame
te göre rota tebdil etmiş, makine 
telgrafına: 

- Sipu ful! 

Emrile Yarhisar bir ok hızinı 
andıran büyük bir süratle düman 
istikametinde ileri atılmıştır ... 

(De,•amı var) 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans mus:kL 
si. 19, 5 Çocuklara masal: Bayan 
Nine. 19,55 Borsa haberleri. 20 
Grenviç rasadhanesinden naklen 
saat ayarı. 20,02 Rıfat ve arkadaş_ 
!arı tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,45 Hava raporu. 
20,48 Ömer Rıza tarafından A _ 
rabca söylev. 21 Fasıl saz heyeti: 
İbrahim ve arkadaşları tarafın -
dan. 21,45 Orkestra: 1 - Rossıni: 

Vilhelmtel uvertür. 2 - Leon Ka
valla: Pagliyaçi. 3 - Popi: Vals 
pudre. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22,50 son haberler ve 
ertesi günün programı. .23 Son. 

Gardan elyevm kadın hapishane
de bulunmaktadır. Çünkü ahval 
ve harekatında hiç bir salah gö_ 
rülmediği için kendisine en ufuk 
bir müsamaha bile gösterilme -
miştir. Ve tabii cezası da ind'ril
memiştir.• 

Bu telgrafı okuduktan sonra bu 
defa Morand, şaşkın şaşkın ~e!L 
ne baktı. Ve sonra o da tıpkı A.. 
chille gibi: 

- Bu da ne demek? .. 
Dedi. Ve: 
- Bu da ne demek? .. 
Diye tek\-ır:,,.dıktan sonra: 
- Olur şey değil! .. 
Diye ilave etti. 
Achille Bastien şimdi telgrafı 

tekrar eline almıştı. Tekrar oku_ 
yordu: 

• ...... ahvalinde hiç bir salah a-
lınmadığı için kendisine en ufak 

bir bir müsamaha yapılmamış ve 
cezası da indirilmemiştir.• 

Maazallah ya cezası indirilse ve 

kendisi serbest bırakılsa idi kim 

bilir şu Marie Gardan neler ya • 
pacaktı. 

7-SON TELGRAF- 1 !"' Hariran 1938 

Güzel giyinmek IBir dul kadın nasıl para kazanır? 
Meraklısı kadın c" üncü sahifeden devam) 

Neler bilecek 
(Beşinci sahifeden devam) 

son derece tabii olmak Iazımdır. 
Bir l~adın otururken, kalkarken, 
ayakta duruken tabii ve tekellüf_ 
süz olmalı !._. 

Dul kadın, kendisinin tekrar 
para kazanarak rahat yaşayabi_ 
leceği.ni ümid ediyor. Alacaklıları 
mahkemeye müracaat etmiş ise 
de, 1,000 lira lıorçtan bir lirasını 
bile verecek halde olmadığı gö -
rülerek kadının iflasına hükme _ 
dilmiştir. 

Kocasından kalan 5,000 lirayı 
da iki buçuk senede bitirmiştir. 
Hayatı şöyle anladığını söylemek
tedir : 

- Başkalarının sıkıntı zama -
nında onlara elden gelen yardımı 
etmeli ve her saati hoş geçirmeli.• 

lstanbul dün 
Nasıl eğlendi? 

(5 inci sahifeden devam) 
eden halk dönüşte bunlardan ma_ 
sun kalmış ... GemLrıin her tara -
fından yükselen gramofon sesle
rinden tutun da akordiyon1ar, 
mandolinler, kitareler ve hatta 
alaturkadan hoşlananların öyle 
parti parti bir araya gelerek vü.. 
cude getirmiş oldukları sazlara 
varıncıya kadar. 

Mesire yerlerinde )'iyecek şey_ 
lerjn fevkalad~ pahalı fiatlarla 
sattıkları bu gibi şeyleri satan eS
nafın dalıa sıkı kontrola tiıbi tu
tulması halkın mesire yerlerinde 
aldatılmış olmamasını temin ede
ceğinden alakadarların nazarı 

dikkatini celbederiz. 

herk~ söylersem bunu herkes yapar ve o zaman 
bu usulün hiç bir faydası kalmaz, kimseye yaramaz 
olur. Bu, kolay kolay bulunmuş bir şey değildir. Tam 
kırk senedenberi dolaşarak yarışlarda ufak ufok 

paralar sürerek bahse girişe gırişe bunu keşfettın:. 

On yO!jımdanberi bununla uğraşıyorum. Kaç ,;ene -
denberi de artık satıcılık etmiyorum. Diıkkiınlarım 
vardı. Sattım. Elimdeki parayı yarışlarda kullana
rak arttırıyorum. 

Bayanlar, sizin için en iyi saadet ve refah yolu, bu 
bahislere girişrnemektedir.• 

Zengın olmak için yarışlarda bahse gererek para 
kazanmak istiyenlere verdiğim nasihat işte budur. 
Bahse girişmek, zenginlerin yapacağı şeylcrderd r. 
Zaten elindeki parası az olanların bir de bu yüzden 
ziyana uğramamasını söylüyorum.• 

Bundan sonra bana müracaatler çoğaldı. Kar 
teklif ederek bana para yollayanlar vardır. Kocaları 

hasta ol&n kadınlar, zarfın içinde pul yollıyarak bütün 
ümidleri bende olduğunu söylüyorlar. Bir kaduı da 

oğlunun 100 lirasını te.klii ederek bununla bahse gi_ 
rişmemi yazıyordu. Böylelerine nasihatim şu oiur : 

Bu işte, bir dolandırıcılık olup olmadığı ar~~tı
rılmaktadır. Simond, yalnı zkendisınin para lrn~'a _ 
rak para kazandığını söylemekte ve edilen mıiraca
atleri reddetmektedir. Kimseyi aldatarak para aldı.. 

ğını iddıa eden de görülruemektedır. Bu dava da in_ 
giltereye mahsus olan büyük yarışların icaba! ıncian 

sayılan bahıslerden, talih tecrübelerinden doğmuş 
bir şey. Bu da oraya mahsus ... 

Hücumlara karşı .. Dişi 
_S_u_r_i_y_e--_F_i_l_i; tin Ca ~;~~~,~ ~m., 

-------
(4 iincü sahifemizden devam) 

!edikten sonra İngiliz Konsolosu.. 
nun ne cevab verdiği de meçhul 
kalmamıştır. Konsolosun dedil< -
!eri de şöyle hulasa edi!mekt<?dir: 

- Bu ziyaretinizden son derece 
memnun olduğumu söyleyebilL 
rim. Arab alemi ile İngiltere ara_ 
sındaki münasebet sıkıdır. Fakat 
Filistin vukuatının Arablarla İn.. 
giltere arasındaki bu münaseba
tın üzerinde bir gölge teşkil etmiş 
olmasına teessüf edilir. Halbuki 
Arablarla İngiltere arasındaki 
dootluk, her iki tarafın samimi 
surette biribirini takdir etmesi e

sasına istinad etmektedir. Dünya
nın her tarahnda itimadsızlık hü

küm sürerken Arablarla İngılter<? 
arasında karşılıklı itimada müs.. 

tenid münasebatın devamı pek 
kıymetlidir. 

İşte Şamdaki İngiliz Kosolosu
nun verdiği cevab da Avrupa mu
habirleri tarafından böyle anla_ 
tılmaktadır. 

Filistin meselesi birkaç eebhe. 
den kendini göstermektedir. İn
gilizlere ' <"; i ., S)Tılarak A. 
rablara ve Yahudilere müstakil 
yerler \' _ • .ıdıis gibı mer_ 
kez ile mtlhım noktaların doğru_ 
dan doğruya İngiliz idaresinde 
kalması gibi teklifler, proje!er 
vardır Filistine gönderilen yeni 
bir İıı.gilız heyeti bu projelerin 
tatbik çarelerini aramaktadır. İ
şin bir bu cebhesi vardır. 

yordum. İlaçtan çok çekiniyordu . 

Reıs - Demek iişıkınız da kaL 

biniııden rahatsız olduğunuzu biL 
miyordu. 

- Söylememişt:m 

l\fadam llomens 

Madam Beker, istintakta DijL 

Win aldığını ;tiraf v~ yalnız bir 

eczacıdan on beş şi5e aldığını in

kar etmiştir. Eczacı ıfadesinde 

bunu söylemiştir. 

Reisi - Bunu niçın inkar edi_ 
yorsun uz? 

- Çünkü :ılmadım. 

Reis - Kendim iç:n almadım 

deseniz daha doğru o'maz mı•_ 

Madam Bek~r. bu şışelerin hep 

Madam Domen; adh bir kadın 

için alındığını bu kadınla üç sene 

münasebatta bulunduğunu söy _ 
lüyor. Fakat bu kadını tanıyan, 

gören yok. 

• • 
İtfaiyeye yeniden şoför alınacaktır. Ehliyetine göre 60, 65, 70 lira 

ücret verilecektlı. Talib olanların itfaiye müdiriyeline müracaatları 

Diğer bir cebhesi de Filistin -
deki vukuatın Suriyedeki merkez 
tarafından idare edildiği keyfiye_ 
tidir Vukuat durmuyor. Pusular 
kuruluyor. Bunun etrafında \af_ 
sil.ita girişmeğe hacet olmasa ge_ 
rek. Fakat bu keyfiyet etrafında 

yeni verilen malfımata göre ingi_ 
lizleP, Filistin - Suriye hududunun 
şimdiye kadar muhafaza edileme
diğini gör , •k buraları telörgü _ 
!erle çevırmek istiyorlar. Bunun 
için sarfedilecek paranın 90,000 
İngiliz lirası olacağı tahmin ediL 

mektedir Suriyeden Filistine, Fi.. 
listinden Suriyeye silahlı çetele
rin girip çıkmasına bu suretle 
mani olmayı düşünüyorlar. 

Madam Domens, Holanda ile 
Belçika arasında c-czayı tıbbiye 

kaçakçılığı yapıyor ve Madam 

Bekerin aldığı dijitalinleri ne 
yaptığını araştırmak abestir. 

ilan olunur. (3480) 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Temııuz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyang0ya iştirak etmek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

Hapishanede iken bütün bunla
rı yaptığı halde ... 

Achille Bastien sinirli sinirli 
gülüyordu. 

Morand, bir mültıhaza yürüt -
mek istedi: 

- Belki isimde yanılmışlardır. 
İngiliz nüfus işleri biraz karışık
tır. 

Achille Bastien bO!jını salladı: 

- Mümkün mü? Biz parmak İ
zini ve resmini de belinogramla 

yolladık. Bu bir yanlışlık olamaz. 
Bu başka bir şeydir. 

Morand, şefine hayretle bai!.tı: 
- Bu cevabın, kasden böyle ve

rildiğini mi zannediyorsunuz. 

Achille Bastien ayağa kalktı: 
- Morand, insan, işleri olduk

ları gibi görmeğe gayret etmeli _ 

dir. İşte İngiliz mahkemeleri ta _ 
rafından tam on sene ağır hapis 

cezasına mahkfun olan bir kadın, 

Parisin içinde serbest serbest do

laşıyor. Bundan evvel haberdar 

olması liizımgelen İngiliz polisi.. 
ne bunu öğrettik. Bu polis ise, he.. 

men firariyi tevkif ettirmek için 
Parise bir İngiiz polis müfettişi 
göndereceğine, bizi dinlerken a -
yakta uyunacak kadar saçma bir 

masal yazıp yolluyor. Demek ki 
İngiliz polisinin menfaati bizi al

datmaktır. Yani bu şey, şunu ifa
de eder. İngiliz polisi ile kadın U

yuşmuşlardır. 

- Belki onu buraya başka ın
sanları ele geçirmek için adeta 
yem gibi yollamışlardır. 

- Scotland Yard bundan bizi 
haberdar ederdi. Polis arasında 
bu gibi sırlar biribirlerinden sak

lanmaz. Onlar bize bu cevabı yoL 
lamak için bir gün beklediler. 

Yani bize cevab vermeden evvel 

daha yüksek bir makama müra
caat ettiler. 

Achille Bastien sözüne devam. 

etmeden evvel birkaç saniye dü
şündü: 

- Kendilerinden daha yüksek 

veyahut ta çok daha gizli olan bir 

makama danıştılar. Şimdi sana 
bir şey söyliyeyim mi Morand.. 

Filistin meselesinin diğer bir 
cebhesi de Fi!istinin Akdenizdeki 
mühim mevkü dolayısiledir. İn
gliz _ İtalyan anlaşmasında bu ci
het te konuşulmuş, karar altına 
alınmıştı. Filislinde İngi!terenin 
aleyhine tahrikat yapılmıyaca< _ 
tır. 

Diğer taraftan .Suriye hükume
ti de İngiltere ile dost olduğu için 
Suriye topraklarındaki tahrikat 
ve tertibata müsaade etmiyeceği_ 
ni evvelce bildirmiştir. Lakin Fi
listin _ Surye hududları açıktır. 

Buralardan grip çıkmak, kaçmak, 
siltıh ve cepane taşımak Arablar 
için işten bile değildir. 

Şimdi, Suriyede yukarıda ismi 
geçen bir cemiyetin teşkil edilme
si, Filistin meselesi dolayısle sah
nede yen bir faaliyet olduğunu 
gösteriyor. 

bu işler nasıl tekevvün edecek bi
liyorum. 

- Nasıl üstad? .. 

- Evvela şu bizim mahud si -
yahlı kadın gözden kaybolacalc.. 
belki bir müddet için fakat onu 
artık Pariste bulamıyacağız!.. O
nu bir başka yere nakledecekler .. 

onu elimizden kaçıracağız ... 
- Fakat üstad!.. Siz onun dost_ 

!arına tekaddüm eder ve onu tev_ 
kif edebilirsiniz. 

- Evet çocuğum ... Fakat şımdi 
şu anda bile onun dostlarının be
ni atlatmadığını nereden bileyim. 
İşte bütün mesele burada ... Ab

dili - Mesin'in katli için o hesab 
vermek mecburiyetindedir. V ıikı.. 

a zavallı Abdül - Mesin belki de 
onun elinden kurtulmuştur. Her 

halde giyotin çok tatlı bir şey ol

masa gerek!.. Fakat şimdi san:ı 

şunu söyliyeyim: Eğer ben si _ 

yahlı kadını bu işten dolayı tev

kif edersem ne olacaktır. pek iyi 

tahmin edebiliyorum. Ya kaza _ 

dan bahsedecek, bir kaza oldu, 

Reis soruyor: 

- Madam Domen~ nasıl bir ka.. 
dındı? 

- Güzel bir kadın ... Uzun boy
lu, dolgun göğüslü. Ruberıs'in 

modelleri gibi güzel... Her on be§ 

günde bir Liyej'e geliyordu. Ya.. 

nında, borsa lşlerilr meşgul olan 

Lüi isminde nlr de dostu vardL 

Reisi te.krar Madam Bekere so.. 
ruyor: 

- Kostadot'un metresı oldunuz 
mu? ... 

- Bana karşı çok iltifat ediyor

du. Tabii bunları mukırbelesiz 

bırakamazdım. 

İlk evvel Mösyö Beker ölüvor

Az sonra da Madam Kastadot . 

Hastalığı zamanır.do kendisine 
Bakan da Madar.: Beker ... 

- Zaten hastalıklı bir kadındı. 

Gözlerinden çok mustaribdi. El
leri ve ayaklan şişiyordu ... 

Muhakeme, iki gün sonraya te.. 
bir olunmuştur. 

diye kedini müdafaa edecektir. 
Yahut ta sevgili dostları fazla ko.. 
nll§maması için onu yok ediveı·e_ 
cekler. Bu sureti~ ne yapmış ola.. 
cağız biliyor musun? Öteki işle, 
evet hakiki işle olan temasımızı 
kaybedeceğiz. Bütün bu görd;; _ 
müz hadiselerin arkasında\ ha
kiki ve esas meseleyi öğrenmek .. 
İşte enteresan olan şey bu!.. Bu 
halı satıcıları, hapishane firarir·"i 
ve gözlüklü ihtiyarlar, hakiki 
kahramanlar değil, onların arka
sında saklı olan insanlar ,.e o in
sanların da arkasında saklı bu u_ 
nan, henüz anlamadığımız, fakat 
müdhiş olması muhakkak obn 
büyük menfaatler var. 

İngiliz casus teşkilatı oyuncak
la oynamaz. 

- Demek bu, İngiltereyı ala _ 
kadar eden bir mesele öyle mi• .. 

- Yalnız İngiltereyi değil fn_ 
giltereyi ve bir haşka rn Jeli alıL 
kadar eden bir mesel~ .. muhakh.ak 
beynelmilel mahiyetle bir i~ b'1 ! 

Gülerek ellerin: uğuşturuv ır _ 
du: 

{Ue•aını var) 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şarnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21/6/938 taribine raslayan Salı günü saat 13 deKa.. 
bataşta levazım ve mub&yaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak gergün sözü geçn şubeden alına-

çileği Ananas 
25 • 40 • 60 Kr. 

W~ ~ 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün v saatte %7,5 gü _ ------------------------::_....;--, 1 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 1 Güze 1 iği ezeli bir bahar gibı 

olun=~ Şartnam:
3

::)projesi mucib~:: Karsta yaptırılacak idare binası 1 Muhafaza eden bir iksirdir. 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltıniye konmuştur. ---·----·-----------------~ 

II- Keşif bedeli •32642• lira •56• kuruş, muvakkat teminatı 
•2448.20· liradır. 

III- Eksiltme 16/6/938 taribine rastlıyan Perşembe günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve ~..tüb<oyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler ·1.64· lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazun ve Mübayaat Şubesile Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden 
ve Kars Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - F.ksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaik.ini 
İn.lı.isarlar İnşaat Şubesine ibra• ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile inşaat Şubemiz
den alınacak ehliyet vesaıkini, % . 7,5 güvenme parası veya mektubunu 
ibtiva edecek olan A:apaJı zarfların• eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mektubların da bu 
saatte Komisyonda bulundurulması Jazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. ·3155• 

••• 

RADYOLIN 
Ağız hıfzıssıh

hasının en birin· 
d şartıdır 

Dişlerin sağ. 

la:ı:lığ"ını, güzel. 

li~Ini, pnlaklı· 

ğını, temin ve 

ida'.Ile c:ler. 
Günde iki de

fa onunla fırça
lanan d . şler ve 

I - Şartname ve projeleri mucibince İstanbulda Paşabahçcde yap- diş etleri bütün 
tırılacak rakı fabrikası ve anason ambarı in şaatı he: .ikisı birden ka- mikroblardan ma
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Rakı fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 01 kuruş ve anason 
anbarının keşif bedeli ise 14683 lir"' 03 kuruş olup c~man 311041 lira 
07 kuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. 

III - Eksiltme 29/VJ/938 tarihine rastlıyan ~ar~ıw1ba günü saat 
11 de Kabataşta le\azım ve mübayaat şubesindeki 3Jın, komisyonun
da yapılacaktır. Kapalı ~arfların en geç saat 10 a kadar makbuz mu- 1 
kabilinde alım komisyonu başkanlığına vcrilm~ olması lazımdır. 1 

IV - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde inhisarlar 

sun kalır,ağız da 
bulaşık hastalık
lardan korun-
muş olur. 

Sabah, ö§le ve ak,am her yemekten 

Daima Radyoli11 
• 

Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Anknra ve İzmir l 1939 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. New y ork Sergis .. i ;ı: 

V - Eksiltmeye i·;tirak etınek istiyenlerin fenni evrak ve vesa- k~ ~ 

ikini İnhisarlar lJmum Müdülrüğü inşaat şubesine ibraz e.ierek ayrıca Dekorasyon Musaba " 
l!jl••••••••••••••m:m:mm•••••••a, vesika almaları lazımdır. .. . . . . . 'f~' 

H k•mıer VI M"h"" ı·· t kl'f kt b k • "k ı · t b 1 - 1939 Nevyork dunya sergısınde ınşa edilmış olan e 1 TOPANE 
- u uru e ı me u unu, anunı vesı a ı _ e ınşaa şu e_ . . ... ~' 

== 
TERAZiLERi mizden alınacak eksiltmiy~ iştirak · vesikasını ve muvakkat teminat pavı~onul'.~~ı~ dekorasyonu için.bir müsabaka aç~lmı~tır. ta)'i~ 

parası veya mektubunu ıhtiva edecek olan kapalı 2arfların yukarıda •. b -.: u~ akaya gırecek resımler lktısad Vekalctının t.ıı' 
Okuyucularımız bu sütunlarda mil- n yazılı olduğu veçhile eksiltme günü en geç sa..t 10 a kadar ad1 geçen cegı ir Jı.iri .. eyetınce tedkik edil~cektir. . 

0 
S ııfl,;, 

tehas-· hekiml-'n hastala-nı ka- ı k · b k ı - kb k b"l" d c ·ım· olma 3 - Musabakaya gırccek resımlerın nıhayet rn17/,3 .,,,;rıw o>- ~·. , . a ım omısyonu ı:lŞ a.n ıgına ma uz mu a ı ın e v rı ış sı, İ ... . .. . . ·; .. 
bul ·#-'--'nı' muntazama.,_ bulur!-] t -1 ·· d ·ı k 'l d b tt 1 ko ·s 0 d bu kadar Ankarada ktısad Vekaletınde Nevyork dunya sergıs• ·-•o.en .. ~· pos a ı e gon erı ece zarı arın a u saa en evve mı y n a - . . _ . . . . . .. ıtıf· ı:t"'" 

ı h k • • ı d 1 1• d p t d 1 k "k 1 k b 1 edil komıserlıgıne makbuz mukabılınde tevdı edılmış olm3sı şa J _,, Ç asta)ı l M un uru ması azım ır. os a a o aca gecı me er a u mez. ri t"'-
arı •B.• , 3469 4 - Müsabal<ayı kazanan san'atkara 1000 lira mük&fat v~ tP; 

Doktor Bafq Cemal : - (Pa - .A '4J 5 - MüsabakRya girip de kazanamıyan san'atkarlara aıd ,f 
zardan başka günlerde öğleden son- o,,,,.~ Teknik Okulu Direktörlüg" ünden· den _istifa edılen kısımlar için verilecek bedel jürı heyetince 
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan - . • takdır edılecektır. ,-e 
bulda Divanyolundıı 104 numaralı AISmetl farika Cinsi Kiio Kıl'? ilk 6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mev:ull b,ptıl 
hususi kabinesinde hastalarını ka - ~hm~? teminatı Eksiltme hakkındaki şartname, Türk paviyonu planiyle maktaları ve b\.ııfJI' 
bul eder. Salı, Cumartesi günleri Türkiyenin en birinci terazi fabrikasınuı mamulatıdır. ede.ı L. Kr. saati lıinm gelen izahat Ankarada İktısad Vekaleti dahilinc!e sergı / 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki Taklidlerinden sakınınız. Her yerde arayınız. Kr. liğinden alınabilir.~· - -~~ 
fıkaraya mahsus ır.ı.:ayenelerini ya- Toptan satış yeri: Tahtakale No. 66-68 
par. Muayenehane ve eve tele - •ı•••••lli 
fon : 22393 _ 21044. - Dağlıç eti 15000 47 

Doktor Ali Rı.za sağlar; -· (iç Jstanbul Cumhuriyeti Kuzu eti 2000 47 599 25 ıo.3o KL:m;;t Pi:. k~rası , 

~:~:::t';,rı :::v:yassı;;dd~;:d~ Müddeiumumiliğinden : ~::::ağı ~~~~ 1~~ 375 10
·
45 

810 26 60 77 Mercan Dayahatun mahallesi Büyük Yen:~~ 
h · d d katta eski ve yeni 31 No. lı kagır odanın t. ı mua_Yene anesın e saat 15 en son- İstanbul ceza ve tevk;f evleri hastaneleri için 31/5/938 akşamına Zeytin 1000 32 ı •P 

ra hastalarını kabul eder. . . .. . • . • 6000 5 1 
623 94 46 80 Mercan Dayahatun mahallesi Büyük Yeni ı• pı' 

D k t 
kadar satın alınacak 5000 kıla et 9400 kılo sut ıle ~1500 kase yogurt Kuru soğan t rııı 

o tor Arabyan : - ( e hastalık- 000 katta eski ve yeni 38 No. lı kagir odanın 3 ., 
!arı m""teh ) Ed" k- d V ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Etin muhaııımer. bedeli 2175 Patates 5 7 ııı', 

u aı;sısı ıme apı a a- ı· kk t · 1 163 ı · l3 k t s··t·· h bed li Toz şeker 7000 27 623 94 46 80 :Mercan Dayahatun mahallesi Büyük Yeni Jı iz Kamereddin sokağındaki mua- ıra muva at emına ı ıra uruş ur. u un mu ammen e ,. 
yenehanesinde her gün hastalarını 752 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Yoğurtun mu- Mercimek 500 17 katta 37 No. lı kagir odanın tamamı. ı ~ 

tedavi eder. ı hammen bedeli 1075 lira olup muvakkat teminatı 80 l'ra 63 kuruştur. Nohut 600 14 403 42 30 26 Mercan Dayahatun mahallesi Büyük Yeni lı 9 '1 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta- Etin eksiltmesi 20/6/938 pazartesi günü saat 14 de ve •Ütün eksiltınesi Pirinç 3000 25 katta 20 No. lı kagir odanın tamamı. ~ 
lıkJan mütehassıs) - Cağaloğlun - ayni günde saat 15 de ve yoğurdun eksiltmesi aynı günde saat 16 da Kuru !asulya 2000 l7 833 68 11 Yukarıda yazılı eml§k 15 gün m!lddetle açık arttırmıya çı~ı Fi~ 
da Halkevi karşısınrlaki muayene - . . . . İ . T k t" 1000 55 ·ndeP ~' 
h . d C . p d Sırkccıde Aşır efendı sokak 13 numarada stanbul Adlıye levazım da- avu e ı tır. İhalesi 20/6/938 pazartesi günü saat 10 da icra edilcccğı ,·•C 
anesın e umartesı ve azar an 500 45 58 13 ll.30 J11,. 

'd h .. t d ires.inde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden maada Hindi eti lilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlfilfıt ka:Alc 
maa a er gun saa 2 en sonr~ 31 kalem sebze "f 
ı, 3"talarını kabul eder. hergün İstanbul adliye levazım dairesinde görebilirler. •3324• raca atları. (3332) . ,,et$ ,,. 

---- ---- 22000 adet 
1 

jle v e• R"'ntgen ""teh ) c - 1 ğ o· ' ı x • • .. • ı rin kanun! vesika ar el~1 
"' _ · talıklar• mu assısı - aga 

0 
- iŞ 2900 demet st. Levazım Amırlıgı belli saatte komisyona P-

2
41!'1 

Doktor İrfan Kayra (ı'tontken ve !unda Nuruosroaniye cad:iP.sinde ---:- O kilo 2757 lira 206 78 1145 1 K il 1 1 00~' /.a 
. h talık! .t h ) Osman Şcrafettin apartımanında 5 Dış dokl<ıru tibeyt Ölçer: - Edir 263 O · S~tı n alma omiıvonu in •:::.._ ri. c5 .:-/ 
~ as.. .~; d mu e assısı -: numarada. Telefon : 22555 nekapı Karagürnrük tramvay du _ Yıldızda bulunan okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan Piyade Atış Ok1;1Iu, .ı-:r~ltepe l ~..a;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;.;İI 

er gun o e en sonra saa. K k B v H 9 h .. h 1 k . . "kt l 1 t 1ım· b d il . ·ık t ti ve Bursa Askeri Lıselerı ıçın a - ~ 1 lıt 15 den 19 a ka".la< belediye u a 0<:1az urun rağı No. 5 er gun .:ıstaJarını ka- yu arıaa cıns ve mı ar arı e a ın e e erı ve ı emına arı ya- lı k b b . .. d . 1 Kadınlar Ç 
' o ' . .. . . _ . . , . naca ve e erı uç parça an ı-

Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- Doktor Mehmed Ali Oyo _ Kulak bul eder. Cumartesı gunlerı saat zıh maddelerden et, sade ) agı kap.ılı zarf ve dığerlerı açı;< eksiltıneye baret yıkama sıkma ve ütü ma _ 

10 numarada Arslaner apartıma burun, boğaz mutahassıs do~ent l4 den 15 e kadar da Yalovadaki konmuştur. kineleri olmak fuı:ere üç adet ça-
nı~d~ hastalarını kabul eder. Fatih Tramvay durağı 75 numaralı muayenehanesinde bulunur. Eksiltme 29/6/S38 ~arşamba günü yanlarında yazılı saatlerde Gü- ınaşır yıkama makinesi müteah-

S1 nı r hastalık' arı muayenehanesinde hergün saat 16 •• müşsuyunda Yiiksek Miıhendis mektebi muhasebeciliğinde toplanacak hit nam ve hesabına 16 Haziran 
Doktor Kemal Osm-::-: _ (Sinir dan sonra hastalarını kabul eder. Opera tor olan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk ~38 perşembe güııü saat 15,30 da ~ .J 

hastalıkları mütehassısı) - ~ağa - Cildiye, Zühreviye .Dr. CJ\FER TAYY~n ~T ,teminatlarını yalı~mak üzc~e eksiltme~en bir gün evvel.in~ kad~r T~p~~?ede İstanbul Le".azım a- ~, 
loğlunda Kapalıfırında Mescıt kar- ' . -- . Operator - Uınuıru cerrahı, sınır i' okulumuza ve eksiltme gunu carı sene tıcaret odası belgesı, ılk tem1.- mırligı satınalma komısyonun- ar 
şısında pazardan başka her gün - Doktor ~ey_zı Ahmed : - .. Den'.z ve dimağ cerrahisı mütehassısı ve nat makbuzile komisyonda bulunmaları. da açık eksiltmesi yapılacakt_ır.1--S-ah_i_p_tı_e_n_e_•n-.-y-at_ı_idar• e 

2 d h tal kab hastahanesı cild ve emrazı zuhrevı- - . ı . . Bu makinenin tahmin bedeli Is- • 
saat en sonra as arını ul .. t h mua ·enehan . A (Kadın dogum mutehassısı) Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı daıresınde ve ek- b l . . 

4300 
B . . 

4700 
Bn~• muharriri 

eder. ye mu e assısı, ) esı n- . . . . tan u ıçın ursa ıçın -. IC:;·" 
Göz hastalıkları kara caddesi Cağaloğlu yokuştt. Pa- Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru.

1
sntmeden bir saat e~velırıe kadar kabul edılır. Postada .. vakı o~acak liradır. İlk teminatı 997 buçuk Ji- ETEM tZZET aE?' ~ı 

--------- zardan başka her gün 15 den sonra meli han No. ı. Muayenehane Tele- gecikmeler kabul odılmez, mektubla: ı_ııakbuz mukabılı koınısyon radır. Şartname ve evsafı ko- ~'f)J~~ 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has , has.talarını kabul eder.Telefon:23899 fon: 44086 jba§kanlığına verilir. (3~97) misyonda görülebilir. İsteklile • SON TELGRAF 

Ekmek 45000 10 337 50 10 Istanbul Vakıflar Direktörlüğü l.aol~ 

• 

i 


